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محضرلالجلسةلاوتاسذةلقاوستينلبذ لاملائة

اوتاريخ: اإلثنين 27 شوال 1440ه )1 يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد عبد الواحد األنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  وأربع  ثالث ساعات  اوت قيت: 
مساء والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

االقتصاد واملالية؛ .-

وشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  .-
الهجرة؛

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .-

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .-

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .-
االجتماعي؛

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ .-

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان. .-

اوسي لعب لاو اح لاالنصاري،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

افتتحت الجلسة،

اوسي ينلاو 5يرينلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول أعمال اليوم 33 سؤاال شفهيا موزع على 
القطاعات التالية: االقتصاد واملالية، القطاع املكلف باملغاربة املقيمين 
بالخارج وشؤون الهجرة، األوقاف والشؤون اإلسالمية، إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، السياحة والنقل الجوي 
بإصالح  املكلف  القطاع  االجتماعي،  التقليدية واالقتصاد  والصناعة 
اإلدارة وبالوظيفة العمومية، وأخيرا القطاع املكلف باإلسكان، واآلن 
وطبقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلس النواب أطلب من السيد 
أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة فليتفضل مشكورا، 

تفضل.

اوسي لب و نلاوساوكلأمينلاملجلس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و92 من الدستور؛

بشأن  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   15.19 رقم  قانون  -مشروع 
التعاون في مجال محاربة الجريمة املوقعة بالرباط في 13 فبراير 2019 

بين اململكة املغربية واململكة االسبانية؛

16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول حول  -مشروع قانون رقم 
الهبة ال رجع فيها خاصة بملكية املسرح الكبير نيفرتيس بطنجة املوقعة 

بالرباط في 13 فبراير 2019 بين اململكة املغربية واململكة االسبانية؛

بشأن  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   18.19 رقم  قانون  -مشروع 
التعاون في مجال الدفاع املوقعة بالرباط في 8 فبراير2019 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا؛

إطار  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   19.19 رقم  قانون  -مشروع 
للتعاون االقتصادي املوقعة بالرباط في 4 سبتمبر 2018 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشيك؛

 51.19 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   23.19 رقم  قانون  -مشروع 
القا�ضي بإعداد وتنظيم املسرح الوطني محمد الخامس.

ومن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية توصل مكتب املجلس 
قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  بمقترح 
رقم 1.76.258 يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في 

البنايات املعدة للسكن.

رقم  قانون  بمشروع  املجلس  توصل  املستشارين  مجلس  ومن 
35.13 يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال اإلجتماعية 

والثقافية لفائدة موظفي قطاع املاء والغابات.

وتوصلت رئاسة مجلس النواب ب202 سؤال شفوي، 172 سؤال 
كتابي، 92 جواب عن األسئلة الكتابية، وتم سحب 4 أسئلة شفوية، 

وتم سحب سؤال كتابي واحد.

الدستور  ألحكام  تطبيقا  الثانية:  للمرة  بالغائبين  يتعلق  قرار 
وعمال   ،69 الفصل  من  الخامسة  الفقرة  في  في  عليها  املنصوص 
بمقتضيات املادتين 146 و147 من النظام الداخلي للمجلس النواب، 
عن  تغيبوا  أسماؤهم  التالية  النواب  والسادة  السيدات  أن  وحيث 
الجلسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة. وتقرر تطبيق مقتضيات 
النظام الداخلي املحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من املادة 147، 
وذلك بتالوة أسماءهم في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية 
للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس واملوقع اإللكتروني، الغائبون للمرة 
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الثانية: آينة ماء العينين، عبد الحكيم سجدة، بدر التوامي، عبد هللا 
أوبركي، عبد هللا دابدا، عزيز اللبار.

قرار يتعلق بالغائبين للمرة الثالثة والرابعة: تطبيقا ألحكام الدستور 
املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69، وعمال بمقتضيات 
املادتين 146 و147 من النظام الداخلي للمجلس، وحيث أن السيدات 
للمرة  العامة  الجلسة  على  تغيبوا  أسمائهم  التالية  النواب  والسادة 
النظام  تطبيق مقتضيات  تقرر  الدورة،  والرابعة خالل هذه  الثالثة 
الداخلي املحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من املادة 147 اإلقتطاع 
من املبلغ املالي من التعويض الشهري املمنوح لهم بحسب عدد أيام 
التي وقع خاللها التغيب دون عذر مقبول، وتالوة أسماءهم في الجلسة 
العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس 
واملوقع اإللكتروني. الغائبون املرة الثالثة: ابراهيم الجماني، ابراهيم 
موحي، أسماء الشعبي، بوشعيب عمار، جواد الناصري، رشيد التامك، 

عزيز شكاف، فاطمة الزهراء املنصوري، لطيفة الحمود.

حسن  النائب  السيد  ب:  األمر  ويتعلق  الرابعة،  للمرة  الغائبون 
بوركالن، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرالاوسي لاألمين.

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترم ن،

السيدات  لدن  من  املقدمة  الطلبات  يخص  فيما  اإلشارة،  أود 
الداخلي ملجلسنا  النظام  152 من  املادة  بناء على  النواب،  والسادة 
املوقر، فقد برمجت الطلبات التالية: الطلب املقدم من طرف فريق 
األصالة واملعاصرة حول أزمة املاء الصالح للشرب في املغرب القروي 
والجبلي وكيفية مواجهة العطش خالل هذا الصيف؟ الطلب املقدم 
من الفريق اإلشتراكي حول ندرة املياه في بعض مناطق اململكة مع حلول 
فصل الصيف؟ الطلب املقدم من طرف فريق العدالة والتنمية حول 

تقييم عملية اجتياز امتحانات البكالوريا؟

حضراتلاوسي اتلقاوساد3،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع   
الوزير  بالسيد  نرحب  بداية  واملالية،  اإلقتصاد  بقطاع  ونستهلها 
والسؤال األول هو عن دور األبناك في التنمية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا، تفضل 

السيد النائب.

اونائبلاوسي لن فللشباط:

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يسائلكم السيد الوزير عن 
املؤسسات  جعل  أجل  من  املتخذة  واإلجراءات  الحكومية  السياسة 

البنكية في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير، الجواب تفضلوا السيد الوزير.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترم ن،

أوال أود أن أشكر السيد النائب املحترم من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية عن سؤال حول دور األبناك في التنمية، فكما تعلمون املهمة 
داألبناك يمكن أن نلخصها في نقطتين: أوال تعبئة اإلدخار في كل مناطق 
اململكة، ثانيا توظيف هاد الودائع على شكل قروض ملواكبة الحاجيات 
920 مليار  اإلقتصاد الوطني، وبلغة األرقام فالودائع البنكية حوالي 
درهم، في حين بلغت القروض 890 مليار درهم، أي عندنا أكثر من 
هي موضفة  األبناك  عليها من طرف  املحصل  الودائع  كل  من   95%
للقروض، وأيضا بلغة األرقام عندنا 180 مليار درهم كقروض للتجهيز، 
و270 مليار كقروض عقارية، منها 60 مليار للمنعشين العقاريين والباقي 
كقروض للسكن للمواطنين، ومعدل سعر الفائدة في الربع األول من 
هاذ السنة انخفض من %5,43 في املعدل إلى %4,89، وهو من شأنه 
أن يشجع املستثمرين والفاعلين االقتصاديين على اإلقتراض، وكما في 
علمكم فالحكومة ألجل تحسين الولوج إلى التمويل البنكي، عملت على 

إصالح نظام الضمانات املنقولة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، تفضلو السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لاوساوكلب و ن:

شكرالاوسي لاورئيس،

ولكن  مليار،   800 القروض  مليار،   900 إلدخار  الوزير،  السيد 
السيد الوزير إيال شفنا بالنسبة للشركات الصغار، املتوسطين، أوال 
بالنسبة لسعر الفائدة اللي تكلمتي عليه السيد الوزير 4,5-5 ما يمكنش 
ياخذوها إال املقاولين الكبار واللي عندهم مشاريع كبيرة وال هذوك الناس 
اللي كيشريو سكن اقتصادي وال �ضي حاجة، باقي الشركات املتوسطة 
والصغيرة كيكون عندوهم الفائدة أكثر بكثير من داك ال�ضي كياخذو اللي 
مكتوب في العقدة بين 8 و10 وكتوصل حتى ل14، أوال امللفات ديالهم 
كتم�ضي للفرع ديال املؤسسة البنكية وكيتعطل بالشهورة حتى للنهار 
اللي كيخرج ليه العقد ديال القرض، كييخذو الضمانة ديال السجل 

التجاري والضمانة الشخصية والضمانة ديال العقار.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا، 
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نمر للسؤال املوالي في نفس القطاع وهو أو سؤاالن لهما وحدة املوضوع 
ويتعلق األمر بالتأخر في آجال أداء مستحقات املقاوالت، لهذا سيتم 
طرحهما دفعة واحدة لينال جوابا موحدا أولهما للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من نفس الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، وهو 
فليتفضل أحد السادة النواب واضعي السؤال تفضل، تفضل السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لأحم لاوت مي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، التأخير في أداء مستحقات املقاوالت كما تعلمون 
إلى  إضافة  وكذلك  الشركات،  إفالس  من   40% من  أكثر  في  يتسبب 
تسريح عشرات اآلالف من العمال، ما هي التدابير السيد الوزير التي 
اتخذها قطاعكم للحد من هذه الظاهرة وخصوصا بالنسبة للمقاوالت 

الصغيرة املتوسطة؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

نفس موضوع السؤال الثاني هو لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 
السيدة النائبة املحترمة لوضع السؤال.

اونائبةلاوسي 3لب يذةلاوفياللي:

الحكومة  إتخذتها  التي  العملية  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد 
من أجل حل مشكل تأخر املؤسسات العمومية في تسديد املستحقات 

املالية للشركات؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

للنائبين املحترمين على سؤال حول آجال أداء مستحقات  شكرا 
املقاوالت، أوال بداية أود أن أذكر بخطاب صاحب الجاللة في 20 غشت 
املا�ضي الذي دعا فيه جاللته إلى أن تلتزم اإلدارات العمومية والجماعات 
متأخرات،  من  بذمتها  ما  وأداء  التعاقدية،  اآلجال  باحترام  الترابية 
وبالفعل بادرت الحكومة بصفة خاصة، وزارة اإلقتصاد واملالية ووزارة 
الداخلية في شتنبر املا�ضي من أخذ واحد العدد من التدابير تروم كلها 
إلى تقليص آجال األداء، وقد وجهت دورية بتاريخ 18 شتنبر املا�ضي إلى 
مسيري املؤسسات واملقاوالت العمومية، وتم إطالق بوابة إلكترونية 
في  املوردين  الشكايات  ومعالجة  الستقبال  مخصصة  آجال،  تسمى 
املؤسسات  بعض  هيكلة  إعادة  في  الوزارة  وشرعت   ،2018 أكتوبر 
مهامها  على  تحفيزها  عبر  الالزمة  املوارد  على  الحصول  من  لتمكينها 
األساسية، وكما تعلمون فقد تم إرجاع أيضا أكثر من 30 مليار درهم 
تتعلق بالضريبة على القيمة املضافة، وقد أسفرت كل هذه التدابير 

على نتائج إيجابية حيث تقلصت آجال األداء بصفة عامة بمعدل 14 
اليوم، كما أن الخزينة العامة للمملكة أجازت إيداع الفواتير إلكترونيا 
وذلك ابتداء من ماي 2019، وهو تقدم ملموس في تدبير الصفقات 
العمومية. وفي يوم اإلثنين املا�ضي، انعقد اإلجتماع الثاني ملرصد آجال 
األداء بهدف تعزيز التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية والقطاع 
الخاص للتحكم في آجال األداء، فكانت مناسبة لإلعالن عن إجرائين 
واملقاوالت  املؤسسات  جميع  على  مذكرة  تعميم  هو  األول  مهمين: 
العمومية تحث على تعزيز الجهود املبذولة تنزيل أحكام مذكرات شتنبر 
املا�ضي، وتفعيل تدابير جديدة أهمها نشر آجال األداء على موقع مرصد 
آجال األداء وذلك ابتداء من أكتوبر املقبل، لجعلها في متناول الجميع، 
ولتعزيز الشفافية التي تعتبر رافعة ملساءلة جميع الجهات املعنية بما 
فيها اآلمرين باألداء باإلدارات والجماعات املحلية، ومديرو املؤسسات 
وثانيا  الرقابة،  وموظفو  املالية  والسلطات  العمومية،  واملقاوالت 
اإلجراء، اإلجراء الثاني يتعلق بقرار وزير اإلقتصاد واملالية يحدد الفائدة 
على التآخر في %5,25 خالل سنتي 2019 و2020 وفي %6,25 ابتداء من 

يناير 2021.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  تفضل  اإلستقاللي  الفريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
النائب املحترم.

اونائبلاوسي لأحم لاوت مي:

شكرالاوسي لاورئيس،

في الحقيقة نثمن املجهود اللي قامت بها الحكومة أو وزارة اإلقتصاد 
املالية في هاذ املجال، ولكن السيد الوزير يعني املشكل اللي تنطرحو 
هاذ  أنه  وتنعرفو  احنا  واملتوسطة،  الصغرى  للمقاوالت  بالنسبة  هو 
الشريحة من املقاوالت هي اللي كتضرر أكثر ألنه هاذ اآلجال كتوضع 
بالنسبة لها ألن ما كتكونش هي يعني طرف مباشر في الطلبات العمومية 
بل كتكون طرف يعني ثانوي وكتدير هاد، يعني، هاد اآلجال معاكسة، 
كنعرفو، السيد وزير، كذلك أنه القانون 49.15، يعني، تقريبا كيتعلق 
إال بالطلبيات العمومية، وبقى هاد املشكل ديال الشركات الصغرى 
واملتوسطة، بقى دائما من بين الحل ديالو بين الشركات نفسها، وحنا 
كنعرفو أنه هاد الشركات ما عندهاش هاد القوة، باش تحل املشاكل 
ديالها مع الشركات الكبرى، لذا نطالب السيد الوزير، أن تكون نفس 
املعاملة، يعني، هاد اإلجراءات اللي تّدارت بالنسبة للمؤسسة العمومية 

تكون بالنسبة للشركات كذلك..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب فريق األصالة املعاصرة، 
تفضلي السيدة النائبة.
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اونائبةلاوسي 3لب يذةلاوفياللي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، أنتما كتعرفوا أن هاد الشركات الصغرى واملتوسطة 
هي العمود الفقري ألي تنمية اقتصادية، وجميع الدول مهما كان معدل 
النمو ديالها كتعطي أهمية لهاد الفئة تاع الشركات وجميع الحكومات 
في سياستها كتهتم بهاد الفئة تاع الشركات إال الحكومة ديالكم السيد 
الوزير اللي في العهد ديالها عرفت شركات إفالس آالف، عرفنا إفالس 
الوزير  السيد  معاك  نتكلم  غاديش  وما  السنة،  في  الشركات  آالف 
ما فهمتش عالش  له،  يرثى  راه  الوضع  راه كتخلع،  األرقام ألن  بلغة 
السيد الوزير، الحكومة كترفع شعارات أنها كتحارب البطالة وتحارب 
الهشاشة وتحارب الفقر في حين أنها كتتوجد واحد األساليب إلعدام هاد 
الشركات، اسمح لي راني كنستعمل هاد كلمة إعدام، واخا راه ما كايناش 
في القاموس اإلقتصادي، ولكني راها كتجسد الواقع املر اللي كنعيشوه، 
عشرات الشركات يفلسون يوميا ويسرحون العمال للبطالة و للشارع، 
اشنو الذنب ديالهم؟ أنهم قاموا بصفقات مع القطاع العام، وما زال ما 
استخلصوا إلى يومنا هذا، كاين اللي راه ما زال تخلصت هادي 7 سنين، 
كاين اللي 8 سنين، السيد الوزير مع كل احترام لهاد الحكومة واللي هي 
حكومة وعود ال غير، اإلجراء الوحيد اللي دارتو هي أنها عطاتنا وعد أنها 

غادي تضخ 40 مليار درهم لتسديد جزء من مستحقات هاد الشركات، 

وإلى يومنا هذا الشركات ما شّدو ولو درهم، والوضع راه يتفاقم..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ سؤال كان 

للمعارضة، تفضل السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لعب لهللالب قان :

شكرالاوسي لاورئيس،

بالتأكيد السيد الوزير، الحكومة بدلت مجهودات ما بين القطاع 

العام والقطاع الخاص، طبعا سواء كانت جماعات ترابية أو كانت إدارة 

أو مؤسسات عمومية أو شبه عمومية، لكن املشكل الكبير راه كاين ما 

بين القطاع الخاص والقطاع الخاص، كاين رقم اللي كنتكلموا عليه 

400 مليار اللي هي كمستحقات اللي ما تأداتش ما بين القطاع الخاص 

والقطاع الخاص، هنا بغيناكم انتم كحكومة، بغيناكم كوزير املالية 

تديروا اإلجراءات من أجل أن املقاوالت فيما بينها تولي كتأدي فيما 

بينها، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لفريق األصالة املعاصرة في إطار تعقيب إضافي، تفضلوا.

اونائبلاوسي لعب لاور5اقلاو ر5ا5ي:

شكرالاوسي لاو 5يرلاملحترم،

اليوم راه كتموت،  الوطنية  املقاولة  درتو مجهود ومجهود جبار، 
وكاين فساد إداري السيد الوزير، عندي ملف أنا آمر بالصرف، شريت 
ماكينة من SNTL، السيد القابض هو في واد والقانون في واد، رفض 
باش أشر لي عندي L’ENGAGEMENT ديال اسميتو، ما�ضي تضارب 
املصالح، هذا واقع ما�ضي تضارب مصالح، هذا واقع، ها امللف السيد 
الوزير، هذا واقع، ما�ضي تقول لي تضارب املصالح، اليوم السيد الوزير 
هاديك املاكينة السيد الوزير هاديك املاكينة متعلقة بالصرف الصحي، 
اليوم هداك الصرف الصحي كيدوز على LA CANAL.. ديال مراكش 
اللي فيه املاء الصالح للشرب، تحملوا مسؤوليتكم السيد الوزير، ها 
L’ENGAGEMENT رفصها لي السيد القابض، والسيد القابض مشيت 
عندو 4 وال 5 الخطرات هو في واد والقانون في واد، ها امللف ها هو 

خاصك..

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الفريق االستقاللي، تفضلوا السيد 
النائب املحترم، تفضل.

اونائبلاوسي لعب لاوذزيزلوشهب:

السيد الوزير، كاين واحد املشكل خطير وأن مقاوالت اللي كتشتغل 
في إطار تزويد الساكنة ديال املاء الصالح للشرب بالنسبة العالم القروي 
مهددة باإلفالس الحكومة خاصها تحمل كامل املسؤولية ديالها اليوم 
اليوم مجموعة كبيرة وبالتالي بغيناكم دخلوا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، 

شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
التعقيبات والتعقيبات اإلضافية.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

شكرا للسادة النواب على التدخالت أوال التعقيبات، أوال إيال كانو 
حاالت خاصة لشغل يعني أنا مستعد نقوم بالترصيص ديالها ونقدم 
لكم توضيحات وال نلقاو الحلول إن شاء هللا، فيما يخص يعني بعض 
التعقيبات اللي يمكن لي نوضح ليكم هو أنه اإلثنين املا�ضي كان انعقاد 
ديال االجتماع الثاني ديال املرصد ديال آجال األداء وهاد املرصد فيه 
يعني املقاوالت املمثلين ديال املقاوالت القطاع الخاص وأيضا املمثلين 
لهاد  كيحضرو  اللي  يعني  جملة  معنا  وكييكون  العام  القطاع  ديال 
الواقع  وفي  للمقاوالت  املغربي  االتحاد  رئيس  معنا  كيكون  االجتماع 
كاين هاد املشكل ديال آجال األداء بين املقاوالت ديال القطاع الخاص 
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هومشكل قائم وهاد الرقم ديال 400 مليار هو رقم صحيح وتم التدارك 
ديالو األسبوع املا�ضي واتفقنا على أننا غادي نوضعو آليات للتقليص 
من هاد الرقم وغنديرو آلية ديال التتبع وربما نوصلو يعني للتدابير 

التشريعية أو التنظيمية في هذا املجال، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، السؤال أو األسئلة املوالية، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لع يلب عرفةل)نوطةلنظام(:

على  عندك  حق  اللي  وانت  الجلسة،  رئيس  انت  الرئيس  السيد 
أساس أنه تنبيه إيال كان هناك تضارب ديال املصالح أنا كنعتقد بأنه 
الفراق بيننا يجب أن نحترم بعضنا البعض وما نشوشوش على بعضنا 
البعض ونحترم بعضنا البعض، وبالتالي أنه كل فريق له اإلمكانيات 
الالزمة للحديث مع الوزير والوزير عليه أن يجب، ولكن حتى الرئيس 
إيال كان هناك خارج املوضوع أو هناك تضارب ديال املصالح انت اللي 

غادي تنبه ما نخليش �ضي حد ينبنهي السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

لتنال  لها وحدة املوضوع ستطرح دفعة واحدة  5 أسئلة  شكرا، 
جوابا موحدا وهي كالتالي األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، عفوا وكلها تتعلق بخالصات املناظرة الوطنية 

الثالثة للجبايات، إذن فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

اونائبلاوسي لعب لالحقلاوفايق:

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياستكم إلرساء عدالة ضريبية؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي حول نفس املوضوع من فريق التجمع الدستوري 

الكلمة ألحد واضعي السؤال تفضلوا.

اونائبةلاوسي 3لن اللاملت كل:

السيد الوزير املحترم، نظمت البالد ديالنا خالل شهر ماي املنصرم 

املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات فبناء عليه السيد الوزير نود أن 

نسائلكم عن مخرجات وتوصيات هاد املناظرة الوطنية؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي من الفريق الحركي تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 3لغيثةلحاتمي:

اوسي لاورئيس،

وعود  وقدمت  املناظرة  على  كبيرة  آمال  عقدت  الوزير،  السيد 
كثيرة على أساس أن املناظرة ستقوم بإصالح جذري و بأن اإلشكاليات 
املتواجدة في النظام سيتم حلها نسائلكم اآلن، ما هي نتائج املناظرة وعن 
اإلجراءات املتخذة لتنزيل توصياتها على أرض الواقع وما هو مآل قانون 

اإلطار الذي تم اإلشارة إليه في املناظرة؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي هو من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة 
املحترمة.

اونائبةلاوسي 3لحنانلرحاب:

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير اللي غتاخذ وها من أجل إخراج 
مخرجات املناظرة الوطنية للضرائب، وهاد التدابير أساسا نتساءل عن 

الجانب ديالها القانوني؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

آخر سؤال حول نفس املوضوع، هو من املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

شكرالاوسي لاورئيسلاملحترم،

السيد الوزير املحترم، نثمن عاليا تنظيمكم ونجاح املناظرة الوطنية 
الثالثة للجبايات، إذن نسائلكم عن مآل وتوصياتها وخالصتها وكيفية 

التنزيل وكيفية البلورة؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزيرللمنصة.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترم ن،

بداية أتوجه بالشكر للسادة النواب الذين طرحوا أسئلة تروم في 
مجملها عن ما آلت إليه من نتائج املناظرة الوطنية للجبايات، التي 
نظمت تحت الرعاية السامية، لصاحب الجاللة، نصره هللا، وذلك 
املناظرة  هذه  من  األسا�ضي  الهدف  وكان  املا�ضي.  ماي   4 و   3 يومي 
الجبائية، من أجل  الجماعي حول منظومتنا  التفكير  في  هو اإلسهام 
التنمية  وتيرة  وتنافسية، ومتجهة نحو تسريع  جعلها عادلة، شفافة 
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اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا، وجعلها موافقة مع مبادئ الحكامة 
الضريبية الجيدة املتعارف عليه دوليا.

وقد ارتكزت املنهجية املعتمدة في أشغال هذه املناظرة على التشاور 
املوسع مع مختلف املؤسسات الدستورية والبرملان والهيئات العمومية 
النقابية  واملنظمات  السياسية  واألحزاب  اإلقتصاديين  والفاعلين 
واملهنية والجمعيات، وكذا بعض الخبراء واملختصين في املجال الضريبي. 
الوطنية  الضريبية  للمنظومة  دقيق  تشخيص  من  انطالقا  وذلك 
واإلشكاالت التي تطرحها. كما ارتكزت على مقاربة شمولية ومندمجة 
ملعالجة مختلف اإلشكاليات وآفاق تطوير املنظومة الضريبية الوطنية، 
وحصر مكونات اإلصالح الضريبي املرتقب، وكذا آليات تنزيله والتدابير 
املواكبة له. وقد تم تكليف لجنة عملية رفيعة املستوى عهد إليها مهمة 
ما  14 مجموعة عمل موضوعاتية ودراسة وتمحيص  اإلشراف على 
يقارب 167 مساهمة مكتوبة، وردت من مختلف الجهات املعنية. وقد 
خلصت أشغال هذه املناظرة إلى تبني 78 توصية، تشكل قاعدة إلصالح 
املنظومة الضريبية، سيتم على أساسها صياغة مشروع قانون إطار 

يحدد التوجهات اإلستراتيجية لإلصالح املنشود.

ويجدر التذكير، أن السياق الوطني والدولي الذي يندرج فيه اإلصالح 
الضريبي يتسم أساسا بالعناصر التالية:

1(. ضرورة تيهيء الظروف املالئمة لإلستثمارات املنتجة للقيمة 
املضافة، والتي من شأنها تعزيز النسيج اإلقتصادي الوطني وتحسين 

التنافسية؛

غياب نظام ضريبي مبسط ومالئم لخصوصية املهن الصغرى  .)2
للقرب ولألشخاص ذوي الدخل املحدود؛

تركيز املداخيل الضريبية على عدد محدود من امللزمين؛ .)3

وجود إختالالت اقتصادية مترتبة عن التحفيزات الضريبية  .)4
اإلجتماعية  آلثارها  بعدي  أو  قبلي  دقيق  تقييم  دون  املمنوحة 

واإلقتصادية؛

ضرورة االستجابة للمطالب االجتماعية وتعزيز دور الضريبة  .)5
في تمويل السياسات االجتماعية؛

6(. تنامي ظاهرة الغش والتملص الضريبي وعدم االمتثال لفئات 
واسعة من امللزمين اللتزاماتهم الجبائية؛

7(. اآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية التي تنشط في القطاع 
الغير املهيكل؛

من  إطار  في  امللزمين  مع  الثقة  عالقة  بناء  إعادة  ضرورة   .)8
الشفافية والوضوح؛

9(. ضرورة مالءمة التشريعات التي تؤطر النظام الجبائي الوطني 
والسياسة  الجيدة  الحكامة  مجال  في  الدولية  واملعايير  القواعد  مع 

الجبائية، وفقا اللتزامات املغرب على الصعيد الدولي وانضمامه إلى 
املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات؛

لدى  الرؤية  ووضوح  القانوني  األمن  تعزيز  ضرورة  وأخيرا  .)10
تعاقب  ووتيرة  الضريبي  التشريع  استقرار  عدم  أمام  املستثمرين 

التعديالت املرتبطة به.

تحقيق  باألساس  يروم  املرتقب  الضريبي  اإلصالح  فإن  ثمة  ومن 
األهداف التالية:

1: مساهمة الجباية الوطنية والجباية املحلية في تمويل سياسات 
التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

تزامنا مع  امللزمين  املتحمل من طرف  الجبائي  العبء  2: خفض 
توسيع قاعدة الوعاء، وذلك بغية ضمان التوزيع العادل للتحمالت 

الجبائية حسب اإلمكانيات الفعلية للمواطنين؛

3: الحرص على التقائية املقتضيات الجبائية مع املبادئ العامة التي 
يسري أثرها على القانون الجبائي وتوافقها مع القواعد املحاسباتية 

الجاري بها العمل؛

الدولية  واملعايير  للقواعد  الوطني  الجبائي  النظام  موافقة   :4
والتجارب الناجحة في ميدان السياسات والحكامة الضريبية، سيما 
من خالل تعميم القواعد العادية للتشريع الجبائي لتشمل األنظمة 

التفضيلية؛

5: التحفيز على تنافسية املقاوالت وكذا تعبئة االدخار مع توجيهه 
نحو القطاعات املنتجة وذات القيمة املضافة؛

6: إحداث نظام جبائي مبسط ومالئم للمهنيين ذوي الدخل املحدود 
من التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات؛

7: وضع إطار جبائي مالئم لتضريب املمتلكات أخذا بعين االعتبار 
لطبيعته ومكوناتها واستعماالتها ووضعيتها القانونية؛

8: إدماج القطاع الغير املهيكل في االقتصاد النظامي وتعزيز آليات 
محاربة الغش الضريبي؛

9: وأخيرا، تبسيط وترشيد رسوم الجماعات الترابية مع إدماجها مع 
املدونة العامة للضرائب.

سيتم  املرتقب،  الضريبي  اإلصالح  ملشروع  األمثل  للتنزيل  وسعيا 
إعطاء  مع  الوطنية  املناظرة  توصيات  تنزيل  في  التدرج  مبدأ  اعتماد 
الحكومة على  التدابير االستعجالية، وستعمد  األولوية ملجموعة من 
برمجة باقي التوصيات التي خلصت إليها املناظرة على املدى املتوسط، 

وفق ما ستسمح به الظرفية االقتصادية الوطنية والدولية، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  للتعقيبات  نمر  اآلن 
السيد النائب.
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اونائبلاوسي لعب لالحقلفايق:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، العدالة الجبائية هي حق دستوري تم التنصيص 
عليه في املادتين 39 و45 من الدستور، حيث جاء في املادة 39، على 
الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي 
في  للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق اإلجراءات املنصوص عليها 

الدستور.

السيد الوزير، إن أركان العدالة الضريبية تتمثل في املساواة أمام 
وبلغة  الضريبة،  الضرائب، فضال عن شخصية  الضرائب وعمومية 
األرقام السيد الوزير فإن اإلحصائيات اللي جا بها املجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي لسنة 2018 تبين على أن الضرائب املباشرة تمثل 
وهي  املباشرة،  الغير  الضرائب  بينما  املداخيل،  من  فقط40,90% 
السيد  تمثل  تجلياتها،  في  الجبائية  العدالة  إنعدام  تمثل  باملناسبة، 
الوزير  السيد   59% هاذ  املباشرة،  الغير  الضرائب  من   59% الوزير 
اللي فيها الضريبة على القيمة املضافة عند اإلستيراد 81 مليار درهم 
الوزير أن كفة الضريبة  من مداخيل الضريبة، وهنا نسجل السيد 
قياسا  راجحة،  كانت  االستيراد  حين  املطبقة  املضافة  القيمة  على 
بالضريبة على القيمة املضافة في الداخل، وإذا كانت هاذ الوضعية 
املتسمة بالتناقض تعكس النمو املستمر للواردات، وبالتالي الطلب على 
اإلستهالك املتجه نحو املنتجات األجنبية على حساب املنتجات املحلية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لفريق التجمع الدستوري، التعقيب تفضلوا السيد 
النائب.

اونائبلاوسي لعب لاورحمانلأبليال:

السيد السيد الوزير، أوال البد ما نشكركم على التنظيم املحكم 
لهاذ املناظرة، نشكركم ونشكر املصالح ديالكم، خاصة املديرية العامة 
للضرائب، هاذ املناظرة في الحقيقة كانت هي غير خطوة أولى لواحد 
اإلصالح جبائي مرتقب، وفي الحقيقة هاذيك 78 توصية املهم فيها اليوم 
هو التنزيل ديالها، ألنه املناظرة الثانية كانوا فيها واحد املجموعة ديال 
التوصيات لم يتم تنزيلها جميعها، واللي كنأكدو عليه احنا بالخصوص 
إعداد  في  وقعت  اللي  والتشاورية  التشاركية  املقاربة  هاذيك  أنه  هو 
املناظرة وفي تقديم املناظرة، خاصكم تحافظوا عليها أيضا في تنزيل 
اللي  املوضوع، سواء  بهاذ  الجميع معني  املناظرة، ألنه  هاذ  توصيات 
كيأكدي الضريبة وال اللي ما كيأديها والجميع كينتظر املخرجات، تنفيذ 
مخرجات ديال هاذ املناظرة وتينتظر اإلصالح الجبائي املرتقب، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة، تفضلوا.

اونائبةلاوسي 3لغيثةلحاتمي:

السيد الوزير، تنشكروكم على الدعوة اللي وجهتوا لينا باش نحضرو 
هاذ املناظرة اللي كانت منظمة بشكل جيد، ولكن كان من املفترض أن 
يشارك البرملانيون بشكل أكبر في التوصيات، فاملذكرات التي تم إرسالها 
لم تكن كافية، كان في اإلمكان البرملانيون يكونوا داخل اللجان، احنا 
وجدنا حتى املشكل حتى باش تنلقيو الكلمة وجدنا املشكل باش ندخلو، 
واملالية  اإلقتصاد  للجنة  امللتمس  واحد  الحركي  الفريق  قدم  بالتالي 

بطلب اجتماع باش نعرفو أكثر ويكون شرح أكثر لتوصيات املناظرة.

قانون  مشروع  إلعداد  األخيرة  املراحل  في  ونحن  الوزير  السيد 
املالية لسنة 2020، هل تم اعتماد توصيات املناظرة في إعداده؟ وهل 
تم التنسيق بين التوصيات والقانون التنظيمي للمالية؟ وهل إصالح 
النظام الجبائي على أساس مخرجات املناظرة سيأخذ بعين اإلعتبار 
املستجدات الدستورية على املستوى الترابي؟ الشعار كان هو العدالة 
كانت  كما  الثالثة  املناظرة  توصيات  مآل  يكون  أال  نتمنى  الجبائية، 
البعض  إال  الواقع  تنزل على أرض  لم  التي  الثانية  املناظرة  توصيات 
منها بعد 6 سنوات من التنظيم، وبالتالي فتحقيق التوازن بين امللزم 
واإلدارة هذا طلب كنا كنطلبوه دائما، ولكن دبا خاصنا ميثاق الخاضع 

للضريبة، فوقاش غادي.. االعداد ديال..

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لحنانلرحاب:

ديال  املالية  قانون  مشروع  تناقشوا  وحنا  الوزير،  السيد  شكرا 
يتم مجموعة  اللي غادي  2019 واعدتونا بمجموعة من اإلصالحات 
من القطاعات فهاذ املجال كنتمناو أنكم تعدوا املشروع ديال القانون 

2020 تكونوا خذيتوا بعين االعتبارإلتزاماتكم الشفوية آنذاك.

نسائلكم  الجبائية،  العدالة  عن  تنتحدثوا  واحنا  الوزير،  السيد 
على مجموعة من القطاعات اللي مازال ماولجاتش لهاذ املسألة ديال 
مازالت  للرياضيين،  وبالنسبة  للفنانين  بالنسبة  خاصة  الضريبة، 
املداخيل ديالهم واش تتخضع للضريبة وال، ال، وهنا تتذكر مجموعة 
من املقترحات اللي كانت تدارت فهاذ املجال واللي ما تخاذتش بعين 
اإلعتبار، وأيضا وضعية الناس اللي تيخدموا في.. في واحد املجموعة 

ديال القطاعات.

املسألة الثالثة، بغيناكم وانتم تحضروا للقوانين املصاحبة لهاد 
النتائج، أنكم تستحضروا مطالب الفئات املتوسطة، مطالب التجار 
الصغاروالتجار املتوسطين في هذا الباب، وأيضا مطالب العديد من 
الفئات املهنية فهاد اإلتجاه، وأيضا أذكركم بالتزامكم على أنكم غادي 
تراجعوا الضريبة املفروضة على الدواء، ما يمكنش املغاربة يتعالجوا 
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و يخلصوا TVAعلى الدوا ديالهم، هاد ال�ضي قطعتوه على أنفسكم، في 
2019، بغينا نشوفوه في 2020، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضلوا  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  تعقيب  شكرا، 
السيد النائب.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

والدعوة  الجواب،  على  كنشكروكم  أوال  املحترم،  الوزير  السيد 
وبالتالي  الجماعي،  هوطموحنا  الجبائية  العدالة  مبدأ  ألنه  الصادقة 
التعميم في األداء والتعميم ألن الجميع يؤدي الضريبة، وعلى الذي 
نناشدها  التي  العدالة  أكثر، هذه هي  الضريبة  يقدم  أكثر أن  يدخل 
جميعا. وبالتالي الواقع يبين أن هناك كثير من يتهربون من أداء هذه 
الضريبة كواجب وطني. ما هي اآلليات واإلجراءات ملحاربة هؤالء املهربين 
أو الذين يتهربون من الضريبة؟ كذلك على مستوى تشجيع القطاع 
الخاص، نرى بان هناك تشجيع القطاع الخاص على حساب القطاع 
العام، بالنسبة للضريبة على الدخل أن األجراء يؤدون أكثر، وبالتالي 
هناك نوع من الظلم اإلجتماعي عن اإلنصاف، قس على ذلك مختلف 
اإلجتماعية التي علينا السعي بشكل جدي إلنصافها، نسعى كذلك ايضا 
مجموعة من املنتوجات، مجموعة من املواد التي يجب أن تعفى من 

الضريبة على القيمة املضافة، ألنه تدخل في إطار العمل اإلجتماعي.

اليوم البرملان شريك أسا�ضي معكم السيد الوزير، بالتالي عليكم 
إشراك البرملان في النقاش حول مخرجات هذه املناظرة الثالثة، من 
خالل اإلصالح القانوني، من خالل ايضا املشاورات األولية، وبالتالي 
عليكم أيضا اإلستجابة ملطلب جميع الفرق بأن نعقد لجنة لتعميق 
املالية والشؤون االقتصادية، ألن ستكون  النقاش أكثر داخل لجنة 
مفيدة أكثر، أكثر من هذه الجلسة الدستورية ملسائلتكم حول هذا 
املوضوع، ونتمنى بأن تتوفقوا الن املناظرة الثالثة يجب أن.. ما قبلها 

وما جاءت به..

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لعب لاولطيفلبرقح :

شكرالاوسي لاورئيس،

بتنظيم  ننوه  قلتوا،  الي  ال�ضي  هاد  مزيان  املحترم،  الوزير  السيد 
املناظرة وبنجاحها، ولكن دائما املنظومة الضريبية يجب أن ترتبط وأن 
تساهم بعدها فالتنمية االقتصادية والتنمية اإلجتماعية، والتنزيل ديال 
التوصيات ديال املناظرة الثانية اللي كانت في 2013، راه كان فيها شق 

مزيان، كانت تنزل من طرف الحكومتين السابقة والحالية، ولكن محاور 
أخرى لم يتم تنزيلها، واحنا باش ما نسقطوش عاود في نفس اإلشكال، 
ندعو أوال بأنها تبادر الحكومة والوزارة ديالكم على وجه الخصوص، 
بأنها تبادر بتنزيل ديال هاد التوصيات على وجه السرعة، ثم ضرورة 
صياغة قانون إطار، وتبدى فيه من دابا الحكومة من دابا تصيغوا، 
ما�ضي نجيو حتى القانون املالي ونحاولو نغرقوه بمراجعة املدونة العامة 
للضرائب، كيفما تعمل فالسنوات املاضية، فبالتالي البد من اإلسراع 

بإصدار وصياغة قانون إطار بمثابة ميثاق لإلصالح الضريبي، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيبات.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

إذن كاين بعض املالحظات، ربما ندقق فيها، أوال كاين يعني بعض 
التخوف من عدم أجرأة ما جاءت به املناظرة الوطنية للجبايات من 
وهاد  املاضية  املناظرات  بين  ما  الفرق  بأنه  كنقولو  احنا  توصيات، 
املناظرة، هوأنه خذينا تعهد بأنه غادي نزلو واحد قانون إطار، هاد 
القانون اإلطار إذن غادي ينظم القوانين املالية املقبلة، في ظل هاديك 

التوصيات اللي غادي تكون مقننة.

املنظومة  على  املؤاخذات  بعض  يخص  فيما  الثانية،  النقطة 
والتقييم،  بالتشخيص  بدينا  احنا  الواقع  في  هو  الحالية،  الضريبية 
ويمكن لي نقولكم على حساب كل ما توصلنا به من مساهمات، يعني 
املنظومة  ديال  والتشخيص  التقييم  يخص  فيما  إجماع  شبه  كاين 
لهاد  بالنسبة  مشكل  عندناش  ما  يعني  كنشاطروه،  واحنا  الحالية، 

القضية، وخذيناها كانطالقة ليعني وضع اإلصالح الضريبي املتوخى؛

النقطة الثالثة، هو أنه فيما يخص املساهمة ديال البرملان بصفة 
توصلنا،  يعني،  احنايا،  الباب،  هاد  في  املالحظات  بعض  كانوا  عامة 
كتابيا، كتابة من مجلس النواب ومجلس املستشارين وتوصلنا أيضا 
بمساهمات كتابية من سبعة داألحزاب، وبالتالي، يعني، عندنا، يعني، 
خذيناها بعين اإلعتبار كل يعني اآلراء، سواء فيما يخص التقييم أو فيما 

يخص يعني املساهمات في يعني اإلصالحات.

وفيما يخص يعني التنزيل، احنا قلنا لكم غادي نديروه في التدرج 
وابتداء من سنة 2020 في إطار يعني هاد القانون اللي غادي يتوضع عما 

قريب إن شاء هللا، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

صندوق  تدبير  حصيلة  عن  وهو  املوالي  السؤال  إلى  ونمر  شكرا، 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعي  التماسك 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة.
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اونائبةلاوسي لإيمانلاويذو بي:

التماسك اإلجتماعي نسائلكم السيد  عن حصيلة تدبير صندوق 
الوزير؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كما تعلمون فهاد الصندوق أحدث 
بموجب قانون املالية 2012 لتعزيز التماسك اإلجتماعي للفئات الهشة 

من املواطنين، ويمكن لنا يعني نلخصو بأنه عندو5 ديال التدخالت:

أوال-تيدخل في إطار نظام الراميد، وهاد النظام سجل إلى حد اآلن 
5 مليون من األسر و12.4 مليون من املستفيدين، وكنخصو لو يعني في 

سنة 2018، كنا خصصنا لو مليار و600 مليون ديال الدرهم؛

التدخل الثاني ديالو هو برنامج تيسير، برنامج تيسير اللي كان إلى 
غاية 2018 بلغ عدد املستفيدين حوالي 800 ألف، وكما كتعرفوا في 
القانون املالية 2019 جينا، يعني، ضربنا هاد الرقم تقريبا في 3 وعدد 
ألف مستفيد،  مليون و100   2 2019 هو  في سنة  اآلن  املستفيدين 
وتتعرفوا بأن، يعني، التعميم اللي تقام للتالميذ، ويعني، دزنا من 500 
مليون درهم إلى مليار و5000 مليون درهم تقريبا، املبادرة امللكية ملليون 
ا كنسميوها مليون محفظة، ولكن الواقع هو أنه كاين 4 

ّ
محفظة، وإن

مليون و 100 ألف مستفيد من هاد البرنامج، وعندو اعتماد 250 مليون 
درهم، وهناك إلتزامات لواحد العدد ديال الشركاء واألطراف في هاد 

املبادرة؛

رابعا-مساعدة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة، وهذا كيهم 
خصوصا األشخاص في وضعية إعاقة، وعندو حوالي أو أكثر من 100 

مليون درهم سنويا؛

وأخيرا الدعم املباشر لألرامل وتيهم 88 ألف أرملة و155 ألف يتيم، 
واإلعتماد ديال 2018 كان 580 مليون درهم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لميم نةلأفتاتي:

الدعم  ديال  للمنظومة  التراكمي  املسار  هاد  فعال  كنثمنو  شكرا، 
اللي اآلن تبلورت، اآلن تبورت في منظومة الدعم املتكاملة من خالل 
السجل اإلجتماعي املوحد، أيضا كنثمنو املخرجات ديال املناظرة ديال 
الجبايات اللي أكدت وحدة من الخالصات ديالها على البعد التضامني 
البرامج  هاد  أكثر.  يعني،  مستقبال،  عناية  نوليه  أننا  املفروض  اللي 

الخمسة فعال حققت نجاح مهم، يعني، غير مسبوق، ولكن أنا غادي 
في هاد املداخلة غادي نركز على األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.

أكيد أن البرامج األربعة املخصصة لهم مهمة جدا، ولكن غادي 
نركز بالضبط على األنشطة املذرة للدخل، هاد األنشطة املذرة للدخل 
النفقات فيها، يعني، من هاد الصندوق ضعيفة جدا، نظرا للظروف 
اللي ما تتسمح لهمش باش فعال يزاولوا هذا  ديال هاد الفئة هادي 
ويقوموا بهاذ األنشطة، سواء يعني هاذ األشخاص املعنيين أو حتى األسر 
ديالهم اللي ما عندهومش الظروف اللي كتساعد باش فعال يستثمروا 
من خالل هاذ 60 ألف درهم اللي مخصصة، لذلك أنا كنطالب يعني 
فهاد املناسبة، كنطالب بمنحهم دعم مباشر على غرار األرامل وغيرهم 
من..، هاذ الفئة عندها احتياجات خاصة يعني أكثر من عموم املواطنين.

طيب، باملناسبة األكيد يعني دائما املوارد ديال هاذ الصندوق في 
ارتفاع وهذا كنشكرو عليه الحكومة، ولكن النفقات بالخصوص فهاذ 

املجال اللي ذكرتو اآلن، يعني مازالت منخفضة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ هل من 
تعقيب إضافي؟ انتهى الوقت األستاذة، هل من تعقيب إضافي؟ السيد 

الوزير لكم الرد؟

املتوسطة  املقاوالت  املوالي وهو عن حصيلة  للسؤال  نمر  شكرا، 
للسيدات  العمومية  الطلبيات  من  والتعاونيات  والذاتية  والصغرى 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب لوضع السؤال.

اونائبلاوسي لعزيزلاولبار:

اوسي لاورئيس،

تفعيل عملية تخصيص  حول هذا املوضوع نسائلكم عن تقدم 
الصغرى  للمقاوالت  العمومية  والصفقات  الطلبيات  من  حصة 
الذاتية  واملقاوالت  التعاونيات  واتحادية  والتعاونيات  واملتوسطة 

الوطنية؟ شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

املقاوالت  استفادة  يخص  ما  في  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الصغرى واملتوسطة، يجب التذكير بأن ما تنص عليه املادة 156 من 
تخصيص  يعني  إلزامية  على  العمومية  بالصفقات  املتعلق  املرسوم 
%20 من املبلغ التوقعي للصفقات واألشغال والتوريدات والخدمات 
لفائدة هذه املقاوالت، وبالرجوع إلى معطيات 2018 يتبين أن املقاوالت 
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اإلجمالي  املبلغ  من  فقط  ب11,3%  استفدات  واملتوسطة  الصغرى 
للصفقات، وبالتالي فالشك أن هناك الزال مجال لتحسين هاذ املؤشر 

وتذكير أصحاب املشاريع باملقتضيات التنظيمية في هاذ املجال.

أما في ما يهم استفادة التعاونيات واملقاوالت الذاتية من الطلبيات 
العمومية، فقد تم تغيير وتتميم املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية 
بداية 2019، وذلك لفتح إمكانية للمقاولين الذاتيين وللتعاونيات لولوج 
الصفقات العمومية، وفي نفس املرسوم تم رفع الحصة املخصصة 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة من 20 إلى%30 مع إدماج التعاونيات 
 la يعني  إضافة تحصيص، تحصيص  تمت  كما  الذاتية،  واملقاوالت 
lotissement ديال الصفقة إلعطاء حظوظ أوفر لهاته الفئات، وتم 
منح األفضلية للعرض التي تقدمت به التعاونية أو املقاول الذاتي في 

حالة تساوي العروض املقدمة.

وأخيرا تم إلزام صاحب املشروع نشر الئحة الصفقات العمومية 

الذاتيين  واملقاولين  الصغرى واملتوسطة  للمقاوالت  تم إسنادها  التي 

والتعاونيات برسم السنة املنصرمة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لعزيزلاولبار:

 20 تقريبا   156 املادة  على  ردودنا  أوال  غير  الوزير،  السيد  شكرا 

و%30 االستفادة احنا تنعرفو بأن كل�ضي تيشكي من هاذ األمور،أما من 

الناحية ديال الولوج الصفقات من 20 إلى %30 غير كافي، وبالتالي ملاذا 

إقصاء املقاوالت الصغرى؟ وهنا في نطاق الصفقات العمومية غنعطي 

مثال من األمثلة بما حدث في مدينة فاس حول صفقات املرائب يعني 

les parkings فاس، التي كانت تستفيد منها الساكنة و تتخلص غير2 

دراهم، اليوم في النهار، اليوم غتبدا تخلص 2 دراهم في الساعة يعني 

غتبدا تخلص من 26 حتضى ل30 درهم في النهار، وبالتالي حولها املسؤول 

املفوض له من طرف عمدة فاس حاليا إلى مرافق عشوائية ال تستفيد 

منها مالية الجماعة، وبالتالي تم إقصاء األكثر، األكبر، من 12 مقاولة 

تقصاوا محليا اللي متعاقدة سلفا مع الجماعة واللي غادي يؤدي بها 

إلى إفالسها مستخدميها، وهنا غنزيدو نكثرو من البطالة، بعد إهدار 

الزمن الحكومي وإهدار الزمن الجماعي من طرف نائب العمدة املفوض 

له املعروف ال ذكر السمه، ها هو إهدار املال العام، سؤال بسيط، أين 

 2018 يونيو  السيارات منذ سنة، يعني من  تذهب مداخيل مواقف 

ليونيو 2019؟ أتحدث عن 5 حتى ل7 مليون درهم، فالبد من محاربة 

يعني السيبة والتسيب، ومن املنبر أتوجه للمجلس الجهوي للسياحة 

للحسابات للتحقيق في هاذ الشأن..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلو السيد النائب من فريق التجمع الدستوري تفضلوا.

اونائبلاوسي لرشي لاوفايق:

شكرالاوسي لاورئيس،

أنه شركة  له  تتمة  النائب املحترم،  بدوري نثمن ما قاله السيد 
التنمية اللي جات من إيطاليا وتتدي 10 الشركات وطنية اللي سرحات 
أكثر من 100 يد عاملة من مدينة فاس، فإذا به عندنا شركات أكثر من 
10 شركات كانو كيديو 500 مليون في السنة، 2 دراهم في النهار، دابا 
 la والت الشركة اللي دخالت 600 مليون، 2 دراهم للساعة، إيال درنا
regle.de 3. تنلقاو واحد الفرق شاسع اللي تحرمات منو الساكنة، وزائد 
الخطر الكبير السيد الوزير، هو أنه من بعد هاذ الشركة إيال دخالت 
ملدينة فاس يعني الشوارع واألزقة غير محددين، يعني تم�ضي ل�ضي شركة 
اللي مساكن الناس ضعفاء وبسطاء اللي عندو سيارة كيمتلكها ب7000 
درهم، يعني غادي يخلص في السنة 8000 درهم، أكثر من ثمن سيارة، 
إذن هذا السيد الوزير يجب تدخل عاجل. كذلك، الطامة الكبرى هو 
التاني  الكهرباء، عاود  اللي كتدير صفقات ديال   la R.A.D.E.E.F أنه 
جات لفاس شركة طالينية عاودالتاني تدي صفقات ديال العمومية 
 la ديال اإلنارة وكتربح 10 مليار ديال السنتيم في السنة، إذن شركة
R.A.D.E.E.F هي كتسال فيها 38 مليار للجماعة الحضرية ديال مدينة 
فاس، كيف يعقل أنه شركة الطليان تدخل واحنا عندنا 38 مليار ديال 
السنتيم ديال اللي كتسال للشركة، واش كنعرفو أنه.. ماخصوش يدوز 
أنه إيال كان �ضي دين ف�ضي شركة ميمكنش يدوز للشركة أخرى، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لهللالب قان :

السيد الرئيس، أهم ما جاء به الدستور هو التدبير الحر، والقوانين 
التنظيمية كلها بما فيها القانون 113.14 واضح فهاذ املسائل، كاين 
�ضي حاجة في الشفافية مرحبا، كاين �ضي حاجة في الحكامة مرحبا، 
احنايا كنظنو بأنه احنا هنا باش ندافعو على الشفافية وعلى الحكامة 
ونخرجو من االتهامات، عندنا معطيات دقيقة غادي نقولوها في املكان 
ديالها، أما املواطن اللي الفا�ضي معروف على من صوت ومعروف عالش 

اختارهم؟ والصفقات اللي تدارت معروفة باش تدارت، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد، تفضلوا 
كاين تعقيب إضافي من الفريق الحركي، تفضل السيد الرئيس.
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اونائبلاوسي لمحم لاوسيم :

السيد الوزير، واحد امللتمس إيال كان ممكن، بعض الشركات اللي 
مهددة باالنهيار واإلفالس، وعلى سبيل املثال احنا كنتكلمو دابا على 
اإلستثمار وكنحاولو نحافظو على اليد العاملة والتشغيل، وفي نفس 
الوقت كما أشار زميلي القضية ديال هاذ املقاوالت الكبرى، نعطيك 
مثال، شركة الوراش فسيدي قاسم، 5000 يد عاملة واقفة، والفلوس 
ديالو عند الجماعات واملجالس اإلقليمية والجهات حتى وزارة املالية، 
حتى وزارة الداخلية، ما يمكنش اإلمكانية واحد اللجينة تدبر األمر؟ 
حتى يم�ضي كل �ضي للهاوية ال الشركة ال الناس، يعني هاذ ال�ضي كبير 
بزاف، هللا يرحم الوالدين، زعما واش كاين �ضي إمكانية التاخذوا بيد 
هاذ السيد، راه احنا دبا جماعة حنا واقفين، حفرنا املدينة وم�ضى 
بحالو، باش نعاون.. ما عرفت شحال خصنا، كاين إشكاالت، وغتراكم 
الوالدين  آلية هللا يرحم  واحد العدد ديال الغرامات، إيال كاين �ضي 
سخروا هاذ اآلليات ديالكم من أجل إنقاذ الشركة املغربية، نحن ما�ضي 

في حاجة نجيبو الشركة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ انتهى الوقت 
الوزير  للسيد  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد 
والتعقيبات  التعقيب  أو  اإلضافية  والتعقيبات  التعقيبات  على  للرد 

اإلضافية.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

شكرالاوسي لاورئيس،

فيما يخص بعض املداخالت يعني في مواضيع خاصة، أنا مستعد 
إيال يمكن لكم تراسلوني أو تعطيوني يعني معطيات لهاد ال�ضي هذا باش 

يمكن لي نتابعو مع الوزارة باش نشوفو اش يمكن نلقاو الحلول.

فيما يخص بعض النقط اللي شارلها السيد النائب املحترم فيما 
يعني كيهم ما يمكن أن تفعله الدولة ملساندة بعض الشركات أو املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، فيعني اللي يمكن لي نقول لكم هو أنه الوزارة 
قامت يعني بإعادة، يعني إعادة جذرية لكل ما يتعلق بالضمانات، يعني 
الصندوق املركزي للضمانات عطيناه صالحيات أكبر وبسطنا األمور 
الولوج  يكون عندها  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  لهاذ  يمكن  باش 
للتمويل، وبالفعل في الربع األول ديال هاذ السنة يعني تقريبا ضاعفنا 
العدد ديال الشركات اللي كتستافد من ضمانات الصندوق املركزي 

للتكوين؛

عليه  صادق  اللي  املنقولة  الضمانات  ديال  القانون  يعني  ثانيا: 
لولوج  يعني  مفتوح  باب  يعني  هو  املا�ضي  أبريل  في  املوقر  مجلسكم 

التمويل بالنسبة.. 

أما فيما يخص يعني هذا تيرجعنا املشكل ديال أجل األداء وأنتما 
كتشوفوا يعني التعبئة اللي قايمة بها الدولة، سواء فيما يخص وزارة 
االقتصاد واملالية أو وزارة الداخلية كو�ضي على الجماعات الترابية يعني 
لتقليص أجل األداء بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة خصوصا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، ونمر إلى سؤالين آنيين لهما وحدة املوضوع ويتعلق باإلجراءات 
املتخذة في مجال تضريب العقار سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 
موحدا، أولهما للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاو الف:

السيد الوزير، نسائلكم حول مقاربتكم حول املرجع املوحد ألسعار 
العقار؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال الثاني هو للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية، الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لوبنىلاوكحلي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، إرساء نظام جهوي لألسعار املرجعية في مجال العقار 
يعني مطلب طالت املناداة به، ما هي اإلجراءات والتدابير الحكومية التي 

قمتم بها في هذا الشأن؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

شكرا على هاذ السؤال تيهم يعني املرجع ديال أسعار العقار وهاذ 
بين  مشترك  هوأنه  ديالو  األساسية  امليزة  هاذ  يعني  مشترك،  املرجع 
املديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ويندرج 
هاذ اإلصدار ديال هاذ املرجع في إطار مقاربة تشاركية يطبعها التشاور 
وتبادل الخبرات من أجل أثمان املعامالت العقارية، كما يشكل ثمرة 
بين  املساطر  وتوحيد  تنسيق  أجل  من  الحكومة  تبذلها  التي  للجهود 
إدارات الدولة وتعزيز مناخ الثقة بين اإلدارة واملرتفقين، ويمكّنا يعني 

صو يعني الركائز ديال هاذ املرجع في أربع نقط:
ّ
نلخ

أوال: تأطير السلطة التقديرية لإلدارة؛

ميدان  في  والفاعلين  للمرتفقين  املمنوحة  الضمانات  تعزيز  ثانيا: 
تعتمدها  التي  املعطيات  على  املسبق  االطالع  من  بتمكينهم  العقار، 
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اإلدارة املعنية كأساس ملراجعة وتقويم األثمان املصرح بها من طرفهم؛

من  والحد  للمرتفقين  املقدمة  الخدمة  جودة  تحسين  ثالثا: 
املنازعات؛

رابعا: إشراك مختلف مؤسسات الدولة املعنية بإشكالية أسعار 
الوطنية  والوكالة  للضرائب  العامة  املديرية  مقدمتها  وفي  العقار، 
املديرية  من  كل  إشراك  بعد  فيما  يتم  أن  على  العقارية  للمحافظة 
وما  املغرب  وبنك  الدولة  أمالك  ومديرية  املحلية  للجماعات  العامة 
يجدر اإلشارة إليه، هو أنه هاذ املرجع يعتمد على احتساب املعدالت 
خصم باعتبار أقدمية املمتلكات، يعني ذاك املرجع كنحّيدو منو 30% 
بالنسبة للممتلكات القديمة التي تتجاوز أقدميتها %15 و%20 بالنسبة 
للممتلكات التي تتراوح أقدميتها ما بين 6 و 15 سنة، وهناك يعني خصوم 

أخرى في بعض الحاالت الخاصة:

وأود اإلشارة إلى أن الجهد، هاذ الجهد املشترك بين املؤسستين قد 
توج بتاريخ 12 يونيو الجاري بصدور أول نسخة من هذا املرجع، واليوم 
كاين في البوابة اإللكترونية ديال سواء ديال املديرية العامة للضرائب 
الوطنية، هذا يمكن لكم تدخلوا لو، سواء باش تدخلوا  الوكالة  أو 
املعطيات أو يمكن لكم عبر الخارطة يمكن لكم يعني تاخذوا املعطيات 
فيما يخص كل العماالت واملقاطعات بمدينة الدار البيضاء وإقليمي 
النواصر ومديونة، وما هو يعني مبرمج هو أنه في خالل 12 أشهر القادمة 

غادي يتم التعميم ديال هاذ املرجع على كل املناطق وجهات اململكة.

وأخيرا يعني كاين كل 6 شهور غيتم التحيين ديال املعطيات ملالءمتها 
مع أسعار السوق، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضلوا  الدستوري،  التجمع  فريق  تعقيب  أولهما  التعقيبات، 
السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاو الف:

شكرالاوسي لاو 5ير،

إشكالية املرجع املوحد السيد الوزير لألسعار في العقار أصبح يقلق 
املواطنين ويعجز املنظومة منظومة املعامالت العقارية، والسؤال اللي 
بدا يطفو على السطح هو مدى قانونية هاذ املرجع؟ وأحيلكم ملجموعة 
من األحكام التي صدرت ضد اعتماد هذه املراجع، احنا اليوم السيد 
الوزير كنطلبو منكم اعتماد نماذج علمية الستخراج املعطيات الواقعية 
اللي كاينة في بنك املعلومات اآلن اللي تتوفر عليها اإلدارة واللي غتاخذ 
غتحتارم الخصوصيات املجالية والبنيوية وحتى واقع املعني باملعاملة، 
ألن واحد اللي كيبيع وهو مرتاح ما�ضي واحد اللي كيبيع و هو مؤزم ، احنا 
السيد الوزير اليوم تنطلبوا منكم التأطير وليس تحديد األسعار، يعني 
تعطيونا إطار ونبّعدو من la subjectivité، يعني الذاتية فهاذ املرجع، 

كما تنحيلكم على سبيل القياس بما نقوم به في الصفقات العمومية ف 
 السيد الوزير فإيال ما استطعتوش تعطيونا 

ّ
la révision des prix ، وإال

زة على معطيات علمية الستخراج 
ّ
هاذ النماذج العلمية اللي تتكون مرك

هاذ املعطيات على األقل تعيدوا بناء الثقة بين اإلدارة و بين املواطن 
وتاخذو بالتصريحات ديال املواطن، وإذا كان هناك تجاوزات فعليكم 
بالزجر، ولكن ما يمكنش املواطن اآلن ما كيفهمش منين كتجي ذوك 
املعطيات اللي كاينة في سبل الوصول إليها اللي كاينة فهاذ املراجع ، 

وشكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  تفضل  للتعقيب،  والتنمية  العدالة  لفريق  الكلمة  شكرا، 
النائب.

اونائبلاوسي لمحم لخيي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، أعتقد أن اإلجراء اليوم هو إجراء مهم جدا خصنا 
العامة  اإلدارة  بين  ما  مشترك  مرجع  إيجاد  ديال  اإلجراء  به،  نوهو 
للضرائب وما بين الوكالة للمحافظة العقارية، ألنه ينهي أوال التضارب 
اللي كان سابقا ما بين جوج إدارات عمومية كل واحدة عندها مرجع في 
األثمنة العقارية، بالنسبة للمواطنين هذا مهم جدا أنه عندهم مرجع 
واحد، يعني يتيح واحد الهامش ديال الشفافية وديال الوضوح ويعزز 
ص بطبيعة الحال 

ّ
الثقة ديال املواطنين وديال امللزم في اإلدارة ويقل

من الشكايات ومن املنازعات فهاذ املجال، وأيضا حتى الهامش ديال 
 كينّقص منها بشكل 

ّ
السلطة التقديرية ديال اإلدارة هو يحددها وال

كبير، تنظن اليوم هاذ التجربة اللي انطلقت اليوم كنعتقد من الدار 
البيضاء في أفق التعميم ديالها على باقي املدن املغربية في ظرف سنة، 
كنظن السيد الوزير خص يعني تّبعوا هاذ املسار باش تعمم على سائر 

املدن األخرى في أقرب وقت.

مسألة أخرى اللي كانت كتثار بقوة هي املسألة ديال التحيين الدوري 
واملنتظم، اليوم كاين وعد باش أن هاذ اإلطار املرجعي يتحين في ظرف 
سنة، سمعت من عندكم 6 أشهر ألن البالغ ديالكم فيه سنة، على أي 
حال إيال كانت 6 أشهر هذا إيجابي بالنسبة ل... ألن الوضع السابق 
كنظن هادي 4 سنوات في املنظومة السابقة كان واحد اإلشكال هو أنه 
كيولي هداك الثمن املرجعي هو اللي كيحدد وكيوجه األثمنة في السوق، 
اليوم خص يكون الثمن املرجعي هو خالصة ديال معدالت األثمنة اللي 
هي مسجلة في الواقع، وهذا غادي من شأنه أنه يقلص من هاد، بطبيعة 

الحال كاين مراعاة ديال العقارات اللي عندها طبيعة خاصة، أيضا..

اوسي لرئيسلالجلسة:

للسيد  الكلمة  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير فيما تبقى من الوقت، عفوا فيه وقت، فيه وقت.
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اوسي لمحم لبنشذب ن،لق5يرلاالقتصادلقاملاوية:

شكرالاوسي لاورئيس،

ربما غير للتوضيح، فهذا املرجع ال يمكن أن يعتبر بأي شكل من 
األشكال تقييما مباشرا ألثمان العقار، وإنما هو، كما تفضل به السيد 
النائب املحترم، هو، يعني فقط متوسط ملعدالت األثمان املسجلة، 

يعني، في داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا مرة أخرى على حسن مساهمتكم في 
املكلف  الوزير  بالسيد  نرحب  املوالي،  القطاع  وننتقل  الجلسة  هذه 
باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. والسؤال األول، أو هناك 
أربعة أسئلة تتميز بوحدة املوضوع سيتم أيضا طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا، وهي تتعلق بالتحضيرات الجارية إلنجاح عملية 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  أولها   ،2019 مرحبا 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

اونائبلاوسي لعب لهللالم �سى:

شكرالاوسي لاورئيس،

أعددتم  ماذا  السنوية،  العطلة  بمناسبة  املحترم،  الوزير  السيد 
لتحسين ظروف استقبال أبناء وبنات الوطن املقيمين بالخارج؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي هو من فريق التجمع الدستوري، تفضل أحد السادة 
واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لعباسلاو مغاري:

بالخارج،  املقيمة  املغربية  للجالية  وسلسة  مؤمنة  لعودة  ضمانا 
وتطوير  لتحسين  املتخذة  اإلجراءات  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
الخدمات املقدمة، يعني الخدمات اإلدارية املقدمة لهم أثناء العبور 

واإلقامة بالديار املغربية؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 
املحترم .

اونائبلاوسي لمحم لاوبرني�سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

بها  قامت  التي  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
وزارتكم استعدادا إلنجاز عملية مرحبا 2019 حتى ال يتكرر ما وقع 

خالل عملية مرحبا 2018؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لاوزناي يلاوشرقاقي:

شكرا السيد الوزير، مع حلول موسم فصل الصيف نعرف عرس 
استقبال جاليتنا بالخارج، لكن هذا العرس قد تفسده بعض املشاكل، 
لذا نسائلكم ما هي التدابير واإلجراءات اللي اتخذتموها ليمر هذا العرس 

في جو سليم شكرا؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا للمنصة وال من تمة اللي 
تتشوفوه، اللي يرّيحكم السيد الوزير. عندك الوقت كاينة 5 دقايق وال 

.6

ق5يرل و ىل املنت بل او 5يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اوسي ل
الخارجيةلاملكلفلباملغاربةلاملويمينلبالخارجلقشؤقنلاوهجر3:

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

أوال بغيت في البداية نشكر كوزارة وصية على تفاعل كافة الفرق 
على  دليل  وهذا  مهمة  عملية  هي  اللي  عبور«  »عملية  مع  البرملانية 
الحضور القوي ملغاربة العالم في توجهات كل الفرق بغض النظر عن 
الرئاسة  كّتم تحت  السياسية، عملية عبور كما كتعرفوا  إنتماءاتها 
الفعلية لجاللة امللك، حفظه هللا، وهنا كنأكد على الدور املحوري اللي 
كتلعبوا مؤسسة محمد الخامس دائما كما العادة، تحضر طاقم طبي 
291 من أطباء وممرضين وممرضات، كتحضر كذلك  اللي كيتجاوز 
الطاقم ديال املساعدات اإلجتماعيات اللي كيتجاوز 300 و141 ديال 

مجموعة من املتطوعين.

بطبيعة الحال كيما كتعرفوا »عملية عبور« هي فريدة في العالم، 
5 ديال املليون ديال املسافرين، وأكثر من 400 ألف سيارة اللي كتعبر 
في ظرف وجيز، شهرين تقريبا ونص، العملية كتبدى في 5 يونيو كتنتهي 
في 15 شتنبر. ما بين الضفتين في ظرف وجيز عندنا 5 ديال املليون ديال 
املسافرين كيعبروا ذهبا إيابا، وعدنا أكثر من 400 ألف عربة وسيارة. 

إذن عدد مهم استثنائي فريد في العالم.

لجنة  كاينة  أنه  كتعرفوا جميع  كيما  هاذي  السنة  لهاذ  بالنسبة 
وطنية تترأسها وزارة الداخلية، اللي كتجتامع بشكل استباقي وبشكل 
قبلي باش تحضر العملية وكتجتامع من بعد باش تدير تقييم للعملية، 
كاين لجنة مشتركة مغربية-إسبانية، الجار اإلسباني أسا�ضي في »عملية 
2019، واجتمعت  عبور«، اجتمعت اللجنة األولى في الرباط في ماي 
كذلك  هناك  مدريد.  في   2019 ماي  في  املغربية-اإلسبانية  اللجنة 
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التحضير على مستوى املوانئ، عندنا 4 موانئ اللي كتعرف عبور مغاربة 
العالم، عندنا ميناء طنجة املتوسط 66 %، اآلن هيأنا 28 باخرة عوض 
26 باخرة في السنة املاضية، ميناء املتوسط غيدير هاذ السنة 53 رحلة 
نحو الجزيرة الخضراء، في السنة املاضية دار 49، عندو كذلك رحالت 
نحو »مورتين« ورحالت حول اتجاه »برشلونة«، واتجاه »جنوه« واتجاه 
»صافونا«. فإذن إيال اخذينا العمليات كلها ديال عبور في االستقبال 
وفي الرجوع، عندنا أكثر من 47 ألف الطاقة االستيعابية ديال »طنجة 
املتوسط«، السنة املاضية كانت 42 ألف فقط، فإذن كان تحضير 
جيد لهاذ العملية. عدنا كذلك باإلضافة ل53 رحلة والسنة املاضية 
كانت 49 رحلة، عندنا كذلك وهذا هو األساس، هو محاولة التنسيق مع 
الطرف اإلسباني باش تكون أكثر سهولة، كيما كتعرفوا السادة النواب 
أن في الضفة األخرى احنا عندنا 9 ديال األرصفة وهما عندهم فقط 
في الجزيرة الخضراء 5 األرصفة، وكتعرفوا الباخرة ما يمكنش تخرج 
إيال ما عندها فين تم�ضي، صعيب تخرج كيبقى التنسيق. العام الفايت 
قال واحد السيد النائب، ال ما�ضي وقع مشكل، وقع مشكل السبت 

واألحد، ألن جاو 52 ألف في العيد الكبير والطاقة االستعابية 42 ألف، 

.billet open ما عندهم فين يمشيوا، وعندهم

بالنسبة كذلك باإلضافة إلى ميناء الناظور، السنة املاضية كان ما 
بين بالناظور وأمليريا 3 بواخر، اليوم عدنا 4 بواخر، باإلضافة إلى الناظور 

عندو مع »مورتين« بواخر أي عندو »مورتين« وعندو كذلك مع »سات« 

بفرنسا وعندو مع »برشلونة«. عندنا كذلك »مورتين«- »الحسيمة«، 

إذن هذا واحد الباخرة إضافية اللي كتساعد باش إخواننا ديال الشمال 

يبقاو في الشمال ما يجيوش لطنجة املتوسط. عندنا كذلك وهو املهم 

20 باحة استراحة مهيأة، فيها 5 في الخارج، حتى دولة ما عندها باحة 

االستراحة بالخارج، االيوم تدبير مغربي محض وبتقنيات وآليات مغربية 

وبتنسيق مع دول االستقبال. عندنا كذلك، وهنا بغيت نشكر كل نساء 

ورجال القوات العمومية 5000 ما بين الشرطة أي األمن الوطني، الدرك 

امللكي، القوات املساعدة، الوقاية املدنية، القوات املسلحة امللكية عن 

طريق املساعدات اإلجتماعيات، كيتعبأوا طيلة شهر ونص، هاذ الناس 

ما كيقبطوش عطلة، وبغيت من هاذ املنبر نشكرهم بإسمكم وبإسم 

الحكومة ألنه عمل استثنائي مجهود 24/24.

