
صفحة

السنة الث لثة1-1عدد881  4 1ضمر 44410  )4 1م 14م 14(

ISSN 2458 - 5629

من الدستور  68 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس النواب برمتها عمال بأحكام الفصل 

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس النواب
املدة النيابية 2016–2021–السنة التشريعية الثالثة : دورة أبريل 2019

فهرست

)دورة أبريل 2019(

محضر الجلسة الرابعة والخمسين بعد املائة ليوم اإلثنين 23 شعبان 1440ه 
5168)29 أبريل 2019م(................................................................................... 

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء .-
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة .-

الشغل واإلدماج املنهي .-
الثقافة واالتصال .-

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية .-
كتابة الدولة املكلفة بالنقل .-

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

الشباب والرياضة .-
األوقاف والشؤون اإلسالمية .-

30 شعبان  اإلثنين  ليوم  املائة  بعد  والخمسين  الخامسة  الجلسة  محضر 
 ......................................................................... 14405204ه )6 ماي2019م(.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة .•
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدي واالقتصاد االجتماعي .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق  .•

الرسمي باسم الحكومة

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي .•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة .•

كتابة الدولة املكلفة باالستثمار .•

رمضان   7 اإلثنين  ليوم  املائة  بعد  والخمسين  السادسة  الجلسة  محضر 

14405241ه )13 ماي2019م(........................................................................ 

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 

التالية:

الصحة؛ .•

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ .•

العدل؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ .•

املكلف بحقوق اإلنسان. .•

محضر الجلسة السابعة والخمسين بعد املائة ليوم اإلثنين 7 رمضان 1440ه 

 .................................................................................... 5279)13 ماي2019م(.

الحكومة  رئيس  السيد  لتقديم  جدول األعم ل: جلسة مشتركة تخصص 

للحصيلة املرحلية لعمل للحكومة.

صفحة



عدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان68 5  

محرر الجلسة الرابعة والخمسي0 بعد امل ئة

الت ضيخ: اإلثنين 23 شعبان 1440ه )29 أبريل 2019م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد  الرئ سة: 
مجلس النواب.

التوقيت: ثالثة ساعات وأربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء .-

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة .-

الشغل واإلدماج املنهي .-

الثقافة واالتصال .-

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية .-

كتابة الدولة املكلفة بالنقل .-

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

الشباب والرياضة .-

األوقاف والشؤون اإلسالمية .-

السيد محمد التويمي بن جلو0، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0،

الس دة والسيدات النواب من فرلكم، افتتحت الجلسة،

الس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، يخصص مجلس النواب هذه الجلسة لحصة األسئلة 
اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي،  العمل  ملراقبة  الشفهية 
والنقل  التجهيز  التالية:  القطاعات  على  موزعة  شفهيا  سؤاال   34
واللوجيستيك واملاء، إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة، الشغل واإلدماج املنهي، الثقافة واإلتصال، القطاعات املكلفة 
البرملان  مع  والعالقات  والنقل  العمومية  وبالوظيفة  اإلدارة  بإصالح 
واملجتمع املدني، قطاع الشباب والرياضة، وأخيرا األوقاف والشؤون 
الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  إلى  نستمع  البداية  في  اإلسالمية. 

فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا، تفضل.

السيد الس لك بولو0 أمي0 املجلس:

توصل  التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد 
بها مجلس النواب من 22 إلى 29 أبريل 2019، توصلت رئاسة مجلس 
النواب ب122 سؤال شفوي، 44 سؤال كتابي، 89 جواب عن األسئلة 

الكتابية، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، أود لإلشارة فقط في ما يخص الطلبات املقدمة من لدن 
الداخلي  النظام  152 من  املادة  بناء على  النواب  السيدات والسادة 
ملجلس النواب، فقد برمجت الطلبات التالية: قرار الصندوق الوطني 
ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي بسحب تأمينه على الوالدات القيصرية 
عن فريق العدالة والتنمية، ضمانات حماية حقوق العامالت والعمال 

املنزليين في ظل القانون رقم 19.12 عن فريق التجمع الدستوري.

رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  السيد  من  برسالة  الرئاسة  توصلت 
الحكومة املكلف بالعالقة مع البرملان واملجتمع املدني يطلب فيها ما يلي: 
تقديم األسئلة الشفهية املوجهة على التوالي: قطاع الثقافة واإلتصال، 
نظرا  وذلك  الجلسة،  بداية  في  العمومية  والوظيفة  اإلدارة  وإصالح 

الرتباط السيدين الوزيرين بالتزامات طارئة.

حررات السيدات والس دة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع   
جودة  حول  سؤال  الوزير،  السيد  واإلتصال،  بالثقافة  ونستهلها 
املنتوج اإلعالمي في قنوات القطب العمومي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الطو�سي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

الس دة النواب املحترمو0،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة 
بهدف الرفع من جودة املنتوج اإلعالمي في قنوات القطب العمومي؟ 

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيد الرئيس،

بالدرجة  املتعلق  السؤال  لهذا  النائبة على طرحها  السيدة  شكرا 
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األولى باملنتوج ديال قنوات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، طبعا 
تشتغل الشركة وفق دفتر تحمالت، هناك طلبات عروض، هناك لجان 
مشتركة، هناك معايير ديال إنتقاء مجموعة من اإلنتاجات السمعية 
البصرية من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، ويمكن أن أقول 
بأننا في إطار دفتر التحمالت وصلنا إلى %30 من اإلنتاج الخارجي، كذلك 
هناك %10 من اإلنتاج املشترك بين الشركة الوطنية وشركات خاصة، 
وهناك اإلنتاج الوطني من طرف الشركات الوطنية، الشركة لإلذاعة 
املقتضيات  من  مجموعة  يندرج ضمن  وهذا   ،60% حوالي  والتلفزة 
الواردة في دفتر التحمالت، نسعى من خالله إلى اإلرتقاء بجودة اإلنتاجات 
بمضامين هذه البرامج، خصوصا أننا نسعى إلى تقوية البرامج املرتبطة 
بالبرامج الثقافية، البرامج املوجهة لألطفال، البرامج في كل ما يتعلق 
بتجلية الثقافة، وكذلك هناك برامج تربوية. طبعا تسعى كذلك إلى 
إضافة بعض أخرى في إطار التوجه الجديد لوزارة اإلتصال في إعادة 
النظر في بعض املقتضيات املرتبطة بدفتر التحمالت، وشكرا السيد 

الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الطو�سي:

السيد الوزير، بما أننا وصلنا لنصف الوالية الحكومية، أنتم اليوم 
السيد الوزير مطالبون بتقديم حصيلة تدبير قطاع حيوي هو اإلعالم 
ال  كريم  رمضان  أيضا  باإلنسان،  جدا  الوثيق  الرتباطه  واإلتصال، 
تفصله عنا سوى أيام قليلة، وهاد الشهر يشهد غزارة في اإلنتاج، بل 
تخمة، حيث تتحول قنوات القطب العمومي إلى قنوات تجارية محضة 
من خالل إغراق الشاشة الصغيرة بالوصالت اإلشهارية، قنوات القطب 
الحكومي بكل أسف، السيد الوزير، تخاطب جيب املواطن بدل عقله، 
وهذا يطرح سؤال الحكامة في تدبير هذا القطاع، خير مثال نستدل به 
السيد الوزير، وهو مسلسل ال سامحنا هللا عليه وال سامح القائمين 
ست  معاه،  تولدو  أطفالنا  أن  اليوم،  واإلعالمي  الثقافي  الشأن  على 
سنين هو يروج في التلفزة املغربية، أطفالنا كيحفظو أسماء األبطال، 
 test أسماء الشخوص ديال هاد املسلسل، بدل أنهم إذا جينا نديرو لهم
ماغنلقاوهومش كيحفظو النشيد الوطني، هذه رداءة السيد الوزير، 
ال يمكن أن نقبل بها، هناك استيراد ملجموعة من املنتجات التلفزية 
الخارجية، في ضرب صارخ عن الهوية املغربية، تتكلمون السيد الوزير 
عن دفتر التحمالت، الذي نادى به وزير اإلتصال السابق، بالعكس 

يعمق..

السيد ضئيس الجلسة:

السيدات  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
والسادة النواب ليس هناك من تعقيب إضافي، تفضل السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

كانت  الحصيلة  طبعا  التعقيب،  هاد  على  النائبة  السيدة  شكرا 
األشهر املاضية كان هناك استدعاء طلب ديال لجنة الثقافة واإلتصال 
والتعليم، بتواجد السيد الرئيس املدير العام للشركة الوطنية لإلذاعة 
الثانية، وكان هناك إعطاء الحصيلة.  القناة  والتلفزة، وكذلك مدير 

ننتظر كذلك تكون هناك مناقشة..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وفيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع، ويتعلق 
األمر باإلنتاجات التلفزية املبرمجة خالل شهر رمضان، لذا سيتم سيتم 
الوزير؛  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة  دفعة  طرحهما 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، يتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد محمد الحرف و4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كل لسنة في رمضان كاين انتاجات تلفزية جديدة، 
سؤالنا السيد الوزير هو عن القيمة الفنية واإلبداعية ديال هاد البرامج، 

واملعايير اللي يتم اإلختيار ديالها؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل أحد النواب من الفريق 

التجمع الدستوري، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، في كل رمضان من كل سنة، يتعالى الجدل حول 
مستوى برامج التلفاز املغربي، التي تعرف سيال من اإلنتقادات، نظرا 
لرداءة هذا املنتوج الفني، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن معايير 

إنتاج البرامج، و عن كيفية إنتقاء املواد اإلعالمية؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

لهاد  طرحهما  على  النائب  السيد  شكرا  النائبة،  السيدة  شكرا 
مقبلون على شهر  وأننا  راهنيته، خصوصا  وله  أهميته  له  السؤال، 
رمضان املبارك. طبعا الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة تشتغل وفق 
دفتر تحمالت، تشتغل وفق مقتضيات تتعلق بطلبات العروض، نسعى 
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دائما أن تكون هناك اإلنتاجات الوطنية ديال الشركة أكثر من 70%، 
اليوم وصلنا إلى أزيد من %70، هناك اإلنتاج الخارجي لبعض الشركات 
الخاصة 30 %، وكذلك هناك مجموعة من البرامج املدرجة في إطار هاد 
رمضان، طبعا نسعى دائما أن يكون هناك جودة في اإلنتاج تعبر عن 
رغبة املشاهد، علما أننا دائما نسجل بإيجابية في شهر رمضان، هناك 
إقبال كبير على العديد من املسلسالت، العديد من البرامج تصل تقريبا 
إلى 10 د املليون متتبع لهذه البرامج، وبالتالي نسعى دائما أن نر�ضي 

املشاهد خصوصا مع هاد شهر رمضان املبارك، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد النواب فريق العدالة والتنمية، 
تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة أمينة فوز4 زيز4:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالك، السيد الوزير نحن في فريق 

العدالة والتنمية نتابع باهتمام كبيرجميع اإلنتاجات اللي تتعرض على 

قنوات القطب العمومي سواء كانت إنتاجات درامية أو رمضانية أو 

برامج،وذلك ألننا نؤمن بأن هاد املجال يعتبر قوة ناعمة من شأنها أن 

تساهم في التنمية إن استغلت استغالال إيجابيا، السيد الوزير، في 

الدورة املاضية في شهر رمضان كنا قد قدمنا لكم إحصائيات وأرقام 

تثبت أن شركات بعينا هي التي تستفيد كل سنة من الدعم وقدمنا 

دالئل على هذا األمر، لذلك السيد الوزير نتمنى بأن هادي نلقاو فيها 

شركات جديدة، شركات صغير، مقاوالت إنتاجية صغيرة ومتوسطة 

تدخل حتى هي في غمار املنافسة وتساهم كذلك مساهمة إيجابية في 

البرامج الرمضانية وذلك بطبيعة الحال تنزيال للمقتضيات القانونية 

اللي كاينة في القانون السمعي البصري رقم 77.03، كذلك السيد الوزير 

ال أحتاج أن أذكركم بأن هذا الدعم الذي يعطي اليوم لقنوات القطب 

العمومي هي خارج القانون ألن كيفما تتعرفو أن اليوم يعني أن البرامج 

يعني برنامج العمل ديال هاد القنوات لم تجدد بطبيعة الحال هذا تنزيال 

للمادة 51 من القانون 77 عارفين البرنامج أقول لم تنزل تنزيال للمادة 

51 من القانون 77.03 هذا يعني بأنه هذا الدعم يعطى خارج القانون، 

لذلك يجب على الوزارة أن تعيد العمل على عقود برامج جديدة مع 

soriad 2m ومع القناة الثانية كذلك ومع الشركة الوطنية لإلذاعة 

والتلفزة املغربية باإلضافة إلى أن االجتماع اللي كنا قمنا به...

السيد ضئيس الجلسة:

من  النواب  والسادة  للسيدات  التعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
فريق التجمع الدستوري، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيد الرئيس، رغم العدد الذي تفضلتم السيد الوزير بذكره 

أال هو الوصول ل 10 مليون مشاهد إال أنه هناك معطيات تؤكد على 
أن غياب نسبة املشاهدة في األيام األولى لشهر رمضان اللي هي كتكون 

نسبة نعم محترمة، ولكن ما بعد ذلك تقل هذه النسبة بحيث أنه أكثر 

من %50 من املغاربة يفضلون مشاهدة القنوات األجنبية على القنوات 

املغرب لألسف الشديد، وذلك نظرا لبداءة ورداءة املنتوج وضعف 

املحتوى لألسف الشديد السيد الوزير احنا في فريق التجمع الدستوري 

نؤكد على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية مرتبطة باإلعالم العمومي 

والخاص حتى يتسنى وكذلك مع تفعيل مضامين دفتر التحمالت التي 

تربط إعالم القطب العمومي بالدولة لتكريس مفهوم الخدمة العمومية 

نحن نتفائل خير السيد الوزير نتمنى أن تكون هذه السنة برامج مفيدة 

ومهمة وجديدة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما 

كاينش تعقيب إضافي، السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

طبعا الوزارة تشتغل على إعادة النظر في العديد من املقتضيات 

السيدات  طلبات  تنزيل  يعني  دائما  نسعى  التحمالت،  بدفتر  متعلقة 

والسادة النواب امللتمسات ديالهم، السيد الرئيس املدير العام للشركة 

الوطنية الذي كان قد قدم عرضا مستفيضا في لجنة الثقافة واالتصال، 

ونتمنى كذلك أن تكون هناك مناقشة لعرض السيد رئيس املدير العام 

للقناة الثانية، اليوم كذلك هناك توجه جديد إلى إحداث أكاديمية 

التكوين الفنون املهنية السمعية من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة 

بطلبات  املرتبطة  التساؤالت  من  العديد  ربما  هناك  طبعا  والتلفزة، 

املستفيدين،  ضمن  واملتوسطة  الصغرى  الشركات  إدراج  العروض 

القانون الجديد دفتر التحمالت ال يسمح بذلك نسعى إلى إعادة النظر 

ديالكم  التعقيب  بإيجابية  النائبة كذلك نسجل  السيدة  فيه، طبعا 

فيما يتعلق بجودة البرامج اإلنتاجات نتمنى غيكون سؤال إن شاء هللا في 

البرنامج يعني في رمضان إن شاء هللا فاش تدخل هاذ املسلسالت وهاذ 

البرامج هذا يمكن نديرو التقييم أثناء شهر رمضان، وشكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي سؤال آني عن وضعية الشركة 

صورياد القناة الثانية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب.
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الن ئب السيد عبد املجيد الف �سي الفهر4:

السيد الوزير، تتعيش قناة 2M أزمة مالية خانقة بغينا نعرفو شنو 

هما التدابير املتخذة من طرف الحكومة إلنقاذ العاملين وإنقاذ القناة 
ككل ألنها مهددة اليوم باملوت؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير التعقيب.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

ربما ال أتفق مع الخالصات اللي قلتو، شكرا السيد النائب على 
يعني هاذ السؤال اللي عندو أهمية ورهينية خصوصا هناك العديد من 
التساؤالت تطرح من طرف نساء ورجال اإلعالم وكذلك من املتتبعين 
والفاعلين كذلك من املجتمع املدني، فعال كانت هناك صعوبات والزات 
صعوبات ديال القناة 2 وكانت منذ 2010 يمكن ليا نقول كان هناك 
إشكالية ديال التوازن املالي فيما يلي فيما يتعلق بهذه القناة، نحن طبعا 
كانت هناك قرارات ديال املجلس اإلداري فيما يتعلق باتخاذ بتخفيض 
رأسمال ديال هاذ القناة 2، تدخل شركاء آخرين رغم ذلك ما كانتش 
هناك قرارات اللي أعطت واحد تأثير إيجابي، ولكن الحكومة أو الدولة 
رفعت القيمة ديال الدعم ابتداء من 2017 من 45 مليون درهم إلى 65 
مليون درهم لدعم هذه القناة الثانية، طبعا هناك إشكاليات نسعى من 
خالل مجلس إداري طبعا أنتما كتعرفو األعضاء ديال املجلس اإلداري 
 الحكومة مستعدة 

ّ
اللي غادي يتاخذو قرارات ونحن في وزارة اإلتصال وال

ملواكبة هاذ القناة 2 وإعطائها املكانة التي تستحقها، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد املجيد الف �سي الفهر4:

وفي  البصري هو قطاع جوهري  السمعي  القطاع  الوزير،  السيد 
البلدان املتقدمة راه كينتج تقريبا 4، %5 من الناتج الداخلي الخام، 
املشاكل ديال القناة 2 متعددة أوال: االستثمارات التقنية ما ّدارتش 
يمكن بعض اآلالت واألجهزة اليوم اللي ما كتمشاش والتحول الرقم اللي 
هو ضروري ما ّدارش أيضا، كاين أيضا مشكل بالنسبة للبث عبر األقمار 
ف فواحد املدة معينة وهذا خطير جدا، خصوصا 

ّ
االصطناعية اللي توق

واحنا كنتكلمو على واحد القناة اللي لعبت دور أسا�ضي في اإلشعاع 
ديال املغرب دوليا، كاين بعض الصحافيين اللي ما توصلوش بالخالص 
ديالهم وهذا خطير جدان ألنه يمكن لو أيضا يأثر على الجودة ديال 
.les ما تمش اإلبرام  contrants. programmes البرامج عقود البرامج
ديالهم مع الحكومة منذ 2012، إذن بغينا نعرفو أشنو هما الحلول 
اللي كتقترحو، ألن كنا كنسمعو بأنه غترجع %100 ديال الخواص دابا 

كنسمعو العكس وكنهضروعلى األموال ديال الشعب وديال املواطنين، 
شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد محسن موفيد4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، مزيان الحكومة ترفع دعم القناة الثانية لكن اسمح 
لي السيد الوزير مقابل ماذا؟ هاذ القناة أعباد هللا راه كتشتغل بدون 
عقد برنامج، في خرق واضح للقانون وهاذي مسؤولياتكم السيد الوزير 
ومسؤولة وزارة املالية، نعطيوها الدعم العمومي لكن مقابل ماذا؟ 
مقابل أن هاذ املسؤولين كيراكمو اإلخفاقات واإلخالالت والكوارث كون 
غير �ضي ال زين ال مجي بكري كيف كيقولو املغاربة، أنا كنظن واش املغرب 
كاع أصابه العقم في األطر والنخب اللي هاذو غيبقاو جاثمين على أنفس 
املغاربة! رغم أن هاذ اإلختالالت كاينة الهاكا كاين املراقبة القضائية، 
 des ولكن السيد الوزير كاينة املسؤولية السياسية، هاذ الناس وصلو
sous.compétences وصلو ليه، هللا يجعل البركة وكيشتغلو يبدو أنهم 
ألفو يشتغلو بدون، فوق القانون، وبدون حاسب وال رقيب، هاذ ال�ضي 

خاصو يتوقف السيد الوزير، هاذ ال�ضي خاصو يتوقف، شكرا جزيال.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر، ما كاينش 
تعقيب إضافي آخر! السيد الوزير تفضل.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

ال طبعا احنا دولة ديال القانون، ودولة ديال املؤسسات، هناك 
طبعا، املغرب يفتخر أن هناك تعدد ديال األنظمة ديال املراقبة، كاينة 
املراقبة البرملانية، كاين مراقبة املجلس األعلى للحسابات، هناك مراقبة 
ديال الهيئة العليا، نحن نشتغل وفق برنامج حكومي مضبوط ونعمل 
على تنزيل هذا البرنامج، اليوم رفعنا الدعم ب45 مقابل 65 مليون درهم 
إلنقاذ هاذ اإلشكاليات املرتبطة باملجال املالي، وطبعا هناك برامج، وال 
هناك عقد برنامج مع الشركة الوطنية للإلذاعة والتلفزة وكذلك مع 
القناة الثانية، وبالتالي نحن نشتغل وفق مقتضيات القانون في إطار 

الدولة ديال املؤسسات أو دولة ديال القانون، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ننتقل إلى القطاع املوالي املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، 
السؤال حول مدى التزام الحكومة باحترام مدد اإلنتداب في املناصب 
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النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  وباملؤسسات  بالوزارات  العليا 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عد4 بوعرفة:

السيد الوزير املحترم، الحكومة تعين من تريد؟ وتعفي من تريد؟ 
وتمدد ملن تريد؟ بعيد كل البعد عن املعايير ديال الشفافية والديمقراطية 

والنزاهة، كيف السبيل ملعالجة هاذ اإلختالالت السيد الوزير؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضل.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

اللي  السؤال  السؤال،  بهذا  تفضكم  على  النائب  السيد  شكرا 
توصلت به على حسب ما كنتذكر كيركز على املدة ديال التعيين في 
منذ  باختصار،  نجاوبك  غادي  باس  كاين  ما  ولكن  العليا،  املناصب 
املرسوم ديال 2012، املرسوم التطبيقي ديال القانون التنظيمي للتعيين 
في املناصب العليا، إلى حدود اليوم كاين واحد الحصيلة أولية اللي ربما 
من املهام األولى اللي قامت بها هاذ الوزارة هو تقييم اإلعمال ديال هاذ 
املرسوم للتعيين في املناصب العليا، بإشراك كافة القطاعات الوزارية، 
تبين أن هناك تفاوت بين القطاعات الوزارية في تفعيل املبادئ ديال 
الدستور، في تفعيل املبادئ ديال الدستور اللي تفضلتي بها بما تتيحه 
هذيك التدابير هاذيك، القناعة الحاصلة اآلن هو مراجعة ما�ضي فقط 
ديال املرسوم، املراجعة دالقانون التنظيمي للتعيين في املناصب العليا، 

وشكرا السيد النائب املحترم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عد4 بوعرفة:

شكرا السيد الوزير على النزاهة الفكرية، ولكن هاذ الحكومة فيها 
تبادل  الحكومة  هاذ  نعطيك،  أعطيني  الحكومة  هاذ  صاحبي،  باك 
املنافع مع بعض الوزاراء، بمعنى آخر يتم تهميش الكفاءات الوطنية، 
وإبعاد مجموعة ديال األيادي النظيفة، بل أكثر من ذلك هناك تهجير 
ديال األدمغة الوطنية للخارج، أخطر من ذلك، اليوم وزير في الحكومة 
الحالية كيصبغ الوزارة ديالو بلون حزب سيا�ضي، بمعنى آخر، هناك 
أعطاوها  اللي  املغربية  اإلدارة  هاذ  املغربية،  اإلدارة  لتخريب  محاولة 
لينا ال�ضيء الكثير، الحكومة األولى ديال عبد هللا ابراهيم، أو ديال عبد 
الرحيم بوعبيد، اللي دارت األسس ديال الدولة الوطنية الديمقراطية، 
اليوم يتال�ضى بمعنى آخر، التاريخ يسجل السيد الوزير، ألن للتاريخ 

واإلنتفاعيين  والصامتين  املتآمرين،  ترحم  لن  التاريخ  وذاكرة  ذاكرة، 
للجماعات  اليوم  دابا  املشكل  هاذ  انتقل  ذلك  من  أكثر  واإلنتهازيين، 
انتقل من  الترابية،  الجماعات  ديال  الجديدة  للهيكلة  الترابية، نظرا 
الحكومة للوزراء، انتقل البعض رؤساء ديال املجالس املنتخبة بمعنى 
ديال  ملحقة حزبية  تولي  املغربية  اإلدارة  أنه  الخطر  كل  الخطر  آخر 
ما  املغاربة،  جميع  ديال  اإلدارة  السياسية،  األحزاب  ديال  مجموعة 

يمكنش..

السيد ضئيس الجلسة:

النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ هل  شكرا السيد 
السيد  النواب؟ جواب  والسادة  السيدات  إضافي  تعقيب  من  هناك 

الوزير.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا مرة أخرى السيد النائب املحترم، حتى ال نقلل من شأن جميع 
الكفاءات الوطنية اللي حضات بالثقة وتم التعيين ديالها منذ 2012 
وحتى اآلن باش ما نمشيوش في نوع من ديال اإلجحاف، إذا كانت هناك 
ي كتفتح املناصب 

ّ
�ضي حاالت خاصة أن اللي يمكن لي نقول هو أنه مل

وكيتباراوعليها  العليا  املناصب  ديال  الشاغرة  املناصب  التعيين  ديال 
العشرات وإن لم نقل املئات ديال األطر وكتم النتيجة لكن لم نتوصل 

بطعونات..

السيد ضئيس الجلسة:

املوظفين  عن  سؤال  املوالي  للسؤال  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الفريق اإلشتراكي،  املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  األشباح 

تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

في الوقيتة اللي كتعالى األصوات للمطالبة بسد الخصاص الحاصل 
في مجموعة من القطاعات العمومية اللي املفترض فيها أن تؤدي خدمة 
القطاعات  من  ومجموعة  والتعليم  الصحة  مقدمتها  وفي  عمومية 
الحساسة، تطلع علينا مجموعة من األخبار بوجود العشرات اآلالف 
من املوظفين األشباح اللي كتيتقضاو أموال من خزينة الدولة وال يؤدون 
أي خدمة عمومية للمواطنات واملواطنين، السيد الوزير في إطار تفعيل 
اآلليات القانونية واإلدارية ما أنتم فاعلون في هاذ الصدد وأشنو هي 

املعطيات الصحيحة في هاذ املجال؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.
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املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد النائب املحترم على تفضلكم بهذا السؤال اللي غيتيح 
لي الفرصة في البداية أنني نوضح بأن ما يتم تداوله من أرقام تتفوت 
عشرات اآلالف هو غير صحيح بتاتا، إذا كانوا 10 آالف غير 10 آالف 
موظف شبح في املغرب راها غتكون فضيحة وطنية بجالجيلها، كاين 
هناك واحد النوع ديال التضخيم، املسطرة املعتمدة اآلن في ضبط 
املوظفين املتغيبين عن مناصب عملهم بكيفية غير مشروعة أو ما يسمى 
باألشباح كشفت من 2012 إلى 2017 حوالي 3339 تحركت في شأنهم 
متغيبين   662 عندنا  كانت   2012 وفي  املنصب،  عن  العزل  مسطرة 
وبقات في اتجاه تنازلي اللي غتوصل في 2017، 281 واحنا كنهيئو التقرير 
ديال 2018 واملسطرة جارية، لكن ما�ضي هو هذا املشكل األهم، كاين 
مشكل أخطر بكثير وهو الحضور غير املنتج وليس الغياب املزمن، وشكرا 

السيد النائب.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

شكرا السيد الوزير، نحن معكم من أجل إصالح حقيقي وشامل 
للمنظومة اإلدارية باملغرب، والسيد الوزير أظن أنه اإلصالح ينبغي أن 
نستحضر فيه واحد الثنائية أساسية هو اإلهتمام باملواطنات واملواطنين 
من جهة واالهتمام باملوظف العمومي من جهة ثانية، على أساس أن 
يكون هناك تحفيز وأمور إيجابية بالنسبة له، وهاذي مناسبة أيضا 
فاتح ماي على بعد يومين أن نحيي الطبقة العاملة املغربية بمناسبة 
عيدها األممي ونسجل كفريق اشتراكي بأنه الحوار اإلجتماعي لم يؤدي 
إلى النتائج التي كنا نتطلع إليها سيما في ظل تفاقم نسبة البطالة وتعطل 

االرتقاء اإلجتماعي على املستوى الوطني ونحن آملين أن النخب..

السيد ضئيس الجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
ليست هناك تعقيبات إضافية، جواب السيد الوزير ما كاينش جواب، 
والسادة  للسيدات  األجور  منظومة  إصالح  املوالي حول  للسؤال  نمر 

النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد الوالف:

نسائلكم عن مقاربتكم إلصالح شامل ملنظومة األجور في الوظيفة 
العمومية؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الجواب السيد الوزير.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على تفضلكم بهذا السؤال اللي سبقنا 
جاوبنا عليه فهاذ املجلس املوقر، التشخيص املتوفر لدى الوزارة ولدى 
الحكومة واللي أكده التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات بخصوص 
الوظيفة العمومية، هو أن املشاكل اللي كتطرحو بخصوص منظومة 
األجور  العمومية،  للوظيفة  الهيكلية  باإلختالالت  مرتبطة  هي  األجور 
غير نتيجة. الوظيفة العمومية تحدد األجر والراتب بناء على اإلنتماء 
إلى الهيئة: متصرف، تقني، مهندس، وإلى الدرجة والسلم وليس على 
املردودية والعطاء والكفاءة والحضور واإلبداع واإلبتكار، فهاذ ال�ضي 
العدالة  ومكيحققش  فئوية،  وكيخلق  األجور،  في  تفاوت  كيخلق 
األجرية. لذلك غادي يكون من املعقول أن ينصب اإلصالح على منظومة 
الوظيفة العمومية باش يكون من جهة كنراعيو اإلنتماء للهيئة والكفاءة 
والتكوين، ولكن أيضا جزء من الراتب خاصو يراعي املردودية والكفاءة 
والعطاء، ألن في نهاية املطاف كيفما تفضل السيد النائب قبل قليل، 
املواطنين  العمومية هي خدمة  الوظيفة  والغاية من وجود  األسا�ضي 

واملرتفقين وتقديم خدمة عمومية جيدة، لهذا فاالستقرار الوظيفي...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد الوالف:

السيد الوزير، بالطبع اإلصالح الشامل لهاذ املنظومة أصبح ملحا 

للسمو بهذه املنظومة إلى منظومة حديثة، منظومة محفزة، منظومة 

شفافة ومنظومة منصفة. وذلك كيما قلتو السيد الوزير، البد القطع 

فقط ونتحولو من ربط الوظيفة واألجر بالفئوية وباألقدمية إلى نموذج 

الفرص وغير  وتكافؤ  ويرتكز على اإلستحقاق  بالكفاءة  أكثر  يسترشد 

ذلك، لكي نخرج من تدبير املسارات إلى تدبير الكفاءات، ولكن السيد 

 business الوزير هذا لن يتم إال إذا قمنا بما، بوضع ما يصطلح عليه

 des poids de poste et de لكل مؤسسة عمومية، تقوم على models

profil.de.poste التي ستمكننا من استخراج مجموعة من املؤشرات 

»KPI« اإلقتصادية واإلجتماعية التي ستظم وتمزج ما بين املعطيات 

املادية والالمادية لكل منصب، وتضع اإلنسان والرأسمال البشري في 

بؤرة الحوار. والسيد الوزير، هاذ ال�ضي لن يتم كذلك هو رهين كذلك 

جانب  إلى  موظف  أبسط  إلى  املسؤولين  كبار  من  املوظفين  بإشراك 

بالطبع الطبقات، مكاتب الدراسات، السيد الوزير هاذ الورش ورش 

كبير جدا، وخاصو يتعالج...
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السيد ضئيس الجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب.  السيد  شكرا  شكرا، 
ديالك،  الوقت  استنفذت  الوزير  السيد  إضافية،  تعقيبات  مكاينش 
شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى 
قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، سؤال عن الحكامة والنجاعة 
في تدبير الثروة املائية الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عمرو ود4:

نسائل الحكومة عن إستراتيجية الوزارة في تدبير وتعبئة وحماية 
املوارد املائية الوطنية.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير الجواب.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الن ئب املحترم،

السياسة الحكومية في مجال تدبير املياه فيها ثالثة ديال املحاور 
أساسية -باملناسبة هي سياسة حكومية ممتدة في الزمان، راكمت واحد 
العدد ديال التجارب اللي خالتها مشهود لها اآلن على املستوى الدولي- :

- املحور األول عندنا تدبير العرض املائي، وأساسا من خالل السدود، 
وبالطبع اآلن نتوجه بشكل متدرج نحو بعض اآلليات غير اإلعتيادية 

خاصة تحلية مياه البحر أو استعمال املياه العادمة؛

- املستوى الثاني هو تثمين الطلب اللي تيتسلط عليه األضواء بزاف 
بطبيعة الحال هو املرور من السقي االنجدابي للسقي املوضعي باعتبار 

أن الفالحة مستهلكة للماء؛

- واملستوى الثالث هو حماية املنظومات البيئية من التلوث، إذن 
هاذ 3 ديال املستويات تتنخرط فيهم هاذ السياسة الحكومية، شكرا 

السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عمرو ود4:

في  املاء  قطاع  تدبير  سياسة  في  مهمة  مكتسبات  سجل  املغرب 
مجموعة من الجهات وخاصة في مجال تعبئة املياه السطحية بواسطة 
التي  الحالية  الوضعية  لكن  للشرب.  الصالح  واملاء  الكبرى  السدود 

تعيشها بعض الجهات كجهة درعة- تافياللت تدق ناقوس الخطر بسبب 
املائية بشكل مهول وغير  توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الفرشة 
معقلن بسبب املخطط األخضر واملنتوجات الزراعية املكلفة للماء، مما 
جعل ساكنة هذه األقاليم املشكلة للجهة في أزمة حقيقية على طول 
السنة، خاصة جماعة الشريط الحدودي إلقليم الرشيدية كجماعة 
وجماعة  علي«  »سيدي  وجماعة  »الريصاني«  وجماعة  »الطاوس« 
»ملعب« وجماعة »أوفوس« هاذي كلها جماعات قروية تعاني من أزمة 
العطش يعني غياب املاء الصالح للشرب. وكذا على مستوى إقليم تنغير 
..عدة جماعات حدودية كجماعة »ألنيف« وجماعة »مصي�ضي« فهي 

أيضا تعاني من هاذ األزمة.

لذا نطلب منكم تشييد مجموعة من السدود في هذه الجماعات 
القروية التي تعرف فيضانات متكررة خالل فصل الشتاء دون استغالل 
هذه املياه خاصة سد واد غريس الذي أصبح مطلبا ملحا للساكنة ديال 
هذه املنطقة لتجاوز أزمة املياه خصوصا خالل فصل الصيف. السيد 
الوزير، نطلب منكم جعل ورش يعني السياسة املائية أهم رهان من 
أجل إعادة اإلعتبار لساكنة املغرب ألن هاذ اإلشكال هذا نعيشه أيضا 

حتى في األقاليم الشمالية نجد تساقطات قياسية.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السيد النائب وخا السؤال ديالك ما مشاش لدرعة-تافياللت من 
األول لو كان سّولتيني نجاوبك، لكن غير أنت عارف بأنه في السنوات 
األخيرة ّدار جهد كبير عندك اآلن السد ديال »قدوسة« تيتبنى، السد 
ديال »تودغى« تيتبنى، السد ديال »تيمقيت« تيتبنى، السد ديال »أكدز« 
تيبنى. إيال درتي معدل مليار لكل سد را احنا تنتكلمو على 4 ديال املليار 
ديال الدرهم ديال السدود، وهاذ ال�ضي مزيان لو كان ذكرتي به ألنه 
تيبّين الجهد اللي دارتو الدولة املغربية والحكومة فيما يتعلق بهاذ الجهة 
هاذي، وبطبيعة الحال ما زال كاين سدود مبرمجة وغادي نركرزو في 

السنوات املقبلة على السدود.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن التدابير املتخذة ملواجهة 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املياه  ندرة 

الدستوري، السيد النائب تفضل.

الن ئب السيد عبد الرحم 0 حرفي:

السيد الرئيس،
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الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

نسائلكم السيد الوزير، ماذا أعدت الحكومة ملواجهة ندرة املياه؟ 
وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير الجواب.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الن ئب املحترم،

بطبيعة الحال هذا امتداد للسؤال األول، أنا تكلمت على الشق اللي 
متعلق بالسياسة الحكومية، لكن فيما يتعلق باإلضطرابات بغيت غير 
نذكر بأنه في الصيف ديال 2018 كان عندنا تقريبا 41 مركز اللي عرفو 
اضطرابات في التزويد باملاء الشروب، وهاذو تيمثلو تقريبا واحد %5 من 
مجموع املراكز اللي تيدخل بها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب، وهاذ املراكز اآلن تم تقريبا حل مشكل واحد 14 مركز، ونحن 
بصدد إنجاز واحد العدد ديال املشاريع باش إن شاء هللا، هاذ الصيف 
لواحد  بالنسبة  التزود  ديال  اإلشكاالت  هاذ  يعرفش  ما   2019 ديال 
العدد ديال املراكز اللي كانت يعني عندها تزويد املاء الشروب بشكل 

اعتيادي بدون ربط مباشر، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الرحم 0 حرفي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم هذا، السيد الوزير بالرغم من 
املجهودات املبذولة ال زالت العديد من مناطق املغرب مهددة بندرة 
املياه وذلك في ظل تدني معدل هطول األمطار، وعدم انتظامها وارتفاع 
درجة الحرارة مما ينعكس بشكل سلبي على الساكنة وعلى استقرارها 
بشكل عام وعلى اإلنتاج الفالحي والحيواني. لذا على الحكومة العمل 
من  املشكل  هذا  ملواجهة  عملية  وحلول  استباقية  تدابير  اتخاذ  على 
وتشييد  بناء  ومواصلة  البحر،  مياه  لتحلية  محطات  إنشاء  خالل 
السدود، وتجميع مياه األمطار، وابتكار تقنية جديدة في ميدان الري، 
فضال على إطالق حمالت توعية لتنوير وتحسين الرأي العام بأهمية 
هذه املادة الحيوية التي هي عصب الحياة وعقلنة إستعمالها للحفاظ 
عليها لألجيال القادمة. وفي نفس اإلطار االستباقي، نرى من املفيد أن 
تتوفر جميع املصالح املعنية على خرائط بجغرافية الخصاص في املياه 
سواء الشرب البشري والحيواني، لتزويدها بالحاجيات من املياه في 

الوقت املناسب، واتخاذ اإلحتياطات الالزمة لتوفير هذه املادة الحيوية 
لإلنسان والحيوان، وشكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد الوزير.. اسمح لي السيد الوزير، واحد التعقيب إضافي الفريق.

الن ئب السيد محمد احويط:

السيد الوزير املحترم،

رئيس  السيد  ترأسها  وزارية  لجنة  إحداث  تم  ملكية  بتعليمات 
الحكومة في أكتوبر 2017، ملعالجة املشاكل املرتبطة بندرة املياه، لحد 
الساعة السيد الوزير الزال املشكل قائما. نحن في العالم القروي نعاني 
من ندرة املياه في شهر 4، ما بالك في شهر 6 وشهر 7 وشهر 8، وهاذ ال�ضي 
كلو مرتبط بواحد العدد ديال اإلختالالت، كاين واحد املشروع السيد 
الوزير، اللي في علمكم وسبق لكم زرتو إقليم وزان اللي هو غادي يزّود 
واحد العدد ديال الساكنة ديال العالم القروي فيما يخص إقليم وزان 
والشاون وتاونات انطالقا من سد »الوحدة« ولحد الساعة لم يكتمل، 
رغم أنه تم االنطالق ديالو وتقريبا مدة 10 سنوات، هذا صراحة السيد 

الوزير، كيخلق مشكل وفوقاش...

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السادة  الشروب،  باملاء  القروي  العالم  تزويد  ديال  املسألة  هاذ 
النواب تيعرفو بأنه إلى سنوات خلت مكانتش واحد العدد ديال املراكز 
وديال القرى تحتاج إلى ربط مباشر بالشبكة. اآلن اللي يمكن نقول 
للسادة النواب، ونحن على أبواب إنهاء البرنامج األولوي اللي أمر به 
جاللة امللك، واللي غيتعرض عليه قريبا، القرار الذي اتخذ هو أن جميع 
القرى واملداشر واملراكز ستربط بالشبكة، ومنين تنقول بالشبكة بمعنى 
غادي تدخل في التزويد اللي جاي من السدود أو املاء ديال تحلية ماء 
البحر، وهذا غيكلفنا تقريبا في السنوات املقبلة 7 سنوات املقبلة يعني 
الرقم اإلجمالي حوالي 115 املليار ديال الدرهم، ونحن بطبيعة الحال 
بصدد إجراء يعني األمور النهائية باش هاذ البرنامج هذا اللي غيكون 
برنامج ضخم واللي غيعفي بطبيعة الحال هاذ القرى وهاذ املراكز أنها 
تبقى مرتبطة هذاك اإلرتباط السابق باآلبار أو بالعيون، شكرا السيد 

الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

الصالحة  املياه  ندرة  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
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من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الشرقية  بالجهة  للشرب 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد البك و4:

شكرا السيد الرئيس،

تمكين  بموضوع  كبيرة  عناية  يولي  امللك،  جاللة  الوزير،  السيد 
حصول جميع املواطنين واملواطنات على املاء الصالح للشرب، لكننا 
نالحظ أن ساكنة الجهة الشرقية ال زالت تعاني للحصول على هذه 
املادة الحيوية نتيجة النقص الذي يعرفه مخزون مياه السدود واملياه 
الجوفية. فما هي اإلجراءات والتدابير التي إتخذتها الحكومة لتوفير املاء 

الصالح للشرب ألقاليم الجهة الشرقية؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا للجواب.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السنتين األخيرتين ما  الشرقية الحمد هلل هاد  للمنطقة  بالنسبة 
اللي كانت سابقا االن نحن نشتغل بطبيعة  كانش عندنا اإلشكاالت 
الحال على كما في علكم أكيد السيد النائب غتكون تقريبا واحد 4 
وال 5 د املشاريع كبيرة اتكون التعرية ديال سد محمد الخامس غادي 
نوصلوه ملليار ديال األمتر املكعبة واألشغال غتبدى قبل نهاية السنة 
عندنا السد ديال مشرع صفصف اللي غيكون فيه واحد 600 مليون 
ديال األمتار املكعبة، وعندنا بطبيعة الحال السد ديال بني عزيمان اللي 
غيكون على واد كرت ألن هاديك املنطقة حتى هي تتعرف واحد العدد 
ديال اإلشكاالت ومن طبيعة الحال غادي نكملو إن شاء هللا السد ديال 
تاركاومالي، عالش تنتكلم على هاد السدود ألن املنظومة ديال التزويد 
باملاء الصالح الشرب واملياه الفالحية كلها منظومة يعني متكاملة وغادي 
تجي هاد السدود هادي إن شاء هللا تعالى باش تقوي الصبيب، على 
مستوى املحطات ديال الصبيب ما عندناش فيها إشكاالت لكن غداف 

لها مع السدود األخرى إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، فيما تبقى السيد النائب.

الن ئب السيد محمد البك و4:

السيد الوزير، انتما تعرفو أن املاء سد املاء هو الحياة املاء الصالح 
للشرب ومع األسف الشديد فبالدنا تعيش هذه السنة جفافا كبيرا في 
بعض املناطق خاصة في املنطقة الشرقية لذلك فإن الحكومة ملزمة 
بمضاعفة جهودها حتى ال تكرر معاناة الشاكنة في رحلة البحث عن 
املاء وخاصة بإقليم بركان كجماعة وجماعة بوغريبة كذلك جماعة 

بإقليم  املا  راس  وجماعة  الغامنة  جماعة  شويحية،  وجماعة  أكليم 
الناضور وجماعة معكتقمي إقليم فكيك، واليوم السيد الوزير غير 
مقبول أن يتم انقطاع املاء الصالح للشرب على املواطنين وفي فصل 

الصيف وبدون إشعار.

السيد ضئيس الجلسة:

إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترمن  النائب  السيد  شكرا 
ثواني  إضافية،  تعقيبات  هناك  ليست  النواب؟،  والسادة  السيدات 

السيد الوزير لإلجابة.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

اإلشكال ما تيكونش دائما في البرمجة وغنما في اإلنجاز ألن املعدل اللي 
خاصو ياخدو السد noramalement واحد 4 سنين شفنا في السنوات 

الخيرة أن هاد املعدل ارتفع فاللي مطلوب اآلن هو تسريع هاد...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إقرار معايير لفك العزلة على 
الصعيد الوطني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، أحد واضعي السؤال تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد مرزوق:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الوزير املحترم، ال يختلف اثنان بأن بالدنا حققت إنجازات 
كبيرة في مجال الطرق مع تعاقب الحكومات املختلفة ألن الجدال الذي 
يبقى قائما هو املرتبط بتحديد اولويات التدخالت اال ترون أنه بات من 
الضروري إقرار معايير ومؤشرات دقيقة وإجرائية تمكن من غرصاء 

شروط نجاعة السياسة العمومية بهذا القطب بالخصوص، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

هو في الحقيقة هاد السؤال سبق لنا طرقنا له ألنه شنو اللي عندنا؟، 
كان عندنا برنامج أول والبرنامج الثاني ديال الطرق القروية والتأهيل 
الترابي والبرنامج ديال تقليص الفوارق اللي حنا فيه دابا، وهادو كانت 
فيهم معاييير وهاديك املعايير تطورت، هاد اآلخراني هذا املعايير التي 
عزلة  درجة  الولوجية،  بتحسين  مساهمة  هو  االعتبار  بعين  اتخذت 
اإلمكانات  للمنطقة،  واإلدارية  االجتماعية  األهمية  املعنية،  املنطقة 
الزراعية للمنطقة.. ولكن املظلة ديال هاد ال�ضي كامل انتما خاصكم 
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فيها  داخلين  اللي  التشاركية  املقاربة  هاد  النواب هو  السادة  تعرفوه 
عموم الفاعلين من سلطات محلية ومنتخبين وجماعات، فبين هذا 
وذاك نحاول أن نجد التوازن املطلوب وإال بطبيعة الحال ما يمكن 

ليناش نستاجبو لجميع الطلبات %100، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد أحمد صدقي:

شكرا السيد الرئيس،

الصعيد  على  العزلة  فك  بجهود  للتنويه  مناسبة  هذه  بالفعل 
الوطني وأيضا بالتنويه بالتوجه نحو إقرار معايير منصفة بخصوص 
هذه البرامج. اللي بغيناه السيد الوزير، نثيروه معكم اليوم هو ضرورة 
ق 

ّ
ن أو يكون ملزما لكل املتدخلين ويدق

ّ
إقرار واحد اإلطار مرجعي يمك

في هذه املقاربة التشاركية اللي ذكرتوها، اشتغلنا على واحد النموذج 
بخصوص إيجاد شبكات معايير ومؤشرات تكون منصفة وملزمة على 
مستوى املحور الطرقي رقم 12، الطريق الوطنية 12 بين تنغير وبني 
مالل، وضعنا واحد العدد ديال املحددات سنضعها رهن إشارتكم إن 
شاء هللا تعالى، ستكون بمثابة إطار مرجعي ملزم إيال توافقنا عليه إن 
شاء هللا تعالى. بخصوص هاذ اإلطار وهاذ املحددات، فيها ما هو طبيعي 
جغرافي، فيها ما هو اجتماعي سكاني، فيها اشتراطات تنموية، اشتراطات 
الولوج، اشتراطات التقائية السياسات العمومية، نتمناو إن شاء هللا 
تعالى، أن نستطيع في األخير أن نصل إلى هاذ النوع هذا ديال اإلطار اللي 
غادي يجعل واحد النوع من الوجاهة بخصوص التدخالت غادي يقنع 

املتدخلين، يقنع املستهدفين...

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد النائب، السيد النائب... la.régie.. باقية خمسة ديال 
الثواني، خمسة الثواني، خمسة ثواني تفضل السيد النائب تفضل.

الن ئب السيد أحمد صدقي:

هذا نوع من.. نتمنى إن شاء هللا تعالى، أن الفكرة أصال وصلت، أننا 
نتعاونو على وضع وإقرار إطار مرجعي ملزم في فك العزلة...

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السيد النائب مرحبا بهاذ املبادرة، أنا بغيت غير نذكر ألن جاء في 

املصنفة  للطرق  بالنسبة   ،12 رقم  الوطنية  الطريق  ديالكم  الكالم 
عموما، عموما هذا شغل الوزارة خصها تقوم بها، دابا غير العالم القروي 
تحديد آش من طريق غانديرو بالضبط؟ أنتما عارفين فيه إشكاالت، 
ألن املتدخلين كثر، وربما تتكون فيه هواجس أخرى، احنا حاولنا جهد 
املستطاع أن تكون مقاربة تشاركية، وأنا تنظن يعني بشكل موضوعي 
أن هاذ اآلخر هذا ّدار DTS حاول يستاجب لواحد العدد ديال الطلبات 
على أساس أن هاذ املستوى ديال الولوجية إطالق.. لكن بطبيعة الحال 
تدقيق بعض املؤشرات هذا ضروري ألنه في بعض الحاالت قد نجد 
أن هذاك عدم اإلنسجام ما بين املدرسة واملسجد واإلدارة والطريق 
هذا تيخلق إشكاالت اللي تتفوت بطبيعة الحال على ميزانية الدولة أن 

هذاك األموال تصرف في اإلتجاه الصحيح، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن صيانة السدود للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

النائب.

الن ئب السيد عد4 خزو:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هو برنامجكم 
االستعجالي لصيانة السدود؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

شكرا السيد الرئيس،

الحقيقة  في  هو  السؤال،  هاذ  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
ما�ضي هو ليس برنامجا استعجاليا بقدر ما هو برنامج، يعني برنامج اللي 
تنديروه يعني سنويا، تنخصصو ليه 100 مليون درهم تقريبا فيما يتعلق 
ديال  الوكاالت  مستوى  على  درهم  مليون  و40  الكبرى،  باإلصالحات 
األحواض املائية. غير باش نعطي مثال للسيد النائب لتقريب الصورة، 
مؤخرا أنهينا أشغال صيانة املعدات الهيدروميكانيكية ديال سد »محمد 
الخامس« وأشغال صيانة املعدات الهيدروميكانيكية ديال مفرغ القعر 
ديال »مشرع حمادي«، السد ديال »سيدي الشاهد«، السد ديال »باب 
لوطا« وغيرها من السدود. بطبيعة الحال اآلن هذا اللي عندنا فيه مهم 
هو أنه ينتظمه قانون، قانون 15.30 تيلّزم اآلن أن هاذ السالمة وصيانة 
السدود تخضع لواحد املجموعة ديال املعايير، ونحن بصدد إخراج 
املقتضيات التنظيمية ويجب أن نعترف بأننا تأخرنا فهاذ القضية ديال 

املقتضيات التنظيمية لألسف الشديد، شكرا السيد الرئيس.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عد4 خزو:

شكرا، السيد الوزير نطالبكم بما يلي : صيانة سد »أقا نوسيكيس« 
بإقليم تنغير وتوفير من األوحال حيث لم يعرف أي صيانة منذ بنائه 
الحالي  الوضع  أن  حيث  حقينته،  من  الرفع  مع   1986-1985 سنة 
يجعله خارج الخدمة ويشكل خطرا على سالمة املزارع واملباني السكنية 
»أكنيون«  بجماعة  »أتعوي«  سد  انهيار  مشكل  لتكرار  تفاديا  وذلك 
بسبب غياب الصيانة والوقاية، ومن أجل تحقيق التنمية الفالحية 
الكافية  املائية  الفرشة  توفير  من  البد  القروي،  بالعالم  واستدامتها 
وتوفير مياه الري وذلك عبر تسريع وتيرة صيانة وبناء السدود اإلضافية 
لحل مشكل النقص الحالي في املاء الصالح للشرب الذي تعاني منه 
جهة درعة-تافياللت بصفة عامة، وإقليم تنغير وميدلت بصفة خاصة. 
لهذا نطالبكم ببناء السد الصغرى كخطة بديلة على واد »عفرت«، 
واد »أقنمغيس«، واد »إمكون«، واد »اقنوارك«، واد »تيدريت«، واد 

»الرصد«، واد تيسلت...

السيد ضئيس الجلسة:

تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم.  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
إضافية؟ املعارضة ما عندها حتى تعقيب إضافي؟ تفضل تفضل.

الن ئب السيد عبد العزيز كوسكوس:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ذكرتو في الجواب ديالكم سد »باب لوطا«، هاذ السد 
السيد الوزير كيزّود واحد املجموعة ديال الجماعات بإقليم تازة باملاء 
الصالح للشرب غير الجماعة اللي متواجد فيها هاذ السد هذا واللي 
هي جماعة »الصميعة«، سكان هاذ الجماعة كيعانيو السيد الوزير، 
من قلة املياه ورغم بأنه هاذ السد متواجد في الجماعة ديالهم، دراسة 
الوزير هللا  السيد  بغيناكم  الوزير،  السيد  موجودة  الجماعة  تزويد 
يجازيكم بخير، باش تعطيو هاذ املوضوع واحد األهمية كبيرة، باش حتى 
هاذ الناس ديال هاذ املنطقة يستفادو من املياه الصالحة للشرب من 

هذا السد، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب من الحركة الشعبية، تفضل السيد النائب 
تعقيب إضافي.

الن ئب السيد عبد هللا ابليال:

حا بالخصوص في الجهة ديال سوس-
ّ
السيد الوزير، السكان والفال

ماسة كينتظرو أشنا هي التدابير العادية واإلستعجالية املتخذة ملواجهة 
ندرة املياه املوجهة للسقي والفالحة، وكيتساءلو بالخصوص على واحد 
السد على واد »املداد« بتارودانت. حقيقة هاذ املوضوع هو موضوع مهم 
جدا فهاذ املنطقة راه كتعرفوها، واحنا غادي نبقاو بحال اللي قلت في 
املرة األخيرة غنبقاو نلحو عليه حتي يفرج هللا وال حتى تاخذو �ضي تدابير 

فهاذ اإلطار، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير الجواب.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

ديال  بالسالمة  تيتعلق  مشكورا  الفريق  اثارو  اللي  املوضوع  هو 
السدود، بطبيعة الحال هاذ السالمة ديال السدود ما�ضي سهلة وهاذ 
ال�ضي عالش تينظمها قانون، ألن السد راه بحال قنبلة موقوتة تتكون 
فيه املاليين، معذرة إيال استثنينا سد »الوحدة« ماليين ديال األمتار 
املكعبة إيال ال قّدر هللا وقعت �ضي حاجة غيكون عندو أثار كارثية. وأنتما 
شفتو واحد العدد ديال األمور وقعت في دول أخرى، أنا قلت وأنا كنت 
أمينا في ذلك، عندنا قانون خصنا نسرعو املقتضيات التنظيمية ديالو 
باش على األقل هاذ الجانب ديال السالمة ديال هاذ السدود تكون 
مضبوطة. القضية اللي شرتي ليها السيد النائب ألن جبتي واحد الالئحة 
كعادتك يعني تكلمت في.. املرة جاية سولني على تنغير وميدلت نجاوبك، 
القضية ديال األوحال هاذي مسألة أخرى، األوحال شئنا أم أبينا هذا 
إشكال ما�ضي غير عندنا احنا، إشكال دولي راه �ضي مرة باش تحّيد ذيك 
األوحال وتلقى ليها فين تديرها تبني سد آخر وما تمسهاش. طيب األمور 
أنا بغيت غير نطمئن السادة النواب البرنامج اللي تنوجدوه  األخرى، 

اآلن، جميع جهات اململكة بدون استثناء داخلة فيه وفيه حوالي...

السيد ضئيس الجلسة:

الطرق  وضعية  عن  املوالي  السؤال  شكرا.  الوزير،  السيد  شكرا 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد حم د آيت ب ه :

السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن تأهيل الشبكة الطرقية وفك العزلة 
عن ساكنة العالم القروي.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.
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السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

ايوا هذا عطف على سؤال داز، ومقدمة لسؤال غيجي. يظهر لي 
السادة النواب راه حفظوا هاذ املسألة، راه احنا درنا البرنامج االول، 
ودرنا البرنامج الثاني، وكانت عندنا مناطق جبلية صعبة درنا لها »برنامج 
التأهيل الترابي« واحد 2 مليار ونصف ديال الدرهم، ودابا احنا دايرين 
هذا البرنامج األخير »PRDTS« ومرة أخرى أقول، هاذ البرنامج ديال 36 
مليار ديال الدرهم ديال الطرق نحن ملزمون، نحن وأنتم أن ننجحه، 
وإنجاحه يرتبط بواحد شوية ديال التطوع فيما يتعلق بالبرمجة للي تّدار 
على مستوى الجهات وعلى مستوى األقاليم وعلى مستوى الجماعات، 

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد حم د آيت ب ه :

شكرا السيد الوزير،

بداية ال بد باش نّوهو باملجهودات اللي تتقوم بها الوزارة، نعترفو بها، 

وكذلك فرصة باش نّوه باملجهودات اللي تتقوم بها املديرية اإلقليمية 

للتجهيز بزاكورة. السيد الوزير، هاذ البرامج اللي قلتي متفقين معاك 

ولكن راه كاين تعثر في واحد العدد ديال العمليات اللي هي مبرمجة، 

»برنامج  الثاني،  الشطر  القروية«  للطرق  الوطني  »البرنامج  في  سواء 

الفوارق املجالية«، »التأهيل الترابي«، هناك اتفاقيات موقعة الوزارة 

لتدارك هاذ املشاكل ونعطيك على سبيل املثال السيد الوزير، الطريق 

الرابطة بين »تافتشنا« و«تونا نعرابن« كانت مبرمجة، الطريق ما بين 

ورزازات  بين  السوداء  النقط  إزالة  مكونة،  قلعة  أسكة  »النقوب« 

وزاكورة خاصة املقاطع ديال »أيت ساون«، هناك طريق جهوية رقم 

108 »تانسيخت« »تزارين« مبرمجة هاذي مدة ديال سنوات لم يقم 

و«ترميكت«،  »تزناخت«  بين  الثاني  الشطر  الطريق،  ديالها،  اإلنجاز 

»دمنات« »غسات«، والسيد الوزير، املشكل الكبير هو املشكل ديال 

»تيشكا«، »تيشكا« هذه ثالثة ديال السنوات واألشغال خاصة في املقطع 

ما بين »تيشكا« وما بين »توفليحت«. أنا نطلب منك السيد الوزير، وهذا 

ملتمس تركب الطوموبيل ديالك، وتشوف كيفاش الناس تيدوزو تمة، 

خاصة الحافالت، الشاحنات، السيارات الخفيفة راه اللي ما عندوش 

4*4 تما، راه ال يعقل أنه يتفتح الورش ديال األشغال على 30 كيلومتر...

السيد ضئيس الجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا.  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة، تفضل، األصالة واملعاصرة.

الن ئبة السيدة ع ئشة فرح:

السيد الوزير، بغيت نسولك على مآل الطريق اإلقليمية املرقمة 
السيد  تارودانت.  بإقليم  »لخنافيف«  لجماعة  التابعة   1007 رقم 
الوزير، لحدود الساعة الوزارة باقي ما التزماتش بالوعد ديالها، لكون 
أنها تكمل الحصة اللي كانت مبرمة في عقد اتفاقية شراكة. بغينا جواب 
صريح السيد الوزير، ورجاء بغينا هاذ الطريق تدوز، ألن الساكنة تنتظر 
وهاذ الطريق كيدوزو منها بزاف ديال الشاحنات اللي هلكتها، حتى داك 
ال�ضي كانت صايباتو الجماعة واملجلس اإلقليمي راه م�ضى ما بقاش، 

وشكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جواب 
السيد الوزير.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

بزاف  جمعتي  النائب،  السيد  تفضلتي  اللي  ديال  املسألة  هاذ 

دالحوايج، غي نقول لك، فيما يتعلق بالبرنامج الثاني للطرق القروية، 

الجماعات  والنقل، اإلشكال عند  التجهيز  اإلشكال ما�ضي عند وزارة 

الترابية، وأنا التزمت، التزمت باش نحل واحد العدد داإلشكاالت ديال 

بعض املناطق الصعبة اللي بان بأن الجماعات الترابية ديالها ما يمكن 

لهاش دفعو، واليّني فوق طاقتك ال تالم، ما يمكن ليش وأنا واحنا 

تنتكلمو على 760 مليون درهم السيد النائب »PMAT«، أنا ما بغيتش 

نقول، لكن كاين قطاع وزاري ما التزمش بالدفعات ديالو فيما يتعلق، 

فيما يتعلق بهذا اللي ذكرتي ديال »تيشكا«، دابا احنا عالش تنديرو واحد 

العدد ديال املحاور تنصغروها؟ على ود الشركات ديالنا، ألن هداك 

ال�ضي راه عندو توازن حيت احنا بغينا الشركات الوطنية هما اللي يقبطو 

هاذ املشاريع، هداك اللي تكلمتي عليه ديال »تيشكا«-«توفليحت« من 

أصعب املحاور اللي عندنا، ونحن ندخله ونحن متهيئون.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على الجواب، السؤال املوالي عن ولوج ساكنة 
النواب  والسادة  للسيدات  للشرب  الصالح  للماء  القروي  العالم 

املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، السيد النائب.

الن ئب السيد سعيد انميلي:

دارت  أشنو  الحكومة  نعرفو  بغينا  خاللكم  من  الوزير،  السيد 
لساكنة العالم القروي بالنسبة للماء الصالح للشروب وخاصة احنا 

قرابين على شهر رمضان األبرك.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

أوال السيد النائب، انتوما عارفين بأنه املعدل الوطني اللي وصلنا 
له اآلن على مستوى املاء الشروب %97، ولكن على مستوى اإليصال 
املباشر حوالي %40. بطبيعة الحال ما زال عندنا واحد الجهد كبير فيما 
يتعلق باإليصال املباشر، وهذا هو اللي تكلمت عليه في إطار البرنامج 
اللي قلت بأنه غيتقدم جاللة امللك، باش نغطيو املستوى الوطني إيمانا 
منا بأنه واحد العدد ديال املراكز ما بقاش عندها اإلمكانية أنها دبر املاء 
الشروب ديالها. وفي األيام أو في السنوات املقبلة غنخصصو واحد العدد 
ديال املراكز أكثر من مليار ديال الدرهم باش يكون هاد الربط بشكل 
سريع. وعطفا على ذلك اآلن كاين برنامج اللي تنشتغلو عليه اللي هو 
البرنامج الوطني ديال التطهير بشكل عام، اللي دخلت فيه واحد العدد 
ديال القطاعات الوزارية اللي بغينا نديرو فيه االندماج ما بين داك�ضي 
اللي كان تيدار كبرنامج ديال التطهير في العالم القروي وكذلك استعمال 

املياه العادمة، ونحن قد شرعنا فيه، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد سعيد انميلي:

السيد الوزير، شكرا على هاذ التنوير اللي نورتينا، غير أننا املاء في 

العالم القروي مازال كيعاني من عدة مشاكل خاصة بعض الصفقات 

العمومية اللي ابرمها املكتب الوطني املاء الصالح للشرب من 2008 وهي 

باقة متوقفة حتى دوك اإلصالحات الجزئية اللي ّدارت تلفات من طرف 

املواطن، وغير ملرة كنطلبو منكم باش إرسال لجان التفتيش واملراقبة 

هذا هدر للمال العام، غير كاينة بعض الجماعات اللي كتوفر على سدود 

مثال جماعة »إمكراد« وجماعة »مكارطو«، »اوالد امحمد« وما عندهاش 

املا باقيين كيضربو عدة كيلومترات باش يسقيو واحد البوديزة ديال 

املا، وكاين بعض الجماعات مثال في إقليم الصويرة اللي حدايا كجماعة 

»أكليف« و«آيت داوود« باقا كتشري البوطة فيها 3 طن ما بين 300 

و400 درهم، ودابا قلتي لنا كاين %99 احنا.. %97 احنا الجماعة قريبة 

ملدينة الرباط بحال »اوالد امحمد« و«مكارطو« السد وسطهم واملا ما 

عندهمش، ما نمشيوش ناهيك عن الجماعات البعيدة مثال تيزنيت 

راه  واحتجاجات  تظاهرات  كيشكل عدة  اللي  ال�ضي  هاذ  والراشيدية 

العالم القاروي كيعاني من املاء، فكنلتمسو منكم التدخل باش تفكو 
هاذ املشكل ديال املا وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

لك  نقول  ليش  يمكن  ما  منك،  وصلت  الرسالة  النائب،  السيد 
العكس، لكن أنا غير تنقول لك على مستوى األرقام، األرقام هي معقولة 
دابا غير عندنا بعض املناطق اللي هي مناطق انت عارف العالم القروي، 
غتكون انت ولد العالم القروي راه العالم القروي فيه الشتات، راه حنا 
تنتكلمو على مناطق بعيدة جدا. فاحنا بطبيعة الحال هاذ املوضوع هذا 
أنا تكلمت فيه وعاود تنأكد عليه تنقول أن املشروع اآلن اللي عندنا 
هو تغطية جميع القرى عالش؟، ألن هاذي سابقا كانت حالة املشكل 

ديال...

السيد ضئيس الجلسة:

بالعالم  الطرق  عن  املوالي  السؤال  الوزير.  السيد  شكرا  شكرا، 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ص لح أوغب ل:

والتقصير  ديالكم  اإلهمال  عن  نسولوكم  غادي  الوزير،  السيد 
ديالكم في الصيانة ديال الطرق بالعالم القروي.

السيد ضئيس الجلسة:

جواب السيد الوزير.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السيد النائب، ما عرفتش كيفاش غنجاوبك ألن واحد العدد ديال 
الطرق في العالم القروي ما داخالش ضمن االختصاص ديال وزارة 
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، فتسأل عنها الجماعات التي أكيد 

أنت لك علم بها، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد ص لح أوغب ل:

هاذ الجواب عندكم السيد الوزير، راه ما عندوال ساس ال راس، راه 
فينما ردينا بالراس كنوحلو. أنا كنقول لك مجموعة ديال من الطرق 
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كلها محفرة، ونذكر لك هنا على سبيل  كلها مهترئة  القروي  بالعالم 
املثال الطرق القروي بإقليم خنيفرة، وّدارت بشراكة مع الجماعات 
كّديرو  الدراسة  كّديرو  اللعبة،  واحد  لنا  كديرو  كنتو  واخا  الترابية 
فيها 400 مليون وفي اآلخر le.marché كيم�ضي كتعطيه الجماعة 200 
الجماعة نيت.  إيال صاوباتها غير  .le كيم�ضي ب200 بحال  marchéو
لذلك كنطلب منك السيد الوزير، أنكم تخالو على ديك القضية ديال 
املعايير، وال انتما كّديرو املعايير في املكاتب ديالكم املعايير ديال الرباط 
والدار البيضاء وطنجة راه ما�ضي هي ديال خنيفرة ديال الجبال، خصكم 
تخرجو تشوفو باش تحطو املعايير ديال الجبال بوحدها ديال املناطق 
السيد  الفكرة  واحد  كتراودني  هنا  بوحديها،  الجبال  ديال  القروية 
الوزير، أن إقليم خنيفرة بالنسبة لكم انتما مق�ضي بواحد الشكل كبير 

تقريبا منذ البداية...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ كاين 
تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب من الفريق الحركة الشعبية.

الن ئب السيد ع دل السب عي:

واحد جوج ديال الطرق السيد الوزير، في إقليم آسفي ما بين جماعة 
»سحيم« وإقليم اليوسفية اإلقليم الجديد املحدث، وواحد الطريق 
الجهوية 301 الرابط ما بين آسفي والصويرة ما بقى ما�ضي مهترئة وإنما 
السيد الوزير، محرجة بصراحة محرجة. هديك طريق ساحلية كيدوزو 
منها السياح، كيدوزو منها املواطنين وكنتمناو ما بين آسفي والصويرة 
على مستوى جماعة »سيدي إسحاق« بالضبط إقليم الصويرة، شكرا 

السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي السيد النائب من األصالة واملعاصرة.

الن ئب السيد الحسي0 آيت أولحي 0:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، اليوم الحديث عن هذا املوضوع هو حديث ومساءلة 
حول حصيلة برنامج الطرق القروية ال سيما باملناطق الجبلية، التي 
تعد تحديا حقيقيا أمام الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه املناطق، 
ظلت لحد اآلن خارج ركب التنمية كما هو الشأن السيد الوزير بإقليم 
بجماعة  أومو�ضى«  امحمد  و«آيت  »تيفيرت«  طريق  مثال  شيشاوة، 
»عين تيزيتونت« وطريق »إكونتار« »بروهالة« وطريق »إيووالو أنزيط« 
يتسع  باإلقليم ال  وغيرها  »بدويران«  »أدوز«  غانم« وطريق  »بسيدي 
الوقت لذكرها السيد الوزير. لهذا السيد الوزير، نطالب بإلحاح بشق 

وبناء الطرق بهذه املناطق لفك العزلة عن الساكنة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر، تفضل السيد النائب عن 
التجمع الدستوري.

الن ئب السيد حم د آيت ب ه :

أعطى  ينصرو،  هللا  سيدنا  ي 
ّ
مل خير  استبشرنا  »تيشكا«  مآل 

العالم  في  العالم  الترافع حول كأس  استمرار  ديالو حول  التعليمات 
2026، والساكنة كانت فرحات في األول، ولكن دابا راه توقفات األشغال 

ديالو واملسائل ديالو بغيناكم تنورونا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير للجواب على التعقيبات تفضل.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

أنا  الحال  بطبيعة  املوضوع  هذا  يدي  بين  غير  الرئيس،  السيد 
بغيت نقول غير مالحظة، إيال كانوا السادة النواب باغيني نجاوب على 
الطرق القروية يعطيوني سؤال مباشر السيد الرئيس، وأنا انجاوب وأنا 
هنا باش انجاوب وأنا ما�ضي نجاوب وباغيهم يعقبو عليا باش نشوف 
االختالالت، ولكن ما يمكنش أنا سؤال وطني وتيجي واحد نائب يقول 
ليا أودي راه الطريق الفالنية راه يعني هذا ما�ضي.. طيب السيد النائب 
ما فهمتش شنو هي هاذ اللعيبات، راه اإلدارة املغربية والوزارة املغربية 
ما تّديرش اللعيبات عالش؟ عالش ما تّدريش اللعيبات؟ أوال هي منزهة 
عن ذلك، ثم هاذ ال�ضي راه عرفتي شحال من وزارة داخلة فيه؟ راه 
وزارة املالية تدّوز املشاريع والصفقات من عين اإلبرة، ال يحق لك أن 
تقول هذا عن بلدك، ما�ضي معقول كيفاش احنا نديرو دراسة ونقولو 
الجماعة  مليون درهم وذيك   200 الدرهم ونديرو  ديال  مليون   400
القروية نّديو لها فلوسها؟ ما�ضي معقول هذا الكالم. ثم القضية ديال 
خنيفرة السيد النائب قل للرأي العام أنني استقبلتكم، وجيتو عندي 
يوها وقلت ليكم على بركة 

ّ
للوزارة، وجيتو طلبتو لي واحد الطريق نثن

بنا لقينا فيها 250 عربة في اليوم، وقلت ليكم أنا حرام أن 
ّ
هللا، منين قل

contribuable يعني دافع الضرائب يثني طريق على 250 سيارة! هذا أنا 
تنحاول فيه ندير التوازن املطلوب، التوازن مطلوب حماية للمال العام 
يه 

ّ
هذا هو حماية املال العام، ألنه لو كان بغيتو ألغراض انتخابية نثن

وهذا ما�ضي معقول.

فيما يتعلق بهاذ الطريق هاذي هاذي طريق وطنية ما بين آسفي 
والصويرة تنتكلمو على الطريق الساحلية هاذي إن شاء هللا سيطالها 
عالش؟ وخا احنا عندنا واحد املشروع ديال هاذ الشبكة ديال الطرق 
على  جيد  األثر  واحد  عندها  اللي  الطرق  بعض  كاين  لكن  السيارة، 
الساكنة فيما يتعلق بالتنمية، وهاذي أنا راه صيفطت الكاتب العام هاذ 
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 واحنا هاذ القضية غاديين نراعيوها. فيما 
ّ
السبت واألحد راه داز من تما

يتعلق بالطريق اللي سوالت عليه السيدة النائبة، ما عنديش علم منين 
يكون عندي هاذ اسميتو نجاوبكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن عن ندرة املياه باملناطق 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجبلية 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد مصطفى الكرد4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، ونحن على أبواب الصيف حيث تتضاعف 
معاناة ساكنة جبال األطلس الصغير بإقليم تارودانت من ندرة املياه. 
نسائلكم السيد الوزير، عن اإلستراتيجية التي تتخذونها من أجل توفير 

املياه للمناطق الجبلية والقروية؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

شكرا السيد الرئيس،

فيما يتعلق باملقدمة ديال هاذ السؤال أنظر أعاله فيما يتعلق بما 
قلته، نكّمل اآلن عندنا خالل الفترة ما بين 2019-2022 غنخصصو مليار 
ديال الدرهم إن شاء هللا لهاذ القضية ديال الولوج املاء الصالح للشرب 
ل في 

ّ
لبعض املجاالت في الوسط القروي، واملكتب الوطني غادي يّدخ

100 مركز قروي جديد. وفيما يتعلق ألن السؤال جا فيه حتى الحماية 
من الفيضانات، عندنا واحد العدد ديال األمور مبرمجة بالنسبة لواحد 
العدد ديال املراكز اللي كانت جات في التحيين ديال املناطق اللي عندها 

الخطورة في الفيضانات املرتفعة، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد محمد لشكر:

السيد الوزير املحترم،

يعني هذه الفترة السنوية املناسبة لطرح األسئلة املتعلقة بإشكاالت 
التي  الطيبة  املجهودات  على  نشكركم  لكي  فرصة  كذلك  لكن  املاء، 
أنتجت مجموعة من املشاريع اللي فعال في طريق القضاء على إشكالية 
ندرة املاء باملناطق الجبلية. طبعا بالجوار مع شركاء آخرين كاملبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية والجماعات املحلية واملجتمع املدني، لكن هذا 
ال يمنع أن نطرح بعض اإلشكاليات املرتبطة بهذا املوضوع، نخص بالذكر 
التنزيل حيث مثال في اتفاقيات البنك املالي بشتوكة آيت باها بكل من 
جماعة »هاللة تاسكرت« و«..توشكا«، اإلشكال هو أن يجب أن توصل 
كل الدواوير بنافورات »bornes« لكن في املقابل هناك بعض الدواوير 
ستربط فقط من خالل القنوات السابقة املهترئة، وهذا سيشكل عائقا 
دوار سوف   107 أصل  26 من  الساكنة، فقط  تستفيد  لكي  كذلك 
يربطون بهذه الطريقة املثلى التي جاءت في االتفاقية. في املقابل السيد 
الوزير، للقضاء على اإلشكال بصفة نهائية البد من اإللتفاتة إلى املياه 
السطحية، وهنا نتحدث عن سهل »آيت عباس« بجماعة »سيدي عبد 
هللا البوشواري« الذي من شأنه أن يساهم في تزويد 11 جماعة قروية 
باملاء الشروب جوارا مع سد »أهل سوس« ديال »آيت امزال«، السيد 

الوزير املحترم...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليست هناك 
تعقيبات إضافية، السيد الوزير هل هناك من الجواب على التعقيب.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السيد الرئيس،

ما  غيمكنش  ما  النائب  السيد  قال  اللي  ال�ضي  ذاك  سجلت  أنا 
عنديش التفاصيل.

السيد ضئيس الجلسة:

الطرق  املوالي عن إصالح وصيانة  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  اإلقليمية 

فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب.

الن ئب السيد يوسف الرويجل:

السيد الرئيس،

السيد الوزير، من املعلوم أن املغرب يتوفر على رصيد مهم من 
الشبكة الطرقية، غير أن جل العالم تتم صيانته منذ تاريخ إنجازها، 
األمر الذي يعرض هذا الرصيد الطرقي للتآكل ويؤثر سلبا على الوضع 
اإلجتماعي واإلقتصادي على ساكنة العالم القروي، مما يفرض ضرورة 
وضع إستراتيجية وطنية إلصالح وصيانة الطرق القروية، تبعا لذلك 
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل إصالح 

وصيانة الطرق اإلقليمية بالعالم القروي؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.
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السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السيد النائب هذا سؤال قاصد يعني تيتكلم على الطرق اإلقليمية، 
غير باألرقام السيد النائب من 2011 إلى 2018، 4 ديال املليار ديال 
التوسيع  فيها  اإلقليمية بوحدها،  الطرق  اللي تصرفات على  الدرهم 
والتقوية 2237 كلم والتقوية 3055 كلم والتكسية 1789 كلم، إيال 

سولتيني واش هذا كافي؟ غير كاف، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد يوسف الرويجل:

شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير راه األرقام كتبقى شكل والواقع شكل آخر، وأنا غادي 
نعطيك مثال بإقليم اليوسفية الطريق اإلقليمية 23.41 اللي كتربط ما 
بين جماعة خوارقة سيدي شيكر والطريق اإلقليمية 23.27 الرابطة 
بين الطريق الجهوية 204 لجماعة إيغود، وأنتما كتعرفو جماعة إيغود 
اللي تكتشكف فيها أقدم إنسان العاقل، السيد الوزير هاذ الطرق كانت 
في إتفاقية من 2012 مع الجهة ديال عبدة- دكالة، لحد اآلن ما زال 
الدراسة ديالها ما ّدارتش رغم أن الشركاء قاموا بالتحويل ديال املبالغ 

اللي هي ملتزمين بها، لحد اآلن را احنا كنتسناو السيد الوزير، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل أحد 
النواب ما�ضي جوج أحد النواب تفضل من التجمع الدستور تفضل 

السيد النائب.

الن ئب السيد عبد هللا مسعود4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن الطريق اإلقليمية رقم.. الرابطة 
بين أورير وإيموزار، اللي عرفت �ضي أشغال مازال ما كملت هاذي مدة 
سنتين وdéja راسلتكم السيد الوزير كتابة ولم أتلق أي جواب، لهذا 

نسائلكم عن مآل هذه الطريق؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي السيدة النائبة تفضلي األصالة واملعاصرة.

الن ئبة السيدة غيثة بدضو0:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، غنعطيكم مثال من إقليم آسفي وبالضبط جماعة 

مول البركي اللي فيها عدد السكان ديالها مهم وفيها املركب السجني وعدد 
من الزوار املتوافدين على الجماعة ولكن الطريق املؤدية إلى الجماعة في 
حالة مزرية رغم املراسالت والشكايات اللي كانت في هاذالباب، ولكن 
لألسف ال مجيب ندعوكم السيد الوزير أن توقفو على على الحالة 
الطرق  البركي من  استفادة جماعة مول  الطرق وعدم  لهاذ  الكارثية 

اإلقليمية املصنفة وصيانتها وتوزيعها، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد عد4 خزو:

شكرا السيد الوزير، ال�ضي الوزير بغينا نعرفوإن شاء هللا الطريق 
الرابطة ما بين تلمي وإملشيل الطريق رقم 704 والطريق الرابطة بين 

سمرير وتامتوشت فوقاش إن شاء هللا تنطلق األشغال؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الجواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

نفس املالحظة اللي كانت عندي السيد الرئيس ما نعاودش نكررها، 
بالنسبة إليغود السيد النائب أنا قريت بأن األرقام تتكون معبرة ما 
عرفتش هاذ القضية ديال األرقام في شكل والواقع في شكل، كاين دائما 
 la كاينة واحد   les. probabilités في  الهامش ديال االحتماالت  واحد 
marge 5% يمكن تكون أقل ولكن األرقام معبرة، 4 ديال املليار صرفت 
إيغود فكرتيني  على هذه الطرق اإلقليمية تقوية وتكسية وتوسيعا، 
في إيغود، وزارة التجهيز والنقل ملا اتصلت بها وزارة الداخلية وجاو 
املنتخبين 97 مليون ديال الدرهم السيد النائب اللي حطينا، ألن قيل 
لنا وتأكد لنا أنه مشروع مهم وغيكون عندو آثار إجتماعية مع العلم بأنه 
ما كانش مبرمج عندنا في القضية ديال السنوات، بمعنى أننا درنا واحد 
الجهد استثنائي كنت أود أن تشير إليه. فيما يتعلق بالطرق األخرى 
السيد النائب سولتيني غيجيك السؤال حيث هذا كتابي غنجاوبك إن 
شاء هللا ما عنديش، نفس القضية بالنسبة للسيد النائب ما عنديش 
علم، املرة جاية غير منين تطرحو سؤال وطني ديارو لتحت، راه كاين 
واحد املجموعة ديال الجماعات باش نجي موّجد ذاك ال�ضي وما�ضي أنا 
تنقول هللا شاهد باغي باغي نقول ليكم اشنو كاين آشنو كاين باش أنتما 
تعّقبو، ألنه أنا تنآمن بأن التعقيبات تصلح االختالل لكن إيال سولتوني 
اآلن على واحد الطريق 1704 وال 1705 يكون من املستحيل أنني نجاوب 
عليها في بضع دقائق، ولكن على كل حال راه هاذ ال�ضي هذا تنسجلوه، 

شكرا السيد الرئيس.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير في هاذ القطاع عن تأثير استغالل 
مياه السدود للشرب على حساب النشاط الفالحي في بعض املناطق، 
للوحدة  اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الغ ني جن ح:

عن استغالل مياه السدود للشرب على حساب النشاط الفالحي 
نسائلكم السيد الوزير؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السيد النائب، أنا قريت السؤال ديالك بتمعن أوال اللي تينظم توزيع 
املاء على مستوى الحوض املائي ما�ضي هو املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب، هي وكالة الحوض املائي املعين وتفعل ذلك بتشارك مع 
مختلف املتدخلين، يعني الناس اللي تيستعملو املاء سواء الفالحي أو 
املاء الشروب أو الصناعي، ما كاين ال 9 مليون ديال األمتار املكعبة وال 
غير ذلك، 4 ديال املليون ديال األمتار املكعبة هي اللي كاينة، فيما يتعلق 
باملاء الصالح للشرب، وبطبيعة الحال احنا كل سنة تنحّينو تنتكلمو على 

2018 2019- كاني 4 ديال املليون ما كاينش 9، شكرا السيدالرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الغ ني جن ح:

السيد الوزير، تعيش ساكنة بعض املناطق مفارقة خطيرة تتمثل 
في وجود سدود كبرى صرفت في إنشائها أموال ضخمة من أجل تزويد 
باملاء الشروب وضمان السقي وإنعاش الحياة اإلقتصادية  الساكنة 
لهاذ  األمثل  اإلستغالل  من  تستفيد  ال  لكنها  واملحلية،  واإلجتماعية 
السدود كما هو الشأن بسد الوحدة وسد محمد الخامس وسد أبو 
5 جماعات محلية  به  الذي تحيط  بإقليم شيشاوة  السبتي  العباس 
مجاط، فروكا، أمزودا، الزاوية لحيا، الدويران تعاني ساكنتها من أزمة 
املاء الشروب باإلضافة إلى كون املنطقة تعتمد أساسا على الفالحة 
املعاشية من حبوب وأشجار مثمرة كالزيتون واللوز والرمان والبرتقال 
والخضر والفواكه، لكن الحكومة عجزت عن ضمان التوازن املطلوب 
بين املاء الشروب والسقي وبما أن هذه الجماعات املذكورة ينعدم فيها 
هاذ التوازن ويصعب عليها اإلستفادة من املاء الشروب، ألنها لم يكن 

مبرمجا نهائيا، فعلى الحكومة اإلبقاء على حصص 4،8 متر مكعب التي 
خصصتها الدراسة األولية لتزويد شيشاوة وسيدي املختار وإمنتانوت 

باملاء الصالح للشرب، والرفع من حصة السقي نظرا ألن الفالحة هي.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

السيد النائب إذن ما سمعتيش الجواب ديالي، راه ما كاينش 9 ديال 
املليون، كاينة 4 ديال املليون، وذكرتيني غير باش نقول لك، كاين أبو 
العباس السبتي، حوض ديال تانسيفت فيه أفياش اللي كمل وغادي 
ديال  املجموعة  واحد  كلها  وهاذي  زيات  وآيت  بولعوان  فيه  تنطلق 
السدود اللي التكلفة ديالها حوالي مليار ديال الدرهم لكل سد، وهذا 
طبيعة الحال غيكون عندو واحد األثار إن شاء هللا إيجابي على توزيع 
أكثر للمياه خاصة في املجال الفالحي، ألنه تقوم عليه جزء من األنشطة 

ديال هاذ املنطقة، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 

إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، 

السؤال األول عن املشاريع املجالية املمولة من طرف صندوق التنمية 

املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  الجبلية،  واملناطق  القروية 

الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد ضشيد البهلول:

السيد الرئيس،

السيد الوزير، تعاني مجموعة من املشاريع املجالية والغير مجالية 

املمولة من صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية عدة التعثرات 

خاصة بأقاليم السطات، الجديدة، تازة وهذا ما أكده املجلس األعلى 

للحسابات، السيد الوزير ماذا أنتم فاعلون ملعالجة هذه اإلشكالية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

شكرا السيد النائب املحترم،
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السيد ضئيس الجلسة:

من فضلكم السيدات والسادة النواب من فضلكم أكرموا الوزير 
بالسكوت، تفضل السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

ي تتكلمو على التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات ديال 2015 
ّ
مل

أنا عندي بالفعل الحظ واحد العدد ديال تعثرات والتأخرات ولكن واحد 
التشخيص من طرف واحد مكتب الدراسات مختص في 2018 بّين كاين 
واحد املجهود لتدارك هاذ الخصاص وفي نهاية 2018، %60 تم انتهاء 
ديال اإلنجاز ديال املشاريع ديال فيما يخص املجهود رجع إلى الوزارة 
ناتجة  تعثرات  كاين  ولكن  الساكنة،  على  إيجابي  آثار  عندها  و72% 
على على واحد تأخر إنجاز واحد ديال الدراسات طلب بعض الشركاء 
باملنظومة، املحلية تغيير املكونات، بطء مسطرة ترحيل اإلعتمادات ثم 
تغيير التقطيع الترابي كان له دور ثم التغيير كذلك ديال اآلمر بالصرف 
ديال هاذ الصندوق، فيما يخص 2 ديال املشاريع اللي شرتيو لها كاين 

أوال بولعوان تيبان كأن املنظومة املحلية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد ضشيد البهلول:

ديالكم،  بالجواب  اقتنعتش  ما  األسف  كامل  مع  الوزير،  السيد 
فقدت  ديالكم  الوزارة  األسف  كامل  مع  صراحة  بكل  ليكم  ونقول 
املصداقية ديالها في التعامل مع جميع الشركاء وال سيما الجماعات 
بدون  اتفاقية رجعت   24 أن  تفسرون  بماذا  الوزير  السيد  الترابية، 
املصادقة عليها من طرف الوزارة املالية؟ واآلن كنتوفر على نموذج د يال 
اإلتفاقية املوقعة من 2 ديال الوزراء تحاقبو على هاذ القطاع ديالكم، 
2 ديال الوزراء وأزيد من 5 سنوات وهاذ اإلتفاقيات إما اآلن موقوفة 
التنفيذ واحنا كرؤساء جماعات كنشوفوها بأنها مجهول املصير ديال 
التنفيذ ديالها، السيد الوزير أين نحن من املقتضيات الدستورية ديال 
ربط املسؤولية باملحاسبة؟ احنا كتعطيونا وعود. كنجيوعند املواطن 
كنعطيوهم وعود كفى السيد الوزير بغيناكم من خاللكم والثقة اللي 

و هاذ اإلشكالية في أقرب األجال.
ّ
كنثيقو بكم تنقذو ماء الوجه وفك

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير استنفذتي الوقت ديال الجواب، نمر للسؤال املوالي عن تقييم 
النواب  والسادة  للسيدات  اإلسكان،  لقطاع  اإلجتماعية  البرامج 
السؤال  واضعي  أحد  تفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين 

تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد العربي بلق يد:

شكرا السيد الرئيس،

اجتماعي  ذات  برامج  مدة  منذ  الحكومة  أطلقت  الوزير،  السيد 
واملتوسط،  املحدود  الدخل  وذات  الهشة  للفئات  السكن  مجال  في 
نسائلكم السيد الوزير ما هو تقييمكم لهذه البرامج؟ وما هي املبالغ 
التي رصدت لها؟ كما نسائلكم السيد الوزير عن أي أثر لهذه البرامج في 

معالجة مشكل السكن لهذه الفئات؟ شكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

واحد  داخلة  اإلجتماعي  السكن  ديال  برامج  عدة  هناك  بالفعل 
املحور كيفاش نوفرو سكن ميسر ملختلف الفئات ديال املجتمع، كاين 
برامج ديال السكن بتكلفة منخفضة 140 ألف درهم اللي ما تتمشاش 
مزيان، وغنرجع ربما فيما ما بعد لهاذ النقطة، ديال 250 ألف تم�ضى 
مزيان ثم سكن الفئة املتوسطة، ديال 250 ألف درهم تم�ضى مزيان 
السكني،  العجز  تقليص  في  كبير  بشكل  وساهم  املنعشين  لو  ومشاو 
تقريبا 400 ألف أسرة استفادت من هاذ البرامج، ولكن بالتأكيد خصنا 
نراجعو واحد العدد ديال األمور أساسا املنظومة والنظام ديال الدعم 
 
ّ
العمومي نحو واحد استهداف أكثر موجه إلى الطبقات األكثر اإلحتياج وال
املجاالت أكثر خصاص، هاذي مسألة أساسية، ثم كاين كذلك البرامج 
ديال محاربة مختلف أشكال ديال السكن غير الالئق هنا كاين كذلك 
مجهود كبير وكبير جدا مثال مدن بدون صفيح 32 مليار درهم، الثلث 
تقريبا مساهمة مباشرة ديال الدولة، املباني اآليلة إلى السقوط، األحياء 
ناقصة التجهيز، كاين أعمال كثيرة ولكن أنا مقتنع بأن كاين إشكالية 
كبيرة ديال النجاعة ديال هاذ النفقات وحنا مطالبين ديال مراجعة 
ديال واحد العدد ديال املقاربات نحو املزيد من اإلستباقية، نحو املزيد 

من الرؤية املندمجة ملعالجة إشكالية السكن غير الالئق.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب أحد النواب، تفضل 
السيد النائب.

