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جد 1امجعا 1: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .•
الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

العدل؛ .•
وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان؛ .•

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  .•
العالي والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛

محضر الجلسة الخامسة والتسعين بعد املائة ليوم اإلثنين 26 ربيع الثاني 
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جد 1امجعا 1: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش  .•
املغربية وحكومة جمهورية  اململكة  بين حكومة   2019 25 مارس  في 

ليبيريا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات
مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل  .•
الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، املوقع بمراكش في 25 مارس 

2019 بين حكومة اململكة املغربية و حكومة جمهورية البنين
مشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين،  .•
املوقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين اململكة املغربية وجمهورية 

رواندا
مجال  في  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   38.19 رقم  قانون  مشروع  .•
املساعدة القضائية في امليدان الجنائي، املوقعة بالرباط في 19 مارس 

2019 بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا
مشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون  .•
التجاري واالقتصادي، املوقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا
للتعاون  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   35.19 رقم  قانون  مشروع  .•
القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بمراكش في 25 

مارس 2019 بين اململكة املغربية وجمهورية البنين
املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   34.19 رقم  قانون  مشروع  .•
البنين  املغربية وجمهورية  اململكة  بين   2019 25 مارس  في  بمراكش 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل
مجال  في  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   33.19 رقم  قانون  مشروع  .•
بين حكومة   2019 مارس   25 في  بمراكش  املوقعة  التجارية،  املالحة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا

صفحة
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املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   32.19 رقم  قانون  مشروع  .•
ليبيريا  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2019 مارس   25 في  بالرباط 
لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل و منع التهرب 

والغش الضريبيين.

مشروع قانون التصفية رقم 22.19 املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة  .•

املالية 2017.
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محضراملجلسةاملث لثةا ملتسعينابعداممل ئة

ملت ريخ: اإلثنين 19 ربيع الثاني 1441ه )16 دجنبر 2019(.

ملرئ سة: السيدة مريمة بوجمعة النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات وخمسة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة مساء.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعا 1:  جد 1ا
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .•

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  .•
اإلجتماعي؛

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  .•
بالخارج؛

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  .•
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

ملسيدةامرياةابوجاعةارئيسةاملجلسة:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيدا زيراملد لةامملحت7م،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 

باألسئلة  خاصة  جلسة  في  مجددا  نلتقي  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي 

الشفهية وهي تتضمن 32 سؤاال تهم القطاعات التالية: التجهيز والنقل 

والصناعة  السياحة  والبيئة؛  واملعادن  الطاقة  واملاء؛  واللوجستيك 

األوقاف  وقطاع  اإلجتماعي؛  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 

والشؤون اإلسالمية؛

في البداية نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 

السيدة أمينة املجلس قصد تالوتها مشكورة.

ملسيدةاعز ه املعرمكاأميدةامملجلس:

أشرفا علىا ملصالةا ملسالما ملرحيما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين،

شكرماملسيدةاملرئيسة،

فيما يتعلق بقرارات املتغيبين للمرة الرابعة وتطبيقا ألحكام الدستور 
املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69، وعمال بمقتضيات 
أن  النواب، وحيث  الداخلي ملجلس  النظام  146 و147 من  املادتين 
السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم تغيبوا عن الجلسة العامة 
النظام  مقتضيات  تطبيق  تقرر  الدورة،  هذه  خالل  الرابعة  للمرة 
الداخلي املحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من املادة 147 القتطاع 
مبلغ مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم، بحسب عدد األيام 
التي وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول وتالوة أسمائهم في الجلسة 
العامة، ونشره بالجريدة الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس 
وموقعه اإللكتروني، ويتعلق األمر بالسيد النائب املتغيب للمرة الرابعة 
أحمد الغزوي عن جلسات 13 و14 و25 من نونبر وجلسة 2 دجنبر 

2019؛

بالنسبة، السيدة الرئيسة، للقرارات املتعلقة بالغائبين للمرة الثالثة 
من  الخامسة  الفقرة  في  عليه  املنصوص  الدستور  ألحكام  وتطبيقا 
الفصل 69 وعمال بمقتضيات املادتين 105 و106 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب، وحيث أن السيد النائب الوارد اسمه أسفله قد تغيب 
عن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان للمرة الثالثة خالل 
هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحدد في املادة 
106 القتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة له بحسب 
عدد األيام التي وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول، وإعالن عن هذا 
اإلجراء في الجلسة العامة ونشره في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة 
الرسمية للبرملان، ويتعلق األمر بالسيد النائب املحترم عبد هللا البوزيدي 
اإلدري�سي عن اجتماعات اللجنة ل31 أكتوبر صباحا ومساءا، وجلسة 

5 نونبر 2019 مساء؛

بالنسبة للقرارات املتعلقة بالغائبين للمرة الخامسة عشر، تطبيقا 
ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69 
ملجلس  الداخلي  النظام  من  و106   105 املادتين  بمقتضيات  وعمال 
النواب، وحيث أن السيد النائب الوارد اسمه أسفله قد تغيب عن 
اجتماع لجنة املالية والتنمية االقتصادية للمرة الخامسة عشر خالل 
هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحدد في املادة 
106 باقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة له بحسب 
عدد األيام التي وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول، واإلعالن عن هذا 
اإلجراء في الجلسة العامة ونشره في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة 
الرسمية للبرملان، ويتعلق األمر بالسيد النائب املحترم أحمد الغزوي 
عن اجتماعات 20، و31 أكتوبر صباحا ومساء، عن جلسات 1 و5 و7 
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نونبر صباحا ومساء وعن جلسات 8 و12 و14 نونبر 2019.

والكتابية  الشفوية  األسئلة  لعدد  بالنسبة  الرئيسة،  السيدة 
واألجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من تاريخ 9 إلى 16 
دجنبر 2019، توصلت رئاسة مجلس النواب ب 118 سؤاال شفويا و75 

سؤاال كتابيا، شكرا لكم السيد الرئيس.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

من   152 املادة  ملقتضيات  تطبيقا  األمينة،  السيدة  شكرا  إذن 
تمت  منها،  و10   7 الفقرتين  النواب خاصة  الداخلي ملجلس  النظام 
غالء  من  الفالحين  شكاوى  األول  املوضوع  التالية:  املواضيع  برمجة 
أسعار األعالف املدعمة، ومن استمرار التجاوزات واالختالالت التدبيرية 
لعملية التوزيع التي شابت العمليات السابقة لفريق األصالة واملعاصرة، 
املتكررة  وانقطاعاته  الشروب  للماء  الحاد  النقص  الثاني  املوضوع 
باألقاليم الجنوبية لفريق العدالة والتنمية، واملوضوع الثالث ضحايا 

عملية نصب إحدى الشركات لفريق التجمع الدستوري؛

كما توصلت الرئاسة برسالة من السيد وزير الدولة املكلف بحقوق 
اإلنسان والعالقات مع البرملان يخبر فيها بما يلي: أوال طلب السيد وزير 
بداية  مع  إليه  املوجهة  األسئلة  تقديم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
الجلسة، ثانيا طلب السيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة بتأجيل األسئلة 

املوجهة إليه إلى آخره الجلسة، نظرا الرتباطهما بالتزامات حكومية.

القانون  الدولة  وزير  السيد  نعم  والسادة،  السيدات  حضرات 
األسئلة  مناسبة طرح  أستسمحك عذرا، ستكون  يسمح  ال  الداخلي 
مناسبة لتقديم، نعم إذن في إطار التوضيح عند طرح املواضيع يمكن 
السيدات  حضرات  الالزمة،  بالتوضيحات  الوزير  السيد  تتقدم  أن 
بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع  والسادة، 
أعمالنا ونستهلها بقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، السؤال األول 
في هذا القطاع سؤال عن تحصين مغاربة العالم من خطابات التطرف 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاملعوني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن إشكالية تحصين مغاربة العالم 
من التطرف؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم جواب السيد الوزير تفضل.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مون،

السيد النائب املحترم، شكرا لكم على سؤالكم، أتفق معكم على 
ضرورة القيام بكل ما يمكن لحماية املغاربة في الخارج كما في الداخل 
من خطابات التطرف والتشبع باألفكار اإلرهابية، مع العلم بأن التأطير 
الديني في الخارج ليس على القدر املطلوب، وأن الجالية مستهدفة هنالك 
استهدافا أقوى في عقيدتها وأفكارها من عدة جهات، يمكن أن نشير إلى 

بعض ما تقدمه الوزارة بهذا الصدد من التدابير أوال:

إحداث املجلس العلمي املغربي ألوروبا؛ .-

فتح قنوات التواصل والتعاون مع الهيئات الرسمية التي تمثل  .-
املساجد؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 31 مليون درهم برسم سنة  .-
2019 ملساعدة بعض الجمعيات املهتمة بالتأطير الديني؛

تخصيص 14 مليون درهم لصرف مكافآت األئمة واملشفعين  .-
املتوجهين للخارج في رمضان؛

إيفاد بعثات من العلماء والواعظين والواعظات والقراء عند  .-
الطلب وإمكان الحصول على التأشيرات؛

تعيين عدد من األئمة في البلدان املتفق على ذلك معها أخص  .-
فرنسا؛

املحمدي  املصحف  من  النسخ  بآالف  املراكز  بعض  تزويد  .-
الشريف؛

األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد  في  الطلبة  استقبال  .-
واملرشدات؛

واقتناعا بأن هذه التدابير قليلة بالنسبة للمطلوب، لكن املعتمد 
على وفاء املغاربة لثوابتهم الدينية املتمثلة في األخذ باالعتدال والرجوع 
في الدين إلى العلماء العدول، وال شك أن املتابعة القوية املسجلة في تلك 
البلدان لكل من قناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم تلعب دورا 

في تبليغ نموذج التحصين الذي تبنيه اململكة املغربية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاملعوني:

السيد الوزير، ال يجب أن يكون التأطير الديني للمغاربة في العالم 
مناسباتيا، صحيح أنكم تبعثون مرشدين دينيين ووعاظ في شهر رمضان 
األبرك إلى بلدان املهجر، لكن نلح على أن يكون هذا األمر قاعدة عامة 
وليس استثنائيا، حتى ال يترك الشباب املغربي فريسة سهلة تستغلها 
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الجماعات املتشددة، يتعين ضرورة مواكبة مغاربة العالم بشكل عام 
والشباب على وجه الخصوص، التأطير الديني والتشبث بقيمهم الدينية 
وتقاليدهم العريقة في مواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب الغريبة عنهم، 
والحفاظ على السمعة الطيبة املعروفين بها والعيش املشترك في بلدان 
الذي  الصعب  الوضع  نتفهم  نتفق  ومعارضة  أغلبية  نحن  إقامتهم، 
يعيشونه فهم يعانون من تشويه صورة اإلسالم ومن العمليات اإلرهابية 
التي تحصد أرواح عديدة، هذا الشباب الذي يكون عرضة الستقطاب 
من طرف الجماعات املتشددة نظرا لجهلهم بقيم اإلسالم الحقيقية، 
وجهلهم أيضا باللغة العربية، اعتبارا لكل ما سبق فالحكومة مطالبة 
النموذج  من  قوته  يستمد  مفيدا  دينيا  تأطيرا  العالم  مغاربة  بتأطير 
الديني املغربي، وهو ما سيمنع الشباب املغربي املهاجر من االنسياق 
تجارة  اإلسالم  يتخذون  الذين  الدين  تجار  رسمها  كاذبة  أوهام  وراء 
يبتغون من ورائها أغراض في أنفسهم، البد السيد الوزير أن تعملوا على 
إحكام عنصر التنسيق في ما بين كل مكونات هذه الحكومة، إذ ال يعقل 
أن الجيل الثالث والرابع من الجالية املغربية ال يعرفون لغتهم األم، وهنا 
نؤكد على ضرورة أن يتم عقد اتفاقية ما بين الدولة املغربية والدول 

املضيفة تروم دمج اللغة العربية في املدارس الحكومية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ إذن ال 
يوجد هناك من تعقيب إضافي، رد السيد الوزير، هي في الحقيقة عندك 

بعض الثواني

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

شحال من كلمة؟ انا قلت ليك متفقين، كيخصنا وسائل، الزيادة 

في الوسائل والظروف هنالك تسمح على األقل بما نفعله اآلن، وإن شاء 

هللا باألكثر غذا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إذن السؤال املوالي عن إقصاء طلبة التعليم العتيق من املنحة 

والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدامحاداز يتن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، يعاني العديد من طلبة التعليم العتيق من 

السن، ألنهم  الدراسية بسبب عامل  املنح  السنة من  حرمانهم هذه 

ما هي  العتيق،  التعليم  هاذ  ونظرا لخصوصية  26 سنة،  يتجاوزون 

اإلجراءات التي ستقومون بها من أجل إنصاف هذه الفئة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، في الحقيقة رعيا لتالميذ التعليم 
العتيق الذين يقضون سنوات في حفظ القرآن الكريم، ويدخلون إلى 
املؤسسات التعليمية في سن متأخرة عن العادة، وقع التنصيص في 

املادة 17 من قانون هذا التعليم في شأن الجسور بين التعليم العتيق 

كان  وبذلك  السن،  في شرط  املرونة  اعتماد  على  العمومي  والتعليم 

التعليم  البكالوريا يستفيدون من منح  الذين يحصلون على  الطلبة 

العالي سواء في مؤسسات التعليم العتيق أو مؤسسات التعليم العمومي، 

فلما صدر املرسوم رقم 2.8.512 بتاريخ 15 ماي 2019 في شأن تحديد 

شروط وكيفيات املنح الدراسية للطلبة املسجلين بالجامعات املغربية، 

لم تؤخذ فيه بعين االعتبار خصوصية الطلبة الوافدين من التعليم 

العتيق الذين قد يتعدى سن بعضهم 26 سنة الواردة في املرسوم، وقد 

بادرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتاريخ 31 يوليوز 2019 ببعث 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  للسيد  مراسلة 

عبرت فيها عن طلب استدراك األمر، وذلك باستثناء الطلبة الواردين 

على الجامعات من التعليم العتيق من شرط السن في املنح، وسنواصل 

هذا املسعى بكل املقاربات املمكنة من أجل تحقيق هذا الهدف، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداتوفلة:

شكرا السيد الوزير، نثمن هذه الجهود كما عودتمونا دائما التي 

تبذلونها من أجل تثبيت دعائم التعليم العتيق في منظومتنا التربوية، 

وتحسين جودته وجودة الخدمات اإلجتماعية املقدمة للمنتسبين إليه، 

السيد الوزير املحترم كما أشرتم إلى ذلك يعني املرسوم الصادر في 15 

ماي أجهز على حق سابق لطلبة التعليم العتيق، ولذلك نثمن الخطوات 

املعنية  نتمنى يعني صادقين أن تعمل كافة األطراف  بها،  التي قمتم 

لتعديل هذا املرسوم الوزاري وإرجاع الحق ألصحابه، خصوصا وأن 

هذه الفئة تعاني ال�سيء الكثير والكثير، اجتماعيا هي وافدة في عموم، 

في الغالب األعم من القرى والبوادي البعيدة، حرمانهم من املنحة يكاد 

يساوي حرمانهم من متابعة الدراسة، ونحن نعلم أن هؤالء الطلبة 

يتفوقون بشكل جيد يعني الجهود التي تبذلونها تؤتي ثمارها خصوصا 
بعد التحاقهم بالتعليم العالي، نتمنى صادقين إن شاء هللا أن نتجاوز 

هذا األمر، وشكرا لكم.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ إذن ال 
توجد، رد السيد الوزير في ما بقي من ثواني.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

تتعلق  املسألة  نهائيا،  القانون  سبقاتش  ما  النازلة  هاذ  نعم 
بالوزارتين، بهاذ الشكل هذا غنشوفو كيفاش غادي نتغلبو عليها، يعني 
واحد النازلة خاصة، ما�سي مقصودة، احنا اعترضنا عليها من بعد، كان 

يمكن لي نعتارض عليها في مجلس الحكومة، لكن فاتتني، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، عدد األسئلة 16 سؤاال، 
نبدأها بسؤال عن االستعدادات االستباقية ملساعدة ساكنة العديد 
من املناطق التي تحاصر بالثلوج للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

شكرماللسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير االستباقية التي تعتزمون 
القيام بها للحيلولة دون تأزم أوضاع املناطق املتضررة في كل مرة من 
العزلة والتهميش بسبب التساقطات الثلجية وسوء األحوال املناخية؟ 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملد ئبامملحت7م،

هاذ االستعدادات االستباقية للموسم الشتوي اللي دازت في بالدنا 
كبرنامج اآلن هي تسير إلى أن تكون سياسة عمومية بالنظر لإلشكالية 

ديال تغير املناخ، وهي تتجسد هاذ املسألة ديال..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الرجاء مزيدا من الهدوء السادة السيدات النواب املحترمين.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

تتجسد هاد املسألة ديال التقائية القطاعات الحكومية، ألن عندنا 

برنامج سنوي تيمر بطبيعة الحال عبر اللجن اإلقليمية اللي كيترأسوها 
السادة العمال واللي تتشارك فيها وزارة التجهيز والنقل بالطبع، وزارة 
الداخلية، وزارة الصحة، الوقاية املدنية، وكذلك واحد العدد ديال 
القطاعات، وفيها واحد العدد ديال اإلجراءات املرتبطة بفك العزلة 
عن طريق فك الطرق، ولكن كذلك مجموعة من األمور غير واحد 2 
ديال األرقام احنا سنويا تنجهزو تقريبا 953 آلية إلزاحة الثلوج، وعندنا 
تقريبا أكثر من 2050 إطار طبي إلى غير ذلك من االستعدادات، وكاين 

كذلك االستعدادات ديال التمويل، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم؟

ملد ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

شكرا السيد الوزير، ال نريد أن نسمع مرة ثانية في كل مرة تتساقط 
الثلوج أو يأتي أو يأتي أو يحل فصل الشتاء إال ونسمع أمهات عازبات 
يمتن في الطريق إلى املستشفيات حامالت؟ ال نريد أن نسمع كذلك يعني 
األطفال ينقطعون عن الدراسة، ال نريد أن نسمع في في كل موسم شتاء 
أن هناك يعني ناس ضحايا ديال أسمو عزلة، السيد الوزير سمعنا 

مؤخرا أن أنتما فهاد القطاع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رجاء السيدات والسادة النواب مزيدا من الهدوء.