هذا باختصار شديد السيدات والسادة النواب على »عملية عبور« 

كتحضر في ظرف وجيز ولكن بتقنية عالية، بتراكمات ديال 30 سنة، 

وباحترافية عالية، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

العدالة  لفريق  الكلمة  التعقيبات،  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لفارققلاوطاهري:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرالاوسي لاو 5ير،

السيد الوزير، عملية مرحبا 2019 عملية فريدة من حيث األهمية 
والحجم كما قال السيد رئيس الحكومة، ونشكر جميع املتدخلين على 
مستوى التعبئة في أربع موانئ و20 مطار، إال أن هناك مجموعة من 

اإلشكاالت البد وأن نسلط الضوء عليها:

أوال السيد الوزير، مغاربة العالم يطالبونكم بحذف هذه الورقة 
من املطارات واملوانئ ترهقهم، نحن في زمن الجوازات البيومترية، فيها 
رقاقة إلكترونية، فيها بصمة العين، لذلك نديرو �ضي تطبيق وال نديرو 

�ضي حاجة.

مغاربة العالم السيد الوزير يشتكون من غالء التذاكر عند الناقل 
الوطني، كإجراء وبنفس إيجابي نمتعوهم ببعد التخفيض من الرسوم 
كيفما كنديرو فرسم استيراد القمح، نشوفو آش غادي نديرو فهاد 
املوسم ديال العبور، كذلك كما تساهم الجماعات الترابية في دعم 
الرحالت الداخلية حتى هما مواطنين مغاربة نساهمو معاهم في دعم 

الرحالت الخارجية فهاد الفترة.

السيد الوزير، مغاربة العالم يستنكرون من غياب القرار العاملي 
في بعض املطارات، ما كتعلقش الالئحة ديال التسعيرة ديال سيارات 
من  واحد  �ضي  جا  بالناظور  الدولي  العروي  مطار  النموذج  األجرة، 
فرانكفورت ب 50 أورو م�ضى العروي حتى الناظور ب 500 درهم ولكم 

التعليق.

السيد الوزير، مغاربة العالم يشتكون في بعض األحيان من الناقل 
الوطني يكتري طائرات من شركات أخرى، ولكن الجودة على مستوى 

الخدمات مفقودة، لذلك يجب االنتباه لهاد األمر.

السيد الوزير، مغاربة العالم يشكرون تفاعل إدارة الجمارك على 
مستوى املذكرة األخيرة، ولكن يطالبون بتفعيل توصيات لجنة تق�ضي 

الحقائق على مستوى معبر سبتة وبني انصار.

الشباك  مبادرة  على  يشكرونكم  العالم  مغاربة  الوزير،  السيد 
الوحيد اللي تمت في إيطاليا واسبانيا ولكن يتمنون أن يجدون..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا 
السيد النائب.

اونائبلاوسي لمصطفىلبايتاس:

شكرالاوسي لاورئيس،

البد أن نشكر السيد الوزير على العناصر ديال الجواب اللي كانت 
عناصر مهمة وتبين املجهود اللي كتعمل الحكومة طبعا هادي مجهودات 
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كبيرة، ولكن البد ما نأكدو على األهمية ديال الجالية ديالنا في الخارج 
واللي كتلعب دور كبير فيعني في االقتصاد الوطني وأيضا في ربط الصلة 
ديالها مع الوطن األم، تكلمتيو على املغاربة اللي كيجيو عبر مطار ميناء 
ديال طنجة املتوسط ولكن كاينين مغاربة وحدين آخرين السيد الوزير 
نتمناو تنتابهوا لهم، املغاربة ديال جزر الكناري اللي باغيين وسيلة د 
النقل لسيدي إفني، امليناء اآلن تجهز عندو اإلمكانية باش يستوعب 
مجموعة ديال البواخر، ولكن لحد اآلن باقي ما تعملش مجهود فهاد 

االتجاه هذا.

طبعا أيضا البد ما نتكلمو على مجموعة ديال اإلكراهات اللي مرتبطة 
بهاد العملية هادي، صحيح أنها العملية اليوم والت مرجع، يعني بحجم 
النتائج الكبيرة اللي كتحققها، ولكن ما يمكنش تبقى عملية اللي خصنا 
كل سنة نتعبأوا لها ونوجدو لها، هذا خاصو يتحول يولي عمل ميكانيكي 
طبيعي في املطارات ديالنا، ألن املغاربة السيد الوزير ما بقاوش كيجيو 

فقط في الصيف والو كيجيو في األوقات...

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة للتعقيب، 
تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاوبرني�سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، كيما كتعرفوا يلعب املغاربة القاطنين بالخارج دورا 
أساسيا ومحوريا في الحياة االقتصادية واالجتماعية واملالية لبالدنا، 
كما أنهم يقبلون على العودة إلى املغرب خالل العطلة ال سيما خالل 
فترة الصيف، لكن هناك معيقات جمة تحول دون ذلك وتعقد إجراء 

العبور منها:

إنهاء  أجل  من  طويلة  ساعات  وانتظار  االزدحام  الوزير  السيد 
اإلجراءات املتعلقة بالعبور وظروف الراحة والخدمات االجتماعية التي 
ليست في املستوى املطلوب وأحيانا متردية؛ أثمنة تذاكر العبور هي من 
بين أغلى في العالم والتي تساهم في استنزاف جيوب املغاربة القاطنين في 
الخارج، في الوقت الذي تعيشه فيه الجالية في ديار االستقبال ظروفا 

صعبة جدا؛

ناهيك عن تواجد أسطول بحري ال يستوعب حجم أفراد الجالية 
في أوقات الدورة؛

األوضاع املزرية التي يعيشها مغاربة العالم تجعل العديد من األسر 
يتخوفون من العبور على متن سياراتهم، لكن يضطرون إليها بسبب 

الغالء الفاحش لتذكرة الطائرات؛

قلة عدد العاملين في مجال التوجيه واملساعدة واإلرشاد وتدبير 
حركة السير، تفعيل املنصات اإللكترونية قصد تسهيل الوصول إلى 

تحديث وعصرنة  إطار  في  اإلنترنت  عبر  القنصلية  الخدمات  مختلف 
األداء القنصلي..

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  تفضلوا  االشتراكي،  للفريق  الكلمة  النائب  السيد  شكرا 
النائب.

اونائبلاوسي لاوشرقاقيلاوزناي ي:

شكرا السيد الوزير على ما تقومون به من من إجراءات لصالح 
الجالية املغربية، لكن السيد الوزير كذلك نثمن، يعني، التحول النوعي 
في املعاملة التي أصبحت تلقاها الجالية املغربية بالخارج، لكن »عملية 
عبوّر« بالحجم التي تكلمتم عليها هي أكبر عملية يعرفها العالم خالل 
العبور، لكن السيد الوزير، بحكم أنه كذلك هاد الجالية هي جالية 
مهمة تفوق 5 مليون، يعني، مهاجر مغربي خارج الوطن، هذه العملية 
يجب أن ال تقتصر على أن تظل موسمية، مقتصرة على الزمان في فصل 
الصيف أو في فصل العودة، ولكن يجب أن، تظل، أن تتحول إلى عملية 
مستمرة داخل السنة بحكم أنه الحجم أو عدد املهاجرين خارج أرض 
الوطن يضطرون إلى الرجوع إلى أرض وطنهم في أي وقت أرادوا، وهذا 
كيتطلب منا أننا نقومو بمجموعة من اإلجراءات منها كذلك فيما يخص 

املطارات....

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير 
للرد على التعقيبات، تفضلوا.

ق5يرل و ىل املنت بل او 5يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اوسي ل
الخارجيةلاملكلفلباملغاربةلاملويمينلبالخارجلقشؤقنلاوهجر3:

فقط ملي كنذاكرو على عبور، وعلى عملية استثنائية فهي بكل 
الوافدين  السنة كاملة عدد  إيال جينا نديروها  املقاييس استثنائية، 
متاع  الطائرة  استئجار  مثال  تنساوش،  ما  كبير،  استثمار  هو  قليل، 
الخطوط امللكية، راه مكلف، ولكن تيكون في اللحظات االستثنائية ألنه 
كاين حضور وقدوم استثنائي ملغاربة العالم، ما تنساوش بأنه النقل 
البري، وزارة النقل دارت اتفاقية مع اكثر من 80 شركة اللي فرضت 
عليها دفتر تحمالت، واللي كتوصل ل180 خط، هذا استثناء حتى ملا 
عندوش إمكانيات ممكن يجي في الكار، باش نتجاوزو السنة املاضية، 
 OPEN وها هوالتجاوب الفعلي، السنة املاضية بالفعل ألن كان التذاكر
مفتوحة، بزاف دالناس جاو، أنا اعطيت الرقم هو الطاقة االستيعابية 
السنة املاضية ديال TANGER.MED 42.000 وصل 52.000، خص 
فين ينتاظروا الناس ، هاد السنة وزارة الداخلية بتنسيق مع السلطات 
63.000 م2 اللي يمكن يستوعب  املينائية وفرت واحد الفضاء فيه 
1000 سيارة و260 كار في لحظة واحدة، وهي في لحظة العبورـ، إذن 
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كاين مجهود، كاين 20 مطار، اللي كيتعبأ استثناء فهاد الفترة، إذن 
كاين واحد املجهود استثنائي وفيه احترافي كيما قلت، اآلن احنا ما 
كنتظروش اللجنة الوطنية للعبور حتى تبدا عملية عبور، هي العملية 
مستمرة ألن تحولت إلى ثقافة، لكن كتطور بتنسيق مع الجار اإلسباني، 
كتطور بتنسيق مع السلطات املالحية، ما تنساوش، ألنه النقل البحري 
هو قطاع LIBERALISé، محرر، كيسيطر عليه في العالم 3 الشركات، 
واالستثمار فيه غالي، إيال بغيتش تشري BATEAU ديال النقل عادي، 
خصك 30 مليون أورو، وايال بغيتي تشريه قديم شوية خصك النصف...

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر لسؤال آخر في نفس القطاع، وهو عن 
حماية أفراد الجالية املغربية بأرا�ضي املهجر للسيدات والسادة النواب 
ألحد  الكلمة  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

السادة النواب، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لياسينلدغ :

شكرالاوسي لاورئيس،

الحماية  توفير  أجل  من  كبيرة  مجهودات  املغربية  الدولة  كتبدل 
القانونية واألمنية لألجانب، إال أن املهاجرين املغاربة في غالب األحيان 
ال يتم التعامل معهم باملثل كما هو متعارف عليه في العالقات الدولية 
الثنائية، فما هي إجراءات الحكومة في مجال توفير الحماية للمغاربة 

املقيمين بالخارج؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

ق5يرل و ىل املنت بل او 5يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اوسي ل
الخارجيةلاملكلفلباملغاربةلاملويمينلبالخارجلقشؤقنلاوهجر3:

هو حماية املكتسبات وحقوق مغاربة العالم هو اختيار إستراتيجي 
منذ زمن، بطبيعة الحال عندو مجموعة من اآلليات، من بين اآلليات 
الدول،  من  مجموعة  مع  وقانونية  قضائية  اتفاقيات  كاينة  أنه  هو 
كنفّعلوها باملثل عن طريق مدير الشؤون القنصلية بشكل يومي في 
حالة ما وصلنا خبر أو معطى بأنه مغربي أو مغربية في العالم كله ما 
تنساوش راحنا متواجدين في 100 دولة وخا %80 كاين في أوربا، فإذن 
املتابعة كتم، كاين كذلك استشارة مساعدة الوزارة عندها 24 اتفاقية 
مع مكاتب محاماة في العالم اللي كتدير مواكبة قانون مغاربة العالم، 
عندنا كذلك اللي كونا مؤخرا شبكة املحامين من أصول مغربية اللي 
كتجتاز مجموعة من الدول مع مغاربة العالم املواكبة القانونية ديالهم، 
وعندنا كذلك هاد الشباك املتنقل اللي أكيد أنه ح�ضى بواحد التجاوب 
كبير اللي كيحاول عن طريق مجموعة من القطاعات ومجموعة من 
املؤسسات العمومية أنه يقدم املعلومة الكافية، باش يتصلحوا مغاربة 

العالم، إذن الوزارة وباقي القطاعات مجندين لكن ثقوا بيا بأنه كاين 
تأطير أسا�ضي وكاين حضور أسا�ضي ال الوزارة ال باقي القطاعات ضمن 

مغاربة العالم، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا تعقيب الفريق تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لياسينلدغ :

شكرا السيد الوزير، وكما تعلمون السيد الوزير فمغاربة العالم هم 
من أكثر الجاليات تشبثا وتعلقا بوطنهم وكل املؤشرات كتدل على ذلك، 
حاجتهم السنوية ألرض الوطن، التحويالت املالية الضخمة لوطنهم، 
وهنا السيد الوزير اسمح لي وبكل ألم أنا أقول أن مقتل مواطن مغربي 
في املهجر يجب أن يؤرقكم، كما هو الشأن بالنسبة للشاب املغربي 
فريد الداودي رحمه هللا الذي تم قتله بعد أن قطعت يده ورمي حيا في 
النار، وفي النهاية تم حفظ هاد امللف بكل بساطة وما يزيدنا أملا، السيد 

الوزير، قد سألناكم منذ سنة ولم نتلق أي رد..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال األخير في 
هذا القطاع وهو أو ما قبل األخير هو عن اتفاقية الضمان اإلجتماعي 
ملغاربة العالم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية تفضلوا السيد النائب

اونائبلاوسي لعاليلاور5مة:

شكرالاوسي لاورئيس،

البرنامج  األخيرة من  الفقرة  في  الوزير، كما هو معبر عنه  السيد 
بالحرف تطوير وتفعيل  والتي تنص  العالم  الخاص ملغاربة  الحكومي 
اتفاقية الضمان اإلجتماعي واليد العاملة املوجودة حاليا مع 14 دولة 
وتوسيع اإلتفاقيات لتشمل الدول األخرى حيث أنه قد مر نصف والية 
وانتظارات مغاربة العالم في هذا األمر كبيرة، لذا نسائلكم السيد الوزير، 
ما هي اإلجراءات التي تنوون اتخاذها في هذا امللف االستدراكي ما لم يتم 
تحقيقه خلال نصف الوالية املنقضية والعمل على إخراج وتفعيل هذه 
الفقرة من البرنامج الحكومي الذي تعاقدنا عليه حكومة وبرملانا، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

ق5يرل و ىل املنت بل او 5يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اوسي ل
الخارجيةلاملكلفلباملغاربةلاملويمينلبالخارجلقشؤقنلاوهجر3:

بالفعل السيد النائب هذه إحدى الركائز األساسية لخدمة مغاربة 
الدول  من  مجموعة  مع  موقعة  اتفاقية   15 عندو  املغرب  العالم، 
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األساسية اللي فيها املغاربة عندو هاد اإلتفاقية تنفذ على أرض الواقع 
اآلن بآليات توافقية انطالقا من االتفاقية عندو 5 اإلتفاقيات موقعة 
ولكن في طور املصادقة ومرتابطة بمصادقة ديال الدول اللي وقعتها 
وعندو 3 مشاريع في طور التفاوض منها بلجيكا مثال وتركيا واليونان، 
عندو 2 داالتفاقيات وحدة مع اإلتحاد األوروبي ووحدة مع اتحاد املغرب 
الوحيد  الشباك  داالتفاقيات  اإلضافة  احنا  الحال  بطبيعة  العربي. 
كنديوا معنا صندوق الضمان اإلجتماعي ومؤخرا دينا معنا الصندوق 
املنهي للتقاعد عالش؟ مجموعة داملغاربة كيشتغلوا في مجموعة من 
إجتماعية  تغطية  عندهومش  وما  تقاعد  عندهومش  ما  اللي  الدول 
اللي مرتبطة بخصوصية القرض ديال ديك الدول، فلذلك تنداركو 
عن طريق أننا نشتغلوا مع مؤسسات عمومية باش تحاول تقنعهم إيال 
كانوا في سن الشباب ينخارطوا باش يتجنبوا آفات داملستقبل وأساسا 

التقاعد والتغطية اإلجتماعية، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للفريق للتعقيب تفضل السيد النائب

اونائبلاوسي لي سفلغربي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، فعال الجهود املبذولة في هاد اإلتجاه ال نملك إال أن 
ننوه بها ولكن هاد 15 إتفاقية التي أشرتم لها تحتاج منكم كحكومة ومنا 
جميعا واحد التقييم ملعرفة ارتياح املغاربة بخصوصها، هادي املسألة 

األولى؛

املسألة الثانية، أثناء بناء هاذ اإلتفاقيات البد من مضاعفة الجهود 
الدنيا للضمان اإلجتماعي كما تنص عليها منظمة  املعايير  في إحترام 

العمل الدولية؛

النقطة الثالثة، ضرورة تسريع وتيرة هاذ اإلتفاقيات لتشمل دول 
يعني  في  ونكونوا  تزداد  املستفيدين  املغاربة  نتاع  النسبة  باش  أخرى 

سميتو حققنا الرهان اللي نص عليه البرنامج الحكومي؛

النقطة الرابعة، العمل مستقبال على تحرير التفاوض ما أمكن من 
ضغط القضايا السياسية بما يجعل املصلحة االجتماعية هي املحدد 

الحاسم لبناء اتفاقية الضمان اإلجتماعي؛

وأخيرا السيد الوزير، مراعاة خاصة املغاربة بغاو ديك املادة 47 نتاع 
منظمة العمل الدولية املتعلقة بالحق في نقل املداخيل ديال العمال 
املهاجرين يتم احترامها بشكل كبير جدا ألن هذا بالنسبة ليهم أسا�ضي، 

شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم كذلك السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة 
للسيد الوزير للرد على التعقيب، تفضلوا.

ق5يرل و ىل املنت بل او 5يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اوسي ل
الخارجيةلاملكلفلباملغاربةلاملويمينلبالخارجلقشؤقنلاوهجر3:

التحديات  بين  من  ألنه  املحترم،  النائب  السيد  الرأي  أشاطرك 
املستقبلية هو التغطية اإلجتماعية، في أشمل األوجه ديالها، وقعنا 
ناقشناه  إيال  اللي أصبح متجاوز  منها جزء  مجموعة من اإلتفاقيات 
مزيان، وكاين تغييرات كبيرة وتعقيدات جديدة، وأنا كما أشرت في آخر 
التدخل ديالي خصنا نمشيو ملجموعة من البلدان اللي والو فيها املغاربة: في 
الخليج، في إفريقيا ملجموعة من الدول اللي تختلف األنظمة اإلجتماعية 
ديالها، ال في التقاعد وال في التغطية اإلجتماعية. فإذن أشاطرك الرأي، 
واحنا راه كنجتهدو ال بتنسيق مع لجنة الخارجية، وبتنسيق مع وزارة 
الخارجية، وال بتنسيق مع القطاعات املعنية باش نفعلوه ألن إحدى 
أهم حقوق اإلنسان هي التغطية اإلجتماعية والحماية اإلجتماعية، 

شكرا السيد رئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

سؤال آني وهو آخر سؤال في هذا القطاع عن الخدمات املقدمة 
ملغاربة العالم للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

الكلمة للسيد النائب تفضلوا.

اونائبلاوسي لمحم لاوسيم :

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، واش ما وصلش الوقت اللي غنجلسو ونقولو هاذ 
املغاربة اللي برا شنو خصهم؟ غير حاجة وحدة تنسيط املساطر اإلدارية، 
وا عباد هللا الحالة املدنية، الجماعات الداخلية والعمالة واملحكمة 24 
ساعة، يمكل املطلب ديالو ويم�ضي بحالو، املحافظة أي وثيقة خصنا 
نزلو ونقولو هاذي ديال هاذ السيد نديرو استثناء مع الجالية السيد 
الوزير، استثناء، ما عرفت كيفاش كتشوفو واحد الولد اللي هو برملاني 
في بلجيكا أو هوالندا، واألب ديالو كيقولو أولدي داو ليا الدار في طنجة، 
فهاذ  معاك  ديالو  املوقف  يكون  بغيتي  كيفاش  عليا،  شادة  اإلدارة 
اإلتحاد األوروبي؟ خصنا نحاولو السيد الوزير، نردو الثقة للمغاربة، 
املغاربة يحبون الوطن ديالهم، يحبون امللك ديالهم، ولكن نحن العيب 
فينا وفي اإلدارة ديالنا، خصنا نواكبو التوجيهات ديال جاللة امللك، 
خصنا نعرفو ملي ضروري ملي كيدخل �ضي واحد من الخزيرات ويجي 
لطنجة كيحساب لو مازال في الخزيرات، ينعس في الباطو منين كينزل 
في طنجة كيحساب لو باقي في هولندا وال في بلجيكا وال في موضع، ألن 
البالد ديالنا قطعت أشواط، املطارات أحسن ما كاين، la gare ديال 
 l’autoroute ،مع نقط العبور، املوانئ، البالد ديالنا مقدمين ،train
الطرق السيارة، ما بقا�ضي مشكل في الخدمة التحتية، وال في الدخول 
في تبسيط املساطر اإلدارية وإرجاع  في �ضي حاجة، املشكل كاين  وال 
الثقة لهؤالء الناس، مغاربة العالم ما ينتظرو والو، وزارة الخارجية 
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عملت مجهود، القنصليات كانوا عبارة على مخافر الشرطة قيديمين، 
اليوم القنصلية هاكا، باقي ما وصلو للمستوى اللي هو مطلوب ولكن 
كاين مجهود، خصنا السيد الوزير نعيدو النظر ونجلسو مع الناس، 
أنا مشيت لبلجيكا وجلست معاهم، مشيت إلسبانيا وجلست معاهم، 
مشيت لفرنسا وجلست معاهم، ما كيطلبو والو، كيقول لك أسيدي أنا 
خاصني نجي نصوت في بالدي ونجي ندوز عطلة في بالدي مزيان، وأنت 
غير بقى مح�ضي. نخلي الدار مسدودة إما يسرقوها وإما دخل �ضي واحد، 
نم�ضي للمحكمة في بليجكا، نم�ضي عند البوليس يخرجو من الدار، في 

املغرب سير عمل احتالل بدون سند وعمل املسطرة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير للجواب، 
تفضلوا.

ق5يرل و ىل املنت بل او 5يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اوسي ل
الخارجيةلاملكلفلباملغاربةلاملويمينلبالخارجلقشؤقنلاوهجر3:

شكرا السيد النائب لتفاعلك، ألن املعاناة يومية ولكن كان واحد 
القنصليات  بالفعل تغيرت  التدخل ديالك على ما قلت،  في  الجواب 
املغربية، واآلن تطور الخدمات خالفا على السابق، هذا مكتسب، اليوم 
وقعنا مع »محافظتي« لتجديد االتفاقية هاذ الصباح محافظتي واحد 
املنتوج قوي خدماتي اللي غير ملغاربة العالم أنهم à distance عن بعد 
يعرف وضعية األمالك ديالو، ياخد شهادة امللكية وهو في بالدو فين مقيم 
بال ما يجي للمغرب بال ما يقبط الصف بال ما يتكرفس، هذا ثورة ّواحد 
نقلة نوعية في التعامل مع الخدمات، درنا كذلك هاذ الشباك، الشباك 
فيه كافة القطاعات، إيه مجموعة من اإلشكاالت مطروحة فيما يخص 
ب الشرح والتفصيل والتوضيح، ألنها 

ّ
األحوال الشخصية، اللي كتطل

مرتبطة بالترسانة القانونية املغربية، ما يمكنش�ضي واحد يخرقها مادام 
أن الدستور تيأكد على التعامل باملساواة مع كافة املغاربة سواء كان 
في الخارج أو في الداخل، إذن تحول كبير على مستوى البنيات التحتية، 
تحول كبير على مستوى املقاربة، لكن االجتهاد كتنتظرنا تنقولو باقي 
إلى  اليوم  الخصاص لكن تحققت مكتسبات قوية، فإذن محافظتي 
السنة ما جنا وال إشكال واحد في املحافظة، إذن 5، 10 سنين غيوحل 
التطور، le guichet unique الل�ضي كيم�ضي عند الناس اآلن لقا تجاوب 
غنعمموه، 12-13-14 غنكونو في بلجيكا السيد النائب وغنّديو معنا 14 
القطاع، فيها 5 ديال القضاة، اللي هما متميزين وعندهم تكوين، ألن 
أشياء كثيرة لقيناها إما سوء الفهم وسوء التأويل وإما غياب الشرح 
القنصليات  شفنا  إيال  فإذن  أساسية،  قانونية  آليات  ألن  والتفسير 
والتراكم وإيال شفنا العمل اإلداري خصنا واحد 5 سنين ديال العمل 
الجاد يمكن نحسمو بشكل نهائي في مجموعة من الثغرات باش نواجهو 

تحديات املستقبل اللي غتكون كثيرة، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
إضافي  تعقيب  هناك  الوزير  السيد  معذرة  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب 
الوقت..  كاين  عفوا  لي  اسمحوا  لي  النائبة، سمحوا  السيدة  تفضلي 

معذرة اإلخوان تفضلي السيدة النائبة املحترمة إنه تعقيب.

اونائبةلاوسي 3لثريالاوصولي:

شكرا السيد الوزيرعلى هاد املجهودات، مغاربة العالم محتاجين 
إلى عدد من الخدمات والعروض خاصة ألطفالهم من الجيل الثاني 
والثالث، وهاذ الخدمات مرتبطة أساسا بالتعرف على حضارة بالدهم 
وعلى تاريخ والثقافة ديال بالدهم ومحتاجين الكتشاف التنوع الطبيعي 
والجغرافي الذي يعكس التنوع الحضاري لبالدهم باملغرب، وهاذ ال�ضي 

تيمكن لو يتنظم بتنسيق مع وزارة السياحة وباش..

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

ق5يرل و ىل املنت بل او 5يرل بنذتيق،ل اوكريمل عب ل اوسي ل
الخارجيةلاملكلفلباملغاربةلاملويمينلبالخارجلقشؤقنلاوهجر3:

الهم الثقافي حاضر السيدة النائبة هاذ السنة مشات 300 مسرحية، 
ف 51 مسرحية باألمازيغية تحدي كبير، كنديرو زيارات ألوالدنا 500 
شاب كيستافدو من املخيمات وكيستافدومن الجامعات في إطار شراكة 
مع الجامعات، الهم الثقافي حاضر التحصين الديني حاضر التحصين 
مع  قارناه  إيال  املغرب  استثناء  وهذا  الثقافي حاضر  التحصين  لغوي 
الجهات األخرى، ولكن التحدي ما�ضي ديال اليوم راه تراكم ديال 50 

سنة، احنا كنحاولو نجودوه ونطوروه السيدة النائب املحترمة، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى القطاع 
املوالي وهو املتعلق باألوقاف والشؤون اإلسالمية، بداية نرحب بالسيد 
الوزير والسؤال األول أو سؤاالن هما لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
بالتعليم العتيق باملغرب، لذلك سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 
موحدا، أولهما للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، يتفضل أحد السادة النواب لوضع السؤال تفضل.

اونائبلاوسي لعب لاور5اقلنايتلإدب :

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 5يرلاملحترم،

عن املجهودات الحكومية املبذولة في إطار تأهيل ودعم نظام التعليم 
العتيق ببالدنا نسائلكم؟
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اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي من نفس الفريق، وهو فليتفضل أحد السادة النواب 
لوضع السؤال املوالي.

اونائبلاوسي لعب لهللالغا5ي:

شكرالاوسي لاورئيس،

املوارد  بخصوص  املرة  وهاد  املوضوع،  نفس  في  الوزير،  السيد 
البشرية، بخصوص أطر التدريس واألطر التربوية في في التعليم العتيق، 
خاصة النظامي منه، البناء السيد الوزير، هاد األطر هذه الوضعية 
القانون  منذ  سنة   15 تقريبا  هادي  دار  اللي  املجهود  رغم  ديالها، 
01.13، اليوم باقية كتعيش الوضعية ديال الهشاشة، األطر اللي كتولى 
التدريس فهاد املدارس اللي معترف لها بوضعية نظامية، باقة كتق�ضى 
فقط بعض املكافآت غير مرسمة بالقطع، ال تشملها التغطية الصحية 
وال التغطية اإلجتماعية، اليوم األدوار اللي منوطة بها كتقت�ضي منا 
وكتطلب منا أننا نعطيوها العناية الكافية، هاد الوضعية النشاز، هاد 
الوضعية الشاذة تعليم نظامي بدون أطر عندها وضعية نظامية، أطر 
ديال التدريس واألطر التربوية، التعليم العتيق السيد الوزير، وأنتم 
أدرى منا بفعل اطالعكم على التاريخ منذ القرن الخامس لعب أدوار 

طالئعية في بالدنا، في جميع مناطق املغرب خاصة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير للجواب.

اوسي لأحم لاوت فيق،لق5يرلاألققافلقاوشؤقنلاإلسالمية:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلاونائبات،لاوساد3لاون ابلاملحترم ن،

بالتعليم  املتعلق  السؤال  عن  وفريقهما  النائبين  السيدين  أشكر 
املغاربة  كان  الحديثة  املدرسة  قبل  ماهو؟  العتيق  التعليم  العتيق، 
حفظ  يتابع  بعضهم  القرآنية،  الكتاتيب  جميعا  يدخلون  يتعلمون، 
عندما  الشرعية،  العلوم  طلب  في  يستمر  وبعضهم  الكريم،  القرآن 
جاءت املدرسة العصرية مع سن التمدرس في الصغر، ظل املغاربة 
هذه  ووجدت  ألوالدهم،  وتحفيظه  الكريم  القرآن  بحفظ  متشبثين 
اململكة الشريفة حال لهاد املوضوع بخالف ما يوجد في البلدان األخرى، 
من هنا جاء التعليم العتيق، بمعنى وجدنا مدارس موجودة يأتي منها 
تالميذ متقدمين في السن حافظين للقرآن، يقبلهم هذا التعليم العتيق، 
ولكن هذا التعليم العتيق نظم نفسه قانونيا وأدخل مجهودا رائقا فيما 

يتعلق بالتشجيع.

أوال إجماال، رفعت اإلعتمادات في هذا التعليم من سنة 2004 من 3 

املاليين ديال الدرهم ل 318 مليون درهم، أدمج هذا التعليم في املنظومة 
التربوية، وقع على االرتقاء بالبنيات املادية لهذه املؤسسات د التعليم، 
بحيث  وطنيا،  العتيق  التعليم  مدارس  شبكة  وتطوير  توسيع  وقع 
صارت بدل 114 مدرسة 288 مدرسة، فيما يتعلق بتحفيز املدرسين 
مكافآتهم  ألداء  املخصص  السنوي  املالي  اإلعتماد  انتقل  واملؤطرين، 
من 7 ماليين درهم سنة 2004 إلى 165 مليون درهم في 2019. فيما 
يتعلق بهذه املجهودات، طبعا كيتولى..، هو واحد النوع ديال التعليم 
الحر ولكن كتدعمو الدولة، كيتلقاو األطر ديالو ما بين اإلبتدائي األوالي 
حتى للنهائي ما بين 1000 درهم ما بين 4000 درهم، ويستفيدون من 
برامج التكوين ومن وضعية قانونية واضحة، فيما يخص استفادة األطر 
التربوية من نظام التغطية الصحية، تجدر اإلشارة إلى أنه حوالي41% 
منهم يستفيدون من هذه التغطية، والباقي معظمهم إما من القيمين 
الدينيين الذين لهم تغطية صحية واسعة أو من أطر التعليم في التعليم 
العمومي، توفير الدعم اإلجتماعي انتقل االعتماد املالي السنوي ألداء 
منح املتمدرسين إلى 55 مليون درهم ف 2019 مقابل 105 مليون سنة 

.2004

على مستوى البرامج، تم توحيد البرامج، إصداروثائق منهجية..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب واضع السؤال األول، 
تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاور5اقلنايتلإدب :

لكن السيد الوزير املحترم، ال زالت هناك صعوبة كثيرة يعاني منها 
نظام التعليم العتيق أهمها ضعف التمويل، ونقص في عدد املؤسسات 
العتيقة، وسأقول لك أن في دائرة أن هناك مؤسسة قرآنية في آيت بالل 
تحمل ما يزيد على 1200 طالب، مما يحرم عدد كبير من األطر املغربية 
التي اختارت وتمسكت بهذا النوع من التعليم ألسباب إجتماعية ومادية 
ماحضة، وتكمن أهمية التعليم العتيق في املغرب، في أمور أساسية 
وعظيمة كل واحدة منها السيد الوزير املحترم، إن التعليم العتيق له 
الفضل في حفظ الثوابت الدينية والوطنية من خالل ما تلقاه التلميذ 
من تلك املعارف، ألن التعليم العتيق حافظ على األمن الروحي داخل 
املجتمع املغربي، فلم يكن خريجيها يوما يتبنون فكرا متطرفا أو إرهابا 
عقليا أو سلوكيا، إنه كذلك هو ذاكرة املغاربة تاريخيا وحضاريا من 
خالل تاريخ املدارس العتيقة التي أسست منذ القرن الخامس الهجري، 

إلى يومنا هذا تحارب الجهل واألمية والرعونة في بناء الوطن.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيدة  تفضلي  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
النائبة، انتهى الوقت، عفوا عفوا تفضلي في ثانية، تفضلي.
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اونائبةلاوسي 3لخ يجةلاوزياني:

املحترم،  الوزير  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا  يهديك،  هللا  ثانية 
إقليم  زركون  بني  جماعة  بتراب  يوجد  الذي  زياد  بن  طارق  مسجد 
شفشاون، أغلقت به مجموعة من األقسام كانت تدرس بها العلوم 

الشرعية، ترى السيد الوزير ما هو السبب في هذا اإلغالق، وشكرا؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لعب لاورحمانلاوذمري:

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، على أن التعليم العتيق..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، ما كاينش وقت، الوقت املخصص للتعقيب إضافي 
استهلك، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة السيد الوزير في بضع 

ثواني من للرد تفضلوا، فيه بعض الوقت.

اوسي لأحم لاوت فيق،لق5يرلاألققافلقاوشؤقنلاإلسالمية:

في ما يتعلق بالسؤال الجزئي كيمكن نجاوبك عليه مرة أخرى في 
سؤال آخر، وال سؤال كتابي ألن ما عنديش معلومات على هاذ املدرسة 
اللي كتذكر، متفقين على التعليم العتيق في تطوير، ولكن راه خاصنا 
راه هو فرض كفاية، فرض كفاية ما�ضي  ديالو،  الخصوصية  نعرفو 
مفتوح للجميع كنقضيو به الغرض ديال املحافظة على ما ورثناه من 
إرث أجدادنا من تحفيظ القرآن الكريم، وإال فالتعليم كله ينبغي أن 

يحافظ على الثوابت ما�ضي غير التعليم العتيق.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي واألخير هو عن أسباب ومبررات 
ارتفاع تسعيرات مناسك الحج للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لأحم لش كي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، تشتاق نفوس املغاربة وتهفو أرواحهم ألداء مناسك 
الحج وزيارة قبر الرسول عليه السالم، وتبقى أمنيتهم الغالية طوال 
العصور  عبر  التاريخ  ويسجل  الجميل،  الحلم  هذا  تحقيق  حياتهم 
املقدسة مشيا على األقدام  الديار  املغاربة ورحالتهم نحو  تضحيات 
وعبر السفن في بعض األحيان، وبعد أن تولت الدولة تنظيم رحالت 

الحج، وبذلت وزارتكم جهودا حميدة لتيسيره وتخفيف مشاقه، اليزال 
الراغب في الحج يواجه صعوبات كثيرة أهمها غالء كلفة أداء مناسك 
الحج، إذ أصبح املواطن يعاني لتوفير املبلغ املحدد والذي يقارب هذا 
العام 5 ماليين سنتيم. فما أسباب هذا االرتفاع؟ السيد الوزير، نريد 
من مؤسسة األوقاف التي أن أنشأها وراكمها املحدثون املغاربة رضوان 
هللا عليهم والتي تستلهم اليوم في تدبرها وتدبيرها من إمارة املومنين، 
نريد منها أن يتسع دعمها ليشمل الحج فيما يتعلق بتخفيض كلفة 
الحج وخاصة الفئات املحتاجة من هذا الشعب التواق إلى رؤية الديار 

املقدسة؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  النائب،  السيد  لكم  شكرا 
تفضلوا.

اوسي لأحم لاوت فيق،لق5يرلاألققافلقاوشؤقنلاإلسالمية:

خصنا  ألن  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  أشكركم 
نوضحوه أوال القضية ديال الزيادة ديال الحج ديال ثمن الحج ارتفعت 
السلطات  قررت  أوال  مناش؟  السنة،  هاد  درهم   3356 ب  فقط 
السعودية يعني الزيادة في النقل للديار السعودية ب 1490 درهم، زيادة 
يعني سعر الخدمات التي تقدمها املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول 
108 الدراهم،  التغذية  أيام  68 درهم، زيادة يوم واحد من  العربية 
ارتفاع سعر صرف الريال السعودي أمام الدرهم وكلف 1487 درهم 
وزيادة في تكلفة التلقيح الجديد 290 درهم، هادي هي الزيادة اللي كاينة 
هاد السنة، ال�ضي اللي قلتو ديال أن املغاربة تهفو أفئدتهم إلى الحج هذا 
نحمد هللا عليه، ولكن ال يجوز شرعا أن األوقاف تنفق ألن هادي مسألة 
لالستطاعة هادي مسألة شرعية اللي استطاع لذلك خاصنا نحافظو 
على هاد القضية ديال االستطاعة حتى باش تبقى القضية، ألن احنا 
مسؤولين على أن الناس يأديو الدين اللي هو واجب عليهم، وشكرا لكم 

على السؤال ألنكم أتحتم لي فرصة بيان هذه القضية، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب  عفوا  كاينش،  ما  إضافي؟  تعقيب  من  السيد، هل  شكرا 
إضافي تفضل السيد النائب من الفريق االشتراكي.

اونائبلاوسي لاوبهل للرشي :

السيد الوزير، املسألة ديال غالء تكاليف الحج مسألة راه صابحة 
كيعرفها الخاص والعام تكاليف الحج غالية في املغرب �ضي كيعرفو عموم 
املواطنين مقارنة مع دول إسالمية أخرى وحتى من الجالية اإلسالمية 
خدمات  املقدمة  الخدمات  مع  مقارنة  وكذلك  ألوروبا  كتم�ضي  اللي 
كتقدم بدول أخرى والدول الجالية اللي كتم�ضي من الخارج خدمات 
وجودة أرفع من الخدمات املقدمة من طرف يعني البعثة املغربية قلت 
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السيد الوزير كما قال السيد النائب خصنا نشجعو املغاربة وال سيما 
الشباب وال سيما الناس الناس يعني كبار السن باش تكون تسهيالت 
وتكون كذلك خدمات فالحقيقة الحج راه غالي في املغرب السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

النائب، تعقيب إضافي من فريق األصالة املعاصرة  شكرا السيد 
تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعمرلخفيف:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير املحترم، أن بيت نسولك على حاجة أخرى نسولك 
على هاد القرعة هاد القرعة اللي كنديروها في القيادات وفي الجماعات 
كنقيدو تنسجلو 100 200 في القيادة وكيكونو ثالثة دالباليص وال 4 
واش إمتى غادي يحجو هاد املغاربة السيد الوزير؟ واش كاين �ضي حج 
بال هاد ال�ضي راه خص راه ال�ضي السيد الوزير تبارك هللا راه عندك فهاد 
ال�ضي شوف كيفاش تحل املشكل على األقل كل �ضي ال دفعات مرة مرة 
يكون كيف كنا واللي مرة مرة تيكون �ضي شوية لهذا السيد الوزير راه 

الناس كيديروقرعة حتى تيموتو ما تيحجو و ها أنا بلغت لك، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على 
التعقيبات.

اوسي لأحم لاوت فيق،لق5يرلاألققافلقاوشؤقنلاإلسالمية:

السيد  يبارك فيك  املقارنة، هللا  يتعلق بقضية  أشكرا لكم فيما 
النائب املحترم ما نديروش املقارنات، ألن إيال غادي نديروا مقارنة غادي 
تجيوا عندي للمكتب وغنجلسو مع واحد الجماعة تختاروها ونقارنوا 
االنطباعات  مسألة  بالتكاليف،  يتعلق  وال  بالخدمات  يتعلق  فيما  ال 
فهاد املسألة نبقاوا..، راه ما كاينش هاد القضية أننا أغلى، ال أبدا هاد 
ال�ضي ما كاينش أو أننا احنا أدنى، أوال ما كنقولوش ل�ضي حد راه غادي 
نضمنو لك كذا، راه احنا كيجي عندنا الناس اللي عندهم واحد التعاقد 
على أن يمشيوا للحج ويحجوا يسكنوا وينتقلوا ويحجوا هذا هو، فيما 
يتعلق بالقضية ديال القرعة هادي فتوى ديال املجلس العلمي األعلى 
وما عندناش لها حل حسابيا وال موضوعيا، اللي كيدوز 20 عام وهو 

كيتقدم راه حج 20 عام ألن النية هي املسألة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم، 
وننتقل السيدات السادة النواب املحترمين من فضلكم �ضيء من الهدوء 
من فضلكم ننتقل إلى القطاع املوالي وهو املتعلق بإعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة أيضا بداية نرحب بالسيد الوزير، 

والسؤال هو عن برنامج مدن بدون صفيح للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، الكلمة لكم السيد النائب.

اونائبلاوسي لم و دلبركاي :

شكرا السيد الرئيس،

في ميدان  برامج  السابقة عدة  الحكومات  الوزير، أعدت  السيد 
لنتائج هذا  تقييمكم  ما هو  بدون صفيح،  برنامج  بينها  السكن ومن 

البرنامج؟ وهل من سياسة جديدة في هاد امليدان؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا

اوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

اوسي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، الجواب على السؤال ديالكم في 3 دالنقط 
النتائج واإلنجازات اإلكراهات، ضرورة تطوير املقاربة ديالنا، فيما يخص 
اإلنجازات البرنامج استفد منه 282 أسرة، تقريبا مليون ونصف نسمة، 
40 ألف أسرة الوحدات موجودة خص العملية ديال الترحيل، 42 ألف 
في طور اإلنجاز، 23 ألف في طور الدراسة، إذن كاين إنجازات حقيقية 
ضرورة نعطيوا واحد الدفعة أقوى لهاد البرنامج، وبالفعل ما نقوم به 
بتعاون مع وزارة الداخلية خصوصا بعض النقط السوداء الصخيرات-

تمارة والدار البيضاء، ومن املنتظر أن في الشهور املقبلة 7 داملدن تم 
إعالنها مدن بدون صفيح تطوان، موالي يعقوب وواحد العدد ديال 
املدن، إكراهات العقار ما استطعناش نوضعوا حد لهاد الظاهرة، كاين 
الهجرة، كاين كذلك  الديمغرافي وكاين كذلك  التزايد  الحال  بطبيعة 
واحد هاد تيفرض علينا مقاربات استباقية ونهتموا أكثر بالعالم القروي 
وكاين كذلك واحد املسألة أساسية التحكم في املستفيدين واملعايير 
ومحاربة واحد العدد داملمارسات الغير السليمة فهاد املجال ثم هناك..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، الكلمة للسيد النائب للتعقيب 
تفضلوا.

اونائبلاوسي لم و دلبركاي :

السيد الوزير كنشكروا القطاع ديالكم وتنشكروا الحكومة على 
املجهودات وتنأمنوا املجهود فعال ألن كثار كاين تراكم كاين عمل مجهود 
ودرتوا  صعيب  قطاع  القطاع  هاد  أن  وتنعرفوا  ال�ضي  هاد  تنثمنوا 
مجهودات ولكن واش هاد املقاربة في هاد الوقت باقية صالحة وال ما 
170 ألف أسرة من بعد  صالحاش ألن في اإلحصاء األول تنحصيوا 
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تنحينوه كنلقاوا 421 ألف أسرة كانخسروا 32 مليار درهم باش نرجعوا 
ل 170 األولى يعني ما زدناش يعني كل براكة تنحيدوها تتخلينا براكة 
من وراها إذن خص واحد املقاربة احنا كنعرفوا قطاع صعيب خص 
مجهود، ولكن خص املجهود ديال كاللقطاعات وخص إعادة النظر في 
الطريقة باش تنعالجو هاذ اإلشكالية وخص كل القطاعات الحكومية 
والجماعات املحلية واملجتمع املدني خص مقاربة ديال الجميع، ألن راه 
غير تنشجعو تنديرو بّراكة تتولد لنا بّراكة دبا غّدا غتولد لينا 2، إذن 

هاذ ال�ضي ما غيحبسش.

اوسي لرئيسلالجلسة:

من  اإلضافي  التعقيب  إضافية؟  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لوكبيرلقاد3:

السيد الوزير في بعض الحاالت يتم اإلعالن على أن بعض املدن هي 
بدون صفيح، والحقيقة هي أنه غير ذلك وأعطي هنا مثال باملدينة ديال 
بوعرفة اللي تم اإلعالن على أنها بدون صفيح، ولكن مع ذلك موجودة 
بها اآلن األحياء مثل حي السطراس مثل حي العين الزرقا، التي توجد في 

حالة يجب إعادة النظر فيها، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم في بضع ثوان السيد الوزير.

اوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

بالفعل اإلعالن ديال مدينة بدون صفيح كيتم من خالل التنفيذ 
أصلي،  اإلحصاء  واحد  فيها  اللي  اإلتفاقية  واحد  ديال  البنود  ديال 
بطبيعة الحال خصنا يكون اجتهاد باش نتجّنبو التزايد، ثم كما قال األخ 

مسألة الغلط كل غلط نعتبرو بأن هاذ القضية ديال الصفيح.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، مع األسف انتهى الوقت، السؤال املوالي هو 
عن إستراتيجية الحكومة لتدبير البنايات اآليلة للسقوط، للسيدات 
الكلمة ألحد  والتنمية،  العدالة  املحترمين من فريق  النواب  والسادة 

واضعي السؤال تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمصطفىلالحيا:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 5ير،

اوسي اتلقاوساد3لاون اب،

تعتبرالبنايات اآليلة للسقوط السيد الوزير من التحديات الكبرى 
املغربية. فما هي اإلجراءات  بالحواضر  العتيقة  تواجهها أحيائنا  التي 
والتدابير التي تنوون اتخاذها ملواجهة هذه التحديات وللقيام بالتجديد 

الحضري املطلوب؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

كلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

اوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، أوال ما�ضي غناخذو إجراءات 
كاين إجراءات اللي تم اتخاذها وحقيقة عمل جدي، ألن املسألة كتهم 
الحفاظ على أرواح تثمين واحد املوروث حضاري فيما يخص األنسجة 
العتيقة، ظروف عيش املواطنين وكذلك مسألة ديال الجمالية ديال 
املشهد الحضري، على أساس اإلحصاء ديال 2012، 40 ألف مبنى، كاين 
واحد العمل مهم وتعبئة اعتمادات مهمة يكفي نقول بأن في 2018، 12 
ألف مبنى كانت معنية بعملية ديال اإلصالح أو الرميم، ولكن هاذ الواقع 
واقع متحرك اللي تيقت�ضي واحد اليقظة كبيرة، مثال الجمعة اللي فات 
كنت في مرا كش وشفت العمل اللي تتقوم واحد اللجان اإلقليمية 
والسلطات املحلية لتتبع ويقظة كبيرة فيما يخص هاذ القضية ديال 
املباني اآليلة للسقوط، للوقوف على بعض الحاالت اللي تتطلب واحد 
خص  ذلك  جانب  إلى  بأن  نقول  بغيت  ومستعجل،  فوري  التدخل 
وضع واحد عدد إجراءات قانونية تفعيل القانون 94.12 اللي تيضبط 
املسؤوليات ال فيما يخص الصيانة وال فيما يخص التدخل، وكذلك 
نوقفوعلى الجدية وكان واحد العمل ديال هاذ الوكالة ديال التجديد 
يتحفظ  باش  استباقية  املقاربة  واحد  منها  ننتظر  وبدات  الحضري 
الدرس استعجال واللي بدات فهاذ العمل ديال التصاميم وبرامج ديال 
املدن  العدد داألحياء وواحد  فيما يخص واحد  الحضري،  التجديد 

صغيرة وبدينا فهاد العمل وعندنا إجتماع أألسبوع املقبل

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للفريق تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لحسنلبرقد:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد الوزير، بالفعل نشكركم على املجهودات اللي قمتوا 
بها في هاد املجال هذا، لكن السيد الوزير تتعرفوا بأنه إلى حدود 2012 
اإلحصاء اللي كان هو 43 ألف منزل آيل للسقوط وهذا تيشكل واحد 
التهديد على األحياء العتيقة وعلى اإلنسان بنفسو ألنه يشكل خطر على 
نفسه وعلى غيره وحتى على الجوار وعلى املارة، السيد الوزير، في كل 
شهر أكتوبر كل�ضي تيشد القلب ديالو وكينتاظر بعض الكوارث من جراء 
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االنهيارات ديال املباني اآليلة للسقوط بعد ما كتعرف بعض عدد من 
القرارات ديال النزول والسكنى ومجموعة ديال اإلنذارات كيبقى دائما 
أنه مجموعة من قاطني هاد البنايات اآليلة للسقوط يعني ما تترفض 
اإلفراغ إما لعدم عارفة بأنه كاين عدم االستفادة أو ألنها ما قدرش باش 
تخرج تكري نظرا للهشاشة والفقر والتهميش اإلجتماعي، هاد الناس 
ما قادينش السيد الوزير يخرجوا يكريوا البد أنه نعبؤوا لهم نوفرلهم 
وحدات ومراكز اإليواء املؤقت فمثال بسيدي مومن كاين مجموعة ديال 
البنايات اآليلة للسقوط الناس خايفة من التشرد وحتى كذلك األمالك 
املخزنية اللي كاينة في سيدي البرنو�ضي بالدار البيضاء فيجب خاص 

تكمل معهم املسطرة و تم يعني توفير لهم هاد املراكز هادوا..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي نمر آلخر سؤال في هذا 
القطاع وهو عن التأهيل الحضري للمناطق القروية والجبلية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لإدريسلج ي:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد الوزير، نسائلكم عن السياسات الحكومية لتأهيل 
املناطق القروية والجبلية؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

اوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

هاد الحكومة تعطي أهمية كبيرة للعالم القروي واإلرتقاء في العالم 
القروي تفعيال لتوجهات صاحب الجاللة نصره هللا عندما تكلم على 
إعادة النظر في النموذج التنموي للمغرب تكلم على محاربة التفاوتات 
في  أساسا  موجودة  التفاوتات  الحال  وبطبيعة  واإلجتماعية  املجالية 
العالم القروي، كمجهودات كبيرة للحكومة ملحاربة التفاوتات وبطبيعة 
الحال عملية التأهيل خصها تواكب هاد املجهود ديال الحكومة، الوزارة 
تشتغل فهاد املجال عن طريق تغطية املجاالت القروية بوثائق التعمير، 
الدراسات وإعادة الهيكلة فيما يخص مئات ديال الدواوير والتجمعات 
السكنية بنتائج ملموسة، التأطير ديال البناء في العالم القروي احترام 
واحد العدد دالضوابط وال سالمة داملواطنين ولكن بالليونة الضرورية 
وبأخذ باإلعتبار الخصائص املحلية، القضية ديال برنامج داملساعدة 
على  نتكلم  وبغيت  جاية  اللي  القروي  العالم  في  واملعمارية  التقنية 
بواحد  واللي جا  القروي  العالم  في  االجتماعي  السكن  ديال  البرنامج 
العدد ديال التحفيزات قانون املالية ديال 2019 واللي بدى كيعطي 

األكل ديالو بحيث..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لإدريسلج ي:

جملة   2021-2016 الحكومي  برنامجكم  الوزير،  السيد  شكرا 
من تدابير تهدف إلى تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم املوازين 
إقصاؤه  تم  بتاوريرت  القروي  العالم  الوزير  السيد  ولكن  املجالية، 
من برامج التقليص والفوارق اإلجتماعية واملجالية الذي أرصد له 50 
مليون درهم من برنامج هذا إلى فك العزلة عن العالم القروي. أين هم 
املسالك السيد الوزير؟ الناس باقية حاصلة، باقي الناس ما كيسلكوش 
ال في الشتاء وال في الصيف، أين هم املسالك؟ وكيفاشتم إقصاء بعض 
السيد  كيفاش  2016-2021؟  تاع  هاد  من  ماستافدوش  الجماعات 
الوزير هاد املسالك اللي باقية الناس محاصرة..، كيفاش السيد الوزير 

الفك ديالها؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم، 
إن لم يكن هناك تعقيب إضافي، هناك تعقيب إضافي؟ فريق األصالة 

واملعاصرة أوال، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاشرقرق:

شكرالاوسي لاورئيس،

أيضا  ولكن  الحضري،  بالتأهيل  نقوم  أن  الوزير، جميل  السيد 
أجمل أن نهتم بالعنصر البشري. هناك مجموعة من التجزئات السكنية 
السيد الوزير اللي فيها مشاكل ديال تسوية الوضعية القانونية للعقار. 
اليوم املواطن البسيط املغربي محتاج واحد الوثيقة اللي تتسمى الرسم 
الثانية  الحاجة  وليداتو.  على  و مطمئن  يكون مطمئن  باش  العقاري 
السيد الوزير، هناك مجموعة اتفاقيات مع مجموعة من الجماعات 

اللي وقعت وتنتظرو التفعيل ديالها، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  اإلضافي،  التعقيب  إطار  في  دائما 
والتعادلية، تفضل.

اونائبلاوسي لمحم لبلحسان:

السيد الوزير، القانون ديال التعمير في العالم القروي، بغينا هللا 
الواحات ما�ضي بحال  العالم القروي، ألن  لهاد  يجازيكم بخير تفرقو 
العالم القروي ديال العروبية ديال هنا، الواحات داب القصور كيف 
ما كتعرفو بأنه ما بقاوش كافيين للناس، لهذا كنعطيكم مثال، املنطقة 
ديال الجرف بغاو يتوسعوا الناس ولكن ما لقاو كيفاش يديرو، لهذا هللا 

يخليكم بغينا باش تشوفو �ضي قانون خاص للواحات، وشكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

فريق التجمع الدستوري تفضلوا.

اونائبلاوسي لعب لهللالآيتلباها:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، هاد ال�ضي اللي قلتو.. الواقع راه �ضيء آخر فيما يخص 
العالم القروي. هاد �ضي اللي قلتو ديال املساعدة التقنية راه ما كاين 
السيد الوزير، راه باقي ما تفعلش، راه تنطالبوكم إيال كانت �ضي حاجة 

وسبق قلنا فهاد..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير للرد على 
التعقيبات.

اوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابلاو طنيل
قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

وإقرار  اعتراف  البد  مجهود،  هناك  تنقول  اللي  الوقت  نفس  في 

النجاعة  باش نعطيو واحد  املجهود  للمزيد من  بأن هناك ضرورات 

العمومي، ما يمكنش نقولو ما كاين  للمجهودات واإلستثمار ال  أكبر 

حتى حاجة. كانت نتائج حقيقية وخص اللي يغمض عينو ويسد عينو 

ومايشوفش. ولكن بالفعل كاين واحد الضرورة ديال نمشيو نحو املزيد 

من تجويد املقاربات ديالنا واملزيد من النجاعة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، وشكرا على حسن مساهمتكم في 

هذه الجلسة. وننتقل للقطاع املوالي، نرحب بالسيد الوزير، وزير قطاع 

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي. 

املسافرين  استقبال  ظروف  وتجويد  بتيهئ  يتعلق  األول  السؤال 

األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملطارات، 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

اونائبلاوسي لمصطفىلت ت :

اوسي لاورئيس،

استقبال  ظروف  وتجويد  تيهئ  حول  نسائلكم  الوزير،  السيد 

املسافرين باملطارات؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

املطارات  في  اإلستقبال  بكيفية  املتعلق  السؤال  هذا  على  شكرا 
املغربية. وقبل ما نعطي التفاصيل واملجهودات اللي كديرها الحكومة 
فهاد املجال، نبغي نذكر أن أكبر مطار في اململكة اللي هو مطار محمد 
األسابيع  فهاد  املشاكل  وواحد  االضطرابات،  واحد  عرف  الخامس، 
األخيرة. بالخصوص بالنسبة لتسليم الحقائب اللي تأخر بشكل كبير. 
واحنا مواكبين هاد العملية ديال معالجة هاد اإلشكالية، مع جميع 
السلطات املطارية ومع كذلك جميع الفئات املشاركين ىفهاذ التدبير 
ديال مطار محمد الخامس وكنظن أننا وصلنا لواحد الصيغة توافقية 
وغادي يتم التوقيع غدا إن شاء هللا على واحد الوثيقة ما بين جميع 
الشركاء باش نديرو حد لهاذ اإلشكالية اللي أثرت بطريقة سلبية على 
البيضاء،  الدار  مدينة  ديال  املطار  فهاذ  املواطنين  ديال  االستقبال 
بالنسبة للمطارات األخرى كتعرفو أن املغرب قام بمجهود كبير لبناء 
واحد العدد ديال املحطات مطارية، عندنا ما يفوق اليوم 20 محطة 
مطارية في جميع أنحاء اململكة واللي كتقوم بالدور ديالها في التنمية 
ديال هاذ املناطق، اليوم كيفاش نحّسنو اإلستقبال داخل هاذ املطارات 
بكذلك مشاركة الشركاء اآلخرين اللي هما في املطارات ما�ضي فقط األطر 

ديال املكتب الوطني للمطارات ولكن كذلك الشركاء.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمصطفىلت ت :

السيد الوزير، في تقديم ميزانية 2019 قلتم أنكم ستصلون لنقل 
24 مليون مسافر هذه السنة أو سنة2020، لكن كيف نستقبل عددا 
منهم واللي كيدخلو لبالدنا خصوصا أن املطارات هي البوابة والواجهة 
ي الجالية فرحانة والسياح يعاودو يرجعو واملستثمر 

ّ
الرئيسية اللي كتخل

يثيق أكثر، هاذ البوابة السيد الوزير اللي كيجيو ليها هاذو كاملين هي اللي 
خاصها مجهودات مجهود مضاعف وكبير من أجل تأهيلها وتطويرها،

أوال: لتحسين ظروف اإلستقبال اللي كل�ضي كيعرف أنها ما�ضي في 
املستوى خصوصا التأخير الكبير في خروج املسافر وتأخر األمتعة؛

ثانيا: الرفع من الطاقة اإلستيعابية بمطارات اململكة أكثر مما قمتم 
به في مطار محمد الخامس؛

ثالثا: مضاعفة الطاقة اإلستيعابية للمجال الجوي، ألنها ستضاعف 
اإليرادات املالية للمكتب الوطني للمطارات.
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السيد الوزير، نعطيكم مثال من مطار وجدة أنكاد واللي بين سوء 
ظروف استقبال املسافرين، كتعرفو أن هاذ املطار له رحالت جوية 
مباشرة دولية وعندو رحالت جوية للدار البيضاء اللي كتجيب املسافرين 
من دول أخرى، وخصوصا أعضاء الجالية اللي كتضيع وكتتأخر في 
غالب األحيان أمتعتهم في مطار الدار البيضاء وحتى اللي وصلتو كتوصلو 
في حالة سيئة ومكسرة، باإلضافة إلى التأخر الدائم واليومي للرحالت 

الداخلية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلوا السيد النائب 
من فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لمحم لمر5قق:

شكرا السيد الوزير املحترم، فتح مطار بني مالل يعتبر مكسبا لإلقليم 
والجهة ككل، إال أن السيد الوزير في بني مالل مازال كنلمسوش التأثير 
ديال هاذ املطار على التنمية ديال ديال املنطقة، إيال كانت 20 ديال 
املطار تتفّعل وتتعبأ العملية ديال العبور نتمناو أن هاذ املطار يكون من 
املطارات، املواطنين السيد الوزير كيطلبو في تنظيم رحالت منتظمة 
مباشرة إلى الديار اإلسبانية واإليطالية والفرنسية وما نكتفيوش بذيك 
الرحالت ملطار محمد الخامس رحلتين ورحلة موسمية مليالنو، وكونوا 
على يقين بأن بهاذ العمل غادي تساهمو وتخّففو العبء على املواطنين 
وغادي تساهمو كذلك في التخفيف من حوادث السير، عوض ما يدوزو 
 يمشيو ملطار مراكش غيدوزو 

ّ
املواطنين يمشيو ملطار محمد الخامس وال

مباشرة للديار في الخارج، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير لكم الكلمة في ما تبقى 
من الوقت.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

فعال تحسين الخدمات في املطارات من املهام ديال املكتب الوطني 
وهو 

ّ
للمطارات، ولكن كذلك بمساهمة الشركاء اآلخرين والبد كذلك ما ن

بالعمل اللي كتقوم به املصالح األمنية لتسهيل العملية ديال اإلستقبال 
ولإلجراءات الجمركية داخل املطارات، احنا كنتقدمو اليوم لتبسيط 
مثال  ملراقبة  الجديدة  التكنولوجيات  من  ولإلستفادة  املساطر  هذه 
الجوازات بالقراءة إلكترونية واملكتب الوطني للمطارات وفر املعدات 
عليهم  تسهل  األمن  رجال  يمكن  باش  املطارات  مجمل  في  الضرورية 
مقدمين  حنا  الجوازات.  ديال  املراقبة  وديال  الفحص  ديال  العملية 

كذلك على بوابة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال املوالي هو عن مآل املخططات املحلية للتنمية السياحية، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، ألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لبلحسان:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نتساءل عن املخططات املحلية للتنمية السياحية 
واإلجراءات العملية لتحقيقها؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

حقيقة القطاع ديال السياحة حظي بواحد العدد ديال املخططات، 
مخططات وطنية اللي بدات هادي تقريبا 20 سنة، واللي عطات بعض 
النتائج فبعض املناطق وبعض الجهات، وكذلك السياحة كتعتمد على 
تشارك مع السلطات املحلية، وعندنا واحد العدد ديال اإلتفاقيات اللي 
كانت توقعت هادي يمكن سنوات، واللي طبقت بطريقة أو أخرى، وكاين 
أننا نديرو إعادة السياقة ديالها،  اللي كان ضروري  بعد اإلتفاقيات 
لتطبيقها بطريقة أنجع، وعدد ديال اإلتفاقيات اللي تم فعال التحيين 
ديالها في هاد السنة ديال 2018 و2020، واحد تقريبا 25 اتفاقية اللي 

توقعت مع جهات مختلفة للقيام بالتنشيط السياحي فهاد املناطق.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لبلحسان:

كنا نأمل السيد الوزير أن تقدمو لنا اآلثار والنتائج املباشرة التي 
حققتها هذه املخططات، سواء على مستوى التنمية السياحية، منحة 
االستثمار األفضل للمنتوجات السياحية املحلية، أو من حيث خلق 
الثروة وفرص الشغل، أو من حيث مساهمتها في تحسين دخل الساكنة 
أقطاب  إحداث  حيث  من  أو  املستدامة،  البشرية  التنمية  وتحقيق 
سياحية متنوعة الحضارة والثقافية الطبيعية، ومن حيث مساهمتها 
في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة، التي يتطلع إليها املغاربة، 
والثقافية  والتاريخية  الطبيعية  للمؤهالت  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
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واإليكولوجية التي تزخر بها جهة درعة تافياللت، والتي ال زالت تنتظر 
دورها في اإلستغالل السياحي األفضل.

تدبير  يخص  فيما  املعالم  واضحة  حكومية  سياسة  غياب  إن 
إلى  حتما  يؤدي  السياحي،  بالقطاع  املرتبطة  العمومية  السياسات 
الفشل أي مخطط أو إستراتيجية أوبرنامج للتنمية السياحية، مادامت 
اإلجراءات الترقيعية تغطي على هذا القطاع اإلستراتيجي، املفروض أن 

يشكل رافعة أساسية للتنمية املحلية واإلقالع التنموي املنشود.

السيد الوزير، الناس درتو تشارك مع الدولة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تعقيب إضافي من 
فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاوهاديلاوشريكة:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، إيال غادي نرفعو من السياحة وباألخص السياحة 

الجبلية، وكنهضر على السياحة الجبلية في جهة بني مالل خنيفرة، يعني 

اللي كاين واحد العدد ديال املنتزهات كسد بين الويدان، سد احمد 

الحنصالي، وبعض العيون: عين اسردون وعين أم الربيع، يعني عدد كثير 

ديال املنتزهات اللي كاينين فهاد الجهة، لكن السيد الوزير اإلشكال اللي 

كاين هو املطار ديال بني مالل، يعني اللي إذا بغينا نجيبو هاد السواح 

وهاد..، يعني خصنا نشوفو حل لهاد املطار ديال بني مالل، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

على  للرد  الوزير  السيد  تفضلوا  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 

التعقيبات.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

على املطار ديال بني مالل اللي هو منشأة فنية متميزة، اللي الحمد هلل 

بالدنا قامت بها، ملا تبرمج هاد املطار ديال بني مالل، ديك الساعة كان 

ال وجود للطريق السيار، ملا تفتح الطريق السيار، نظرا للقرب ديال بني 

مالل مع املطار ديال محمد الخامس، فالعدد من السكان ديال هاديك 

املنطقة كيلجأو باألسبقية لهاد املطار ديال محمد الخامس، ولكن احنا 

ما كنبخلوش وواعيين بأن هاد املطار اللي دار وهاد اإلستثمارات اللي 

ال�ضي،  لهاد  الرحالت  األكبر من  العدد  دارت خصنا نوظفوها لجلب 

املكتب الوطني ديال السياحة واعي بهاد ال�ضي وكيدير مجهودات كبيرة 

باش لهاد املطار ديال بني مالل، يجيب شركات..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير في القطاع هو املتعلق بإنعاش 
اقتصاد املناطق الجبلية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لابراهيملاوضذيف:

شكرالاوسي لاورئيس،

بمناطق  الوزير  السيد  تعلمون  كما  بالدنا  تزخر  الوزير،  السيد 
في  املساهمة  شأنها  ومن  كبيرة  مؤهالت  ذات  مهمة،  جبلية سياحية 
إنعاش اإلقتصاد الجبلي بصفة عامة، ومن شأنها املساهمة أيضا في 
تنويع املنتوج السياحي املغربي. ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها حاال 
ومستقبال لإلستفادة واإلستثمار هذا املعطى وهذه املؤهالت السياحية 

الجبلية؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، أنا عندي قناعة أن املؤهالت الطبيعية ديالنا 

واملؤهالت الثقافية ديالنا واملؤهالت الحضرية ديالنا هي اللي خصنا 

القطاع  فهاد  اململكة  ديال  الجاذبية  في  أكثر  ونستغلوها  نستعملوها 

ولكن  جذابة،  مناطق  كتعرفو  كما  الجبلية  املناطق  السياحة.  ديال 

قطاع ديال السياحة بوحدو ما يمكنلوش يتغلب على املشاكل مثال ديال 

الولوج لبعض املناطق. البد من تضافر الجهود ديال جميع القطاعات 

باش يمكن لنا نوظفو هاد املؤهالت، اللي الحمد هلل اللي عندنا في بالدنا، 

بعض املناطق الجبلية كتعرف واحد التطور، واحد االزدهار وواحد 

ااإلقبال ديال السواح، نظرا للتجهيزات األساسية اللي توفرت، نظرا 

اللي كاينة، واخا ما�ضي فنادق ضخمة،  كذلك ملؤهالت ديال اإليواء 

ولكن كاين مؤهالت ديال اإليواء، كاين كذلك واحد العملية الكبيرة اللي 

كتدار، هي تشجيع الشباب إلى الولوج إلى املهنة ديال مرشدين سياحيين 

في هاد املناطق الجبلية، وبعض املناطق كتعرف واحد اإلقبال كبير، 

احنا فهاد األسبوع اللي فات، وقعنا واحد اإلتفاقية إلعادة الهيكلة ديال 

واحد املحطة اللي هي رمزية بالنسبة للذاكرة ديال املغاربة، هي املحطة 

ديال  األجيال  اللي كيعرفوها  »أوكيمدن«، هدي محطة جبلية  ديال 

املغاربة، ولكن واحد الحالة ديال االنهيار اللي ما يمكنش نقبلوها وما 

يمكنش كذلك نبقاو..
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اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لالحم اقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، حينما طرحنا هذا السؤال حول إنعاش اقتصاد 
املناطق الجبلية، نعني بذلك �ضيء من العدالة املجالية في التعريف 
باملحطات واملسارات السياحية الجبلية. كنعنيو بها 2 ديال املداخيل، 
املدخل األول وهو املجهود ديال الدولة املتكامل في توفير هاذ التجهيزات 
العدالة مع املحطات  ب�ضيء من  املعبدة واملمرات،  الطرق  األساسية 
الشاطئية والساحلية، كاين املحطات ملي تقرر تكون محطة سياحية 
على الشاطئ توجدت لها الطريق إيال قريبة للطريق السيار توجد لها 
فهاذ  اإلستثمار  ديال  املجهود  لتثمين  كبيرة  أموال  تصرفت  البدال، 
املناطق  لهاذ  األولوية  اإللتفات وإعطاء  الشاطئية شيئا من  املناطق 
والوزارات  األخرى  الهيئات  مع  االلتقاء  مستوى  على  هذا  الجبلية، 
األخرى، أما على مستوى وزارة السياحة التعريف في املعارض الدولية 
املناطق،  بهاذ  بالتعريف  األولوية  لهم  تعطى  بل  الوطنية  واملناسبات 
غيمكن نتكلم اآلن على املياه والغابات حددات واحد املجموعة ديال 
املنتزهات الوطنية توبقال تازكا قريبة لتازة بوهاشم بين 3 ديال األقاليم 
3 أسمطة شفشاون، هاذ املنطقة بوحدها اللي باقة في إفريقيا اللي باقي 
فيها le sapain غير إيال عرفوهاذوك اإلسبان اللي كيجيو للشاون كيدوزو 
ليلتين وال ثالثة إيال درنا طريق اللي كتطلع لجبل ديال أسمطة وكيلقاو 
النوع شجر الشح اللي موجود عندهم في جنوب إسبانيا بالتأكيد غادي 

نزيدو العدد ديال هاذ.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد النائب، 
انتهى وقت التعقيبات اإلضافية، انتهى الوقت التعقيبات اإلضافية 
هل من تعقيب إضافي آخر؟ الفريق اإلستقاللي 2 دقائق وثانية، هل من 

تعقيب إضافي؟ la régie.. معلومة خاطئة تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاوبكاقي:

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، تشجيع السياحة الجبلية بالنسبة لتافوغالت إقليم 
بركان السيد الوزير، اللي كتعرفو املنطقة مزيان مؤهالت الطبيعية 
ديالها ولكن لحد اآلن تفتقر إلى أدنى �ضيء بالنسبة للفنادق وال املنشآت 
السياحية واملسائل األساسية بالنسبة للطريق دبا راه كاينة الطريق بينها 
وبين السعيدية، واللي كتحد على الطريق السيار الرابطة بين العيون 

وعبر تافوغالت وبركان.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، املرجو ضبط الوقت من طرف 
التعقيبات في ما تبقى من  للرد على  الوزير  الكلمة للسيد   ،la régie

الوقت 24 ثانية بالضبط.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

هاذ األسبوع اللي فات كان عندي الشرف أنني اكتشف واحد الجهة 
اللي هي وزان اللي هي منطقة في بداية الريف، واللي هي عندها واحد 
ي عندها واحد الثقافة ولي عندها واحد التاريخ واللي ما 

ّ
التراث رائع ول

كيخصهاش بزاف باش حتى هي تنطلق في هذا القطاع ديال السياحة، 
وأنا أشكر الفاعلين املحليين.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، وشكرا على حسن مساهمتكم، 
ننتقل مباشرة إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بإصالح اإلدارة 
األول  السؤال  الوزير،  بالسيد  الترحاب  بعد  العمومية  الوظيفة  و 
عن تقييم تعميم الساعة الصيفية وأثرها على املواطنين، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، الكلمة للسيدة 

النائبة، تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لسذادل5خنيني:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، قررت الحكومة تعميم إضافة ساعة على التوقيت 
الرسمي للمملكة، والتزمت باش تقدم واحد التقييم على هاذ األثر ديالو 
على املواطنين من جهة وعلى األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية من 
جهة أخرى، وعليه نسائلكم السيد الوزير، هل قمتم بهذا التقييم ما 
هي نتائج املقارنات بالتوقعات القرار املذكور؟ وما هي اإلجراءات التي 

تعتزمون القيام بها ملواكبته على صعيد اإلدارات العمومية؟ وشكرا

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم الوزير للجواب تفضلوا.