الن ئب السيد ص لح امل لوكي:

شكرا السيد الوزير، موضوع كبير وتقييمه بطبيعة الحال يحتاج 
إلى جهد وإلى وقت وإلى تدقيق املعطيات عالش؟ ألننا غادي نبقاو دائما 
في حاجة إلى البرامج السكنية اإلجتماعية وخصوصا أن الحكومة اليوم 
هي ذات توجه اجتماعي في جميع اإلتجاهات، ونحن نشجع على هذا 
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اتجاه الفئات اللي كتحتاج لهاذ الجانب، بطبيعة الحال الكالم كثير وما 
غاديش يسمح ليا الوقت باش نقول لك، كل �ضي غادي نقول بعض 
اإلشارات وبعض املقترحات كاينة جهات اللي ما استفداتش من هاذ 
االسكن اللي عندو صبغة اجتماعية، خص توصل ليه كاينة فئات اللي 
اتافدت وهي تستحق، ولكن اإلحصاءات كذلك أثبتت أن هناك فئات ال 
تستحق هاذ النوع من السكن واستفادت، وخصنا انتبهو لهاذ الجانب، 
كاين إشكاالت كذلك في الجانب ديال الجودة وديال التجهيزات بصفة 
عامة، انتبهو كذلك للدفاتر ديال التحمالت ال من حيث املراجعة وال 
من حيث كذلك اإلحترام ديالها، القضية ديال السعر في بعض املرات 
 le noir كيطلبو من الناس السعر اللي فوق اللي هو قانوني اللي هو
اإلدارة  مع  إشكال  كيعيشو  اليوم  املستفيدين  ديال  كذلك  القضية 
ديال الضرائب استافد يعني هو كيستحق االستفادة من بعد 4 ديال 

السنوات طلبت منو الضريبة واحد العدد ديال األمور هو باقي..

السيد ضئيس الجلسة:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك  شكرا السيد 
إلى  نمر  الوقت،  استنفذت  أنك  أظن  الوزير  السيد  إضافي،  تعقيب 
والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  بالتعمير  متعلق  املوالي  السؤال 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الرزاق الوضزاز4:

شكرا السيد الرئيس،

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التعمير في العالم القروي؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

فهاد  املتكررة  األسئلة  أن  نتيجة  هو ضمان  املسألة  هاد  قضية 
كثيرا  ونشتغل  الوزارة،  ديال  واألولويات  االنشغاالت  من  املوضوع 
على هاد املحور، كنا متفقين بعد هاد القضية ديال التعمير في العالم 
وجميع  املواطنين  جميع  ديال  الحق  بين  ما  نوفقو  خصنا  القروي، 
املجاالت، في السكن، في التنمية، ومراعاة واحد العدد ديال التوازنات 
اإليكولوجية، السالمة د املواطنين، الحفاظ على األرا�ضي الفالحية، 
إلى غير ذلك، خاصنا  املفرط  التشتت  التعمير، تجنب  احترام وثائق 
نوفقو ما بين هاد األمور ب2؛ القانون ربما خصنا نطوروه واحنا متفقين 
ونشتغل على ذلك، ولكن التوجه فيما يخص البناء د العالم القروي هو 

نحو املرونة، وواحد العدد د االستثناءات اللي تتسمح بها القوانين في 
حلتها الراهنة، كذلك نشتغل من أجل تعميم التغطية بوثائق التعمير، 
هادي مسألة أساسية وصلنا ل %83 في العالم القروي، يعني هادي هي 
األرضية القانونية والتدبيرية للمجال اللي يمكن لنا من خاللها نقومو 
بواحد العدد د األمور، كذلك واحد البرنامج اللي تنعطيو لو واحد.. 
عندنا أمل كبير فيه واملساعدة املجالية التقنية واملعمارية في العالم 

القروي ودخلنا في واحد الشراكات مع الجهات على هاد املستوى.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب األصالة واملعاصرة.

الن ئب السيد عبد الرزاق الوضزاز4:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، املواطن اليوم في العالم 
القروي ال يحلم ببناء ال قصر وال فيال، كيحلم باش يبني واحد الدويرة 
كتقصيه  الحكومة  كتجي  البرد،  من  وال  الشمس  من  تغطيه  عادية 
كتحرمو كطبق عليه القانون donc 12.90 ها هو ترحم من سميتو 
آش واقع اليوم معالي الوزير؟ شنو واقع اليوم؟ املواطن بغا يبني واحد 
6 ميترو وال 7 ميترو كيطبقو عليه القانون 66.12 كيهز والدو كيدخل 
املدينة، كيكري كراج ملدة معينة، كيدير بركة من بعد 6 شهور وال 7 
شهور كنمشيو الدار البيضاء كنلقاو البرارك تاني من جديد، مراكش 
نلقاو برارك تاني من جديد، وهاد البرارك اللي غادي يدارو من بعد 

غادي نسميهم 66.12 ونتهناو، والسالم عليكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الخ ليد البصر4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، خاصنا نرجعو االعتبار الفالح وال بغينا نرجعو 
لو اعتبار تيخصنا نضمنو لو االستقرار وإيال بغينا نضمنو االستقرار 
خاصنا نساعدو باش يبني، باش يتوسع، كتعرف بأن العائلة القروية 
فيها تماسك، فيها ائتالف، وإيال بغا يبني من طبيعة الحال عندو واحد 
هاد  أنا  نظرني،  في  تصميم  خاصو  عالش  القايد  مع  دائما  املشكل 
التصاميم شكون اللي خاصو يتكلف به هو الجماعة القروية مع الجهة، 
بين  التوافق  واحد  يكون  تيخص  حاليا،  الوزير  السيد  قال  اللي  هي 
الجماعات القروية مع الجهة وغادي نكونو خذمنا ما يسمى بالجهوية 
املتقدمة، فلهذا الفالح رغم البعد ديالو عن املستشفى، رغم الباب 
ديالو عن املدرسة، رغم صعوبة الطرق، فهو صابر يريد فقط اإلستقرار 
لكي ال يشارك في الهجرة القروية، فمن هاد املنبر كنطمحو، السيد 

الوزير، باش، إن شاء هللا، نتعاونو في هاد اإلطار هذا باش، شكرا.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر، املعارضة، 
ما عندها تتعقيب، تفضل السيد النائب، عن فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد حم د آيت ب ه :

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أظن بأنه هناك إجماع، هناك إجماع بأنه يجب 
كنتو  ايال  الوزير،  والسيد  القروي،  بالعالم  التعمير  في  النظر  إعادة 
خدامين راه خصنا نلمسو �ضي حاجة في أرض الواقع، راه العالم القروي 
ما خصوش يصبر من اليوم لغدا، هللا يجازيك بخير، السيد الوزير، إيال 
كان �ضي مجهود غيدار خصو يدار في إعادة ، في مراجعة هاد القوانين 
وخص تبسيط املساطر اليوم الدوريات وكذا، كيما قلتي على األقل 
فيما يخص املساعدة املجانية راه ما كان والو السيد الوزير، اليوم 
وغدا راه باقي ما كاين والو، ايال كانت �ضي حاجة تخرج حيز الوجود، 
فيما يخص الرسوم ديال الرخص ديال البناء الوثائق ديال امللكية واش 
الفالح، كيما قال األخ، واش عندو هو امللكية؟ راه خاص هاد ال�ضي ديال 
التبسيط ديال املساطر، فيما يخص التقسيم ديال األرا�ضي التوزيع 
ديالها واش تنطلبو على السيد ديال في الرباط والدار البيضاء هو اللي 
تنطلبو على جماعة قروية في زاكورة وال في طاطا؟ فال يعقل، ثم هناك 

البناء باملواد املحلية، السيد الوزير، تاهو خصو...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد، رد ديال السيد الوزير على 
التعقيبات.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

ديال اإلشتغال، إذن اللي بغيت نؤكد عليه، احنا التوجه هو املرونة 
في تطبيق واحد العدد ديال القوانين، املرونة، بطبيعة الحال، في بن 
جرير ما�ضي هي املرونة في جرسيف إلى غير ذلك، بها تندفعو الوكاالت 
لهذا الحضرية لفتح هاد الحوار، نعطيك واحد املعطى، 58000 طلب 
رخصة البناء في العالم القروي في 2017-2018، %70 ديالها التعامل 
كاين  إذن  مترو،   5000 من  أقل  املساحة   75% اإليجاب،  في  ديالها 
إشكال، كاين إشكال أعتقد أدعوكم جميعا تنخرطو في هاد النقاش 
هاد  نتجاوزو  باش  السبل  نصيبو  منطقة  كل  باش، حقيقة، حسب 

اإلشكالية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن جودة السكن اإلجتماعي 
املوجه للطبقة املتوسطة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد هش م ص بر4:

شكرا السيد الرئيس،

اإلجتماعي  السكن  راضون عن وضعية  أنتم  هل  الوزير،  السيد 
املوجه للطبقة الوسطى؟ وما هو تقييمكم الكمي والكيفي لهذا البرنامج؟ 

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

الوسطى،  للطبقة  االجتماعي  السكن  على  كتكلموا  اللي  السؤال 
واش تنتكلمو على البرنامج ديال 450.000 درهم ديال 2013 وال السكن 
ديال 250.000 درهم، على كل حال هاد البرامج ديال الطبقة الوسطى 
450.000 درهم ما تمشاش مزيان، 250.000 درهم تم�ّضى، الدراسات 

اللي درنا، الناس اللي ساكنين فيهم، نعم..

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل، تفضل السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

نشتغل  احنا  السكن،  ظروف  على  ور�ضى  االستحسان  من  نوع 
كثيرا على هاد املسألة ديال الجودة، كوننا في املجال اإلجتماعي هذا 
ما تيعفيناش من احترام معايير ديال الجودة وديال االستدامة إلى غير 
ذلك، فهاد بفضل قوانين املراقبة، ولكن بفضل كذلك بشكل وقائي 
مع اإلشتغال مع املهنيين وضع واحد العدد داملعايير، وكان عمل فهاد 
املجال مع واحد العدد الفدراليين واملهنيين، باش حقيقة هاد القضية 

الجودة تكون في صلب االهتمامات.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد هش م ص بر4:

السيد الوزير، أظن بأنه السؤال واضح، ما كاينش الش نسولو واش 
ديال 250.000 درهم وال ديال 450.000 راه كندويو على 450 ألف درهم 
اللي ما بين 80 و120 مترو الل يموجه للطبقة الوسطى وكيما كما امحددو 
القانون وفاش تندوي على الطبقة الوسطى ما أحوجنا أننا تكون عندنا 
طبقة وسطى خاصة من بعد تعاقب ديال الحكومة السابقة والحكومة 
الحالية التي أجازت من خالل جميع قراراتها الالشعبية على هاد الطبقة 
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واندحرت الطبقية بحيث ولينا كنلقاوا بأن األستاذ واملهندس واملحامي 
والصيدلي أنه والclient ديال السكن االجتماعي ديال 250 ألف درهم، 
والدليل على ذلك هو l’intention ديالكم حتى انتما فهاد كوزير من هاد 
الحكومة بأنه كتدوي على الطبقة الوسطى من خالل 250 ألف درهم 
هذه من جهة، بخصوص السياسات الالشعبية ديال الحكومة، ومن 
جهة ثانية لغياب عرض من الوزارة ديالكم أنها كانت غير قادرة إلنتاج 
برنامج يجيب على متطلعات هاد الفئة املتوسطة، والدليل على ذلك هو 
عدم التجاوب ديال املنعشين العقاريين مع هاد املشروع هذا ما كاينش 

اليوم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
السيد النائب من األصالة املعاصرة.

الن ئب السيد محمد بوبكر:

شكرا السيد الوزير، احنا نتكلمو على الجودة ديال السكن وأنا 
نسول على املعايير واالستفادة اللي يستافدو منها املواطن مؤخرا سيدي 
الوزير مؤسسة العمران بمدينة الداخلة علنات على عرض تجهيزات 
سكنية اللي توجهو املواطنين واملواطنات، املديرية ودفعو طلباتهم منين 
تعطل عليهم الجواب جاو عندهم قالو أنا هاذي ما هي عندي خصوكم 
تمشيو الوالية ما هي العالقة ما بين الوالية ومؤسسة العمران السيد 

الوزير؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، رد السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

على كل حال بالنسبة لهاد القضية مرة أخرى بالنسبة للقضية 
ديال احنا اآلن في نقاش، هاد القضية ديال السكن للطبقة الوسطى 
خاصو اهتمام كبير خاصنا نستخرو واحد العدد ديال العبرة، القضية 
ديال الجودة مطروحة بقوة نشتغل مع كان واحد العدد ضرورة نخدم 
على دفاتر التحمالت، كان واحد العدد ديال اإلجراءات قانونية اللي 
تتفرض احترام واحد العدد ديال الضوابط إلى غير ذلك، كاين املراقبة 
هاد ال�ضي كل خاصو يعطينا نجاعة أقوى، ولكن اللي مهم هو نشتغلو مع 
املهنيين، باش تعطينا الثقافة ديال الجودة كل �ضي يستوعبها وتقدمو في 

هاد املسألة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن مراقبة الجودة بخصوص 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التكلفة  املنخفض  السكن 

الفريق الحركي، تفضل واضع السؤال السيد النائب.

الن ئب السيد سعيد التدالو4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة ملراقبة جودة هاد السكن 
املنخفض التكلفة؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

ألف   140 ديال  التكلفة  املنخفض  السكن  ديال  لبرامج  بالنسبة 
املنتوج كان غادي يساعدنا على  أن هاد  التصور األصلي هو  درهم، 
معالجة اإلشكالية ديال السكن غير الالئق وأساسا الصفيح، اآلن هاد 
البرنامج ما تمشاش بالشكل الكافي، ألسباب مختلفة أوال الكثير تيفضل 
البقعة وهذا تيطرح إشكال في واحد اإلطار ديال الندرة ديال العقار، 
كل �ضي مشا البقعة تيطرح إشكال ثم ما تيعالج �ضي اإلشكالية ديال 
السكان ديال الصفيح يعانيو من واحد اإلشكالية ديال السكن غير 
الالئق، ولكن عندهم كذلك إشكالية ديال التجهيزات إلى غير ذلك وفي 
كثير من األحيان، هاذ املنتوج ديال 140.000 درهم تنتج فقط بشكل 
منعزل، بدون املرافق إلى غير ذلك، وهاذي من العناصر ديال عملية 
الجودة، أما في ما يخص البناية في حد ذاتها، بطبيعة الحال كاين دفتر 
التحمالت، كاين املراقبة، بالتأكيد خاصنا نمشيو نحو صرامة أكثر، 
ولكن اللي بغيت نطرح هو اإلشكالية ديال ضرورة مراجعة الطريقة 
ديالنا ديال التعامل مع هاذ القضية ديال الصفيح اللي ما يمكن لينا 
�ضي نعالجوها بواحد املنظور ضيق فقط ديال السكن ديال البناية 
بدون مراعاة جميع اإلشكاليات واملشاكل اللي تيعاني منها السكان ديال 
مدن الصفيح، وضرورة كذلك واحد النظرة أساسية ديال التحكم في 

املستفيدين يعني مسألة أساسية، وكذلك نتجنبو هاذ الحجم..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب.

الن ئب السيد سعيد التدالو4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، في الجواب ديالكم أقنعتوني على أنه هاذ البرنامج 
هاذ  كيدير  اللي  ناجح  العقاري  املنعش  ولكن  �ضي صحيح،  نجح  ما 
البرنامج، ألن كتعفيوه من واحد العدد ديال الضرائب، وكتعفيوه من 
كتعطيه  داإلمتيازات،  العدد  واحد  كتعطيوه  والتحفيظ،  التسجيل 
على سبيل املثال وليس الحصر مثال كتعطيه مشروع ديال 50 برطمة، 
كتعطيه معاها 43 ماكزة ب20 ألف درهم للمتر مربع، مع العلم أنه 
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عاطي للمهندس املعماري اللي متواطئ معه، عاطيه شيك على بياض، 
يكتفي  اللي كتقول:   55 املادة  66.12 والسيما  التعمير  قانون  حشب 
رئيس الجماعة بشهادة مسلمة من طرف املهندس املعماري يشهد فيها 
أن هاذ األخير، أن األشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم املرخصة، 
وتغني الشهادة املذكورة عن املعاينة، كيمنعو الرئيس حتى من املعاينة 
ملا  الحاالت  وكاين بعض   permet. d’habiter يعطي  وبزز منو خاصو 
أعطى الرئيس الجماعة permet.d’habiter إلتجأ للعدالة وحصل على 
خبرة قضائية كتقول من بعد ما أعطاه ألنه بزز منو، القانون تيعطيه 
وكيعطيه شيط على بياض للمهندس اللي داير هاذ ال�ضي، أس كتقول 
الواجهات لبعض  الخبرة؟ أش كتقول؟ كتقول كما الحظنا مطابقة 
املحالت التجارية مع البنايات مقارنة مع التصميم املرخص في ما يخص 
العلو، وبالتالي طبقا ملاعايناه باألشغال الغير املطابقة للتصميم، هاذ 
 cage de في  الحق  الدخل املحدود واش ما عندهومش  الناس ذوي 
désenfumage ف la cave ما عندهومش الحق ف extincteur هاذ 
السيد  الرئيس،  السيد  ال�ضي راه غادي خبرة قضائية غنعطيها ليك 
 le.bloc.autonome.de.sécurité الوزير، باش تشوفها، واش هاذ الناس

ما كاينش؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد النائب! من فضلكم السيد النائب، هل 
هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب، األصالة واملعاصرة.

الن ئب السيد أحمد بريجة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، واحد الكاريان فيه 100.000 ديال السكان فسيدي 
مومن في الدار البيضاء، راه من 2002، الحكومة د2002، الحكومة 
ديال 2007، الحكومة ديال 2011، الحكومة ديال املعدلة ف2014 
و2016 وما كاين حتى، واش هاذ الكاريان ما قدراتش عليه الدولة باش 

تحيدو؟ أكبر بؤرة في املغرب دابا وفي إفريقيا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الرد ديال السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر4، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 0 وسي سة املدينة:

السيد النائب املحترم، تتطرح واحد اإلشكالية ديال محاربة مدن 
الصفيح أنا متفق معاك خاص معالجة واحد العدد وتغيير واحد العدد 
وتغيير واحد العدد ديال املقاربات، ولكن يمكن لينا نرجعو بالتفصيل، 
بالنسبة لهاذ القضية حوالت نفهم ولكن ما فهمتش كيفاش رئيس 

الجماعة يكون مفروض عليه يعطي..

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير، استنفذتم الوقت ديالكم، شكرا السيد الوزير على 
حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر إلى قطاع الشغل واإلدماج 
املنهي، والسؤال عن نتائج الحوار اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الحق الن جحي:

السيد الوزير، ونحن على أبواب عيد العمال موظفو القطاع العام 
والخاص يعلقون آمال عريضة على نتائج الحوار اإلجتماعي، نسائلكم 

عن نتائج هذا الحوار ومستجداته؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الجواب السيد الوزير، ال�ضي البوزيدي السيد النائب من 
فضلك السيد النائب، السيد الوزير بغى يرد على السؤال من فضلك، 

تفضل السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

شكرا الفريق املحترم، بغيت أوال نتوجه بالتهنئة للشغيلة املغربية 
بالتوقيع على االتفاق ديال 25 أبريل 2019، هاد اإلتفاق اللي غيدخل في 
سجل االتفاقيات االجتماعي اللي عرفها املغرب في العشريتين املاضيتين 
إلى جانب التصريح ديال فاتح غشت 96، االتفاق ديال 23 أبريل 2000 
املعروف باتفاق 19 محرم، اتفاق 30 أبريل 2003 ثم اتفاق 26 أبريل 
2011 وهذا جا نهار قبل منه هذا من حسن الصدف، بطبيعة الحال 
ال بد من التهنئة أيضا للشركاء االجتماعيين ألنه بفضل الروح ديال 
باش  الجميع،  ديال  واإلصرار  املشتركة  واإلرادة  والتعاون  املسؤولية 
نوصلوا إلتفاق تمكنا من الوصول إلى هذا اإلتفاق وإنجاح هاد الحوار، 
وبغيت نأكد بأن الحكومة ملتازمة بالتعبئة ديال املوارد املالية الالزمة 
اإلتفاق  ديال  املضامين  اآلن  اإلتفاق،  هاد  ديال  التكاليف  لتغطية 
الزيادة العامة في األجور ستشمل بدون تفاصيل ستشمل حوالي 800 
ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية 
ذات الطابع اإلداري، املبلغ اإلجمالي 25 مليار درهم، 7 ديال املليار، 
يبلغ 25 مليار درهم خالل يعني %7 خالل السنة ثم يعني اللجوء عفوا 
2.5 مليار خالل هاد السنة تم 7 ديال املليار سنة 21 في أفق سنة 21، 
التعويضات العائلية غتهم 400 ألف موظف بغالف مالي سنوي يقدر 
بمليار درهم، درجة إحداث درجة جديدة للموظفين املرتبين في الساللم 
التربية  ديال  املوظفين  من  ملجموعة  الترقي  شروط  وتحسين  الدنيا 
الوطنية، هاد اإلجراء كيهم 24 ألف موظف بغالف مالي كيتجاوز 200 
مليون درهم ثم كاين الزيادة في الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.
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الن ئب السيد محمد الزويت0:

شكرا السيد الرئيس،

والحكومة  النقابات  كنهنؤوا  بدورنا  احنا  الوزير،  السيد  شكرا 
واملشاغلين عن عقد هاد اإلتفاق وهو في حد ذاته فهاد الظروف اللي 
كيعيشها املحيط اإلقليمي واملحيط الدولي للمغرب كيعطي رسائل بأننا 
نحن املغاربة قادرين على أن نسوي مشاكلنا على مائدة الحوار وعلى 
التوافق، وفي نفس الوقت احنا كنقولوا باش ينجح هاد اإلتفاق وباش 
البد نزولوا مجموعة داملشوشات البد من الحكومة أنها تكمل االلتزام 
ديالها باإلتفاق ديال 26 أبريل، البد كذلك يعني تواكب كذلك الحوارات 
القطاعية مع التعليم، مع الصحة اللي كيعرف مجموعة من االحتقان 
اجتماعي، وهذا اللي كيضر بالزمن الدرا�ضي والزمن الصحي ديال الشعب 
املغربي، كذلك البد من اإلسراع بمأسسة هاد الحوار اإلجتماعي، السيد 
الوزير، البد من تقنين كذلك املواضيع العالقة سواء على املستوى 
القانوني، في القانون ديال اإلضراب، في القانون ديال النقابات، البد 
كذلك، السيد الوزير، أن الحكومة تهتم بتوفير شروط الكرامة لباقي 
فئات الشعب املغربي، راه ما عندناش غير املوظفين السيد الوزير، 
عندنا كذلك الناس ذوي الدخل املحدود، عندنا فاقدي الشغل، عندنا 
ناس اللي ما كيشتغلوش، عندنا ناس اللي ما عندهومش مداخيل، 
إجتماعية  ظروف  عندهم  ناس  عندنا  عاهات،  عندهم  ناس  عندنا 
هشة، وبالتالي هذه حكومة اجتماعية البد خاصها تكمل الدور ديالها 
في املراجعة كذلك يعني األمور احنا مقبلين على مراجعة املسائل ديال 
الضريبة، البد من مراجعة الضريبة على ذوي الدخل املحدود، وكذلك 
البد من التسريع بالسجل االجتماعي اللي بغينا الحكومة كذلك تسرع 

به لالهتمام باألسر املعوزة وباألسر...

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب.

الن ئب السيد توفيق امليموني:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حصيلة الحوار االجتماعي متواضعة جدا بعد مرور 
8 سنوات على اتفاق أبريل 2011 نالحظ بأن الحكومة لم تفي حتى 
بنصف التزاماتها، مخرجات الحوار االجتماعي األخير لم تتطرق للعديد 
من امللفات، املراجعة الضريبية، موضوع املراجعة الضريبية، موضوع 
اإلعفاءات ملعاشات املتقاعدين، كذلك مشروع امليزانية األخير، كذلك 
الزيادة في األجور هي زيادة هزيلة وهزيلة جدا ومقسمة وموزعة على 
مدى 3 سنوات، بمعنى أنها كتخدم واحد أجندة انتخابية معينة، فضال 
عن كون االقتطاع وصل االقتطاع من أجور املوظفين وصلت في سنة 

2019 : %14 وهذا يرهق كثيرا أجور املوظفين الخالصة هو أن...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة النائبة تفضلوا.

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واالشتراكية:

شكرا السيد الرئيس،

الحوار  ديال  والدور  باألهمية  التقدم واالشتراكية واعون  في  إننا 
االجتماعي في تحقيق السلم االجتماعي، الحوار املنتج، احنا كنعرفو 
بعد سنوات عجاف توصالت اآلن الحكومة باش تدير واحد تعقد واحد 
االتفاق ولكن لألسف ما احظاش بالقبول ديال كل املركزيات النقابية، 
وبالتالي احنا بغينا توضيح لنا ومن خاللنا الرأي العام حول هاذ املسألة؛ 

ثانيا أن القانون حتى تيلزم باملفاوضات الجماعية ولكن...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، شكرا تعقب آخر السيد النائب، تفضل.

الن ئب السيد مصطفى شن و4:

الكونفدرالية  بأنه  أمانة  بكل  تقولو  عليكم  كان  الوزير،  السيد 
الديمقراطية للشغل لم توقع على االتفاق، ألن اعتبرت بأنه ال يرقى إلى 

طموحات الشغيلة املغربية.

السيد ضئيس الجلسة:

التعقيبات،  على  الوزير  السيد  ديال  الرد  النائب،  السيد  شكرا 
تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، خصنا منين تنجح �ضي حاجة نعبرو على الفرح ديالنا 
والسرور ديالنا، ألن اللي تيهم وهو أن حققنا �ضيء للشغيلة املغربية، 
الحكومة  بين  ما  ّدار  العمل  فهاذ  لذلك  ماي.  فاتح  نستشرف  ونحن 
مؤسسة وما بين النقابات األكثر تمثيلية اللي هي نقابات تعبر على اإلرادة 
ديال الناس ديالها، وبالتصويت عطاتهم التمثيلية. فلذلك ينبغي أن 

نحترم املؤسسات، فهنيئا لكم وهنيئا للشعب املغربي بهاذ النتائج.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الرد ديال السيد الوزير تفضل.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

فعال أنا متفق مع السيد النائب املحترم ملا تكلم على أنه كاين واحد 
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املجموعة ديال التدابير اللي جات في البرنامج الحكومي وفي القوانين 
تحسين دخل  على  مباشر  وغير  مباشر  تأثير  لها  هي  اللي  املالية  ديال 
الشغيلة، كل ما يتعلق ببرامج الدعم االجتماعي في مجال التمدرس، 
محاربة الهدر املدر�ضي، »تيسير«، املنح إلى غير ذلك من التأمين اإلجباري 
بالنسبة للمستقلين هاذي كلها راه عندها عالقة بتحسين الدخل ألنها 

باش نكونوا واضحين.

بالنسبة للحصيلة ديال الحوار االجتماعي، حصيلة محترمة بدليل 
أنه 5 ديال الشركاء االجتماعيين اتفقوا عليها، إيال كان واحد في فريق 
معين هذا محترم هداك رأيه، ولكن راه 5 ديال الفرقاء جلسوا وبعد 
مشقة وتوافق وتنازالت، ألن ما عمر �ضي حوار اجتماعي بما في ذلك 
حقق  اجتماعي  حوار  �ضي  عمر  سابقا،  عليها  تكلمت  اللي  الحوارات 
%100 املطالب ديال الشغيلة. فلهذا يعني نكونو يعني متفائلين ونكونو 

إيجابيين.

مناظرة  أمام  احنا  الضريبية  املراجعة  ديال  األخرى  األمور  ولهذا 
قادمة إن شاء هللا وكنتمناو أنها تجي فيها توصيات والحكومة دون شك 
ستنصت إلى هذه التوصيات، أما اسميتو األجندة االنتخابية يعني كل 
كل  يحسبون  يعني  االنتخابية،  باألجندة  أنتم  عندكم  �ضيء سيرتبط 
صيحة عليهم، وأما عدم قبول جميع املركزيات النقابية فهذا راه أشرت 
إليه، أنا كنعتاقد أن هذا اإلتفاق مهم جدا، جاء من بعد صعوبات 
صحيح، ولكن اإلنجاز ينبغي أن يبشر الشغيلة ونقول لكم واحد القضية 
كانوا الناس كيتصلو بنا قبل ما نوقعو كيقولو لنا خرجو بالتدابير اللي 
جيتو بها. إذن الناس باغيين هذا اإلتفاق، واملغاربة متفائلين له صحيح 
أنهم يطمحون إلى أكثر والحكومة إن شاء هللا، في املستقبل ستعمل يعني 

على أكثر كل ما كان ذلك في إمكانية الدولة وكلما جاد هللا...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن التدابير واإلجراءات الناجعة 
للحد من استفحال معضلة البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة وف ء البق لي:

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات الناجعة للحد من استفحال 
معضلة البطالة؟.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الجواب ديال السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

مسألة  ما�ضي  هي  موضوعيين  نكونو  باش  البطالة  ديال  املعظلة 

التي  أو  قبلها  اللي  الحكومة  مع  وال  الحكومة  هاذ  مع  ظاهرة حدثت 
ستأتي، هي معضلة مركبة نتيجة مجموعة ديال السياسات ومجموعة 
ديال العوامل الداخلية والخارجية. ولهذا الحكومة عندها رؤية، عندها 
إستراتيجية، ونبغي نقول لكم البرامج النشيطة اللي اآلن كنشتغلو عليها 
يعني كتساهم اليوم في اإلجابة على هذا السؤال ومازال غادي نستمرو، 
غير نعطيكم بعض النتائج مثال فيما يتعلق بالبرامج اإلرادية، »إدماج« 
بالنسبة لبرامج اإلدماج تقريبا حقق حوالي 760 إدماج ديال 760.775 
باحث عن الشغل منذ إنشائه إلى اليوم، تحسين ديال القابلية ديال 
حوالي 193 ألف باحث عن الشغل برسم »برنامج تأهيل«، مواكبة ما 
يقارب 40 ألف حامل مشروع في إطار »برنامج دعم التشغيل الذاتي«، 
النساء تشكل نسبة مهمة من املستفيدين من هذه البرامج، بل إن هناك 
برامج يعني تشكل نسبة النساء املستفيدات منها يعني %60 خالل سنة 
2017. عندنا برنامج وطني، هاذ البرنامج الوطني فيه 5 ديال الدعامات 
ومن أهم الدعامات ديالو هو العمل مع الجهات أي البعد الذاتي البعد 
الدولة وقضية  التشغيل، ولهذا فالتشغيل هو قضية  الجهوي ديال 

مجتمع وقضية...

السيد ضئيس الجلسة:

السيد  أو  النائبة  السيدة  تعقيب  شكرا.  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب، السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة وف ء البق لي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، وأذكركم أننا لسنا ممن يبخس 
عمل أي قطاع حكومي. لذا نثمن مجهوداتكم، لكن الواجب والواقع 
يقت�ضي منا أن نسمعكم صوت الشارع املغربي، ألن معضلة البطالة 
 % 10 تقارب  فيها  البطالة  يومي، جهة فاس-مكناس مثال  ارتفاع  في 
في صفوف حاملي  الجهات، احتجاجات  باقي  في  البطالة  من مجموع 
للهجرة عبر قوارب املوت،  يلجأ  باختالف أعمارهم  الشواهد، شباب 
نسبة كبيرة منهم معرضة لإلنحراف بمختلف مظاهره. السيد الوزير، 
البطالة كتبقى سبب رئي�ضي في اإلحتقانات اإلجتماعية ونتيجة لإلحباط 
وحافظ  التشغيل حق  أن  العلم  مع  الشباب،  في صفوف  واالستياء 
للكرامة، وعلى الجميع كل من موقعه تحمل مسؤوليته عوض تبخيس 

مكتسبات القطاعات التي فعال...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي 
السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة لبنى كحلي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أوال نثمن املجهودات ديال الحكومة في مجال الحد 
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من بطالة الشباب. والسيد الوزير، اليوم مدينة سال هي مدينة مليونية، 
بحي  منطقة صناعية  هناك  كانت  كثيرة جدا.  مؤهلة  عاملة  يد  فيها 
»الرحمة« تشغل على األقل 15.000 من الشباب أعظمهم من الفتيات، 
اليوم هاذ املنطقة الصناعية متوقفة السيد الوزير. ندعوكم السيد 
الوزير، إلى إحداث منطقة صناعية مندمجة بمدينة سال، تستحق 
ذلك، وأيضا إعطاء دفعة للمشاريع املبرمجة في إطار الشراكة ما بين 
جماعة سال ووكالة ضفتي أبي رقراق، من أجل انتشال شباب مدينة 

سال من املخدرات والجريمة وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

غادي  صناعية  منطقة  إحداث  ديال  القضية  الحال  بطبيعة 
نوصلوها للوزير املعني باألمر، ألنه حنا حكومة متضامنة ونتمناو تكون 
منطقة صناعية بسال، ألنه أنا كذلك من ساكنة مدينة سال، وكنتمنى 
التوجه  واحد  عندنا  ولكن  تبقاش.  ما  التشغيل  ديال  املعضلة  أنه 
للبرنامج اللي هو دعم خلق مناصب الشغل من خالل اإلستثمار. ولهذا 
اليوم اللجنة الوطنية لإلستثمارات واحد املؤشر أسا�ضي اللي هو عدد 
املناصب التي يتم استحداثها من أجل قبول املشاريع، واليوم غادي 
اللي  االستثمار  قانون  في  اإلستثمار،  ميثاق  في  املقت�ضى  واحد  يكون 
القطاعية  اإلستراتيجيات  املعطى.  هاذ  كيدخل  غيكون  غنديروه، 
كلها اليوم تتكاثف باش.. وكتستحضر هاذ البعد هذا، اليوم اإلصالح 

الجوهري اللي ّدار في مراكز التكوين...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير. السؤال املوالي متعلق بإطالق برامج تطوير 
التشغيل الذاتي للشباب باملجال القروي، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية أحد السادة النواب.

الن ئب السيد أحمد الهيقي:

السيد الوزير املحترم،

يعتبر النهوض بالتشغيل بعالقات الشغل، وتجويد برامج إنعاشه، 
وتحسين أداء مؤسساته أحد أولويات العمل الحكومي في هذه املرحلة. 
 ،2025 أفق  في  التشغيل  إستراتيجية  بتفعيل  الحكومة  التزمت  وقد 
برامج  في  عموما  الشباب  إلدماج  القطاعية  باإلستراتيجيات  وربطها 
دور  وتعزيز  القروي،  بالعالم  الشباب  وخصوصا  الذاتي،  التشغيل 
الجهات والجماعات في هذا الورش الهام. لذا نسائلكم السيد الوزير 
بالعالم  للشباب  الذاتي  التشغيل  برامج  إطالق  آجال  عن  املحترم، 

القروي وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

الدعامات  ديال   2 على  كيقوم  التشغيل  ديال  الوطني  فالبرنامج 
أساسين؛ يعني دعم التشغيل املأجور والتطوير ديالو من كل اآليات 
الذاتي، وخصنا  التشغيل  إلى غير ذلك... وكاين  التكوين  الوساطة،   :
نعرفو بأنه راه مكاينش �ضي مستقبل بالنسبة ألي بالد، دون أن تدفع في 
التشغيل الذاتي، ألنه مهما تكون الفرص التي يخلقها اإلقتصاد أو تخلقها 
اإلدارة، راه كتبقى املبادرة ديال الشباب هي اللي مهمة. ولهذا الوكالة 
الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، اليوم عندها واحد اإلستراتيجية 
في إطار سياسة القرب، تعمل لإلقتراب من الشباب، وخاصة بالعالم 
القروي، من خالل توفير فضاءات للتشغيل بالعالم القروي. انطلقت 
هذه التجربة بنواحي تازة وصفرو وتاونات بجهة فاس-مكناس، في إطار 
التعاون األملاني. ونسعى لتعميمها على جهات أخرى وخاصة بني مالل 
وخنيفرة. وبطبيعة الحال نضع أيضا وحدات متنقلة لتقريب خدمات 
اليوم  بعد،  الخدمات عن  تعزيز  القروي،  العالم  الوكالة من شباب 
خصنا الوكالة الرقمية، اليوم ما بقاش بديل على هذه القضية باش 
نستافدو من برامج الوكالة ونوصلو للشباب. وكاين النهوض بالتشغيل 
الذاتي كما قلت، في إطار املبادرات املحلية الرامية إلى إنعاش تشغيل 
الشباب بالوسط القروي، وهاذ ال�ضي كنديروه بطبيعة الحال في إطار 
اتفاقيات مع الجهات، في إطار ما يسمى بالبرامج الجهوية للتشغيل، 
اللي هي مندمجة في إطار البرامج التنموية ديال الجهات. وكنعرفو بأن 
التشغيل اليوم هو أحد اإلختصاصات الذاتية املشتركة ما بين الجهات 

وما بين الدولة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب من العدالة والتنمية.

الن ئب السيد عبد هللا هن و4:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الوزير،

من  املواطنين  انتظارات  أهم  هو  التشغيل  الحال  بطبيعة  إذن 
ما  أيضا  أهم  من  والتعليم.  الصحة  بعد  الحكومية،  السياسات 
ننتظره من النموذج التنموي املزمع تبنيه إن شاء هللا. نحيي ونشيد 
الوطنية  باالستراتيجية  املتعلقة  اإلطار  فهاذ  الحكومية  باملبادرات 
للتشغيل، املخطط الوطني للتشغيل، نتمنى أن تكون هناك التقائية 
مع اإلستراتيجيات القطاعية ذات العالقة، وخاصة املتعلقة بالشباب.

هاذ املخطط الوطني للتشغيل السيد الوزير، السؤال ديالنا حول 
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اآلجال ديال التنزيل ديال املبادرات، خاصة املتعلقة بالشباب في العالم 
املتعلقة  الحكومية  باملبادرة  نشيد  هناك..  تكون  أن  نتمنى  القروي. 
بالصفقات العمومية واإلصالح اللي جاي، والفتح ديالو للتعاونيات، 
والفتح ديالو للتشغيل الذاتي. نتمناو شباب العالم القروي يستافد من 
تكافؤ الفرص مع شباب العالم الحضري في هذا اإلطار، نشيد أيضا وال 
نطالب، نلتمس تسريع »مخطط اإلقالع الصناعي« ألنه مرتبط بمجال 

العالم القروي اللي هو محادي للمراكز...

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

بغيت غير نشير، بما أنك كتكلم على التشغيل الذاتي، اليوم في 
واحد  هذا  ذاتي.  مقاول   100.000 من  ألكثر  وصلنا  الذاتي  املقاول 
العمل كبير اللي هو غادي يفتح مجال جديد للتشغيل. بطبيعة الحال 
العمل اللي كنديروه احنا وهو ملا درسنا التجارب ديال التشغيل الذاتي 
السابقة، لقينا بأن املشكل ديالها هو املواكبة؛ املواكبة القبلية واملواكبة 
خالل إنشاء املقاولة، ثم املواكبة البعدية، هذا عمل أسا�ضي ومهم، اللي 
غادي يمكن من إنجاح ديال الشباب املقاولين، ألن عندنا فعال ضعف 
في الفكر املقاوالتي، حتى على مستوى برامج التربية، اليوم كاين هاذ 

التوجه باش فعال نمشيو كما يقول املغاربة »التجارة خير من اإلجارة«.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير. السؤال املوالي حول تقييم ومراجعة برامج 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التشغيل،  إنعاش 

األصالة واملعاصرة.

الن ئبة السيدة زهوض الوه بي:

شكرا السيد الرئيس،

برامج  تقويم  مجال  في  سياستكم  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
إنعاش التشغيل وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

البرامج  حصيلة  أن  تفيد  إنجازها  تم  التي  التقييمية  الدراسات 
اإلرادية للتشغيل تعتبر إيجابية بالنظر لنتائجها غير مباشرة في دعم 
املؤشرات  إدماج،  ديال  البرنامج  قلت  كما  فلهذا  الفاعلين.  قدرات 
املستفيدين  إدماج  أن معدل  بينت  التقييمية  الدراسة  املنبثقة عن 

بلغ %40 عند نهاية عقد اإلدماج، %75 بعد 12 شهر من نهاية العقد، 
ساهم هذا البرنامج في تقليص املدة املتوسطة للحصول على شغل دائم 
إلى 3,7 شهرا بالنسبة للمستفيدين مقابل 12,8 شهر بالنسبة للباحثين 

عن الشغل غير املستفيدين.

بيانات التصريح باألجور لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
بينت أن %66 من املستفيدين من عقد اإلدماج خالل سنة 2014 
مصرح بهم لدى الصندوق بعد تاريخ توقيع العقد، و55 % مصرح بهم 
سنة 2017. لتثمين هذه النتائج وتحسين فعالية »برنامج إدماج«، تم 
اتخاذ عدة إجراءات منها : تحديد مدة اإلعفاء من الضريبة على الدخل 
في 24 شهرا عوض 36 شهرا؛ تحديد نسبة %60 كحد أدنى لإلدماج، 
مع تحمل الدولة لحصة املشغل برسم اإلشتراكات املستحقة للضمان 
اإلجتماعي ملدة 12 شهرا؛ وتوفير تأمين عن املرض للمتدربين تتحمله 
الدولة بالنسبة للمقاوالت. عطيت برامج التشغيل الذاتي تكلمت عليها 
وتكلمت على العمل اللي كنديرو، درنا تقييم ولقينا بأن املشكل ديال 

املواكبة، ولهذا سنشتغل على املواكبة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

الن ئبة السيدة زهوض الوه بي:

شكرا السيد الرئيس،

الواقع  الواقع،  مع  كنقارنوها  ي 
ّ
مل األرقام  هاذ  الوزير،  السيد 

اللي هو ناطق ال يحتمل األخذ والرد. واقعنا السيد وزير، اليوم هو 
أن تف�ضي ظاهرة البطالة في املجتمع بواحد الطريقة ال تطمئن. ألننا 
ي كنشوفو األولويات ديالكم، وانطلقو غير من 

ّ
اليوم السيد الوزير، مل

تسمية وزارتكم، كانت وزارة التشغيل سابقا، اليوم هي وزارة الشغل. 
كيبان هناك واحد النية في التعاطي وترتيب هاذ امللف ضمن األولويات 
ديالكم، ما بقاش اإلشكال هو التشغيل، ولى معالجة فقط مشكل ديال 
الشغل. اليوم السيد الوزير، إيال مشينا كنشوفو نسب ديال البطالة 
غنلقاوها في ارتفاع، خصوصا البطالة ديال حاملي الشهادات، هو اللي 

كيعطينا هجرة األدمغة، واللي احنا كبلد محتاجين لها.

اليوم السيد الوزير، منين كنمشيو نقلبو على امللفات ديال االستثمار 
على املستوى الوطني، كنلقاو أن هناك غياب واحد العدالة مجالية في 
التوزيع ديال االستثمارات. كاين أقاليم قليلة الحظ في التنمية وكثيرة 
الحظ في نسبة البطالة، وهنا أستحضر أو كنعطي مثال السيد الوزير، 
بإقليم العرائش باألمس القريب فالتسعينات والثمانينات فقط، كانت 
هناك معامل تشغل من 3000 حتى ل5000 عامل في مجموعة ديال 
املعامل. اليوم السيد الوزير، كنلقاو أن مجموعة ديال االستثمارات، 
مراعاة  وديال  الضريبي،  اإلعفاء  ديال  اعطيتي  اللي  املعدالت  هاذ 
الخصوصية ديال مجموعة ديال األمور اللي كتعطينا بشكل مباشر أن 
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هناك معامل يتم إقفالها، والنتيجة املباشرة هو أن صفوف البطالة 
كتزاد، العطالة كتزاد، حاملي الشهادات كيتزادو بدون.. شكرا السيد 

الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

ليست  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائبة.  السيدة  شكرا 
هناك تعقيبات إضافية، رد السيد الوزير تفضل.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

السيدة النائبة املحترمة، مكاين حتى �ضي دولة في العالم اللي الدولة 
هي املشغل الوحيد، راه اإلقتصاد هو اللي كيشغل أساسا، والدولة 
التنمية،  يعني  اإلقتصاد،  وإال  التشغيل.  تنشيط  ديال  برامج  كتدير 
اإلستثمارات، املجال يعني الجماعات الترابية، الخصوصيات ديال هاذ 

ال�ضي كلو كيتفاعل باش يمكن لنا نتغلبو...

السيد ضئيس الجلسة:

الجهوية  املنظومة  عن  موالي  سؤال  شكرا  الوزير.  السيد  شكرا 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التشغيل  إلنعاش 

الحركي، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة حكيمة بل قس و4:

عن التدابير املتخذة إلنعاش التشغيل خاصة بالجهات نسائلكم؟

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير الجواب.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

أما فيما يتعلق بمعامل تغلق، فهناك معامل تفتح. شحال ديال 
املعامل الجديدة في التكنولوجيات الجديدة، في الطيران، في السيارات 
كتفتح وكتخلق مناصب كثيرة ديال الشغل. وهذا طبيعي اليوم، العمل 
يناقش  غادي  املؤتمر  الدولية،  العمل  منظمات  ديال  التقرير  كولو.. 
موضوع أسا�ضي هو مستقبل العمل، ألنه جاية الرقمنة، جاية تحديات 

أخرى ولهذا احنا خصنا نتالءمو مع التحديات.

بالنسبة للمنظومة الجهوية ديال التشغيل، بغيت نأكد على أن 
تعزيز البعد الترابي هو أحد التوجهات في املخطط الوطني للتشغيل، 
أحد  التشغيل  قلت، كيجعل من  كما  التنظيمي  القانون  أن  خاصة 
مواكبة  على  حاليا  تعمل  والوزارة  واملشتركة.  الذاتية  االختصاصات 
الجهات في وضع برامج جهوية للتشغيل، ال سيما من خالل توفير تعزيز 
قدرات الفاعلين املحليين، في مجال إعداد برامج التشغيل وإغنائها، 
وإرساء  الشغل،  سوق  ورصد  الترابية،  التشخيص  عملية  وتجويد 

منظومة للحكامة الجهوية واإلقليمية إلنعاش التشغيل، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة حكيمة بل قس و4:

أشكركم السيد الوزير على جوابكم، كما تعلمون إشكالية تشغيل 
تكت�ضي عموما أهمية بالغة خاصة لدى فئات الشباب، وبصفة خاصة 
في املناطق الجبلية والقروية التي تفتقر لكل مقومات التنمية. والبد 
من التذكير هنا بالعناية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا وأيده، 
بخلق مناصب الشغل بكل مناطق اململكة، بما في ذلك املناطق الجبلية 
والقروية الهشة. لذلك نرى في أالحركة الشعبية أن الجهوية املتقدمة 
من شأنها أن تساهم في الحد من هذه اآلفة، مما يؤكد ضرورة إشراك 
الجماعات الترابية في برامج ومخططات التشغيل بمختلف أصنافها، 
على اعتبار أن الجماعات الترابية هي قاطرة التنمية املحلية. وتأهيل 
أيضا العنصر البشري عبر تكوينه وتحفيزه من خالل مالءمة مضامين 
التكوين مع خصوصيات املجال، مع القيام بدراسات ميدانية للوقوف 
املقاوالت  ومواكبة  تشجيع  أيضا  الشغل.  سوق  حاجيات  مدى  على 

املتوسطة والصغرى واملقاوالت الذاتية وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد النائب شكر، هل هناك من تعقيبات إضافية؟

الن ئب السيد محمد بلحس 0:

شكرا السيد الرئيس،

لألسف السيد الوزير، مؤخرا صادق املجلس الحكومي على إحداث 
17 مؤسسة جامعية حديثة، وتفاجئنا بعدم وجود جهة درعة-تافياللت 
ضمن الجهات التي تستفيد من هذا النوع من املؤسسات وهو ما يؤكد 
الجهة،  بهذه  الحكومي  االهتمام  عدم  على  للشك  مجاال  يدع  ال  بما 
واإلمعان في تهميشها ومضاعفة معاناة شبابها وإقصائهم من حقهم في 

التكوين والتشغيل.

السيد الوزير، نتمنى أن تتدارك الحكومة هذه الزلة، خاصة وأن 
هناك موجة غضب غير مسبوقة من قبل ساكنة الجهة بسبب هذا 
اإلقصاء الغير مفهوم وغير املبرر والذي تعاكس من خالله هذه الحكومة 
التوجيهات امللكية السامية الداعية إلى تطوير التكوين ومالءمته مع 

سوق الشغل.

السيد الوزير، كما تعرفون، فسكان درعة-تافياللت كيتفرقوا على 
ثالثة الجهات: جهة مراكش وجهة آكادير وجهة مكناس-فاس، هاذو 
الطلبة كلهم تيمشيو لهذه املناطق، إذا احنا غادي نعتابروا بأنه هاذ 
الجهة هي ملحقة ديال هاذ الجهات، ونعتبروا بأنه كاينة غير 11 جهة 
ما�ضي 12، ألنه هاذ الجهة ال تتوفر على مستشفى جامعي، ال تتوفر 
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وبعض  القديمة  للجهة  تابعين  كلهم  املؤسسات  بعض  على جامعة، 
املؤسسات تابعين للجهات، لهذا احنا تنطالبوا باش تفعلوا الكالم ديال 

سيدنا في هاذ ال�ضي ديال التكوين املنهي وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك تعقيب إضافي. 
رد السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

فعال، داك ال�ضي باش اختمتي السيد النائب هو اللي كنت غادي 
نقوليك، غير بغيت نقوليك أوال في إطار اإلعداد لليوم الوطني للتشغيل، 
12 جهة ودرسنا  جاللة امللك أمر بتنظيم ندوات جهوية ومشيانا ل 
الفاعلين، واليوم عندنا  املنتخبين وجميع  الحيثيات ديالها بمشاركة 
تصورات أو تشخيصات أولية، ولى ساهم الفاعلون املحليون في تقديم 

تصورات، يعني املسألة األولى.

املدن  اإلداري،  لالتركيز  احنا غادي  للجهوية،  غادين  احنا  اليوم 
ديال التكوين التي أمر جاللة امللك بإنشائها بعد أن درست ذلك واحد 
اللجنة وزارية، اليوم كل املؤشرات تشير بما في ذلك املراكز الدهوية 
الالتمركز، وكل  ديال دعم  التوجه  واحد  في  احنا غادي  لالستثمار، 
جهة من جهات اململكة، في إطار النموذج التنموي الجديد، ألنه هذا 
هو املشكل الجوهري، في إطار النموذج التنموي اللي كان سابق وهو أنه 
كاين تفاوتات مجالية وجهوية اللي اليوم كل الجهات إن شاء هللا غتاخذ 
الحظ ديالها. وكنعتقد أنه، فيما يتعلق بالجامعة، سيكون شأنها هذا. 
بطبيعة الحال السؤال يوجه إلى وزير التعليم العالي، ولكن أنا متأكد أن 
هذا هو التوجه العام ديال الحكومة، الجهوية بجميع مكوناتها وبجميع 
أضلعها وبجميع ركائزها. ودون شك، أن توفر كل جهة على جامعة فيها 
جميع املقومات على مدينة ديال التكوين، على مركز جهوي فيه جميع 
املقومات، على جاذبية ديال االستثمار، هذا هو اللي غادي فعال يخلينا 
ننتاقلوا لواحد املرحلة من اإلسراع التنموي في هذه البالد بتفعيل هاذ 

النموذج التنموي الجديد الذي نسعى إلى بنائه جميعا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

وفق املادة 148 من النظام الداخلي، أرفع الجلسة ملدة عشر دقائق 
ألداء الصالة.

السيد ضئيس الجلسة:

قبل استئناف الجزء الثاني من جلسة األسئلة الشفهية، أخبركم 

أنه طبقا ملقتضيات املادة 91 من النظام الداخلي ملجلس النواب فإن 
اللجن الدائمة ستنتخب مكاتبها يوم غد الثالثاء 30 أبريل 2019 على 
الساعة 11 صباحا، املرجو الحضور في اللجان ألجل انتخاب املكاتب، 

مكاتب اللجان الدائمة، شكرا لكم.

ننتقل إلى قطاع، القطاع املكلف بالنقل : سؤال عن إشكالية تدبير 
املسالك الطرقية وتشجيع اإلستثمار في مجال النقل بالوسط القروي، 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
ما  التوقيت  ما،  راه  النائبة  السيدة  تفضل  النائبة،  السيدة  تفضل 

تفضل.

الن ئبة السيدة غيثة آيت بن املدني:

شكرا السيد الرئيس،

بالعالم  اإلستثمار  بتشجيع  وعالقتها  الطرق  وحالة  وضعية  عن 
السيد  نسائلكم  القروي  بالعالم  النقل  في  اإلستثمار  أجل  القروي، 

الوزير؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير الجواب.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،

بالفعل السيدة النائبة املحترمة تعلمين أنه بالفعل اليوم النقل في 
العالم القروي هو مضبوط بدفتر تحمالت اللي هو مرتبط أساسا بالنقل 
املزدوج، واللي فيه مجموعة ديال اإلجراءات التي تتيسر على املستثمر 
بالفعل يم�ضي ويستثمر، وهاذ اإلستثمار  أنه  القروي على  العالم  في 
بالفعل كما تفضلتي مرتبط بواحد املجموعة ديال املسالك والطرق 
وهي أساسا طرق قروية، بمعنى أنه الدولة اليوم وال الحكومة في املجال 
ديال هاذ املسالك القروية هي ال يمكن إال أن تشتغل من خالل الطرق 
املصنفة وغير املصنفة في إطار البرامج اللي هي وطنية وفي إطار الشراكة 
اللي عندها مع الجهات ومع الجماعات، بمعنى مع الجماعات الترابية. 
فهاذ اإلطار راه كاين برنامج تقريبا ديال 3 ديال املليار ديال الدرهم خالل 
املرحلة ديال 5 سنوات، واللي فيه الجزء اللي الوزارة ملتزمة به في إطار 
إعداد واحد املجموعة ديال املسالك اللي هي طرقية في املجال القروي، 
العالم  النقل الطرقي في  على أساس أنه نسهلو هاذ اإلجراءات ديال 

القروي.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.
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الن ئبة السيدة غيثة آيت بن املدني:

العالم  في  مبنية  اللي  الطرق  هاذيك  أن  كتعرفو  الوزير،  السيد 
القروي أو اللي.. كتصايب بواحد الطريقة كنعرفو بأنها تفتقد لعدة 
الطرق كتنجز من عدة متدخلين، وكيجعل  أن هاذيك  ثانيا  معايير. 
هاذ املتدخلين الكثر كينقص من الجودة ديالها، كيفاش غادي نطلبو 
من املستثمر يجي يستثمر في قطاع النقل في العالم القروي ونقولو ليه 
دير دوك الطوموبيالت ديالك على ديك الطرق اللي مصالحاش حتى 
للدواب، ما�ضي إيال تصالح لبنادم، كيفاش غادي نقولو أجي تستثمر 
واحنا كنقولو ليه حتى اإلعفاء الضريبي ما غنعفيوكش من الضريبة؟ 
غادي تأدي بحالك بحال اللي في الحضري؟ كيفاش غادي يجي يستثمر، 
واحنا كنعطيو الدعم للنقل داخل الحواضر وكنحرمو النقل في العالم 
القروي وخاصة في الجبال؟ فهاذ ظل هاذ التناقضات هاذي ال دعم، ال 
بنية تحتية، ال إعفاءات ضريبية، ال تحفيز، كيفاش بغينا غادي نشجعو 
املستثمر غادي يجي يستثمر؟ وإضافة لالستثمار إضافة كاين كذلك 
هاذ الطرق كتأدي حتى االستثمار كذلك ال في وسائل النقل بالنسبة 
للمدارس، وال بالنسبة إلى سيارات اإلسعاف، دائما كنلقاو هاذ املشاكل، 
وهاذ ال�ضي أعطانا السيد الوزير، وكتعرفو أن إيال كنا كنقولو في الشعار 

كنقولو الطرق تقتل فالعالم القروي يقتل وأنتما كتعرفو...

السيد ضئيس الجلسة:

ليست  إضافية؟  تعقيبات  هناك من  النائبة، هل  السيدة  شكرا 
هناك تعقيبات إضافية، رد ديال السيد الوزير تفضل.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،

ال هو الحكومة في ما يتعلق باملسالك والطرق راه عندها برنامج 
اللي قلت لك فيه 3ديال املليار ديال الدرهم خالل هاذ الفترة ديال 5 
سنوات، واللي فيه شراكات مع الجماعات الترابية واللي تنتمناو هو أنه 
االنخراط ديال الجماعات الترابية يجي وفق األولوية اللي عندها باش 
أنها تم�ضي فهاذ  بالفعل تساعد الحكومة على أساس  هاذ األولويات 
اإلتجاه، الدعم اللي تنقدمو السيدة النائبة راه ألول مرة خالل هاذ 
السنتين األخيرتين كاين دعم ديال تجديد الحظيرة ديال النقل املزدوج، 
الحظيرة  لهؤالء باش ندّعموهم باش يجّددو  تتعطى  أموال  اللي فيه 

ديالهم.

السيد ضئيس الجلسة:

املميتة  الحوادث  تكرار  املوالي عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الناجمة عن الظروف الال إنسانية لنقل العامالت والعمال الفالحيين، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب .

السيد الن ئب الحسي0 أزوك غ:

نسائلكم عن مآل اإلجراءات التي تعهدتم سابقا باتخاذها لحقن 
الفقيرة  اإلجتماعية  الفئات  وباقي  الزراعيين  والعمال  العامالت  دماء 
بالعالم القروي جراء تكرار الحوادث املميتة، آخرها بموالي بوسلهام 
واشتوكة آيت باها وبركان وسيدي سليمان، بسبب نقلهم على متن 

آليات غير آمنة وفي ظروف من غير إنسانية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب املحترم، تعلم أنه بالفعل اليوم النقل ديال العمال 
 العامالت الفالحيين هو نقل اللي تيتم بموجب واحد املسطرة اللي 

ّ
وال

بالفعل ال تخضع وأقول ال تخضع ملا هو مرتبط بقوانين ديال النقل، 
ديال  عليها  تكلمتي  اللي  الحالة  في  مرتبطة سواء  هي  اللي  اإلشكاالت 
بويكرة آيت عميرة ديال 29 مارس اللي بالفعل ّبيكاب هاز العامالت 
بدون رخصة بمعنى أنه داير الفو�ضى، مع حادثة مع حافلة ديال نقل 
املسافرين، كاين اإلشكال ديال عدم احترام السائق في التجاوز خط 
معيب كانت الحادثة، الحادثة ديال موالي بوسلهام اللي تكلمتي عليها 
ا حافلة ديال نقل املستخدمين ولكن ما 

ّ
أيضا بالعرايش نفس ال�ضيء وخ

عندهاش عقد مع صاحب الضيعة مع شاحنة ديال نقل البضائع هازة 
الرمال حادثة frontale عاود عندنا 10 ديال القتلى ما كاينش عقد بين 
هاذ املؤسسة، اليوم هاذ امللف ما تيهمش فقط النقل تيهم الوزارة ديال 
الشغل، تيهم ألنه مرتبط بالعّمال والعامالت مرتبط بوزارة الفالحة ألنه 
العمال والعامالت فالحيين ومرتبط بوزارة النقل، اليوم عندنا دفتر 
التحمالت اللي احنا ها هو عندنا جاهز باش نظمو هاذ القطاع وكاين 
اإلشكال ديال املراقبة ، باش نقول لك السيد النائب املحترم عندنا 
إشكال أنه حتى العّمال والعامالت ما تيبغيوش املراقبة، باإلضافة إلى 
لو هؤالء تيقومو بإجراءات غير قانونية.

ّ
أن أصحاب الضيعات اللي تيشغ

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد الحسي0 أزوك غ:

البد أن نقف ونحن على بعد يوم واحد من العيد األممي للطبقة 
لهذه  األبعاد  املتعدد  الطبقي  اإلستغالل  مظاهر  أبشع  على  العاملة 
التمييز  في هضم حقوقها من خالل  الحكومة  بإمعان  الطبقة، بدءا 
1800 درهم  األجري بواسطة مدونة الشغل أي الحد األدنى لألجر، 
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بالنسبة  السميك  درهم  و2600  الفالحي  للقطاع  بالنسبة  االسماك 
للفئات األخرى، وهو ما كرسه لألسف إتفاق 25 أبريل الجاري والذي 
خيب آمال الطبقة العاملة، وانتهاءا بتجريدها من إنسانيتها وتمريغها 
الفالحية  بالتساؤل مع الشركات  أرواحهم  املهانة واستباحة  في وحل 
الكبرى لتسخير شاحنات وآليات فالحية مهترئة، تخصص لنقل املوا�ضي 
وال تصلح حتى لنقل املنتوجات الفالحية لحشرهم بها بما يليق معها 
تسميتها بعربات املوت والذل والعار، ولذلك على الحكومة وفي أقرب 

آجال سن قرارات تنظيمية..

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئبة السيدة بثينة القروض4:

شكرا السيد الرئيس،

العامالت  الخبز  لقمة  ديال  والشهيدات  الشهداء  نترحم على  أوال 
والعمال الفالحيين ضحايا هاذ الحوادث، اللي هما ضحايا ديال حاالت 
اللي هي فضيحة أخالقية وإنسانية كتسائلنا جميعا  بالجملة  املوت 
ين ومشّغ، هاذ السياق السيد الوزير الحاالت 

ّ
برملانيين وحكومة ومشغل

ديال الوفاة هي أغلبيتها حاالت ديال الفئات الهشة ديال النساء اللي 
جعلو التشغيل املفروض أنه يكون بوابة ديال الحياة فإذا به بوابة د يال 
لين 

ّ
املوت، هاذ دفتر التحمالت اللي ّدار مع قطاعات خصو يّدار مع املشغ

الفالحيين ويكون نقل اللي كيوفر معايير السالمة وكيحافظ على الكرامة 
اإلنسانية ديال البشر، خص كذلك تقوية املراقبة الطرقية ال يعقل أن 
هاذ العربات اللي هي لنقل البضائع كتمّر بمحطات كثيرة ديال املراقبة 

وفي النهاية كتوقع هاذ الحوادث خاص تفعيل املراقبة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ ليست هناك تعقيبات 
إضافية، الرد السيد الوزير تفضل.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

نعم هو السيدة النائبة بالفعل تحدثت عن اإلشكال ديال املراقبة 
والتي نعمل جاهدين، لكن أنا درت واحد اإلشارة أظن أنها وصلت هو 
أنه ال املقاولين املستثمرين في الضيعات وال العامالت والعّمال يحبذون 
أن تكون هناك مراقبة، ألن عندما نقوم باملراقبة فهاذ املحطات تيجيو 
راه  وهاذو  نمشيو  فين  عندناش  وما  املراقبات  تتديرو  أوّدي  تيقولك 
تيهزونا ب 2، 3، 4 ديال الدرهم وإيال درتو األمور اللي هي مضبوطة غادي 
نمشيوب 10 ديال الدرهم، واحنا تعطيونا 20 درهم في النهار وبالتالي 
يونا فهاذ الحاالت، ورغم ذلك هاذ املراقبة راه غادي 

ّ
لهاذ ال�ضي غير خل

نزيدو نكثفو منها، هضرتي على دفتر التحمالت السيدة النائبة بما أن فيه 
قطاع ديال التشغيل والقطاع ديال الفالحة والقطاع ديال النقل احنا 
عندنا أن دفتر التحمالت اللي هو جاهز باش نفرضو على املستثمرين في 
هاذ املجال باش يلتزمو بواحد املجموعة ديال الظروف اإلنسانية لهاذ 

النقل، هاذ اللقاء الثالثي غادي يعطينا اإلتفاق ديال هاذ..

السيد ضئيس الجلسة:

حسن  على  الدولة  كاتب  السيد  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
بالعالقات  املكلف  القطاع  إلى  وننتقل  الجلسة،  في هذه  مساهمتكم 
مع البرملان واملجتمع املدني، السؤال عن التعجيل بإصدار النصوص 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التنظيمية 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمود إمر4:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

الوزير املحترم، في ظل الطفرة التشريعية غير املسبوقة سواء مع 
الحكومة السابقة أوالحكومة الحالية، تعرف مجموعة من النصوص 
القانونية تأخرا في تنزيلها بسبب عدم إصدار مجموعة من النصوص 

التنظيمية على هذا األساس نسائلكم؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضل جواب السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

العام كاين تفاوت ولكن هاذ الوالية الحكومية  املشكل في إطاره 
مجموعة النصوص التنظيمية اللي صدرت بلغت حوالي 270 مرسوم 
ونص تنظيمي اللي صدر من أجل ضمان تنزيل القوانين، وخاصة أن 
من الوالية السابقة راه أزيد من 390 نص، فضال على 150 نص فهاذ 
املتعلقة  القوانين  مثال  مجهود  كاين  بالتالي  قوانين،  يعني  الوالية، 
بالجهوية املتقدمة أزيد من 70 مرسوم تم اعتماده، مثال القانون ديال 
الجهوية  املراكز  ديال  القانون  مثال  التطبيقي،  املرسوم  املقالع صدر 
لالستثمار صدر مرسوم تطبيقي، القانون ديال الضمانات املنقولة اللي 
تصادق عليه في الدورة االستثنائية، الحكومة جابت املرسوم ديالو من 
أجل اعتماده، القانون ديال التغطية الصحية للمهن الحرة اعتمدنا 
املرسوم ديالو، فكاين مجهود معتبر واملؤشر الّدال هو أن النصوص 
التنظيمية فهاذ السنتين وصلت ل 270 مرسوم وهذا رقم غير مسبوق.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

الن ئب السيد ضض  بوكم ز4:

شكرا السيد الرئيس،

السؤال  هاذ  نطرحو  أننا  دفعنا  اللي  الحقيقة  في  الوزير،  السيد 
داخل فريق العدالة والتنمية هو الوعي ديالنا بالقيمة ديال النصوص 
التنظيمية، ألن ال معنى نصوص قانونية تنصدروها سويا من خالل 
واحد املجهود جماعي تتقوم بها ال البرملان وال الحكومة وفي نهاية املطاف 
تيتأخر اإلصدار ديال النصوص التنظيمية، مما تضيع حقوق كثير من 
العباد ويضّيع كثير من املصالح ديال دالبالد، وكما قدماتو مجموعة 
من األمثلة واللي كنقدرو القيمة ديالها، كاين أمثلة أخرى تحتاج إلى 
اللي  للقوانين  التنظيمية  النصوص  أنه  يكفيني  قانونية،  نصوص 
مرتبطة بالحماية اإلجتماعية والتغطية الصحية للمهن الحرة، فئات 
ما كملتش،  املراسيم  باقي  املغاربة  ديال  داملليون   10 شعبية واسعة 
التعمير،  مجال  في  املخالفات  ديال  الجزر  بمراقبة  املتعلق  القانون 
اإلصالح  ديال  الرخص  ديال  واملنح  البناء  ديال  الرخص  ديال  املنح 
ومنح الرخص ديال التسوية للي مع كل األسف املراسيم ديالها باقي ما 
خرجاتش وهاد ال�ضي في العمق ديال املعيش اليومي ديال املواطنين، 
املادة 20 من قانون املالية للي تم اإلعتماد ديالو في 2018 اللي مرتبط 
بالصندوق ديال دعم املقاوالت واإلستثمارات على التحمل زائد نفقات 
النقل ديال البضائع ديالها للموانئ، لحد الساعة باقي ما تمش الصرف 
ديالو، امليزانية ديالو اآلن تقريبا 4 املليار ديال الدرهم ما تصرفت منها 
21 مليار %21 ال ل�ضئ إال ألن املرسوم التطبيقي ديال املادة 20 لم يتم...

اصدارها

السيد ضئيس الجلسة:

تعقيبات  هناك  ليست  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  شكرا، 
إضافية، رد السيد الوزير تفضل.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

أوال املرسوم داملهن التغطية الصحية داملهن الحرة صدر، دابا اآلن 
كنتحاورو مع املهن، باش كل فئة منظمة تبدا العملية األجرأة ديالها، 
املرسوم املتعلق، 2 ديال املراسيم املتعلقة بقانون مخالفة التعمير، 
اعتمدت الحكومة في بداية هاد السنة، هو في طور النشر ويدخل حيز 
عليه  قلت صادقت  النشر،  في طور  قلت  أشهر،  بعد ستة  التنفيذ 
الحكومة وهو في طور النشر، وسيدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من 
الصدور ديالو، املرسوم الثالث، أنا غادي نسأل عليه، وفعال املالحظة 
باش  الحكومة  مستوى  على  التعبئة  كاين  الجوهر  في  وجيهة،  ديالك 

نخرجوا املراسيم..

السيد ضئيس الجلسة:

الحريات  ظهير  مالءمة  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الدستور  مع  العامة 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد نجيب البق لي:

السيد الرئيس،

ال يختلف اثنان على أن ظهير الحريات العامة كاين إحدى القوانين 
املؤسسة في تاريخ املغرب، تدار الحوار الوطني إلصالح هذا القانون، غير 
أنه بقيت التوصيات حبيسة الرفوف، متى يتم التعديل الشامل لهذا 

القانون وفقا ملقتضيات دستور 2011؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

أوال: مسار اإلصالح القانوني، بعد شكر السيد النائب على طرح 
بالعرائض  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  خرجت  انطلق،  السؤال، 
القانون  التطبيقية؛ جوج:  باملراسيم  التشريعية، واحد،  وامللتمسات 
والغى  العمومي  اإلحسان  ديال  القانون  راجع  واللي  بالتبرع  الخاص 
العقوبات السالبة للحرية والغى إمكانية اقتطاع %15 من التبرعات 
راه اآلن في مجلس املستشارين، القانون اآلخر ديال التطوع 18.06 راه 
دابا تحال على األمانة العامة الحكومة باش نعتمدوه، القانون الخاص 
بالجمعيات أيضا هو موضوع مراجعة ّدار ، كما قلت، الحوار الوطني 
املجلس الوطني لحقوق االنسان، لجنة مراقبة املالية العامة والتوجه 
وهو مراجعة شاملة وليس مجرد تعديل، ألن كاينة عدد من املستجدات 
الدستورية، دابا الدستور كيعطي اللجنة العريضة أنها تعقد تجمعات 
تطور  وقع  الديمقراطية  الناحية  من  بمعنى  وصل،  بدون  وتشتغل 
القوانين  الترابية، وأكدتو  التنظيمية للجماعات  القوانين  دال أكدتو 

التنظيمية الخاصة بالعرائض وامللتمسات،

ثانيا: املنظومة ديال الحكامة مع توصيات املجلس األعلى للحسابات 
طرح واحد العدد من األمور اللي خصها تدرج؛

املقاوالت كل �ضي عندو  التعاونيات  اآلن  دابا  ثالثا: تحول رقمي، 
السجل اإللكتروني إال الجمعيات، وهذا تحول رقمي ينبغي إدماجه؛

رابعا: الدولة اختارت خيار الشراكة املتقدمة مع الجمعيات، خاص 
اإلطار القانوني الجمعيات يواكب هاد التوجه، كنالحظوه في التنمية 
األولي،  التعليم  في  في محاربة األمية، كنالحظوه  البشرية، كنالحظوه 
كنالحظوه في التضامن والرعاية اإلجتماعية، هاد ال�ضي، فعال خص 
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إن شاء هللا وكنجتهدو باش قبل نهاية هاد السنة يكون مشروع متكامل 
تنزيلو،  في  جميعا  وانخرطو  الجمعوية  الحركة  ديال  بالر�ضى  يحظى 

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد الف طمي ضميد:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا لكم السيد الوزير،

بداية، إن كنا ننوه بدستور 2011 الذي أفرد بابا مستقال للحقوق 
والحريات، البد كذلك أن نفتخر بأننا ألول مرة أصبحنا نتوفر على خطة 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، لكن لذينا بعض  في مجال  مندمجة 
التساؤالت السيد الوزير باقي إشكال في الوصوالت، التصاريح املؤقتة 
التي تمنح للجمعيات مازال عندنا إشكاالت في الوصوالت النهائية التي 
هناك مجموعة من الجمعيات تشتغل لعدة سنوات بدون وصوالت 
نهائية، عندنا مشكل ديال تفريق التظاهرات والتجمعات العمومية، 
عندنا مشكل ديال تعقد مسطرة املنفعة العامة، مازال عندنا بعض 
التعثرات على مستوى ضمانات املحاكمة العادلة، لذلك السيد الوزير 
نلتمس منكم اإلسراع بإحالة قانون الجمعيات والتجمعات العمومية، 
اإلسراع بإحالة القانون الجنائي واملسطرة الجنائية ملا لهم من انعكاسات 
على الحريات والحقوق، كذلك قانون النقابات وقانون اإلضراب لذلك 
يجب أن نتعبأ جميعا السيد الوزير من أجل التنزيل الكامل والواسع 
لدستور 2011، لكن أيضا التنزيل السليم الذي يضمن تكافؤ الفرص 
والذي يضمن توسيع الصالحيات لكل الهيئات واملؤسسات بما في ذلك 
األحزاب السياسية، ألننا نعتقد جازمين بأن قوة الدولة من قوة هيآتها 
ومنظماتها بما في ذلك األحزاب السياسية، لذلك إن كان من مراجعة 
توسيع  مجال  في  تكون  أن  يجب  الدستور  مستوى  على  بها  نطالب 
الصالحيات، توسيع الحقوق، توسيع مجموعة من املكتسبات لفائدة 

الفاعلين داخل املجتمع ومن ضمنها األحزاب السياسية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ليست هناك 
تعقيبات إضافية، الرد السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

اليوم احنا في إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
كاين واحد الجدولة وكاينة تعبئة على مستوى الحكومة لربح استحقاقات 

النهوض بالحقوق والحريات واللي حقق فيها املغرب مكتسبات.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
املخصص  الدعم  عن  سؤال  والرياضة  الشباب  قطاع  إلى  ننتقل 
للجامعات الرياضية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد أحمد بريجة:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيد الوزير، الشك أن الوزارة وزارة الشباب والرياضة كتقدم 
واحد الدعم سنوي لجميع الجامعات الرياضية سواء منها األوملبية أو 
غير األوملبية، إال أنه فوجئنا وفوجئت الجامعات الرياضية بتقليص 
نسبة الدعم لحوالي %50 وهناك الجامعات اللي حاليا عندها إلتزامات، 
قال لها هاذ ال�ضي اللي وصلنا من عند الجامعات، عند التزامات وخاصة 
منها الجامعات األوملبية واللي مشاركة حاليا في اإلقصائيات املؤدية إلى 
ألعاب طوكيو 2020، ما ردكم السيد الوزير على هاذ الدعو السنوي 
اللي تقلص؟ بل أكثر من ذلك بعض الجماعات كتقول بأنها ستتقى 
عقوبات في شكل استفسارات في شكل في شكل، ما هو ردكم السيد 

الوزير على هذه التساؤالت كلها ديال الجامعات؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد ضاشيد الط لبي العلمي، وزير الشب ب والري ضة:

شكرا السيد الرئيس،

السؤال، فعال تمت مراجعة  النائب على طرح هاذ  السيد  شكرا 
التمويل ليس الدعم ألن الرياضة في اململكة املغربية يتم تمويلها من 
مباشرة  الحكومة  من  وإما  الترابية  الجماعات  من  إما  العام،  املال 
بتمويل  تقوم  التي  هي  فالدولة  والرياضة،  الشباب  وزارة  طريق  عن 
الرياضة تمت مراجعة طريقة توزيع هاذ التمويل لعدة اعتبارات، أوال 
تمت إعادة تصنيف الجامعات إلى جامعات أوملبية والجامعات الغير 
األوملبية املعترف بها من طرف اللجنة األوملبية الدولية، أما الجامعات 
الغير معترف بها من طرف اللجنة األوملبية الدولية فهاذي ما كاينش فيها 
الدعم بتاتا ما كاينش، يعني احنا باش كنمشيو مع املنظومة الدولية 
كنشتغلو وهاذ ال�ضي كتفرض علينا، تمت املراجعة لعدة اعتبارات أوال 
تنظيم أنشطة بدون الحصول على نتائج السؤال ملاذا نقوم بتنظيم 
تظاهرات دولية داخل الوطن بتمويلها ليربح اآلخرون؟ تنقول على األقل 
نبنيو الرياضة ديالنا باش تكون عندنا نتائج احنا عاد نمشيو للمساهمة 
في جميع التظاهرات اللي شاركت فيه الفرق أو الجامعات املغربية خارج 



عدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5144  

أرض الوطن، تم تمويلها بكاملها من طرف وزارة الشباب والرياضة 
خارج ذاك التمويل، رابعا: الجماعات التي ال تتوفر على إدارة تقنية 

للتكوين الريا�ضي.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب 
تعقيب األصالة واملعاصرة.

الن ئب السيد خ لد املنصوض4:

أنا كمسؤول على  الوزير على الجواب ديالكم، غير  شكرا السيد 
الجامعة ديال الكرة ديال الجامعات امللكية املغربية للكرة الحديدية، 
اللي كان الدعم ديالنا في السنوات قبل 4 ديال املليون ديال الدرهم 
هواملبلغ  هذاك  واش  كنسائلكم  احنا  املليون،  ديال   2 ل  وتقلص 
 ال؟ وتتهضرو أنتما على النتائج معالي الوزير بالعكس احنا 

ّ
الحقيقي وال

الجامعة الوحيدة اللي خذت بطل العالم 3 ديال املرات، وفهاذ السنة 
ديال 2018-2019، احنا درنا وصيف بطل العالم في الكرة الحديدية 

ذكوروصيف بطل إفريقيا في اإلناث.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد الوزير للرد، ما بقاش الوقت، تعقيب إضافي؟ نقطة نظام ؟ 

تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس، غير طبقا للنظام الداخلي وطبقا لهاذ الدليل الجيد 
ندخلو وكنا  بغيناش  ما  احنا  البرملانية،  السلوك واألخالقيات  ملدونة 
كنتمناو أنت السيد الرئيس أن تتدخل، ألنه ما يمكنش يكون نائب 
برملاني وعندو واحد الصفة محترمة وعندو صفات أخرى ويجبد واحد 
الصفة أخرى ويدافع بها هنا في البرملان ألن فيها تضارب املصالح، فأرجو 

مرة أخرى أن تنبهوا السيدات والسادة النواب بعدم التكرار، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، نقطة 
نظام؟ تفضل السيد الرئيس .

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

شكرا السيد الرئيس،

يبدو أن السيد النائب املحترم اختلطت عليه املعلومات، فالسيد 

النائب ما عندوش صفة أخرى هو تكلم بصفة عامة، ..ال ال ال

السيد ضئيس الجلسة:

من فضلكم.

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

شوف نرجعو للمحضر .... السيد النائب ما عندوش صفة آخرى ....
هو تكلم على الجامعات ال ال هللا ير�ضي عليك ال .....

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

السيد النائب ما عندوش صفة آخرى في الجامعة اللي غادي نتكلمو 
عليها، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل، تفضل.

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

م!
ّ
يك تكل

ّ
إيوا دبا شكون اللي غادي يخل

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

خصهم غير يعترفو بأنهنم .. دبا غير قلو ليا واش النائب عندو صفىة 
آخرى؟ الال اسمح ليا أنت قلتي ليه بأنه .. ال�ضي بووانو هللا ير�ضى عليك 

طناش...
ّ
ما تغل

السيد ضئيس الجلسة:

يكّمل  الكلمة،  الرئيس عندو  السيد  بووانو،  ال�ضي  من فضلكم، 
الكلمة ديالو خليه يكمل الكلمة ديالو، وذاك الساعة اللي بغيتو تاخذو 
نقطة نظام ما كاين حتى مشكل، غير ما تقطعوهش هللا يخليكم، هللا 

يخليكم ما تقاطعوهش.

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

السيد النائب تكلم على الجامعات الرياضية، السيد النائب ما�ضي 
عضو جامعي هو ال�ضي بووانو إيال ما سمعش مزيانش أوال فهمها من 

منطق آخر شغلو هذاك، احنا كنصححو واحد..
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس تفضل.

الن ئب السيد ادضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس،

احنا عندنا 2 وذنين وكنسمعو مزيان السيد النائب املحترم قال أنا 
رئيس الجامعة ديال الكرة الحديدية، واك واك أعباد هللا، والتسجيل 
كاين، دبا إيال فهمنا بأنه السيد الرئيس تيقولك ما قالهاش بغا يسحبها 

يسحبها ولكن ما�ضي نقول احنا هذاك أسحبها السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شوية ديال االنضباط، السادة الرؤساء من فضلكم من فضلكم، 
قطاع  إلى  إلى  ننتقل  فضلك،  من  الرئيس  السيد  الجلسة،  نستأنفو 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بسؤال عن الخصاص من فضلكم السادة 
النواب السيدات النائبات من فضلكم شويدة ديال الهدوء، الخصاص 
الذي تعرفه فضاءات العبادة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة تفضلي.

الن ئبة السيدة حي ة سكيحيل:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تعرف املساجد إقباال بسبب توافذ املصلين وخاصة 
أيام الجمعة في شهر رمضان الكريم، مما يضطر إلى إستعمال الشوارع 
واألماكن العمومية، لذا نسائلكم السيد الوزير ما هي اإلجراءات املتخذة 
التدابير اإلستعجالية لضمان أجواء  لتغطية هذا الخصاص وما هي 

تعّبدية صحية وسليمة تليق بهذا الشهر الفضيل؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد أحمد التوفيق، وزير األوق ف والشؤو0 اإلسالمية:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

الس دة والسيدات الن ئب ت املحترم ت،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا سؤالك، الحمد هلل اللي أكثر 
يعني كثر املصلين في الجوامع وخارج جوامع، خالل رمضان الفارط بلغ 
عدد املساجد التي عرفت إقباال فوق طاقتها اإلستيعابية 1002 ديال 
املساجد يعني %2 من العدد اإلجمالي ديال املساجد، مركزة في الرباط 
وسال والقنيطرة ب 19 % وفي فاس ومكناس %12 وبني مالل 10%، 

األسباب في اكتظاظ املساجد إما صغر املساحة وإما الحي ليست فيه 
مساجد كافية وعندنا خريطة كنشتغلو عليها أو مساجد مجاورة مغلقة، 
ثم اإلجراءات هي توسعة املساجد بناة مساجد جديدة مواصلة البرنامج 
الوطني لبناء 20 مسجدا كل سنة باألحياء الحضرية، ثم تهييئ الساحات 

املجاورة، تشجيع املحسنين وتعزيز تأطير املساجد، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد  تفضل  النائبة  السيدة  أو  النائب  السيد  تعقيب  شكرا، 
النائب.