ملد ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

هناك  أن  جوابكم  مرد  ما  في  أشرتم  أنتم  الوزير  السيد  كل،  في 
من  التقائية مجموعة  فيه  التدخل  وهاذ  التقائية  فيه  القطاع  هذا 
مروحيتين،  كانت  هادي  سنتين  يعني  سمعنا  هناك  القطاعات، 
مروحيتين إلنقاذ ضحايا العزلة ديال بسبب الثلوج أو األمطار، لكن 
ما بقينا سمعنا عليهم والو السيد الوزير، كان من املفروض أن هاذ 
الطائرات، هاذ املروحيتين يكونوا 4 أو 5 أو 6 أو كل منطقة تعرف مثال 
يكون فيها مروحية إلنقاذ الضحايا، ألن األرواح يجب ال تهدر، كذلك 
السيد الوزير ال نريد أن نسمع بأن هناك طرقات يعني تعطل اإلنجاز 

ديالها أو تأخر التنفيذ ديالها.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ ال توجد، 
إذن رد السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

بالنسبة للنساء الحوامل السيد النائب ما يخفاش عليكم السنة 
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النائب،  بالنساء الحوامل، السيد  التكفل  املاضية درنا برنامج ديال 
التكفل بالنساء الحوامل ابتداء من السنة املاضية، التكفل بهم قبل 
ماتيولدو، يعني ملا تجي املوسم ديال الثلوج تيكونو خذاوهم يعني الكفالة 
ديال املؤسسات وبإشراف السلطات املحلية، في ما يتعلق بالحوامات 

كاينين، ألنه الدرك امللكي تيشتغل فهاد الصدد يعني بواحد الشكل.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاني عن سياسة السدود على ضوء 
والسادة  للسيدات  املستقبلية  الندرة  واحتماالت  املناخية  التغيرات 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاحكياةابلاقس  ي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لتعزيز 
بناء السدود بمختلف أصنافها ملواجهة ندرة املاء؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا للسيدة النائبة، ما تفضلت به في السؤال هاذيك املفردات 
كلها تتشكل سياسة عمومية هي ليست إجراءات، السياسة العمومية 
في بالدنا تترتكز على ثالثة ديال املحاور أساسية، هو تطوير العرض 
املائي أساسا من خالل بناء السدود وعند االقتضاء يعني استعمال 
يتعلق  فيما  الطلب خاصة  تدبير  هو  الثاني  املستوى  املحالت،  املياه 
باملجال الفالحي ألنه أكبر مستهلك للماء واملسألة الثالثة هي الحفاظ 
على األنظمة اإليكولوجية واألنظمة املائية ألن هادي هي األساس ديال 

الحفاظ على الثروة املائية، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة،

ملد ئبةاملسيدةاحكياةابلاقس  ي:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، واحنا اليوم أمام تحديات 
التشخيص  الحالية،  املائية  السياسة  في  النظر  كبرى كتفرض علينا 
السيد الوزير تشخيص الوضع الحالي لتدبير املياه كيبين بأننا مازالين 
بعيدين كل البعد عن تثمين هذه الثروة املائية، األمر اللي كيتطلب منا 

تغيير سلوك التعامل مع املاء بوضع ضوابط الستعماله وعدم هدره 
وتبذيره، وأيضا تجميع ديالو، وأيضا الحكومة مطالبة بخلق اآلليات 
التي تحد من هدر هاد املياه على مستوى السقي مثال بدعم الشمولية 
ديالو بالتنقيط، باإلضافة إلى تخزين مياه األمطار والعيون اللي كضيع 
لنا في البحر، وفي الوقت نفسه كضيع لنا املا في البحر، وفي نفس الوقت 
عندنا ما زالت ساكنة الوسط القروي كتعاني من قلة املاء وفي بعض 
األحيان كتعاني من العطش مع العلم بأن املناطق القروية واملناطق 
الجبلية هي املصدر الرئي�سي للمالية، واللي هي كتعاني أكثر من الخصاص 
املائي، السيد الوزير، هنايا املناطق هنايا بغيت نقول هاد الخصاص 
كيكون ال سيما في فصل الصيف، ومنين كتكون األمطار خاصة بعد هاد 
التقلبات املناخية، بالتالي فالحكومة مطالبة بخلق اآلليات اللي كتحد 
من هدر املياه على مستوى السقي، مثال بدعم كما تفضلت بتنقيط 
وتعزيز مياه السدود التلية والصغرى واملتوسطة والكبيرة في مناطق 
في  الوزير كنشوفوها كضيع  املياه السيد  بها األعين، بعض  كتواجد 

األرض alors que نقدرو نجمعوها في سدود تلية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  نعم  تعقيبات؟  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيدة النائبة عن الفريق االستقاللي.

ملد ئبةاملسيدةارفيعةامملدصوري:

السيد الوزير، بغينا نعرفوا الحكومة واش وجدات �سي سياسة 
املناخية،  التغيرات  هاد  ظل  في  السدود  وضعية  ملواجهة  استباقية 
وهنا بغيت نبه الحكومة ونبهكم السيد الوزير عن الوضعية املقلقة 
اللي كيعرفها سد الجمعة ديال مدينة ترجيست، حيث أن الحقينة 
ديالو وصالت تقريبا %30، ال�سي اللي كيجعل الساكنة تشعر بالقلق 
من املستقبل وتخاف أنها تعاني العطش، خاصة وأنه ال�سيء الوحيد 
اللي كتملكو املدينة، املدينة ما كتعرفو ال رواج اقتصادي وال تجاري وال 
التشغيل من غير داك املعلمة اللي كتخلي السكان يسكنو فيها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  نعم  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  نعم 
املحترمة عن فريق العدالة والتنمية.

ملد ئبةاملسيدةاأسا ءاملد صفي:

شكرا السيد الوزير على ما تبذلونه من أجل إرساء سياسية مائية 
ناجعة، ولكن جهة سوس ماسة وخصوصا إقليم تارودانت يعاني من 
نقص حاد في هذه املادة الحيوية املوجهة للفالحة وملياه الشرب. ولذا 
نطلب منكم السيد الوزير في إطار تطوير العرض املائي، إنجاز سد على 

واد بني امحمد لدعم الفرشة املائية، وشكرا السيد الوزير.



عدد.102–01.جمادى األول.1441  )27.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6318  

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم إذن رد السيد الوزير على التعقيبات، تفضل السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

التعقيب األول بالنسبة للسيدة النائبة التشخيص ما بقاش عندنا 
املحترمة  النائبة  السيدة  التشخيص  النائبة،  السيدة  مشكل  فيه 
التشخيص ما بقاش فيه مشكل، التشخيص سنويا تنديرو لو التحيين، 
هاد ال�سي اللي تفضلتي به كاين، هاد القضية ديال السدود واستعمال 
املياه املحالت واستعمال املياه العادمة، بالنسبة للتعقيب الثاني ديال 
السد ديال جمعة صحيح هو اآلن في واحد الوضع منخفض جدا، لكن 

إن شاء هللا تنطمئنك بأنه ما غيكونش مشكل عند الساكنة فيما يتعلق 

باملاء الصالح للشرب، ألنه دايما عندنا إمكانيات أخرى أننا نجيبو املياه.

فيما يتعلق بتارودانت املنطقة هاذ املنطقة كلها ديال سوس ماسة 

واملناطق الجنوبية السادة النواب، تيعرفو أنه منذ سنوات عندها واحد 

العدد ديال اإلشكاالت فيما يتعلق بتساقط األمطار، احنا عندنا واحد 

العدد ديال السدود اللي تنبنيوها واحد العدد ديال السدود تكلمت 

عليها تتعلق السدود الصغرى والسدود املتوسطة داخلة في البرنامج، 

واآلن نحن بصدد إنهاء البرنامج الوطني للماء الذي غيمتد ل 2050، 

وأنا كنطمئن السادة النواب أن واحد العدد كبير من السدود الصغيرة 

واملتوسطة اللي حوالي ألف سد داخلة ضمن البرنامج ديال الحكومة، 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للسؤال الثالث حول املسالك الطرقية، 

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدايوسفاحدهم:

ملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملدومب،

ملس نةاملوزرمء،

هل لدى الحكومة برنامج محدد لتسريع وتيرة فتح املسالك الطرقية 

بالعالم القروي؟ وما هي التدابير املتخذة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد النائب، أنا عندي في السؤال محدد تيتكلم على واحد العدد 
ديال الجماعات غنجاوبك عليها، تكلمتي على الجماعة ديال آيت حرز 
هللا، نقول لك بأن كاينة تكسية الطريق اإلقليمية رقم 7058 الرابطة 
بين الحاج قدور والحاجب على طول 3 كلم ، املشاريع اللي في طور 
اإلنجاز كاين في جماعة أيت حرز هللا توسيع وتقوية الطريق الجهوية 
رقم 714، وكاين جماعة أيت نعمان توسيع وتقوية طريق الجهوية رقم 
714، إعداد بناء املنشأة الفنية على واد بوكودة، ثم الطريق الجهوية 
رقم 717، الطريق اإلقليمية رقم 7065 وبجماعة أيت بوبدمان توسيع 
وتقوية الطريق الجهوية رقم 714، وعندنا واحد العدد ديال املشاريع 
مبرمجة في هاذ الجماعات كلها اللي تفضلتي وذكرتيها في السؤال ديالك 

بالنسبة لسنة 2020، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدايوسفاحدهم:

التنمية  وإعطاء  القروي  بالعالم  العناية  إطار  في  الوزير،  السيد 
القروية مدلولها الحقيقي ال زالت ساكنة العالم القروي تعاني من العزلة 
في غياب اإلصالح والتقوية والصيانة للمسالك الطرقية كما هو الشأن 
بالنسبة إلقليم الحاجب، الذي يعتبر إقليما قرويا وخاصة الجماعات 
الترابية اللي ذكرتي السيد الوزير اللي هي أيت بومدان، أيت حرز هللا، 
أيت نعمان ودائرة أكوراي، مع العلم أنها مستعدة للمساهمة في إطار 
اتفاقيات شراكة مع الوزارة املعنية، كما وقع في البرنامج PNR2 ولم 
تستفد منه بعض الجماعات رغم مساهمتها منذ إنشاء هذا البرنامج 
2007-2012، وتم تمديده إلى 2015، أسباب تعثر مشاريع هذا البرنامج 
ألن الساكنة ومستشاري الجماعات الترابية ال زالوا ينتظرون تحقيق 

مشاريع هذا البرنامج على أرض الواقع، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  نعم  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
للسيدة النائبة املحترمة عن فريق العدالة التنمية.

ملد ئبةاملسيدةاسع نابولعيشاملحجرم ي:

تتبع ومراقبة عملية إنجاز املسالك الطرقية وخصوصا القروية منها 
ما زالت تحتاج إلى مجهود كبير، أيضا القوانين املنظمة إلنجاز الطرق 
القروية تحتاج إلى مراجعة وخصوصا فيما يتعلق بالتوقفات، إقليم 
فحص أنجرة كيعرف منذ أكثر من سنتين توقف ملشاريع أكثر من ست 
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مشاريع لحد اآلن ما زالت متوقفة، ومنها إشكاالت قانونية محضة، 
وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذن رد السيد الوزير على التعقيبين.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

بالنسبة للسيد النائب اللي طرح أنا مشيت قاصد السيدة الرئيسة 
جاوبتك على الجماعات اللي طرحتي ديال آيت حرز هللا وأيت بولعمان 
وأيت بومدان باش تعطيني إيال كان عندك �سي مالحظة، ألن هاذ ال�سي 
اللي قلت لك هو اللي كاين دابة احنا تنشتغلو فيه، إيال كانت �سي حاجة 
في املستقبل احنا مستعدين، ولكن بعدا هاذ ال�سي راه احنا خدامين 
فيه، إيال عندك عليه �سي مالحظاتنا مزيان تقولهم لي، وأنا قصدت أنني 
نجاوبك مباشرة حول املوضوع، بالنسبة للسيدة النائبة من العدالة 
والتنمية هاذ املوضوع ديال املسالك الطرقية باملناسبة ما تيدخلش في 
اختصاصات الوزارة، احنا نتكلم على الطرق املصنفة، إيال كانت �سي 
طرق مصنفة فيما يتعلق باإلقليم أنا على استعداد لإلجابة عنها، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

عن  العزلة  بفك  متعلق  الرابع  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
والسادة  للسيدات  تافياللت  درعة  لجهة  التابعة  النائية  الجماعات 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال.

ملد ئباملسيداعار ا ني:

السيد الوزير، أزول فالون، نسائلكم عن البرامج واملشاريع التي 
تعتزم الوزارة تنفيذها في املناطق النائية لجهة درعة تافياللت وإقليم 

الراشيدية بالخصوص؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

 2015 بين  ما  املنجزة  العمليات  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
و2019 عندنا مبلغ ديال 1.43 مليار ديال الدرهم، تقريبا 143 مليار 
 32 فنية،  22 منشأة  الطرق،  963 كيلومتر من  فيها  السنتيم،  ديال 
عملية إصالح أضرار الفيضانات، علما بأن في إطار البرنامجي الوطني 
األول والثاني ديال الطرق القروية، الجهة عرفات تقريبا واحد املليار 

و680 مليون، 168 مليار دالسنتيم من الطرق القروية، تقريبا 2080 
كلمتر، فيها بطبيعة الحال واحد العدد ديال األمور اللي مرتبطة كذلك 
بالصيانة ديال الطرق، فيما يتعلق باملشاريع التي توجد في طور اإلنجاز، 
عندنا واحد املبلغ ديال 818 مليون ديال الدرهم، وبالنسبة للعمليات 
التي سيتم بطبيعة الحال البرمجة ديالها في إطار prdts هناك برنامج على 
كل حال السيد النائب، غيكون في العلم ديالو ألنه تيتبرمج جهويا، شكرا 

السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعار ا ني:

السيد الوزير، ترتبط التنمية اإلجتماعية واالقتصادية بما تعنيه 
من فك العزلة وتعزيز البنيات التحتية وفتح قنوات الربط مع جهات 
متعددة بمدى وجود شبكة طرقية قوية، ال سيما املسالك الطرقية 
بالعالم القروي، التي تعد تحديا حقيقيا أمام الوضعية الصعبة التي 
تعيشها عدة مناطق وقرى ظلت لحد اآلن خارج عجلة التنمية، ونذكر 
الجماعاتين  الراشيدية  بإقليم  النائية  الجماعات  بعض  بالخصوص 
توقف  بأسف  ونسجل  نالحظ  والطاووس  علي  لسيدي  الحدوديتين 
استكمال الطريق الوطنية رقم 13 من مركز الطاووس في اتجاه وزن 
أجدات الرملية ومنه إلى مركز جماعة سيد علي في اتجاه إقليم زاكورة، 
بين  الريصاني نسجل توقف املحور الطرقي ما  على مستوى جماعة 
تنغراس وجميع قصور جماعة الريصاني، كما نطالبكم السيد الوزير 
بإنجاز قنطرة على مستوى واد توروك على مستوى الطريق الجهوية 702 
التي تربط بين مركز الجرف والجماعات الترابية ملعب، على مستوى 
توروك نالحظ توقف مروري لعدة أسابيع وعدة أيام في كل لحظة نتيجة 
الحمولة املتكررة لواد توروك، كما نسجل توقف إنجاز املحور الطرقي 
الرابط بين مركز بوذنيب في اتجاه قصري بوذنيب والطاووس، إضافة 
إلى الحالة املتردية التي تعيشها الطريق الوطنية رقم 12 التي تربط بين 
الوزير،  السيد  نطالبكم،  فهي طريق محفرة  وانيف  الريصاني  مركز 
بالتدخل العاجل من أجل إصالح الوضعية الطرقية في املنطقة ديال 

جهة درعة تافياللت وإقليم الراشيدية بالخصوص، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
ال توجد، رد السيد الوزير على التعقيب.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

طيب، كما قلت لك السيد النائب، على كل حال هاد األسئلة ما 
عنديش باش نجاوبك عليها، لكن البرامج اللي تكلمت عليها هي برامج 

قائمة، املرة الجاية طرح لي السؤال بشكل مباشر نجاوبك.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال الخامس عن البرنامج الوطني للماء 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملرزمقان يتاإنبو:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، كما تعلمون أن هذا السؤال سبق وأن تقدمنا 

به عندما كانت السيدة الوزيرة تشرف على قطاع املاء، لذلك نسائلكم 

السيد الوزير عن برنامج وزارتكم؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

السيد  طرحو  اللي  السؤال  بنص  الرئيسة،  السيدة  يتعلق  فيما 

النائب تيتكلم على الحماية ديال سيدي إفني من الفيضانات، تم إنجاز 

عدد من السدود الصغرى واملتوسطة منها سد كريمة وسد أسيف أبو 

دردان على واد كريمة، وهذا بطبيعة الحال تيتعتبر من الروافد ديال 

سيدي إفني كاين التهيئة ديال واد سيدي إيفني من خالل بناء جدران 

وحواجز وقائية على الجنبات ديالو اللي انطلقت به األشغال، عندنا 

فيه اآلن واحد املشكل ألن تعرضت الساكنة على هاد األشغال ونحن 

بصدد حل هاد املشكل. ثم كاين هناك مصالح الوزارة تشتغل حاليا 

على الدراسة ديال السد ديال أسيف واندر إن شاء هللا غنديروه في 

أقرب اآلجال، وكاين حماية ديال مدينة الخصاص الشروع في إنجاز سد 

إد بوفوس على واد تكينيت وهو في بداية األشغال ويشهد بعض التأخر 

نتيجة مشاكل تقنية، لكن هادي غنحلوها إن شاء هللا، تهيئة واد تكنيت 

من خالل بناء جدران وقائية على جنباته وتهيئة مجموعة من الشعب 

واملجاري وهذا كملناه، ثم في إطار صندوق محاربة الكوارث الطبيعية 

تتقوم الوكالة دالحوض املائي بالعمليات التالية: حماية مركز جماعة 

تيوغزة نسبة األشغال %80، إتمام الجزء الثاني من واد تكنيت لحماية 

جماعة الخصاص األشغال %60، حماية مراكز جماعات تغيزيت سبت 

النابور املشاريع في طور اإلعالن، وحماية مركز جماعة ميرلفت حيث 

سيتم الشروع في األشغال خالل سنة 2020، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرزمقان يتاإنبو:

السيد الوزير، على ما جاء في جوابكم، بالفعل هذا يجرنا إلى عدة 
أسئلة أخرى مرتبطة بقطاع املاء، نسائلكم السيد الوزير بأن هناك 
مجلس أعلى للماء، ربما لم يجتمع منذ سنة 2002 بأكادير؟ ونسائلكم 
السيد الوزير على السد التلي الذي كان سيقام في دائرة فطواكة تيديلي؟ 
ونسائلكم السيد الوزير عن السدود التي تحيط بدائرة دمنات مثل سد 
موالي يوسف، سد آيت تشواريت، سد بين الويدان، ألن السيد الوزير 
هاد السدود راه مملوءة بالوحل، راه خصهم curage ديالهم باش يكون 
 l›accès الفائض ديال املاء كافي للساكنة وكافي للفالحة ولكن كيبان ليا
ما كاينش السيد الوزير باش غادي تجيبوا دوك اآلالت باش يمكن لكم 

تديرو curage لهاد السدود، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يوجد،  إذن ال  تعقيبات إضافية؟  النائب، هل من  السيد  شكرا 
السيد الوزير استنفذتم وقتكم نعم ثانيتين تفضل.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

بغيت غير نقول للسيد النائب أنا استبشرت خيرا ألن طرحتي سؤال 
مباشر جاوبتك من بعد في التعقيب عاود مشيتي لحوايج آخرين وطرح 

عليا ونجاوبك باش تحصل الفائدة باش املرة الجاية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى سؤال عن وضعية القناطر للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدامحادابلحس ن:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة إلصالح القناطر التي أصبحت 
في وضعية تشكل خطرا حقيقيا على السالمة الطرقية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

هاد موضوع القناطر موضوع بطبيعة الحال مهم جدا، احنا تنتكلموا 
على املنشآت الفنية، اململكة املغربي فيها حوالي 10787 وحدة تتواجد 
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منها 3563 على مستوى الشبكة املهيكلة، وبالطبع فيها واحد العدد 
ديال اإلشكاالت أثرات بالعوامل ديال التغيرات املناخية، عندنا اآلن 
حوالي 500 منشأة متآكلة، وعندنا حوالي 680 منشأة مغمورة و1782 
منشأة ضيقة، و58 منشأة محددة الحمولة، درنا واحد االستراتيجية 
ألن خلقنا واحد الجهاز خاص بتدبير هاد املوضوع ديال املنشآت الفنية 
اللي تيحين بطبيعة الحال املعطيات بشكل مستمر، وتنشتغلوا اآلن 
على محور ديال استعادة مستوى الخدمة بواحد الكلفة إجمالية ديال 
1.6 ديال املليار ديال الدرهم، وفي هاذ اإلطار تمت إعادة بناء حوالي 
282 منشأة ما بين 2013 و2017، بغالف مالي قدره مليار و100 مليون، 
وتم تخصيص غالف مالي قدره 455 مليون ديال الدرهم خالل 2018-

2019، مما مكن إنهاء األشغال ب 45 منشأة فنية وإعطاء انطالقة 
األشغال ب 84 منشأة فنية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحادابلحس ن:

ننكر  ال  الوزير  السيد  احنا  الحقيقة  في  الوزير،  السيد  شكرا 
املجهودات الجبارة اللي قامت بها الحكومة في هاذ امليدان، لكن أرواح 
املغاربة ال تقدر بثمن، وهذا يعني حمايتهم من مخاطر القناطر املتالشية 
واملهددة بالسقوط والصغيرة كذلك، السيد الوزير كما كتعرفو الطريق 
الوطنية رقم 13 والطريق الوطنية رقم 10 والطريق 13 ألنه القنطرة 
ديال واد درمشان اللي قريبة من الرشيدية اللي م�سى ضحية ديالها 31 
ضحية، ذيك القنطرة هي صغيرة لو كان كانت كبيرة ما غادي نوصلو 
لهاذيك الضحايا، كذلك السيد الوزير اللي كنطلبو بأنه جميع هاذوك 
القناطر املغمورة بغيناكم باش تحاولو يكونوا فيهم قناطر، ألن ملي 
ديال   5  ،4 كيبقاو  املتنقلين  والناس  الحافالت  كيبقاو  الشتا  يح 

ّ
كط

السوايع والطريق مقطوعة، شنو كيخص؟ كيخص القناطر يتبناو على 
هاذوك الويدان، ألنه مثال السياحة السيد الوزير باملناطق الجنوبية 
ي كتطيح الشتا على األقل كتبقى 

ّ
من ورزازات للرشيدية كاين الناس مل

واحد 4، 5 ديال السوايع وعباد هللا جالسين في الحافالت، لهذا السيد 
الوزير..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية ؟ ال توجد، 
السيد الوزير في بضع ثوان.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