املنت بلو ىلرئيسل او 5يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار3لقباو ظيفةلاوذم مية:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، على تفضلكم بهذا السؤال الذي 
املوضوع،  هاذ  بخصوص  العام  الرأي  تنوير  لنا  سيتيح  من خاللكم 
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تسألون السيدة النائبة املحترمة، هل قمنا بهذه الدراسة؟ أذكر السيدة 
النائبة املحترمة، أن الدراسة منذ عدة أيام خالصاتها في تقرير تركيبي 
العام،  الرأي  عليها  واطلع  الرسمية،  الوزارية  البوابات  في  منشورة 
بطبيعة  تفاصيلها.  بعض  ونشرت  الوطنية  الصحافة  عليها  واطلعت 
الحال الدقائق املعدودة أو الثواني ال تتيح التفصيل فهاذ املوضوع ولكن 
يمكن نقول ليك بأن املرحلة األولى من الدراسة كانت كتهم تقييم فترة 
خمس سنوات من تطبيق مرسوم 2012، من 2012 ل2017 اعتمدتنا 
التوقيت املزدوج، وهاذ الدراسة خلصت إلى أن التوقيت املزدوج ربما له 
سلبيات أكثر من اإليجابيات، وبالتالي فتجاوبا مع تطلعات املواطنين، 
قررنا نستقرو في واحد التوقيت معين، واش هو الصيفي وال الشتوي؟ 
املرسوم مدد التوقيت الصيفي إلى الفترة الشتوية وأخضعه للمرحلة 
الثانية من الدراسة باش نشوفو األثر ديالو في املجال ديال الصحة، ديال 
اإلقتصادي  واألثر  الداخلي  واإلستهالك  النقل  العام،  األمن  الطاقة، 
بصفة عامة، وهي نتائج سبق أن أعلنت عنها هي نتائج تطمئن وتبدد 
أن  املواطن  عند  الخلط  واحد  ربما خلقت  اللي  املخاوف  من  الكثير 
اآلثار على الصحة واضطرابات النوم هو ال يأتي من التوقيت الصيفي 
املستدام على مدار السنة، هو يأتي من التغيرات املتكررة، يعني كنديرو 
التوقيت الشتوي، وفي مارس كنرجعو للتوقيت الصيفي وبما أن رمضان 

فهاذ السنوات األخيرة تنضطرو نديرو أربع تغيرات..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لسميرلعب لامل لى:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، شكرا على الجواب ديالك، قلتي بأن كنبدلو أربع مرات 
في السنة التوقيت، في العلم ديالي احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي 
كتبدل 4 مرات في السنة التوقيت، وبطبيعة الحال هاذ ال�ضي غير صحي 
وغير طبيعي، التقرير شفناه إيجابي أكثر من سلبي ولكن واش الوزارة، 
واش الحكومة عندها اإلجراءات اللي كتصاحب باش يكون الدخول 
ديال التالميذ والدخول ديال اآلباء ديالهم في الوظيفة العمومية أو 
الوظيفة الخاصة؟ علما أن كاين واحد املرونة واش ديك املرونة غتكون 
هي السبب ديال الفو�ضى؟ واش كاين إجراءات اللي الحكومة غتقوم بها 

وخممت فيها وغطبقها؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

النائب من فريق األصالة  الكلمة للسيد  هل من تعقيب إضافي؟ 
واملعاصرة.

اونائبلاوسي لع يلب عرفة:

السيد الوزير واألخ العزيز، التوقيت الصيفي، التوقيت الشتوي، 

التوقيت الرمضاني متى ستنتهي هاذ املهزلة؟ ومتى ستنتهي هاذ البدعة 
املغربية؟ التي تؤثر سلبا على حياة ديال الناس؛ التمدرس ديال األطفال، 
العشا دابا كنصليو في الجامع مع 11 ليال. أنا كنعتقد بأنه يجب إعادة 
النظر فهاذ التوقيت الذي يؤثر سلبا على املعنويات ديال املغاربة، إيال 

كاين �ضي دراسة وريوها لنا وعطيونا الحقائق ديال األشياء...

اوسي لرئيسلالجلسة:

ثواني  بضع  في  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
عشرين ثانية، تفضلوا.

املنت بلو ىلرئيسل او 5يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار3لقباو ظيفةلاوذم مية:

السيد النائب املحترم، إيال كاين �ضي دراسة وريوها لنا راه في البوابة 
منذ عدة أيام وأسابيع وأنا أنتظر التفاعل وردود الفعل هاذ الناس 
يمكن ما كيبغيوش يقراو. اإلجراءات..، شوف املغرب..، كاينة مشاكل 
في املغرب في واحد العدد ديال القطاعات ولكن غادي يكون من غير 
املستقيم والنزاهة الفكرية أن نعلق على مشجب الساعة، يعني احنا ما 
غيرنا ال توقيت صيفي ال شتوي، احنا بالعكس مشينا لإلستقرار، هذا 

التوقيت الصيفي..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، السؤال املوالي هو عن التسريع في تنزيل الالتمركز اإلداري 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لغياث:

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، بغينا نعرفو فين وصلتو في تنزيل مرسوم الالتمركز 
اإلداري؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

املنت بلو ىلرئيسل او 5يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار3لقباو ظيفةلاوذم مية:

هو  اللي  السؤال  بهذا  تفظلك  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع الذي ينبغي أن يستأثر بإهتمام بالغ املواطنين املغاربة، ألن 
ميثاق الال تمركز هو مشروع يعني يكاد يكون ثوريا في التنظيم اإلداري 
داململكة املغربية، ألول مرة إدارة في نموذج شديد التمركز، تقرر نقل 
االختصاصات التقريرية إلى الجهات وليس كشعار، ألن هذا من املشاريع 
القليلة املؤطرة بأجندة مضبوطة، بمعنى في نهاية هاذ الشهر ينبغي على 
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كل القطاعات أن تكون قد أعدت وعبأت التصميم املديري املرجعي 
لعدم تمركز مصالحها الخارجية، بمعنى غتقول لينا كل إدارة أشنو هي 
اإلختصاصات اللي غتنقل وأشنو هي املوارد املالية والبشرية واملؤشرات 
التنموية اللي ما غاديش، وفي أي وثيرة احنا درنا 4 اإلجتماعات للجنة 
الوزارية لالتمركز اللي كترأسها السيد رئيس الحكومة، وكنشرف بتأمين 
السكرتاية ديالها، وقمنا باملصادقة على أول تصميم توصلنا به وهو 
الداخلية، واآلن احنا كنتاظرو كاين تصاميم أخرى  التصميم وزارة 
كتوصل فjuillet 30 خاص يكون جميع القطاعات الوزارية عندها 
خارطة الطريق، ومن دبا 3 سنين خاص تكون اإلدارة املغربية كلها ال 
ممركزة بينهما بموجب املرسوم، إذن هذا واحد الورش جيد جدا أن 
السادة نواب األمة يبقاو يطرحو علينا باستمرار، باش املغاربة يعرفو 
أشنو هي الوثيرة اللي غاديين فيها في إطار الالتمركز، وفي إطار اإللتزامات 
املتقدمة  الجهوية  كيدعم  اللي  إداري  النموذج  واحد  غتعطينا  اللي 
وكيقرب املواطنين أو كيعمل على توطين السياسات العمومية وفق 

اإلنصاف في تغطية املجال الترابي، وشكرا السيد النائب املحترم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب.

اونائبلاوسي لمحم لغياث:

شكرا السيد الوزير، من خالل الرد ديالكم كيبان بأن هناك إجماع 

على أن هذا ورش وطني كبير، ما �ضي مجرد نقل السلطات واالختصاصات 

ما بين املركز والجهة، وكذلك بداية حقيقية لنظام لنظام جديد في 

العقليات  في  تغيير  ال�ضي كيتطلب  ببالدنا، وهاذ  التدبير ديال اإلدارة 

وفي السلوك لدى الفاعل السيا�ضي ولدى الفاعل العمومي، ولكن مع 

لألسف كنالحظو وخوذ هاذ ال�ضي من باب التنبيه به السيد الوزير بأن 

الحكومة راه ما عاطياش الحجم الحقيقي لهاذ الورش، ونعطيك بعض 

املالحظات، أوال القيادة املشروع إيال دار �ضي ملف خاصو يبقى عند 
رئاسة الحكومة، بتتبع أسبوعي، ألن امللف كبير. املالحظة الثانية أن 

القطاعات الحكومية راه جا في املداخلة ديالكم، ما منخرطاش كلها، 

قلتي في 30 يوليوز خاص يتحطو وال 30 يونيو، أنا كنظن بأن قطاع 

واحد اللي حط التصميم داملديري ديالو، هذا دليل بأن القطاعات 

الحكومية راه مازال يعني الوزراء مازال ماقدينش يطلقو، الحجم ديال 

االختصاصات اللي مفوضة راه مازال خاص إعادة النظر فيها داك ال�ضي 

مازال متواضع، مصلحة البالد تتطلب هذا، وكنالحظو كذلك تداخل 

في االختصاصات، ما بين الهيئات املنتخبة وما بين اإلدارة، بالتالي من 

هنا يمكنا نتصورو نوع ديال البلوكاج اللي يقدر يكون، مدة التنزيل ثالث 
السنوات السيد الوزير بزاف، هاذ املشروع راه من 93 واحنا كنجرجرو 

فيه، والخالص ديال البالد فهاذ املشروع هذا، وبالتالي 3 سنين راه.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ مابقاش 
الوقت مع األسف السيد الوزير، نمر للسؤال املوالي وهو عن تسوية 
الوضعية اإلدارية واملالية لحاملي الشواهد العليا من موظفي الجماعات 
الترابية املرتبين في ساللم دنيا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق العدالة والتنمية، الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لعمرلاحمين:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير املحترم، ببعض الجماعات الترابية موظفون حاصلون 
على شواهد عليا كاإلجازة واملاستر وغيرها، يعملون كأعوان بمختلف 
مصالح الجماعات بالنظافة والبستنة وغيرها، مرتبون في ساللم دنيا 
ويتقاضون أجورا هزيلة ال تناسب شواهدهم العليا وعطاءهم املنهي، 
لذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املستعجلة التي ستتخذونها 

إلنصاف هؤالء املوظفين؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

املنت بلو ىلرئيسل او 5يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار3لقباو ظيفةلاوذم مية:

شكرا السيد النائب املحترم على تفضلكم بهذا السؤال، أوال ينبغي 
أن أوضح أن هاذ األمر ديال تسوية األوضاع املالية واإلدارية لبعض 
املوظفين طبقا لحاملي الشواهد ال يخص فقط الجماعات الترابية، 
هو موضوع أفقي يخص املوظفين في كافة إدارات الدولة واملؤسسات 
العمومية، األمر يتعلق بموظفين تابعوا دراستهم وحصلوا على شواهد 
عليا، يعني بعد أن انخرطو في الوظيفة العمومية من تلقاء اختيارهم في 
ساللم دنيا، إذن بعض ما توظفو في ساللم دنيا تابعو الدراسة وحصلو 
على الشواهد، لكن هؤالء املوظفين هم موظفين مدرجين في أنظمة 
أساسية، عندها مقتضيات عامة أو هاذ املقتضيات بحكم الدستور 
األحكام الدستورية اللي كتقول بأنه الولوج للمناصب يتم وفق الشفافية 
والنزاهة والكفاءة غير في الوظيفة العمومية الكفاءة ما كتحسب بالقيمة 
األكاديمية، الكفاءة كتحسب باعتبارات أخرى معروفة في جميع بلدات 
الناس، الكفاءة عندها مقتضيات ديالها فاملردودية في العمل، إذن دبا 
هذا مرجع، السيد النائب املحترم كتسألني أشنو هي اإلجراءات اللي 
غناخذو، غناخذو كافة اإلجراءات التي يستدعيها األمرو داخل القانون 
اإلطار، وهنا تنبغيو تعاونونا ألن كتطرحو علينا أسئلة عدة مرات على 
فئات املوظفين كذا، يعني ما فيها باس نذكرو بالقانون، كاين واحد 
أنا ميمكنش ناخذ  إذا ما كانش مالئم نغيروه، لكن  النظام أسا�ضي 
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تدابير خارج القانون، القانون كيقول الشهادة في التوظيف، والترقية 
بالكفاءة املهنية، إذن فاإلخوان اللي حاصلين على الشواهد العليا يمكن 
لهم يتقدمو للمباراة اللي كتفتح على حساب املناصب العليا باش يترقاو 
الولوج للدرجة، الولوج للدرجة قانونيا في املغرب ال يتم بالشهادة، يتم 
إما باالختيار باألقدمية وال باإلمتحان ديال الكفاءة، إذا هاذ القانون 

كيبان ليكم في إطار تثمين املوارد البشرية داملغرب ما كافيش.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، واضح كافي، تعقيب الفريق تفضلوا السيد 
النائب.

اونائبلاوسي لمحم لإدعمار:

السيد الوزير، صراحة احنا بغينا نذاكرو معكم في إطار القانون وفي 
إطار الدستور، جميع اإلدارات الوظيفة العمومية سوات الوضعيات 
داملوظفين ديالها بناء على املادة 31 لقانون املالية 2011، وتصالحات 
دالجماعات  املوظفين  إيال  الشهادات،  حاملي  ديالها  املوظفين  مع 
الترابية اللي جزء منهم املرسوم ديال أبريل2011 زاد كرس الحيف في 
حق واحد الفئة، البقية ديالهم كيعانيو دابا إلى حد اآلن، ودخلوا في 
واحد املجموعة التشنجات مع اإلدارات ديالهم في املحاكم وكينصفهم 
األول  اإلقتراح  الوزير،  السيد  داإلقتراحات   2 عندنا  احنا  املحاكم، 
هاذ   ،63 املرسوم  عليهم  يطبق   2012 قبل  الشواهد  عندهم  اللي 
املرسوم اباقي حي، باقي يمكن يتم التنفيذ ديالو، البقية اللي مور يوليوز 
2015، صحيح الجماعات دابا داخلة في التدبير الحر بناء على القوانين 
التنظيمية، تسرعو السيد الوزير في إخراج النظام األسا�ضي داملوظفين 

دالجماعات الترابية، ونفتحو لهم املجال للتراقي كغيرهم من املوظفين.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا السيد الوزير 
على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى آخر قطاع في هاته الجلسة، نرحب 
بالسيدة الوزيرة في سؤال عن توفير السكن الالئق وتنويع العرض سكني 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية الكلمة 

ألحد واضعي السؤال تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لم حلاورج الي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، الشك أن بالنظر للحاجة املاسة للسكن 
واختالف  املستفيدين،  يعني  احتياجات  الختالف  وكذلك  الالئق، 
حاجيات الفئات املستفيدة، وبالنظر اللتزاماتكم في البرنامج الحكومي، 
نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة عن برنامج القطاع في توفير السكن 

الالئق وتنويع العرض ملختلف الفئات؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلي.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينةلاملكلفةلباإلسكان:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال اللي كيطلعو لو املغاربة 
قاطبة عبر أنحاء اململكة، التحدي اليوم فين كاين؟ هو يكون عدالة 
إجتماعية، يعني كل مواطن كيفما كان الدخل ديالو يكون عندو واحد 
السكن كيناسب املدخول ديالو، والعدالة املجالية هو فين ما كان يقدر 
يلقى هاذ املنتوج؟ كيفاش اشتغلنا في الوزارة، اليوم كاين 2 دالبرامج 
للسكن اإلجتماعي، كاينة السكن ديال 250 ألف درهم، وكاينة السكن 
ديال 140 ألف درهم للفئات املعوزة، السكن ديال الطبقة املتوسطة 
ما لقاش إقبال، اليوم واحد العدد ضئيل ديال الوحدات اللي وجدت 
فهاذ الشريحة ديال الطبقة املتوسطة، ولكن درنا واحد الدراسة اللي 
بينات لينا بأن %40 ديال الناس اللي راغبين في السكن خاصهم سكن 
اجتماعي ديال 250 ألف درهم، وكاينة %14 خاصهم أقل من 140 ألف 
درهم، وهذا هو التحدي اللي اشتغلنا عليه واليوم باملجهودات ديالكم 
استطعنا باش نقلصو العدد دالوحدات اللي كان 500 ألف وحدة على 
5 سنين ل100 ألف وحدة على أساس يمشيو للعالم القروي وتستافد 
كذلك املقاوالت املتوسطة والصغيرة، إذن نحن نشتغل بمعية الفاعلين 

دائما في مقاربة تشاركية وكنشغلو القطاع الخاص والقطاع التعاوني.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الكلمة أو التعقيب للفريق تفضلو السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لقرقق:

اوسي لاورئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، املجهودات ديالكم ملموسة اللي كتبذلوها، 
ولكن كيبقى هاذ البرامج، البرامج الوقع ديالها محدود على املواطن، فهاذ 
البرامج يعني تسجالت عليها واحد املجموعة من املالحظات،اللي يمكن 
اإلجمال ديالها فالبعض منا أن هناك هذ البرامج يعني مستفداتش 
منها الفئات املستهدفة، كذلك التكلفة، السؤال ديال التكلفة مقابل 
الجودة، كذلك عدم سد الخصاص املتزايد، كذلك يعني عدم االستفادة 
ديال بعض الفئات من هاذ البرامج من الفئات الوسطى، مثل الفئات 
الوسطى، كذلك املضاربات اللي كتوقع في هاد املجال، كذلك عدم 
مراعاة الخصوصيات املحلية دهاذ البرامج هاذي، كذلك عدم دمج 
هاذ البرامج هاذي في املخططات املحلية، هاذ املالحظات كاملة كيفاش 
غادي يمكن نتغلبو عليها باش نجاوبو على السؤال داملواطن اللي كيبغي 
في  وبالتسليم  مناسبة،  وجودة  مناسبة،  بتكلفة  الئق  السكن  واحد 

املوعد، وبمساطر مبسطة، شكرا لكم السيد الوزي.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة في عشرين ثانية، الرد في ما 
تبقى من الوقت.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينةلاملكلفةلباإلسكان:

املرونة مع النشاء أو بقيت أنا اآلخرة، التكلفة أكثر من %60 كلها 
كتجي من العقار، اليوم كنديرو مجهود كبير باش نعبأو العقار العمومي، 
باش يكون الوقع ديالو على التكلفة، أو كنشتغلو على العدالة املجالية، 
ولكن في إطار القانون والحفاظ على الجودة والسالمة داملواطن، إذن 
أبواب الوزارة مفتوحة أو يمكن لينا نجيو للجنة أو نذاكرو فهاذ ال�ضي 

بعمق وبمتسع من الوقت، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السؤال األخير في القطاع وفي جدول األعمال ديال األسئلة هو 
حول السكن التشاركي والتضامني للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

اونائبلاوسي لأحم لبريجة:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، السيد الوزير، القطاع املحكور ديما كيبقى هو 
اآلخر، من اللي بدينا، السيدة الوزيرة، كاتبة الدولة املحترم، هو أن 
تنطرحو ليك اليوم واحد اإلشكالية خطيرة، خطيرة جدا، وما فيهاش 
واحد اإللتزام، هاذ اإلشكالية هي أن الدولة أو الوزارة ملتزمة بثالثة ديال 
املواكبات، مواكبة اجتماعية، مواكبة مالية، مواكبة تقنية، في املواكبة 
اإلجتماعية ينتهي دور املستفيد من هاذيك البقعة األرضية، ينتهي دوره 
بمجرد هدم البراكة، بهاذ بلغة صريحة ومن بعد كتخليه اإلدارة كيبقى 
بوحدو، مع ذيك املواكبة ما كتبقاش، أشنو تيجي، تيجي واحد الشريك 
في  واصل  إمكانية،  عندو  إمكانية،  وعندو  وواصل،  إمكانيات،  عندو 
جميع اإلدارات، حيث عندو الفلوس، حيث، كيخلص البقعة وتيخلص 
لبالن، وتيخلص هاذي، كيفرض الشروط ديالو، وهو غير غريب على 
املنطقة، ما�ضي ولد املنطقة، ما�ضي، ال عالقة له بدور الصفيح كيجي 
تيتشارك مع الناس هذا هو املقصود بالسؤال، تيتشارك مع الناس 
تيخلص عليهم، تيدير ذاك ال�ضي اللي بغى يدير، إيال ما بغاوش يلتا، 
إيال ما توافقش معاهم بحال هكا تيقول ليهم سيرو في ما بغيتو، يم�ضي 
للمحاكم عندو البالن، عندو هاذي، والبد السيدة الوزيرة املحترمة من 
مواكبة هاذ الناس ألنهم ضعفاء، بسطاء، كاين العيالت عندهم 80 
عام، كاين واحد الراجل عندو 70 عام، كيفاش غادي يبقى غير غادي 
مع واحد تابع واحد مول الشكارة هو تابعو غادي معاه تابعو، وتيطلعو 
هنا ويهبطو هناي لذلك كاين شكاية في العمالة، شكاية في املحاكم، 

شكايات هنا، لذلك البد من واحد الخلية واحد وال �ضي مصلحة وال �ضي 
حاجة باش تفك هاذ املشاكل تصنتو ليهم واحد من سيدي مومن وال من 
البرنو�ضي غادي يقول ليه هبط للمحكمة ديال آنفا ديال املدينة وا ما 
عمرو غيم�ضي للمحكمة هاذي، ما عمرو غيتواصل مع �ضي عمالة، ما 
عمرو غيتواصل مع �ضي إدارة، لذلك البد من البحث فهاذ الناس هاذو 

ونواكبوهم

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيدة الوزيرة الجواب.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينةلاملكلفةلباإلسكان:

السيد الرئيس والسيد رئيس الفريق، احنا السؤال اللي توصلنا به 
واللي برمج، هو على حول التعاونيات، السكن التعاوني، ولكن ال بأس، 
صحيح أن السيد النائب املحترم كاين مشاكل، والناس خاصهم واحد 
الخانات واضحة فين يلجأو باش يساعدهم الحلول للمشاكل ديالهم، 
الوزارة كتشتغل في إطار منظومة محلية، إذا املنظومة املحلية اللي 
فيها ممثل الوزارة، السلطة املحلية، وممثل على الجمعيات إيال كانو 
لينا  وكيضبطو  وكيشتغلو  التعاونيات،  ديال  الفدرالية  وال  منظمين 
دالشكايات،  كبير  العدد  بواحد  توصالت  صحيح،  الوزارة  الالوائح، 
ولكن عندنا مفتشية عامة اللي كنحيلو عليها هاذ امللفات وكتدير لينا 
 ،chikaya.ma أو كتبث فهاذ األمر هذا، والحكومة حلت البوابة ديال
إذن في إطار هاذ القنوات املفتوحة، كنحاولو نعالجو بعض الشكايات، 
لكن ملي كتم�ضي األمور للمحاكم، راه ما يمكنش ندخلو إال بعد بت 
املحكمة في امللف، ونزيد نأكد عليكم، ونزيد نطمأنكم بأن األبواب ديال 
الوزارة وكتابة الدولة مفتوحة على مدار األسبوع، ويمكن لينا فهاذ 
لقضية ديال البت في عدد الشكايات، وشنا هي التقييم ديال املردودية 
ديال البوابة اإللكترونية chikaya.ma يمكن لينا نجلسو عليها ونذاكرو 
ونشوفو شكونا هما الحلول لتسريع هاذ البت في املشاكل، ألن الوقت 
حتى هو كيلعب دور كبير في تعقيد املساطر واملشاكل، والحلول كلها 
ممكنة، صحيح العنصر البشري إيال اشتغلنا عليه خاص املغاربة يكونو 
كيأمنو بالقانون، وكيردخو للمساطر، منين كتخرج على القانون وكتدير 
مسطرة خاصة بك، راه كيصعاب علينا باش نتبعو، كل واحد بغى 
قانون لراسو وكل واحد باغي املساطر وكاينة اللي كيبغي يحرق املراحل، 
وبالتالي خاصنا نكونو واقعيين واملغاربة، ولكن الحكومة عندها جميع 

اإلمكانيات وجميع اآلليات باش نبتو في الحلول املمكنة

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على حسن املساهمة، وبعد كامل املرونة، 
ننتقل، نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، 
ونمر اآلن لتناول الكالم وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا 
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املوقر، والكلمة للمتحدث األول عن فريق األصالة واملعاصرة حول أزمة 
املاء الصالح للشرب في املغرب القروي والجبلي وكيفية مواجهة العطش 

خالل هاد الصيف، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 3ل5ه رلاو هابي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اململكة  أقاليم  من  مجموعة  أن  علما  أحيطكم  الوزير،  السيد 
كتعرف إشكال كبير في ندرة مادة حيوية جدا اللي هي املاء، مجموعة من 
أقاليم اململكة، السيد الوزير، كتعرف أزمة العطش، ونحن دولة فيها 
أكثر من 140 سد، كيف يعقل السيد الوزير أن هاد اإلشكال مستمر 
إلى يومنا هذا لسنوات عديدة، اليوم السيد الوزير، إقليم العرايش في 
مركز موالي عبد السالم بن مشيش ومجموعة املداشر املجاورة وامراس 
بوزهري مجموعة من املداشر السكان كذلك كيعرفوا ندرة كبيرة في 
هاد املادة الحيوية مما ينعكس سلبا على املعيش اليومي ديالهم، على 
االقتصاد املحلي وكذلك على السياحة الروحية التي تعتبر هاد املنطقة 

موردا أساسيا لساكنتها،

السيد الوزير، اليوم الساكنة ديال هاد اإلقليم تضرعت، يئست، 
الوزير،  السيد  عرائض  كتكتب  اليوم  بالشكايات  باملراسالت  عيات 
وترسلها للجهات املسؤولة باش يجبروا لها حل جذري لهاد اإلشكال، 
املنطقة  على  بزاف  بعيدة  ما�ضي  هي  وللي  املنطقة  هاد  كتعرفو  اللي 
الحضرية، كذلك السيد الوزير إقليم وزان اللي فيه 2 السدود واللي 
تعطات انطالقة كبيرة لواحد املشروع في 2007، اعطى االنطالقة ديالو 
صاحب الجاللة نصره هللا، ولكن اإلشكال الكبير ديال املكتب الوطني 
للماء الصالح للشرب ما عرفنواش كيفاش، عالش اإلشكال ما زال 
مستمر؟ فهاد اإلقليم اليوم، السيد الوزير، هناك ساكنة ال تبعد أقل، 
تبعد أقل من كيلومتر واحد على السدود، لكن تتعرف هاد اإلشكال، 
بغينا نعرفو معاكم السيد الوزير هاد الحكومة، واش عندها سياسة 
جديدة إستراتيجية جديدة، سياسات عمومية جديدة الخاصة بهاد 
لهاد  اإلستراتيجية  واحد  املا؟ واش كتعرفوا؟ عندكم  ديال  اإلشكال 
الساكنة باش على األقل، هاد اإلشكال ما يبقاش مستمرو، ألن ال يعقل 
أن مدار حضري ومدار قروي ال يبعد بكثير عليه، الناس ديالو كيعرفو 
العطش، واحنا باقي نتذكر هاد األزمة اللي عرفتها مجموعة من املناطق 
اللي خرجوا الناس في مسيرات واحتجاجات، نتأمل، السيد الوزير، أن 
هاد الحكومة هادي، خصوصا الوزارة املكلفة بهاد القطاع أن يكون بعد 
سبب الغياب، املانع خيرا باش يجاوبنا السيد الوزير، وكذلك أنه تكون 
السيد  الساكنة وشكرا  لهاد  الحلول  إليجاد  إجابات جذرية  عندكم 

الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  نظام  نقطة  تفضل،  للجواب،  الوزير  السيد  لكم  الكلمة 
الرئيس تفضل.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاإلشتراكيل)نوطةل
نظام(:

شكرالاوسي لاورئيس،

هاد املادة ديال 152 متعلقة باملواضيع الطارئة، اآلن كاينة موضوع، 
وحدة املوضوع، وفي جلسات سابقة حين يكون وحدة املوضوع حتى فيما 
يتعلق باملادة 152 باش كيكون جواب مستفيض ديال السيد الوزير، 
كيطرحوا الفريقين بجوج املوضوع ديالو، وآنذاك يكون الجواب، ألن 

اآلن إيال جاوب السيد الوزير ما بقى معنى لهاد..، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

صحيح أن املتحدث الثالث بالترتيب، اسمحو لي، ألن كاين الترتيب 
دالبرنامج والسؤال الثالث هو الذي يتضمن العالقة مع السؤال األول، 
وال مانع من طرحه مباشرة بعد األول لوحدة املوضوع، تفضلوا السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاإلشتراكي:

شكرالاوسي لاورئيس،

غير استكماال، بطبيعة الحال، هاد املوضوع ديال ديال اإلشكالية 
ديال املاء واالنقطاع ديالو في واحد املجموعة ديال املناطق في بالدنا 
واحد  السنة  فهاد  الشديد  بدايات كل صيف، واألسف  مع  كيتكرر 
املناطق  معنية،  أصبحت  معنية  كانتش  ما  اللي  داملناطق  املجموعة 
الشمالية بالخصوص، هذا اإلشكال كيعيشوه املواطنات واملواطنين، 
كاين عمل كيّدار على املستوى ديال التزويد عدد من املناطق انطالقا 
من السدود، ونتكلم على كمثال اإلقليم ديال وزان اللي هو على مقربة 
من أكبر سد، سد الوحدة واللي كتعاني واحد مجموعة ديال الجماعات 
القروية، بطبيعة الحال، كاين برنامج كيتم اإلعداد ديالو، ولكن املاء هو 
الحياة، ما يمكنلوش يتقطع وننتظرو حتى تكمل هاد البرامج، كنعتقد 
السيد الوزير على أن الحكومة مطالبة بشأن أنها تكون واحد التعبئة 
الجهوي  املستوى  على  التعبئة  واحد  تكون  املعنية،  املناطق  بكافة 
واإلقليمي املناطق اللي مضررة بشكل كبير أنها توفير ديال املاء الصالح 
بالنسبة من للقطيع الحيواني  للشرب للساكنة ديالها، وكذلك حتى 
اللي كاينة بها، ألن في بعض املناطق اإلشكال اإلشكال كبير ويدفع إلى 
اإلحتجاج، ويدفع كذلك إلى الهجرة، وهنا املفروض على أنها يتم التعامل 
بواحد التعبئة وطنية كبيرة ، ألن األمر صعب جدا في مناطق معينة، ومن 
ناحية أخرى كاين واحد الجانب اللي مرتبط باإلخبار، ألن األمر ال يتعلق 
فقط باملناطق القروية، أنا تكملت على إقليم وزان مدينة وزان كذلك 
تعاني من هاد من هاد األمر، على األقل يتم األخبار ديال املواطنات 
واملواطنين وكانت تجربة سابقة بمدن، أنا أتذكر بمدينة طنجة كانوا 
كيخبرو املواطنات واملواطنين امتى غيتقطع املا وامتى غادي يجي، ما�ضي 
كيتفاجأوا في واحد اللحظة بأن املا وكيغيب لساعات، بل أكثر من ذلك 
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أن سجلت في السنة املاضية على أن قطعو للناس املا في عيد األضحى، 
صبيحة عيد األضحى قطعوا عليهم املا، أعتقد أن هاد ال�ضي ما خصوش 
يتكرر هاد السنة، وتكون تعبئة ألن األمر ليس بالهين، األمر يتعلق باملاء 

الصالح للشرب، » قجذلنالمنلاملاءلكلل�سيءلحي« شكرا .

اوسي لرئيسلالجلسة:

وشكرا لكم السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

اوسي لمصطفىلالخلفي،لاو 5يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك مةل
املكلفلباوذالقاتلمعلاوبرملانلقاملجتمعلامل نيلباونيابةلعنلاوسي ل

عب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكلقاملاء:

هاد  بخصوص  سياسة  هنالك  أوال،  الوزير،  السيد  عن  نيابة 
اإلشكالية املطروحة، وانا كنشكر السيدة النائبة املحترمة والسيد النائب 
املحترم على طرح هذا املوضوع اللي عندو واحد الراهنية وحساسية 
كبيرة بالنسبة للمجتمع، وأتفق على ضرورة الرفع من مستوى التواصل 
واإلخبار ديال عموم املواطنين واملواطنات بهاد األمر، السياسة الحالية 
تقوم، هي عندها بعد استباقي، ألنه اآلن التوقع ديال صيف 2019 أننا 
غادي نواجهو إشكالية على مستوى 40 مركز ومدينة، هادي الدراسة 
اللي كاينة حاليا، املناطق اللي تشار ليها السنة املاضية فعال واجهنا 
فيه إشكاليات، ولكن في صيف 2018 كان مجهود مهم، خاصة على 
مستوى 41 مركز 5 مراكز منها اللي وقع فيها التدخل 145 ألف زبون منها 
تسع مراكز اللي تمت املعالجة الوضعية ديالها، و5 مراكز اللي تبرمج أن 
املعالجة تم في فترة الحقة في 2019، اليوم هاد الصيف التحدي كما 
قلت موجود على مستوى 40 مدينة ومركز والتي من املرتقب أن تعرف 
عجزا في تزويدها باملاء الشروب خالل فترة الذروة، السياسة املتبعة 

أوال، املكتب معبأ، هنالك الخطوات التي اتخذت أفضت إلى ما يلي:

املشاريع ديال حل  العمليات  في  27 مركز  40 مركز،  في هاد  أوال 
املشاكل ديالو، فاش تنقول مركز ومدينة بمعنى يمكن يكون جماعة 
حضرية جماعة قروية أو مدينة من الحجم ديال املدينة ديال وزان، 
بواحد طريقة  التأمين  يوقع  اإلنجاز وغادي  في طور  فاملشاريع توجد 
جزئية، ولكن احنا عندنا التوقع ديال مع صيف 2019 غادي تنتهي فيها 
العمليات ديال األشغال باش غادي يولي املشكل محلول بشكل دائم، 13 
مركز جديد اللي فيها العجز، غادي بالضرورة غادي تّدار العملية ديال 
التعبئة ألن األشغال ما زال ما انطلقاتش باش نقولوا الحل غادي يكون 
من غادي من يتم القضاء على املشكل بصفة كلية هاد السنة، ولكن 
غادي يتّدار مجهود من أجل التأمين ديال الحاجيات ديال هاد الساكنة 
بالطرق املتعارف عليها، ما هو أسا�ضي أن املكتب في إطار اإلستراتيجية 
اللي اتخذها، حاليا عدد التدخالت ديالو شملت 715 جماعة ترابية، 

يعني، واحد املجهود كبير للتأمين الحاجيات من املاء.

كاين سياسة وطنية استباقية ملواجهة التحديات املرتبطة بندرة 

املياه الجوفية، ألن كانت عندنا مياه جوفية في بعض املناطق، ولكن 
نضبت وما بقاتش أو بسبب الجفاف اللي ضرب بعض املناطق وأدى 
إلى تراجع اإلحتياطات املائية، لهاد السبب كاينة واحد الخريطة وطنية 
على مستوى املكتب لتلبية الحاجيات إما من املاء الشروب أو، اآلن 
املحطات ديال التحية ديال املياه راه كاين املشروع على مستوى الشمال 
كاين مشروع مستوى سوس اشتوكة آيت باها، 2 ديال املشاريع أو 
الكبرى  املائية  التجهيزات  من  املياه  من  التزويد  تأمين  مستوى  على 
كالسدود، وهنا ال بد من اإلشارة لسدين اللي هما مشروعين كبيرين، 
املشروع املرتبط بسد واد غيس على مستوى الشمال باش اإلقليم ديال 
الحسيمة وعدد من األقاليم في الشمال تأمن، أو السد ديال فاصك في 
الجنوب في واد نون من أجل أيضا التأمين ديال الحاجيات، هاد األمر 
يعزز من القدرة ديال التغطية على املستوى املجال الحضري %100 أو 
على مستوى املجال القروي %97 املشكل باقي عندنا في هاديك %3 اللي 

كتشكل تحدي كبير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، املتحدث األخير هو عن فريق العدالة والتنمية 
حول تقييم عملية اجتياز امتحانات البكالوريا، الكلمة ألحد أعضاء 

الفريق، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لاوسذي لاوصادق:

أشرفل علىل قاوسالمل اوصال3ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين،

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 5ير،

اوسي اتلقاوساد3لاون اب،

في إطار املادة 152 من النظام الداخلي، أتناول الكلمة عن تقييم 
إجراء امتحانات البكالوريا، وبهاد املناسبة يسرنا أن ننهيء كل الناجحين 
والناجحات من التالميذ املغاربة، وأن ننهيء األسر التي وراءهم واألساتذة 
هؤالء  ليحقق  والجهود  التضحيات  كل  بذلوا  الذين  اإلدارية  واألطر 
العمومية وما  باملدرسة  لنعتز  أيضا  املرجوة، ومناسبة أخرى  النتائج 
تحققه من نتائج باهرة رغم كل اللي أشكال التبخيس والتشويه التي 
تتعرض لها سمعتها ، ولكن ملا نعطيها اعتبارا وألطرها اعتبارا أكيد أننا 
نستطيع تحقيق نتائج مهمة ومهمة جدا، من اإلجراءات اللي نثمنوها 
أيضا العناية بذوي اإلعاقة اللي خالتهم يحققو نتيجة %80 من نسبة 
النجاح، وأيضا التقدم في محاربة ظاهرة الغش، أيضا ال بد أن ننبه في 
إطار التقييم على أن الظروف التي تتم فيها عملية التصحيح واإلجراء 
محتاج باش نبدلو، تبدل الوزارة واحد املجهودات في توفير الحماية 
الوزارة  ديال  األطر  لحماية  والضمانات  القانونية  والشروط  األمنية 
كلهم، ألنهم تيتعرضوا للتهديد واالعتداء وأيضا الظروف اللي تيدوز فيها 
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التصحيح، ونعتز أيضا بحفلة التفوق باملتميزين، اإلحتفال باملتميزين ، 
اللي مع األسف، نتأسف كثيرا ملا حصل يوم أمس طيلة نهار وليلة األمس 
مؤسسات   2 وتتواكبهم  تتأطرهم  اللي  تافياللت،  بدرعة  للمتفوقين 
الخبراء والباحثين ديال جهة درعة تافياللت لتأهيلهم إلجراء املباريات 

ووضع الترشيحات ديالهم أنهم تعرضو ملنع...

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للحكومة.

اوسي لمصطفىلالخلفي،لاو 5يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك مةل
املكلفلباوذالقاتلمعلاوبرملانلقاملجتمعلامل نيلعنلاوسي لسذي ل
اوذاليل املنهيلقاوتذليمل او طنيةلقاوتك ينل اوتربيةل أمزا5ي،لق5يرل

قاوبحثلاوذلمي:

بدوري أهنيء كافة النجاحات والناجحين في امتحان البكالوريا مع 
تمني النجاح ملن هم مقبلون على الدورة اإلستدراكية، هاد دورة يونيو 
2019 كانت نتائج ديالها مهمة بحيث النسبة بلغت %65 مقابل 57% 
من دورة 2018 بزيادة حوالي تفوق %8 ونسبة اإلناث تفوق %57 من 
الناجحين والنجاحات، هاد السنة أزيد من 100 ألف للي حصلوا على 

ميزة في البكالوريا، بمعنى ما يناهز %51 ألن مجموع الناجحين بلغ 212 
ألف، نسبة معتبرة على مستوى الناجحين في القطب ديال الشعب 
125 ألف، أيضا  141 ألف السنة املاضية كانت  العلمية والتقنية، 
كان  أن  بعد   23671 ارتفع  العدد  املغربية  للبكالوريا  الدولي  املسلك 
السنة املاضية 17325، الباكلوريا املهنية بدأت تتقدم تدريجيا، هاد 
السنة 3646 وإن كان هاد العدد راه ضعيف باملقارنة بأزيد من 212 ألف 
ناجح، ولكن باملقاربة مع السنة املاضية 795، هنالك مجهود بالنسبة 
لألشخاص في وضعية إعاقة لهاد السنة نسبة النجاح حققت 84%، 
وإن كان العدد ما زال األشخاص في وضعية إعاقة اللي كيستافدو من 
التمدرس في إطار املدرسة الدامجة يا هللا وصلنا ل %10، العام اللي 
قبل %5 هاد السنة %10 من هاد الفئة اللي مسجلين في التعليم في 
بالدنا وهذا واحد التحدي كبير اآلن الحكومة اعلنت على برنامج باش 
مع متم 2027-28 نوصلو إلى تأمين استفادة %100، لن ترك بإذن هللا 

طفال مغربيا وخلفنا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، شكرا للجميع متمنياتنا بالفوز للفريق الوطني لكرة القدم، 
رفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ: اإلثنين 5 ذي القعدة 1440ه )8 يوليوز2019م(.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  العمراني  سليمان  السيد  اورئاسة: 
النواب.

اوت قيت: ثالث ساعات ودقيقتن ابتداء من الساعة الثالثة مساء 
والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

الصحة؛ .-

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .-
العلمي؛

الشغل واإلدماج املنهي؛ .-

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .-

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .-
االجتماعي؛

العدل؛ .-

الثقافة واالتصال؛ .-

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .-

الشباب والرياضة. .-

اوسي لسليمانلاوذمراني،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،

الحم لهلللربلاوذاملينلقاوصال3لقاوسالملعلىلخاتملاملرسلين.

اوساد3لقاوسي اتلاون ابلاملحترم ن،

نفتتح الجلسة.

النظام  وبمقتضيات  الدستور  من   100 الفصل  بأحكام  عمال 
الداخلي للمجلس، نعقد هذه الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية 
33 سؤاال شفويا،  الحكومي ويتضمن جدول األعمال  العمل  ملراقبة 

وطبعا سؤال تليه مناقشة في آخر الجلسة.

في البداية، أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس لتالوة املراسالت 
الواردة على املجلس، تفضلي السيدة األمينة.

اوسي 3لعزقهالاوذراكلأمينةلاملجلس:

شكرالوكملاوسي لاورئيس،

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال3ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

توصل مكتب املجلس من فريق األصالة واملعاصرة بمقترح قانون 
يتعلق بالتعمير والبناء في املجال القروي.

بخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من تاريخ 1 إلى 8 يوليوز 2019، توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب 199 سؤاال شفويا، 76 سؤاال كتابيا، 62 جوابا عن 

أسئلة كتابية.

بالنسبة للقرارات املتعلقة بالغائبين للمرة الثانية وتطبيقا ألحكام 
الدستور املنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 69 وعمال بمقتضيات 
املادتين 146 و 147 من النظام الداخلي بمجلس النواب، وحيث أن 
السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم تغيبوا عن الجلسة العامة 
النظام  مقتضيات  تطبيق  تقرر  الدورة،  هذه  خالل  الثانية  للمرة 
الداخلي املحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من املادة 147، وذلك 
بتالوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية للبرملان 
والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكتروني، ويتعلق األمر بالسادة 

النواب :

بلقاسم املير عن جلستي 22 و28 ماي 2019؛

سعيد الناصري عن جلستي 27 ماي الليلية و28 ماي 2019؛

عبد اللطيف الزعيم عن جلستي 22 ماي و28، 2019؛

غيثة أيت بن املدني عن جلستي 27 ماي الليلية و28 ماي 2019؛

عبد  ثم   ،2019 ماي  و28  ماي   22 جلستي  عن  الهياللي  محمد 
اللطيف فويقر عن جلستي 28 ماي و3 يونيو 2019.

وتطبيقا لنفس املقتضيات وحيث أن السيدات والسادة النواب 
خالل  الثالثة  للمرة  العامة  الجلسة  عن  تغيبوا  أسماؤهم  التالية 
هذه الدورة، تقرر تطبيق نفس مقتضيات النظام الداخلي املحددة 
مالي من  مبلغ  147 إلقتطاع  املادة  والرابعة من  الثالثة  الفقرتين  في 
التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحسب عدد األيام التي وقع خاللها 
التغيب بدون عذر مقبول وتالوة أسماءهم في الجلسة العامة ونشرها 
وموقعه  للمجلس  الداخلية  والنشرة  للبرملان  الرسمية  الجريدة  في 

اإللكتروني، ويتعلق األمر بالسادة النواب:

عزيز اللبار عن جلسات 22 ماي و27 ماي الليلية و28 ماي 2019؛

ثم بديعة الفياللي عن جلسات 27 ماي الليلية و28 ماي و3 يونيو 
2019؛

ثم نور الدين البي�ضي عن جلسات 27 ماي الليلية و28 ماي و3 
يونيو 2019.

السيدات  أن  وحيث  الذكر  السالفة  املقتضيات  لنفس  وتطبيقا 
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والسادة النواب تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الرابعة خالل هذه 
املحددة  الداخلي  النظام  مقتضيات  تطبيق  كذلك  تقرر  الدورة، 
مالي من  مبلغ  147 إلقتطاع  املادة  والرابعة من  الثالثة  الفقرتين  في 
التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحسب عدد األيام التي وقع خاللها 
التغيب بدون عذر مقبول، وتالوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها 
وموقعه  للمجلس  الداخلية  والنشرة  للبرملان  الرسمية  الجريدة  في 

اإللكتروني، ويتعلق األمر بالسادة النواب:

إبراهيم الجماني عن جلسات 22 ماي و27 ماي الصباحية والليلية 
و28 ماي 2019؛

إبراهيم املوحي عن جلسات 22 ماي و27 ماي الصباحية والليلية 
و28 ماي 2019؛

أسماء الشعبي عن جلسات 22 ماي و27 ماي الصباحية والليلية 
و28 ماي 2019؛

جواد الناصري ثم السيد النائب بوشعيب عمار ثم السيد النائب 
رشيد التامك ثم السيد النائب صالح الدين أبو الغالي ثم السيدة النائبة 
النائبة  الدرقاوي ثم السيدة  النائب فؤاد  عزيزة الشكاف ثم السيد 
22 ماي و27 ماي  لطيفة الحمود، وهذه األسماء كلها عن جلسات 

الصباحية والليلية و28 ماي 2019.

بالنسبة للقرارات املتعلقة بالغائبين للمرة الخامسة وتطبيقا لنفس 
املقتضيات وحيث أن السيدات والسادة النواب تغيبوا عن الجلسة 
النظام  مقتضيات  تطبيق  تقرر  الدورة،  هذه  الخامسة خالل  للمرة 
الداخلي املحددة في الفقرتين 3 و 4 للمادة 147،إلقتطاع مبلغ مالي من 
التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحسب عدد األيام التي وقع خاللها 
التغيب بدون عذر مقبول، وتالوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها 
وموقعه  للمجلس  الداخلية  والنشرة  للبرملان  الرسمية  الجريدة  في 
اإللكتروني، ويتعلق األمر بالسيد النائب حسن بوركالن عن جلسات 
6 ماي و 22 ماي و27 ماي الصباحية والليلية وجلسة 28 ماي 2019، 

شكرا لكم السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة األمينة، اسمحوا لي قبل أن نباشر جدول أعمال هذه 
الجلسة أن نرحب بالوفد البرملاني من الشقيقة تونس الذين حلوا بين 
ظهرانينا فمرحبا بهم في بلدهم الثاني املغرب، إذن السيدات والسادة 
النواب نبدأ بأول قطاع في هذه الجلسة وهو قطاع الصحة، نرحب 
العالج  توفير  اإلشتراكي عن  للفريق  بأول سؤال  ونبدأ  الوزير  بالسيد 

للسعات األفاعي والعقارب، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاملالحي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم في الفريق اإلشتراكي حول تزايد مخاوف 
العديد من املواطنين واملواطنات من مختلف مناطق اململكة للتعرض 
للسعات األفاعي والعقارب، مما يستوجب من اآلن توفير ما يلزم ملواجهة 
ذلك على مستوى األدوية ووسائل العالج، ما هي التدابير السيد الوزير 

في هذا املوضوع؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كاليلق5يرلاوصحة:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد3لاون اب،

السيد النائب املحترم، اليوم وزارة الصحة عبر املركز املغربي ملحاربة 
التسمم واليقظة الدوائية راكم تجربة ديال 20 سنة، اإلستراتيجية 
من  املرور  من  نت 

ّ
مك يعني  الوقت  ذاك  منذ  توضعت  اللي  الوطنية 

%2.37 ديال الوفيات بسبب اللسعة ديال العقارب إلى %0.18، واليوم 
الوزارة تريد أن تصل إلى هدف 0 يعني وفاة، ولكن خصنا نمر عبر 
العمل مع جميع املتدخلين قطاعات حكومية، جماعات ترابية ومجتمع 
مدني، خاصة فيما يتعلق بالوقاية والتحسيس قبل ما يوقع اللسعة، 
ثم كذلك ملا توقع اللسعة والتكّفل بهاذ اللسعة على جميع املستويات 
بما فيها املستويات الصحية املحلية واستشفائية، ثم كذلك جانب يهم 
تكوين األطر الصحية سنويا، البرامج كتنطلق في شهر أبريل، اليوم هناك 
واحد اللجنة من أطباء متخصصين من أجل مراجعة املنهجية ديال 
التكفل باملصاب وتحيين الدليل، هناك واحد الدليل هو رسم توضيحي 
للعالج واحد Logigramme اللي خص يتّبعوا ذاك املمرض أو الطبيب، 
باش يمكن يعرف شحال يمكن تراقب ملدة 4 سوايع وال خصها تم�ضي 
للمستشفى إلى آخره، ثم كاين اقتناء وتهييئ جميع األدوية. أقول جميع 
األدوية واملستلزمات الطبية ووضعها في أكياس kit 1400 ديال األكياس 

اللي وجدنا وتوزعات على جميع املراكز االستشفائية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاملالحي:

شكرا السيد الوزير على الجواب اللي في الحقيقة عطيتي فيه واحد 
بالنسبة  اللي هي مهمة وكتعطي واحد االطمئنان  املجموعة داألرقام 
لهاد املواطنين اللي هما يعني كيتعرضوا لهاد اللسعات ديال األفاعي 
فيما يخص املناطق النائية، السيد الوزير اللي بغيت نذكركم هو على 
أنه فعال هاد األرقام أرقام دالة وأرقام اللي كيمكن تحسن الوضعية. 
إنما السيد الوزير نتكلم عن املناطق النائية، بالدنا اللي هي في الحقيقة 
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يعني مترامية األطراف على املستوى ديال الجبال، لكي يصعب على أنه 
داك املتعرض لهاد اللسعات يمكن يوصل في واحد الظرف اللي هو زمني 
ومحدد اللي كيستوعب على أنه فعال هناك يعني أطر اللي هي موجودة 
على املستوى ديال املراكز الصحية اللي كيمكن تقوم بالواجب ديالها 
فيما يخص هاد العمل هذا، إنما يعني اإلطار اللي هو كيفاش يمكن 
السيد الوزير يكون عندنا يعني واحد املجموعة داملراكز اللي هي معدة 

لهاد الحالة هذه وبالخصوص في فصل الصيف ألن هاد الحالة هذه..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لحسنلب ركاون:

شكرالاوسي لاورئيس،

وكذلك السيد الوزير املحترم، بجهة درعة تافياللت وبخصوص كل 
من إقليم تنغير وإقليم ورزازات وزاكورة والراشيدية نعاني من غياب 
الصيف  فصل  في  خصوصا  والعقارب  األفاعي  للسعات  العالج  هاد 
وبارتفاع درجة الحرارة، وال يخفى عليكم السيد الوزير املحترم والسادة 
النواب أنه في األسابيع املاضية غادرتنا الطفلة دعاء شهيدة التقصير 
الطبي بإقليم زاكورة املنحدرة بجماعة النقوب نظرا لغياب هذا العالج 
باملستوصف الطبي بالنقوب وكذلك بإقليم زاكورة ما دعى اإلسعاف 
لنقلها إلى ورزازات وفقدت الحياة على الطريق، ومن هذا املنبر السيد 
الوزير نطالبكم بتوفير جميع العالجات املتطلبة في األقاليم التالية، 

وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر، السيد النائب.

اونائبلاوسي لإي ارلأنجار:

السيد الوزير املحترم، ما هو أسباب مستشفى إقليم الحوز اللي 
كيتوفر على 2 دالراديوات، السكانير، 50 سرير بدون أطباء من 2004 
لحد اآلن والناس ديال إقليم الحوز كتم�ضي ملراكش ما بين مستشفى 
ابن طفيل ومستشفى محمد السادس ما كيقضيوش وكاينين واحد 
4 دالحاالت وال 5 دالحاالت حاليا واحد السيد مهرس وواحد السيدة 
دار لها قرار من عند السلطات املحلية أن هي حمقة وباش يرسلوها 
للمستشفى وما قبلوهاش هاد الحاالت ما نعرف شكون هو مسؤول 
عليهم وشكون املسؤول على هاد الساكنة ومستشفى من 2004 وهو 

مغلوق ما كيأدي أي دور، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيبات إضافية أخرى؟ السيد الوزير لكم تعقيب فيما تبقى من 
الوقت.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

العقارب  بلسعات  بالتكفل  يتعلق  فيما  الرئيس،  السيد  السؤال 
ولدغات األفاعي خصنا نعرفوا بأنه مركزة في 5 ديال الجهات وفي شهر 
يوليوز وفي شهر غشت، هاد السنة عطينا االنطالقة اليوم الوطني من 
أجل التكفل بذلك، مع العلم أنه اللقاءات بدات في أبريل وعطيت 
جميع  باش  السلطات  مع  جهوية  اللقاءات  تكون  باش  التعليمات 
املتدخلين يشتغلوا هاد املسألة ديال النقل بعد الترحم على الطفل اللي 
توفات لألسف راه كيتوفاوا حتى ل 50 ديال الناس بلسعات العقارب 
سنويا راه تكلمت على %0.18 وعندنا 30 ألف لسعة في السنة، إذن هاد 
الوفيات مازال كاين الوفيات اللي تيمكن تجنبها خص واحد العمل مهم 
ألن خص ملا يكون اللسعة ما يبقاش اإلنسان يضيع الوقت يجي ألقرب 
مركز ويتم املراقبة ملدة 4 ساعات، وهناك التكفل، األدوية كتعطى في 
املستشفى، ألن هناك دواء اللي خاصو يكون في قسم اإلنعاش، يمكن 
يؤدي إلى وفاة إيال قدر هللا إيال ما كانش هناك إنعاش، فبالتالي ما نقوم 
به في املراكز الصحية ما هو إال تكفل ببعض األعراض، إيال كانت �ضي 
حمى أو �ضي حاجة بحال هكذا ما تبقى خاص اإلحالة ولذلك املسألة 
فهاذ الخمسة الجهات كنأكد عليها خاص تضافر ديال جهود املتدخلين 
لكي يتفادى يعني هاذ الحاالت مع العلم أنه الوقاية مهمة، مع العلم أن 
التدخل ديال الجماعة أو ديال السكنى كذلك، أو ديال يعني في ما يتعلق 
بالجماعة، في ما يتعلق بالنظافة ديال املسكن هاذ العقرب اللي هو سام 
يعني اللي معروف يعني كيدخل للبيوت، يعني هو كيدخل كيقلب على 

البرد على املناطق اللي.

اوسي لرئيسلالجلسة:

املراكز  شبكات  تعزيز  عن  الثاني  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الصحية القروية للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لمحم لب دس:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الخدمات 
الصحية أوال، وتطويرها ثانيا، وتقريبها ثالثا بالعالم القروي؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

السيد النائب املحترم، وزارة الصحة لديها مخطط وطني خاص 
الثابتة،  التغطية الصحية  القروي عبر دعم  بالعالم  لتنمية الصحة 
والتغطية الصحية املتنقلة، وأؤكد على املتنقلة أسطر عليها، ألنها تعالج 
مجموعة ديال املشاكل املرتبطة بالبعد الجغرافي، اللي كيطرح نفسه 
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فهاذ املجال القروي، في ما يتعلق بالصحة الثابتة املراكز ديال الرعاية 
الصحية األولية، راه دزنا يعني من 1938 ل 2011 في العالم القروي إلى 
2034 سنة 2017، دور الوالدة وصلنا ل501، ثم األدوية واملستلزمات 
الطبية واملنتجات الصحية دائما نسعى لكي يكون هناك جميع املراكز 
عندها ما يكفي من األدوية، خاصة بالنسبة لألمراض املزمنة، اإلسعاف 
والنقل املستعجل مؤخرا 60 ديال السيارات اللي تيمشيو للجماعات 
الترابية، إضافة إلى 24 سيارة من النوع »أ« اللي مجهزة اللي عطيناها، 
في  كتكون  غالبا  اللي  املحلية،  االستشفائية  للمراكز  غنعطيوها  اللي 

العالم القروي، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لب دس:

االستثمارات مهمة، ولكن ما كاينش التوزيع العادل على املستوى 
وبالتالي  كبير،  فيها خصاص  اللي  املناطق  بعض  كاين  املجال،  ديال 
برنامج محدد لإلعتناء على األقل  الوزارة عندها  احنا كنطلبو واش 
بعض  أن  الوزير  السيد  تعلمون  موجودة،  هي  اللي  باملستوصفات 
لتقديم  غير صالحة  بنيات هشة،  مجرد  خالية،  املستوصفات شبه 
الخدمات املطلوبة، كاين انعدام األطر الصحية والشبه الطبية على 
مستوى العالم القروي، كان انعدام الدواء والتجهيزات الطبية، إلى متى 
ستظل هاذ، سيظل هذا القطاع عبء ثقيل على الجماعات الترابية من 
حيث ترميم البنايات وإيجاد املوارد البشرية لتسييرها خصوصا بالنسبة 
للجماعات الفقيرة؟ وأخيرا ما حصة العالم القروي من املناصب املالية 

املحدثة بموجب القانون املالي 2019؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيبات إضافية؟ السيد وزير الوقت 2 ثواني، طيب ننتقل 
للسؤال الثالث عن تعزيز املوارد البشرية في قطاع الصحة والسيما في 
الجهات واملناطق ذات الخصاص للفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم للحم ش:

السيد  السيدات،  السادة  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا 
الوزير، الكل متفق على أن هناك خصاص على املستوى الوطني في 
فكرات  أشنو  الوزير،  السيد  والتمريضية،  والطبية  البشرية  املوارد 
الحكومة باش تفك هاذ املشكل هذا؟ وواش ما كتشوفوش باللي تمشيو 
في التوظيف على املستوى الجهوي غيكون، غيسد الخصاص؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرا السيد النائب، التوظيف الجهوي نتمناو أن نوصلو ليه مع 
إصالح ديال يعني القانون ديال اإلدارة العمومية الوظيفة العمومية، 
املجهودات اللي كتقوم بها وزارة الصحة مجهودات مهمة في السنتين 
األخيرتين يعني 4000 منصب سنويا باش يمكن نّداركو الخصاص في 
الوقت اللي ما كناش كنفوتو بين 1500 و2000 في الوالية السابقة، 
كذلك الرفع من العدد ديال الطلبة في املهن ديال الصحة، هناك برنامج 
وطني لتكوين وتأهيل مهنيي الصحة، هاذ السنوات وصلنا ل 6450 
طالب فيها يعني 2580 في السنة األولى من 23 ديال املعاهد، إضافة إلى 
8 ديال املعاهد ديال التكوين املنهي في املهن الصحية اللي بدات في2017، 
واللي كتكون اليوم 260 ديال الطلبة منهم 200 مساعدين للعالج كمهنة 
جديدة، والعالم القروي يستفيد من هاذ يعني العدد ديال املناصب 
اللي  الوقت  في  العامون  األطباء  ديال   111 فيها  منصب   558 حوالي 
ه 200 اللي دخلو في 2018، ف 111 عطيناها للعالم القروي و447 

ّ
يال

ممرض وقابلة، إضافة إلى ما نقوم به كذلك فيما يتعلق بتحضير هاذ 
املهن الشبه الطبية، هناك املشروع اللي تقدم أمام جاللة امللك، املدن 
ديال املهن والكفاءات، الدار البيضاء والرباط غيوصلو حتى ل 800 
مقعد بيداغوجي، باش يمكن نفتحو على جميع الشعب ديال املهن شبه 
الطبية وغنذيو جميع املسالك ديال العالج باملستوى األول للمستوى 

الثالث، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم للحم ش:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، ولكن ما يفوتنيش أن نشكركم على 
املستشفى اإلقليمي اللي كلف الوزارة ديالكم 46 مليار ديال السنتيم في 
إقليم الخميسات، بتعاون بطبيعة الحال مع املجلس اإلقليمي والجهة 
مشكورة وقطاعات أخرى، لكن السيد الوزير اللي كنتخّوفو منو هو 
أننا نوصلو للمشاكل اللي وصلو لو مجموعة ديال األقاليم أن البنايات 
ّدارت وكلفت يعني ماليير باهظة، ولكن ملا نجيوللواقع كنلقاو بأن كاين 
خصاص في هاذ املشاكل هاذي، السيد الوزير، أنا سبق لي في الوالية 
تعزيز  يعني  التعاقد وعلى  تكلمت معكم على  الوالية  السابقة وفهاذ 
 عندهم 

ّ
اللي وال الخدمات الصحية، بشراكة مع املجالس اإلقليمية 

اإلقليمي  املجلس  اليوم  ألن  مستعدين  واحنا  هذا  اإلختصاص  هاذ 
 des يعني  على  ويتوفر  متنقلة  وحدة  على  كيتوفر  الخميسات  ديال 
ambulances يعني سيارات اإلسعاف مجهزة، هذا يعني إيال اعطيتيونا 
ألن العزيمة كاينة واالتفاقية دازت ولكن كنطلبو منكم هللا يخليك أننا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.
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اونائبلاوسي لالحسينلآيتلأقلحيان:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، اليوم يمكن نعتبر الصحة باملناطق الجبلية والقروية 
في غرفة اإلنعاش، وهاذ ال�ضي راجع السيد الوزير للخصاص املهول 
اللي كتعرفو هاذ املناطق من األطر الطبية السيد الوزير، مجموعة من 
األقاليم كإقليم تاونات تنغير وإقليم شيشاوة اللي كتعاني من الخصاص 
في األطر الطبية في مجموعة من الجماعات، على سبيل املثال السيد 
الوزير بجماعة اللة عزيزة ال تتوفر على طبيب ملدة 3 سنوات السيد 
الوزير، وال يعقل السيد الوزير نستهترو بالصحة ديال املواطنين فهاذ 
و هاذ املشكل في أقرب 

ّ
املناطق، وكنطالبو منكم السيد الوزير باش تحل

وقت راه الناس كيعانيو بزاف، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لرفيذةلاملنص ري:

باألطر  الصحة  قطاع  تعزيز  عن  نتكلمو  ما  قبل  الوزير،  السيد 
الصحة،  بقطاع  البشرية  واملوارد  األطر  وضعية  على  نتكلمو  الطبية 
وهنا غنحيلك السيد الوزير على املوارد البشرية واألطر الطبية والشبه 
الطبية التي تم تعيينها في مستشفى املحلي بإمزورن، اللي هو مازال مبلع 
ما عرفناش عالش ما بغيتوش تفتحو ذاك السبيطار، ثانيا الوضعية 
ديال هاذ املوارد البشرية اللي كتعاني األمرين، أوال مشكل التنقل من 
مدينة إمزورن ملدينة الحسيمة، هو أنه ما جبرينش راسهم في مستشفى 

محمد الخامس الحسيمة، اليوم..

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لحيا3لسكيحل:

شكرالاوسي لاورئيس،

 9 إغالق  تم  أنه  الوزير  السيد  انتباهكم  نثير  الوزير،  السيد 
و4  القروي  املدار  في  و5  بوجدور،  إقليم  مستوى  على  مستوصفات 
مستوصفات في املدار الحضري، املبرر دائما عدم وجود يعني أطباء، 
من  مجموعة  في  املهول  الخصاص  الوزير  السيد  الثانية  املسألة 
الجهوي  باملستشفى  الحساسة  التخصصات  في  يعني  التخصصات 
الحسن بلمهدي والذي يقصدونه مر�ضى أقاليم الجهة ككل، أخص 
مما  واحدة،  مداومة  طبيبة  على  تتوفر  التي  الوالدة  مصلحة  بالذكر 
هذا  حل  يعني  أجل  من  العاجل  تدخلكم  الوزير  السيد  يستدعي 

اإلشكال، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرالاوسي لاورئيس،

احنا في توزيع املوارد البشرية نعتمد دائما على الخريطة الصحية 
أو  املراكز  ديال  مجموعة  كتكون  الصحي  العرض  لتخطيط  كأداة 
مستوصفات باش نوضح املستوصف تيكون فيه ممرض ما�ضي طبيب، 
ملا تيغادر الطبيب املركز ما كيتسدش ألن كيبقاو فيهم ممرضين بعض 
املرات قابالت، ولكن تنبقاو نتظرو التعويض بطبيعة الحال اللي يمكن 
يجي يمكن ما يجيش، ألن في 500 منصب اللي حلينا هاذ السنة ياهللا 
عمرنا 200 منصب، هو رقم يعني قيا�ضي 200 منصب، إذن احنا اليوم 
كنذاكرو فهاذ املنظومة ديال التكوين الطبي، احنا كذلك واعيين بهاذ 
اإلشكال ديال الجاذبية، ولذلك السيد النائب اللي تكلم على التعاقد 
نعم للتعاقد، وشكرا لكل املجالس املنتخبة كتم�ضي في هاذ االتجاه، ألنه 
فعال هناك بعض األطباء اللي كيفضلو يشتغلو في التعاقد، تعاود أنهم 
يلتحقو ب�ضي أسالك الوظيفة العمومية، ثم كذلك التعاقد سيمكن من 
يعني استكمال الجهد اللي كتقوم به يعني الحكومة، 4000 منصب، 
ما�ضي ساهل، ولكن راه كملنا بواحد 1000 منصب في إطار التعاقد، راه 

غيعاون في انتظار أنه يضاف يعني موارد أخرى.