الن ئب السيد خ لد البوقرعي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الوزير على املجهودات التي تبذلونها من أجل العناية 

بيوت هللا بالقائمين عليها ونحن كمغاربة وكما جرت بذلك العادة نريد 

دائما املزيد، خصوصا حينما يتعلق األمر باألمور التعبدية باملساجد 

يعني بالوضعية ديال القائمين عليها األئمة، املؤذنين، القّيمين دائما 

يريد املغاربة أن يرى هؤالء في أحسن حالة، السيد الوزير أنتم سيد 

العارفين بأن في رمضان املبارك يقبل الناس بشكل كبير على املساجد 

وهذا أمر إيجابي وأمر محمود وكذلك في صالة الجمعة ألن األمر غير 

مرتبط بالضرورة بصالة التراويح، ولكن في رمضان املبارك يكون األمر 

أكثر لذا يلجأ من الناس إلى اإلبداع في الوسائل التي يبون بها حاجاتهم، 

وهنا فين جات واحد العدد ديال املصليات التي خرجت إلى الخارج من 

خارج أسوار املساجد وهي يعني األمور محبذة ومحمودة، حبذا لو كانت 

الوزارة قائمة على توفير مثل هذه املصليات ومثل هذه الفضاءات ألنها 

كتلّبي حاجة كيما قلت سالفا السيد الوزير، وهي يعني وإن كانت تشكل 

حال مؤقتا األمر سيزيد استفحال مع سوء األحوال الجوية اللي را احنا 

مقبلين عليها، وبالتالي يجب أن نلجأ إلى أمر نفكر فيه بشكل جماعي 

وتدخل فيه الجماعات الترابية والقطاعات املعنية من أجل أن تشيد 

مساجد األحياء.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليست هناك 
تعقيبات إضافية، رد السيد الوزير، السيد الوزير ليس هناك رد، شكرا 
السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا نكون قد 
استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول األعمال، نمر اآلن لتناول 
الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي والكلمة للمتحدث األول عن 
موضوع قرار الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي بسحب 
تأمينه على الوالدات القيصرية، عن فريق العدالة والتنمية فليتفضل 

السيد أو السيدة النائبة تفضلي.
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الن ئبة السيدة إشراق البويسفي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم أقدم الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
CNOPS بحصر املؤمنين من النساء املستفيدات من التكفل بتأمين 
الوالدة قيصرية بتقييد عمليات التعويض وبمطالبة األطباء بتقديم 
تقارير طبية مصاحبة، حيث سجل الصندوق في اآلونة األخيرة ارتفاع 
اللجوء إلى الوالدة القيصرية التي تمثلت ب %59 من مجموع الوالدات 
لدى  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  سجلها   10 أصل  فمن 
مؤمنيه 6 منها تمت عبر العمليات القيصرية خالل 2016، مقابل 5 
عمليات في2011، فاللجوء إلى للعملية القيصرية من املستفيدات من 
الصندوق في ارتفاع بحيث كانت نسبتها مستقرة %35 في 2006، لتنتقل 
إلى %43 في 2009، مباشرة بعد مراجعة التعريفة لهذا العمل الطبي في 
2008، بعدها اتخذت منحى تصاعدي إلى %50 في 2012، واستقرت في 
 أن هذا القرار ولألسف خلف استياءا لدى املؤمنين 

ّ
%59 في 2016، إال

بالصندوق وكذا األطباء املتخصصين في النساء والتوليد، حيث اعتبروا 
هذا التدخل الطبي جد أسا�ضي ومهم ويأتي غالبا في ظروف استعجالية 
أن  إلى  اإلشارة  وأريد  في خطر،  الطفل  وأيضا  األم  فيها صحة  تكون 
املغرب حققت طفرة مهمة حيث انخفضت نسبة الوفيات لدى النساء 
أثناء الوالدة من 227 إلى 72 وفاة امرأة لكل 100 ألف مولود جديد، 

باإلضافة إلى تقليص عدد..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

إلى املعطيات  الكلمة أود أن أشير  شكرا، جوابا على طلب تناول 
التالية: إرجاع املصاريف أو تحملها في إطار التأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض يخضع لكيفيات وشروط قانونية أهمها املراقبة الطبية، 
يتعين على الهيئات املكلفة بالتدبير تنظيم مراقبة طبية تهدف بنسبة 
خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العالجات املطلوبة 
وعند  والطبي  التقني  املستوى  على  الخدمات  صحة  وفحص  طبيا، 
باملواصفات  املتعلقة  الغش  وحالة  التجاوزات  معاينة  اإلقتضاء 
تحترم  أن  يجب  الطبية  املراقبة  فإن  ولإلشارة  والفوترة،  والعالجات 
الكيفيات والشروط كما هي منصوص عليها في القانون رقم 65.00 
بمثابة مدونة التغطية الصحية، حفاظا على حق املؤمن يتم إبالغ القرار 
املتخذ بشأن مراقبة املعني باألمر حيث يحق له الطعن في قرارالهيئة 
اقتراح  بمهمة  املكلفة  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  لدى  املدبرة 
إجراءات وآليات املالءمة للتحكم في تكاليف التأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض. عالقة بالسؤال املطروح، وفي إطار إيجاد حل توافقي تم 
عقد اجتماع بمقر وزارة الصحة يوم الثالثاء 23 أبريل 2019، لتدارس 

الخالف املتعلق بالتكفل بالوالدات القيصرية وحضرته كل األطراف 
املعنية، وبعد ذلك تم تداول الخالف املطروح على ضوء املقتضيات 
عليها  هي منصوص  كما  الطبية  واملراقبة  الطبية  باملمارسة  املتعلقة 
بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ومن أجل تجاوز 
هذا الخالف وبروح عالية من املسؤولية وتثمين املجهودات املبذولة في 

هذا الشأن خلص اإلجتماع إلى ما يلي:

- تعهد األطراف املعنية باالنخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي 
تعرفها املفاوضات حول االتفاقية الوطنية قصد التسريع بإخراجها إلى 

حيز الوجود؛

- احترام املقتضيات املتعلقة باملمارسة الطبية وباملراقلة الطبية، 
كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا. الكلمة للمتحدث الثاني عن موضوع 
ضمانات حماية حقوق العامالت والعمال املنزليين في ظل القانون رقم 

19.12 عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد موال4 عب س الومغ ض4:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الوزير املحترم،

يعتبر املغرب اليوم من بين الدول القالئل التي أرست تدابير قانونية 
ستوفر ملئات آالف عامالت وعمال املنازل قدرا من الحماية بعد سنوات 
من اإلقصاء من مدونة الشغل، فبعد صدور النصوص الالزمة لتطبيق 
القانون رقم 12.19 املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة 
بالعامالت والعمال املنزليين في الجريدة الرسمية يوم 2 أكتوبر 2017، 
دخل حيز التنفيذ هذا القانون ابتداء من يوم 2 أكتوبر 2018، لكن 
بعد مرور 6 أشهر البوادر واملؤشرات املتعلقة بتطبيق هذا القانون تبدو 
غير مطمئنة السيد الوزير، خصوصا أن املراقبة تبقى ضعيفة جدا ألن 
األعوان املكلفون بتفتيش الشغل ينحصر دورهم في تحرير محضر في 
موضوع الشكاية املقدمة من طرف العاملة أو العامل املنزلي ضد مشغله 
أو صاحب البيت ضد العاملة أو العامل ووإرساله إلى النيابة العامة 
املختصة. ونذكركم السيد الوزير، بمقتضيات املادة 3 التي تنص على 
وجوب وضع نظير عقد العمل لدى مفتشية الشغل املختصة مقابل 
وصل. لهذا كله، ونظرا للحمولة اإلجتماعية لهذا القانون، نطلب منكم 
السيد الوزير أن تطلعوا الرأي العام الوطني على النتائج األولية لتفعيل 
مقتضيات هذا القانون على أرض الواقع، وتوفير الحماية القانونية 

لهؤالء العامالت والعمال املنزليين، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.
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السيد محمد يتيم وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

شكرا لطرحكم هذا السؤال، هاذ القانون كما كتعرفو هو واحد 
القانون مهم جدا ألنه كيجي باش يوثق العالقة الشغلية بين املشغل 
والعامل املنزلي أو العاملة املنزلية، يعني بمقت�ضى عقد العمل املحدد 
بمقت�ضى مرسوم صدر فهاذ املجال هذا، أيضا كيحدد كيمنع تشغيل 
بإمكانية  السماح  18 مع  املنزليين دون سن  العامالت والعمال  ديال 
تشغيل العامالت ما بين 16 و18 سنة وفق شروط خاصة في إطار مرحلة 
انتقالية، باإلضافة إلى الحقوق األخرى منها الحق في الراحة األسبوعية، 

العطلة السنوية إلى غير ذلك...

القانون كما أشرتم السيد النائب املحترم، أناط بمفتش الشغل 
صالحية إجراء محاولة الصلح بين املشغل والعامل املنزلي، هنا بطبيعة 
الحال، كنعرفو بأنه هنا هاذ املجال ديال التشغيل هو املنازل واملنازل 
عندها حرمة ما�ضي بحال املقاولة، إذن كاين باش نعترفو جميعا فينا 
هو األخ اللي طرح السؤال؟ كاين مشكل كيتعلق باملراقبة، ولهذا احنا 
مع النيابة العامة، النيابة العامة راه دارت واحد الدورية كتكلم للسادة 

القضاة باش يّدارسو هاذ القانون وباش

يشوفو الشكليات باش يتابعو هاذ املوضوع، ألنه مفتش الشغل 

إيال ما جاتوش الشكاية ما يمكنش يتحرك ليس كما هو الشأن بالنسبة 

وعندو  خصوصية  عندو  قانون  هذا  إذن  العادية،  العمل  لعالقات 

حساسية، ولكن احنا كنشتغلو العمل اللي كنديروه اآلن هو عمل ديال 

التكوين ديال املفتشين ديال الشغل فهاذ املوضوع هذا، باش يعرفو 

الخصوصيات ويعرفو يدّبرو هاذ املوضوع هذا،

املجتمع  ديال  الجمعيات  مع  العمل شاركي  واحد  كنديرو  وأيضا 

املدني، ألن الجميعات ديال املجتمع املدني بحكم القرب ديالها كيمكن 

تكون مفيدة فهاذ املجال، وتيمكن هي تكون تنتدب نفسها ككرف مدني 

كيمكن يقدم شكاوى كما حدث في عدد من الحاالت، وآنذاك تتحرك 

يم�ضي  غادي  قانون  راه  هذا  واضحين،  نكونو  باش  ولكن  الحكومة، 

بالتدريج ألنه فيه حساسية وفيها صعوبات يعني بالنظر إلى ما.. ولكن ال 

بد.. واحنا درنا اختيار..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيد الوزير، شكرا للجميع، وضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الخ مسة والخمسي0 بعد امل ئة

الت ضيخ: اإلثنين 30 شعبان 1440ه )6 ماي2019م(.

الرئ سة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة،  وخمسون  وتسعة  ساعات  ثالثة  التوقيت: 
الساعة الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
الحكومية التالية:

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة .•

واالقتصاد  التقليدي  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية .•

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

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي .•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة .•

كتابة الدولة املكلفة باالستثمار .•

السيد محمد جوداض، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

افتتحت الجلسة،

الس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نلتقي مجددا في جلسات األسئلة الشفهية برسم هذه 
القطاعات  تهم  سؤاال   32 أعمالها  جدول  يتضمن  الربيعية.  الدورة 
التالية: القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة؛ السياحة والنقل 
والقطاعات  االجتماعي؛  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي 
املكلفة بكل من إصالح اإلدارة بالوظيفة العمومية؛ الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي؛ العالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ النقل؛ التنمية 
إلى  نستمع  البداية  في  باالستثمار.  املكلف  القطاع  وأخيرا  املستدامة 
املجلس  أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت 

لتالوتها مشكورة، تفضلوا.

السيدة أسم ء اغاللو أمينة املجلس:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

فيها  يحيط  بمراسلة  الحكومة  رئيس  السيد  من  املجلس  توصل 
املجلس علما أنه تمت دعوة املرشح السيد عبد الحق فائق بمقعد 
شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة االنتخابية املحلية الرحامنة. عدد 
األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس 
النواب هي: 57 سؤاال شفويا؛ 210 سؤاال كتابيا؛ 37 جوابا عن أسئلة 

كتابية تم سحب سؤالين شفويين، شكرا لك السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

يخص  فيما  فقط  لإلشارة  والسادة،  السيدات  اآلن  نمر  شكرا، 
الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب، بناء على املادة 
152 من النظام الداخلي ملجلس النواب فقد برمجت الطلبات التالية: 
إضراب مستخدمي حافالت النقل العمومي بجهة الرباط-سال-القنيطرة 
عن الفريق الحركي؛ ظاهرة النقل السري عن الفريق اإلشتراكي؛ ظروف 
ومالبسات مصرع وجرح مجموعة من املهاجرين السريين على إثر انقالب 
في  الشروع  قبل  واملعاصرة.  األصالة  فريق  عن  بركان  بإقليم  حافلة 
جدول األعمال لهذا اليوم، نقطة نظام السيد الرئيس مضيان تفضلوا 

مشكورين.

الن ئب السيد نوض الدين مري 0، ضئيس الفريق االستقاللي 
للوحدة والتع دلية )نقطة نظ م(:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

فعال عالقة باألسئلة ومراقبة العمل الحكومي، وأننا البد باملناسبة 
العمل  مراقبة  مع  للحكومة  السلبي  التعامل  أنه  نرفضو  يعني  باش 
الحكومي وخاصة في ما يتعلق بتطبيق املادة 152 املتعلقة بتناول الكلمة 
في آخر الجلسة. الفريق اإلستقاللي السيد الرئيس، تقدم بطلبين اثنين 
طارئين لهما طابع اإلستعجال، هاذي مدة وكنا ننتظر تجاوب الحكومة 
لألسف، وخاصة حين يتعلق األمر بإضراب طلبة وأساتذة كلية الطب 
ملدة طويلة، والوضعية التي تهدد بسنة بيضاء. وكذلك تقدمنا بطلب 
آخر املتعلق بإضراب األساتذة الذين يصطلح عليهم بالزنزانة 9 ملدة 
طويلة، ولألسف أنه الحكومة لم تتجاوب، يعني من أجل يعني إبداء 

الرأي وكذلك تمكين السادة النواب والسيدات النواب، وكذلك ...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد رئيس فريق العدالة والتنمية 
ال�ضي األزمي إدريس.
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الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية )نقطة نظ م(:

شكرا السيد الرئيس،

ونحن على أبواب هاذ الشهر الفضيل، أوال رمضان مبارك بالخير 
واليمن والبركات على البلد ديالنا وعلى األمة ديالنا، وما يمكنش نبداو 
هاذ الجلسة السيد الرئيس هذا أقل اإليمان، وفلسطين تتعرض مرة 

أخرى لقصف همجي وح�ضي من طرف هاذ العدو...

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الرئيس، مبرمج في التدخالت ستأتي نعم غنعطيو التدخالت.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية )نقطة نظ م(:

ال راه احنا فهاذ ال�ضي فاش بدينا، فهاذ ال�ضي راه اتفقنا، اتفقنا 
كرؤساء.. مع الرئيس ديال املجلس بأننا كشعب مغربي كما كنا دائما إلى 
جانب القضية الفلسطينية سنستنكر وهذا أقل اإليمان. في الحقيقة 
راه قلوبنا توجعنا ألن هذا العدو دائما يتربص بهذا الشعب، يتربص 
بهذا الشعب البطل، هذا الشعب العظيم، يتربص به املواسم، وكان 
دائما، كان دائما هاذ العدو، أوال تنعبرو بكل قوة عن إدانتنا واستنكارنا 
لهذا العدو الغشم، كذلك نوجه له رسالة .. يشوف بأنه كاين إشكالية.. 
قادرة على مواجهة فتحية للمقاومة، تحية للشعب الفلسطيني ودحرا 

لهذا العدو الذي .. ال اليتامى وال األطفال وال النساء...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، إذن دائما تضامنا مع الشعب الفلسطيني 
الكلمة  أعطي  األعزل،  الشعب  هاذ  له  يتعرض  الذي  العدوان  حول 

لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

شكرا السيد الرئيس،

ال أوال بغيت نقطة نظام على املوضوع ديال اإلحاطة، بعد ذلك 
بغيت مداخلة رسمية في موضوع القضية الفلسطينية.. ال اسمح لي 
السيد الرئيس ال، وبغيت العكس واملجلس كامل غادي يتدخل تضامنا 
مع القضية الفلسطينية، ما�ضي فقط فريق األصالة واملعاصرة.. هللا 

يخليك، هللا يخليك.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الرئيس، اسمح لي السيد الرئيس، اسمح لي، تم اإلتفاق مع 
الرئاسة مع جميع الفرق بأن فهاذ املوضوع بالضبط اللي تيهم القضية 

الفلسطينية وكيهم الشعب املغربي، ألن الشعب املغربي كله مع القضية 
العدالة  فريق  تناول  فريق،  لكل  دقيقة  إعطاء  فتم  الفلسطينية، 
مشكورا من طرف السيد الرئيس، الكلمة لكم اآلن في دقيقة وبالتوالي 
حتى تتم تلبية جميع التدخالت ديال الفرق. تفضلوا السيد الرئيس، 

فيما يخص القضية الفلسطينية.

الن ئب السيد محمد ابدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة:

ممكن نتفضل في املنصة السيد الرئيس؟

السيد ضئيس الجلسة:

في دقيقة.

الن ئب السيد محمد ابدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة:

على كل حال بغيت الوقت ديالي الكامل ألن املوضوع مهم، تقام هاذ 
الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في هذا اليوم األول من شهر 
رمضان باملنطقة، والذي تزداد فيه معاناة أفراده هذه وجماعاته، في 
وقت يشهد مزيدا من اإلضطراب والقالقل واملعاناة الشديدة. ويواجه 
لألرا�ضي  العسكري  اإلحتالل  استمرار  املستمر،  الفلسطيني  الكفاح 
الفلسطينية، والعنف املستمر والتحريض واستمرار بناء املستوطنات 
وتوسيعها، والغموض الشديد بشأن عملية السالم وتدهور األوضاع 

اإلنسانية واإلقتصادية.

وكفريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب، نغتنم هذه الفرصة 
الفلسطينية  الدولة  قيام  مركزية  على  الدولي  املجتمع  أمام  للتأكيد 
وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق الالجئين في العودة إلى نطاق 
الحل الشامل والدائم املنشود للصراع الذي يتطلب انسحاب إسرائيل 
القانون  أحكام  إلى  باإلستناد  وذلك  املحتلة،  العربية  العرب  كل  من 

الدولي، وقرارات مجلس األمن، ومرجعية مدريد...

السيد ضئيس الجلسة:

التجمع  لفريق  الكلمة  أعطي  لكم.  شكرا  الرئيس،  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد موال4 عب س الومغ ض4:

بسم الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

نشهد اليوم أكبر مؤامرة في تاريخ اإلنسانية، تحاك ضد الشعب 
لم  املحترمات،  والنائبات  النواب  إخواني  بحيث  األعزل،  الفلسطيني 
يكتف الكيان الصهيوني اإلرهابي املحتل من تحويل قطاع غزة واألرا�ضي 
لألسف  ويا  اإلسرائيلية،  الحكومة  تحرسه  ألكبر سجن  الفلسطينية 
بمباركة ودعم من أغلب الدول األوروبية واألمريكية، والتي تعتبر نفسها 
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رائدة في الدفاع عن حقوق اإلنسان، وهذا في تحد سافر لكل املواثيق 
واإلتفاقيات الدولية الخاصة بحماية املدنيين، يقوم الجيش الصهيوني 
مرة تلو األخرى، وفي كل املناسبات الدينية بهجوم عنيف على قطاع 
غزة، والذي كان مخططا له مسبقا ساعات قبيل بداية شهر رمضان 

املبارك، والحصيلة كانت ثقيلة...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. أعطي الكلمة للفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة عبلة بن زكر4:

السيد الرئيس،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمجلس النواب، في هذه الجلسة التضامنية لنعبر عن تضامننا املطلق 
والغير مشروط مع الشعب الفلسطيني، حول ما يتعرض له أبناء مدينة 
غزة العزل من تقتيل وح�ضي، وغارات، وقصف باستمرار من لدن قوات 

االحتالل اإلسرائيلي أمام مرأى ومسمع املنتظم الدولي.

على  الوح�ضي  االعتداء  بهذا  نندد  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
فلسطين، أرضا وإنسانا وما يتعرض له أبناء غزة العزل من اضطهادات 
يومية من طرف القوات اإلسرائيلية الغاشمة، لتتحول بذلك األرا�ضي 
مجزرة  إلى  ومؤملة  ومستفزة  بشعة  مشاهد  من  بأكثر  الفلسطينية 
حقيقية. إن ما يتعرض له أبناء غزة خاصة والفلسطينيين عامة من 
تقتيل ليدعو املنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة، من 

خالل إجبار اإلحتالل اإلسرائيلي على ضرورة وقف عدوانه الغاشم..

السيد ضئيس الجلسة:

الحركي،  للفريق  الكلمة  أعطي  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الحكيم األحمد4:

شكرا السيد الرئيس،

رغم بعد املغرب عن منطقة الصراع وعن فلسطين، إال أن القضية 
الفلسطينية تجري في املجتمع املغربي مجرى الدم في العروق. اليوم 
والدبلوما�ضي  السيا�ضي  دوره  املغرب  يلعب  أن  نريد  الرئيس،  السيد 
الفاعل كما كان يقوم بهذا الدور على الدوام، من خالل توظيفه لعالقاته 
املمتازة مع عدة أطراف فاعلة في الصراع لتقديم مبادرة واقعية من 
الفلسطينيين من بطش  الهمجية، وحماية  شأنها وقف هذه الحرب 
العدو، وفتح املعابر لوصول املساعدات، ولّم شمل مختلف األطراف 
الفلسطينية. فنحن نعتبر بأن املغرب بحكم عالقاته يعتبر مؤهال أكثر 
من أي وقت م�ضى الستنفار الجهود العربية واإلسالمية الداعمة إليجاد 

حل ناجع للصراع الدائر حاليا على أرض فلسطين. كما نريد في الفريق 
البرملانية،  الدبلوماسية  إلشراك  املثلى  الصيغ  عن  البحث  الحركي، 

الدبلوماسية الحزبية واملجتمع املدني في القيام بدوره...

السيد ضئيس الجلسة:

للفريق  الكلملة  أعطي  لكم.  املحترم، شكرا  النائب  السيد  شكرا 
االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة أمينة الط لبي:

شكرا السيد الرئيس،

بدورنا في الفريق اإلشتراكي ال يسعنا وإن كانت الكلمات ال تسعف 

املواقف، ونحن نؤكد على مواقفنا، مواقف  في مثل هذه  الواقع  في 

االتحاد االشتراكي املبدئية إلى جانب مواقف جاللة امللك، والشعب 

املغربي من هذه القضية، التي تعتبر أقدم استعمار في تاريخ البشرية، هي 

عملية إبادة، عملية »أّبارتايد« تحاول إبادة الشعب الفلسطيني، التي 

تقوم بها أعتى وأقوى يعني كيان بجميع جبروته وقوته العسكرية، وما 

يدور في فلكه من قوات ومن عمالء كذلك. فتحية إجالل، وتحية إكبار 

للشعب الفلسطيني الذي الزال صامدا بأياد من فقط بيد من حجارة 

أمام املدفعية أمام أهم وأمام أقوى عملية أو أقوى آليات عسكرية التي 

تحاول إبادة الشعب الفلسطيني.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم 

واالشتراكية، تفضلوا السيدة الرئيسة.

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واالشتراكية:

له  الذي يتعرض  التقتيل  بهذا  للتنديد وبقوة  طلبنا نقطة نظام 

في  إننا  اإلسرائيلية.  االحتالل  قوات  طرف  من  الفلسطيني  الشعب 

املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، نندد وبشدة هذا القصف الذي 

تتعرض له مدينة غزة والذي يتعرض له أبناء وبنات فلسطين األبرياء، 

والذي تحصد أرواح الشهداء شّبان وشاّبات نساء وأطفال. إننا نحّمل 

التقتيل  هذا  إليقاف  الفوري  للتدخل  الدولي  للمنتظم  املسؤولية 

املمنهج، ونعلن تضامننا الالمشروط مع الشعب الفلسطيني، مع غزة 

لقيام واستقالل الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، نعم السيد 
الرئيس.. تفضل.
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الن ئب السيد موال4 هش م امله جر4 )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس،

فعال ال نخفي تضامننا مع الشعب الفلسطيني، ولكن رجوعا للمادة 
لآلنية واالستعجال، فريق األصالة  الرئيس  السيد  ّدارت   152  ،152
املعاصرة تقدم بمواضيع مهمة، إيال الحكومة ما عندهاش باش تجاوبنا 

ر خيرها السيد الرئيس.
ّ
هللا يكث

السيد ضئيس الجلسة:

السيد النائب أرجوك.

الن ئب السيد موال4 هش م امله جر4 )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس، غنكمل نقطة نظام ديالي! انا تنتكلم في إطار التسيير، 
مهمة  بمواضيع  تقدمنا  باآلنية،  تجاوبنا  ملزومة  الحكومة  من حقي. 
تخص اإلقتطاع من أجور املوظفين عشية رمضان، بغينا الحكومة 
تجاوب املغاربة وتجاوبنا، واش نصيفطو لها فيديوهات نديروهم في 

اليوتوب؟ واش نصيفطو للحكومة فيديوهات باش نعبرو على رأينا؟

السيد ضئيس الجلسة:

السيد النائب، أرجوك املادة 152 واضحة، املادة 152 كتقدم الفرق 
أو النواب باألسئلة، ترفع عن طريق الرئاسة للوزارة، الوزارة كتجاوب 
مع هاذ األسئلة حسب.. راه أعطت جواب لألصالة واملعاصرة عندكم 

سؤال اليوم؟.. وهللا يهديك وعندك 7 هللا يهديك.

حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، نشرع اآلن في بسط 
املكلف  بالقطاع  ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة 
بالشؤون العامة والحكامة، سؤال متعلق بالدقيق املدعم للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد الحسي0 بوزح 4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، تعاني ساكنة بعض املناطق من نقص كبير 
في جودة الدقيق املدعم، فما هي أسباب ذلك؟ وما هي التدابير املتخذة 

ملعالجة هذه الوضعية؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الن ئب،

يعني املطحنة تتجيها تقريبا واحد 11 ألف و30.. واش أنتما اللي 
داريرين هاذ ال�ضي! .. قلت لكم تقريبا عندكم واجد 11.030 قنطارموزعة 
علي 20 جماعة، موزعة قلت على 20 جماعة، واملشاكل اللي كاينة هذا 
هو فاش املجتمع كيتعامل مع الحكومة بسرعة ألن دغيا كيجينا الخبار 
هاذ الدقيق فاسد هذا ما فاسدشاي، إما تيجي من املطحنة، إما هذاك 
التخزين إيال كانت فيه الرطوبة وغيرو تيخماج، إذن املواطن كيتعامل 
وفين ما اتصلو بنا املواطنين تنديرو لجنة باش نشوفو النوعية واش 

 ال، شكرا.
ّ
كاينة وال

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

الن ئب السيد الحسي0 بوزح 4:

السيد الوزير شكرا على األجوبة، كل �ضي ذاك ال�ضي عرفتيه أنتايا 
على أساس يعني عندك األسباب اللي خالت هاذ الناس هاذو باش يديرو 
ولكن  املعطيات.  ديال  العدد  واحد  وعندك  الدقيق،  على  إضرابات 
السيد الوزير، كنا كنتمناو باش تجيب لينا واحد الخنشة ديال الدقيق 
ديال الدقيق املدعم اللي كتعطيو لإلقليم ديال طاطا، باش توّريه قّدام 
هاذ الناس كي داير! راه كحل ما فيه ما يتشاف! مكرمل يعني هاذ الناس 
السيد الوزير، وها رمضان مقبل قّدامنا والناس واقفة تتحرجونا أمام 
هاذ الساكنة هاذي. كل مرة واحنا و السلطات مع الناس كندابزو على 
والو، على الدقيق ألن كاينين مشاكل في املطاحن وكاين، هاذ ال�ضي 
خصكم تديروه السيد الوزير، هاذ ال�ضي أبسط الحوايج اللي خصكم 
تقدمو لهاذ الطبقة الفقيرة، هاذ الطبقة اللي كتقولو كتدّعموها وكتهالو 
فيها وبغيتو تحّسنو األوضاع ديالها هي هاذي، هاذ الناس ديال طاطا 
السيد الوزير، راه ما�ضي غير املشاكل ديال الدقيق، راه الفقر والهشاشة 
وزدتوهم بهاذ الدقيق الكحل! يعني السيد الوزير، راه احنا عندنا 2 
مطاحن الناس كيّدابزو تما على »إثران« وعلى »فاندي« 2 مطاحن اللي 
عندكم فهاذيك الجهة كاملة اللي خدامة مزيان، والباقي راه كّدعموها 
إيال  بحال  الدقيق  على  لينا  كيدابزو  الناس  كيجيو  يعني  فالخاوي، 
عايشين في القرون الوسطى، كتلقى الزحام نهار كيجي الدقيق. هاذ 
ال�ضي السيد الوزير، خص تشوفو ليه �ضي حل، راه ما عندنا ما نقولو 
لهاذ الناس راه وجوهنا صافي طابو باملشاكل قّدام الناس، أعطيوهم 

�ضي حل اللي ...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 
تكون  ما خصهاش  التسمية  ديال  املسألة  هاذ  بأنه  كنبهوك  املحترم 
داخل املجلس، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير تفضلوا 

مكشورين.
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السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

شكرا، هو في علمي السيد النائب عمرو ما اتصل بنا، ألن املواطنين 
دايرين لهم احنا خط باش يتصلو باش نرسلو لجنة، ما يمكنش الوزير 
واش الوزير حا�ضي املطاحن دروك وال شنو؟، راه مطاحن خاصة، 
الناس اللي كيبيعو الخواص ولكن احنا كنتحملو املسؤولية إيال علمتونا 
وما درناش الواجب ديالنا، غير علمونا ياك كاين خط التيليفون؟ غير 
عيطو علينا عيب إيال ما ما قمناش بالواجب ديالنا. إذن احنا مستعدين 
وفعال كاين بعض الحاالت اللي سّدينا املطاحن، وكاين مطاحن اللي ما 

فيهاش الجودة كاين اللي كيجي كيطحن غير ذيك 200 طن اللي ...

السيد ضئيس الجلسة:

املوضوع،  بوحدة  تتميز  أسئلة   4 يلي  فيما  الوزير،  السيد  شكرا 
ويتعلق األمر بتمويل األسواق وتتبع األسعار خالل شهر رمضان األبرك، 
لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد 
الوزير. السؤال ألول السيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

اإلشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة السعدية بن سهلي:

السيد الوزير، شهر رمضان غدا إن شاء هللا، اشنا هي اإلجراءات 
اإلستباقية لحماية املستهلك واملواطن املغربي؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الفريق الثاني الفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة حكيمة بلقس و4:

شكرا السيد الرئيس،

التموين  مجال  في  املستهلك  حماية  آليات  تفعيل  عن  نسائلكم 
وضبط السوق؟.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السؤال الثالث لفريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 
النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد هللا غ ز4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، فريق التجمع الدستوري بدوره ونحن على أبواب 
شهر رمضان، يسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لضبط السوق خالل 

هذا الشهر الفضيل ولحماية املستهلك؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

النائب  السيد  تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  املوالي  السؤال 
املحترم.

الن ئب السيد محمد الحجيرة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أوال عواشر مبروكة لجميع املغاربة، نحن على تقريبا 
يوم واحد على رمضان املبارك، ولكن اللي كنالحظو هو أنه كل سنة يعود 
هاذ املوضوع ديال األسعار والغالء ديالها، رغم الحمد هلل، الوفرة ديال 
املنتوج والتأكيد على الوفرة. ولكن املقاربة أصبحت مختلفة، إيال كانت 
الوفرة عمليا في قانون العرض والطلب خاص األثمنة تهبط، فإذا به 
األثمنة ديال األسماك مرتفعة، ثمن البصل أصبح يتجاوز ثمن البنان 

والتفاح إلى آخره... إلى أي حد سيستمر املواطن املغربي بجيبه يكتوي؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة

املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

رمضان مبارك للجميع وللمواطنين كافة، هاذي إشكالية فعال السيد 
النائب قال سنويا كيرجع هاذ املوضوع، مع األسف سنويا كل رمضان 
كيكثر الغش وتيكثر الفساد. اإلشكالية هو فعال ما�ضي إشكالية العرض، 
املواد كلها موجودة في السوق حتى اللي مستوردة، الثمر ما�ضي وقتو 
هذا في املغرب وال في دول أخرى مستورد، الحمص، العدس هاذ ال�ضي 
كلو مستورد وموجود في السوق. املشكل هو فعال كاين الوسائط، احنا 
كنراقبو في »marché.de.gros« اآلن، ولكن ما يمكنش تم�ضي ذاك اللي 
كيبيع السمك غادي فوق بيشكليط هاز صندوق ديال السمك كيبيع 
في الزناقي غتراقبو بشحال باش كيبيع، املشكل هو الثقافة السائدة، هو 
فعال الناس كيستغلو بعضين كيستغلو هاذ رمضان ويزيدو في األسعار 
ما�ضي في marché.de.gros، في marché.de.gros عندنا األسعار والناس 
كذلك خصنا ما نساوش ثاني نقولو حتى احنايا تنساهمو ألن األسبوع 
األول في رمضان كل�ضي كيشري أكثر من ذاك ال�ضي اللي غادي يستهلك 
في 3 وال 4 أيام، إذن تيتزاد الطلب فهاذ األسبوع األول وهاذوك تيستغلو 

هاذ ال�ضي.

اآلن الحكومة معبأة، وكننّهي هاذ الناس خاصة في العماالت وفي 
األقاليم اللي 24 ساعة تقريبا على 24 ساعة ألن الرقم مفتوح ديال 
الشؤون  وزارة  في  مفتوح  رقم  وعندنا  وتيتنقلو،  دائما  ديال   5757
ديال  املشاكل  لهاذ  رقم خاص  فاتحة  كذلك  الصحة  وزارة  العامة، 
التسمم تتوقع مع األسف تتكثر في رمضان، إذن الحكومة قايمة بواجبها. 
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ي يشوفو مواد 
ّ
املشكل هو واش الناس كيتعاملو مع الحكومة فعال؟ مل

 كاين االحتكار وخصو يعطي التليفون ديالو، وخاص يقول 
ّ
فاسدة، وال

تينادينا تيقول لك  اللي  الناس ما كيبغيوش كاين  يوّرينا فين كاين، 
أنا صافي أنا أديت مهمتي ما تاصلوش بيا. إذن فعال إيال تعاونو معانا 
املواطنين غادي نوصلو لهاذ الهدف ديال محاربة الفساد واملفسدين، 
ما�ضي زعما تكمل غير تنقص شوية، ولكن مع األسف هاذ ال�ضي طاغي 
كاين في املجتمع كثير، الحكومة كل الوزارات منها الفالحة، الصناعة، 
الداخلية، الشؤون العامة، راه درنا لجنة بوزارة الداخلية الحكومة 
معبأة لحماية املستهلك وكذلك كاين مجلس املنافسة اآلن كذلك اللي 
عندو الدور ديالو، وإيال كان االحتكار إيال عرفو الناس فين كاين احتكار 
مادة معينة مكايناش في السوق وعارفين كاين خصو يتصل بنا، الهواتف 

موجودة 24/24 شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

النواب  السادة  السيدات  ألحد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة السعدية بن السهلي:

واحد  أو  معضلة  لكل  يعني  نعطيو  جينا  إيال  راه  الوزير،  السيد 
اإلختالالت نقول أنها تترجع لثقافة سائدة ما غنحلو حتى �ضي حاجة، 
كاين هناك حلقة مفقودة في السياسة التدبيرية ديال الحكومة تجاه 
تطبيق القانون. كاين قانون، كاينة مفارقة قانون ما كيطّبقش، كاينة 
كاين  مضاربات،  كاينة  املستهلك،  ديال  حمائية  كاينش  ما  منافسة 
احتكار، يعني واحد الهوس ديال أن هاذ الشهر عوض ما يكون واحد 
الشهر ديال الطمأنينة الروحية وديال السكينة وديال أن املواطن املغربي 
يمارس هاذ الفريضة بشروط وضمانات ديال أن القدرة الشرائية ديالو 
ما تمّسش، وديال أنه ما يكونوش هناك مضاربين اللي كيستغلو هاذ 
اللحظة يعني اإلسالمية يعني املبجلة باش أنهم كيزيدو ينالوا من قدرتهم. 
أنا كنقول غياب نظام حمائي مستدام بشروط وضمانات، الحكومة 

عاجزة أنها توفر وسائل املراقبة املستدامة وذات الفعالية وذات األثر.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضلي  الحركي،  للفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة عن الفريق الحركي.

الن ئبة السيدة حكيمة بل قس و4:

حماية  الوزير  السيد  ديالكم،  اإلجابة  على  الوزير  السيد  شكرا 
شهر  على  كيقتصرش  ما  الشرائية  القدرة  على  والحفاظ  املستهلك 
رمضان فقط، سأتكلم على شقين : فيما يتعلق باملحروقات تم إخراج 
يخص  مرتفعة؛فيما  جد  األسعار  وكتبقى  للوجود  املنافسة  مجلس 
املواد الغذائية نالحظ بأن مجموعة من الخروقات وهاذ ال�ضي أكده لنا 

منا على املواد الغذائية والتسممات 
ّ
املجلس األعلى للحسابات بحيث تكل

اللي مكايناش املراقبة ديال املواد املبيدات مكاين وال مراقبة واحدة، 
ضيعات كتخّرج املواد ديالها كتبيعهم في السوق وال مراقبة واحدة، في 
حين أن هاذ املستهلك ما كنتهالو فيه حتى ما كتقبلناش أوروبا هذاك 
ي 

ّ
ي عندنا le produit هذاك يمكن مل

ّ
املواد اللي كنخّرجو لها عاد كيول

كيرخاص راه يمكن هذاك هو اللي مزيان. donc هنايا تتغيب املراقبة 
هذا، شفنا في معارض، معارض تعاونيات كيعرضو املنتوجات ديالهم، 
أي صورة كنعطيو للمنتوج les produits terroir ديال البلد ديالنا، 
les produits de terroir را احنا كنحطوهم في واحد الوقت حتى واحد 
ب عليهم، les.cosmétiques كل�ضي مغشوش، هاذ ال�ضي 

ّ
ما غادي يقل

السيد الوزير البد ما تكون واحد الرقابة مستدامة، ما يمكنش غادي 
 l’ONSSA نراقبو غير في واحد اللحظة وال واحد اللحظة، مكاينش غير
مثال اللي كتعطيl’autorisation، كاين محالت آخرين مؤسسات آخرين 
خصهم يعطيو l’autorisation. بالنسبة اللي جا في تقرير املجازر، املجازر 
أيضا املجازر وأي مجزرة وأي لحم نأكله؟ أي لحم تياكلو هاذ الناس 
هذا، السعر كنشوفوه في عباد هللا، الناس مقلقة ما عرفناش شنو اللي 

مقلقها؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة للنائبة املحترمة، الكلمة لفريق التجمع الدستوري، 
تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

الن ئب السيد عبد هللا غ ز4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، إيال كان هاذ ال�ضي حاصل فما بالنا بالعالم القروي 
اللي  ديال  مضاعفة  أضعاف  تتعاني  األسبوعية  ديالو  األسواق  اللي 
التجمع  فريق  في  بالخصوص  بغينا  الوزير،  السيد  املدن؟  كيعانيوه 
الدستوري نسطرو على التعاطي مع هاذ الظرف في رمضان اللي بغيناه 
يكون تعطي بعيد على املنطق ديال الحملة، بغينا تعاطي يكون هيكلي 
ويكون مؤسساتي ومستدام. احنا أمام واحد املعادلة وواحد التوليفة 
الزيادة  اإلحتكار،  ديالو:  التجليات  بكافة  املستهلك  حماية  فيها  اللي 
ديال  الشرائية  القدرة  ديال  وغيرها، حماية  األوزان،  في  األثمان،  في 
املواطن، حماية ديال حرية السوق وديال اإلقتصاد الوطني. احنا أمام 
هاذ التوليفة وهاذ املعادلة ضروري الحكومة خاص تكون عندها فيها 
مقاربة مندمجة، الزجر وحده طبعا ال يكفي، نعم للضبط الذي يراعي 
التاجر وكرامته، املستهلك وحقوقه ثم السوق وقواعده  كل األبعاد: 

خاصة بالعالم القروي، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد  تفضلوا  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  أعطي  شكرا، 
النائب املحترم مشكورين، تفضل السيد النائب املحترم.
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الن ئب السيد محمد الحجيرة:

شكرا السيد الرئيس،

اللي  حقيقية  معاناة  يعني  فيها  الوزير،  السيد  الوطنية،  السوق 
الغالبية ديال املغاربة علما أننا عندنا وفرة اإلنتاج، الفالح املنتج يبيع 
بثمن بخس، وهاذ السنة كاين اإلنتاج بقى في الفيرمات وما تجمعش وما 
تبعاش، األسماك فيها ارتفاعات، وضعية الذبائح في األسواق األسبوعية 
ما عندكمش موارد بشرية كافية للمراقبة، بمعنى التعاطي مع ملف 
املراقبة اللي خاص يكون فيه استمرارية واستدامة فيه املوسمية وهذا 
املواطنات  ديال  الصحة والسالمة  به  أبدا نحفظو  نهائيا  يمكنش  ما 

واملواطنين.

على  ديالكم  والكالم  املحروقات،  ارتفاع  ديال  املوضوع  أيضا 
املحروقات  ثمن  ديال  ارتفاع  ديال  الوقع  ألن  وصل  فين  التسقيف 
ينعكس أيضا على ثمن املنتوج ديال الكيلو ديال بضاعة معينة كتجي 
والغشاشين،  والغش  املضاربة  أيضا  غيره،  أو  للشمال  الجنوب  من 
ما كيمكنش هاذ الغش والغشاشين نكونو كحكومة عاجزة على أنها 
تضبطهم طبعا وتقولو املواطن خصو يساهم، املواطن عندما يبادر 

بمحاربة الفساد واملفسدين كيتعذب في عملية...

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد جم ل بنشقرو0 كريمي:

السيد الوزير املحترم،

املسكين البسيط اليوم املواطن الضعيف املعيشة عليه غالت وتقهر 
في ظل : أوال فشل سياسة املراقبة؛ ثانيا شجع املحتكرين واملضاربين 
والغشاشين، ألن اليوم خص تطبيق القانون وتطبيق القوانين، اليوم 
راه البصلة وصالت ل300 السيد الوزير، 15 درهم، اليوم راه ما�ضي غير 
في رمضان اللي كاين الغالء راه على طول السنة، واليوم خاص سياسة 
املواطنين وحماية  ونحميو  مزيان،  تعزز  واالستراتيجية  تعزز  املراقبة 

املستهلك...

السيد ضئيس الجلسة:

النائب املحترم، شكرا لكم. هل من تعقيب إضافي  السيد  شكرا 
آخر؟ السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد مصطفى الحي :

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، مزيان حماية املستهلك في هاذ رمضان باش ما تكونش 

البضائع غالية، ولكن خص حماية املستهلك حتى من واحد القفة هاذ 
األيام كتدور بسخاء بديك الطريقة ديال املبشرين ديال إفريقيا، ما 
كيعطيك تاكل حتى كيشرط عليك �ضي شروط معينة. املغاربة راه أذكياء 
ما خصهومش يتعاملوا بهاذ الطريقة الوضيعة. وكنقولو لهاذ الناس 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وبأن الكرامة ديال املواطن املغربي 
خاصها تحترم، ألنه ما�ضي معقول باش يتعامل بهاذ املستوى اللي ولى 
اآلن هاذ الناس ال ينفقون إال وهم كارهون، هذا مع كامل األسف إشكال 

كبير خصنا حتى هو نحميو املستهلك منه وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

شكرا السيد الرئيس،

هي  كنعرف شكون  تليت  ما  األول  السؤال  واحد  نحط  باغي  أنا 
الحكومة؟ شكون هاذ الحكومة اللي عندنا؟ أوال املراقبة، املراقبة هي 
كتراقب الحاجة اللي استثنائية بزاف، والحكومة واملصالح ديال املراقبة 
قايمة بشغاالتها، هاذ ال�ضي ما�ضي جديد راه قالها السيد النائب راه كل 
رمضان هكذا، واللي كانوا في داك رمضان ما يجيوش يعطيونا دروس 
اليوم. هاذ ال�ضي هذا عارفينو كاين، واملراقبة غتمشيو لكل زنقة باهلل 
عليكم كل زنقة غتحضيوها؟ وكاين �ضي واحد كيتصل بنا وما درناش 
أكثر  لنا  أنتما مقربين  راه  الوسطاء كذلك  راه  ما�ضي  راه  اشغاالتنا؟ 
اتصلوا بنا، وإيال اتصل بنا نائب برملاني راه تنديرو بوجه النائب، راه 
غنقومو بالواجب ولو في الليل، راه ما�ضي غير هنايا راه حتى على أرض 
الواقع. املراقبة ديال السنة غير الربع األول من 2019، عدد القنينات 
املراقبة في الوزن حتى البوطة تنوزنوها 1223، الوزن املالحظ تقريبا 
األطنان  بالنسبة عشرات  عندنا   ،11,850 القانوني  الوزن   ،12,060
ديال املواد الفاسدة ترمات، ما جبتشاي معايا، ألن تنتكلمو على رمضان 
اللي جاي ما كنتكلمش على املا�ضي، غنتكلمو وتحاسبونا على املستقبل، 
ديرو تجربة اتصلوا بنا، وشوفو واش غنديرو اشغاالتنا وال ال؟، السؤال 
درناش  وما  بنا  اتصل  اللي  ماذا؟  عن  عاجزة  الحكومة  ولكن  مزيان 

خدمتنا يقولها أمام املأل.

البصلة شكون تكلم على البصلة؟ إيوا إيال كنتي فالح راه دخالت 
الخضارية، راه هذه غير اليابسة ديال العام اللي فات، ال أنا فالح، ياك 
أنا فالح البصلة راه ديال السنة املاضية ونبتات، راه بحال الثومة راه 
تتنبت غير تيفوت عليها العام تتنبت، خاصنا ونديروها »كديد« كيفاش؟ 
راه ما تتيبسش راه البصلة ما تتبقاش هكذاك راه تيوصل وقتها تتنبت، 
راه احنا كابرين في الفالحة راه عارفين أشنا هي الفالحة. اللي تنقولو 
للمواطنين، أنا غنخاطب املواطنين نيشان، الهواتف ديالنا مفتوحة 
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الداخلية  وزارة   ،053777444 باينة  الرباط  العامة  الشؤون  عندنا 
الرقم األخضر 5757، وزارة الصحة 08014747 هادو 24 ساعة على 
24 ساعة. إذن الحكومة قايمة بواجبها، والناس مهيئين يخرجو منين 
يتصلوا بنا، أشنو آخر؟ الوزير يبقى يدور في الزناقي، أنا راه ما فهمتش 
شنو كيطلبو منا الناس، كنعطيو احنا مسؤولين وعاطيين للمواطنين 
األرقام، وإيال اتصلوا بنا غادي يجربونا واش غادي نخرجو وال ال، هذه 
هي املسؤولية ما�ضي فقط تنقولو الحكومة عاجزة، الحكومة ما عجزاش 
قايمة بالواجب ديالها، واملواطن أنا كنت في الجبل غير البارح والسيمانة 
اللي فاتت كنت في الجبال، ما�ضي عاجزة عارفين الناس شكون اللي قايم 
بالواجب ديالو، نعم قلنا الفساد كاين نعم، ولكن كنقوموا بالواجب 

ديالنا واملواطن معترف أن تنقوموا بالواجب ديالنا، شكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن تفعيل توصيات 
النواب  والسادة  للسيدات  املحروقات  حول  االستطالعية  املهمة 
املحترمين عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

الن ئب السيد عبد هللا ه مل:

شكرا السيد الوزير املحترم،

استبشر الرأي العام الوطني بمبادرة فريق العدالة والتنمية الذي 
دعى إلى القيام بمهمة استطالعية حول املحروقات حيث تم التوافق 
بتقريرها على توصيات هامة من الواجب السهر على تفعيلها، وتثمينا 
لجهود الحكومة على تعزيز اإلجراءات الكفيلة بحماية االقتصاد الوطني 
لتفعيل هذه  املستعجلة  اإلجراءات  نسائلكم عن  املستهلك،  وحماية 

التوصيات، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

شكرا السيد الرئيس،

أوال هنأنا املجلس على العمل اللي قام به، ومن بين األمور اللي طلبتو 
هو فتح سوق ملزيد من الشركات، داز القانون هاذ القانون الرباح جايب 
30 شركة غادي  الالزمة لكل شركة من  به، تقليص عدد املحطات 
نهبطوها ل10، طلبتو التسقيف »سأنبئكم بتاويل ما لم تستطيعوا 
عليه صبرا«، وزير الشؤون العامة قام بالواجب ديالو وحتى باألسئلة 
ديالكم راه ساعدتنا وهاذ ال�ضي الرأي العام ساعدنا عالش؟، أنا كنت 
قلت لكم آخر مارس غادي ندير التسقيف، عارف أنا آخر مارس ما 

غاديش نديرو ولكن كانت ورقة الضغط في الحوار مع الشركات باش 
تجيب الشركات وتكلس معاها وles stations وغيرو واتفاقو على �ضي 
حاجة ألن منين اتافقو املغرب الصورة اللي كنعطيو للمستثمر ما�ضي 
جات السلطة وضربات، راه هددو ناس باش يهربو من السوق الداخلية، 
ولكن منين توصل واحد اتفاق راه الصورة اللي كتعطي للمستثمرين 
راه صورة إيجابية على هاذ البالد، اآلن رئيس الحكومة تيجمع معطيات 
أخرى ألن املشكل ديال البترول ما�ضي فقط في التسقيف، كاين التخزين 
كاين أمور أخرى الرباح حتى هو تيوجد تقرير لرئيس الحكومة إذن جاي 

التسقيف واعدناكم به جاي.

السيد ضئيس الجلسة:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية تفضلوا.

الن ئب السيد محمد خيي:

شكرا السيد الرئيس،

احنا متفقين مع السيد الوزير على األهمية ديال اإلجراءات اللي 
ديال  السوق  تحرير  في  املساهمة  يعني  سبيل  في  الحكومة  اتخذتها 
املحروقات، ألنه خاص يفهم الرأي العام الوطني اليوم أنه تحرير األسعار 
لن يؤدي إلى تحرير السوق، ما دام ما عندناش سوق فيه حرية وفيه 
منافسة كاملة، إال أنه كاين مشكل على مستوى األسعار. الرأي ديال 
مجلس املنافسة في 19 فبراير 2019، كيقول بوضوح أنه هاذ القضية 
ديال تسقيف األسعار لن تؤدي إلى املطلوب، بأن املشكل كاين بنيوي في 
سوق املحروقات، جزء من هاذ ال�ضي اللي قال مجلس املنافسة يمكن 
نتافقو عليه. لذلك املطلوب اليوم ما�ضي غير تسقيف اللي هو إجراء ظرفي 
يمكن يدوم إلى سنة، اللي غادي يحرر السوق فعليا هو هاذ النموذج 
اللي هضر عليه ال�ضي الداودي ديال مجموعة من العراقيل القانونية 
والتنظيمية اللي كاينة أمام حرية األسعار أو الحرية ديال السوق، مثال 
القدرات ديال التخزين اللي هي شرط أسا�ضي بالنسبة للمستوردين، 
عندنا فاعلين كبار، عندنا خمسة ديال الفاعلين كبار كيستحوذو على 
%70 من الحصة ديال السوق، وعندنا 3 ديال الفاعلين، فقط 3 ديال 
الفاعلين كيستحوذوعلى %54 من الحصة ديال السوق، بمعنى أننا 
أمام ممارسة شبه احتكارية وأمام فاعلين نحن أمام زواج ديال السلطة 

وديال الثروة زواج باطل...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم. هل من تعقيب إضافي؟، 
السيدة النائبة عن الفريق االستقاللي.

الن ئبة السيدة ضفيعة املنصوض4:

نعم السيد الوزير، كنت تكلمتي بأن في شهر مارس غديرو التسقيف 
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ودابا كتعترف بأن ما كنتيش عارف غدير التسقيف. اآلن كتعطي نفس 
الوعد بأنك تقولنا التسقيف راه جاي، واش يمكن تعطي لنا التاريخ 
فوقاش غيّدار هاذ التسقيف؟ وفوقاش راه هاذ جاي، خاصة واليوم 
بأن كنعرفو بأن سعر املحروقات فهاذ األسبوع راه مرتفع بزاف وال�ضيء 

اللي بشكل مباشر كيأثر على القدرة الشرائية ديال املواطنين، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

باش  إيوا  بعدا، ال  التسقيف  يعرفو شنو هو  الناس  وخاص غير 
 خص غير نعرفو شنو هو التسقيف، التسقيف 

ّ
نتفقو باش املواطن.. ال

ي درتو التقرير قال ليك كاين 
ّ
هو تنحّدو من الهامش ديال الربح، ألن مل

اللي وصل 2 دراهم تقريبا للتر، أما الثمن إيال طلع دوليا، راه مكاينش 
�ضي واحد اللي يبيعو لكم فابور. إذن التسقيف هو باش داك الربح ما 
يتجاوزش واحد املستوى معين وأكثر من هذا غادي نفرضو عليهم كذلك 
تكلمتو على التخزين عندنا شهر غنفرضو عليهم شهرين والتخزين خص 

يكون حتى في الجهات، ألن تيحطو ليا التخزين...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن التدابير املتخذة ملواجهة 
ارتفاع أسعار املحروقات، للسيدات السادة النواب املحترمين عن فريق 

استقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد الس لك بولو0:

شكرا السيد الرئيس،

األيام  هاذ  ألسعار  املهول  االرتفاع  على  الوزير  السيد  نسائلكم 
املحروقات؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة

املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

شكرا السيد الن ئب املحترم،

اآلن  العاملية،  السوق  يتّبع  اإلنسان  على كل حال كتعرفو خص 
املشكل كبير هاذ ال�ضي ديال إيران، فينزيوالو وليبيا وأما التقرير األخير 
أسباب  ولكن  تنخفض،  األسعار  خص  لك  قال  الدولي  البنك  ديال 
جيوسياسية هي اللي جعلت هاذ السعر يوصل هاذ املستوى راه فات 

70، اليوم هبط أكثر من 70 شوية أما في 2015 كان غير 45 دوالر.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

الن ئب السيد الس لك بولو0:

السيد الوزير، استبشرنا خير الحكومة كانت كتدافع على التحرير، 
املواكبة،  درتوش  ما  التحرير  درتو  اللتر،  في  دراهم   2 الدولة  رّبحات 
فرضتو على الشركات يستثمرو مبالغ كبيرة، دابا كتقولو التسقيف على 
الهامش والتسقيف كيتنافى مع التحرير. دابا السيد الوزير، جيتينا 
بفكرة جديدة غادي تخلي أي واحد يدير أي شركة ديال التوزيع وال 
 اإلستهالك 

ّ
شركة ديال البترول، العدد احنا النمو اللي عندنا ديال وال

 les ديال البنزين في الدرجة األولى ما كيفوتش %3، هاذ العدد ديال
stations اللي كيتزادو سنويا أكبر بكثير من هاذيك %3، واألرقام راه باينة. 
 les آش غيوقع من هنا ل5 سنين الجاية؟ غيكون واحد العدد كثير ديال
س كل�ضي اإلفالس. الحل 

ّ
stations عامرين بالبنزين ما كيبيعو كل�ضي فل

السيد الوزير، هو في التركيبة ديال الثمن في la TIC فهاذيك التركيبة 
 la ديال الثمن اللي ما بغيتوش تقيسو، ألنها هي كتمس الحكومة راه باقي

marge في التركيبة ديال الثمن ما �ضي في التسقيف.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد موال4 هش م امله جر4:

السيد الوزير، احنا شخصيا عيينا ما نهضرو فهاذ امللف وغنجيوك 
من االخر، هللا يجازيك بخير قول للسيد رئيس الحكومة، كيما مكن 
املغاربة باش يوركو على البطون يشعل الضو ويشعلو الروبوني يطلق 
املا، ويوفر ليهم البيض في رمضان بثمن رخيص، شوف لينا حّل لينا هاذ 

املشكل ديال املواد الغذائية وديال هاذ املازوط، والسالم عليكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير، عفوا 
السيد الوزير هناك تعقيب إضافي آخر الفريق اإلشتراكي.

الن ئبة السيدة حن 0 ضح ب:

السيد الوزير، احنا سمعنا جيدا لسؤالكم حول تطبيق توصيات 
الفريق  ديال  السؤال  حول  أيضا  وجوابكم  االستطالعية  اللجنة 
اإلستقاللي، عندنا املالحظات التالية: هل تعتقدون أن هذا التسقيف 
غادي يحقق لينا العدالة اإلجتماعية؟ هل تعتقدون أن التسقيف يمكن 
يكون آلية مزيانة باش تضمن لينا أن املغاربة يمشيو ياخذو املحروقات 
ي تيشريو الديازال 

ّ
بسعر رخيص؟ واش كتعتقدو أن املغاربة اليوم مل
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ب10 عشرة دراهم هاذ الصباح، قادرين على أنهم يستمرو في الصبر 
إلى حين أنكم توفيو بوعدكم وتديرو التسقيف. ما يمكنلكش السيد 

الوزير، نكذبو على املغاربة ونعطيوهم وعود كاذبة ونقولو في شهر 3...

السيد ضئيس الجلسة:

العدالة  لفريق  الكلمة  أعطي  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
والتنمية في تعقيب إضافي.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية:

شكرا السيد الرئيس،

بوضوح السيد الوزير، األثمان ديال املحروقات املشكل ديالها هو 
هامش الربح كما ذكرتم، مكاين ال رسوم ال والو. الرسوم التي تطبق 
في املغرب أقل بكثير من الرسوم التي تطبق في دول أخرى، ما نبقاوش 
ندورو. هامش الربح هو اللي فيه مشكل ومجلس املنافسة كان واضح، 
قال بأنه بالفعل كاين هامش ربح كبير، لذلك فالتعريف ديالكم هو 

الصواب، وخصكم تمشيو لهامش الربح.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد عمر بالفريج:

فهاذ  ديالكم  التصريحات  كنسمعو  واحنا  عامين  الوزير،  السيد 
املجال، ما جاتني غير كلمة وحدة وهي »باز«، باز عليكم السيد الوزير، 

باز.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، أعطي الكلمة دائما في التعقيبات اإلضافية، فريق التجمع 
الدستوري تفضلوا السيد الرئيس.

الن ئب السيد توفيق كميل ضئيس فريق التجمع الدستوض4:

شكرا السيد الرئيس،

التجمع  فريق  باسم  بساطة،  وبكل  بكل صراحة  الوزير،  السيد 
الدستوري، كنطلبو منكم كحكومة أنكم تحملوا مسؤوليتكم وأنكم 
ترحمو املغاربة من تسييس جميع املسائل اللي عندها عالقة بالقوت 
اليومي ديال املواطن. اليوم احنا كنقلبو على حلول السيد الوزير، ما 
كنقلبوش على التسييس، وما كنقلبوش على حقى شكون اللي غدا 
غادي يجي يصوت عليا، راني دافعت ثاني على املحروقات وال دافعت 
ثاني على املواد الغذائية. اليوم الكل خصو يتحمل مسؤوليته السيد 
الوزير، تحملوا مسؤوليتكم هللا يخليك، بارك علينا من هاذ الكالم، 

ألن كيفما قال الزميل ديالنا، راه عام وال عامين هاذي واحنا كنسمعو 
هاذ ال�ضي بدون أي نتيجة، والتغليط ديال املواطن. إذن كنطلبو منكم 
بها  كتواعدونا  اللي  الوعود  وهاذ  مسؤولياتكم  تتحملوا  أنكم  رسميا 

تجيونا بحلول السيد الوزير، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، إذن جميع الفرق تدخالت إذن تفضلوا السيد الوزير.

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

شكرا السيد الرئيس،

وهللا ما فهمت والو.. واكيفاش درتو تقرير، دير التسقيف، دير دير.. 
جينا للتسقيف قالك راه ما تحلش املشكل، والتقرير ديالكم. التقرير 
ما درناهش عارفين عالش، ألن  إيال  املواطنين،  أمام  احنا مسؤولين 
ي قلت لكم آخر مارس،.. ألن كنت في.. الناس عارفين شكون اللي 

ّ
مل

بغاوش  ما  اللي  عارفين  الناس  املشوشين،  عارفين  الناس  كيشوش، 
املعقول. إذن خليونا نتكلمو مع املواطنين، كنقول للمواطنين أن فعال 
الصراع مع الشركات ما�ضي املعارضة اللي كتقودها، الصراع من أجل 
الوطن ما�ضي املعارضة اللي كتقوم بها. احنا خصنا ناقشو مع الشركات 
ونكونو استثمارات في البالد ونهزو إشارة قوية للمغرب، ديال البالد، أنا 
ي تنقول لك دخلت في صراع مع الشركات.. وآخر 

ّ
كندافع على بالدي، مل

مارس ألن ما اتفقناش مع الشركات.. واش عارفين على هاذ التشويش راه 
ي كتكونو كتكلمو غوتنا؟...

ّ
املواطنين عارفينكم.. وسكتو مل

السيد ضئيس الجلسة:

وا اإلخوان.. السيد النائب املحترم.. السادة النواب املحترمون كل 
واحد فيكم تدخل وتم اإلنصات إليه، فاملرجو اإلنصات للسيد الوزير، 

تفضلوا السيد الوزير.

السيد لحسن الداود4، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لشؤو0 الع مة والحك مة:

متحملة  والحكومة  املواطنين،  مع  مسؤولياتنا  كنتحملو  احنا 
مسؤوليتها وكتشرح، اللي ما بغاش يفهم ما�ضي شغلي. احنا صادقين 
 les الحوار مع  الشركات كان صعب جدا،  الحوار مع  املواطنين،  مع 
complices كان صعب جدا، باش نوصلو إلتفاق اتفاق مر�ضي، ألن 
كندافعو على البالد ما�ضي تندافع على الحكومة، نجي ندير التسقيف 
بين عشية وضحاها، وصورة البالد، صورة البالد أولى من الحكومة، 
البالد هذا  راه هاذ  الشركات، هذا  بين  إتفاق  كاين  ي خرجنا 

ّ
مل اآلن 

الرقي هذا، هذا الحوار بحال الحوار اإلجتماعي، راه ما�ضي الحوار مثال 
غير الزيادة كانت كبير وال صغيرة. راه كتعطي صورة عن البالد أن كاين 
السلم اإلجتماعي. إذن احنا مسؤولين على البالد ما�ضي مسؤول فقط 
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غير نعجب الناس، ال أنا هاذ الحوار مهم جدا. أما نكذبوعلى املغاربة، 
كون كنكذبو وهللا ما يصوتو علينا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وكنشكروكم على حسن املساهمة في هذه 
الجوي  والنقل  السياحة  قطاع   : املوالي  القطاع  إلى  ونمر  الجلسة 
أدوار  تعزيز  عن  سؤال  االجتماعي.  والنشاط  التقليدية  والصناعة 
املجالس الجهوية للسياحة، للسيدات السادة النواب املحترمين عن 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد سيد4 حسن البحراو4:

الجهوية  املجالس  حصيلة  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 
للسياحة، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لدعم هذه املجالس وتمكينها 

من الوسائل الالزمة لتقوم بأدوارها كاملة، والسالم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

السيد النائب املحترم، شكرا على وضع هذا السؤال املتعلق باملجالس 
املحلية للسياحة. كنقول مجالس محلية ألن عندنا املجالس الجهوية 
السياحة،  ديال  اإلقليمية  املجالس  كذلك  وعندنا  السياحة،  ديال 
اللي كتلعب واحد الدور كبير في ترويج الوجهات السياحية، اللي هما 
كينشطو فيها، من األهداف ديالهم كذلك، هو تنويع وتحسين املنتوج 
السياحي ديال املنطقة. هاذ املؤسسات، اللي هي مؤسسات على مستوى 
جمعيات محلية، فيها املهنيين، وفيها كذلك املنتخبين ديال املنطقة. 
وهاذ املجالس كيشتغلو بشراكة مع املكتب الوطني ديال السياحة، اللي 
هو كيوقع اتفاقيات ديال الشراكة مع كل مجلس مجلس من أجل ترويج 
هاديك الوجهة السياحية واملنتوج السياحي ديال هاديك الوجهة. عندنا 
بعض النماذج الناجحة ديال املجالس الجهوية أو املجالس اإلقليمية، 
عندنا نماذج متعددة في جميع األقاليم والجهات ديال اململكة، واحنا 
بصدد العمل مع املكتب الوطني للسياحة، إلرساء بعض املعايير اللي 
تكون مشتركة مع جميع املجالس الجهوية، باش يمكن لنا نحسنو األداء 

ديال هاذ املجالس الجهوية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، أعطي الكلمة للسيد النائب املحترم للتعقيب. 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد محمد الحراثي:

السيد الوزير، كما قلتم يمكن لهاته املجالس أن تلعب أدوارا كبيرة، 
إال أن بعض املجالس جهة فاس-مكناس مثال لم تالئم قوانينها الداخلية 
هياكلها  تجديد  إعادة  محاولة  تم  بل  للجهة،  الجديد  التقسيم  مع 
بالحفاظ على نفوذ مجالها الترابي القديم فاس-بوملان، الذي لم يعد له 
وجود في تناقض مع دستور 2011، كما تمت مخالفة القانون األسا�ضي 
بعدم احترام تمثيلية كل الفاعلين كما ذكرتم، وكذا الجمعيات املهنية 
الجهوية واألقاليم في تركيبة املكتب الذي قدم للسلطات في تناقض تام 
مع فلسفة خطاب صاحب الجاللة، بمناسبة تقديم العقد اإلطار 2010. 
وهذا يستدعي من وزارتكم وكل املؤسسات الداعمة لهاته املجالس أن 
تسعى لتصحيح الوضع في احترام تام للديمقراطية، بالسهر أوال على 
إعادة الشرعية ملجلس جهة فاس-مكناس وكل املجالس املشابهة لهاته 
الوضعية، واشتراط تقديم الدعم املالي العمومي باحترام تمثيلية كل 
للجهة  الترابية  الحدود  تشمل  برامج  وبتقديم  باملجالس،  املؤسسات 
الوزير أن مجلس فاس- انتباهكم السيد  نثير  أقاليمها.  وتسوق لكل 

بوملان للسياحة يمثل الجهة في املحافل الدولية باسم املجلس الجهوي 
للسياحة فاس فقط، وكذلك ببوابته اإللكترونية يسوق السم جهة 
فاس فقط، مما يشوش بشكل كبير على املجهودات املعتبرة املبذولة من 

طرف جهة فاس-مكناس في تسويق ترابها وطنيا ودوليا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد سعيد الروض:

شكرا السيد الرئيس،

بعض  في  السياحي  القطاع  يعرفها  التي  املقلقة  األوضاع  ظل  في 
الجهوية  املجالس  أصبحت  سوس-ماسة،  جهة  خصوصا  املناطق 
وقوة  والتنسيق،  للتشاور  بامتياز  وفضاء  أسا�ضي،  شريك  للسياحة 
اقتراحية تأخذ بعين اإلعتبار خصوصيات كل جهة. لهذا نعتبر في األصالة 
واملعاصرة، ضرورة الدعم واإلنصات لهذه الجمعيات التي هي تنظمها 

القانون، القانون 58، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير عندكم أقل من 
دقيقة.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

فعال كاين بعض الجهات اللي كتعرف عدم التالؤم ما بين املعطيات 



51 5 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( 

واحنا  القديم.  اإلداري  التقسيم  ديال  القادمة  واملعطيات  الجهوية 
هاذ  تجاوز  أجل  من  السياحة  ديال  الوطني  املكتب  مع  كنشتغلو 
مجلس  ديال  األعمال  في جدول  عندنا  مسجلة  ونقطة  اإلشكاليات، 

اإلدارة ديال املكتب الوطني للسياحة ضمنها هاذ مالءمة...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. نمر للسؤال املوالي عن تأهيل 
القطاع السياحي بالجهة الشرقية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد إبراهيمي:

السيد الوزير املحترم،

بالجهة  السياحي  القطاع  لتأهيل  املتخذة  التدابير  نسائلكم حول 
الشرقية، وفي هذا اإلطار أين وصلت تنمية املناطق الخلفية للمحطة 

الشاطئية السعيدية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الن ئب املحترم،

الديناميكية  املناطق كتعرف واحد  الشرقية كباقي  املنطقة  فعال 
فهاذ املجال ديال السياحة، اللي هي بدات منذ سنوات. في الحقيقة 
املنطقة الشرقية كتح�ضى بواحد املشاريع ضخمة، من املشاريع الكبرى 
اللي كاينة هي مشروع ديال السعيدية اللي عرف واحد التطور كبير فهاذ 
السنوات األخيرة، حيث أن كان من املحطات األساسية في »املخطط 
األزرق«. اآلن املحطة ديال السعيدية وصلت تقريبا 7000 سرير، واحد 
5 وال 6 ديال الوحدات الفندقية اللي هي بمعايير عاملية تشتغل، كاين 
اللي تم اإلنجاز ديالها  الترفيهية  كذلك كاين كذلك بعض التجهيزات 
بحال واحد اإلنجاز ديال واحد املرفق مائي للترفيه اللي تم اإلنجاز ديالو 
واللي غادي يكون شغال فهاذ الصيف املقبل. كاين مشاريع أخرى اللي 
تم اإلتفاق عليها مع الجهة ديال الشرق، توقعت واحد العدد ديال 
اإلتفاقيات مع الجهة ومع املجلس اإلقليمي مثال للنهوض بواحد مشروع 
سياحي على طول ما بين وجدة وبوعرفة، توقعت أخيرا واحد اإلتفاقية 
إلحياء الخط السككي القديم اللي كان باش يلعب كذلك واحد الدور 

على املستوى السياحي.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

الن ئب السيد محمد إبراهيمي:

السيد الوزير، املحطة تعاني من املوسمية، في الحقيقة غير، نظرا 
لغياب التنمية موازية للمناطق الخلفية التي تحتاج إلى رؤية واضحة 
هذا  ومرافقة  والقروية  الجبلية  بالسياحة  للنهوض  وإستراتيجية 
املشروع اإلستراتيجي، حيث أن كل أقاليم الجهة الشرقية تزخر بمناطق 
سياحية بامتياز : الجبل، الواحات، البحر، زيادة على املآثر القديمة 
والتراث الالمادي خصوصا إقليم بركان إقليم سياحي بامتياز، يحتاج 
إلى مرافقة إدارية يومية دائمة السيد الوزير، من مندوبية السياحة 
يكون مقرها بإقليم بركان، لحد اآلن إقليم معروف بالسياحة ولكن 
حتى املقر تاع السياحة مكاينش، املندوب اإلقليمي مكاينش في اإلقليم. 
لهذا أطلب من الوزارة الوصية أن تخلق في القريب العاجل مندوبية 
إقليمية للسياحة في بركان، هذا سوف يعطي إضافة جديدة ودفعة 

قوية لإلقليم والجهة الشرقية، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

إبراز  املوالي عن  السؤال  إلى  نمر  تعقيب إضافي؟  شكرا، هل من 
املؤهالت السياحية التي تزخر بها الواحات للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد بلحس 0:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي األسباب الكامنة وراء ضعف الترويج للمنتوج 
لهذه  اإلعتبار  إلعادة  املتخذة  التدابير  وكذلك  للواحات؟  السياحي 
الدعامة السياحية التي أصبحت تلقى إقباال كبيرا في األسواق السياحية 

العاملية، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الن ئب املحترم،

السياحة  متنوعة:  السياحة  عندنا  هلل،  الحمد  املغرب،  في  فعال 
الشاطئية طبعا، السياحة الجبلية وسياحة الواحات كذلك اللي خصنا 
نعطيوها املكانة اللي كتستحق، نظرا للعمق التاريخي ديالها والعمق 
املتوفرة  الطبيعية  الفضاءات  وهاذ  الواحات  هاذ  ديالها.  الحضاري 
في بالدنا، من واحات ومن فضاءات طبيعية متوفرة بالخصوص في 
جهة درعة-تافياللت، جهة درعة-تافياللت اللي كتمتع بوجود 3 ديال 
املحطات املطارية؛ املطار ديال ورزازات واملطار ديال الرشيدية وكذلك 
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املطار ديال زاكورة، والحكومة كتشتغل لتقوية الولوج لهاذ الفضاءات 
ومجهود  وزاكورة.  ورزازات  الرشيدية  ديال  املناطق  وهاذ  الطبيعية 
كبير اللي ّدار فهاذ السنوات األخيرة لفتح خطوط جوية جديدة بأسعار 
تنافسية في متناول املواطنين لتشجيع السياحة فهاذ اإلتجاهات وفهاذ 

الوجهات السياحية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

الن ئب السيد محمد بلحس 0:

شكرا السيد الوزير، احنا في الحقيقة ما كنكروش املجهودات اللي 
قامت بها الوزارة فيما يخص القطاع ديال السياحة بهاذ ال�ضي ديال 
املطارات وديال إصالح الطرق. لكن السيد الوزير، هناك تقصير كبير في 
الترويج لهاذ املنتوج السياحي املتميز ببعده البيئي والحضاري والثقافي 
واملعماري والطبيعي واإليكولوجي. الحكومة مسؤولة عن عدم استغالل 
هذه املؤهالت السياحية التي تزخر بها الواحة حتى تكون رافعة أساسية 
للتنمية البشرية املحلية املستدامة، الحكومة مطالبة بوضع برنامج 
محدد لجعل هذه املؤهالت السياحية التي تتميز بها الواحات مصدرا 

أساسيا للرفع من املستوى املعي�ضي للساكنة املعنية.

السيد الوزير، احنا اللي بغينا باش ما يبقاش هداك الخط ديال 
الثالثي مثال فاس-مكناس، أكادير-الدار البيضاء، بغينا حتى هاذوك 
التسويق يسوقو هاذوك  يبيعو  يبداو  les agences خاصهم  املناطق 
املناطق نتاع الواحات، ألن الواحات كما عرفتو كما جاء في كلمة ديالكم 
هي مؤهالت طبيعية والسياح اللي كيجيو راه كيبغيو يشوفو عياو من 
بخير،  يجازيكم  لهذا هللا  هذا..  ديال  ال�ضي  هاذ  من  وعياو  العمارات 
بغيناكم باش تأكدو على les agences باش يبداو يبيعو هذيك املناطق 

ديال درعة-تافياللت، وفيما يخص طاطا وفكيك...

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد عد4 بوعرفة:

السيد الوزير، الواحات راه من بوعرفة حتى لطاطا، هناك واحات 
ديال »غريس« واد »غريس« يأكل أحشاءها، وبالتالي أنه مرارا خص 
الحكومة تحمل املسؤولية للحماية ديال الواحة الجميلة اللي ربما كان 
هناك املدار السياحي ديال »أمالكو« إلى حدود اليوم مغيب في البرنامج 

ديالكم السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

في الحقيقة السيد النائب املحترم، هاذ الفضاءات الطبيعية اللي 
ديالها،  بالقيمة  نعرفو  خصنا  بالدنا  في  موجودة  عندنا  هلل،  الحمد 
ونعطيوها األهمية اللي كيخص، ألن ترويج هاذ الفضاءات الطبيعية 
كاين  اللي  داك�ضي  ديالها  الحضاري  بالعمق  ديالها،  التاريخي  بالعمق 

عندنا في الريصاني وفي أرفود وفي بوعرفة وفكيك...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السيد الوزير. السؤال املوالي عن 
وضعية القطاع السياحي باألقاليم الجنوبية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق التجمع الدستوري.

الن ئبة السيدة سوضية اهل حم د:

شكرا السيد الرئيس،

باألقاليم  السياحي  القطاع  الوزير، عن وضعية  السيد  نسائلكم 
الجنوبية، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة الن ئبة املحترمة،

بمؤهالت سياحية مؤكدة،  ديالنا  الجنوبية  األقاليم  تحظى  فعال 

وبدون شك أن هاذ البرامج التنموية اللي كتعرفها اليوم األقاليم الجنوبية 

ديالنا بثالثة ديال : جهة واد نون، جهة العيون-الساقية الحمراء، جهة 

الداخلة وادي الذهب اللي كتعرف واحد القفزة تنموية كبيرة بفضل 

العناية ديال سيدنا هللا ينصرو، اللي طلق أكبر برامج تنموية في هاذيك 

األقاليم الجنوبية، املبلغ اإلجمالي ديال هاذ البرامج تنموية الكبيرة 77 

مليار ديال الدرهم، وبدون شك أنها غادي ترجع بالفائدة على الساكنة 

ديال هاذ املنطقة في قطاعات متعددة وبالخصوص في القطاعات ديال 

السياحة. بعض األقاليم بدات كتعرف واحد االنتعاشة كبيرة بفضل 

هاذ البرامج التنموية اللي كّدار...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تفضلي السيدة النائبة املحترمة.
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الن ئبة السيدة سوضية اهل حم د:

شكرا السيد الوزير،

من  جوابكم  في  جاء  ما  نثمن  الدستوري  التجمع  فريق  في  نحن 
معطيات ومؤشرات، إال أننا نشدد عليكم املزيد من تفعيل الشراكات 
مع الجماعات الترابية من أجل تنشيط الحركة السياحية، والرفع من 
تهيئة املواقع السياحية كموقع »كسمار« بطرفاية، شاطئ »فم الوادي« 
بمدينة العيون، »الشاطئ األبيض« بكلميم، مصب واد درعة بطانطان 

وباإلضافة إلى النقط السياحية التي تزخر بها جهة وادي الذهب.

كما نلفت نظركم إلى ضرورة االستثمار السياحي انسجاما مع أهداف 
املخطط التنموي والذي رصدت له مبالغ مهمة خصوصا على مستوى 
النقل السياحي، وهنا نؤكد على ضرورة فتح خطوط بحرية للنقل ما 
اعتبارا ملوقعها  الكناري طرفاية كمثال  الجنوبية وجزر  األقاليم  بين 
املتقارب. وأخيرا ال يجب أن نن�ضى أن نذكركم بضرورة العناية أكثر 
بمواردكم البشرية السياحية خصوصا بجهة العيون والذين يلعبون 

دورا كبيرا في النهوض بالقطاع السياحي باملنطقة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة املحترمة عن فريق 
العدالة والتنمية تفضلوا.

الن ئبة السيدة أمينة فوز4 زيز4:

السيد الرئيس،

السيد الوزير، ساهم قطاع السياحة في %6,6 في الناتج الداخلي 
الخام في 2017، كما ساهم كذلك في وصل حجم اإليرادات كذلك 70 
مليار ديال الدرهم الستقطاب 11 مليون سائح. لألسف الشديد هاذ 
األرقام كلها مهمة جدا ولكن جهة سوس-ماسة يصلها فقط الفتات 
السيما مدينة أكادير، فبعد أن كانت الوجهة رقم واحد في السياحة 
في املغرب في التسعينات اآلن وصلت إلى ذيل الترتيب في املغرب. لذلك 
بمدينة  للسياحة  قوية  دفعة  يعني  بإعطاء  الوزير،  السيد  نطالبكم 

أكادير ألن مهنيي القطاع يعانون بصمت، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟، السيد 
النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد عد4 خزو:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير،

املشاكل  ديال  العدد  واحد  تتعرف  الوزير،  السيد  تنغير  إقليم 

منكم  تنطلبو  التحتية  البنية  لضعف  ونظرا  الجغرافي  للبعد  نظرا 
السيد الوزير، باش ديرو زيارة امليدان باش تشوفو واحد العدد ديال 

املستثمرين اللي عندهم مشاكل فهاذ القطاع، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير، الرد على التعقيبات تفضلوا مشكورين.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

واحد  عرفت  اللي  السياحية  الوجهات  هاذ  الحقيقة  في  شكرا، 
انخفاض فهاذ السنوات األخيرة وبالخصوص الوجهة ديال أكادير، ألن 
املرافق الفندقية ما تجدداتش، ألن كذلك الهيكلة ديال املدينة بقات 
كما كانت سنة السبعينات، فتم تراجع كبير بالنسبة للجاذبية ديال 
هاذ املنطقة ديال أكادير، واحنا كنشتغلو اآلن مع السلطات املحلية مع 
املجالس املنتخبة إلعادة الهيكلة ديال املناطق السياحية ديال هاذيك 
املنطقة باش نرجعو النفس لهاذيك املنطقة وكنشتغلو كذلك على فتح 

خطوط جوية مباشرة مع أكادير إلحياء...

السيد ضئيس الجلسة:

الشركة  عمل  عن حصيلة  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املغربية للهندسة السياحية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد خ ليد تيكوكي0:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، بعد م�ضي عشر سنوات من تأسيسها، سجلنا 
جملة من املالحظات حول نجاعة االشتغال الشركة املغربية للهندسة 
الشركة،  هذه  اشتغال  عن حصيلة  أوال  نسائلكم  لذلك  السياحية. 

وحول برنامجكم لتطوير أدائها، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

فعال الشركة املغربية للهندسة السياحية شركة قائمة منذ 2007، 
أكثر من 11 سنة، وهي عبارة عن خلط وال جمع ما بين مؤسسات كانت 
قائمة من قبل اللي كانت الشركة ديال تنمية منطقة أكادير، والشركة 
ديال تنمية ديال منطقة طنجة، ضفنا عليها قسم االستثمارات بالقطاع 
ديال الوزارة. ويمكن هاذ الشركة حملناها أكثر من طاقتها، واعتمدنا 
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عليها في مشاريع اللي هي خارج وفائق اإلمكانيات ديالها، واحنا منذ سنتين 
واحنا كنشتغلو باش نرجعوها للحجم ديالها ونخليوها تكلف باملهام 
اللي يمكن تنجزها، شركة »la.smith« دخلت في برامج جهوية عمالقة، 
برامج جهوية، دخلت كذلك في برامج اللي كتعرفوها بحال »مدينتي« 
و«قريتي«، اللي دارت برامج كبيرة مع الجهات ومع األقاليم بدون توفير 
اإلمكانيات ديال التمويل ديالها، كانت خذات على عاتقها أنها هي تنجز 
هاذوك املشاريع، يعني احنا شركة عندنا في الرباط، مقرها في الرباط 
غادي تم�ضي وتنجز في وارزازات، وفي الراشيدية، وفي أزيالل، وفي طنجة، 
وفي الحسيمة وهاذي، هاذ ال�ضي كله كنخرجو منو اآلن وكنرجعو اإلنجاز 
ديال املشاريع في املؤسسات املحلية، مؤسسات جهوية، اللي يمكن لها 

تنفذ...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا. السيد النائب املحترم تفضلوا.

الن ئب السيد عبد اللطيف بروحو:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة الكالم اللي قلتو مهم، ال ننكر املجهودات 

الحكومية في ما يتعلق بإنعاش القطاع السياحي اللي هو كيشكل حوالي 

7 أو 8 ديال املليار دوالر في رقم املعامالت في الناتج الداخلي الخام، ولكن 

هاذ املؤسسة هاذي، هاذ الشركة وكأنها ولدت ميتة، ألن كاين إشكال 

كبير. كانت شركة تهيئة خليج طنجة، وكانت شركة تهيئة خليج أكادير، 

ال هي كملت ذاك املشاريع اللي كانت بداتهم هاذ الشركتين، ال هي جابت 

مشاريع جديدة، وحتى التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات اللي كان 
صدر كان واضح، نتائج اإلستغالل سلبية، تدبير سيئ للرصيد العقاري 

سنوات   10 خالل  امللكية،  نزع  مع  التعاطي  في  غموض  السياحي، 

لم تتمكن من من تطوير نشاط ترويجي حقيقي، بين 2012 و2015 

تواصلت مع 158 مستثمر فقط. فبالتالي الدراسات اإلستراتيجية ديالها 

همت فقط التدبير ديال الشركة، وهذا إشكال حقيقي.

اآلن عدم القدرة ديال هاذ الشركة هاذي في املواكبة كيفما قلتو 

القطاعية  اإلستراتيجيات  وال  القطاعات  هاذ  ديال  الوزير،  السيد 

خاصو حل أوال كنشوفو أن فشل تام في املقاربة الجهوية ديالها، اآلن 

عندنا مجالس جهات عندها اختصاص ذاتي واختصاصات مشتركة في 

ما يتعلق بالتنمية السياحية، ممكن نطورو هاذ الشراكات مع الجهات 

عبر مؤسسات واضحة؛ الغياب التام عن األوراش الكبرى، عندنا امليناء 

الترفيهي ديال طنجة مثال هذا مشروع إستراتيجي كبير، ولكن هي غايبة 

غير  وكأنها  السياحية  للهندسة  املغربية  الشركة  هاذ  فبالتالي  عليه، 

موجودة فبالتالي يجب...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي عن السياحة الداخلية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضل السيد 

النائب املحترم مشكور.