أنا تكلمت على األهمية اللي كنعطيوها للقناطر، إقليم الرشيدية 
واد درمشان ما عندو عالقة بالقنطرة، التحقيق تيكون الخطأ بشري 

وهذاك السائق ما كانش خصو يغامر بالناس في الحال اللي كانوا الناس 
كانو سواق آخرين واقفين، وهاذي فرصة باش نقول بأنه السياقة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن الخصاص في املاء الصالح للشرب 
ببعض مناطق اململكة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاسايةا عال1:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، عن استراتيجيتكم فيما يخص سد الخصاص الذي 
تعاني منه العديد من أقاليم اململكة على مستوى توفير املاء الصالح 

للشرب؟ نسائلكم السيد الوزير؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

ملسيدةاملد ئبةامملحت7مة،

ي تيتكرر تيجي خاصة 
ّ
هاذ املوضوع أنا قلت أنه تيتكرر وبالطبع مل

أولي  البرنامج  واحد  هيأت  الحكومة  اآلن  بأنه  أقول  الصيف  فصل 
لو مرة أخرى تنأكد 

ّ
بتعليمات من جاللة امللك، هللا ينصرو، اللي غندخ

على هاذ القضية مسألة مهمة جدا، جميع املراكز والدواوير اللي كانت 
عندها منظومات محلية للماء الصالح للشرب غتدخل في منظومات 
 
ّ
 مياه محالة وال

ّ
3 ديال املصادر، إما سد وال هيكلية غتكون عندها 

فرشة مائية مسموح بها باش نحلو هاذ املشكل، في انتظار هاذ املوضوع 
ن هاذ الناس 

ّ
هذا احنا تنديرو واحد العدد ديال اإلجراءات اللي غتمك

ما يكونش عندو مشكل خاصة أن األولوية فيما يتعلق باملا معطية 
ي تيكون عندنا املاء الصالح للشرب 

ّ
للماء الصالح للشرب، هو األول مل

تنعطيوه األولوية عاد كنشوفو السقي الفالحي وعاد تنشوفو القضية 
ديال إنتاج الطاقة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداحا ناآيتابه :

شكرماملسيداملرئيسة،

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، وما كنكروش املجهودات 
السيد  البرامج، ولكن  العديد ديال  الحكومة فواحد  بها  اللي كتقوم 
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الوزير راه باقي املعاناة ديال الساكنة راه البرامج اللي هضرتو عليها راه 
كاين البطء في اإلنجاز، ونعطيك مثال السيد الوزير في جهة درعة-

تافياللت املشكل اللي تتعاني منو املدينة ديال ورززات والبلدية ديال 
تارميكت اللي هاذ الناس تتعاني راه ذاك املا خصك السيد وزير تشربو 
تعرف زعم الحالة ديالو، الناس كانوا غادي يتزودو من السد ديال 
كمل،  ما  باقي  واملشروع  السنوات  ديال  عدد  أن  األسف  مع  تيويين 
غنم�سي لزاكورة، السيد الوزير، اإلقليم اللي معروف بثورة العطش، 
باملناسبة نشكر السيد العامل على املجهودات اللي تيقوم بها، ولكن 
راه باقي املشكل مطروح السيد الوزير، كاين مناطق حدودية محاميد 
الغزالن، املا مالح، ما لقاو الناس ما يشربو، السيد املدير العام جاء 
ديال  املسائل  هاد  ولكن  املشكل،  غيحلوا  يمكن  أنه  واعطى  مؤخرا 
املا بغات االستعجالية، تكونيت السيد الوزير منطقة حدودية املركز 

ساعتين في 24 ساعة، الدواوير اللي تابعة لتاكونيت مرة في كل أسبوع 

كيطلق لهم املا، كتاوة مرة في 15 يوم، فزواطة، تامروت البليدة جميع 

الجماعات كتعاني، باإلضافة إلى جميع الدواوير فهاد األمر السيد الوزير 
راه خص اإلنجاز في املشاريع، بالنسبة لزاكورة غيتحل املشكل، إن شاء 

هللا، في التزود من السد ديال أكدز ولكن بغينا السرعة في اإلنجاز، راه 

ايال تسنينا تيكمل barrage عاد نبداو راه هاد ال�سي ما غاديش نحققوه 

 la conduite تنهضرو على la conduite 20 سنة وال 30 سنة، راه دابا

الكبيرة غادي تدوز ألكدز ولكن خص الجماعات خص الدواوير كلهم 

يستفدو، راه املشكل ديال املا ما�سي �سي مشكل اللي خصنا نتعاملو معه 
راه قلتي بأنه وأولوية ديال الحكومة، ولكن كذلك في إنجاز..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تعقيب 

إضافي عن فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيداحي ةاسكيحيل:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

العيون منذ زمن طويل من  تعاني ساكنة مدينة  الوزير،  السيد 

الحيوية، مدينة  املادة  لهذه  املتكررة  املاء واالنقطاعات  مشكل ندرة 

العيون من أكبر حواضر الصحراء وتشهد نموا ديموغرافيا متسارعا، 

متضررة  جد  التوزيع  شبكة  املياه،  جودة  في  كبير  نقص  من  تعاني 

ومتهالكة وقديمة تضيع أكثر من %40 من املاء ، السيد الوزير، ال بد من 
التسريع لبناء محطة إضافية والتسريع بإنجازها لتصفية املاء وتجاوز 

الحلول الترقيعية التي ضاق، يعني، املواطنين من هذا ضرعا وشكرا.

ملسيدارئيسةاملجلسة:

رد السيد الوزير على التعقيبين.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

السيد النائب، أنت عاود ذكرت لي اشنو للي كاين، راه أنا قلتو، دابا، 
لم تضف شيئا، ولكن غير في زاكورة، لإلنصاف، لإلنصاف داك ال�سي 
اللي درنا في زاكورة مهم جدا، انت عارف بأن جهزنا واحد ثقب 13 لتر في 
الثانية في 2018، وجهزنا ثقب آخر في أبريل 2018، ودرنا 3 ديال الثقوب 
أخرى، ودرنا محطة جديدة لتحلية مياه آبار، إذن هاد ال�سي كلو تدار في 
زاكورة، املناطق األخرى، انت عارف لإلنصاف خصك تقول بأن امليناء 
دأكدز، أوال ما كاينش 20 سنة، ميناء أكدز غيسالي في السنتين املقبلتين 
مليار و500 مليون ديال الدرهم، وغيحل واحد العدد ديال اإلشكاليات؛

فيما يتعلق بالعيون، العيون عود على بدء، املشكل اللي وقع في 
الحقيقة هو كيخص يتعالج املشكل ديال القنوات، ألنه احنا اللي تنتجو 
املا وسميتو le rendement القنوات ما تيفوتش %40، ومع ذلك اآلن 
كاينة واحد املحطة ديال التحلية الشق الثاني، وقعت لنا فيه مشاكل 
تقنية مع الشركات، احنا تنحلوهم، هللا غالب، لكن ما غيوقعش مشكل 
فيما يتعلق بالعيون، ألن قلت الندرة، ال، العيون ما فيهاش الندرة، 
كاين بعض القطاعات والسيدة النائبة عارفة اإلشكال اللي واقع تمة 
على كل حال فيما يتعلق بتجميع املياه من البيوت، هذا اللي تيأثر على 

الصبيب، فيما يتعلق..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

باقي لك تواني.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

ال ما كاين �سي تعقيب آخر، فيما يعلق، نعم تكلمت على درعة 
تافياللت.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول إنجاز الدراسات املتعلقة بمشروع 
تحويل املياه من األحواض املائية الشمالية إلى وسط اململكة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحادالشكر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

األمن  في  وافر  بقسط  تساهم  الجنوبية  املناطق  الوزير،  السيد 
الغذائي، غير أنها تعيش أزمة حقيقية في املاء، هنا يتبادر إلى الدهن 
مشروع تحويل املياه من شمال اململكة التي حباها هللا بهذه الخيرات إلى 

الجنوب، فماذا أنتم فاعلون فهاد االتجاه؟ وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرا على هاد السؤال، ألنه في الحقيقة سؤال مهيكل، دابا احنا 
للماء غادي نعرضوه إن شاء هللا على  الوطني  البرنامج  تقريبا  أنهينا 
اللجنة الوزارية اللي تيرأسها السيد رئيس الحكومة، ومن بعد إن شاء 
هللا إيال يسر هللا في السنة املقبلة غادي نديرو املجلس األعلى للماء 
واملناخ اللي هو هيأة استشارية غتعطي الرأي ديالها، اللي غيم�سي من 
2020 إلى 2050، 30 سنة ما تفضلتم به فيما يتعلق بتحويل املياه 
داخل على األقل في 2 مستويات كبرى، فيما يتعلق بالشمال ألن كاين 
بالتحويل وكاين  الحال غيكون فيه  بني منصور بطبيعة  ديال  السد 
بطبيعة الحال التحويل من سبو ألم الربيع، وهذا واحد املشروع اللي 
احنا اآلن في الدراسات التفصيلية ديالو إن شاء هللا تعالى هذا غيدخل 
في إطار واحد الشق عدنا احنا فهاد البرنامج اللي هو التضامن ما بين 

الجهات، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداملحسيناحريش:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة هاذ السؤال طرحناه منذ مدة 
ويتعلق ب بنقل املاء من األحواض الشمالية إلى وسط اململكة، و طبعا 
املقصود بوسط اململكة الدار البيضاء مراكش الحوز إلى غير ذلك، إنما 
احنا في جهة سوس ماسة ومن بعد الخطاب امللكي األخير ديال ذكرى 
منتصف  وصار  واملفاهيم  املوقع  فيه  تغيرت  اللي  الخضراء  املسيرة 
اململكة هو أكادير، هو بالتحديد جهة سوس- ماسة و لذلك يعني ننوه 
طبعا بالخطاب امللكي الذي أعاد االعتبار لهذه الجهة ولكن نثير االنتباه 
إلى أنه إضافة إلى استعجالية الربط السككي مع هذه الجهة نحتاج إلى 
تدخل مستعجل فيما يتعلق بالخصاص املهول في املاء الصالح للشرب، 
واملاء املخصص للفالحة ألنه كما تعلمون السيد الوزير، الناس مهددون 
بالعطش في هذه الجهة في أكادير وجهة سوس- ماسة عموما والفالحة 
ركم السيد الوزير أن إقليم اشتوكة ينتج حوالي 

ّ
مهددة باإلفالس، أذك

%85 من الخضروات على الصعيد الوطني، كلها اليوم مهددة بسبب 
ندرة املاء بالتأكيد هاذي فرصة باش انه بمجموعة من املشاريع ال سيما 
مشروع ديال تحلية ماء البحر، وكذلك نتوقع وننتظر أن هاذ املخطط 
الوطني للماء الذي تحدثتم عنه يمكن أن يجيب عن كثير من أسئلتنا 
ويبدد القلق الذي نسجله بشأن مصير هذه الجهة املتعلق باملاء، لكن 
ندعو هاذي مناسبة لكي ندعو لإلسراع بمجموعة من السدود ال سيما 

من  مجموعة  باها،  آيت  اشتوكة  بإقليم  أوركا  وسد  عباس  أي  سد 
السدود كذلك باملناطق الجنوبية للمملكة ال سيما في إقليم آسا الزاك، 
نثير اإلنتباه إلى السدود قيد الدراسة سد صفصيفة، سد إنيون، سد 
تاروراست، سد أزرملول ومجموعة من السدود التي نتوقع أنها تبدد 
الجزء من القلق التي يعيشه السكان ويعيشه املواطنون بسبب ندرة 

املاء، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ ال توجد رد 
السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

هاذ ال�سي اللي قلتي السيد النائب أنا نعاود نأكدو احنا هاذ القضية 
أنه  سبو،  حوض  على  تنتكلمو  للجنوب  الشمال  من  التحويل  ديال 
ي تتكون الفائض ما�سي فائض غير 

ّ
ألنه هو اللي عندنا فيه فائض مل

مستعمل هذا واحد املا ضيع في البحر، عندنا حوالي 800 مليون ديال 
أولى سد  في مرحلة  بورقراق  ديال  للحوض  املكعبة غنحولوه  األمتار 
سيدي محمد بن عبد هللا، ونحّولوه في مرحلة ثانية لسد ديال إينفوت 
ي تنقول الدراسات وهذا 

ّ
فحوض ديال أم الربيع، هذه تقريبا اآلن مل

ما فيهش قضية ديال االستعجال ألن الدراسات دراسات خصها تاخذ 
الوقت ديالها املناسب، بالطبع فيما يتعلق بالجهة ديال سوس- ماسة 
والجهة ديال درعة كاين إشكاالت هذاك ال�سي عالش بدينا ألول مرة في 
تاريخ اململكة املغربية تنديرو تحلية مياه البحر للسقي، إذن غنستمرو 
البناء ديال السدود باش نطمئنك اآلن عندنا 18.6 مليار أمتار مكعبة 
كقدرة تخزينية مع هاذ املخطط فوق 2030، إن شاء هللا غادي نتجاوزو 
30 مليار ديال األمتار املكعبة، بمعنى غنكثرو السدود و لكن هذا تيبقى 
بطبيعة الحال رهين بهاذ اإلمكانية ديال تهاطل األمطار اللي فيها بطبيعة 
الحال بعض اإلشكاالت، لكن عود على بدء القضية ديال األولوية فيما 
الحال  بطبيعة  غيكون،  السقي  واستدامة  الفالحية  باملناطق  يتعلق 

غنلقاو لو الحلول ديالو إما عن طرق.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن وضعية الشبكة الطرقية بالجهات 
األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجنوبية 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئباملسيدامريماع ملي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

نسائلكم السيد الوزير عن املجهودات املبذولة من طرف الحكومة 
لتوسيع وإصالح الشبكة الطرقية باألقاليم الجنوبية؟ شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

بالطبع هاد املوضوع ديال الشبكة الطرقية في األقاليم الجنوبية، 
بالنسبة  أهمية خاصة  ذو  املوضوع  هاد  بأن  تتعرف  النائبة  السيدة 
للحكومة، اآلن عندنا املشروع الكبير، بطبيعة الحال، ديال تزنيت-

الداخلة، اللي فيه 1055 كيلومتر، ونحن اآلن تقريبا األشغال غادية، 
عندنا واحد الشق كان تطرح في الزيارة ديال رئيس الحكومة اللي غادي 
من الداخلة لكركرات، احنا تكلمنا عليه، فكرنا فيه، اآلن احنا بدينا 
الدراسات التفصيلية ديالو، وغادي يخصو واحد املليار ديال الدراهم، 
لكن..، معذرة ما تآخذوش علي فهاد القضية، ليس تنقيصا من.. أنا 
غير ما نتابهتش اسمحو لي..، إذن هاد القضية ديال الداخلة–لكركرات، 
فيها ما بين 800 مليون ديال الدرهم حتى ملليار، ملي زار السيد رئيس 
ديالها  الدراسات  في  شرعنا  حنا  اآلن  فيها،  تكلمنا  الجهة،  الحكومة 
التركيبة مالية  العاجل، واحد  القريب  في  لها، إن شاء هللا  وغنلقاوا 
الطريق  اللي غيكمل  الهام،  املشروع  إنجاز هاد  نستطيع من خاللها 
ثم  للداخلة،  حتى  تزنيت  من  الحال  بطبيعة  غادية  اللي  اإلفريقية 

لكركرات، شكرا السيد الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، شكرا السيد الوزير.

ملد ئبةاملسيدةامريماع ملي:

شكرا السيد الوزير، لقد قلتم السيد الوزير في جلسة ماضية بأن 
الشبكة الطرقية باألقاليم الجنوبية من أفضل الطرق، ولكن السيد 
الوزير هذه األفضلية ال يراها وال يعيشها الذين يعبرون هذه الطرق 
وليس  النقط  بعض  الوزير  السيد  وسأذكر  العكس،  بل  باستمرار، 
الحصر طبعا، وسأبدأ بالطريق الرابطة بين الداخلة والكركرات، والتي 
تعرف إهماال كبيرا وغياب واضح ملصالح وزارة التجهيز بها، وسأذكر 
كذلك بعض النقط: مقطع واد الشبيك والواد الواعر، والتي تعرف 
وقلة  الضيق  بسبب  أيام  منذ  كانت  آخرها  ومميتة،  كثيرة  حوادث 
عالمات التشوير ورداءة القناطر املوجودة على هاته األودية، سأذكر 
كذلك السيد الوزير الطريق الرابطة بين إقليم السمارة والعيون، والتي 
تعرف  فهي  الحوادث،  لكثرة  املوت  بطريق  تعرف  ولألسف  أصبحت 
هذه  الوزير  السيد  تقريبا،  يومي  شبه  بشكل  حوادث  الوزير  السيد 
الطرق بسبب رداءتها وحالتها املزيرية، فهي أصبحت على رأس الطرق 
املسبة للوفيات بالبالد، رغم أهميتها، السيد الوزير، سأذكر كذلك 
بالتأخر الحاصل في الطريق الجديدة التي ستربط بين تزنيت والداخلة، 

خاصة مع األشطر التي تهم جهة كلميم-واد نون، السيد الوزير، ال يمكن 
أن نتحدث عن التنمية بدون إيجاد طرق ذات معايير وجودة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية؟ ال توجد، 
رد السيد الوزير على التعقيب.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

ال السيدة النائبة، يبدو ما سمعتيش الرد ديالي ، ألن عاود تكلمتي 
على الداخلة- كركرات، أنا قلت ليك الداخلة- كركرات، تكلمت على 
السيد رئيس الحكومة، تكلمنا فيها، اآلن نحن بصدد اإلنجاز ديالها، راه 
ملي تنتكلمو على النسب ديال املبالغ املالية املخصصة للطرق، األقاليم 
الجنوبية تحوز قصب السبق فيما يتعلق بالطرق، وكاين واحد العدد 
ديال الطرق، بالطبع هاد املسألة أنا دائما تنقولها، ربط الطرق مباشرة 
بحوادث السير، غير صحيح، األرقام عنيدة، %95 د الحوادث التي..، 
ما�سي غير فبالدنا باملناسبة، في عدد من دول العالم، بسبب العنصر 
البشري، فبالتالي هذا موضوع ملي احنا تنديرو الطريق، تناخذو بعين 
اإلعتبار حتى الجوالن، ما يمكنش السيدة النائبة تكون واحد الطريق 
فيها أقل من 500 وال 700 حافلة في اليوم، ونديروا ليها تثنية أو نديرو 

ليها سميتو، فهاد القضية ديال اإلصالح..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن وضعية الشبكة الطرقية، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملغ نياجد ح:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، هل لدى الحكومة برنامج لتحسين وضعية الشبكة 
الطرقية، خاصة بالعالم القروي منها؟ وما هي التدابير املتخذة للتعجيل 

بتنفيذ هذا البرنامج؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

بالطبع هناك سياسة عمومية قائمة الذات فيما يتعلق بالطرق 
فيها عدد  القروية ألن  الطرق  تنقول  أنا  القروية،  القروية واملسالك 
من املتدخلين، تساهم فيها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 
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ب 8 د املليار ديال الدرهم، لكن البرنامج الذي نشتغل عليه، والذي 
ناقشناه ومرارا داخل هذه القبة، تيتعلق ب 36 مليار ديال الدرهم، 
اللي هو prdts اللي بطبيعة الحال، السادة املنتخبين يساهمون فيه من 
خالل اللجان اإلقليمية واللجان الجهوية، اللي تيرأسها السادة العمال 

والسادة الوالة، شكرا السيد السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملغ نياجد ح:

خاصة  الطرقية  الشبكة  بأن  نعترف  بأن  علينا  الوزير،  السيد 
باملناطق النائية ال زالت تعاني من اإلهمال وغياب اإلصالح والصيانة 
بشكل مستمر، مما يؤثر سلبا على السالمة الطرقية، وال تساير حاجيات 
املواطنين وساكنة العالم القروي، مما يشكل معضلة حقيقية، كما هو 
الشأن بالنسبة إلقليم شيشاوة، كالطريق الجهوية رقم 212 الرابطة 
والتي  أوداية  وفروكة  دويران فروكة  ومراكش، مقطع  إمنتانوت  بين 
تعاني من كثرة الحفر التي تعيق عملية السير وتسبب في حوادث مميتة، 
الطريق اإلقليمية 2003 الرابطة بين إيروهان وتمزكدوين عبر إفليسين، 
الطريق اإلقليمية 2038 الرابطة بين أسيفن مال وإمندنيت، الطريق 
11 وجماعة  رقم  الوطنية  الطريق  بين  الرابطة   34 ألفين  اإلقليمية 
أوزنت، مرورا بإشمران، والطريق اإلقليمية 2032 الرابطة بين الطريق 
الجهوية 212 واللة عزيزة، كل هذه الطرق تعتبر ذات أولوية قصوى 

السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  نعم،  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم عن الفريق االشتراكي.