في ما يتعلق بالحسيمة وإمزورن، إمزورن في اللمسات األخيرة وغيتم 
يعني العمل به في القريب إن شاء هللا، املوارد البشرية ملتحقة باإلقليم، 
وسيتم بالتدرج تعزيزها لكي يشتغل هاذ املستشفى املحلي في أحسن 
الظروف، ثم كذلك أريد أن أؤكد أن لدينا في الوزارة واحد املرسوم 
كان تدار تقريبا هاذي واحد السنتين باش كيمكن األطباء ديال القطاع 
الخاص أنهم يشتغلو في القطاع العمومي، اآلن نحن بصدد إعادة النظر 
فهاذ املرسوم ألن باش نعطيوه جاذبية ديالو تقريبا يعني احنا مقيدينو 
بواحد العدد ديال الشروط، اليوم بغينا نفتحوه على جميع األطباء 
أكانو كيشتغلو في القطاع الخاص أو مسجلين في الهيئة ديال األطباء أو 
غير ذلك، يكون كذلك منفتح على جميع املناطق وعلى املراكز الصحية 
كذلك، ما�ضي على املستعجالت على جميع املصالح ديال املستشفى، 
والتعاقد كذلك يكون على طول السنة، ما�ضي مؤقت، إذن غادي نعطيو 
ألنفسنا اإلمكانيات باش هاذ النمط إيال كان هو اللي كيريح الطبيب باش 
يمكن لو يجي مرحبا، واحنا غنديروه باش يمكن نعالجو ولو يعني نسبيا 
ومؤقتا في انتظار أن نجد حال شمولي إلشكالية املوارد البشرية ملنظومتنا 

الصحية، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

البرملاني  بالوفد  أرحب  أن  أخرى  مرة  أود  الوزير،  السيد  شكرا 
من تونس الشقيقة، مرحبا بكم في بلدكم الثاني املغرب طيب ننتقل 
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للسؤال الرابع في هذا القطاع، عن البعثة الصحية للحج لفريق العدالة 
والتنمية، أحد نواب فريق العدالة والتنمية.. السيد النائب، تفضل 

السيد النائب.

اونائبلاوسي لأحم لج ار:

السيد الوزير، بغينا توضحوا لنا األسباب اللي خالتكم تتخذوا قرار 
تعديل املنشور الوزاري ديال البعثة الصحية للحج ما خاصش السن 

يتجاوز خمسين سنة؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرالاوسي لاونائب،

عاد هاذ الصباح قمت بزيارة ديال البعثة الصحية لوزارة الصحة، 

التي ستواكب ججاجنا امليامين بالنسبة ملوسم الحج لهاذ السنة. هاذ 

اللي اجتمعت في  اللجنة امللكية للحج  القرار جاء بناء على توصيات 

يناير، تنبغي نأكد كما أكدت األطباء واملمرضين واإلداريين اللي غاديين 

75 ديال األطر، نصفهم نساء ونصفهم  مع املواطنين املغاربة، وهم 
رجال وكترأسهم طبيبة مديرية جهوية، بأن العمل ديالهم األسا�ضي هو 

التأطير الطبي، هو التغطية الصحية وليس الحج غير باش نتفاهمو 

وبالتالي قضية السن مهمة ألن كيدوزو شهرين فهاديك الحرم الشريف 

الحرمين الشريفين، في ظروف مناخية واحنا في شهر غشت صعبة يعني 

مسألة ديال السن مهمة. ثم كذلك كنديرو احنا واحد الطلب لوزارة 

األوقاف باش ترخض لهم يحجوا كذلك، إذا استاطعوا، املهمة األولى 
هو يكونوا إلى جانب املواطنين والحجاج واملر�ضى، ال قدر هللا، إيال قدرو 

ثم  الصحية.  التغطية  ديالهم هو  ما قدروش فالحج  يجحوا مرحبا، 
رخصنا ل12 ديال األطر الصحية اللي فوت 50 سنة باش ما يضيعوش 

ألن كنا حقيقة ملتزمين بواحد العدد ديال الناس اللي خرجوا للتقاعد 

باش يمشيوا فهاذ اإلطار مع مؤسسة الحسن الثاني تم التكفل ب12 

ديال الحجاج منهم متقاعدات من مناطق قروية كنا كرمناهم في واحد 
اليوم عالمي أو يوم عالمي ديال الصحة، يعني ثم كذلك أريد أن أقول 

أنه هاذ املؤسسة تكفالت ل50 % ديال املصاريف ديالهم، ولذلك اليوم 

الحمد هلل احنا مرتاحين لهاذ القرار، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، أطلب من من املصلحة التقنية تزيد في الحجم 
ديال الصوت. طيب تعقيب لفريق العدالة والتنمية، السيدة النائبة 

تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لإشراقلاوب يسفي:

شكرالاوسي لاورئيس،

املغاربة  للحجاج  الطبية  البعثة  خدمات  املحترم،  الوزير  السيد 
بالديار املقدسة من أهم أعمال الخير النبيلة وأشرفها، وأكيد أن أطر 
ضيوف  لخدمة  مجندة  عددها  قلة  رغم  مشكورة،  الطبية  البعثة 
ملواكبة  متعددة  محطات  في  الحسن  البالء  وأبلت  املغاربة  الرحمان 
املر�ضى من الحجاج الوافدين عليها والتصدي لجميع الحاالت الطارئة 
بأشكالها املتنوعة، كمثال التدخل االستعجالي ملواجهة األمراض الوبائية 
الحرجة، أيضا متابعة كبار السن وحاالت الوالدة والعمليات الجراحية، 
إضافة إلى الفحوصات الطبية العادية األقل خطورة، وذلك في أحسن 

الظروف وأنسبها.

لكن السيد الوزير، هذا املعيار كشرط عدم تجاوز سن الخمسين 
التي تبنته الوزارة في نص قرار املشاركة في هذه البعثة يعتبر إقصاء 
وحيف وتراجع ملكتسبات املهنيين الذين ناضلوا عليها لعدة سنوات، 
أن  كما  واملعنوية،  املادية  ومصالحهم  بحقوق  مساس  أيضا  وفيه 
الرفع  إلى  التي تسعى  للدولة  العامة  التوجهات  مع  يتنافى  القرار  هذا 
من سن الحق في التقاعد إلى 63 سنة، حيث أن هذه الفئة من األطر 
مجهود  وتتطلب  األهمية  بالغة  مهام  بأداء  ملزمة  هي  التي  الصحية 

كبير في بعض األحيان، في ظروف يعني صعبة وقاسية داخل مختلف 

أقسام املستشفيات اإلقليمية والجهوية وحتى املستعجالت، هاذ األطر 

الطبية التي ما فتئت تبين عن كفاءتها وجدارتها العالية وعن جديتها 

واستحقاقها لهذا التقليص لخدمة املواطنين.

السيد الوزير، نطالبكم بالتراجع عن هذا القرار املفاجئ الذي لم 

يشكل أبدا أي تناقض مع الكفاءة واإلستحقاق املطلوبين في املهمة 

األساسية

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية السيد النائب؟

اونائبلاوسي لن رلاو ينلاوهرق�سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، سوف أتكلم عن حجاجنا امليامين، هل قمتم بتوعية 

باملعرفة  الهدف تحصينهم  العالج،  الوقاية خير من  بأن  إرشادات  أو 

الالزمة التي تساعد على اتخاذ األسباب الوقائية والسالمة، هناك مشاكل 

كثيرة تكون أثناء أداء شعائر الحج، املقصود من ذكر هذه املشاكل ليس 

إخافة الحجاج بما قد يؤدي المتناعهم أو تقصيرهم في أداء مناسكهم، 

أوال هناك كمامات، الحالقة، التدخين، الحراري، الضربات الشمسية 

أو الجلدية ومشاكل األطعمة، عدم الجودة، وشكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر السيد النائب؟

اونائبلاوسي لعب لهللالب قان :

وعيننا  راسنا  على  امللكية  اللجنة  ديال  القرارات  الوزير،  السيد 
كاملين، لكن تكون على الجميع، عالش فقط غير األطباء كاع دوك 75 
كلهم ديرو نفس القرار، ألنه كيأديوا مهام إدارية كاملين تما هذا هو 

املنطق، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب إضافي آخر الجواب السيد الوزير، تعقيب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

غير القرار إذا سمحتم يشمل جميع األعضاء من أطباء وشبه أطباء 
وإداريين غير احنا هاد اإلمكانية ديال فوق 50 عام دابا احا بانت لنا 
بأن هناك رغبة أن الناس كيبغيوا هاد الفرصة باش يحجوا مشروعة، 
طلبنا من وزارة األوقاف يعطيونا تأشيرات أعطاونا 12 تأشيرات إضافية 
إضافة ل 75 عطاونا 12 ألكثر من 50 سنة املحالين على التقاعد ويمكن 
حسب الطلب يمكن في السنوات املقبلة تكون واملؤسسة تدير هاد ال�ضي 
أما البعثة فهناك شروط مرتبطة يعني باإلمكانية والقدرة على التحمل، 
هاد ال�ضي جا بناء على التشخيص أما فيما يتعلق بما يقومون به كاين 
هناك خدمات عندها طابع وقائي، تحسي�ضي، وخدمات عندها طابع 
عالجي للنقط الثابتة وكذلك فين كيتواجدوا املواطنين املغاربة يعني 

كيمشيوا حتى للمساكن ديالهم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال الخامس عن معايير تنظيم القوافل 
الطبية ببعض املناطق لفريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لهاشملأمينلاوشفيق:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، ما هي معايير تنظيم القوافل الطبية ببعض مناطق 
اململكة؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

نعم القوافل الطبية كتدخل ضمن مجال الخدمات املتنقلة اللي 
فيها الوحدات الطبية املتنقلة واملستشفى املتنقل والزيارات املنزلية، 

عندنا املرسوم ديال العرض الصحي اللي كيأطرها، عندنا كذلك واحد 
الدورية في نهاية 2018 اللي كتحدد املعايير وعندنا اليوم الوزارة وجدات 
قرار اللي غيتنشر إن شاء هللا في القريب، هاد القرار يعني تنفيذا للقانون.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد الوزير، السائل فريق التجمع الدستوري.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

كنتوجه للجميع، راه كل �ضي كيهمو هاد الجواب، قلت هاد القرار 
ديال القوافل الطبية يعني تنزيال للقانون 131.13 اللي غيتعلق بكيفية 
تنظيم القوافل واشتغالها كذلك تأطير عمل القوافل والترخيص لها 
محليا جهويا ووطنيا ألن وطنيا ملا كتكون القافلة فيها أطباء أجانب ثم 
تقييم العمل ديالها كذلك واآلثار ديالها، األنشطة املقدمة الشروط 
بهاد  املعنيين  املواطنين  ديال  الصحية  السالمة  لضمان  األساسية 

القوافل، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب فريق التجمع الدستوري السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لهاشملأمينلاوشفيق:

شكرا السيد الوزير على املعلومات وعلى املجهودات التي تقومون 
بها حيث يبقى الهدف من هذه القوافل الصحية هي تقريب الخدمات 
الطبية للساكنة نظرا لعوزها وبعدها عن املراكز الصحية، ونشر ثقافة 
العمل اإلنساني ومحاولة إحياء قيم التضامن والتعاون داخل مجتمعنا 
بواجبها  تقوم  ال  الطبية  الحمالت  هذه  الوزير،  السيد  لكن  املغربي. 
على أكمل وجه حيث أن العديد من القوافل تفتقر لألدوية واملعدات 
الطبية املتطورة لتشخيص األمراض على أكمل وجه في إشارة إلى أن 
األطر الطبية التي تشرف على استقبال املر�ضى ال تتوفر إال على تجهيزات 
بسيطة مثل قياس السكري والضغط الدموي، وفي بعض األحيان يتم 
واحدا  ويتم سؤاله سؤاال  الطبية  األطر  املريض من طرف  استقبال 
وبعده تكتب له وصفة طبية وهذا يمكن أن يشكل خطرا على حياة 

املواطنين.

عالقات  نكسب  أن  اإلنسانية  العملية  هاته  من  املفروض  إن 
اجتماعية جديدة من خالل رسم البسمة واألمل على وجوه املستفيدين 
بهاته  بالنهوض  الوزير،  السيد  نطالبكم  وبالتالي  الطبي،  العرض  من 
املراكز  في  يعاني من نقص  الذي  بإقليم مديونة  وبالضبط  القوافل 
الصحية وفي جماعة »مجاط«، »الهراويين«، »سيدي حجاج« كما أود 

أن أشير إلى ضرورة تعزيز التدخل الطبي بخيمة...

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد الوزير.
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اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

الدار  من  ديالها  القرب  بحكم  مديونة  أن  أتوقع  النائب  السيد 
البيضاء كتستفد من أجود الخدمات وكلها، ألن القوافل فيها وفيها، 
الطبية  قوافل  وكاين  العام،  الطب  ديال  كتكون  اللي  القوافل  كاين 
تكميلية  تشخيصية  أعمال  يعني  املرات  بعض  كتكون  املتخصصة، 
كذلك، بعض املرات تيكون األشعة حاضرة، الصدى حاضر كذلك، 
التحاليل البيوطبية، بعض املرات تتكون اإلحالة على املستشفى أو 
املركز، تختلف القوافل حسب النوعية ديالها، كاين بعض القوافل فيها 

عمليات جراحية حتى، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال السادس عن حماية صحة املواطنين 
من األدوية املهربة لفريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لأحم لاملرابطلاوس �سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات الحكومية املتخذة لحماية صحة 
املواطنين من األدوية املهربة؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرالاوسي لاونائب،

هذه الظاهرة عاملية، املغرب ال يخرج عن هذا اإلطار صراحة، وهاذ 
الظاهرة ال تمس القطاع الصيدلي، هذه ألنه القطاع الصيدلي هو مقنن 
بشكل محكم والتشريعات والتنظيمات تخص يعني الدواء الحمد هلل 
كاينة، ويخضع كذلك للمراقبة ديال مفت�ضي الصيدلة والتزام الصيادلة 
بأخالقيات املهنة، اآلن املشكل اللي كاين هو في التسويق الغير شرعي، 
وهنا يعني كيكون التدخل املباشر واملراقبة املباشرة للمفتشين التابعين 
ملصالح زجر الغش ديال وزارة الفالحة والصيد البحري وكذلك األقسام 
االقتصادية واإلجتماعية بالعماالت التابعة لوزارة الداخلية، وهنا راه 
احنا كنا اتصلنا بهم باش يمكن يكون كيفاش نتعاونو في إطار لجن 
الوطني  املختبر  مستوى  على  طبية  تحاليل  إلى  احتاجو  إيال  مشتركة 
أو خبرة من طرف وزارة الصحة احنا مستعدين، كذلك التعاون مع 
القيام بدوريات مراقبة متكررة. إذن وهنا راه بدينا  للجمارك قصد 
واحد العمل، الحمد هلل، حيث كانت ورشات لتكوين فئة من الصيادلة 
املفتشين وكذا مصالح الدرك امللكي والشرطة والجمارك للتنسيق من 
أجل محاربة هاذ الظاهرة، كاين واحد العمل مشترك كيدار وكنتوصلو 
احنايا بتحذيرات بعض املرات من املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني 

حول بعض األدوية، مثال عبر العالم اللي كتكون مشكوك في عني كتكون 
مزيفة وكتدور عبر العالم، فكنقومو بتكثيف بطبيعة الحال التفتيش.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لأحم لاملرابطلاوس �سي:

أوال نشكركم السيد الوزير، على هذه املعطيات وعلى كل املجهودات 
التي تقومون بها في هذا الشأن، لكن اسمحوا لي أن أقول لكم بأن 
أصبحت  املغشوشة  الطبية  واملستحضرات  املهربة  األدوية  انتشار 
تهدد األمن الدوائي وصحة املغاربة، وفي هذا السياق نشير كل التقارير 
أضحت  املغشوشة  األدوية  من  املتزيدة  الضخمة  الكميات  إلى  تشير 
تغرق أسوقنا سنويا عبر منافذ متعددة مفتوحة أمام التعريب خاصة 
املنطقة الجنوبية واملنطقة الشرقية وسبتة ومليلة املحتلتين، ناهيك 
عن هذه األدوية يتم إنتاجها محليا بعيدا عن وزارة الصحة وتأتي من 
بعض الدول آسيا ويتم تصديرها وتهريبها إلى املغرب عبر الحدود واملوانئ 
أو عبر شركات أوروبية، ويمكن القول أن سوق تهريب األدوية أصبح 
يعرف انتعاشا كبيرا وأصبحت التجارة في هذه األدوية تؤدي حسب 
عدة استطالعات وتقارير إلى تأشيرات سلبية وخطيرة على صحة وسالمة 
املر�ضى قد تصل إلى درجة الوفاة، ذلك هذه األدوية لم تعد محصورة 
الرأس مثال، بل تجاوز ذلك  ألم  البسيطة كمهدئات  ببعض األدوية 
لغرض أدوية مجهولة املصدر لعالج أمراض تتطلب تشخيص دقيق من 
قبل األطباء، عالوة على ما يتسبب فيه هذا التهريب من مساس بالتوازن 

االقتصادي للبالد وحجم املعامالت املالية، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية، السيد الوزير استنفدتم 
الوقت، ننتقل للسؤال السابع، هناك سؤاالن آنيان، السؤال السابع 
حول التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية لفريق األصالة املعاصرة، 

تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لهشاملصابري:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من أجل ضمان 
توزيع جغرافي منصف وعادل للمؤسسات الصحية بالبالد؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرا السيد النائب، التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية يخضع 



عدد.94–13.ذو القعدة.1440  )15.يوليوز.2019( الجريدة الرسمية للبرملان3 57  

راه  اليوم  العالجي،  للعرض  الجهوية  الصحية واملخططات  للخريطة 
تقريبا ستة ديال الجهات اللي وضعو هاد املخططات، جهات أخرى في 
إطار البلورة وكنتظروا باش اللجان الجهوية ديال العرض العالجي باش 
تم املصادقة من أجل أن يكون هناك مصادقة وطنية، ويكون واحد 
ولو أنه ما كاينش قرار اللي ك، يعني، اللي كيثبت هاد الخريطة الصحية 
احنا كنتظروا أن نديروه ملا تنتهي جميع املخططات، وإال أنه يعني نقوم 
باحترام تلك املخططات، ونقوم بذلك يعني في إطار إنجاز املحتوى ديالها 
طبقا لألولويات وحسب اإلمكانيات كذلك، وهنا كناخدو مجموعة ديال 
املعايير اللي مرتبطة بالسكان والخاصيات الوبائية لكل جهة، وكذلك 

الجغرافية واالقتصادية واإلجتماعية شكرا .

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لهشاملصابري:

شكرا السيد الوزير، أنه من بعد القراءة ديال البرنامج الحكومي 

ال  العدالة  وهاته  الكلمة  وهذه  املجالية،  العدالة  كلمة  فيه  ترددت 

يمكن أن نفصلها عن قطاع الصحة والتوزيع الجغرافي للمستشفيات 

طرف  من  الصحية  للخدمات  الولوج  في  واملساواة  العدالة  وضمان 
جميع املواطنين على حد سواء، وهنا أستحضر مثالين، املثال األول 

على مستوى جهة بني مالل خنيفرة، ما مصير املستشفى الجامعي لبني 

مالل خاصة وأنه الجهة جهة بني مالل خنيفرة وقعت اتفاقية مع وزارة 

اليوم  إنجاز مستشفى جامعي وكلية الطب، ولكن  الصحة من أجل 

أنه جهة خنيفرة بني مالل محرومة من أنه اوالدها أنه يكون عندهم 

يم�ضي  طبيب خصو  يولي  بغى  اللي  الطب،  ملهنة  للولوج   La facilité

ملراكش وال يم�ضي للدار البيضاء وال يشوف فين يم�ضى، املثال الثاني هو 

مستشفيات القرب Les hopitaux des proximite، بالنسبة إلقليم بني 

مالل نقدر نقول لكم السيد الوزير بأنه محروم من التخطيط ديالكم 

هاد  أنه  ذلك  على  والدليل  القرب،  مستشفيات  من  اإلستفادة  من 

السكان ديال الحزام الجبلي ال على مستوى مدينة القصيبة وال زاوية 

الشيخ وال بوتفردة وال تيزي نيسلي وال أغبالة، أنه ايال اخدينا املعيار اللي 

تحدثوا عليه اآلن اللي هو عدد الساكنة، أنه تواجد مستشفى القرب 

بالقصيبة ممكن أنه يكون يكون جواب على معضلة الصحة بالنسبة 

لهاد الحزام الجبلي ككل..

اوسي لرئيسلالجلسة:

استنفذتم  الوزير  السيد  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 

تفضل  للسؤال..  ننتقل  تعقيبات إضافية؟ طيب  كاينش  ما  الوقت، 

السيد النائب.

اونائبلاوسي لحسنلاوذنصر:

السيد الوزير، يجب إعادة النظر في الخريطة الصحية باملناطق 
النائية، بعض املرات ما كيواكبش التقسيم اإلداري واملثل هو مركز 
صحة موزامر موشا اللي أصبحت عندو 7 د الجماعات وكلها تصب في 
هاد املركزولذا نطالب منكم السيد الوزير هاد املركزي يتحول املستشفى 

القرب ألن عندو كل املؤهالت باش يكون مستشفى القرب، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هناك تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب السيد الوزير في حدود ما تبقى 
من الوقت.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

فيما يتعلق بالعدالة املجالية، لكن كذلك اإلنصاف املجالي يعني 
مجاالت اللي خاصها نقومو بيعني االلتحاق بالركب من حيث اإلمكانيات 
يعني املرتبطة باملؤسسات الصحية واالستشفائية، يعني كاين مجهود 
البرنامج كان  في  ما�ضي ما كاينش، لذلك كان هناك شكل استعجالي 
هناك البرنامج الوطني لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم 
القروي واملناطق الجبلية في أفق 2023 وفهاد اإلطار راه في 2018 650 
مشروع اللي تم البرمجة ديالو قدرت بحوالي 590 مليون درهم بتمويل 
من صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية املجالس الجهوية ووزارة الصحة 150 مليون درهم سنويا فيها 
 CHU مجموعة ديال العمليات نصعب نسردها اآلن، فيما يتعلق ب
ديال بني مالل املبدأ ديالنا هو جميع الجهات توفر على CHU هي مسألة 
وقت ومسألة تعبئة ديال املوارد أنا ما عنديش علم بهاد االتفاقية ولكن 
مبدئيا نحن مع يعني أن يكون احنا كنذاكرو اليوم على قلة ديال املوارد 
 le CHU البشرية وعلى التوازن ديالها املجالي ما يمكنش نحلوه بدون هاد
وهاد الكلية ديال الطب اللي خاصها تكون على مستوى العواصم ديال 

الجهات وحتى في األقطاب الجهوية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال شفوي آني عن تعزيز العرض الصحي 
عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لسذي لإدبذلي:

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن موعد افتتاح الجناح الجديد 
في املستشفى اإلقليمي ملدينة الصويرة وكذا عن موعد انتهاء األشغال 

بعدما كانت األشغال متوقفة به منذ سنين؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد الوزير.
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اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

راه ما اسمعتش الجزء كلو من السؤال، ولكن في التعقيب يمكن 
تستمرو فيما يتعلق بالصويرة حقيقة الحمد هلل اليوم بشرى لساكنة 
اإلقليم كنت قمت بواحد الزيارة املستشفى والجانب اللي تم التوسعة 
ديالو الحمد هلل، اآلن يعني كل األشغال انتهت وانطلق في العمل ديالو 
منذ 28 يونيو على املستوى ديال املصلحة ديال املستعجالت، أؤكد 
غيكون انفتاح تدريجي اآلن حاليا احنا في مرحلة تكوين األطر الصحية 
بخصوص استعمال األجهزة البيوطبية املتوفرة ألنه جد متطور الحمد 
هلل في هاد املستشفى تم رسم واحد البرنامج ديال التكوين بتنسيق مع 
الشركات املناولة لهاد التجهيزات، اآلن األطباء كيستافدو تقني األشعة 
كيستافدو من التكوين ابتداء من 15 يوليوز باش يمكن كذلك يكون 
تكوين األطباء واملمرضين باستعمال األجهزة املتوفرة باملركب الجراحي 
االفتتاح  يتم  اللي  التشخيص  ومركز  النهار  اإلنعاش مستشفى  قسم 
الكلي في أواخر شهر يوليوز واحنا عندنا عزيمة باش نستمرو في العمل 
هناك مصلحة  آخر  هناك جناح  ديالو،  التأهيل  في  املستشفى  فهاد 
بذلك،  ديالها ونقوم  التأهيل  واللي خصها كذلك  الطبية  ديال  يعني 
فيما يتعلق التعقيب بمستشفى تمنارت فهو كذلك سيعرف طريقه 
لالستئناف بعدما كان هناك توقف وإضافة إلى برنامج خاص بالصحة 
املتنقلة بحكم الشساعة ديال اإلقليم ديال الصويرة، هنا كذلك نتمنى 
في الزيارة املقابلة أنه يكون واحد البرنامج مع السلطات املحلية ومع 
املنتخبين باش يمكن نأهلو يعني الصحة املتنقلة بهاد اإلقليم، شكرا 

لكم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لسذي لإدبذلي:

كنشكروك السيد الوزير وكنعتبرو هذا فال خير على ساكنة مدينة 
الصويرة اللي فعال تمت البناية بشكل ممتاز جدا وهناك أجهزة جد 
متطورة، ولكن التخوف السيد الوزير هو نفس التخوف هو ديال األطر 
ألن واش وجدتو األطباء واملمرضين والتقنيين وال ال، بالخصوص أن 
إقليم الصويرة كيتوفر على 57 إقليم وتقريبا 500 ألف ديال الساكنة 
وما عندهوش الطبيب ديال التخدير، هادي ملدة أكثر من عام دابا 
الناس املر�ضى تيمشيو إما املراكش إما ألكادير كما هناك خصاص في 

طب العيون، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير استنفذتم الوقت، شكرا 
على مساهمتكم في هاد الجلسة وننتقل لقطاع التربية الوطنية والتكوين 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي نرحب بالسيد كاتب الدولة في 3 

أسئلة أولها سؤال عن تدبير السكن باألحياء الجامعية للفريق الحركي، 
تفضلي  الجماعية،  باألحياء  السكن  تدبير  الحركي  للفريق  السؤال 

السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لحكيمةلبللقساقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

لتوفير  اتخذتموها  التي  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
السكن الجامعي للطلبة امللتحقين بالجامعة؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

املهم، كيما كتعرفو  السؤال  النائبة املحترمة هاد  السيدة  شكرا 
السنين  هاد  في  امللموسة  التدابير  ديال  العدد  بواحد  قامت  الوزارة 
األخيرة ما�ضي فقط في مجال األحياء الجامعية ولكن بالنهوض بكل ما 
يهم يعني الشؤون ديال الطلبة سواء من ناحية اإلطعام من ناحية 
اللي  سرير  ألف   53 عندنا  اآلن  وغيرها،  الصحة  ناحية  من  اإليواء 
كتوفرهم املؤسسات العمومية إليواء الطلبة وعندنا 72 ألف و500 
سرير ما بينات املؤسسات العمومية واملؤسسات الخاصة، كنعتبرو بأن 
السكن هوحق ديال الطلبة ولكن شريطة توفر واحد العدد ديال املعايير 

وديال الشروط بما أن العرض هو أقل من الطلب، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لحكيمةلبللقساقي:

التي  املجهودات  جيدا  نعرف  اإلجابة،  على  الوزير  السيد  شكرا 
تقومون بها ولكن فصراحة كما تفضلتو وقلتو بأن العرض يقل بكثير 
عن الطلب هنا السيد الوزير عندنا مشكل كبير في اإليجاد ديال السكن 
للطلبة بحيث الطلبة ما كيبقاش عندهم خيارعندهم خيارين يا إما 
غادي يمشيو يقلبو على colocatire وغادي يسكنو 5 أو ال 6 في واحد 
البيت وهاد ال�ضي غير سليم أو ال غادي يلتاحقو بالبيوت ديالهم ويتسناو 
االمتحانات باش يرجعو يدوزوهم وهذا أيضا غير سليم هذا بالنسبة 
للذكور بالنسبة اإلناث الحل الثاني هو اللي أسلم بالنسبة ليها لهذا 
كنطلبوكم السيد الوزير أن تاخذو بعين االعتبار توسعو هاد السكن 
الجامعي وأيضا أنكم تاخذو بعين االعتبار البعد الجغرافي ديال الطلبة 
اللي كيلتحقو وأيضا اليتم حتى هذا خاصو يتخاد من بين املعايير اللي 
كتعتمدها باش تعطيو الحي الجامعي وأيضا الحالة األسرية ديال الطلبة 
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من  كيجيو  أغلبيتهم  كيجيو  اللي  الطلبة  كتعرفوابأن  كما  أن  بحيث 
أقاليم ذات طابع قروي ومن قرى وبالتالي كتعرفو الحالة االقتصادية 
ديال األسر ديالهم وأيضا هاد ال�ضي كيخصنا أيضا نراعيو بالنسبة املنح 
تعميم املنح بالنسبة لساكنة العالم القروي باش يتمكنو يعني حتى ولو 

كان إشكال في السكن.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاورحمانلاوذمري:

بإقليم  الجامعية  النواة  وتيرة  بإصالح  نطالبكم  الوزير،  السيد 
شفشاون وهاد اإلقليم شفشاون والذي يعد من أكثر الطلبة على صعيد 
الخريطة الجامعية، وهاد النواة كما تعلمون ستخفف الضغط على 
األحياء الجامعية والجهة، وكذا الضغط على التسجيالت في الجامعات 

املجاورة، وشكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

على  ديالك  الحرص  على  وكنشكرك  كنهنيك  النائبة،  السيدة 
القضايا اللي كتهم الشباب والطلبة املغاربة، حنا بدورنا تنأكدو ليكم 
بأن هناك معايير تأخذ بعين اإلعتبار هاد ال�ضي كامل اللي قلتي، يعني 
الوضعية املادية لألسرة، البعد الجغرافي، عدد األبناء، التفوق العلمي 
إلى آخره، كما أننا كنأكدو بأن هناك فئات كذلك اللي ما كتدخلش 
 LE واحد  عندهم  لي  الخاصة  الحاجات  ذوي  مثال  الحساب،  فهاد 
متواصلة  مجهودات  كاين  بأن  وكنأكدوا  بوحديتهم،   TRAITEMENT
من أجل إحداثات جديدة في واحد العدد ديال املدن، في القنيطرة، في 
تطوان، في الجديدة، في مراكش، في وجدة، في أكادير، وهناك كذلك 
ما  أننا  شريطة  ولكن  القروي،  العالم  من  الجاي  بالشباب  اهتمام 
تبقاش هادي فقط الشروط، يجب التشجيع على أنه يكون التفوق 
والتحصيل هو الشرط واملعيار األهم في املستقبل، وغادي نديرو واحد 
املنظومة معلوماتية اللي غادي تربط جميع األحياء الجامعية د املغرب 
 le traitement مع بعضها، باش نضمنو تكافؤ الفرص ونضمنو واحد

شفاف لهاد العملية هادي، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

طيب، السؤال العاشر عن إشكالية الخصاص في األطر التعليمية 
لفريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لنذيمةل5ي ان:

شكرالاوسي لاورئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات الحكومية املتخذة ملعالجة 
إشكالية الخصاص على مستوى األطر التربوية، بمجموعة من مدن 

وأقاليم اململكة؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

كانت  مسالة خصاص  فعال  هو  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
مسألة بنيوية، كان مشكل بنيوي مطروح فاملنظومة التعليمية، ولكن 
هاد املشكل ما بقاش مطروح في الثالث السنوات األخيرة، الدولة وظفت 
أكثر من 55.000 إطار في املنظومة ديال التعليم، وغنوصلو ل70.000 
في املوسم ديال 2019-2020، لهذا كيظهر لي أنه نتكلمو على خصاص 
ونتكلمو على االكتظاظ ونتكلمو على واحد العدد ديال املشاكل اللي 
كانت فعال كتعاني منها املنظومة في املا�ضي، أصبح ربما �ضيء متجاوز، 

شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لنذيمةل5ي ان:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، ولكن هذا ال يمنع من 
القول أن املؤسسات التعليمية ببالدنا تعاني من خصاص مهول على 
مستوى املوارد البشرية، كما أن منظومة التربية والتكوين تعاني من 
إختالالت بنيوية تتزايد مؤشراتها سنة بعد سنة، حيث سجل في هذا 
املوسم نقص حاد في عدد األساتذة الذين يدرسون املواد العلمية واللغة 
الفرنسية، خاصة في مستوى الجدل املشترك واألولى باك، ما أن هناك 
نقص خاص على مستوى األطر التربوية، خالل فترة التسجيل فالدخول 
املدر�ضي، وفي غضون السنوات املقبلة سيحال عدد كبير من األطر على 
التقاعد، وسيصبح وهذا الخصاص أكثر حدة، والتالميذ كيعانيو من 
إشكالية عدم اإلسراع في تعويض األساتذة املتغيبين مرضيا، خاصة 

بالعالم القروي.

السيد الوزير، إن تقدم البلدان يقاس بمدى تقدم التعليم والبحث 
العلمي، كما أن التعليم يعد من بين األولويات على مستوى البرنامج 
بهذا  واإلهتمام  العناية  من  املزيد  بإعطاء  نطالبكم  لهذا  الحكومي، 

املوضوع، نظرا النعكاساته السلبية..
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اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  تعقيب  إضافية؟  تعقيبات  هناك  النائبة،  السيدة  شكرا 
كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

فبالدنا،  عندنا  �ضيء  أهم  التعليم  تيبقى  النائبة،  السيدة  فعال 
مجموعة  فكاين  لك،  قلت  كيفما  الوطنية.  ديالنا  القضية  بعد  من 
من املجهودات هاد السنة هادي عندنا 15.000 إطار غادي يلتحقو 
باملنظومة، هاد ال�ضي من أجل طبعا سد الخصاص اللي كتكلمي عليه 
السيدة النائبة املحترمة، وحل لهاد املشاكل اللي هي تراكم ديال واحد 
العدد ديال السنين، وما يمكنش في رمشة عين أو بجرة قلم، غادي 
بأننا غنحلو مشاكل ديال عدة سنوات وعدة حكومات، كاين  نقولو 
هناك كذلك واحد العدد ديال التدابير منها تدابير استباقية، كالتحضير 
املبكر للمواسم، نتائج الحركة االنتقالية اللي كنعلنو عليها في دجنبر، 

تعيين الخريجين الجدد يعني قبل انطالق املوسم األكاديمي..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد كاتب الدولة، انتهى الوقت، السؤال 11، عن ارتفاع 
أثمنة اللوازم املدرسية باألسواق املغربية، مواسم 2018–2019 للفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لمنير3لاورح ي:

السيد الوزير، عرفت كلفة األدوات املدرسية في السنة الدراسية 
املنتهية ارتفاعا مهوال، مما جعل تخوفا كبيرا لدى اآلباء وأولياء التالميذ 
اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذا  العام،  الرأي  ومعهم 

والتدابير التي ستتخذونها للحد من هذا اإلرتفاع املهول؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

السيدة املحترمة، شكرا على هذا السؤال املهم جدا، تنأكدوا أن 
الكتب املدرسية ما يمكنش يطالها ارتفاع في األسعار، هادي مسألة 
ولكن  املنافسة،  ديال  للقانون  أصال  كتخضعش  ما  ألنها  بديهيية، 
األدوات املدرسية بحال الكومة، بحال الستيلوات، بحال غلفان، بحال 
الدفاتر إلى آخره، كتبقى واحد املجموعة داملسائل اللي كتخضع القانون 

104.12 اللي تيحدد يعني الحرية ديال التنافس في األسعار، وخصنا 
الوطنية  التربية  الوزارة  ديال  مسؤولية  كاين  املسؤوليات،  نحددو 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، وكاين املسؤوليات ديال 

جهات أخرى وقطاعات أخرى وكل واحد كيقوم بالدور ديالو، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لمنير3لاورح ي:

السيد الوزير، كل هذه التدابير واإلجراءات اللي قلتي مهمة ومهمة 
جدا، إال أنها ال ترقى النتظارات املواطنين واملواطنات، ألن كما تعلمون 
هاد الدخول املدر�ضي اللي غيجي كعادته يأتي بعد العطلة الصيفية، وما 
إدراك ما العطلة الصيفية وإمكانيات املادية لهاته العطلة الصيفية، 
وكذلك يأتي بعد عيد األضحى اللي هو العيد الكبير عند املغاربة كاملين 
كيبيعو حوايجهم باش يشريوا الحولي، ومن بعد ذلك غيجي الدخول 
املدر�ضي واألدوات املدرسية بواحد اإلرتفاع املستمر واملهول، كيخلعنا 
كاملين، رسوم التسجيل والتأمين كذلك في ارتفاع ما بقيناش كنتكلموا 

ت..
ّ
عليها حتى وال

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاوغانيلجناح:

كاتب الدولة، عملية استخالص منح تيسير أصبحت متعبة ومكلفة 
بالنسبة آلباء وأولياء التالميذ املجال القروي، على سبيل املثال السيد 
كاتب الدولة، في إقليم شيشاوة يتوفر على وكالتين بريديتين في إقليم 
فيه 2 دالبلديات و33 جماعة قروية، حيث ال يعقل السيد الوزير أن 
األب والولي يستخلص املنحة ويصرف نصفها في النقل واملبيت واألكل، 
لذلك نطلب من السيد الوزير الرجوع إلى النظام السابق أي استخالص 

املنح تيسير من الجماعات الترابية التي ينتمي إليها الساكنة وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد النائب، من فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لحسنلع يلي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اآلن،  الكتبيين  منها  كيعانيوا  كبرى  إشكاالت   2 الوزير،  السيد 
الكتاب املدر�ضي داملستوى األول والثاني تغير في السنة املاضية، واآلن 
غادي يتغير وكاين مخزون كبير اآلن وعندهم %12 هامش الربح، هناك 
ل الوزارة في هذا الشأن، األمر 

ّ
إشكاالت كبرى ومناشدات باش تدخ
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برنامج مليون محفظة،  إطار  في  العروض  بدأت طلبات  الثاني، اآلن 
نقول لك السيد الوزير اآلن كاينة مؤشرات على أن هاد العملية تشوبها 
اختالالت نبهنا إلى ذلك السنة املاضية، ننبه الحكومة هذه املرة أيضا، 

شكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ التعقيب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

شكرا السيدة والسادة النواب املحترمين، يعني فعال فاش كنتكلمو 
على الحرية وعلى القانون 104.12، هذا ال يعني أن خص يكون التسيب 
والفو�ضى، خصنا كلنا نتعبأو، يعني، باش أي ممارسات اللي هي ما�ضي 
القطاعات  تنطلبو  أخرى  مرة  وخصنا  ضدها  نوقفو  خاصنا  مزيانة 
الحكومية األخرى اللي كتسهر على املراقبة ديال األسعار أنها فعال تسهر 

على هاد املراقبة وتعلن اإلشهار ديال األسعار إلى آخره.

أما فيما يخص النقطة األخرى أنا غادي ناخدها راني قدتهم باش 

نتداولهم مع بعضياتنا، وشكرا.

فيما يخص البرامج ديال تيسير أوال كانت غي فترة كان يجب تعميم 

هداك البرنامج باش استفدت منو الناس اللي عندهم الراميد حسب 

التوجهات ديال سيدنا هللا ينصرو، ومن بعد غندخلو طبعا في تجويد 

ديال هاد الخدمة اللي كيفما قلت، كاين هناك عدة أطراف ما كاينش 

غير الوزارة ديال التربية الوطنية والتكوين املنهي فيها بوحدها، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السؤال 12 عن توسيع وتحيين اتفاقية مؤسسة محمد السادس 

لألعمال االجتماعية للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين مع 

املكتب الوطني للسكك الحديدية لتشمل خطوط شركات النقل لفريق 

العدالة التنمية، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاوذثماني:

شكرالاوسي لاورئيس،

لتوسيع  ستتخذونها  التي  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 

خدمات وتزويدها خاصة فيما يتعلق باتفاقية النقل السككي؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، طبعا مؤسسة محمد السادس كتقوم 
اتفاقية  كاينة  التعليم  ورجال  نساء  لفائدة  ومهم  كبير  الدور  بواحد 
شراكة مع املكتب الوطني للسكك الحديدية اللي كيعطي %30 ديال 
التخفيض واملؤسسة كتعطي %50، كذلك بلغ عدد ديال الرحالت اللي 
استافدو منها رجال ونساء التعليم مليون ونصف رحلة السنة الفارطة، 
املشكل اللي كاين هو أنه ما�ضي املغرب كلو مغطي بالنقل السككي، فكاين 
هناك شركات اللي كتدير النقل الطرقي، إال أن هاد الشركات تتقول لك 
راه ما مسلكهاش االتفاقية، ما بغاش هاد املبدأ ديال أنها تقاسم مع 
املؤسسة يعني la subvention وال هداك املساهمة في السفر، ال�ضي 
اللي تيعني أنه إيال كانت املؤسسة بوحديتها اللي غادي تخلص هاديك 
املساهمة راه غادي يكون عندها واحد الوقع كبير على امليزانية وغطلب 
واحد املاليين ديال الدراهم باش تقدر توفر نفس الخدمة كيما كيوفرها 
مكتب السكك الحديدية مشكور على املجهودات اللي تيديرها مع نساء 

ورجال التعليم، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب، السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لي سفلآيتلالحاجللحسن:

السيد الوزير، نثمن عاليا املجهودات املبذولة لتحسين وتوسيع 
سلة الخدمات املقدمة من طرف املؤسسة، لكن السيد الوزير بموجب 
تسدي  فعال  املؤسسة  هذه  تبقى  أن  يجب  التأسيس  ديال  الدواعي 
خدمات اجتماعية، ومن تم فيجب على املؤسسة أن توفر هذه الخدمات 
لجميع املنخرطين وفي جميع أقاليم اململكة، فال يعقل أنه الناس اللي 
عندهم السكة الحديدية يستفيدون واآلخرون يؤدون التعرفة كاملة، 
ومن تم فيجب بذل مزيد من الجهود باش هاد االتفاقية إن شاء هللا 
مع شركة النقل تخرج لحيز الوجود يستافدو منها يعني جميع أطر رجال 
ونساء التعليم، أضيف السيد الوزير أن هاد املؤسسة يجب أن تسعى 
لتجويد الخدمات ديالها وبالتالي فنطالب بتعميم الخدمات الصحية 
وتوسيع السلة ديالها لتمثل على مستوى جميع أقاليم اململكة، كذلك 
الساللم فقط، توسيع  أنها تقتصر على بعض  منحة الحج ال يعقل 
االتفاقيات كذلك ملنح القروض لتشمل األبناك التشاركية إلى جانب 
واجبات  في  النظر  إعادة  للمستفيدين،  بالنسبة  التقليدية  األبناك 
انخراط املتقاعدين قبل السن القانونية ال يعقل أن املنخرط العادي 
تيأدي 80 درهم في العام واللي متقاعد نسبيا 250 درهم في الشهر في 
الشهر أقول كذلك جعل الخدمات األخرى املقدمة القتناء املساكن 

فعال تكون اجتماعية.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد النائب تفضل نقطة نظام.

اونائبلاوسي لعب لهللالب قان ل)نوطةلنظام(:

السيد الرئيس، انسجاما مع النظام الداخلي أطلب لكي تسحب 
إسم الشركة من محضر هذه الجلسة، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

مرحبا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

انا تكلمت على املكتب ما�ضي على الشركة، ال ال صافي غير باش نوضح، 
لحقاش بغيت نشكر املكتب مرة أخرى، ال فهمت طبعا شكرا السيد 
النائب املحترم، تتبقى مؤسسة محمد السادس وحدة من املؤسسات 
اإلجتماعية اللي كنفتخروا بها وكنفتخروا بالعمل اللي كتقوم به لفائدة 
نساء ورجال التعليم ديال بالدنا، هاد كيما قلنا املكتب الوطني للسكك 
الحديدية كيبقى مكتب وطني عنده دور مواطن عندو مسؤولية اتجاه 
أن  إال  معنا،  املجهودات  بهاد  مشكورا  وقام  واملواطنات  املواطنين 
الشركات األخرى تتبقى شركات خاصة ما يمكناش نفرضوا عليهم �ضي 
حاجة إال إيال كنا غادي نزيدوا نضخو في امليزانية ديال املؤسسة باش 
نخلصو على الناس دياولنا هاديك la subvention للعلم فقط فغير 
املكتب الوطني للسكك الحديدية اللي les subventions ديال الدولة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد كاتب الدولة، السؤال 13 عن التدابير 
املتخذة إلحداث التوازن في الخريطة الجامعية لفريق األصالة واملعاصرة 

تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لغيثةلب رقن:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، صحيح أن هناك محاوالت من أجل توسيع العرض 
الجامعي باململكة إال أن التوزيع الغير العادل للمؤسسات الجامعية 
بالبالد يسائلكم السيد الوزير ومن خاللكم يسائل الحكومة ويضعنا 
أمام السؤال العدالة املجالية بحيث أننا نجد في جهة أكثر من جامعة، 
وفي جهة أخرى نجد جامعة يتيمة رغم تباعد وكثرة األقاليم، أما في جهة 

الصحة زائد جهة درعة تافياللت فليس هناك جامعة.

السيد الوزير، وأننا في نفس الجهة كنكرسوا نفس الخطأ حيث أننا 
كنوجدوا أن املؤسسات الجامعية كتمركز في إقليم دون آخر ونعطيكم 

مثال ديال جهة مراكش آسفي بحيث أن اليوسفية والحوز وشيشاوة 
املفروض  جامعية،  والنواة  جامعية  مؤسسة  وال  فيهم  كنلقاوش  ما 
السيد الوزير وأنتما كتوضعوا الخريطة الجامعية أنكم توضعوها في 
إطار سياسة القرب وتراعيوا الوضع اإلجتماعي لألسر املغربية، في نفس 
بإقليمي  جامعة  إحداث  سيتم  متى  كنسألكم  الوزير  السيد  السياق 
آسفي، هذا املطلب القديم الجديد رغم أن إحداث الجامعة بإقليم 
املجاورة  األقاليم  وفي  آسفي  إقليم  في  الخصاص  لنا  غايسد  آسفي 
لها وما عليها،  بما  الجامعية موجودة  النواة  كاليوسفية  و  كالصويرة 
املؤسسات ماذا ينقصنا ينقصنا إحداث املؤسسات الجامعية واإلرادة 
السياسية الحقيقية للحكومة من أجل إحداث الجامعة بإقليم آسفي، 

وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

السيدة النائبة شكرا على هذا السؤال املهم، فعال الوزارة كتعمل 
على مراجعة الخريطة الجامعية ديال البالد باش تالئمها مع الجهوية 
املوسعة وذلك في إطار سياسة القرب وتحسين العرض الجامعي، وهاد 
ال�ضي هذا بعد خلق باش نخلقوا واحد التوازن ما بين الجهات تماما 
كيفما قلتي السيدة النائبة املحترمة، لهذا فالسيد وزير التربية الوطنية 
اجتماع  خالل  قدم  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين 
املجلس الحكومي املنعقد نهار 11 أبريل املا�ضي واحد املشروع ديال 
املرسوم تيهدف إلى خلق 17 مؤسسة جامعية بمنظور جديد باش نواكبو 
من خالله التطور ديال الطلب اإلجتماعي على التعليم العالي وكيعتمد 
على تخصصات جديدة تراعي متطلبات املرحلة وتطور املهن وفي عدة 
مدن اللي فعال ما كانتش كتعرف مؤسسات ديال التعليم العالي، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب فريق األصالة واملعاصرة في حدود ثواني السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لغيثةلب رقن:

بزاف  لكن لألسف كنوجدوا  الوزير،  السيد  شكرا على جوابكم 
ديال األسر املغربية السيد الوزير عاجزة أن تسيفط والدها يقراوا برا 

الجهة وبرا اإلقليم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيبات إضافية السيد كاتب الدولة تعقيب.
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اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوغراس،ل محم ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل

باوتك ينلاملنهي:

ما يمكنش يكون جامعة في كل مدينة هادي مسألة بديهية وهادي 
مسألة كاينة في العالم ما�ضي غير في بالدنا، وأكيد كاين حوايج أخرى 
كاين األحياء الجامعية تكلمنا عليها وعلى املجهودات اللي كتدار فيها، 
كاينة املنح اللي كتعطى الطلبة، كاين واحد العداد ديال التحفيزات 
باش أن الطلبة الشباب املغاربة يمشيوا العلم فين ما كان، ولكن طبعا 
مرة أخرى أؤكد على املجهودات الكبيرة من أجل تغطية معظم مدن 
اململكة ما�ضي بجامعات، ولكن بمؤسسات ديال التعليم العالي حسب 
الحاجيات ديال كل جهة وحسب الحاجيات ديال النسيج اإلقتصادي 
واإلجتماعي ديال كل منطقة، شكرا السيدة النائبة وشكرا السيد رئيس.

اوسي لرئيسلالحلسة:

شكرا السيد كاتب الدولة وملساهمتكم معنا، ننتقل لقطاع الشغل 
واإلدماج املنهي ونرحب بالسيد الوزير في أول سؤال عن تشغيل الشباب 
واملعاصرة،  األصالة  لفريق  والعليا  املتوسطة  الشواهد  حاملي  من 

السيدة النائبة تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لابتساملعزاقي:

الوزير كنساءلكم على التدابير اللي كتشتاغلوا عليها واللي غادي 
تقوموا عليها لضمان تشغيل الشبات والشباب املعطلين من حاملي 
الشهادات املتوسطة والعليا إليجاد فرص الشغل لهم؟ وكذلك لوضع 

حد للبطالة طويلة األمد؟

اوسي لرئيسلالحلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

شكرالاوسي 3لاونائبة،

املخطط الوطني للتشغيل هو موجه أساسا للشباب، على اعتبار 
خاصة لحاملي الشهادات على اعتبار أن حاملي الشهادات هم الفئة 
األكثر تضررا من القضية البطالة، لذلك وضعت الحكومة مخططا 
هو  اللي  الجانب  فيها  اإلستراتيجية  التوجهات  ديال   5 على  كيعتامد 
الدعم ديال خلق مناصب الشغل من خالل التنمية على عموم، يعني 
من خالل يعني اإلستراتيجيات القطاعية، من خالل البرامج القطاعية، 
من خالل أيضا التركيز على املالءمة ديال التكوين مع حاجيات سوق 
الشغل، ألن هذا هو املشكل ديال البطالة ديال الشباب املتخرج ألنه ما 
كاينش واحد املالءمة، إذن كنشتغلو على هاد املالءمة وكنعرفو اليوم 
والت عندنا ما يسمى باإلجازات املمهننة، عندنا واحد املجموعة ديال 

les masters كيرتبطوا بالحاجيات ديال سوق الشغل، عندنا باإلضافة 
إلى هذه البرامج اللي هي كاينة في التوجهات ديال الوزارة ديال التربية 
الوطنية، عندنا أيضا ما يسمى بالتكوينات ديال املالءمة اللي كتديرها 
الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل، بطبيعة الحال عندنا أيضا القضية 
ديال تكثيف ديال البرامج النشيطة، ومن خالل الدعم ديال التحسين 
منظومة  دعم  املأجور،  تشغيل  ديال  الدعم  التشغيل  قضية  ديال 
التشغيل الذاتي، اإلشتغال أيضا على الظروف ديال العمل في سوق 
الشغل، باإلضافة إلى برامج البعد الجهوي ومهم جدا، وعندنا بزاف 

ديال البرامج في هذا الصدد هذا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لابتساملعزاقي:

سؤالنا سؤال يقض مضاجع الشباب والشابات املعطلين من حاملي 
الشهادات املتوسطة والعليا، اللي العائالت تعذبو وتمحنو باش ياخدو 
ديك الدبلومات ديالهم، وفيهم اليوم اللي عندهم 30 سنة و32 سنة 
و35 سنة ومازال كيطلبو ثمن القهوة من عند الوالدين ديالهم. الجواب 
ديالكم السيد الوزير، تكلمتو على إستراتيجيات، بغينا أرقام، بغينا 
أفق، بغينا حلول، بغينا نشوفو أجوبة عملية ودقيقة باألرقام، ماذا 

يمكن أن تقولو السيد الوزير؟

السيد الوزير، لألسف نعتبر أن جوابكم يفتقد الجرأة ولإلبداع، 

ونطلب منكم أن تنفتحوا على الطاقات الشابة من أجل أن تجد حلوال 

عليكم  نقترح  والغد،  اليوم  مغرب  وشابات  شباب  طموحات  توافق 

التكوينات  مالءمة  عن  عن  تكلمتم  يعني،  تقومو  أن  الوزير  السيد 

ملتطلبات سوق الشغل، ماذا بالضبط تقومون في هذا املجال؟ نطالبكم 

والشباب،  للشابات  األجنبية  اللغة  القدرات  بتقوية  الوزير  السيد 

نطالبكم أيضا باإلبداع وابتكار أفكار جديدة للشباب، يجب تشجيعه 

على إحداث املقاولة وعلى اإلستثمار، والبلوكاج الحقيقي اللي كيلقاه 

أفكار رائدة  الدعم، وكاين  في هاد املجال هو الحصول على  الشباب 

فالعالم كالتمويل التشاركي crowdfunding اللي ممكن خاصو إطار 
قانوني اليوم في املغرب، فيه فرص حقيقية للشباب، وهنالك حلول 

أخرى وأفكار جديدة أخرى يمكن أننا نقوموا بها وفيها إجابات قوية، 

يجب أيضا حماية الشباب من االستغالل من طرف الشركات، ألنهم 

كيتستغلو ب les contrats ANAPEC وكيتعطاهم des salaires اللي 

كيكونو قالل جدا باملقارنة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيبات إضافية؟ السيد النائب.
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اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

السيد الوزير املحترم، هاد الفئة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد النائب الوقت ديالكم استنفذتموه، آه كاين خطأ في تفضلوا.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

عاود من األول السيد الرئيس عاود من األول، السيد الوزير املحترم 
هاد هاد الفئة خاصها عناية الزمة من طرف الحكومة واقترحنا عليكم 
في املجموعة النيابية على الحكومة تخصيص منحة للشباب في البحث 
عن الشغل تخفيفا لهذه املعاناة ألن شباب كيعاني اليوم باش يجري 
ما  وبالتالي  للشغل،  فرصة  على  يتوفر  باش  املباريات  من  مجموعة 
يمكنش نهائيا أننا نخليوا هاد الشاب التائه يبحث مساعدة من عند 

أولياء األمور ديالووهو في سن تجاوزت هذا املطلب..

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  الجواب  ؟  تعقيبات إضافية أخرى  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير تعقيب.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

األرقام ناطقة، برنامج إدماج ألول مرة كيتجاوز 100 ألف عملية 
إدماج سنة 2018 ما بين 2012 و2017 تم إحداث 255468 منصب 
شغل لم يحدث هذا في تاريخ املغرب، املقاول الذاتي سجل 102 و581 
للجنة  تجيو  بغيتو  جيتو  لو  العملية  ديال  التفاصيل  إدماج،  عملية 
نتكلموا في التفاصيل ونتكلموا على البرامج اللي كنديروا منها نعطيك 
غير واحد البرنامج رائد اليوم كنجربوه في الجهة ديال مراكش اللي هو 
البرنامج ديال إدماج الشباب اللي هو برنامج رائد وفيه معطيات وغتكون 

فيه معطيات عملية نتمنى نجيوا للجنة نتكلموا..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للسؤال الثاني في هذا القطاع عن تقييم 
صندوق التعويض عن فقدان الشغل لفريق العدالة والتنمية تفضل 

السيد النائب

اونائبلاوسي لعب لالجليللمسكين:

شكرالاوسي لاورئيس،

األستاذ  برئاسة  السابقة  الحكومة  أقرت  املحترم،  الوزير  السيد 
عبد اإلله بنكيران إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل تتم 
اإلستفادة منه وفق إجراءات وشروط محددة لذلك نسائلكم السيد 
الوزير عن حجم اإلستفادة من هذا الصندوق وعن تقييم العمل به 

املسطرية  واإلشكاالت  الصعوبات  وعن  السابقة  املرحلة  خالل  من 
واإلجرائية التي تحد من استفادة أكبر عدد من األجراء املتواجدين في 

وضعية فقدان الشغل، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد الوزير

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

يتعلق  فيما  ديالكم،  السؤال  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
غاية سنة  إلى  التعويض  طلبة  من  املستفيدين  عدد  بلغ  بالحصيلة 
2017 في 3190 مستفيد بطبيعة الحال كتعرفوا بأن البرنامج دخل 
حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2014، لم تتم اإلستجابة ل 15005 طلب 
لعدم استفاء طلبت التعويض للشروط القانونية إما ألن عدد األيام 
املصرحة يقل عن 780 يوم أو أنها ال تبلغ 280 يوما خالل اثني عشر 
شهرا السابقة بطبيعة الحال ملا دار هاد النظام يعني الحكومة قررت 
باش بعد مرور واحد الفترة غادي نديروا املراجعة والتقييم ديال هاد 
البرنامج وهو ما تم فعله حيث دارت واحد الدراسة للمجلس اإلداري 
ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بعد مرور ثالث سنوات من 
تفعيله وأصدر املجلس واحد القرار فيه 3 ديال السيناريوهات ديال 
التحسين السيناريو األول كيهدف باش نوصلوا ل 58553 مستفيد، 
السيناريو الثاني في أفق 2027، السيناريو الثاني كايهدف باش نوصلوا ل 
68611 دائما في أفق 2027 والسيناريو الثالث كيهدف باش نوصلوا ل 
70605، هاد السيناريوهات كلها معروضة أمام السيد رئيس الحكومة 
يجب البث فيها ولكن باملناسبة كل سيناريو زيد املا زيد الدقيق بمعنى 
الزيادة في املساهمات اللي هي مرسومة وغيطلب واحد التعديل أيضا 
حتى في القانون ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والحكومة 

منكبة لكي تقر وتصدر القرارات.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لعب لاملجي لآيتلاوذ يلة:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، كنشكركم على هاذ العمل اللي قمتوه خاص التقييم 
والشغل،  التضامن  ديال  الصندوق  ديال  األولى  املرحلة  هاذ  ديال 
ولكن راه كاين بعض اإلشكاالت اللي ال تنتظر حتى نشوفو ونحتمو في 
السيناريوهات، من بين اإلشكاالت اللي كاينة هو راه كاين ضعف ديال 
 LA CNSS الدفوعات ديال الحكومة لهاذ الصندوق، راه الناس ديال
الكافية، يعني  الفلوس  باقي ما كاينش  بأنه راه  كيقول املعني باألمر، 
كينتظرو، املسألة الثانية هو من بين الوثائق اللي مطلوبة هو محضر 
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ديال املفتش ديال الشغل اللي كيتبث بأنه راه دار العملية ديال الصلح 
أو بأنه راه فعال كاين كاين الطرد التعسفي، ولكن الناس دياول لصندوق 
كيقول ليهم سيرو جيبو لينا حكم قضائي عوض املحضر ديال املفتش، 
وهذا هذا راه ضد الحكامة ديال تبسيط املساطر اإلدارية، فكيف يعقل 
أنا نطلبو من واحد األجير اللي في مرحلة وجيزة ال تتعدى 6 أشهر على 
األكثر وينتظر حكم قضائي باش كيتعوض، املسألة األخرى هو بالنسبة 
للوعاء ديال املستفيدين ومزيان ذكرتو السيناريوهات بغيناكم كذلك 

تضيفو في إطار تقييم إطار للمرحلة املقبلة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد 
الوزير استنفذتم الوقت السؤال فهاذ السؤال، ننتقل للسؤال 16 عن 
معاناة منخرطي الضمان اإلجتماعي وتأخر التعويضات لفريق التجمع 

الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لخ يجةلاوزياني:

شكرالاوسي لاورئيس،

الضمان  صندوق  منخرطي  من  كبير  عدد  يعاني  الوزير،  السيد 
اإلجتماعي من إجراءات بيروقراطية في ما يتعلق بملفاتهم واملستحقات 
أو التعويضات املستحقة، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات 
بتسليم  لإلسراع  وكذلك  املعاناة،  هذه  لوقف  املتخذة  والتدابير 

التعويضات ملستحقيها؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

 LA هو في الحقيقة في اللجنة اإلخوة اللي تبعو العمل اللي كيدير
CNSS كلهم نوهو بالعمل ديال هاذ املؤسسة التي ينبغي أن نفتخر 
بها، واألرقام تشير إلى ذلك، الصندوق الوطني سنة 2018 توصل بما 
مجموعه 4 داملليون و7 داملليون طلب تعويض بنسبة زيادة %9 مقارنة 
مع سنة 2017، تم تسوية في ظرف 6 أيام، كمعدل مقابل 28 يوم سنة 
2014، الصندوق الوطني وضع رهن إشارة املنخرطين مطبقة معلوماتية 
تسمح لهم بتتبع وضعية ملفاتهم منذ وضع طلب متاع الحصول على 
مطبقة خاصة  أيضا  املساطر،  ديال  التبسيط  إطار  وفي  التعويض، 
باملصحات التي تقدم خدمات للمنخرطين. يعتمد الصندوق الوطني 
بطبيعة الحال على النمط الثالث املؤدي الذي يستوجب تحمل الهيئة 
املدبرة لجزء من مصاريف العالج، على أن يتحمل املؤمن له املريض 
الجزء املتبقي، في حالة األمراض املعتادة تبلغ نسبة تحمل الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي %70 من فاتورة العالج وتبقى %30 على 
عاتق املؤمن له، أما في حالة األمراض الطويلة األمد، واألمراض املكلفة 

فإن نسبة التحمل تصل إلى %100، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لخ يجةلاوزياني:

على الرغم من ذلك، السيد الوزير، فهذه األرقام الضخمة ال يمكنها 
أن تترجم معاناة منخرطي صندوق الضمان اإلجتماعي، حيث أنه هؤالء 
هاذ املعاناة اللي كترجم في عدم أنسنة املستخدمين داخل هاذ املكاتب، 
يعني  التعويضات،  لطالبي  يمنح  الذي  املطبوع  األقل  على  أنه  حيث 
مطبوع وال ينبغي أن تكون علينا نسخة طبق األصل، يعني هذا �ضيء يعني 
احنا في العوملة، في زمن العوملة وغير ذلك يعني حشومة عاد نقولو عاد 
غنعطيك واحد املطبوع ما تعمل �ضي عليه فوطوكوبي، إضافة إلى أنه 
مجموعة من املدن والعماالت على سبيل املثال عمالة املضيق الفنيدق 
مؤخرا أحدثت بها ملحقة، ولكن ال يأتيها املوظف أو املستخدم إال يوم 
واحد في األسبوع، وهذا يعني �ضيء يعني يندى له الجبين، إضافة إلى أنه 
التعويضات جد هزيلة السيد الوزير مقارنة مع يعني حجم ما يقتطع من 
نصيب..، احنا في فريق التجمع الدستوري، جد مستاؤون من تصرفات 
أو املعامالت اللي كيقوم بها صندوق الضمان اإلجتماعي، ولهذا نطلب 

منكم السيد الوزير أن تكونوا صارمين في هذا..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد 
الوزير في حدود ثواني.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

ال فيما يتعلق سوء التعامالت، أي سوء تعامل احنا مستعدين باش 
نتعاملو معاه يعني في الحين ديالو. بالنسبة للتعويضات هي خاضعة 
للتعرفة املرجعية اللي كتحددها »l’ANAM« فبالتالي وكتخضع لواحد..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال 17 عن بطء برنامج التغطية الصحية 
واإلجتماعية للمستقلين وأصحاب املهن الحرة لفريق العدالة والتنمية، 

تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمصطفىلابراهيمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، لعل من بين أهم البرامج اإلجتماعية لهاته الحكومة 
وهي التغطية الصحية والتقاعد للمهن الحرة واملستقلين لبلوغ التغطية 
مراسيم  أربع  مشكورة  الحكومة  أصدرت  وقد  الشاملة.  الصحية 
تطبيقية وباقي مرسوم واحد السيد الوزير، الذي يحدد الدخل الجزافي 
ولكن هناك بعض القلق لدى املستفيدين اللي هما 6 مليون مؤمنين 
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و10مليون مستفيدين باش يخرج هاذ البرنامج إلى حيز الوجود. لذا 
نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املستعجلة حتى يستفيد هؤالء 

من هذا البرنامج؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

السيد النائب املحترم، أنت مطلع بزاف على هاذ امللف، ألنك درستي 
معانا القانون في اللجنة، وكتبع أيضا املراحل ديال التفعيل ديالو، كما 
تعلم فإن األمر ال يتعلق باملرسوم اللي باقي، باقية عدد من املراسيم 
باش..،  غير  فبالتالي  هذا..،  عليها  سيطبق  التي  الفئات  كل  تساوي 
العملية هاذ النظام هذا الحال هو نظام معقد شوية ألنه فيه باإلضافة 
للقوانين، فيه واحد املجموعة ديال املراسيم اللي خرجات، اإلجراءات 
اإلداري،  املجلس  تركيبة  الصحية،  التغطية  من  لإلستفادة  العملية 
اإلحتياطات،  وتكوين  املعاشات  احتساب  طريقة  اإلشتراك،  نسبة 
القرارات املتعلقة باملساطر اإلدارية لإلستفادة من التغطية الصحية 
ونظام املعاشات. بطبيعة الحال كان خاص واحد التعريف بالنظام لدى 
القطاعات الحكومية أوال، ولذى يعني الفئات املهنية اللي كتشتغل معاه 
عاد الفئات املهنية األخرى. وهذا واحد العمل كيحتاج واحد الجهد كبير 
باش من..، وخصنا نحددو الهيئة ديال التنسيق، خصنا نحددو كيفية 
تبادل املعلومات وهذا خصنا نتشاورو مع كل فئة كما قلت ليك باش 
نحددو الشغل الجزافي وهاذي عملية ما�ضي سهلة. إذن هاذ العملية هاذ 
الوقت هذا كله مبرر ما�ضي يعني هناك لجنة وزارية تتابع املوضوع فيها 
»la CNSS«، فيها »l’ANAM«، فيها الوزارتين، وهي تتابع هذا املوضوع 
أسبوعيا، وبالتالي نقوليك بأن املشاورات متقدمة مع عدد من الفئات 
خاصة الفئة ديال العاملين بقطاع النقل سائقي األجرة، العاملين في 
قطاع العدل وخاصة العدول، الفئات ديال املهنيين العاملين في قطاع 
الصحة إلى غير ذلك..، وهناك فئات أخرى وأبشركم بأن، إن شاء هللا، 
املناصب األولى ستخرج قبل نهاية السنة كما أشار إلى ذلك السيد رئيس 

الحكومة، وهذا غادي يعطي واحد النقلة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لمحم لب شنيف:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

املستقلين  ديال  مليون   10 نحرمو  باش  املحترم،  الوزير  السيد 
وأصحاب املهن الحرة بانتظام وفي داخل هيئات، أعتقد أن هاذ املسألة 
تضرب في العمق إلتزامات الحكومة أوال، وكذلك تقبر القانون 98.15 
نسبة  مثال  نشوفو  ألن  املسألة؟  هاذ  الوزير،  السيد  الش  و99.15. 

انخراط املأجورين في النقابات ال يتجاوز 7,3 % ثم كذلك نسبة انخراط 
الشباب في األحزاب السياسية ال يتجاوز %1، معناه أن هاذ املسألة 
ديال العزوف عن االنخراط واإلنتظام في هيئات مسألة يعني سائدة 
في املجتمع املغربي. لذلك السيد الوزير، نقترح عليكم أنه خالل مرحلة 
أولى على الحكومة أن تقوم كإجراء أولي بأخذ املبادرة وتقدير مساهمات 
والجهة  والحرفة  املهنة  اإلعتبار  بعين  أخذا  األدنى  في حدها  جزافية 
واإلقليم، وملا ال القطاع العمومي في حالة تشابه الوظائف. ألن بهاذ 
املسألة هاذي غادي نساعدو الناس اللي باغيين ينخارطو باش ينخارطو 
تفسح  أنها غادي  مبادرة كنقدرو  الوقت كيمر، وهاذي  بسهولة ألن 
لنا املجال لهاذ اإلنخراط وبالتالي تحل املشكل ديال 10 ماليين ديال 
املستفيدين ألن اإللتزام ديال الحكومة أرا التغطية الصحة التدريجية 

لحوالي 5 مليون مواطن..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير 
استنفذتم الوقت. السؤال األخير في هذا القطاع عن وضعية البوابين 
ومتعهدي اإلقامات السكنية للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعالللاوذمراقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

عمل  لتأطير  الحكومة  به  تقوم  ما  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
ومتعهدي  البوابون  فئة  وحيوية  مهمة  عريضة  الفئة  واحد  وحماية 

.»les concierges« اإلقامات السكنية اللي معروف ب

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد الوزير.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

هاذ الفئة وهاذ العمل مؤطر بالقانون رقم 1.76.258 بتعهد البنايات 
أهم  ومن  للسكنى،  املعدة  البنايات  في  للبوابين  مساكن  وتخصيص 
املقتضيات ديالو أن النطاق ديال التطبيق ديالو كيكون في الجماعات 
الحضرية، أن األجرة فيه كتحدد بين الطرفين وكيتعتبر املسكن ديال 
البواب واملنافع العينية جزء ال يتجزأ من األجرة، لكن ال يمكن اعتباره 
لوحده بمثابة األجرة مع أنه ال يجوز كذلك في القانون أن يتجاوز الجزء 
العيني لألجر 33 % من األجرة اإلجمالية وتكون القيمة املعتبرة هي القيمة 
التي تحددها مصلحة الضرائب الحضرية، وتوزع كما هو معلوم في إطار 
للبوابين  مساكن  تخصيص  عن  والتحمالت  األجور  مجموع  القانون 

وعن أعمال التعهد على املالكين الشركاء تبعا لنسب يعني مساهمتهم.