الن ئب السيد ضشيد حموني:

السيد الوزير،

شكرا السيد الرئيس،

مجهود  دارت  الدولة  السياحة  قطاع  في  املحترم،  الوزير  السيد 
واعتمدت على مخططات وبرامج، شنو الهدف كان من هاذ البرامج؟ 
الهدف وهو تثمين هاذ املنتوج السياحي باملغرب، وجعل السياحة رافعة 
أساسية من أهم رافعات اإلقتصاد الوطني والتنمية املحلية وخصوصا 
في املناطق الجبلية. أشنو هو املشكل السيد الوزير، باش ما توصلتوش 

لألهداف اللي كانت مرسومة؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب املحترم، فعال هاذ القطاع ديال السياحة كان من 
القطاعات األولى اللي حظي بإستراتيجيات وطنية، كانت األولى في سنة 
2000 اللي وضعنا هذاك »املخطط األزرق«، وكانت الثانية في 2010 ملا 
حطينا املخطط اللي سميناه »رؤية 2020«. وهاذ ال�ضي ما نكروهش أن 
أعطى بعض النتائج اإليجابية في مناطق متعددة، وما نكروش كذلك 
التنمية اإلقتصادية  في  الدور أسا�ضي  أن هاذ القطاع كيلعب واحد 
واإلجتماعية ديال عدة مناطق وعدة أقاليم. ما نكروش كذلك عدد 
التزايد ديال السياح األجانب اللي كيجيو لبالدنا، للمؤهالت اللي كاينة 
عندنا، للمناخ اللي احنا كنعيشو فيه، وكذلك لإلستقرار اللي كينعم به 
بالدنا. ما نكروش كذلك أن املغاربة كيلعبو واحد الدور أسا�ضي في هاذ 
اإلنعاش ديال هاذ القطاع السياحي، حيث أن %30 من ليالي املبيت 
كلها كتجي من طرف املغاربة اللي تعودو أنهم ياخذو العطلة ديالهم، 
اللي تعودو أنهم ياخذو اإلجازة ديالهم، اللي تعودو أنهم يديرو ويمارسو 
السياحة. هذا إعتزاز بالنسبة لنا، وهذا دليل على أن بالدنا كتطور وأن 

مجتمعنا كيتطور.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.
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الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكرا السيد الوزيرعلى اإلجابة، وما كنكروش املجهودات اللي قمتم 
بها، لكن بالخصوص في السياحة الجبلية ظلت حبيسة التهميش السيد 
الوزير. ألن في املخطط ديالكم كانت داخلة حتى السياحة الجبلية، 
اللي عندها مؤهالت طبيعية، خصنا نستغلوها، مثل  وكاين مناطق 
إقليم بوملان فيها جماعة »سكورة« وجماعة »إيموزار مرموشة« وجماعة 
»كيكو«، مؤهالت طبيعية وشالالت طبيعية. كيف يعقل أن نتحدث 
عن السياحية وحتى الصرف الصحي مكاينش، الطريق فيها 2 متر، ما 
يمكنش هاذي ما�ضي املسؤولية ديالكم، املسؤولية ديال قطاعات أخرى 
السيد الوزير. كيفاش نتكلمو على السياحة في مناطق أخرى، وكتلقى 
بعض املدن التاريخية اللي عامرة باألزبال، كتلقى مدن تاريخية اللي 
اليوم اللي بغا يق�ضي الحاجة ديالو كيم�ضي لألسوار التاريخية، حتى 
املحلية،  الجماعات  مكايناش، هاذي مسؤولية  العمومية  املراحيض 
مسؤولية القطاعات كلها باش يكون هاذ القطاع يشرف، ألن أكثر من 
مليون ونص اليوم كيقضيو العطل ديالهم خارج أرض الوطن. خصنا 
نتساءلو جميعا عالش وصلنا لهاذ الوضعية السيد السيد الوزير، ألن 
اليوم املسؤولية ديالنا كنواب برملانيين أو كحكومة، كيفاش هاذ القطاع 
يكون رافعة أساسية لإلقتصاد الوطني؟ كذلك اليوم بالنسبة للسياحة 

الجبلية...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة 
النائبة املحترمة عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

الن ئبة السيدة زينب قيوح:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة بغينا نشيدو لكم باملجهود اللي كتقوم 
به الوزارة. ولكن غنعطيكم غير كسبيل املثال السيد الوزير، أكادير 
وأما أدراك ما أكادير اللي كانت رقم 1 في السياحة، وطنيا ودوليا. اآلن 
كتشهد واحد الركود، بالنسبة لنا كنعتبروها كارثة بالدرجة األولى، حنا 
بغينا غير نحافظو على الرصيد اللي كان عندنا بالنسبة ملدينة أكادير 
بالخصوص، إقليم تارودانت ناهيك عن املناطق الجبلية وأنتما ولد 
املنطقة وعارف املؤهالت اللي عندنا. ولكن احنا ما�ضي ضد أن يكونوا 
استثمارات جديدة، ولكن ما�ضي على حساب السياحة الداخلية ديال 
مدينة أكادير، تابعنا »Taghazout.bay« اللي والت كل األنظار متجهة 
لها، عندها ما عندها بال ما ندخلو في التفاصيل، ولكن ما�ضي عاود 
على حساب مدينة أكادير، اللي ولينا كنشهدو الفنادق كتسد، ولينا 
كنشهدو املوظفين واألطر ديال السياحة كيتطردو، وقفات احتجاجية. 
أكادير تحتضر، فاهلل يجازيكم بالخير نتعاونو عليها جميع، السياحة 

ككل ولكن أنا كنخص بالذكر سوس-ماسة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد إدضيس الصقلي عدو4:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

دائما  الداخلية  السياحة  ديال  السؤال  هاذ  الوزير،  السيد  هو 
يعود، وهذا طبيعي. إن هللا يحب العبد امللحاح، ألنه مرتبط بواحد 
األسر مغربية، أسر عندها واحد الدخل محدود متوسط، عندها واحد 
العدد معين ديال الوليدات 4، 5، عندها حق في السفر، عندها حق 
ي كتسول بعض األسر األوروبية كتصيب داك 

ّ
في اإلستجمام. لكن مل

الثمن باش جات أقل بكثير. اليوم خصكم توفرو واحد العرض مالئم، 
وهاذ %30 راها مزيانة عرض مالئم اللي كيناسب القدرة الشرائية، 
وكيناسب طبيعة وكرامة هذه األسر، وراكم تجتهدون في هذا املجال، 

لكن اجتهدو أكثر.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد مصطفى ب يت س:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما يمكنش نتكلمو على السياحة الداخلية بالوضعية 
اللي فيها املدن الكبرى، اليوم كاين إجماع على أن املدن الكبرى املغربية 
اليوم وضعيتها كارثية التنموية، وكنظن بأن السادة النواب كلهم تكلموا 
على هاذ النقطة هاذي. وضعية املدن اليوم الكبرى كارثية، فبالتالي 
بوحدكم اليد الواحدة ال تصفق، أنا كنظن بأنه الكرة اآلن مرمية في 
الكبرى  املدن  خاصة  أكبر،  مجهود  تبذل  املحلية خصها  الجماعات 

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الجو4  والنقل  السي حة  وزير  س جد،  محمد  السيد 
والصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الرئيس،

للرد  دقيقتين  وال  لدقيقة  كتكفيش  ما  األسئلة  هاذ  الحقيقة  في 
عليها، مواضيع مهمة وأنا مستعد أننا ناقشوها في إطار اللجنة املختصة 
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ونعطيو جميع األجوبة اللي من حقكم أنكم توضعوها. السياحة الوطنية 
والسياحة الداخلية أساسية، واحنا كيخصنا نوفرو للمواطنين اإليواء 
بعض  كيحتجو  احنا  املالئمة،  والخدمات  املالئمة  والفنادق  املالئم 
الناس ألن كيقول لك املغاربة كيمشيو إلسبانيا 500.000 مغربي. طيب 
و 

ّ
مزيان، يمكن كيلقاو ظروف مالئمة، واحنا كنعتزو ألن املغاربة وال

كيخرجو، املغاربة في اإلمكانية ديالهم أنهم يمشيو يكتشفوا محالت 
أخرى، يكتشفوا ثقافات أخرى، واملغاربة دائما كانوا منفتحين، فكيما 
لعندنا،  السواح  احنا  كنجيبو  كيما  أخرى،  لبالد  املغاربة  كيمشيوا 
وكيجبرو عندنا أثمان اللي ما يوجدوهاش في بالدهم. فهاذي هي أساس 
اللعبة اإلقتصادية اللي كاينة في العالم كلو، واحنا كنعتزو بهاذ التطور 

اللي كتعرفو بالدنا فهاذ امليدان.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
السادة الوزراء، السادة النواب املحترمين، نرفع الجلسة عشر دقائق 

ألداء صالة العصر شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

للسيدات  باملواطن  اإلدارة  عالقة  عن  بسؤال  الجلسة  نستأنف 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، وهذا في إطار 
األسئلة املطروحة للوزير املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، 

تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد كريم ش و4:

شكرا السيد الرئيس،

سؤالنا السيد الوزير، عندما نتحدث عن العالقات ديال املواطن 
ديال  التأهيل  على  بأخرى  أو  بطريقة  كنتكلمو  فبالضرورة  باإلدارة، 
اإلدارة، وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطنين كما دعى إلى ذلك 
جاللة امللك، في خطاب ديال اإلفتتاح وفي عدة محطات ومناسبات 
وخطابات سابقة. إذن ما هي اإلجراءات اللي اتخذتم من أجل تفعيل 

هاذ األمور وتطبيقها على أرض الواقع؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين 
تفضلوا.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على تفضلكم بهذا السؤال، فعال أؤكد 
من خالل الجواب على أن عالقة اإلدارة املغربية باملواطن لم تكن دائما 
على ما يرام، بل يمكن أن أجزم بأن أزمة اإلدارة العمومية يعني أكبر 
ي تنتكلمو على 

ّ
التجليات ديالها تتجسد في عالقة اإلدارة باملواطن. مل

التعقيدات املسطرية، على البطء، على ظروف استقبال املواطنين في 
املكاتب األمامية، على الكثير من املظاهر واملمارسات اإلدارية فهي كلها 
في عالقة مع املواطن. هاذ الحكومة لم تطرح فقط التدابير أو اإلجراءات 
لتحسين عالقة اإلدارة باملواطن، بل ولتمهيد املصالحة ما بين اإلدارة 
واملواطن إن صح التعبير، بل إنها جعلت املواطن هو املقياس وهو املعيار 
لكل إجراء تتخذه إلصالح اإلدارة، بما فيها إصالح ومراجعة منظومة 
النجاعة  عندها  تكون  العمومية  الوظيفة  باش  العمومية،  الوظيفة 
القيام  ونعززو  الفساد  غنحاربو  املواطن،  على  تنعكس  اللي  اإلدارية 
بالنزاهة في املرفق العام بما يؤثر على املواطن. كاين البرنامج الوطني 
لتحسين االستقبال بما يؤثر على املواطن، البوابة الوطنية للشكايات 

قناة للتواصل والتفاعل بين اإلدارة واملواطن، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب املحترم 
للتعقيب.

الن ئب السيد كريم ش و4:

السيد الرئيس،

السيد الوزير، بالفعل غنتافق معكم بالفعل كاين واحد املجهودات 
ملموسة، ما يمكنش لنا نكروها نقدرو نقولوا كاع بأن حتى اإلدارات 
ديال األمس ليست هي إداراة اليوم، لكن رغم ذلك وكما ذكرتم مسألة 
البيروقراطية، تعقد املساطر، كثرة الوثائق، الضغط ديال املساطر. 
فكنالحظو بأن هاذ املبادئ ال زالت تشكل واحد املكون أسا�ضي ديال 
اإلدارة املغربية العمومية اليوم، وأنه رغم هاذ املجهودات اللي ذكرت 
املبذولة كما ذركت دائما لم نستطع أن نقوم بذلك التحول يعني الكامل 
أو التغيير الجذري املنشود نحو واحد املجموعة ديال أنماط التدبير 
اإلداري، وكذلك ما زلنا بعيدين على تفعيل وتنزيل واحد املجموعة 
من املبادئ املرتبطة باإلدارة العمومية أو املرفق العمومي املتمثلة في : 
اإلدارة ديال التنمية، إدارة القرب، اإلدارة في خدمة املواطن. إذن هاذ 
املسألة هاذي باقي ما استطعناش أننا نحققوها ونزلوها ونفعلوها على 
أرض الواقع. أكثر من هذا حتى واحد مجموعة ديال املفاهيم، واحد 
املجموعة ديال األمور، اللي ال زالت يطالها نوع من الغموض وعدم 
الوضوح، وهذه فرصة أنكم تعطيونا وجهة النظر ديالكم بالخصوص 

ديالها...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت هل من تعقيب إضافي؟. 
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الفساد  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر 
للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

الن ئب السيد عمر عب �سي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، رغم اعتماد بالدنا اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد، إال أن هناك العديد من املؤشرات الجدية التي تدفع في اتجاه 
تساؤل مشروع؛ هل هناك فعال إرادة سياسية حقيقية ملكافحة الفساد 
في بالدنا؟ علما أن هناك عالقة عضوية وجدلية ما بين مكافحة الفساد 
والديمقراطية، هناك عالقة جدلية ما بين مكافحة الفساد والتنمية. 
اليوم نسائلكم مجددا، السيد الوزير، حول اإلرادة السياسية، سؤال 

اإلرادة السياسية في مكافحة الفساد؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، كان بودي أن أجيبكم من خالل بعض 
التدابير اللي كتنهجها الحكومة فيما يتعلق بالوقاية ومحاربة الفساد 
في املرفق العام، لكن بما أنه كما يبدو لي سؤالكم كان واش كاين إرادة 
سياسية في الفساد، الفساد العام، الفساد اإلداري، الفساد االنتخابي، 
الفساد السيا�ضي، فهذا شأن يخص ال هاد الوزارة، وال يخص الحكومة 
السلطات  وكافة  والنقابي  والسيا�ضي  املدني  املجتمع  يخص  وحدها، 
وأعتقد أن اإلرادة كاينة ألن االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد ساهم 
املدني  واملجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومية  السلطات  إعدادها  في 
وهو عضو املجتمع املدني من خالل ترانسبارن�ضي والشبكة الوطنية 
لحماية املال العام عضو في اللجنة الوطنية ملحاربة الفساد واآلن من 
اللي تفضل جاللة امللك، بتعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الفساد، كاين واحد النفس جديد. احنا اآلن األسبوع اللي 
فات درنا اجتماع ديال تجويد االستراتيجية ملحاربة الفساد بحضور 
الكتاب العامون د الوزارة واملديرين، واحنا غاديين في هاد االتجاه فيما 
يتعلق بالفساد في املرفق العام، لكن الفساد العام أو تخليق الحياة 
العامة فهو يخرج على نطاق االختصاص ديال هاد الوزارة وهو فيما 
يخص الجوانب السياسية اللي ذكرت ليك وشكرا مرة أخرى السيد 

النائب املحترم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

الن ئب السيد عمر عب �سي:

السيد الوزير، كنسألوكم في حكومة متضامنة نظرا مبدئيا كاين 5 
د املؤشرات قوية كتطرح سؤال اإلرادة السياسية:

-1 التلكؤ في مالءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد؛

-2 عدم تنفيذ التوصيات الصادرة بمناسبة االستعراض الدوري 
الشامل؛

مجلس  دستورية  مؤسسات  تفعيل  في  املفهوم  الغير  البطؤ   3-
املنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة؛

-4 جاللة امللك عين الرئيسين ولكن التركيبة باقي، التركيبة باقي، 
ال يجب على الحكومة أن تتنصل من مسؤوليتها التاريخية؛ علينا أن 
الديمقراطية سنة  نهج  وفي  اإلقليمي  محيطنا  في  النظر  جيدا  نمعن 
لم  إذا  املنال  بعيدة  والتنمية ستبقى  الديمقراطية  وشعارات   2011
التصدي،  في  التاريخية  مسؤوليتها  مسؤولية،  بكل  الحكومة  تتحمل 
البرملان عندما تطلب منو الحكومة أي مبادرات وطنية كاين خرق ولكن 
مع كامل األسف هناك نوع من االختباء، هناك نوع من التنصل، هناك 
تضييع فرصة سنة 2011 وما تالها، هناك العديد من الكالم والعديد 

من األقوال والعديد من الوعود..

السيد ضئيس الجلسة:

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

النائبة املحترمة عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئبة السيدة لبنى الكحلي:

شكرا السيد الرئيس،

الزال  الفساد  أن  إال  املبذولة  املجهودات  رغم  الوزير،  السيد 

مستشفيا في املغرب، بحيث نسجل الخسائر تقدر ب %7 من الناتج 

الداخلي الخام، اليوم السيد الوزير كاينة االستراتيجية ملحاربة الفساد، 

هي مهمة، لكن ينقصها التنزيل على أرض الواقع، الهيئة املركزية ملحاربة 

الفساد تم التعيين الرئيس ديالها، نتساءل ملاذا إلى حدود اليوم لم يتم 

واحد  اعتمدت  الحكومة  الوزير  السيد  ثم  ديالها؟  األعضاء  تنصيب 

االستراتيجية أو ال واحد املنهجية مهمة في متابعة أو في تتبع مؤشر مناخ 

األعمال، ملاذا ال نعتمد نفس االستراتيجية في تتبع مؤشر إدراك الفساد؟ 

على اعتبار أن هاد املؤشر إيال تمات واحد االستراتيجية ملتابعته سنحقق 

كافة  مع  وإيجابي  سريع  بشكل  يتجاوب  البرملان  إيجابية،  نتائج  فيه 

املبادرات الحكومية ملكافحة الفساد، ندعوكم السيد الوزير إلى اإلتيان 
بهذه املبادرات وسنعمل من جانبنا على التسريع بتنفيذها، وشكرا.
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السيد ضئيس الجلسة:

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

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

التأخر  الحكومة،  متناسبة مع هذه  الغير  املفردات  هناك بعض 
والكالم وغياب اإلدارة والتجرجير والتماطل ينطبق على والية أو واليتين 
أو ثالثة، اللي يقداهوم في هاد الحكومة يمكن ينطالع عليه هاد الكالم، 
الحكومة لم تستنفذ ياهلل باألحرى سنتين وأمامها سنتين أخرى يمكن 
نقولوا راه كاين بطء، وكاين كذا، ولكن ال توجد إرادة سياسية وضيعنا 
الوقت وكاين تأخر أنا ال أعتقد، اآلن احنا بصدد اإلشتغال على مشروع 
ألن  ديالها  التشكيلة  قبل  الهيئة،  ديال  قريبا  لكم  وغنجيبوه  قانون 
القانون اللي كيدقق في املهام ديالها وكيعطيها آليات باش تشتغل الهيئة 
الوطنية ملحاربة الفساد غادي نجيبوه قريب باش نشتغلوا عليه، وكاين 
واحد العدد ديال اإلجراءات والتدابير أنا ما�ضي من الناس اللي كيهضروا 
على  نهضرش  ما  العاملية  املؤشرات  ولكن  الجبارة،  املجهودات  على 
 transparency ديال ipc الوطنية، ال املؤشر ديال إدراك الرشوة ديال
international وال املؤشر دياال لتنافسية االقتصادية وال مؤشر تحسين 
مناخ األعمال، اململكة املغربية ربحت فيها وليس لسواد عيونها ربحت 
من 3 حتى 9 داملرتبات دولية وصبحت متقدمة مغربيا وإفريقيا وعلى 
اللي  لإلتفاقية  بالنسبة  املسار،  هاد  وسنواصل  مينا  ديال  الصعيد 
صادق عليها املغرب في 2007 ديال محاربة الفساد ديال األمم املتحدة 
فيها توصيات نحن نشتغل مع الفريق األممي فيها توصيات ملزمة وفيها 
ومشروع  عليها  كنشتغلوا  احنا  االختيارية  وحتى  اختيارية  توصيات 

القانون اللي كنشتغلوا عليه هو حماية..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال املوالي عن إرساء سياسة 
مندمجة من أجل تحقيق الالتمركز اإلداري للسيدات والسادة النواب 
املحترم  النائب  السيد  تفضل  والتنمية  العدالة  فريق  املحترمين عن 

مشكور.

الن ئب السيد سمير عبد املولى:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تنزيال لإلختيارات اإلستراتيجية املعبر عنها في الدستور 
وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية التي تحث على ضرورة دعم مسلسل 
الالتمركز اإلداري قصد مواكبة دينامية جديدة التي تعرفها الجهات، 
بها  التي تقوم  الترتيبات وعن املجهودات  نسائلكم السيد الوزير عن 
وزارتكم الوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة و بالوظيفة العمومية من أجل 

تحقيق الالتمركز اإلداري؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، هذا من األوراش الوطنية القليلة، على 
حسب علمي، اللي فيها آجال مضبوطة وكنا حريصين في امليثاق أو في 
املرسوم ديال امليثاق الوطني الالتمركز اإلداري أن نحدد األجل حتى ال 
نترك كل قطاع وزاري يحدد الوتيرة د الالتمركز ديالو، في شهر يوليوز 
واحنا عاد في 12 كنت عند السيد رئيس الحكومة كنوضعوا الحصيلة 
فين وصلنا في اإلنجاز، في يوليوز خاص تكون جميع القطاعات قد عبأت 
االختصاصات  وحدد  اإلداري  لالتمركز  التوجيهي  املديري  التصميم 
التقريرية اللي غتنقلها الجهات واملوارد البشرية واملالية اللي غتعبأها 
رئيس  السيد  برئاسة  الوزارية  اللجنة  الثالثة  للمرة  تجتمع  وغادي 
الحكومة للمصادقة على كافة التصاميم املديرية باش نكونوا في ظرف 

3 سنين كل اإلدارة العمومية في اململكة املغربية ال متمركزة، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا لكم، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا .

الن ئب السيد محمود إمر4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بداية البد أن أشكركم على جوابكم، أيضا نشكر 

الحكومة التي سرعت مجموعة من األوراش خالل واليتها، من ضمنها 

مخطط إصالح اإلدارة اللي اضمن أربع دعامات أساسية، 24 مشروع، 

آلية تنفيذية وغيرها، الذي يهمنا اليوم السيد الوزير هو مشروع، هو 

إخراج ميثاق الال تمركز نعتبر أن إخراج هاد امليثاق قفزة نوعية ومن 

اإلصالحات الهامة، ألن انتظرنا ما يزيد على عقد ونصف، اآلن ها هو 

خرج هاد املرسوم، ما يهمنا، السيد الوزير، كما أشرتم هو ضرورة 

اإلسراع بالتنزيل، ضرورة اإلسراع بالتنزيل، وتحدثت الحكومة على وضع 

واحد الخريطة، هاد الخريطة احنا مطالبين اليوم بتتبع التنفيذ ديالها، 

صحيح أشرتم لبعض اإلجراءات، لكن السيد الوزير كنذكروا هاد �ضي 

ألن املواطن ال يمكنه أن ينتظر أكثر، اإلشارة الثانية السيد الوزير اللي 

بغيت نشير لها على أنه البد من الحرص في إطار التنزيل على إعادة بناء 

الثقة مع املنتخب، ألن في التنزيل أعتقد أن املنتخب املحلي عنصر مهم 

وأسا�ضي على مستوى التنزيل، البد أيضا من الحرص على مزيد من 

التكامل .
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السيد ضئيس الجلسة:

السيد النائب املحترم هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، نمر إلى 
السؤال املوالي عن الدراسة التقييمية لنتائج اعتماد التوقيت الجديد، 

للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة.

الن ئب السيد موال4 هش م امله جر4:

السيد الوزير، قيل الكثير عن توقيت املغاربة في ظرف من الظروف 
نتائج هذا  تقييمية عن  بإعداد دراسة  التزمت  الحكومة  بأن  وعرفنا 
التغيير، أنا كنقول توقيت املغاربة ألنني كنسمع التصريحات الساعة 
القانونية إيال كانت ساعة قانونية األخرى نسميوها ساعة مرسومية 
أو غير قانونية؟ ولهذا بغينا نسولكم السيد الوزير فين وصالت نتائج 

الدراسة ما بعد تطبيق الساعة؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

السؤال  بهاذ  أتمنى خصوصا  املحترم، كنت  النائب  السيد  شكرا 
باش  دقيقة ونصف  ما�ضي  الوقت  مزيد من  يكون عندي  بالضبط، 
لع عليها بعد حتى أعضاء الحكومة 

ّ
نعطيك النتائج األولية التي لم يط

نعطيها لك فهاذ الجلسة املوقرة، ديال املؤشرات األولية اللي أكدت 
ديال  التوقيت  في  اإلستقرار  لتحقيق  بها  اشتغلنا  اللي  الفرضيات 
واللي  التغيرات  ديال   4 على  كنشتغلو  نبقاوش  وما  املغربية  اململكة 
كتعرف التفاصيل ديالها جيدا، واللي كانت كتخلق واحد العدد ديال 
االضطرابات إلى غير ذلك، فالدراسة في املؤشرات ديالها األولى يعني 
اللي كتقوم بقياس اآلثار ما�ضي ديال التغيير، التغيير انتهينا منو، ديال 
التوقيت الصيفي يعني GMT +1 اآلثار ديالها على الصحة، على األمن، 
على النقل، على الطاقة، على التربية الوطنية، على اإلستهالك الداخلي، 

على االقتصاد، كاينة مؤشرات يعني تطمئن..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
السيد النائب.

الن ئب السيد موال4 هش م امله جر4:

أتمنى أن ال يكون الخطر متعّمد ألن هذا موضوع كيهم املغاربة، وثانيا 
السيد الوزير نسيتي الجانب النف�ضي والجانب اإلجتماعي ديال التالميذ 
ديال العالم القروي، بعدا أهم �ضيء وديال التالميذ في العالم الحضري 

عالقاتهم بآبائهم هاذ ال�ضي كلو خصنا نوصلوه للمغاربة بأنه الحكومة 
تاخذ قرارات متسرعة وعرفتي الغليان اللي دارت داخل املجتمع الزلتم 
تتذكرون الوقفة أمام البرملان، ما نتسناوش السيد الوزير حتى العام 
جاي ونعاودو نسمعو نفس الكالم، كنا نتمناو تكونو استباقيين نكونو 
فهاذ الوقت شرحنا لوليداتناها شنو استافدا ها آش غادي تخسرو 
أنتما كوليدات في عالقاتكم مع آبائكم، غتحّملو حوايج اللي ما تربيناش 
عليها احنا ولكن لألسف راه وقت املغاربة هذا عالش كتكلم السيد 
متسرع  آخر  قرارا  إيال جبتو  كلها  التزاماتها  في  الحكومة  ربما  الوزير، 
كيفاش غنقدرو نفسروه للمغاربة؟ أنت التزمتي معنا دوزنا ساعات في 
اللجنة السيد الوزير وقلتي لينا الدراسة غتجي في الوقت ديالها كنظن 
راه شهر 5 السيد الوزير، يعني ضروري تقنعونا وتقنعو املغاربة بأنه إيال 
ضحينا ب�ضي حوايج راه البلد على األقل يستفد بحوايج آخرين، وشكرا 

السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي عن إجراءات الحكومة 
لسد الخصاص املتعلق باملواد البشرية في الجهات واملناطق النائية، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي تفضل السيد 

النائب املحترم مشكور.

الن ئب السيد محمد السيمو:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن هذه اإلجراءات في الخصاص اللي كاين 
في الجهات واملناطق النائية باململكة؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد النائب املحترم على تفضلكم بهاذ السؤال، فعال من 
اإلختالالت الكبرى ديال املنظومة ديال الوظيفة العمومية هو التوزيع 
ديال املوارد البشرية، وخصوصا كما تفضلتي في املناطق النائية وهذا ما 
أكده تقرير املجلس األعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية بالنسبة 
للحكومة هي واعية بأنه خص يكون ضمان توزيع أمثل وعقالني ومتوازن 
كيعطي  الحالي  األسا�ضي  النظام  اململكة،  ديال  املناطق  مختلف  بين 
واحد العدد د اآلليات، مثل اإللحاق والوضع رهن اإلشارة والنقل، لكن 
أهم �ضيء اللي احنا بصدد اإلشتغال عليه اآلن، وبصعوبة ونراهن على 
الدعم ديال هاد املؤسسة، وهو تفعيل الفصل 154 من الدستور، اللي 
كيقول بأن تدبير املرافق العمومية يقوم على أساس اإلنصاف في تغطية 
التراب الوطني، وهاد األنصاف تيقت�ضي تدابير جديدة في التوظيف باش 
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يكونوا األطر واألطر العليا اللي عندهم كفاءة، يكونوا في واحد التغطية 
الترابية شاملة، خصوص حنا غاديين اآلن في الالتمركز اإلداري اللي 
تكلمنا عليه، واللي ما كيقتصرش على نقل االختصاصات التقريرية، 
أيضا يمس نقل الكفاءات ونقل املوارد املالية والبشرية أيضا، لكن 
ملي كنزلو ألرض الواقع، هادوك الناس اللي كانوا متحمسين لالتمركز 
والجهوية كيوليو متحفظين ومحافظين، وتيوليو يفضلو املحور ديال 

الدار البيضاء-الرباط، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

الن ئب السيد محمد السيمو:

السيد الوزير شكرا على الجواب، حنا فقط، في الفريق الحركي، 
االستقرار  الجهويين،  املوظفين  هؤالء  ديال  اإلستقرار  عليكم  نقترح 
الجهوي. واحد يجي من طنجة، أو من طنجة يم�ضي لطاطا، حتى هو 
كيسبب في املشاكل، كذلك التحفيزات اللي في العالم القروي، واللي 
فأماكن اللي هي شوية..، خصنا دابا نتكلمو على قطاع الصحة ما كاينش 
األطباء، فين كاين املشكل؟ الطبيب ملي كيخرج برا كيضاعفو لو الثمن، 
ومع الوزارة راه فحالو فحال �ضي..، بغينا هاد اإلجراءات تدار بواحد 
الجدية، ما نبقاوش غير نتكلمو دائما، ولكن في الواقع ما كاين تا �ضي 
حاجة من هاد اإلجراءات، وكذلك هاد النمط الجهوي، بغينا الجماعات 
املحلية، راه عندنا عجز السيد الوزير، ما كاين ال تقنين، ال مهندسين، 
كتبقى  كيتقاعد  اللي  وال  كيموت  اللي  البشرية  واملوراد  كفاءات،  ال 
بالصتو فارغة، وعاد دابا ربما كاين �ضي إجراء اللي غيتقاعد وال يخوي 
البالصة ديالو غادي يتحذف ويم�ضي للفائض، عاد تبقى الجماعة يعني 
مشلولة من ناحية املوارد البشرية. القصر الكببير، من الناحية األمنية، 
عندنا 130 بولي�ضي على 130.000 د سكان، اشنو هذا؟ وعاد كنتكلمو 
نكونوا  الجانب  هاد  خصنا  إذن  كاين.  أو  كاينش  ما  األمن  وكنقولو 
صرحاء مع املواطنين ألنه كيجي املواطن يخدم األشغال ديالو، كتلقى 
la.file، الناس شادين la.file على 1 موظف، أو ما كاينش أحيانا، بقسم 
املستعجالت كاين واحد طبيب، واآلالف ديال الناس كتنتظرو. إذن هذا 
مشكل السيد الوزي، وبغينا احنا كبرملانيين وكحكومة ننكبو على هاد 
املوضوع ونشوفو هاد اإلشكاليات، كاين الجماعة اللي كتجبر فيها 1000 

موظف..

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد سعيد الروض:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، في هذا اإلطار إن كثيرا من الجماعات الترابية تعيش 
نقصا حادا في أطرها اإلدارية، ورغم أن بعض هذه الجماعات تتوفرعلى 
مناصب مالية فإنها ال تستطيع إجراء مباريات، ألنها منعت من ذلك، 

فأتساءل السيد الوزير، ماذا تنوي الحكومة من هذا اإلجراء؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا على تعقيبات ديالكم، نبغي نأكد، عطفا على ما تفضل به 
السيد النائب املحترم، أنه جميع التدابير واإلجراءات املتعلقة بإعمال 
مبدأ ديال إنصاف التغطية الترابية باألطر واملوارد البشرية، سيكون 

معززا بتدابير تحفيزية، كمسؤول عن الوظيفة العمومية ال يمكن أن 

أتصور إطارا أو موظف في واحد الجهة ال يتمتع باالستقرار وال بإطار 

العيش وال بالحوافز الالزمة لذلك، ولكن نتفقو على املبدأ ونتناقشو 

على الحوافز والتدبير ديالها اللي يمكن تكون فيها اجتهادات وابتكارات، 

الحكومة ملتزمة بتعزيز املرفق العام باش املرفق العام يؤدي خدمات 

املواطنين جيدة ومستدامة، هذا مبدأ متفقين عليه، التدابير وكيفاش، 

وش إعادة االنتشار؟ واش نوظفو؟ واش اإلستثمار األمثل للموارد..؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
نمر إلى القطاع املوالي، القطاع املكلف بالشؤون الخارجية والتعاون 

والسادة  للسيدات  بإفريقيا  اإلقتصادية  العالقة  الدولي، سؤال عن 

النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب 

املحترم.

الن ئب السيد محمد توفلة:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، قام صاحب الجاللة بجوالت ناجحة لعدد 

من الدول اإلفريقية، كما لها األثر التأهيل على املستويين اإلقتصادي 

والسيا�ضي، لذا نسائلكم عما تنوون القيام بها لتوطيد لهذه التجربة 

واإلستفادة منها في نواحي أخرى؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة، تفضلوا مشكورين.
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الشؤو0  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و0 الدولي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

املغرب تحت قيادة صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 
هللا، جعل من الشراكة مع الدول اإلفريقية خيار إستراتيجي، هذا راجع 
باألساس اللي أوال للعمق اإلفريقي للمغرب، ثانيا أيضا لإلهتمام الذي 
يوليه املغرب، يعني، وانخراطو بجدية وبطريقة متواصلة في كل القضايا 
السيا�ضي  املستوى  على  اإلفريقية، سواء  القارة  كيعني  اللي  والشأن 
واإلقتصادي واإلجتماعي، أيضا في إطار التنمية املستدامة، ولهذا الغاية 
تم توظيف مجموعة من اآلليات ، منها هي أن يكون هناك الشراكة مبنية 
على منطق رابح راح، واللي كيساهم فيها القطاع العام والخاص، أيضا 
تم تحديد مجموعة من املشاريع اللي عندها واحد الوقع ملموس فيما 
يخص خلق الثروات وخلق فرص للشغل، والعنصر الثالث اللي تاهو 
كان مهم هو تأهيل العنصر البشري، فهناك مجموعة ديال الشراكات 
للي تعنى بالشأن البشري فيما يخص التكوينات وغيرها، فنفس املنطق 
هو اللي كيحكم ، يعني، اإلستراتيجية ديالنا فيما يخص تعزيز الشراكة 

جنوب جنوب في مجموعة من املناطق أخرى.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة للسيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد محمد عبد الحق:

شكرا للسيدة الوزيرة على هاد اإلجابة، على كل حال احنا كذلك 
نثمن ما هذه ، يعني، هذه املقاربة الجريئة أو املقاربة االقتصادية اللي 
اعطت واحد ، يعني، واحد الوتيرة مهمة وربطت عالقتها بإفريقيا مع 

عمقنا التاريخي، ولكن عندنا بعض املالحظات:

املالحظة األولى، هو أن هذه اإلستثمارات، يعني، أغلبها %70 يعني 
من متعلقة باألبناك ومتعلقة كذلك بMaroc.Telecom، هذه، يعني، 

ال تخلق، يعني، اليد العاملة، مدى بنا نتوجهو للمسألة اإلقتصادية؛

أغلب  يعني،  اآلن،  الخاص  القطاع  غياب  هو  الثانية  املسألة 
املتدخلين اآلن من القطاع العمومي وكنعرفوا بأن القطاع العمومي ما 
يمكنش لو يعمل بوحدو، يجب أن نسهل املأمورية ونعطيو التسهيالت 
القانونية للمقاوالت املغربية باش تاهي تدخل لهاد السوق، علما أن 

ثمنها أقل من الثمن األثمنة األخرى؛

وكاين مسألة ثالثة، هو أننا يجب أن نربط عالقات مع الرأس املال 
األوروبي اآلن اللي عندو صعوبة في الرجوع إلى إفريقيا على أساس يكون 
املغرب واحد الوسيط اقتصادي ويلعب واحد الدور ديال املجّمع لتدبير 
هذيك الثروات، ويلعب املغرب الدور ديالو ما بين جنوب جنوب ما بين 

إفريقيا وبين هذه الرساميل األجنبية، مسألة أخرى هو أنه ما نبقوش 
مربعين، ألنه الصين اآلن دخلت..

السيد ضئيس الجلسة:

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

الشؤو0  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و0 الدولي:

شكرا السيد النائب املحترم، هو بالفعل كاينين قطاعات مهمة اللي 
الصناعي،  القطاع  أيضا  كاين  ولكن  واألبناك،  االتصاالت  قطاع  هي 
التي أصبحت تتدخل على مختلف  وعندنا عدة مئات من الشركات 
املستويات، عدنا في املجال الفالحي، أيضا مجال الصيد البحري، مجال 
البناء، وهذا كلو كيبين بأن هناك واحد دينامية اقتصادية ينخرط فيها 
القطاع الخاص بطريقة يعني جد فعالة، باش نعطيكم واحد الرقم 
عندنا تقريبا 37 مليار ديال الدرهم لإلستثمار األجنبي املباشر اللي تم 
تسجيله ما بين سنة 2003 و2017، هذا كله كيبين أن هناك واحد 
الدينامية اللي كتشمل قطاعات متعددة، واللي يمكن ليها تعطي آفاق 

مستقبلية جد واعدة شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

من  عدد  على  املغرب  مصادقة  عدم  عن  املوالي  السؤال  شكرا، 
االتفاقيات ملنع اإلزدواج الضريبي املبرمة مع بعض الدول اإلفريقية 
الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الرحم 0 أبليال:

بالسؤال  عالقة  الدولة،  كاتبة  السيدة  الرئيس،  السيد  شكرا 
املا�ضي واحد من العوامل األساسية لتطوير هاذ العالقة اإلقتصادية 
مع إفريقيا نحو األحسن هو تفعيل االتفاقيات، االتفاقيات الضريبية 
لتجنب اإلزدواج الضريبي والتهرب الضريبي، السؤال كيتمحور حول 

تقديم هاذ اإلتفاقية للمصادقة؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

الشؤو0  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و0 الدولي:

شكرا السيد النائب املحترم اللي أثرثو هاذ السؤال، بالفعل يعني 
املسائل األساسية في تحسين مناخ األعمال وتطوير الشراكات في مجال 
اإلستثمار والتبادل التجاري هو القانون ديال عدم اإلزدواج الضريبي، 
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القانون من اإلتفاقية املتعلقة بحماية اإلستثمارات، فتقريبا  وأيضا 
اإلفريقية  الدول  مع  عليها  التوقيع  تم  اللي  االتفاقية   16 �ضي  عندنا 
5 منها دخلت حيز التنفيذ بعد استيفاء مسطرة املصادقة من طرف، 
من الطرفين، عندنا 12 اإلتفاقية اللي حاليا الزالت في املسطرة، واللي 
نبغي نسجل ليكم، هو أنه على مستوى مجلس النواب هاذ االتفاقية 
12 كلها تمت املصادقة عليها، وبهذه املناسبة أيضا أريد أن أشكر وأنوه 
بالعمل السادة النواب والسيدات النائبات على مشاركتهم في مناقشة 
واملصادقة على هاذ اإلتفاقيات، يعني كيما قلنا نستكمل ونتابع عن 

كثب كل املراحل الضرورية للمصادقة عليها وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم تفضلوا للتعقيب.

الن ئب السيد عبد الرحم 0 أبليال:

أو  فيها هاذ املسطرة،  اللي ماشية  السرعة  تنسجلو  مزيان طيب 
كنتمناو أنه في حاقة أنه حان الوقت أنه الحكومة تدير واحد التقييم 
شامل لإلتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ لتحديثها ومالءمتها مع واحد 
املجموعة ديال املبادئ األساسية، وفي نفس الوقت نهيب بالحكومة إلى 
أخذ املبادرة إلبرام اتفاقيات مع دول أخرى، هذا من جهة وباملناسبة 
واملناسبة شرط، ما كرهناش أنه الحكومة تنورنا حول هذاك املوضوع 
ديال هذيك اإلتفاقية املتعددة األطراف اللي كاينة مع اإلتحاد األوروبي 
الالئحة  في  بإدراجه  املغرب  كيهدد  مرة  مرة  األوروبي  اإلتحاد  واللي 

السوداء إن لم يصادق عليها داخل آجال معينة، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة ما تبقى من الوقت.

الشؤو0  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و0 الدولي:

تعزيز  إطار  في  دائما  نحن  يعني  اإلتفاقيات  يخص  ما  في  شكرا، 
الشراكات كما قلت هاذ اإلتفاقية ديال عدم اإلزدواج الضريبي تأتي في 
أول اإلتفاقيات التي يتم يعني التفاوض بشأنها، ونحن منفتحون من 
أجل التعزيز مع دول أخرى إيال كان هناك يعني إمكانات ومؤهالت يطمح 

السادة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا انتهى الوقت السيدة الوزيرة، في ما يلي سؤاالن لهما وحدة 
املوضوع يتعلق األمر باملستجدات األخيرة لقضيتنا الوطنية، لذا سيتم 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة، 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد يوسف غربي:

أذكر  لن  املحترمة، طبعا  الوزيرة  السيدة  الرئيس،  السيد  شكرا 
الترابية،  ووحدتنا  الوطنية  بالقضية  األمر  يتعلق  عندما  بالبديهيات 
نحن صف واحدا لذا نسائلكم السيدة الوزيرة من باب الطمأنة عن 
مستجدات القضية الوطنية؟ وما اتخذ ملواجهة اإلستفزازات املتكررة 

لخصوم وحدتنا الترابية؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 
األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة ابتس م عزاو4:

السيدة الوزيرة املحترمة نسائلكم عن مستجدات قضيتنا الوطنية 
وعن الخطوات املقبلة على ضوء التطورات األخيرة املرتبطة بهذا امللف.

السيد ضئيس الجلسة:

السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

الشؤو0  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و0 الدولي:

السيد النائب املحترم، يتشهد القضية الوطنية بفضل التوجيهات 
امللكية السامية والرؤية امللكية املتبصرة تطورات مهمة وجد إيجابية 

تتمثل فيما يلي:

-1 عندنا تكريس وجهات املقاربة املغربية في الدفاع عن حقوقه 
الشرعية؛

-2 تكريس جدية املوقف املغربي والتزامه الفعلي في إيجاد حل لهذا 
النزاع املفتعل؛

الذي  واملتزايد  املتواصل  الدعم  بوضوح  تبرز  التطورات  هاد   3-
يحظى به املغرب على املستوى الدولي حيث توصف جهوده بالجدية 
األمن  للمجلس  األخير  القرار  يأتي  لذلك  وتثمينا  مصداقية؛  وذات 
الحل  السيا�ضي هاد  الحل  الذي أكد فيه على محددات  قرار24.68 
يجب أن يكون واقعيا عمليا مستداما ومتوافقا بشأنه وهذا ماذا يعني 
أن التوافق هو الحل الوحيد إليجاد الحل، ويعني أيضا أن الحكم الذاتي 
هو الحل الوحيد الذي يتما�ضى مع مقررات مجلس األمن وهذا بالطبع 
يبطل كل الحدود الغير الواقعية والغير العملية أو أحادية التي يروج لها 

أعداء وحدتنا الترابية؛

نقطة أخرى يجب أيضا إثارتها في إطار هاد القرار هو األطراف يعني 
اإلقليمي  النزاع  هذا  في  املعنية  األطراف  يعني  بصراحة  حدد  القرار 
املفتعل وألول مرة منذ سنة 75 تمت اإلشارة إلى الجزائر 5 مرات وفي 
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نفس اإلطار يعترف مجلس األمن بأن انخراط الجزائر الذي يجب أن 
يكون قويا متواصال وبناء هو مسألة ضرورية إليجاد حل لهذا النزاع 

الذي طال أمده؛

النقطة الثالثة هو أنه تمت مواصلة الحفاظ على مكتسباتنا في إطار 
الدفاع عن مصالحنا أولها املحددات بالضبع ديال الحل، ثانيا تكريس 
أولوية املبادر املغرب الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع اإلقليمي الذي يعني 
شهدت اإلشادة ديال املجلس بأنه اقتراح جدي وذو مصداقية، ثالثا 
الدعوة إلى ضرورة إحصاء ساكنة تندوف، ورابعا إعادة التأكيد على 
الوضع التاريخي وقانون املنطقة الواقعة شرق جنوب منظومة الدفاع 

املغربية واالمتناع عن األعمال االستفزازية.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل  والتنمية  العدالة  الفريق  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد ابراهيم الرعيف:

شكرا السيد الرئيس،

يخص  فيما  هلل  الحمد  إنجازات  هناك  فعال  الوزيرة،  السيدة 

وعلى  اإلفريقي  املستوى  مع  مهمة  واقتراحات  املغربية  الدبلوماسية 

املستوى األوروبي الفضل في البداية يرجع بعد هللا عز وجل لجاللة امللك 

العالقات واملصداقية التي يحظى بها لدى قادة ورؤساء الدول وكذلك 

فاعلية الدبلوماسية املغربية ونحييوهم من هذا املنبر ولكن هناك بعض 

النواقص يجب تداركها فحان اآلن املقترح املغربي من 2007 إلى اآلن 

الحكم الذاتي لم نرى تفاعال إيجابيا مع أعضاء مجلس األمن خصوصا 

وأتكلم هنا على األعضاء الدائمين في مجلس األمن، الحمد هلل عالقاتنا 

مع روسيا تطورت كثيرا العالقة مع الصين اقتصاديا أيضا تطورت، 

ولكن ال نلمس هاد األمر، حتى مع إثيوبيا التي امتنعت ال نفهم هذا 

االمتناع في التصويت إيثيوبيا اللي عندنا بها عالقات متميزة والقرارات 
اللي كانت من 2440 إلى 2468 كلها الحمد هلل قرارات مهمة نريد أن يكون 

هناك إجماع حول هذه القرارات، بالنسبة لالجئين تعرفون الوضعية 

اآلن والقبضة الحديدية التي تمارس على إخواننا في مخيمات تندوف 

والقرارات األممية لألسف ال تشير إلى هذا األمر، ونريد تدخل األمم 

املتحدة في هذا امللف أن يكون ليس فقط في الديباجة فقط ديباجة 
القرار، ولكن تكون هناك توصيات ملزمة وإذا كانت احترام لحقوق 

اإلنسان.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

الن ئبة السيدة ابتس م عزاو4:

القرار 2468 الصادر عن مجلس األمن الدولي حول الصحراء يوضح 
أن املسلسل السيا�ضي الذي يجري هو التوصل إلى حل سيا�ضي واقعي 
مستدام وقابل لإلنجاز وهذه تماما كما أوردتم صفات وسمات وروح 
بكل مسؤولية  إطار عرضه  في  املغرب  يقترحه  الذي  السيا�ضي  الحل 
وجدية ملبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة اململكة املغربية والحفاظ 
على الثوابت الوطنية بعيدا عن األحالم بعيدا عن األوهام للقضية 
بعد إنساني بعد إنسانية مؤلم ويتعلق األمر بما يقع في مخيمات العار 
بتندوف واألوضاع الالإنسانية واملأساوية التي يعيشونها خروقات جمة 
لحقوق اإلنسان من طرف جبهة الوهم، إذن هاد املسألة كتبين أن 
خاص يكون هنالك يقظة أيضا مستمرة للتصدي ملناورات واستفزازات 
خصوم الوحدة الترابية، قضيتنا هي محل إجماع لكل القوى الوطنية 
الحية لألمة وتستوجب مواصلة التعبئة ودعم الدبلوماسية الرسمية 
البرملانية  الدبلوماسية  طرف  من  مبدعة  استباقية  دبلوماسية  عبر 
والحزبية والنقابية واملدنية والشعبية واألكاديمية وغيرها فنسائلكم 
السيدة الوزيرة عن ما مدى تنسيقكم مع كل هاد األطراف املتدخلة في 

الدفاع عن قضيتنا الوطنية، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين، عفوا تعقيب إضافي، تفضل 
السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

السيدة الوزيرة املحترمة، اليوم ال أحد يجادل في مشروعية الحل 
اليوم تحركات صاحب  الذاتي  الحكم  املغرب وهو  املقترح من طرف 
الجاللة في العالم وخاصة اللي مشات في البعد اإلفريقي الدبلوماسية 
الرسمية  الدبلوماسية  ديال  الدور  نكرو  يمكنش  ما  الرسمية 
الحزبي  بشقها  املوازية  والدبلوماسية  أيضا  البرملانية  والدبلوماسية 
واملجتمع املدني البعد التنموي واملخطط التنموي في األقاليم الجنوبية 
أعطى بعدا وأعطى إشعاعا وتمثل هذا اإلشعاع خاصة في البعد التمثيلي 
مشاركة املنتخبين الجهات الجنوبية في املفاوضات بشكل رسمي، إذن 
السيدة الوزيرة هاد الدينامية بغينها يعني تكون مندمجة مشروكة في 

سياسة موجهة.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الشؤو0  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و0 الدولي:

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

املغرب يواصل جهوده بثبات فيما يخص القضية الوطنية ويعتمد 
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يعني على عدة آليات ويستهدف بالطبع أن تكون هناك واحد الفعالية في 
األداء ديالنا وهناك تنسيق كبير الذي يجرى على مستوى الدبلوماسية 
املوازية ومع السادة البرملانيين، وأنا أستحضر أنه اتساع دائرة الدعم 
البرملانات  ديال  مجموعة  مع  حققناها  التي  الذاتي  الحكم  ملبادرة 
برملان  في  البرملانيين سواء  كان دورها املحوري األسا�ضي هو مشاركة 
البارغواي الشيلي البرازيل كولومبيا وغيرها هادي كلها أصدرت قرارات 
مؤيدة ملبادرة الحكم الذاتي، ثاني أمر مهم أنه في 5 السنوات األخيرة تم 
سحب يعني خالل الثالث سنوات األخيرة تم سحب 5 اعترافات وآخرها 
جنوب السودان هذا كله يدل أن هناك واحد العمل اللي عندو واحد 
النتيجة واللي أيضا يتم بتنسيق مع مختلف الفاعلين كما قلت سواء 
الدبلوماسية الرسمية أو املوازية، إضافة إلى ذلك احنا كما كنعرفو أنه 
كاينة مشاركة املنتخبين ديالنا في املناطق الجنوبية واللي أصبحو يعني 
يشاركون في لجان على مستوى األمم املتحدة وأيضا يعني مثلو بكل 
مشاركة شاملة في إطار املائدتين املستديرتين اللي كانوا في جنيف واللي 
كان عندهم واحد الحضور وازن واللي شاركو في مختلف نقط جدول 
األعمال وكانت لهم يعني فرصة للتعبير عن مسلسل التنمية في املناطق 
الجنوبية ويقولو شنو هي األثر ديالو بكل بساطة بطريقة مباشرة وفاعلة 
هذا كلو يعني كيبين بأن هناك واحد يعني تطور جد مهم في قضيتنا 
الوطنية، هناك واحد املشاركة أكثر فأكثر التي تمثل أقاليمنا الجنوبية 
في  املعنية  األطراف  جميع  بمشاركة  متواصل  العمل  الزال  وبالفعل 
مختلف املحافل، وأستحضر أيضا آخر مؤتمر اللي كان على مستوى 
القضية  بشأن  السيا�ضي  املسار  يخص  فيما  اللي  االفريقية  الدول 
الوطنية مسارها في األمم املتحدة، واللي شهدات واحد الحضور قوي 37 
بلد افريقي الذي أيد املسار األممي، وهذا كله املهمة ديالو أنه مصداقية 
املبادرة املغربية والطريقة التي يتحرك بها املغرب تتعطي واحد الدعم 

على املستوى الدولي وكما قلت هاذ الدعم...

السيد ضئيس الجلسة:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  نشكركم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة ونمر إلى القطاع املوالي املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع 
املدني، في سؤال متعلق بتقريب السجناء من ذويهم للحد من معاناة 
العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  أسرهم 

والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة منينة مود0:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بغض النظر عن مالبسات بعض األحداث التي تقع 
بين الفينة واألخرى وتؤدي إلى اعتقال بعض األشخاص ومحاكمتهم 
بعقوبات حبسية، فإن معاناة أسرهم تتضاعف بالنظر إلى مصاريف 
السيد  نسائلكم  السجناء.  هؤالء  أقاليم  عن  السجون  وبعد  التنقل 
الوزير، عن اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها لتقريب السجناء من 

أقاليمهم رأفة بذويهم، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
مشكورين.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيدة الن ئبة املحترمة،

بالنسبة  املتبعة  السياسة  السؤال ألن  أشكر على طرح هذا  أوال 
على  العمل  هي  اإلدماج،  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  للمندوبية 
املنظم  العام  للقانون  وفقا  ديالهم،  لألسر  السجناء  ديال  التقريب 
للسجون. وتؤخذ بعين االعتبار عدد من املؤشرات، لذلك في سنة 2018 
العمليات ديال  %76 من هاذ  43.993 عملية ترحيل وتقريب منها   :
الترحيل كانت من أجل تقريب السجناء من عائالتهم، 945 اللي في إطار 

التجاوب مع طلبات السجناء وذويهم فضال عن أسباب أخرى.

فيما يتعلق باألقاليم الجنوبية، من أجل حل هذا املشكل هنالك أوال 
افتتاح 3 سجون؛ السجن املحلي بطاطا، بالسمارة بويزكارن بكلميم، 
أيضا األشغال في مراحلها النهائية بالنسبة السجن املحلي بطانطان، 
فضال عن برمجة بناء مؤسستين سجنيتين بكل من العيون والداخلة 

حيث تم اإلعالن عن مسطرة طلبات العروض الخاصة بهما.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب من فريق العدالة والتنمية 
السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة ف طمة أهل تكروض:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، فعال عند الحديث عن معاناة األسر، هناك معاناة 
الجنوبية،  األقاليم  من  السجناء  أسر  منها  يعاني  جدا  وكبيرة  كبيرة 
خاصة وأن أغلب هؤالء األسرهم من ذوي األسر التي تعاني من الهشاشة 
وتكاليف  مصاريف  يتحملون  ال  أنهم  على  نجد  وبالتالي  االجتماعية، 
التنقل من مدن األقاليم الجنوبية إلى السجون نتيجة لبعد املسافة، 
وبالتالي ال يتحملون املصاريف والتكاليف من كراء ومن سفر. ولذلك 
السيد الوزير، إذ ما يحرم هؤالء السجناء من زيارات ذويهم، مع العلم 
على أن أقرب سجن يودع فيه هؤالء السجناء هو سجن إنزكان وآيت 
ملول اللي يبعدون مسافة بعيدة عن أقاليمنا الجنوبية تصل في بعض 
بعدها عن مدينة  للداخلة مثال  بالنسبة  1200 كيلومتر  إلى  الحاالت 

الداخلة.
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السيد الوزير، االعتقال هو عقوبة موجهة للسجين، وال يجب أن 
يتحول إلى عقوبة إضافية ألسر ذوي السجين، فمن غير املعقول أن 
نعاقبهم بإبعاد أبنائهم عنهم ونحرمهم من زيارتهم، لذا نطالبكم السيد...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟، تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة.

الن ئبة السيدة حي ة املشفوع:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، لألسف األرقام اللي ذكرتو ديال تقريب السجناء إلى 
أماكن إقامة ذويهم، كتبقى أرقام محدودة بالنظر إلى عدد السجناء في 
املغرب. والواقع العملي تيكشف بأن هناك العديد من السجناء اللي 
تم إيداعهم في سجون بعيدة عن مكان إقامة األهل ديالهم، مما يجعل 
الصلة بينهم أو عملية الزيارة هي عملية مستعصية تشبه التعذيب، 
بحيث تتنقل األسر من الشمال إلى الوسط أو إلى الجنوب. فهذا ال يعقل، 
ونحن نتساءل ملاذا ال يتم تصفية كل هاذ امللفات في ما يخص املعتقلين 

البعيدين عن مكان إقامة ذويهم؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تعقيب إضافي آخر للفريق الحركي 
تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

الن ئب السيد محمد السيمو:

شكرا السيد الرئيس،

واش ما وصلش الوقت السيد الوزير، باش نعرفو على أن السجناء 
األغلبية اللي هما اآلن مسجونين على الغرامات، بحال اللي عندو 10.000 
درهم بحال اللي عندو 100 مليار عام ديال الحبس. هاذ العبث غنبقاو 
مستمرين عليه؟، مجاش الوقت اللي غنعاودو النظر فهاذ املنظومة 
وفهاذ القانون؟، حتى يخرجو الناس فحاالتهم، الدولة كتخلص عليه 
للحبس،  باطل، وعاد داوه  املصاريف؟  واملاكلة، شحال من  النعاس 
اللهم يخرج يخدم على وليداتو، املرأة ديالو مشردة، اوالدو مشردين، 
الجمارك،  مع  الغرامة  ديك  يخلص  باش  القدرة  عندوش  ما  على 
والجمارك ما كتعطيهومش �ضي معايير موضوعية، غي التقديرات، واحد 
يعملو 100 مليار واحد يعملو 50 فرنك. بغينا هاذ املنظومة نعاودو فيها 
النظر ونخرجو الناس بحاالتهم، ألنه األسر راه مشردة السيد الوزير، 
إيال كاين �ضي إمكانية ردو لنا هاذ القانون نجيبوه نصوتو عليه هنا، راه 
إشكال! وما عرفتيشاي حتى �ضي واحد ما تيتكلم فهاذ املوضوع؟ بغينا 
وزاة العدل وسيادتكم في البرملان نزلو لهاذ املوضوع ونخرجو بواحد 

الخالصة اليوم، هللا يجازيكم بخير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ أعطي 
الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

أوال أشكر على طرح هاذ السؤال الهام، والغاليبة ديال املعتقلين في 
قضايا املخدرات، 25 ألف من أصل حوالي ما�ضي الغرامات، املخدرات؛ 
ثانيا السيد وزير العدل السابق صدر منشور أن اإلكراه البدني في حالة 
العجز عن األداء ما بقاش كيطبق اإلكراه البدني، في حالة العجز كاين 
اإللتزامات الدولية ديال املغرب، وراه صدر فيها منشور سابق، ولكن 
رغم ذلك مازالت خاصنا واحد الخدمة تّدار ألن القانون ديال بداية 
السبعينات في املجال ديال املخدرات كيعطي في الحاالت ديال إلقاء 
القبض ديال املرتبطة باإلستهالك، ما�ضي ديال اإلتجار، كيعطيوهم 
اإلمكانية ديال أنهم يدوزو عقوبة بديلة من أجل العالج، هذا مشكل 

مطروح، وفعال اإلشكالية اللي طرحت األخت مرتبطة بجزء منها بقضية 

اإلعتقال  قضايا  ذمة  على  الناس  تتكون  فاش  اإلحتياطي،  اإلعتقال 

اإلحتياطي كيكونو أمام املحاكم اللي هما فيها القضايا ديالهم.

السجون  ديال  األنسنة  هو  بالدنا  ديال  التوجه  ذلك،  رغم  لكن 

التوجه، وهذا تم بإجراءات مثال : إلغاء القفة اللي كانت واحد العبء 

كبير على األسرة، ودرنا ليها اعتمادات مالية، اآلن كاين نظام مالي تدريجي 

يمكن كاين بعض الحاالت ولكن تّدار نظام مالي و...

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الرئيس.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

لجنة  تديرو  ليكم  يمكن  الثانية،  القضية  الثانية..  القضية 

استطالعية للسجون وتعاينو حجم اإلنجاز اللي تدار، ألنه فعال بالدنا 

الدولة  واآلن  العبء  واحد  تخفات من  األسر  أن  العمل  دارت واحد 

كتحمل الكلفة ديالو، كيما الكلفة ديال التغذية ديال الناس اللي في 

الحراسة النظرية اللي داز في قانون املالية، كيما اآلن اإلصالح ديال 

القانون الجنائي اللي موجود في لجنة العدل والتشريع، واللي فيه أيضا 

نظام ديال العقوبات البديلة. في املقابل، راه املجهود اللي ّدار ما�ضي 

ساهل، راه 43 ألف عملية ترحيل، منها األسباب اللي مرتبطة باألسر، 

33 ألف من أصل كم؟ حوالي 80 ألف، بمعنى حوالي 80 ألف اللي هو 

مسجون 43 ألف، بمعنى حوالي %50 اللي استافدت...
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السيد ضئيس الجلسة:

إلى السؤال املوالي... فاش  شكرا السيد الوزير انتهى الوقت. نمر 
نقطة نظام؟ ال ال مكاينش نقطة نظام.. في سيرالجلسة هللا يجازيك 
السيد النائب.. السيد النائب ال هذا استهتار اسمح لي، العبث.. ال ال 
ما�ضي معقول.. ما�ضي معقول، ما�ضي معقول هاذ ال�ضي ما�ضي معقول. 
سؤال موالي عن تتبع وتقييم األثر الفعلي للقوانين الصادرة، للسيدات 
تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة أم ل عربوش:

السيد الوزير، لحد اآلن ال أثر اللتزام الحكومة بالقانون التنظيمي 
بتتبع  يتعلق  الدستور، فيما  89 من  بالفصل  065.13 وال حتى  رقم 

وتقييم األثر الفعلي للقوانين الصادرة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

هاذ املوضوع جد جد هام، شكرا للسيدة النائبة اللي طرحات هاذ 
القضية. الحكومة تبعا للمادة 19 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة، 
اصدرت املرسوم ديال دراسة األثر في 23 نونبر 2017 صدر املرسوم، 
ونص على أن مشاريع القوانين اللي كتستلزم إعداد دراسة األثر ديالها 
من حيث األثر املالي، األثر البيئي، األثر القانوني، وإن كان بعض املجاالت 
راه كتخضع وجوبا لدراسة األثر، وليس فقط دراسة األثر، بل حتى 

بحوث عمومية بحال في مجال البيئة والتدبير ديال النفايات.

املوضوع ديال دراسة األثر تيتحدد بقرار لرئيس الحكومة واملقتضيات 
اللي خصها تكون فهاذ دراسة األثر حددت في املرسوم. مجلس الحكومة 
فاش درس الحصيلة ديال أزيد من 400 قانون ومرسوم اللي اعتمدت 
فهاذ السنتين، وقف على أنه كاين واحد التقصير ديال عدم تعيين 
اللجنة املكلفة بدراسة األثر. ألن هاذ املرسوم كينص.. هو خرج في 23 
نونبر 2017، ولكن لغاية اليوم ما زال ما تمتش تكوين اللجنة ديال دراسة 
األثر، ما غندخلش هنا في التبرير، ألنه إلى غاية اليوم ما زال ما تحط 
حتى �ضي مشروع اللي تطلب باش يّدار ليه دراسة األثر. لكن كيفما أكد 
السيد األمين العام للحكومة في اإلجتماع ديال مجلس الحكومة حول 
هاذ املسألة، أكد على ضرورة اإلسراع بتعيين اللجنة وكذلك اإلسراع 

بتعيين، ألن عندنا لجنة أخلى ديال لجنة عليا للتعيين...

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير. الكلمة ألحد النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة، السيدة النائبة.

السيدة الن ئبة أم ل عربوش:

السيد الوزير، من خالل الجواب ديالكم طبيعي أن هاذ مشاريع 
عندنا  وأن  خصوصا  تعثر،  يعرف  ديالها  األثر  دراسة  القوانين، 
والنصوص  التطبيقية  املراسيم  قوانين  بمشاريع  لنا  كترفق  حكومة 
التنظيمية، اللي باإلضافة للتأخر ديالها في اإلصدار ديال هاذ املراسيم 
وهاذ النصوص التنظيمية، كاين إشكال متعلق باملضمون ديال هاذ 
في كثير من األحيان كتقوم  املراسيم في حد ذاتها. كتجيب الحكومة 
باإلفراغ ديال هاذ النصوص القانونية من املحتوى ديالها ومن الحمولة 
والسقف العالي اللي جا به الدستور، وكتوضع لنا مراسيم ضعيفة، 
ما كترقاش حتى ملستوى داك القانون. نعطيكم أمثلة السيد الوزير : 
القانون التنظيمي رقم 02.12 اللي كيتعلق بالتعيين في املناصب العليا، 
عالش جا هاذ القانون؟ جا باش يق�ضي لنا وال يحاصر لنا الظاهرة 
ديال الزبونية واملحسوبية السياسية اللي في الواقع، ولكن أشنو وقع 
من بعد؟ جا املرسوم التطبيقي وفرغ هاذ القانون من املحتوى ديالو 
رقم  التنظيمي  القانون  نعطيك؛  للعبة عطيني  بقوة  وجعلو كيكرس 
44.14، الحكومة وضعات فيه شروط تعجيزية حددت بها الشروط 
والكيفية ديال ممارسة تقديم العرائض للسلطات العمومية، أشنو 
كانت النتيجة ديالو واآلثارديالو على املجتمع السيد الوزير؟ 0 نتيجة و0 
أثر؛ القانون ديال الدفع بعدم دستورية القوانين، القانون جا بواحد 
الحمولة حقوقية كبيرة ولكن الحكومة أشنو وضعات؟ وضعات حاجز 
معرقل منين لحات على الغربلة ديال امللفات في محكمة النقض قبل من 
إحالة امللفات اللي بين قوسين كتسميوها امللفات الجادة على املحكمة 
الدستورية، ولكن املحكمة الدستورية صفعات الحكومة رفضت هاذ 
القانون. كاين إشكال آخر كيتعلق بالرفع من العدد ديال هاذ النصوص 

التطبيقية واملراسيم اللي في حد ذاته تيعرقل...

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد موال4 هش م امله جر4:

السيد الوزير، ما دام الحديث على القفة واملناسبة شرط، املغاربة 
كلهم دايخين مع القفة فهاذ رمضان. بغينا نذكروكم السيد الوزير، 
بالتزام حكومي إبان حادثة »سيدي بو عالم« بالصويرة اللي توفوا فيها 
الناس من الصويرة وشيشاوة. التزمت الحكومة بإعداد قوانين ومساطر 
ومراسيم لتدبير اإلحسان العمومي، أين أنتم من هذا اإللتزام؟ وشكرا 

السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

تعقيب إضافي آخر، السيد النائب املحترم، السيد الرئيس عن فريق 
العدالة والتنمية.
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الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية:

السيد الوزير، في إطار دراسة األثر تنطلبو منكم ديرو واحد دراسة 
األثر ديال تطبيق ديال القانون التنظيمي ديال التعيين في املناصب 
العمومية وتعطيونا نيت االنتماءات، ألن كاينين �ضي وحدين ما عمرهم 

كانوا في الحكومة هم أكثر املعينين.

السيد ضئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.. 
النائب  النائب السيد  النائب بوعرفة، ال�ضي بوعرفة، السيد  السيد 
املحترم.. السيد النائب.. السيد النائب، تفضل السيد الوزير، السيد 

الوزير تفضلوا.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

أوال هاذ األمثلة اللي اعطيتي ما عندها عالقة بدراسة األثر، السؤال 
في واد واألمثلة ديالك في واد، يمكن طرحيهم عليا ونجي ناقشوهم بوضوح، 
مثال القضية ديال التعيينات، ديرو لجنة تق�ضي الحقائق مرحبا، ألن 
كاينة أحكام قيمة كتعطى بدون أدلة، بدون أدلة لألسف الشديد، ما 
باغيش نعطي أرقام ألن عندي واجب التحفظ، أما نعطيكم أرقام ديال 
أحزاب اللي أنتما كتوجهو لها االتهام واللي ما تجاوزاتش 3 حتى 4% 

بحسب تصريح رسمي لرئيس الحكومة السابق...

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو آني عن 
املعايير املعتمدة في توزيع الدعم املالي للجمعيات للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب 

املحترم.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

السيد الوزير املحترم، عن املعايير املعتمدة في توزيع الدعم املالي 
للجمعيات نسائلكم؟.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

أوال منظومة الدعم العمومي، هذه منظومة أفقية، اآلن البوابة ديال 
الشراكات اللي هذا واحد اإلنجاز ّدار كتنشر طلبات العروض الخاصة 

ب51 قطاع حكومي وإدارة عمومية. إذن كاين عندنا نظام ديال طلبات 
أبريل   5 الترابية حتى هي راه بمذكرة  العروض املنافسة، الجماعات 
2018 ديال وزارة الداخلية، حتى هي كانت دعوة باش تدخل للنظام 
ديال املنافسة، ما تبقاش سياسة ديال عقاب انتخابي وال هذا قريب 
ليا وال هذا ال، خاص تأسس قواعد املنافسة؛ ثانيا اإلستحقاق كاين 
أولويات كاين اندراج ضمن املضمون؛ ثم ثالثا كاين واحد املعيار أسا�ضي 
وغتكون واحد املحاسبة مالية يتقدم تقرير مالي، والدولة اآلن كاين 
التزام بإحالة اتفاقيات على املجلس األعلى للحسابات، وبدا كيصدر 
االفتحاص ديالو فكاين نظام حكامة، 2016 كانت 4600 اتفاقية اللي 
ّدارت منها 3600 اللي خضعات لنظام املنافسة، واحنا غاديين فهاذ 
املسار من أجل استكمال ورش اإلصالح، ألن فيه جوانب إضافية اللي 

إن شاء هللا، غادي نجزوها في القريب، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

السيد الوزير، ما كنختلفوش معكم على أن توزيع هذا الدعم املالي 
للجمعيات في كثير من األحيان يحكمه الوالءات، هاذ املسألة كنتافقو 
عليها، واحنا اللي بغينا من هاذ الحكومة أن هاذ ال�ضي يوقف ينتهي : 
أوال خصنا سياسة عمومية، وأعتقد أن هذه مسؤولية القطاع اللي 
كتشرفو عليه، سياسة عمومية ما عندناش لتدبير امللف ديال املجتمع 
املدني؛ ثانيا خصنا قانون، هاذ توزيع الدعم املالي لحد الساعة حتى 
مسألة الحكامة والحديث على املشاريع والشراكة والتقييم واملتابعة 
البعدية، أعتقد أنه ما كيمنعش أن هاذ الدعم املالي كيخضع للوالءات 
وكيخضع ألهداف أخرى. إذن سياسة عمومية قانون منظم لكيفية 
توزيع هذا الدعم بناء على اإلستحقاق والكفاءة وليس الوالء والقرب 
من مانحيه، أتحدث على القطاعات الحكومية املعنية وأتحدثت عن 

املجالس سواء الجهوية أو اإلقليمية وحتى الجماعية لألسف.

واحنا دابا اللي بغينا من هاذ الحكومة طبعا في أفق ديال 2021 
نكونوا خرجنا وحيدنا الجمعيات أو الدعم املالي للجمعيات من املزايدات 
الجمعيات  الكثير من  الثاني وهو أن  الجانب  السياسية هذا جانب؛ 
باغية تخدم البالد، وعندها كفاءات ولكن األسف يعني االختالف ديالها 

سياسيا مع...

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟. تفضلي 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة.

الن ئبة السيدة حي ة بوفراشن:

شكرا السيد الوزير، كنظن بأن الوزارات تدعم للجمعيات اللي هي 
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كتخدم في مجال التخصص ديالها، هذا �ضيء منطقي ويمكّنا نتفهموه. 
ال�ضيء اللي أنا ما زال عندنا يعني واحد الضبابية فيه، هو كيف أن 
فن  كل  من  تدعم جمعيات  املدني  باملجتمع  مكلفة  هي  اللي  الوزارة 
طرف، هل هناك تنسيق مع الوزارات؟ ألن هناك تكرار وهناك تواجد 
هاذ الجمعيات مع الوزارات املتخصصة ومع الوزارة املكلفة باملجتمع 

املدني هل من معايير؟.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ ما فيش، السيد الوزير 30 أو 35 ثانية.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

أوال، وزارة املجتمع املدني ولى عندها إمكانية ديال الدعم بدءا من 
هاذ السنة مع قانون املالية ديال 2019، واآلن نحن بصدد إنهاء دفاتر 
التحمالت اللي غتنظم الدعم اللي كيتوجه. في نفس الوقت كنديرو 
ديال  امللف  أساسيين،  بملفين  مرتبطة  اللي  األنشطة  ديال  املواكبة 
مغربية الصحراء خصنا نكونوا شركاء مع الهيئات الجمعوية في دعم 
سلسلة من التكاوين آخر محطة من بعد طنجة وسال وورزازات كانت 
بالديمقراطية  املرتبط  الدعم  كنديرو  وثانيا  العيون،  محطة  عندنا 
باقي  أما  ديالو  املجال  هو  اللي  فيه،  تنكونو شركاء  وأيضا  التشاركية 

املجاالت كنعبأو القطاعات الحكومية األخرى...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
القطاع املوالي هو القطاع املكلف بالنقل، سؤال عن مدى نجاعة مدونة 
السير للحد من حوادث السير للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الدستوري، السيدة النائبة املحترمة تفضلي مشكورة.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال زالت حوادث السير تحصد العديد من األرواح 
السيد  نسائلكم،  لذا  السيار.  الطريق  فيها  بما  اململكة  طرقات  على 
الوزير املحترم، عن تقييمكم ملدى نجاعة مدونة السير للحد من هذه 

الحوادث؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم، السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة الن ئبة،

وبالفعل يصعب أن أزعم أنني غادي ندير تقييم ديال النجاعة ديال 
القانون، ولكن من خالل بعض املؤشرات اللي يمكن نتكلمو عليها، اليوم 
التعديل اللي صدر على املدونة ديال السير ديال 2010 واللي صدر في 
2016، هذا كان فيه واحد التقييم وفيه واحد اإلشارة إلى مجموعة 
من النواقص التي تمت تجاوزها. اليوم اإلستراتيجية الوطنية تتحدد 
على أن %90 من الحوادث هي نابعة من السلوك، اليوم عندنا مؤشر 
ديال الخطورة اللي نقص 6 ديال النقط بين 2012 من بعد ما صدرت 
املدونة في 2018، عندنا النسبة وال املؤشر ديال القتلى اللي نقص ب2,4 
نقطة بمعنى كان 6 دوزنا تقريبا %3,4، بما يعني على أنه هاذ املؤشرات 
التي تتطور إيجابا تيعني بالفعل أنه هاذ املدونة كان عندها واحد الوقع 

إيجابي، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة عن فريق التجمع الدستوري.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، على الرغم من هذه التشريعات وهذه التدابير إال أن 
الحصيلة ال زالت جد محتشمة، السيد الوزير 3435 قتيل هي الحصيلة 
ديال سنة 2018، لألسف الشديد عدد مهول، السيد الوزير الكل معني 
التحتية،  البنية  البشري، هناك  العنصر  السير، هناك  بهاد حوادث 
هناك الوضعية امليكانيكية السيارات، هناك نقص في عالمات التشوير، 
كذلك هناك مراكز الفحص التقني، إال أنه البد أن األمر يفرض علينا 
تقييما حقيقيا موضوعيا وهادئا ملدونة السير والتدابير املصاحبة لها، 
فاجعتين،  معدودات عن  أيام  تفصلنا سوى  ال  الوزير  السيد  اليوم 
فاجعة موالي بوسلهام وفاجعة أنزة بأكادير، األمر خطير جدا السيد 
الوزير التي راح ضحية هاد الحادثتين نساء لقمة العيش، طالبات لقمة 
العيش تغمدهن هللا بواسع رحمته، نخ�ضى السيد الوزير ونحن مقبلون 
على العطلة الصيفية التي تتميز بارتفاع حركية السير والضغط على 

الطرقات أن يرتفع عدد ضحايا حرب الطرق، إننا في الفريق التجمع..

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، التقييم ضروري ألنه غادي يمكنا كاملين 
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باش نوقفو على النقائص، السلوك البشري عندو %90 والحادثتين اللي 
تكلمتي عليهم السيدة النائبة، األولى اللي نواحي ديال موالي بوسلهام 
 l›assurance واحد اللي هاز 38 عوض ما يهز داك ال�ضي اللي عندو في
وما عندوش الرخصة باش يم�ضي بمعنى مجموعة ديال اللي مرتبطة 
بالسلوك، ثم أنه اليوم عندما نتحدث عن اإليجابيات راه حنا كنا قبل 
2010 السيدة النائبة املحترمة تنديرو 5+% سنويا خالل 10 سنوات 

5+% ديال القتلى سنويا هاد الزيادات..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن ارتفاع حوادث السير خالل 
فصل الصيف للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد الحسي0 حريش:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير، مر فاتح ماي هاد السنة كئيبا حزينا في مدينة أكادير 
بسبب حادثة مأساوية أودت في منطقة أنزا بحياة عاملتين وعشرات 
الوزير أن هناك  السيد  إذ نعزي عائالت الضحايا، نسجل  الجرحى، 
ارتفاع ديال حوادث السير فترات الصيف بالضبط ونثمن املجهودات 
التي تقومون بها ولكن نسائلكم عن التدابير االستثنائية والخاصة للحد 

من حوادث السير في فصل الصيف، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة للسيد الوزير تفضلوا.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،

أنا بدوري أعزي في الوفيات ديال هاد السيدتين وأيضا في كل الناس 
التي تيتواف في حوادث السير واللي كما قلت حوالي %90 من الحوادث 
ولألسف هي ناتجة عن السلوك، الفترة ديال الصيف تتمثل لنا واحد 
%30 بالفعل ديال الحوادث على داك ال�ضيء حنا دايرين ديما مخطط 
استعجالي اللي تيبدا في 06/15 إلى 09/15 واللي فيه واحد املجموعة 
ديال اإلجراءات املرتبطة أساسا باملراقبة على جميع األجهزة، الدرك، 
األمن ثم وزارة النقل. عندنا على صعيد التوعية والتحسيس تنمشو 
ديال  بمجموعة  وتنقومو  املحطات  ونمشيو  املوانئ  نمشيو  املطارات 
اإلجراءات اللي هي تحسيسية، وكاين اإلشكالية اللي هي مرتبطة أيضا 
مرتبط  هو  ما  كل  نوفرو  أننا  تنحاولو  اللي  االستشفائية  بالخدمات 
ببعض الحوادث، وهاد الفترة ديال 3 شهور تنشتغلو فيها بوتيرة اللي 
تمثل تقريبا %40 ديال املوارد البشرية اللي تتشتغل خالل السنة، ألن 

الفترة بالفعل الصيف استثنائية وما تنساوش على أنه تقريبا %25 ديال 
السيارات تيدخلو إضافيين في هاد الفترة ديال الصيف نظرا للتنقالت 

اإلضافية ونظرا للعودة ديال مغاربة العالم، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلو للتعقيب السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة أسم ء الن صفي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، ال يسعنا إال أن نثمن عاليا املجهودات التي 
تقوم بها الحكومة للحد من النزيف على الطرق عبر تنزيل اإلستراتيجية 
الوطنية للسالمة الطرقية، والتي كان لها األثر الواضح في تراجع نسب 
القتلى و الجرحى وذوي العاهات املستديمة، إال أن هذا لن يحول دون 
التأكيد ونحن على أبواب الصيف على الخصوصية التي يحظى بها من 
كونه فصل صلة الرحم، فصل للسياحة الثقافية، فصل لإلستجمام، 
وما يستدعيه ذلك من ضغط مضاعف على الطرق، ورغبة في اختصار 
املسافات والوقت، وكذلك لألسف تجاوز بشع لقوانين السير، نؤكد 
السيد الوزير على ضرورة القيام بتعبئة استثنائية على كل املستويات 
للحد من هذه الفواجيع، أوال إطالق حملة واسعة لصيانة الطرقات 
والسيما النقط السوداء التي تشكل تهديدا مستمرا للمواطنين، وفي 
هذا السياق نثير انتباهكم أيضا السيد الوزير إلى ضرورة التنسيق مع 
باقي القطاعات قصد تحسين ظروف تنقل العمال والعامالت الزراعيين 

على الخصوص لتجنب مزيد من الكوارث، ثالثا السعي بكل الوسائل.

السيد ضئيس الجلسة:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  املحترمة، هل  النائبة  السيدة  شكرا 
باملحور  البحري  النقل  أسطول  تعزيز  حول  سؤال  املوالي،  السؤال 
الرئي�ضي طنجة املتوسط الجزيرة الخضراء، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد نوض الدين الهرو�سي:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي سوف تتخذونها ألجل تخفيف 
الضغط على املحور الرئي�ضي طنجة املتوسطي؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،
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السيد النائب املحترم، بالفعل كاين لجنة اللي هي مشتركة مغربية 
إسبانيا تشتغل على هاذ العملية، باإلضافة إلى لجان اللي هي مكلفة 
بالعملية ديال مرحبا، وديما العملية تتبدا تقريبا في شهر10 شهر 11 
من السنة اللي تتسبق العملية ديال العبور ديال هاذ الصيف، ما يمكن 
أن أقول هو أننا الحمد هلل اليوم في إطار ما هو متوفر غادي تكون هناك 
على هاذ املحور اللي تكلمتو عليه 12 باخرة اللي هي متوفرة غادي تعمل 
.la اللي اإلمكانية أنها تقدم 40 ألف  capacité 45 رحلة يوميا عندها
مسافر، وتقريبا 12 ألف سيارة، بمعنى مقابل الطلب اللي هو كاين في 
املتوسط، ونظرا ألنه اليوم العيد الكبير أوال فترة األضحى غادي تجي 
شويا تدخل في شهر غشث، اإلشكاالت اللي ربما جزء منها تطرح ف 3 
أيام في الحملة في مرحبا ديال 2018 ما غاديش يكونو هاذ السنة إن شاء 

هللا رب العاملين.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد نوض الدين الهرو�سي:

شكرا السيد الوزير، ما كرهنا �ضي تردو لينا واحد الخط السيد 

الوزير اللي كان في أوائل التسعينات اللي كيربط مابين ميناء املدينة 

ومرينا سمير، أو ال يكون بالجزيرة أو ال يكون MALAGA، املشكل ليس في 

تعزيز أسطول النقل البحري باملحور الرئي�ضي طنجة املتوسط والجزيرة 

الخضراء فقط، بل كان في عدم قدرة البنية التحتية مليناء الجزيرة 

الخضراء إلستيعاب كل السيارات الواردة من املغرب، لهذه األسباب 

كانت الباخرة تستغرق أكثر من 7 ساعات عوض 3ساعات للخروج 

من ميناء طنجة املتوسط والعودة اليه، وكذا قلة املوارد البشرية و

les scanners، ال�ضئ الذي قلل من عدد الرحالت لكل باخرة، السؤال 

الجزيرة  ميناء  يعرفها  ال  املشاكل  هذه  ملاذا  الوزير،  السيد  املطروح 

الحبيب، ألنه بكل  الوطن  إلى  الجالية، جاليتنا  الخضراء عند عودة 

املدني  والحرس  املينائية  السلطات  بين  التنسيق  تتم عملية  بساطة 

عند باحة اإلستراحة بMALAGA حتى الجزيرة الخضراء، فالحرس 

املدني هناك يجبر املسافرين لولوج الباحة، ويتم إخراجهم حسب تنبيه 

املينائية للجزيرة الخضراء، وهذا ما يجعل السهولة  تمليه الظروف 

في عبور وركوب البواخر، السيد الوزير يجب إجبار كذلك املسافرين 

ولوج الباحات االستراحة وإخراجهم حسب ما تمليه الظروف املينائية 

بطنجة املتوسطي، وهذه العملية تكون بين الدرك والسلطات.

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 

السيد الوزير.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيد الرئيس،

هو السيد النائب كان منصف عندما قال أنه جزء من اإلشكالية 
املرتبطة بالرصيف اللي هو عند االسبان، لكن في الجزء اللي هو مرتبط 
مختلف  بين  والتعامل  التعاطي  ديال  الطريقة  في  كاين سالسة  بأنه 
بأنه  لك  نقول  ليا  يمكن  االسباني  الصعيد  على  املتدخلة  السلطات 
اإلشكال ما مطروحش، ألن في القدوم في الدخول ما تيكونش عندنا هاد 
املشكل، عندنا معامل ديال 1 على 3 بين الدخول وبين الخروج، بمعنى 
إيال جاو حنا عندنا 30 ألف تما ما تيجيوش أكثر من 10 آلف في دقة 
واحدة اللي تيجيو، ويالتالي هاد اإلشكال ما مطروحش، ال�ضي الخور اللي 
تكلمتو عليه ديال اإلجراءات الحمد هلل راه حنا قايمين بواحد املجموعة 
ديال اإلجراءات، تتكون إلزام حنا مدى بنا إيال عملنا تجيو تعاونونا انتما 
ألن البرملاني إيال الزمنا أيقولك واك واك أعباد هللا ال ما تلزمونا �ضي اللي 
بغى يخرج وقتاش ما بغا وخليهم يوصلو حتى تما، هادي من بين الخطط 
اللي عندنا، أوال في les.tichets في التذاكر غادي نحاولو أنه تكون واحد 
الفترة اللي هي مغلقة وهاد ال�ضي ديال التحويل إلى البحات هذا كان 

معمول به قبل ما يتوسع..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت أشكركم على حسن املساهمة 
في هذه الجلسة، القطاع املوالي املكلف بالتنمية املستدامة، سؤال عن 
تعميم أنظمة الصرف الصحي ومعالجة املياه العادمة بالعالم القروي 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد اله د4 الشريكة:

شكرا السيد الرئيس،

أنظمة  تعميم  في  الحكومة  ما هي سياسة  الدولة،  كاتبة  السيدة 
الصرف الصحي بالجماعة القروية واستعمال املياه العادمة في األرصفة 

الفالحية؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة.

السيدة نزهة الوافي، ك تبة الدولة لدى وزير الط قة واملع د0 
والتنمية املستدامة املكلفة ب لتنمية املستدامة:

النائب املحترم على هذا السؤال املهم جدا، ألنكم  شكرا السيد 
كيفما معرفة بعد نجاح املغرب الحمد هلل في البرنامج الوطني لتطهير 
السائل اللي هم مشمول اململكة املغربية في املستوى الحضري اللي 
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وصلنا به %76 فيما يتعلق بالربط ديال الصرف الصحي، كذلك وصلنا 
ل 44.38 حتى كتوصل %45 فيما يتعلق بمعالجة املياه العادمة، اليوم 
أنا كنبشركم السيدات والسادة النواب إن شاء هللا نجيو اللجنة نذاكرو 
على برنامج جديد فيه واحد االندماج ديال القطاعات الحكومية من 
أجل أن نعالج إشكالية حقيقية فيما يتعلق باملراكز القروية التي ال 
يمكن أن نتحدث فيها عن تنمية بدون تطهير السائل وبالتالي الحمد 
هلل راه احنا في 2019 اآلن دابا كنبرمجو املراكز التي إن شاء هللا غادي 
يعنيها هاد البرنامج الجديد اللي حقيقة هو مولود جد جيد فيما يتعلق 
الكلفة اإلجمالية والكبيرة واللي غتكون صعيبة فيما  بتقليص أيضا 
يتعلق بمنظومتنا البيئية فيما يتعلق بحماية املوارد الطبيعية اللي هي 

موضوع املراكز القروية كما كتعرفو الغنية بثرواتها املتعددة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

الن ئب السيد عبد اله د4 الشريكة:

العالم القروي بالنسبة لهاد املياه وهاد الصرف الصحي يعني من 
اللي نعطيو املياه الصالحة للشرب لبعض الدواوير هناك مشاكل ديال 
الدواور وكذلك  في األزقة وداخل  اللي يعني كيم�ضي  الصرف الصحي 
منو  كيعاني  يعني  هذا  املراكز  التعليمية  املؤسسات  لبعض  كيم�ضي 
العالم القروي هاد الصرف الصحي يعني حنا كنقترحو السيدة كاتبة 
الدولة إيال يكون واحد املشروع ديال هاد املشروع ديال املاء الصالح 
للشرب يكون مشروع متكامل مع هاد القنوات ديال الصرف الصحي 
يعني هناك تيكون هناك حتى تخريب لهاد الشبكة ديال الصرف إذن 
كاين هاد املشكل مطروح، املشكل الثاني وهو هاد املياه يعني ببعض 
األقاليم اللي كتحتاج هاد املياه هادي وباألخص األقاليم الفالحة يعني 
كإقليم الفقيه بن صالح اللي محتاج هاد الثروة هادي، أوال الفالحة، 
ثانيا نقل الفوسفاط كما كيقولو كيم�ضي كيتستعمل باملياه الصالحة 
باش كيستعمل هاد املادة، كذلك السيدة الوزيرة كاين واحد النهر اللي 
هو نهر أم الربيع يعني جل األقاليم والجماعات كيخويو في هاد النهر 
لهذا وال حتى هو نهر اللي ما بقاش نسميوه نهر أم الربيع يعني راه تبدل 
حتى الطريقة ديالتو والسمية ديالو يعني موضوع آخر إيال كان السيدة 
كاتبة الدولة أنه ديرو واحد الزيارة لهاد اإلقليم وتشوفوا الحالة ديالوا 

وتشوفوا كيفاش هاد املشاكل اللي واقعة فيه، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة 27 
ثانية.