ملد ئباملسيدامحادامملالحي:

شكرماملسيداملرئيسة،

السيد الوزير، كما تعلمون على أنه الطريق الشاطئية، اللي كتربط 
ما بين واد الو وتطوان كتعرف واحد االكتظاظ مهول في الصيف، واللي 

كيجعل على أنه املسافة ديال 40 كيلومتر تقطع في أكثر من ساعتين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم تعقيب إضافي للسيد النائب املحترم عن األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي7ة:

التنمية.  وأساس  االقتصاد  أساس  هي  الطريق  الوزير،  السيد 
لألسف التقارير الرسمية ديال الوزارة ديالكم، تقريبا نصف الشبكة 
الطرقية مهترئة، األرقام الصادمة اللي تكلمتو بها خصوص القناطر، 

أيضا تسائلنا جميعا، نصف األسئلة املوجهة في كل الجلسة يحضرها 
وزير التجهيز والنقل واآلن املاء، تكون نصف األسئلة كلها موجة لهذا 
القطاع، من جميع الفرق، وبالتالي هاد اإلكراه، هاد املشكل، يجب أن 
تبغيروا فيه املقاربة، من أجل أن ندمج كل االقتصاد الوطني لطريق 
تضمن التنمية، أكثر من ذلك، بعض الطرق الوطنية كالطريق الوطنية 
رقم 8 ما بين فاس وتاونات، عيتو ما ترقعو فيها، الدربلة ترقعات والت 
كلها ما صالحاش للترقاع، خص التسريع بالتثنية ديالها، أيضا طرق 
جهوية، إقليمية مصنفة لم تنجز، وبالتالي نطالبكم مرة أخرى، أنه 
فهاد الباب ديال الطرق، الحكومة يجب أن تعيد النظر في الطريقة د 

اإلشتغال.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد السيد الوزير على التعقيبات، نعم .. إذن تفضل السيد النائب 
املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

ملد ئباملسيداأحادارشيدي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، ال تنمية بدون بنية تحتية، أتكلم السيد الوزير عن 
الطريق رقم 13 اللي كتجمع ما بين الحاجب وإقليم إفران، واللي موقفة 
فيها األشغال تقريبا هادي سنتين؛ السيد الوزير، كتعرفوا أن إقليم 
إفران ينتعش في هاد املوسم، أي موسم الثلوج، كتدخل عندنا السيد 
الوزير، كثر من 160 الف سيارة، يوم السبت واألحد، لهذا السيد الوزير 

نطالبكم بإيجاد حل لهاد املعضلة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد السيد الوزير على التعقيبات.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

طيب، أوال السادة النواب احنا ما محتاجينش اآلن نبدلو املقاربة، 
ألن املقاربة اللي تنشتغلوا فيها، تتعلق بالطرق القروية، ألن السؤال 
عن  نتحدث  عندما  نكمل،  غير  يني 

ّ
خل اسمعني،  القروية  الطرق  هو 

الطرق القروية، اشنا هي املقاربة؟ كان البرنامج األول تيرجع ألواسط 
التسعينيات، البرنامج التاني بديناه في 2005 واحنا تنكملوه، وما زال 
وزارة التجهيز تتسال للجماعات املحلية أن 750 مليون ديال الدرهم، 
طيب، مّرينا للتأهيل الترابي، كان القصد منو واحد العدد ديال املناطق 
اللي صعيبة، خصصنا ليه تقريبا واحد 2.5 داملليار ديال الدرهم، دابا 
املقاربة التي نشتغل فيها هي تقليص الفوارق املجالية والترابية، راه هذا 
طلب السادة املنتخبين، عالش؟ ألنه اش قالوا؟ تيقول لك أودي ما 
يمكنش تديروا لنا الطرق القروية بدون مقاربة تشاركية، ولهذا مشات 
القضية دالبرمجة ديال prdts اللجان اإلقليمية واللجان الجهوية والتي 



عدد.102–01.جمادى األول.1441  )27.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6356  

توجد فيها وزارة التجهيز طرف من األطراف، هاد البرمجة هادي هي اللي 
تنشتغلو بها، ما يمكن ليناش نتكلمو عليها اآلن، يعني، سلبا أو إيجابا، 
ألن احنا هادي عاد 3 سنين ملي بديناها، البرنامج في 7 سنوات، فيه 36 
مليار ديال الدرهم، نحن بصدد تعديله وتقييميه عند الحاجة، ولكن 
البرمجة باألساس تترجع لهاد هاد املوضوع هذا. فيما يتعلق بالطريق 
الوطنية رقم 8، هادي ما�سي طريق قروية، الطريق الوطنية رقم 8 أوال 
هي ليست مدربلة كما قلتي السيد النائب، أنتم املنتخبين بغيتو التثنية 
ديالها، وزارة التجهيز والنقل مستعدة وانا قلتها مرارا السادة املنتخبين 
موجودة،  ديالنا  الدرهم  ديال  750مليون  والوالة  العمال  والسادة 
الطرف اآلخر اللي كيجمع التركيبة املالية ما زال ما جمعهاش، فيما 
يتعلق بحالة الطرق غير صحيح السيد النائب، حالة الطرق %61 هي 
اللي في حالة جيدة إلى حسنة، أقل من ذلك كاين حالة متوسطة، إذن 
ما يمكن ليناش نسميو وd’ailleurs كاين واحد التقرير دولي تيتكلم على 
أن الطرق في الوطن ديالنا أحسن من سميتو، فيما يتعلق بالحاجب 
إفران اآلن كاين برنامج ديال التنمية ديال الجهة ديال فاس مكناس، 
اللي دارو واحد العدد ديال اإلختيارات والراجح أنه هاد القضية ديال 
التثنية ديال الحاجب إفران اللي ما دخالتش باملناسبة وما�سي احنا هو 
السبب، ألن هذا موضوع آخر احنا هاد املوضوع هذا يمكن لينا نشوفوه 
مستقبال، لكن التثنية اللي تختارت هي التثنية اللي غادية من إيموزار 

اليفران، وهذا اختيارات، واحنا على كل حال في إطار البرنامج...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، سؤال عن تنامي عمليات نهب رمال 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغربية  الشواطئ 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامنريساملثاري:

السيد الوزير، كنسائلكم عن اإلجراءات الحكومية ملواجهة مافيا 
املافيا  هذه  تفكيك  نسمعوا  وبغينا  اململكة،  رمال  تنهب  التي  الرمال 
واعتقال رؤوسها الكبار ومصادرة أموالها لتعود إلى صندوق الدولة، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

أوال، ال بد، شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب، ما نشكر 
مجلس النواب ألنه اآلن دار لجنة ديال مهمة استطالعية حول هذا 
املوضوع، أنا استقبلت اللجنة وتكلمنا معهم وعطيت التعليمات باش 
الحال  بطبيعة  املعطيات،  جميع  كذلك  لهم  توفر  اإلمكانيات  جميع 

هاد املوضوع هذا معقد ألن تنتظم عدد من القوانين فيها مقتضيات 
القانون ديال الساحل اللي باقي بعض اإلجراءات التنظيمية ديالو ما 
نزالتش، واحنا تنسقو مع وزارة الطاقة واملعادن والبيئة في هاد اإلتجاه 
هذا، وكاين بطبيعة الحال املقتضيات ديال القانون 27.13 واللي احنا 
تنعتقدو من خالل ما جاء في القانون و في املرسومين التطبيقيين، فيما 
مع  املشتركة  القرارات  وكذلك  التجهيز،  وزير  ديال  بالقرارات  يتعلق 
الداخلية، والقرارات املشتركة مع وزير الصيد البحري، أن هاد املوضوع 
نوفرو،  للجنة خصنا  قلت  اللي  بحال  أنا  الحال،  بطبيعة  غيتقلص 
بطبيعة الحال، الرمال في السوق لكي نق�سي على هذا املوضوع، ولكن 
حنا داخلين في واحد التنسيق مع وزارة الداخلية ومع األجهزة األمنية في 

هاد املوضوع، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاعز ه املعرمك:

الرمال  عملية  بتامي  متعلق  سؤالنا  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
بالشواطئ املغربية، جاء بعد أن دق ناقوس الخطر فاعلون مدنيون 
ومهتمون باملجال البيئي ومهنيون حول تزايد عدد مافيا الرمال، وقد 
سبق للمجلس االقتصادي اإلجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية أن 
نبه لألمر، وهو األمر كذلك الذي زكته لجنة البيئة التابعة لألمم املتحدة 
في تقرير أخير، حيث أشارت ألن 10 مليون متر مكعب من الرمال هي 
الرمال،  ملوارد  املشروع  غير  أو  املفرط  االستغالل  طريق  عن  منهوبة 
باملقابل السيد الوزير وزارتكم لم تحرك ساكنا، صحيح القوانين اللي 
الذي  املرسوم  وكذلك  املقالع،  ديال  وقانون  الساحل  قانون  ذكرتو 
صدر مؤخرا حول تنظيم الشرطة، شرطة املقالع، هي قوانين طبعا 
مقدرة ولكن السيد الوزير ال يمكن أن نحارب هذه الظاهرة بحبر على 
ورق، وأنتم السيد الوزير، وزير امليدان، نحن نطلب منكم أن تقومو 
بزيارات نعم، اللجنة االستطالعية البرملان دار خدمتو واستأنف املهمة 
االستطالعية، ولكن خاصكم تخرجو السيد الوزير من أجل الوقوف 
على الخروقات القانونية واالختالالت البيئية، وكذلك على حجم ما 
يفوت على خزينة الدولة والجماعات الترابية من أموال طائلة يقدرها 
البعض ب5 ماليير درهم، السيد الوزير األمر يتعلق بثروة وطنية ذات 
ذكرت  اللي  القطاعات  بجميع  الحكومة  واجتماعي،  اقتصادي  بعد 
مطالبة بحمايتها وتحصينها من كل استغالل غير مشروع واستنزاف 

لهذه الثروة الوطنية التي نعول عليها.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  نعم  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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ملد ئباملسيداعبداملغ نياجد ح:

السيد الوزير، سألت على إقليم شيشاوة ما جاوبتنيش، جاوبتي 
التعقيبات اإلضافية أو ما جوبتينيش أنا اللي لقيت السؤال؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل من تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيد الوزير على التعقيبات.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

سولني على شيشاوة نجاوبك، أنا أجبت في إطار السياسة العمومية، 
ألن تكلم في موشوع عام أضبطه، لكن الجواب دشيشاوة، ما عنديش 
معطيات، املرة الجاية بحال اللي دارو اإلخوان سولني على شيشاوة 
نجاوبك على شيشاوة، ولحظة هي أننا محتاجين إلى مالحظات السادة 
السيدة  الربح،  بتنامي  يتعلق  ما  في  األداء،  بهاذ  يتعلق  ما  في  النواب 
ما  ال  ترى  ما  األمر  غنجاوبك،  أنا  استطالعية،  لجنة  كاينة  النائبة، 
تسمعه، منين غتسالي هاذ اللجنة، ألنه الحديث على أن وزارة التجهيز 
ما دارت والو، احنا اآلن غير باش نزلو املشروع، أنا كنتكلم على قانون 
فيه مرسوم تطبيقي وفيه مرسوم شرطة املقالع اللي خذا لينا 6 شهور 
ألن فيه نقاشات من بين واحد العدد ديال القرارات، ثم نحن مسؤولون 
بطبيعة الحال على األمور اللي هي مرخصة قانونا، أما ما يقع في جوف 
الليل هذا مدخلش في املسؤولية ديال وزارة التجهيز والنقل، وأرجو أن 
تكون األمور واضحة، ألن هناك كثير من الكالم في هاذ املوضوع غير 
دقيق، في ما يتعلق بهاذ اللجنة احنا عوالين عليها، عالش؟ ألنه غادي 

تكلم على واحد العدد ديال األمور تتعلق بهاذ الظاهرة وأنا قلت..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

التلية  السدود  برنامج  عن  سؤال  املحترم،  الوزير  للسيد  شكرا 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والصغرى 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب لطرح السؤال.

ملد ئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن نتائج سياسة وزارتكم في ما يتعلق 
بالسدود التلية والسدود الصغرى؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

بالسدود  يتعلق  ما  في  عندنا  اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

الصغرى واملتوسطة حوالي 129 سد، وعندنا اآلن قيد اإلنجاز 20 سد، 
هذا 20 سد اللي اآلن قيد اإلنجاز تتعلق باألقاليم التالية: الحسيمة، 
السمارة، فحص أنجرة، فكيك، كلميم، العيون، ميدلت، سيدي إفني، 
طانطان، تزنيت، ثم عندنا بطبيعة الحال واحد العدد ديال السدود اللي 
غادي تنطلق إن شاء هللا ف2020 غتهم الناظور، جرادة، الرشيدية، 
ورززات، شفشاون، طاطا، بوملان، وعندنا الطريق بحال اللي ساالت في 
سنة 2019 ووحدة فيها جاللة امللك، تفضل بالتسمية ديالو، وعندنا 
األقاليم ديال الحوز، السمارة، إفران، الرحامنة، تاوريرت، طرفاية، 
وعاود على على ذاك ال�سي اللي قلت في ما يتعلق بهاد السدود إدخالها 
في البرنامج األولي يعني هاديك ألف سد كلها التي جاءت بها مالحظات 
هاد  ضمن  أدخلناها  املحلية  السلطات  وكذلك  املنتخبين  السادة 

البرنامج، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

السيد الوزير، بالنسبة للسدود التلية والسدود الصغرى وهناك 
نقط كحددة من طرف املصالح ديالكم الجهوية في إقليم الرحامنة 
وتعطلتو عليها بزاف، وكذلك الحواجز املائية اللي مهمة بزاف بالنسبة 
الفرشة  وكذلك  ترعى،  ديالنا  الغنم  باش  الرعي  ديال  كنقط  للناس 
املائية اللي مشات تولي ترجع، السيد الوزير، وزارتكم لم تحرك ساكنا 
وشهد شاهد من أهلها، وزارتكم السيد الوزير فهاد ال�سي ديال نقل 
املاء للشمال الجنوب ما ال زال لها الوقت ما مشاش الناس تنتظر سد 
املسيرة، السيد الوزير واألرقام اللي كتعطي راك كتعطي األرقام ديال 
التوحل ديال املاليير ديال املا ما كتحسبش شحال فيهم اللي املا وشحال 
التوحل، السيد الوزير، راه سد املسيرة اآلن اللي كيعطي املا ملراكش 
كيعطي املا لواحد العدد د األقاليم اللي منهم الرحامة مهدد باش هاد 
املاليير اللي تخصرات باش تكون البنية التحتية باش توصل املا ملراكش 
باش ما يبقاش فيه املا وهاد البرنامج ديال تحويل املاء للشمال الجنوب 
هو اللي يمكن لو أو إ valoriser وثمن هاد االستثمارات، السيد الوزير، 
يجب التفكير في التحلية ديال املا د البحر لسد املسيرة اللي يمكن لو 
يكون في أقرب نقطة من املا ديال البحر، السيد الوزير، وجعلنا من 
املاء كل �سيء حي انت تتهدر دائما ببرودة دائما منين كتجاوب النواب ما 

عنديش إيال ما كنتيش عارف.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ شكرا السيد 
النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ السيد النائب املحترم عن املجموعة 

النيابية للتقدم واالشتراكية، نعم تفضل السيد النائب املحترم.
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ملد ئباملسيدارشيداحاوني:

واجتماعية  اقتصادية  أزمة  بوملان  إقليم  يعيش  الوزير،  السيد 
االستثمارات  لضعف  راجع  وهذا  السطحية  املياه  تعبئة  وضعف 
العمومية بهاد اإلقليم، كما كتعرفو، السيد الوزير، نظرا لعدم انتظام 

التساقطات املطرية والتغيرات املناخية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رجاء السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدارشيداحاوني:

يعني  املطرية  التساقطات  انتظام  وعدم  املناخية  للتغيرات  نظرا 
إنشاء السدود التلية هو الحل األنجع من أجل تعبئة هاد املياه، ومن 
أجل الحد من الفيضانات، نلتمس السيد الوزير إنشاء وبرمجة بعض 
السدود في إقليم بوملان وكنشكروكم على املجهود اللي قمتو بالنسبة 

للشبكة الطرقية بغيناكم ديرو نفس املجهود بالنسبة لتعبئة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب آخر؟ رد السيد الوزير 
على التعقيبين.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أنك  يبدو  تشنج  بدون  واملعاصرة  األصالة  النائب من  السيد  هو 
جاهل بعدد من األمور، عالش؟ إيال دخلتي l’internet اآلن واململكة 
املغربية الشفافة غدخل بكليك clic واحد غتاخذ شحال كاين اآلن د 
املياه في السدود، وهاديك املياه اللي كاينة السيد النائب في السدود 
هاديك راه حنا واخذين بعين االعتبار التوحل، فكالمك غير منطقي وغير 
معقول، وهذا دليل على أن هناك جهل مطبق لهاد املوضوع هذا، طيب 

فيما يتعلق بالقضية ديال السيادة ديال السدود.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إذن  دون  بالكالم  مسموح  غير  رجاء،  النواب  والسيدات  السادة 
رئاسة الجلسة. السيد النائب املحترم رجاء، السيدات والسادة النواب 
النواب  والسادة  للسيدات  تيشكا  نفق  إنجاز  عن  سؤال  املحترمين، 
املحترمين من فريق العدالة التنمية، السيدة النائبة املحترمة تفضلي 

بوضع السؤال.

ملد ئبةاملسيدةاأسا ءاملد صفي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نفق تيشكا مطلب حيوي واستراتيجي طال 
أمد انتظاره عن األفق الزمني إلنجازه نسائلكم السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكر أوال هذا سؤال مهيكل جدا ألنه تيتكلم على املوضوع ديال 
النفق ديال تيشكا يعني بسرعة ألنه املوضوع بطبيعة الحال يحتاج 
إلى أكثر وقت، احنا أشتغلنا على 2 املسارات للنفق، كاين املسار األول 
يمر عبر الطريق الوطنية رقم 9 تيمر على تيشكا على طول 5.5 كيلومتر، 
مع تهيئة 8.5 كيلومتر من الطرق وبناء قنطرة بغالف، هذا التقديرات 
األولية، تنقول التقديرات األولية ما بين 5 حتى 7 د املليار ديال الدرهم، 
واملسار الثاني اللي عبر أوريكا على طول 10 د الكيلومتر مع التهيئة ديال 
80 كيلومتر من الطرق املؤدية للنفق وبناء 10 قناطر بغالف مالي قدره 
10 ديال املليار ديال الدرهم، وهذا بطبيعة الحال األهمية ديالو كاين 
دقيقة،   80 بحوالي  السفر  مدة  تقليص  وكاين  اقتصادية،  مردودية 
وبحال الي سبق وقلت السادة النواب والسادة املستشارين وعدت بأن 
التفصيلية، ونحن بصددها إن شاء هللا تعالى، شكرا  نبدأ الدراسة 

السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، تعقيب السيد النائب، تفضل.

ملد ئباملسيدامحاداصدقي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

هذه  نحو  بتوجهكم  ننوه  أن  البد  بداية  املحترم،  الوزير  السيد 
اإلجراءات التقنية التمهيدية إلخراج هذا املشروع املهيكل الهام، وفي 
وتهيء  التأهيل  أنجز إلعادة  الذي  الكبير  املجهود  نثمن  الوقت  نفس 
وتوسيع الطريق الوطنية 9 ضمنها املقطع ديال تيشكا، في هذا اإلطار 
فريق العدالة والتنمية نقارب موضوع نفق تيشكا من زاوية التنمية 
املستدامة الشاملة وفق ثالثية البيئي واالجتماعي واالقتصادي، وهنا 
الجهة  املناطق خصوصا  تلك  لواقع  وبعد مساءلة تشخيصية  نؤكد 
ديال درعة تافياللت، نؤكد على أن هذا املشروع يعني مشروع ديال 
النفث سيكون بمثابة التفاتة حقيقية تجاه جهة لم تنل في الحقيقة 
املهيكلة وسيكون عنوانا شجاعا ملرحلة  التنمية  حظها من مقومات 
جديدة ستتمكن من خالل هذه الجهة من نيل هذا النصيب، أما مبرر 
املردودية الذي كان يتحدث عنه من قبل والذي مع حسن الحظ لم يعد 
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قائما اآلن والحمد هلل على ما يبدو، فنؤكد بأن دراسة املردودية يجب 
أن تشمل دائما كل األبعاد املباشرة وغير املباشرة الظاهرة والخفية، 
وفي نفس الوقت ال يجب دائما طرح هاد السؤال وإال يواجه بسؤال آخر 
من أين نبدأ واش باملشاريع من أجل املردودية أو باملردودية من أجل 

املشاريع، هادي فرصة السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات من إضافية؟ نعم 
السيد النائب.