الشغل  كتوقع عقود  اللي  املخالفات  كما  كتوقع  اللي  املخالفات 
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الضباط  التفتيش وحتى  ديال  والجهاز  القانون  عليها  كينطبق  كاملة 
ديال الشرطة القضائية، يعني كيقومو باملهام ديالهم في ضبط هذه 
املخالفات وفي إعمال املسطرة العادية اللي كطبق في سائر الحاالت اللي 

هي يعني..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لعالللاوذمراقي:

هاذ البوابون ومتعهدي العمارات هما مع األسف هما أيضا شريحة 
منسية من طرف الحكومة ديالكم، ومغيبة من منظومة التشريع املغربي، 
بحيث أن القانون بين قوسين اللي كيأطر العمل ديالهم اللي تيعود لزمن 
آخر 1977 أي قبل مدونة الشغل، وهما بهاذ املناسبة مقصيين منو، 
وما بقاش كيتما�ضى نهائيا مع التطورات اإلجتماعية واإلعمار املضطرد 
اللي كتعرفو البالد ديالنا وخاصة في املدن الكبرى، ومراعاة ملا تقدمه 
هذه الفئة من خدمات وأدوار متنوعة ومتعددة إجتماعية وتضامنية، 
تبتدئ بصيانة وتتعدد العمارات واملساهمة الفعالة في أمن وساكنة 
السكان، وبناء على ما تعيشه هاذ الشريحة من هضم ألبسط الحقوق 
املخصص،  السكن  لألجور،  األدنى  الحد  غياب  مركبة،  وهشاشة 
التغطية اإلجتماعية، التقاعد، الطرد التعسفي، وصوال إلى التشرد في 
أغلب األحيان. وإنسجاما مع مقتضيات وروح دستور اململكة اللي تيأكد 

على وجوب تمتيع جميع الفئات اإلجتماعية بالحقوق ديالها اإلنسانية 
في الشغل الكريم وضماناته، تنتمناو أنكم تفعلو إيجابيا مقترح قانون 

اللي جابو الفريق اإلستقاللي لضمان وحماية..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير 

استنفذتم الوقت، شكرا على حسن مساهمتكم معنا. ننتقل لقطاع 

بالسيدة  ونرحب  إجتماعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األسرة 

لفريق  ببالدنا  اإلجتماعية  املراكز  أول سؤال عن وضعية  في  الوزيرة 

التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لخاو لاوشناق:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي 3لاو 5يرلاملحترمة،

بعد مرور أزيد من عشر سنوات من دخول القانون 14.05 حيز 

التنفيذ، وكذا قانون تنظيم مؤسسات الرعاية اإلجتماعية. بغينا نعرفو 

اليوم الحصيلة السيدة الوزيرة أشنو درتو لتطوير وتنظيم منظومة 

املراكز االجتماعية ببالدنا؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

لهما  السؤاالن  هذان  سؤال،  هناك  النواب،  والسادة  السيدات 
وحدة املوضوع، نستأذكم في طرحها مرة واحدة لكي يناال جوابا موحدا، 
السؤال الثاني يتعلق بواقع منظومة الرعاية اإلجتماعية لفريق األصالة 

املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لفاطمةلاوط �سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، واقع املنظومة الوطنية للرعاية اإلجتماعية يسائل 
املقاربة املعتمدة من طرف الوزارة وسبل تطويرها والنهوض بها؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

اوسي 3لبسيمةلالحواقي،لق5ير3لاألسر3لقاوتضامنلقاملساقا3ل
قاوتنميةلاالجتماعية:

شكرالاوسي لاورئيس،

أوال، ال بد أن أهيب بالفريقين لطرحهما لهذا السؤال املهم املتعلق 
بمؤسسات الرعاية االجتماعية، وهي منظومة تتألف تقريبا من واحد 
للرعاية اإلجتماعية متنوعة من حيث اختصاصاتها  1500 مؤسسة 
التشخيص  واحد  كنديرو  مرة  ألول  بخدماتها،  املستهدفة  والفئات 
لهاته املؤسسات لواقعها وللخدمات التي تقدم فيها سنة 2013 خرجنا 
تشخيص في أول تقرير في اململكة املغربية، بعد ذلك وضعنا أيدينا على 
مداخل اإلصالح، ولقينا بأن اآللية القانونية هي إحدى آليات اإلصالح 
على اعتبار أن القانون 14.05 أدى دوره منذ 2005 واستنفذ الغرض 
منه، وبالتالي كان ال بد أن نضع قانونا جديدا الذي صادقتم عليه وهو 
القانون 65.15، املراسيم ديالو والنصوص التنظيمية غتخرج قريبا، 
في هاد تقريبا، يعني، نقدرو نقولو قبل بداية السنة السياسية، بغيت 
نقول بأن مجال التنظيم ومجال التقنين ومجال الدعم كذلك بحيث 
أرتفع الدعم لهاته املؤسسات بشكل ملحوظ يمكن الجمعيات املسيرة، 
وكذلك األشخاص املسيرين لهاته املراكز من دعم يتكامل مع بعض 
الدعومات األخرى حتى نقدم الحاجة ملا تحتاجه الفئات املستهدفة، 
املراقبة هي مشتركة بين عدة قطاعات كما ينص على ذلك القانون، 
كذلك  وكيتكلموا  الداخلية،  وزارة  السلطات  على  كيتكلم  القانون 
على وزارة التضامن، هناك تنسيق فيما بينهما، طبعا كاين التدخل 
أيضا ديال وزارة العدل من خالل وضع بعض املستفيدين من هاته 
املؤسسات بحكم إيداع الذي يقدم للمؤسسات حتى تستقبل بعض 
املستفيدين بغض النظر عن كثير من الحيثيات ربما يأتي الوقت لكي 

نتحدث عنها.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لخاو لاوشناق:

شكرا السيدة الوزيرة، رغم هاد املجهودات املبذولة من طرفكم 
ولكن ما كنلمسوش نتائج ملموسة على أرض الواقع، األسبوع املا�ضي 
كمثال كثر الحديث في املنابر اإلعالمية عن وفاة نزيل في أحد املراكز 
اإلجتماعية بتيط مليل بواحد الطريقة اللي كاله الدود، اسمحوا لي 
نقول لكم بأنه كاله الدود جراء املعاناة ديالو مع مرض السكري، والرقم 
خطير في هاد املركز كذلك هو منذ بداية يناير إلى حدود اليوم أزيد تقريبا 
من 103 األشخاص اللي توفو في هذا املركز وهاد الحال لي كيعيشو هاد 
املركز كيعيشو مراكز أخرى على صعيد اململكة، نتكلمو مثال غير على 
أطفال الشوارع واملتشردين، هاد الظاهرة نقدرو نشوفوها في جميع 
املدن بدون استثناء، أجي معاي السيدة الوزيرة غير إلنزكان وتشوفي 
األطفال كيفاش كيشو السيليسيون في املحطة الطرقية في حين أنهم 
خصهم يكونو في املدرسة ديالهم، هاد ال�ضي نسائلكم السيدة الوزيرة، 
هادو راه أزيد من 160 ألف مستفيد هم والدنا وليداتنا خوتنا خواتاتنا 

اللي خصهم رعاية الخاصة...

اوسي لرئيسلالجلسة:

واملعاصرة،  األصالة  فريق  تعقيب  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لفاطمةلاوط �سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

والدراسات  واإلستراتيجيات  الخطط  آثر  قياس  الوزيرة،  السيدة 
والتشخيص بوابته األولى ومنطلقه يبدأ من دار خير بتيط مليل، نفس 
ال�ضيء كيف ما جا على لسان السيد النائب البرملاني املحترم البشاعة 
اللي توفى بها لنزيل في دار الخير تيط مليل اللي تخوى ليه جافيل على 
الرجلين ديالو بدون متابعة بثالثة أطباء 2 املمرضات وحدة متمرنة 
والباقي قدم استقالته وغادر، قمتم بزيارة السيدة الوزيرة في غشت 
2018، دخلتو للجناح ديال املداومة وهربتو من باقي األجنحة املأساوية 
جدا، ما دخلتوش ليها، وقلتو في التصريح ديالكم املسجل أنه هاذ ال�ضي 
راه كاين في األحياء الجامعية، وبالتالي ال مجال هاذ ال�ضي راه جميل 
جدا في هاذ املؤسسة، السيدة الوزيرة، 653 نزيل، 420 منهم مر�ضى 
األجنحة،  بتنظيف  بالتصبين،  كيقومو  اللي  هما  وعقليين  نفسانيين 
بتنظيف الغرف، بتنظيف املطبخ، السيدة الوزيرة، أي بشاعة أكثر 
من هذه؟ أين مجال تدخلكم من خالل املرسوم الوزاري اللي كيحدد 
من ضمن االختصاصات ديالكم مراقبة هاذ املؤسسات االجتماعية؟ 
السيدة الوزيرة، واش هاذ الناس ألنهم مشردين؟ ألنهم ما كيصوتوش؟ 

ألنهم تحت الصفر ال يمكن االلتفات إليهم، اليوم لجنة إقليمية خرجات 
نتيجة الوفاة، البارح تقطع أصبع ديال نزيل م�ضى للمستشفى في ظرف 

ساعتين، ورجع؟ أي متابعة طبية؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب 
السيدة الوزيرة.

اوسي 3لبسيمةلالحواقي،لق5ير3لاألسر3لقاوتضامنلقاملساقا3ل
قاوتنميةلاالجتماعية:

السيد الرئيس، نصحح بعض املغالطات األولى أنا ما كنهربش من 
املسؤولية ديالي، وملا كنت برملانية في املكان ديالك، مكنش جالسة فهاذ 
القاعة أو غير كنتكلم، كنت كنظم كرئيسة ديال اللجنة القطاعات 
اإلجتماعية زيارات استطالعية باش نعرف الواقع أو درت تقارير تقدر 
تطالعي عليهم اآلن، وأنا اآلن من موقع املسؤولية كنم�ضي نزور أو كنطلبو 
من هللا سبحانه وتعالى أننا نقدرو نقدمو ما هو في اإلمكان، طبعا كتعرفو 
بأن وزارة التضامن ما�ضي بوحدها املسؤولة، أن املركبات ويدخل فيها 
تيط امليل، كيدخل فيها عين عتيق هي 12 مركب عندنا في املغرب، 
ديال  الدعم  كنعطيو  واحنا  والعامل  الوالي،  عليها  املسؤول  فالواقع 
التسيير بحال تيط امليل، كاين التعاون الوطني كيعطي 500 ألف درهم 
ديال التسيير، وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 
أعطات 5 داملليون ديال الدرهم ف2018، باش نرفعو من املستوى 

ديال الخدمات، ألن هاذ املؤسسة بالضبظ.

اوسي لرئيسلالجلسة:

في  الثالث  السؤال  االوقت.  انتهى  الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى 
لذوي  والسيا�ضي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  التمكين  عن  القطاع  هذا 
احتياجات الخاصة لفريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة، 

السيدة النائبة تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لسذادل5خنيني:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزيرة املحترمة، مرت عدة سنوات على توقيع املغرب على 
البروتوكول االختياري واإلتفاقيات الدولية الخاصة باألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وهاذي مناسبة لنسائلكم السيد الوزيرة، عن املجهودات التي 
قامت بها وزارتكم ملالءمة القوانين املغربية مع اإلتفاقيات الدولية؟ 
ومن ناحية أخرى ماذا تحقق من خدمات لفائدة األشخاص في إعاقة؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.
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اوسي 3لبسيمةلالحواقي،لق5ير3لاألسر3لقاوتضامنلقاملساقا3ل
قاوتنميةلاالجتماعية:

شكرالاوسي لاورئيس،

غير ما عرفتش أشنو جمع اإلتفاقيات الدولية مع واقع املرأة في 
القرية 2 ديال األسئلة في سؤال واحد، ما�ضي مشكلة غنقولو بأنه منذ 
أن وقع املغرب على اتفاقية دولية متعلقة باألشخاص في وضعية إعاقة 
والبروتوكول امللحق بها سنة 2009، ونحن نراكم اإلنجازات، خرجنا 
سياسة عمومية مندمجة باش نحقو اإللتقائية بين جميع املتدخلين، 
ألول مرة مابقاتش املقاربة قطاعية تعني �ضيء قانون إطار يؤطر باقي 
القوانين باش كلها تصب في الفائدة أو الخدمات التي تقدم لألشخاص 
في وضعية إعاقة انطالقا من استحضار بعد اإلعاقة، أو طبعا هناك 
مجموعة من الخدمات انطالقا ت من مجموعة من الصناديق نذكر 

منها صندوق التماسك اإلجتماعي.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاملجي لج بيج:

شكرا السيدة الوزيرة على املجهودات اللي قمتو بها، إال أننا السيدة 
الحكومة  رئيس  ديال  التصريح  واحد  على  نسائلكم  غادي  الوزيرة 
السابق أو تصريح صالح ديال رئيس الحكومة الحالي حول الدعم املباشر 
في حين نجد أن املجلس اإلقتصادي  إعاقة،  في وضعية  لألشخاص 
واإلجتماعي والبيئي، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املجلس األعلى 
للحسابات دار التوصية خاص يكون دعم مباشر شكون منعكم من 
هاد الدعم املباشر؟ واش كاين �ضي طرف حكومي اللي منعكم خصنا 
نعرفوه خاصنا يعرفوه املغاربة، املسألة الثانية السيدة الوزيرة دعم 
األنشطة املدرة للدخل النفقات ضعيفة مقارنة بالظروف التي يعيشها 
املعاق حيث يضطر املعاق كيستعن بإنسان سوي من أجل املشروع 
ديالو مشكل العديد من املشاريع هوالفشل علىاش السيد الوزير ألن 
ما كاينش املواكبة وما كاينش التتبع السيدة الوزيرة كاقتراح نحاولو 
الوزيرة  السيدة  والتعاونيات مسألة أخرى  نشجعو إحداث مقاوالت 
كاقتراحات نعملو على إحداث صندوق وطني مخصص لتمويل املبادرات 
العمومية، منح تحفيزات وإعفاءات ضريبية للمقاولة التي تشغل عددا 
من األشخاص في وضعية إعاقة، وهنا قانون املالية املقبل ممكن نديرو 
هاد اإلجراء، دور األبناك واملؤسسات العمومية وأنا كنتعجب واحد 
الفرع ديال مؤسسة بنكية كيدير تمويالت املشاريع دولة عربية واملغرب 
ال، إحداث تكوينات مهنية، أما في التمكين السيا�ضي نعطيك واحد 
الصورة السيدة الوزيرة اليوم االقتراع كنلقاو 3 د الناس وال 4 هازين 
واحد الشخص في وضعية إعاقة للطابق الثاني وال الثالث وال الرابع 

باش يصور التمكين السيا�ضي ما زلنا بعيدين كل البعد عنه، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد النائب.

اونائبلاوسي لسذي لبذزيز:

املدخل  املعاق  للشخص  االجتماعي  اإلدماج  الوزيرة،  السيدة 
األسا�ضي ديالو هو التمكين االقتصادي وبالتالي فالحكومة كانت دارت 
دعم للتمويل مشاريع اللي تيحملو هاد األشخاص في وضعية إعاقة 
في حدود 6 د مليون سنتيم للشخص الواحد، هاد النوع من املشاريع 
شهدت واحد التعثر ال مثيل له بسبب كثرة املتدخلين اليوم نعطيك 
نموذج في جرسيف 343 ملف تحالت على l’ANAPEC ياله تمت معالجة 
احتجاجات  في جرسيف  الوزيرة  السيدة  اليوم  متى؟  إلى  ملف،   40
األشخاص في وضعية إعاقة احتجاجات شبه يومية من أجل مطالب 
مشروعة وال تجد آذان صاغية ومطالبهم عادية هي الولوجيات وهي 

التطبيب هي التنقل، إلى متى السيدة الوزيرة؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب 
السيدة الوزيرة.

اوسي 3لبسيمةلالحواقي،لق5ير3لاألسر3لقاوتضامنلقاملساقا3ل
قاوتنميةلاالجتماعية:

مرة أخرى أريد أن أصحح واحد املغاطة ال أحد يمنعنا من أن نقوم 
بعملنا، كن متأكد من هذا، نحن فقط نشتغل بإمكانيات محدودة 
وأيضا ليس هناك تعبئة جماعية هناك الحكومة التي تشتغل في امليدان 
جمعيات املجتمع املدني وعلى مؤسستكم كذلك أغلبية ومعارضة أن 
تقوم بواجبها إزاء املجتمع بالدفاع عن حقوقها ولكن كذلك باالنخراط 

الفعلي في امليدان؛

النقطة الثانية، هو ليس هناك تعثر ولكن كما تعلمون احنا ما درناش 
األنشطة املدرة للدخل بالنسبة األشخاص في وضعية إعاقة كيفما 
كانت كتمارس من قبل يعني أنها ربما تهضر األموال ولكن ليس هناك 
أي نشاط مستمر نحن نأخذ الوقت الكافي ملدارسة هاته األنشطة ثم 

نمولها حتى تستديم وتمكن حامل هذا املشروع من استدامة الدخل؛

النقطة الثالثة، إذا كانت هناك جهة ترون بأنها تتسبب في تعثر وتأخذ 
وقت أطول نزولوها، احنا اللي اختارينا الشركاء ديالنا اللي يتعاونو معنا 

باش نمكنو حامل املشروع من أن يتأهل لالستمرار في هذا العمل؛

النقطة األخيرة، بغيت نقول بأن اليوم هاد العمل الذي نقوم به 
خلق واحد الدينامية اليوم كل �ضي وال كيتكلم على أشخاص في وضعية 
إعاقة، وهذا ما نريده وما نرجوه خلق الثقافة ديال حقوق اإلنسان التي 
تعطي لألشخاص في وضعية إعاقة حقهم من حيث التناول ومن حيث 
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املعالجة ومن حيث الترافع ومن حيث الخدمات، لذلك السيد الرئيس 
بغيت نقول أننا اليومو احنا مرتاحين إلى جانب األنشطة املدرة للدخل 
اللي فيها واحد العمل والزال بغيت نقول بأنه من بعد ما مكنا الشخاص 

في وضعية إعاقة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال األخير في هذا القطاع عن وضعية 
مر�ضى التوحد للفريق االستقاللي الوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة 

النائبة.

اونائبةلاوسي 3لسذي لآيتلب علي:

السيدة الوزيرة، ما هي التدابير املتخذة لتمكين مر�ضى التوحد من 
حقوقهم الدستورية املنصوص عليها في الفصل 34؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

اوسي 3لبسيمةلالحواقي،لق5ير3لاألسر3لقاوتضامنلقاملساقا3ل
قاوتنميةلاالجتماعية:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، غير بعدا خصنا نتافقو واش التوحد 
مرض أو إعاقة، هذا خاصو ربما نقاش ولكن احنا في املغرب نتحدث 
عن التوحد كنوع من أنواع اإلعاقة التي يجب أن ننهض بها، ثانيا وزارة 
أول مؤتمر  2014 نظمت  في  والتنمية االجتماعية  األسرة والتضامن 
دولي حول اإلعاقة من املخرجات والتوصيات ديالو كيقول لك احنا 
محتاجين ملهنيين مؤهلين في هذا امليدان باش نخفو شوية الكلفة على 
العائالت ديال األطفال في وضعية إعاقة ديال التوحد فلذلك أطلقنا 
أكبر برنامج وطني لتأهيل مهنيي التوحد رفيق غتكونو اسمعتو به اللي 
بالفعل اليوم كنشتغلو باش نخرجو 60 خبير في هذا املجال هاد السنة 
والسنة املقبلة وما بعدها باش نوصلو ل 180 خبير على مدى 3 سنوات 
ثم 3200 إن شاء هللا ديال األسر التي ستستفيد من هؤالء املؤهلين 

بفضل هذا البرنامج.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لسذي 3لآيتلب علي:

السيدة الوزيرة، أوال نقرو بأنه هاد املسألة كتجواز القطاع اللي 
انتما فيه بوحدتكم ألنه كيبغي واحد السياسة مندمجة كتكون فيها 
وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التضامن ولكن واقع الحال اشنو 
كيعطينا أوال واقع الحال كيعطينا أنه أمام غياب التحفيز والتوعية بهذا 
النوع من املرض كثير من األسر تتعامل بعشوائية مع مرضاها مما يضعها 

في ضغط نف�ضي يومي، واألسر التي تعي به يضعها أيضا أمام ضغط أوال 
نف�ضي ألن املجهود البدني والنف�ضي اللي كيكلف التكفل بواحد املريض 
ديال التوحد كبير جدا حتى أن بعض األسر راها انفكت بهاد السبب 
هذا، املسألة الثانية أيضا املجهود املالي فالكلفة ديال التكفل والرعاية 
ديال مر�ضى التوحد في بعض الجمعيات كتراوح ما بين 4 آالف و7 آالف 
درهم يوميا وهي ليست في مقدور املوظفين مما يضع مسألة الرعاية 

والحماية االجتماعية لهؤالء املر�ضى..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لأمينةلف 5يل5يزي:

شكرالاوسي لاورئيس،

في هاد  بها  التي تقومون  ننوه بجميع املجهودات  الوزيرة  السيدة 
املجال من أجل إعطاء دفعة قوية ملر�ضى التوحل إال أنه السيدة الوزيرة 
نطمح إلى تعزيز املراقبة لبعض الجمعيات التي تستغل هذا املوضوع 
من أجل االسترزاق يعني هاد الضحايا يتم استغاللهم استغالال بشعا 
ببعض األحيان لدى بعض الجمعيات فقط، هذا من جهة، من جهة 
نحمل  أن  يمكن  ال  عرضاني  هو  املوضوع  هاد  الوزيرة  السيد  ثانية 
املسؤولية كاملة لوزارة التضامن واألسرة يجب أن تدخل وزارة التعليم 
والبحث العلمي في الخط كذلك التكوين املنهي في الخط وكذلك وزارة 
الشباب والرياضة، نقطة أخيرة السيدة الوزيرة من الواجب كذلك أن 

نفكر وتفكر الحكومة في منح دعم مباشر ألسر هؤالء األطفال، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب السيدة الوزيرة.

اوسي 3لبسيمةلالحواقي،لق5ير3لاألسر3لقاوتضامنلقاملساقا3ل
قاوتنميةلاالجتماعية:

شكرالاوسي لاورئيس،

غنبدا من آخر نقطة اللي هي متعلقة بالدعم االجتماعي خصوصا 
أنها جاءت في سؤال سابق وبغيت نقول بأن هاد الدعم االجتماعي غادي 
يكون ولكن بعد ما نساليو الورش ديال الدراسة املتعلقة بإخراج قانون 
للدعم االجتماعي اللي غادي يدمج البرنامج ديال الدعم املباشر في إطار 
الدولة عن كل  اللي كتعطي  ثانيا الدعم  السجل االجتماعي املوحد، 
طفل في وضعية إعاقة من أجل التمدرس ديالو تقريبا 800 وأقل من 
800 درهم، لكن بالنسبة األطفال التوحدين يصل إلى 1500 درهم، 
كذلك برنامج رفيق اللي درناه ديال تأهيل منهي التوحد ال يعني موظفي 
وزارة التضامن بل احنا استدعينا وزارة التربية الوطنية ودرنا معها 
شراكة واتفاقية وكذلك وزارة الصحة باش يستافدو األطر ديالها، ألن 



عدد.94–13.ذو القعدة.1440  )15.يوليوز.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5718  

عندهم واحد التكوين األسا�ضي في مجاالتهم وتزادهم التكوين املتعلق 
بإعاقات التوحد، وهكذا نشتغل في إطار انسجام وتنسيق من أجل 
املصلحة الفضلى لألطفال وكذلك من أجل النهوض بحقوق األشخاص 

في وضعية إعاقة التوحد.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم معنا في هاد الجلسة، 
وننتقل لقطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي نرحب بالسيد الوزير، السيد الوزير، مرحبا، في أول سؤال 
عن تأهيل السياحة باملدن والقرى الصغيرة للفريق اإلستقالل للوحدة 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لاسماعيللاوبوالي:

شكرالاوسي لاورئيس،

تزخر العديد من املدن الصغرى واملناطق الجبلية واملناطق النائية 
اقتصادية سياحية جد مهمة،  بمؤهالت سياحية جد مهمة وحركة 
ولكن اللي كينقص التأهيل لتكون قاطرة للتنمية املستدامة وخزان 
للتشغيل بالنسبة للشباب، فما هي التدابير املتخذة من طرف وزارتكم 

أجل تأهيل القطاع السياحي بهذه املناطق؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

اللي  الدور  حول  السؤال  هاد  وضع  اللي  النائب  السيد  كنشكر 
كيلعبوه اليوم هاد املدن الصغرى في التنمية السياحية ديال بالدنا، 
وفي حقيقة املغرب بالدنا كان عندها مخططات متعددة في السياحة، 
املخطط األول هو كان ديال املخطط األزرق اللي كان مرتكز بالخصوص 
على السياحة الشاطئية، من بعد املخطط 20/20 اللي يرتكز أكثر على 
هذا الجانب الطبيعي والجانب الثقافي والجانب التراثي ديال السياحة 
ديالنا، واللي خصنا نركزو عليه أكثر، والعزيمة ديالنا والقناعة ديالنا 
هو أن هاد التراث اللي عندنا في جميع املدن وفي جميع القرى ديالنا هو 

رأسمال الحقيقي ديال السياحة ديالنا، ويال جيتيو تالحظو..

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لاسماعيللاوبوالي:

شكرا الوزير، كما جي في كالمي أن هناك بعض املدن اللي عندها 
إقليم شفشاون،  مثال  مؤهالت سياحية جد مهمة صغرى، ونعطي 
مدينة شفشاون كتعرف واحد الحركية سياحية اقتصادية جد مهمة 
هاد  تنزيل  من  يحد  اإلقليم  في  السياحة  ديال  مديرية  غياب  ولكن 
الوزير،  السيد  الوزير،  السيد  ديالها  بالذكر  جيتو  اللي  املخططات 
االنفتاح على األماكن القروية في اإلقليم مثال إقليم شفشاون اللي كيزخر 
على مناطق جبلية وطبيعية جد مهمة، يمكن لو يكون رافعة لإلقتصاد 
كيفتاقد  ولكن  خالبة  جد  شواطئ  هناك  الشباب،  لتشغيل  وخزان 
النظرة، تفتقد النظرة إلى التأهيل ديالها سياحية والرفع من الجاذبية 
السياحية في املناطق القروية وتأطير العاملين في مدينة شفشاون من 

أجل سياحة مستدامة تخدم املصلحة ديال اإلقليم، وشكرا

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لعائشةلإدب ش:

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، للخلفيات الجبلية للمدن الساحلية مؤهالت طبيعية 
ثقافية تاريخية هامة، من شأنها تشجيع منتوج سياحي قروي تكميلي 
للمنتوج الساحلي، على الوزارة إيالء العناية الكافية لهذه املناطق التي 
تعتبر املحيط الحيوي لألركان بعمالة أكادير إداوتنان منطقة مسكين 
بجماعة الدراركة كنموذج، هذه املناطق تزخر بتعاونيات نسوية تشتغل 
باألركان باألعشاب الطبية، وكذلك باملناحل، فما هي اإلجراءات التي 
تنوي الوزارة القيام بها من أجل النهوض بهذه املناطق سياحيا وتنمويا؟ 

وهناك العين السخونة اللي هي مشروع متعثر، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ جواب السيد الوزير، تعقيب.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

بغيت نرجع للسؤال ديال السيد النائب اللي ذكر مدينة الشاون اللي 
أصبحت وجهة سياحية متميزة اللي كتعرف واحد النشاط سياحي على 
طول السنة، ما�ضي مشكل ديال التأطير اإلداري مشكل ديال اإلنفتاح 
ديال السكان هاديك املنطقة، مشكل ديال الثرات ديال هاديك املنطقة 
اللي جعلت من الشاون واحد الوجهة اللي معروفة عامليا، واحنا كنعطيو 
الشاون كنموذج ديال التنمية السياحية اللي على غرارها غادي نديرو 
مشاريع أخرى في مدن مماثلة، بحال ذكرت في األسبوع اللي فات وزان 

والعرائش..
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اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال الثاني في هذا 
القطاع عن شكايات املسافرين بمطارات للمملكة للفريق اإلشتراكي، 

تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاوفتاحلأهللمكي:

شكرالاوسي لاورئيس،

إلستقبال  بالدنا  واجهة  اململكة  مطارات  تعتبر  الوزير،  السيد 
السياح، لكن نسجله لألسف هو ملاذا هذا التردي والتراجع في الخدمات 

املقدمة للمسافرين الذي أصبح مأثر احتجاجات متكررة؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

اوسي لاورئيس،

النائب املحترم، فعال اإلشكالية ديال املطارات في اململكة  السيد 
املغربية مشكل الخدمات موضوع بعض املطارات وبالخصوص املطار 
الكبير ديال محمد الخامس بالدار البيضاء، ولكن ما نكروش أن مجهود 
كبير ّدار فهاد املجال من قبل املؤسسة املكلفة بهاد ال�ضي هي املكتب 
الوطني للمطارات، واليوم عندنا محطات مطارية بتجهيزات متميزة، 
وكنسعاو أن هاد الخدمات اللي كتقدم داخل املطار تحّسن أكثر، املطار 
فيه شركاء متعددين، ما�ضي فقط مؤسسة ديال املطارات ولكن الشركاء 
أخرين اللي كيلعبو واحد الدور أسا�ضي في تقديم هاد الخدمات داخل 
وتجهيزات  ميزانيات  نخصصو  باش  اليوم  كنجتهدو  واحنا  املطارات، 
إضافية لهاد املنشآت األمنية باش تحّسن كذلك الخدمات ديالها وتوفر 
واحد الخدمة في املستوى ديال هاد البنايات الضخمة للي بالدنا بناتها 

في جميع أنحاء اململكة املغربية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب الفريق، السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لعب لاوفتاحلأهللمكي:

التراجع  حالة  تعكس  واقع  نسجل  فإننا  املبذولة  الوزير،  السيد 
والنموذج مطار الداخلة الدولي، إذ رغم اعتبار الدلخة وجهة سياحة 
عاملية في أن وضعية مطارها الدولي لألسف ال تساعد على مزيد من 
اإلستقطاب لوجود إختالالت كثيرة تؤثر على املنتوج السياحي بأقاليمنا 
الجنوبية بشكل عام، وجهة الداخلة بشكل خاص، وذلك من خالل 
الداخلة ال يوجد فيه  الوزير مطار  باملسافرين السيد  غياب صالون 

صالون VIP في صالون واحد مكري لواحد الشركة ويدخلوا فيها غير 
مجموعة من الزوار، ما كاينش صالون، غياب مرافق ضرورية لراحة 
وانعكاس  الرحالت  تعطل  واملتاجر،  واملطاعم  كاملقاهي  املسافرين 
ذلك سلبا على راحة ومصالح املسافرين، كذلك التأثير على عمل أطر 
ومستخدمي املطار وإرهاقهم بسبب قلة عدد العاملين بمطار الداخلة، 
السيد الوزير، تصور على أن الطيارة ما كتوصلناش حتى 2 ديال الصباح 
من الدار البيضاء إلى الداخلة حتى الثانية صباحا، الناس كتكرفص 
السيد الوزير ، اللي مسافر كيتكرفص، املوظفين كيتكرفص، كل �ضي 

كيتكرفص، لذا السيد..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة 
النائبة.

اونائبةلاوسي 3لإيمانلاويذو بي:

شكرالاوسي لاورئيس،

احنا  الخامس،  محمد  مطار  بخصوص  نسائلكم  الوزير،  السيد 
من  عدد  هناك  ولكن  اتخادها،  تم  اإلجراءات  من  عدد  أن  كنعرفو 

املشاكل، نذكر:

أوال-مشكل شركات املناولة التي ال تحترم قوانين الشغل واملعايير 
الدولية املتعلقة بجودة الخدمات الخاصة بالنقل الجوي؛

ثانيا-االكتظاظ الكبير وغير مبرر في مراقبة الجوازات؛

ثالثا-اإلشكاالت املتعلقة بتسلم البضائع والحقائب؛

رابعا-ظروف االستقبال السلبي من طرف ذويهم، وهاد ال�ضي كان 
موضوع ديال سؤال كتابي ونركز عليها. هذه اإلشكاالت ت�ضيء لواجهة 

البلد من جهة، وثانيا لكرامة املواطنين، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب السيد الوزير، السيد النائب 
عندكم تعقيب إضافي؟ السيد الوزير تفضل.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

جميعا  عشناها  اللي  اإلشكاليات  املحترمة،  النائبة  السيدة  فعال 
نتيجة  كانت  األخيرة،  األسابيع  هاد  في  البيضاء  الدار  ديال  املطار  في 
الضطرابات اللي كانت عند الشركات ديال املناولة اللي الناس اللي كيديرو 
نقل ديال األمتعة، واللي تسببت في بعض املشاكل الصعبة بمدينة الدار 
البيضاء، اللي مهم هو أننا تجاوزنا هاد املرحلة، وهاد األسبوع األخير، تم 
التوقيع على اتفاقية متعددة األطراف مع جميع الشركاء اللي كيشتغلو 

في املطار، لتجاوز اإلشكاليات اللي كانت مطروحة.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال الثالث عن النهوض بمؤهالت 
السياحة الصحراوية لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لع يلخزق:

شكرالاوسي لاورئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم ماهو برنامجكم للنهوض باملؤهالت 
السياحة الصحراوية وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي لاورئيس،

ديالنا حتى هي  النائب املحترم، فعال األقاليم الصحراوية  السيد 
تكون  باش  كتأهلها كذلك  اللي  بمؤهالت طبيعية ضخمة،  كتح�ضى 
عندها برامج ديال التنمية السياحية. ملا تم التوقيع على البرامج ديال 
التنمية ديال املناطق الجنوبية، ديال ثالثة ديال الجهات ديال األقاليم 
الجنوبية، قطاع ديال السياحة كان متواجد بميزانيات مهمة، ميزانيات 
اللي هي ديال الدولة، ديال عدة الس قطاعات للنهوض بهاد القطاع 
ديال السياحة. كانت عندنا بالنسبة لكلميم، واحد امليزانية ديال 124 
مليون ديال الدرهم. العيون 116 مليون ديال الدرهم. والداخلة 89. 
مجموع 329 مليون بالنسبة للقطاع العام. وهادي كلها مشاريع اللي 

اليوم في دور اإلنجاز.

املناطق  في  كبيرة  مؤهالت  فكاين  الخاص،  للقطاع  بالنسبة  أما 
الجنوبية، واحنا كنعرفوا اليوم النهضة اللي كتعيشها املناطق الجنوبية 
وبالخصوص فالجهة ديال الداخلة اللي كتعرف واحد القفزة نوعية 

وواحد الجاذبية بالنسبة للسياحة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لع يلخزق:

التحتية  البنيات  بتعزيز  نطالبكم  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
الفندقية وفضاءات اإلستقبال باملواقع السياحية باألقاليم الجنوبية، 
ودعم التحفيز للمهنيين السياحيين بإنعاش وتجويد املنتوج السياحي 
في  لإلستثمار  الشباب  ودعم  تحفيز  للمملكة،  الجنوبية  لألقاليم 
القطاعات السياحية باألقاليم الجنوبية اململكة، وضع برنامج لتسويق 

املنتوج السياحي ومزيد من التعريف باملآثر التاريخية، خاصة في هذه 
األقاليم، إحداث خطوط دولية مباشرة للنقل الجوي تربط مطارات 
تشجيعية  أثمنة  وضع  الكبرى،  السياحية  باألسواق  الجنوب  جهة 
على  للحفاظ  برنامج  وضع  السياحية،  للمناطق  الجوية  اللرحالت 
األسواق السياحية التقليدية واإلنفتاح على أسواق جديدة. تشجيع 
السياحة الداخلية، وذلك بتجويد الخدمات وإعتماد أثمان تفضيلية 
تتالءم مع القدرة الشرائية للسياح، إعادة تأهيل املواقع السياحية 
كشاطئ األبيض ومضايق »تودغا« ومضايق » دات« و«مرزوكة« و«مير 
اللفت« و«تغجيجت« وغيرها من املواقع السياحية، تشجيع السياحة 
الجبلية، تقوية وتوسيع املواقع السياحية ذات الرمال، وشكرا السيد 

الوزير املحترم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الوزيراستنفدتم  السيد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  شكرا، 
الوقت، السؤال األخير في هذا القطاع، عن الربط الجوي بين املغرب 
واألسواق الجديدة املصدرة للسياح لفريق األصالة املعاصرة، تفضل 

السيد النائب.

اونائبلاوسي لعزيزلاولبار:

نسائلكم عن حصيلة برنامج تحسين الربط الجوي بين مختلف 
الوجهات السياحية املغربية واألسواق الصاعدة املصدرة للسياحة؟ 
وما هو دور املكتب الوطني للسياحة في نطاق تسويق املنتوج السياحي 

مناصفة بين الجهات؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، النائب عن دائرة فاس، اللي كتعرف واحد 
اللي كتدار على مستوى  إنتعاشة سياحية كبرى، بفضل املجهودات 
الربط الجوي، مجهودات كذلك اللي كيقوم بها املكتب الوطني ديال 
السياحة، اللي ال يبخل في دعم هاد الخطوط الجديدة لتزويد هاد 
املحطات السياحية بالخطوط الكافية، وهاد اإلنتعاشة اللي كنعرفوها 
في فاس، كنعرفوها كذلك في مدن أخرى كطنجة اللي كتعرف كذلك 
ما  وجهة  أصبحت  ألن  مراكش  على  كنهضرش  ما  اإلنتعاشة،  واحد 
كتحتاجش لهاد الدعم، ولكن املناطق كلها األخرى، بفعل الجهود اللي 
كيقوم بها املكتب الوطني ديال السياحة، واملجهودات اللي كتقوم بها 
كذلك املديرية ديال الطيران املدني والخطوط امللكية املغربية، اليوم 
كاين واحد التحسن جديد ملموس، اللي بغيت نقول كذلك بالنسبة 
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لألسواق التقليدية ديال املغرب، ما انساوش أننا خصنا نبقاوا دائما 
مركزين على األسواق التقليدية اللي كتعطينا أكبر عدد ديال السواح، 
مع العمل علىجلب أسواق جديدة، بحال األسواق ديال آسيا االي حنا 
كنشتغلو اليوم باش نفتحو خطوط جديدة مع الصين، وكنتمناو أننا 

نوصلو لواحد اإلتفاق قبل آخر هاد السنة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لعزيزلاولبار:

ديال  الجهة  من  واخا  وهذا  ديالكم،  والتعاون  التفاعل  بالفعل 
املعارضة، ولكن حنا معارضة بناءة، على كل، كانت وجهة فاس تحظى 
سابقا بحمالت إشهارية مميزة في بعض األسواق، كإيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا، لكن منذ فترة لم نتمكن من مثل هاد الحمالت، إذن فهاد 
الشأن، نود أن نتعرف على نسب اإلشهار بالنسبة لكل سوق واألوقات 
اللي كاينة لكي يتمكن املهنيون من القيام بدورهم، أي في نطاق تسويق 
الحالي في هذا الشأن السيد الوزير، حقيقة ما بغيناش نقولو بأن جل 
املهنيين، تيقولو على بعض الفروع هذه املؤسسة العمومية بالخارج، 
وخصوصا بالعديد من دول أوروبا، حيث نسجل إختالالت بالجملة 
في هذا اإلطار، يعني ما نقولوش يعني كان زمان الزبونية واملحسوبية 
والتعيينات وكا..، حنا ما بغيناش هاد السيد املدير الجديد نهضرو فيه 
فنفسنا، ألن عندو تقريبا سنة، ما بغيناش يوقع نفس املشكل اللي كان 
كيوقع سابقا، يعني الوزير هو املسؤول سياسيا ومدير املكتب الوطني 
السياحي اللي مسؤول على التمويل وعلى التسويق، ولكن هنا كنطلبوما 
هي النسبة املئوية للجهات؟ ألن اليوم، فبعض لقاءات مع السيد املدير 
العام للمكتب الوطني للسياحة، من طرف املهنيين ومن طرف املجالس 
ما  حنا  إذن  جدوى،  بدون  اليوم  حققات  يعني  للسياحة،  الجهوية 
غندخلوش. حنا عندنا بعض اإلقتراحات: أوال، يعني عالش ما تعيدوش 

النظر..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
السيد الوزير في حدود بعض الثواني، تعقيبكم السيد الوزير في حدود 

ثواني.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق5يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

الوطني  املكتب  أن  املحترم،  النائب  السيد  نذكر  بغيت  غير  ال 
للسياحة كيشتغل بشراكة مع جميع املجلس ديال السياحة املوجودة 

على مستوى الجهات. وحنا مستعدين..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم معنا في هذه الجلسة، 
السيد الرئيس، تفضلوا .

اونائبلاوسي لمحم لأب رارلرئيسلفريقلاالصاوةلقاملذاصر3ل
)نوطةلنظام(:

شكرالاوسي لاورئيس،

أتفهم الرغبة ديالكم في أن تمر الجلسة بسالسة وبمرونة، ولكن 
هللا ير�ضي عليك، ايال كانت املرونة خصها تّدار للجميع، السيد النائب 
الثواني،   10 لها  زدتي  الحكومة  األصلي،  ديالو  التوقيت  في  قاطعتيه 

فاملرونة تكون للجميع، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هاد ال�ضي ما كاينش السيد الرئيس، أنا صارم مع الجميع في إطار 
حفظ الوقت ديال جميع أعضاء املجلس والسادة النواب السيدات 
النائبات والسادة الوزراء، شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
معنا، ننتقل لقطاع العدل ونرحب بالسيد الوزير، في سؤالين أولهما 
عن ضمان سرية التحقيق لفريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

النائبة.

اونائبةلاوسي 3لمريمةلب جمذة:

السيد الوزير، ضمان سرية التحقيق من أهم حقوق املتهمين وركيزة 
إلى حين إصدار األحكام، ومن شأن  البراءة  أساسية من ركائز قرينة 
املمارسات املخلة بهذه السرية التشهير بحقوق، التشهير باملتقاضين، 
التقا�ضي، لذلك  الخاصة والتأثير على سير  وكذلك املس بمعطياتهم 
نسائلكم السيد الوزير عن التدابير املتخذة لضمان سرية التحقيق، 

وذلك صونا لحقوق املتقاضين؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لأقجار،لق5يرلاوذ ل:

شكرالاوسي لاورئيس،

إذن، كما يعرف الجميع، أن مرحلة البحث والتحقيق، يعني، مرحلة 
أساسية في الدعوى العمومية، األحهزة ديال البحث وديال التحري، 
عندها كثير من الصالحيات بهدف تعميق البحث وتوفير األدلة، وفهاد 
املرحلة املشرع أحاطها بكثير من الضمانات، وضمنها وأساسها السرية، 
البحث نفسه،  التشهير وملصلحة  البراءة، ملنع  لقرينة  السرية حماية 
لألسف الشديد، يعني، نعاين بعض الخروقات وتوقعها املشرع، يعني، 
املشرع املغربي رتب على خرق سرية البحث والتحقيق جزاءات حازمة 

تصل إلى حد املتابعة الجنائية، شكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب الفريق، السيدة النائبة، تفضلوا.

اونائبةلاوسي 3لآمنةلماءلاوذينين:

السؤال  الوزير، فهاد  السيد  الوزير، عالش كنسائلوكم،  السيد 
هذا املتعلق بسرية التحقيق، ولكن أيضا سرية البحث التمهيدي الذي 
تجريه الشرطة القضائية قبل اإلحالة على التحقيق، هاد ال�ضي يتعلق 
بكفالة الحقوق ديال املتقاضين، طبعا الضمانات الحالية للي كاينة في 
املسطرة الجنائية اليوم مشار فيها إلى ضمانات تحفظ هاد السرية، ولكن 
مع ذلك هناك رصد لتجاوزات كتوقع، احنا اليوم كنتظرو كمشرعين 
أن تعضد وأن تدّعم في مشروع املسطرة الجنائية اللي ما زال كنتسناو 
اإلحالة ديالو على البرملان في إطار التعاون بين البرملان وبين الحكومة 
في تطوير السياسة الجنائية، اللي اليوم كتنفذها النيابة العامة من 
خالل الرئيس ديالها، تفاعال مع التقرير اللي تحال علينا من طرف رئيس 
النيابة العامة، عندو قراءة للسياسة الجنائية التي يضعها املشرع ولكن 
هادي فرصة، ألن هاد اإلشكاالت التي ترصد في املس بحقوق املتقاضين 
وفي خرق سرية التحقيق، ولكن أيضا سرية املحاضر املتعلقة باألبحاث 
التمهيدية والت كتطرح مشكل حقيقي مع الثورة ديال املعلوميات اللي 
تتعرفوها، مع تسرب املعطيات كاين مجهود فهاد اإلطار، ولكن احنا 
كاينتظرنا ورش كبير إيال بغينا نطورو منظومة الحقوق والحريات وكفالة 
حقوق املتقاضين في التأكيد أساسا في مشروع املسطرة الجنائية اللي 
كنعاودو نطالبو كبرملان بالتسريع بإحالته في إطار مناقشتو مع القانون 
الجنائي املحال علينا حاليا، باش نعملو جميعا على رصد هاد اإلختالالت 

وتطويرها علما أن السياسة الجنائية..

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  النائبة،  السيدة  الوقت،  انتهى 
الوزير، التعقيب في حدود..

اوسي لمحم لأقجار،لق5يرلاوذ ل:

هذا موضوع بالغ الحساسية، واحنا مهتمين به اهتمام شديد أنه 
بالفعل يتعلق بقرينة البراءة، إذن كاين الحرص، ولكن غنجيبوه في 
املشروع املسطرة الجنائية الجديد، والذي سأتقدم بعرض حوله في 
مجلس حكومي مقبل في هذا الشهر إن شاء هللا، نجيبو إعادة الصياغة 
للمادة 15 يذهب في اتجاه الصرامة والحزم، ولكن أيضا يجيب على 
حق املواطن في اإلعالم، وفي املسطرة غنجيبو مقتضيات تمكن وكالء 
امللك من اإلدالء بمعلومات وبيانات حول بعض القضايا الرائجة دون 
الدخول في تفاصيل ودون التعليق على اإلتهامات، لتمكين املواطن من 
الحصول على املعلومة، وللحيلولة دون استغالل املعطيات للتشهير بها 

بطريقة غير مسؤولة، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، السؤال الثاني في هذا القطاع عن الطرق البديلة لتسوية 
النزاعات من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لحيا3لاملشف ع:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن مجهوداتكم من أجل تعزيز منظومة 
الطرق البديلة لحل املنازعات؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لأقجار،لق5يرلاوذ ل:

شكرالاوسي لاورئيس،

إثنان  يختلف  ال  الحال  بطبيعة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تشكو من  القضائية  األنظمة  العالم،  في  اليوم  األنظمة  كل  أن  على 
في  والتأخير  اإلجراءات  وبطء  املساطر  وتعقد  وتعددها  القضايا  كثرة 
إصدار األحكام إلى آخره، لذلك م�ضى االتجاه العام في عاملنا إلى إيجاد 
وسائل بديلة للبت، خاصة الصلح والنزاعات. في 2007 تقدمنا بقانون 
ينظم التحكيم الدولي والوساطة االتفاقية. حنا تقدمنا أمام األمانة 
العامة للحكومة في نهاية السنة املاضية بمشروع قانون جديد، يتعلق 
بالتحكيم والوساطة اإلتفاقية، تيجي بواحد العدد ديال اإلجراءات: 
أوال، يشجع على التوجه نحو التحكيم والوساطة اإلتفاقية، وكيجي 
بواحد العدد ديال التدابير للتخفيف على املحاكم و لتمكين..، خاصة 
املقاوالت ورجال األعمال من إيجاد صيغة تعفيهم من بطء املساطر 

وبيروقراطية بعض املساطر، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لحيا3لاملشف ع:

شكرا، لألسف الشديد السيد الوزير، إيال درنا مقارنة بسيطة بين 
التجربة في املغرب والتجربة في عدد من الدول، كنوجدو راسنا متأخرين 
جدا فهاد الوسائل البديلة لحل املنازعات، من تحكيم، وساطة، صلح، 
التفاوض وغيرها من الوسائل. كنوجدو في آسيا، وبالضبط في الشرق 
في  بهاد الطرق، كذلك  املنازعات كتحل  %30 ديال  األق�ضى، تقريبا 
الواليات املتحدة، تقريبا %10 من املنازعات كتحل بهاد الطرق، إذن إذا 
كانت الحكومة كتشكي من االكتظاظ اللي كيعرفو قطاع العدل، من 
كثرة امللفات وقلة القدر، وقلة كتابة الضبط، كذلك إيال كنا غنفتحو 
على اإلستثمار األجنبي، فمن الواجب على الحكومة ووزارتكم بالتحديد 
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السيد الوزير، باش تعملو على تعزيز هاد الطرق البديلة لحل املنازعات، 
نظرا ألنها كتعرف سرعة البت في هاد القضايا، كذلك ألن حتى األطراف 
التماسك  الحفاظ على  إلى  باإلضافة  في حل هاد املشاكل،  كيشاركو 
اإلجتماعي بين األشخاص املتخاصمين، هادي كلها أسباب كتشجعلكم 
السيد الوزير أنكم أمام واحد الرهان حقيقي، إيال كنا بغينا نمشيو 
على  اإلكتظاظ  ونخففوا  األجنبي،  ونشجعواإلستثمار  للقدام  بالبالد 
املحاكم، حتى طول مساطر التقا�ضي، كذلك التنفيذ طول ديال املدة 

ديال تنفيد امللفات، هادي كلها أسباب كتجعلكم السيد..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير

اوسي لمحم لأقجار،لق5يرلاوذ ل:

اوسي لاورئيس،

البد من أن أتفق مع السيدة النائبة اتفاقا كامال، وكاين أرقام أكثر 
من داك ال�ضي، حنا كنجيبو القوانين وفيها أفضل املمارسات الدولية 
وتنوضعو اإلطار القانوني للتحكيم، فإذن خصنا نتعاونو جميع، لكي 
يلج املغاربة إلى هذه الصيغ البديلة، خاص نعملو واحد التوعية عامة 
واحد الترافع إلقناع الناس بأنه التحكيم هو أيضا والوسطاء آليات، 

الناس باقين عندنا ما كيتقوش فهاذ اآلليات، ما كيستعملوهاش بزاف، 

كيمشيو للمحاكم، فالقانون ها هو غادي نجيبوه إن شاء هللا جديد في 

أحسن املمارسات، ونأمل تعاون الجميع.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم معنا، نرفع الجلسة ملدة 

عشر دقائق لصالة العصر، عشر دقائق بالضبط، إن شاء هللا.

اوسي لاورئيسلالجلسة:

نرحب  واالتصال،  الثقافة  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة  نستأنف 

أولهما عن سياسة دعم وترسيخ القضية  الوزير في سؤالين  بالسيد 

التنمية، أحد  العدالة  لفريق  الوطني  الجمعي  الوعي  في  الفلسطينية 

نواب الفريق، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لرشي لاوويبل:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، تراهن الصهيونية على طول األمد لطمس القضية 

من  شطبها  املتالحقة،  األجيال  وانشغاالت  وجدان  في  الفلسطينية 

والذاكرة الوطنية. فما هي سياستكم لترسيخ الوعي الجماعي املغربي 

بعدالة القضية الفلسطينية؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لاألعرج،لق5يرلاوثوافةلقاالتصال:

من  البد  طبعا  السؤال،  هاد  على  والفريق  النائب  السيد  شكرا 
بالنسبة  تعتبر قضية محورية  الفلسطينية  القضية  التذكير على أن 
للمملكة املغربية، إلى جانب قضية الصحراء طبعا، حيث أن جاللة 
امللك، محمد السادس، نصره هللا، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يؤكد 
على مبادئ اإلجماع املغربي ملساندة كفاح الشعب الفلسطيني، من أجل 
إقرار حقوقه الوطنية، وهكذا في إطار العناية واإلهتمام الذي توليه 
وزارة الثقافة واإلتصال، في مجال دعم وترسيخ القضية الفلسطينية 
في الوعي الجماعي الوطني، دأبت هذه الوزارة على تنظيم واملساهمة 
في مجموعة من األنشطة والفعاليات الثقافية، نذكر من بينها، توقيع 
اتفاقية التوأمة بمدينة وجدة بتاريخ 2018، بين وزارة الثقافة املغربية 
وزارة الثقافة الفلسطينية؛ كذلك البد أذكر بمشاركة دولة فلسطين 
في دورات املعرض الدولي للنشر والكتاب في 2017، 2018 و2019؛ 
مشاركة وزارة الثقافة في املعرض الدولية للكتاب بفلسطين كضيف 
شرف، حضورنا شخصيا في معرض فلسطين الدولي للكتاب في ماي 
الثقافة واإلتصال  وزارة  باستضافة  التذكير  2018؛ كذلك البد من 
املغربية؛  باململكة  الفلسطينية  الثقافية  االيام  فعاليات  من  للعديد 
واستضافة كذلك العديد من الفعاليات الثقافية الفلسطينية، سواء 
في إطار ملتقيات وطنية أو ملتقيات دولية، وكذلك في إطار يعني كل ما 
يتعلق بتجلية الثقافة. هذا على مستوى الثقافة، على مستوى اإلعالم، 
البد أن نشير بالنسبة لقنوات القطب العمومي أن الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة تتبع ملف القضية الفلسطينة هي بأدق التفاصيل، 
عبر بث تقارير إخبارية ملرسليها بالديار الفلسطينية، لتمنح بذلك الخبر 

الفلسطيني باملساحة الالزمة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير. تعقيب الفريق. تفضل السيد النائب

اونائبلاوسي لأب 5ي لاملورئلاإلدري�سي:

السيد الوزير، ال يمكن أن ننكر أن هذه الجهود لها قيمة، ولكنها ال 
يمكن أن تكون شيئا معتبرا أمام خطورة الهجمة، ليس األمر فقط عملية 
اعتداء على الشعب الفلسطيني، على جميع املستويات، وإنما هي أيضا 
اعتداء على الوطن نفسه باإلختراق والصهينة والتخريب. في مواجهة 
ذلك، نحن نعيش ضعفا شديدا في بناء الذاكرة تجاه قضايا الثقافة 
واالستمرار،  الوجود  الحضرية، مقومات  الوجهة  الهوية،  الحاسمة، 
االنقراض  ومشاريع  العوملة  وجه  في  البقاء  شروط  املوازية،  العرفة 
الثقافي، باستثناء برنامج »يتيم« في قناة واحدة، أسبوعي ولكنه متحيز، 
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ال نكاد نجد ولو تعريف بما يستجد في الساحة الثقافية بمؤلفات تنفع في 
هذا املجال، على ندرتها، ولو لم يكن، لكان كتاب »الخراب على الباب« 
للمناضل أحمد ويحمان، صدر على األقل، وال استدعي على األقل إلى 
برنامج واحد من هذه البرامج، لوكان اإلعالم والثقافة عندنا والتعليم 
في املغرب، يقوم بالواجب لعرف فقط باملؤلفات املغربية على العالقات 
املغربية الفلسطينية، على ندرتها، كتاب عبد القادر أبو بكر القاديري، 
كتاب عبد الهادي التازي، ملف دعوة الحق التي طبعته وزارة األوقاف، 
ومع ذلك لم يجد أي صدار، أينما كانوا مخاطر التطبيع واإلختراق عن 
املغرب، ومظالم الشعب الفلسطيني تجاه الكيان الصهيوني املعتدي 
في برامجنا اإلعالمية، في مقرراتنا التربوية، في جوائزنا الثقافية، نحتاج 

إلى إرادة...

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير استنفذتم 
الوقت في هذا السؤال. السؤال الثاني عن منح البطاقة املهنية للفنان، 

لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لالحرفاقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

والشروط،  واإلجراءات  اآلليات  على  هو  سؤالنا  الوزير،  السيد 
وكذلك املعايير التي تعتمدونها في منح البطاقة املهنية للفنان؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لاألعرج،لق5يرلاوثوافةلقاالتصال:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، طبعا من األوراش الكبرى التي 
تشتغل عليها وزارة الثقافة هي القانون الفنان طبعا قانون الفنان من 
القوانين املهمة واملكتسبات املهمة بالنسبة للفنان، اليوم وزارة الثقافة 
عملت على تنزيل العديد من املقتضيات خصوصا إصدار مجموعة من 
املراسيم، مرسوم يتعلق بتحديد الئحة املهن الفنية، مرسوم يتعلق 
النموذجية  بالعقود  تتعلق  أخرى  مراسيم  وهناك  الفنان،  ببطاقة 
للفنان وكذلك كل ما يتعلق بالرعاية اإلجتماعية والرعاية الصحية، 
طبعا هاد املرسوم صدر مؤخرا حول بطاقة الفنان تم تشكيل لجنة 
ملنح بطاقة الفنان، هذه اللجنة قامت باألشغال ديالها في األيام املقبلة، 
سيتم توزيع هاد بطاقة الفنان، طبعا توصلنا بأزيد من 5 آالف طلب، 
اليوم وصلنا إلى قبول لجنة قبلت تقريبا 1500 طلب باعتبار أن هاد 
البطاقة تمنح مجموعة من التفضيالت واالمتيازات بالنسبة لحاملي 

هاد بطاقة الفنان، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لم اليلاوبشيرلط با:

شكرالاوسي لاورئيس،

فئة  أن  عليكم  يخفى  وال  على جوابكم  نشكركم  الوزير،  السيد 
الفنانين تطلع بدور أسا�ضي في صيانة الهوية الثقافية املتعددة للمملكة 
وكذا في إشعاع الثقافة املغربية وانفتاحها على الحضارات اإلنسانية، 
الفنان  بطاقة  وفيما يخص  عناية خاصة،  لهم  تعطى  أن  يجب  لذا 
نسجل السيد الوزير تأخر كبير في إخراجها بحيث أن هاد املوسم الفني 
ل 2019 مر بدون إستعمال أي بطاقة جديدة وقانونية، ثم السيد 
الوزير نطلب منكم الحرص على حياد أعضاء اللجنة من انتماءاتهم 
ملختلف التنظيمات والهيئات الفنية التي تعرف صراعات سياسية ال 
تخفى عنكم، ثالثا السيد الوزير املطلوب منكم التسريع من تفعيل 
اإلمتيازات اإلجتماعية التي من املفروض أن تخولها البطاقة مثال تيسير 
اتفاقيات تسهل  السفر داخل أرض الوطن وخارجه من خالل عقد 
عملية التأشيرة، ثم كذلك ندعوكم إلى تفعيل مرسوم العقد النموذجي 
ومراسيم الحماية اإلجتماعية وكذلك مرسوم الحد األدنى لألجر ليكون 
لهذه البطاقة األثر الفعلي اإليجابي في سوق الشغل، ثم نطالبكم كذلك 

بإدخال بطاقة الفنان في دفاتر تحمالت السمعي البصري..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد 
الوزير.

اوسي لمحم لاألعرج،لق5يرلاوثوافةلقاالتصال:

لجنة  هاد  في  مفروض  الحياد  طبعا  النائب،  السيد  للتذكير  غير 
تتكون من ممثلي وزارة  بمقت�ضى مرسوم  البطاقة طبعا هي منظمة 
النقابات املهنية وهذا منظم بقانون، طبعا  إلى ممثلي  الثقافة طبعا 
البطاقة السابقة سارية املفعول يعني أنها سارية املفعول واليوم احنا 
كان هناك نوع من التشدد فيما يتعلق بمنح البطاقة املهنية، ألن هناك 
وبالتالي هذا ستمكن  الوثائق،  شروط وهناك مطلوب مجموعة من 
اإلمتيازات،  من  مجموعة  من  البطاقة سيستفيدون  هاد  حاملي  أن 
اليوم كان هناك توقيع اتفاقية مع املكتب الوطني للسكك الحديدية 
حول التفضيالت املتعلقة بهذه البطاقة كذلك هناك مشروع اتفاقية 
مع املكتب الوطني للمطارات وكذلك مع وزارة السياحة فيما يتعلق 

بتخفيض كل ما يتعلق..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على مساهمتكم معنا، توصلت رئاسة 
املجلس بمراسلة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 
بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني يخبر فيها بأن السؤالين املوجهين 
السيد  سيتولى  والحكامة  العامة  بالشؤون  املكلفة  املنتدبة  للوزارة 
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كاتب الدولة في التعليم العالي اإلجابة عنهما، نبدأ بالسؤال األول عن 
هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية 

االجتماعية لفريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لعب لاورحيملووراع:

شكرالاوسي لاورئيس،

تشكل املسألة االجتماعية إحدى أولويات البرنامج الحكومي والتي 
خدمات  من  االستفادة  من  واملواطنين  املواطنات  تمكين  إلى  تهدف 
اجتماعية تضمن لهم العيش الكريم وبالنظري لتعدد برامج الدعم 
التي  اإلجراءات  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  االجتماعية  والحماية 
والسياسات  البرامج  لهذه  شاملة  هيكلة  أجل  من  اتخاذها  تعتزمون 

العمومية قصد استهداف فعال وناجع للفئات املستحقة لها وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

جوابكم السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوصم ي،ل خاو ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل
لحسنل اوسي ل عنل باونيابةل اوذلميل قاوبحثل اوذاليل باوتذليمل
او اقدي،لاو 5يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك مةلاملكلفلباوشؤقنل

اوذامةلقالحكامة:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، فيما يتعلق بسؤالكم املتعلق بكل ما يتعلق 

بالدعم االجتماعي والتماسك االجتماعي تعلمون أن جاللة امللك حفظه 

هللا قد أعطى توجيهاته السامية بضرورة توحيد برامج الدعم االجتماعي 

املوجودة بين مختلف القطاعات الحكومية وفي هذا الصدد واستجابة 

لهاته الدعوة امللكية الكريمة تم إعداد استراتيجية وطنية لهذا الغرض 

من شقين الشق األول يتعلق بالتأمين االجتماعين والشق الثاني يتعلق 

باملساعدة االجتماعية والتضامن لفائدة الفئات املعوزة وطبعا الوزارة 

شكلت لجنة تقنية بين وزارية لدعم التقاءية هاته السياسات والبرامج 

الحكومية وأيضا هناك مجموعة من اللجن التقنية القطاعية املتعلقة 

مثال بالتغطية الصحية األساسية تحت مسؤولية وزارة الصحة كذلك 

ما يتعلق باملساعدة االجتماعيات تحت وصاية وسلطة وتنسيق الوزارة 

ديال األسرة والتضامن واملسواة والتنمية االجتماعية مقاربة االستهداف 

بتكليف وزارة الداخلية حتى تضمن التقائية هاته البرامج وتضمن أيضا 

االستهداف واالستحقاق لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لهللالهامل:

شكرا السيد الوزير، أكيد أن البرامج االجتماعية اللي جابتها البرامج 
الحكومية في العدالة االجتماعية كنثمنوه سواء في نظام راميد أو في 
تفعيل وتنزيل برنامج تيسير أو دعم األشخاص في وضعية إعاقة وال دعم 
األرامل واأليتام كل هذا مجهود مقدر في املجال االجتماعي رغم حمالت 
التبخيس والتيئيس لهذه الحصيلة الحكومية، ولكن كيما ذكرتو السيد 
الوزير هناك غياب االلتقائية داك ال�ضي الش كنطالبو باش تكون عملية 
متاع التقييم ودراسة األثر على األسرة املستفيدة مقارنة مع الكلفة 
املالية املخصصة للبرامج االجتماعية وباش ندرسو كذلك انعكاسات 
ديال هاد البرامج على املنظومة االجتماعية والتربوية وعلى التماسك 
االجتماعي برمته أكيد السيد الوزير الحكامة في التدبير البرامج واملراقبة 
هناك  بأن  نقولو  غادي  آنذاك  هي  تنزيلها  على  والوقوف  تسييرها  في 
و  والنجاعة  الفعالية  لها  الدعم سيكون  مجال  في  سياسة حكومية 
الهدف واملنتوج اللي كينتظروه املغاربة، كذلك السيد الوزير العمل على 
تحقيق هاد اإللتقائية اللي ذكرتوها في مجال الدعم وتبادل املعلومات 
ملختلف املدخنين داك ال�ضي الش كنطالبو بتسريع بتنزيل مشروع اإلطار 
الدعم  برامج  من  املستفيدين  استهداف  ملنظومة  التنظيمي  القانون 
االجتماعي وإخراج السجل االجتماعي باش فعال ال يتم بؤس الطبقة 

الهشة، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 

تعقيب السيد الوزير السيد كاتب الدولة.

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوصم ي،ل خاو ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل
لحسنل اوسي ل عنل باونيابةل اوذلميل قاوبحثل اوذاليل باوتذليمل
او اقدي،لاو 5يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك مةلاملكلفلباوشؤقنل

اوذامةلقالحكامة:

شكرالاوسي لاورئيس،

طبعا تعلمون على أنه الوزارة نظمت في 12-13 أكتوبر املا�ضي 2018 

املناظرة الوطنية للحماية االجتماعية، وطبعا مشات في اتجاهين: أوال 

تحسين معايير االستهداف ثم توحيد ميزانية برامج الدعم األسا�ضي هو 

أن الوزارة تشتغل.

اوسي لرئيسلالجلسة:

بدائل  عن  الثاني  السؤال  الدولة،  كاتب  السيد  الوقت  انتهى 

استعمال غاز البوطان في القطاع الفالحي لفريق األصالة واملعاصرة، 

تفضل السيد النائب.



عدد.94–13.ذو القعدة.1440  )15.يوليوز.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5736  

اونائبلاوسي لهشاملاملهاجري:

بدائل  إليجاد  الحكومة  وعود  مآل  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
إلستعمال غاز البوطان في القطاع الفالحي؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد كاتب الدولة

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوصم ي،ل خاو ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل
لحسنل اوسي ل عنل باونيابةل اوذلميل قاوبحثل اوذاليل باوتذليمل
او اقدي،لاو 5يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك مةلاملكلفلباوشؤقنل

اوذامةلقالحكامة:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد النائب املحترم، طبعا تعلمون على أنه هاد املادة ديال غاز 
البوطان تعد من أكثر املواد استهالكا طبعا بالنسبة للساكنة ولذلك 
تحظى بدعم خاص من صندوق املقاصة، اآلن حوالي 12 مليار ديال 
الدرهم في سنة 2018 التي خصصت في هذا الغرض والغرض األسا�ضي 
منها طبعا هو دعم الغاز املوجه لإلستهالك املنزلي حماية للقدرة الشرائية 
الحيوية  املادة  هاد  وال  اآلن  أنه  على  تالحظون  أنه  على  للمواطنين، 
تستخدم في مجاالت أخرى غير املجال ديال اإلستعمال املنزلي ولذلك 
سواء تعلق األمر بالفالحة أو غيرها نظرا إلنخفاض الكلفة ديالها مقارنة 
مع الكازوال والكهرباء فلذلك نظرا إلهتمام الوزارة بهاد املجال فهي 
تشجع من ناحية استخدام أو تعويض استخدام غاز البوطان في املجال 
الفالحي بطاقات متجددة وخاصة الطاقات الشمسية، ثم يعد مشروع 
املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية ربما أكثر جدوى وأكثر 
في جلب  املستخدم  البوطان  غاز  الفالحي من من  املجال  في  فاعلية 
املياه ديال اآلبار كذلك حتى الدراسات أثبتت على أن هناك انعكاسات 
إيجابية استخدام الطاقات البديلة فيما يتعلق باإلنتاج الفالحي سواء 
بخصوبة األرا�ضي أو بالتخفيض من استهالك الطاقة، األسا�ضي هناك 
أمران األمر األول هو توجيه الدعم املوجه لغاز البوطان إلى الفئات 
التشجيع على استخدام  ثم  املنزلي  في اإلستعمال  املستحقة وخاصة 

الطاقات البديلة في املجال الفالحي، شكرا جزيال.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لهشاملاملهاجري:

ربما السيد الوزير كان السؤال ديالنا واضح، ساليتو بكلمة تشجيع 
بغينا نعرفوا التشجيع بإستعمال الطاقات البديلة شنو دارت الحكومة 
التشجيع بالدعاء بالفاتحة، السيد الوزير، كتكلموا على 15 مليار ديال 

الدرهم un.chiffre.d’affaire. عشرة داملليار تقريبا كتساهم بها الحكومة 
%70 من غاز البوطان احنا كنعترفوا كفالحة يستعمل في الفالحة ولكن 
إال الحكومة كتعتابر بأنه هاد غاز البوطان يعتبر من الريع راه الفالح 
السيد الوزير راه مخلية عشتو راه عام كاين و 3 سنين ما كايناش وحتى 
املنتوجات الفالحية ليست مازال ما كايناش في متناول املواطن نعطيك 
غير مثال بعد املغرب األخضر وإستعمال غاز البوطان راه زيد العود كان 
كيشريه املواطن ب 18-20 درهم، اليوم في 2019 راه بين 40 و60 درهم 
إلى ما كانش غاز البوطان وما كاينش املغرب األخضر راه كان غيكون 
ب احد 200 درهم للترو، ولهذا السيد الوزير التشجيع هذا 15 مليار 
 un.éco-système ديال ديال الدرهم كنهضروا عليها يعني ممكن نخلقوا
كامل من خالل تكوين التقنيين، من خالل تشجيع املستثمر على صنع 
املواد األولية للطاقة الشمسية داخل املغرب نعطيوا دعم لهاد الفالح 
ألنه الدعم ديال غاز البوطان، الفالح إيال جينا عاوضناه له بالطاقة 
الشمسية، بتسهيالت في اآلداء، بتقنيين كاينين، بشوية ديال الدعم 
راه ما غيمشيش يشري غاز البوطان والدولة غادي تستافد مبالغ ديال 
l›éco- واحد 8 أو 9 مليار ديال الدرهم سنويا اللي كتخرج للخارج، وهاد

السيد  البالد  كلها داخل  املضافة  القيمة  لنا  يخلق  système غادي 
الوزير، لهذا الفالح أنا كنقول ليك الفالح إيال حبستوا عليه فكرتو غير 
مجرد مجرد التفكير باش تحبسو عليه غاز البوطان راه وهللا املغاربة 
حتى يشريوا زيت العود ب 200 درهم للترو وهللا مطيشة ال بقيتي لقيتيها 
هي والبصلة في السوق السيد الوزير، ولهذا احنا كنفكروا من اآلن من 

أجل تكون..