السيدة نزهة الوافي، ك تبة الدولة لدى وزير الط قة واملع د0 
والتنمية املستدامة املكلفة ب لتنمية املستدامة:

اللي  الثقيلة  الكلفة  هاد  شاء هللا، سيحل  إن  الجديد،  البرنامج 

كنعرفها ولهذا استدركت هاد الحكومة واللي إن شاء هللا هاد البرنامج 
غيتحول في ما يتعلق حماية الثروة اللي كتشمل هاد املراكز القروية 
الجديدة الصاعدة اللي التنمية ديالها، الحكومة واعية أن البد أن تربط 
بحماية املوارد وأولها املوارد املائية، واليوم إن شاء هللا في 2019 ستبرمج 

مراكز ذي 200 مليون ديال الدرهم لهذه املراكز..

السيد ضئيس الجلسىة:

برنامج  عن  املوالي  السؤال  الدولة،  كاتبة  السيدة  الوقت  انتهى 
تأهيل املطارح القروية أو عفوا غير املراقبة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد عبد الحق:

شكرا السيد الرئيس،

اإلقتصادي  فيها  اللي  املستدامة  التنمية  ديال  الوزيرة  السيدة 
واإلجتماعي تنتابعوا املجهودات ديال الحكومة فيه مع الوزراء اآلخرين، 
قنبلة  اللي  العشوائية  املطارح  على  البيئية  الناحية  من  تنسولوكم 
على  داملواطنين  الصحة  على  حقيقية  إشكاليات  فيها  واللي  موقوتة 
السالمة ديالهم التزمتيوا باإلنهاء داملشكل من هنا لنهاية ديال2022، 
فاين وصلتيوا اشنو الطريقة ديال التسريع ديال الوتيرة واآلثار على 

املواطنين؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة تفضلوا.

السيدة نزهة الوافي، ك تبة الدولة لدى وزير الط قة واملع د0 
والتنمية املستدامة املكلفة ب لتنمية املستدامة:

النفايات  إشكالية  اليوم  بالفعل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تتعدى البعد ديالها التقني والتدبيري في النفايات فقط إلى واحد البعد 
تنموي إقتصادي، ولهذا احنا كنشتغلوا وراك شفتوا معنا التحول اللي 
كتشتاغل عليه الحكومة واليوم اللي هو يتكلف بمجموعة املناطق، أنا 
على األقل 40 زيارة اللي درتها بأقاليم د جهات متعددة اللي كنمشيوا 
تقدم األشغال باش كنحولوا املطارح الغير املراقبة إلى مراكز للتثمين، 

ألننا بغينا نحولوا هديك القنبلة املوقوتة إلى كنز مخبع .

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب املحترم للتعقيب.

الن ئب السيد الشرقي الغلمي:

شكرا السيد الرئيس، السيدة كاتبة الدولة الجهود املبذولة وأرقام 
واعدة نثمن هذه املجهودات التي ال ينكرها إال جاحد، حقيقة أن قطاع 
إدارة النفايات سيصبح مجاال واعدا لإلستثمار، السيدة كاتبة الدولة، 
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رغم كل هذه املجهودات البد من إثارة بعض املالحظات:

-أوال: اإلنعكاسات السلبية لعصارة النفايات ليكسيفيا التي تتسرب 
وال زالت على مدى السنين ال�ضيء الذي يهدد الفرشة املائية، إذن فالبدار 

البدار لتأهيل املطارح غير املراقبة.

-ثانيا: األدخنة املتصاعدة من هذه األخيرة واملحملة بغاز البيطان 
املضر لإلنسان ال�ضيء الذي يدعو إلى التعجيل بتأهيل املطارح.

هذه  في  عشوائي  بشكل  للعاملين  التجميع  تجربة  تعميم  -ثالثا: 
املطارح في إطار التعاونيات على شاكلة تعاونية أم عزة.

-رابعا: بتأهيل املطارح نطمح إلى تثمين املواد العضوية وهذا طبعا 
ال يتأتى إال بمواكبة الجماعات املحلية ماليا من أجل تحفيزها للفترات 

اإلستراتيجية الوطنية للقضاء على املطارح العشوائية.

التثمين،  مراكز  إلى  املراقبة  املطارح  انتقال  على  العمل  -خامسا: 
وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة مما تبقى من الوقت

السيدة نزهة الوافي، ك تبة الدولة لدى وزير الط قة واملع د0 
والتنمية املستدامة املكلفة ب لتنمية املستدامة:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل الزيارات اللي قمت بها بالفعل 
جميع اإلخوان املنتخبين اللي كانوا معنا والسلطات املحلية يشهدون أن 
بهاديك املنطقة اللي كان تم إغالق داك املطرح كانت موضوع الدخاخن 
وكان موضوع األثر يقلق الساكنة اليوم التزمت الحكومة باش تحول 
واحد 25 مطرح غير مراقبة ل 25 مركز، اليوم الحمد هلل احنايا في 
قرابة 20 ديال إحداث عشرين مركز للطمر والتثمين، كيخص األمر 
املدن اللي كتعرفوها، العيون كنت فيها، الداخلة، بوجدور مشيت لها، 
بني مالل السيمانة اللي فاتت كنت، إفران، تيزنيت، طنجة، مكناس، 
الخنيفرة، ثم الناظور، املحمدية، ورزازات، القنيطرة بركان، الجديدة، 
آسفي، السمارة، خريبكة، املضيق، الفنيدق، سوق األربعاء، فكيك، 
وجدة، هذه إما دابا األشغال راه بدات فيها وال الصفقة راه هي في إطار 
اإلطالق باش تبدا األشغال، عندنا واكبنا الجماعات الترابية ألن هذا 
اإلختصاص الترابي بمواكبة تقنية، عندنا مكاتب الدراسات، وحدة على 
املستوى الوطني، كل جهة عندها مكتب دراسات كيم�ضي حتى لعندهم 
كيتابع باإلضافة إلى tableau de bord اللي عندنا في الوزارة بتعاون مع 

وزراة الداخلية ومع..، من أجل أن نحول..

السيد ضئيس الجلسة:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  ونشكركم  الوزيرة  السيدة  شكرا 

الجلسة، نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع اإلستثمار سؤال عن التوزيع 
الجهوي لإلستثمارات للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عزيز اللب ض:

السيد الرئيس،

سواء  االستثمارات  استقطاب  ضعف  من  الجهات  بعض  تعاني 
العدالة  لتنزيل  الحكومة  إستراتيجية  هي  فما  األجنبية،  أو  الوطنية 

املجالية في توزيع االستثمارات؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

السيد عثم 0 الفردوس، ك تب الدولة لدى وزير الصن عة 
واالستثم ض والتج ضة واالقتص د الرقمي املكلف ب الستثم ض:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

أوال رمضان مبارك سعيد، غنتكلم على اإلستثمار الخاص، كاين 
عدد ديال اإلكراهات، من بين اإلكراهات اللي سطرها صاحب الجاللة 
نصره هللا، اإلكراه اإلداري، وكتعرفوا بأن 2 وال3 ديال املراكز الجهوية 
مع  دابا  الخاص،  لإلستثمار  مزيان  كتخدم  هي  كانت  اللي  لإلستثمار 
القرار  مركز  نقربوا  غادي  عليه  اللي صادقتوا  الجديد  القانون  هاد 
الثانية  املسألة  األولى،  املسألة  هادي  امليدان  وألرض  الواقع  ألرض 
كاين اإلكراه ديال الولوج إلى العقار وغنتكلموا عليه في السؤال التالي 
الوزارة قامت بانتقاء ديال 11 مشروع ديال مناطق صناعية وديال 
األنشطة اإلقتصادية، املساحة ديالها أكثر من 400 هكتار وغادي غير 
نعطيكم بعض األمثلة السمارة، تنجداد، طرفاية، طاطا، آسفي، قلعة 
السراغنة، سيدي الطيبي، القنيطرة، قرية ابا محمد، سوق األربعاء 

وجرسيف، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عزيز اللب ض:

من  هادي  لالستثمارات  الجهوي  املجلس  حقيقة  الوزير،  السيد 
النقط األساسية اللي هي كتدوز عليها استثمارات الخواص، ثانيا غير 
لإلشارة فاملجلس الجهوي للسياحة من أعضاء ديالو من أوائل أكبر 
املستثمرين الخواص في الجهة ككل أما من ناحية ال يمكن جلب أي 
استقطاب استثماري بدون إعطاء أولويات للمقاوالت الوطنية وخاصة 
الصغيرة واملتوسطة من جهة، ومن جهة أخرى، عدم تسهيل وتبسيط 
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وعدم تسريع املساطر اإلدارية في جميع امليادين ما�ضي غير اإلستثمار إذن 
أي مستمر جى وهنا اللي الحظنا من بعد املداخلة ديالكم، السيد كاتب 
الدولة، في املناظرة ديال الصخيرات بأن قلتوا بأن تعطى استثناءات 
عام   15 ل  10 سنين حتى  ل  5 سنين حتى  من  الكبار  للمستثمرين 
والوطنية..،  املحلية  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  باستثنا  باملجانية 
وبالتالي، السيد الوزير، يعني مزيان املقاوالت املتوسطة هي سر النجاح 
ديال اإلقتصاد ديال الدول الراقية والناجحة إذن هنا تنالحظوا أكبر 
فشل للحكومة هو عدم الوفاء بما يخص العدالة اإلجتماعية، وأكبر 
دليل هو قيمة اإلستثمار بالدار البيضاء يعني 6 آالف درهم للفرد وب.. 
منسية واملهمشة 1200 درهم، إن اعتراف الوزير غي مناظرة الصخيرات 

بأن..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا فيما تبقى من الوقت 32 ثانية أو ال 42.

السيد عثم 0 الفردوس، ك تب الدولة لدى وزير الصن عة 
واالستثم ض والتج ضة واالقتص د الرقمي املكلف ب الستثم ض:

غير باش نوضح واحد املسألة امليثاق جديد ديال االستثمار غادي 
يعالج املسألة ديال اإلكراهات اللي متعلقة بالتنافسية ديال الجهات 
والجاذبية ديال الجهات حيت خصنا نخلقو املنظومة الترابية في هاد 
الجهات، أوال كاين املسألة األولى خلق منطقة حرة في كل جهة وهادي 
قبل ما تخلق هادي خاص الجهات تخدم مع الجامعة وcir باش دير 
نديرو  بما  الجهة قبل  التنافسية ديال هاديك  الطريق ديال  خريطة 
املنطقة الحرة وثانيا غادي تكون إعانات مالية لهاد املشاريع اللي غتم�ضي 
الجهات وإعانات على 2 د املستويات املستوى الجهوي واملستوى ديال 

األقاليم بحيث داخل الجهة كتكون كتقدر تكون تفاوتات.

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت، شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن مشكل الولوج إلى 
العقار وآثارها على االستثمار للسيدات السادة النواب املحترمين عن 

الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

الن ئب السيد الشرق و4 الزن يد4:

شكرا السيد الرئيس،

قطاع  منها  يعاني  التي  املعيقات  أبرز  من  تعتبر  الوزير،  السيد 
لهاد  العقار، هل من تدبير جيد وعقالني  الولوج ديال  االستثمار هو 

العقار؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

السيد عثم 0 الفردوس، ك تب الدولة لدى وزير الصن عة 
واالستثم ض والتج ضة واالقتص د الرقمي املكلف ب الستثم ض:

شكرا على السؤال، باش نقولو بعدا آش دار من 2014 تنجزات 700 
هكتار ديال املناطق الصناعية والغالف املالي 390 مليون ديال الدرهم 
األمانة  في  دابا  واللي هو  كاين  االستثمار  ديال  مليثاق  نجي  بغيت  دابا 
العامة ديال الحكومة وكندارجو فيه كاينة تحفيزات ضريبية فيما يتعلق 
بالولوج إلى العقار، فيما يتعلق بشراء عقار غير مبني وأيضا فيما يتعلق 
ب باملناطق الصناعية للكراء donc هادو تحفيزات ضريبية اللي غتكون 

إن شاء هللا كندارسو فيها إن شاء هللا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

الن ئب السيد الشرق و4 الزن يد4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كنا ننتظر جوابا يعني مقنعا وشافيا، لكن السيد 
السياسة  في  تكمن  اإلشكالية  بأن  لكم  أقول  أن  لي  اسمحوا  الوزير 
السيد  معي  تخيلو  املغربية  الدولة  هاد  جات  ولكن  ببالدنا  العقارية 
الوزير أن سبب بدل أن يكون العقار هو رافعة االستثمار أصبح يشكل 
يعني عائقا االستثمار وتصورو معي أن جوج د السياسات التي وظف 
فيها العقار كانت سياسات لم ترى النجاح وأنا نقول لها فاشية يعني 
سياسة مخطط املغرب األزرق يعني االستثمار الصناعي يعني مجموعة 
من القطاعات اللي وظف فيها االستثمار العقار العمومي اللي نهوض 
باالستثمار كانت فاشلة، على سبيل املثال السيد الوزير كان فأحيانا ما 
ينتزع العقار من أصحابه بأثمان بخسة لالستثمار لكن يوظف بطرق 
أرا�ضي  من  عقار  يشترى  مثال  العقار  يوظف  أصبح  ريعية  يعني  يعني 
الجماعة الساللية ب 20 درهم في حين يباع ب 1000 درهم يجب يعني 

إعادة النظر في توظيف العقار.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا للتعقيب.

السيد عثم 0 الفردوس، ك تب الدولة لدى وزير الصن عة 
واالستثم ض والتج ضة واالقتص د الرقمي املكلف ب الستثم ض:

واحد  كاين  دابا  لقدام،  نمشيو  الحلول،  على  ليكم  غنتكلم  أنا 
البرنامج اللي سميتو فوزيد fondzid.ma اللي كنديروه مع البرنامج ديال 
تحدي األلفية فيه 30 مليون ديال الطرق فيه خلق مناطق جديدة وفيه 
إعادة تأهيل املناطق اللي كاينة واللي فيها هاد املشاكل هاد راه جبت 
معايا هاد le guide جبت منو واحد 25 نسخة ها هي غتكون هنايا، كاع 
الجمعيات كاع املجالس، األقاليم، الجهات كلهم يقدرو يلتجأو لطلب 

العروض اللي بدا في فاتح مارس وغادي ينتهي في فاتح يوليوز.



عدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5138  

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد كاتب الدولة، نشكركم على حسن املساهمة في 
هذه الجلسة، نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 
الداخلي  النظام  152 من  املادة  الكالم وفق  لتناول  أعمالنا. نمراآلن 
ملجلسنا املوقر، الكلمة للمتحدث األول عن موضوع ظروف ومالبسات 
مصرع وجرح مجموعة من املهاجرين السريين، على إثر انقالب حافلة 

بإقليم بركان، عن فريق األصالة واملعاصرة. تفضلوا السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة أم ل عربوش:

شكرا السيد الرئيس،

املنحدرين  السريين  املهاجرين  من  العشرات  لقي  الوزير،  السيد 
من بلدان جنوب الصحراء مصرعهم، حيث أنهم قدموا إلى منطقة 
مرورا بالحدود الجزائرية، حاملين معهم حلم عبور ضفة املتوسط إلى 
أوروبا، لكن هذا الحلم تحول يوم السبت 29 أبريل إلى مقبرة جماعية 
تفوح منها رائحة املوت، وذلك إثر سقوط عربة من الحجم املتوسط في 
مجرى قناة الري، املوجودة في الطريق الثانوية الرابطة ما بين السعيدية 
والناظورعلى مستوى جماعة العثامنة التابعة إلقليم بركان، ماغاديش 
الهجرة  عملية  تنظيم  وحيثيات  ظروف  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
السرية هاته ألنه تم فتح تحقيق في املوضوع، وألن تقدرو تجاوبونا أنها 
خارج االختصاص ديال القطاع اللي قبل لنا اإلحاطة، وإن كانت في صلب 
املوضوع، ولكن غنتكلم على الحادث ديال انقالب السيارة، ألنه ما�ضي 
األول من نوعه في هاد الطريق هادي، سبقاتو حوادث أخرى مميتة 
خلفت خسائر بشرية، والسبب كان أنها تعرف منعرجات خطيرة تف�ضي 
دائما إلى حوادث قاتلة في غياب التشوير الطرقي، األمر من ذلك أن هاد 
الطريق مرتبطة بواحد الطريق اإلقليمية رقم 6011 اللي كتربط ما بين 
بركان والسعيدية، هاد الطريق اللي كانت الكلفة ديالها 180 مليون درهم 
اللي ساهمت فيها الوزارة مع مجلس الجهة، بطبيعة الحال هاد الطريق 
ذات أهمية كبيرة كتسهل عملية املرور، كتفك العزلة على مجموعة من 
الدواوير القروية، كتعطي انطباع إيجابي للقطاع السياحي، ولكن هاد 
الطريق كمالت، لحد اآلن راها كاملة، ولكن كاين واحد القنطرة باقية، 
الناس كتم�ضى مع الطريق حتى كتلقى راسها متحولة للطريق الثاني، 
الصيف قادم ونتوقعو وقوع حوادث أكبر وأخطر من هادي، كنبهوكم 

السيد الوزير لتدارك األمر.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

وجرح  مصرع  خلف  الذي  املؤلم  الحادث  هاد  بخصوص  أوال 

مجموعة من املهاجرين، على إثر انقالب حافلة بإقليم بركان، يشرفني 
أن أحيطكم بعدد من املعطيات.

2019، خلفت  أبريل   27 يوم  تفضلتم وقعت  الحادثة كما  أوال- 
21 من املوتى، منهم 18 في عين املكان، و3 باملستشفى الجامعي محمد 
السادس في وجدة، 26 حالة نقلت وتم إنقاذ 7 اشخاص من الناجين 
ونقلوا إلى مركز لإليواء، بسبب أن األمر متعلق بالهجرة السرية، سائق 
الحافلة سلك واحد الطريق غير مصنفة، اللي هي كما أشرتم، كان فيها 
واحد العدد ديال اإلصالحات وفي منعرج اللي بجانب قناة الري ملوية 
التابعة لجامعة العثامنة، وقعت الحادثة املؤملة. السلطات املحلية، 
وكيل جاللة امللك باملحكمة اإلبتدائية، ممثلو املصالح األمنية، عناصر 
الوقاية املدنية، فضال عن طاقم طبي، انتقلوا لعين املكان للمعاينة 

وتقديم الدعم للمصابين.

من املعطيات الضرورية التي.. أنه اآلن راه كاين تحقيق قضائي تحت 
إشراف النيابة العامة وزارة الداخلية فاعل محوري في االستراتيجية 
الوقائية من حوادث السير بالعكس فاش التجار طلبو اإلحاطة تمنت 
اإلنابة باش نجاوب على هاد السؤال عن طريق أن وزارة الداخلية عن 
طريق يعني مقاربتين: األولى مراقبة وزجر املخالفات املرورية واالنخراط 
الدائم في حمالت التوعية والتحسيس، أيضا مقاربة أمنية من أجل 
الطرقية،  املراقبة  املقررة تشديد  التدابير  اآلفة، من  الحد من هذه 

تكثيف املراقبة على املحاور وعلى مستوى املداخيل واملخارج.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، الكلمة للمتحدث الثاني عن 
موضوع إضراب مستخدمي حافالت النقل العمومي بجهة الرباط سال 

القنيطرة عن الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة غيثة ح تمي:

شكرا السيد الرئيس،

تعرف مدينة الرباط أوراش كبرى لتأهيلها وجعلها من بين املدن 
املثالية في املغرب وبالفعل عاصمة األنوار، إال أن هناك نقطة سوداء 
هي النقل الحضري سواء في مدينة الرباط أو سال أو تمارة، باستفحال 
إضراب عمال النقل الحضري، وتم الحديث مؤخرا عن االتفاق مع 
شركة جديدة التي وعدت بإدخال مجموعة من الحافالت كما وعدت 
غما هو أفق إدخال هذه الحافالت؟ وهل ستعمل هذه الشركة الجديدة 
ضمانات  هناك  وهل  املضربين؟  العمال  مصير  ما  استخدام،  على 
املادية  الوضعية  تراعي  شروط  وفق  بتشغيلهم  الشركة  تقبل  بأن 
واالجتماعية لهذه الفئة باإلضافة إلى أن هناك في شهر رمضان يمكن 
أن يكون هناك حركة تقل بسبب هذه األزمة في شهر رمضان وهذا ال 
يبشر بالخير، لذا ما هي اإلجراءات التي يمكن أن تسهل هذه املأمورية 

واملعطيات التي يمكن لكم أن تفيدونا بها؟ شكرا.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

السيد  السؤال،  هاد  طرح  على  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا 
.Alza-city غادي تبدا في  Bus الرئيس، أوال مجموعة ألزا سيتي بوس
العمل ديالها بإذن هللا ابتداء من شهر يوليوز 2019، كان هنالك يوم 
تواصلي للشركة مع املستخدمين في 4 أبريل اللي من بعد انتج عليه 
اإلضراب اللي عدد من املستخدمين ديال شركة stareo انخرطو فيه 
العرض اللي تقدمت به الشركة ديال Alza حول تدبير املرحلة املقبلة 
تطرحو  استافدوش ألنه  ما  اللي  القباض  لعدد من  بالنسبة  خاصة 
عدد األسئلة من طرف قباض ما استافدوش بعد من عملية املغادرة 
الطوعية، اآلن التساؤالت اللي طرحاتها الشركة في النقاش هو أنهم 
بالنسبة  املنحة  االستفادة من  ديال  املعايير  العدد من  واحد  عرضو 
الناس اللي غادي يقومو ببعض املهام ديال أيضا تطرح مشروع بالنسبة 
ألن هاد اللقاء راه تعقب أيضا احضر له رئيس مؤسسة التعاون بين 
وتمارة  عتيق  وعين  الرباط  جماعات  ورؤساء  العاصمة  الجماعات 
ورئيس مجلس الوصاية على شركة stareo طرحت توضيحات متعددة 
حول املجهودات ألنه رئيس مؤسسة العاصمة دار واحد املبادرة ديال 
إدماج 1600 مستخدم باقين دون القباض في الشركة الجديدة، كانت 
مجهودات أيضا من أجل الرفع من تعويض املغادرة الطوعية إلى 2.5 
عوض 1.5 شهرا في السنة الذي طبق على أعوان الوظيفة العمومية، 
ابتداء  لكن رغم ذلك املستخدمين قرروا يديرو إضراب على العمل 
من يوم 8 أبريل الشركة الجديدة اقترحت على السائقين إخضاعهم 
لبرنامج تكوين، هما رفضو، هنا ينبغي التأكيد على أنه، من أصل 2872 

مستخدم عند انطالق عملية »املغادرة الطوعية« فشهر شتنبر 2016..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة للمتحدث الثالث عن موضوع ظاهرة النقل السري 
عن الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد الرئيس.

الن ئب السيد شقرا0 أم م ضئيس الفريق االشتراكي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هذا املوضوع اللي بغينا نتناول ديال ظاهرة النقل- 
كنسميوه سري وإن كان هو ما�ضي سري، هو راه غير منظم ألنه علني، 
على أي حال هو تحت أعين السلطات، هو يقدم خدمة للمواطنات 
واملواطنين في ظل أزمة النقل، هاد الظاهرة اللي وصلت للمدن الكبرى 
ووصلت حتى لعاصمة اململكة، بحيث أننا ولينا كنشوفو العشرات ديال 
السيارات التي تعمل على نقل املواطنات واملواطنين، إلى املدن املجاورة، 

املدن اللي تنشأت تامسنا كمثال واللي ما توفرش لها النقل العمومي اللي 
سمح بأن املواطن يتنقل بكرامة، وفي راحة بعد يوم مضني من العمل، 
هاد الظاهرة اللي بطبيعة الحال، هي بغينا وال كرهنا، غير قانونية، لكنها 
تعالج إشكاال في الواقع مرتبط باألزمة ديال النقل، لكن ال يمكن، من 
أجل حل أزمة النقل، أننا نعطلو القانون بشكل نهائي، في الوقت الذي 
يجب على الحكومة أن تبحث عن حلول وأن تجتهد وأن تقوم بدراسات 
تسمح لها بقراءة الواقع كما يجب، عبر مجموعة من املدن ديال البالد 
ديال  لإلشكالية  إجابات حتى  به  تقدم  اللي ممكن  بالشكل  والقرى، 
العطالة اللي كاينة في بالدنا، ألن يكفي أننا نشوفو الحاجيات، الخصاص 
وتعطى رخص طبقا للقانون، ألن سيارة األجرة باش يسوقها الواحد، 
راه خصو تكون عندو رخصة ثقة، فما بالنا بشخص يحمل في سيارته 
الخاصة، 6 حتى ل 8 د الناس وهو ما عندوش الرخصة ديال الثقة، 
بالتالي يجب أن نقدم إجابات عملية قانونية، تعالج األزمة ديال النقل 
اللي كاينة، واللي هي واقع حاصل لألسف الشديد، أنا عطيت مثال 
بالنموذج اللي هو العاصمة ديال اململكة، بإعطاء رخص استثنائية، مع 
مراقبة تهم السيارات التي تنقل املواطنات املواطنين والحافالت كذلك، 
بالشكل اللي يجعل الكرامة ديال املواطن هي فوق كل اعتبار، الراحة 
ديالو، الخدمة العمومية التي يجب أن تكون متوفرة، وفي نفس الوقت 
نقدمو إجابات لواحد اإلشكاالت اللي كاينة اللي مرتبطة بالعطل، ألن 

هاد الواقع هذا، لألسف الشديد،..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطيكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

إذن هاد املوضوع كيتعلق بالنقل ، نضيف واحد القضية 1600 من 
املستخدمين ديال الشركة ديال النقل هنا على مستوى العاصمة، تم 
إدماجهم و301 اللي متبقين غادي تشملهم عملية املغادرة الطوعية، 
ومن 25 أبريل بدات العملية ديال استئناف النشاط والعمل بشكل 
تدريجي، املشكلة ديال التنقالت الحضرية، هذا واحد من اإلشكاليات 
الكبيرة اللي كتواجهنا، وكتواجه اآلن املدن في بالدنا، حتى في العالم 
القروي وخا دارت اآللية ديال النقل املزدوج، وهاد ال�ضي أدى لبروز 
ظاهرة ديال النقل الغير املهيكل والنقل السري، وخاصة بفعل عدم 
التوفر على نظام دائم للتمويل ديال النقل، مع التوسع ديال املدن. راه 
كنا شحال هادي %50 في العالم الحضري، %50 في العالم القروي، 
دابا %60 ديال ساكنة املغرب، مع ارتفاع عدد الساكنة، مركزين في 
دون  الجديدة،  السكنية  املشاريع  من  مجموعة  ديال  اإلنجاز  املدن. 
دراسة مسبقة لكيفية ربطها بوسائل النقل، فضال عن عدم توفر البنية 
التحتية الطرقية الالزمة في بعض املناطق، مما كيأدي لهاد الصعوبة، 
الخيارات اللي دارت: أوال إحداث صندوق مواكبة إلصالح النقل في سنة 
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2007، باش يعطي إعانات مالية في هذا الصدد، 2014 عدل الصندوق 

املالية ديالو، وتم بعد ذلك تشجيع الجماعات  ترفعات اإلعتمادات 

الترابية التي تريد إنجاز مخططات للتنقالت الحضرية عبر دعم مالي لها، 

باش توضع هذاك املخطط، وبشكل استباقي لصعب التحديات. أيضا 

القيام بحمالت تمشيطية واسعة النطاق بجميع نقط وأماكن وقوف 

السيارات ألن داك �ضي فيه مخاطر على سالمة األشخاص، في مدينة 

الرباط، مواجهة هذه الظاهرة ستتم تدريجيا بدخول الشركة الجديدة 
في السؤال السابق بدءا من شهر يوليوز  التي تحدثت عنها   »ALSA«

املقبل، توفير عدد كافي من الحافالت ذات الجودة العالية، وفي نفس 

الوقت سياسة اجتماعية مواكبة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا ما يخص املادة 152. 

شكرا للجميع، شكرا للسيد الوزير اللي رافقنا طيلة الجلسة، ضفعت 

الجلسة ورمضان كريم.
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محرر الجلسة الس دسة والخمسي0 بعد امل ئة

الت ضيخ: اإلثنين 7 رمضان 1440ه )13 ماي2019م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد  الرئ سة: 
النواب.

الساعة  ابتداء من  3 ساعات وثمانية وثالثون دقيقة  التوقيت: 
الحادية عشر صباحا والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
الحكومية التالية:

الصحة؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

العدل؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ .•

واإلقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
اإلجتماعي؛

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ .•

املكلف بحقوق اإلنسان. .•

السيد محمد والزين ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0،

افتتحت الجلسة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملراقبة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا 
العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم 33 سؤاال شفهيا 
موزعة على القطاعات التالية: الصحة، التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتنمية  واملعادن  الطاقة  العدل،  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 
املستدامة، األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية، القطاع 
املكلف  القطاع  اإلجتماعي،  واإلقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلف 
بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني وأخيرا وليس آخرا القطاع املكلف 

بحقوق اإلنسان، نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 
السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

السيدة عزوه  العراك أمينة املجلس:

شكرا السيد الرئيس،

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين،

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من تاريخ 6 إلى 13 ماي 2019، توصلت رئاسة مجلس 
النواب ب 34 سؤاال شفويا، 216 سؤاال كتابيا، 36 جوابا عن أسئلة 

كتابية، وتم سحب سؤال شفوي واحد، شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة األمينة، للتذكير فقط أخبر السيدات والسادة النواب 
املحترمين على أنه ستعقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس 
املستشارين تخصص لتقديم السيد رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية 
لعمل الحكومة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية والنصف من هذا 

اليوم.

كما توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس 
األسئلة  تأخير  فيها  يطلب  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة 
املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  الصحة،  بكل من قطاعات  املرتبطة 
والتعليم العالي والبحث العلمي، الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، 
نظرا اللتزامات حكومية طارئة للسادة الوزراء املعنيين، وتأسيسا على 
آخر  في  التوالي  املعنية ستدرج على  الوزارية  القطاعات  فهذه  ذلك، 

الجلسة.

السيدات والسادة النواب األفاضل، أود اإلشارة فقط فيما يخص 
الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب، بناء على املادة 
برمجت  أو  برمجت  فقد  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  من   152

املواضيع التالية:

ظاهرة االستقاالت الجماعية لألطباء عن فريق التجمع الدستوري؛ 
الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب مع بداية حلول فصل الصيف 
عن فريق األصالة واملعاصرة؛ مذكرة وزير التربية الوطنية والتكوين 
كان  ما  كيف  التظاهر  تنظيم  ملنع  الجامعات  لرؤساء  املوجهة  املنهي 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عن  الجامعية  املؤسسات  بمرافق  نوعه 
والتعادلية؛ ثم عن اإلضراب الذي تخوضه طالبات وطلبة الطب العام 

وطب األسنان والصيدلة عن فريق العدالة والتنمية.

حضرات السيدات والسادة، إذا سمحتم سنشرع اآلن في بسط 
العدل  بقطاع  ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة 
ونرحب بالسيد الوزير، السؤال األول هو سؤال عن النهوض بأوضاع 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الشرعي  الطب 
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اإلشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة مينة الط لبي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، رمضان مبارك سعيد، يعتبر الطب الشرعي مدخال 
حاسم  أثر  وله  جنائية  عدالة  ولتحقيق  العادلة  للمحاكمة  أسا�ضي 
السيد الوزير على األحكام، صدور األحكام والقرارات وكذلك في تكييف 
املتابعات القضائية. سؤالنا السيد الوزير هو ما هي اإلجراءات والتدابير 

االستعجالية التي تتخذونها لتطوير خدمات الطب الشرعي، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جوابكم السيد الوزير.

السيد محمد أوج ض، وزير العدل:

صباح الخير، رمضان مبارك واعواشر مباركة، كما تفضلتي إذن 
يرام ورغم  في املغرب ليست على ما  بالفعل وضعية الطب الشرعي 
أهميتها في تحديد الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات املحاكمة العادلة 
وتطوير آلية العدالة الجنائية، لكل هذه األسباب بادرت وزارة العدال 
إلى يعني إعداد مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة 
الطب الشرعي، حيث تم استحضار كل املواثيق الدولية وأيضا توصيات 
املهنيين والندوات العلمية التي تناولت املوضوع، كما تعلمين تشرفت 
بتقديم مشروع هاد القانون الذي أحيل اليوم 4 يناير 2019 وهو اآلن 
أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر، يهدف 
القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ملمارسة مهنة الطب الشرعي، 
يهدف إلى إعطاء مصداقية للشواهد الطبية ولتقارير الخبرة الطبية 
التي تعرض على القضاء ليقومو بتوحيد ممارسة الطب الشرعي ببالدنا 
وتشجيع الشباب على اإلقبال على هذا التخصص في الجامعات املغربية 
من خالل استقطاب أطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج 
إليه وتحسين ظروف التكوين وفتح آفاق مهنية محفزة لهم، مضامين 

هذا القانون..

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئبة السيدة مينة الط لبي:

شكرا السيد الوزير، بالفعل هناك مشروع قانون معروض أمام 
فراغا  هناك  أن  نعرف  الوزير  السيد  لكن  والتشريع،  العدل  لجنة 
تشريعيا داخل اململكة ونعرف بأن هذا الطب الشرعي له أهمية قصوى 
وأن املشكل فتح خصوصا أمام هيئة اإلنصاف واملصالحة حينما وجد 

الجماعية،  واملقابر  واملتوفون  املختفون  هوية  تحديد  كيفية  مشكل 
ومنذ ذلك الوقت والجمعيات الحقوقية تطالب بإخراج هذا القانون 
وجاءت كذلك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وطالب بضرورة إخراج 
هذا القانون ثم أن إصالح منظومة العدالة، كذلك اشتغل على هذا 
القانون، لكن مع ذلك نقول بأن القانون في حد ذاته قاصر، السيد 
الوزير ونحن نجد اآلن السيد الوزير أن الجزائر بجوارنا أنها تتوفر على 

219 طبيب شرعي في حين أن املغرب ال يتوفر سوى على 17 هاد 17..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع، آه تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الفت ح أهل مكي:

ال يعقل أن جهة برمتها كجهة الداخلة ال تتوفر على طبيب شرعي وال 
على مصلحة الطب الشرعي، عندما تكون حالة تستوجب األمر يتطلب 
األمر نقل الجثة إلى أكادير وال تصل إلى أن تتعفن، أين نحن من إصالح 

منظمة العدالة ومن العدالة الجنائية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
شكرا السيد الوزير فيما تبقى من الوقت إيال بغيتو، شكرا نمر إلى 
السؤال املوالي، سؤال عن تف�ضي ظاهرة السمسرة بمحيط مجموعة 
العدالة  املحترمين من فريق  النواب  والسادة  للسيدات  املحاكم  من 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد بلعيد أعلوالل:

تطهير  أجل  من  الوزارة  استراتيجية  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
محيط املحاكم من السماسرة نسائلكم؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير لكم الكلمة.

السيد محمد أوج ض، وزير العدل:

شكرا السيد النائب، حقيقة هذا مشكل يجب التعبئة ملواجهته، 
املحاكم املرافق العمومية التي تعرف توافد عدد كبير من املواطنين إما 
لحضور الجلسات أو لتتبع القضايا أو االطالع على ملفاتهم أو الحصول 
على خدمات قضائية، هاد الفضاء القضائي املفتوح أمام العموم يتسلل 
بعض السيئي النية ممن يستغلون سداجة بعض املتقاضين أو حالتهم 
االجتماعية أو النفسية للنصب عليهم، فيوهمونهم بقضاء أغراضهم 
مقابل الحصول على مبالغ مالية أو ما بات يعرف بظاهرة السمسرة 
في املحاكم، إذن الوزارة مجندة منذ سنوات لوضع حد لهذه الظاهرة 
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اإلجرامية اتخذت مجموعة من اإلجراءات ذات الطبيعة الوقائية منها: 
تثبيت كاميرات املراقبة بمحيط املحاكم؛ تعزيز تواجد األطقم األمنية 
اليومية  املراقبة  مهم  تتولى  التي  األطقم  هذه  تتولى،  التي  باملحاكم 
للوافدين؛ فرض تسجيل ولوج جميع األشخاص وإدالئهم بما يثبت 
هويتهم وصفتهم، إقرار إلزامية حمل موظفي املحكمة لشارة الصفة 
املهنية؛ إحداث مكاتب لإلستقبال؛ تعميم إحداث مكاتب الواجهة على 
للمرتفقين؛  القضائية  صعيد جل املحاكم لتوفير مختلف الخدمات 
حوسبة عمليات جميع مراحل عملية التقا�ضي من بداية الدعوة إلى 
نهايتها للتقليص ما أمكن من حضور األطراف للمحاكم؛ تشديد عقوبتي 
جنحتي النصب وإدعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون في مشروع 
والتشريع  العدل  لجنة  أنظار  على  حاليا  املعروض  الجنائي  القانون 

وحقوق االنسان، إضافة إلى هذه املقتضيات، هناك..

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئبة السيدة مريمة بوجمعة:

إذن السيد الوزير، هاد السماسرة يعيثون نصبا واحتياال وفسادا 
في ردهات املحاكم، لذلك فإن األمر حزما أكبر وتظافرا للجهود، هاد 
بطء  ومن  تعقيد  ومن  هشاشة  من  تقتات  الوزير  السيد  الظاهرة 
منظومة العدالة، لذلك فإن التدابير التي سردتموها والتي هي عبارة عن 
تدابير إجرائية يمكن أن تبقى تقلل من الظاهرة وال يمكن أن تعالجها 
وتحاربها، لذلك، فاملرجو السيد الوزير أوال، تيسير الولوج إلى الخدمات 
من  املعلومة  إلى  الولوج  تيسير  وكذلك  واملالية،  والقضائية  اإلدارية 
والشبابيك  الواجهة  الواجهة وخدمات  وتعميم مكاتب  تفعيل  خالل 
األمامية، كذلك من خالل إقامة بنية سهلة وميسرة لالستقبال، ثانيا 
جودة الخدمات وجودة األحكام القضائية والتسريع في معالجة األحكام 
تحديث  كذلك  ثم  القضائية،  األحكام  تنفيذ  في  وكذلك  القضائية 
املحاكم من خالل تبسيط املساطر وكذلك إلغاء ما يمكن إلغاؤه منها 
والشروع في الجلسات الرقمية ورقمنة جميع مرحلة التقا�ضي، تفعيل، 
السيد الوزير، هاد العملية حتى يتم يعني، كذلك السيد الوزير هاد 
ال�ضي ما يمكن لو يكون إال بتوعية املواطنين من خالل حملة توعوية 

تقودها الوزارة في وسائل اإلعالم العمومي، سواء املرئية أو السمعية.

السيد ضئيس الجلسة:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو، شكرا، إذن سنمر للسؤال املوالي وهو سؤال متعلق 
النواب  والسادة  للسيدات  القضائية  الخبرة  مهنة  وتقوية  بتعزيز 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل ال�ضي هشام.

الن ئب السيد هش م امله جر4:

السيد الوزير، نسائلكم عن الخبرة القضائية ومستجداتها؟ وشكرا 
السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

السيد محمد أوج ض، وزير العدل:

شكرا جزيال للفريق املحترم على إثارة هاد املوضوع، هو موضوع هام 
جدا، نحن بصدد وضع اللمسات األخيرة على مشروع القانون إلصالح 
هاذ إصالح موضوع الخبرة، هو اليوم منظم بالقانون 45.00 الصادر 
من  يعتبرون  القضائيين  الخبراء  للقانون  طبقا   ،2001 يونيو   22 في 
مساعدي القضاء والقانون عرف الخبير القضائي بكونه هو املختص 
الذي يتولى بتكليف من املحكمة التحقيق في نقط تقنية وعلمية وفنية 
معينة ومحددة، القانون نظم الخبرة بشكل مفصل، السيما من حيث 
بيان كيفية وضع الجداول، شروط التسجيل، حقوق وواجبات الخبراء، 
الجهة املكلفة بمراقبتهم، بيان مساطر التأديب التي يخضع لها الخبراء 
الى غاية نهاية 2018 عندنا 3343 خبيرا منهم 208 ديال النساء، ملا بدينا 
الحوار هع هاذ الخبراء بشكل توافقي وصل تقريبا إلى الصياغة النهائية 
بقانون جديد، أهم ما سيأتي به هذا القانون الجديد إن شاء هللا هو 
إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائين تجمع شتاتهم وتوحد صفوفهم 
في إطار مسطرة املصادقة، هناك اجتماعات متتالية مع السادة الخبراء 
أساسا إلنشاء منصة للتبادل اإللكتروني بين السادة الخبراء ومحاكم 
لدورات  يخضعون  أيضا  معهم،  اجتماعات  عدة  عقد  تم  اململكة، 
تكوينية متعددة باملعهد العالي للقضاء، هاذ الخبراء كما تفضلتم يعني 

كاين تشعب القضايا والنوازل وتعدد..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد هش م امله جر4:

السيد الوزير ربما الجرائم عرفت تطور واملغرب عرف تطور، العالم 
كله عرف تطور، ولكن لألسف هاذ املهنة باقية هي هي، وكتعرف بأن 
الخبرة ربما القضاء شحال من حاجة بأن القضاء باسم الخبراء، والزال 
امللف ديال الخبراء هو هو، يعني حاجة بسيطة كتخرجوها في الجريدة 
الرسمية، شحال من مغربي كيقرا الجريدة الرسمية السيد الوزير؟ 
راه اآلن كاينة كاين يعني خاص الوزارة على األقل تدير واحد املوقع 
إلكتروني وعالش هاذ العدد الخبراء يكون قليل؟ كنمشيو لبعض املدن 
كنلقى خبير أو خبيرين؟ عالش كنزيرو املواطن وما عالقة هذاك املواطن 
تيم�ضي يشوف هذوك 2 خبراء؟ يعني والجرائم الحديثة يعني أكثر الريات 
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مازال ما سمعناش خرجتو خبراء فهاذ املجال السيد الوزير؟ ولهذا هاذ 
امللف خاصو يتطور مع املجتمعن منين كنتكلمو على الخبرة، كنتكلمو 
على تطور املجتمعات، احنا باقي كنتعاملو مع الخبراء ديال الثمانينات 
ديال السبعينات ديال حادثة السير ديال هذا باقين هما هما، ولكن مع 
التطور الجليل سواء العقارية سواء افلكترونية مازال ما سمعناش 
بأن درتو �ضي مجهود فهاذ الباب ونتمناو باش على القل تديرو شفافية 
وتبينو هاذ ال�ضي في املوقع اإللكتروني يعرفو املغاربة مع من كيتعملو 
السيد  شكون  تقارنوهم  كنتو  إيال  الرسمية  الجريدة  الخبراء  وعدد 

الوزير، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع ال يبدو شكرا، إذن نشكر السيد 
الوزير على حسن مساهمته في هذه الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي 
وهو القطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية، نرحب 
بالسيدة الوزيرة ونمر مباشرة إلى السؤال األول في القطاع وهو سؤال 
عن استفادة نساء العالم القروي من مراكز التأهيل وتقوية القدرات 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة مشكورة تفضلي.

الن ئبة السيدة مريم ع ملي:

السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي تتخذونها لتأهيل وتقوية 
قدرات النساء في العالم القروي؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحق و4، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا السيد الرئيس،

بالغة  أهمية  ذي  موضوع  عن  سالتي  املحترمة،  النائبة  السيدة 
الرتباطه باملجال القروي صحيح قد يكون هناك نقص، لكن هناك 
باملجال  املغربية  املرأة  لصالح  عمل  وهناك  بنيات،  وهناك  تواجد، 
القروي، ونقدر نحيلك فقط على إكرام وهي الخطة الحكومية للمساواة 
التي تضم حزمة من اإلجراءات الخاصة باملرأة في املجال القروي، طبعا 
والتكوين  التربية  مراكز  منها  لالستقبال  البنيات  من  مجموعة  هناك 
والتعاون الوطني اللي الخريجات ديالهم تنسهروا على تكوين تعاونيات 
والتشبيك ومواكبته في عملهم وكذلك في تسويق منتوجاتهم، وهناك 
كذلك جائزة التميز للمرأة املغربية التي في دورتها السابقة شجعت أية 

مبادرة نحو املرأة القروية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة تفضلي

الن ئبة السيدة مريم ع ملي:

السيدة الوزيرة، رغم الخطط التي ذكرتي فإن الفقر والهشاشة هو 
السمة السائدة في العالم القروي وال يمكن تحقيق التنمية القروية دون 
الفعالة فهي املزارعة والحرفية  باملرأة القروية وبمساهمتها  اإلعتراف 
إمكانياتها  من  الرغم  على  ألسرتها  الغذاء  توفر  والعاملة  والتاجرة 
املحدودة، فهي قوة فاعلة هامة على على مستوى الشغل واإلنتاج من 
خالل األنشطة الفالحية والشبه الفالحية التي تقوم بها حيث تصل 
نسبة النساء في اللواتي يشتغلن في األعمال الفالحية إلى %80 في بعض 
املناطق، مع هذا كله فاملرأة القروية في مختلف املناطق املغربية تعرف 
إقصاءا كليا من الناحية املؤسساتية والتنظيمية ناهيك عن التهميش 
في  التحتية والحق  العمومية والبنية  وعدم اإلستفادة من الخدمات 
التطبيب والتعليم وإنشاء النوادي النسوية وغير ذلك، كما أنها السيدة 
الوزيرة تعاني من ضعف اإلستفادة من التكوين واإلرشاد والصعوبة 
في تسويق منتجاتها، باإلضافة إلى ضعف التنظيم واإلقصاء من دوائر 
القرار وقلة تمثيليتها في التنظيمات املهنية والجمعوية. يجب، السيدة 
الوزيرة، أن ترتكز الجهود على تمكين املرأة القروية وتعزيز قدرتها على 
في  أفضل  بشكل  إدماجها  وبالتالي  وتسويقه،  وتثمينه  إنتاجها  تدبير 
واللوجيستيكي  املالي  بالدعم  وذلك  واإلقتصادي  اإلجتماعي  النسيج 
واملعنوي لالنخراط في أنشطة مدرة للدخل إلبراز املساهمات القيمة التي 

تقوم بها جنديات الخفاء ألسرهن ومجتمعهن وانتشالهن من الفقر..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع ؟ ال يبدو. شكرا، اللي 

بغيتي تفضلي.

السيدة بسيمة الحق و4، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

خاصكم  تهويل  دون  ولكن  نقص  هناك  يكون  ممكن  بغيت  ال 
تكتاشفوا العالم القروي اليوم ودور املرأة فيه سترون عجبا، خصوصا 
أن هناك بنيات وهناك مؤسسات للتكوين، وكالة التنمية اإلجتماعية 
اليوم تقوم بعمل مهم جدا في إطار برنامج ارتقاء الذي تستفيد منه 

النساء في املجال القروي، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال املوالي دائما في القطاع وهو 
الخطيرة  لألعمال  ومزاولتهم  األطفال  تشغيل  إشكالية  عن  سؤال 
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للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، لكم 
الكلمة السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد مصطفى ب يت س:

شكرا السيد الرئيس،

عن إشكالية تشغيل األطفال ومزاولتهم ألعمال خطيرة، نسائلكم 
السيدة الوزيرة؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزيرة لكم الكلمة.

السيدة بسيمة الحق و4، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا السيد الرئيس،

سؤال أيضا مهم بمرجعية مدونة التشغيل وكذلك قانون تحديث 
شروط الشغل والتشغيل العاملين املنزليين، تعلمون أن هناك مجموعة 
من املقتضيات الحمائية لألطفال في هذا املجال، هناك في املقابل واحد 
الرقم اللي هو ديال %80 من األطفال الذين يشتغلون هم في الواقع 
منقطعون عن العمل، عفوا منقطعون عن التدرس، وبالتالي كان لزاما 
على الحكومة أن تركز، الحكومات متعاقبة على تمدرس األطفال، لذلك 
عندنا برنامج تيسير أو برنامج مليون محفظة وكذلك اإلهتمام بالطالب 
والطالبة كان من ضمن األشياء التي تحصن األطفال من التواجد في 
التابعة  الشارع والتواجد في مجال التشغيل، طبعا مفتشية الشغل 
وكذلك  الحاالت،  عند  وتقف  ديالها  بالدور  كتقوم  التشغيل  لوزارة 
املقتضيات  تتجاوز  التي  الجهات  ضد  األحكام  من  مجموعة  تصدر 
القانونية، ونبغي كذلك نقول بأن األجهزة الترابية اللي جابتها السياسة 
العمومية املندمجة لحماية األطفال ستقوم بدور حمائي كذلك في هذا 

الباب لألطفال الذين يتواجدون في وضعية التشغيل.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، التعقيب لكم السيد النائب.

الن ئب السيد مصطفى ب يت س:

العالمي  اليوم  هو  سنة  كل  من  الوزيرة  السيدة  يونيو   12 يوم 
السياسة  واحد  إخراج  على  عملتو  أنتما  األطفال،  تشغيل  ملكافحة 
محدودة  كتبقى  ولكن  باملغرب،  الطفولة  لحماية  مندمجة  عمومية 
اللي كيطرحها هاذ املشكل ديال تشغيل األطفال،  بالنظر لإلشكالية 
ألنه منين كناخذو السياسة العمومية املندمجة كنلقاوها عبارة عن 
مجموعة ديال النوايا اللي الهدف ديالها هو أنها تحسن من الظروف 
أو ال تحط األطفال في مكانهم الطبيعي، ولكن هاذ اإلشكالية بالضبط 

ديال التشغيل خليني نتشارك معاك بعض اإلحصائيات اللي قدمتهم 
HCP السيدة الوزيرة من 7 داملليون ديال األطفال خاصة اللي كتراوح 
األعمار ديالهم ما بين 7 و17 سنة: 247 ألف طفل السيدة الوزيرة، 
247 ألف طفل في حالة ديال التشغيل، صحيح أنهم في األعمال السيئة 
أو في األعمال غير السيئة، ولكن منين تناخذ األعمال السيئة تنلقى 
فوق 60 ألف طفل، فبالتالي ما يمكنش هاذ 60 ألف طفل تبقى خارج 
اإلهتمام ديال الحكومة وما تكونش سياسية عمومية مندمجة خاصة 
بهاذ اإلشكالية ديال تشغيل األطفال، 60 ألف طفل، 60 ألف عائلة في 
املستقبل يعني واحد الرقم اللي مخيف ومهمول، احنا ما كنقلوش من 
العمل ديال الحكومة، ولكن البد أن الحكومة اليوم توفر على سياسة 
عمومية، ناخذو مثال ديال مصر غيتقال بأن عدد األطفال في مصر 
أكبر، ولكن هاذ اإلشكالية هي اللي كتجيب جميع املآ�ضي اإلجتماعية 

واإلقتصادية اللي..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع ال يبدو شكرا، السيدة 

الوزيرة باقي ليك، تفضلي في ما تبقى من الوقت.

السيدة بسيمة الحق و4، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا، بغيت نتفاعل معاك حول األرقام اللي طبعا معتمدة عليها 

ديال البحث الوطني حول التشغيل ديال 2017 وغالبا اللي كاين واحد 

التطور من 2013 كانت عندنا 762 اليوم عندنا 684 أي أن هناك..

السيد ضئيس الجلسة:

حسن  على  لكم  وشكرا  الوقت،  انتهى  الوزيرة  السيدة  شكرا 

مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع املوالي هو القطاع املكلف 

بالصناعة التقليدية والتنمية اإلجتماعية، نرحب بالسيدة الوزيرة ونمر 

مباشرة للسؤال األول هو سؤال متعلق بتأهيل اإلقتصاد اإلجتماعي 

والتضامني للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد املفرل الط هر4:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الوزيرة، ما هي التدابير املتخذة لتأهيل قطاع اإلقتصاد 

الثروة  خلق  على  قادرا  معه  يصبح  بشكل  التضامني  اإلجتماعي 

اإلقتصادية  الحياة  وإنعاش  الساكنة  وتحسين دخل  الشغل  لفرص 

واإلجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي وشكرا؟
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب لكم السيدة الوزيرة

السي حة  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  املصلي،  جميلة  السيدة 
االجتم عي  واالقتص د  التقليدية  والصن عة  الجو4  والنقل 

املكلفة ب لصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال، موضوع اإلقتصاد 
اإلجتماعي اليوم فعال يشكل راهنية وله دور كبير على مستوى التنمية 
بمكوناتة  اإلجتماعي  اإلقتصاد  اليوم  ألن  املجالية،  والتنمية  املحلية 
الرئيسية وهي الجمعيات التنموية والتعاونيات واملقاوالت اإلجتماعية 
مجهودات  كاينة  واليوم  أساسية،  رافعة  فعال  يشكل  والتعاضديات 
استراتيجية  وضع  وهو  الحكامة  مجال  في  أهمها  نسرد  يمكن  كبيرة 
جديدة ل10 سنوات القادمة اليوم احنا في مراحل متقدمة من إنجاز 
هذه االستراتيجيات، سنمر إلى مرحلة إنجاز املخطط القطاعي وكمرحلة 
الرؤية  النهائية على  التشخيص وبعد املصادقة  متقدمة بعد مرحلة 
االستراتيجية الجديدة، اليوم كذلك هاد القطاع كيحظى ببرامج مهمة 
على مستوى التأهيل والتكوين، وهي اللي عطاتنا تقدم كبير على مستوى 
عدد التعاونيات، اليوم انتقلنا إلى 20 ألف تعاونية بعد ما كنا 16 ألف 
قبل سنتين، اليوم كذلك في العمل التعاوني تبذل مجهود كبير على 
مستوى التحسيس واملواكبة من أجل تشجيع الشباب والنساء على 

تأسيس التعاونيات واإلنخراط في مقاوالت إجتماعية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

الن ئب السيد املفرل الط هر4:

السيدة الوزيرة، كان من املفروض أن تجعل الحكومة االقتصاد 
اقتصادي  كبديل  العمومية  سياستها  قلب  في  التضامني  اإلجتماعي 
واجتماعي بالعالم القروي، من أجل تحسين دخل الساكنة ومعالجة 
معضلة البطالة بالنظر للطاقة الشابة واملؤهالت الطبيعية التي يتوفر 
إلقليم  بالنسبة  الشأن  هو  كما  وتثمينها،  استثمارها  واملطلوب  عليها 
املنتوجات  تثمين  إلى  ويحتاج  البطالة  أبناؤه من  يعاني  الذي  تاونات 
الفالحية كالزيتون والتين والخروب واملنتوجات الصناعية التقليدية 
واملنتوجات السياحية، من خالل دعم التعاونيات والجمعيات في غياب 

منشآت اقتصادية باملنطقة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال يوجد. تفضلي السيدة الوزيرة .

السي حة  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  املصلي،  جميلة  السيدة 
االجتم عي  واالقتص د  التقليدية  والصن عة  الجو4  والنقل 

املكلفة ب لصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

هو املوضوع كيفما قلت في هاد املوضوع بالنسبة لنا يشكل أولوية، 
أولوية  يشكل  اإلجتماعي  اإلقتصاد  الحكومي  البرنامج  في  وكذلك 
واتعطات له األهمية التي يستحقها، بالنسبة إلقليم تاونات عندنا فيه 
8 ديال املشاريع في الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية هي جزء ال 

يتجزأ من اإلقتصاد اإلجتماعي يعني في منظومته العامة..

السيد ضئيس الجلسة:

املوالي  السؤال  إلى  ونمر  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
وهو سؤال عن حصيلة قطاع الصناعة التقليدية خالل سنة 2018 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد اللطيف ضشيد:

رافعة  التقليدية  الصناعة  قطاع  من  لتجعل  الحكومة  تسعى 
أساسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، عن حصيلة الحكومة في 

هذا املجال نسائلكم السيدة الوزيرة؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة تفضلوا

السي حة  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  املصلي،  جميلة  السيدة 
االجتم عي  واالقتص د  التقليدية  والصن عة  الجو4  والنقل 

املكلفة ب لصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

العناوين  غنعطيك  كثيرة  معطيات  وفيها  مهمة  والحصيلة  املهم 
ألن الوقت ال يسمح، العنوان األول وهو اإلشتغال على مجال الحكامة 
غايتحال  واليوم  التقليدية  للصناعة  املنظم  القانون  على  االشتغال 
يعني فهاد األسبوع على البرملان، إن شاء هللا، عندنا كذلك اإلشتغال 
على برامج لدعم القدرات والتكوين، عندنا كذلك من املجاالت الكثيرة 
املهم التي اشتغلنا فيها مجال الترويج وتثمين املنتوجات املحلية ومجال 

التسويق وكذلك التفكير في أشكال جديدة للتمويل.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب تفضل تفضل.

الن ئب السيد عبد اللطيف العيد4:

السيدة  بها  كتقوم  اللي  للمجهودات  والتقدير  الشكر  كل  إذن 
الوزيرة، ومن خاللها كنشكر الحكومة على هاد املجهودات اللي كدير 
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في العناية بهاد الفئة من املواطنين اللي كل �ضي متفق على األهمية 
ديال هاد القطاع والفئات يعني سواءا في التشغيل أوال في هاد امليدان 
ديال التشغيل، بالنسبة للكلمة ديالي نقول بأن هاد الفئات بعدا متاع 
الصناع التقليديين هما فئتين كاين التقليديين يعني دوك ديال الصناعة 
التقليدية التاريخية وكاينة الخدماتيين، هاد الخدماتيين اللي هم فيهم 
داك الحرفي، امليكانيكي، أوالسيكليس أو النجار ما هو حظه من البرامج 
الحكومية ومن التنمية؟ لذلك يجب العناية بهاد الفئات والعناية من 
اللي  الصحية  التغطية  ديال  القضية  ديالهم وكنشجع  الدعم  خالل 
كانت التغطية الصحية والحماية اإلجتماعية اللي غتوجه لهاد الفئة، 
في  باش تسرع  الحكومة، وكنطالب  بها  قامت  راه خطوة جيدة  هذه 
التنزيل ديالها ألن هاد الفئات يعني راه كتعيش الهشاشة وكتعيش الفقر 

واحد العدد كبير منها، وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد ضئيس الجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع، ال يوجد السيدة الوزيرة تفضلو.

السي حة  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  املصلي،  جميلة  السيدة 
االجتم عي  واالقتص د  التقليدية  والصن عة  الجو4  والنقل 

املكلفة ب لصن عة التقليدية واالقتص د االجتم عي:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب، فعال قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع مهم 
قطاع مشغل يشغل أكثر من %20من الساكنة النشيطة أغلبهم من 
النساء في العالم القروي، وأغلبهم كذلك من الشباب فهو قطاع عندو 
قدرة يشغل يعني املسنين يشغل ذوي االحتياجات الخاصة يشغل فئات 
متعددة من املجتمع اليوم هاد القطاع عندو بنيات الحمد هلل موجودة 
التقليدية  الصناعة  ملوضوع  بالنسبة  اململكة  مناطق  من  العديد  في 
على  اشتغالت   2015/2007 السابقة  االستراتيجية  فعال  الخدماتية 
الصناعة التقليدية ذات البعد الفني واإلنتاجية، اليوم االستراتيجية 
اللي هو الخدمات ألن  الثالث  التي نشتغل عليها ستضم هاد املكون 
الخدمات هذا قطاع كبير وعريض ومع ذلك البرامج اليوم واملخطط 
القطاعي اللي كنشتغلو فيه هاد القطاع وهاد الفئة حاضرة بقوة خاصة 
على مستوى التكوين وعلى مستوى السالمة املهنية واليوم نعد حملة 
غادي نطلقها في مجال السالمة املهنية خاصة بمجموعة من الحرف 
تهديد  يشكل  يمكن  املطلوب  بالوجه  ديالها  األداء  عدم  أحيانا  اللي 
للسالمة الجسدية املشتغلين فيها فهو يعني اليوم قلت االسراتيجية 
الجديدة كضمن هاد الفئة وغادي تدخل يعني ضمن الفئة اللي كاينة 
فيها وكذلك التعريف ديال القانون القانون املنظم ألنشطة الصناعة 
التقليدية حرصنا في التعريف أن الصناعة التقليدية في املغرب يكونو 
الفني  البعد  عندها  اللي  التقليدية  الصناعة  املكونات  ديال   3 فيها 
والصناعة التقليدية النفعية والصناعة التقليدية الخدماتية اللي فيها 

هاد الفئة العريضة، هاد القانون بالنسبة لنا مهم ألنه غادي يشكل 
واحد اإلطار د الحكامة وهو إحداث ألول مرة مجلس وطني للصناعة 

التقليدية اللي غادي تكون فيه.

السيد ضئيس الجلسة:

الجلسة  هذه  في  مساهتمكم  حسن  على  الوزيرة  للسيدة  شكرا 
وننتقل إلى القطاع املوالي هو القطاع املكلف بالتنمية املستدامة، إذا 
غادي نأجلو السؤال املتعلق بقطاع املكلف بالتنمية املستدامة ونمر إلى 
القطاع، ال، اتفقنا أن الصحة رجعات اللور كانت مبدئيا في الجدول 
اللي كان مبدئي تم االتفاق عليه كانت غادي تكون في األول ومن بعد 
نزوال عند رغبتكم السيد الوزير رجعات، غير باش نتفاهمو عفاك، 
نقولو نبقاو في القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني 
نرحب بالسيد الوزير ونمر إلى السؤال األول وهو سؤال عن استفادة 
نزالء السجون من العناية الصحية والنفسية ومن برامج إعادة اإلدماج 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والتأهيل 
واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة زكية املريني:

السيد الوزير، عن استفادة نزالء السجون من العناية الصحية 
والنفسية ومن برامج إعادة اإلدماج والتأهيل نسائلكم؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

يهم  السجون  ديال  املندوبية  مستوى  على  طموح  برنامج  هنالك 
الرعاية الصحية والتأهيل واإلدماج يمكن نعطي واحد املؤشر رقمي 
أن عدد األطباء واألطر الطبية ارتافع ل 737 بحيث عندنا الطبيب لكل 
883 سجين مقابل على املستوى الوطني طبيب لكل 1929 كاين مجهود 
بحيث االستجابة مرتفعة باإلضافة للمجهود اللي كاين على مستوى 

التأهيل، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب.

الن ئبة السيدة زكية املريني:

السيد الوزير، طبعا ما يمكن ليناش نكرو بأنه كاين تقدم حاصل 
بالنسبة لوضعية السجون من ناحية عدد السجون، ومن ناحية أيضا 
بعض البرامج اللي هي لصالح هاد السجناء، لكن كل التقارير الدولية 
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اللي  التقارير  وأيضا  الحقوقية  الجمعيات  بها  اللي كيقومو  والوطنية 
بأنه كاين آفات  العامة إلدارة السجون كتأكد  املندوبية  كتخرج من 
خطيرة داخل السجون املغربية، وهاذ ال�ضي بسبب أنه كاين االكتظاظ 
من جهة، ومن جهة ثانية كاين يعني ضعف ديال امليزانية املرصودة لهاذ 
الوزارية  القطاعات  مسؤولية  تحمل  عدم  أساسا  وأيضا  السجون، 
املسؤولية ديالهم اتجاه هاذ السجناء، السيد الوزير السجون ديالنا 
عالقة  عندها  اللي  وعقلية  نفسية  خطيرة  أمراض  انتشار  كتعرف 
ديالنا، وأيضا  السجناء  ديال  اليومي  الوقت  تدبير  يعني بسوء  بعدم 
أمراض جسدية اللي هي وبائية وأيضا مزمنة خطيرة كثيرة جدا، كان 
أملنا كمعارضة اليوم أننا نناقشو معكم كحكومة السياسة الوقائية، 
السياسة الوقائية ديال هاذ السجناء وأيضا ناقشو معكم كيفاش يمكن 
لينا يعني نعممو يعني، نعممو يعني التكفل بهاذ السجناء، وأيضا كيفاش 
يمكن لينا نرفعو من نسبة التأهيل ديالهم، اإلدماج ديالهم في املجتمع، 
احنا في األصالة واملعاصرة كنأكدو السيد الوزير اليوم بأن أصل املشكل 

هو سوء تدبير الحكومة للقطاعات العمومية الحيوية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب؟ تفضل 
السيد النائب املحترم؟

الن ئب السيد محمود إمر4:

السيد الوزير، السيد الوزير املحترم، أنا غير بغيت نشير لضعف 
من  العديد  السجنية،  املؤسسات  من  العديد  في  النفسية  الخدمة 
السجناء السيد الوزير إيال استثنينا املدن الكبرى، العديد من السجناء 
البشرية  املوارد  إلى ضعف  راجع  وذلك  نفسية  إلى خدمة  يحتاجون 
أخصائي   43 يمكنش  ما  الوزير  السيد  النفسية،  بالخدمة  املتعلقة 

نف�ضي تقوم بخدمة ما يزيد على 82.000 سجين، شكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ تعقيب إضافي ال يبدو، السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 0 واملجتمع املدني:

هو الحاجة ملحة إلى مزيد من الدعم للدور ديال املندوبية ديال 
السجون، هذا متفق عليه، ولكن املجهود اللي تبذل فهاذ السنوات 
األخيرة معتبر، في سنة واحدة 40 طبيب إلدارة السجون وإطار طبي 
فسنة واحدة ما بين 2017 و2018، البرامج باإلضافة للرفع من مستوى 
لألطر  املستمر  بالتكوين  يتعلق  ما  كاين  الطبي  وشبه  الطبي  التأطير 
العاملة في مجال الصحة خاصة في بعض التخصصات املرتبطة بآفات، 
ما يهم السل، التهاب الكبد الفيرو�ضي، اإلدمان على املخدرات، الوقاية 

من اإلنتحار، الصحة العقلية والنفسية، أيضا اآلن تم إنشاء مستودع 
مركزي لألدوية بالقنيطرة خاص بتأمين الحاجيات ديال السجون، أيضا 
تم توفير وحدة صحية مجهزة باملعدات الطبية األساسية على مستوى 
جميع املؤسسات السجنية، أيضا وضع برنامج خاص في إطار شراكة مع 
وزارة الصحة يهم البرنامج الوطني للصحة 2025، فضال عن الشراكة مع 
عدد من املؤسسات: مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء، 
مؤسسة لال سلمى ملحاربة الوقاية وعالج داء السرطان، مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وهاذي مناسبة 
للتنويه بدور جمعيات املجتمع املدني اللي كتشتغل فهاذ املجال، في 
التأهيل نعطي غي مثال واحد: برامج التكوين املنهي والفالحي 9000 أزيد 
من 9000 مستفيد ف2018، البرامج ديال التكوين الحرفي أزيد من 
170 سجين، البرنامج ديال محو األمية توضع هدف 10.000 أمي تمحى 

األمية ديالهم تم تحقيق نسبة 94%.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، اآلن كان مبدئيا أن ننتقل إلى 
حينه  في  توصلت  الرئاسة  ولكن  اإلنسان،  بحقوق  املكلف  القطاع 
برسالة من السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان يطلب فيها تأخير 
السؤال الشفهي املوجه له وذلك الرتباطات طارئة، وبذلك سنمر إلى 
القطاع املوالي املتعلق بالصحة ونرحب بالسيد الوزير، ونمر مباشرة إلى 

السؤال تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

شكرا السيد الرئيس،

هللا يا ودي ها السيد الوزير الخلفي ها هو كاين حاضر في إطار 
التضامن الحكومي راه يجاوب بالصت الوزير املعني باألمر، ها السيد 

الوزير ها هو حدانا هنا، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، إذن نمر مباشرة إلى السؤال األول وهو سؤال عن وضعية 
بعض املستشفيات للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد يوسف حدهم:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

السيد الوزير،

تمكين  يقت�ضي  دستوري  حق  والعالج  التطبيب  من  اإلستفادة 
والتجهيزات  الطبية،  وشبه  املتخصصة  الطبية  باألطر  املستشفيات 
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الوجه  على  بهم  املنوطة  باملهام  القيام  على  األطباء  الالزمة ملساعدة 
املطلوب. فما هي اإلجراءات املتخذة لتجاوز هذا الخصاص.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة الوزير.

السيد أن س الدك لي وزير الصحة:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب،

ضمر 0 كريم للجميع،

سؤالكم السيد النائب املحترم، يهم بطبيعة الحال الوضع ديال 
املراكز اإلستشفائية والوضع الصحي على مستوى األقاليم بشكل عام، 
وكان هناك في سؤالكم اللي توصلت به يعني إقليم الحاجب، بعض 
الدوائر في إقليم الحاجب. بعض الدوائر في إقليم الحاجب، أوال هاذ 
اإلقليم فيه 24 مؤسسة صحية ومركز استشفائي إقليمي، فيه 9 األطباء 
عامون و18 أخصائيون، و80 إطار شبه طبي. املديرية الجهوية يعني في 
البرنامج ديالها ل2017-2021 غتعمل إحداث مستشفى للقرب بعين 
تاوجطات ألنه كاين 30 ألف نسمة فهاذ الدائرة هاذي، كاين كذلك في 
إطار املخطط التنمية الجهوي لجهة فاس-مكناس اللي يمكن يدخلو 
كشركاء كذلك في ما يتعلق باإلجراءات بالنسبة لعين تاوجطات و«سبع 
عيون« و«أكوراي«، هناك بالنسبة يعني وحدة طبية ملستعجالت القرب 
بعين تاوجطات، مركز صحي »سبع عيون« هناك يعني 4 ديال األطباء 
عامون و15 في إطار تمريض و6 قابالت اللي كيتوفر عليهم، »أكوراي« 
كذلك يعني نفس العدد. صندوق التنمية القروية غيمكنا من تعبئة 33 
مليون درهم بالنسبة لهاذ اإلقليم باش يمكن نأهلو املراكز الصحية اللي 

كاينة فهاذ اإلقليم ثم اللي هي كتعد ب16 مركز صحي قروي...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم تفضلو 
ال�ضي يوسف.

الن ئب السيد يوسف حدهم:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات هاذو، هو بالنسبة على الصعيد 
الوطني الحق في التطبيب والعالج أصبح صعب املنال، في هذه الوضعية 
للمستشفيات  بالنسبة  لإلقليم  بالنسبة  أما  للمستشفيات.  املزرية 
بإقليم »الحاجب« و«سبع عيون«، و«أكوراي« والجماعات القروية، 
فهو مشكل بالنسبة للتجهيزات وبالنسبة لألطر هاذ ال�ضي اللي قلتي لينا 
السيد الوزير مكيطبقش عندنا في اإلقليم، ال بالنسبة للمستعجالت وال 

بالنسبة لفتح املستشفيات بالليل.

أما بالنسبة لواحد السؤال كنا طرحناه السيد الوزير، على توفير 

السكانير باملستشفى اإلقليمي ديال »الحاجب«، وكان اإلستجابة ديال 
في  يتوفر  غادي  السكانير  هذاك  أن  باش  ديالهم  الفرحة  املواطنين 
للمستشفى. ولهذا  ديالكم  الزيارة  املستشفى اإلقليمي، وتزامنات مع 
السيد الوزير، كنطلب منك أنك تعطي توضيح للساكنة ديال اإلقليم، 

عالش هاذ السكانير مجاش لإلقليم ديال الحاجب؟.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل.

الن ئب السيد هش م امله جر4 )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس، اليوم ربما يوم استثنائي بالنسبة لعمر الحكومة، 
اليوم الحكومة املغاربة كاملين كيتسناو رئيس الحكومة هو والحكومة 
ديالو يجي يقدمو حصيلة نصف الوالية. كيف يعقل حكومة ال تحترم 
برمجة البرملان، السيدة الوزيرة تعطل علينا، وزير آخر ما يجيش، إيال 
ما كتحترموش برنامج عمل البرملان غتحترمو برنامج عمل الحكومة؟ 
حشومة هاذ ال�ضي، قلنا ربما نظن أن الوزيرة عندها التزام، التزام مع 
سيدنا وال مع �ضي حد، ولكن باش تعطل، احنا راه ضاربين ساعتين ديال 

الطريق باش نكونو هنا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب.. هللا يخليكم، هللا يخليكم 
الحكومة  رئيس  السيد  لحضور  املخصصة  التالية  الجلسة  اجتماع 
واضحة. الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء اللي ما حضروش، 
توصلنا برسائل كيعتذرو على التأخير ديالهم لظروف طارئة، هللا يخليكم 
كاين مسائل واضحة اللي مغاديش نتزايدو فيها، شكرا. تعقيب إضافي في 
املوضوع، تفضل السيد النائب.. أنا قلت اإلرساليات اللي توصلنا منهم 
من السادة الوزراء كيعتذرو، راه كيعتذرو لظروف طارئة، ما معنيتهاش 
تفضل  السيد..  تفضل  يلتحقوا.  ما غاديش يحضرو، معنيتها غادي 
السيد النائب، تفضل السيد النائب املحترم، تفضل.. تفضل.. تفضل، 

تفضل السيد النائب املحترم تفضل، تفضل.

الن ئب السيد نوض الدين الهرو�سي:

السيد الوزير، توجد وحدات لعالج السرطان بمواد كيماوية داخل 
مستشفى »سانية الرمل« بإقليم تطوان مجهزة بأحدث التجهيزات وال 
ينقصها إلى طبيب واحد متخصص بالسرطان. كما نلفت انتباهكم، 
هناك بعض املصحات الخاصة تقوم بفرض أسعار جد مرتفعة بالنسبة 

لعمليات الجراحية املستعجلة...

السيد ضئيس الجلسة:

هللا يخليكم، أكرموا السيد النائب باإلنصات.
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الن ئب السيد نوض الدين الهرو�سي:

وطلبات املر�ضى بوضع شيكات للضمان قبل إجراء العملية، وهذا 
مخالف للقانون وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

�ضي  كاين  الوزير..  السيد  تفضل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل ال�ضي عزيز، تفضل، عفوا.

الن ئب السيد عزيز كوسكوس:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، منذ أكثر من واحد 3 شهور كان عندنا، استقبلتونا 
املناسبة على حسن االستقبال.  بهاذ  ديالكم، وكنشكركم  املكتب  في 
وتذاكرنا على 2 نقط باألساس، هو : إنجاز مستشفى القرب بمدينة 
»تاهلة« وكذلك على الغياب ديال طبيب املركز الصحي ديال »الصميعة« 
اللي هاذي أكثر من 7 سنين باش غاب هاذ الطبيب من هذا املركز هذا، 
وما زال كننتظرو العودة ديالو. بغيناكم اليوم السيد الوزير، تجاوبونا 
 غادي 

ّ
بصراحة، واش هاذ الساكنة غادي تنتظر هاذ اإلنجازات أو ال

تبقى األمور كما هي، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

في املوضوع؟ ال يبدو،  النائب املحترم، تعقيب آخر  شكرا السيد 
تفضلوا السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

فيما يتعلق بالسكانير ديال الحاجب أو املستشفيات ديال القرب 
تجمعات  في  القرب  مستشفيات  الصحية،  للخريطة  تيخضعو  فهما 
يعني سكنية ديال أكثر من 70.000 نسمة كيتم البرمجة ديالو، تيبقى 
من بعد ذلك، يعني البحث عن الشراكات والتمويالت، بطبيعة الحال. 
ثم بالنسبة للسكانير، أنا كنقول بأن بما أن كل مستشفى إقليمي فيه 
سكانير، فالحاجب ما عنديش وقتاش بالضبط، يمكن نجاوبك كتابة، 
ولكن هذا حق بالنسبة للمستشفى وغنحققوه إن شاء هللا في أسرع 

وقت.

بالنسبة لتاهلة املستشفى املحلي نفس الجواب اللي قلت، الغياب 
في  الحادة  األزمة  اآلن  كتعرفو  انتما  الحال،  بطبيعة  الطبيب  ديال 
األطباء، تنحاولو بالنسبة للمراكز اللي كان فيها طبيب تكون هي األولوية 
في التعويض وفي، يعني، l’affectation ديال األطباء، تعيين ديال األطباء، 

وبطبيعة الحال، احنا جاعلين داك املركز من األولويات كذلك، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ونمر إلى السؤال املوالي، وهو سؤال 

متعلق بارتفاع أسعار األدوية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد املحترم.

الن ئب السيد لحسن حداد:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عن ارتفاع أسعار األدوية نسائلكم؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب لكم السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيد الن ئب،

ارتفاع أسعار األدوية اللي كاينة في السوق ما كتم�ضي إال في انخفاض 
ديال  القواعد  تحديد  ديال  مرسوم   2013 منذ  هناك  أنه  بحكم 
التسعير، ربما األدوية اللي كدخل ألول مرة يمكن يكون عندها ثمن 
مرتفع نسبيا، معاياش قارناه؟ كنقارنو احنا األدوية الجديدة اللي هي 
األصلية كنقارنوها مع سبعة ديال الدول فهاذ املرسوم، اللي هو كذلك 
قيد الدراسة، هناك دراسة مع منظمة الصحة العاملية باش نديرو 
التقييم ديال التنفيذ ديال هاذ املرسوم كاين تخفيض السيد النائب، 
7 القرارات اللي خرجت في 2018، 7 القرارات، همت 270 دواء اللي 
تم تخفيض الثمن ديالهم، ثم كذلك قانون املالية األخير كان اإلعفاء 
الضريبي على 319 دواء اللي الثمن ديالهم أكثر من 588 درهم، وكاين 
كذلك األدوية املتعلقة بداء التهاب السحايا »املينانجيت« 214 دواء 
اللي تم تخفيض الثمن ديالهم. غنستمرو فهاذ العملية بطبيعة الحال، 
وغنستمرو فهاذ العملية بطبيعة الحال وغنستمرو في كل جديد يعني 
بغينا  اللي  اليقظة  أيضا  وهناك  الثمن،  هاذ  تخفيض  تيتم  خما�ضي 
نقويوها باش يمكن أي ثمن أصلي ولو يدخل بواحد الثمن بناء على هاذ 
املقارنة، إيال م�ضى حتى الثمن انخفض في البلد املصنع أو في بلد من 
هاذ البلدان يعني اللي هو تناخذو عليه أدنى ثمن، خصنا كذلك احنا 

نخفضو وهديك اليقظة عندنا 7 آالف دواء اللي عندنا ...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب لكم السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد لحسن حداد:

السيد الوزير، األدوية الجنيسة في األمراض الخطيرة ما كايناش، 
مثال إيال خديتي السرطان والتهاب الكبد، املداواة بالكيمياء والتلقيحات 
هداك  نغيرو  جدا. خصنا  كبير  بشكل  مرتفعة  يعني  خيالية  األثمنة 
القانون ديال 17.04 باش يمكن لنا نسمحو للشركات املغربية، الشركات 
الوطنية باش يمكن لها أنها تصنع هاذ األدوية وتجيب األدوية الجنيسة 
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وتكون أقل ثمن، هذه إشكالية، ارتفاع األسعار بالنسبة لهاذ األدوية 
ديال األمراض الخطيرة تتحكم فيها الشركات املتعددة الجنسيات، هاذ 
الشركات هي اللي كتفرض يعني أنه األثمنة، الشركات هي اللي كتجيب 
األسعار املرجعية بالنسبة لألثمنة وهذه هي اللي كتحكم بالنسبة لهاذ 
لهاذ املسألة ديال  األمراض الخطيرة، يجب تغيير هذا وخصنا نوليو 
األدوية الجنيسة في األمراض الخطيرة واحد العناية كبيرة جدا باش 
نشجعوها، كاينين مثال بعض امللفات املوجودين في الوزارة تقريبا هذه 4 
سنين وال 5 سنين لم يتم معالجتهم وخصنا نعالجوهم، وكاينة إشكالية 
حتى بالنسبة لشركات التأمين، يعني أنه هيئة التأمين القضية ديال أنه 
التعويض عن هاذ األمراض هاذي تطرح إشكاليات كبيرة جدا، في بعض 

األحيان متيكونش .. فهاذ اإلطار هذا، وحتى األدوية الجنيسة...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم، تفضل ال�ضي لزرق.

الن ئب السيد نوض الدين األزضق:

السيد الوزير، الدواء مازال عندنا في املغرب، كاين مجهود نقصتيو 
من عدة أدوية مشكورين، ولكن راه كاين مازال دواء اليوم تيدير 2 
أورو في اسبانيا تيدير 600 درهم. اللي بغيت نقول لك هناك 40 دولة 
.les باش  déclarations ألنهم تيديرو « les. Big. Pharma« كتقا�ضي
تيطلعو %1000 الثمن ديال األدوية، يمكننا نقاضيو هاذ الشركات راه 

مغليين الدواء ما�ضي أنتم، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

فعال السادة النواب املجهود خصو يستمر، ولكن إيال اخذينا مثال 
»التهاب الكبد الفيرو�ضي« كنا عملنا واحد تصنيع محلي لألدوية ديال 
.l›hépatite« هبطناها ب%80 على ثمن السوق العاملية 80 مرة،  C«
ي 

ّ
كذلك األدوية املتعلقة بالسرطان بقوة اللي بقينا نهبطو الثمن حتى مل

كنديرو...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت شكرا. ونمر مباشرة إلى السؤال 
للسيدات  املناطق  ببعض  الصحية  الوضعية  وهو سؤال عن  املوالي 
والسادة املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب 

املحترم.

الن ئب السيد مصطفى تروم نت:

شكرا السيد الرئيس،

ملواجهة  واملتخذة  اإلستعجالية  الحلول  هي  ما  الوزير،  السيد 
النقص الحاد في األطباء واملمرضين خاصة باملناطق النائية والبعيدة، 

على سبيل املثال إقليم طاطا؟ شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيد الن ئب،

بالنسبة إلقليم طاطا هذا بطبيعة الحال مجموعة ديال األقاليم 
النائية اللي كتحظى باألولوية، هناك اليوم من 2017 ل2019 الرفع 
ديال تقريبا 14 % من العدد ديال املوارد البشرية اللي همت باألساس 
املمرضون اللي دازو من 192 ل224؛ كاين كذلك تعزيز شراكة خاصة 
بالنسبة لألطباء، اليوم راه كاين واحد التعاقد مع 8 ديال األطباء، 4 
غيبداو هاذ األسبوع، وهنا كنشكر جميع الجماعات الترابية واملجالس 
اقليمية، املجلس اإلقليمي »تيزنيت« اللي اعطانا واحد النموذج مهم 
يمكن  باش  األطباء  ديال  الدعم  من  الرفع  ويعني  كذلك  تشجيع  في 
نشجعوهم على اإلستقرار في املناطق البعيدة؛ 37 قافلة طبية، القوافل 
الطبية مهمة فهاذ املنطق بين 2018 و2019 في إقليم طاطا؛ وكذلك 
تقليص مواعيد العمليات الجراحية اللي درناها كبرنامج في 2019 همت 
كذلك إقليم طاطا؛ ثم في 2019 غيكون يعني 2,9 ديال املليون ديال 
الدرهم بالنسبة للسكانير اللي غنساهمو بها كوزارة، ثم كذلك جهاز ديال 
الفحص بالصدى وجهاز ديال قياس مخزون الدم اللي غنضيفوه إلى 
التجهيزات اللي درناها في إقليم طاطا؛ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
غدعم كذلك القطاع ب350 ألف درهم خاصة معدات خاصة بدور 

الوالدة، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد مصطفى تروم نت:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بالفعل هاذ ال�ضي اللي قلتوه صحيح فيما يخص 
االتفاقية ديال األطباء ديال 8 ديال األطباء و4 فيهم غادي يبداو هاذ 
السيد  اإلقليم  ديال  الشساعة  كتعرفو  كيفما  ولكن  هذا.  األسبوع 
الوزير، راها كبيرة 420 كيلومتر في الطول و200 في العرض كاين، اإلقليم 
 ،unité.d’acouchement 11ديال طاطا كيتوفر على 22 مركز صحي و
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األطباء حاليا اللي كينين ديال الطب العام كاينة 13 طبيب والخصاص 
ما زال كاين.. احنا اللي بغيناكم السيد الوزير، أنكم تراعيو لهاذ املناطق 
اللي هي بعيدة ونائية وتشوفو من حال الناس ألن حتى الظروف راها 
ولكن  كاينين  األمصال  الصيف هذا  في فصل  كتعرفو  وكيما  قاسية 
الشساعة ديال اإلقليم كيما أشرت ليكم والتجهيزات مكايناش فيما 
ما  اللي  الوزير،  السيد  الوحيد  واإلقليم  اإلسعاف،  سيارات  يخص 
كيعترفوش على املصلحة ديال اإلنعاش، راكم عارفين املصلحة األهمية 

ديال هاذ القسم هذا...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا ال�ضي تضومانت انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
تفضل.

الن ئب السيد أحمد صدقي:

السيد الوزير، خصاص األطباء يتفاقم بإقليم تنغير وجهة درعة-
تمش  ما  بالتخصص  التحقو  اللي  األطباء  مؤخرا  عموما،  تافياللت 
التعويض ديالهم، بقيت العديد من املراكز املستشفيات في تنغير، في 
قلعة مكونة، موالي علي الشريف، الرشيدية بدون أطباء مما يزيد من 
معاناة الساكنة. نستحضر معكم السيد الوزير، ومن جديد إشكال 

وسؤال تحفيز األطباء لالشتغال بهذه املناطق، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد محمد املالحي:

شكرا السيد الرئيس،

تعاني جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبالخصوص  الوزير،  السيد 
في املناطق القروية من خصاص مهول في األطر الطبية، وأخص بالذكر 
إقليم وزان الذي يفتقر إلى طبيب في مركز تصفية الكلي، كذلك إقليم 
تطوان على املستوى ديال الجماعة الترابية ديال »أزال«، »أمسا«، »واد 
الو«، »بني سعيد«، »اوالد علي منصور«، هاذو كلهم جماعات السيد 
يعني فيها كثافة سكانية كبيرة، ولكن مكاينش أطر طبية اللي كيمكن 

دعم هاذ اإلطار ديال املساعدة األخالقية...

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد عد4 خزو:

شكرا السيد الرئيس،

السيد وزير املحترم، مستشفى »بومالن دادس« واقف، بغينا نعرفو 
األسباب ديال إيقاف األشغال السيد الوزير، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير لكم الكلمة.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا، هاذ الظاهرة ديال املوارد البشرية الطبية اليوم ارتباطها مع 
الجاذبية ديال القطاع العمومي، هاذي إشكالية مطروحة. أنا قلت بأن 
بعض األقاليم والجماعات بدعات بعض الحلول، هي اللي عندنا هاذ 
الساعة، أما فيما يتعلق بالتعويضات املادية فوق االتفاق الحكومة 
مع النقابات راه ما عندناش �ضي حاجة، عندنا بطبيعة الحال في إطار 
الحوار بغينا نطورو هاذ ال�ضي، ولكن راه ما يمكن في املستقبل نرفعو من 
التعويضات إال بربطها باملردودية، وهذا نقاش اليوم اللي عندنا قوي 

مع وزارة املالية.