ملد ئباملسيداعارابالفريج:

احنا في املعارضة، واش، السيد الوزير، واش مدخلين فهاد الدراسة 
كذلك مرور القطار للوصول إلى ورززات بين مراكش ورززات وال ما 

كاينش تران لورززات، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب املحترم

ملد ئباملسيداعديابوعرفة:

السيد الوزير املحترم، النفق ديال تيشكا أسا�سي وجوهري لرفع 
الحصار على درعة -تافياللت، طريق املوت كما يحلو للبعض طلبنا 
وسنستمر في املطالبة بالنفق، هذا مشروع مهيكل لدرعة- تافياللت، 
إال الحكومة عاجزة باش دير نفق احنا مستعدين كفرق نيابية وكجميع 
امللك، هذاك مشروع  الفرق نديرو ملتمس لجاللة  البرملانيين جميع 
املغرب  في  -تافياللت  درعة  اإلكتتاب  نديرو  مستعدين  واحنا  ملكي 
وخارج املغرب، احنا اللي بنينا مسجد الحسن الثاني، الفكرة دالحسن 
الثاني هللا يرحمو لبناء ديال املسجد املغرب واملغاربة دارو اكتتاب باش 
درنا املسجد احنا مستعدين باش نديرو اكتتاب باش نديرو النفق ديال 

تيشكا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير على التعقيبات.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

بحال اللي تفضلوا السادة النواب، األهمية ديال نفق تيشكا يعني 
غير يعني مسألة مهمة جدا وباينة أنا التزمت قلت بأننا غادي ندخلو في 
الدراسات التفصيلية بالطبع اآلن هاد املوضوع هذا خدى واحد املسار 
ال �سيء يمنع بحال اللي قال السيد النائب على كل حال امللتمسات 
لجاللة امللك هللا ينصرو هذا حق لكل مواطن حتى إيال بغاوا السيد 
النائب بغى يتزعم هاد الحملة هادي ديال جمع التبرعات هادي أمور 

تتعلق به أنا ما عنديش بها عالقة، أنا تنتكلم فيما يتعلق بكوزارة أنا 
جيت طرحتو عليا عليا سؤال قلتليكم املرة اللي دازت أن هاد املوضوع 
التفصيلية،  الدراسات  في  نحن  التفصيلية،  الدراسة  في  غاندخلوا 
بالنسبة للسيد النائب هاد القضية ديال األنفاق ألنه اآلن تنتكلموا على 
نفقين وتنتكلموا على نفقين لطريقين ال نتكلم على السكك الحديدية 
لكن ال �سيء يمنع أن هذا املوضوع في الدراسة ديالو يدخل باعتبار أنه 
غايكون واحد املكلف، لكن الدراسات اللي تمت اآلن والتقييمات اللي 
يتعلق  فيما  مزدوجين  بنفقين  تتعلق  املقدمة  املالية  واملبالغ  عطينا 

بالطريق. شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم، سؤال متعلق بالتزام بتنفيذ االتفاقيات املوقعة مع الجماعات 

الترابية للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة تفضل 

السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداك ريم:

شكرماملسيداملرئيسامملحت7م،

ملسيدةاملوزيرة،ا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

من  ومجموعة  الوزارة  بين  املبرمة  االتفاقيات  من  مجموعة 

الجماعات املحلية اليوم متعثرة، نسائلكم السيد الوزير عن األسباب 

والحلول؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إذن رد السيد الوزير املحترم.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

في  التي توجد  االتفاقيات  النائب، اآلن عندنا عدد  السيد  شكرا 

طور اإلنجاز 151 اتفاقية شراكة منذ سنة 2012، الغالف اإلجمالي 

36 مليار ديال الدرهم، تبلغ الحصة ديال الوزارة منها حوالي 16 مليار 

ديال الدرهم، منها 19 اتفاقية تم التوقيع عليها أمام أنظار جاللة امللك، 

وبطبيعة الحال هاد االتفاقيات هادي لديها لجان ديال التتبع فيها لجن 

بطبيعة الحال اللي هي محلية تيترأسوها السادة الوالة والسادة العمال، 

ولكن في عموم هذه االتفاقيات هي تسير سيرا عاديا بعض االستثناءات 

تنضطروا نلغيوا بعض الصفقات عندما تتكون هناك يعني نواقص 

بالنسبة للعمل ديال املقاوالت. شكرا السيدة الرئيسة.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداك ريم:

اتفاقيات مهمة  الوزير، كنظن أن هاد االتفاقيات  السيد  شكرا 
فيما يخص البنية التحتية، وهنا في املناسبة بغيت نذكر أن عدد كبير 
ديال االتفاقيات إما ما كيلتزموش الجماعات وال ما كتلتازمش الوزارة، 
ومن بين االتفاقيات اللي دابا عندي أنا كمثال هو االتفاقية ديال إقليم 
آسفي، اتفاقية إقليم آسفي من 2013 تقريبا ألفين من 2013 كان 
مشكل دستوري اللي تتغيروا الجهات تأخرت ل 2015-2016 في 2016 
كانوا لجن محلية اللي اتفقوا على املحتوى ديال االتفاقية والطرق اللي 
غادي يكون فيهم التقنية والطرق اللي غيكون فيهم التقوية وعدد كبير 
ديال املسائل اللي اتفقوا عليها تقنيا، الوزارة ديالكم هي اللي شرفت على 
الصياغة ديال االتفاقية يعني كاين 2 مجالس منتخبة، كاين مجلس 
إقليمي ديال آسفي واملجلس الجهوي ديال مراكش، املجالس التزمو اللي 
التزمو به أنه دوزو االتفاقية في اللجان دوزوها في املجالس املنتخبة، 
صادقو عليها املجالس املنتخبة، وجينا حتى آخر مرحلة حتى ل 2019، 
مؤخرا نفاجأ بواحد الرسالة ديال الوزارة ديالكم اللي كتقول بأن هاد 
االتفاقية راها نبداو فيها واحد الطريق اللي هي مهمة بالنسبة إلقليم 
ديال سد كزوي ديال آسفي كان فيها وتافقو عليها باش غتكون فيها 
التثنية، الوزارة حيدات التثنية وقالت غنديرو التقوية الوزارة خاصها 
تعرف بأن املساطر ديال االتفاقيات، الوزارة تقدر تاخد القرار بوحدها، 

وليني االتفاقيات في املجالس املنتخبة كياخدو مسطرة، منين كيتغير 

املحتوى خاصها ترجع املجالس، وهنا منين غترجع املجالس غدوز واحد 

العام وال عاماين غنجيو النتخابات 2021.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية أوال؟ إذا ال 

توجد، رد السيد الوزير على التعقيب.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

ال املوضوع ديال االتفاقية ديال إقليم آسفي داك ال�سي اللي قلتي 

ديال التغيير ديال الجهات صحيح أنا وقعتها، وقعتها بالضبط 17 أكتوبر 

هادي شهرين، ومشات لوزارة الداخلية، فبالتالي التوقيع النهائي ديال 

اآلن  كاينة،  االتفاقية  على  واملاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزير 

بعد  ومن  ديالها  التوقيع  دير  الداخلية خاصها  وزارة  الحال  بطبيعة 

غتم�سي لوزارة املالية، فيما يتعلق بوزارة التجهيز نحن هداك ال�سي اللي 
التزمنا به وفينا به، ال احنا وقعنا إذن اشنو هو املحتوى.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن مقاربة الحكومة لتأهيل الطرق 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب تفضل بطرح السؤال.

ملد ئباملسيدامصطفىاملعاري:

شكرماملسيداملرئيسة،

ملسيدةا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

االقتصادية  التنمية  أساس  الطرقية  املسالك  الطرق  تعتبر 
لتأهيل  الحكومية  املقاربة  الوزير عن  السيد  نسائلكم  واالجتماعية، 

الطرق ببالدنا؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم، إذن هاد املوضوع نعاود نأكد فيه اللي 
قلتو سابقا فيما يتعلق بطبيعة الحال بالبرامج اللي انتهجتها اململكة 
املغربية فيما يتعلق بالطرق القروية واللي تنتظمها برامج واللي على 
أساسها اآلن تنشتغلو واللي فيها البرنامج األخير ديال تقليص الفوارق 
املجالية والترابية اللي تبنى على مقاربة تشاركية واللي اآلن نحن بصدد 
أرض  في  تنزيله  تصاحبه  قد  التي  االختالالت  بعض  وتصحيح  تنزيله 

الواقع، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامصطفىاملعاري:

شكرا السيد الوزير املحترم على الرد ديالكم، السيد الوزير للتذكير 
فقط بالطريق رقم 13 الرابط بين مدينة الريصاني ومدينة أرفود اللي 
هي في الحقيقة ما بين القصر امللكي العامر وضريح موالي علي الشريف، 
الطريق  هذه  أنه  رسمي  معكم  لقاء  في  ملتمسنا  كان  الوزير  السيد 
وهاد 20 كيلومتر في الحقيقة هي ال تسمن وال تغني من جوع، بالنسبة 
لوزارتكم املوقرة لكن تم اإلنجاز ديال 11 كيلومتر وبقات 9 معلقة، 
السيد الوزير طلبتم من املدير الجهوي ملوافاتكم بالوثائق و بالدراسة 
معلقة،  النقطة  هاديك  وبقات  خير  الساكنة  واستبشرت  ذلك  وتم 
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لم  بعيدة  نظرة  نظرة شمولية  له  كوزير  يحترم  كوزير  الوزير  السيد 
يسجل في تاريخه تبقى معلقة 11 كيلومتر منجزة و9 معلقة، هذا ال يقبل 
في عهد مسؤوليتكم، السيد الوزير كذلك نذكر بنقطتين أساسيتين 
اللي هي في الحقيقة سوداء اللي هي مقطع تيزين تلغمت في إقليم ميدلت 
ونفق زعبل بإقليم الرشيدية اللي هو من عهد الحماية وهما مشوهين، 
الطريق رقم 13 وفي الحقيقة وهو السيد الوزير أنتم من أبناء املنطقة 
وتعيشنا الطريق اليومية في ديك املنطقة اللي في الحقيقة هي تعاني وبقاو 
هادوك النقط السوداء من عهد الحماية، هذا ال يعقل ال يقبله العقل 
في عهد التنمية في عهد املنجزات اللي قدمتهم وزارة التجهيز والنقل، 
كذلك وهناك حزم أمني طرقي اللي هو تيربط األقاليم 3، إقليم زاكورة 
في امحاميد الغزالن، ومنطقة مجران إقليم تنغير ومنطقة سيدي علي 

والرملية بإقليم الرشيدية، السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم تفضل السيد 
النائب املحترم عن الفريق االشتراكي.

ملد ئباملسيدامحادامملالحي:

السيد الوزير، سألناكم على االكتظاظ في الطريق الرابطة الطريق 
مجموعة  واحد  كتعرف  املتوسطية  الطريق  هاد  اليوم  املتوسطية، 
اإلكراهات اإلكراه األول هو يعني تساقط ديال الحجارة وكذلك القطع 
ديالها وهي في الذروة، ولهذا السيد الوزير نسائلكم على 2 ديال الحاالت 
وثانيا  الدراسة؟  كانت  وكيفاش  التساقطات  ديال  اإلشكالية  هاد 

االكتظاظ اللي ما جاوبتينيش عليه؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، رد السيد الوزير عن التعقيبات.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

نبدى بك السيد النائب، أنا ما جاوبتكش ألن هداك املوضوع كان 
الطرق القروية، أنت طرحتي لي هذه طريق مصنفة، موضوع آخر ما 
بغيتش نلتزم معك ب�سي حاجة وأنا ما عنديش املعطيات، فيما يتعلق 
التزمت  أنا  كيلومتر   9 ديال  املوضوع  هداك  النائب،  السيد  بهداك، 
به، غنديروها إن شاء هللا الصالة على النبي، الترزمت بها فاش كنتو 
التقنية  الورقة  عندنا  اآلن  غانديروها،  لكم  وقلت  معايا  مجتمعين 
ولكن  كيحتاجش  ما  وال  دراسة  كيحتاج  ال�سي  داك  واش  غنشوفوا 

التزمت بذلك سنقوم به إن شاء هللا تعالى في أقرب اآلجال؛

فيما يتعلق بالطريق الوطنية رقم 13 راه كاين واحد العدد ديال 
األمور اللي درناها، بالطبع فيها تقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 
16 الرابطة بين كراند ونفق زعبال، 9 كيلومتر، توسيع وتقوية الطريق 

 14 الريش  اتجاه  في  وزفزاط  ميدلت  بين  الرابطة   16 رقم  الوطنية 
كيلومتر ، توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 13 على هذا على مستوى 
فج تزنتلغمت على 13 على طول 13 كلمتر منها 6 كلمتر غادي تكون تثنية 
أنا زرتها، أنا متافق معاك غادي تكون فيها تثنية، بطبيعة الحال أنا 
كنت قلت للسادة املنتخبين أنني طلقت الدراسة ديال التثنية ديال 
الحاجب الريصاني، الحاجب الراشيدية الريصاني، ونحن نشتغل ذلك 
التقديرات األولية اللي عندنا 6 داملليار ديال الدرهم احنا غانشوفو 
ولكن في إطار التشطير ديال هاد الطريق ديال رقم 13 يمكن نعطيو 
ديال  النفق  فيه  تيدوز  اللي  املقطع  املقاطع وهداك  لبعض  األولوية 
زعبل هداك مهم التثنية ديالو بالنسبة للجهة وبالنسبة لإلقليم، شكرا 

السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن حادثة السير املميتة بالطريق السيار 
بين فاس وتازة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداأحادارشيدي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

من  عدد  والثلجية  املطرية  التساقطات  تتسبب  الوزير،  السيد 
الحوادث املميتة آخرها ما وقع قرب مدينة تازة والتي خلفت 15 وفاة و5 
جريح، السيد الوزير نسائلكم ما هي اإلجراءات التي سوف تقومون بها 

للحد من هذه الظاهرة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم، الجواب السيد الوزير.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

أوال، هادي مناسبة باش نترحمو على الناس اللي توفاوا فهاديك 
الحادثة، اللي هي حادثة بطبيعة الحال ال يمكن إال أن تؤثر على كل 
مواطن، أنا عندي التقرير األولي ألنه بطبيعة الحال انتما تتعرفو بأن 
التحقيق النهائي تيدار على مستوى القضاء لكن التقرير األولي تيتكلم 
على خطأ بشري، السادة املنتخبين تيعرفوا السادة النواب تيعرفوا 
بأنه هاد املوضوع ديال السالمة الطرقية خذا في بالدنا واحد العدد 
داملحطات، نحن اآلن نشتغل في إطار االستراتيجية ديال 2026-2017 
اللي كان صادقت عليها اللجنة برئاسة السيد رئيس الحكومة، أنا شاكر 
لكم هاد السؤال باش نعطي، ألن قبايلة اعطيت �سي أرقام بغيت غير 
نعاود نرجع ليها باش..، أسباب حوادث السير العامل البشري بشكل 
%24، العامل البشري  %65، العامل البشري زائد الطريق  انفرادي 
زائد العربة %4.5، العامل البشري زائد الطريق زائد العربة 1.25%، 
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فيما يتعلق بالعامل البشري في عالقة مع هادو عندنا %95، العوامل 
املرتبطة بالطريق بشكل انفرادي %2.5 الطريق زائد العربة 0.25% 
وهذا دليل على أن ما نقوم به من مجهودات فيما يتعلق بالتحسيس 
والزجر وتطبيق املقتضيات ديال قانون السير مهم جدا، ألن اآلن عندنا 
حوالي 3735 ديال الوفيات احنا عوالين إن شاء هللا نقصوها %50 في 

أفق 2026 بجهد هللا عز وجل، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداجا 1امسعوني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، كما تعلمون عاشت بالدنا بداية شهر دجنبر 

تازة وبالضبط الطريق  التي عرفها إقليم  الفاجعة  على وقع الحادثة 

اب بلغ عدد الضحايا 17 لقو حتفهم 
ّ
السيار فاس تازة، انقالب حافلة رك

نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته و 36 جريح بإصابات 

متفاوتة الخطورة ندعو لهم الشفاء العاجل، كما نحيي السيد الوزير 

ونقل  الضحايا  إلسعاف  شاملة  تعبئة  في  تدخلوا  الذين  كل  عاليا 

املصابين من سلطة إقليمية ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال األمن 

والوقاية املدنية، وكذلك نحيي السيد الوزير الطاقم الطبي والتمري�سي 

الخدمات  لتقديم  باجة  ابن  اإلقليمي  باملستشفى  أليام  رابط  الذي 

الضرورية لكل الذين تم نقلهم عبر سيارة إسعاف وضعت رهن اإلشارة 

من مختلف جماعات اإلقليم ديال تازة هللا يتقّبل منهم جميعا، كما 

نحيي كذلك ساكنة مدينة تازة واللي توافدت بشكل عفوي و بحس 

تضامني و إنساني كبيرين على املستشفى لتقديم يد املساعدة والتبرع 

بالدم لفائدة املصابين.

السيد الوزير، ال زالت حوادث السير تعتبر من أخطر املشاكل التي 

تواجه مجتمعنا وتستهدفه في أهم املقومات ديال الحياة ديالو واللي هو 

العنصر البشري، إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية 

وخسائر مادية ضخمة مكلفة، السيد الوزير نثمن املجهودات ديالكم 
في هاذ اإلطار للحد من حوادث السير إلى غير ذلك ولكن هناك مجموعة 
من اإلجراءات، التنزيل الصارم ملدونة السعير وتكلمتو عليها البد من 
خطة طوارئ للتدخل السريع واإلنقاذ عند وقوع الحوادث، البد السيد 
الوزير، كذلك التربية الطرقية والبحث العلمي واليقظة التكنولوجية 

.une veille technologique خصنا

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم ال 
توجد، رد السيد الوزير على التعقيب.