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد كاتب الدولة

اوتربيةل ق5يرل و ىل او قوةل كاتبل اوصم ي،ل خاو ل اوسي ل
او طنيةلقاوتك ينلاملنهيلقاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلميلاملكلفل
لحسنل اوسي ل عنل باونيابةل اوذلميل قاوبحثل اوذاليل باوتذليمل
او اقدي،لاو 5يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك مةلاملكلفلباوشؤقنل

اوذامةلقالحكامة:

ال غير هو في هاد النقطة راه ما كاين حتى �ضي واحد تيتكلم على أنه 
غادي يتم الحبس ديال غاز البوطان على الفالحة إيال ما كاينش البديل، 
البديل تتم الدراسة ديالو طبعا مع شراكة مع القطاعات الحكومية كلها 
املعنية ما كتعنيش غير وزارة الحكامة ولكن من املؤكد ألنه ال بد من 

إيجاد بديل معقول.

اوسي لرئيسلالجلسة:

معنا،  مساهمتكم  حسن  على  لكم  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
ننتقل لسؤال في قطاع الشباب والرياضة ونرحب بالسيد الوزير، عن 
تعثر إنجاز بعض املشاريع الرياضية لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل 

السيد النائب.
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اونائبلاوسي لسليمانلح ويش:

شكرالاوسي لاورئيس،

بعض  إنجاز  تعثر  ودواعي  أسباب  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املشاريع الرياضية؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد النائب، ما عرف �ضي شنو هما هاد املشاريع املتعثرة؟ 
العملية ديال البناء ماشية قابطة الطريق تيوقعوا مشاكل مع املقاوالت 
وكنعاودوا نلقاوا حلول وكنتقدموا، إذن إيال كاين �ضي مشكل بذاته 

وبعينه مستعدين نجاوبوا عليه، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لسليمانلح ويش:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير غنعطيك واحد املثال القاعة 
املغطاة أزغنغان الناظور دشنها جاللة امللك في 2011 إلى حد الساعة 
ها األدلة قرار تسع سنوات ما دار فيها حتى �ضي حاجة، املركب الريا�ضي 
الناظور السيد الوزير درتي امليزانية في 2019 لجميع املدن، غنذكرهم 
لك باألسماء: طنجة 20 مليار، تطوان 9 ماليير، الحسيمة 5 ماليير، 
القنيطرة 6 ماليير، الرباط 10 ماليير، وجدة 10 ماليير، بني مالل 8 
ماليير، والناظور اقصيتيه، ها القطعة األرضية الجماعة دارتها لالقتناء، 
ها االتفاقية، الوالي وقع، رئيس الجهة وقع، انت ما بغيتيش توقع، 
واش الناظور كاين في املغرب وال في �ضي دولة أخرى، السيد الوزير، راه 
كنهضر معاك بحرقة وبحقيقة أنت اللي ما بغيتيش توقع اإلتفاقية وهاد 
الصفقة ها األدلة عندي ها الصفقة درتها لجهة لكن صادمنا أمام األمر 
الواقع ما بغيتيش توقع واحنا ما طلبناش 10 ماليير وال 20 طلبنا 2 ماليير 
على كل سنة راه إهانة للناظور راه كنهضر بكل صراحة وبكل جدية، 
2020 السيد الوزير ال ما درتيش الناظور في امليزانية انت اللي تتحما 
املسؤولية والحكومة تتحمل املسؤولية راه املواطنين تيتسناوا تتقولوا 
االنفصال راه هذا هو االنفصال الحقيقي ما كتنفذوش املشاريع ديال 

جالل امللك، تتخليوا الناس يخرجوا ويغوثو..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد 
النائب.

اونائبلاوسي لعب لاوهاديلاوشريكة:

السيد الوزير، نسائلكم حول املشاريع ديال مالعب القرب بمشروع 
لبعض  بنصالح  الفقيه  إلقليم  االستفادة  هي  ما  ملعب   800 ديال 
اللي هما وجدوا الوعاء العقاري، إذن هنا السيد  الجماعات تقريب 

الوزير نسائلكم حول هذا املشروع هذا؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب السيد الوزير.

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

شكرالاوسي لاورئيس،

فيما يتعلق بالفقيه بنصالح يعني كباقي األقاليم األشغال جارية، 
امللفات جاهزة، الدراسات انطلقات من بعد الدراسات غتنطلق العملية 
ديال البناء يعني املسألة عادية والفقيه بن صالح كان عندهم واحد 
املشكل ديال العداد واقلة دابا وصل ل 35 ملعب أعتقد إال الذاكرة 
ما خانتنيش وتمت املوافقة عليها، فيما يتعلق بالناظور واملشاريع اللي 
ذكر السيد النائب هادي مشاريع كلها في اتفاقيات تم توقيعها أمام 

جاللة امللك ويتم تنفيذها بحذافيرها مافيها �ضي تمييز ديال منطقة على 

منطقة، 2 أن الناظور الوزارة رفضات توقع لسبب بسيط أن املشروع 

كما تم تصوره في البداية ال ينسجم مع املواصفات املطلوبة في بناء 

املالعب الكبرى الستقبال املباريات خصوصا املواصفات املطلوبة من 

الفيفا، واآلن هو في قيد الدراسة وما�ضي غير الناظور، كاين الناظور، 

8 داملليار ما خدات حتى  البيضاء وبني مالل ما خذاتش  الدار  كاين 

�ضي حاجة في بني مالل باش من هذا ما دخالتش فكداك التصور اللي 

توضع..

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد النائب.

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

في جهة خنيفرة، بني مالل ما خداش وانا عارفش أشنو خرج وشنو 

اللي ما خرجش إذن االتفاقيات اللي تم التوقيع أمام جاللة امللك منذ 

ديال  التوسعة  ما كمالتش، طنجة هو  باقى  البيضاء  الدار  في   2011

امللعب الكبير ديال طنجة باش يولي في املواصفات املطلوبة، تطوان 
طور  في  امللعب  لبناء  مليار   40 درهم،  مليون   400 مليار،   9 ما�ضي 

اإلنجاز حسب اإلمكانيات اللي كنتوفرو عليها كل سنة كنبرمجو واحد 

العدد وأخيرا االتفاقية التي تم إعدادها ديال 20 مليون الدرهم ديال 

املساهمة، شكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، سؤال شفوي تليه مناقشة في 
موضوع النهوض بالرياضة املغربية، طبعا نبدأ بسؤال األغلبية فرق 

ومجموعة األغلبية طرح السؤال أحد النواب تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لأحم لاوهيوي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير املحترم عقب نتائج املتواضعة التي باتت تحققها عدد 
من املنتخبات الوطنية بعدد من التظاهرات الدولية والتي كان آخرها 
كأس أمم افريقيا املنظمة بجمهورية مصر العربية. نسائلكم السيد 
الوزير عن التدابير واإلجراءات االستعجالية التي ستقومون بها لتجاوز 

هذه اإلخفاقات وإعادة الواهج للرياضة املغربية؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

في نفس املوضوع سؤال بإسم فرق املعارضة، أحد السادة النواب، 
السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لصالحلأقغبال:

السيد الوزير، عقب إقصاء الفريق الوطني من الدور 16 من كأس 
إفريقيا لألمم املقرر بمصر هاد اإلقصاء دخل واحد االستياء العميق 
لدى املغاربة واملغاربة، لحد اآلن السيد الوزير ما عارفينش أشنو وقع 
العالي  املستوى  من  طائلة العبين  أموال  عليه  تخسرات  فريق وطني 
مدرب في املستوى العالي يعرف جيدا الخبايا ديال الكرة االفريقية، 
رئيس جامعة عرفت كرة القدم في العهد ديالو إنجازات كبيرة، هاد ال�ضي 
اللي وقع ما عرفناش أشنو هو؟ بغيناكم السيد الوزير أنكم تخرجو 
املغاربة وتشرحو لهم أشنو وقع في هاد ال�ضي راه باقي كل �ضي مصدوم، ما 
عارفينش أشنو وقع يمكن لكم أنكم ديرو تكون عندكم الشجاعة ديرو 
واحد لجنة تقنية اللي تقدر توجد واحد التقرير و تقدموه املغاربة كاملين 

باش يعرفو أشنو واقع كل�ضي كاين الفلوس موجودة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير تفضلوا للمنصة، عندكم 
السيد الوزير 16 دقيقة الجواب والتعقيب ب2.

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

شكرالولسي لاورئيس،

أغتنم فرصة غير باش نكمل الجواب راه ملعب الناظور مبرمج، راه 
ما باش ما غير منين غيوصل وقتو ويكون جاهز راه غادي يتنفذ كباقي 
املالعب الكبرى، اللي التزم بها املغرب دوليا، ما�ضي ملتزم غير مع الساكنة 
ديال الناظور وال ديال الدار البيضاء، مع جميع الدول دوليا، وبالتالي 

السيد النائب يعني غير يمكن لنا نتفاهمو ببرودة األعصاب.

أعود إلى ملف مشاركة املغرب، أوال مناسبة أغتنمها هادي فرصة 
وانتما كاملين عشنا جميع وكنحيي الروح الوطنية ديال املغاربة خصوصا 
أوال بداية ما تنشراتش أو ال ما تعلقاتش ديك الخريطة املبثورة املغرب 
كل ناض وتقدم اعتذار رسمي على اعتبار أنه خطأ تقني واالعتذار الرسمي 
تقدم في امللعب وتقدمت في اجتماع وزراء الرياضة اللي كانو مجتمعين 
األفارقة في الدول املشاركة وباملناسبة كنحيو الجمهور والشعب املغربي 

كل على هاد الروح الوطنية العالية؛

النقطة الثانية، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب مثلي 
مثلكم ومثل جميع املغاربة تأسفنا على يعني الخروج ديال املغرب من 
هاد اإلقصائيات في الدور الثاني، لكن البد ما نوقفو على مجموعة ديال 
النقط أساسية، وهنا البد أن نحتكم إلى مرجعية موحدة باش كيكون 
عندنا التصور ونوصلو لنتائج موحدة، فيما يتعلق باللجنة التقنية راه 
الجامعة دارت لجنة تقنية للوقوف على األسباب، ويمكن نذكر منها 
بعض األسباب ألنه شخصيا كنت تما في القاهرة وتفرجت في كرة القدم 
يعني في داك املقابلة اللي كانت األخيرة وشفنا أنه الزهر أوال ما كانش معنا 
الحظ، إيال الحظتو غادي ندخل شوية في التفاصيل، لكن التفاصيل 
ضرورية، النقطة األولى، أنه ما تحتاسباتش واحد اإلصابة اعتبارا أنها 
كان العب شارد، وملا كنرجعو كنشوفو القنوات الدولية كلها كترجع 

هداك يعني ديك اللقطة، كيتبين بأنه هذا األول؛

النقطة الثانية، كان واحد ضربة الجزاء ما تعطاطتش، ولكن في 
األخير جات ضربة جزاء في آخر لحظة يعني حتى الزهر ما ساعدناش، 
باعتراف جميع الصحف الدولية أحسن فريق على املستوى التقني كان 
هو الفريق الوطني املغربي، وكان ما تصوروش وأنا تما حاضر بافتخار 
وكنت كنعتز وداك ال�ضي اللي كنت كنسمعو من عند جميع املسؤولين 
وكانو يهابون الفريق الوطني، هاد الفريق الوطني 2014 كنا مصنفين 
فرق  هزم  الوطني  الفريق  الرابعين،  مصنفين  اليوم  افريقيا،   24
عتيدة اللي في التاريخ ديالو ما عمرو ما هزمها، وفي الدور األول ألول 
مر في التاريخ كيجيب 9 ديال النقط وكحصل على نتائج إيجابية منذ 
البداية، وكيترأس املجموعات وهدا في اللغة ديال كرة القدم يعني باش 
ترأس واحد املجموعة، معنى أنه كيكون عندو واحد املجموعة ديال 
االختيارات اللي كتكون األفضلية، الفرق الوطنية املغربية ألول مرة 
في التاريخ 5 ديال الفرق وطنية كتشارك في اللقاءات اإلفريقية، ما بين 
الكأس اإلفريقية والبطولة اإلفريقية، عندنا حسنية أكادير، الوداد، 
الرجاء، اتحاد طنجة وبركان، 5، أول مرة في التاريخ، كنربحو السنة 
املاضية والسنة اللي ما قبل منها الرجاء كتاخذ الكأس املمتازة، الوداد 
كتاخذ الكأس املمتازة، كتربح الكأس Super coupe، الرجاء كتربح كأس 
الكنفدرالية اإلفريقية، الوداد غتلعب النهائي ما زال تعاود تلعب النهائي 
هاد السنة هادي، بركان خسرات بضربات الجزاء، كل �ضي تبع وشاف 
حسنية أكادير كيفاش ما يعني تقصات بواحد هدف كان فيه نقاش، 
إذن عمالقة كرة القدم ما كانوش كيسجلو ضربات الجزاء في لحظات 
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ديال الضغط في لحظات عمالقة واألسماء كتعرفوهم، الالعب ديالنا 
حتى احنا وقع لو �ضي توتر نف�ضي وال ضغط نف�ضي إلى ذلك وماكتبش 

الغالب هللا.

اآلن البعد االستراتيجي الوزارة اشنو غادية تعمل وال الجامعة وال 
هذا، كنظن الورش اللي فتحاتو الحكومة وبالخصوص مع الجامعات 
الرياضية الكبرى اللي كتضمن واحد املشاركة واللي عندها واحد التتبع 
هو إعادة الهيكلة املؤسساتية وأول جامعة انخرطات في إعادة الهيكلة 
املؤسساتية هي جامعة كرة القدم أول جامعة، وابدات كتستقطب 
2014 جاللة امللك، أعطى األمر ديالو  التحتية  البنية  بالتدبير؛  أطر 
وتم توقيع اتفاقية ديال إحداث هاد املالعب القرب، عفوا مالعب كرة 
القدم، اليوم املالعب الكبرى خاصها مواصفات احنا كنصلحو غادي 
تكلفنا 7 د املليار الدرهم هادي، غير باش نديرو لها امليزانية املالعب 
ديال التدريب خصنا 500 ملعب ياله وصلنا ل 140 خصنا 500، مراكز 
التكوين الجهوية تعملو7 عفوا 3 مراكز ديال التكوين الجهوية الخاصة 
بالعصب، مراكز التكوين الخاصة بالفرق وصلو ل 7 مركز وطني من 
أحسن املراكز الوطنية املوجودة دوليا وهادي دعوة مفتوحة للسيدات 
والسادة النواب يمشيو يشوفوه اللي اسمح للفريق الوطني باش يعمل 
 CAF العملية ديال التربص ب 0 درهم 0 درهم، في املقابل األلعاب ال
السابقة الكان سابقا الكأس االفريقية السابقة، الفريق الوطني يعمل 
تربص في دولة أجنبية 7 د املليون الدرهم مقابل 0 درهم هاد السنة 
هادي اإلقامة ديال الفريق الوطني على مستوى القاهرة كلو كان على 
حساب الجامعة اإلفريقية، بالتالي احنا ما�ضي هذا هو الهدف، الهدف 
أنه شتنبر غادي ندخلو في اإلقصائيات من جديد، من 98 ما مشيناش 
لكأس العالم، هاد السنة مشينا، أول مرة كندوزو للدور األول بثالث 
انتصارات متتالية في تاريخ اململكة املغربية، هزمنا فرق ما عمرنا ما 
هزمناهم، دائما كانوا كيهزمونا في املغرب وخارج املغرب، مجموعة ديال 
األبطال اللي انتم شفتوهم بداوا اليوم مع األسف اليوم مجموعة كبيرة 
اللي طلبت االعتزال ديالها نظرا ملا تتعرض له من قصف، كنت كنهبط 
للمستودع ديال املالبس قبل بداية املقابلة وكنلقاوهم مهزومين نفسيا 
ملا يتلقونه من، يعني، من انتقادات، هادوك الناس ما عندمش ديك 
املناعة اللي عندنا احنا، واحد األبطال عايشين في واحد الحالة آخر، 
يتأترون جدا، ملا كتكون �ضي حاجة ما عاوناهمش حتى من هذا، فعال 
%90 أو 99 من املغاربة كانوا مع الفريق الوطني، لكن كان �ضي %1 وال 
%0.5 يشوشون وداك ال�ضي اللي كتوصل، أما كاع ما هو جميل يقال ما 
كيوصلهمش، وبالتالي كنلقاوهم في واحد الحالة نفسية ما كتساعدهم 
�ضي باش يدخلوا للمقابالت، املقابالت عندها واملدرب الوطني عندو 
خطة ولهذه الخطة كان يختار العبين من أجل تنفيذ هذه الخطة، 

بحيث أن االختيارات كانت تتم بناء على واحد املجموعة ديال املعايير.

النقطة الثانية، إذا كان هناك �ضيء يعاب على الجامعة، فأنها ما 
كتدخلش في االختيارات وفي الخطة ديال املدرب، وكان عندي نقاش مع 

السيد رئيس الجامعة كيقول لي أمام خيارين أحالهما مر، إيال تدخلنا 
وماجاتش النتيجة غادي قول احنا تدخلنا، ما تدخلناش كيقول لك 
عالش ما تدخلتوش؟ بالتالي كيف يمكن أن تتدخل في مقابلة وانت 
رابح ثالثة املقابالت قبل، مستحيل تدخل، فبالتالي، املسألة..، األسباب 
التقنية راه الجامعة غادية تقوم بالدور ديالها وباش تدير واحد هذا، 

باش توقف على مكامن الضعف باش يمكن لينا نتقدمو؛

أخيرا الرياضة هي هادي، فيها ربح وفيها خسارة، ما يمكنش واحد، 
ما يمكنش، ما يمكنش يكون يعني دائما انت كتربح، ال بد أنه كيوقع لك 
�ضي حاجة وقعت �ضي حاجة بالضبط غادي نوقفو عليها وغادي نخبرو 

الرأي العام، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، نفتح باب املناقشة، طبعا كل فريق عندو 2 دقائق، نبدأ 
بفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لن رلاو ينلقربال:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، أنا غادي نرجعك السيد 
الوزير للرسالة امللكية في الندوة اللي خاصة بالرياضة في الصخيرات في 
2008، تدار واحد التشخيص، ما بقات دراسة، بقت داك ال�ضي، دير 
تشخيص السيد الوزير واضح، جاللة امللك، اعطى التشخيص، قال 
تتخبط الرياضة في االرتجال والتدهور كأننا اليوم، كأن جاللة امللك، 
يخاطبنا اليوم، قال النتائج الهزيلة واملخيبة لآلمال كأن جاللة امللك، 
يخاطبنا اليوم، اليوم أقول لكم بدلت مجهودات، ولكن من 2008 ل 
2019 اشنا هي النتائج، وقولوا لينا اشنا هي النتائج؟ أين الخلل؟ ما وقع 

للمغرب؟ أين الخلل إشكال السيد الوزير فيما يلي:

خصنا  اآلن،  دابا  تبزنيس  الرياضة  الرياضة،  أوال-ديمقراطية 
الديموقراطية ويطلعو ناس أكفاء عندهم قدرة على التسيير اإلداري، 

هذا هو النقطة األساسية والجوهرية، ما�ضي اإلستغالل ديال هذا؛

لألموال  واإلفتحاص  للجامعات،  االفتحاص  الثانية:  النقطة 
ديال الرياضة، هادي أموال تخرج من عند الشعب، كتخرج من عند 
املواطنين، واملواطنين راه انت تكملتي على هاد ال�ضي، إذن خصنا احنا 

نبحثوا على هاد النقطة هادي.

والرجاء  الوداد  على  تكلمتي  هللا  عباد  يا  عالش  الثالثة:  املسألة 
و ما نعرف اشنو، عالش ما تناخدوش من عند الكفاءات، عالش ما 
في  تيكون  اللي  الهداف  أن  األعراف  في  تتجرى  راه  منهم،  كناخدوش 
البطولة تيتخاد، واش رونار تيدور تيقلب على هداف ما تيلقاهش، 

واحد دولة قريبة لينا لعبت 2 ديال..

رابعا: في 2005 ياك وصلنا للنهاية، بل 2004 ياك وصلنا للنهاية مع 
مغربي، وفي 76 الدينا الكاس مع مغربي، أنا ما تنقولش خص املغاربة 
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يكونوا حتى هما خص اصحاب البطولة بغيناهم يكونوا حاضرين تم 
لسبب واحد خصنا نعرفوا، هو أننا احنا كنا مغاربة، كما أن اإلخوان 

ديالنا الشباب ديالنا الخارج مزيان..

اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضلي  املعاصرة،  األصالة  فريق  الوقت،  انتهى  النائب  السيد 
السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لم نىلاشريط:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، من بعد ما سمعناه ما بقى عندنا ما نقولو، ولكن 
القنوات  لبعض  رسالة  ونوجه  نشير  بغيت  البداية  في  الوزير  السيد 
اإلذاعية املسموعة املختصة في الرياضة نقولو لها أن النساء ال تقل 
وطنية وإهتمام وال تتبع للشأن الريا�ضي، يعني ما خصناش نقصيو املرأة 

املغربية هذا أول حاجة.

يكونش  ما  املوضوع  هاد  أن  كنتمنى  البداية  في  الوزير،  السيد 
موضوع مزايدات سياسية أو إعالمية أو حتى تصفية حسابات، وال حتى 
نشكك في الوطنية نسبة الوطنية الصادقة ديال العناصر الوطنية اللي 
أبانوا عن ذلك بروح قتالية، يكفي أننا نسمعو أن بعض الالعبين يعني 
من بعد الهزيمة يعني بقاوا يعني ما استاطعوش النوم ملدة يمكن ثالثة 
أيام هادي من جهة أخرى، من جهة ثانية السيد الوزير ضيق الوقت ما 
غادي�ضي يسعفنا باش نعرفو ونستفسر على السبب ديال االقصاء املر 
للمنتخب الوطني، وهنا بغيناك تعطينا واحد الوعد أننا نديروا لجنة 
قبل نهاية هاد الدورة ملناقشة أسباب وواقع وحال املنظومة الرياضية 

وواقع املنتخبات الوطنية.

السيد الوزير، ال أحد ينكر املجهودات الكبيرة املبذولة من طرف 
القطاع املكلف وال النتائج املتحصل عليها بالنسبة للفرق املغربية في 
املشاركات ديالها ال قاريا وال وطنيا ولها دوليا، ولكن هذا ما كيمنعش 
السيد الوزير أننا نتوقفوا أننا منعرفوش سبب اإلقصاء ديال املنتخب 
املغربي، السيد الوزير ثق بنا أن هاديك الليلة منا ما نعسوش املغاربة، 
شيبا وشبابا، نساء، أطفال يعني أطفال في سن ثالث سنوات، أربع 
هاد  ديال  السبب  نعرفوا  بغينا  نفرحوا،  بغينا  كنا  يعني  سنوات، 
اإلقصاء، بغينا نعرفو األسباب، هاد اللجنة اللي تكلمتيوا عليها نتمناو 
أننا نتوصلو بالتقرير وفي أقرب األوقات ألننا مقبلين على إحصائيات 
األدوار التمهيدية إلحصائيات ديال كأس العالم املقامة في قطر 2022 
بهاد  من هنا خصنا نوجدوا فريق، خصنا نعرفو أشنو غادي نديرو 

الفريق كيفاش..

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  تفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاو الف:

شكرالاوسي لاورئيس،

واحنا  عاطفية،  لخطب  استمعت  اآلن  حدود  إيال  الوزير  السيد 
في فريق التجمع الوطني لألحرار، التجمع الدستوري عفوا، نريد أن 
للجامعة  امللحوظ  املجهود  وموضوعي،  عقالني  خطاب  نخاطبكم 
وللوزارة للنهوض بكرة القدم هذا �ضيء مفروغ منو، ال من الناحية 
املادية أو من الناحية الغير املادية، اليوم ال يمكن أن ينكر إال جاحد 
التقدم امللحوظ في البنيات التحتية ديال املغرب وحتى في التسيير، وفي 
الترسانة القانونية اللي والت عندنا اليوم اللي ما كانتش عندنا من قبل.

السيد الوزير، on est sur le bon train را ه حنا في الطريق السوي 
القويم، ولعل الشهادة على ذلك، هو جميع الحرفيين ال في الصحافة 
الفريق  ديال  باألداء  كيهنأوا  التقنيين  ال  الداخلية،  أوال  الخارجية 
الوطني من بطولة العالم إلى حدود اليوم، وحتى الرتب اللي قفزنا بها 
حتى الرتبة الرابعة هادوا هما اإلنجازات، اإلنجاز ما�ضي هو الفوز ب 
une compétition، ألن لو كان ذلك يقرر له وتنعرفوه من كاع قبل ما 
نمشيوش نلعبوا، غادي نوجدو ونحطو املال ونقولو احنا غادي نربحوا، 
حنا السيد الوزير بغيناكم أوال هذا كل كيدفعنا واحد الحاجة، كنطلبو 
منكم باش تبلغوا للفريق الوطني الشكر ديال املواطنين ألنهم قاموا 
بوطنية ودافعوا على القميص الوطني وقاموا بالجهد اللي عليهم باش 
يوصلوا املغرب فين وصل، ألنه استطاع أنه يدوز لثمن النهاية بالعالمة 
كاملة، واحنا السيد الوزير رغم ذلك هاد االنهزامك اللي نهزمنا في اثمن 
النهاية ما هي إال كبوة أسد السيد الوزير، وهاد الكبوة ما خصهاش 
املغربية  بالرياضة  للنهوض  ناهجينها  احنا  اللي  السياسة  هاد  تحبس 
والنهوض بكرة القدم من البنيات التحتية، من املالعب ديال القرب 
واملالعب الكبرى، املسابح، هادا كله السيد الوزير أنا كنطلب منكم 
باش تستمروا فيه، وبدون تطفل تنطلب منكم واحد املجموعات ديال 
املسائل واحنا سجلنا بكل ارتياح أن هناك لجنة ستقوم بتقييم هاد 
االكبوة، وهي اللي غتسمح لينا باش نقفزول�ضي حاجة أحسن إن شاء 
الالعب  الجامعة تجتهد باش  هللا، ولكن كنطلبوا منكم كذلك باش 
املغربي، ألن احنا كنستثمرو اآلن في البنية التحتية كثيرة في املغرب، 

باش الالعب املغربي..

اوسي لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضلوا السيد الرئيس.

اوسي لن رلاو ينلمضيانلرئيسلاوفريقلاإلستوالليلول ح 3ل
قاوتذادوية:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.
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شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 5ير،

الحض رلاوكريم،

فعال السيد الوزير هذا ال ينكره أحد، املجهودات التي بذلت وال زالت 
تبذل على مستوى تأهيل الرياضة املغربية، وخاصة قطاع كرة القدم، 
إمكانيات ضخمة أنجزت وتنجز في طريق اإلنجاز على مستوى املالعب، 
على مستوى يعني تأهيل املدارس إلى غير ذلك، لكن هذا ما أحبطنا السيد 
الوزير هو ما الجدوى من هذه اإلمكانيات ؟ ونحن بطبيعة الحال خالل 
عشرة أيام املغاربة كلهم كانوا فرحانين كانوا سعداء، ولكن انتصرنا على 
فرق كبرى، حققنا فعال 9 دالنقط وانهزمنا مع فريق متواضع جدا، هذه 
هي اإلشكالية ننهازموا مع فرق أخرى ما�ضي مشكل، ولكن ملاذا انهزمنا؟ 
فعال أنه عندنا اإلمكانيات كبيرة وعندنا فريق محترم، هذا الفريق اللي 
كاين محترم يجب أن نحافظ ونشكره، وخاصة أبناء الجالية املغربية اللي 
بذلوا الكثير والكثير، لكن السؤال املطروح ما الجدوى من هاد املنشآت 
التي لحد اآلن مازال ما فرزتناش العب واحد محلي قادر أن يعزز الفريق 
الوطني، يعني إضافة إلى الالعبين األخرين هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
بطبيعة الحال هنا البد أن نستحضر ما خصناش نقولو السيد الوزير 
خلي هادي فاتت واألخرى فاتت، نعم يجب أن ننظر إلى املستقبل، لكن 
ألنه  باملحاسبة،  املسؤولية  بربط  الذات،  نقد  بتقديم  بإستراتيجية، 
كانوا قالوا هذا قطاع يعني ممول بمالية الدولة، باملال العمومي، فيجب 
يعني أن يخضع بدوره للمراقبة واملحاسبة، ما كنشكوش احنا في عزيمة 
أي أحد، ولكن هذا البد هاد القطاع ألنه لألسف كيما فرحنا في البداية 
بكاوا 34 مليون من املغاربة، إذن فزياش العب قوي ودولي فضل الراية 

الوطنية على راية دولة اإلقامة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاوسيم :

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 5ير،

إخ انيلأخ اتي،

أنا ما عرفت �ضي أشنو واقع لهاد بعض الناس، الكل عندو قناعة 
في هاد 4 سنوات املغرب عندو فريق ممتاز ويجب االفتخار به السيد 
الوزير، كنطلبوا منكم باش يكون واحد حفل استقبال داخل البرملان 
وال في ملعب موالي عبد هللا، إيال كان هناك خطأ كما قلت عدم الحظ، 
ال للسياسة، وال للسياسوية، اآلن نأمنوا بالقضاء والقدر، هادو دراري 
شباب ممتازين ونفتخروا بهم اسمح لي السيد الوزير أن أشكر الجامعة 
البارح  املغاربة،  وللمشاهدين  للعابة  والظروف  املتميز  الحضور  على 

فقدات  املحتضنة،  هي  فقدات  البرازيل  وقع،  اشنو  اليوم  فرحانين، 
الكاس اللي كانت، مصر فقداتو، بالتيني من أشهر اللعابى ضيع ضربة 
جزاء، احنا واحد الشاب اللي واحد النبات اللي احنا األمل ديالنا عليه 
وعلى األمثال ديالو، نجيو في ساعة مع املتشائمين نمشيو معاهم، اللي 
ما عندو ضمير دالوطن، نحن نشد بالنواجد ديالنا على هذا الفريق، 
كنطلبو منكم تحافظوا عليه، دابا يوقع ما يقع، سمعت على أن كاين 
داك الدراري توقع فيهم �ضي حاجة، كاين املسكين اللي تصاب باإلحباط، 
أنا في القصر الكبير السيد غير شاف اإلصابة تسجلت االوالنية مسكين 
مشات الروح ديالو، مات، مات، كان يجب قراءة الفاتحة هنا، ألنه 
وطني بامتياز كسائر املواطنين، ولكن هذا قضاء هللا، السيد الوزير أنا 
كنطلب املواكبة ديال الوزارة مع الجامعة ونحن كذلك، باش يمكن لنا 
نزيدو القدام و نتكلمو على 2021 وال 22، هذا اللي خصنا نديرو، ما �ضي 

االنتخابات..

اوسي لرئيسلالجلسة:

اإلشتراكي،  للفريق  تعقيب  النائب، شكرا،  السيد  الوقت،  انتهى 
تفضلوا السيد الرئيس.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاالشتراكي:

شكرالاوسي لاورئيس،

بطبيعة الحال هذا موضوع ربما العاطفة كتسبق العقل، ألنو كان 
األمل ديالنا أن الفريق الوطني يستمر فهاد البطولة، وخاصة وأن األمل 
يتحدث عن  كان  املغربي  الشعب  الحال، ألن  بطبيعة  كانت عريضة 
النهاية، أضعف اإليمان عن نصف النهاية ولكن الكرة هي هادي، كرة 
القدم كباقي األلعاب الرياضية فيها الهزيمة وفيها االنتصار يجب أن 

نقبل بذلك، هناك فرق عاملية حتى هي كتنهزم.

البد في البداية نوجهو تحية لالعبين واملسؤولين على املجهودات 
حمل  اختاروا  الذين  لالعبين  خاصة  تحية  ونوجهوا  بها،  قاموا  اللي 
القميص الوطني بدل الدول التي يعيشون فيها، والضرورة اليوم ولكل 
نقمة في طيها نعمة، ألن تتبذل مجهودات كبيرة على كافة املستويات 
الرسمية والشعبية، خاصة فيما يتعلق بكرة القدم، مجهودات مادية 
ضخمة، لكن وكأننا ندور في حلقة مفرغة في هذه السنوات األخيرة، تمة 
خلل ما يجب أن نعترف بذلك، ملاذا استطاعت بعض الدول على أنها 
تشكل منتخبات وتم�ضي بعيد؟ ونحن نتحدث عن بعض التجارب في 
هاد البطولة هادي، الدول اللي كانت مغمورة في كرة القدم ولكن أنها 
تقدمت، في الوقت اللي احنا عندنا فريق وطني قوي، ولكن دائما يقع 
خلل في محطة ما، أعتقد خصنا يكون استثمار فهاد الجانب، استثمار 
ألنها  نعتمدو على طاقات محلية كذلك،  باش  املدرسية  الرياضة  في 
مهمة، احنا تنشوفوا فرق ديالنا وطنية تتلعب في افريقيا وتتم�ضي بعيد، 
ملاذا الالعب الوطني ما كاينش؟ الالعب الوطني والالعب الوطني الذي 
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يقيم خارج الوطن؟ كلهم يكملوا بعضياتهم ويصنعوا لنا منتخب قوي 
هذه مسألة أساسية.

نصنعوا  باش  يعني  املدرسية؟  الرياضة  في  االستثمار  يجب  ملاذا 
األبطال، ألن الدول راه تتصنع األبطال ديالها، تتبنيهم، خصنا نبنيو هاد 
ألبطال، خصنا نبنيو هاد الشباب، نبنيو الشباب والشباب غادي يبني 

الوطن، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

للتقدم  النيابية  للمجموعة  تعقيب  الرئيس،  السيد  شكرا 
واالستراكية، تفضلي السيدة الرئيسة.

اونيابيةل املجم عةل رئيسةل وبلقل عائشةل اوسي 3ل اونائبةل
ولتو ملقاالشتراكية:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، تفضلتم بتقديم مجموعة من املعطيات ومبررات 
بالخروج  التي حالت دون زعما أدت  النقط  وتفسيرات، تكلمتم عن 
املبكر للمنتخب الوطني من »الكان« وفي الحقيقة كل ما قمتم به السيد 
الوزير احنا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية كنعتابروه بأنه ما 
يعوضش خيبة األمل اللي صابت املغاربة، الفرحة اللي ما كتامالتش في 
قلوب املغربيات واملغاربة، وبالتالي احنا كنعتابروا هادي فرصة السيد 
واقع  على  معكم  نتحدثو  باش  معكم،  نتكلمو  باش  ومناسبة  الوزير 
الرياضة باملغرب، الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم ألنها جعالت من 
الرياضة شأن عام كيهم الدولة وكيهم الشعب، واحنا مناسبة كنقولوا 
بأنه احنا ما�ضي عدميين ما�ضي سوداوين، ولكن كنقولو مجهودات بذلت، 
ولكن كنا كنطلعو السيد الوزير بأن نتكلموا على اإلستراتيجية، تكون 
عندنا إستراتيجية وطنية بعيدة األمد تعتمد على املدرسة الوطنية، على 
الكفاءات املحلية، وكنا نتطلع السيد الوزير أن تحدثنا عن مشروعكم 
الذي تقدمتم به أمام جاللة امللك، »الرياضة-الدراسة«، كنا كنتمناوا 
بأنه يكون العمل به في املوسم الدرا�ضي املقبل، وهي مناسبة أيضا باش 
نقولوا بأن هاد املجال الريا�ضي ما خصوش يبقى خارج املنطق واملبدأ 
ديال ربط املسؤولية باملحاسبة، ألن احنا كنعتبرو بأن إمكانيات كبيرة، 
مبالغ مهمة، هي أموال عمومية، أموال املواطنات واملواطنين، والنتائج 
واملردودية خصها تكون قد هاد املجهودات وهاد اإلمكانيات اللي كترصد 
لهذا املجال الريا�ضي، وحنا كنعتبرو املجال الريا�ضي ما�ضي غير مجال 
ريا�ضي للتأطير والترفيه، هو كيدير اللحمة الوطنية، عندو دور إجتماعي، 
عندو دور ثقافي، عندو دور اقتصادي وراه كاينة حتى تكلفة اقتصادية 
في هاد الخسائر اللي خسرنا واللي ما مشيناش في هاد املجال، وباش 
نختم، كنتمناو السيد الوزير بأنكم تجاوبو مع الطلبات ديال عقد لجنة 
في هاد املوضوع، ألن غتكون عندنا مناسبة باش نفصلو، وختاما تحية 
للمنتخب الوطني اللي دافع، خاصة الالعب الوطني اللي دافع على الراية 

وعلى العلم ديال بالدو..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا للتعقيب على املناقشة.

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرالاوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

غنبدا في البناء، أعتقد السيد رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية 
عقدنا  اإلجتماعية،  الشؤون  لجنة  أعضاء  واإلخوان  واألخوات 
الجلسة يوم األربعاء املا�ضي اللي تقدمت فيها جميع النقط املرتبطة 
باإلستراتيجية الوطنية للرياضة، اللي جات مباشرة بعد الرسالة امللكية 
بالصخيرات، واللي تبعاتها مجموعة د األمور، واللي وقع واحد التقييم 
وتم عرضه في املجلس الحكومي، ثم تم عرضه في اللجنة بشكل شفاف، 
وقفنا على مكامن الخلل كنعرفوها، مكامن القوة كنعرفوها، وواقفين 
عليهم وكنشتغلو، والبناء راه مجموعة ديال األمور اللي خصها تدار مع 
بعضها، ما دارتش مع بعضها، كاين البنية التحتية، وكنتكلم بشكل 
عام، اللي تقدمنا فيها، والدليل أن 8 د الفرق اللي مشاركة اآلن في 

إفريقيا دارت التربص ديالهم في املغرب.

فيما يتعلق برياضة ودراسة، انطلقت، معهد موالي رشيد فيه 300 
طالب كتبع الدراسة والتكوين في كرة القدم، وطلقنا هاد السنة هادي، 
الدار البيضاء عين السبع وطنجة كنماذج باش نزيدو نكثرو منهم، الثاني 

البناء ديال الشخص ديال اإلنسان، وثم البناء ديال البنية التحتية.

السلوكات شخصيا،  أنا كنضامن وكنرفض دوك  املغربية،  املرأة 
وما�ضي أسلوب وأن املرأة كذلك، راه اآلن شفنا بطولة العالم ديال 
النساء، وكيلعبو بواحد االحترام كبير جدا، واملشجعات املغربيات اللي 
مشاو، مجموعة ديال النساء املغربيات اللي كانو حاضرين في مصر 

كيشجعو الفريق الوطني، فاحتراما وتقديرا للمرأة املغربية.

هاد اللجنة راه ال أعتقد أنه كاين هناك خلل في الجامعة لكرة القدم، 
ليس هناك خلل في الفريق، ليس هناك خلل في إستراتيجية، ليس هناك 
خلل في السياسة، ال أعتقد ال أعتقد أنه �ضي واحد مغربي قح جاتو لبالو 
�ضي نهار أنه غادي يم�ضي يخسر، ما كايناش هادي، ال في اللعابة وال في 
املسيرين ديال الفريق، وال املدرب، وال الوزارة وال الحكومة وال الشعب 
املغربي، إال من يتربص، كيتسنى في الفيراج غمتى يدير املشكل، ولكن 
هاد ال�ضي احنا معتادين عليه ا في السياسة ما كاينش مشكل، بالنسبة 

الرياضة أثر نفسيا.

تكلمتو على زياش، زياش اليوم 23 مكاملة ما كايجاوبش وكيقول بأنه 
ما غاديش يكمل في هاد الظروف هادي، العب كبير من أحسن الالعبين 
على املستوى الدولي، الجميع يعترف اللي تفرج في املقابالت يعاود يرجع 
اللي لعبو زياش، لكن ما شادش واحد املسطرة  الدور  لهم ويشوف 
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وكيدير واحد الخط، تقدير الرجل، الريح، الحرارة، الطقس، في 9 د 
الليل كانت كنشوفوا في الهواتف 33 درجة، زكلها على 2 ملم ضربات 
la barre، اشنو غنديرو نمشيو نعدموه، قدر كيفما قال السيد النائب، 
األسف  مع  عليه،  قوس  واحد  �ضي  الغالب هللا،  الغالب هللا،  قدر، 
اسمحوا لي أنا تنآمن بالقدر، املشكل اللي كاين، املشكل اللي كاين إذا 
سمحتم السيدات والسادة النواب، املشكل اللي كاين هو أنه نحن لسنا 
بتدبير قضايا فيها des.mathématiques ،fonctions.des غادي نديرو 
هذه غتعطيناه هادي، هادو كنديرو تدبير ديال األهواء، ديال الرغبات، 
تيأسفوا من  املغاربة  اللي جعل هاد  حب اإلنتماء، حب الوطن، هو 
بعد الهزيمة، كيتأسفوا من بعد الهزيمة، لكن قواعد، قواعد اللعب 
تقت�ضي أنه واحد تيخرج رابح وواحد تيخرج خاسر، وما فيها �ضي ما 
فيها�ضي فريق صغير وفريق كبير، ما كيناش فريق الصغير وفريق كبير، 
وداخلين غادي يلعبوا املقابلة األخيرة ومع السيد املدرب والسيد رئيس 
الجامعة وشخصيا حاضرتما، كيقول ليهم ما تستهزؤوش ما هادا ردوا 
بالكم، خصكم تلعبوا بجد، عنده خطة، هذه الخطة تقت�ضي أنه يختار 
العبين بعينيهم بذاتهم لتنفيذ تلك الخطة، إيال بدلوا واخذ العب آخر 
ما غاديش تنفدلوا الخطة ديال، إذن هو مسؤول على تدبير امللعب، هو 

مسؤول على تدبير املقابلة.

لكن شتنبر غادي نبداوا االقصائيات، في شتنبر ما بقى والو دابا كاين 

الروح غادي  بهاد  نديروا، واش  التداريب، وغادي  العطلة، وغيبداو 
نمشيو ندخلوا عاود ثاني نبداو تحاسبوا من هذا. أعتقد الوضع اللي 
فيه اليوم كرة القدم وأنتم كتعرفوا هاد ال�ضي مزيان، وما�ضي 2008، 

2008 تجاوزناها.

في 2014 ملا دخل جاللة امللك، وأعطى األمر ديالو وتوقعوا اتفاقيات 
إلعداد البناء وكذا، أربع سنوات راه دزنا من الرتبة 24 إفريقيا للرتبة 
4، دزنا من الرتبة 80 إلى الرتبة 40 دوليا، شاركنا في كأس العالم منذ 
98 إيال كان هذا هو اإلرتجال ها نتائج االرتجال، إيال كان هذا هو حسن 
التدبير، ها النتائج حسن التدبير، البناء اللي كيداروا لو األطفال اآلن 
من سن 12 وهما داخلين ملركز التكوين هما اللي غادي يكونوا جاهزين 
مستقبال، ذكرت هادوك الفرق ألن ديك الفرق هي التي تطعم، ومشاوا 

وشاركوا 5 دالفرق في هاد البطولة ديال هاد السنة.

أخيرا، أنا إخوان عندي مشاكل من بعض الجامعات، الجامعة التي 
تحترم القانون بضوابطه هي جامعة كرة القدم، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، الوقت انتهى، شكرا السيد الوزير على حسن 
ورفذتل تعاونكم  حسن  على  جميعا  لكم  شكرا  معنا،  مساهمتكم 

الجلسة.
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محضرلالجلسةلالحاديةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ: اإلثنين 12 ذي العقدة 1440ه)15يوليوز2019م(.

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

اوت قيت: ثالث ساعات وعشر دقائق ابتداء من الساعة الثالثة 
مساء والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛ .-

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .-
العلمي؛

الصحة؛ .-

العدل؛ .-

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .-

الشباب والرياضة؛ .-

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .-

الشغل واإلدماج املنهي؛ .-

املكلف بحقوق اإلنسان؛ .-

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ .-

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .-

الثقافة واإلتصال. .-

اوسي لمحم لاوت يميلبنجل ن،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال3ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين،

افتتحت الجلسة،

اوسي لاو 5يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملراقبة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا 
شفهيا  سؤاال   33 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي،  العمل 
واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  ذكرها:  اآلتية  القطاعات  على  موزعة 
واملاء، التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  العدل،  الصحة، 
املدينة، الشباب والرياضة، القطاع املكلف بالنقل، الشغل واإلدماج 
بإصالح  املكلف  القطاع  اإلنسان،  بحقوق  املكلف  القطاع  املنهي، 
والتنمية  واملساواة  والتضامن  األسرة  العمومية،  وبالوظيفة  اإلدارة 

اإلجتماعية، وأخيرا قطاع الثقافة واإلتصال.

في البداية نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 
أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

اوسي 3لأسماءلغالو لأمنيةلاملجلس:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاوسي لاورئيس،

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 8 إلى 15 يوليوز 2019 هي:

90 سؤاال شفويا، 266 سؤاال كتابيا، 41 جوابا عن أسئلة كتابية، 
شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا،لحضراتلاوسي اتلقاوساد3،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، هناك ثالثة أسئلة 
لذا  للشرب،  الصالحة  املياه  بندرة  األمر  ويتعلق  املوضوع  وحدة  لها 
سيتم طرحهما دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

اونائبلاوسي لعب لاورحمانلاوذمري:

اوسي لاورئيس،

اوساد3لاو 5راء،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

التي ستتخذونها  والتدابير  اإلجراءات  الوزير عن  السيد  نسائلكم 
لتغطية الخصاص املهول لندرة املياه بصفة عامة؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، شكرا.

اونائبةلاوسي 3لنزهةلاويزي ي:

مع حلول الصيف السيد الوزير تزداد معاناة ساكنة العالم القروي 
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في التزود باملاء الشروب، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي 
تنوون اتخاذها من أجل اإلستجابة لهاد املطلب الحيوي والتخفيف من 

معاناة الساكنة القروية؟ شكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

اونائبلاوسي لسذي لادبذلي:

سؤالي إليكم السيد الوزير املحترم يتعلق بنقص في املياه الصالحة 
للشرب بإقليم الصويرة، وما تقومون به من أجل معالجة هذا املشكل؟ 

وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير عن كل هذه األسئلة، تفضلوا السيد 
الوزيرايال بغيتي تجي للمنصة.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرالاوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

ومشكورين  املياه،  ديال  ندرة  ديال  التدبير  ديال  املوضوع  هاد 
السيدات والسادة النواب اللي طرحوا هاد السؤال، أنتم تعلمون أننا في 
السنوات األخيرة هناك توزيع غير منتظم للتساقطات املطرية عبر التراب 
الوطني، هناك كذلك ندرة ديال املياه الجوفية املحلية، مع توالي سنوات 
الجفاف، هاد العوامل كل أفضت في بعض املناطق إلى النقص في املياه 
وفي بعض اإلضطرابات املتفاوتة في التزود باملاء الشروب، خاصة خالل 

فصل الصيف.

إذن عندنا 2 ديال املقاربات: كاينة مقاربة اللي هي مقاربة استعجالية 
للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  جهود  فيها  تتضافر 
الوكاالت ديال األحواض املائية، وزارة الداخلية ممثلة بالوالة والعمال، 
وكذلك القطاع ديال املاء في إيجاد حلول عاجلة لعدد من املراكز، وعلى 
سبيل املثال خالل الصيف املا�ضي في 2018 كانت عندنا واحد العدد 
ديال املدن واملراكز اللي كان تيدخل فيها املكتب الوطني، وكانت واحد 
41 عرفات بعض اإلضطرابات وتدارت واحد املجموعة ديال األمور 
التي كان الغرض منها بطبيعة الحال التدخل بشكل عاجل لحل هذه 
اإلشكالية، وترتبط بطبيعة الحال إما بحفر آبار جديدة أو بإصالح بعض 

القنوات أو بمد بعض القنوات األخرى.

فيما يتعلق على املدى املتوسط واملدى البعيد، أنا قلت للسيدات 

البرامج اآلن نسطرها،  العدد ديال  أنه هناك واحد  النواب  والسادة 
ألنه التوجه اللي عند الحكومة واللي خدات فيها القرار، هو أن جميع 
الدواوير وجميع املراكز التي تقدر باآلالف سيتم ربطها باملنظومة املائية، 
بحيث أن ما تبقاش مرتبطة باملنظومات املحلية اللي كانت مرتبطة به 
سابقا، وهذا بطبيعة الحال واحد املشروع اللي كانت فيه إجتماعات 
ترأسها جاللة امللك، هللا ينصره، واللي غادي يتكلف بطبيعة الحال، 
فيما يتعلق بهاد القطاع د املاء كله انطالقا من السدود ومن التحلية 
ومن التوزيع حوالي 118 مليار ديال الدرهم ل 8 سنوات املقبلة، ونحن 
بطبيعة الحال أدخلنا جميع املراكز وجميع الدواوير فيما يتعلق بهاد 
نهائي على هاد اإلشكالية ديال ندرة  البرنامج، الذي سيق�ضي بشكل 
املياه اللي تتعرفها بعض املراكزفي الصيف، ألنه في السنوات املقبلة مع 
التغيرات املناخية سيزداد هذا األمر استفحاال، فالطريقة يعني الجيدة 
املراكز  وهذه  القرى  وهذه  الدواوير  هذه  كل  ربط  هو  املوضوع  لهاد 

بمنظومة توزيع املياه، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
الفريق الحركي، فليتفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاورحمانلاوذمري:

شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم، ولكن السيد الوزير كتبقى 
ندرة املياه بصفة عامة، ال يختلف إقليم عن إقليم آخر إال هذا الشريط 
الساحلي أو الساحل الدار البيضاء-طنجة، كل األقاليم تعاني من هذه 
املادة الحيوية، نعطيكم على سبيل املثال إقليم شفشاون الذي يعرف 
أكثر التساقطات املطرية على الصعيد الوطني، و لكن يعرف ندرة املياه 

حادة جدا.

كما وعدتم السيد الوزير في هاد القبة على أنكم في بداية يوليوز، 
سينطلق املشروع ديال »واد القنار« الذي يزود 8 د الجماعات القروية، 
كما جاء على لسانكم، كجماعة تاسيفت، جماعة تزكان، جماعة بني 
سلمان، جماعة بني منصور، جماعة بني وزرة، وهذه الجماعات لحد 
اآلن لم تر النور في هذه املادة الحيوية، كما أنكم وعدتم على أنكم عدة 
سدود سترى النور كذلك، على سبيل املثال أيضا، سد موالي بوشتى، 
وهاد السد بالقرب من مدينة شفشاون، هادي ما يقرب أو ما يفوت 5 
سنوات هو منجز، ولكن ال يشتغل ما عرفناش ملادا؟ كذلك باش يمكن 
باقي الجماعات املجاورة لهذا اإلقليم كجماعة باب تازة، جماعة فيفي، 
جماعة بني احمد، عدة جماعات، وهذه الجماعات تعرف ندرة املياه 
جدا جدا حادة، ولكن السيد الوزير البد من واحد النظرة شمولية 

واستباقية لحد الخصاص املهول لهذا اإلقليم، وشكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

العدالة  فريق  من  النواب  ألحد  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
والتنمية.
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اونائبلاوسي لن رلاو ينلقشيبل:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 5ير،

نحن على اطالع وعلم بما قامت وتقوم به وزارتكم من مجهودات، 
وال أحد ينكرها. إال أنها لم تأخذ بعين اعتبار كل التحذيرات والرسائل 
التنبيهية التي توجه إليها، سواء من طرف األحزاب أو املواطنين، فيما 
يخص األمن املائي، الذي أصبح يهدد ساكنة العالم القروي بالدرجة 
األولى، وبالرغم من توفر املغرب على 140 سدا كبيرا بطاقة استيعابية 
تفوق 17.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى أآلف العيون واآلبار واملنابع 
الطبيعية كاملجاري والوديان للحفاظ على املياه الجوفية، وهو طبعا ما 
يفسر وجود فرشة مائية جيدة، لكن العطش مازال يهدد العالم القروي 
بشكل قوي، وخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الحاجة إلى هذه 

املادة الحيوية التي تشكل مصدر الحياة .

السيد الوزير، نقول لكم اليوم بإسم الواجب، يجب نهج سياسة 
على  القطاع  على  الوصية  الوزارة  إتخذتها  التي  التدابير  لكل  موازية 
عاتقها، في مجال محاربة العطش، والتي تقوم باألساس على توفير املاء 
الصالح للشرب لكل املواطنين على حد سواء، سواء كانوا في القرى 
أواملدن وذلك عن طريق الربط املباشر أو غير املباشر بما يصطلح عليه 
»بالنافورات«، وكذا التسريع بتنزيل املشاريع التي تهم قطاع املاء، والتي 
أعطى صاحب الجاللة، انطالقتها، كمشروع تزويد جماعة غفساي 
باملاء الصالح للشرب، والذي ما زال قيد اإلنتظار منذ إعطاء انطالقته 

منذ2010.

وأخص  للماء،  وطني  مخطط  بتفعيل  الوزير  السيد  نطالب  لذا 
امتداد  شبكات  تأهيل  على  تنص  التي  الثانية  الدعامة  بالذكرهنا 
تعد صالحة  لم  القنوات  الشرب وصيانتها، فأكثر من%80 من  مياه 
تهالك هذه األخيرة أو قدمها أو عدم  لإلستعمال، ألسباب عدة منها: 

احترام معايير بعض املشاريع املوازية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب عن املجموعة النيابية للتقدم اإلشتراكية.

اونائبلاوسي لسذي لادبذلي:

كاين  ربما  كامل  قلتو  اللي  ال�ضي  الوزير، هاد  السيد  كنشكروكم 
عندكم انتم في املكتب ديالكم، ولكن بكامل الصراحة والوضوح إقليم 
الصويرة راه ما زال كتشرف من املا ديال املطفيات، القرن 21 الناس 
كتشرب من املا ديال ايفرض، كنقول لها احنا إيفرض بالشلحة، املا 
ديال الضاية، الناس ما زال كتشري الستيرنات ب600 درهم و700 
درهم، الناس ما زال كتم�ضي تسقي ب4 الساعات و ب6 الساعات، 

إقليم الصويرة السيد الوزير توفات فيه 15 إمرأة على ود الدقيق وحتى 
واحد ما خرج للشارع، اليوم الناس خرجات على ود املا، سواء في جماعة 
أكرد وال في الجماعة ديال سيدي كاوكي، السيد الوزير تعطات مشاريع، 
ولكن مشاريع ما تقادتش مزيان ربما غير تهدرت فيها الفلوس وهكاك، 

والسالم عليكم، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هذا  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضل السيد النائب عن فريق األصالة واملعاصرة.

اونائبلاوسي لمحم لاوبرني�سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، فيما يخص السؤال اإلستباقي ملحاربة العطش على 

سبيل املثال مدينة جرسيف ساكنة حمرية التي تشتمل على 40 ألف 

نسمة ساكنة في هاد الحي العشوائي، السيد الوزير السنة املاضية مرت 

على هذه الساكنة وضعية كارثية وتعاون الجميع مع السلطة اإلقليمية 

ومنتخبين ومجتمع مدني عملت على مجهود كبير بحلول ترقيعية، السيد 

الوزير، ملاذا لم تفكر الحكومة في حل جذري لهذه الساكنة؟ اآلن يوجد 

مشكل كبير اليوم واحتقان اجتماعي كبير، بحيث يوجد انتظار مللء املاء 

500 عربة لحمل املاء، ال يصل الدور لهذه العربة إال بعد يومين مللء 

املاء، لهذا، السيد الوزير، نطالب الحكومة من خاللكم لحل فوري 

لهذه الساكنة، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي آخر، فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لمحم لأقريش:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، إذ نشكركم على املجهود املبذول لتوفير هاد املادة 

الحيوية خصوصا في املناطق القروية والجبلية، أناشدكم أن تعملوا 

على التسريع بإتمام املشروع الهام الذي سيربط منطقة األطلس الصغير 

بإقليم تارودانت وخصوصا منطقة إغرم باملنظومة املائية من السد 

ديال املوجود في منطقة أولوز، مرة أخرى الساكنة في أمس الحاجة كما 

في باقي مناطق املغرب، نطالبكم بالتسريع وبإتمام هذا املشروع، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

من تعقيب إضافي آخر للفريق الحركي.
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اونائبلاوسي لعب لاوذزيزلك سك س:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، مر أخرى غادي نتكلم على سد باب االوطا بجماعة 
اللي  الدواور  ديال   7 أكثر  الوزير  السيد  اليوم  تازة،  بإقليم  سبعة 
متوجدين في املحيط ديال هاد السد هذا كيشربو املا عبر الشاحنات 
الصهريجية، واش هاد الناس السيد الوزير من حقهمش يشربو من هاد 
السد هذا، من هاد السد اللي تنجز فوق األرا�ضي ديالهم السيد الوزير، 
في حين كنلقاو هاد السد كيسزود جماعات بعيدة ب100 كيلومتر، 
الدراسة إلنجاز هاد املشروع ديال التزويد ديال الجماعة الصميعة ككل 

موجودة، ما كتكلفش أكثر من 25 مليون ديال الدرهم، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي آخر للفريق اإلشتراكي، تفضل.

اونائبلاوسي لسذي لبذزيز:

2 نقط سوداء، صاكة املركز  اليوم في جرسيف  الوزير،  السيد 
التجهيزات بدون ماء، كتطلق السبالة ما كاينش املاء إطالقا في صاكة، 
في حمرية يومين عاد تتوصل السويفة، 500 متر في الصف، غنعطيكم 

فيديو السيد الوزير ديال املعاناة اليومية في حمرية، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي آخر من فريق التجمع الدستوري، تفضل.

اونائبلاوسي لعب لهللالمسذ دي:

السيد الوزير املحترم، نطالبكم برنامج استعجالي فيما يخص تزويد 
مناطق عمالة أكادير إداو تنان وجماعات ترابية باملاء الصالح للشرب 
نظرا لقلة التساقطات والخصاص الهائل في هذه املادة الحيوية، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

على  الوزير  السيد  رد  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
التعقيب، التعقيبات اإلضافية، السيد الوزير.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

ديالهم،  التعقيبات  على  مشكورين  النواب  والسادة  السيدات 
بطبيعة الحال التعقيبات ديال السيدات والسادة النواب انصرفت 
إلى القضايا اللي هي محلية، أنا بالطبع ما�ضي أول مرة تنجاوب على 
باملاء،  التزويد  ديال  املوضوع  هاذ  بأن  قلت  لي  سبق  السؤال،  هاذ 
كانت فيه إشكاليات، وباقى فيه إشكاليات وغتستمر فيه واحد العدد 
داإلشكاليات، وشرحت السبب، هناك واحد املجموعة ديال املناطق 

كانت تعتمد على منظومات محلية في التزود باملاء، اآلن مع توالي سنوات 
الجفاف، هذه املنظومات لم تعد بإمكانها أن تزود هذه الساكنة، إذن 
تيكون عندنا واحد اإلجراءات اللي تنديرو سنويا، واللي غادي تستمر 
هاذ القضية اللي شارو ليها السادة النواب ديال الشاحنات الصهريجية، 
وهذا تيكون فيها بطبيعة الحال واحد التضافر الجهود، ألن املسألة 
ما�ضي سهلة، يعني في امليدان وتنعرف بأن السيدات والسادة النواب 
أنتم  االستثمارات  هذه  عن  نتحدث  عندما  لكن  يؤرقهم،  األمر  هاذ 
تعلمون أن هذه اإلستثمارات ما يمكن لهاش تدار بين عشية وضحاها، 
أنا تكلمت اآلن القرار الجريئ اللي خداتو الحكومة، واللي ما تخادتش في 
السنوات الفارطة هو أن جميع هذه املنظومات املحلية ترتبط بمنظومة 
ديال التوزيع ديال املياه وما تبقاش محلية، بمعنى إما سترتبط بسد من 
السدود وبتحلية مياه البحر وربما في املستقبل باستعمال املياه العادمة 
لبعض األغراض، عندنا واحد العدد بطبيعة الحال ديال اإلستثمارات 
هي مبرمجة في كل املناطق وأنا قلت ليكم بأن هناك واحد العدد ديال 
الدواوير، واحد العدد ديال املراكز التي سيتم ربطها، وهاذ الغالف املالي 

تم اإلتفاق عليه وسيتم الشروع فيه في القريب العاجل.

السادة  ليها  شارو  اللي  األمور  بعض  هناك  الحال  بطبيعة  لكن 
النواب، بحال هاذ القضية ديال اإلقليم ديال الصويرة، السيد النائب 
تفضل جاللة  واللي  مؤخرا،  تبنى  اللي  السد  أن  غيره  من  أكثر  يعلم 
امللك، بتسميته سد أفياش، هذا كاينة فيه محطة اللي غادي توصل 
اإلنتاج تالصبيب ديالها إلى حوالي 250 لتر في الثانية، واللي غادي تكلف 
واحد العدد ديال املناطق أو املراكز املجاورة ملدينة الصويرة، بالنسبة 
للعالم القروي عندنا واحد العدد ديال اإلستثمارات مبرمجة فيها 250 
مليون ديال الدرهم بالنسبة للساكنة القروية اللي كاينة جنوب إقليم 
الصويرة، أو كاين واحد املجموعة ديال الدواوير اللي موجودة في مناطق 
أخرى بواحد الغالف ديال 279 مليون ديال الدرهم، وهذه كلها مشاريع 
اآلن إما في طور اإلنجاز أو سيتم إطالقها، هاذ املرحلة هاذي ديال هاذ 
التذبذب إذا صح التعبير في القضية ديال التزويد باملاء في الصيف، 
سنعيشها لبضع سنوات ألن هذه اإلستثمارات وتنزيلها خاصو واحد 
الوقت، ونحن سنعمل كل ما في وسعنا بطبيعة الحال على أن هاذ 
املرحلة هاذي استاطعو فهاذيك الخبلة، هذيك التدابير اإلستباقية اللي 
تنديروها قبل الصيف أو خالل الصيف أننا نخفضو هاذ املعاناة على 

الساكنة ديال العالم القروي باألساس، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بتدبير السياسة املائية 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لإدم �سى:

شكرالاوسي لاورئيسلاملحترم،

املاء  املائية،  في ما يتعلق بتدبير السياسة  الوزير املحترم،  السيد 
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تنمية  لكل  األسا�ضي  املحرك  هو  اعتباره  وبالتالي  كبيرة،  إشكالية 
اقتصادية واجتماعية وبيئية، هنا أسائلكم السيد الوزير، هل هناك 
تصور إستراتيجية واضحة املعالم لتدبير السياسة املائية، وهناك يعني 
تدابير متخذة لتعزيز البنيات التحتية بتعبئة املوارد املالية وعقلنتها؟ 

وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

هاد  تنقول  دايما  وأنا  كاينة تصور  بالطبع  النائب،  السيد  شكرا 
3 ديال املحاور، فيه تنمية  التصور كان عند بالدنا ما�ضي اآلن فيه 
العرض املائي، فيه التحكم في الطلب على املاء، وفيه الحماية ديال 
املنظومة اإليكولوجية، الذي وقع السيد النائب أن واحد العدد ديال 
اإلستثمارات اللي كان خصها دار فهاد املجال خاصة ديال التزويد باملاء 
الشروب في العالم القروي تأخرت ومادارتش في الوقت ديالها، واحنا 
اآلن بصدد معالجتها وهاد ال�ضي اللي تكلمت عليه عندما تحدث عن 
البرنامج األولوي الذي يروم تغطية جميع املناطق في العالم القروي 
وربطها باملنظومة املائية، بطبيعة الحال غايبقى اإلشكال اللي في الوقت 
هو العرض املائي، وأنا قلت أننا سنستمر في بناء السدود عندنا اآلن 145 
سد فيها 18.6 مليار ديال األمتار املكعبة وعندنا تقريبا واحد 14 سد قيد 
اإلنجاز، وهذا الغرض منه هو أن هاد الخزانات املائية تكون قادرة على 

توفير هاد املادة الحيوية، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لمحم لإدلم �سى:

اللي  البيانات  وهاد  اإليضاحات  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
يعانون من  املواطنون  بأن  الوزير  السيد  تعلمون  كما  بها،  تفضلتوا 
املثال  سبيل  وعلى  والسقي،  العطش  سيما  وال  املاء،  ديال  مشكل 
بالنسبة إلقليم الحوز يعني يعتبر خزان للماء في واحد املجموعة ديال 
السدود لم تعرف بعد النور والتالي باش نوه بالعمل ديالكم فيما يتعلق 
بسد تزات وهناك سدود تلية ومتوسطة وكبرى وبالتالي هاد الدوار ديال 
هاد واحد العدد داملاء، كتضيع بغينا منكم السيد الوزير يعني واحد 
التعجيل بهاد البرامج وهاد الدراسات املتعلقة ألنه عندو دور أسا�ضي 
فيما يتعلق بالحفاظ على التربة وكذلك على األرا�ضي الفالحية وكذلك 
الفرشة املائية، ألنه عنده واحد العدد ديال يعني االعتبارات أساسية 

ومهمة بالنسبة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس 
هناك تعقيبات إضافية، كاين تعقيب إضافي تفضلوا السيدة النائبة 

املحترمة.

اونائبةلاوسي 3لحكيمةلبللقساقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نثمن املجهودات التي تقوم بها الحكومة، ولكن البد 
من املزيد من املجهودات بحيث أن قطاع املاء هو قطاع جد مهم وهو 
ثروة طبيعية، صراحة احنا في بالدنا ما عندناش البترول ولكن عندنا 
املاء وخاصة املياه السطحية فهي نقدرو نعتبروها بمثابة البترول عند 

بلدان أخرى.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تعقيب.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

إشكالية  راه  داملاء  القضية  هاد  هو  النواب،  والسادة  السيدات 
وراه إشكالية ما�ضي غير في بالدنا وإشكالية ستكون إشكالية دولية وهي 
كذلك، راه املشكل ملي تيقولو السادة النواب يجب التعجيل بكذا أو 
التعجيل بالدراسات انتما عارفين ألن هناك بعض املشاريع ال يمكن 
التعجيل بها، راه السد إيال بغيتي تبني السد خصك دير له دراسة على 
األقل واحد سنة ونصف سنتين خصك تبنيه في 4 سنين أو 5 سنين، 
أنا تنقول من باب النزاهة هاد املشكل ديال الندرة في العالم القروي 
في بعض املناطق ستستمر لبضع سنوات نعالجوها بتدابير استباقية 

وغنديروها..

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لاملفضللاوطاهري:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 5ير،

الحض راوكريم،

الطرقية  الشبكة  وصيانة  اإلصالح  برنامج  الحكومة  لدى  هل 
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بالعالم القروي لفك العزلة عن الساكنة وتمكينها من القيام بأنشطتها 
االقتصادية واإلجتماعية بما فيه خدمة التنمية البشرية املستدامة؟ 

وشكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، رد السيد الوزير

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

الجواب نعم، للحكومة إستراتيجية وهي التي تترجم في البرامج اللي 
كاينة، البرنامج األول ديال عالم الطرق القروية والبرنامج الثاني برنامج 
التأهيل الترابي والبرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية، 

شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب

اونائبلاوسي لاملفضللاوطاهري:

السيد الوزير، إن الشبكة الطرقية العالم القروي ال زالت تشكل 
قلقا عميقا للساكنة، وتحول دون تحقيق التنمية القروية املنشودة، 
كما هو الشأن بالنسبة للطريق الجهوية رقم 419 الرابطة بين تاونات 
وتربط  أوترزاغ-كيسان-تافرانت-تابودة،  جماعات:  عبر  وشفشاون، 
إلى  باإلضافة  وفاس-مكناس،  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  كذلك 
الطريقين اإلقليميين 5304 و5306، وكذلك الطريق الوطنية رقم 8 
الرابطة بين فاس ومكناس، ننتظر من السيد الوزير، التدابير الالزمة 
إلصالح هاد الشبكة الطرقية، نظرا ألهميتها البالغة على حياة الساكنة، 

وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من الجواب السيد الوزير؟

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

رقم  الجهوية  الطريق  هاد  اإلخبار،  باب  من  غير  النائب،  السيد 
419 غتكلفنا حوالي 27 مليار ديال السنتيم، وانت عارف بأن تنشتغلو 
فيها، فيها 2 ديال املقاطع في اإلقليم ديال شفشاون، ما بين النقطة 
الكيلومترية 0 والنقطة الكلوميترية 52، وفي إقليم تاونات ما بين النقطة 
الكيلوميترية 52 والنقطة الكيلومترية 112، وفيها برنامج ديال التوسيع. 
اآلن فيها برامج ديال التقوية، وكلها في طور اإلنجاز، إيال خدينا اإلقليم 
ديال تاونات، تقدم األشغال في واحد العدد د املقاطع كاين %98، كاين 
%40، كاين %30. وبالنسبة لإلقليم ديال الشاون، هناك كذلك واحد 

النسبة ديال األشغال متقدمة وأعيد بناء واحد العدد ديال املنشآت 
الفنية، وحنا عارفين بأن هاد الطريق الجهوية عندها أهمية كبيرة جدا، 
لهذا خصص لها هاد الغالف املالي ديال 27 مليار ديال السنتيم، شكرا 

السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تزويد العالم القروي باملاء 
الصالح للشرب، السيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل واضع السؤال، تفضلوا السيد النائب.

اونائبلاوسي لرض انلاون ين :

شكرالاوسي لاورئيسلاملحترم،

فيما  الحكومة  إستراتيجية  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
يتعلق بتزويد ساكنة العالم القروي باملاء الصالح الشرب؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد النائب، إذن عطفا على داك�ضي اللي قلت، ما تفضلت به قبل 
قليل هو الذي يجري بالنسبة لهاد العالم القروي، وهادي فرصة باش 
نعطي واحد الرقم بالنسبة للمكتب الوطني للماء الكهرباء واملاء الصالح 
للشرب، االستثمارات في العالم القروي وصلت تقريبا واحد 19.0 مليار 
ديال الدرهم، خالل العشرية الفارطة، مكنت من تعميم تزويد الوسط 
القروي بنسب جيدة، وبطبيعة الحال كيبقى هاد اإلشكال اللي تكلمت 
عليه والذي نحن بصددحله في إطار البرنامج األولوي، شكرا السيد 

الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب، تفضل.

اونائبلاوسي لرض انلاون ين :

شكرالاوسي لاو 5يرلاملحترم،

السيد الوزير ، األرقام اللي عطيتوها السيد الوزير، املشكل كبير هو 
أنها غير منطقية. كيف ما كتعرفو السيد الوزير على سبيل املثال، إقليم 
فحص أنجرة ، رغم أنه كيعرف واحد التطور اقتصادي مهم، ورغم أنه 
كتوفر فيه واحد املجموعة ديال املشاريع الكبرى وضخمة مثل امليناء 
املتوسطي اللي كيتعد من بين 20 ميناء في العالم، ومع ذلك كنلقاو بأن 
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إقليم فحص أنجرة، إلى يومنا هذا، ما كتوفرش فيها حتى %10 من املاء 
الصالح للشرب.