الخصاص اللي كاين كذلك على مستوى يعني ملا تيمشيو في تنغير 
قلتي بأنه كاين اللي م�ضى، بالنسبة للمتخصصين ما عندنا مشكل، ألن 
هادوك كنتعاقدو معهم وكيديرو الدراسة كيستأنفو اإلقامة ديالهم من 
3 حتى 5 سنوات حسب التخصص. إذن عندنا في 2018 : 500 تقريبا، 
و2019 : 700 في الوقت اللي كانت عندنا 200 في 2017، إذن غنعوضو 
الوقت  كيوصل  ألن  املناطق  بعض  كيغادرو  اللي  املتخصصين  كاع 
ديالهم باش يغادرو. عندنا الطب العام اللي عندنا فيه إشكال، بالنسبة 

لبعض املستشفيات وزان غيكون بطبيعة الحال طبيب...

السيد ضئيس الجلسة:

السؤال  إلى  مباشرة  ونمر  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
املوالي وهو السؤال املتعلق بنفاذ مخزون الدم من مراكز تحاقن الدم 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الجليل مسكي0:

شكرا السيد الرئيس،

الحاجيات  لسد  يكفي  ال  الدم  مخزون  املحترم،  الوزير  السيد 
الضرورية من هذه املادة الحيوية، وفي هذا تهديد لصحة اآلالف من 
املواطنين الراغبين في الحصول على الدم. لذا نسائلكم السيد الوزير، 
وما  املعضلة؟  هاذ  لحل  ستتخذونها  التي  املستعجلة  اإلجراءات  عن 
هي خطتكم لضمان تغطية حاجيات املواطنين من الدم بشكل سريع 

وفعال؟ وشكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب لكم السيد الوزير تفضلوا.
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السيد أن س الدك لي وزير الصحة:

شكرا السيد الن ئب،

بالدنا كتعرف بين الفينة واألخرى أزمة في احتياطي مخزون الدم، هي 
حالة ما�ضي دائمة هي حالة طارئة ومعروفة في جميع دول العالم في غياب 
املتبرعين املنتظمين، وخاصة في فصل الصيف، وفي األعياد، والعطل 
املدرسية، وربما هذا شهر رمضان شهر ديال التضامن والعطاء، إيال كان 
واحد النداء للمواطنين أنهم يتبرعو بالدم، راه اللي بصحيحتو راه يمكن 
له يتبرع وخى هو صايم مكاين مشكل. كذلك اللي نبغي نقول بأنه كاين 
3 ديال األجزاء ديال الدم؛ البالزما والكريات الحمراء املركزة والصفائح، 
الصفائح هي اللي عندنا فيها مشكل ألن مدة الصالحية مكتجاوزشاي 
خمس أيام، بعض اإلجراءات هناك إجراءات مرتبطة بمأسسة عملية 
اإلستقطاب، كذلك تطوير آليات تذكير املتبرعين، تطوير آليات التواصل 
مع املتبرعين، تحسين مظاهر االستقبال في وحدات التبرع، الوحدات 
املتنقلة اللي كنكثرو منها باش يمكن نمشيو احنا عند املواطن ما�ضي 
هو اللي يجي للمراكز، ثم كذلك اإلعالم مشكور واحنا غنمشيو نديرو 
واحد العملية ديال télédon إن شاء هللا، في شهر يونيو باش يمكن نحثو 
عبر الشاشة جميع املواطن على املساهمة، وغيسجلو أنفسهم املواطنين 
اللي بغاو يتبرعو باش يمكن نتصلو بهم فيما بعد، وغيكون واحد الرقم 
خاص من أجل ذلك، ثم نشكرو البرملان على الحملة ديال التبرع بين 
شهر فبراير اللي قام بها واللي تمكّنا باش نجمعو واحد 128 كيس شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب تفضلوا في إطار 
التعقيب تفضلوا.

الن ئب السيد عبد الحق الن جحي:

شكرا السيد الوزير،

جل  وفعال  كتاخذوها،  اللي  اإلجراءات  هاذ  كل  في  معكم  احنا 
مراكز تحاقن الدم كتعرف واحد الخصاص فهاذ املادة الحيوية واللي 
أيام العطل وفصل الصيف  كيقل عدد املتبرعين بشكل ملحوظ في 
بالخصوص. في حين أن الحاجة إلى التبرع بالدم ليست موسمية نظرا 
ملا تتطلبه العالجات من مخزون الدم في حالة حوادث السير وعمليات 
الوالدة وغيرها... وكل حالة كتحتاج إلى نوع من مشتقات الدم األربع اللي 
ذكرتو السيد الوزير، واللي كتطلب واحد الوقت إلفرازها بعد عملية 
التبرع من طرف املواطنين، واللي كتوصل هاذ العملية بالكاد إلى 0,96% 
من املواطنين، في حين أن منظمة الصحة العاملية كتو�ضي ب%3 من 
عدد املواطنين. مدينة الدار البيضاء بمفردها عندها 1,1 % من املتبرعين 
وهذا ناجم عن قلة الجمعيات املتبرعة وضعف التواصل مع املواطنين 
عبر وسائل اإلعالم للتحسيس بأهمية التبرع كما حدث في حادثة قطار 

بوقنادل حيث هب املواطنون بأعداد كثيرة ألداء هذا الواجب.

السيد الوزير، لتجاوز هذا اإلشكال البد من توفير بعض الوسائل 
تجوب  التي  املجهزة  كالشاحنات  التنقل  وسائل  مثل  اللوجستيكية 
مناطق املدن وخاصة املدن الكبرى، حيث يصعب على املواطن التنقل 
إلى مركز تحاقن الدم؛ كذلك البد من معالجة الخصاص في املوارد 
البشرية املؤهلة من أجل التسريع بعملية الفرز وتحفيز هذه الفئة من 
املوظفين بتخصيص منح في ميزانية هذه املراكز لصالحهم، وهي متوفرة 
بطبيعة الحال في امليزانية ديالها؛ نفس ال�ضيء بالنسبة القتناء السيارات 

النفعية...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. تعقيبات إضافية أخرى؟ 
ال يبدو، تفضلوا السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

غنبغي نقول بأنه عدد املتبرعين فهاذ السبع سنوات تقريبا كيتزاد 

ب%7 كل عام، باش نقولو بأنه الحمد هلل، بالدنا راه كاين واحد الوعي، 

الهدف ديالنا هو تبقى تزاد ب%4 في السنوات املقبلة ونحافظو على 

%100 متبرعين وكل مركز يعني تيكون نقصو الدم راه كيتم تزويده. 

املركز الوطني لتحاقن الدم قايم بواحد العمل مجهود جبار فيما تيتعلق 

بالنظام معلوماتي، فيما يتعلق بالوحدات املتنقلة، كنزودو أي مركز 

وبين  الجهوي  البين  الضبط  يعني  إطار  في  األخرى  املراكز  ناقص من 

اإلقليمي.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. ونمر مباشرة إلى السؤال املوالي 

هو سؤال متعلق باالستقاالت الجماعية ألطباء القطاع العام، للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، لكم الكلمة السيد 

النائب املحترم تفضلوا.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

توالت في اآلونة األخيرة ظاهرة االستقاالت الجماعية ألطباء القطاع 

العام، طبعا الوزارة تتقول ما�ضي استقاالت فردية ما يمكنش تعامل 

معاها، ولكن هذا تعبير على غضب هذه الفئة على الوضع الخطير اللي 
تتعيشو املؤسسات الصحية، فكاين إشكال في الوضع املادي واملعنوي 

لألطر الطبية، وكاين إشكال أيضا في ظروف العمل وفي الخدمات اللي 

كتأدى للمواطنين. اشنو هو توجه الوزارة من أجل إصالح الوضع؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا.
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السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

فعال السيد النائب انت قلتي بأن هذا شكل احتجاجي مكاين باس، 
األجرية  األوضاع  نقولو  املستشفيات،  في  اللي  األوضاع  على  ما�ضي 
متفقين، وكاين واحد العمل خصنا نديروه. داخل املستشفيات كاين 
مجهود، وكاين 850 مليون يعني سنويا لتعزيز يعني التجهيزات الصحية 
بمختلف املصالح وباملستعجالت بالخصوص؛ هناك كذلك يعني الرفع 
من العدد ديال املناصب بالنسبة األطباء وبالنسبة األطر الشبه طبية، 
وهذا كيحسن الظروف ديال العمل، واحد الطبيب جراح إيال كان عندو 
4 ديال les.infermiers معاه de bloc ما�ضي هي عندو واحد، donc راه 
هاذ ال�ضي كولو كيحسن ظروف ديال العمل؛ ثم راه كاين حوار مع هاذ 
الناس، كاين حوار مفتوح واليوم يعني أمور اللي هي ما عندهاش ارتباط 
باملالية راه كنقضيوها أمور أخرى احنا تنحاولو اليوم تنشتغل باش 
يمكن نزيدو في التعويض على اإللزامية والحراسة واملداومة في تفاوض 
متقدم مع وزارة املالية غيكلفنا واحد 65 مليون ديال الدرهم، ولكن 
بغينا نديروها ألنه مرتبط كذلك باملردودية وأمور أخرى اللي غيبقى 
بطبيعة  درجتين  إضافة   ،509 االستداللي  الرقم  بحال  فيها  النقاش 
 ça الحال وإصالح السلك الثالث يعني عبر تثمين الطب العام كذلك
c’est.important، ثم ما يتعلق بالتسريع بصرف مستحقات التعويض 

عن الحراسة والخدمة اإللزامية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

شكرا السيد الوزير،

أكيد أن هذا جزء ولكن اللي هو أسا�ضي هو األجرأة الحقيقية للحق 
في الصحة اللي مخول لكل املواطنات واملواطنين، مطالب قطاع األطر 
الطبية مطالب أساسية وملفهم املطلبي متكامل. السيد الوزير، اليوم 
راه املواطن واملواطنة ما�ضي في حاجة إلى مساعدة صحية راه في حاجة 
إلى حماية اجتماعية حقيقية، في حاجة إلى أمن صحي حقيقي، وبالتالي 
فاملدخل لهاذ ال�ضي السيد الوزير هو التحسين ديال األوضاع ديال هاذ 
األطر؛ هو إيجاد حل لكليات الطب اللي هي مغلقة؛ هي العدالة املجالية 
املساواة، ما يمكنش فئة محظوظة فيها أطباء فوق الرقم الوطني وفئة 
اليوم نعطيك  أيضا  تئن وما كتوجدش حتى ممرض، فكاين إشكال 
نموذج املستشفى اإلقليمي ديال »جرسيف« األطباء الزنازن أرحم من 
املكاتب اللي كيدوزو فيها الفحوصات للناس، فهاذ الظروف أكيد أنها 

جزء من اإلشكال..

السيد ضئيس الجلسة:

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

إضافي في املوضوع؟ ال يبدو إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال متعلق 
للسيدات  والعام  الخاص  قطاعي  أطباء  يخوضها  التي  باإلضرابات 
النائبة لكم  السيدة  العدالة والتنمية،  والسادة املحترمين من فريق 

الكلمة.

الن ئبة السيدة ف تحة شوب ني:

والخاص  العام  القطاعين  أطباء  يخوض  املحترم،  الوزير  السيد 
إضرابات متتالية نتج عنها تردي كبير في الخدمات الصحية، وهاذ الوضع 
طبعا أصبح مثار قلق وتوتر اجتماعي في عديد من املناطق وخصوصا 
منها النائية. فتنساءلكم السيد الوزير، اليوم حول التدابير واإلجراءات 

املستعجلة للحكومة لتصحيح هذا الوضع؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد الوزير شكرا، تفضل السيد وزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا بالنسبة ألطباء القطاع العام أعتقد أنه السؤال اللي سبق رانا 
جاوبت ولو جزئيا، بالنسبة للقطاع الخاص كذلك كاين مجموعة ديال 
اللقاءات مع ممثلي ديال القطاع الخصو�ضي ومع املصحات الخصوصية 
والتقاعد  املرض  على  التأمين   : النقط  ديال  بمجموعة  يتعلق  فيما 
بالنسبة لهاذ الفئة مسألة مهمة؛ تثمين الطب العام وبنفس املسألة 
اللي قلتها بالنسبة للقطاع العمومي؛ ثم كذلك تعزيز املسار املتناسق 
تحضير  بصدد  واحنا  املستمر  الطبي  التكوين  األساسية؛  للعالجات 
مرسوم من أجل ذلك؛ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
وهنا كاين يعني شراء الخدمات ديال تصفية الكلي كاين املرسوم ديال 
شراء الخدمات ديال األطباء في املستشفيات العمومية، ومازال غنطورو 
هذا التعاون في هذا الشكل؛ كذلك الحث على االستثمار، اليوم كاين 
واحد الحوار جد متقدم فيما يخص يعني، مع القطاع الخاص فيما 
يتعلق بوضع اتفاقيات جماعية جديدة، من بعد اللي داز عليها تقريبا 
10 سنوات على الوقت ديال تحيينها، وهاذ االتفاقيات الهدف منها هو 
بطبيعة هو آليات ديال ضبط نفقات الصناديق كذلك، والرفع من 
التعويض ديال املؤمنين، ومواجهة املمارسات الغير املشروعة اللي كّدار 
في بعض املصحات ثم من أجل ذلك هناك اللجان التقنية موضوعاتية 
مشتركة اللي اقترحت مجموعة ديال اإلجراءات والتدابير االستعجالية، 

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد أحمد جداض:

شكرا السيد الرئيس،

العام  القطاع  في  غليان  تيعيش  الصحة  قطاع  الوزير،  السيد 
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لطلبة  بالنسبة  األفق  في  تلوح  بيضاء  الخاص، هناك سنة  والقطاع 
كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان. السيد الوزير، بالنسبة 
للطلبة استبشرنا خيرا باللقاء األخير ديال 12 أبريل اللي تم فيه االتفاق 
على مجموعة من األمور، ولكن امللف لم يوقع، واش ما يمكنش تفوضو 
الرئي�ضي  املطلب  العام  القطاع  ألطباء  بالنسبة  العمداء،  التوقيع 
واألسا�ضي هو الرقم االستداللي 509، ويجب مساوماتهم مع الدكتوراه 
ثم  اإلطار،  خارج  درجتين  إضافة  ثم  العمومية،  للوظيفة  الوطنية 
هناك  الخاص  القطاع  ألطباء  بالنسبة  االشتغال.  ظروف  تحسين 
التغطية الصحية والتقاعد واالقتراحات اللي قدمتوها السيد الوزير 
إيجاد  ثاني مع املعنيين من أجل  هي تعجيزية، نتمنى تعقدو اجتماع 
توافق. بالنسبة للتعريفة الوطنية خصها تراجع ما تراجعاتش منذ سنة 
2006 وينبغي مراجعتها في القانون كل 3 سنوات، بالنسبة للضريبة ال 
يعقل السيد الوزير، اتهام الجميع ويجب تطبيق القانون على كل من 

يتهرب من أداء الضريبة، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تعقيبات 
إضافية ال يبدو، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت لكم.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

هي  اللي  املطالب  لجل  يعني  تيستجابو  الوزارة  للطلبة،  بالنسبة 
راه  ديالهم  القراية  أنهم يرجعو  منهم  الطلبة، وكنطلبو  ديال  معقولة 
مكاين �ضي تنازل. بالنسبة لالتفاق احنا مستعدين غير يجيو مرحبا بهم 
نوقعو معهم ما عندنا مشكل، بالنسبة ل509 أنا كما قلت مع النقابات 
أنا  الهدف  هي أرضية ديال الحوار جادة بطبيعة الحال فيها نقاش، 
بالنسبة لي هو الرفع من الدخل ومن األجر ديال الطبيب في القطاع العام 
باش يمكن يقترب من الدخل ديال الطبيب القطاع الخاص كيفما دارو 
الضرائب شافو شحال كيخلص الضرائب الطبيب ديال القطاع العام 

باش يقارنوه نفس ال�ضيء.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. ونمر إلى السؤال السابع دائما 
في القطاع، قطاع الصحة هوالسؤال املتعلق بتسجيل عملية اختراق 
للسيدات  الصحة  مجال  عبر  الصهيوني  العدو  مع  خطيرة  وتطبيع 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب 

املحترم لكم الكلمة.

الن ئب السيد أحمد الهيقي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، تشهد بالدنا عملية اختراق وتطبيع خطيرة مع 
العدو الصهيوني عبر مجال الصحة، من خالل تواجد منتجات وممثلين 

عن شركة إسرائيلية… تجوب املغرب عبر وساطة أحد أطباء األسنان 
املغاربة، مما يشكل سابقة خطيرة، ال�ضيء الذي يطرح شكوك حول 
الجهة التي رخصت للنشاط يسير ضد سياسة البلد. لذا نسائلكم، 
السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات اإلستعجالية التي ستتخذونها 
ملكافحة اإلختراق والتطبيع مع العدو الصهيوني عبر مجال الصحة؟ 

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.. أشنو أشنو 
 أرجوك، 

ّ
 ال

ّ
تي، ال

ّ
تي هللا يعطيك الستر، بال

ّ
طلبتي السيد النائب، ال بال

ما  راه  أوّدي  الوزير..  السيد  تفضل  الوزير،  السيد  تفضل  أرجوك، 
الوزير،  السيد  تفضل  للناس،  تسمعها  بغيتي  عاد  دابا  حد  سمعها 

تفضل.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيد الرئيس،

املستلزمات الطبية كتدخل في إطار العرض اإلستشفائي من بعد 
وضع القانون 84.12 اللي كيحدد شروط وقواعد العرض املستلزمات 
الطبية في األسواق. الوضعية حقيقة تحسنات، ألنه اليوم تقريبا حوالي 
5000 مستلزم طبي اللي كيتم التسجيل ديالو سنويا، وهاذ ال�ضي كلو 
كان في واحد الوقت يعني، غير مقنن، هاذ القانون كيرمي إلى : سن 
التسجيل املسبق لكل املستلزمات الطبية؛ التأكد من أن املستلزم قد 
تمت مراقبته سواء عن طريق التحقيق السريري أو عن طريق تقديم 
املعطيات سريرية؛ يشترط كذلك على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد 
أو توزيع املستلزمات الطبية قبل الشروع يعني، في التوزيع أنها تصرح 
لدى اإلدارة وفق لقواعد حسن اإلنجاز، ومن مزايا هذا القانون أنه 
يلزم كل مؤسسة مستوردة قبل أن تقوم بتسجيل مستلزمها أن تثبت 
اإلدارة العالقة املباشرة بينها وبين املصنع. لذا فإن اإلدارة تتوفر على 
الطبية  املستلزمات  حالة  في  املصنع  البلد  رأسها  وعلى  البيانات  كل 
املستوردة، لذا يمكن لإلدارة التحفظ عن أي بلد مصنع بعد املشاورة، 
احنا بحثنا فهاذ اآلالف ديال املستلزمات على هاذ السمية اللي قلتيو، 
أوال الشركات اللي كتصرح، اللي كتدير التسجيل هي شركات مغربية 
كاينة في املغرب، وقلبنا بأن عندها واحد الترخيص من شركة أملانية، ما 
سمعناشاي �ضي حاجة أخرى، شركة أملانية، وإيال عندكم �ضي معطيات 

أخرى مدونا بها، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي.. تفضلي السيدة الرئيسة.

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واالشتراكية )نقطة نظ م(:

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الرئيس،  السيد  منكم  نطلب 



عدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5156  

النظام  ديال  مقتضيات  احترام  على  تحرصوا  بأنكم  واالشتراكية 
الداخلي، وتوجهوا بتنبيه للسيد النائب ألنه ذكر باالسم شركة وهذا 
كيتعتبر إشهار، يعتبر إشهار لهذه الشركة في حين بأن املطلب األسا�ضي 
هما  وبالتالي  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  تجريم  هو  النائب  لهذا 

كيديرو اإلشهار من داخل قبة البرملان.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.. وصلنا فين وصلنا، تفضل، تفضل.

الن ئب السيد خ لد البوقرعي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

النواب نسحب  الداخلي ملجلس  النظام  بمقتضيات  التزاما  أوال، 
اإلسم ديال هاذ الشركة. السيد الوزير، نحن كذلك بحثنا عن هذه 
الشركة هي ذات منبت إسرائيلي، الحكومة يجب أن تكون جادة وصارمة 
وحازمة في التصدي لكل املحاوالت ديال االختراق الصهيوني لبلدنا، 
سواء كان ذلك عبر مجال الصحة أو الفن أو الثقافة أو الرياضة، بغض 
النظر على هاذ األمور السيد الوزير، بلدنا يجب أن يكون محصنا، هاذ 
الشركة هاذي تعلن من اآلن بداية أن سنة 2020.. السيد الوزير، سنة 
2020 غادي تعقد املؤتمر ديالها بالراقصات الشرقيات في مراكش، هذا 

األمر يجب أن يتم التصدي له.

السيد الوزير، ارتباطا بهذا املوضوع هاذ املنتجات اإلسرائيلية، هاذ 
املنتجات الصهيونية هي داخلة في إطار حرب إستراتيجية على الدول 
العربية واإلسالمية، ونحن نذكر جيدا املنتوجات الزراعية والفالحية 
اللي كانت في دولة من الدول العربية، اللي هي هاذ املنتوج البطاطس اللي 
كان مدمر للتربة، بمعنى، هاذي حرب إستراتيجية تخوضها أو يخوضها 

الكيان الصهيوني...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ ما كاينش.

السيد أنس الدك لي وزير الصحة:

القطاعات  جاوبتك،  أنا  الصحة،  لقطاع  بالنسبة  سمحتي  إيال 
األخرى، راه اإلدارات املعنية غتقوم، كل واحد كيقوم بالالزم ديالو، 

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر للسؤال الثامن، هو سؤال عن حالة 
األجهزة الطبية في املستشفيات العمومية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الغني مخداد:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن الوضعية املعطلة ديال األجهزة الطبية 
داخل املستشفيات العمومية، ضعف الصيانة وكثرة األعطاب؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيد الن ئب املحترم،

انطالقا من 2009 حتى ل2013، يعني، فيما يتعلق بالصيانة حملنا 
وكانت  الالممركزة،  للمصالح  الصيانة  هاذ  لتدبير  الكاملة  املسؤولية 
واكباتها كذلك إمكانيات عبر رصد ميزانيات مهمة مخصصة للصيانة 
االستشفائية، ثم كذلك وضع رهن إشارة هاذ املصالح دفاتر تحمالت 
مستوى  على  البيوطبية.  املعدات  بصيانة  يعني،  خاصة،  نموذجية 
كل مديرية تم خلق مصلحة للتجهيزات والصيانة ابتداء من 2016، 
 »scanner»و  »l’IRM« بحال  الثقيلة،  املعدات  ديال جميع  الصيانة 
و«stérilisateur«، كتكون ضمن عقود مبرمة مع شركات متخصصة؛ 
املندوبيات  الصيانة من  املخصصة إلبرام عقود  اإلعتمادات  تحويل 
اإلقليمية إلى املراكز اإلستشفائية هذا توجه اليوم جديد، احنا غادين 
فيه، ألن دزنا من déléguation للمستشفى باش يمكن نقلصو من، 
التعطيل  تياخذو  للي  الزمن  أو من  التعطيل  ديال  الوقت  يعني، من 
ديال ديال واحد اآللة. على ذكر التعطيل، فاملعطيات اللي عندنا ما 
كيفوتشاي، يعني، %5 ديال اآلليات على املستوى الوطني؛ ثم كذلك 
التقنية، هناك بعض  املراقبة واملساعدة  في  الوزارة  نستمر، تستمر 
العوائق مرتبطة باملوارد البشرية والنقص ديال األطر التقنية مهندسين 
وتقنيين، احنا كنحاولو نتجاوزوها، يعني، سنة بعد سنة، وكذلك فيما 
يتعلق بامليزانية املرصودة، امليزانية املرصودة كنرفعوها كذلك سنة بعد 
سنة 120 مليون ديال الدرهم في 2014، اليوم 173 مليون ديال الدرهم 

في 2019، شكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل، 
تي التعقيب ديال السيد النائب تفضل السيد النائب، تعقيب ديال 

ّ
بال

السيد النائب، عفوا، تفضل.

الن ئب السيد عبد الغني مخداد:

السيد الوزير، في جوابكم ملا استمعنا له نقولو بهاذ العبارة، إن 
ي نجيو ألرض الواقع كاين �ضيء آخر، 

ّ
صح التعبير، العام زين، ولكن مل

بالنسبة لهاذ األجهزة املعطلة راه رأفة ورحمة باملواطن املغربي باركة 
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عليه ما يكتوي بنيران أخرى فيها تردي الخدمات في املستعجالت، عاد 
التخصصات على مستوى  للنقص ديال األدوية، نقص  غادي نجيو 
اقتناء  في  كتفكر  الوزارة  معطلة،  ونلقاوها  لألجهزة  ونجيو  األطباء، 
األجهزة اللي جاء في جوابكم على أنها مكاينش متخصصين، عوض باش 
تم�ضي تشري هاذ األجهزة، اللي ما كاينش متخصصين وهذا يعتبر هدرا 
للمال العام، تكلف غير بالصيانة ديال األجهزة املعطلة، وكاين تحديد 
األولويات، ال بد من األولويات كاين خصاص في وسائل ضرورية داخل 
بنور،  إقليم سيدي  املثال غنحيلكم على  املستشفيات، وعلى سبيل 
هاذ املستشفى اإلقليمي اللي كيحمل من اإلقليم إال اإلسم في غياب 
مصلحة ديال اإلنعاش، وفي غياب مركز تحاقن الدم اللي بطبيعة الحال 
اإلحصائيات على مستوى الوالدات اللي كتعرف 5400 ديال الحاالت 
اللي كاينة سنويا، والكل منين كنشوفو الغياب ديال مصلحة ديال مركز 
تحاقن الدم ومصلحة اإلنعاش راه كنعرفو الخطر اللي كيهدد الحياة 
ديال املواطنين، عوض السيد الوزير، ما نشريو اآلليات كيف قلنا اللي 
عندنا متخصصين مكاينينش اللي غادي يسيروها، نصلحو األعطاب، 
راه كاين أجهزة بسيطة اللي اآلن معطلة، ومتمش اإلصالح ديالها، وكاين 

في املستشفى املحلي ديال »الزمامرة« على سبيل املثال...

السيد ضئيس الجلسة:

للتعقيبات  ندوز  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلضافية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد البك و4:

شكرا السيد الرئيس،

بركان  إلقليم  بالنسبة  التجهيزات،  ديال  السياق  نفس  في  دائما 
السيد الوزير، بالنسبة ملستودع األموات كيما كتالحظو أشنو كاين، 
�ضي  ال حتى  أجهزة  ال  مكاين  غرفة مسدودة،  عبارة عن  غرفة  كاين 
حاجة، ومؤخرا الحادثة اللي وقعت مأساوية اللي راح ضحيتها 19 واحد 
من إخواننا األفارقة، وتدخلت السلطة لو كان ما السلطة اللي دخالتهم 
وقسماتهم على بعض األقاليم، كانت غادي توقع كارثة السيد الوزير، 

نتمناو باش تردو البال لهاذ األشياء، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة مبدئيا خاص تكوني 
أنت قبل ولكن غير ما كان هو اللي هز األول يديه ما شفتوش، تفضلي 

السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، أكثر من 62 من املغاربة املصابين بأمراض 

نتيجة، هاذ األلم يمكن تجاوزها من خالل  يعانون من آالم  خطيرة 
العالج التلطيفي اللي كتستقبلو املؤسسات ديالنا الصحية، ناهيك عن 
أنه بعمالة املضيق-الفنيدق عندنا مستشفيات السيد الوزير، عندنا 
مراكز صحية، حديثة العهد وحديثة البناء لكنها فارغة املحتوى، بدون 
أطر صحية طبية يعني نقص حاد، وكذلك بدون أجهزة. السؤال اللي 
كنسألك السيد الوزير، ما جدوى هذه املؤسسات إذا كانت ال تؤدي 

يعني الدور ديالها املنوط بها اللي هو العالج والتطبيب وغيرها؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تعقيبات إضافية أخرى، ال يبدو 
السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

نعم بطبيعة الحال في ما يتعلق بالتقنيين، أنا قلت بأنه ملا تيكون 
مكاينش تقنيين في املستشفيات، تنخليو تدبير الصيانة على مستوى 

املندوبية، هاذ ال�ضي اللي قلت. يعني مشينا راه هاذي 30 عام واحنا 

خدامين فهاذ ال�ضي، وتنزلو من املركزي إلى املستشفى باش يمكن يعني 

يكون السرعة فرد الفعل والتجاوب مع هاذ األجهزة اللي كتعطل. مع 

العلم أن هناك تفاوتات، ما�ضي العام زين، ما�ضي في املغرب كل عام زين، 

ولذلك مغاديرش الحكومة واحد املنحة إضافية لوزارة الصحة ديال 

800 مليون درهم يعني سنويا باش يمكن يكون تدارك ديال النقص 

اللي كاين في مجموعة ديال املستشفيات، بعض املرات املستشفيات 

كنلقى أنا بعض املعدات خدامة ولكن مكاينش اللي يخدمها، راه كاين 

كذلك الخريطة الصحية مرتبطة باملوارد البشرية، راه كل�ضي كيم�ضي 

باملوازاة، والتدارك ما يمكنش نديروه في شهر، كيبغي واحد الوقت، 

وتيبغي تخطيط، تيبغي برمجة وتيبغي بطبيعة الحال صرامة في التقيد 

بهاذ البرمجة هاذي.

في ما يتعلق بالعالج التلطيفي، هذا تيدخل في عالج مرض السرطان، 

هاذي كلها يعني مسكنات كتّدار في البيت، كنحاولو نديروها في البيت، 

كاين في الجهات، في املراكز الجهوية ديال السرطان، كاينة في بعض 

املراكز اإلقليمية اإلستشفائية، ولكن عندك الحق، خاصنا نزلو ألنه 

كيتسمى  التلطيفي  يدير  باش  لسبيطار  نجيبوه  اإلنسان  يمكنش  ما 

هذاك يعني املواكبة في آخر الحياة، فاحنا تنحاولو باش نعملو هاذ ال�ضي 

داخل...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. ونمر للسؤال التاسع وهو السؤال 
والسادة  للسيدات  اإلقليمية  املستشفيات  بعض  أشغال  تعثر  عن 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.
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الن ئب السيد ضضوا0 النوينو:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التدابير التي تنوون القيام بها 
لتقويم تعثر األشغال في بعض املستشفيات اإلقليمية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيد النائب، التعثر ديال األشغال تيكون عندو بزاف ديال 
األسباب : أوال تيخضع املشاريع االستشفائية للضوابط ديال املرسوم 
املنظم للصفقات العمومية؛ تيمكن يكون مسألة الوضعية القانونية 
للوعاء العقاري؛ كيمكن يكون في الدراسات التقنية يعني الطبوغرافية 
جيوتقنية؛ كيمكن يكون في توفير الظروف املناسبة للتمويل، شحال 
من مشروع كينطلق ولكن التمويل كنديروها 3، 4 ديال السنوات ومن 
بعد في البرمجة السنوية تيكون هناك صعوبة يعني في االلتزام؛ كيكون 
بعض املرات التمويل أجنبي دولي، راه امللفات خاصها تم�ضي لهداك 
املؤسسة املانحة التمويلية باش تعطي يعني الضوء األخضر باش يمكن 
يكون هناك التمويالت عبر تقدم املشروع؛ ثم هناك صعوبات اللي خارج 
إرادة اإلدارة بحال عدم الوفاء ديال املتعهدين، بعض املرات كتولي 
خصك تفسخ الصفقة ديال األشغال أو تم�ضي للقضاء، وإيال مشيتي 
للقضاء خصك تسنى أن القضاء يحكم باش يمكن تعرف واش يمكن 
لك تعمل يعني صفقة أخرى ويتم اإلفراغ ديال الورش. إذن مجموعة 
ديال املشاكل الوزارة تغلبات عليها باش يعني بشكل نسبي، مجموعة 
ديال املشاريع الكبرى حولناها إلى املديرية ديال التجهيزات العمومية 
تابعة لوزارة التجهيز، اللي عندها االختصاص ثم كذلك اليوم كاين 
واحد التصور ديال الشراكة قطاع عام/قطاع خاص فيه التمويل، فيه 
البناء، فيه الصيانة وهاذ ال�ضي راه القانون تم التعديل ديالو غنمشيو 
فيه بالنسبة للجيل الجديد من املستشفيات إن شاء هللا في املستقبل، 

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

الن ئب السيد ضضوا0 النوينو:

شكرا السيد الوزير املحترم، كيفما كتعرفو على أن هناك العديد 
من املستشفيات اإلقليمية في بالدنا التي تعرف تعثرا كبيرا في إنجازها، 
وعلى سبيل املثال السيد الوزير املحترم، هناك مستشفى إقليم »فحص 
أنجرة« الذي كيفما كتعرفو السيد الوزير، مشروع بدا في 2012 وكان 
مفروض أنه في 2014 أنه يتنجز هاذ املشروع، ولكن مع األسف الشديد 

كنلقاو راسنا اليوم احنا في 2019 وهاذ املشروع مازال ما خرجش الوجود 
السيد الوزير، ومع األسف الشديد كنلقاو أن وزارة الصحة هي السبب 
في التعثر ديال هاذ املشروع ألن املقاولة ما خداتش املستحقات ديالها 
مما أدى أنها تم�ضي للقضاء. كيفما كتعرفو راكم قلتوها السيد الوزير، 
بأن إيال مشيتي القضاء بمعنى املشروع راه مغاديش يّدار. وزيادة على 
ذلك السيد الوزير املحترم، راه هاذ املشروع ّدار في الحكومة السابقة، 
واليوم احنا في حكومة جديدة وراه الوالية ديالها عالين تنتهي اليوم، 
بمعنى أنها غي مشروع خاصنا نتسناو 2 وال 3 ديال الحكومات السيد 
الوزير. وكيخصكم تعرفو بأن هذا اإلقليم هو إقليم قروي، وعندو 
إمكانيات  عندهاش  وما  الساكنة ضعيفة  بأن  وكتعرفو  قروي  طابع 
باش تم�ضي لحتى املستشفى، ألن أقرب مستشفى كاين السيد الوزير، 
خصهوم يمشو هاذ الناس حتى ملدينة طنجة يعني ما يبعد 40 كيلومتر، 
وال تطوان وال الفنيدق، راه تقريبا.. وزد على ذلك السيد الوزير، املراكز 

الصحية راه متدهورة في اإلقليم...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد حم د آيت ب ه :

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن تعثر إخراج املستشفى اإلقليمي لزاكورة 
إلى حيز الوجود. السيد الوزير، جيتي عندنا لزاكورة واتفقتي معنا بأنه ال 
يعقل بأنه اإلقليم ما يكونش في املستشفى اإلقليمي وعرفتو بأن الوضع 
الصحي في إقليم زاكورة وضع كارثي بمعنى الكلمة، أغلب املستوصفات 
كلها مغلوقة داك�ضي اللي شفنا نهار اللي جيتي ديال املوارد البشرية راه 

رجعتي حتى حاجة ما كاينة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر دائما 
في املوضوع؟ ال يوجد السيد الوزير تفضلوا.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا بالنسبة لفحص أنجرة هذا واحد اإلقليم اللي كيعرف تطور 
نواكبوه  والبد  خصنا  اللي  كذلك  عمراني  الحال  وبطبيعة  صناعي، 
بأن  عارفو  أنا  عليه  تكلمتي  اللي  هذا  املشكل  هاذ  كيفاش  ونشوف 

املستشفى كيعرف صعوبات، نحاولو إن شاء هللا، نتجاوزوه.

بالنسبة لزاكورة، يعني، املوارد البشرية راه غتبع في 18-19 كاينة، 
وما عنديش يمكن نعطيها لك، دابا انت تفاجئني، كاين هناك اتفاقية 
واجدة اآلن، السيد العامل اتصلنا، إن شاء هللا، في القريب اتفاقية بين 
الوزارة وبين املجلس اإلقليمي ومجلس الجهة باش تأهيل البنية التحتية 
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الصحية بإقليم زاكورة بما فيها املستشفى اإلقليمي باش يمكن نكملو 
املصالح اللي ما زال مكايناش في املستشفى، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي هو السؤال العاشر 
املتعلق بتفعيل مقتضيات الخريطة الصحية وبرنامج تأهيل البنيات 
اإلستشفائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

لك الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة ليلى احكيم:

البرنامج  وعن  الصحية  الخريطة  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
الوطني لتأهيل املراكز اإلستشفائية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الجواب لكم السيد الوزير.

السيد أنس الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيدة الن ئبة،

هذا السؤال ما يكفيش فيه دقيقة دقيقة و50 ثانية، الخريطة 
الصحية أداة رئيسية لتنظيم العالجات، آلية ديال التحكم في انتشار 
هيكلة  إعادة  يعني  تمت  األخيرة  السنوات  خالل  العالجات.  عرض 
املركبات االستشفائية ديال املستوى الثالث العيون، أكادير، طنجة 
بمستشفيات جامعية، ثم كذلك على املدى املتوسط مؤسسات صحية 
موزعة بطريقة عادلة غتكون، إن شاء هللا، كتوفر عالجات ديال القرب، 
مستشفيات ديال القرب، وانتما كتشوفو اليوم كذلك في إطار الشراكة، 
املستشفيات اللي كيتم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن. كذلك هناك تحسين جاذبية ديال املستشفيات في الجهات 
االثنى عشر، تكلمت على 16 مليار ديال الدرهم في أفق 2021 اللي فيها 
إما بنايات جديدة إما توسعة، إما التأهيل، ثم كذلك غادي يم�ضي هاذ 
ال�ضي لواحد الطاقة سريرية ديال 9270 سرير، 2780 سرير في الدراسة 
التقنية، و390 سرير فيها، يعني، طور الدراسات، يعني، غنوصلو أكثر 
من 12.000 سرير في الوقت اللي اليوم عندنا 23.000 حتى ل24.000 

سرير.

العملية ديال الصيانة ديال التجهيزات تكلمت عليها في سؤال سابق، 
العمل التشاركي أنا تكلمت عليه، قلت كاين كذلك العمل التشاركي مع 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة دور التوليد واألمومة في املرحلة 
للصحة  الوطني  املخطط  تفعيل  كذلك  كاين  املبادرة،  لهاذ  الثالثة 
بالوسط القروي، وكذلك تعزيز إستراتيجية التغطية الصحية املتنقلة، 
اإلجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  رعاية،  لعملية  سنوي  وتفعيل 
الوطني  اإلستراتيجية  وتفعيل  الصحة،  كيهم  كذلك  هذا  والترابية، 

للصحة الجماعاتية اللي هو في طور اإلعداد واللي كايهم بطبيعة الحال، 
يعني، إشراك الساكنة وجميع الشركاء، شكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ليلى احكيم:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم. السيد الوزير، حين نتكلم 
عن الخريطة الصحية أول ما يتبادر إلى ذهننا هو التوزيع العادل للمراكز 
اإلستشفائية، وكل ما يستلزمها من معدات وآليات وتقنيات وأطر إلى 
غير ذلك، لتقريب الخدمات الطبية من املواطنين القاطنين في املناطق 

الجبلية والقروية.

مع األسف، السيد الوزير، الجواب ديالكم غير مقنع وال يمت للواقع 
بصلة. يكفي، السيد الوزير، أن نقوم بجولة إلى املراكز اإلستشفائية 
مع  الوزير،  السيد  الساكنة.  تغضب  صادمة  حقائق  عند  لنقف 
األسف الحكومة أصبحت تنهج سياسة »اإلّما«، إّما مكاينش مراكز 
إستشفائية، إما مكاينش أطر طبية، إما مكاينش أدوية، وإما وإما وإما 
الوزير،  السيد  املشكل أصبح كل مرة وغادي كيكبر  الوزير،  السيد 
على سبيل املثال غادي نعطيكم املثال ديال إقليم الناظور، أين وصل 
املستشفى اإلقليمي ديال إقليم الناظور؟ اللي تعطات اإلنطالقة ديالو 
في 2017 ولحد اآلن ما زال مجهول املصير؛ املستشفى اإلقليمي ديال 
»الدريوش« السيد الوزير، اللي 5 سنين هو كيتبنى ولحد اآلن ما زال 
ما تبناش؛ مستشفى محمد الخامس ديال »العروي«، السيد الوزير، 
اللي فيه جميع »اإلمات«، مكاينش أطر طبية، ما كاينش ممرضين، ما 
كاينش معدات، مكاين حتى �ضي حاجة. السيد الوزير، رأفة بباب أوروبا 
كملو غير على اللي بديتو السيد الوزير، ودبرو القطاع ديال الصحة 

بالحكامة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد عبد الحق الوضزاز4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيد الوزير املحترم، السيد الوزير السابق خال لكم برنامج عمل 
ديال الوزارة، خليتو داك البرنامج عمل وبديتو في تصفية الحسابات مع 
املديرين الجهويين واإلقليميين، وقع واحد االحتقان على صعيد اململكة 
واملريض راه كيتسنى اليوم باش يداوا. واللي خطر السيد الوزير، »بويا 
عمر« إقليم قلعة السراغنة كاين 1200 ديال املر�ضى تما ديال األمراض 
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العقلية اللي نقلهم، اللي كان التنقيل ديالهم من طرف الوزير كانت عندو 
الجرأة السابق وتبنى مستشفى ديال األمراض العقلية إقليمي ب60 
مليون درهم، واألرض ب40 مليون درهم هي 10 ديال املليار، اليوم فيه 
sécurité وموكا.. والسيد الوزير، ها الفيديو نوريه لك دابا إيال بغيتي 
أنا رئيس بلدية قريب ل19 كيلومتر من إقليم قلعة السراغنة عندي 
31 ديال األمراض العقلية، 31 اليوم كاينة اليوم كتهرس الطموبيالت 

وكتهرس اسميتو، أشنو املصير هذا املال العام السيد الوزير، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد سعيد الص دق:

شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير، تم إحداث مستشفى عفوا مستعجالت القرب بكل 
مهمة  بتجهيزات  وجهزتموها مشكورين  و«أولوز«  برحيل«  »أوالد  من 
جدا، ولكن هاذ التجهيزات باقية كطيح عليها الغبرة، خاصنا املوارد 
أن  خصوصا  البشرية،  باملوارد  كنطالبوكم  الوزير،  السيد  البشرية 
املوارد البشرية فهاذ املراكز الصحية كاين فيهم اللي مات، كاين للتقاعد، 
كاين اللي انتقل وكاين اللي كيتسنى باش يلتحق باألزواج ديالهم. كما 
بأوالد  القرب  مستشفى  الوجود  حيز  إلى  بإخراج  بالتعجيل  نطالبكم 
برحيل وبتاليوين ونسألكم عن مآل املستشفى »موالي يعقوب« بإقليم 

موالي يعقوب.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا الس دة النواب،

يكون..  اإلنسان  خاص  هللا  تبارك  والتعقيبات  األسئلة  مع  يعني 
مكاين مشكل عندنا األسئلة عندنا اآللية األسئلة الكتابية مكاين حتى 
�ضي مشكل يمكن لنا نتجاوبو مع السيدات والسادة النواب. الناظور فيها 
مستشفى »الحسني« اللي مشتغل واملستشفى جديد هو املستشفى ديال 
التخصصات وربما كاع نمشيو بالتوجه ديالنا نعطيوه يولي مستشفى 
من املستوى الثالث ويولي تابع للمركز االستشفائي الجامعي هذا تصور. 
»الدريوش« غيحل هاذ السنة وقفت عليه ملا جيت باش يحل إن شاء 
هللا، راه يعني في اللمسات األخيرة، مكاينش تصفية الحسابات، كاين 
األكل  وعطات  وحركية  التقييم  ديال  العملية  واحد  وكانت  حكامة 
ديالها أجيو نشوفو نقيسو األداء وارتفاع األداء مع السنوات املاضية 

أسا�ضي  البشرية  املوارد  تدبير  في  والحكامة  الحركية  بأنه  لنا  وغيبان 
كذلك بالنسبة لرفع املردودية ألنه لألسف فهاذ القطاع مجموعة ديال 
الدراسات اللي كتقول لنا بأن املردودية منخفضة في القطاع العمومي 
باملقارنة مع اإلمكانيات التي نوفرها، فهاذ املسألة خاصنا نتابهو لها. ثم 
كذلك املوارد البشرية 2900 ديال املمرضين في 2018، 2900 في الوقت 
اللي ما فتناش 2200 في السنة اللي قبل منها، فهذا راه يعني حاول باش 

يتجاوز النقص في واحد املجموعة ديال املراكز الصحية.

»أوالد برحيل« غيكون إن شاء هللا، صافي يعني في إطار اتفاقية مع 
مجلس الجهة يعني اخذينا هاذ القرار هذا، واآلن أعتقد أنه الدراسة 
إيال  في طور اإلنجاز؛ »موالي يعقوب« كذلك، ما عنديش معطيات 
اسمحتيو لي ولكن مكاينش �ضي إقليم اللي غنوقفو نقولو ما فيه شاي، 
إقليمي  استشفائي  مركز  خاصو  إقليم  كل  قلنا  الصحية  الخريطة 
وما�ضي 45 سرير باملقارنة مع عدد السكان، ثم كذلك باإلضافة إلى هاذ 
املتنقلة،  الصحة  هناك  اإلقليم  ديال  الطبيعة  املستشفيات حسب 
هناك القوافل الطبية نظرا لشساعة الجغرافيا لبعض األقاليم كل 

هاذي إجراءات اللي كنقومو بها، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال األخير هو السؤال رقم 11 عن 
املوارد وإستعمالها  القطاع الصحي وترشيد استخدام  تطوير حكامة 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد حميد العر�سي:

نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها فيما 
يخص تطوير حكامة القطاع الصحي ببالدنا؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

السيد أن س الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيد الن ئب،

تحسين حكامة القطاع وعقلنة ترشيد وتخصيص إستعمال املوارد 
دعامة ثالثة أساسية اللي كتشكل قطيعة في املخطط ديال الوزارة، 

»مخطط 2025«. وقفنا على 4 ديال اإلشكاليات أساسية :

- التغطية الصحية األساسية في اتجاه التغطية الصحية الشاملة، 
وهذا مشروع حكومي مهم وضخم باش نستكملو الحماية املالية عبر 
التغطية  نظام  تطوير  استكمال  ثم  للمستقلين،  الصحية  التغطية 
الصحية األساسية اإلجبارية، الطلبة كذلك ثم الوالدين في في القريب 
للتوجيهات  »الراميد« طبقا  نظام  إختالالت  ثم إصالح  إن شاء هللا، 

امللكية السامية؛
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الوظيفة  نظام  تطوير  عبر  البشرية  املوارد  الثانية  اإلشكالية   -
وخلق  الوظيفة،  هاذ  خصوصية  إبراز  اتجاه  في  الصحية  العمومية 
إطار تحفيزي بما فيه الدخل املرتبط باملردودية وتقوية الجسور بين 
القطاعين العام والخاص في اتجاه تعزيز بعد مهام الخدمة العمومية 

والصحة العمومية اللي كيقومو بها يعني القطاعين؛

-تعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي، نشتغل حاليا على 3 املحاور 
بعض  في  النظر  وإعادة  تحيين  املقننة؛  غير  املجاالت  وتأطير  تقنين   :

املجاالت املقننة وإصدار نصوص تطبيقية بالنسبة للمجاالت املقننة؛

- اإلشكالية الرابعة األساسية هي نظام معلوماتي، ما كاينش �ضي 
حكامة، ما كاين �ضي تدبير ناجع، مكاين �ضي قيادة بدون نظام معلوماتي 
صحي وطني يشمل يعني، القطاع العام والقطاع الخاص وهذا ورش 

ديال سنوات.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب، تفضلوا.

الن ئب السيد حميد العر�سي:

السيد الوزير على هاذ التوضيحات، نظرا للحالة املزرية لبعض 
مستشفيات اململكة ومنها املستشفى اإلقليمي الحسن الثاني بمدينة 
خريبكة، الذي توصلنا بخصوصه بعدة شكايات من ساكنة اإلقليم 
في  الكبير  والضعف  الصحية  الخدمات  في  املهول  التراجع  مفادها 
الوسائل اللوجستيكية والنقص الحاد على مستوى املوارد البشرية. 
ال�ضيء املؤسف، السيد الوزير، هو غياب التجهيزات األساسية وضعف 
البنية التحتية بسبب إغالق قنوات الصرف الصحي والحاجة امللحة 
إلصالح املراحيض داخل هذا املستشفى، فضال عن إنعدام شروط 
النظافة وكثرة الحشرات املضرة وتواجد عدد كبير من القطط. إن قسم 
والسؤال  أسرة فقط،  يحتوي على خمسة  املستشفى  بهذا  اإلنعاش 
باإلقليم؟،  500.000 نسمة  كافي ألزيد من  الرقم  املطروح، هل هذا 
مقامهم  يقوم  حيث  املمرضين  فئة  في  امللحوظ  النقص  عن  ناهيك 
املتدربين واملتدربات وهذه السمة تنطبق كذلك على قسم الوالدة الذي 
يظل بدوره بدون ممرضات. كذلك املواعد الطويلة خاصة بمصلحة 
طب العيون ومصلحة الراديو الذي بدوره يفتقر آلة الرنين املغناطي�ضي 

»l’IRM»املعروفة ب

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد عبد العزيز لشهب:

بسم هللا الرحمن الرحيم، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

أشعر بحزن عميق السيد الوزير، نتيجة معاناة ساكنة وزان، فعال 

هناك مأساة حقيقية، صدقني السيد الوزير، وديك ال�ضي كنشوفوه 
بعينينا، كان آخرها وفاة سيدة في مركز ديال تصفية الدم، واللي طانت 
مسجلة في الالئحة ديال االستفادة من هاذ املركز ديال تصفية الدم، 
والسبب أن املمرضة املكلفة امتنعت أنها تقدم لها هاذ التصفية ديال 
العشية،  الصباح حتى ل6  10 ديال  بقات من  الوزير،  السيد  الدم 
ورجعت وماتت في املستعجالت. والسبب السيد الوزير، انتما عارفينو، 
ما كاينش طبيب مختص، أكثر من سنة ما التحقش السيد الوزير، فأين 
هي حكامة املوارد البشرية؟ باهلل عليكم، السيد الوزير، أتمنى أنكم 
تزورو هاذ األقاليم وتشوفوا مدى املعاناة ديال الساكنة السيد الوزير، 
4 ديال الوفيات في 15 يوم، أنا ما كنقللش من العمل اللي كيقومو به 

بعض األطر تماك، ولكن كاين نقص حاد...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. تفضلوا السيد النائب املحترم، 
تفضلوا دائما في إطار التعقيبات اإلضافية، ها هو جاي، غير تفضل، 

تفضل.

الن ئب السيد توفيق كميل ضئيس فريق التجمع الدستوض4:

السيد الوزير، بغينا نفهمو واحد املسألة أنكم اليوم كتعانيو من 
أخرى كتسمحو  ومن جهة  بها،  البشرية وكتصرحو  املوارد  في  نقص 
لألطباء كترخصو لهم أنهم يمشيو يكملو الدراسة ديالهم، واش مصلحة 
املواطن ما كتضرش بهاذ املسألة؟. أنا منتخب على منطقة اللي معروفة 
بالهشاشة في الدارالبيضاء، منطقة بن مسيك-سباتة السيد الوزير، 
واحد  هاّزين  وأنتما  صيفطتوه  التخدير  ديال  الطبيب  حيدتو  نضتو 
التحدي ديال صفر موعد، كيفاش هاذ صفر موعد؟ ايال مكانش طبيب 
ديال التخدير ça veut dire مكاينش les.opérations، وفي جنبنا كاين 

hôpital آخر اللي فيه 4 ديال األطباء ديال التخدير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، عفوا السيد الرئيس، انتهى الوقت. تفضل، 
السيد النائب املحترم، دائما في إطار التعقيبات اإلضافية، تفضل ال�ضي 

السيمو.

الن ئب السيد محمد السيمو:

السيد الوزير، هللا يرحم الوالدين، والناس كل�ضي كيبكي هنا، نبكي 
حتى أنا؟ السبيطار 14 عام وهو مسدود، جاهز كملنا إلتزامات البلدية 
الوطنية،  املبادرة  البلدي،  املجلس  درهم من طرف  مليون   5 تقريبا 
املجلس اإلقليمي، جيب لنا للموارد البشرية وفتح السبيطار هللا يرحم 
الوالدين، راه احنا غنطرطقو 30.000 ديال السكان غير في القصر، 
400.000 ديال السكان في القصر املنطقة ديالو السيد الوزير، هللا 
يرحم الوالدين 100 مرة هضرت معاك، هاذ املوارد البشرية بغيناك 

تجيبها، األطباء عاملين إضراب...
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، كنظن ما بقى. تفضلوا السيد الوزير، 
تفضلوا.. تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا.

السيد أنس الدك لي، وزير الصحة:

شكرا السيد الرئيس،

السادة النواب، بالنسبة لوزان غيكون إن شاء هللا، االنطالق ديال 
مشروع مستشفى إقليمي جديد بالتمويل ديال البنك اإلسالمي للتنمية 
في إطار اآلليات التمويلية الجديدة اللي كتم�ضي لها وزارة الصحة وحتى 
وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، إذن هنيئا لهذا 

اإلقليم بهذا املستشفى.

ما  التصفية،  كيعملوا  املمرضات  الدم،  بتصفية  يتعلق  فيما 
يمكنش يرفضو، أنا ما عارفش هاذ الحالة بالضبط السيد النائب، ما 
عرفتهاش بالضبط، األطباء ديال الكلي ما�ضي كثار، قالل، يعني ملا تيجي 
 les ،الطبيب كيعمل متابعة، ما كيكونش حاضر في املركز ديال التصفية
infirmières راهما مكونين لهاذ ال�ضي، فما عرفتش اشنو هاذ الحالة. 
فيما يتعلق بتصفية الدم يمكن لنا نتكلموا فهاذ ال�ضي، احنا انطلقنا في 
مشروع جديد باش يمكنش نشوفو كيفاش يمكن نتعاملو مع املجتمع 
املدني، باش يمكنش نشوفو كيفاش يمكن نعملو التدبير املفوض ربما في 
بعض املراكز اللي عندنا، أن املركز اللي يخدم من 10 ل3 و4 العشية ما 
صالح ليش بالنسبة لتصفية الدم، يمكن لي نصفي مع 4 ل6 من 6 ل8 
ومن 8 ل10 كاع، باش نحل املشاكل ديال ديال اللوائح اللي كتنتظر، 

إذن كاين هاذ املقاربة اليوم.

املوارد البشرية احنا التزمنا مع األخصائيين، ألن قلنا هاذي سياسة 
الحكومة باش نقويو التكوين، باش ما بقاش نجيو نبكيو على القضية 
املباراة  في  كينجح  اللي  األولوية،  هو  التكوين  غنعطيو  املوارد،  ديال 
ديال األستاذ يعني متدرب كنقولو ليه هللا يعاونك واحنا نحلو املشكل، 
كنحلو املشكل في الدار البيضاء ألنه هذا جهة اللي فيها مجموعة ديال 
املستشفيات ويمكن لنا نديرو، يعني، la.mutualisation نجمعو بين 
اإلمكانيات اللي كاينة وكنديرو واحد املستشفى خاص باألم والطفل، 
وهذا يمكن نديرو فيه les urgences، وهذا يمكن نديرو فيه عمليات 

جراحية، ألن يتعلق األمر بمدينة واحدة.

فيما يتعلق بالقصر الكبير املستشفى موجود، إن شاء هللا، املوارد 
البشرية هي كتوصل لو وغيتحل في القريب، إن شاء هللا، العاجل، ربما 

بعد شهر رمضان ايال كتاب، شكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة. واآلن سنرفع الجلسة عشر دقائق لتمكين السيدات والسادة 

النواب األفاضل من صالة الظهر، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

نستأنف أشغال جلستنا املوقرة هاته، بالرجوع إلى القطاع املكلف 
بالتنمية املستدامة، عدد األسئلة سؤال واحد.. أقول نستأنف أشغال 
جلستنا املوقرة هاته بالرجوع إلى القطاع املكلف بالتنمية املستدامة، 
أقاليم  ببعض  النفايات  بمطارح  متعلق  واحد  سؤال  األسئلة  عدد 
مدن اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد محمد أمي0 الشفيق:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى بلوغ 
تنمية بيئية ومجالية مستدامة. نسائلكم عن أهم اإلجراءات والتدابير 
مطارح  وتأهيل  وحكامة  عقلنة  يخص  فيما  الحكومة  اتخذتها  التي 

النفايات في مجموعة من املدن واألقاليم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نرحب بالسيدة الوزيرة ولكم الجواب.. 
هللا يخليكم السيدات والسادة النواب �ضيء من الهدوء فتحو املجال 

للسيدة الوزيرة تعطي عناصر اإلجابة، تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة نزهة الوافي، ك تبة الدولة لدى وزير الط قة واملع د0 
والتنمية املستدامة املكلفة ب لتنمية املستدامة:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، اليوم نأسس 
ملقاربة جديدة كتقوم على نجاعة وحكامة ببرمجة وتخطيط بحيث أننا 
نتخلصو من واحد املفهوم تقليدي قديم للنفايات أن وجب التخلص 
منها، إلى مقاربة أنها ثروة لالستفادة منها وخلق مناصب شغل. وهاذ 
ال�ضي اللي كنديروه عمليا بأن في 2019 إن شاء هللا غيكون إما كيشتغل 
وال الصفقات منطلقة 19 مركز لتثمين النفايات تخلق الثروة والعمل 

والشغل للمغاربة.

السيد ضئيس الجلسة:

التعقيب،  إطار  في  النائب  السيد  تفضل  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تفضل.

الن ئب السيد محمد أمي0 الشفيق:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على الجواب، ولكن السيدة كاتبة الدولة 
كل مرة كنطرح نفس السؤال واألجوبة ديما تنسمعوها، ولكن واش 
السيدة كاتبة الدولة كاين �ضي حلول اللي غادة تكون ناجعة؟ ألن كنا 
2019 وهنا كنهضرو على مطرح  اليوم   2017-2013-2009 كنسمعو 
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النفايات الكبير ديال مدينة الدار البيضاء اللي تم الترحيل العدد كبير 
القديم، وانتما عارفين  للمطرح  الساكنة والت ساكنة مجاورة  ديال 
السيدة كاتبة الدولة بأن lixiviat والدخان والعديد من األمراض هي 
تفشت. اليوم كنهضرو على واحد املطرح جديد ديال 35 هكتار، بغينا 
نعرفو الجهة املرخصة ما دامت أن الجماعة هي كتمتنع والساكنة تما 
يعني ما عندهاش يعني �ضي حاجة اللي يمكن تعول عليها، احنا اليوم 
25 سنة غادي تولي في هداك  الدولة، ولينا كنسمعو  السيدة كاتبة 
املطرح الجديد وهاذ ال�ضي ما كانش متفق عليه ألننا كنا كنسمعو كاينة 
عير 5 سنوات، هنا كنسولوكم السيدة كاتبة الدولة واش تم التنسيق 
مع املندوبية السامية للتخطيط باش تعرفو األثر املترتبة وباش هاذ 

الساكنة..؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب 
السيدة  يبدو،  املوضوع ال  في  إضافية  تعقيبات  املوضوع؟  في  إضافي 

الوزيرة فيما تبقى لكم من الوقت تفضلوا.

السيدة نزهة الوافي، ك تبة الدولة لدى وزير الط قة واملع د0 
والتنمية املستدامة املكلفة ب لتنمية املستدامة:

بالنسبة ملطرح الدار البيضاء الذي سيحول إلى مركز وغتعرف الدار 

البيضاء إن شاء هللا، واحد التحول النوعي فيما يتعلق بتدبير النفايات، 

كل  تعطيكم  معها  التواصل  ممكن  والجماعة  األخيرة  مراحله  في  هو 

املعطيات على اعتبار أن هذا اختصاص ذاتي للجماعات الترابية وأنتم 

نائب برملاني هاد القانون التنظيمي داز في املؤسسة التشريعية، فيما 

يتعلق بدور الوزارة في شراكة مع وزارة الداخلية واملالية اليوم نقوم 

بغينا نمشيوا إن شاء هللا  البرمجة والتخطيط  بتحول على مستوى 

فبالدنا ونديرو 50 مركز ديال تتميم النفايات كتولي فيها خلق الثروة 

عملية  مشاريع  على  اليوم  كنتكلم  الشغل،  مناصب  خلق  وكذلك 

بالنسبة ملراكش وأنا زرتها وكنطلب من املؤسسة التشريعية دير زيارة 

استطالعية لهاد املراكز اللي كتشتغل، عمليا تاركيزت كمالت األشغال 

ديالها ، العيون، الداخلة، بوجدور..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، وشكرا على حسن مساهمتكم 

في هذه الجلسة، ونمر مباشرة أو نعود للسؤال املتعلق بحقوق اإلنسان 
وهو سؤال واحد حول السياسة الحكومية املندمجة في مجال حقوق 

اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلنسان 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم بوضع السؤال، 

تفضلوا.

الن ئب السيد محمد إد مو�سى:

شكرا السيد الرئيس،

سياسة  باعتماد  برنامجها  في  الحكومة  التزمت  الوزير،  السيد 
حكومية مندمجة فيما يتعلق في مجال حقوق اإلنسان وفق تخطيط 
إستراتيجي وتشاركي، ما هي مضامين وتوجهات واختيارات هذه السياسة 
الحكومية؟ وإلى أي مدى تم إعمال املقاربة التشاركية في إعداد هذه 
السياسة؟ كذلك ما هي أسس ومرتكزات هذا التخطيط اإلستراتيجي 
التشاركي في هذه السياسة الحكومية؟ والحكومة هل قامت بإعداد 

برنامج محدد لضمان التنزيل الفعلي لهذه السياسة الحكومية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نرحب بالسيد الوزير ولكم الكلمة.

بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  الرميد،  املصطفى  السيد 
اإلنس 0:

شكرا سي دة الرئيس،

شكرا السيد الن ئب املحترم،

باعتماد سياسة حكومية  برنامجها  في  التزمت  الحكومة  بالفعل، 
مندمجة في مجال حقوق اإلنسان وفق تخطيط إستراتيجي تشاركي كما 
تفضلتم، أما ما يتعلق بمضامين هاد السياسة فاألمر يتعلق بجميع 
الحقوق التي تضمنتها سواء الوثائق األساسية املرجعية سواء تعلق 
األمر بالدستور أو اإلتفاقية الدولية، األمر إذن يشمل الحقوق املدنية 
وكذلك  والبيئية  والثقافية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  والسياسية 
حقوق الفئات، بالنسبة للتشاركية فقد بدأت منذ 25-26 أبريل 2008، 
وذلك من خالل مناظرة وطنية ثم بعد ذلك كانت هناك لقاءات جهوية، 
ثم في املرحلة الحالية التي قمنا فيها بتحيين الخطة كان هناك أيضا 
مشاورات مع كافة الفاعلين الحقوقيين املؤسساتيين واملدنيين بدون 
التشاركي  اإلستراتيجي  التخطيط  ملرتكزات  بالنسبة  بالطبع  استثناء، 
فطبعا عندنا اتفاقية فيينا ديال 1993، ولكن عندنا دستور اململكة 

وكذلك

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تفضلوا السيد النائب املحترم 
للتعقيب.

الن ئب السيد محمد إد مو�سى:

الرئيس هناك  الوزير على هاد اإليضاحات، السيد  شكرا السيد 
تفضلتم بتوضيح البعد القانوني البعد املؤسساتي، ولكن أريد اإلجراءات 
العملية املتخذة بالنهوض باألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والكونية 



عدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5164  

بالنسبة ملنظومة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وكذلك مضامين 
التي تضمنها دستور 2011، مدى تنزيل وتفعيلها على أرض الواقع، ألن 
املغاربة نتيجة الحراك املجتمعي اللي داز وجا على إثره دستور 2011 
ينتظرون مجموعة من األمور بالنسبة لهاد الدستور، إذن الحكومة 

تجاوبها مع هاد املقتضيات إلى أي مدى..

السيد ضئيس الجلسة:

تعقيب  هناك  هل  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
على  الوزير  السيد  وشكرا  شكرا  إذن  يوجد.  ال  املوضوع؟  في  إضافي 
حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر اآلن مباشرة إلى قطاع التربية 
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، عدد األسئلة 
10 نرحب بالسيد الوزير بيننا، ونمر مباشرة إلى السؤال األول وهو سؤال 
حول سبل الحد من ظاهرة الهدر املدر�ضي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيدة 

النائبة.

الن ئبة السيدة ثري  الصقلي:

والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  تقدير،  تحية  الوزير،  السيد 
قصد الحد من الهدر املدر�ضي في التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والتأهيلي 

والجامعي، وخصوصا بالنسبة للمتمدرسات؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

أريد أوال أن أذكر تفعيال للتوجيهات امللكية السامية ديال الخطاب 
امللكي للعرش 29 يوليوز 2018، قامت الوزارة بإعداد واحد البرنامج 
موسمي لدعم التمدرس والحد من الهدر املدر�ضي، ومن ما بين هاد 
البرنامج كاين واحد العدد ديال التدابير أوال الدعم اإلجتماعي، اليوم 
الحمد هلل تم توسيع برنامج تيسير اللي من شأنه غادي يكون واحد 
اإلستفادة أكثر لواحد العدد ديال التالميذ والتلميذات على املستوى 
القروي بما فيه الفتاة القروية وهاد توسيع القاعدة ديال املستفيدين 
البرنامج  الهدر املدر�ضي، أيضا  غايكون عنده واحد اآلثار مباشر على 
الوطني لتعميم التعليم األولي عشتيوا معنا هاد السنة انطلق برنامج 
وطني طموح هادف اللي مكنا باش تقريبا تم التمدرس ديال مائة ألف 
تلميذة وتلميذ إضافي خالل هذا الدخول املدر�ضي، وكان هذا أيضا له 
واحد الوقع على الحد من الهدر املدر�ضي، بعض اإلحصائيات اليوم 

عندنا تقريبا واحد النسب مرتفعة على املستوى القروي %5 واحنا 
نشتغل جاهدا باش إنشاء هللا في أفق 2021-2024 غادي نهبطوا ل 1% 
بفضل هاد البرامج اللي درنا، أيضا كاين واحد تفعيل مبادرة من طفل 
إلى طفل يتم إحصاء األطفال املنقطعين عن الدراسة باش كنحسوا 

التالميذ..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب.

الن ئبة السيدة ثري  الصقلي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم الذييوضح الجهود املبذولة ومع 
ذلك نريد أن نسلط األضواء على حقيقة أخرى ال تعتمد فقط على 
الدعم املادي للعائالت من خالل برنامج تيسير رغم أهميته، أقصد 
الفتاة خاصة في العالم القروي واألرياف التي غالبا ما تكون محرومة 
من آفاق إلدماجها في النسيج اإلقتصادي الوطني، بينما نعرف جميعا 
مهاراتها األكاديمية عندما تحصل على نتائج موفقة في البكالوريا ولكن 
في املناطق النائية كمنطقة تنغير على سبيل املثال تحتاج الفتاة إلى دعم 
مكثف ملواصلة مسيرتها في الجامعة أو التكوين املنهي في جميع الشعب، 
يجب أن نوفر لها تفضيليا املنحة واإلقامة في الحي الجامعي في املدن 

البعيدة عن منزلها.

السيد الوزير، الفتاة املغربية تحتاج إلى مجهود خاص حتى ال تكون 
مجرد ربة بيت وفقط تضع شهادتها على الحائط كلوحة تجميلية، كما 
يجب منع األبوين من إزالة بناتهم من املدارس من أجل تزويجهن املبكر، 
السيد الوزير النموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه يحتاج إلى 

إدراج الفتاة واملرأة املغربية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 

إضافي في املوضوع؟ تعقيبات إضافية في املوضوع، ال يبدو، إذن نمر 

للسؤال املوالي وهو سؤال حول تقييم عملية تفويت خدمات الحراسة 

والتنظيف بوزارة التربية الوطنية لشركات املناولة الخاصة للسيدات 

الكلمة  لكم  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد يوسف:

شكرا السيد الرئيس،

الحراسة  خدمات  تفويت  عملية  عن  نسائلكم  الوزير  السيد 

والتنظيف بوزارة التربية الوطنية لشركة املناولة الخاصة، هل هناك 

من تقييم؟
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلو السيد الوزير املحترم.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد النائب املحترم، كما تعلمون كانت الوزارة تعمل سابقا على 
توظيف أعوان للعمل في مجال الحراسة في مختلف مناطق املؤسسة 
ليال ونهارا وأيضا تنظيف  أوالتخريب  السرقة والضياع  وحمايتها من 
مرافق املؤسسات، وأيضا في إطار أعمال البستنة، وبالنظر إلى النقص 
املتزايد لهذه الفئة من املوظفين بسبب إما اإلحالة على املعاش أو الوفاة 
أو عدم التوظيف، لجأت الوزارة واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
إلى التدبير املفوض لهذه الخدمات كجميع القطاعات الحكومية، واليوم 
يمكن يقول اللي الحمد هلل كانت واحد التجربة جد ناجحة ألن ساهمت 
هاد التجربة في تعزيز حماية املؤسسات واملرافق اإلدارية وتوفير خدمات 
امليزانيت  حراسة ونظافة بجودة عالية، وأيضا يتم تخصيص واحد 
هائلة سنويا من طرف األكاديميات، يمكن ليا نقول لك سنويا 700 
لهاد  اللي كتم�ضي  األكاديميات  الدرهم من طرف جميع  ديال  مليون 

الصفقات على املستوى الوطني، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب، السيدة 
النائبة تفضلي.

الن ئبة السيدة منينة مود0:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، شكرا على اإلجابة في الحقيقة كما هو معلوم أن 
وزارتكم قد فوتت هاد الخدمات لشركات املناولة منذ 12 سنة وهي 
مدة كافية لتقييم هذه التجربة، قبل الخوض في هذه التجربة الحقيقة 
نود بهذه املناسبة ومن هذه القبة عبارات الشكر واالمتنان واالعتراف 
بالجميل لألعوان السابقين اللذين قدمو هاد الخدمات في املؤسسات 
عنوانا  وكانوا  الحقيقة  جليلة  خدمات  وقدمو  العمومية  واملدارس 
أن  صحيح  البد  طبعا  باملسؤولية،  وااللتزام  التفاني  على  للتضحية 
وزارتكم تتقاسم يعني هاد املسؤولية مع قطاع آخر اللي هو قطاع الشغل 
واإلدماج ولكن هذا ال يعفيأيضا وزارة التربية الوطنية من املسؤولية 
ومن يعني جرد عدد من االختالالت التي تشوب هذه العملية فهي بالنظر 
إلى غياب املقاوالت تقدم هذه الخدمة كما ينبغي وأيضا عندنا عدم 
توصل املؤسسات بدفاتر التحمالت التي يجب أن تحدد املهام املوكولة 
لهؤالء الحراس وهؤالء األعوان باإلضافة إلى ضبابية العالقة اإلدارية 
بين رئيس املؤسسة وعمال هذه الشركات وعدم وضوح حدود مسؤولية 

الشركة املفوض لها في حالة تعرض املؤسسة يعني للسرقة أو إتالف 
محتوياتها طبعا عندنا أيضا باإلضافة إلى ذلك طبيعة بعض األشخاص 
الذين يكلفون بالحراسة والذين يربطون عالقات مشبوهة بالتلميذات 
والتالميذ ومحيط املؤسسة، أكيد أن ملعالجة هذه الوضعية البد من 
التحديد الدقيق للمسؤولية بين كل من األكاديمية واملديرية اإلقليمية 
والشركة والعمال واملؤسسة وأيضا تحديد معايير واضحة الختيارأعوان 

الحراسة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ تعقيبات إضافية في املوضوع، ال يبدو، شكرا السيد 

الوزير ما عرفت واش بقا لك �ضي حاجة من الوقت تفضل.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

غير بغيت نذكر بأن اليوم نشتغل على دفتر تحمالت نموذجي على 
املستوى الوطني اللي غادي يايخذ بعين االعتبار هاد اإلكراهات اللي 
عبرت عليهم السيدة النائبة املحترمة، وبفضل هاد الصفقات اليوم 
واإلعدادية  التأهيلية  املؤسسات  من   100% نحرصو  باش  استطعنا 
واالبتدائي باقين في %30 ألن العدد ديال املؤسسات اإلبتدائية جد 
مهمة 7700 مؤسسة، ولكن إيال كاين �ضي بعض الحاالت اللي شرتيو 
أو  عليهم  نوقفو  باش  احنا مستعدين  املحترمة  النائبة  السيدة  ليهم 

نشوفو باش ندركو هاذ املشكل اللي كاين، شكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن 
عتبات القبول لولوج ودخول املعاهد واملدارس العليا عفوا للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد لكبير ق دة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير نسائلكم عن ارتفاع عتبات الولوج إلى بعض املعاهد 
واملدارس العليا بمختلف جامعات اململكة؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير، لكم الكلمة.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب املحترم، غير ديما االنطالقة ديالنا هو مبدأ تكافؤ 



عدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5166  

الفرص بين املترشحات واملترشحين، عندنا النظام ديال االستقطاب 
املحدود، سنويا يتم رفع عدد املترشحات واملترشحين، أو اليوم يمكن 
لي نقول ليك بأنه وصلنا لواحد %50 بالنسبة اللي تم االرتفاع ديالها، 
هاذ انتقلنا تقريبا من توفير 28.500 مقعد ف2018-2019، مقارنة مع 
املوسم املنصرم اللي كان فيه 19.000، أيضا تم تخفيض العتبة ديال 
بعض املباريات والسيما الطب، عتبة الطب كاين فواحد العدد ديال 
املدن كانت 16 وهذا، طلبنا باش يهبطو ل15 أشنو كنرفعو ؟ كنرفعو 
ذاك الساعة عدد املترشحات واملترشحين، أيضا فجانب آخر هو خلق 
املؤسسات ذات اإلستقطاب املحدود لضمان واحد التغطية مجالية 
خلقنا  العالي،  التعليم  في  التمدرس  ديال  الطلب  ديال  لإلستجابة 
 les EST ،إضافية في بني مالل l’ENCG اليوم عندنا واحد les ENCG
الناظور،  املدارس العليا للتكنولوجيا في ورزازات، الداخلة، تطوان، 
ENSA فبرشيد، هاذو كاملين مؤسسات اللي تم إحداثهم أخيرا، باش 
نرفعو من هاذ العتبة ديال، وهاذ الطلب املتزايد ديال الطلبة فهاذ 

املؤسسات العادية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل للتعقيب اإلضافي.

الن ئب السيد لكبير ق دة:

غير خاف عليكم السيد الوزير، أن عدد هام من التالميذ الحاصلين 
على البكالوريا يتم حرمانهم في نهاية كل موسم درا�ضي من ولوج هذه 
املؤسسات الجامعية، وبالتالي يحرمهم من الولوج لها نظرا ألن عتبة 
املؤسسات  هذه  أن  هو  املالحظ  يتم  وكذلك  جدا،  مرتفعة  الولوج 
واملعاهد التي يتخرج منها األطباء والصيادلة واملهندسين أصبحت حكرا 
على تالميذ التعليم الخصو�ضي وذلك على حساب التعليم العمومي، 

ولهذا السيد الوزير هل..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الطو�سي:

شكرا السيد الرئيس،

ضمان مبدأ تكافؤ الفرص اللي تكلمتو عليه السيد الوزير، ما�ضي 
بهاذ الكالم اللي قلتو، ضمان مبدأ تكافؤ الفرص هو إعادة اإلعتبار 
للمدرسة العمومية بإلغاء حصة %25 ديال معدل املراقبة املستمرة 
في  فالنقط  الدوباج  ديال  العملية  كيشهد  هو  كتعرفو  كيفما  اللي 
من  العمومية  املدرسة  من  تلميذ  كتحرم  اللي  الخصوصية  املدارس 
البكالوريا  لنظام  ارجعو  املحدود،  للمعاهد ذات اإلستقطاب  الولوج 
الوطني السيد الرئيس، وكفى هللا املؤمنين شر القتال، إنصافا للتلميذ 

وللمؤسسة العمومية املغربية، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدو، السيد الوزير، تفضلوا.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب املحترم، املشكل ديال العتبة مرتفعة، ما�ضي العتبة 
للي مرتفعة، العدد ديال املقاعد البيداغوجية اللي خصنا نوفرو أكثر 
3000/20.000، هذا هو  وأكثر، ايال كانوا 2000/20.000 ما�ضي هي 
املشكل ديال العتبة، عالش كيكون املعدالت مرتفعة، لهذا كنخلقو 
سنويا مؤسسات ذات االستقطاب املحدود باش يمكن لنا نوفرو هاد 
املقاعد البيداغوجية، بالنسبة للمباراة، السيدة النائبة املحترمة، غير 
باش نورك بأن في املباريات ديال الطب وجميع املباريات ما كناخذوش 
بعين اإلعتبار نقطة ديالنا املراقبة املستمرة، كناخذو غير النقطة ديال 

السنة األولى باكالوريا والسنة الثانية باكالوريا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو 
والسادة  للسيدات  للتوجيه  املخصصة  البشرية  املوارد  سؤال حول 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ثوضية فراج:

شكرا السيد الرئيس،

اإلشكالية  واحد  التوجيه عندو  أن  بللي  كنعرفوا  الوزير،  السيد 
كبيرة ومتشعبة، منها كثرة ديال الشعب ديال البكالوريا، أكثر من 14 
شعبة ذات، إذا احتسبنا اللغات ديال الخيار، الفرنسية واإلسبانية 
واإلنجليزية مما يجعل نطالب في حيرة من أمره، وهنا ندعوكم السيد 
الوزير إلى التفكير من تقليص هاد الشعب، كذلك هناك واحد الفئة من 
تالميذ السنة الثالة إعدادي للي كيتسماو SANS PROFIL واللي كتجعل 
أعضاء مجلس التوجيه في حيرة، ألن اإلختيارات املتاحة ال توافقهم ألنهم 
بدون جاذبية، ومن جهة يرفضون التوجيه إلى شعبة الباكالوريا املهنية 
اللي كتعرف واحد الضبابية اللي كتسم بها هاد التجربة وخصوصا ملي 
كنشاهدو املصير ديال هاد املتخرجين، مع األسف، أن مدرسة وحدة 
اللي قبالتهم وطلبت املعدل ديال 16، كيفاش يمكن لنا نفهمو بأنن 
البكالوريا املهنية وكيطلبو لهم 16، ثانيا، السيد الوزير، عندنا واحد 
السؤال، واش هناك تتبع لهاد الفئة؟ وكاين كذلك، ما هي النسبة ديال 
التالميذ ديال الباكالوريا املهنية من مجموع التالميذ؟ وكنعرفو بللي 
واحد العدد راه واحد العدد مخجل واللي كيبّين أن فشل هاد التجربة 
للي مع األسف هل لها الجميع، كذلك السيد الوزير، املذكرة رقم 22.17 
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الصادرة ب بمارس 2017، كذلك، السيد الوزير، املذكرة االرتجالية 
رقم 22.17 الصادرة في مارس 2017 في شأن تنظيم عمل بالقطاعات 
والتي أعطت إطار لكل 3000 تلميذ، وهي اللي نظمت، كنتكلمو على 
املؤسسات،  ديال   5 على  واحد كيشرف  اإلطار  واحد  وهي  التوجيه، 
وهاد املؤسسات عندهم من مختلف الشعب ديالهم واملشاكل ديالهم 
والعقليات ديالهم واالهتمامات ديالهم، أين هي الجودة؟ ولهذا السبب 
السيد الوزير نلتمس منكم إعادة النظر في التوجيه مع مراعاة تكافؤ 
الفرص وتقليص الفوارق وتسريع إلحداث بوابة وطنية للتوجيه للوقف 
من الفو�ضى في املواقع ألن املعلومة سلطة والطالب رهين بهذه املعلومة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير، لكم الجواب.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

السيد الرئيس املحترم،

السيدة النائبة املحترمة، أريد أن أذكر بأن التوجيه املدر�ضي واملنهي 

والجامعي يشكل أولوية ديال الوزارة، وال سيما بعد الخطاب امللكي 

ديال 20غشت الذي دعا فيه جاللته على إرساء نظام ناجع ومبكر 

ونشيط للتوجيه، علما أن التوجيه يركز على، كان سابقا، كيرتكز إال 

على اإلعدادي وما بعد التأهيلي، وتنزيال لهذه التوجيهات خاضت الوزارة 

في بلورة نظام وطني للي تم تقديمه أخيرا يوم 29 أبريل في مدينة أكادير، 

واللي فيه واحد تصور شمولي جديد، اللي أوال كياخذ بعين االعتبار 

الفاعلين،  جميع  لتدخالت  كمحور  متعلم  لكل  الشخ�ضي  املشروع 

املعطيات  بعض  اإلبتدائي،  نهاية  منذ  التوجيه  هذا  مأسسة  وأيضا 

اإلحصائية، اليوم عندنا تقريبا 852 إطار موجه فيهم أكثر من 600 

مستشار في التوجيه، و250 مفتش يزاولون هاد املهام، يستهدفون ما 

يزيد 2 ديال املاليين ديال التالميذ، اليوم تقريبا عندنا لكل موجه 3000 

تلميذ، كل موجه ل 3.76 مؤسسة، كنا كنكونو سنويا 30، وبعد لقاء 

أكادير غادي نعطيو واحد اإلنطالقة جد مهمة على املستوى الوطني 

ديال 100 موجه سنويا الذي غادي يتم التكوين ديالها إن شاء هللا باش 

نوضعو هاد النظام الوطني.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ ال يبدو. إذن نمر إلى السؤال 16 دائما في القطاع، وهو 
سؤال متعلق بتسوية الوضعية اإلدارية واملالية ألساتذة السلم التاسع 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية. لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم تفضلوا.

الن ئب السيد السعيد الص دق:

شكرا السيد الرئيس،

السنة،  هذه  من  فبراير   25 يوم  املحترم، صرحتم  الوزير  السيد 
أمام البرملان، أنكم ستسرعون وثيرة ترقية األساتذة السلم 9، بحيث 
أن الوتيرة غادي تخلي آخر واحد منهم ما غيترقاش حتى ل 2023، األمر 
اللي غيخليه يلقى ويتفاجأ أنه تيدرس مع التالمذ ديالو اللي تخرجو 
بالسلم 10، وعليه نطالبكم السيد الوزير املحترم بتسوية الوضعية 
املالية واإلدارية لهؤالء بأثر رجعي طبقا للمادة 107 من النظام األسا�ضي 

ملوظفي وزارة التربية الوطنية، إنصافا لهم، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب املحترم، بالنسبة لهاد امللف، اللي بغيت نقول هو 

منذ تولي مهام الوزارة، حرصت شخصيا على إعطاء األولوية واألهمية 

ملجموعة من القضايا وامللفات اللي كتعلق باألساتذة، ألن بالنسبة لي 
موظفي قطاع التربية الوطنية وتكوين منهي التعليم العالي هما في املحور 

ديال كل إصالح اللي غادي يرتقي باملدرسة املغربية، واستطعنا الحمد 

أيضا  دعم  وبفضل  اإلجتماعيين،  ديالنا  الشركاء  مع  بالتعاون  هلل، 

الحكومة، باش نحلو واحد العدد ديال امللفات، و يمكن لي نقول ليك 

العرض اللي تم التقديم ديالومن طرف الحكومة يوم 25 فبراير للنقابات 

قدمناه  مباشرة  اللي  مهم  جد  العرض  واحد  كاين  تمثيلية،  األكثر 

التسوية  على  تعمل  اليوم،  هلل  الحمد  واللي  تبناتو  واللي  للحكومة، 

النهائية لهاد امللف، هاد الفئة اللي كتكلمو عليها كانت غادي تخرج حتى 

ل 2026، العمل اللي تم التقديم ديالو 2023 وحنا باقين كنشتغلوا 

كيف يتم تجويد هذا العرض، بالنسبة لنفس املسار عرفوه األساتذة 

في السلكين 7 و8 اللي أيضا، الزالو مرتبين في السلم 10، قبل ما يمشيو 
إن شاء هللا تعالى للتقاعد، غادي يدوزو ل 11، هاد ال�ضي باش كنقول 

بأن هادو من األولويات ديالنا، والحمد هلل التسوية حسبها تمت، ألن 

األساتذة رجعو لالقسام ديالهم اليوم ووقفوا هداك اإلضراب اللي كانوا 

فيه، ونعمل جاهد إلى تلبية هاد امللفات وتسويتها نهائيا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

للتعقيب،  النائب  السيد  تفضلوا  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
تفضلوا.
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الن ئب السيد عبد الواحد بوحرشة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، ما يمكنش لنا نسردو بهاد العجالة املعطيات 
ديال هاد امللف، ألن هاد امللف عمر طويال بتعاقب الوزراء على هاد 
تنثمنو الحوار اإلجتماعي املركزي،  الوزير احنا  اليوم السيد  الوزارة، 
ولكن راه عمق الجراح، ألن حتى ل 2023 هذا غادي يزيد املعاناة ديال 
هاد الفئة اللي والت معروفة بالزنزنة، عندما تذكر الزنزنة واللى الحديث 
الخاص والعام الزمن املدر�ضي السيد الوزير مهم، اليوم اآلالف ديال 
التالميذ ما تيخذوش دروس أساسية في املدارس ديالهم، األكاديميات 
واملديريات بدات كتلوح بالطرد والعزل والتوقيف عن العمل والخصم 
من األجرة، املادة 107 السيد الوزير واضحة، هو أن هاد الفئة خصها 
من  رجعي  بأثر  بتعويض  املادية  التسوية  خص  رجعي،  بأثر  تنصف 
2012، ثم تسوية إدارية يعني الولوج إلى الدرجة، كغيرهم من نساء 

ورجال التعليم، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد هش م ص بر4:

السيد الوزير، إيال كاين �ضي ظلم أكثر من ديال الزنزانة 9 واقيلة 
ما كاينش �ضي ظلم أكثر من املوضوع ديال األساتذة املرتبين فالسلم 9. 
أنه الحل العرض اللي عطات الحكومة ديال أنهم يبقاو حتى ل 2023 
ويبقاوعلى نفس الوضعية، ما نظنش أنه حل اللي ممكن ير�ضي هاد 
الناس هادو. أنه االساتذة اللي دخلوا معاهم، هاد األساتذة اللي دخلوا 
موراهم، غادي يدوز السنة املقبلة للسلم 10. وهما باقين محاصرين 
في السلم 9، بدون أدنى ال تصور معقول، وال عرض اللي يحترم من 
طرف الوزارة. العرض راه كنظن بأنه جاوبو عليه األساتذة باإلضراب 
املسترسل ملدة ثالث أسابيع، اللي لألسف، عوض أنه تاخذو بيدهم 
من أجل مصلحة التالميذ، تاخذو بيدهم وتحاورو معهم، ما كان من 
نصيبهم إال مسطرة اللي باشروها املديرين، مديري املراكز الجهوية اللي 

هي إجراءات تعسفية ديال الطرد، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدو، تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا لكم الكلمة.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

يتم طرد أي أحد،  الطرد، لن  النائب املحترم، ما كاينش  السيد 

مع  عالقة  عندو  ما  هذا  ديالو،  املسطرة  كاينة  الجماعي  التوقف 
املوضوع، واللي يمكن لي نقولكم اليوم بأن هاد امللف تمت التسمية 
ديالو نهائيا، وكان تجاوبت معه الحكومة، واليوم يمكن نقولو بأن صافي 

تسوات الوضعية ديالو، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال متعلق 
بحق الحاصلين على املساتر في مختلف التخصصات، في اجتياز مباريات 
الولوج إلى الوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي. فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة لوضع السؤال.