ملسيداعبداملق نرامعا رة،ا زيراملتجهيزا ملدقلا مللوجستيكا
 ممل ء:

الذي  الهاجس  اللي يعني  النائب، احنا متفقين دابا احنا  السيد 
نشتغل عليه هو تنزيل هاذ االستراتيجية، ألن من قبل ما كانش عندنا 
استراتيجيات باملعنى املفهوم، عندنا استراتيجية فيها أرقام فيها واحد 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  ليها  وأسسنا  إجراءات  مجموعة 
اللي صادق عليها البرملان مشكورا، واللي اآلن نحن بصدد تنزيلها واللي 
فيها واحد عدد املقتضيات تربوية تحسيسية لكن كذلك زجرية، لكن 
هاذيك األرقام اللي عطيتكم تتبين بأن العنصر البشري في عدم احترامو 

لواحد العدد ديال املقتضيات والنازلة التي نحن بصددها.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وطبقا 
للمادة 148 نرفع هذه الجلسة مدة عشر دقائق للصالة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

والصناعة  السياحة  قطاع  مع  الجلسة  هذه  أشغال  نستأنف 

تأهيل  عن  سؤال  اإلجتماعي،  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التقليدية  الصناعة  قطاع 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة 

بطرح السؤال، إذن صاحب السؤال، إذن ننتقل إلى السؤال املوالي عن 

والسادة  للسيدات  للدخل  املدرة  واألنشطة  التعاوني  العمل  تشجيع 

النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

كذلك لم يلتحق السادة والسيدات النواب، السؤال املوالي حول 

التسويق اإللكتروني ملنتجات الصناعة التقليدية للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداخ ليداتكوكين:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزير املحترمة، عن اإلجراءات التي ستتخذونها لالستثمار 

السياحية  للمنتوجات  التسويق  في  املعلوميات  لتكنولوجيات  األمثل 

والصناعة التقليدية نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نرجعوا للسيدة الوزيرة، تفضلوا السيدة الوزيرة.
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ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

ملسيدةاملرئيسةامملحت7مة،

السيد النائب املحترم، أشكركم على إثارة هاذ املوضوع املهم في مجال 
التسويق اإللكتروني ملنتجات الصناعة التقليدية لوصول املنتجات إلى 
األسواق الدولية والوطنية كذلك في وقت قصير بأقل تكلفة، ويشمل 
جميع األنشطة من إعالن وترويج وبيع وشراء، فالوزارة واعية بأهمية 
هذا التسويق اإللكتروني ملنتجات الصناعة التقليدية، مما يساهم به 
في تسويق هاذ املنتجات على نطاق واسع محليا ودوليا، وفهاد املجال 
ومواكبة  األول هو تشجيع  املستوى  مقاربة على مستويين:  تم وضع 
إحداث تعاونيات متخصصة في التسويق اإللكتروني، حيث بلغ عددها 
إلى حد اليوم 8 تعاونية، وقد تم إحداث أول تعاونية متخصصة فهاد 
املجال سنة 2015، ويستفيد منها اليوم، من خدماتها اليوم أكثر من 
القروي، وتشكل  بالعالم   75% منهم  تقليدي،  1200 صانعة وصانع 
التعاونيات اللي كتستافد منها، كما أن  %70 من هاد  نسبة النساء 
الوزارة تساعد التعاونيات املتخصصة في التصويت اإللكتروني على 
تحسيس وتشجيع الصانعات والصناع التقليديين لإلنخراط من خالل 
التظاهرات التي تنظمها على هامش املعارض وغيرها، واملستوى الثاني 
كيهم التكوين والتحسيس وتشجيع املبادرات، وفهاد اإلطار أصبح هاذ 
املوضوع عنصرا ثابتا في مراحل التكوينات املوجهة للصناع التقليديين 
املوضوع  لهذا  سنولي  أننا  ليكم  كنأكد  وختاما  للمتعاونين،  وكذلك 
التكوين  اهتماما خاصا من أجل استغالل أحسن ملا يسمح به هاذ 

التسويق اإللكتروني من طرف أكبر عدد من الصناع التقليديين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداملح رتي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

التصويت  عبر  التجارة  معاملة  رقم  األرقام،  بعض  سأعطي  بعد 
 25% سنوي  نمو  بمعدل  دوالر،  مليار   2356 هي  سنويا  اإللكتروني 
بالنسبة في التجارة العاملية تناهز %12، 1,7 مليار هو عدد املشترون 
خالل سنة واحدة، في يوم واحد حققت منصة تجارية إلكترونية دولية 
30 مليار دوالر، ما يعادل ربع الناتج الداخلي الخام للمغرب، هذه ثورة 
اقتصادية عاملية تجعل من العالم سوق محتملة ألي منتج محلي، هي 
أيضا فرصة كبيرة للتسويق املباشر لصناعتنا التقليدية، وكذا منتجاتنا 
السياحية التي عانت من االحتكار والتحكم بعض الفاعلين الذين ال 
أثمان  وتطبيق  لبازاراتهم  السياحية  املجموعات  توجيه  في  يتورعون 
املنتوج  خيالية تضر بسمعة السوق السياحية املغربية وبمصداقية 
بالتسويق  النهوض  إذن  لوزارتكم  الوزيرة  السيدة  يمكن  التقليدي، 

اإللكتروني بإرساء استراتيجية رقمية تقوم على الشراكة مع القطاع 
الخاص خاصة املقاوالت الناشئة من أجل خلق منصات رقمية خاصة 
باملنتوج التقليدي، تبرز من خاللها تنوع املنتوج، وكذا حمولته التاريخية 
القطاع  تنعش  تطبيقات  وخلق  اإلنساني،  التراثي  وبعده  والثقافية 
السياحي بعالقته مع الصناعة التقليدية، وتضمن للصانع التقليدي 
موارد إضافية، وستكون مناسبة السيدة الوزيرة من أجل الحرص على 
تحديد مرجعية األثمنة وإشهارها لتكون رهن إشارة السائحين املترددين 
على املدن العتيقة، والذين في كثير من األحيان يكونون ضحايا ما ذكرناه 
سالفا، ومن أجل إنجاز محطات من هذا النوع أصبح لزاما مواكبة 
الشركات الناشئة التي تنشط في هذا املجال وتحفيزها، وكذا الحرص 
على اإلدماج الرقمي للصانع التقليدي من خالل التكوين والتحسيس، 
من جهة أخرى وللحفاظ على هذا املوروث وتطويره يجب خلق مختبرات 
للبحث العلمي التطبيقي متخصصة في تطوير منظومات رقمية تنطلق 

من إدماج الدكتوراه واملقاوالت الهندسية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ ال توجد، 
السيدة الوزيرة استنفذتم كذلك وقتكم، إذن نرجع إلى السؤال الذي 
الصناعة  قطاع  تأهيل  عن  سؤال  القطاع  هذا  في  أوال  مبرمجا  كان 
التقليدية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم بطرح السؤال.

ملد ئباملسيداعال1املعارم ي:

شكرماملسيداملرئيسة،

السيدة الوزيرة، الصناعة التقليدية إرث حضاري وحيوي بالنسبة 
لالقتصاد الوطني، نسائلكم عن هاذ املوروث الهام والرقي بالعاملين به؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

السيد النائب املحترم، تأهيل قطاع الصناعة التقليدية ورش كبير 
أولته الحكومة اهتمام خاص، من أهم اإلجراءات التي تتخذها نذكر 
أوال: فتح ورش إعداد استراتيجية جديدة في األسابيع األخيرة ل 2020-
الصناعة  أي  التقليدية  الصناعة  لقطاع   3 املكونات  تخص   ،2030
التقليدية اإلنتاجية ذات الحمولة الثقافية وكذلك اإلنتاجية النفعية 
والخدماتية، وهاذ االستراتيجية غتهم حوالي 2.5 مليون صانع تقليدي؛

ثانيا: تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي وأهم ما جاء في هذا الباب هو 
مشروع قانون 50.17، هاذ القانون املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة 
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واملعروض  باإلجماع  املوقر  مجلسكم  عليه  صادق  والذي  التقليدية 
حاليا على مجلس املستشارين، ومن شأنه اعتمادا هذا املشروع إحداث 
نهضة حقيقية بالقطاع ذلك أنه يجعله أكثر مهنية وتمكين فئة عريضة 
الصحية  التغطية  نظام  من  االستفادة  من  التقليديين  الصناع  من 

واالجتماعية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعال1املعارم ي:

السيدة الوزيرة، قطاع الفخار والزليج عندو واحد األهمية كبيرة 
ل اآلالف من اليد 

ّ
في عدد من املدن خاصة مدينة فاس حيث كيشغ

العاملة، واحد العمل كبير تنجز منذ 2004،يجب التثمين ديالو وخصو 
يستمر الحي الحرفي املندمج بن جليخ انخرطو فيه بطواعية، أصحاب 
منذ  ولكن  الحي،  فهاذ  استثمرو  ذاتية  بإمكانيات  ورحلو  الورشات 
انطالق العمل فهاذ الحي هما صعوبات كبيرة تيعانيو منها الولوج الحمد 
هلل الطريق اآلن كتصوب مشكورة الوالية، ولكن هاذ الحي راه محتاج 
لواحد التأهيل وتهيئة تامة ،داخل الحي الكهربة شبه منعدمة وسائل 
النقل ظروف كتعرفو املهنية واالجتماعية ديال الصناع ناس التقليديين 
ال تغطية صحية بال والو و كاينة هناك إشكالية ديال التزود من املواد 
املعالجة  ديال  املحطة  لواحد  الناس  هاذ  محتاجين  الطين،  األولية 
ديال الطين باش تكون عندهم الجودة، التسويق والتصدير تيعرف 
واحد اإلنتعاش الحمد هلل ولكن تيخص البد نطبقو ذاك القانون اللي 
كيحث اإلدارات العمومية في البنيات الجديدة أنها تخصص للصناعة 
التقليدية واحد الحيز مهم جدا، هناك عقبات والصعوبات في الولوج 
الحمد هلل إن شاء  العمومة، ودابا اآلن  للصفقات  التعاونيات  ديال 
هللا نهار الجمعة غادي تنطلق واحد املعرض ديال الفخار والزليج واللي 
تزورهم  أنكم  كنتمناو  التقليدية،  الصناعة  م من طرف غرفة 

ّ
تينتظ

يق وتلقاو بهاذ املعنيين 
ّ
ويكون مناسبة باش تزورز هاذ الحي ديال بن زل

باألمر اللي كنفتخرو بهم وتنعتزو بهم في مدينة فاس.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم تفضل 
السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيداعزيزامللب ر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أوال-السيدة الوزيرة، كاين تعثر في مشروع التغطية الصحية للقطع 
التقليدية فالبد من إعادة النظر فهاذ الشأن؛

األسواق  وخاصة  املغرب  وخارج  داخل  التسويق  ثانيا-مشكل 

الخارجية يوجد فيهم الهيمنة على هاذ السوق، أما من الناحية ديال 
الصناع التقليديين الزم من إعطاء أولوية األولويات خاصة يعني في 
بأن  الوزيرة  السيدة  املعروف  أما  واالقتصادية  اإلجتماعية  حياتهم 
السياحة مرتبطة بها الصناعة التقليدية ومرتبطة بالنقل الجوي، في 
هاد الشأن هذا واملعروف أن الصناعة التقليدية كيف ما قلنا مرتبطة 
بالسياحة، البد من إعادة النظر أو ملاذا التأخر في برنامج »مرافقة« 

للوزارة مع اململكة املغربية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد السيدة الوزيرة على التعقيبين إذا كان عندها رد.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

كيفما قلت لكم انطلقت استراتيجية جديدة وغادي نركزو فعال 
على توفير املادة الخامة، وتدبير البنيات التحتية الجديدة اللي قامت بها 

الوزارة في الجهات املختلفة للمملكة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، سؤال عن تشجيع العمل التعاوني واألنشطة 
املدرة للدخل، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد 

النائب املحترم.

ملد ئباملسيداإيدمراأنج ر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت7مة،

ملس نةاملدومبامملحت7مين،

للدخل؟  املدرة  واألنشطة  التعاوني  العمل  نسائلكم على تشجيع 
وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت7مة،

السيد النائب املحترم، البد في البداية من اإلشارة إلى أنن القانون 
رقم 112.12 الخاص بالتعاونيات مكن من إحراز قفزة نوعية في هاد 
تضم  تعاونية  ألف   24 التعاونيات حوالي  عدد  املجال، حيث وصل 
أكثر من 500 ألف متعاون ومتعاونة، وتقوم الوزارة، ارتكازا على هذا 
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القانون، بمواكبة التعاونيات في مرحلة اإلنشاء واملالءمة، كما قامت 
بحمالت تحسيسية، وأعدت دالئل لفائدة املتعاونين، ومن جهة أخرى 
برنامج »مرافقة«،  اإلنشاء عبر  الحديثة  التعاونيات  تواكب  فالوزارة 
بمواكبة 500 تعاونية تقريبا حديثة التأسيس في كل سنة، كما تعتمد 
الوزارة في مقاربتها على منهجية تشاركية، خاصة مع املجالس الجهوية 
من  مختلفة،  مجاالت  في  التعاونيات  ملواكبة  القطاع  في  والفاعلين 
بينها على الخصوص مجال التسويق عبر املعارض الوطنية والجهوية 
واألسواق املتنقلة، حيث تعد كلها فرص لتقريب املنتوج التعاوني من 
املواطن املغربي، كما أن الوزارة تواكب تعاونيات في مجال التكوين 
وتحسين جودة املنتوجات، وتوسيع الفضاءات املتاحة لها للتسويق، 

وذلك في املراكز التجارية الكبرى واملتاجر التضامنية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداإيدمراأنج ر:

شكرا السيدة الوزيرة على املعطيات اللي هي مهمة في هاد القطاع، 
وهادوهما الحوائج اللي كنطمحو ليهم، ولكن السيدة الوزيرة، ماتنسايش 
أنه راه كاين عدد ديال التعاونيات وعدد ديال محطات التعاونيات، 
وكنشكروا من هاد املنبر وزارة الفالحة اللي واكبات وبنات واحد العدد 
ديال املحطات في إقليم الحوز ككل، اللي أنا كنتمي ليه وكنعرف األشغال 
اللي دارت فيه فهذا النطاق، ولكن باقي عندنا إشكالية ديال التسويق 
ديال املنتوج املحلي اللي هو مخصص في هاد املجال، وباقي الساكنة 
السيدة  التسويق، كنطلب من  ومتعاونين كيعانيو من املشكل ديال 
الوزيرة باش تلتفت لهاد القطاع، ويكونوا les plates formes في جميع 
املناطق، ويكون اتصال بالشركاء، أخيرا باش يمكن هاد الناس يسوقو 
املنتوج ديالهم. أنه كاين عدد ديال التعاونيات كيما قلت ليك، كينتجو 
إنتاج محلي ولكن مع األسف كاين مشكل ديال التسويق، اللي كنطلب 

منكم هو تواكبوا التعاونيات في التسويق، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم تفضل السيد 
النائب املحترم من الفريق الحركي.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

شكرا، السيد الوزيرة عندنا واحد االتفاقية، الصناعة التقليدية في 
القصرالصغير، اللي تكلمنا عليها مرارا، واتفاقية قائمة. وهداك مجمع 
تما  دابا يطيح على �سي احد  للسقوط،  آيل  راه  التقليدية  الصناعة 
ونصبحو في إشكال آخر، كنطلب منكم التعجيل، درنا التحويل لللبقعة 
األرضية، نظرا ألن هداك فيه إشكال، وفرنا العقار مع األمالك املخزنية، 
لهاد  التكوين  لواحد  ديالكم  البناء  بغينا  الجماعة،  ديال  والدراسة 

الصناع، من أجل التوفير اللي كنتكلمو عليه ديال التسويق وديال هاد 
الشريحة اللي فيها املاليين ديال الناس اللي كيشتغلو فيه، وما كنشكوش 
في القدرة ديالك نظرا للكفاءة ديالك والسمعة ديالك الحسنة، ونتمنى 

ليك التيسير، هللا يعاونك أبنتي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد السيدة الوزيرة، ننتقل إلى سؤال عن وضعية القطاع التعاوني، 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةام لكةاخليل:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة، غنرجعك لنفس املوضوع، اللي هو وضعية القطاع 
اللي  القانون  تنفيذ  آثار  تقييم  التعاوني، ولكن سؤالي سينصب على 
ذكرتوه 112.12 واللي فعال كيما ذكرتو كيتيح إمكانيات كثيرة، ولكن إلى 
أي حد تم توظيف هاد اإلمكانيات للحد من اإلكراهات اللي كيعيشها 

النسيج التعاوني، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

السيدة النائبة املحترمة، فقط كيما قلتم، هاد القانون 112.12 
مكننا من تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات، وذلك عن طريق تعويض 
الترخيص الذي كان معمول به في ظل القانون رقم 24.83 بتسجيل 
التعاونية بالسجل الخاص بالتعاونيات باملحاكم االبتدائية. ومن بين 
نتائج صدور هذا القانون كيما ذكرت هو عدد التعاونيات املحدثة، اللي 
اصبحت 24 ألف تعاونية، وكتشكل هاد التعاونيات، منها التعاونيات 
النسوية %14 و48 ألف متعاونة تمارسن أنشطة في مجاالت الصناعة 
التقليدية والفالحة وأركان والنباتات العطرية والطبية وغيرها، كما أن 
برامج الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية لتوفير إمكانيات كافية للتمويل، 
ومن بين عمليات الدعم كنذكرو برنامج »مرافقة« اللي فات لي ذكرتو 
املخصص ملواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس، أي 500 تعاونية فكل 
التعاونيات،  املنتوجات وخدمات هاد  سنة، كذلك تشجيع وتسويق 
اللي  %50 فاملعارض  النساء من هاد املعارض ب  وكتفوت استفادة 
كتنظمها الوزارة، وأخيرا تكوين وتأطير املتعاونين في مجاالت متعددة 

كالحكامة والتسيير والتدبير والتصويت اإللكتروني وغيرها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.
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ملد ئبةاملسيدةام لكةاخليل:

السيدة الوزيرة، حنا كنتافقو على أن االقتصاد التعاوني ضمن 
اآلليات املهمة املعول عليها للمساهمة في أزمة البطالة، في التقليص من 
الهشاشة اإلجتماعية، خصوصا بالعالم القروي، والتمكين االقتصادي 
للنساء، االقتصاد التعاوني هو اللي كنحاولو نصلحو فيه املواطن مع 
الواقع ديالو، بدل أن ينظر إليه أنه واقع مأزوم، أنه يوظف اإلمكانيات 
اللي فيه، وكل ما ذكرتوه، احنا ما كنكروش أن كاين انخراط في هاد 
اآللية بهاد األهمية، ولكن سمحوا ليا العمل الحكومي، ولألسف هادي 
الزمة والت في جميع القطاعات، أنه كيرتكز على البدايات، االرتكان إلى 
البدايات ما ذكر هو بدايات، وارتكان البدايات ال يمكن التحقيق به لهاد 

اإلكراهات اللي كنعيشوها.

إكراهات،  رصد  واالقتصادي  البيئي  املجلس  الوزيرة،  السيدة 
املفروض أنه بعد التقييم، غير من 2015 لهنا، أنه يكون تدخل ثاني 
على مستوى إيال كان ضعف تشريعي يكون تدخل، إيال كان ضعف 
تفعيل ديال التشريع يكون تدخل، عندك غير فقط ثالث نقط من 
الحكومي  العمل  لها  لقاش  ما  واللي  رصدها،  اللي  اإلكراهات  ضمن 
أنه  سرد،  كيتم  عدديا  كنلقاو  التشبيك،  إكراه  هو  جذرية،  حلول 
وصلنا لإلتحادات واحد العدد كبير، ولكن واقعيا مجموعة من اهاد 
االتحادات ما كتخضعش للضوابط الالزمة، ألن عندها ضعف التكوين 
على االستيراد أي على مستوى التدبير والحكامة التكوين لدى املسيرين، 
وهذه من بين التوصيات اللي و�سى بها املجلس البيئي واالقتصادي أنه 
خص دعم املسيرين على مستوى التكوين؛ أيضا بالنسبة للتسويق، 

التسويق لحد اآلن ال زال محدودا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية؟ إذن ال 
توجد، نمر إلى السؤال املوالي عن تأخر توقيع العقد البرنامج للوزارة 
مع الخطوط امللكية املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةافتيحةاسدمس:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

عن تأخير توقيع عقد البرنامج مع الخطوط امللكية املغربية التي 
السيدة  أسائلكن  السنة،  هذه  متم  قبل  بإنجازه  الحكومة  التزمت 

الوزيرة املحترمة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

السيدة النائبة املحترمة، بداية ال بد من التأكيد على أن وضعية 
اهتمام  الدوام  املغربية تشكل وشكلت على  امللكية  الخطوط  شركة 
إلى  الحكومة  تسعى  الذي  البرنامج  هذا  عقد  وأن  للحكومة،  مستمر 
إبرامه مع هذه الشركة، يواكب الطموحات في مجال النقل الجوي، 
إلى  الشركة  مع  املشاورات  وصلت  وقد  السياحة،  مجال  في  وكذلك 
مراحل متقدمة، وتم إعداد مشروع عقد برنامج يوجد قيد الدرس من 

قبل عدة أطراف وقطاعات وزارية معنية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةافتيحةاسدمس:

ديالها  la R.A.M واألهمية  أنتم كتعرفوا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
اليومي  إستعمالهم  في  أيضا  وال  ذاكرتهم  في  ال  للمغاربة،  بالنسبة 
ثقل  هناك  بأن  كتعرفوا  اليوم  الوزيرة،  السيدة  اليومية،  لرحالتهم 
اقتصادي للمحفظة املالية للحكومة فيما يخص هاد القطاع، كما أنه 
يشكل محورا في التنمية االقتصادية املغربية ويساهم أيضا في تنزيل 
عدة مخططات وطنية استراتيجية، السيدة الوزيرة، التحديات اللي 
كتعرفها املؤسسة على املستويين الداخلي مرتبطة أساسا باملنافسة 
غير املتكافئة، هاد املنافسة نتوما عارفين بأنها مسنودة بأشكال دعم 
مختلف من دولها املحتضنة، وكذلك باإلضافة إلى أن االمتيازات اللي 
كتمنحها الحكومة املغربية لهاد الشركات دون ما استحضار التبعات 
ديالها، السيدة الوزيرة ما تسبب فيها من صعوبات من التوازنات املالية 
لشركتنا الوطنية، السيدة الوزيرة إلحاحية توفر الوزارة على أجندة 
النواب،  أمام  تتعهد  أن  للحكومة  زمنية محددة هي مهمة، ال يمكن 
االتفاقية  هذه  ستوقع  بأنها  البرملانيين  النواب  والسادة  السيدات 
قبل متم 2019، ولحد اآلن تقولون أنكم ال زلتم تناقشون األمر نظرا 
ألهميته، أنا معك مهم ولكن يجب أن تقوملوا لنا ما هي املدة الزمنية 

التي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية، نعم، 
السيدة الوزيرة، الرد على التعقيب.