اوسي لاو 5يرلاملحترم،

حنا نهار تولينا املسؤولية على هذا اإلقليم وحنا كنتسائلو أشنو هو 
هاد السبب اللي غادي يخلي هاد اإلقليم ما يتوفرش فيه املاء الصالح 
للشرب؟ صراحة كنلقاو الغياب ديالكم السيد الوزير على هاد اإلقليم.

السيد الوزير، عطيتو واحد الصفقة كتعلق بالشريط الساحلي 
القصر الصغير- قصر املجاز في 2014، وإلى يومنا هذا، ما عرفناش 
هاد الصفقة فين وصالت؟ جات شركة خدمت لنا %10 وخربت لينا 

الطرقات، واليوم ما عرفناش املآل ديال هاد الصفقة السيد الوزير.

السيد الوزير املحترم، سيدنا، هللا ينصرو، كيعطي واحد العناية 
كبيرة لبالدنا، وكيجلب لنا مشاريع كبرى وضخمة، ولكن كنلقاو على 
أنه الحكومة ما كتفاعلش مع هاد املشاريع، وما قداش تواكب هاد 

املشاريع، شكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لمحم لاوذثماني:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، الجنوب الشرقي املعروف بتربية املاشية والرحل، 
كيحتاجو السيد الوزير إلى شاحنات صهريج، ولذلك كنتمناو السيد 
إقليم  امحمد  اوالد  جماعة  كنموذج  تزودوهم  أساس  على  الوزير 
أوالدهم  يسقيو  باش  صهريج  الجماعات  كيحتاجو  اآلن  تاوريرت، 

ويسقيو الكسيبة متاعهم، شكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

ماكاينش  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  هناك  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيبات؟ كاين تعقيب الفريق اإلستقاللي تفضل.

اونائبلاوسي لن فللشباط:

السيد الوزير، راه جل جماعات بإقليم تازة راه كيعانيو من التزويد 
باملاء الصالح للشرب، فين ما كنراسلوكم السيد الوزير، كتقولو راه 
الدراسة راه في طور اإلنجاز، بغينا نعرفو هاذ الدراسات فين وصلو 

السيد الوزير؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

من  تبقى  ما  في  الوزير،  السيد  رد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوقت.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

بالنسبة للفحص أنجرة يبدو، يبدو السيد النائب ماكنتيش متبع 
أشنو واقع، فهاذيك املنطقة عندك، هذا واحد اإلقليم اللي تيعرف 
واحد الطفرة صناعية كبيرة جدا، هل يعقل أنا نطرح ليك سؤال، هل 
يعقل تدارت فيه استثمارات واملاء ما كاينش فيه؟ األرقام اللي جيتي بها 
كلها غلط، وأنا يمكن لي نعطيك بالتفاصيل أشنو اللي دار في الفحص 
أنجرة، وأكبر عدد ديال السدود دار فهاذ املنطقة واحنا إن شاء هللا 
عوالين نطلقو واحد املشروع كبير، ديال السد ديال بني منصور اللي 
غيكون فيه أكثر من مليار ونصف ديال األمتار املكعبة، اللي غيكفي 

الشمال كله.

في ما يتعلق بالدراسات اللي تكلم عليها السيد النائب من الفريق 
تقراها  الدراسة  نعطيك  مستعد  أنا  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 
ونشوف بأنه هاذ القضية ديال الدراسات هي أمور ال يمكن تجاوزها، 
أنت دائما كتطرح سؤال كأنك تريد، عندما تطرح السؤال الغد ليه 
يدار املشروع، والحال أن هذا غير ممكن، غير ممكن، ألنه خاصنا نكونو 
نزهاء مع املواطنين ونقولو، هناك برمجة مشروع تنبني على دراسات 
ال يمكن تجاوز الدراسات، راه ما�ضي عبد القادر عمارة اللي غيتجاوز 
الداراسات وما�ضي أي وزير آخر غيتجاوز الدراسات، الدراسات خاصا 
تدار وتدار بوقتها ومن بعد تدار التعبئة املالية ديالها، بطبيعة الحال هذا 
نسهر عليه، وبالتالي هداك ال�ضي أن حجم اإلستثمارات اللي تدارت في 
بالدنا في قطاع املاء كبيرة كبيرة جدا، وهي اللي خالت أن واحد العدد 
ديال املناطق الحضرية، كلها وإال تيولي هذا واحد النوع من العبث الذي 

ال يفيد، بطبيعة الحال بلدنا، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد الرئيس نقطة نظام؟ تفضل.

اونائبلاوسي لمحم لأب رارلرئيسلفريقلاألصاوةلقاملذاصر3ل
)نوطةلنظام(:

شكرالاوسي لاورئيس،

فقط نذكر الحكومة أنها هنا تجاوب على أسئلة النواب، ما�ضي تدير 
الدائرة ديالو وتيقوم  النائب مخالط  للعمل ديالهم؟ السيد  التقييم 
بالعمل ديالو على أحسن ما يرام، خاصكم تجاوبو على قد السؤال، ما 

�ضي حاجة أخرى، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرالاوسي لاورئيس،

السؤال املوالي هو سؤال آني عن دواعي تأخير تنفيذ اإلتفاقيات 
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املنتخبة  واملجالس  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  بين  املبرمة 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم ل5كراني:

شكرالاوسي لاورئيسلاملحترم،

الطرق  إنجاز  تأخير  دواعي  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
واملنشآت الفنية موضوع اإلتفاقيات املبرمة ما بين وزارتكم والجماعات 

الترابية؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

 144 تقريبا  عندها  والنقل  التجهيز  وزارة  النائب،  السيد  شكرا 
اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية، بواحد الغالف مالي تقريبا ديال 
32 مليار ديال الدرهم، الحصة ديال الوزارة تتجاوز فيه %50 وعندنا 
بالبرنامج  يتعلق  ما  في  الدرهم  ديال  مليار   15 من  حوار85%  حوالي 
الثاني ديال الطرق القروية، صحيح هناك بعض التأخر تعرفه بعض 
اإلتفاقيات فيها أسباب اللي هي موضوعية وفيها أسباب ذاتية التي قد 
ترتبط بعدم اشتغال مصالح الوزارة في بعض اإلتفاقيات كما يجب، 

شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم ل5كراني:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات، ربما ذكرت لك بأن كاين واحد 
االتفاقيات اللي كتعرف بعض اإلشكاليات غنعطيكم واحد املثال اللي 
هو غير مثال وكاين واحد العدد ديال األقاليم اللي دارو معكم اتفاقية 
الحصة  كيدفعوش  ما  الشركاء  بأن  دائما  ديالكم  الخطاب  في  وكان 
ديالهم الحالة ديال إقليم خريبكة دافعين الحصة ديالنا ال املجلس 
الجهوي وال املجلس اإلقليمي، املبلغ ديال االتفاقية هو 210 ماليين، مدة 
اإلنجاز ديال الدراسات، 4 سنوات وكان آخر األجل اللي خصها تكمل 
فيها الدراسات هي 2019 احنا بقى لنا غيرر 6 شهور ولكن مع األسف 
االتفاقية ياهلل دار منها واحد 20 %، السيد الوزير، يعني كاين واحد 
اإلشكالية ديال املواكبة وديال التسيير ديال هاد االتفاقيات ألن يمكن 
ليا نديروا في الخانة ديال تبدير املال العام، كيف يعقل بأن املصالح 
ديالكم كتخدم باش توجد الصفقات وكتعطى الصفقة لطرقية جهوية 
وإقليمية وفيها بعض les pistes ومن بعد ملي كيم�ضي للمصادقة عن 

صندوق التمويل الطرقي ما كيتصادقش عليه، عندنا 3 أمثلة ديال 
بعض الطرق، السيد الوزير،ة الصفقة ملي كتعطى تعطات دارت 75 
يوم السيد دار caution ديال املقاولة تعطات مرة أخرى زادت 3 مليون 
ديال الدرهم، فأخرى كذلك 2 مليون ديال الدرهم، واحد الطريق حتى 
هي راه تلغات ديال ما بين أبي الجعد والخنيفرة كاين غايتزاد فيها واحد 

املليار، هذاك..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية ؟ تفضلي 
السيدة النائبة، الصوت تفضل السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لفاطمةلاوزهراءلبرصات:

الدراسة  اللي  الجماعات  من  ورزازات  إقليم  في  تازناخت  جماعة 
الحائط  ولكن  واجدة  ديالها  املادية  النسبة  واجدة،  ديالها  التقنية 
الوزارة  مازال  الفيضانات  من  املنطقة  يحمي  باش  يتبنى  اللي خصو 
ما التزماتش، أوال كنعتبروا السيد الوزير بأن خاصة أن أنتما دائما 
كتكلموا على بأن الحصص ديال الجماعة هي اللي ما كتعطاش اليوم 
يعني كل هاد الشروط متوفرة عالش الجماعة عالش الوزارة ما كتلبيش 

زائد واحد العدد ديال االتفاقيات مهمة اللي تم عقدها.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الرد السيد 
الوزير.

اوسي لعب لاووادرلاعمار3،لق5يرلاوتجهيزلقاونوللقاول جستيكل
قاملاء:

بكل صراحة عندك  نقول لك  النائب،  السيد  إقليم خريبكة،   ..
فيها،  الكاملة  املسؤولية  نتحمل  ونحن  تأخرت  اإلتفاقية  هذه  الحق 
صحيح عندنا مشكل صندوق التمويل الطرقي، وهاد املشكل أنا حاولت 
نعالجو اآلن تنعالجو مع السيد وزير املالية ألن هذا واحد املؤسسة اللي 
جاتها واحد العدد كبير ديال اإلتفاقيات وما كانتش عندها اإلمكانيات 
اللوجيستية باش يمكن لها تواكب هاد ال�ضي وإال صحيح هذه االتفاقية 
وصالت اآلن األشغال فيها %30 فيها واحد 213 مليون ديال الدرهم 
نتحمل  ذلك  في  ونحن  ديالهم  سميتو  خلصوا  أخرى  مرة  والشركاء 
املسؤولية الكاملة وسنعالجها إن شاء هللا في القريب العاجل، هادي 

ديال تزناخت ما عنديش بكل صدق املرة الجاية..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  إلى 
الوطنية  التربية  لوزارة  التربوي  باإلشراف  املتعلق  السؤال  العلمي، 
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على مؤسسات ذوي اإلحتياجات الخاصة للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لسذادلب وذيشلالحجراقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، رغم الجهود الحكومية املبذولة لتحسين تمدرس 
ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر تطوير السياسات العمومية والقوانين 
التشريعية مازال تمدرس هذه الفئة تهيمن عليه املقاربة اإلحسانية 
بإشراف مجموعة من الجمعيات املتعاقد معها، تكون هذه الفئة هي 
الضحية في حالة أي نزاع داخل مكاتب هذه الجمعيات. نموذج ما 
يحدث اليوم بفرع طنجة للمكفوفين، نسائلكم اليوم السيد الوزير عن 
إجراءات الوزارة لضمان اإلشراف التربوي املباشر لهذه الفئة، وعن 

آليات الفصل بين ماهو تربوي وما هو إحساني؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيسلاملحترم،

السيدة النائبة املحترمة، في البداية البد من التأكيد بأن الحق في 
التعليم يشكل أحد الحقوق األساسية املكفولة لألشخاص في وضعية 
إعاقة، لكونه املدخل الرئي�ضي من ممارسة باقي الحقوق، بعض األرقام 
باش نوضحو أشنو هي الوضعية الحالية: عندنا اليوم 80 ألف تلميذ 
اللي مسجل في األقسام العادية، خلقنا واحد 700 القسم ديال التربية 
الدامجة، اللي كيحتوي تقريبا على واحد 8 آالف طفل املنظور اللي 
كنشتغلو عليه اليوم هو واحد التغيير التعاطي مع هذا امللف، اليوم 

احنا ننتقل من نموذج ديال القسم الدامج إلى املدرسة الدامجة.

بيداغوجية،  أوال  املقاربة،  واحد  نهجنا  الدامجة،  املدرسة  وهاد 
كاين إطار مرجعي وطني اللي كيأطر هاد العملية، اللي كيأطراملضمون 
البيداغوجي، التكييف مع هاد التالميذ، وأيضا تكوين األساتذة اللي 
�ضيء أسا�ضي، مقاربة أخرى هي مقاربة مؤسساتية، اليوم حنا بصدد 
إخراج واحد القرار وزاري اللي غيتضمن هادوك املذكرات اللي كانوا 
كيأطرو هاد العملية من قبل، وأيضا إحداث واحد الوحدة إدارية على 
مستوى الوزارة، قسم في في املديرية ديال املناهج، مصلحة على مستوى 
ديال كل مديرية جهوية، وأيضا مصلحة في املديريات اإلقليمية لتأطير 
هاد العملية، وأيضا مقاربة تشاركية، اليوم نعمل مع الجمعيات ديال 
املجتمع املدني، في إطار تشاركي، لألخذ بعين اإلعتبار اإلقتراحات ديالهم 
امليدانيةن وال يخفى عليكم اليوم الوطني اللي تم تنظيمه أخيرا ف 26 

يونيو، تحت ...

اوسي لرئيسلالجلسة:

من  النائبة  السيدة  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية تفضل.

اونائبةلاوسي 3لسذادلوذماري:

شكرا السيد الوزير املحترم، وأوال تحية طيبة، تحية للبرملان املغربي 
الذي كان سباقا إلى اعتماد لغة اإلشارة خالل الجلسات العامة. تحية 
للصحافي على الشاشة، إنه اإلنصاف طبعا في أروع صوره لفئة من ذوي 
اإلحتياجات الخاصة، ننوه بغطالق املبادرة الحكومية، ونطمح أن يكون 
التي  السابقة  للبرامج  وإصالحا  إغناء  الدامجة،  للتربية  البرنامج  هذا 
انطلقت منذ سنوات، وكانت حصيلتها لألسف الشديد، متواضعة جدا، 
بدليل أن %66 من ذوي اإلحتياجات الخاصة، ليس لهم أي مستوى 
تعليمي، »لن نترك طفال خلفنا« هذا هو شعار البرنامج الوطني للتربية 
الدامجة، وأيضا لن نترك أيضا أي أسرة تعاني إحباطات جديدة، وهي 
تبحث عن مقعد درا�ضي لطفلها املعاق، دون أن تظفر به، إن وجدته 
فبعيدا عن مقر السكنى، لتستمر معاناة الترحال اليومي لألسرة، ولعل 
أول إجراء يجب أن تشتغل عليه السيد الوزير، هو أن تطبقوا عدالة 
مجالية في املوضوع، في خريطة إرساء املدارس الدامجة، أي ضمانات 

لنجاح برنامج..

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيبات  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيد  الوقت  بقاش  ما  إضافية،  تعقيبات  هناك  ليست  إضافية؟ 
والسادة  للسيدات  تيسير،  برنامج  عن  املوالي  للسؤال  نمرو  الوزير، 

النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لهللالمسذ دي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم السيد وزير عن التدابير واملعايير 
املعتمدة من قبل مصالحكم لتوسيع وتقوية الدعم املقدم لألسر في ما 

يخص محاربة املدر�ضي في إطار برنامج تيسير؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

السيد النائب املحترم، تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية املتضمنة 
في خطاب العرش 29 يوليوز 2018، قامت الوزارة ووزارة الداخلية 
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ووزارة املالية بإعداد واحد البرنامج عمل تنفيذي خالل هاذ الدخول 
أسس  على  تيسير  برنامج  من  املستفيدين  قاعدة  لتوسيع  املدر�ضي 
معايير جديدة، كنا كنعتمدو املعيار الجغرافي اللي حقيقة هذاك املعيار 
الجغرافي بين واحد الحيف بالنسبة لواحد العدد ديال األسر املعوزة، 
اليوم املعيار التي تم اإلعتماد ديالو هو املعيار ديال بطاقة الرميد، وال 
سيما في تحديد األسر الفقيرة واملعوزة، وأيضا موازاة مع هاذ األخذ بعين 
اإلعتبار الهدر املدر�ضي، لهذا اليوم كل حاملي بطاقة الرميد بالنسبة 
بتيسير،  الحضري هما معنيين  والعالم  القروي  العالم  في  لإلعدادي 

وبالنسبة لإلبتدائي نقتصر إال على املجال القروي.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد، السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لعب لهللالمسذ دي:

النتائج  باملقابل فرغم  أنه  إال  الوزير على جوابكم،  السيد  شكرا 
اإليجابية التي حققها برنامج تيسير، الذي يظل من برنامج الدعامة 
الناجحة التي ساهمت في تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، 
ومنها على الخصوص ارتفاع نسبة التمدرس وتقليص نسبة اإلنقطاع 
ومواظبة التالميذ والرفع من نسبة التحصيل الدرا�ضي وإدماج األسر 
بالوسط القروي باملدرسة، إال أن هذا البرنامج يظل يعاني من مجموع 
اللي  إكراهات  �ضي  نعطيك  الوزير  السيد  والعراقيل،  اإلكراهات  من 
تيعاني منها هو تأخر الدوريات الخاصة بالتحويالت املالية التي تتأخر 
أكثر من سنة دراسية، كذلك غياب األطر الكافية لبريد املغرب العتباره 
الجهة املكلفة بدفع املستحقات ديال األسر، ضيق الجدولة الزمنية 
للتحويالت املالية، تدبير الشكايات الخاصة باألسر املستفيدة عبر مكتب 
الدعم، وفي األخير تعميم اإلستفادة في الوسط القروي، بناء على كل 
هذه املعطيات فإننا نطالب الحكومة والوزارة ببدل مجهودات إضافية 

لتعميم هذا..

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبةلاوسي 3لسذي 3لآيتلب علي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

السيد الوزير، تفاجأو واحد املجموعة داملواطنين ملا بغاو يتقدمو 
لسلك املاستر بأن االستمارة اللي بغاو يوقعو عليها فيها الرقم التسلسلي 
ديال البكالوريا اللي هو حرف وأرقام، وهاذ املسألة هاذي كتوفر فقط 
فواحد الجيل معين من حاملي البكالوريا وبذلك نعتبر بأن هاذ اإلجراء 

فيه واحد اإلقصاء ديال الطلبة من حقهم في التعليم العالي، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي لفريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لميم نةلافتاتي:

شكرا السيد الوزير، هاذ النتائج املحصل عليها ال يمكن إال أن نثمنها 
باعتبار أن الحكومة تفاعلت فعال مع املطالب ديال الساكنة دالعالم 
القروي والساكنة ديال يعني اللي كتعيش الهشاشة والفقر في املدن، 
وفعال كانت فرحة عارمة لدى واحد العدد ديال األوساط ديال األوساط 
تيسير، فقط  ديال  املساعدة  بهاذ  بهاد  اللي توصلو  الوقت  املغربية، 
يعني اإلشكاالت اللي والبد تعالج هي أنها يعني تدار بطاقات اللي تضمن 

الكرامة ديال التوصل بهاذ املساعدة في ظروف حسنة، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي عن اإلشتراكي السيد النائب املحترم االشتراكي 
املوحد، تفضل.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

شكرا، حول »تيسير« واش هاذ العام توصلوا األسر بالدعم؟ وال 
السيد  عفاك  النسبة  هي  وشنو  عامين،  كينتظرو  العام  داك  بحال 

الوزير؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد  تفضل  الوزير،  السيد  رد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزير، من فضلكم السيدات والسادة النواب إحترموا السيد الوزير 
والسادة النواب اللي تيكونو تيتكلموا من فضلكم، تفضل السيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوساد3لاون اب،

حقيقة هاذ السنة عرفت واحد توسيع كبير مرينا من 700 ألف 
مستفيد إلى 2 مليون و350 ألف مستفيد، بريد املغرب كان من األول 
وضح لنا بأن غادي يكون صعوبات في منح هاذ األداء، لهذا وقع واحد 
 les tranches شوية ديال االرتباك فهاذ الشهر ديال يوليوز، جوج ديال
اللي تعطاو بقات la.troisième.tranche غتعطى وكنديرو واحد التقييم 
واش التلميذ باقي في املدرسة أم ال؟ ولكن راه تم التسليم ديال 2 ديال 
هذا.. هاذ املرحلة ديال »الراميد« هاذ املعيار ديال »الراميد« هو معيار 
انتقالي، إن شاء هللا، في 2020 فاش غادي يكون عندنا سجل إجتماعي 
موحد واللي غادي يعني جميع املغاربة، واللي غادي يعطينا بدقة شكون 
داك  اإلجتماعية  والحماية  الدعم  برامج  هاذ  من  غيستفد  اللي  هو 
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الساعة غادي نتجاوزو هاذ املشكل ديال »الراميد« اللي اليوم واحد 
العدد ديال األسر حتى هما كيطالبو باش يكونوا معنيين بهاذ الوضع 

هذا، بهاذ البرنامج، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالجلسة:

الدورة  تالمذة  حرمان  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلستدراكية سلك الباكالوريا.. نقط نظام السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لسذي 3لآيتلب عليل)نوطةلنظام(ل:

السيد الوزير، ما جاوبنيش على السؤال اللي طرحت عليه، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

السيد الوزير، عندك �ضي.. شكرا السيدة النائبة. السؤال املوالي 
حق  من  الباكالوريا  سلك  االستدراكية  الدورة  تالمذة  حرمان  حول 
اإلستقطاب  ذات  الجامعية  املؤسسات  إلى  الولوج  مباراة  اجتياز 
املحدود، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، 

تفضل السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لمينةلاوطاوبي:

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلشكالية التي طرحت مؤخرا 
وتتعلق بتالميذ الباكالوريا الدورة اإلستدراكية، حرموا من اجتياز مباراة 
املعاهد ذات اإلستقطاب املحدود، ألن تم اإلعالن على يعني التسجيل 
األول واإلنتقائي قبل ظهور النتائج، وبالتالي حرموا من حقهم في الولوج 
لهاذ املؤسسات، كيف تنوون معالجة هذه اإلشكالية في إطار املساواة 

واإلنصاف بالنسبة لهاذ التالميذ؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير الرد.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي 3لاونائبةلاملحترمة،

في البداية أريد أن أؤكد أن ال يتم بتاتا إقصاء الناجحين في الدورة 
اإلستقطاب  مباراة  اجتياز  ديال  اإلمتحانات  هاذ  من  االستدراكية 
نتافقو عالش كنتكلمو، كاين املدارس الوطنية  املحدود، خصنا غير 
كلية  األسنان،  كلية طب  والصيدلة،  الطب  كلية  والتسيير،  للتجارة 
للفنون  العليا  الوطنية  املدارس  الصيدلة،  شعبة  والصيدلة  الطب 
واملهن، املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، كلية العلوم والتقنيات 

ذات  الجامعية  املؤسسات  هما  هاذو  للتكنولوجيا  العليا  واملدارس 
اإلستقطاب املحدود، هاذو االنتقاء الترشيح القبلي كاين في يونيو ما 
خذيناش بعين اإلعتبار نهائيا نتائج اإلستدراكية، وفاش نجحو ما بعد 
الدورة االستدراكية اللي أعلنا عليها يوم 12 يوليوز أول مرة اللي كنقدمو 
هاذ النتائج باش نمكنو لهاذ الطلبة يدوزو هاذ اإلمتحانات، هاذ الناس 
ما تقصاوش منها نهائيا واقيال كتكلمي على املباراة ديال l’ENA أو ال ديال 
l’ISCAE أو ال ديال l’IAV، هاذو ما كيخضعوش لنفس املعايير باش موازاة 
مع املعايير ديال مؤسسات جامعية ذات اإلستقطاب املحدود. أنا هاذ 
الصباح تكلمت مع السيد الوزير، ال�ضي عبد األحد الفا�ضي بالنسبة 

l’ENA وقالي بأن ك ان عندهم هاذ املعيار، املعيار ديال..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لمينةلاوطاوبي:

السيد الوزير، احنا سؤالنا ملا تطرح، تطرح بناء على اتصاالت من 
تالميذ ومن أولياء التالميذ. كانت فرحة عارمة بالنسبة للمغاربة ولنا 
جميعا على النتائج اإليجابية للبكالوريا لهاذ السنة، واحنا عارفين بأن 
مكاينش واحد الطاقة استيعابية في جميع املعاهد وفي جميع املؤسسات، 
ولكن على األقل، على األقل ضمان تكافؤ الفرص، ضمان التساوي بين 
التالميذ في الولوج. أنتما اآلن كتعتبرو بأن ثالثة ديال املعاهد مستثناة 
إذن شنو  كثيرة،  معاهد  مكاينش  املغرب  في  معاهد محدودة  وكاينة 
كيبقى قدامهم؟ الجامعة فقط مع العلم عندهم ميزات حسنة وميزات 
جد مهمة. نفس املشكل تطرح األسبوع الفارط بالنسبة لكلية الحقوق 
بالرباط السوي�ضي وأكدال، كذلك أن تم فتح باب التسجيل ألصحاب 
املاستر ولكن النتائج كانت باقي ما ظهراتش بالنسبة ألصحاب اإلجازة 

الدورة االستدراكية، وكذلك تم حرمانهم مرة أخرى، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيبات إضافية؟ تفضل  النائبة، هل هناك من  السيدة  شكرا 
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لعب لهللالهامل:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، حقيقة خاصة يتفتح تحقيق واش هاذ التالميذ اللي 
خذاو الباك أنهم من الناحية الدستورية ما تحرموش من هاذ املباريات، 
ولكن حتى التالميذ اللي خذاو الباك في الدورة العادية السيد الوزير، 
إيال جينا نشوفو راه كيعانيو في الجدولة الزمنية، فتلميذ نعطيك مثل، 
فتلميذ متفوق في الداخلة غيدير رحالت مكوكية، غيجي يدوز املباراة 
ديال l›ENA في 14 يوليوز، 17 يوليوز خصو يرجع لداخلة باش يدوز 
ENCG، في 18 يرجع ألكادير باش يدةوز كلية الطب، 19 يرجع للدار 
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البيضاء باش يدوز طب األسنان، 20 خصو يرجع لرباط باش يدير 
الصيدلة، 23 خصو يولي ألكادير يم�ضي يدوز l’ENSA، هاذ ال�ضي مرهق 

وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ليست 
هناك تعقيبات، كاين �ضي رد السيد الوزير، تفضل.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

السيدة النائبة املحترمو، في إطار اإلستقاللية البيداغوجية ديال 
املؤسسات غير التابعة للجامعات واملؤسسات التابعة للجامعات، راه 
عندهم هذا يمكن النجاح في الدورة االستدراكية يكون واحد املعيار 
بيداغوجي لكي يصنف الطلبة اللي كينجحو في الدورة األولى، والطلبة 

اللي كينجحو في الدورة الثانية.

بالنسبة السيد النائب املحترم، ديال هاذ التواريخ، بعدا هادوك 
 ENCG في الداخلة، غادي ندوزو لهم ENCG ديال الداخلة ما غيدوزوش
في أكادير ألن غادي يجيو باش يدوزو الطب في أكادير، إذن سهلنا لهم 
بعدا واحد امل�ضي واملجي، ولكن خصهم يختاروا هذا هو املشكل، هذا هو 

هاذ ال�ضي اللي كاين واش فهمتيني...

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن املنح الجامعية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة 

تفضل.

اونائبةلاوسي 3لغيثةلآيتلبنلامل ني:

للطلبة  بالنسبة  الجامعية  املنح  الوزير، عن مدى تعميم  السيد 
الناجحين في الباكالوريا نسائلكم؟.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير الجواب.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

لقد سبق لي أن أجبت عن هذا السؤال في جلسات سابقة، وهذه 
مناسبة ألؤكد على وأجدد األهمية التي توليها الحكومة للدعم االجتماعي 
للطلبة وأليضا منح لهاذ الطلبة أكثر فرص ملواكبة الدراسة الجامعية. 
اليوم عرفنا بأن كاين واحد املجهود كبير للحكومة من هاذ أربع سنوات 
األخيرة، مرينا من 600 مليون ديال الدرهم إلى مليار و800 مليون درهم 
مكنتنا باش نعطيو 382 ألف منحة بالنسبة لإلجازة واملاستر والدكتوراه 

أكبر عدد biensur في اإلجازة، اللي خصنا نعرفو هي كاين واحد العدد من 
األقاليم اليوم كيحصلو على 100 %، هما األقاليم الجنوبية، باإلضافة 
إلى إقليم فكيك، جرادة وزاكورة، وهاذ السنة عرفنا واحد التحسن في 
هاذ النسب، إذ هادوك األقاليم اللي كانوا ينالو غير 85 % وصلناهم ل 
95 %، بما فيهم إقليم ميدلت، كاين أيضا مؤسسات أقاليم اللي كانوا 
في 75 وصلناهم 85، واللي كانوا في 65 ل570، لهذا اللي بغيت نطمأنكم 
احنا الحكومة تشتغل باش يمكن لنا نقربو جميع هاذ األقاليم اللي ما 
عندهمش مؤسسة جامعية أو ال أحياء جامعية باش نقدرو نوصلو 
%100 ونطلبوا هللا باش السنة املقبلة غتكون السنة اللي غنوصلو فيها 

%100 لواحد العدد كبير ديال األقاليم، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 3لغيثةلآيتلبنلامل ني:

السيد الوزير، ال ننكر املجهودات اللي قمتم بها ونشكركم على ذلك. 
ولكن السيد الوزير، منين كتهضرو على 95 % أو 90 %، أنتم تتحدثون 
عن التالميذ الذين قدموا امللفات، نحن نتحدث إذا كنا نريد عدالة 
درعة-  قلتم  كالتي  للمناطق  بالنسبة  الفرص،  تكافؤ  ونريد  مجالية 
تافياللت أو الجنوب يجب أن تكون %100 بالنسبة للتالميذ الناجحين 
ي كنجيو ناخذو أستاذ في »كرامة« أو 

ّ
ليس املقدمين، ألن السيد الوزير مل

في »ألنيف« راه الوجود في »الحاجب« ال يعاني نفس ال�ضيء. لهذا هذاك 
األستاذ إيال بغيناه يبقى في »كرامة« راه كيخص على األقل التالميذ 
ديالو ياخذو املنحة، فكتعرفو السيد الوزير، أن عدد من من األطر ال 

تقدم امللفات ديال الطلبات ألنها كتعرف راسها ستكون مقصية.

بالنسبة لنا كنقول لكم بأن الجهات املنكوبة أو الجهات الضعيفة 
يجب أن يعمم على جميع التالميذ وليس التالميذ فقط الذين يطلبون 
املنح، على جميع الناجحين في البكالوريا وهذا هو مطلبنا ونتمنى أن 

تتوصلوا إلى ذلك، ولكم جزيل الشكر السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي. السيد الوزير عندك واحد 7 ثواني.. نمر إلى السؤال املوالي 
عن مدى مالءمة التكوين الجامعي لحاجيات سوق الشغل، للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لسذي لاوت القي:

شكرالاوسي لاورئيس،

لحاجيات  الجامعي  التكوين  إستجابة  مدى  الوزير،  السيد 
سوق الشغل من أجل تحقيق إدماج إجتماعي ومنهي ألفضل خريجي 

الجامعات؟ شكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاونائبلاملحترم،

هنا هاذ القضية ديال مالءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، 
هذا من إحدى أهم انشغاالت الوزارة. واليوم وضعنا واحد خريطة 
بعد  اإلشكالية،  لهاذ  لتصدي  التدابير  من  مجموعة  تتضمن  طريق 
اللي طلب فيه سيدنا هللا  20 غشت،  ديال  السامي  امللكي  الخطاب 
سوق  يلجوا  أن  يمكن  حتى  الشباب  نأهلو  باش  الحكومة  ينصرو، 
باش  املنصرم  أكتوبر  في  مراكش  في  وطني  اليوم  واحد  درنا  الشغل، 
نعاودو النظر في الهندسة البيداغوجية لسلك اإلجازة حتى نمنح لهاذ 
الطلبة مهارات وكفايات ذاتية وحياتية والتمكن ورفع القدرات ديالهم 

أيضا لولوج سوق الشغل. غير ما نغفلوش واحد الجانب اللي مهم، 

»اإلجازة-  »LMD« اعتماد منظومة  منذ  كبيرة  املبادرات  واحد  كانت 

ماستر-الدكتوراه« هي إحداث اإلجازات املهنية واملاستر املتخصص اللي 

اليوم كيعرف واحد نسبة l’insertion« الولوج لسوق الشغل جد مهمة 

اللي كتجاوز %90 بالنسبة لواحد العدد ديال التكوينات، وكان واحد 

العمل كبير ومكثف من طرف الجامعات باش كتوضع واحد التكوينات 

حسب الطلب ديال سوق الشغل، اللي منساوش هو بأن القدرة على 

اإلقتصاد الوطني الستقطاب الخريجين، كاين اليوم 250 ألف خريج 

من الجامعات، من التكوين املنهي سنويا، واإلقتصاد الوطني كيحدث 

100 ألف منصب شغل، donc املعادلة شوية صعبة، لهذا ما نغفلوش 

هاذ الجانب ديال القدرة اإلقتصادية على استقطاب هاذ..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لسذي لاوت القي:

شكرا السيد الوزير، احنا الجواب ديالكم كان واضح فهاذ خريطة 

الطريق اللي تكلمتو عليها، لكن احنا لو حبذا السيد الوزير تكون بعد 

التوجيهات حسب العرض والطلب اللي كيكون في سوق الشغل، واللي 

كيمكن ليكم في إطار التضامن الحكومي يكون عندكم هاذ اإلحصائيات، 
بعض الطلبة تيكونو تالفين معارفينش آش غيعملو، على األقل تكون 
واحد الخلية في وزارة التعليم اللي كتوجه هاذ الطلبة بحسب العرض 

والطلب شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  �ضي  كاين  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لالحسينلحريش:

شكرالاوسي لاورئيس،

من  مجموعة  أن  إلى  انتباهكم  نثير  أن  نريد  الوزير،  السيد 
الجامعات، مؤسسات التكوين املنهي تقوم بحرمان الطلبة الناجحين 
من شواهد النجاح في وقت مبكر مما يحرمهم من إجراء مجموعة من 
املباريات املهنية، ولوج مجموعة من اإلجازات املهنية، الجامعات دولية، 
تنشكركم على التفاعل مع امللفات التي نحيلها عليكم ولكن بغينا حل 

مستدام وجدري لهذه اإلشكالية املتكررة باستمرار.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ال يبدو، رد السيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا5ي،لق5يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

النائب  السيد  ليها  تطرق  اللي  األخيرة  النقطة  لهاذ  بالنسبة  غير 
وراسلنا  املنهي،  التكوين  مؤسسة  غير  كيعني  املشكل  هاذ  املحترم، 
السيدة املديرة العامة باش اليوم كنطورو هاذ املنظومة باش نمنحوهم 

الشواهد ديالهم في أقرب وقت شكرا لكم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع الصحة، مرحبا السيد الوزير، والسؤال عن تعطل األجهزة 
الطبية باملستشفيات العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لمج 3لبنذربية:

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، تعرف مجموعة من األجهزة الطبية في مجموعة من 
املستشفيات العمومية حالة ديال العطالة وذلك بسبب تأخر عملية 
الصيانة أو بسبب تأخر العملية ديال التركيب بالنسبة لألجهزة الطبية 
نسائلكم  لذلك  املر�ضى،  لدى  استياء  يخلف  ال�ضيء  الجديدة، وهاذ 
السيد الوزير عن اإلجراءات التي تعتمدون القيام بها للتخفيف من 
معاناة املر�ضى اللي كيتواجهو بسيرو على برا ديروه بالفلوس، لو كن 
كان لقاو الفلوس كون كان ما يجيوش للمستشفى العمومي خصوصا 

أنه خذاو مواعيد يعني طويلة؟ شكرا السيد الرئيس.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرالاوسي لاورئيس،

الطبية  التجهيزات  ديال صيانة  املسألة  املحترمة  النائبة  السيدة 
باملستشفيات مسألة أساسية بالنسبة لنا، أو كنعطيوها أهمية، ولكن 
الواقع ربما واملعطيات خاص التأكد منها، واش فعال هاذيك التجهيزات 
كتشتغل وال كنعطيو كالم آخر لبعض الناس، أنا ما كنقصدش ولكن 
خاصنا نتأكدو ألنه في ما يتعلق بامليزانية مثال، يعني رفعنا من 175 
مليون ديال الدرهم من امليزانية اللي كانت 135 مليون في 2017، ثم 
ديال  للمستوى  مشينا  واآلن  املندوبيات  جميع  على  الصيانة  عممنا 
املستشفيات، ثم كذلك وضعنا رهن إشارة املصالح املركزية ملفات 
التكوينات  التقني،  الدعم  تقديم  العروض،  طلب  ديال  نموذجية 
والتداريب، كل هاذ ال�ضي باش نحسنو بهاذ املستوى ديال الخدمات، 
وباش الصيانة تكون يعني فورية، وما يكونش تعطيل ديال مصالح 
املواطن، إذن أخرى كنقول ليك خاصنا نتأكدو فعال واش معطلة وال 
هي rendez vous وال �ضي حاجة أخرى وال غير كالم ربما اللي تقال لكم 

خاص التأكد منو، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لاحم لاوهيوي:

شكرالاوسي لاو 5ير،

في الحقيقة حالة العطالة ديال بعض التجهيزات واملعدات الطبية 
في بعض املراكز ينتج عنه استياء كبير لدى املر�ضى، وهناك بعض املراكز 
الصحية اللي كتعرف إحتجاجات ديال املر�ضى وذويهم وفي الحقيقة 
هما معذورين، ألن تأخر عملية التشخيص تؤثر على املريض وبالتالي 

يعني املواعد تطول. لهذا نقترح عليكم السيد الوزير:

أوال الشركة املستفيدة من الصفقة تلتزم بالصيانة، يعني أن عملية 
الصيانة تكون مشروطة في عملية البيع؛

ثانيا معايير اختيار الشركات عند كل صفقة تكون دقيقة، ويجب 
اختيار الشركة مع عملية صيانة التجهيزات؛

ثالثا تفعيل املراقبة وتتبع عملية الصيانة من طرف الوزارة؛

أخيرا تكوين أطر تقنية لنقل خبرات الشركات البيوطبية إلى املراكز 
الصحية على الصعيد الوطني.

السيد الوزير، هذه املراكز اللي عندها اللي خصها يعني غير الصيانة 
فما بالكم بعض املراكز الصحية ما عندهاش وحدة طبية، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تفضل  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب عن فريق التجمع الدستوري.

اونائبلاوسي لم اليلعباسلاو مغاري:

الوزير املحترم، بذلتو مجهود كبير واقتنيتو سكانير جديد  السيد 
بمستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، وعيب عليا السيد الوزير، 
أنني نطلب منكم التدخل إلصالح هاذ السكانير. نأكد لكم أنه دابا 7 
أشهر متتالية وهو في حالة عطب، وأنا ثايق فيكم السيد الوزير، فتحو 

تحقيق ديالكم وتأكدوا بنفسكم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، ليس هناك تعقيبات إضافية أخرى. تفضل 

السيد الوزير، للرد على التعقيبات.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرالاوسي لاونائب،

الصيانة بعد البيع مسألة أوتوماتيكية، كتم�ضي يعني سنتين حتى 

الحال خصنا اعتمادات  لخمس سنوات ومازال غنطوروها. بطبيعة 

باش يمكن تكون يعني سنوات أكثر بعد البيع، وظفنا بين سنتي 2018 

و2019: 11 مهندس بيوطبي وزعناهم على املستوى الجهوي، يعني هذا 

احنا عندنا إهتمام بهاذ املسألة ديال املوارد البشرية إضافة إلى الدورات 

التكوينية. مكناس عندي معطيات مرتبطة بفسخ العقدة مع الشركة 

ديال الصيانة ألن ما التزماتش، واآلن راه يعني كاين فتح األظرفة في 

القريب باش يمكن تكون شركة أخرى، ولكن كاين هناك حل مؤقت 

بمستشفى سيدي سعيد ديال scanner de barettes اللي يمكن يقوم 

باملهمة في انتظار يعني إصالح ديال السكانير األول، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إستراتيجية محاربة مرض 

السل ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لن رلاو ينلاأل5رق:

السيد الوزير، سؤالنا ما هو تقييمكم للبرامج الوطنية ملحاربة داء 

السل؟ شكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

بسرعة السيد النائب، كتعرفو بأن البرنامج الوطني ملحاربة السل 
اللي عندها  النتائج  ديال  أنه نحصلو على مجموعة  مكننا من  يعني 
في   % 87 إلى   % 75 اإلكتشاف من  في  مردودية جيدة حيث وصلنا 
الكشف عن حاالت السل، تقريبا 31 ألف حالة، املتوقع هو 36 ألف 
حالة، 287 حالة اللي هي سل مقاوم، إذن في أقل من 1 % وهادي مسألة 
أساسية. ثم كذلك البرنامج هو كيعطي واحد املجموعة ديال الخدمات 
املجانية كل الخدمات املجانية بما فيها األدوية 62 مركز اللي ّدار ديال 
كاين  املراكز  في جميع  اليوم  الفحص اآلن ومازال كنتوسعو، وصلنا 
 les أجهزة رقمية ديال الكشف باألشعة السينية، كاين كذلك هادوك
gènes.experts وصلنا ل 33 ومازال غنستمرو. وخصك تعرف السيد 
النائب، وأنتما كتعرفو هاذ املسألة مزيان أنه داء السل هو مسألة اللي 
هو يعني فيه يعني محددات إجتماعية وبيئية مهمة، وبالتالي التحكم 
السكن  إقتصادية كظروف  السوسيو  املحددات  والتحكم فهاذ  فيه 
عن  ناهيك  ثم  أساسية،  مسألة  التغذية  وسوء  الفقر  كذلك  ويعني 
االرتفاع النسبي ديال السل خارج الرئة والناتج احتماال عن استهالك 
املواد الحليبية الغير مبسترة فإذن هناك كذلك واحد العمل من خالل 

برنامج اللي اعطينا االنطالقة ديالو..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لن رلاو ينلاأل5رق:

شكرا السيد الوزير، كنعرفو على أن األثر ديال املرض في املغرب 
 86% يا هللا  ديالو  االكتشاف  النسبة  الجوار،  لدول  بالنسبة  مرتفع 
ديال  النسبة  ديالهم،  والتوزيع  الطبية  األطر  في  املراجعة  في  التقكير 
فعالية الدواء يا هللا %88، الوزارة مشكورة كتوفر الدوا باملجان كان 
ابرمتيو  الدواء،  عن  املنقطعين  اإلشكال  لكن  موجود،  دابا  تينقطع 
ورصد  تتبع  أساس  على  والدولي  الوطني  املدني  املجتمع  مع  شراكة 
هاد حاالت االنقطاع، اشنو هي النتائج ديالها؟ إن هاد املرض تيقيس 
واحد الفئة هشة وفقيرة وبالتالي هاد املجانية ما كنتم�ضي إال من بعد 
االكتشاف، من بعد diagnostique، قبل كاين مصاريف كارثية على هاد 
الطبقة، اإلشكاالت ديال املعقدة الحاالت املعقدة خصها استشفائي، 
للمستشفيات  تيمشيوش  ما  األسف  مع   hospitalisation خصها 
وا ما مركز جديد في سال، لكن خص الحالة 

ّ
العادية ، مشكورين غتحل

دموالي يوسف خص إيجاد حلول لهاد املر�ضى وال مراكز أخرى، شاركتو 
في القمة الرفيعة املستوى في L’O.N.U وخرجتو بتوصيات.. شنا هي 

العالقة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
ليست هناك تعقيبات إضافية، رد السيد الوزير، ما بقاش الوقت، نمر 
إلى السؤال املوالي عن معاناة مر�ضى القصور الكلوي للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعمرلخفيف:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

السيد الوزير املحترم، ال تخفى عليكم املعاناة التي يعانيها مر�ضى 
القصور الكلوي ببالدنا، فباإلضافة إلى الظروف الصحية واإلجتماعية 
املزرية ألغلبهم نجدهم يعانون اإلهمال والتقصير الذي طالهم جراء 
النقص املهول في التجهيزات ومراكز التصفية العمومية، ال�ضيء الذي 
جعلهم يعيشون غالبا تحت رحمة لوائح االنتظار في مراكز املحسنين، 
لدا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير التي ستتخذونها من أجل 

التخفيف من معاناة هؤالء املر�ضى؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

اوسي لأنسلاو كاليلق5يرلاوصحة:

شكرا للسيد النائب املحترم، فعال هاد املرض ديال القصور الكلوي 
مشكل صحي يتفاقم سنة بعد سنة، الحاجيات في تزايد مستمر وكذلك 
ارتفاع ديال التكلفة اإلقتصادية واإلجتماعية، تزايد عوامل الخطر اللي 
هو السن وداء السكري و داء ارتفاع الضغط الدموي، ولكن مجهود كبير 
كذلك من طرف الدولة عدد املراكز اليوم 111 ديال املراكز في 2018، 
75 كانت في 2012 زائد 7 داملراكز جديدة في طور اإلنجاز والتجهيز، 
رخصنا املجتمع املدني ب30 مركز مشكور املجتمع املدني على العمل، 
ولكن ما�ضي بوحدو اللي كيتكفل، ثم الوزارة 240 مليون ديال الدرهم، 
240 مليون ديال الدرهم في شراء األدوية واملستلزمات الطبية املرتبطة 
بهاد املرض، 260 مليون ديال الدرهم في شراء الخدمات خارج اإلطار 
ديال املؤسسات الصحية ديال الوزارة باش كنقدرو نغطيو 11 ألف 
الكلوي، هناك  القصور  ديال  املرض  بهاد  يعني،  بداء،  املر�ضى  ديال 
كذلك برنامج وطني جديد ل بغينا نعطيو االنطالقة ديالو فيه تحسين 
املردودية املراكز ديالنا، اآلن حنا في واحد التجربة نموذجية ديال التدبير 
املفوض، في اليوسفية في أزيالل إن شاء هللا، ايال نجحت بغينا نعمموها 
باش نرفعو من املردودية، املركز راه ما خصوش يخدم 6 وال 8 السوايع، 
خصو يدورعلى، يعني، مجموعة ديال الساعات إضافة إلى، يعني، تعزيز 
املوارد البشرية والتكوين فهاد املجال، كذلك تشجيع الدياليز الصفقي 
dialyse péritonéale، كذلك غنمشيو فيها، تم تشجيع زراعة الكلي في 
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إطار واحد البرنامج ديال تشجيع يعني التبرع باألنسجة وباألعضاء ألن 
مسألة أساسية ثم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير تعقيب السيد النائب، تفضل.

اونائبلاوسي لعمرلخفيف:

الوزير املحترم على هاد األجوبة، إن هؤالء املر�ضى  شكرا السيد 
السيد الوزير فقدو الثقة في املراكز واملؤسسات الصحية حيث أصبحو 
عاقدين أملهم على لوائح االنتظار طويلة ينتظرون وفات املسجلون بها 
ليحلو محلهم في غياب بناء مراكز وتوسيع أخرى كما أن توفرهم على 
بطاقة الرميد ال تغني عندهم شيئا طاملا هي غير مقبولة لدى املراكز 
الصحية الخاصة والتي يجب عليكم أن تقومو بإبرام شراكات مع هاد 
الراميد،  بطاقة  على  املتوفرة  الخدمات  هذه  لتقدم  الخاصة  املراكز 
السيد الوزير الناس راه تتموت في سبيطارات راه كيموتو راه تيسعاو 
شوفو �ضي حل راه ما بقا ما يتسناو هاد الناس اللي مراض بالكالوي راه 

ما عندو ما يتسنى ما يتسناش حتى لغدا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليست هناك 
تعقيبات إضافية، رد السيد الوزير ما بقاش الوقت، نمر إلى السؤال 
للسيدات  النائية  باألقاليم  االستعجالية  الخدمات  تردي  عن  املوالي 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
أحد النواب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لالحسينلب 5حاي:

اوسي لاورئيس،

تردي  من  النائية  األقاليم  ساكنة  تعاني  املحترم،  الوزير  السيد 
باملستشفيات  اإلنعاش  قسم  نعدام  بسبب  االستعجالية  الخدمات 
العمومية قلة األطر الطبية والشبه الطبية واملعدات الطبية، كذلك 
ناهيك عن املستوصفات املغلقة بإقليم طاطا نموذجا السيد الوزير، 

شكرا السيد الوزير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

إقليم طاطا زرتو مؤخرا وراه كنتو  املحترم  النائب  للسيد  شكرا 
حاضرين وعالجنا هاد املسألة هادي اللي كانت مبرمجة ديال إحداث 
غرفة اإلنعاش باملركز االستشفائي اإلقليمي وعلى ذكر هاد املستشفى 

التحاق  يعني  تم  اللي  أن هناك مجموعة من االختصاصات  حقيقة 
األطباء ديالها بهاد املستشفى اكتاشفت كذلك أنه كاين واحد العمل 
مع الجماعات الترابية بما فيها هاد العمل ديال املركز ديال املصلحة 
ديال اإلنعاش على أساس تزويد اإلقليم باملوارد البشرية خاصة األطباء 
العامو حيث باإلضافة إلى املجهود ديال الوزارة اللي تقريبا عشرين ديال 
املناصب د املمرضين 2018 و5 د األطباء املتخصصين و8 د املناصب 
ديال األطباء العامون اللي ما�ضي كلها تم االتحاق بها، فالعمل بالتعاقد 
اإلقليم هادي مسألة  5 داألطباء عامون على مستوى  اعطانا واحد 
أساسية، ثم أريد أن أقول أنه باإلضافة إلى ذلك هناك يعني اهتمام 
مهم بالصحة ديال األم والطفل على مستوى هاد اإلقليم، وعمل باش 
يمكن نقلصو من النسبة ديال الوفيات اللي بقات فهاد اإلقليم حسب 
اإلحصائيات محدودة، فبين 2016-2018 سجلت يعني 3 ديال الحاالت 

من أصل 5420 والدة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم تفضل.

اونائبلاوسي لالحسينلب 5حاي:

السيد الوزير املحترم، البد ما نعملو واحد التضامن ديالنا مع واحد 
املمرضة من جماعات فم الحصن املستوصف ديال فم الحصن اللي 
تعرضات لواحد العمليات بحال االغتصاب، تمناو إن شاء هللا الرحمان 
الرحيم لها الشفاء العاجل من هاد املنبر هذا، وكنشكروك السيد الوزير 
على الزيارة اللي لنا الدعوة عليها ونتمناو إن شاء هللا الرحمان الرحيم 
باش تحقق األمل ديالها، وكل �ضي الناس ديال إقليم ديال طاطا السيد 
الوزير راه كيتسناو منك باش تاخذ هاد املسائل كل �ضي اللي قلتي بواحد 
الجدية، باش تعطينا ثاني واحد النفس جديد في الصحة في اإلقليم 
السيد الوزير هضرتي على اإلتفاقية، واإلتفاقية إن شاء هللا الرحمان 
الرحيم راه غادية شادة املسائل ديالها، اللي كيهمنا احنا كمنتخبين، راه 
شفتي كل �ضي االتفاقية يعني كل �ضي جماعات شاركو، املجلس اإلقليمي 

اللي بغينا فيك السيد الوزير األطر الطبية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لاملصطفىلاوو ري:

مستوى  على  كارثية  وضعية  في  ببركان  اإلقليمي  املستشفى 
املستعجالت، ونقص وتعطل األجهزة وأزمة املواد البشرية إلى حد اآلن 
هاذي شهور أو هاذي سنوات بدون مدير، لم تنفع مع هاذ الوضعية ال 
أسئلة كتابية وال شفوية وال آنية وال كذلك احتجاجات ديال املجتمع 
املدني، وال إضرابات األطر الطبية والتمريضية، وال حتى كذلك إضراب 
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ديال الحراس، وواعدتنا بالزيارة امليدانية للوقوف على هاذ الوضعية، 
لكن ألغيت في آخر لحظة، هناك تذمر السيد الوزير من هاذ الوضعية، 

هل هناك إجراءات مستعجلة للتدخل في تصحيح الوضع.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لحمادلآيتلباها:

بالنسبة لزاكورة راه مازالت تعاني، جيتو  السيد الوزير املحترم، 
السيد الوزير لزاكورة أو في الحقيقة حتى حاجة إلى حدود اليوم ما 
تحققتشاي؟ وال يعقل أنه الناس مازال تموت بلسعات ديال العقارب 
أو األفاعي أو ما�ضي معقول أن الناس ميلقاوش الدواء حداهم تيضطرو 
باش يمشيو لورزازات السيد الوزير إيال كاين �ضي مجهود هللا يجازيكم 

بخير، راه خاصو يدار راه ما�ضي معقول، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير، آه مازال، تفضل 
السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لمحم لالحجير3:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، قمتم مؤخرا بوضع الحجر األساس لتتمة األشغال 
باملستشفى املحلي لتيسة، منذ ذلك اليوم واألشغال لم تبدأ بعد، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، ليس هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير الرد.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

عنديش  فما  لتيسة،  بالنسبة  التنبيه  على  شكرا  النائب  السيد 
معطيات، ولكن احنا غنباشرو األمور في هاذ املعلومة هاذي للتأكد منها 
وأخذ اإلجراءات، بركان أنا مازال مواعد بالزيارة ولكن املدير الجهوي يعني 
عندو تعليمات باش يمكن يقوم بتنزيل البرامج ديال تأهيل مستعجالت 
على مستوى الجهة كباقي الجهات، مخطط تسريع تأهيل املستعجالت 
كان فيه واحد الدعم مالي مهم للمستشفيات الجهوية ف2019، 2020 
غنمشيو للمستشفيات اإلقليمية اللي فيها خصاص مع العلم أنه يعني 
تأهيل العرض اإلستشفائي بشكل عام ألنه ميمكنش نعزلو مستعجالت 
على باقي املصالح، يعني يستمر، بالنسبة لزاكورة هناك واحد االتفاقية 
ديال الشراكة مهمة راه يعني اللي وجدات أو خاصها توقع باش جميع 
األطراف يعني تساهم في تنزيل هاذ اإلتفاقية مع العلم أنه في ما يتعلق 
العقارب راه توزعات على جميع  باألمصال ديال ال األفاعي وال ديال 

املستشفيات اإلقليمية اللي فيها بطبيعة الحال أقسام ديال اإلنعاش، 
ألنه ما يمكنش يتم يعني.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو سؤال آني متعلق بتحسين 
الخدمات الصحية باملستشفيات العمومية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاووادرلب دراع:

الصحية  الخدمات  تحسين  عن  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد 
باملستشفيات العمومية نسائلكم؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

اوسي لأناسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

تأهيل  ديال  برنامج  هناك  بأنه  قلت  أنا  النائب،  السيد  شكرا 
بالتوسيعات  أو  الجديدة  بالبنيات  يتعلق  ما  في  من  ال  املستشفيات 
52 مؤسسة،  أو بتأهيل املصالح الحالية يعني هو برنامج وطني فيه 
16 مليار ديال الدرهم اللي هي ملتزم بها أو مستمر، هو النتائج ديالو 
راه كتبان راه مجموعة ديال التدشينات أو اللي كنعملوها اليوم بعد 
انتهاء األشغال، هناك مجموعة كذلك ديال املشاريع اللي كتنتظر فقط 

التجهيزات والصفقات راه هي في طريق اإلنجاز، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لعب لاووادرلب دراع:

السيد الوزير، الصراحة ما عرفتش على أي تحسين ممكن نتكلموا، 
أنا في صراحة اليوم غادي نتكلم غير على املواعيد، أنا عندي واحد املوعد 
ديال السيدة اللي غريب في األمر أن املوعد ديالها حتى ل2022، وعندي 
امللف ديالها ها هو السيد الوزير، 2022 هذه مريضة بالكونسير وخصها 
تسنى حتى ل2022، واش خصها تجيب �ضي شهادة الوفاة وال شهادة 
الحياة باش تبقى حية حتى 2022، كذلك السيد الوزير بالنسبة ال 
للمواعيد ديال ديال بالنسبة للمواعد ديال جهاز السكانير، عندنا مثال 
اللي بغى يدير السكانير خصو السكانير وال L’IRM وال pet scan خصها 
يتسنى 6 شهور 7 أشهر باش يتسنى ويال كان في حالة ديال املرض ديال 
ديال الكونسير وال �ضي حاجة يعني صعيب عليه الحال بزاف باش يتسنى 
هاد املدة ديال 7 أشهر، السيد الوزير، كذلك السيد الوزير كنشكروك 
الصباح على تلبية الدعوة ديال الفريق ديال حزب األصالة املعاصرة 
في اإلجتماع ديال الفريق، مديناكم بواحد املجموعة ديال املعطيات 
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اللي كتتعلق بعمالة مقاطعة الحي الحساني بالنسبة ال املستشفى ديال 
الحسني وال املراكز الصحية اللي هي فواحد التدهور خطير جدا، النقص 
السيد  كذلك  املمرضين  ديال  الطبية،  األطقم  ديال  املعدات،  ديال 
الوزير، وبالنسبة للمركز الصحي ديال ليساسفة اللي تم اإلغالق ديالو.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لعب لهللالمسذ دي:

السيد الوزير، سمعت أنه كاين برنامج ديال مراكز صحية جديدة 
والتجهيزات ديالها، تتعرف السيد الوزير جماعة أورير بعمالة أكادير 
إداوتنان واحد الجماعة فيها واحد النسبة كثيرة ديال 40 ألف نسمة 
وفيها واحد املستوصف وطبيبة واحدة، وكاين واحد العقار في تامراخت 
مجهز من الصابس، إيال كان ممكن باش يدار فيه مستوصف جديد عما 
قريب للساكنة ديال هاد املنطقة اللي محتاجة من غدا ملستوصف في 

املنطقة، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيد الوزير، 
تفضلوا السيد الوزير في بعض الثواني، بعض الثواني.

اوسي لأنسلاو كالي،لق5يرلاوصحة:

شكرا للسيد النائب، أنا فاجأتيني بهاد املوعد ديال 2022، عطيني 
باش..، أظن وأتمنى أنه يتعلق األمر بخطأ، ألن كتكلم لي على السرطان، 
فاملغرب بذل مجهودات مهمة في هاد املجال ديال محاربة السرطان 
يعني  كذلك  اليوم،  اململكة  ديال  الجهات  جميع  في  جهوية  بمراكز 
املواعيد بشكل عام املعدل ديالها هو شهر ونصف، هي هادي املواعيد 
قليلة، هدفنا  بعد  املواعيد عن  %17 من  بعد فعال  التي تؤخد عن 
ب مجهودات في مجموعة ديال املجاالت، 

ّ
نوصلوها ل %50، هذا كيطل

يعني، الصحية.

فيما يتعلق باملستشفيات بشكل عام يعني التأهيل ديالها راه فيه 
كذلك مجموعة ديال الخدمات، بما فيها االستقبال والقبول من خالل ، 
يعني، التعميم ديال األنظمة املعلوماتية باش يمكن نضبطو هاد املسألة 
ديال املواعد كذلك، ثم كذلك الفصل بين الخدمات ديال الحراسة 
واستقبال ونقل املر�ضى، ثم كل ما يتعلق ب بوظيفة اإلستقبال، فبدينا 
كنمشيو كذلك في التدبير املفوض، وبإدماج بعض الوظائف الجديدة 
بعض  في  تيكونوا  اللي  املضيفات  يعني،  خالل،  من  املجال  هاد  في 
املستشفيات، إضافة إلى ذلك فالبرنامج الوطني هناك دعم باملعدات 
البيوطبية في جميع املستشفيات، املركز الصحية الجديدة هناك يعني 
راه  القروية  التنمية  املجالية، وصندوق  الفوارق  ديال محو  البرنامج 

أغلبية املشاريع كتسجل في هاد اإلطار هذا الصندوق.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة، ننتقل إلى قطاع العدل مرحبا السيد الوزير. السؤال 
األول سؤال عن وضعية املحاكم للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لعبلةلب 5كري:

للنهوض  الوزارة  ستتخذها  التي  التدابير  هي  ما  الوزير،  السيد 
بأوضاع املحاكم ببالدنا بما يضمن تجويد املنظومة القضائية؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الجواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لأقجار،لق5يرلاوذ ل:

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، بطبيعة الحال ال نختلف 
في  محاكم  وإلى  التجهيزات  إلى  يحتاج  القضائي  العمل  تجويد  أن  في 
املستوى، هاد السنة تسلمنا 9 د املشاريع نهاية 2018، وعندنا املشاريع 
الجاري تشييدها 48 مشروع، بكلفة إجمالية تصل إلى 3 ديال املاليير 
درهم، كان هناك عدد من األوراش على امتداد التراب الوطني. البنايات 
الجيدة سنة 2012 لم تكن تتجاوز %29، إذن اليوم وصلنا إلى 67%، 
مازال الخصاص وملي غتنتهي هاد املشاريع، غادي نكونو في وضعية 

تليق بهيبة السلطة القضائية وبطموح املغاربة جميعا.

فيما يتعلق أيضا باملجهود البشري لدعم التجهيزات، هاد السنة 
2018 التحق 140 ملحق قضائي باملعهد العالي للقضاء، وأنهى 160 

ملحقا قضائيا فترة التكوين، وانتقلنا إلى عدد القضاة 4219..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

اونائبةلاوسي 3لعبلةلب 5كري:

السيد الوزير، أكيد ان هناك مجهودات تبذل لتحقيق النجاعة 
في تقديم الخدمة القضائية وتخليق الحياة العامة، إال أن الواقع يفرز 
العديد من الصعوبات لتظل املؤسسة القضائية في أمس الحاجة إلى 
هيكلة تستجيب لألدوار واآلمال املعقودة عليها، وذلك بالعناية ببنياتها 
الضرورية،  واللوازم  املعدات  من  وتمكينها  عملها  وسائل  وعصرنة 
وبالعنصر البشري وتأهيله وتحفيزيه، والحصول على مردودية أفضل، 
لألسف هناك بعض املحاكم، عند ولوجها كأنك تلج سوق عكاظ، في 
غياب الرقابة وضبط املرتزقين، مما يحول دواليبها إلى فضاء شبيه 

ببورصة القيم.

السيد الوزير، إن مستوى املؤسسات الرامية إلى دعم استقاللية 
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القضائية  الهياكل  وتأهيل  القانونية،  املنظومة  وتحديث  القضاء، 
إلى  يرتقي  وال  ضعيفا،  مازال  التخليق  وترسيخ  والبشرية،  واإلدارية 
امليدانية  املراقبة  نقص  أيضا  هناك  واملهنيين،  املتقاضين  انتظارات 

لورش البناء، والوقوف عند عقلنة..

اوسي لرئيسلالجلسة:

هذا  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ ليست هناك تعقيبات إضافية، نمر إلى السؤال املوالي عن 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرقمية،  املحكمة  مشروع 

فريق العدالة والتنمية، أحد النواب؟ تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لسميرلعب لامل لى:

اوسي لاورئيس،

بين  من  الرقمية  املحكمة  مشروع  يعتبر  املحترم،  الوزير  السيد 
املشاريع املهمة التي انخرطت فيها وزارة العدل، خاصة أن املحكمة 
أمام  الرائجة  القضايا  بعد  عن  بتتبع  للمتقاضين  تسمح  الرقمية 
املحاكم، كما أنها تمنح عموم املواطنين الحق في اإلستفادة عن بعد، 
من الخدمات التي تقدمها املحاكم املغربية، لذا نسائلكم السيد الوزير، 
أوال عن حصيلة التنفيذ برنامج املحكمة الرقمية، ثم عن إمكانية تطوير 

وتوسيع خدمات هذا البرنامج؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لأقجار،لق5يرلاوذ ل:

شكرا للسيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال الهام، املحكمة 
الرقمية هي مشروع كبير وجبار، وأستعرض بعض اإلنجازات احتسابا 

للوقت، أوال:

على  والتعرف  الجلسات  وجداول  واإلجراءات  القضايا  -تتبع 
أو عبر  املحاكم  آنية عبر موقع  بالجلسات بطريقة  املتخذة  القرارات 

الهواتف النقالة؛

-الحصول على مستخرجات السجل العدلي عن بعد وبدون حاجة 
إلى التنقل إلى محاكم مقر الوالدة؛

عبر  بها  والتوصل  التجاري  السجل  مستخرجات  على  -الحصول 
البريد إلكتروني بلغ عدد املستخرجات بهذه الطريقة خالل سنة 2018: 
اآلن  احنا  العدد  تضاعف  اليوم  حدود  وإلى   2019 وسنة   ،12.283

31.179؛

-إيداع القوائم التركيبية للشركات عن بعد وصل إلى سنة 2018: 
15.698؛ وصل إلى غاية اليوم إلى 34.780 بمعدل 3 آالف إيداع يوميا.

إذن تعمل الوزارة على تعميم الخدمات عن بعد للحصول على كافة 
الوثائق اإلدارية والشهادات املسلمة من طرف كتابة الضبط، العدد 
ديال العمليات يتم اآلن إنجازها، وعدد من التطبيقيات داخل املحاكم، 
وأود أن أستغل هذا الجواب ألشيد باملهندسين والطاقات املعلوماتية 
وكل التقنيين في وزارة العدل الذين رغم كل اإلغراءات املالية في القطاع 
الخاص وفي الخارج يواصلون عملهم في هاذ املشروع، واحنا بصدد 
تقوية البنية التحتية ألن نجاح التحول الرقمي رهين بنجاح هاذ البنية 
التحتية، فنحن بصدد إن شاء هللا بناء مركز لتخزين املعطيات الرقمية 

وفق املعايير الدولية، وكذا إنجاز وتدقيق.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبةلاوسي 3لفاطمةلأهللتكرقر:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نحن بدورنا نثمن املجهودات التي تبذلها وزارتكم من 
أجل تفعيل هذا املشروع وإنزاله بشكل صحيح على أرض الواقع، فعال 
السيد الوز الوزير فقد مكن مشروع املحكمة الرقمية أغلب املحاكم 
من تبسيط بعض اإلجراءات واملساطر القانونية والزيادة في إنتاجية 
املحاكم، رغم كل هاذ املجهودات فال زالت املحاكم ال ترقى إلى مستوى 
املحاكم الرقمية، فهناك تأخير كبير في تنزيل هذا املشروع وخاصة ونحن 
على مشارف سنة 2021، وهي السنة التي كان من املفروض فيها أن يتم 
تعميم هذا املشروع على كافة املحاكم، فباستثناء تمكين املتقاضين 
البوابة  عبر  فوري  بشكل  الجلسات  وجداول  ملفاتهم  مآل  تتبع  من 
اإللكترونية فهناك تأخير كبير على مستوى تنزيل تطبيق تدبير الصناديق 
وحسابات املحاكم، فال زال احتساب كافة الرسوم القضائية يتم عن 

طريق السجالت القضائية، تأخير في تنزيل برنامج معلومات يتعلق.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هذا  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترم من  النائب  السيد  الرئيس، تفضل  السيد  املوضوع؟ تفضل 

الفريق اإلشتراكي.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاالشتراكي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، اللي مهم هو هاذ املآالت ديال امللفات والتأخيرات، 
يكون يتم التحيين في في حينه، في وقته، ونقطة أخرى هي الحجية ديال 
هاذ املعطيات، ألن أحيانا يسجل على أن خاصة في ما يتعلق بتأخير 

الجلسات أنها تتعارض مع املحاضر.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

النائب املحترم، هل هناك رد السيد الوزير؟ ليس  شكرا السيد 
هناك رد، نمر إلى السؤال املوالي عن ظاهرة اإلستيالء على العقارات غير 
املحفظة بدون موجب حق للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب، تفضل.

اونائبلاوسي لعادللاوبيطار:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن مدى محاصرة ظاهرة االستيالء على 
بها  املتعلقة  القضاء  أمام  املعروضة  امللفات  وتصفية  الغير  عقارات 
الذين  األشخاص  مصير  وعن  لعقاراتهم؟  الحق  أصحاب  واسترجاع 
تعرضوا للضرر من جراء السطو على عقاراتهم، خاصة منهم من لم 

يتمكن من رفع الدعوى الالزمة داخل اآلجال املنصوص عليها املحددة 

في 4 سنوات طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة 2 من مدونة 

الحقوق العينية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لأقجار،لق5يرلاوذ ل:

شكرا السيد النائب املحترم على إثارة هاد املوضوع الهام، والذي 

يستأثر باهتمامات املغاربة بعد الرسالة امللكية التاريخية لوزير العدل 

تم إنشاء لجنة وطنية من مختلف القطاعات الحكومية والقضائية 

واملهن، وتم اتخاذ عدد من التدابير واملبادرات التشريعية وساهم هذا 

املجلس املوقر حقيقة في املصادقة باإلجماع على عدد من املقتضيات، 

فيما يتعلق كما جاء في السؤال بالعقار غير املحفظ أو بعد املصادقة 
على تعديل املادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تم توجيه منشور 

التعديل والحرص  للعدول قصد اإلخبار بفحوى  الوطنية  الهيئة  إلى 

على حسن تطبيق مضامينه، أيضا ثم توجيه نفس املنشور إلى السادة 

بالتوثيق لحتهم على إشعار العدول بهذه التغييرات  القضاة املكلفين 

وبتجهيز مكاتبهم العدلية بتقنية التسجيل السمعي البصري إلى إلخ، 

فإذن املجهود قائم وكان السؤال يتعلق بخطة العدالة نبغي نعطيكم 

بعض األرقام بسرعة، إدن بلغ عدد العدول سنة 2018 2839 عدال، 
سيرتفع هذا العدد إن شاء هللا، العقوبات التأديبية، فيما يتعلق بالعزل 

سنة 2017 عزلنا 5 العدول، سنة 2018 واحد، فيما يتعلق بعقوبات 

اإلنذار سنة 2017، 17 سنة، 2018 سبعة، اإلقصاء املؤقت عن العمل 
تم  التي  التدابير  إذن  الزجرية كذلك،  العقوبات   ،14  2018 9 سنة 

اتخاذها تؤكد املسار..