الن ئبة السيدة ف طمة الزهراء نزيه:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نريد أن نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من طرف 
التخصصات  مختلف  في  املساتر  على  الحاصلين  وزارتكم حول حق 
بالجامعات املغربية من حقهم في اجتياز مباريات في الوظيفة العمومية؟ 

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد الوزير املحترم.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، عندهم الحق كجميع املغاربة باش يولجو 
للمباراة ديال الوظيفة العمومية، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة للتعقيب.

الن ئبة السيدة ف طمة الزهراء نزيه:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هاد السؤال هذا أو هاد اإلشكال هذا، كان فاتنا 
بأنه، احنا كفريق حركي، طرحناه. سواء على مستوى أسئلة شفوية أو 
كتابية، أو على مستوى تناول الكلمة، وتمت اإلجابة بأنه كاينين بعض 
املاستر اللي الوزارة ديالكم عندها واحد الشراكة مع الوزارة الوصية 
ديال الوظيفة العمومية، بأنه تقوم بإعداد واحد املعطيات وبيانات عن 
تخصصات اللي كاينة في الجامعات املغربية، وهاد ال�ضي غيخلي بأنه 
اإلدارات العمومية ديالنا تقدر بأنه توصل، يعني، لهدوك التخصصات 
اللي ممكن، يعني، ممكن أنه تتشتغل، ولكن اإلشكال، السيد الوزير، 
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هو أنه كاينين DES MASTERS عندهم نفس، يعني، نفس التخصص، 
فقط أنهم متغيرين في التسمية، ويتم حرمانهم من اجتياز املباريات، 
وتنعتبرو بأنه حق الشغل هو حق دستوري مكفول لجميع املواطنين 
واملواطنات املغاربة، وكنظن بأنه املقترح ديالنا اليوم هو أنه ما نبقاوش 
فهاد التخصصات الخاصة وإنما نخليوها تخصصات عامة اللي تخلي 
بأنه الكفاءة، الكفاءة، ومبدأ ديال تكافؤ الفرص هو اللي يبين لنا واش 
هذا الحاصل على هاد الشهادة يستحق أنه، يعني، لهاد الوظيفة أو ما 

ال يستحقها؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

هي  ما�ضي   PHISIQUE MEDICALE املحترمة،  النائبة  السيدة 
امليكانيك، ما يمكنش ما ناخدوش بعين اإلعتبار التخصصات، الوظيفة 
العمومية دارت واحد القوانين وواحد الشروط، ومن بين الشروط هما 
التخصصات، كل مصلحة، كل مؤسسة كتطلب واحد التخصص في 
واحد املجال، ما يمكنش ندير واحد GENERIQUE باش نعطي الفرصة 
 LES MASTERS كيفاش؟ اليوم عندنا تقريبا واحد العرض تربوي ديال
أكثر من ألف MASTERS اللي معتمد على املستوى الوطني، اللي خصنا 
 LES MASTERS DONC ديال هاد LA.LISIBILITE يكون عندنا هي واحد
حنا كيتنشرو في البوابة إلكترونية ديال الوزارة، ديال كل الجامعات كل 
LE.SITE )emploi-( مؤسسة جامعية وغنطلبو الوظيفة العمومية فداك
public.ma باش أيضا يتنشروا وتكون عندهم واحد lisibilité وطنية، 
ولكن ما يمكنش نتجاوزوا القضية ديال التخصصات. بالنسبة لإليجازة 
القانون  القانون، ال واش  في  نفس الشكل ما يمكنش نوظف إجازة 
العام، واش القانون الخاص، واش االختصاص، هذا تخصصات لها 

قيمتها في التوظيف، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات، ونمر إلى سؤال آخر متعلق 
بمعايير توزيع املؤسسات الجامعية للسيدات والسادة املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، لكم الكلمة السيد النائب.

الن ئب السيد محمد اشروضو:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم ومن خاللكم نسائل الحكومة حول املعايير 
املعتمدة في إحداث الجامعات وكنموذج وكمثال السيد الوزير إقليم 
40 سنة، مسألة  أكثر من  ديالو هادي  تم اإلحداث  اللي  الخميسات 
مضطرين  كيكونوا  والطلبة  الطالبات  كبير،  إشكال  كتطرح  البعد 

يقطعوا مسافة طويلة لإللتحاق بالجامعة ال�ضي اللي كيأدي إلى مغادرة 
واإلنقطاع واليوم السيد الوزير ساكنة إقليم الخميسات كتسائلكم 

واش كاين �ضي جامعة في املستقبل لهاد اإلقليم وال ال؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب املحترم، نذكر غير بأن احنا سنويا كنراجعوا الخريطة 
الجامعية وكنحاولو نالءموها مع متطلبات الجهة، في إطار سياسة القرب 
وتحسين أيضا العرض الجامعي، وإستجابة للطلب اإلجتماعي، بالنسبة 
للخميسات في إطار جهة الرباط، سال، القنيطرة، نشتغل مع أوال الجهة، 
وثانيا مع املجلس اإلقليمي للخميسات، لخلق واحد النواة الجامعية مع 
جماعة محمد الخامس، كانت نفس ال�ضيء كنشتغلوا مع سيدي قاسم 
والجامعات بنو طفيل لخلق أيضا مؤسسة على مستوى ديال سيدي 
قاسم، كنتسناوا مجلس الجامعة لجامعة محمد الخامس ألن إحداث 
مؤسسة يتم من مبادرة من طرف مجلس جامعة، يقدموها لنا وغادي 
نمرروها في اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وإن شاء هللا سيتم 
إستجابة لهاد الطلبة، غير اللي خاص يكون باش يكون واحد املشروع 
مندمج اللي غيساهم فيه الجهة الوزارة عبر الجامعة وأيضا املجلس 
اإلقليمي، ألن خص توفير العقار خاص واحد العدد ديال الشروط اللي 
نستجابو لها باش نقول بأن تقريبا أسبوعيا يتم إحداث مؤسسات، 11 
أبريل تم إحداث 17 مؤسسة جامعية، واليوم كاين واحد 6 اللي مبرمجة 
وال سيما في الداخلة، في كلميم، في ورزازات، في الناظور، في القنيطرة، 
بالدار البيضاء، كاينة واحد الدينامية ديال خلق هذا اللي ألن الوزارة 

تستجيب، ديما كتستجب لهاد متطلبات الجهة، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

الن ئب السيد محمد اشروضو:

السيد الوزير، عالش ما تكونش الخميسات من ضمن هاد الالئحة 
اللي قلت دابا، واش ناقصها �ضي حاجة، األرض كاينة السيد الوزير، 
ومع األسف السيد الوزير صعيب اليوم باش نقنعو الساكنة ديال هاد 
املنطقة بأنه فعال كاين نية عند الحكومة باش دير جامعة ألن األرض 
موجودة السيد الوزير، كاين استعداد ديال الجماعات الترابية باش 
تعاون معكم، ولكن مع كل األسف، هناك مدن ال تبعد بأكثر من 40 
 30 كيلومتر من الجامعة وخلقتوا فيها نواة جامعية، اليوم، السيد 

ّ
وال

الساكنة  لهذه  عقاب  عقاب،  هذا  ربما  كتسائل  الساكنة  الوزير، 
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من خالل بعض اإلختيارات اللي خصكم تبحثو فيها السيد الوزير، 
خصكم تبحثوا فهاد ال�ضي السيد الوزير، كيفاش إقليم الخميسات 
اللي كيتجاور مع خنيفرة، والتالميذ والطلبة كيجيوا من بعيد واليوم 
السيد الوزير كنالحظو بأنه كاين واحد اإلنقطاع، واحد النسبة كبيرة 
السيد  مقنع  غير  الجواب  األسف،  مع  األسف،  مع  الوزير،  السيد 
الوزير، واليوم تنطالبكم باش تسرعوا بإحداث هذه النواة الجامعية 
والجماعات مستعدين واألرض موجودة السيد الوزير، خاص العزيمة 

ديال الحكومة، وشكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد ضض  بوكم ز4:

السيد الوزير، يبدوا أننا غادي نكونوا معكم ملزمين باش أننا ندافعو 
أوال على الجامعة، وعلى األدوار ديال الجامعة، السيد الوزير أصدرتم 
قرارا غريب حول منع األنشطة الثقافية والفكرية داخل املؤسسات 
الجامعية، وعوض السيد الوزير أنكم تمشيو رأسا لواحد الشردمة 
اللي هي موجودة في مواقع جامعية محدودة كتستعمل العنف كآلية 
لتدبير اإلختالف، مشيتوا كتمنعو األنشطة الثقافية والفكرية داخل 
الجامعة، السيد الوزير بغيناكم تكونوا واضحين معنا، مرة كتجيوا 
تقولوا لنا املؤسسات الجامعية هي مؤسسات مستقلة، كتسّير األمور 
ديالها بشكل مباشر، اليوم كتجيوا كتصدرو قرار كيتحكم في جميع 
الجامعات وفي جميع األنشطة ال ديال الطلبة، ال ديال األساتذة، السيد 
الوزير واش احنا اليوم غنرجعوا إلى مرحلة ما قبل الستينات، هاد ال�ضي 
راه ما�ضي معقول السيد الوزير خصكم تراجعوا على هاد القرار الغريب.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

املشكل  بأن  حسب  الخميسات  بالنسبة  املحترم،  النائب  السيد 
تحسم، خصنا غير املقرر ديال مجلس الجامعة باش يمكن لنا ندوزوه في 
اللجنة ديال التنسيق، بالنسبة ملداخلة السيد النائب املحترم غتكون 

واحد إحاطة ما بعد األسئلة الشفوية، ويتم التطرق إلى هاد املشكل.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ونمر إلى السؤال املوالي هو سؤال حول 
التعليم األصيل بصيغته الجديدة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

الن ئب السيد حسن عديلي:

السيد الوزير، التعليم األصيل جزء ال يتجزأ من العرض التربوي، 
إرساؤه وتعترضه عدة إشكاالت ومعيقات، نسائلكم السيد الوزير عن 
من  النوع  لهذا  الجيد  اإلرساء  أجل  من  ستتخذونها  التي  اإلجراءات 

التعليم؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير الجواب.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد النائب املحترم، عرف التعليم األصيل بصيغته الجديدة نقلة 
نوعية جعلته ينتقل من التعليم كان كيستقبل التلميذات والتالميذ 
املنقطعين عن الدراسة أو الراسبين في التعليم العام إلى تعليم يستقبل 
التعليم  نيل شهادة  بعد  ينطلقون  كبيرة، حيث  بطموحات  التالميذ 
الثانوي واإلعدادي إلى آفاق أرحب في املجال الديني واألدبي والفكري، 
بعض املعطيات باش في نعطيو األهمية ديال هاد ديال التعليم األصيل، 
اليوم عدد التالميذ في التعليم األصيل خالل املوسم الحالي هو أزيد من 
16 ألف تلميذة وتلميذ، اإلناث منهم تقريبا 7000، يدرسون في أزيد من 
671 قسم على املستوى الوطني، منذ 2008 تم بلورة واحد العدد ديال 
املذكرات باش تأطر هاد العملية 2008-2009-2014-2015، واملنظومة 
الحكومة  هاد  هي  لكم  نقول  ليا  يمكن  اللي  املجال،  هاد  في  تقدمت 
الحالية باقي ما خرجات واحد املذكرة في هاد اإلطار، وإن شاء هللا سيتم 
بلورة مذكرة في 2019 لتثمين ما جاءت به املذكرات من 2008 حتى 
ل2015 وتجويد هذا العرض لجعل من هاد التعليم جزء من املنظومة 

التعليمية في وطننا العزيز، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

الن ئب السيد محمد العثم ني:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، التعليم األصيل الجديد الهدف منه هو تخريج تالميذ 
في املستقبل اللي غادي يكونو كيحملو القيم الوطنية والدينية التي طبعا 
هي قيم جميع املغاربة، هاد التعليم األصيل السيد الوزير عندا واحد 

املجموعة د املقترحات اللي يمكن الوزارة تم�ضي فيها،

أوال-يجب تحيين املذكرات الوزارية املنظمة للتعليم األصيل، طبعا 
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نظرا للمستجدات اللي كيعرفها هاد القطاع وطبعا متابعة تنفيذها ال 
يكفي إصدار املذكرات وتركها للواقع،

ثانيا-ضرورة تأكيد برنامج مسار حتى ينسجم مع مد الجسور بين 
التعليمين األصيل والعام،

جميع  في  سنة  كل  االستشرافية  املدرسية  الخريطة  ثالثا-ضبط 
االبتدائي  التعليم  شبكة  توسيع  أجل  من  واملديريات  األكاديميات 

األصيل،

رابعا-التعجيل بوضع مخططات جهوية إلرساء هاد التعليم وتنميته 
وتطويره مع تكليف كل مصلحة في كل أكاديمية ومديرية بهاد املسألة 

هادي،

خامسا-الحرص على إرساء التعليم األولي األصيل يعني خصنا نبداو 
الجهوية  املراكز  بالنسبة  للتكوين  مصوغة  إحداث  األولي،  بالتعليم 
الجتماعاتها  املشتركة  املركزية  اللجنة  استئناف  ثم  والتكوين  للتربية 
ووضع جدول زمني ألشغالها، ثم إعطاء العناية الكاملة للكتب املدرسية 

كما هو الشأن بالنسبة للقطاع العام.

السيد ضئيس الجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ إذن نمر للسؤال املوالي وهو سؤال عن طلبة كلية الطب 
وطب األسنان والصيدلة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

الن ئب السيد عب س الومغ ض4:

السيد الوزير املحترم، سنة بيضاء أصبحت قاب قوسين أو أدنى 
من الوقوع في كلية الطب والصيدلة وطب األسنان، فما هي اإلجراءات 

املتخذة لتفادي هذه املصيبة؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد النائب املحترم، البد من التأكيد على اهتمام الذي توليه وزارة 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة 
الصحة لطلبة كلية الطب وطب األسنان والصيدلة، من هاد املنطلق 
تم عقد واحد العدد ديال اللقاءات مع ممثلين في هاد الهيئات الطالبية، 
ابتداء من تاريخ 11 فبراير، قبل ما يبداو هاد الطلبة باإلضراب ديالهم 
املفتوح، 11 فبراير، 15 مارس، 29 مارس واألخير هو 12 أبريل اللي ترأسو 

السيد وزير الصحة وأنا شخصيا مع هاد الطلبة وكان اإلشتغال على 
واحد البالغ مشترك اللي كتلتزم فيه الوزارتين لتلبية هادوك املطالب 
املشروعة كاملة، السيد الناطق الرسمي ذكر في هاد األسبوع بأن هذا 
الاللتزام ديال الوزارتين وأيضا بأن هاد االلتزام هو إلتزام ديال الحكومة 
لتسوية هاد األمور هادوا، واليوم الحكومة تشتغل باش ما يكونش هاد 
نهائيا هاد..، شكون اللي غادي يبغي سنة بيضاء، حتى �ضي و احد ما 
باغي سنة بيضاء، احنا درنا اليوم برمجنا اإلستدراك ديال الدروس، 
درنا برامج ديال االمتحانات ومستعدين باش نستقبلوا الطلبة ونكملوا 

السنة ديالنا في أحسن الظروف، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

الن ئب السيد عب س الومغ ض4:

السيد الوزير، اآلن السؤال الذي لم نجد له جواب لحد الساعة 
هو تسكتكم بإصدار مجموعة من التدابير اللي ذكرتي الرامية لوضع 
في  األسنان  والصيدلة وطب  الطب  كلية  تعرفه  الذي  لإلحتقان  حد 
بالغ مشترك مع السيد وزير الصحة، أقررتم فيه أو أقررتم من خالله 
مشروعية مطالب طلبتها دون إشراك ممثلي الطلبة، في حين كان األولى 
تقليديا أن توقعوا محضرا أو إتفاقا مشتركا يبين هذه األزمة منذ شهر، 
ثانيا ملاذا تحملون وزر عدم توفير مراكز استشفائية جامعية خاصة 
بطلبات كلية الطب الخاصة بطلبة كلية الطب العمومي في ظل عدم 
توفر فضاءات مناسبة إلجراء التدابير االستشفائية والسريرية في أجواء 
في ميدان  التكوين وخصوصا  الحد األدنى من جودة  مالئمة تضمن 
الطب، وما هو موقفكم، السيد الوزير، من إصدار الدفتر البيداغوجي 
وال  الطلبة  ال  رأي  أخذ  بدون  الجديد  الطبية  بالدراسات  الخاص 
األساتذة؟ لهذا نطلب منكم، السيد الوزير، التحلي بالجدية الالزمة 
كما هو معهود فيكم إلنهاء أو اإلنقاذ هذه السنة من الضياع وكذلك 

نناشد هؤالء الطلبة املحترمون للتعاون معكم.

السيد ضئيس الجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو تفضل السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، يوم 12 أبريل بقينا مع الطلبة حتى ل 
10 دالليل باش نسيغوا واحد البالغ مشترك وانخرطوا فيه ونلتزموا به 
جميعا، ولكن هما ديما كيطلبوا باش يراجعوا للقواعد ديالهم وداك 
البالغ ما عمرو ما خرج من طرف الطلبة، اليوم احنا التزمنا بجميع 

النقط اللي مشروعة كاين 2 ديال النقط..
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، ونمر للسؤال املوالي وهو السؤال 
عن خطة الوزارة لتدارك الزمن املدر�ضي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب تفضلوا.

الن ئب السيد عبد هللا مسعود4:

شكرا السيد الرئيس،

التي  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
ستقوم بها وزارتكم من أجل تدارك الزمن املدر�ضي الضائع خالل ما 

تبقى من هذه السنة الدراسية؟

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

ال بد من اإلشارة أن األساتذة موظفي أطر األكاديميات التحقوا 
بمقرات العمل ديالهم 22 أبريل بعد اللقاء اللي كان مع النقابات وأيضا 
ممثلي أطر األكاديميات واللي كان فيه واحد املخرجات اللي التزمت بهم 
ال الوزارة وال الحكومة واليوم الحمد هلل يمكنا نوهوا بهاد الحس الوطني 
وبهاد املسؤولية، واستدراك الزمن املدر�ضي يتم بطريقة عادية، غير 
بغيت أيضا نوضح بأن الوزارة ديما كانت حريصة على استدامة العملية 
التعليمية وضمان حق التمدرس لكافة التلميذات والتالميذ، إذ قامت 
بواحد العدد ديال التدابير باش تستكمل الساعات النضامية الواجب 
القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي، إعطاء 
األولوية لتغطية املستويات الدراسية اإلشهادية منح األولوية لألساتذة 
املزاولين ألداء ساعات عمل إضافية، اللجوء إلى تعديل البنية التربوية 
كلما أمكن ذلك، وتكييف استعمال الزمان، وهاذ ال�ضي كامل لصالح 
التالميذ باش ما نضيعو لهم حتى ساعة املكانة أو اليوم الحمد هلل يمكن 
لينا نشيدو بهاذ اإلنخراط ديال األساتذة أطر األكاديميات اللي كيدبرو.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على اإليضاحات، تفضل السيد النائب 
للتعقيب.

الن ئب السيد عبد هللا مسعود4:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ذكرتو كذلك الزمن املدر�ضي، 
باللي هاذ الزمن املدر�ضي يعتبرالركيزة األساسية للعملية التربوية برمتها، 
حيث تنص جميع التشريعات اإلدارية والتربوية على حسن تدبير الزمن 
للضياع  تجنبا  املدرسية بشكل هادف ومعقلن  واستغالل الحصص 

والهدر، إذ أنه كلما تم التحكم في الزمن وتم استغالله استغالال أمتن 
كلما ارتفع التحصيل الدرا�ضي عند التلميذ، لكن ما يحصل لدينا بسبب 
كثرة اإلضرابات واإلحتجاجات تبين بامللموس أن الضحية األول واألخير 
هو هذا التلميذ. السيد الوزير، إننا نسجل بأسف كبير حرمان آالف 
خاصة  األسالك  بجميع  املبرمجة  الدراسية  حصصهم  من  التالميذ 
بالسلك الثانوي الذي ال يفصله عن موعد اإلستحقاقات املقبلة سوى 
أسابيع قليلة، مما يدري في العمق حق التمدرس وحق تكافؤ الفرص 
بسبب إضراب جزء من هيئة التدريس، ومن جهة أخرى يجب على 
األساتذة املضربين العمل والحرص على زمن واستحضار حقوق هؤالء 
التالميذ وعدم ضياعها، ومن هاذ املنبر فإننا ندعوكم السيد الوزير، 

وكل الساهرين على العملية التربوية أن تتحملو جميع مسؤوليتكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ ما كاينش، إذن نشكر السيد الوزير على حسن 
مساهمته في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع آخر وهو قطاع الطاقة 
مباشرة  ونمر  الوزير،  بالسيد  نرحب  املستدامة،  والتنمية  واملعادن 
األول سؤال  السؤال  هما سؤالين،  األسئلة  األول، عدد  السؤال  إلى 
والفردية  املشتركة  بالعدادات  املتعلقة  الوزارية  الدورية  تطبيق  عن 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، لكم 

الكلمة السيدة النائبة تفضلي.

الن ئبة السيدة سع د لعم ض4:

شكرا السيد الوزير، ما هي التدابير التي ستتخذونها لتمكين األسر 
في العالم القروي من اإلستفادة من العدادات الفردية واملشتركة للماء 

والكهرباء طبقا ملا نصت علي دورية سابقة في هذا الصدد؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة لكم الكلمة السيد الوزير، تفضلو.

السيد عزيز ضب ح، وزير الط قة واملع د0 والتنمية املستدامة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الدورية ملا توضعات كان فيها واحد 
التركيز على إن صح التعبير على املنطقة العالم الحضري، فمنين كان 
كيتكلمو على األحياء الناقصة التجهيز أو كيتكلمو على األماكن اللي فيها 
السكن الغير املنظم، وما كانش فيها إشارة للعالم القروي، نحن بصدد 
املعالجة ديالها واتخذنا القرار في وزارة الطاقة واملعادن على أن تعمم في 

العالم القروي من خالل املكتب الوطني للماء والكهرباء.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب تفضل للتعقيب.
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الن ئب السيد محمد الحمداو4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هاذ املوضوع تقريبا هاذي سنة باش طرقنا ليه، 
والناس في العالم القروي من منطلق العدالة املجالية كينتظرو أنهم 
العالم  في  اللي  الناس  بحال  الفرص  نفس  عندهم  تكون  يستافدو 
الحضري، وخاصة أن في العالم القروي كتطبق منين كيكون املستوى 
العمودي اللي بنى بيت فوق بيت كيعطيوه العداد اإلضافي، ولكن اللي 
ونفس  اإلضافي،  العداد  اإلمكانيات  ما كيعطيوش  املستوى  نفس  في 
األسرة نفس الخوت كتجيهم الفاتورة غالية باألشطر العالية، وكيتعذر 
عليهم يخلصوا، وكثراكم عليهم الديون، ومنين كيمشيو يحلو املشكل 
كيقولو خاصك تدخل العداد بالفاتورة األصلية، ولو أن املخبأ متاع 
العداد هو نفسه والوكالة ما غادي تبذل حتى �ضي مجهود، كيطلبو ليه 
8500 درهم في الوقت اللي العداد اإلضافي ب1500 درهم، بهاذ الشكل 
العالم القروي حتى أنا كنقول وكنعممو الكهرباء راه كاين الناس اللي 
مع الديون يمكن تقطع عليه وكاين ناس عندهم اإلشكاالت فاكنتمنى 

تعالجوا هاد املسألة هادي على مستوى تصحيح املذكرة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

السيد عزيز ضب ح، وزير الط قة واملع د0 والتنمية املستدامة:

السيد النائب املحترم، فهاد ال�ضي ديال العداد الفردي كتوقع بعض 
اإلشكاالت ملي كتكون واحد األسرة مركبة شكون اللي غيعطي اإلذن 
لواحد العائلة ساكنة في األسرة املركبة باش يمكن له يدخل العداد، 
كتعرف هذه كتوقع فيها إشكاالت وقعت في واحد العدد ديال املدن 
بمعنى ملي كتكون واحد العائلة عايشة املنزل هو ملك ديال إما الوالد أو 
ديال الورثة، فملي كيتقدم واحد األسرة كتعيش تما كيوقع فيه واحد 
اإلختالالت، هاد ال�ضي احنا غنحاولوا نعالجوه من الناحية اإلدارية باش 
نمكنوا الناس ألن في نهاية املطاف شركة التوزيع وخاصة املكتب الوطني 
هو باغي أكثر املساهمين باش نوصلوا لواحد، ثم أيضا ملي كيكون عداد 
مشترك راه كنطبقوا الفاتورة بناء على التقسيم على عدد ديال األسر 
املركبة اللي كاينة في العداد املشترك باش ما يطيحوش في األشطر اللي 
هي غالية، فطبعا اليوم طلبت فين وصلنا فأكيد فيما يتعلق باملكتب 
الوطني للكهرباء غانحاول نمشيوا في إطار أنه العدادات املشتركة تصبح 
عدادات فردية باش نعالجوا هاد املشكل اللي طرحتوا السيد النائب 

املحترم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال عن مساهمة 

الرأسمال الوطني في حل أزمة شركة السمير للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، السيد عدي لكم الكلمة تفضلوا.

الن ئب السيد عد4 بوعرفة:

السيد الوزير املحترم، هل من ضمانات ملساهمة الرأسمال الوطني 
لحل أزمة شركة السامير؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

السيد عزيز ضب ح، وزير الط قة واملع د0 والتنمية املستدامة:

السيد النائب املحترم، شكرا على طرح هذا السؤال، بغيتك تفسر 
ليا شنا هي الضمانات مرحبا اللي بغى يستثمر، قطاع ديال املحروقات 
قطاع مهم إستراتيجي بالنسبة للبالد ديالنا أنتم تعلمون حجم الفاتورة 
الطاقية، تعلمون أيضا كيفاش حتى وصلنا لهاد الحالة اللي فيها السامير، 
طبعا حتى املنظومة الطاقية بصفة عامة حتى في العالم راه تتغير احنا في 
انتظار باش يجي أي مستثمر اللي مستاعد يأخذ السامير سواء كان دولي 
أو كان وظني حاولنا نديروا واحد العدد ديال اإلصالحات كما تعلمون 
منها أننا اآلن ماشيين فيما يتعلق باالستثمار في مجال ديال التخزين باش 
يمكن لينا يكون هناك أمن طاقي، فتحنا القطاع ديال املحروقات باملزيد 
من التنافسية 13 شركة اللي خذات املوافقة املبدئية، بسطنا املساطر 
فهاد األمر، هذا فاحنا جاهزين إذا كان مستعد نستقبلهم استقبلت 
واحد العدد ديال الشركات راه واحد العدد منهم كيدرسوا امللف، طبعا 
امللف ما�ضي بيد الحكومة بيد كما تعلمون السانديك والقضاء واحنا 
جاهزين إذا كان هناك مستثمر فيما يتعلق بتكرير النفط، احنا جاهزين 
وخاصة أن البنية اللوجيستيكية موجودة ألن الحمد هلل كاين سياسة 
مينائية قوية ملضاعفة الحامولة ديال املوانئ من 100 مليون طن إلى 
300 مليون طن من هنا ل 2030 وكاين موانئ اآلن اللي كتوسع وموانئ 

اللي كتبنى باش نستقبلوا هاد اإلستثمارات في املجال ديال البترول.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ال�ضي عدي تفضل للتعقيب.

الن ئب السيد عد4 بوعرفة:

بأنه شركة  التسجيل  بالفعل أوال البد من  الوزير،  شكرا السيد 
السمير تلعب دور أسا�ضي في الحفاظ على األمن الطاقي ببالدنا بل أكثر 
من ذلك يعني املخزون اإلستراتيجي أسا�ضي وجوهري، واحنا كنعرفوا 
بأنه األزمات اللي كاينة دابا في اإلقليم جميع اإلحتماالت واردة، كما أنه 
البد من التذكير بأنه شركة السمير كانت تؤمن ما يقارب 30 حتى 40 في 
املائة من املوارد الطاقية ببالدنا من بعد اإلغالق ديالها واإلفالس ديالها 
نحن نعرف اليوم ما يقع ببالدنا هناك الفاتورة يعني مرتفعة جدا، ولكن 
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بقدر أن املواطن يشتكي من ضعف القدرة الشرائية وارتفاع األسعار 
بقدر أنه اللوبي املتحكم في املحروقات يزداد غنى في هذا البلد، البد أن 
نكون وطنيين والبد من املقاولة الوطنية، بالنسبة للضمانات الضمانة 
األولى األساسية أوال فيما يخص املديونية كلنا نعلم بأنه 43 مليار هي 
املديونية على شركة السمير 13 داملليار ديال الديوانة 10 مليار ديال 
املستثمرين  الخارجية،  لألبناك  بالنسبة  مليار  املغربية، و20  األبناك 
باغيين يشريوا هاد الشركة بما في ذلك املديونية ديالها، الضمانات 
اللي كاينة أوال فيما يخص 13 مليار ديال الجمارك هو أساسية. النقطة 
واش  املحمدية،  مدينة  ديال  العمرانية  التهيئة  مستقبل  هي  الثانية 

بالنسبة للمستقبل.

النقطة الثالثة واللي أساسية، هي مستقبل املواصالت البترولية 
ألن التغييرات املحتملة هادي أساسية وجوهرية بالنسبة لنا نحن ولكن 
البد من التفكير بأنه 800 عامل وعاملة اليوم ياخذو األجور ديالهم 
3500 عامل ديال  بدون تعويضات ولكن من التذكير بأن ما يقارب 

املناولة يعني اليوم في وضعية صعبة وبالتالي...

السيد ضئيس الجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  عدي  ال�ضي  شكرا 

تفضل السيد النائب، تفضل.

الن ئب السيد نجيب البق لي:

السيد الوزير املحترم، األزمة ديال »السامير« على األقل من تاريخ 

الحكم القضائي ديال 2006، لحد اآلن كاين حوالي 30 شركة، السيد 

الوزير، اللي قدمت العروض ديالها. ولكن لحد اآلن ما عرفناش ملاذا لم 

يرسو البيع باملزاد العلني ديال الشركة على إحدى هذه الشركات؟، أنا 
ما غنذكركمش باألهمية اإلقتصادية ديال املؤسسة، إن على املستوى 

في  وتعاني  تئن  التي  املحمدية  ملدينة  املحلي  املستوى  على  أو  الوطني 

صمت، ما غنذكركمش السيد الوزير، باألهمية ديال شركة »سامير« 
بالنسبة لألجراء من بعد ما دخلت في التصفية القضائية، شركات أخرى 

في مدينة املحمدية كذلك كان لها نفس املسار. لذلك نناشدكم بإلحاح، 

بإسم الساكنة ديال املحمدية، بإسم كافة الفاعلين بهذا الوطن، من 

أجل األمن الطاقي بوطننا أن تعملو جاهدين على إعادة تشغيل هذه 

الشركة، وأن يتم الحل.. الحكومة عندها دور، ما يمكنش نقولو بأنه 

القضاء هو اللي في يّدو امللف، الدائن الرئي�ضي ديال شركاة »سامير« 

هي الدولة املغربية، هي الخزينة العامة للمملكة، هي كافة املؤسسات 

التابعة للدولة. الدور ديال الدولة والدور ديال الحكومة في حل أزمة 
»السامير« محوري ومركزي وال يمكن ألي سبب من األسباب أنا نقول 

على أن امللف بيد القضاء فقط، فهي طرف رئي�ضي، فمن بالواجب 

التدخل لحل هذا اإلشكال وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

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

الن ئب السيد جم ل الدين بنشقرو0:

السيد الوزير املحترم، إنقاد شركة »السامير« ضرورة حتمية اليوم، 
والدولة مسؤولة عن ذلك وبالتالي مجلس املنافسة أكد على أنها كان 
لها دور أسا�ضي في حماية القدرة الشرائية أمام الغالء الفاحش اليوم 
ألسعار املحروقات في بالدنا، أمام أننا اليوم كنتكلمو على اكتشافات 
نفطية، وكنسولوكم على الصحة ديالها، وهل تساهم في تخفيف هذا 
العبء اليوم كيبان في سوق املغربية؟. أكيد أيضا أن وضعية العمال 
وضعية صعبة جدا، أن املغرب يشكل حالة فريدة في العالم، الدولة 

الوحيدة اللي ما عندهاش شركة كتكرر النفط في البالد، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد محمد غي ث:

السيد الوزير، أنا كنظن امللف أمام القضاء التجاري، ولكن را كاين 
2 ديال الشروط اللي محطوطين مع العروض.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا سيدي محمد، معذرة، انتهى الوقت، عفوا. تفضل السيد 
الوزير، ولكن من حقك كان ال بد ولو ديك الثانية راه كترجع ليك من 

حقك، تفضل السيد الوزير.

السيد عزيز ضب ح، وزير الط قة واملع د0 والتنمية املستدامة:

أوال، امللف بيد القضاء، القضية تكون واضحة، امللف بيد القضاء، 
وكاين إجماع في املغرب على استقاللية القضاء، تقول الدولة املغربية 
تطالبها باش ّدير السياسة ديال التكرير هذا موضوع آخر، هذا موضوع 
ما�ضي  وال  التكرير ضروري  واش  نقولو  عليه،  اكرو 

ّ
نذ لنا  يمكن  آخر 

ضروري؟، واش بأي حجم؟ واش حجم »السامير« وال حجم أقل؟، 
ما  اتجاه  في  غاديين  اآلن  كينقص،  راه  باملناسبة  العالم  في  والتكرير 
يسمى ب »raffiné« أكثر من تكرر مع أنظمة ديال التخزين، فلذلك هاذ 
القضية تيخصها تكون غي تكون واضحة. رغم أن الدولة، الدولة عندها 
نصيب من خالل الجمارك، نصيب في الديون ولكن ما�ضي نصيب في 
اتخاذ القرار، وإال مكانش امللف غيم�ضي للقضاء، كان خصو يبقى عند 
الحكومة وديك الساعة يمكن لنا نفكرو في في إيجاد حل، ولكن راه 

امللف بيد القضاء؛

ي وقفات »السامير«، قبل 
ّ
ثانيا، أنا أرجو االنتباه الغالء ما�ضي مل



5175 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.88–10.رمضان.1440  )14.ماي.2019( 

»السامير« كان غالي ولكن ألن الدولة كانت كتاخذ 2 دراهم ونص على 
العاتق ديالها، راه األرقام موجودة راه كان وصل ل 104، وكان وصل 
كتساهم  كانت  الدولة  ألن  األثمنة  طالع  وراه  ل110  وصل  ل105، 
ومكانش عندها عالقة، مكانش عندها عالقة ألن »السامير« بنفسها 
كتجي من األسواق العاملية وكتدير التكرير غير باش القضية تكون.. فقط 
اللي يمكن لنا نقولو أنه كانت كتأمن واحد النصف من الحاجيات تقريبا 
النصف بطبيعة الحال ترجعات إلى 2015، األمر اآلخر وهو القضية 
ديال االستكشافات، الحمد هلل، كاين واحد استكشافات موجودة ديال 
الغاز ما�ضي البترول عالش كنتكلمو، فإذن ديال الغاز في »تندرارة« راه 
اآلن املفاوضات قائمة باش يمكن l’ONE يشتري من عند هاذ الشركة 
باقي ما اتفقناش على فين نحطو le curseur بالنسبة لألثمنة مقارنة 
مع األثمنة اللي كان كيشري منها l’ONE. ولكن بغيت نقول مع ذلك 
خذينا واحد القرار، قلنا خالوها كتشتغل األنشطة ديال »السامير« 
واعطيناها  كتشتغل  خليناها  كتشتغل،  خالوها  تشتغل  ممكن  اللي 
تراخيص، اعطيتها شركة ديال التوزيع، stockage تراخيص باش يمكن 
لها تشتغل، األخرى اللي هي فيها إيال بغيت تقول يمكن لها ّدير التكرير 
ما كانتش كتشتغل ألن تيخص مراجعة النظام ديال التكرير كيحتاج 
استثمارات ضخمة باملاليير باش نظام ديال التكرير يعطينا املنتوج اللي 
فيه الجودة اللي كيتكلمو عليه، ولذلك ما قدوش يشتغلو على املنظومة 
ديال التكرير ويشتغلون اآلن على املنظومة ديال التوزيع، وديال النقل، 
وديال stockage باش يمكن ليهم يأديو يعني العمال واملوظفين األجور 
ديالهم، وهذا هو التوجه اللي مشاو فيه القائمين اآلن على هاذ املشروع، 
ولكن مع ذلك كان كنأكد جا واحد العدد ديال الشركات شافو منظومة 
ديال املوانئ، شافو املوقع االستراتيجي ديال بالدنا كيبان لهم أن املغرب 
يمكن لو يكون وهاذ ال�ضي احنا مقتنعين به في الحكومة وفي الوزارة، 
يمكن يكون فعال موقع استراتيجي للتخزين ديال املحروقات بالنسبة 
للسوق العالمي، وديال الغاز بالنسبة للسوق العالمي. احنا مستعدين 
إيال كان �ضي مستثمرين السيد النائب املحترم، السادة النواب احنا 
مستعدين نستقبلوهم ونشوفو اشنو الشروط ديال االستثمار واش 

»السامير«املحمدية، واش ميناء آخر.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت شكرا على اإليضاحات، وشكرا 
على مساهمتكم في هذه الجلسة. نمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 152 
من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر بعد أن استوفينا طرح جميع األسئلة 
املدرجة بجدول أعمالنا. الكلمة للمتحدث األول عن الوفيات الناتجة 
عن لسعات العقارب مع بداية حلول فصل الصيف عن فريق األصالة 

واملعاصرة، ال�ضي هشام مهاجري تفضل مشكورا.

الن ئب السيد هش م مه جر4:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هناك مثل أمازيغي كيقول بالشلحة »زيد أ أزاالت 

هين محمد غوسراف« التعرف ديال بالعربية يعني جيو أاملصايب راه 
محمد في الحفرة في الحفرة مخلية عشتو مخلية عشتو، هاذ ال�ضي اللي 
واقع في بعض األقاليم اللي نسموها أقاليم فقيرة أو منسية فيما يخص 
قطاع الصحة، وخير مثال على ذلك هو إقليم شيشاوة غادي نعطيه 
الطبيب، املستشفى  ما فيهش  15 مركز  أكثر من  انت كتعرفو،  ليك 
ما يسمى بمستشفى إقليمي بعد من أبعد جماعة تقريبا بواحد 150 
ديال   4 عندنا  الصيف  يدخل  ما  قبل  األخير  الشهر  وفهاذ  كيلومتر، 
لسعات ديال العقارب للرضع، 3 ديال األفاعي الناس كبار واألكثر من 
ذلك حتى واحد بورزان واحد l’agent.de.sécurité ديال وزارة التعليم 
راه ضربو راه 4 أيام وهو ناعس في الكومة، منين كنمشيو للمستشفيات 
اللي كاينة عندنا هاذ البركة اللي كاينة في شيشاوة داك�ضي اللي اعطى 
هللا في السوق، كيقولك م�ضي ملراكش، واش دابا العقارب نصيفطوهم 

ملراكش وال نديو الدراري دياولنا نسكونهم في مراكش، وال وريونا الحل.

راه مراكش راه ما فيه عقارب السيد الوزير، راه ما فيه ال أفاعي 
ال عقارب ال والو، راه العقارب كاينين في شيشاوة، وفي اليوسفية أشنو 
الحل دابا السيد الوزير؟ واش نقولو للعقارب سيرو سكنو في مراكش 
راه العقارب عندنا في الجبال وعندنا في العروبية، واش كاين �ضي حل 
السيد الوزير؟ راه دابا الصيف مازال ما بداش عندنا 7 ديال الحاالت، 
هللا يجازيك بخير راه قلت لك »زيد أ أزاالت هين محمد غوسراف« كنا 
كنطلبو بالصحة ولينا كنطلبو.. تخيل معايا واحد املرأة اللي عندها 
ولدها عندو عام وال عام ونص وقالو لها راه ضرباتو عقرب إمتى غادي 
توصل هاديك املرأة مراكش راه غيسكت لها القبل قبل ما توصل هي 
مراكش السيد الوزير، هاذ األم من اللي كتشوف ولدها ما لقاو ما 
يديرو لو ال في املستوصف، ال في املستشفى اإلقليمي وخاصو املستشفى 
وطفل  ديالها،  الوضعية  غتكون  كي  املرأة  هاذ  معايا  تخيل  الجامعي 
رضيع عندو عام ونص وضرب 5 ديال السوايع عاد يوصل املستشفى 
الجامعي، لقاو لنا.. انتما الحكومة لقاو لنا �ضي حل وال رحلونا نسكنو في 

مراكش، وشكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا لكم الكلمة.

السيد أن س الدك لي وزير الصحة:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب،

أوال، البد من التذكير أن املركز املغربي ملحاربة التسمم واليقظة 
الدوائية لم يتوصل لحد اآلن، إلى يوم الجمعة، بأي تبليغ عن حالة وفاة، 
ما�ضي كل ساعات كتكون مسمومة، ما�ضي كل ساعات، ثم التكفل 
باللسعات ديال العقارب وديال األفاعي كيخضع لواحد املسار دالعالج، 
بالنسبة لالفاعي، ملا يتعلق األمر بإستعمال املصل »le.sérum« خاص 
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والبد املستشفى ألن خص يكون فيه اإلنعاش، هاد السنة تم اقتناء 
وتهيئة جميع األدوية واملستلزمات الطبية كذلك، باش كنستعدو كذلك 
لهاد املوسم اللي فيه هاد الحاالت، حوالي 1200kit اللي وجدناه بالنسبة 
للعقرب واللي غتوزع على املراكز الصحية اللي تيكون فيها التكفل، وأنا 
بعيني شفت مجموعة املراكز في مناطق نائية، أنه األدوية متوفرة، وهاد 
السبيطار، ثم كذلك االنطالقة ديال  في  le Kit كذلك متوفر ما�ضي 
التحسيس وكان يوم تحسي�ضي في الرحامنة، ما�ضي بعيد على شيشاوة، 
يوم تحسي�ضي اللي غيكون كذلك في شيشاوة لفائدة الساكنة، وكاين 
الجهات مراكش- الصحية على مستوى  األطر  ديال  تكوين  التكوين، 
آسفي، يعني يوم 25 أبريل 2019، ثم هاد السنة قام املركز بتشكيل 
لجنة من األطباء املتخصصين من أجل مراجعة املنهجية ديال التكفل 
والرسم  الدليل  وتحسين  لتحيينها  ب  العقرب،  بلسعة  اإلصابة  بهاد 
التوضيحي للعالج، هناك كذلك إستراتيجية اللي دارتها الوزارة، راحنا 
كندوزو من %2.37 وفاة بسبب اللسعات في 99 إلى %0.18 في 2018، 

ألن هناك تكفل، بطبيعة الحال..، ما بقاش الوقت ولكن..، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الوطني  التراب  وزير  مذكرة  عن  الثاني  للمتحدث  الكلمة  إذن 
والتكوين املنهي املوجهة لرؤساء الجامعات ملنع تنظيم التظاهر كيفما 
كان نوعها بمرافق املؤسسات الجامعية، عن الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد الوزير، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، وفي 
إطار املادة 152 من النظام الداخلي، أقول باسم الفريق السيد الوزير 
أصدرت وزارتكم مذكرة لرؤساء الجامعات، نذكر الغاية منها أو فحواها 
واملؤسسات  باملرافق  نوعها  كان  كيفما  املظاهرات  تنظيم  منع  هو 
في  فقط  ليس  عارما،  استياءا  أثارت  التي  املذكرة  هاد  الجامعية، 
الكليات، بل أيضا لدى املغاربة الذين ال زالوا يحتفظون بتجاوزات 
ظهير ما من شأنه أن يكون كذلك أن هاد املذكرة أوال، تضرب في عمق 
استقاللية الجامعة، ثانيا، أنها تتناقض وروح دستور 2011 الذي جاء 
بآمال عريضة، هي نتاج كفاح املغاربة من أجل دولة الحق والقانون، 
الجامعة ليست مجرد فضاء لتلقين املعارف، الجامعة فضاء لإلبداع، 
فضاء لالنفتاح على اآلخر، وبذلك فكل األطر التي منها منهم موجودون 
هنا، ومنهم تعول عليهم الدولة تعلموا حس املواطنة في الكلية، تعلموا ما 
موا أن ينفتحوا على القضايا، 

ّ
معنى التمرين الديمقراطي في الكلية، تعل

التي، الوطنية والقضايا أيضا القومية، منها كانت تنطلق كل التظاهرات 
التي فيها انفتاح على قضايا..

السيد ضئيس الجلسة:

السيد  تفضلوا  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزير.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، املذكرة التي أصدرتها الوزارة جاءت بعد 
سلسلة من األحداث املؤسفة التي شهدها الحرم الجامعي، ولتفادي 
بعض األنشطة التي ال تحترم قيم الحرم الجامعي، والتي تسبب أحيانا 
مشاداة ومواجهات بين الفصائل الطالبية، هاد املذكرة الذي لها واحد 
الطابع احترازي سوف تؤطر األنشطة العلمية، ألن كاين الفقرة الثانية 
اللي ما قريتوش السيدة النائبة املحترمة، اللي هي مهمة أيضا، تؤطر 
تعيد  والباحثين،  الطلبة  لتطلعات  تستجيب  التي  العلمية  األنشطة 
إدارة املؤسسات الجامعية  الباحثين وجعل  االعتبار ملبادرة األساتذة 
والجامعات الداعم األول لهم إما ماديا أو تنظيميا، واحد العدد ديال 
األوراش واحد األنشطة تقوم بالتمويل من طرف املؤسسة الجامعية 
والجامعات، دعم املبادرات الطالبية وجعلها هادفة ومفتوحة للجميع 
في إطار رؤية قائمة على الحوار الفكري واحترام حرية اإلبداع، وأيضا 
احترام البعد الثقافي والفني لكل طرف، وال بد من التذكير أن الوزارة 
هاد  املفتوحة على  األنشطة  كل  تنظيم  الجامعات على  دوما  تشجع 
التعدد الفكري، ولن تسمح الوزارة باستغالل هذه الفضاءات ملمارسة 
العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري لكون الجامعة قلعة للفكر 
ومنبر لحرية والرأي، وأجدد التأكيد أنه خالفا للتأويالت الخاطئة فإن 
ودعم  الجامعي  الحرم  عن  الدفاع  إلى  باألساس  تسعى  املذكرة  هذه 
كل املبادرات الجادة والهادفة وال عالقة لها بالتضييق على الحريات 

املكفولة داخل الجامعة املغربية، في إطار استقالليتها.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، سنمر، الكلمة اآلن للمتحدث الثالث 
عن اإلضراب الذي تخوضه طالبات وطلبة الطب العام وطب األسنان 
والصيدلة عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد الرئيس لطرح 

السؤال مشكور.

الن ئب السيد عبد هللا بووانو:

السيد الوزير، مزيان ملي حاضرين ب2، وزير الصحة ووزير التعليم 
ديال  4 شهور  املوضوع  هاد  العالي،  والتعليم  املنهي  والتكوين  التربية 
اإلضرابات ديال الطلبة في كلية الطب والصيدلة وطب األسنان، طبعا 
بالدنا ليست في حاجة ملزيد من اإلشكاالت اإلجتماعية، كاينة مشكل 
4 شهور، صحيح،  نبقاو كنتسناو  يمكنش  ما  املقاربة،  ديال  حقيقي 
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السيد الوزير، تكلم 4 داإلجتماعات، ولكن اليوم أمام هاد الوعي اللي 
عند الطلبة واللي كنأيدو هاد الطريقة باش كيعبروا، الطريقة باش كي 
باش  الطريقة  الحكومة  باش كيصمدوا، كذلك  الطريقة  كيناضلوا، 
كتعامل في املرة األولى، ولكن بعد اللقاءات مشات، واليوم كنتكلمو على 
واحد البالغ، هاد البالغ الطلبة حضروا معكم حتى ل10 دالليل، قالوا 
لكم خلينا نرجعوا ونسنيو معاكم، خرجتو البالغ بوحدكم، اليوم خاص 
مقاربة، كتقولوا، السيد الوزير، السيد وزير الصحة قال أوّدي ال تنازل، 
هاد ال�ضي راه ما يمكنش يكون، كيخص حوار جّدي في القريب العاجل، 
ل 

ّ
واحنا كبرملان اليوم احنا فرحنا ملي تكلمتوا على الناطق الرسمي يدخ

وتكلم على املوضوع، بما أنه ما بقاش موضوع ديال وزارة الصحة وزارة 
ى ديال الحكومة كلها، اليوم كنقولو لكم هو موضوع 

ّ
التعليم العالي، ول

يكون  اللي  مبادرة  نديرو  أننا  مستعدين  احنا  كذلك،  البرملان  ديال 
فيها في هاد األطراف كلها، تكون حاضرة باش يتسنى املحضر ويتسنى 
البالغ، والطلبة يرجعوا للقراية ديالهم، ألن الطب في نهاية املطاف هو 
هاد اإلضرابات تؤثر على املنظومة كلها، على املنظومة الصحية كتأثر 
في املستشفيات، كتأثر على املرافق الصحية، كتأثر على كل املرافق 
الصحية، لذلك احنا اليوم كنطلبوا منكم احنا مستعدين ديروا مبادرة 
برملانية من أجل وضع حد لهاته اإلضرابات، ولهذا اإلشكال، ثم كما 
ندعو الطلبة أن يتفهموا هاد املبادرة وأنهم ينخرطوا فيها وأنهم يرجعوا 

كذلك للدراسة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز4، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

بين  الوساطة  ديال  املبادرات  كل  نحيي  املحترم،  النائب  السيد 
الحكومة الوزارتين والطلبة، اللي بغيت نذكر وهي بعد لقاء الجمعة 12 
أبريل، كنا كنتظروا في السبت واألحد باش يقدموا لنا هاد املشروع ديال 
البالغ املشترك، ولم يتم جمع هاذ الجموع العامة اللي غادي يداروا في 
املؤسسات، حتى ليوم األربعاء، واش حنا غنبقاو نساينو من الجمعة 
حتى األربعاء عاد باش نشرو البالغ ديالنا ما يمكنش، ما�ضي 4 شهور، 
اإلضراب تم اإلعالن ديالوا في 25 مارس ما�ضي 4 شهور، احنا باقين 
ما دزنا 4 شهور، اليوم كاين واحد العدد، كاين شعارات أخرى، هي ال 
لخوصصة التعليم العالي، وهذا هو املشكل، هذا هو املدخل الحقيقي، 
اليوم كاين واحد العزيمة باش الطلبة املغاربة اللي في القطاع الخاص في 
الطب ما يجتازوا واحد العدد داملباريات، شكون اللي غادي يمنعهوم؟ 
الدستور كيأمن ليهم اجتياز هاد املباراة، راه هذا هو املشكل الكبير 
الحقيقي. اليوم كاين استجابة لواحد العدد ديال الطلبات، هضرنا على 
مراكز التدريب اإلستشفائية املتوفرة، غير كافية، السيد وزير الصحة 

التزم باش يتخذ مجموعة من التدابير الالزمة لتأهيل وتوسيع وتجويد 
هو   la bilitation هو  أشنو  التأهيلي  الوطني  االمتحان  املرافق؛  هاد 
اإلمتحان السريري، نفس الشروط، ثالثة الدورات في السنة، عالش 
ذاك  يدوز  الخارج  من  جاء  مغربي  كل  يمكن  باش  التأهيلي  سميناه 
املبارة، ويمكن لو يزاول في املغرب، كاين أيضا املباراة الخاصة باألطباء 
والصيادلة وأطباء األسنان الداخليين، قلنا ما كاين حتى إشكال اليوم 
ما  العمومي  الطب  على  إال  كيطرق  كيتكلم  كيعطي   93 ألن مرسوم 

تيهضرش على الطب الخاص، واليوم في إطار..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، الكلمة للمتحدث الرابع عن ظاهرة 
االستقاالت الجماعية ألطباء عن فريق التجمع الدستوري، فليتفضل 

السيد النائب املحترم مشكورا لوضع السؤال.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم، سمعناه األيام األخيرة استقالة جماعية لعدد 

كبير من األطباء يقدر باملئات، طبعا هاد اإلستقالة هي جماعية بسبب 

وظروف  الشروط  وإنعدام  الصحية  املنظومة  ديال  األوضاع  تردي 

العمل وفق املعايير التي ينبغي أن تكون عليه، سواء املعايير الدولية 

كما يطالب البعض أو على األقل الحد األدنى منها، اليوم السيد الوزير 

بغيناكم توضحوا لينا واملغاربة كاملين هاد املوضوع ديال استقاالت اللي 

أثارث حقيقة الرأي العام، هل هي استقاالت جماعية أو فردية؟ ما مدى 

صحة هاد اإلستقالة؟ وما مدى قانونية هاد استقاالت؟ وبالعالقة مع 

موضوع األطباء في الحقيقة هذا املوضوع نتمناوا من الحكومة الحالية 

أنها تشتغل على هاد املوضوع لننهي هاد اإلشكال ديال عدم توفر املوارد 

البشرية خاصة األطباء، عالقة بالتكوين ديالهم، وعالقة أيضا بالتوزيع، 

ألن لم يعد مقبوال الحديث على عدم وجود حركية وعدم وجود سلطة 

إدارية ال للوزارة وال للمسؤولين الجهويين أو املحليين في حركية األطباء، 

كيفاش مركز صحي فيها 4 ديال اإلختصاصيين نفس اإلختصاص ومركز 

صحي على بعد أمتار منه أو مستشفى ما فيهش اختصاصيين، كيفاش 

بعض املناطق القروية واملراكز الصحية ما فيهاش أطباء، عالش؟ في 

 L’ARRANGEMENT الوقت اللي كاين واحد األطباء آخرين كيديروا

أو اإلتفاق يخدمو أسبوع من شهر أو عشرة أيام من شهر واملواطنين 

يعاني، إذن هنا التساؤل ديالنا وهي باش تنورو الرأي العام على موضوع 

اإلستقالة وعلى صعوبة تدبير هاد امللف ديال األطباء، اللي في الحقيقة 

الحكومة الحالية مدعوة إلى إيجاد جواب وإيجاد حل للمواطن املغربي، 

ألن هاد ال�ضي تكرر وطال الزمن، أنا على األقل كنتكلم على عقدين من 

الزمن ونحن نناقش مشكلة األطباء.
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السيد ضئيس الجلسة:

تفضلوا  الوزير،  للسيد  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

السيد أنس الدك لي وزير الصحة:

شكرا السيد الرئيس،

واخا ما كانش عندي هاد اإلحاطة في البرنامج، كان عندي فقط، ولكن 
عنتفاعل مع هاد املوضوع ألنه تكلمنا في بما يكفي، ولكن ما زال نزيدو 
نتكلمو فيه ما كاين مشكل، هاد اإلستقاالت الجماعية وكان السؤال 
اليوم، ما كاين �ضي حاجة سميتها استقالة جماعية، ما عندهاش أي 
سند قانوني، ما عندهاش أي أثر إداري، يعني، هاد األطباء كيستمروا 
في العمل ديالهم في املستشفيات في املراكز الصحية، بطبيعة الحال هو 
شكل من أشكال التعبير ومن حقهم أنهم يعبروا على أنه النظام ديال 
الوظيفة العمومية ال يالئم اليوم هاد املهنة ديال لألطباء، الدول اللي 
عملت إصالح املنظومة الصحية ديالها، مشات اتجاه، يعني، اإلعتراف 
بالخصوصية ديال املهن الصحية، وهاد ال�ضي تا احنا غاديين فيه، إن 

شاء هللا، في إطار اإلصالح اللي نادى إليه جاللة امللك، نصره هللا.

هاد ال�ضي خصو وقت، في انتظار ذلك خصنا نحّسنو الظروف، عدد 
ديال املناصب زدنا فيها، يعني التأهيل ديال املستشفيات عمل يومي اللي 

كيدار، التجاوب معهم باش يدوزو مباريات ديال اإلقامة كان تجاوب، 
يعني، تام اللي نجح في اإلقامة، هللا يسهل عليه، اللي نجح في الكلية وقلتها 
باش يم�ضي يقّري في كلية الطب قلت هذا راه أولوية، هللا يسهل عليه، 
احنا اللي كنحلو املشكل، ومجموعة األمور أخرى، قلت بأنه ما يتعلق 
كنشتغلو  احنا  واإللزامية  الحراسة  على  التعويضات  بالتعويضات، 
كذلك  نشوفو  باملردودية،  مرتبط  ألن  هللا،  شاء  إن  نحّسنوه،  باش 
كيفاش يمكن لينا نديرو تعويضات على املردودية مرتبطة بمداخيل 
ديالو قد  امليزانية  كنلقى قد  للمستشفي،  راه كنم�ضي  املستشفيات، 
اللي كيتسال لداك املستشفى املؤسسات ديال التأمين الصحي، يديروا 
مجهود وداك الساعة راه يمكن وزارة املالية هكذا كتعامل، تقول لك 
بالتالي خصنا  نحفزو،  يمكن  الساعة  ديك  ونعطيك،  الفلوس  ل 

ّ
دخ

نمشيو لهاد يعني العمل اللي كتقوم بالقطاع الخاص فيما يتعلق بنمط 
التدبير املؤسسات االستشفائية...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، مرة أخرى أذكر السيدات والسادة النواب 
املحترمين على أنه مباشرة من بعد هذه الجلسة ستعقد جلسة مشتركة 
بين مجلس النواب ومجلس املستشارين، تخصص لتقديم السيد رئيس 
الحكومة للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة، رمضان كريم وكل عام 

وأنتم إلى هللا أقرب، شكرا للجميع، وضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الس بعة والخمسي0 بعد امل ئة

الت ضيخ: اإلثنين 7 رمضان 1440ه )13 ماي2019م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة الخامسة والخمسين.

رئيس  السيد  لتقديم  تخصص  مشتركة  جلسة  األعم ل:  جدول 
الحكومة للحصيلة املرحلية لعمل للحكومة.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

افتتحت الجلسة،

السيد ضئيس الحكومة،

السيد ضئيس مجلس املستش ضين،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة البرمل نيو0،

طبقا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة 101 من الدستور يعقد 
مجلس النواب ومجلس املستشارين جلسة مشتركة تخصص لتقديم 
السيد رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية لعمل للحكومة، واآلن أعطي 

الكلمة للسيد رئيس الحكومة، فليتفضل مشكورا.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وآله وصحبه.

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس مجلس املستش ضين املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء وأعر ء الحكومة املحترمي0،

السيدات والس دة النواب واملستش ضين املحترمي0،

يطيب لي أن أعبر عن سعادتي الغامرة، بتجديد اللقاء بمجلسيكم 
املوقرين هذه املرة في إطار عرض الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة 
تطبيقا للمادة 101 من الدستور. وهي فرصة لتعزيز التواصل املستمر 
املواطنات  البرملان، ومن خاللها ومن ورائكم مع عموم  مع مؤسسة 
واملواطنين، إلطالعهم على حصيلة عمل الحكومة خالل سنتين من 
عمرها. وأبارك لكم جميعا باملناسبة شهر رمضان الكريم، راجيا من 
هللا سبحانه وتعالى، أن يدخله على بلدنا وعلى جاللة امللك، محمد 

والعافية  واألمان  باألمن  قاطبة  املغاربة  وعلى  نصره هللا،  السادس، 
وقبول األعمال إن شاء هللا.

إن تقديم حصيلة مرحلية لعمل الحكومة، يشكل لحظة ديمقراطية 
بامتياز، ألنها تأتي في إطار إعمال مقت�ضى دستوري جديد، قوامه عدم 
االكتفاء بالتصويت األولي ملجلس النواب على الحكومة بالثقة، لكن 
استتباع ذلك بالتزام تقديم الحصيلة أمام ممثلي األمة؛ وأيضا بامتياز 
وفاء ألحد  لعملها،  املرحلية  للحصيلة  الحكومة  تقديم  في  ألنها  ثانيا 
املبادئ الدستورية املعروفة وهو ربط املسؤولية باملحاسبة؛ ثالثا ألنها 
تمثل إمكانية لتواصل الحكومة مع البرملان إضافة إلى اآلليات األخرى 
وقنوات التواصل األخرى؛ ورابعا فرصة لتقريب الرأي العام الوطني 
من عمل الحكومة، وتيسير فرصة متابعة الرأي العام الوطني لألداء 

العمومي الوطني.

وبالتأكيد فإن الحرص واإلعتناء بهذه املمارسة الفضلى، ملن شأنه 
التراكم  يعزز  بما  العمومي،  للشأن  الحكيم  التدبير  قواعد  يعزز  أن 
الذي حققته بالدنا في مسارها الديمقراطي. لهذا كله، أشكر تجاوب 
األمة  نواب  لتمكين  الهامة،  الجلسة  بعقد هذه  املوقرين  مجلسيكم 
وتقييم  وتتبع  الرقابية  املهام  ممارسة  من  البرملانيين  واملستشارين 
السياسات الحكومية. وكونوا متأكدين أننا سنعمل على حسن اإلصغاء 
ملناقشاتكم، ومقترحاتكم لتجويد العمل من خالل ترصيد اإليجابيات 
ونقاط القوة، واستدراك بعض أوجه النقص والقصور التي قد تعتريه.

وال يفوتني بهذه املناسبة، أن أجدد التعبير عن اعتزازي بالثقة امللكية 
السامية، بتحميلي هذه املسؤولية منذ سنتين، وأيضا أن أشكر مجلس 
النواب على منحه الثقة للحكومة ومصادقته على برنامجها. إننا نحمد 
هللا على ما حققته بالدنا من تقدم في أكثر من واجهة وأكثر من مجال؛ 
وتنمويا  واقتصاديا،  وحقوقيا،  وديمقراطيا،  ومؤسساتيا،  سياسيا، 
واملغاربة،  املغربيات  كل  فيه  ساهم  والذي  التقدم  وهو  واجتماعيا، 
لعقود من الزمن تحت القيادة الرشيدة للملوك الثالثة جاللة امللك 
محمد الخامس، وجاللة امللك الحسن الثاني رحمهم هللا وجاللة امللك، 

محمد السادس، نصره هللا وأيده.

ومما أتاح لوطننا تحقيق منجزاته ومكتسباته تلك، تشبث املغاربة 
ووحدتهم  الحضارية،  ولحمتهم  الدينية،  لحمتهم  بأسباب  جميعهم 
التاريخية والوطنية، وتآزرهم اإلجتماعي. كما أن تقدم بالدنا سياسيا 
لتدبير شأننا  بالديمقراطية مسلكا  التشبث  ما كان له أن يكون لوال 
ومعالجة اختالفاتنا، إلى أن صار اإلختيار الديمقراطي ركنا من أركان 
إلى ثوابتنا  اجتماعنا الوطني، وثابتا من ثوابتنا الدستورية، تنضاف 
الخالدة الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد 

وامللكية الدستورية.

لقد كان في تمسك بالدنا باحترام مبدأ التنوع اإلجتماعي، والتعددية 
مكونات  ملختلف  واالستيعاب  اإلدماج  نهج  واعتماد  السياسية، 
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والشمولية  األحادية  النزوعات  بدل  املجتمع  وتوجهات  وحساسيات 
واإلقصاء والنبذ، هذا كله هو األمر الذي كفل لبالدنا موارد مناعتها 
وحصانتها، وجعلها تحت قيادة جاللة امللك حفظه هللا، منارة ونموذجا 
متميزا في املنطقة وليس هذا بغريب على بلد يتمتع بالعراقة والعمق 

التاريخي والحضاري التليد واملتميز.

حررات السيدات والس دة،

دون  الحكومة  لعمل  املرحلية  الحصيلة  استعراض  يمكن  ال 
استحضار السياق العام الذي تشكلت فيه، واشتغلت في إطاره. فعلى 
املستوى الدولي، تم تنصيب الحكومة في سياق إقتصادي صعب جراء 
اتساع رقعة التوترات بسبب احتدام تنافس القوى الدولية على موارد 
الثروة والطاقة، في املقابل يشهد العالم تراجعا اقتصاديا لعدد من 
احتجاجات  يواجه  بعضها  جعل  مما  للمغرب،  التقليديين  الشركاء 
متنام  عجز  عن  يشهد  اليوم،  الواقع  بل  أمدها.  طال  اجتماعية 
لإلستجابة للطلب اإلجتماعي املتزايد أمام قصور هيئات الوساطة عن 
تأطير املجتمع وتعبيراته املختلفة، األمر الذي مهد الطريق لتصاعد التيار 

املعادي للمهاجرين في تلك الدول ووصوله أحيانا إلى السلطة.

وعلى املستوى اإلقليمي، تميزت املرحلة باستمرار الحراك الشعبي أو 
عودته في بعض الدول، وبحالة تراجع إقتصادي حاد في جزء من محيطنا 
اإلقليمي، وعدم اإلستقرار األمني، واإلضطراب السيا�ضي، والتراجع في 
املسار اإلنتخابي والديمقراطي وانسداد آفاق العملية السياسية في عدد 
من تلك الدول. وبسبب انشغال العرب واملسلمين بصراعاتهم البينية، 
وأمام عجز هيئات العمل العربي واإلسالمي املشترك، تجرأت سلطات 
اإلحتالل اإلسرائيلي على مزيد من اإلنتهاكات لحقوق أهلنا بفلسطين، 
كان آخرها اإلعتداء على حرمة القدس الشريف، واستئناف سياسات 
العدوان والتقتيل في وجه الشعب الفلسطيني األعزل. وال يفوتني هنا، 
التذكير باملوقف املغربي الصامد بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، رئيس 
القدس  عن  الدفاع  ومن  الفلسطينية،  القضية  من  القدس،  لجنة 
الشريف في مناسبات عديدة وآخرها الهبة امللكية لترميم وتهيئة عدد 
من فضاءات املسجد األق�ضى ومحيطه، وكذلك نداء القدس التاريخي 
بين أمير املؤمنين جاللة امللك محمد السادس، والبابا فرنسيس، يدعو 
لصيانة املدينة املقدسة باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية، هذا فضال 
عن جهود بيت مال القدس وأعماله املهمة لصالح القدس الشريف 

ودعم املقدسيين.

وعلى املستوى الوطني، جاءت الحكومة بعد ثاني انتخابات تشريعية 
ببالدنا في إطار دستور 2011، يتم تنظيمها في موعدها العادي، وفي 
سياق الديناميكية التي أنتجتها املقتضيات الهامة التي جاء بها الدستور 
تعزيز  املؤسساتي والسيا�ضي والحقوقي، وعلى مستوى  املستوى  على 

مبادئ وقواعد الحكامة والديمقراطية التشاركية.

فعلى الصعيد السيا�ضي، جاء تشكيل الحكومة وتنصيبها بتاريخ 26 

أبريل 2017 في ظروف سياسية خاصة، لكن بالدنا تمكنت والحمد هلل، 
مرة أخرى ثم بحكمة وتبصر جاللة امللك، حفظه هللا، ووعي الشعب 
املغربي، وانخراط القوى السياسية الحية ببالدنا من تدبير هذه املرحلة 
الدقيقة وامل�ضي في املسار الديمقراطي واحترام الدستور بشكل ال رجعة 

فيه؛

املبذولة من قبل  الكبيرة  وعلى الصعيد اإلجتماعي، رغم الجهود 
الحكومات املتعاقبة فإن بالدنا بقيت تواجه جزء جملة من التحديات 
في هذا املجال أبرزها: محدودية األثر اإليجابي امللموس ملستوى النمو 
اإلقتصادي الحالي على تحسن املعيش اليومي للمواطنات واملواطنين 
وضمان  األساسية،  العمومية  للخدمات  املتكافئ  ولوجهم  وضمان 
في ظل  وذلك  واملجالية،  اإلجتماعية  الفوارق  تقليص  وكذا  جودتها، 
واملواطنين،  املواطنات  لدى  والتطلعات  اإلنتظارات  منسوب  ارتفاع 
مركزيا  متنوعة  احتجاجية  أشكاال  املحطات  بعض  في  اتخذ  والذي 

ومجاليا.

ومنذ اليوم األول لتشكيلها، باشرت الحكومة عملها في تعاون وتكامل 
اإلصالح  مواصلة  على  إرادة  وكلها  عزم،  وكلها  املؤسسات،  كافة  مع 
والحفاظ على النموذج املغربي القائم على اإلصالح في ظل اإلستقرار 

وخدمة قضايانا الوطنية الكبرى.

السيدات والس دة املحترمي0،

الصحراء  قضية  الوطنية  القضية  إلى  البداية  في  أشير  أن  البد 
املغربية، التي تبقى أولوية أولويات بالدنا، ملكا وحكومة وشعبا. فلقد 
في صيانة  حقه  عن  امللك، حفظه هللا،  بقيادة جاللة  املغرب  دافع 
اليقظة  دبلوماسية عمادها  بنهج سياسة  الترابية،  ووحدته  سيادته 
إلى  الحكوميين  الفاعلين  مختلف  وبفضل جهود  والحيوية،  واملبادرة 
جانب الدبلوماسية املوازية البرملانية واملدنية، استطاع املغرب أن يعبئ 
إمكاناته لحشد التأييد والدعم ملقترح الحكم الذاتي حال للنزاع املفتعل، 
وهو الحل الذي بات يحظى بدعم دولي واسع لجديته وواقعيته، مما 
الترابية. وما قرار مجلس  أحبط عددا من مؤامرات خصوم وحدتنا 
األمن األخير، والذي صدر يوم 30 أبريل األخير تحت رقم 24.68 إال دليل 

على ذلك.

لقد شكل هذا القرار، تطورا نوعيا في معالجة مجلس األمن للنزاع 
الحل  ومعايير  السيا�ضي،  للمسلسل  بنيوية  عناصر  فأورد  املفتعل، 
النهائي، وأكد أن الحل يجب أن يكون بالنص سياسيا واقعيا وبراكماتيا 
ومستداما وقائما على التوافق. كما عزز القرار مكتسبات إيجابية وردت 
في القرارات السابقة، وخصوصا سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة 
لجبهة  املوجه  اإلنذار  القرار  تندوف، وجدد  إحصاء ساكنة مخيمات 
اإلنفصاليين بضرورة الوفاء باإللتزامات التي تعهدت بها تجاه املبعوث 
»الكركرات«  من  باالنسحاب  املتحدة  لألمم  العام  لألمين  الشخ�ضي 
كامال، واإلمتناع عن أي فعل يهدد اإلستقرار في »بئر لحلو« و«تيفاريتي«.
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وفي هذا الصدد، أود أن أسجل باعتزاز التعبئة واإلنخراط الشاملين 
لكافة القوى الحية لألمة: حكومة، وبرملانا، وأحزابا سياسية، ومنظمات 
اإلعالم  ووسائل  املدني،  املجتمع  وفعاليات  مهنية،  وهيئات  نقابية، 
الوطنية ومثقفين للدفاع عن الثوابت الوطنية للمملكة، وفي مقدمتها 
األقاليم  في  مواطنينا  هنا  بالذكر  وأخص  العادلة،  الوطنية  قضيتنا 
الجنوبية الذين أكدوا للعالم مرة أخرى، وباستمرار وطنيتهم وتشبثهم 
مناورات  لكافة  املستمر  التصدي  من  مكن  مما  ومغربيتهم،  بملكهم 

أعداء وخصوم الوحدة الترابية وإحباطها، فلهم تحية خاصة.

وال يفوتني باملناسبة أن أنوه بعمل القوات املسلحة امللكية، والدرك 
امللكي، والقوات املساعدة، واألمن الوطني والوقاية املدنية. وأقدر باسم 
الحكومة عاليا ما تتحلى به من روح التضحية والتفاني في الدفاع عن 
حوزة الوطن ووحدته الترابية، والسهر على أمن وطمأنينة املواطنين 

برعاية جاللة امللك، القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية حفظه هللا.

حررات السيدات والس دة املحترمي0،

إلن توجت سلسلة في املشاورات بتشكيل األغلبية الحكومية من 
ستة أحزاب سياسية، ببرامج انتخابية متعددة، فإن ذلك لم يمنعنا من 
التوافق حول البرنامج الحكومي وميثاق األغلبية. وصيغ هذا البرنامج 
وفق رؤية إصالحية واضحة تستحضر انتظارات املواطنين، وتطلعاتهم 
بالدنا،  تواجه  التي  واإلقتصادية  اإلجتماعية  والتحديات  املشروعة، 
الدول  إلى مصاف  ببالدنا  للولوج  وتستحضر أيضا طموحنا املشترك 
الصاعدة، وهو ذات الطموح الذي ما فتئ يؤكد عليه جاللة امللك، 
حفظه هللا. هكذا فقد اتفقت مكونات الحكومة منذ تأسيسها على 
أولويات محددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى رأسها التعليم 
والصحة والتشغيل بوصفها أكثر املجاالت ملحاحية ببالدنا في املرحلة 

الراهنة.

ينبني البرنامج الحكومي على رؤية ذات توجه اجتماعي واضح تستمد 
معاملها األساسية من التوجهات السامية لجاللة امللك حفظه هللا، في 
هذا املجال، واإلنتظارات الكبرى التي عبر عنها املواطنون في مناسبات 
عديدة، في ظل استمرار قصور املؤشرات املسجلة في العديد من امللفات 
اإلجتماعية التي وبالرغم من املجهودات املبذولة فيها، إال أنها بقيت غير 

كافية بالنسبة النتظارات املواطنين ومطالبهم املشروعة.

إلى  الرامية  الهيكلية  تنفيذ اإلصالحات  الحكومة على  كما عملت 
تعزيز التنافسية في اإلقتصاد الوطني، ودعم املقاولة الوطنية خصوصا 
الصغرى منها واملتوسطة، وتحسين مناخ األعمال واإلستثمار بما يمكن 
من تحسين النمو اإلقتصادي باعتباره مدخال أساسيا إلنتاج الثروة، 

وإيجاد فرص الشغل والحد من الفوارق اإلجتماعية واملجالية.

وفي نفس الوقت، تعتبر الحكومة أن املجهودات املبذولة لتحقيق 
التنمية ينبغي أن تواكب بإطار جيد من الحكامة يمكن من التوزيع 
العادل للثروة، في إطار من الشفافية والعدالة واإلنصاف، وقد جعلنا 

من هذا البرنامج مرجعية لتوافق أحزاب األغلبية وكافة أعضاء الحكومة 
من جهة، ومن جهة أخرى جعلناه تعاقدا سياسيا بين الحكومة وممثلي 

األمة ومن خاللهم مع املواطنين.

ولقد انطلقت مكونات الحكومة في عملها بنفس إيجابي جماعي، 
ومن منطلق شعار اإلنسان ‹اإلنصاف واإلنجاز«، وأكرر ألن بزاف ديال 
األسئلة فهاذ ال�ضي، بنفس إيجابي جماعي، ومن منطلق شعار »اإلنصاف 
املواطنات  تطلعات  إلى  املستمر  اإلنصات  إلى  املستند  واإلنجاز« 
واملواطنين، والفاعلين اإلقتصاديين والفاعلين االجتماعيين والتفاعل 
معهم، وإعطاء األولوية لإلنجاز على أرض الواقع. وسهرنا منذ البداية 
املجتمع،  شرائح  مختلف  مع  والتفاعل  الحوار  أسلوب  تغليب  على 
وإيثار منطق التوافق والتعاون والشراكة مع الجميع، وجعل املصلحة 
الوطنية العليا فوق كل اعتبار. وكان هذا دأبنا في التعامل مع مختلف 
أشكال التعبيرات واإلحتياجات اإلجتماعية، وفي العالقة مع املكونات 

السياسية والنقابية ومع املهنيين وأرباب العمل

كما أولت الحكومة عناية خاصة بمبدأ الشفافية الذي يقت�ضي 
التواصل  التواصل املستمر والسيما بخصوص حرص الذي يقت�ضي 
املستمر، وال سيما بخصوص حصيلة عملها وها هي اليوم تبادر بعرض 

هذه الحصيلة أمام البرملان؛

لقد أعطينا للعالقة بين مكونات األغلبية اهتماما خاصا على الرغم 
من االختالف الواضح بين مرجعياتها وأولوياتها ووجهات نظرها وزوايا 
نظرها في كثير من القضايا، وعلى الرغم من إختالف الرهانات الخاصة 
لكل مكون منها، وهكذا اتفقنا منذ البداية على ضرورة الحرص على 
إنسجام العمل الحكومي ورفع إيقاع والتنسيق بين أعضائه ومكوناته، 
وهو ما ما كان له األثر اإليجابي على األداء الحكومي ومكن من مباشرة 
إصالحات هيكلية أفقية في وقت وجيز، في وقت وجيز خّرجنا عدد مهم 
من اإلصالحات الهيكلية ولوال وجود هذا التوافق بين مكونات الحكومة 
الهيكلية، كما قامت أحزاب  ما استطعنا أن نخرج هذه اإلصالحات 
األغلبية يوم 19 فبراير 2018 بتوقيع ميثاق األغلبية بغية تحديد آليات 
إصالحية  شحنة  بإعطاء  السيا�ضي  التزامها  وتأكيد  املشترك،  العمل 
بين  الطبيعية  اإلختالفات  بين  نميز  أن  يجب  وهنا  الحكومي،  للعمل 
أحزاب ذات مشارب مختلفة وتعبيرها عن آرائها بحرية وبين ضرورة 
التعاون والتآزر والتضامن بينها إلنجاح العمل الحكومي، فتحية خاصة 
ألحزاب األغلبية ولقياداتها والبرملانييها وملناضليها، وأنا، بطبيعة الحال، 
أعلم جيدا أن هناك من يبشر بإستمرار، ومنذ تشكيل الحكومة بتشتت 
هذه األغلبية، لكن ذلك األمل وذلك الحلم، بل ذلك الوهم لم يتحقق 

ولن يتحقق إن شاء هللا.

ومن جهة أخرى تحية أيضا ألحزاب املعارضة، التي تحلت بالروح 
الوطنية وحرصت على القيام بواجبها الدستوري الذي نحترمه تماما، 
مما مكن من تسريع عدد من اإلصالحات وتجويد بعضها اآلخر، ونحن 
ومصلحة  الوطن  ملصلحة  التعاون  من  مزيد  إلى  الحكومة  في  نتطلع 
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املواطنين، وفعال عدد من اإلصالحات خرجات من هاد البرملان في سرعة 
قياسية نتيجة التعاون بين مختلف مكونات املجلسين فتحية لجميع 

األخوات واإلخوة البرملانيين املحترمين؛

من جهة أخرى عملنا على تقوية دور مؤسسة رئيس الحكومة أكثر، 
بما يمكنه من أداء األدوار املنصوص عليها دستوريا وقانونيا، خاصة 
وتوجيه  تنسيق  على  والسهر  الحكومة  أشغال  تنظيم  على  اإلشراف 
السلطات  مختلف  عمل  ومواكبة  أعضائها  أنشطة  وتتبع  أعمالها، 
الحكومية ومختلف اإلدارات واملؤسسات التابعة لها، وهذا مهم جدا 
ألن هاد التنسيق في اإلشراف على العمل الحكومي هو أيضا مهم في 
منهجية عملنا، ويمكن من تسريع تنزيل األوراش وامل�ضي إلى تحقيق 
أهداف التي حددناها في البرنامج الحكومي الذي عرضناه أمامكم منذ 

البداية.

وهكذا وفي سبيل تنزيل البرنامج الحكومي تعبأت الحكومة لبلورة 
تصور دقيق للتدابير واإلجراءات الواجب اتخاذها وملنهجية تنفيذها، 
يتضمن  البرملان  أمام  عرضناه  الذي  الحكومي  البرنامج  وباملناسبة 
عدد من األهداف واضحة، مرقمة، دقيقة، يمكن أن تحاسبون عليه 
اليوم وتحاسبون عليه أيضا في نهاية هذه الوالية، وسأعرض لبعضها 
بعد قليّل، هكذا اعتمدت الحكومة منهجية محكمة للتنزيل والتتبع، 
مع الحرص في كل ذلك على تحقيق النفس الجماعي والتنسيق ورفع 
مستوى اإللتقائية بين السياسات العمومية والبرامج القطاعية بهذا 
الخصوص، وضعت الحكومة منذ تنصيبها مجموعة من اآلليات الكفيلة 
البرنامج  بضمان حسن تنزيل برنامجها، فأوال، هناك مخطط تنفيذ 
الحكومي الذي هو وثيقة عامة تتضمن اإلجراءات التفصيلية العملية 
وعددها 435 إجراء وهي الكفيلة في رأينا بإحداث أطر اإليجابي امللموس 
اإلقتصاديين  الفاعلين  عموم  وعلى  للمواطنين  اليومية  الحياة  على 
واإلجتماعيين؛ وضعناها هذا املخطط التنفيذي بإجراءات التطبيقية 
مرافقة بأهداف املؤشرات الرقمية وآجال للتنفيذ والتتبع، بما يمكن 
من التقييم وقياس أثر اإلجراءات املتخذة واستباق الصعوبات املمكن 

ورودها.

وفي نفس اإلطار واخا أ سيدي ياله، وفي نفس اإلطار حرصنا على 
البرنامج الحكومي، ال  تنفيذ  لتتبع وتيسير  بين وزارية،  إحداث لجنة 
حرج، ما كاين مشكل، تسهر على حسن تنفيذ املخطط التنفيذي لهذا 
البرنامج وضمان االلتقائية في تنزيله، وقد انعقدت فعال اجتماعان لهذه 
اللجنة بين الوزارية، كما تم إحداث وحدة على مستوى مصالح رئيس 
الحكومة عهد إليها بتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي وهي الوحدة 

التي تعمل بشكل مستمر على هذا امللف.

أبدأ في البداية بتقييم عام لعمل الحكومة ألقول، بأن الحكومة 
وجدت نفسها عند بداية واليتها أمام تحد كبير، تمثل في تدبير الفترة التي 
سبقت تشكيل الحكومة والتي أثرت على السير العادي للمصادقة على 
قانون مالية 2017 وتنفيذه وتسببت في تعثر بعض األوراش، ال سيما 

في مجال االستثمار العمومي، ومن أجل تدارك هذا الوضع، انخرطت 
الحكومة منذ األيام األولى لتنصيبها في ورش تسريع وتيرة تنزيل البرنامج 
املواطنات  وتطلعات  لحاجيات  واستجابة  بالتزاماتها  وفاء  الحكومي، 

واملواطنين.

لقد راكمت بالدنا لفائدة املواطنين ولصالح الوطن خالل سنتين 
من عمل الحكومة مكتسبات على أكثر من صعيد، وإذ قامت بإصالحات 
وإنجازات مقدرة مؤسسة وواعدة ال يمكن تجاهلها، آخرها اتفاق الحوار 
االجتماعي الثالثي األطراف املوقع يوم 25 أبريل 2019، وهو االتفاق 
االجتماعي  السلم  قواعد  إرساء  لبنات  من  أساسية  لبنة  يعد  الذي 
للمواطنات  االجتماعية  األوضاع  تحسين  مسار  في  معتبرة  وخطوة 
واملواطنين، وخصوصا منهم الشغيلة وهواإلنجاز الذي ما كان له أن 
واالقتصاديين  االجتماعيين  للشركاء  اإليجابي  االنخراط  لوال  يتحقق 

فتحية خالصة خاصة قوية لهم.

وتجدر اإلشارة، صفقوعليهم، راه، هللا يجازيهم بخير، وتجدر اإلشارة 
إلى أن عددا من األوراش واإلصالحات الكبرى واالستراتيجيات حظيت 
بعناية ودعم ملكيين ساميين، من خالل التوجيهات السامية لجاللة 
امللك، حفظه هللا، وإشرافه املباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات 
املتجددة واملاء وإصالح املراكز الجهوية لالستثمار والبرامج االجتماعية 
والتعليم والتكوين املنهي والصحة والفالحة، ولقد كان لهذا الدعم امللكي 

السامي، دور كبير في إسراع إخراج اإلصالحات والبرامج وإنجاحها.

كما شهدت هذه املرحلة تعثرا في بعض األوراش وتعبيرات احتجاجية 
استلزمت من الحكومة مقاربات خاصة، أعطيت فيها األولوية لإلنجاز 
حلول  وإيجاد  االحتجاجات  تلك  أسباب  ومعالجة  الواقع  أرض  على 
عملية ونذكر على سبيل املثال ملفات من قبيل احتجاجات مواطنينا 
في مدينة الحسيمة وجرادة وملف أطر األكاديميات وتنزيل اإلجراءات 
بالتجار؛ فبخصوص احتجاجات الحسيمة والتي  املتعلقة  الضريبية 
بدأت قبل تنصيب الحكومة بشهور، فقد اعتمدت هذه األخيرة أي 
الحكومة مقاربة على مستوى طبيعة التدخل التنموي الفوري رغم 
منارة  الحسيمة  مشاريع  إنجاز  وتيرة  تسريع  بهدف  وذلك  صعوبته 
املتوسط وتجاوز التأخر املسجل في تنفيذها، لقد تمت تعبئة جميع 
الجهات الفاعلة من خالل زيارات ميدانية، يقوم بها املسؤولون عن 
اإلدارات املركزية واإلقليمية، وفي مقدمتهم عدد من أعضاء الحكومة، 
وذلك بناء على تعليمات ملكية سامية، تقت�ضي تحقيق تفاعل إيجابي 
ناجح ومستمر مع املواطنين، وهو ما مكن من تدارك التأخر الذي عرفته 
تلك املشاريع والتوجه نحو احترام آجال التنفيذ النهائي املحدد سنة 
2020؛ أما في إقليم جرادة، فقد تم بلورة برنامج استعجالي متكامل 
يضم عدة تدابير، تهدف تحسين الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية 

للسكان، وهو البرنامج اإلستعجالي الذي يسير تنفيذ وبوتيرة مقبولة.