ملسي حةا ملصد عةا ملعلوي،ا زيرةا فت حا ن نيةا ملسيدةا
ملتقليديةا ملدقلاملجويا مالقتص نامالجتا عي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بغيت نضيف أن عقد هذا البرنامج مع شركة la R.A.M كيهم عدة 
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قطاعات وزارية كيما ذكرتو، وقد تم اعتماد إطار تشاوري للتوصل 
املحيط  االعتبار  بعين  ويأخذ  بالواقعية  يتسم  برنامج متوازن،  لعقد 
الداخلي والخارجي كيما ذكرتو السيدة النائبة املحترمة للشركة، وذلك 
 la من أجل تحسين وتطوير جودة الخدمات وتعزيز التنافسية ديال
R.A.M، مواكبة االستراتيجية الوطنية، تعزيز الربط الجوي الداخلي 
بين مختلف جهات اململكة كذلك، وأخيرا تطوير التعاون خاصة جنوب 
جنوب مع أفريقيا ومواكبة مجهودات املغرب الرامية إلى االنفتاح على 

األسواق الخارجية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  السيدة  شكرا 
وننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن والبيئة الذي يتضمن 9 أسئلة، سؤال 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  العالم  بكهربة  متعلق 
واضعي  أحد  فليتفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  عن 

السؤال، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاسع ناملزيدي:

السيد الوزير، ماذا عن كهربة العالم القروي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، طبعا يمكن أن أقول بأن كهربة العالم 
القروي يشرف بلدنا ووطننا، إنجازات مهمة قامت بها البالد ديالنا، 
النموذج الحمد هلل  طبعا تعاقبت عليها حكومات كثيرة، وفق واحد 
على  وتأسست  املثال،  به  ويضرب  به  يحتذى  نموذجا  أصبح  الذي 
أساسه شراكات ومراكز بحوث، وصلنا اليوم الحمد هلل لواحد النتيجة 
محترمة بعد 30 مليار تقريبا ديال اإلستثمارات، إلى حوالي 12,7 مليون 
نسمة اللي واصلين إلى الكهرباء، هذا واحد النموذج، وأنا مرة أخرى 
أقول للسيدات والسادة النواب ممكن أن يضطلعوا على األرقام، لكي 
اللي كيقول بأن هذه األرقام غير صحيحة،   altox نجيب على واحد 
برنامج  كاين  اليوم  طبعا  كاملة.  مسؤوليتي  وأتحمل  صحيحة  أرقام 
من 2020 ل 2023 اللي فيه 858 دوار حوالي 22.000 مسكن تقريبا، 
اللي غادي نحاولو إن شاء هللا في هاذ ثالث سنوات، فيها 531 صفقة 
اآلن قيد اإلنجاز، ثم طلبات عروض 125 و202 احنا كنتظرو إن شاء 
تعلمون  أنتم  القروية،  الجماعات  مع  اإلتفاقيات  على  التوقيع  هللا 
كاين نموذج، كاينة الدولة، الحكومة وكاين الجماعات القروية وكاين 
مساهمة املواطن، هذا هو التركيبة اللي أعطاتنا الحمد هلل هاذ النتائج 

بالنسبة للبالد ديالنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاسع ناملزيدي:

ما  والتهميش،  العزلة  من  يعاني  القروي  العالم  الوزير،  السيد 
يمكن ليناش يعني نتجاوزو على هاد املعلومة، ولكن بطبيعة الحال 
ما يمكنليناش نحصرو هاد الوضعية فقط في مشكل الكهرباء، سبق 
ليكم السيد الوزير باللي يعني صرحتيو باللي كاين هناك واحد البرمجة 
أنا في هاذ الرقم في حذ ذاتو السيد   ،2023 850 دوار في أفق  ديال 
االنطالقة   normalement اللي  البرنامج  هاد  تعثر  على  كيبين  الوزير 
ديالو تعطات فعليا في 1996، التساؤل اليوم السيد الوزير هو ما هي 
األسباب؟ العالم القروي كيشكل %80 من مجموع الجماعات الترابية 
في املغرب، نعطيكم غير مثال، على سبيل املثال ال الحصر، السيد 
الوزير في إقليم بنسليمان جماعة، يعني مجموعة من الجماعات مليلة، 
أحالف، عين تيزغة، الفضاالت، املنصورية، الشراط، يعني زيد أو زيد، 
لحد اآلن السيد الوزير تعاني من غياب الربط بالشبكة الكهربائية، 
ولتحقيق  املنطقة،  في  التنمية  لخلق  األسا�سي  املدخل  تعد  هي  اللي 
العدالة اإلجتماعية واملجالية، الحكومة السيد الوزير يعني ما كتخذش 
بعين االعتبار التطورات الديموغرافية اللي كيعرفها العالم القروي، 
ماكتخذش كذلك بعين االعتبار عدم التزام الشركاء اللي هما وخاصة 
الجماعات املحلية اللي هي فقيرة، واألهم من ذلك كله السيد الوزير، 
أنها ما كتخذش بعين االعتبار أن معظم الساكنة املعنية بهاد البرنامج ال 
تستطيع أن تلتزم بيعني الوفاء بالتزاماتها املالية، بطبيعة الحال بحكم 

الفقر.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية؟ ال توجد، 
رد السيد الوزير على التعقيب.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

بطبيعة الحال أنا ما متفق �سي معاك، العالم القروي صحيح مازال 
واحد العدد داملناطق فيها العزلة والتهميش، ولكن راه بحكم أغلبيتنا، 
املعارضة كنا في الحكومة، احنا عارفين البرامج، ال في الطرقات، وال في 
التعليم، وال في الصحة، وال في الكهرباء، وال في املاء، راجعنا من بعيد كما 
يقولون، فراه بن سليمان اللي تكلمتو عليه طبعا، يمكن كاين دواوير 
ولكن راه بن سليمان اآلن واصلين ل%95 ديال حجم الكهرباء، طبعا 
تزادو دواوير أخرى، مازال كاين دواوير أخرى يمكن ليها تكون مبرمجة، 

أنا متفق معاك.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تعميم تزويد ساكنة العالم القروي 
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بالكهرباء للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةارضومني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن تعميم تزويد ساكنة العالم القروي 
من  العديد  في  والتقوية  التمديد  صفقات  إشكاالت  وعن  بالكهرباء 

الجماعات؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

كانوا مجموعين  أن كون  كنتمنى  املحترمة، كنت  النائبة  السيدة 
السؤالين باش ألنه كاين حوايج يمكن لنا نعاودوها هما مرتبطين ولكن 
ما كاين باس، نعطي أنا بعض األرقام الجهة ديال بني مالل خنيفرة 
وصلنا ل %99.14، الجهة ديال الدار البيضاء سطات %99.80، الجهة 
ديال درعة تافياللت وصلنا %90.50، الجهة ديال الداخلة واد الذهب 
%99.50، يمكن ليا نقول  %100، الجهة ديال فاس مكناس  تقريبا 
ليكم تقريبا نتحدث على %99، صحيح بقى %1، %0.5، هي فيها املئات 
ديال الدواوير، فيها واحد العدد اآلالف حتى ديال الدواوير، املئات ديال 
املساكن، احنا متفقين هاد ال�سي عالش كاين برنامج ديال 2022-2020، 
وهاد ال�سي عالش كاين برنامج ديال الفوارق املجالية اللي هو الهدف منو 
أننا نوصلو ل %100 ما�سي فقط نوصلو ل %100، ألن العالم القروي 
وقع فيه تطور اقتصادي، اآلن والو كيطلبو كهربة أو طاقة أكثر، ألن 
كاين أنشطة اقتصادية، وهذا هو النموذج الثاني اللي إن شاء هللا بعد 
ما نستكملو %100 ندوزلو باش العالم القروي تكون فيه جميع يعني 

املؤهالت ديال التنمية الشاملة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةارضومني:

في الحقيقة السيد الوزير ما نكروش الجهود اللي كانت ولكن هاد اللي 
كتعطيوها صحيح هي متقدمة، ولكن لألسف الساكنة ما كتشوفهاش 
كان  إضافة  بالدواور،  كتحسبوش  وما  باملراكز  فقط  كتسبو  ألنكم 
عندكم سؤال على الصفقة ديال التمديد والتقوية اللي كانت كتعلق 
بإقليم اشتوكة أيت باها كان هذا هو السؤال اللي كنطرح من 01-10-
2018، واللي كان فيه مجموعة من التعثر اليوم السيد الوزير احنا 
في 2019، صحيح كان تجاوز مجموعة من العراقيل ولكن هنا غنلح 
على واحد النقطة هو أنه ضروري املكتب الوطني والوزارة أنهم يكون 

التشديد ديال املراقبة والتتبع لهاد الشركات اللي كتخذ هاد الصفقات 
ديال التمديد والتقوية وغيرها، ألن اإلجراءات اإلدارية وتغيير الشركة 
األخرى واملناولة هاد األشياء كلها هي املواطن ما عندو فيها سوق، السيد 
الوزير املواطن من حقو ياخد حقو احنا في 2019، وباقي كنقولو راه 
خاصنا نوصلو %100 خاصنا نوصلوها، ومتفقين عليها السيد الوزير، 
صحيح خاصكم واحد االستراتيجية كذلك خاصة بالنسبة للدور اللي 
هي معزولة اللي هي عندها تكلفة عالية وال شك كنطلبو منكم حلول 

فهاد الجانب.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ نعم 
تعقيب للسيد النائب املحترم من فريق العدالة والتنمية.

ملد ئباملسيدامحاداملحرف  ي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، كنشكروكم كنتمنو اإلنجازات اللي كديرو لكن كاين 
جماعات فوق القانون حارمة الدواوير ديالها من الكهرباء بالنسبة لدائرة 
الغرب اللي انتما كتنتاميو لها كاين القطاعات ديال الكهرباء في بعض 
املرات كتمتد لعدة أسابيع وهذا انعكاس على الدراسة وعلى السقي 
وعلى بعض املرات كتناسب مع مناسبات عائلية، الجهة املسؤولة قالت 
لك سبب للضغط راجع للسرقة، احنا تنقولو هاد البالد ما �سي بالد 
السيبة كاين الحق والقانون خاص معاقبة هادوك اللي كيتورطو في 

اختالس ما�سي معاقبة الجميع، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم تعقيب السيد، رد السيد الوزير على التعقيبين.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

طبعا باغي نقول السيدة النائبة املحترمة يمكن نختلفو على املقاربة، 
لنا نختلفو عليها  البرمجة، األرقام ما يمكنش  لنا نختلفو على  يمكن 
كنتكلمو على 41 ألف دوار 940 ألف مسكن، فرق ما بين املاء والضو، 
أنا متفق معكم، ملا كنتكلمو وصول املاء إلى التجمع السكني اللي من 
وباإلضافة  املنازل  على  تنتكلمو  الكهرباء  النافورات،  كنديرو  خاللو 
هادي اللي هي معزولة تكلمنا على ما يقارب من 20 ألف ديال األلواح 
الشمسية، وكنعتقد غنمشيو في هاد االتجاه، ألن التكلفة انخفضت، 
تنتكلمو  راه  ما�سي  اليوم  معاك،  متافق  أنا  الشركات  ديال  القضية 
على اآلالف ديال الصفقات، اآلالف ديال الصفقات، كنت في واحد 
القطاع واآلن في واحد القطاع بيناتهم بجوجهم راه كنتكلم على يعني 
إيال جبدنا الصفقات راه 165 مليار ديال االستثمارات، فالبد يكونوا 
بعض الشركات اللي هي سيئة، وأنا كنتافق معاك اآلن نظام التصنيف 
والتأهيل اللي اآلن كيشتغل وزارة التجهيز مع الوزارات غيولي موحد 

باش يمكن لينا أننا نحاربو أي حاجة عشوائية في الصفقات.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املراقبة  غير  املطارح  تأهيل  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبدامللطيفامدني:

السيد الوزير، نسائلكم عن سياستكم في في مجال تأهيل مطارح 
النفايات غير املراقبة بصفة عامة وبصفة خاصة نسائلكم عن مطرح 
ليها،  تابعة  اللي  الجماعات  لها،  التابعة  والجماعات  زم  وادي  مدينة 
سنين السيد الوزير وديك املطرح البلدي عندنا فواد زم راه داير مشكل 
كبير بزاف ربما راه غتكون عندكم علم بهاد املوضوع، جا في البوابة ديال 
مدينة، قريب من املستشفى، قريب من أحياء، الدخان دائما في األجواء 
تيقارب  اللي  والحسنية،  املسيرة  أحياء  وبالخصوص  املدينة،  ديال 
السيد  بزاف  راهم متضررين  السكان  ديال  ألف   20 ديالها  النسمة 

الوزير، فهل هناك من مشروع حقيقي لتسريع بالحل؟ السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

كنت  أنا  السؤال،  هذا  طرح  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
كنتمنى كون كان واد زم داخل في السؤال، ألنه تبارك هللا النواب، ال 
غير باش أنا، باش نكون أنا وياك مرتاحين، باش انت تطرح، مرحبا 
أنا كندير واحد الطريقة كيعرفوها اإلخوان، باش ما نفضل  يجيو، 
�سي على �سي، كنستقبل النواب كاملين ديال اإلقليم أغلبية ومعارضة 
باش غنذاكرو على كل �سي باش ما تسمى، هذا واحد املنهج كتسلكو 
الحكومة في التعامل مع السادة النواب ألن هذا دورهم، وهذا دورنا 
وهذا واجب علينا، لكن اللي يمكن ليا نقول لك أنه كاين برنامج، بغيت 
واحد اإلشارة يعرفوها، كاين واحد العدد ديال املسؤوليات، الحكومة 
فاملطرح هو مسؤولية  املحلية،  الجماعات  لدعم  الخط  على  دخلت 
الجماعات املحلية حسب القانون، ألنه كمطلب ولكن ما لوحظ أن 
الجماعات املحلية خاصة الصغيرة واملتوسطة ما عندهاش إمكانيات 
حتى اآلن وصلنا إلى الجماعات الكبيرة، الدولة دارت واحد البرنامج منذ 
زمان وعالجت واحد العشرات ديال املطارح مبرمج 25 وال 26 مطرح إن 
شاء هللا في السنة املقبلة والسنة اللي من بعد منها، ألنه داك ال�سي عندو 
واحد الكلفة كبيرة جدا، اليوم كاينة واحد الطريقة ديال الشراكة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص اللي غنخرجو منو الطاقة اللي بدا كيدير 
�سي شوية ديال التوازن، كاين تجارب في فاس، كاين تجارب اآلن للي 
غندخلو لها في الدار البيضاء، كاين تجارب في طنجة، وإن شاء هللا، هاد 
املطرح ديال واد زم اعطني املعطيات وديك الساعة نشوفو مع السيد 

الرئيس ومع السادة النواب املحترمين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبدامللطيفامدني:

نقول  بغيت  اللي  عا  قلتوه صحيح،  اللي  الوزير،  السيد  صحيح 
السيد الوزير بحكم أني مستشار في الجماعة ديال واد زم، ديك الشركة 
ى 

ّ
اللي مكلفة بالنفايات تتجيب من مختلف الدوائر اللي قريبة تماك، ول

املطرح يعني عالش اثرنا باش السؤال ديال باش جبدنا واد زم، يعني، 
وصل بنا لواحد الحالة شوية خايبة، ايال دزتي من تمة السيد الوزير 
 تا حاجة، في الدخلة قريب للمستشفى في بزاف، في في إطار 

ّ
غتالحظ بال

الجماعة ديالنا ناقشنا املوضوع، قالوا لنا الحلول قريبة ما�سي مشكل، 
ساهمت معنا الجهة ب�سي حاجة �سي طرف ديال الفلوس، تيقولوا غادي 
يجي غادي يجي غادي يجي الناس تضرر، خصنا الحل العاجل، هذا هو 

اللي كاين السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ ال توجد، السيد 
الوزير، الرد على التعقيب.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

املقاربة جديدة،  كاين واحد  اليوم  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
هو التعاون بين الجماعات، ألنه هاد ال�سي ما يمكنش يتدار مطرح في 
كل جماعة، فإما كيدار واحد املطروح ومن بعد كيدار واحد املطارح 
للتحويل، فهذا هذا احنا مشينا فيه، اليوم كاين واحد اإلشكال باغي 
مطرح  نديرو  بغينا  ايال  املحترمين،  النواب  والسادة  للسيدات  نقولو 
واحد  راه  وهذا  للطن،  درهم  ل200  نوصلو  تيخصنا  راه  بقواعده 
اإلشكال ولذلك كنقلبو على �سي حل ما يسمى بحل إبريد Ibrid ما بين 
مطرح اللي هو يمكن لنا الجماعات اللي عندها اإلمكانيات تعطي 200 
درهم حتى ل300 درهم واللي ما عندها �سي نديروا ما يسمى بمطارح 
مراقبة اللي بأقل كلفة، ولكن هذا راه كيتطلب الجماعات توجد شوية 

الفلوس والدولة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول التطهير السائل للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب 

املحترم بطرح السؤال.

ملد ئباملسيداحسيناميتاأ لحي ن:

شكرماملسيداملرئيسة،

ملسيداملوزير،
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بالتنمية  املكلفة  الدولة  كتابة  األخير  الحكومي  التعديل  قبل 
املستدامة وضعات واحد البرنامج بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة 
تطهير  خدمات  وتعميم  لتطوير  واملاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز 
السائل بالعالم القروي، السيد الوزير مرت سنوات بعد انطالق هذا 
القروية والنائية  املناطق  الساعة بمجموعة من  البرنامج وإلى حدود 
القروية  باملراكز  املواطنون  خاصة،  شيشاوة  وبإقليم  عامة  باململكة 
الصاعدة وباملراكز املتوسطة والصغرى وبالدواوير واملساكن املتفرقة 
يعبرون عن معاناتهم واستيائهم، بسبب غياب شبكات الصرف الصحي 
حيث أغلبهم يعتمدون على حفر يعني املطمورات أو املطامر لصرف املياه 
العادمة، وبطريقة عشوائية ال تراعى فيه الشروط الصحية الالزمة، 
ويشتكون أيضا من تدفق املياه العادمة على الطرقات وانتشار روائح 
كريهة تزكم األنوف، وكذلك تسربها إلى منابع الشرب ال�سيء الذي يؤثر 
وجودة  املائية  الفرشة  وعلى  البيئة  وعلى  الساكنة  على صحة  سلبا 
املياه املستعملة في حياتهم اليومية، السيد الوزير، اليوم نسائلكم متى 
سيأتي دور املناطق القروية النائية لوضع وتقوية البنية التحتية الالزمة 
من قنوات الصرف الصحي ومحطات املعالجة ملواجهة مشاكل املياه 
العادمة وكذلك الحد من آثارها السلبية على مختلف مكونات البيئة، 

وكذلك من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بهاذ املناطق؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

فعال السيد النائب املحترم، هذا مشروع كبير كبير جدا، فإال خدينا 

عير النموذج ديال الكهربة في العالم القروي ألن ما كنحفروش شاي، 

الغالب كنديرو األعمدة ومن بعد ذلك الخيوط اللي فيها أقل إكراهات 

شفتو شحال درنا من سنة باش يمكن لنا نوصلو لهاد املستوى، بالنسبة 

للتطهير فعال يحتاج إلى بنيات تحتية حقيقية، ولذلك كان تفكير وزارة 

الداخلية مع وزارة املالية مع وزارة البيئة وأقررنا مشروع طموح من 

اآلن إلى 2040، طبعا ل 20 سنة مقبلة إن شاء هللا اللي سيكلف ما 

املراكز  مشينا  واحد  كخذينا  وبدينا  الدرهم،  ديال  مليار   43 يقارب 

القروية يصعب نمشيو لكل دوار يصعب، أقولها ألن هاد ال�سي مكلف 

التقنية  واش ضروري  كنشتغلو  اليوم  القروي  املراكز  فنمشيو  جدا 

التقليدية هو نديرو القنوات اليوم بدات كتظهر تقنيات جديدة اللي 

هو يمكن نستعملو فيها ما يسمى باإلمكانيات الطبيعية باش يمكن لينا 

إن شاء هللا نعالجو هاد ال�سي ديال تطهير السائل، نعطي واحد الرقم 

20 مليار ما بين 2018-2025 هذا هو القدر األول 9 املليار أو 10 د املليار 

2026-2030 والباقي 14 مليار 2030-2040 وهذا تمت البرمجة ديالو تم 

تحديد الفوج األول من املراكز في العالم القروي لإلنجاز إن شاء هللا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب في 10 الثواني املتبقية.