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لعادللاوبيطار:

شكرا السيد الوزير، نثمن املجهودات التي تقوم بها اللجنة الوطنية 

املكلفة بهذا امللف وما تال ذلك من مبادرات تشريعية وتدابير تنظيمية 

وعملية، لكن في فريق األصالة املعاصرة السيد الوزير نؤمن بأن املدخل 

الحقيقي للتصدي للظاهرة يكون باألساس باألولوية عبر قناتين أساسية 

لإلجتثاث اآلثار السلبية للظاهرة، أوال تعديل الفقرة الثانية من املادة 

2 من مدونة الحقوق العينية وربما حذفها مطلقا، ألنه تمس بمبدأ 

أسا�ضي ينبني عليه نظام التحفيظ العقاري وهو مبدأ القوة الثبوتية 

للتقييدات املضمنة في الرسوم العقارية، ألنه بها نضمن األمن العقاري، 
وكذلك وضع آلية لتعويض املتضررين الذين لم يتمكنوا من الحصول 

على تعويضات ألسباب متعددة، وهذا ما خلصت إليه كذلك اللجنة 

الفرعية التي تم إحداثها في وثيقة لجنة العدل وحقوق اإلنسان بمجلس 

النواب بمناسبة النظر في املقترح قانون يتعلق بهاد املادة، واملرجو أن 

الحكومة تتفاعل إيجابا في وقت قصير، ألن هناك هدر للزمن التشريعي 

وهناك كذلك ضياع لحقوق املواطنين واملستثمرين، ونرجو أن تتفاعل 

الحكومة عاجال مع هاد األمر إيجابا إن شاء هللا، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

هذا  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

الوزير على  السيد  تعقيبات إضافية، شكرا  ليست هناك  املوضوع؟ 

التراب  إعداد  قطاع  إلى  ننتقل  الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن 

الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، وتتولى اإلجابة على األسئلة 
كاتبة الدولة بهذا القطاع، مرحبا السيدة كاتبة الدولة، السؤال األول 

عن اإلشكاليات املجالية املرتبطة بالتعمير بالعالم القروي، للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة 

النائبة.

اونائبةلاوسي 3لعائشةلاي ب ش:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، عن اإلجراءات العملية لوزارتكم من أجل التسريع 

بإخراج مساطر مبسطة للترخيص بالبناء بالعالم القروي نسائلكم؟ 

شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة كاتبة الدولة.
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اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
باإلسكانل املكلفةل امل ينةل قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةل او طنيل
نيابةلعنلاوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابل

او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

شكرالاوسي لاورئيس،

وشكرا السيدة النائبة املحترمة على بسط هذا السؤال، في البداية 
أود أن أذكر السيدات والسادة النواب املحترمون بأن املرسوم املتعلق 
بالتعمير ديال القانون 90.12 فاملادة 34 بالخصوص، كتحدد املساحة 
ديال البناء، اللي هي خص تكون هكتار، وبالنسبة ديال البني ديالها، 
واملرسوم  القانون  هذا  األمتار،  د   5.8 والعلو   2% املغطاة  املساحة 
التطبيقي ديالو أش كيقول، لكن تبسيطا للمساطر وتسهيال ملأمورية 
السكنى العالم القروي، أصدرت الوزارة دورية، هاد الدورية تنص على 
اللجان، إلستثناء ... اللجن املحلية ديال املنظومة املحلية، اللي كترخص 
أقل من هكتار باش يبنيو الناس، والدليل على ذلك، هي أن ما بين 2017 
و2018 تدرسات 58.000 طلب البناء في العالم القروي، كلها أقل من 
نصف هكتار، و%75 ديالها كل كانت إيجابية، وفي هاديك %75 اللي 

ترخصات، %75 ديالها كلها أقل من هكتار، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لناعمةلبهيش:

شكرالاوسي لاورئيس،

نثمن  بها،  جيتي  اللي  املعطيات  على  الدولة  كاتبة  السيدة  شكرا 
املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة والوزارة فهاد الباب، وهاد السؤال 
وحتى  بزاف،  كثيرة  مشاكلو  ألن  باستمرار  ويتكرر  باستمرار  كيتطرح 
السيد الوزير صرح أكثر من مرة، أن التوجه العام للحكومة هو الليونة 
واملساعدة فيما يخص التعمير بالعالم القروي، وكيفما جا في الجواب 
ديالك السيدة كاتبة الدولة، ولكن الواقع عكس ذلك، الواقع عكس 
هاد  كيعيش  �ضي  كل  راه  الجميع،  وكيالحظ  كنالحظو  كيفما  ذلك، 
املشاكل ما كاينش �ضي أحد ما كيعيشهاش، فعدم تبسيط هاد املساطر 
كيأدي بنا للبناء العشوائي، وكيكثر البناء العشوائي، وكتدخل السلطة 
وبين  املواطنين  بين  وكيولي صراع  القانون،  تطبق  باش  املجال  فهاد 
السلطة، كيأدي إلى اإلحتقان اإلجتماعي، وهذا بكثرة، يعني في املجال 
القروي بالخصوص، يعني هاد ال�ضيء السيدة كاتبة الدولة، واملشاكل 
ديالها إثبات امللكية، ألن قلنا غنديرو �ضي مساطر باش نثبت امللكية، ما 
يمكنش، ألن مثال دائما هاد املسألة تطرح، غير دابا �ضي واحد بغا يزوج 
ولدو زبغا يبني ليه غير بيت، ما يمكنش يعطيه �ضي واحد �ضي ترخيص، 
يم�ضي هنا، يم�ضي هنا ما يمكنش، حتى هاد املسألة اللي ذكرتي السيدة 
كاتبة الدولة، يعني باقي فبعض الجهات بكثرة، يعني ما قادش �ضي واحد 

يتحمل املسؤولية الدورية، ألن القانون كيقول لك كيحكمو أكثر من 
الدورية، وأنا كنبغي كيقولك تطبيق القانون، يعني باقيين هاد املشاكل 
من  البد  التقنية،  املساعدة  مجانية  ديال  مسألة  عاد  بزاف،  كثيرة 

التعميم ديالها.

اوسي لرئيسلالجلسة:

تعقيبات إضافية؟ تفضل  النائبة، هل هناك من  السيدة  شكرا 
السيد النائب من التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لحسنلع كاشا:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيدة كاتبة الدولة، من املشاكل الحقيقية اللي كنعيشو في العالم 
القروي، فرخص ديال البني، هو املشكل ديال الشياع، وهذا مشكل 
اللي خصكم تفكوه انتما مع وزارة الداخلية، ألنه الرخص ما�ضي انتم 
بوحدكم اللي كتدخلوا فيها، وزارة الداخلية تتدخل، فما حد املشكل 
ديال الشياع ما تفكش، أي قانون خرجتيو أو أي تسهيلة خرجتيو، 
ما غاديش يفك املشكل، وخصنا نعرفو الدولة اشنو بغات؟ واش هاد 
الناس ديال العالم القروي يبقاو فالعالم القروي؟ وال بغات كل �ضي 

الهجرة تم�ضي للمدن ونزيدو نكبرو املشاكل ديال املدن؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيباتة إضافية أخرى؟ رد السيدة كاتبة 
الدولة، تفضلي.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
باإلسكانل املكلفةل امل ينةل قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةل او طنيل
نيابةلعنلاوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابل

او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

شكرالاوسي لاورئيس،

هاد  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا  النائبة،  السيدة  شكرا 
التعقيبات ديالكم، الوزارة واعية بهاد الصعوبات، اإلشكال اللي كاين 
اليوم، عندنا القانون وخصنا نحترموه، كلكم كتعرفو القانون 66.12، 
اللي  التطبيقية ديالو  اللي فات خرجت املراسيم  الحمد هلل األسبوع 
غتم�ضي تسهلو، ولكن السيد النائب املحترم، أشرتي لواحد املسألة اللي 
هي أساسية، هي وضعية العقار في املغرب، عندنا وضعيات مختلفة، 
كاين العقاراللي تابع للجماعات الساللية، العقار للملك الخاص بالدولة، 
العقار ديال امللك العام للدولة، وكذلك الخواص. إذن هاد البند باش 
املشهد  اليوم  ألن  واضح،  القانون  واحد  خص  فيه  نتحكمو  يمكنا 
املعماري في املغرب قابل للتشتيث، باش يكون سكن متشتث يصعب 
على الدولة، وعلى الحكومة أكثر، إيصال الطرق واملاء الصالح للشرب 
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والضوء والتجهيزات األساسية من مدارس ومساجد ومستوصفات إلى 
آخره، إذن اليوم خصنا نتحكمو في هاد البناء باش كيفاش يمكنا لنا 
البناء يكون فيه تجميع ما�ضي تشتيت، لنتغلب على التكلفة اإلجمالية 
ديال السكن، ويكون واحد السكن اللي كيضمن السالمة واإلستدامة 

للمواطنين، ألن خصنا واحد املعايير..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، السؤال املوالي عن تأهيل املدن العتيقة، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

اونائبلاوسي لعزيزلبنبراهيم:

شكرالاوسي لاورئيس،

املتخذة  اإلجراءات  نسائلكم عن  املحترمة،  الدولة  كاتبة  السيدة 
اإلقتصادية  جاذبيتها  على  والحفاظ  العتيقة  املدن  تأهيل  أجل  من 

والسياحية؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة تفضل.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
باإلسكانل املكلفةل امل ينةل قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةل او طنيل
نيابةلعنلاوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابل

او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

شكرالاوسي لاورئيس،

والوجيه،  القيم  السؤال  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
كتعرفوا بأن املغرب الحمد هلل، عندو أكثر من 13 قرن ديال التاريخ 
ديالو، والتاريخ املعماري، وبالتالي عندنا أكثر من 32 مدينة عتيقة. اليوم 
الوزارة كتشتغل في إطار تشاركي مع قطاعات مختلفة على8 د املدن 
عتيقة، اللي هي مكناس، فاس ، الرباط، الدار البيضاء، مراكش. إذن 
5 ديال املدن كنشتغلو عليها، في إطار التقائية البرامج املتعاقد بشأنها، 
البرامج الحمد هلل غادية مزيان، وخاصة هاد البرامج كيتبعهم وكيسهر 

عليهم شخصيا جاللة امللك.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب .

اونائبلاوسي لمحم لص يوي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي 3لكاتبةلاو قوة،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

بهاد  ونفتخر  العتيقة،  املدن  بهاد  امللكية  العناية  الحمد هلل على 
العناية الكبيرة ولوالها لن نجد ما نحكيه لألجيال القادمة عن حضارتنا 
الهندسة  ومدارس  كليات  في  يدرس  أن  يجب  الذي  معمارنا،  وعن 
الحديثة، عندنا باش نفتخرو، مجهودكم السيدة كاتبة الدولة، مقدر 
ومعتبر، لكنه غير كافي، وتلزمه الصرامة، الصرامة والسرعة في اتخاذ 
ما يلزم اللحفاظ على هاد املوروث، دون تحنيطه وجعله رافعة للتنمية 
داخل هذه املدن، ألن هذه التنمية هي من ستحافظ على هذه املدن إلى 

األجيال كما قلنا، األجيال املقبلة.

لألسف البناء العشوائي على أشده، وال أتكلم هنا عن من يطلب كوة، 
�ضي شريجيم صغيور، ال كنتكلم على الناس اللي كيشريو الرياضات، 
كيطلبوش حتى رخصة  ما  القانون،  على  وكيتحايلو حتى  وكيهدموها 
البناء والهدم، كيجي يقول بغيت نصلح، ومن من بعد كنلقاو داك�ضي كلو 
م�ضى، ال هي كنلقاو بناء تقليدي، ال هي كنلقاو املواد اللي خصنا نحتفظو 
بها باش الناس يشوفوها، وكنلقاوا واحد املعمار مشوه، حنا هاد ال�ضي 
ما نقدوش كلو.. خصوصا وداك النسيج عن واحد الصعوبة حتى ديال 
السلطة ديال املراقبة ديالو. ثانيا هاد الرفيعة وهاد التهيئة وهاد ال�ضي 
اللي بغيناه، الناس وصلو حتى لإلستغالل، بدون رخص وكيجيوا الناس 
على برا، يعني، سواح كيدخلو لتماية، وكنخافو يطراوا �ضي مشاكل، 
السيدة كاتبة الدولة أقترح أن تكون واحد املناظرة وطنية اللي ندرسو..

اوسي لرئيسلالجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدات والسادة النواب، ليست هناك تعقيبات إضافية، السيدة 

كاتبة الدولة، تفضلي للرد.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
باإلسكانل املكلفةل امل ينةل قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةل او طنيل
نيابةلعنلاوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابل

او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

شكرا السيد النائب املحترم أوال على اإلقتراح ديال املناظرة مرحبا، 
ولكن قبل ما نمشيو للمناظرة نجيو للبرملان، نديرو جلسة في اللجنة 
يمكن  اللي  األفكار  ديال  املضامين  هي  أشنو  على  اكروا 

ّ
ونذ املختصة 

ي صادرة عن السيدات والسادة النواب املحترمين واملؤسسة 
ّ
ندمجوها ول

البرملانية بصفة عامة، اليوم البعد اللي بغينا ندرجو في املقاربة الجديدة 
هو البعد اإلقتصادي واإلجتماعي ملا له من تأثير على اإلشعاع السياحي 
العتيقة،  املدن  هاد  القاطنين  ديال  القار  والدخل  املردودية  وكذلك 
املالحظة اللي كاين هو أن هاد املدن العتيقة هجرت وبالتالي أفرغت مني 
األدوار األساسية اللي كانت كتقوم بها األدوار اللي كانت كتلعبها وبفضل 
هاد البرنامج ديال التأهيل ديال هاد املدن العتيقة، نحاول أن نسترجع 
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لها هذه للحياة اللي كانت تديرها في هذه املجاالت، ولكن فين كاينة 
الصعوبات؟ قلت ليكم عندنا 13 قرن كيما كتعرفوا، حضارات متكررة 

تتالت..

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، السؤال املوالي عن تعثر ومعاناة بعض 
املواطنين مع الوداديات السكنية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لم اليلعباسلاو مغاري:

السيدة كاتبة الدولة، يعاني العديد من املواطنين من تعثر بعض 
املشاريع العقارية املنشأة في إطار وداديات سكنية، لهذا يتساءلون عن 
األسباب الحقيقية وراء هذا التعثر، والذي نعتبره بعض املنخرطين 

نصبا عليهم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة، كاتبة الدولة.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
باإلسكانل املكلفةل امل ينةل قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةل او طنيل
نيابةلعنلاوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابل

او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، لطرح هذا السؤال، اليوم كنعرفو بأن 

الوداديات والجمعيات كتخلق في إطار القانون ديال الحريات العامة 

ديال 1958، وبالتالي ال دخل قانوني للوزارة الوصية على القطاع، لكن 
رغم هذا أحدثت الوزارة مصلحة خاصة تستقبل الوداديات والجمعيات 

والتعاونيات لتنورهم و لترشدهم، املشاكل منين جاية، كيما قلنا قبيال 

من العقار، األغلبية دالوداديات كيقتنيوا عقار خارج املدار الحضري، 

وبالتالي في أغلب األحيان غير مغطى بوثيقة التعمير، ولهذا النصح ديالنا 

كوزارة أن الناس ياخذوا املعلومة الدقيقة قرب الوكاالت الحضرية اللي 

عندها كل املعلومات الضافية حول تصاميم التهيئة باش نقول اليوم 

هاد البالصة يمكن لهم ب يبنيو فيها، وهاد البالصة ما يمكن لهمش 

يبنيو فيها، ولكن كاين بعض القضايا اللي كتم�ضي في التسيير والتدبير 

ديال املسؤولين على هذه الوداديات اللي في بعض األحيان ما كيكونش 

عندهم إملام بالقانون وإملام بالتسيير والتدبير.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لم اليلعباسلاو مغاري:

.. أن بعض التعاونيات حقيقة ابتعدت عن الهدف النبيل الذي 
أحدثت من أجله أال وهو تمكين منخرطيها اإلستفادة من السكن الرئي�ضي 
بثمن يتناسب وإمكانياتهم املادية، بحيث أصبح اليوم جليا أن مجموعة 
من التعاونيات السكنية ما هي في الحقيقة إال واجهة لشركات عقارية، 
الوهميين  املنخرطين  بأسماء  التالعب  اإلغتناء عن طريق  هدفها هو 
واإلستفادة من اإلعفاءات الضريبية، وخاصة في املدن الكبرى ورغم 
اإلجراءات التي جاء بها قانون املالية 2018 و2019 والتي تم التنصيص 
عليها في مدونة الضرائب من أجل محاربة التهرب الضريبي، ال زالت بعض 
التعاونيات تمارس أنشطتها بشكل مريح لذا أصبح تعديل القانون رقم 
112.12 املتعلق بالتعاونيات ضرورة ملحة ومبررة ولم ال إعطاء دور 

املراقبة كما ملكتب التنمية التعاون.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية السيدة كاتبة 
الدولة عندك �ضي رد في بضع ثواني.

اوسي 3لفاطنةلوكحيل،لكاتبةلاو قوةلو ىلق5يرلإع ادلاوترابل
باإلسكانل املكلفةل امل ينةل قاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةل او طنيل
نيابةلعنلاوسي لعب لاألح لاوفا�سيلاوفهري،لق5يرلإع ادلاوترابل

او طنيلقاوتذميرلقاإلسكانلقسياسةلامل ينة:

أنا كنظن السيد النائب املحترم عندنا إشكال قانوني وال كان �ضي 
اجتهاد خصنا نجتهدو عليه اليوم هو كيفاش يمكنا لنا نديرو قانون 
مكتب  في  التعاونية  لقانون  مشا  اللي  اليوم  ألن  بالتعاونيات  خاص 
التعاون كيفما جاء في التعقيب ديالكم الوزارة ما عندهاش دخل اليوم 
خاص كيفاش القطاع الو�ضي يكون عندو تدخل قانوني وهاد املوضوع 

كل قانون املالية كندرسوه.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
إلى قطاع الشباب والرياضة، مرحبا السيد الوزير،  الجلسة، ننتقل 
السؤال عن وضعية األطر واملوظفين العاملين بمؤسسات دور الشباب 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لحيا3لب فراشن:

مهنية  السوسيو  املؤسسات  كما  الشباب  دار  الوزير،  السيد 
السوسيو ثقافية والسوسيو رياضية هي آليات تفعل وتنفذ من خاللها 
الوزارة سياستها لفائدة الشبيبة النسوية والشباب والطفولة بصفة 
عامة. نسائلكم اليوم عن األحوال املادية واملعنوية ألطر الوزارة القارة 

منها واملساعدة واملتواجدة طبعا في امليدان؟ شكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

شكرالاوسي لاورئيس،

النائبة، حقيقة ما عرفتش آشمن جواب كتقلب  السيدة  شكرا 
عليه، ألنه جاويتك 3 د املرات على هاد السؤال، ورغم ذلك نفس الجواب 
أنه كتعرفك مزيان السيدة النائبة ألن ما�ضي غريبة على القطاع، بنت 
القطاع اللي اشتغلت فيه كمسؤولة، أنه كاين واحد الفئة ديال األطر 
اللي توظفات خارج املنظومة القانونية منذ االستقالل منذ 58، وال زالت 
تشتغل إال بتعويضات هزيلة، وهاد امللف فتحناه على علم وكنشتغلو 
فيه مع وزارة املالية باش نلقاو لهم واحد الحل، وهاد الحل إن شاء هللا 
غادي نوصلو لو من باب الحرص ديالكم على التتبع ديال هاد امللف، 
كنفهم أنا إعادة طرح السؤال غير باش نطمئنك أنه امللف مأخوذ بجدية 
وغادي نوصلو للنتيجة التي ستر�ضي جميع األطراف إن شاء هللا، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لحيا3لب فراشن:

من  �ضيء  ينقص  ال  اإلصرار  وهاد  اإللحاح  هاد  الوزير،  السيد 

مجهودات الوزارة وال مجهودات السيد الوزير، املشكل الرئي�ضي هو 

هاد الفئة هادي تود أن تنال رسالة واضحة للطمأنة أوال ألن كاين يعني 
واحد املجموعة اللي هي واصلة 1845 اليوم كاين منها خصوصا في دور 

هاد  على  مشكورين  املحلية  الجماعات  من  كيتخلصو  اللي  الشباب 

الشراكة ويمكن يعني كذلك هو واجب وطني ولكن كاين هناك مجموعة 

ديال هاد األطر املساعدة اللي اليوم ما عندهاش أجر ملاذا؟ ألن يعني 

الوزارة نهجت كذلك بشجاعة سياسة املجالية ألن كانت الوزارة كتسير 

واحد الوقت بفكر مقاولتي ال�ضيء اللي جعل أن كانت واحد املجموعة 

ديال املؤسسات دايرة صناديق عبر جمعيات وبالتالي كانت كتخلص 

هاد الناس اليوم هاد الناس عندهم مشكل أنهم يكون عندهم أجر فهاد 

اإللحاح ديالهم هوأنه يعني هاد الوقفات االحتجاجية ديالهم و هاد 

التنسيق ديالهم عبر التنسيقية والتمثيلية هذا ال ينقص من الوزارة 

�ضيء بل أكثر يعني ال�ضيء الوحيد اللي بغاو أنهم يعني السيد الوزير 

كوصية على القطاع أوال يطمأنهم فعال.

اوسي لرئيسلالجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

تفضلي السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لسذادلب وذيشلالحجراقي:

بغينا توضيحات عن سحب رخصة مخيم واد الو في آخر لحظة، 
كان املفروض أنه قبل ما يوصلو التالميذ حتى إيال كان �ضي إشكال قبل 
ما يوصلو التالميذ ملقر املخيم يكون اإلشكال تناقش أو تناقشات حتى 

السحب دالرخصة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

للفريق اإلستقالل للوحدة  النائبة، تعقيب إضافي  شكرا السيدة 
والتعادلية.

اونائبلاوسي لعالللاوذمراقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

ديال  بالحالة  أخرى  مرة  نذكرك  بغيت  املحترم  الوزير  السيد 
املأساوية اللي تيعيشوها العمال املستخدمين ديال امللعب الكبير ديال 
مدينة فاس، هاذ العمال اللي مع األسف أداو واحد الفاتورة ديال تغيير 
اإلطار ديال امللعب، كان segma أو ما بقاش segma دبا اآلن تيتوجد 
باش يكون فحلة فاش، واحد التدبير جديد وامللعب اليوم الحمد هلل 
تيعرف واحد اإلصالح مهم جدا، هاذ العمال هاذو اللي تيعيشو واحد 
الحالة مأساوية، ومستخدمين هاذي 7 شهور أو هما بدون بدون أجرة، 
واحنا كنعرفو كانو، كان خاصهم البد يبقاو، ألن كون كان بقى امللعب 
بدون حراسة مثال راه ما غنبقاوش مانجبروش ملعب، ألن هذاك ال�ضي 
عالش هاذ الناس هاذو تنترجاكم أو أنتما إن شاء هللا ماغتفحلوش في 
الحالة اإلجتماعية ديال هاذ الناس، البد يتلقى ليهم �ضي حل، أنا عرفت 
بأن إدرايا كتصعاب بعض األمور، ولكن أنا متأكد بأن هاذ امللف إيال 
تمكنتو منو غتلقاو حل ديال هاذ الفئة هاذي، هاذ الفئة اللي كتحير مرة 

أخرى، كتعيش واحد الحالة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

شكرا، إذن غنبدا باإلخوان اللي في نفس املوضوع،أو نرجع لألخت 
اللي كان محور السؤال  الشباب  يتعلق بدور  في ما  النائبة،  السيدة 
خصوصا هاذوك األطر املساعدة في دور الشباب أو في النوادي النسوية 
أو فمراكز التكوين إلى غير، الجزء اآلخر ديال املالعب القرب هذا وضعية 
أخرى معندها عالقة بالوضعية األولى، ألنه هاذوك كانو موظفين من 
جمعيات أو كيشتغلو مع الجمعيات، املهم احنا غنلقاو حلول لجميع 
األطراف أو كنشتغلو على امللف بجدية أو اإلخوان طمأنوهم أنهم الحل 
غادي نوصلو لهم إن شاء هللا، أو راه اجتمعت معهم أو قلت ليهم أشنا 
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هو املشاكل اللي معندهاش حل أو أشنا هي املشاكل اللي عندها الحلول، 
أو راه تفهمو ذاك ال�ضي، أو احنا كنشتغلو عليه، في ما يتعلق بامللعب 
البلدي دفاس، يجب اإلفتخار أوال أنه كيتصلح أو غادي يكون جاهز إن 
شاء هللا، فعال التحول اللي وقع خلق هاذ املشكل، لكن امللعب في حاجة 
إلى أولئك العاملين، غير الوقت اللي غتدخل sonarges بصفتها كتدبر 
امللعب، راه هي غتاخذ أو من بعد هذا غير يطمأنوهم راه األمور ماشية 
املسألة ديال املساطر معقدة، في ما يتعلق بواد الو اإلتفاق اللي كان مع 
الفضاءات، واحنا  للتخييم، أن الجمعيات تجيب  الوطنية  الجامعة 
كنطلقو ألن الفضاءات ديالنا غير كافية، السيد النائب املحترم رئيس 
البلدية ديال الرباط راه عاش معنا املشكل ديال الرخصة غير باش ناخذو 
فيها األوراق، عامين وهو كيجري معنا وما قدرناش ناخذو الرخصة، 
احنا مستعدين باش نبنيو ونتجاوزرو هاذ املشاكل لكن ملا وصلو ذوك 
فيها شروط الصحة  تتوفر  املدرسة ال  بأنه  لواد الو، وجدو  األطفال 
وشروط السالمة، 4 ديال الطبقات بالنسبة لألطفال ما كنقبلوهاش، 
كنبغيو الفضاء يعني مايكون فيه غير هذا، هذا هو اإلشكال الحقيقي 
بدلو املكان معندناش مشكل، راه مشكل بأنه في آخر املطاف السيدات 
ماكينا�ضي  ليك عالش  كيقول  كيعذبوني  اللجنة  في  النواب  والسادة 

الراحة ديال األطفال؟ املسألة معندهاش عالقة .

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا السؤال املوالي عن النهوض بمؤسسات 
دور الشباب ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لاح يط:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن وضعية دور الشباب وآليات 
النهوض بها؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير..

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

دور الشباب فيها ثالث مكونات رئيسية:

املكون األول: هو دار الشباب البنية التحتية،

البرنامج  ثم  الخدمات  كتقدم  اللي  تشتغل  التي  األطر  ثانيا: 
البيداغوجي، العملية ديال اإلصالح هاد السنة طلقنا العملية د اإلصالح 
العام الجاي   365 العام  365 مؤسسة ديال دور الشباب هاد  ديال 
الكل غادي يتصالح، بالتالي كاينة عندنا 635 مؤسسة غادية تعرف 
التنشئة  ديال  الجديد  املنظور  انطالقا من  كاملة اإلصالح واإلصالح 
االجتماعية اللي اشتغلنا عليه اللي خارج من البرنامج البيداغوجي، أكثر 

من ذلك اليوم الوزارة قامت بعمليات 3 د العمليات في مدن مختلفة 
التجربة وغادي تعممها، هو خروج دار الشباب لعند الشاب، طنجة 
والد الحومة السيدات والسادة النواب أعضاء اللي كيعرفو طنجة كان 
واحد الحي رائع وفيه جميع فيه املسرح فيه الشعر، فيه الرياضة، فيه 
الرسم فيه كل �ضي، الرباط rabat jeunesse، مراكش ولد البهجة، 
كتجارب، دار الشباب خرجات، كان إقبال في طنجة كبير جدا وصالت 
ل 15 ألف شاب وشابة اللي شاركو في واحد البرنامج على مدار السنة، 
وبهاد ال�ضي باش غادي نسترجعو هادوك األطفال اللي رجعو عندنا لدور 

الشباب ودوك الشابات.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لمحم لاح يط:

اللي  املجهودات  على  صراحة  مشكورين  املحترم،  الوزير  السيد 
كتقومو بها للنهوض بهذا القطاع ولكن البد من ذكر بعض املالحظات 
اللي كنطالبوكم السيد الوزير باش تفاعلو معها إيجابيا، أوال بأن هاد 
دور الشباب السيد الوزير في غالب األحيان ال تتوفر على اإلطار املشرف 
التي  واألدوات  التجهيزات  وكذا  والتكوين  التأطير  برامج  فيها  وتغيب 
تستجيب لتطلعات وطموحات الشباب في ظل العوملة والتكنولوجيا 
الحديثة رغم أن بعض الجماعات السيد الوزير كتوفر بعض املوظفين 
أو موظف للقيام بهاد الدور لكن في غياب التكوين كيبقى هذا العمل 
دون جدوى، هادي من جهة السيد الوزير من جهة أخرى كنلتمسو 
منكم باش تلتفتو العالم القروي فيما يخص تنزيل هاد دور الشباب 
وخاصة كاين هناك خصاص وأخص بالذكر إقليم وزان جماعات زومي 
اللي هي أكبر جماعة جهة طنجة تطوان الحسيمة وحوالي 50 ألف نسمة 

وال تتوفر على دار الشباب تليق بحجم الساكنة، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد النائب فريق األصالة واملعاصرة.

اونائبلاوسي لن رلاو ينلاوهرق�سي:

للكرة  صيفية  بطولة  لدينا  تكن  لم  ملاذا  الوزير،  السيد  شكرا 
الشاطئية هناك  للكرة  العلم أن هناك منتخب وطني  الشاطئية مع 
بطولة افريقية ودولية لكن في املقابل ال نجد بطولة محلية منظمة 
على مستوى الفرق املحلية كما تعلمون أن املغرب يتوفر على واجهتين 
ساحلية تتمثل في 3500 كيلومتر ثلثله على البحر املتوسط والباقي على 
املحيط األطل�ضي هذه الشواطىء تتوفر على مناظر طبيعية خالبة هذا 
ما يجعل إقبال مهم لعشاق السياحة الشاطئية واملغامرات البحرية، 

وشكرا.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اوسي لراشي لاوطاوبيلاوذلمي،لق5يرلاوشبابلقاورياضة:

شكرا، فيما يتعلق بوزان دار الشباب السيد الرئيس راه استقبلت 
السادة النواب البرملانيين ديال وزان والسادة الرؤساء ودرنا برنامج، 
الجزء األول ديالو راه كيتنفذ والجزء الثاني ماجي وفيه دار الشباب في 
مدينة الزومي. فيما يتعلق بالبطوالت الذي ينظم األنشطة الرياضية، 
هما الجامعات وليس الوزارة والجامعة ديال كرة القدم هي املسؤولة 
على جميع األساليب واألنواع اللي داخلة في كرة القدم، بالتالي التنظيم 
القانون ما كيسمح إال الجامعات، هاد الجامعة غادي نبلغوها هاد 

املطلب ديالكم باش إن شاء هللا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع القطاع املكلف بالنقل، مرحبا السيد كاتب الدولة، السؤال 
األول عن افتحاص ومراقبة مراكز املراقبة التقنية للمركبات للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لعب لاوغنيلمخ اد:

شكرالاوسي لاورئيس،

تعتمدها  التي  املعايير  املحترم، نسائلكم عن  الدولة  كاتب  السيد 
الحكومة من أجل افتحاص ومراقبة مراكز املراقبة التقنية للمركبات 
ومدى مطابقتها للشروط التشريعية والتنظيمية التي تق�ضي بضرورة 

الحفاظ على السالمة املرورية؟ وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد كاتب الدولة تفضل الجواب.

اوسي لمحم لنجيبلب ويف،لكاتبلاو قوةلو ىلق5يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جستيكلقاملاءلاملكلفلباونول:

شكرالاوسي لاورئيس،

واملتابعة  باملراقبة  تتقوم  الوزارة  اليوم  املحترم،  النائب  السيد 
وباالفتحاص ديال املؤسسات أوال املراكز كمراكز ولكن أيضا الشبكات 
 systèmatique اللي هي 4 ديال الشبكات فكاين االفتحاص اللي هو
بمعنى أن املعايير وجميع املراكز إيال هو وهذا درناه من خالل واحد 
الشامل،  االفتحاص  بهاد  قام  واللي  خارجيا  تعهدنا  هو  اللي  املكتب 
وفي إطار املدارسة ديال املعطيات ديالو قمنا بالعديد من اإلجراءات 

االفتحاص  هذا   4 وكلها  الشبكات  ديال  االفتحاص  إلى  باإلضافة 
الشامل، زائد االفتحاص الفجائي اللي تنديروه، زائد االفتحاص اللي 
اللي  االفتحاص  زائد  املقدمة،  الشكايات  ديال  العدد  بواحد  مرتبط 
مرتبط في القراءة ديال اإلحصائيات ديال حوادث السير واللي تنشوفو 
في كثير من األحيان الورقة اللي عندنا ديال decret ديال املراقبة، شكون 
اللي دايرها وتنمشيو منين تيوصل واحد النسبة تنمشيو عاود نديرو لو 

واحد املراقبة واالفتحاص، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد كاتب الدولة، تعقيب السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لعب لاوغنيلمخ اد:

شكرا السيد كاتب الدولة، هو في الحقيقة عمل جبار اللي كتقوم 
بها كتابة الدولة في هذا املجال، ولكن هذا ما يمنعش باش تعاود يدار 
اللي كيعرفها هاد  الكبرى  اإلكثار من هاد االفتحاص، نظرا لألهمية 
القطاع وللحد من حوادث السير وهذا غادي يطمأن شيئا ما السالمة 
املرورية، كما يجب السيد كاتب الدولة احنا كنشوفو هاد املراكز ديال 
املراقبة التقنية كاين واحد النوع من االكتظاظ، يجب خلق نقط أخرى 
حتى نتمكن من التغطية ديال الطلب، ألنه أمام التزايد ديال الطلب في 
هذا املجال، يجب خلق نقط أخرى لالفتحاص التقني، لذا وجب كيف 
قلنا الزيادة في االفتحاص وهذا غادي يحد من الخطر اللي كيشكلو هاد 
املركبات اللي عندها سنوات مرت عليها، بالنسبة للمدة ديالها الزمنية 
ومع هاد االفتحاص راه غادي نكونو حدينا من حوادث السير، وكذا 
ضمنا السالمة الطرقية وهاد ضمان السالمة الطرقية غادي يضمن لنا 

صحة املواطن كذلك، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الرد ديال 
السيد كاتب الدولة تفضل.

اوسي لمحم لنجيبلب ويف،لكاتبلاو قوةلو ىلق5يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جستيكلقاملاءلاملكلفلباونول:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل اليوم الوزارة تعمل على يمكن 
ديال  العملية  هاد  الطرقية  السالمة  إطار  في  اإليجابي  اإلكثار  نقولو 
االفتحاص ونحن حاليا خالل هاد الشهر راه احنا تنديرو االفتحاص 
املضاد الخاص بالعربات الكبيرة الكميونات باألساس، منين تيخرجو 
من املركز تيلقاونا تنتسناوهم درنا في الدار البيضاء، درناه في سال وفي 
القنيطرة هاد األسبوع اللي داز وهذا راه هذا احنا في الدار البيضاء واحد 
املجموعة ديال املدن باش نديرو هاد االفتحاص املضاد العدد احنا 
عندنا واحد املخطط مديري un schéma directeur اللي من خاللو 
تنشوفو الخصاص اليوم النسبة ديال املال راه في حدود 54 و%55 على 
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الصعيد الوطني لكن في كثير من املدن اللي هي كبيرة وفيها العدد ديال 
العربات بحال الدار البيضاء، وسال ومراكش وطنجة وفاس ومكناس إلى 
آخره اللي ما فيهاش الوعاء العقاري عندنا بعض اإلشكاالت درنا آخر 

طلب العروض ديال..

اوسي لرئيسلالجلسة:

الوضعية  عن  املوالي  للسؤال  نمر  الدولة،  كاتب  السيد  شكرا 
 27 القرار رقم  السياقة املحدثة بموجب  تعليم  القانونية ملؤسسات 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  و113  ألف 
النائبة  السيدة  الدستوري  التجمع  النواب  الدستوري، تفضل أحد 

تفضلي.

اونائبةلاوسي 3لقفاءلاوبوالي:

شكرالاوسي لاورئيس،

الجواب  على  التواصل  بحكم  لكن  املحترم،  الدولة  كاتب  السيد 
ديالكم شكرا، لكن بحكم التواصل ديالنا مع هاذ املؤسسات هادي، 
لقيناهم تيتخبطوا في مشاكل متعددة، من جراء هاد القرار هذا، هاذ 
املؤسسات ما تتوفر على الترخيص اللي تياخذوه من املديريات التابعة 
لوزارة التجهيز والنقل، طبقا للمادتين 239 و 240 من مدونة السير، 
ديالهم،  املهنة  ملمارسة  املعاينة  لجان  محاضر  فقط  تسليمه  ويتم 
وكيلقاو نفسهم بهاد ال�ضي هذا أمام مجموعة من املشاكل على رأسها 
ملي تيكونوا تحت املراقبة ديال وزارة الشغل واإلدماج املنهي، إذن هاد 
املفتشين ملي تيجيو تيطلبوا منهم الرخص إيال ما مدوهاش بهاد الرخص 

هادو كي...

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ال 
تعقيبات، السيد كاتب الدولة.

اوسي لمحم لنجيبلب ويف،لكاتبلاو قوةلو ىلق5يرلاوتجهيزل
قاونوللقاول جستيكلقاملاءلاملكلفلباونول:

القرار  بأنه  أنا قلت  القانون واضح،  النائبة،  السيدة  شكرا، هو 
اللي جا به صادر املرسوم، هو تيقول بصريح العبارة، أنه ذاك املحضر 
ديال املعاينة يقوم مقام الرخصة، لكن احنا مع املهنيين لقينا بعض 
اإلشكااللت اللي مطروحة اليوم راه حنا تنعطيهوم شهادة ديال اإلثبات 
اللي تيطلبها وغندخلو مباشرة في املعلوماتية في كل رخصة اللي غتحل 
جديدة نموذج ديال الرخص اللي غيبقى يتشارجا مباشرة من الحاسوب 

وغنوقعوه باش.. هاد اإلشكال لهاد الحاالت اللي تكلمتي عليها، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مساهمتكم في هذه اللجلسة، 
وسنرفع هذا الجلسة ألداء صالة العصر، عشر دقائق.

اوسي لرئيسلالجلسة:

اوسي اتلقاوساد3لاو 5راء،

اوسي اتلقاوساد3لاون ابلاملحترمين،

سنواصل هذه الجلسة وننتقل إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي، 
مرحبا السيد الوزير، السؤال األول عن فعالية وساطة الوكالة الوطنية 
إلنعاش الشغل والكفاءات للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لالحجير3:

اوسي لاورئيس،

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة نسائلكم عن موضوع تعاني منه 
بلدنا أحدث  وبالتالي  الشباب  بطالة وعطالة  املغربية وهو  األسر  كل 
مؤسسة عمومية كانت كل الطموحات تذهب في اتجاه أنها تتجاوب 
مع هذه االنتظارات. نسائلكم اليوم عن مدى فعالية هذه الوساطة في 

سوق الشغل؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، هاد الوكالة هي وكالة من الوكاالت 

التنويه به والدليل  املهمة واللي دايرة كدير واحد العمل كبير ينبغي 
على ذلك هو األرقام اللي حقيقتها البرامج املهمة، نعطي غير مثال ألول 

مرة كنتجاوزو سنة 2018 السقف ديال 116 ألف وصلنا في البرامج 

الوكالة  لها  اللي هي كتطالع  البرامج األخرى  ديال اإلدماج، باإلضافة 

احنا  املراكز،  ديال  الشباب من خالل مجموعة  الوكالة  وكتصاحب 

اآلن بصدد الدعم ديال الدور ديال هاد الوكالة نظرا ألهميتها من خالل 

التوسيع والتغطية ديال هاد التراب الوطني بالخدمات من خالل خلق 

التهيئة وديال التجهيز ديال وكاالت  وكاالت جهوية، أيضا كنمشيو في 

محلية في إطار الشراكة مع الفاعلين الترابيين، نفتح فضاءات للتشغيل 

في إطار شراكات مع الجامعات اآلن عندنا في الرباط، في مكناس، في 

وجدة، في قنيطرة، في مراكش وكاالت جامعية كاين واحد األسبوع ديال 

التشغيل ديال الطالب اللي من خاللة تحققات زيادة 373 مؤسسة 

تعليمية جامعية ومؤسسة ديال التكوين املنهي تطوير ديال الخدمات 

على القرب من خالل الوكاالت املتنقلة، اليوم اللي هي دارت باش دارك 

النقص في تغطية املجال القروي والهدف إن شاء هللا غادي نحدث في 

كل جهة وحدتين متنقلتين، باإلضافة لواحد البوابة اإللكترونية اللي 

كتطور من خاللها الخدمات الرقمية لكي يستفيد أكبر.
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اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لالحجير3:

البرامج كأننا  بهاد  بأنه  الجواب نظن  السيد وزير، عندما نسمع 
سنق�ضي على البطالة في بالدنا ، .. الحلول، ولكن الواقع هو أن كل 
اإلحداثات لهذه الوكالة سواء على املستوى الجهوي املحلي أو ما هو 
متنقل أو حتى على املستوى الدولي طرح إشكال، السؤال ديالنا كان عن 
مدى الفعاليات بمعنى األموال املخصصة لهذه الوكالة، التكلفة التي 
تكلف ميزانية الدولة، باملقابل اشنا هي اإلنتاجية واملردودية اللي كتعطي، 
احنا كنعرفوا جزء كبير من املجهود اللي كيقوموا به املستخدمين ديال 
الوكالة هو في بعض األحيان البحث عن األرقام واألهداف املسطرة في هذا 
التعاقد، ولكن واحد الصدفة كاينة فهاد الوكالة هو أنه في كل حكومة 
حكومة الوزير اللي كيكون بالصدفة كنلقاو واحد الحاجة ناجحين فيها 
مدير الوكالة كيكون من نفس الهيئة السياسية، مزيان يكون هاد ال�ضي، 
أبناء الشعب املغربي في عالقتو  ولكن بغينا هاد ال�ضي ينعكس على 
مع فرص الشغل، مع الخريجين كيما يساليو الدراسة ديالهم يلقاو 
مناصب، غير الخريجين، أيضا هناك وكاالت بالخارج مثال دول الخليج 
أو غيرها من البلدان، بغينا نشوفو مناصب الشغل اللي يمكن السوق 
املغربي أو الشباب املغربي في إطار البحث عن هذه املناصب نبحثو عنها 
ونوجدوها، ايال ما كانش فيها فعالية ما عندهاش عالش تبقى، ايال كانت 
كاينة خصنا ندعموها بإمكانيات أخرى باش يمكن هاد الشباب املغربي 

يلقى مكانتو في سوق الشغل.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب؟ هل هناك تعقيبات إضافية؟ نمر إلى السؤال 
املوالي عن بطالة حاملي الشهادات الجامعية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيدة 

النائبة.

اونائبةلاوسي 3لإيمانلبنلربيذة:

شكرالاوسي لاورئيس،

أي  نجاح  أو  فشل  على  دال  مؤشر  البطالة  نسبة  الوزير،  سيد 
سياسة حكومية ، اليوم تنلقاو أن كاين حكومة تتسقط وأخرى تتقوم 
غير بمجرد أن يرتفع هاد النسبة، فماذا أعدت الحكومة ديالكم باش 
الحد من هاد الظاهرة اللي تتمس خصوصا الشباب حاملي الشواهد 

عندنا؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

جميع  فيه  حكومي  مخطط  هو  اللي  للتشغيل  الوطني  املخطط 
اللي كيترأسها  للتشغيل  الوطنية  اللجنة  في إطار  القطاعات، وتخدم 
ديال   5 فيه  إستراتيجي  مخطط  واحد  دار  الحكومة  رئيس  السيد 
التوجهات، فيها أوال الشغل باش نتفاهمو الوكالة ما�ضي هي اللي كتخلق 
فيخلقه  الشغل  أما  الوساطة،  غير  كتدير  الوكالة  الشغل،  مناصب 
االقتصاد، فيخلقه اإلستثمار، فيخلقه مالءمة التربية، برامج التكوين 
مع حاجيات ديال سوق الشغل، املناخ ديال الشغل القوانين، يعني، 
الترابيين  الفاعلين  اآلخرين،  للفاعلين  باإلضافة  اإلجتماعية  الحماية 
اليوم اللي هم عندهم واحد املسؤولية كبيرة بحسب، حتى القانون 
التنظيمي املنظم للجهاز كيعطيها واحد الدور كبير واحنا كنشتغلو فهاد 
املستويات الخمسة، أما بالنسبة للنتائج فهي نتائج ناطقة، البرنامج 
ديال إدماج ما بين سنتين 2017 و2018 السيد املستشار حقق 183643 
إدماج، وخالل سنة 2018 تجاوز كما قلت السقف ديال 10 ألف مرة، 
هذا كيعني أن الوكالة كتشتغل، الناس ديالها كيشتغلوا، درنا 116 ألف 

داملرة..، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب إضافي، تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لإيمانلبنلربيذة:

شكرالاوسي لاورئيس،

النائب  تنظن بأن السيد الوزير بقى تيكمل الجواب على السيد 

ما�ضي على السؤال ديالي، ما�ضي مشكلة أنا تنتكلم على حاملي الشواهد 

اللي اليوم تيعانيوا معاناة حقيقية في البحث عن عمل كل يوم، وهاد 

هاد املعاناة هي قاسية جدا، اليوم تنلقاو بأن الشباب ديالنا تنسمعو 

تيقول، الشغل أو املوت ألن هاد ال�ضي لعدم وجود شغل تيمس بالكرامة 

ديالهم وحقهم الدستوري أنه يكون عندهم العيش الكريم، وباألساس 

اليوم  املخطط  هاد  ولكن  مخطط  عندكم  لنا  تيقول  الوزير  السيد 

عاجز أنه يلقى حل لهاد األزمة اللي تتمس هاد الشباب ديالنا اليوم، 

%17.2 ديالهم هم حاملي شهادات هم عاطلين، البطالة، واليوم تنلقاو 

أن العرض الجامعي مثال إيال جينا نجيو للمالءمة بين العرض الجامعي 

وسوق الشغل تنلقاو بأن هاذ الشباب كلهم تيمشيو كلو لتخصصات هي 

تنصيفطو مئات اآلالف ديال الشباب لهاذ التخصصات هي تتحتاج غير 

بعض اآلالف منها، وبهاذ الطريقة تنلقاو بأن الكثير منهم تيبقى.

اوسي لرئيسلالجلسة:

فهاذ  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 

املوضوع؟ تفضل السيد النائب فريق األصالة واملعاصرة املحترمون.
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اونائبلاوسي لع يلب عرفة:

السيد الرئيس املحترم، سنة بعد سنة يتكاثر عدد الحاملين ديال 
الشواهد العليا اللي معطلين، وبالتالي أنه هاذ التكاثر يؤثر سلبا على 
العائالت وعلى التماسك اإلجتماعي، راه ما�ضي بالضروري أنه العائلة 
الفقيرة تقري أوالدها أو يبقى أوالدها فقراء، وبالتالي أنه الكتلة ديال 
األجور خطيرة ببالدنا، ما كيناش العدالة األجرية، البعض يتحدث على 
املوظفين كثار بزاف، ال، ما�ضي املوظفين، احنا راه فرنسا كاين أكثر من 
مليون مستخذم وموظف غير في الصحة، وبالتالي أنه البد من إعادة 
النظر في حاملي الشواهد العليا، الناس راه مشاو لفرنسا، مشاو ألملانيا، 
األطر اللي هي تقنية ولكن هاذ القضية ديال البطالة ديال الخريجين 
الجامعيين ببالدنا راه كتخلق مشاكل وتؤطر سلبا على املعنويات ديال 
العائالت الفقيرة بالخصوص، أما اللي عندو أمه في العرس راه كيوظف 
أوالدو، وبالتالي أنه البد من إعادة النظر فهاذ القضية ديال حاملي ديال 
الشواهد ألن مساكن ما�ضي يجي واحد فالح يبقى أولدو فال، أو ما �ضي 
اللي واحد عندو أباه سراح يولدو سراح، البد مانصفو عندنا الفقراء 
وأنا غنقول ليك الرسول »ص« لوال أبناء ضاع العلم، أنا أقول ليك لوال 

أبناء الفقراء لضاع املغرب.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ليس 
هناك تعقيبات، رد السيد الوزير تفضل.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

السيد املستشار هذا القضية ديال اللي عندو أمه في العرس،..

اوسي لرئيسلالجلسة:

من فضلك، من فضلكم.

اوسي لمحم ليتيم،لق5يرلاوشغللقاإلدماجلاملنهي:

هاذ  املحترم  النائب  السيد  لي،  اسمحوا  املحترم  النائب  السيد 
القضية ديال اللي عندو أمه في العرس كتعرف بأن مع دستور 2011 ما 
بقاتش، كانت في حكومات سابقة، اللي كانت املناصب كتدوز من تحت 
الطاولة، هاذ ال�ضي انتهى، ألنه كاين االستحقاق ثم االستحقاق فقط، 
هاذ الحكومة عمر متحقق العدد ديال مناصب الشغل التي تم إحداثها 
في الحكومتين نقول ليك، عدد قيا�ضي نقول ليك بأنه وصل ل255.468 
منصب مالي ما بين 2012 و2019، عمرو c’était jamais vu كيفما 
كيقولو الفرنسيين، باإلضافة للنتائج امللموسة اللي حققها اللي حققتها 
البرامج النشيطة، كنعاود نأكد بأن البرامج النشيطة ما�ضي هي اللي 
كتخلق الشغل، ولكن الوكالة كدير الوساطة أو كتدير عمل كبير أو احنا 
داخل واحد املجموعة ديال البرامج إلعادة تحويل الشباب اللي هو خذا 

تكوينات نظرية باش تكون عندو القابلية لإلندماج في املهن الجديدة، 
وهذا عمل فيه أرقام وغادي نجيبو ليكم إيال بغيتو في اللجنة املعطيات 

املفصلة إن شاء هللا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
يشرفني أن أخبركم أنه يتواجد معنا في هذه القبة، وفد يمثل جمعية 
الجماعات املحلية لدولة موريتانيا الشقيقة فلنرحب بهم كما يليق، 
وننتقل إلى السيدات والسادة النواب، ننتقل إلى القطاع املكلف بحقوق 
الوطنية  اآللية  إنشاء  عن  السؤال  الوزير،  السيد  مرحبا  اإلنسان 
للوقاية من التعذيب ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لعب لاو دقدلخرب ش:

اوسي لاورئيس،

الوزير، نسائل الحكومة ونسائلكم عن مسار وأين وصل  السيد 
إنشاء اآللية املكلفة طبعا بالوقاية من التعذيب في بالدنا؟

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

بحو قل املكلفل او قوةل ق5يرل اورمي ،ل املصطفىل اوسي ل
اإلنسان:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

السيد النائب املحترم الحكومة قامت بواجبها، إذ وضعت مشروع 
قانون يتعلق باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي يحتضن ثالث 
آليات ومن ضمنها آلية الوطنية املتعلقة للوقاية من التعذيب، صادق 
الرسمية، اآلن  الجريدة  في  القانون، صدر  البرملان مشكورا على هاد 
ينبغي تنصيب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اللي هو هي مسؤولية 
مشتركة بين يعني كافة املؤسسات املعنية التي أشار إليها النص، وهاد 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان هو الذي ستنبثق عنه اآللية الوطنية 

للوقاية من التعذيب داخل أجل 3 أشهر من التنصيب إن شاء هللا.

اوسي لاورئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير تعقيب السيد النائب املحترم.

اونائبلاوسي لعب لاو دقدلخرب ش:

السيد الوزير نفتخر ونعتز ببالدنا خاصة ما راكمته في مجال العدالة 
اإلنتقالية أو املصادقة ديال اإلتفاقية أو البروتوكول امللحق باتفاقية 
بالتوقيع  بغرفتيه  مشكورا  قام  البرملان  التعذيب،  ملناهضة  الدولي 
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على هذه اإلتفاقية هذا القانون في وقت قيا�ضي وأنتم تعرفون ذلك، 
اليوم الكرة في مرمى الحكومة التي عليها إحداث هذه اآللية الوطنية 
للوقاية من التعذيب في أسرع وأقرب اآلجال، وإذا كان النقاش الحقوقي 
والعمومي بشكل عام في بالدنا أو�ضى ونص على أن تكون هذه اآللية 
مستقلة وإذا كان الخيار التشريعي نص على أن تكون جزءا من املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، اليوم املسؤولية ديال الحكومة ليس فقط 
في إنشائها بل في الحرص على اإلستقاللية استقاللية هذه اآللية أوال، 
أماكن  زيارات  في  الحرية  سيما  وال  العمل  وسائل  من  تمكينها  وثانيا 
االحتجاز، زيارات مفاجئة أوال، ثانيا طبعا فتح الحصانة هاد وأركز على 

هذه الحصانة املبلغين وعدم متابعة املبلغين عن التعذيب..

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

بحو قل املكلفل او قوةل ق5يرل اورمي ،ل املصطفىل اوسي ل
اإلنسان:

أدقق السيد النائب الحكومة غير معنية بإحداث وال تنصيب هذه 
اآللية، حينما يتم تنصيب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان باعتباره مؤسسة مستقلة هو املعني بتنصيب 
هذه اآللية، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يتألف من أعضاء راه 
البرملان معني بتعيين 8 أعضاء، إضافة إلى باقي املؤسسات، إذن هاد 

املسؤولية مشتركة وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة 
وننتقل إلى القطاع القطاع املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية 
السؤال عن وضعية الدكاترة الوظيفة العمومية واملؤسسات العامة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية تفضل 

أحد النواب، السيدة النائبة.

اونائبلاوسي لآمنةلماءلاوذينين:

السيد الوزير، بالنسبة للدكاترة ديال الوظيفة العمومية تعلمون 
بأنه ما كاينش �ضي إلى حدود الساعة نظام أسا�ضي ينظم العمل ديالهم، 
هناك تفاوتات كبيرة في التعامل مع هاد الفئة من قطاع إلى قطاع، اليوم 
اإلمتياز الوحيد اللي كيتعطاهم هو الولوج إلى التعليم العالي عبر نقل 
املنصب املالي وحتى هاذي فيها إشكاليات كبيرة تمايز في وضعية الدكاترة 

من قطاع إلى آخر. فهاد اإلطار نسائلكم؟ شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

املنت بلو ىلرئيسل او 5يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار3لقباو ظيفةلاوذم مية:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، بالنسبة للسيدات والساةا سواء 
كانوا موظفين أو غير املوظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ال يمكن 
إال أن نعتز بإصرارهم على استكمال املشوار الدرا�ضي وعلى مزيد من 
التحصيل العلمي، فعال السؤال مطروح علينا جميعا للبحث على أنجع 
الصيغ لإلستثمار فهاد الكفاءات الوطنية خصوصا لتعزيز املرفق العام 
الوظيفة العمومية الحل ليس كما ورد في السؤال في منطوق السؤال 
بخلق نظام أسا�ضي خاص للدكاترة ألن خلق األنظمة الخاصة أوال يتنافى 
مع األحكام ديال النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ومع الرؤية 
اإلصالحية التي تم�ضي في اتجاه التجميع وتقليص األنظمة والهيئات 
الخاصة اللي واصال دابا ل 39 هيئة وأنظمة خاصة واللي كتخلق واحد 
املعالجة واحد املقاربة فئوية أما الحلول احنا متفقين على أنه فعال ما 
خصوش نضيعو فهاد الطاقات والكفاءات وكاين هناك قنوات د الحوار 
الحوار االجتماعي والحوار القطاعي اللي هو كفيل إليجاد الصيغ املناسبة 
بطبيعة الحال بغض النظر على املباريات املفتوحة في وجه كل الحمالت 
شهادة الدكتوراه وخاصة فيما يتعلق بتوظيف أساتذة التعليم العالي 

املساعدين سواء كانو موظفين أو غير موظفين، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لمحم دلإمري:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد الوزير، بداية نشكركم على جوابكم وعلى املجهودات 
التي تبذلونها على رأس هذا القطاع، السيد الوزير احنا في فريق العدالة 
شمولية،  إصالحا  يكون  أن  يجب  اإلصالح  أن  على  متفقين  التنمية 
اإلصالح يجب أن يكون في إطار إصالحي قانون الوظيفة العمومية، في 
إطار تجميع كل هذه األنظمة الخاصة والخصوصية ألن هاد النظام 
السيد الوزير اآلن لم يعد صالحا هاد القانون لم يعد صالحا ولذلك 
يجب أن نسرع في إصالح هذا األمر، السيد الوزير هاد الفئة كتعاني من 
الحيف بالنظر الكفاءات ديالها لذلك البد من اإلسراع بهذا األمر، هذه 
الفئة السيد الوزير تعاني مجموعة من املعاناة لعلها أقل هذا حرمان 
بعضها من اجتياز مباراة وأخص بالذكر هنا دكاترة موظفي الجماعات 
الترابية والغرف هذا إشكال من اإلشكاليات أيضا اللي كيحد من هذا 
األمر، السيد الوزير هاد الفئة كطالب إما بخط إطار خاص أو تطالب 
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الوزير  السيد  لكن  خصو�ضي،  بنظام  تطالب  أو  املناصب  بتحويل 
أعتقد في اعتقادي أن الحل لألسف هو إصالح املنظور بشكل جذري 
بما يضمن عدالة لهذه الفئة بما يضمن تثمين طاقات هذه الفئة بما 
إلى هذه  ببالدنا نحتاج  الفئة ألننا  يضمن االعتراف بمجهودات هذه 
الطاقات، نحتاج إلى كفاءاتها نحتاج إلى إسهاماتها من أجل تطوير عمل 

اإلدارة املغربية، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

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

اونائبلاوسي لمحم لالحجير3:

املغربية  الكفاءات  من  مجموعة  اإلطار  نفس  في  الوزير،  السيد 
بالجماعات الترابية محرومة من الولوج إلى سلك التعليم بالجامعات 
على  املعرفي  الحقل  تفيد  أن  يمكنها  وطاقات  كفاءات  وهي  املغربية 
اعتبار أنه لهم تجربة ميدانية يمكن أن تفيد الجامعة املغربية، ملاذا 
هؤالء هم محرومون؟ أيضا األطر اللي عندها دكتوراه في املؤسسات 
العمومية محرومة من الولوج إلى الجامعات يجب أن نجد حال لهذه 

الفئة املحرومة، شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر التجمع الدستوري؟ شكرا 
بعض الثواني.

اونائبلاوسي لعب لاو دقدلخرب ش:

السيد الوزير حملة الشواهد الدكتوراه يحتاجون إلى قول تسوية 
املؤسسات  من  غيرها  أوفي  العالي  التعليم  وزارة  في  سواء  الوضعية 

الجامعية غير التابعة للتعليم العالي أيضا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مساهمتكم في هذه الجلسة، تفضل اسمح ليا أستسمح السيد الوزير.

املنت بلو ىلرئيسل او 5يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار3لقباو ظيفةلاوذم مية:

ال أنا بغيت نشكر السيدة والسادة النواب على التفهم ديالهم لهاد 
امللف والتعقيدات ديالو، فعال الحل هو في املنظور الشامل يمكن نقول 
بأن الوظيفة العمومية ماتضيعش فقط غير في حملة الدكتوراه، رغم 
أنهم يمكن يعطيو ال�ضيء الكثير املرفق العام، أكيد أن هناك كفاءات 
ولكن اآلليات باش كتشتغل الوظيفة العمومية ال تسمح بوضعها في 
املكان املناسب، بتمكينها من مواقع في املسؤولية اللي يمكن تعطي فيها 

أكثر، لذلك فكاين التزام الحكومة في البرنامج ديالها باملراجعة الشاملة 
ملنظومة الوظيفة العمومية، وقريبا وربما ابتداء من الدخول املقبل 
غادي نقدمو مشاريع في هاذ الشأن، أنا متفق بأنه ال يمكن خلق نظام 
خاص ألن األنظمة األساسية الخاصة في األحكام ديال الفصل الخامس 
من النظام األسا�ضي هي جات باش تنظم هيئات تنتمي يعني أو تقوم 

بمهام متماثلة، علما بأن الدكاترة بانتمائهم إلدارات مختلفة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
اإلجتماعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األسرة  إلى قطاع  وننتقل 
برنامج  من  اإلستفادة  شروط  عن  السؤال  الوزيرة،  السيدة  مرحبا 
املشاريع املدرة للدخل بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

اونائبلاوسي لعب لالحقلاوناحجي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن شروط اإلستفادة من برنامج دعم 
اإلجراءات  مع  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  للدخل  املدرة  املشاريع 
املتخذة من قبل وزارتكم لتيسير شروط اإلستفادة من هذا الدعم؟ 

شكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

اوسي 3لبسيمةلالحواقي،لق5ير3لاألسر3لقاوتضامنلقاملساقا3ل
قاوتنميةلاالجتماعية:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم ، أوال الشروط هي بسيطة جدا ألن 
هاذ املحور هو من ضمن املحاور األربعة التي يستهدف فيها صندوق 
ملشاريع،  حاملي  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  اإلجتماعي  التماسك 
وكذلك يتوفرون على بطاقة الرميد على أساس إثبات حاالت العوز، 
نبغي نقول ليكم بأنه هاذ املشروع هذا عرف التطور كبير، ف2015 
هو السنة ديال البداية هاذ املشروع كانت عندنا ياهللا 31 مشروع، 
نقدر نقول ليكم السنة املوالية 266، في 2017: 334، في 2018: 576، 
واآلن عندنا 1207 ديال املشاريع لفائدة 1245 شخص، طبعا بقيمة 42 
مليون و385 ألف درهم. إذن هو مشروع كبير يهم هاته الفئة من أبنائنا، 
ونبغي نقول ليكم بأن األنشطة اللي كتجي فيها هاذ املشاريع بنسبة 37% 
كاين األنشطة التجارية كأعلى نوع من األنشطة التي يتقدمنا بها هؤالء 
حاملي املشاريع، املسار عرف تطور كبير، بغيت نقول بأنه كان القضية 
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ديال السن زولنا الحد األق�ضى للسن، زولنا وثيقة اكتراء وتملك املحل 
حتى نهاية املسار، وكذلك بدينا كنقبلو املشاريع الفالحية اللي ما كانتش 
كتقبل من قبل، ف30 أكتوبر اليوم اللي درنا فيه التقييم ديال صندوق 
التماسك اإلجتماعي، خذينا واحد املجموعة من القرارات منها أوال الرفع 
من امليزانية املخصصة لهذا النشاط على وجه التحديد، ثانيا املواكبة 
القبلية والبعدية لحاملي املشاريع، وكذلك البت في بعض اإلشكاليات 

اللي مستقبال غنبثو فيها تخص امليزانية وتخص الحكامة.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفضل.

اونائبلاوسي لأحم لرشي ي:

شكرالاوسي لاورئيس،

لتطوير  وزارتكم  مجهودات  في  يجادل  أحد  ال  الوزيرة،  السيدة 
مستوى عيش األشخاص في وضعية إعاقة، إال أن هذا البرنامج ضمن 
صندوق التماسك اإلجتماعي يعرف بعض الصعوبات، منها ما يلي:وال 
بطء البث في امللفات على مستوى اللجنة املركزية رغم أن املوافقة 
إقليميا وجهويا تتم بشكل سلس، هناك ملفات السيدة الوزيرة عالقة 
منذ 2017، وكنموذج إقليم إفران، ثانيا هناك رفض لبعض املشاريع 
اللي عندها صبغة محلية خصوصا في القرى واملناطق الجبلية، وكمثال 
لهذه املشاريع، تربية املاشية، تربية النحل، كذلك بطء وتتبع ومواكبة 
وجود  وعدم  للوجود  خرج  التي  للمشاريع  االجتماعية  التنمية  وكالة 
هذه الوكالة في بعض األقاليم، السيدة الوزيرة لتنزيل البرنامج إداريا و 
ملصاحبة األشخاص في وضعية إعاقة في مشاريعهم ال يتوفر الفاعلين في 
األقاليم على إمكانيات مادية ولوجيستيكية من أجل القيام بالتواصل 
عن قرب خصوصا في القرى والدواوير النائية وأخيرا السيدة الوزيرة 
هناك تفاوت النخراط الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 
في هذا البرنامج بنسبة متفاوتة حسب األقاليم، السيدة الوزيرة على 
العموم هاد املشاريع ما كتعرفش نجاح كبير كاقتراح السيدة الوزيرة لم 

ال االشتغال على املشاريع الكبرى في شكل تعاونية.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ليست هناك 
تعقيبات إضافية، شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، ننتقل إلى قطاع الثقافة واالتصال مرحبا السيد الوزير في 
سؤال عن تحديث وتطوير اإلطار القانوني واملؤسساتي للمكتب املغربي 
لحقوق املؤلفين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي لي سفلآيتلالحاجللحسن:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير عن التدابير واإلجراءات التي تتخذونها لتحديد وتطوير 

اإلطار القانوني واملؤسساتي للمكتب املغربي لحقوق املؤلفين نسائلكم.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

اوسي لمحم لاألعرج،لق5يرلاوثوافةلقاالتصال:

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، بالنظر ألهميته وراهنيته 
تتعلق  جديدة  منظومة  على  تشتغل  االتصال  وزارة  أن  خصوصا 
هناك  اليوم  املجاورة،  والحقوق  املؤلفين  حقوق  حماية  باألساس 
مشاريع كبرى أوراش كبرى تشتغل عليها الوزارة، هناك أوراش إعادة 
النظر في النظام القانوني املكتب لحقوق املؤلف، كذلك إعادة النظر 
في القانون 02.00 بإضافة أصناف جديدة، كذلك مالءمة العديد من 
االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة اتفاقية بكين-اتفاقية 
مراكش، كذلك وضع أنظمة داخلية جديدة لتسهيل انخراط املكتب 
املغربي لحقوق املؤلف وكذلك إدراج وتفعيل نصوص جديدة تتعلق 
بأصناف جديدة ضمن املواكبة التي تواكبها وزارة االتصال بهذا الورش 
الكبير، خصوصا أننا نسعى دائما إلى إعطاء مكانة متميزة للمبدعين، 
للمؤلفين، وهاد الورش ديال القانون الجديد للمكتب املغربي قانون 
جديد لحقوق املؤلفين، مالءمة اتفاقية اعطينا واحد يعني واحد األثر 

اإليجابية بالنسبة لحقوق املؤلفين، وشكرا.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

اونائبةلاوسي 3لأمينةلف 5يل5يزي:

شكرالاوسي لاورئيس،

السيد الوزير، شكرا على اإلجابة ديالكم، تنتمناو بأن الطموحات 
ديالكم تحقق، وانتما تتعرفوا بأن هاد املهام املنوطة بهاد املكتب هو 
وذوي  املؤلفين  الحال  بطبيعة  على  املستحقات  وتوزيع  استخالص 
الحقوق بصفة عامة بجميع التلوينات ديالهم الفنية، هادي بطبيعة 
الحال وسيلة من أجل تحقيق املساواة في هاد القطاع الفني، وكذلك 
تحسين وضعية الفنية واالجتماعية لبعض الفنانين الذين يعانون في 
صمت فئة كبيرة تتعاني في صمت، وهذا مؤسف صراحة خاصة وأنه 

هناك وسيلة من أجل تحسين الوضعية االجتماعية ديالهم.

اليوم فريق العدالة والتنمية السيد الوزير ندعوكم:

أوال: التسريع في اإلطار القانوني لهاد املكتب، ألنه بطبيعة الحال 
واحد الجهة غادي يساعد على إعادة هيكلة وتنظيمي هاد املكتب، ومن 
جهة ثانية غادي يحمي فئة املبدعين واملؤلفين وفنانين من ميزاجية 

بعض املسؤولين داخل هذا املكتب؛
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ثانيا: السيد الوزير ندعوكم كذلك إلى التفكير في تحول هاد املكتب 

إلى مؤسسة عمومية مستقلة بحد ذاتها منظمة مهيكلة حسب الشروط 

ديال املؤسسات العمومية؛

تمثيلية  يعني  في  التفكير  ضرورة  الوزير  السيد  الثالثة:  النقطة 

الفنانين في التدبير الجماعي لهاد املكتب، ألن فنانين هم األقرب يعني 

منها  تيعانيو  اللي  املشاكل  هما  مباشرة شنو  بطريق  تيعرفو  امليدان، 

االتفاقيات  وتنزيل مع مختلف  انسجام  يعتبر  وبالتالي هذا  الفنانين، 

الدولية التي سبق وأن وقع عليها املغرب في هاد اإلطار؛

انخراط  باالنخراط  كذلك  تتعلق  الوزير  السيد  الرابعة:  النقطة 

املكتب تيعاني من عدة إشكاالت كبيرة جدا، تعقيدات إدارية بالجملة 

وكذلك بيروقراطية كبيرة وواسعة جدا باإلضافة كذلك.

اوسي لرئيسلالجلسة:

النائبة املحترمة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال  شكرا السيدة 

يبدو، رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

اوسي لمحم لاألعرج،لق5يرلاوثوافةلقاالتصال:

اللي كتشتغل عليها  الطموحات هي  النائبة، نفس  السيدة  شكرا 
القانون الجديد املكتب املغربي  اليوم هاد  الثقافة واالتصال،  وزارة 
جمعية  هناك  وستكون  الجماعي  التدبير  سيتضمن  املؤلف  لحقوق 
عامة للمؤلفين، وهناك مجلس إداري ومدير فقط تنفيذي للقرارات 
الصادرة عن املؤلفين والجمعية العامة واملجلس اإلداري، اليوم اتخذنا 
قرار ديال مشروع إحداث الصندوق االجتماعي لفائدة املألفين، كذلك 
هناك مشروع جديد يتعلق بتسهيل االنخراط، وبالتالي هناك ورش كبير 
على مستوى الترسانة القانونية ديال إعادة النظر في املكتب املغربي ومن 
األساس من املرتكزات ديال هاد القانون، هذا التدبير الجماعي باعتبار 

أن املعايير الدولية تأخذ هاد املسألة بعين االعتبار.

اوسي لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، 

شكرا للجميع، ورفذتلالجلسة.
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