املبذولة  الجهود  رغم  بأنه  اإلعتراف  يجب  واقعيين  نكون  وحتى 
والنتائج املسجلة فال يمكن اإلدعاء بأن هذه الحكومة أو أية حكومة 
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أخرى قادرة على حل مشاكل املغرب في نصف والية، بل حتى في والية 
كاملة، لكننا مقتنعون بأننا نسير في اإلتجاه الصحيح وبحلول عملية 
ناجعة، ما دام أن املؤشرات الدالة على اإلصالحات التي نباشرها هي في 
تقدم واضطراد مستمر، وكلنا أمل في أن نحقق أكثر في نصف الوالية 
املتبقية، إن شاء هللا، ال سيما من أجل استكمال الوفاء بإلتزامات 
والصعوبات  التحديات  تجاوز  على  العمل  وكذا  الحكومي،  برنامجنا 
التي ال زالت تواجه بالدنا، نحن أمام حصيلة نقدر أنها فيها الكثير من 
اإلنجاز، وفيها الكثير من اإلصالحات الواقعية، وفيها الكثير من املؤشرات 
اإليجابية املتعددة، وهو دليل على نجاح مقدر في ذلك مع اإلشارة إلى أن 
هذا جاء في سياق إرتفاع منسوب الطلب اإلجتماعي وتزايد انتظارات 
وراء  اإلنسياق  يمكن  ال  باملقابل  لكن  حقهم،  من  وهذا  املواطنين، 
حمالت التبخيس والتشويه املمنهجين، بغية التأثير على ثقة املواطنين 
في العمل العام وفي العمل السيا�ضي، لذلك اتجه جزء من جهودنا إلى رد 
اإلعتبار للمؤسسات والعمل الحكومي والسيا�ضي ورفع منسوب األمل 

لدى عموم املواطنين.

إن بالدنا تسير في اإلتجاه الصحيح على الرغم من قساوة اإلكراهات 
الوعي  أمامنا إال مواجهة حمالت تزييف  وقساوة املؤامرات، وال حل 
بالدنا تستحق  الجهد، ألن  وبذل  العمل  بمزيد من  اإلحباط  وتعميم 
األفضل وهي في املسار الصحيح بالرغم من كل التحديات املحيطة، 
ال يعني هذا أننا ال نريد انتقاد وال نريد نصحا، وإنما ندعو إلى التحلي 
باإلنصاف في تقييم الواقع وأن نقول للسلبي أنه سلبي واإليجابي نعترف 

له بأنه إيجابي.

لكن نحن واعون أيضا بأن املواطنين قد ال يحسون دائما بانعكاس 
اإلنجازات التي قامت بها الحكومة على حياتهم اليومية، وهو ما يستدعي 
منا رفع وتيرة اإلصالحات واملشاريع والعمل على ضمان فعاليتها ونجاعتها 
ومضاعفة جهود التواصل والتفاعل مع املواطنين ومزيدا من املسؤولية 
في الخطاب السيا�ضي واإلعالمي، وهو �ضيء ال تتحمل الحكومة وأحزابها 
املؤسسات  جميع  مسؤوليتها  تتحمل  أيضا  ولكن  فقط،  مسؤوليتها 

األخرى أحزاب معارضة ونقابات ومجتمع مدني.

سنكتفي في هذا العرض بالحصيلة املرحلية بالتطرق لبعض أهم 
إنجازات عمل الحكومة، انطالقا من برنامجها دون الخوض في التفاصيل 
الدقيقة التي ستكون موضوع تقرير تركيبي وعرض موجز للحصيلة أعد 
لهذه الغاية، سيتم تعميمهما بعد اإلنتهاء من هذه الجلسة الدستورية 

بعد السيدات والسادة البرملانيين.

وفي هذا الصدد فإن بعض القطاعات الحكومية شرعت فعال في 
تعميم حصيلتها القطاعية والتواصل بشأنها وهي مفصلة، وأدعو باقي 
القطاعية  اإلنجازات  أن  سيما  ال  نفسه،  بال�ضيء  للقيام  القطاعات 
تفوق في كثير من األحيان إلتزامات البرنامج الحكومي، وكما هو معلوم 
البرنامج الحكومي ينبني على 5 محاور سأحرص على تقديم أهم نقاط 

الحصيلة وفق هذه املحاور:

املحوض األول: دعم الخي ض الديمقراطي ودولة الحق والق نو0 
وترسيخ الجهوية،

 فوعيا من الحكومة بأن البناء الديمقراطي واملؤسساتي والحقوقي 
املجال  هذا  في  اإلصالح  نهج  بمواصلة  تعهدت  فإنها  مستمر،  ورش 

واشتغلت على 6 األوراش األساسية همت:

أوال- تعزيز حقوق اإلنسان وصون حقوق وكرامة املواطن، ال سيما 
اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
بدء من سنة 2018 وصياغة مخططها التنفيذي، ويعد املغرب أحد 
البلدان التاسع والثالثين في العالم التي تمتلك خطة في مجال حقوق 
اإلنسان، تفاعال مع توصيات وبرنامج عمل فيينا؛ كما واصلت الحكومة 
%95 من أصل  تنفيذ توصيات هيئة األنصاف واملصالحة ومعالجة 
حوالي 2000 شكاية وتظلم للمواطنين أفرادا وجمعيات بهذا الخصوص، 
وذلك من نونبر 2017 إلى متم 2018، وأولت الحكومة عناية خاصة من 
أجل النهوض بأوضاع املرأة املغربية والسعي نحو تمكينها أكثر اجتماعيا 

واقتصاديا وسياسيا.

وفي هذا اإلطار تمت بلورة الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2017-
2021 واملصادقة عليها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، تهدف 
وتمكينهن  عملهن،  وتقوية فرص  وتعزيز حقوقهن  النساء  إلى حماية 
اقتصاديا، وتم تحقيق 23 هدفا و83 إجراء منها، كما تم إعداد دراسة 
حول التمكين اإلقتصادي للنساء واملخطط الوطني املندمج للتمكين 

اإلقتصادي للنساء في أفق 2030.

وفي إطار التنزيل الفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء، أطلقت 
الحكومة البحث الوطني حول العنف ضد النساء، وأعلنت عن نتائجه 
األولية وأحدثت شبكة الفضاءات متعددة الوسائط للنساء ضحايا 
العنف، وتم التكفل لحد الساعة بحوالي 19.000 امرأة من ضحايا 

العنف.

انتظار  وفي  األمازيغية  للغة  الدستوري  الوضع  تكريس  إطار  وفي 
اعتماد القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة 
ذات األولوية عملت الحكومة على إدماج تدريس األمازيغية في املعاهد 
العليا لإلدارة والقضاء واإلتصال والسينما واملسرح، وقد بدأت فعال 

تدريس األمازيغية في هذه املعاهد العليا؛

ثانيا-مواصلة إصالح منظومة العدالة، ومن أجل تنزيل اإلستقالل 
املؤسساتي الكامل للسلطة القضائية إنصب إهتمام الحكومة خالل 
سنة 2018 على تأهيل اإلدارة القضائية واإلرتقاء بها من خالل مشروع 
القانون رقم 38.15 املتعلق بالتنظيم القضائي والذي تضمن جملة من 
املقتضيات الرامية إلى تأهيل اإلدارة القضائية وتطويرها، كما عبأت 
الحكومة إمكانات بشرية ولوجيستيكية ومادية هامة إلرساء استقاللية 
وتطوير  القضائية  املنشأة  وعصرنة  وتوسعة  القضائية  السلطة 
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خدماتها؛

أما في إطار ورش تحديث اإلدارة القضائية، فقد تميزت هذه املرحلة 
باستكمال أسس التحول الرقمي ملنظومة العدالة في أفق تنزيل املحكمة 
الرقمية، بتوسيع منصات الطلبات عبر األنترنيت لتسهيل الحصول على 
بتنفيذ  املتعلقة  الخدمات القضائية، مع ضبط وتبسيط اإلجراءات 
األحكام ووضع سجل لتوثيق إجراءات التنفيذ؛ كما تم الحرص على 
في  البت  على مستوى  اململكة سواء  محاكم  نجاعة عمل  من  الرفع 
القضايا أو على مستوى تنفيذ األحكام القضائية، وفي كلها تحققت 
أهداف طموحة؛ كما قامت الحكومة بمجهودات كبيرة في مجال تنفيذ 
األحكام القضائية التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون 
العام، سواء كان التنفيذ لصالح هذا الشخص العام أو في مواجهته؛ 
في هذا السياق األخير، ولتدعيم املقاربة الوقائية أحدث لدى رئيس 
تنفيذ  إشكاليات  ملعالجة  وزارية  لجنة  منشور  بمقت�ضى  الحكومة 
األحكام القضائية املتعلقة بأشخاص القانون العام، تهدف أساسا إلى 
تحديد السبل القمينة بالحيلولة دون تنامي املنازعات التي تتسبب فيها 
اإلدارة من جهة وكيفية تأمين الدفاع عن هذه األخيرة على أحسن وجه 
من جهة أخرى، وأيضا تضمن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد 

الدولة أو ضد اإلدارة من جهة ثالثة؛

والوطنية  القانونية  املنظومة  وتجويد  تأهيل  ثالثا-مواصلة 
تداولت  الدستور  تفعيل  متابعة  إطار  في  الدستور  تنزيل  واستكمال 
بصفة  همت  القانونية  النصوص  من  عدد  على  وصادقت  الحكومة 
خاصة عدد من املؤسسات الحقوقية مؤسسة الوسيط أوال واملجلس 
القانوني  اإلنتاج  حصيلة  كانت  كما  ثانيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
للحكومة متميزة إذ تعتبر هاتان السنتان من أخصب الحقب على مدى 
العقدين األخيرين إذ تمت دراسة أكثر من 430 مشروع نص قانوني 
وتنظيمي منها أكثر من 150 مشروع قانون من بينها 3 مشاريع قوانين 
تنظيمية ومشروع قانون إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والبحث 
النصوص  من  جملة  على  واملصادقة  ودراسة  إعداد  وتم  العلمي، 
امليثاق  الكبرى  لإلصالحات  املهيكلة  املؤسسة  والتنظيمية  القانونية 
لالستثمار،  الجهوي  املركز  إصالح  قانون  اإلداري،  الالتمركز  الوطني 

النصوص املنظمة ألرا�ضي الجماعات الساللية وغيرها كثير؛

الحكامة  وتكريس  املتقدمة  الجهوية  تنزيل  ورش  رابعا-مواصلة 
الترابية وسياسة فعالة إلعداد التراب

حرصت الحكومة منذ تنصيبها على استكمال الترسانة القانونية 
املنظمة للجهوية املتقدمة من خالل إتمام إصدار النصوص التطبيقية 
املنصوص عليها في القوانين التنظيمية املتعلقة بالجهات والجماعات 
والعماالت واألقاليم وهي 71 مرسوم في املجموع، وأيضا إصدار مرسومي 

تفعيل صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.

وعملت الحكومة تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، كما رأينا منذ 

قليل على إصدار ميثاق الال تمركز اإلداري باعتباره لبنة أساسية في 
مسار تنزيل الجهوية املتقدمة وتوفير الشروط الالزمة لتنفيذ السياسات 
العمومية على الصعيد الترابي وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تتبوء فيها 
الجهة الفضاء الترابي املالئم لتحقيق التنمية على أرض الواقع، وقد 

بدأنا فعال الخطوات األولى لتطبيق وتنزيل ميثاق الال تمركز اإلداري.

وواصلت الحكومة تعبئة اإلمكانيات املالية للجهات وتعزيز مواردها 
املالية من خالل رفع الحصة املرصودة لها من الضريبة على الشركات 
إلى مساهمة  %5 إضافة  إلى   4% لتنتقل من  الدخل  والضريبة على 
امليزانية والتي تقدر ب 4.8 مليار درهم سنة 2019 مقابل 4 مليار درهم 
سنة 2016، وكل ذلك في أفق تحقيق ما نص عليه القانون التنظيمي 

للجهات بحذافره.

وحرصت الحكومة على إرساء مقاربة جديدة واستباقية تمكن من 
التنزيل األنجع للبرامج التنموية الجهوية واملحلية من خالل قيام رئيس 
الحكومة وعدد من أعضائها بزيارات ميدانية وتواصلية للجهات باعتبار 
هذه الزيارات مناسبة لإلنصات عن قرب للفاعلين وتم لحد الساعة 
الحكومة  ألعضاء  امليدانية  الزيارات  عن  فضال  هذا  زيارات   7 تمت 

اآلخرين.

وفي إطار التزام الحكومة بإطالق سياسة فعالة إلعداد التراب والتعمير 
تميزت هذه املرحلة باعتماد نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب من 
خالل إطالق ورش إعداد قانون يعنى بإعداد التراب ووضع مرجعياته 
الوطنية والجهوية وكذا وضع مخطط وطني للشبكة الحضرية وإحداث 
مرصد وطني للتتبع والتقييم بهدف دعم وتقوية التكامل واإللتقائية في 

السياسات العمومية.

في ميدان التعمير تم الحرص على تعميم وثائق التعمير وانتما كتعرفوا 
األهمية لوثائق التعمير وضرورة التعميم ديالها، وذلك باعتبارها وثائق 
مرجعية تؤطر وتنظم نمو املجال وتطور املجال، وفي أفق املصادقة 
على 600 وثيقة تعميرية مع متم 2021 كما وعدنا في البرنامج الحكومي 
تمت املصادقة لحد الساعة على 286 وثيقة سنة 2017-2018 بمعدل 
سنوي يزيد على 140 وثيقة سنويا مع إيالء أهمية خاصة لتغطية املدن 

الكبرى واملجاالت التي تعرف ضغطا عمرانيا.

ودعم  التشاركية  الديمقراطية  التفعيل  آليات  خامسا-إرساء 
الديمقراطية  أن  جميعا  تعرفون  أنتم  املدني،  املجتمع  ومواكبة 
أتى  والدستور  التمثيلية،  للديمقراطية  مكملة  تعتبر  هي  التشاركية 
باعتماد هذه الديمقراطية التشاركية، وإعطاء إهتمام كبير للمجتمع 
املدني، ولذلك قامت الحكومة بإرساء آليات تفعيل هاذ الديمقراطية 
التشاركية أوال من خالل إحداث اللجنة الوطنية للعرائض واملقدمة 
مركزيا  اجتماعاتها  في عقد  فعال  والتي شرعت  العمومية،  للسلطات 
واشتغلت فعليا ودرست 4 عرائض وزعت لدى رئيس الحكومة لحد 
الساعة، كما أطلقت الحكومة الحملة التواصلية التحسيسية حول 
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بتيسير  الخاص  اإللكتروني  واملوقع  التشاركية،  الديمقراطية  آليات 
وممارسة الديمقراطية التشاركية، وتم هنا في هاذ مجال التواصل مع 
مئات الجمعيات، وتكوين 1120 فاعال جمعويا في هاذ املجال، احنا كان 
معولين على هاذ الحملة ألنها يمكن أن تضخ دماء في تفاعل املجتمع 
املدني مع الشأن العام وتدبير الشأن العام وإعطاء رأيه عن طريق هاذ 
العرائض أو عن طريق الوسائل األخرى التي يمكن أن يعبر بها املجتمع 
املدني عن رأيه؛ ومن أجل دعم ومواكبة املجتمع املدني تم تفعيل بوابة 
خاصة للشراكة مع الجمعيات، تروم تعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق 
الشفافية وضمان املساواة وتسهيل الولوج إلى املعلومة ذات الصلة 
بمختلف إمكانيات التمويل العمومي للجمعيات، وأنتم تعرفون بأن 
التمويل العمومي للجمعيات كان دائما يطرح تساؤالت ونريد عن طريق 
هذه الشفافية أن ننهي هذه التساؤالت؛ وفي إطار الترافع املدني حول 
مغربية الصحراء وهذا مهم، تم تنظيم ملتقى وطني وتكويني للجمعيات 
في هذا املجال والتوقيع على عدد من الشراكات مع جمعيات املجتمع 
للترافع  الشباب  تكوين  في  ملواكبتها  الصحراء  بقضية  املهتمة  املدني 

العملي والفاعل عن قضية الصحراء.

املحوض الث ني: أيه  السيدات والس دة املحترمي0،

 في هاذ العرض هو تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة 
وترسيخ الحكامة الجيدة، أنتم تعرفون بأنكم جميعا، تشتكون من هاذ 
القيم ديال النزاهة، بعض قيم النزاهة والرشوة والفساد واملواطنات 
واملواطنين باستمرار يحتجون عليه، ولذلك يمثل تعزيز قيم النزاهة 
أفقية  أولوية  الجيدة  الحكامة  وترسيخ  اإلدارة  إصالح  على  والعمل 
لضمان نجاح مختلف األوراش واإلصالحات، في هذا املجال الذي تم 

في هذه املرحلة مهم.

الرشوة عن طريق  النزاهة ومواصلة محاربة  تعزيز منظومة  أوال: 
متابعة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛

تفعيل  وتفعيلها،  الفساد  ملحاربة  الوطنية  اللجنة  تنصيب  ثانيا: 
توصيات املجلس األعلى للحسابات في مجال محاربة الرشوة والفساد، 
تتبع تقارير املفتشيات العامة للقطاعات الحكومية من خالل وحدة 
الحكومة،  رئاسة  مستوى  على  املجال  لهذا  وحدها  خاصة  إدارية 
والرشوة وهو  الفساد  للتبليغ عن  األخضر  بالرقم  العمل  واإلستمرار 
ضمن الجهود الوطنية ملحاربة الفساد، ونشكر العديد من املواطنات 
واملواطنين اللي كيخدمو هذا الرقم الوطني للتبليغ عن الفساد، ألن هاذ 
التبليغ عن الفساد من قبل املواطنين هو يمكن من تدخل السلطات 
املعنية في الوقت املناسب، وهذا أدى إلى توقيف عدد من املسؤولين في 
هاذ املرحلة، وجره إلى القضاء، وقد حكم بعضهم فعال وصدرت ضد 
أحكام، وأرست الحكومة اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، وعملت 
على تنصيب أعضائها باعتبارها فاعل أسا�ضي في تحسين الحكامة في 
الصفقات ومنجع للمستثمرين وللمقاوالت برفع شكايتها عندما يظنون 

بأنهم فعال هناك مجال للشكاية.

واعتمدت الحكومة القانون رقم 31.13 املتعلق بالحق في الحصول 
على املعلومات، وهذا حق، وهذا واحد القانون استراتيجي طال انتظاره، 
الحمد هلل صادق عليه البرملان، وبدأ تفعيله ابتداء من 12 مارس 2019، 
عندنا هاذ السنة باش نوضعو البنايات، وقد بدأت الحكومة فعال مع 
وضع البنايات وتكوين األشخاص ألن كل إدارة باش توفي باملقتضيات 
ديال القانون خاص يكونو بعض املوظفين يمكن ليهم يتواصلو يعطيو 
املعلومة وخاصنا نقومو بالتخزين املعلومة بالطريق الصحيحة التي بها 
يمكن أن نعطي املعلومة في الوقت املناسب، هاد ال�ضي دابا خدامين 
عليه اآلن، كما عملت الحكومة على انضمام املغرب ملبادرة الشراكة 
العمل  وإعداد مخطط   2008 أبريل  في  املنفتحة  الحكومة  أجل  من 
الخاص بهذه املبادرة لفترة 2018-2020 وهناك سيل آخر من اإلجراءات 
لكن املهم أن هذه اإلجراءات كان له تأثير في تصنيف املغرب في مؤشر 
 transparency إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية
كاين  املغرب  تاريخ  في  مرة  وألول  متتاليتين  لسنتين   international
تحسن فهاد املؤشر لسنتين متتاليتين ب 17 مرتبة لينتقل من املرتبة 
90 إلى املرتبة 73 وإن شاء هللا بجهود الجميع بتكاثف الجميع سيتحسن 
تصنيفنا في السنوات املقبلة بل سيتحسن واقع الشفافية والنزاهة في 

واقع تدبير الشأن العام؛

تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة  .-
الجيدة ومواصلة إصالح املالية العمومية، ذلك أن املغرب تبنى منذ 
عقدين من الزمان التخطيط االستراتيجي والقطاعي، ومن أجل ضمان 
تنفيذ أمثل وانسجام وتكامل هذه االستراتيجيات والبرامج القطاعية 
وجب تحقيق وتعزيز التقاءية التدخالت اإلدارة واملؤسسات العمومية 
على الصعيد االستراتيجي والقطاعي واملجالي، وهنا تدخلت الحكومة 
بعدد من اإلجراءات صارت في هذا املجال وأذكر منها بالخصوص أنه 
التحصيل  مردودية  تحسين  وخاصة  الضريبي  اإلصالح  سنواصل 
وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الضريبية، وال يفوتني التذكير باملناظرة 
الوطنية التي أعدت بطريقة تشاركية والتقائية، عقدت أخيرا، ونأمل أن 
تعطي دفعة قوية لهذا اإلصالح وصودق على عدد من مشاريع القوانين 
في مجلس الحكومة تسير في هذا االتجاه أخص بالذكر منها مشروع 

القانون املتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

-3 إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات العمومية، ذلك أن إصالح 
اإلدارة مدخل أسا�ضي كما تعرفون جميعا لبناء هذه اإلدارة وتعزيز 
نجاعتها وتعزيز نجاعة أداءها وتحسين جودة خدماتها، في هاد اإلطار 
كانت هناك خطة وطنية إلصالح اإلدارة 2018-2020 تعتمد منهجية 
مبنية على األهداف والنتائج ومؤشرات نجاعة األداء وتروم تحقيق 
اإلصالح الشامل واإلرتقاء بمستوى أداء اإلدارة العمومية وتعزيز قدراتها 

لتكون في خدمة املواطن وتكون في خدمة املقاولة.

الوطنية  للبوابة  الرسمية  االنطالقة  أعطيت  السياق  هذا  وفي 
للشكايات في 8 يناير 2018 باعتبارها آلية أساسية للتفاعل بين اإلدارة 
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واملواطنين وقد بلغ العدد اإلجمالي للشكايات املتوصل بها إلى حدود 
تمت  ألف شكاية   120 األقل  ألف شكاية على   120 األخير  10 ماي 
معالجة %76 منها فعال وتم تسجيل نسبة الر�ضى من لدن املسجلة 
%67 وهذه أرقام  اللي تعالجات الشكاية ديالهم بنسبة  الناس  لدى 
تبين النجاح في هذا املوضوع، وعززنا أيضا التحول الرقمي للخدمات 
اإلدارية، وهذا كما قلت مرارا االنتقال إلى اإلدارة الرقمية واحد الخيار 
ضروري املغرب ومهم جدا وتوسعت منصات الطلبات على الخط وعدد 
املساطر املنشورة لحد الساعة على منصة الطلبات 803 خدمات وعدد 

الخدمات املدرجة مرقمنة 207 من هذه الخدمات.

حررات السيدات والس دة،

في املحوض الث لث والذ4 يهم التطوير االقتص د4 والنهوض 
ب لتشغيل والتنمية املستدامة

تقوية  أوال  ديالنا  الهدف  بأن  قلنا  البداية  وفي  جدا،  مهم  هذا   
تنافسية االقتصاد الوطني؛ ثانيا تقوية تنافسية املقاوالت؛ ثالثا تطوير 
هيكلة االقتصاد الوطني. والحمد هلل، على هاذ ثالث مستويات تحققت 

جزء من األهداف التي كنا قد وعدنا بها، فأوال وقبل كل �ضيء:

أوال-تحديث منظومة دعم املقاولة وتحفيز االستثمار، في هذا املجال 
أذكر بأنه أطلق ورش اإلصالح الشامل للمراكز الجهوية االستثمار كما 
تحدثت عنه وإحداث اللجن الجهوية املوحدة لالستثمار، وهذا واحد 
مختلف  بين  بالتقائية  أخرجناه  جدا  مهم  جوهري  هيكلي  الورش 
املتدخلين على الرغم من صعوبته، وأصدرنا مرسومه التطبيقي، واآلن 
سنبدأ إن شاء هللا، فورا في العمل على تنزيله وعلى حسب القانون عندنا 
لتنزيله كامال. وأيضا كانت هناك عدد من اإلجراءات  قدامنا سنتين 
لتحفيز االستثمار ودعم املقاولة، صادقتم على كثير منها في القوانين 
املالية 2018-2019 وهي تهم بالخصوص املقاوالت الصغرى واملقاوالت 

املتوسطة:

ومنها اعتماد الضريبة التصاعدية، ومنها تخفيض الضريبة  .•
ديال الشطر الثاني من %20 إلى %17 في 2019؛

لتشمل  املصدرين  املمنوحة  االمتيازات  نطاق  توسيع  ومنها  .•
حتى املنشآت التي تصنع منتوجات موجهة للتصدير وهي تعني باألساس 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

القانون  اعتماد  خالل  من  املقاولة  صعوبة  معالجة  ومنها  .•
املتعلق بتعديل الكتاب الخامس، وأيضا قانون الضمانات املنقولة اللي 
غيمكن بالخصوص املقاوالت الصغرى واملتوسطة من الحصول على 

التمويل بالضمانات املنقولة؛

ومنها إرجاع عملية إرجاع الضرائب في أكبر عملية من نوعها  .•
في تاريخ املغرب، أن الدولة كترجع هادوك املتأخرات ديال الضرائب 40 

مليار درهم مرة في سنة واحدة، في خطوة جريئة وغير مسبوقة؛

وأيضا إلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة  .•
للضرائب في قانون املالية 2018؛

الفاعلين  أنشطة  التشاركية وتطوير  البنوك  وأيضا مواكبة  .•
بهذا القطاع واهتمام وهذا قطاع مهم مصرفي مهم جدا، وقد شرعت 8 

أبناك من البنوك التشاركية في تقديم خدماتها لبالدنا؛

تبلغ  استثمار ومالحق  اتفاقية  119 مشروع  املصادقة على  .•
قيمتها اإلجمالية 124 مليار درهم من قبل اللجنة الوطنية لالستثمارات، 

منذ تنصيب الحكومة.

املتوسط والبعيد  الوطني على املدى  تأهيل االقتصاد  ومن أجل 
وإعداده للتحوالت االقتصادية العاملية، تعمل الحكومة على وضع رؤية 
لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية مثل االقتصاد 
والصناعات  الصناعي  الذكاء  مثل  األخضر؛  االقتصاد  مثل  الرقمي؛ 
مؤخرا  املحدثة  الرقمية  التنمية  وكالة  تكليف  تم  ولقد  املتطورة، 
لالضطالع بإعداد االقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات 
االقتصاديين  الشركاء  تنويع  على  الحكومة  حرصت  كما  الواعدة. 
واالنفتاح على أسواق جديدة والتوجه نحو التعاون االقتصادي جنوب-
جنوب ال سيما بفتح أسواق استثمارية في افريقيا، وهو الورش املهم 

الذي يعطيه جاللة امللك حفظه هللا، أولوية واهتماما كبيرين.

ولقد كان من نتائج هذه اإلصالحات واإلجراءات، باش نشوفو بأن 
هاذ اإلصالحات واإلجراءات وكثير من اإلصالحات واإلجراءات األخرى لم 
تذهب هدرا، إنما كان عندو تأثير مباشر في تصنيف املغرب في تحسين 
مناخ األعمال، وبالتالي تقدم تصنيف املغرب في مؤشر ممارسة األعمال 
»Doing.Business« من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 60 سنة 2019، 
في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة اقتصاديات الخمسين األوائل في هذا 
املجال سنة 2021 إن شاء هللا، وهو الهدف الذي حددناه في البرنامج 
الحكومي، ونحن نسير نحوه بخطى ثابتة بإذن هللا. وهاذ السنة غادي 
نعاود نتحسنو 4 وال 5 نقط وأشكر البرملان ألنه أصر على املصادقة على 

بعض القوانين املهمة في هذا املجال.

كما مكنت اإلصالحات املذكورة، كما مكنت اإلصالحات املذكورة 
بالدنا،  في  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  لتدفق  رد 

ّ
مط ارتفاع  من 

وهذا نجاح على أن هناك ثقة في االقتصاد الوطني، على أنه الثقة في 
اإلصالحات التي قامت بها بالدنا. ما يمكنش �ضي واحد يجي ويتحول 
من واحد الدولة اخرى يجي للدولة عندنا ويجي يستثمر املليارات ديال 
الدراهم فقط ألنه لسواد عيوننا، الناس كيجيو حيث كاين واحد البيئة 
مواتية لإلستثمار. فلذلك تطور تدفق اإلستثمارات األجنبية تطورت 
ب%55 ما بين 2016 و2018 لتبلغ ما مجموعه 32 مليار درهم سنة 
2018، وهو ما يعكس ثقة املستثمرين ببالدنا وفي اقتصادنا ويجعل 
املغرب أكثر الدول اإلفريقية جاذبة لإلستثمار األجنبي، هذا نجاح، هذا 
نجاح باش يحققو طرف واحد، أنتم شاركتم فيه معشر البرملانيات 

والبرملانيين، أنتم أيضا شاركتم فيه وشكرا جزيال؛

ثانيا-النهوض بالتشغيل واإلدماج املنهي، جعلت الحكومة النهوض 
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بالتشغيل من ضمن أولوياتها باعتباره مدخال أساسيا للتنمية البشرية 
ومحاربة الفقر والهشاشة والعيش الكريم. ومن هنا حرصت الحكومة 
على بلورة وإطالق املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود سنة 
2021، الذي يتميز بكونه أول مخطط للتشغيل تم إعداده في إطار 
مقاربة شاملة ومندمجة، مع اعتماد مخططه التنفيذي، وعقد شراكة 
مع الجهات ومع اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب ملواكبته، كما شرع في 
املجالس  مع عدد من  بتعاون  للتشغيل  برامج جهوية  وتفعيل  وضع 
الجهوية، وإحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل. إلى جانب هذا 

اإلصالح الهيكلي، قامت الحكومة بإجراءات عدة أخص منها بالذكر:

تسجيل أكثر من 102.000 دابا مقاول ذاتي إلى حدود نهاية  .•
أبريل 2019 مقابل 32.000 فقط سنة 2016، شوف 32.000 مقاول 
ذاتي سنة 2016، دابا اليومي 102.000، أي الهدف اللي كان محدد 
سنة 2021 فتناه دابا، فتنا الهدف ديال 2021، إن شاء هللا، نزيدو 

أكثر؛

تطوير نظام تحفيز لدعم التشغيل من خالل رفع عدد األجراء  .•
الذين تتحمل الدولة اإللتزامات الضريبية واإلجتماعية املتعلقة بهم، 
هذا دعم املقاوالت الصغرى املتوسطة، دعم التشغيل رفعنا هداك 
التحفيز من 5 األجراء إلى 10 أجراء، وهذا صادقتو عليه انتم في قانون 
املالية لفائدة املقاوالت، وأيضا أضفنا الجمعيات والتعاونيات حديثة 
ودعم  التعاونيات  لدعم  مهم  �ضيء  وهذا  اإلجراءات  إلى هذه  النشأة 
الجمعيات دمجناهم في »تحفيز«، وهذا إجراء أيضا أتت به هذه الحكومة 
دعما لهذه الشرائح اللي فهاذ الجمعيات والتعاونيات. وساهمت هذه 
اإلجراءات وغيرها كثير، كاينة في املخطط وكاينة ويمكن وفي الوثيقة 
التي ستوزع كاين التفاصيل، لكن املهم هو أن هذا أن هذه إجراءات 
وغيرها ساهمت إلى جانب، بطبيعة الحال السياسات القطاعية األخرى 
املوجهة إلحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب إلى بداية تحقيق 
نتائج مشجعة على مستوى تراجع البطالة ولو ببطء، إذ أبرزت نتائج 
املندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نسبة البطالة ب%0,5 ما بين 
الدورة األولى لسنة 2018 والدورة األولى لسنة 2019، وهو نفس املنحى 
اإليجابي الذي سجلته املندوبية السامية للتخطيط في آخر سنة 2018.

وأغتنم هذه املناسبة، ألجدد التأكيد على أن الحكومة تعتبر التشغيل 
ضمن أولوياتها األساسية، وأنها تلتزم بمضاعفة الجهود للحفاظ على 
هذا املنحى اإليجابي وتطويره أكثر حتى نصل إلى املستوى املنشود، إن 
شاء هللا. نحن غير راضين على هذا التطور واخا هو تطور ولكن احنا 
بغينا أكثر، ويستحق الشباب أكثر ويستحق بلدنا أكثر وينتظر املواطنون 

أكثر؛

ثالثا-تعزيز التنمية الصناعية، واصلت الحكومة اإلهتمام بالقطاع 
 ،2020 الصناعي من خالل تنزيل مخطط التسريع الصناعي في أفق 
إذ تم تحقيق %81 من األهداف املتوخاة منه لحد اآلن على مستوى 
القطاع  في  شغل  منصب   400.000 إحداث  تم  حيث  التشغيل، 

الصناعي، واملخطط منذ بدايته، بطبيعة الحال، ما�ضي فقط في ظل 
السنوي  املعدل  الرفع من  في  الذي ساهم  الحكومة. واملخطط  هذه 
للصادرات بقيمة %10 ودعم التحول الهيكلي للنسيج الصناعي وتطوير 
تنافسية اإلقتصاد الوطني، مما جعل املغرب وجهة لعدد من الصناعات 
املتطورة ذات القيمة املضافة مثل السيارات والطائرات، ففي قطاع 
مما  بارزين،  عامليين  مصنعين  استقطاب  بالدنا  واصلت  السيارات، 
سنويا،   700.000 إلى  تصل  إنتاجية  طاقة  إلى  الوصول  من  مكنها 
وأصبح  اإلفريقية،  الدول  جميع  وتجاوزنا  سنويا،  سيارة   700.000
املغرب أول دولة إفريقية، وكان بعض الدول اإلفريقية قبل منا غير قبل 
2018، 2018 كانت دول إفريقية أخرى تصدر وتنتج أكثر منا وتصدر 
أكثر منا، والحمد هلل اليوم هذا دليل على أن هاذي إنجازات عملية 
�ضي حاجة مبرقة واضحة، ال يمكن أن يجادل فيها، وأيضا مكن هذا 
من زيادة حجم الصادرات، انتبهو ثاني لهاذ الرقم، هذا رقم آخر، زيادة 
في حجم الصادرات التي بلغت 65 مليار درهم خالل 2018، متجاوزا 
بالدنا  جعل  مما  كالفوسفاط،  للمملكة  التقليدية  القطاعات  بذلك 
أول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر 
ب%50 في أفق تحقيق الهدف املتمثل في بلوغ الطاقة اإلنتاجية، تقدر 
بمليون سيارة سنويا في أفق 2022، إن شاء هللا، ولكن في الصادرات 
غنزيد نقول ألول مرة في آخر األرقام ديال مكتب الصرف، الصادرات 
تطورت بشكل سريع أكثر من تطور الواردات، وبالتالي طورت نسبة 
تغطية الصادرات بالواردات وتحسنات، وهذا هو التطور باش نخليو 
عندنا العملة الصعبة، هذا هو الهدف، وهذا من األهداف ديالنا الحمد 

هلل راه كنمشيو ليه بخطى بطيئة ولكن حثيثة وقوية.

رابعا: رفع تنافسية قطاعي الفالحة والصيد البحري، يعتبر قطاع 
دورهما  باعتبار  الرئيسية  القطاعات  من  البحري  والصيد  الفالحة 
اإلنفتاح  كان  وإذا  الهام،  والبيئي  والغذائي  واالجتماعي  االقتصادي 
اإلقتصادي العالمي يتيح فرصا هامة لتوسيع األسواق وتعددها أمام 
اإلنتاج الوطني، فإنه يطرح في نفس الوقت رهانات متجددة على بالدنا، 
لذلك عملت الحكومة باملوازاة مع مواصلة وتطوير تنزيل مخطط املغرب 
األخضر، ومخطط أليوتيس على تنفيذ جملة من اإلجراءات الرامية إلى 
الرفع من تنافسية القطاعين كما يلي: أوال إنهاء أشغال عصرنة شبكة 
الري والتجهيز الهيدروفالحي الخارجي على مساحات عشرات اآلالف من 
الهكتارات، أنا املهم هو هذا، عشرات اآلالف من الهكتارات الجديدة، 
املغرب  تعرفون  أنتم  الثانية،  للدعامة  372 مشروعا جديدا  إطالق 
التضامنية  الفالحة  هي  الثانية  الدعامة  دعامات،   2 عندو  األخضر 
املوجهة للفالحين الصغار، إطالق 372 مشروعا جديدا للدعامة الثانية 
للفالحة التضامنية لفائدة أزيد من 141.000 فالح صغير، بغالف مالي 
قدره 5,8 مليار درهم، والشك أن هناك انتظارات أخرى يجب اإلستجابة 
لها؛ دعم وتثمين املنتوجات الفالحية، ألن اآلن خاصنا هاذ املنتوجات 
في تصرف  للتصدير ولوضعها  التصنيع  نثمنوها عن طريق  الفالحية 
أيضا املواطنين حتى داخليا؛ دعم تثمين املنتوجات الفالحية من خالل 
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أجل  من  للدولة  املالية  باملساعدات  املتعلق  املشترك  القرار  صدور 
إحداث وتحديث وحدات تثمين هذه املنتجات في إطار صندوق التنمية 
بتجهيز  التقليدي وعصرنته  البحري  الصيد  نشيز  تحسين  الفالحية؛ 
ت%99 من قوارب الصيد التقليدي بجهاز تحديد هويتها باستخدام 
املوجات الراديو، وهناك عدد من األهداف األخرى تحققت في مجال 

الصيد البحري تجعل هذا القطاع واعدا في املستقبل.

خامسا: تقوية ودعم قطاع السياحة من أجل إعطاء دفعة جديدة 
الحكومة عملت  هاذ  ماتجي  قبل  قبل،  تعثرت من  التي   2020 لرؤية 
الحكومة على إنجاح عدد من اإلجراءات وضع جهاز ملواكبة وتسريع 
ديناميكية االستثمار في مجال السياحة خصص له غالف مالي أولي 
قدره 200 مليون درهم برسم سنة 2019؛ تعزيز الحوافز الضريبية 
الخاصة بهذا القطاع؛ فتح عدد من الخطوط الجوية الجديدة وطنيا 
ودوليا إلنعاش الوجهات السياحية وسترون بأنه الحمد هلل اليوم عدد 
من الجهات فك الطوق عنها نتيجة هاد الخطوط الجوية الداخلية 
الجديدة وفعاليتها بتعاون من الجهات الذين نشكرهم بطبيعة الحال، 
ولإلشارة فقد حقق القطاع السياحي مؤشرات مهمة من خالل ارتفاع 
عدد السياح من 10 د املليون سنة 2016 إلى 12.5 مليون نسمة سنة 

2018 و نطمح إلى املزيد؛

واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  قطاع  تأهيل  مواصلة  سادسا: 
االجتماعي والتعاقد التضامني هواقتصاد يضم يهم قطاع واسع من 
املواطنات واملواطنين في القرى وفي الدواوير في املدن القريبة وفي هوامش 
املدن اللي هما فعال يحتاجون للعيش الكريم وهاد االقتصاد التضامني 
والصناعة التقليدية كتوفر لهم هاد العيش الكريم من خالل أنشطة 
مدرة للدخل ولذلك اتخذت الحكومة عدد من التدابير في هذا املجال 
من بينها: الرفع من عدد مؤسسات اإلدماج االقتصادي للمرأة القروية 
إلى 90 دارا للصانعة 90 دار بزيادة في سنتين %26 دور الصانعة اللي 
هي مهمة جدا للمرأة القروية، مواصلة دعم التجمعات الحرفية للمادة 
األولية وأدوات ووسائل الحماية من املخاطر املهنية ومعدالت اإلنتاج، 
يتعلق   50.17 رقم  القانون  مشروع  على  الحكومة  مجلس  مصادقة 
بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وهذا قانون مهم يعطي دفعة قوية 
لهذا القطاع، ولكن أيضا تمكين التعاونية أشرنا إليه واملقاول الذاتي 
من الحق في املشاركة في الصفقات العمومية ألول مرة في تاريخ املغرب، 
والت املقاوالت املقاول الذاتي املقاوالت الذاتية وأيضا التعاونيات من 
حقها أن تشارك في الصفقات العمومية وهذا دعما لها وإعطاء دفعة 

إلنتاجها؛

سابعا: تعزيز البنيات التحتية واللوجيستيكية وهو مجال نعطيه 
لإلقالع  قوية  دفعة  إعطاء  شروط  من  ألنه  أيضا  خاص  اهتماما 
االقتصادي، ال يمكن أن يتمكن اإلقالع االقتصادي بدون بنيات تحتية 
نقاط  من  وهادي  املستوى  وفي  قوية  نقل  ومنظومة  ولوجيستيكية 
الضعف ديالنا بكل صراحة، جميع الشبكات الدولية ديال املؤشرات 

هادي عندنا فيها شوية د الضعف، لذلك كان هناك جهد الستدراك هذا 
الضعف، ومن هنا كاين تسريع عدد من املشاريع الكبرى على املستوى 
الطرقي، أشيد هنا بأن تقدم األشغال تم ب %75 بالنسبة ملشروع تقوية 
وتوسعة الطريق الوطني رقم 1 الرابطة بين العيون الداخلة على طول 
500 كلم، و%90 من الطريق السريع تازة الحسيمة في يناير 2019 اللي 
كان طرح مرارا أثناء اإلشكال ديال منارة الحسيمة، وفي مجال السكك 
الفائق  القطار  الحديدية والنقل السككي البد أن نتحدث عن خط 
السرعة البراق الرابط بين القطبين االقتصاديين الكبيرين الدار البيضاء 
وطنجة، وتثليث محور الدار البيضاء والقنيطرة، إتمام التثنية الكاملة 
ملحور سطات ومراكش، وانتهاء أشغال بناء عدة محطات كبرى، وهاد 
ال�ضي كل �ضي راه يحتاج إلى استثمارات، هادي راه استثمارات وأموال، 
ألن هاد األمور ما كتمش غير هكاك منين أيجي هاد االستثمار، البد من 
براعة استثمارية وتمويلية؛ وبفضل هذه اإلنجازات وهذا هو املهم أيضا 
فقد تمكن املغرب من احتالل املرتبة األولى افريقيا في جودة البنيات 
التحتية السككية، وهذا مهم هادي، هي املؤشرات اللي ما كتكذبش 
هي اللي كتعطيها مؤشرات واضحة؛ وفيما يتعلق بالنقل البحري وتعزيز 
شبكة املوانئ فقد أشرفت أشغال امليناء الجديد بآسفي على اإلنتهاء، 
كما تواصل الحكومة دراسة وإنجاز مشاريع مينائية كبرى تنضاف إلى 
املشاريع السابقة، وذلك بفضل جودة وأهمية البنية التي يتوفر عليها 
املغرب في هذا املجال، في املجال املينائي فقد تمكن من إحتالل مرة 
أخرى املركز األول إفريقيا والثاني عربيا في مؤشر الربط البحري املنتظم 

لسنة 2018، هذا واضح هاد ال�ضي واضح؛

قطاع  يكت�ضي  املغربي،  الطاقي  النموذج  تنزيل  مواصلة  ثامنا: 
يتوفر املغرب على رؤية إستراتيجية مستمدة  الطاقة أهمية قصوى 
من التوجيهات امللكية السامية والقاضية بتحقيق األمن واإلستقرار 
الطاقيين، وجعل الطاقة رافعة للتنمية البشرية واإلقتصادية، وبفضل 
املجهودات املتراكمة، انتقلت القدرة املنشأة من مصادر متجددة إلى 
%34 اليوم، كما تم إطالق مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية بما قدره 
13 مليار درهم. وفي نفس السياق، تم خالل الفترة من أبريل 2017 إلى 
نونبر2018 كهربة 856 دوار، يضم 21.000 سكن تقريبا بغالف مالي 
يبلغ 820 مليون درهم، وبذلك انتقلت نسبة الكهربة القروية خالل 

هذه الفترة من %99.45 إلى %99.63؛

مع  إنسجاما  الحكومة  حرصت  املحروقات،  قطاع  يخص  وفيما 
تطلعات الشعب املغربي وتجاوبا مع نتائج كثير من التوصيات ديال 
البرملان بغرفتيه، حرصت الحكومة على ترسيخ تنافسية هذا القطاع، 
من  من  وهذا  جديدة  شركات  ل10  املبدئية  املوافقة  بمنح  وذلك 
توصياتكم، بمنح املوافقة املبدئية ل10 شركات جديدة القتناء املواد 
البترولية من أجل مزاولة نشاط وتوزيع هذه املواد، كما يتم العمل على 
تطوير منظومة تخزين املواد البترولية لتشجيع التخزين املشترك وكذا 
إطالق استثمار بحوالي 1.5 مليار درهم لتقوية قدرات التخزين الوطنية 
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من هذه املواد، وقد تم تبسيط مساطر التراخيص ملحطات الوقود 
ومراكز تعبئة الغاز حيث انتقل عدد محطات املرخص لها من 50 إلى 

140 في السنة الواحدة وهذه قفزة كبيرة؛

وفي إطار تعزيز تنافسية قطاع املقالع، تم اعتماد اإلطار التنظيمي 
الشفافية  وإقرار  التصريح  نظام  إرساء  بهدف  املقالع  قانون  لتنظيم 
وإلزامية جواب اإلدارة على الطلبات أقل من 20 يوما مع حماية البيئة 
وتبسيط املساطر وتعزيز موارد الجماعات الترابية، وهذه كلها إصالحات 
املفتوحة  التنافسية  في مجال  املقالع، دخلنا  في مجال  غير مسبوقة 

وحّيدنا مجال التصريح املباشر، وهذا �ضيء مهم جدا؛

أيضا،  هذا  البيئي،  والتأهيل  املستدامة  التنمية  تعزيز  تاسعا: 
عندنا في اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة التي صادق عليها 
املجلس الوزاري برئاسة جاللة امللك، جوابا على كثير التحديات البيئية 
والتنموية ليس فقط الوطنية، ولكن أيضا الجهوية والدولية ولتنزيل 
هذه اإلستراتيجية أحدثنا اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة، اعتمدت 
ميثاق  اعتمدنا  املستدامة،  بالتنمية  الخاصة  القطاعية  املخططات 
مثالية اإلدارة في هذا املجال، وأيضا الدليل التوجيهي والبطاقات التقنية 
التوجيهية الخاصة بذلك، وسنم�ضي سنذهب نحو أهداف واضحة في 

مجال التزام اإلدارة بأهداف مثالية اإلدارة في التنمية املستدامة؛

مهم  املوضوع  واحد  أيضا  هذا  املائي،  العرض  توسيع  عاشرا: 
وإستراتيجي وأعطاه جاللة امللك كل اإلهتمام، أنتم تعرفون بأنه هاد 
املوضوع الحكومة اآلن منكبة على إعداد املخطط املائي الوطني 2020-
2050، ألن القانون اللي صادقتو عليه ينص على أن املخطط الوطني 
املائي خصو يكون فيه 30 سنة، فلذلك املخطط القديم راه غادي ولكن 
املخطط الجديد غادي يكون 2020-2050، غادي يكون فيه 30 سنة 
باملوازاة مع عدد من التدخالت واإلجراءات والبرامج اإلستعجالية التي 
نحينها باستمرار، وتنعقد فيه لجان على مستوى الحكومة يرأسها رئيس 
الحكومة لتتبع اإلشكاالت التي يطرحها الخصاص من املاء في أي بقعة 
أو مكان أو دوار من وطننا العزيز، ونعمل في هذا املجال على حل هذه 
اإلشكاالت، كما أيضا تم إنجاز4 سدود كبرى و17 سد صغير ومتوسط 
فيما يتواصل العمل إلنجاز 13 سد كبير و23 سد صغير ومتوسط، وتم 
إطالق أشغال 3 محطات تحلية مياه البحر من أجل تخفيف الضغط 
على املوارد املائية الجوفية، وهذا كله، إن شاء هللا، سيمكننا من تجاوز 

كل اإلشكاالت املائية في املستقبل، إن شاء هللا.

والتم سك  البشرية  التنمية  تعزيز  هو  الرابع:  املحوض 
اإلجتم عي واملج لي،

 وأنتم تعرفون بأن هذا واحد املحور هام، واحد املحور رئي�ضي ألن 
كل  ونعطيه  اجتماعي  نفس  ذات  إجتماعي،  احنا حكومة ذات طابع 
اإلهتمام وكنعتبروه أولوية مركزية لعمل الحكومة، ومن هنا اتخذنا 
عدد من اإلجراءات والتدابير وأطلقناها عدد من اإلصالحات الكبرى، 

وبدأ بعضها يؤتي أكله عمليا،

اتخاذ  خالل  من  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  تفعيل  أوال- 
اإلجراءات لتنزيل منذ اآلن ملضامين الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح 2015-
2030 في هذا اإلطار واصلت الحكومة الرفع من املجهود املالي املوجه 
لقطاع التربية والتكوين ليبلغ مدى غير مسبوق في تاريخ املغرب، زدنا في 
امليزانية ديال قطاع التربية والتكوين ب%25 من 2016 ل2019، 25% 
باش زادت امليزانية ديال هاد القطاع، وهذا �ضيء مهم، %25 هذا �ضيء 
مهم ليبلغ اليوم 68 مليار درهم في ميزانية 2016 اللي صادقتو عليها، 
ويتم توجيه هاد املجهود املالي إلى إصالح املنظومة التعليمية وتجويد 
وتوسيع العرض التربوي والدعم اإلجتماعي لتعزيز تمدرس أبناء املغاربة 
التربوي  العرض  تعزيز  مستوى  فعلى  والقروي،  الحضري  املجال  في 
أطلق برنامج وطني واسع لتعزيز وتحديث املؤسسات التعليمية، كما 
تم تعزيز املوارد البشرية التربوية حيث بلغ مجموع املدرسين بمختلف 
األسالك التعليمية ما يفوق 240.000 أستاذ، منهم %47 يشتغلون 
بالوسط القروي %47 يشتغلون بالوسط القروي، 55.000 منهم من 
املجموع 240.000 تم تشغيلهم جهويا لدى األكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين من أجل تحقيق هذه العدالة املجالية، وهذا هو الهدف على 
مستوى توفير مدرسين بكافة جهات وأقاليم اململكة وكلهم يستحقون 

هذا الجهد؛

ثانيا- وفي مجال تعزيز الدعم اإلجتماعي للتمدرس، جميع البرامج 
تزادت  كلها  األطفال  ودعم  التمدرس  لدعم  املوجهة  اإلجتماعية 
امليزانيات ديالها في 2018 و2019 بالخصوص، وأخص بالذكر برنامج 
الجماعات  جميع  يشمل  بأن  هنا  تطالبون  مرة  كم  أنتم  اللي  تيسير 
القروية، وقد توسع هذا املدى الجغرافي ليشمل جميع املجال القروي، 
وأيضا على مستوى اإلبتدائي واملجالين القروي والحضري على مستوى 
اإلعدادي والثانوي، من خالل رفع عدد املستفيدين ليصل اليوم إلى 
أسر ديال 2 مليون و87 ألف مستفيد من التالميذ والتلميذات مقابل 
فقط 860 ألف سنة 2015 بميزانية اآلن راه مهمة جدا؛ مليون محفظة 
أيضا دّعم وزيدت أرقامه، الداخليات، املطاعم املدرسية كلها تزادت 
امليزانيات ديالها؛ وعلى مستوى تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين 
جودة التربية والتكوين تمت مراجعة الكتب املدرسية باعتماد مقاربة 
نوعية كبيداغوجية الخطأ، فضال عن تطوير املهارات الحياتية، وهذا 
هو املهم، غادي ندخلوه في جميع املستويات بما فيه اإلبتدائي، هاد 
والحس  فيها  ألنه   ،soft. skils باإلنجليزية  كيسميه  الحياتية  املهارات 
واخا  ينقص شبابنا  مما  أن هذا جزء  اكتشفنا  أيضا ألن  املقاوالتي 
يكون املستوى التعليمي ديالو متميز، ولكن أحيانا املهارات الحياتية 
يكون عنده نقص فيها، وإدخالها في النظام التعليمي غادي، إن شاء 
هللا، يمكنهم أكثر من الدخول إلى سوق الشغل، وهناك أيضا اإلهتمام 
بالتعليم األولي، هذا من البرامج اللي طلقناها واللي غير مسبوقة واللي 
مهمة، الهدف تعميم التعليم األولي لبضع سنوات، هاد السنة انتم 
كتعرفوا التعليم األولي دائما قلتها هنا، عندنا %50 من التالميذ ديال 
4 سنين داخلين في التعليم األولي %50 خارج التعليم األولي، 700.000 
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خارج التعليم األولي، فلذلك خصنا برنامج طموح وهاد البرنامج درناه 
وبديناه هاد السنة دخلنا 100 ألف تقريبا أقل قليال من 100.000 
تلميذ، 4000 قسم جديد ديال التعليم األولي ودخلو فيه، فلذلك احنا 
غادي نسرعو هاد البرامج باش يمكن نغطيو ألن هاد التعليم األولي 
تعميمه مفتاح من مفاتيح جودة التعليم، مفتاح من مفاتيح القضاء 
على الهدر املدر�ضي؛ وأيضا زدنا إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم 
والتكوين إلى 16 سنة، اآلن من 4 سنين إلى 16 سنة أصبح هي السن 

الكامل ديال إلزامية الولوج بإضافة 3 سنوات.

وتشير املعطيات اإلحصائية املتوفرة إلى تسجيل تحسن العديد من 
املؤشرات التعليمية منذ الشروع في تنزيل الرؤية اإلستراتيجية للتربية 
والتكوين، أخص منها بالذكر منها 1 أو 2 فقط، وإال هي كثيرة، أخص 
بالذكر 1 للي هو املهم هو انخفاض كبير في نسب اإلكتظاظ برسم هذه 
السنة 2018-2019 مقارنة مع السنة املاضية، نزال اإلكتظاظ بشكل 
كبير على الصعيد الوطني، مثال في التعليم اإلبتدائي نزل اإلكتظاظ من 
%10 إلى %0.9 وهذا �ضيء تطور مهم جدا، وأيضا نسبة اإلنقطاع عن 
الدراسة، هذا املؤشر الثاني، تراجع نسبة اإلنقطاع عن الدراسة ما بين 
املوسمين الدراسيين 2014-2015 و2018-2019 في التعليم اإلبتدائي 
من %2.9 إلى %0.9، ومن %4 بالنسبة لإلناث إلى %0.9 بالنسبة لإلنات، 
وهذا مهم جدا ألنه يدل على أن الجهود التي قامت بها بالدنا قبل ولكن 
ومن  آثارها  من  جزء  آتت  الحكومة  هاد  به  قامت  اللي  بالخصوص 

نتائجها، وإن كنا نطمع في أكثر من من ذلك.

نحن  القطاع  فإن  التربوية  املؤشرات  تحسن  من  وبالرغم  لذلك 
واعون بأنه ال يزال يواجه تحديات كبرى، ويتعلق األمر بتعميم التمدرس 
بمزيد من تقليص الهدر املدر�ضي، تعميم التعليم األولي ال سيما بالعالم 

القروي، وفي هذا اإلطار تواصل الحكومة جهودها في هذا املجال.

أساسية  رافعة  يعتبر  الذي  املنهي  التكوين  مستوى  وعلى  ثالثا- 
لتحقيق فرص التشغيل، فقد تم، كما تعرفون جميعا بعناية مولوية 
سامية، أعطت دعم قوي للحكومة، أطلق ورش لبلورة تصور متكامل 
إلصالح قطاع التربية والتكوين املنهي، أسفر عن صياغة خارطة طريق 
املدن  إحداث  الطريق  خارطة  هده  تضمنته  ما  أهم  من  متكاملة، 
الجهوية للمهن والكفاءات، وباملوازاة مع هذا الورش حققت الحكومة 
عدد من اإلنجازات كثيرة تجدونها في امللف اللي عندكم، ولكن أريد أن 
أذكر بأن أول قرار اتخذته الحكومة في النصف الثاني من 2017 فاش 
يالاله جات في الشهرين االولين هو تمتيع وتمكين متدربي التكوين املنهي 
حاملي شهادة البكالوريا من املنحة، ألول مرة في تاريخ املغرب بنفس 
شروط املنحة للطلبة الجامعيين، واستفاد منها هذه السنة أكثر من 
35.000 متدربة ومتدرب في أفق أن يستفيد منها بالتراكم في السنوات 
إجراء  وهذا  متدرب  و70.000   60.000 بين   70.000 حوالي  املقبلة 
غير مسبوق، غادي يعطي قيمة للتكوين املنهي، وتجدر اإلشارة إلى أن 
املنهي  بالتكوين  التدريب  من  املستفيدين  عدد  في  املضطرد  اإلرتفاع 

األسا�ضي ليصل إلى 430.000 خالل املوسم التكويني 2017-2018 مهم 
جدا يعبر عن نقلة في اإلهتمام وفي تثمين هذا القطاع املهم في التكوين 

وفي التشغيل أيضا.

وبالنسبة ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتبر أيضا 
مهمة في هذا املجال ومهمة أيضا في رفع تنافسية االقتصاد الوطني 
وجودة التربية والتكوين توفير املوارد البشرية املؤهلة املؤهلة ولتحقيق 
ذلك سعت الحكومة إلى عدد من اإلجراءات، فيها تعزيز بنيات االستقبال 
الجامعية وفيها توسيع مؤسسات جامعية جديدة وفيها الرفع من عدد 
املقاعد املتاحة في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج املحدود، راه 
يمكن يقول بأنه هاد املؤسسات الجامعية ذات الولوج املحدود في هاد 
السنة في سنتين تزادت عدد املقاعد فيها ب %50 %20 في سنة 2018 و 
%30 في سنة 2019 ألن نريد أن نعطي الدفع لهاد النوع من األطر الذين 
يتخرجون من هذه املؤسسات ذات الولوج املحدود، ولكن أيضا تم 
االهتمام بالجانب االجتماعي للطلبة عن طريق توسيع قاعدة املمنوحين 
كل سنة كتزيد عدد املمنوحين 30 و35 ألف كل سنة كل سنة تقريبا 
%10 تقريبا باش كيزيد كل سنة، ووصلت اآلن نسبة تغطية طلبات 
االستفادة من املنح التعليم العالي إلى %86، كما أنه حاولنا تسهيل 
وتيسير مساطر االستفادة من نظام التأمين الصحي اإلجباري الخاص 
بالطلبة، الطلبة اللي ما عندهمش التأمين الصحي اإلجباري اليوم يمكن 
لهم عن طريق إجراءات بسيطة يحصلو على التأمين اإلجباري مجانا، 
على كل حال ما�ضي هاد الحكومة اللي دارتو الحكومة السابقة لكن احنا 
بسطنا اإلجراءات ديالو باش نوسعو، وقفزو عدد الطلبة الذين اليوم 
يستفيدون من هاد التأمين الصحي اإلجباري ومفتوح لجميع الطلبة 
لجميع الطلبة اللي ما عندهمش ما�ضي فقط اللي كيجيو من أحياء 
فقيرة أو اللي من الهشاشة أو اللي من فئات هشة ال جميع الطلبة اللي ما 

عندهومش تغطية صحية أخرى مع والديهم بطبيعة الحال؛

التغطية  وتوسيع  الصحية  الخدمات  وتعميم  رابعا-تحسين 
الصحية، هاد املجال ديال الصحة لحتى هومجال اجتماعي مهم حتى 
هو شهد نفس ال�ضي، رفعنا ميزانية الصحة بين 2016 و2017 ب 16% 
وهذا أيضا النسبة ديال الرفع ديال امليزانية ديال الصحة بشكل مهم 
الوطني  املخطط  تطبيق  وبدأ  جدا ألن هذا قطاع حيوي وحساس، 
للصحة في أفق 2025 والذي يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية ألزيد 
من 10 آالف سرير جديد قد تم بهذا الخصوص تشغيل 13 مستشفى 

جديد.

ووعيا منا بأن هناك خصاص كبير وشكايات متتالية لدى املواطنات 
واملواطنين فهاد مجال الصحة ولذلك أنا والسيد وزير الصحة عقدنا 
عدد من االجتماعات وحاولنا أن ندرس هذه االنتظارات ديال املواطنات 
واملواطنين لالستجابة لها ونطورو هاد املخطط الوطني للصحة على 
ضوء هاد املطالب وهاد االنتظارات، ونحن مفتوحون بطبيعة الحال 
لهاد التطوير حاليا ومستقبال وسنقوم بتطوير زيادة على اإلمكانيات 
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املالية أيضا توفير املوارد البشرية الالزمة وباملناسبة في 2019 درجنا 4 
آالف منصب شغل بالنسبة للصحة وفي 2018 4 آالف منصب شغل 
ومن قبل كان حولي 2000 أو 1700 إلى آخره 2000 أو 2500 ال�ضي اللي 

كيدورعليه.

واملهم في هذا أسمو أنه الجهود الذي قامت بها بالدنا فيما يخص 
احنا ساهما  ولكن  الحكومة  هاد  في ظل  فقط  ليس  الصحي  املجال 
فيها شوية، ولكن جاءت في على ظل سنوات أدت إلى تحسن عدد من 
املؤشرات اإليجابية باملجال الصحي راه خاصنا نعترفو بهاد ال�ضي منها 
ما مسجل في مؤشرات دولية، منها ما يتعلق بتحقيق الصحة اإلنجابية 
وصحة األم وحديثي الوالدة والطفل واملراهق، فقد انخفضت وفيات 
األمهات عند الوالدة بنسبة %35 في سنوات محدودة وانخفضت وفيات 
األطفال بنسبة %27، وإرتفعت نسبة مراقبة الحمل إلى %88,4 ويمكن 
أن أقول لكم بأن الهدف اللي مسجل لدى األمم املتحدة لوصوله في 
أهداف التنمية املستدامة سنة 2030 في ما يخص وفيات األطفال أقل 
من 5 سنين املغرب وصله اليوم، وصلنا باألرقام املسجلة كاينين هو في 
ما يخص معطيات األمهات قربين ليه، باقي ما وصلناش ديال 2030 

باقين ما وصلناش ليه ولكن احنا قراب ليه.

لكن أريد أن أشير هنا إلى إجراءات مهمة نعمل على تطويرها في 
املستقبل، يعني في مجال التغطية الصحية اللي هو املدخل األساس، 
املدخل األساس لتخفيف العبء الصحي عن األسر، وهو أوال: تفعيل 
نظام التغطية الصحية ونظام املعاشات املستقلين والعمال غير األجراء 
من خالل اعتماد القانون املتعلق بذلك، والذي صادقتم عليه، وقد 
أصدرنا املراسيم التطبيقية املرتبطة به بدأت اإلستشارات األولى مع 
عدد من املهنيين إن شاء هللا نتمناو 3 وال 4 ديال هاذ الفئة ديال املهنيين 
تدخل هاذ التغطية الصحية سنة 2019. ثانيا: ارتفع عدد املستفيدين 
من نظام املساعدة الطبية الرميد الذي فاق عدد املؤمن 12 مليون 
نسمة سنة 2018 مقابل 10 فقط سنة 2016، هذا املسجلين فيه 
اللي عندو effectivement البطاقات اللي رجعو ليها أسمو، يفوق 7 
داملليون نسمة الذين يستفيدون اآلن عمليا من التغطية الصحية نظام 
املساعدة الطبية الرميد، تحويل الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط 
بإحداث  الخاص  القانون  بواسطة  عمومية  مؤسسة  إلى  اإلجتماعي 
تتولى  عمومية  مؤسسة  باعتباره  الصحي،  للتأمين  املغربي  الصندوق 
تدبير نظام التأمين الصحي اإلجباري عن املرض بالقطاع العام وذلك 

لرفع درجة الحكامة في هاذ املجال.

والهشاشة  الفقر  ومحاربة  الدخل  في  الفوارق  تقليص  خامسا: 
واإلقصاء اإلجتماعي، وهذا حاولنا فيه جهود آخرها االتفاق الثالثي، 
ثالثي األطراف 2019-2021 الذي كان له أثر إيجابي على جميع الشغيلة 
في القطاع العام والقطاع الخاص والذي كان من أهم مخرجاته الزيادة 
في األجور ما بين 400 و500 درهم على ثالث دفعات في القطاع العام، 
التعويضات  سنتين،  مدى  على  لألجر  األدنى  الحد  في   10% الزيادة 

األسرية زيادة 100 درهم عن كل طفل من األطفال الثالثة األوائل في 
القطاع العام وفي القطاع الخاص، كما واصلت الحكومة إضافة وقبل 
هذا اإلتفاق دعم املواد األساسية بلغت امليزانية املخصصة لها 17 مليار 
درهم عام 2018، وعملت على الحفاظ على معدل متدني للتضخم في 
أقل من %2 بطريقة مستمرة كما كان عليه، وهذا أكبر دعم للقدرة 
الشرائية، ولذلك اآلن ليس هناك أي تاريخ نجد باش نقولو غادي نرفعو 
الدعم عن الغاز على اآلخرين، اللي كل مرة كيخرجو علينا �ضي وحدين 
بالحكاية، ليس هناك أي تاريخ نجد، لن نقرره إال إذا وضعنا أنظمة 
واملواطن  املواطنات  ملصلحة  سيكون  التحول  هاذ  بأن  كفيلة  بديلة 

وخصوصا الفئات الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى.

كما عملت الحكومة على إحداث نظام وطني لتتبع أسعار املواد 
األساسية واتخاذ عدة قرارات لتحديد أسعار بعض املواد والخدمات 
في إطار السلطات املخولة لإلدارة من أجل تحديد األسعار وذلك في 
قطاعات األدوية وتعليم السياقة نموذجا. وعملت الحكومة على تطوير 
وإطالق عدد من البرامج اإلجتماعية، جميع البرامج االجتماعية نعاود 
نقولها، اللي كانت قبل عززاناها دعمناها بموارد مالية إضافية، ما 
كاينش �ضي برنامج إال زدنا في امليزانية ديالو، هذا يعكس نفس اجتماعي 
اإلجتماعي،  في  عندنا  عليه  نقلبو  يمكن  آخر  دليل  فهناك  للحكومة، 
القطاعات اإلجتماعية زدنا في امليزانية ها %25 ها %16، جميع البرامج 
االجتماعية زدنا في امليزانيات ديالها، كاين اللي فيه الثلثين اللي هو بحال 
تيسير، وكاين اللي أقل اللي هي البرامج األخرى، ليس هناك دليل أكبر من 
هذا على أن الحكومة نفسها اإلجتماعي واضح قوي جلي ومؤثر مباشرة 
على هذه الشرائح املعنية باملواطنين، أشنو هي هاد البرامج؟ أوال تسجيل 
زيادة حوالي مليار درهم في ميزانية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 
مرحلتها الثالثة التي أطلقها جاللة امللك، حفظه هللا؛ توسيع قاعدة 
األرامل املستفيدات من الدعم املباشر بمنحة 350 درهم شهريا لكل 
يتيم مع إدراج األمهات املعوزات والكفيالت حيث يبلغ عدد املستفيدات 
اليوم 91 ألف مستفيدة إلى ما تم سنة 2018 راه تزاد دابا راه وصلنا 
تقريبا 94 ألف حاضنات ملا يناهز 158 ألف يتيم مقابل 56 أرملة فقط 

سنة 2016 أي بما يفوق زيادة %60 من 2016 إلى آخر سنة 2018.

وفي مجال النهوض بأوضاع الطفولة، متابعة تنفيذ البرنامج الوطني 
التنفيذي للسياسة الوطنية للطفولة تحقق فيها حوالي %56 من تدابير 
هذا البرنامج، إضافة إلى إعادة تأهيل 30 مؤسسة للرعاية االجتماعية 
لفائدة األطفال في وضعية صعبة والتكفل ب 6600 طفل من ضحايا 
الطفولة  لحماية  املندمجة  الترابية  األجهزة  برنامج  وإحداث  العنف 
إلى جانب عدد من اإلجراءات األخرى ذات  الذي سنبدأ فيه قريبا، 

الطابع االجتماعي املتنوع واملتعددة.

وبخصوص األشخاص في وضعية إعاقة فقد تمت املصادقة على 
مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 
الذين يستحقون كل اهتمام وكل رعاية، تم رفع الدعم املالي املرصود 
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لدعم هذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي بنسبة 60% 
وتنظيم  االستيراد  رسم  من  الكهربائي  املحرك  ذات  العربات  وإعفاء 
واستفاد  اإلعاقة  عن  املبكر  للكشف  متخصصة  طبية  قافلة   186
900 شخص من األطراف الصناعية بالدعم املالي من الحكومة؛ كما 
تم تنظيم أول مباراة موحدة للتوظيف العمومي الخاص باألشخاص 
في وضعية إعاقة لفائدة 50 مستفيدا سنة 2018 وهادي ألول مرة في 
تاريخ املغرب وبرمجنا وأنتم صادقتم عليه ألن كل �ضي هاد ال�ضي راه احنا 
شركاء فيه، صادقتم عليه احنا شركاء فيه، برمجة 200 منصب جديد 
لسنة 2019 في مباراة موحدة خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، هذا 
باملوازاة دائما على العمل على تفعيل حصة %7 من مناصب الشغل 
لفائدة هؤالء األشخاص في التوظيف العمومي وتدشين عدد من املراكز 
الخاصة بتوجيه ومساعدة األشخاص في وضعية إعاقة، ولكن واحد 
اإلجراء مهم تدار في ظل هاد الحكومة ألول مرة هو تكييف االمتحانات 
املدرسية حسب وضعية اإلعاقة بشراكة مع املجتمع املدني وهاد بدا 

فعال السنة الدراسة 2017-2018؛

سادسا- تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن املجالي، 
حرصت الحكومة على إنجاز برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية 
له  والذي خصص   2023-2017 بين  ما  يمتد  الذي  القروي  بالعالم 
غالف مالي إجمالي يقدر ب 50 مليار درهم على مدى هذه السنوات 
السبع وذلك من خالل تعبئة املوارد املالية املرتبطة به، ببرنامج عمل 
سنوي مستمر 2017-2018-2019 بما مجموعه هاد الثالث سنوات 
22 مليار درهم صرفت فعال، قد مكنت االستثمارات املنجزة برسم 
هاد البرنامج من تنفيذ جملة من البرامج الهامة لفائدة ساكنة العالم 
القروي، تم في هاد البرنامج في هاد السنتين اآلن ونيف بناء وتهيئة ما 
يقرب من 4500 كيلومتر من الطرق واملسالك القروية واملنشآت الفنية، 
الطرقان  اللي تصاوبات لهم هاد  البوادي  الناس ديال  القرى،  وأهل 
راه هما عارفينها ولكن هناك بوادي أخرى تنتظر مبرمجة في السنوات 
لفائدة  للشرب  الصالح  باملاء  ربط  عملية  ألف   12 وإنجاز  املقبلة، 
الساكنة القروية وربط 216 دوارا بالكهربة القروية، كما تم بناء 373 
مؤسسة تعليمية دائما فهاد البرنامج ديال تقليص الفوارق، وتأهيل 98 
أخرى إضافة إلى تأهيل املؤسسات الصحية 200 جماعة قروية واقتناء 
480 سيارة إسعاف ووحدة متنقلة، وبمخصص تزويد املراكز القروية 
باملاء الشروب تمكنت اإلستثمارات املنجزة خالل سنتي 2018-2017 
من تزويد 25 مركزا قروية باملاء الشروب لفائدة 80.000 نسمة، ليرتفع 
بذلك عدد املراكز التي تتوفر على شبكات لتوزيع املاء إلى حوالي 454 
مركز قروي لفائدة حوالي مليون ونصف نسمة؛ ونفس ال�ضيء بالنسبة 
للتطهير السائل الذي استفاد منها 174.000 مركز قروي، وأقول مرة 
أخرى ونحن واعون بأن الخصاص اللي موجود في مراكز قروية أخرى 
وفي بوادي أخرى كبير، ونحن هنا لنحاول أن نقلص هذا الخصاص وأن 

نسير بهذا البرنامج وتنفيذه على األرض إلى نهايته، إن شاء هللا؛

سابعا: دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق 
وتيسير الولوج للسكن، ولذلك من خالل تقدم مضطرد لتدارك العجز 
 600.000 بحوالي   2016 سنة  واملقدر  األخيرة  العقود  املتراكم خالل 
وحدة، ولقد تقلص إلى حدود 400.000 وحدة متم سنة 2018، وأنتم 
تعرفون بأننا حددنا في البرنامج الحكومي تقليصه إلى 200.000 وحدة؛ 
تسريع تفعيل برنامج ترميم البنايات اآليلة للسقوط التي، مع األسف، 
ال تزال تؤدي إلى بعض الضحايا إلى اآلن، ولكن تم خالل الفترة املمتدة 
من 2017 إلى متم 2018 توقيع مجموعة من اتفاقيات بشأن معالجة 
ما يفوق حوالي نقولو ما يقرب من 10.000 بناية آيلة للسقوط من أصل 
37.000 بناية ايلة للسقوط موجودة اليوم؛ تسريع تفعيل برنامج مدن 
بدون صفيح الذي بلغت حصيلة إنجازه حاليا حوالي %80، هناك عدد 
من املدن ال تزال تنتظر، وتم تحسين األوضاع السكنية ل31.000 أسرة 
وإعالن 3 مدن في هاد السنتين بدون صفيح، ومن املتوقع إعالن 7 مدن 
أخرى بدون صفيح مع متم 2019، إن شاء هللا؛ تسريع برامج سياسة 
املدينة حيث بلغت اإللتزامات الجديدة برسم هذه البرامج من 2017-
2018 ما مجموعه 2.6 مليار درهم؛ التدخل في أحياء السكن غير الالئق 

وتشجيع السكن اإلجتماعي بالوسط القروي.

العناية بالشباب، فهاد املسألة يمكن نقول واحد القضية للي ذات 
الوطنية  السياسة  أتممناها صياغة  الحمد هلل  أنه  هو  كبرى  أهمية 
لنظام  األولي  التصور  الفكرة  صياغة  وأتممنا  للشباب،  املندمجة 
الحكامة لهاد السياسة الوطنية املندمجة للشباب، وقد عرضت في 
املجلس الحكومي األخير ونوقشت، املجلس الحكومي األخير، وسنقوم 
بدراسة أخيرة لها في إطار اللجنة باش ندخلو املالحظات التي عبر عنها 
السياسة  هاد  لتنفيذ  الحكامة  نظام  ونطلقو  نهائية  لتكون  الجميع، 
التأكيد على أن السياسة املندمجة  الوطنية املندمجة للشباب، مع 
للشباب مندمجين فيها عدد من البرامج اللي أصال موجودة في مختلف 
القطاعات واملوجهة للشباب في تلك القطاعات، وهي النقطة األساسية 
اللي فيها والجديد فيها هو اإللتقائية والتناغم واإلنسجام بين مختلف 
هذه البرامج، لكن يمكن أن أقول بأن هناك عديد من األمور أنجزت 
في هذا املجال وخصوص على مستوى البنيات التحتية الرياضية من 
باملجال  للقرب  800 ملعب مرة واحدة  برنامج إحداث  خالل إطالق 

القروي والشبه الحضري بهدف تنمية الرياضة.

وبهدف توفير فضاءات للترفيه وللرياضة لفئات عريضة من الشباب 
من مواطنينا ومواطناتنا الذين يستحقون ذلك بطبيعة الحال، وهناك 
عدد من اإلجراءات في مجال الرياضة عن طريق وضع برنامج خاص 
مع اللجنة الوطنية األوملبية إلعداد الرياضيين لطوكيو 2020 ودعم 
الجامعات  هذه  افتحاص  مع  لكن  بميزانيات،  الرياضية  الجامعات 
وقد تم لحد الساعة افتحاص 25 جامعة ملكية وأحدثت أيضا غرفة 
التحكيم الريا�ضي، وصدر ألول مرة في بلدنا قانون مكافحة املنشطات، 
وأنتم تعرفون بأن مكافحة املنشطات واحد ورش مهم يعطى له اهتمام 
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كبير في مجال الرياضة ويا ما أسقط من فرق ويا ما أسقط من رياضيين 
مرموقين.

تاسعا: تحسين الولوج إلى الثقافة والثقافة ال سياسة بدون ثقافة، 
الثقافة هو امللحة ديال هاد ال�ضي كامل، الثقافة هو العمق الذي يعطي 
املعنى لتدبير الشأن العام، ولذلك كان اإلهتمام بهذا املجال أيضا أولويا 

من خالل:

- تعزيز حماية الثرات الثقافي عبر ترتيب وتصنيف 36 موقع تاريخي 
تتعلق  عملية   55 يناهز  ما  إنجاز  وتم  سنتين،  في  جديد  وطني  تراثي 
بالحماية، بالترميم، والتهيئة، بالصيانة باإلصالح، بالدراسات التقنية 

أو الهندسية، ترتيب 180 من التحف املنقولة واملخطوطات؛

- إحداث املجلس الوطني لألرشيف وجرد التراث الثقافي من خالل 
إنشاء 6 مصالح جهوية لجرد التراث الثقافي؛

- دعم مسار الصناعة الثقافية واإلبداعية، عبر دعم 600 نشاط؛

- تقوية البنية الثقافية التحتية، ولكن أيضا وهذا �ضيء مهم وأنا 
كنخص بالذكر ألنه مهم جدا، أدمجنا في جائزة املغرب للكتاب جائزة 
خاصة بالثقافة األمازيغية ألول مرة، هذا جد مهم، جائزتين في الحقيقة 
فيها الثقافة األمازيغية واإلبداع األمازيغي، وهناك عدد من اإلهتمام 

بالبنيات التحتية أيضا تعزيزا وبناء وخصوصا في مجال املسرح.

وأخيرا تعزيز حرية واستقاللية اإلعالم، وتعزيز بنيته التحتية وأنتم 
تعرفون بأنه صدرت عدد من القرارات وأيضا عدد من املراسيم في 
السينماتوغرافية  للصناعة  كبيرة  دفعة  أعطينا  فقد  املجال،  هذا 
السينمائية  أعمال  إنتاج  أمام دعم  املجال  فتح  باملغرب، من خالل 
بتحديد  خاص  مرسوم  بإصدار  وذلك  األجنبية  البصرية  والسمعية 
شروط ومساطر إنتاج األعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء 
القاعات السينمائية إلعطاء دفعة للصناعة السينمائية ببالدنا، وتنزيل 
مقتضيات القانون القا�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة ودعم 
هذا املجلس الوطني للصحافة ليقوم بمهامه الدستورية والقانونية في 
هذا املجال، فهو مجلس وطني في توجيه وعقلنة وتخليق املجال اإلعالمي 
لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  أنشطة  تنويع  وأيضا  الصحافي،  ومجال 
وإطالق منتجات جديدة وخصوصا على مستوى الرقمنة أطلقت منصة 

مرقمنة معقلنة للوكالة وهذا سيعطي دفعة مهمة لهذا املجال.

أخيرا املحوض الخ مس: 

الشؤون  شأن  في  السامية  امللكية  التوجيهات  تشكل  أنه  ذلك 
الخارجية وقضية الصحراء املغربية األساس املوجه لعمل الحكومة، 
وعلى ضوء ذلك واصلت الحكومة تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة 
قضاياه العادلة في العالم ومواكبة السياسة اإلفريقية لجاللة امللك، 
فضال عن مواصلة العناية بقضايا املغاربة املقيمين بالخارج من خالل 
عدد من التدابير واإلجراءات التي تروم بطبيعة الحال التنسيق أيضا مع 

الدبلوماسية املوازية سواء كانت البرملانية أو الدبلوماسية املدنية.

الدولية  املؤتمرات  من  العديد  تنظيم  في  بالدنا  ساهمت  وقد 
كاحتضان املغرب للمؤتمر الدولي الهجرة في مراكش يوم 10-11 دجنبر 
واملنتظمة  واملنظمة  اآلمنة  للهجرة  العالمي  امليثاق  العتماد   2018
الكونغو، وكذا أجرأة الصندوق األزرق  وتفعيل لجنة املناخ لحوض 
لحوض الكونغو والنهوض به، واللذان توجت أشغالهما بمشاركة جاللة 

امللك، نصره هللا، في قمة برازفيل بتاريخ 29 أبريل 2018.

وأيضا تمت العناية بمغاربة العالم من خالل إعادة هيكلة التقطيع 
القنصلي وتأهيل املراكز القنصلية وتحسين ظروف اإلستقبال واهتم 
بالجانب الثقافي والتربوي لهذه الفئة من خالل تعديل املرسوم املتعلق 

بإحداث املراكز الثقافية وكيفية تنظيمها وتدابيرها.

وفيما يخص املجال اإلجتماعي اهتمت الحكومة باملجال االجتماعي 
الخاص بمغاربة العالم من خالل مخيمات صيفية لألطفال من خالل 
التكوين املنهي والحرفي لفائدة شباب مغاربة العالم ومن خالل اإلدماج 
اضطراريا  العائدين  املغاربة  لألطفال  وأطفالهم  للمغاربة  الدرا�ضي 
الطلبة  لفائدة عدد من  أيضا  الجامعية  املنح  إلى وطنهم ومن خالل 
املعوزين من أبناء مغاربة العالم، ومن خالل عدد من اإلجراءات، مثل 
هذه، فالبعد االجتماعي حاضر أيضا مع مغاربة العالم وغالب البرامج 
أيضا على  تأثير  يكون عندها  أمكن  ما  الوطنية كنحاولو  االجتماعية 
مغاربة العالم، وهناك أيضا دور تأطيري للمجتمع املدني ملغاربة العالم 
وعملت الحكومة في هذا املجال على تطوير الشراكة مع هذه الجمعيات 

عن طريق املواكبة املباشرة ألزيد من 100 جمعية من هؤالء.

حررات السيدات والس دة،

الحكومة  لعمل  املرحلية  الحصيلة  هذه  العرض،  هذا  ختام  في 
التي تشرفت بعرضها أمام مجلسيكم املوقرين أود التأكيد على وعي 
الحكومة بأنه مهما كانت معطيات هذه الحصيلة إيجابية ومطمئنة 
إال أنها غير كافية بالنظر إلى انتظارات املواطنين ومطالبهم املشروعة، 
وكذلك بالنظر إلى اإلمكانيات الواعدة لبالدنا في مختلف املجاالت وما 
يستدعي منا مواصلة تعبئة جهودنا لتنزيل مختلف البرامج واإلجراءات 
من خالل  وسنقوم  الحكومي  البرنامج  في  الحكومة  بها  التزمت  الذي 
تلك املحاور الخمسة بجرد جميع اإلجراءات التي بقيت وسنعمل على 
آخر  في  اتفقنا  برنامجا قويا وطموحا، وقد  وأمامنا  وتنزيلها  تنفيذها 
اجتماع لألغلبية الحكومية على مضاعفة الجهود للعمل على إنجاز 
أق�ضى ما يمكن منها ورفع مستوى التنسيق وااللتقائية داخل الفريق 
الحكومي، هذه النتائج الذي تحدثنا عنها معشر األخوات واإلخوان ال 

ينبغي أن تحجب عنا حجم االنتظارات والتحديات.

وفي هذا الصدد، فإن الحكومة عازمة على االستمرار بمنح الروح 
ال  نحن  األولى  املرحلة  طبعت  التي  اإليجابية  الروح  نفس  اإليجابية 
نعرف اليأس، ال نعرف االنتظارية، ال نعرف التوقف عمل مستمر دون 
كلل وال ملل يجسدون شعار اإلنصات واإلنجاز وال حاجة للتأكيد بأن 
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واملؤسساتيين  السياسيين  الفاعلين  كافة  بتعبئة  رهين  ذلك  إنجاح 
الترابي  أو  املركزي  املستوى  لبالدنا سواء على  الحية  القوة  ومختلف 
لإلدارات املركزية ومنتخبين وإدارات ترابية ومصالح ال ممركزة وقطاع 
خاص ومجتمع مدني ومن نقابات وانخراط الجميع في املجهود الجماعي 
لإلصالح وتغليبهم املصلحة العليا للبالد عنوان ومؤشر على نجاحنا إن 
شاء هللا في املستقبل، ويأتي في مقدمة ذلك مواصلة املجهود الجماعي 
لصيانة املسار الديمقراطي لبالدنا وتعزيز املنحى اإليجابي الذي تشهده 
على مختلف املستويات من تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة التي 
تنشدها بالدنا تحت القيادة الرشيدة، لجاللة امللك، محمد السادس، 
العادل  والتوزيع  واملجالية  االجتماعية  العدالة  حفظه هللا، وضمان 
واملتكافئ لثمار النمو، وأستثمر من هذه املناسبة ألنوه مرة أخرى، مرة 
أخرى ثالثة ورابعة بانسجام الفريق الحكومي وتعبئته إلنجاز برامجه 
وأشكر جهدهم في ذلك، نجي لكم نجي لكم، ما كاين باس، ولكن أشكر 
واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  وأطر  مسؤولي  كافة  جهد  أيضا 
العمومية والجماعات الترابية، فكلهم أسهمو في تحقيق إنجازات هذه 
الحصيلة، كما أشيد بدور األغلبية البرملانية في دعم األوراش اإلصالحية 
للحكومة، دون ان أغفل تقديم الشكر للمعارضة على روح املسؤولية 
التي أبانت عنها في القيام بدورها الدستوري، ال حنا ما نكروش الخير 

وال الجميل.

وأجدد التأكيد بأننا في الحكومة نرحب بمالحظتكم واقتراحاتكم 
وانتقادات، آملين في أن تسهم في تجويد األداء الحكومي بل حريصين 

على أن تسهم في تجويد األداء الحكومي بما يعود بالنفع على الوطن 
واملواطنين.

ولقد تأملت شخصيا مكانة بالدنا وما حققته فانتهيت إلى مالحظة 
سبقني إليها كثيرون وبعضهم قالها هنا في هذا املنبر وهي أن املغاربة 
عموما لهم نوع ميل نحو عدم تقدير أنفسهم حق قدرها، قاله األستاذ 
عبد الرحمان اليوسفي هنا في هاد املنبر، أثناء تقديم الحصيلة سنة 
2003، أقول 2002، ولقد تأملت..، قال وهي أن املغاربة عموما لهم نوع 
ميل نحو عدم تقدير أنفسهم حق قدرها لذلك فإننا في الوقت الذي 
نفخر فيه ببالدنا وما حققته من تطور تحت قيادة جاللة امللك، حفظه 
هللا، فكلنا ثقة في أن النجاح سيكون حليفنا بإذن هللا، ما دمنا ملتزمين 
بخدمة الوطن، في صدق وشفافية، متفاعلين مع انتظارات وانشغاالت 
حريصين  والتشاور،  الحوار  بمبدأ  متمسكين  واملواطنين،  املواطنات 
على إشراك كل الفاعلين والقوة الحية ببالدنا، منفتحين على محيطنا 
الدولي واإلقليمي مستفيدين من الحكمة اإلنسانية ونحن في كل ذلك 
أقوياء بثوابتنا املقدسة و باختياراتنا الوطنية تحت القيادة الرشيدة، 
لجاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، والسالم عليكم، ورحمة هللا 

وبركاته، شكرا جزيال.

السيد الرئيس:

باسمكم جميعا نشكر السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة 
الوزراء، وشكرا لكم السيدات والسادة البرملانيين، ضفعت الجلسة.
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