ملد ئباملسيداحسيناميتاأ لحي ن:

السيد الوزير، واش يمكن هاد العالم القروي يصبر حتى ل 2040، 
هذا هو السؤال ديالي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم إذن، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم السيد النائب املحترم عن 
فريق العدالة والتنمية.

ملد ئباملسيدايوسفاميتاملح جالحسن:

السيد الوزير، يعني تنثمنو املجهودات املبذولة في هذا اإلطار ولكن 
السيد الوزير الغياب ديال الصرف الصحي خاصة على مستوى بعض 
الدواوير اللي تتواجد في املناطق اللي تيكون فيه التدفق ديال املياه ديال 
الفيض، يعني تيعانيو وتيتسناو وتيطلبو السالمة يا ربي ما تديهم �سي 
فيضة النموذج ديال الويدان مؤخرا اللي واحد املجموعة ديال البيوت 
تغمرات باملياه والناس ديالها عاشو 3 أيام متتالية خارج البيوت ديالهم، 
لذلك السيد الوزير كاين هناك إجراءات أخرى مصاحبة اللي يمكن 
يعني تدخلو باش مثال يعني التصاميم ديال العالم القروي اللي مرتبطة 
بهاد املجال كاين بعض الباليص اللي محبوسة، وبالتالي الترميم وكذا 
فيه إجراءات معقدة ال�سيء اللي تيجعل هاد الدواوير ما تتمكنش من 

بناء متين اللي يمكنهم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم، إذا رد السيد الوزير على التعقيب.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

طبعا أنا ما يمكن نقول ليك راه غدا نديرو هاد ال�سي، احنا الواقعية 
تيخصنا راكم انتما في واحد املوقع اللي عارفين، إيال كنتي رئيس جماعة 
وباغي دير الطريق كتاخذ 3 سنوات في جماعة باش تقلب على الفلوس 
ودير الصفقة ودير هادي الطريق فيها كيلومتر ونص، غير باش نكونوا راه 
رئيس الجماعة وعارف، فما بالك إيال غدير واحد املشروع اللي فيه آالف 
النموذج  واعطيتك  متفرقة  دواوير  وفيه  القنوات  ديال  الكيلومترات 
ديال كهربة العالم القروي اللي هو أقل إحراجا من الناحية ديال البنية 
التحتية، فلذلك هاد املشروع ها هو دار فإن شاء هللا نبداو، و«إذا 
جاد هللا جاد عمر« وإال وفر هللا سبحناه وتعالى اإلمكانيات ولقيناها إن 
شاء هللا يمكن لنا بدل ما نتكلمو على هاد ال�سي نتكلمو على أكثر منو، 
وإيال لقينا �سي تقنية أفضل أقل كلفة وراه اللجنة ديال البحث العلمي 
راه خدامة على هاد ال�سي إن شاء هللا نعجلو بما هو، ولكن غنبداو 
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باألولويات هادي ما غنديروش فيها الحمد هلل راكم عارفين ما كنديروش 
الوجهيات، وراه يمكن لكم تكونو شاهدين غنحاولو نحددو على األمور 
التجمعات  الطبيعية،  األماكن  مرتبطة  اللي  واألولويات  املستعجلة 
السكنية هادي غنحصرو عليها إن شاء هللا باش نستاجبو الحاجيات 

العالم القروي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن وتيرة استعمال الطاقات البديلة في 
اإلدارات العمومية ومراكز الدولة للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

ملد ئباملسيداملشرقياملغلاي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات املزمع اتخاذها لتسريع وتيرة 
توفر اإلدارات العمومية ومراكز الدولة وغيرها على التجهيزات الكافية 
لالستعانة باملوارد الطاقية للمدينة عوض الطاقة التقليدية، وذلك 

للتقليل من النفقات الطاقية املتنقلة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال كيتكلم على كل �سي ما�سي 
غير اإلدارة حتى على املواطنين غير بغيت نقول لكم راه ما عندهمش 
حل اإلدارات واملؤسسات ديال الدولة أوال لسببين، السبب األول أن 
اتخذ قرار في قانون املالية وراه دازت عندكم في امليزانية ديال تخفيض 
الكلفة ديال بعض املصاريف ديال الكهرباء وديال املاء وديال الكزوال 
بمعنى االتجاه نحو الترشيد في إطار واحد القرار، واحد املخطط التزمنا 
كان  املستدامة،  التنمية  على  ملا صادقنا  الدولة،  مثالية  به سميناه 
هناك واحد املحور chapitre سميتو مثالية الدولة ما يمكنش نمشيو 
على املواطنين ونذكرو بيناتنا ومين نمشيو اإلدارات ديالنا واملؤسسات 
ديالنا نلقاوها أقل التزاما بالقضايا ديال البيئة والقضايا ديال التنمية 
كلها  الوزارات  هلل  الحمد  اليوم  الطاقة،  ديال  والقضايا  املستدامة 
نتنافس فيما يتعلق بهاد املوضوع، اليوم كاين عدد من اإلدارات اللي 
اللي هي  السيارات  بهاد االتجاه بداو كيشريو حتى  بدات اآلن كتنجز 
يعني كهربائية أو هي إبري يعني هجينة بداو كيمشيو يعني في البنيات 
الجديدة بالخصوص أكثر من ذلك مشينا املرافق اليوم أول نموذج 
تعطى هو ديال املساجد باش نبينو بأن قضية الطاقات ما�سي قضية 
املستشفيات،  غاديين  اآلن  الجامعية،  األحياء  دزنا  بمساجد  نبداو 
دزنا املدارس واملؤسسات العمومية، اليوم مع وزارة السكنى غادين 
التجمعات السكنية، غادين املشاريع السكنية اللي كتقوم بها الدولة 

غنمشيو أكثر من ذلك أن التراخيص اللي كتعطيها الجماعات أو تتعطيها 
الوزارات في إطار يعني غيمشيو في إطار ديال النجاعة الطاقية طبعا 
التشريع الحمد هلل يتطور، املؤسسة تتطور اليوم نعد لقانون سيأتي 
اللي غيولي جزء من املنظومة  إليكم حول ما يسمى باإلنتاج الذاتي 
الكهربائية في البالد ديالنا نحن في آخر املراحل ديال هاد القانون ديال 
اإلنتاج الذاتي وكيفاش ناخدو الجزء املتبقي أنه يكون ضمن املنظومة 

الكهربائية في البالد ديالنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم، السيدة النائبة تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاميا نامليعقوبي:

السيد الوزير، احنا ال يمكن إال أن نثمن هذا التوجه ديال الدولة 
نحو الطاقات البديلة، وبطبيعة الحال هذا أمر تعززه حتى التقارير 
الدولية التي أهدته التوجه أو االستراتيجية أو املسار الذي نهجته الدولة 
املغربية في هاد املجال هذا، وهذا ما يعزز أيضا اإلجراءات التي تتخذها 
كل سنة في إطار القانون املالية من أجل تشجيع التوجه نحو الطاقات 
البديلة، لكن إحدى املنظمات بطبيعة الحال، احنا املطالبة ديالنا أن 
املغربية،  الطاقة  بالنظر لقدرات املغرب، احنا  في هذا املجال  نسرع 
فاملغرب يعتبر أكبر الدول متوفرة على طاقة ريحية هاد ال�سي كيخلي أن 
عدد من الوحدات الصناعية الكبيرة واملصدرة أصبحت ال تستعمل إال 
الطاقة الريحية وتوفر لنفسها واحد األمن طاقي، فما كتبقاش مشكل 
في العملية االقتصادية، وهاد ال�سي يجب أن ينسحب أيضا على عدد 
من اإلدارات في إطار مثالية الدولة في إطار االستراتيجية الوطنية التي 
تتحدث عن مثالية الدولة، وهنا يجب أن نركز على أن املقاربة يجب 
أن تكون مقاربة مندمجة تبدأ من البناء إلى التسهيالت التي تكون عن 
طريق توفير التمويالت لعدد من اإلدارات عن طريق تسهيل التكوين في 
إطار في إطار وضع دفاتر التحمالت الخاصة بتوفير الطاقات البديلة، 
وأيضا تكوين موظفين في مجال التواصل مع املؤسسات لتوفير الطاقات 

البديلة في املؤسسات شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، عفوا، هل من تعقيبات إضافية؟ ال تعقيب، 
رد السيد الوزير

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا متفق معك كما متافق مع إخوان 
آخرين فيما يتعلق بهاد املوضوع غير نبغي نأكدليكم راه ما كاينش هاد 
املوضوع ال رجعة فيه ألنه فيه ربح ببساطة، أوال عندنا كلفة طاقية أنها 
تكلف املواطن وتكلف الدولة، ثم أنه فيه ربح اإلدارات غاتستافد حوالي 
ما بين 20 حتى ل %30 ، املصانع ما دير والو غير تعاود هداك الشبكة 

دالخيوط كتربح ما بين 10...
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان 
والعالقات مع البرملان ينوب عنه السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي في ما 
تبقى من أشغال هذه الجلسة لهذا اليوم، مرحبا السيد الوزير، سؤال 
عن الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن دور الوزارة في الحفاظ على البيئة 
وحمايتها من التلوث؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، أيضا هذا من القطاعات اللي يمكن 

بالتغيرات  ويتعلق  بالبيئة  يتعلق  ما  كل  في  يعني  بلدنا  يشرف  نقول 

املناخية ما كنا فيه وما صرنا طبعا الكمال هلل، شنو تينتاظرنا في تطهير 

السائل، في املطارح أشياء أخرى ولكن كاين واحد اليوم التقارير كلها 

كتجعل املغرب فيما يتعلق بالبيئة والتغيرات املناخية من أكثر البلدان 

التزاما وتطبيقا وتياخذوا األرقام تطهير السائل 30 مليار ديال الدرهم 

إلى حد الساعة، إنفاق يعني النفايات املنزلية غانوصلوا منها 3 سنوات 

أو 4 سنوات إلى 40 مليار ديال الدرهم كانقول الجماعات واملستثمرين 

والدولة، برنامج ديال الهواء اللي الحمد هلل اآلن كنشتغلوا عليه، برنامج 

ديال التلوث الصناعي الل يكاين فيه عمل ولكن قبل ذلك الترسانة 

التشريعية التي صادقتم عليه، ترسانة جد دقيقة في املجال ديال البيئة 

بمعنى أنه أي مشروع استثماري اللي كيشغل لنا ويدخل لنا الفلوس 

ويزيدنا في PIV يعني محتاجين لو وال يقبل إال إذا كان يعني موافقا اللي 

كتدار في ما يسمى باملوافقة البيئية بمعنى البالد ديالنا ملتازمة، املشاريع 

كاينة، الجماعات املحلية تتنافس في ما بينها، الجماعات املحلية سواءا 

اليوم أصبحت  الجهات،  ديال  التزام  كانت حضرية،  أو  كانت قروية 

عندنا تكنولوجية، مؤخرا 14 شركة ومبدع مغربي فازوا بجوائز في مجال 

يعني اإلبداع في مجال البيئة بمعنى أنه الحمد هلل فيه مسار مؤسساتي 

تشريعي برنامجي تمويلي باش نجحوا فهاد الرهان ديال البيئة، ومازال 

إن شاء هللا عندنا اشواط كثيرة في املستقبل.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد وزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

شكرا السيد الوزير على املعلومات وعلى األرقام، ولكن السيد الوزير 
كنشوفوا بأنه ربما كاين فوارق اللي هي كبيرة فعال هضر توا على املناخ 
هضرتوا على الهواء هضرتوا على الكلفة اللي هي يعني أرقام هي كبيرة، 
لكن السيد الوزير، أنا عطيت 7 داألسئلة على قبل مطارح النفايات 
وبالضبط على مطرح النفايات ديال مديونة اللي هو متواجد بمدينة 
الدار البيضاء، إلى كنا غانهضروا على حماية البيئة من التلوث يجب 
أن يمر عبر تأهيل املطارح الغير املراقبة والعشوائية و بالضبط ما يقع 
في املطرح الكبير ملدينة الدار البيضاء بمديونة هو وصمة عار في جبين 
2009 واحنا تنقولوا بأن هاد مطرح  املسؤولين، السيد الوزير، من 
غادي يتسد اليوم ليومنا هذا هاد املطرح باقي ما تسدش املواطنين 
أنا  مكان، حاليا  كل  في  لكسيبيا  النفايات  ديال  كيعانيو عصارة  تما 
كندوي معكم بالطريق املقطوعة 315 طريق مقطوعة حتى �سي واحد 
متحرك، احنا اليوم خاصكم تعرفو بأن اآلبار تلوثت، وبأننا خاصنا 
واحد اللجنة استطالعية خاصنا نديروها وخاصنا نتحركو من الكرا�سي 
دياولنا ونشوفو املواطنين فين عايشين، مايمكنش أننا احنا كجماعات 

اللي ما  البيضاء  الدار  العبء ديال مدينة  نهزو  محلية ديال مديونة 

كيخصنا  الوزير،  السيد  النفايات،  ديال  املشكل  هاد  تدبر  قدراش 

اللي  والطالب  املجاطية  بالضبط جماعة  تما  الجماعات  بأنه  نعرفو 

 les كيتواجد بها املطرح ديال النفايات، هي دبا حاليا كتوفر على 9 ديال

ambulances، عالش؟ ألنه جميع املواطنين تما والو كيعانيو.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ هل من 

األصالة  فريق  املحترم عن  النائب  السيد  تفضل  إضافية؟  تعقيبات 

واملعاصرة.

ملد ئباملسيداعبداملحقاملشفيق:

السيد الوزير املحترم، مطرح النفايات ديال مديونية ولينا كنعتبروه 

بإقليم  بالحساسية،  اللي هما مرضو  السكان  الداء ديال  منبع ديال 

مديونة وخاصة إقليم النواصر أو أحياء املكانسة أو سيدي معروف أو 

عين الشق، السيد الوزير املحترم، أن العمدة ديال الدار البيضاء هو 

معانا اليوم، اللي كينتمي للحزب ديالك، عندكم واش ما عندكومش 

وال  املطرح؟  هاذ  تصايبو  باش  معندكومش  الفلوس  املالية،  الكلفة 

ما عندكومش األفكار وال كاين �سي اختالل كولوه لينا؟ السيد الوزير 

املحترم إيال كنتي غادين متبقاش تم�سي معضلين مرة COP 22 ينظمو 

املغرب؟ سير مع الطريق شارع محمد السادس وشوف املواد السامة 

اللي مكبوبة تماك، وشوف الدخان املتصاعد على سكان ديال الدار 

البيضاء، كل �سي مرض.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم  آخر،  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزاعا ري:

السيد الوزير، هذا املوضوع في الحقيقة لعقود من الزمن ونعاني 
فيه في الحقيقة على املستوى البيئي بالنسبة للساكنة املحيطة، جماعة 
الدار البيضاء كانت 35 هكتار، باش تدير حل جدري من أجل معالجة 
النفايات،  ديال  تثمين  ديال  املركز  دخول  حديث،  بشكل  النفايات 
أشكركم السيد الوزير ألن الحكومة ساهمت في اتفاقية أعدناه معكم 
أكثر من مليار ديال الدرهم، وهناك طلب اهتمام في املوضوع، لكن نريد 
منكم أن تسرعو وثيرة التوقيع على االتفاقية وكذلك تنزيل الحل الناجح 

لهذه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير على التعقيبات.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

كنحاول ما أمكن باش ما يمكنش في وقت.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم استنفذتم وقتكم السيد النائب املحترم.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

ما غيمكناش أنه مطرح اللي مسؤولين عليه 20 سنة، مجموعة 
املسؤولين مرو على الدار البيضاء، وهما تيخليو األطنان كترمى تما بال 
ما يفكرو فيها، يعني واليوم يجيو يتحاسبو مع ثالث، أربع سنوات ديال 
املسؤولية ديال وزارة الطاقة واملعادن أو ديال الجماعة، خاصنا نكونو 
معتدلين، قول عندنا مشكل، ساهمنا فيه جميعا نتعاونو نلقاو الحل، 
خليونا نتكلمو بالطريقة اللي فيها نوع من اإليجابية، راه هاذ املطرح 
ما�سي تزاد البارح، هاذ املطرح ما�سي تزاد هاذي سنة، هذا مطرح فيه 
ماليين ديال األطنان عندو سنوات، كيتحملو املسؤولية، وبالتالي اليوم 
سولني أشنو درنا أوال بعد كاين تعاون مع الدار البيضاء اعتبرناه مطرح 
ديال الدولة، ونهار اللي جلسنا مع الداخلية قلنا ليهم كاين واحد العدد 
املطارح اللي هي مطارح في الحقيقة ما�سي ديال الجماعات، ألن اإلقتصاد 
موجود تما، الرباط تما، وغيرها خاصة ما يسمى باملطارح اللي هي كبيرة 
بالجهات، بغينا الدولة تكون حاضرة، بذلك وقعنا على اتفاقية باش 
يمكن لينا نتعاونو معهم، مع الرباط، مع طنجة، مع وجدة، مع فاس، 
مع واحد العدد اللي كنعتبروها عواصم ديال الجهات وكنتحملو فيها 
واحد املسؤولية، هاد ال�سي عالش أنا قولو لينا مقترحات وكاينة أموال 

ضخات وطلبات عروض ودخالت شركات جديدة واآلن كنبحثو إن شاء 
هللا على الحل التقني، راه كاين اآلن لجنة مشتركة كنشتغلو باستمرار 
باش نختارو أحسن حل اللي غياخذ بعين االعتبار فقط 35 هكتار، ألن 
إيال بغينا نديرو حل آخر، خاصنا واحد 70 هكتار، وراه كنظن األعمال 
جارية وكنتمنى إن شاء هللا يكون الجواب اللي غيحل هاذ اإلشكالية اللي 

أنتما كتكلموا عليها، ولكن خليونا في إطار..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن االستثمار في قطاع الغاز الطبيعي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

ملد ئباملسيدالحسنا معري:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، من بين اإلجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي 
وضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي من أجل دعم االستثمار في قطاع 
الوزير؟  السيد  نسائلكم  االستثمار  هاد  تشجيع  الطبيعي، عن  الغاز 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال، أوال نبدا بهاد القضية 
هو اآلن كاين اشتغال باش نخرجوا الغاز من مطارح النفايات هذا واحد 
الجزء بغيت نبدا به عطفا على ما سبق، اليوم الحمد هلل مشينا في 
اتجاه نحيدو الفيول ونعوضوه بالغاز بمعنى إنتاج الكهرباء، في املستقبل 
ما غايكون إال من الطاقات املتجددة ومن الغاز ومن الفحم، أكثر من 
ذلك املصانع كلها تطلب الغاز بمعنى كاين توجه نحو ما بين الطاقات 
املتجددة والغاز، اليوم كاين 13 شركة كتنقب، كاين شركات في الغرب 
الحمد هلل راه لقات �سي بركة وكتعطيها للصنايعية، كاين الشركة اللي 
موجودة على مستوى الصويرة كتعطيها الفوسفاط ألنه اآلن مركب ديال 
الفوسفاط يعني أصبح الحمد هلل يستعمل الطاقات النظيفة، وكل ما 
هو غير نضيف الحمد هلل تعالج ويمكن لإلخوان يزوروا آسفي مؤخرا 
حول التحول اللي وقع، باإلضافة إلى تندرارة اللي غيعطينا %30 من 
اإلستهالك ديالنا، تم التوقيع على اإلتفاق املبدئي، تقريبا واحد حجم 
استثمارات يصل إلى 4 مليار ديال الدرهم، وإن شاء هللا هذا غادي يكون 
واحد عنوان ديال البداية ديال إن شاء هللا استكشافات في املستقبل في 
املجال ديال الغاز، هذا باإلضافة إلى استيراد الغاز اللي كنحتاجوه بكل 
الوسائل اللوجيستيكية املمكنة، إذن كاين توجهاللي غايأطرو القانون 

اللي غادي يجي عندكم إن شاء هللا ديال الغاز الطبيعي.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداحازةاملصوفي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

مجال  في  الحكومة  مجهودات  نثمن  الحقيقة  في  الوزير،  السيد 
الطاقة اللي انخفضت التبعية الطاقية من %98 سنة 2008 إلى 91.7 
في 2018، ولكن ما زالت الفاتورة الطاقية السيد الوزير مرتفعة وتتبلغ 
82.2 مليار درهم وحجم االستهالك الوطني من الغاز الطبيعي تيبلغ 1.04 
مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 5.5 السيد الوزير من حصة الباقة الطاقية 
للمغرب، لذلك نتساءل السيد الوزير عن مستقبل االستثمار في الغاز 
الطبيعي ببالدنا، وخاصة وأنتم الوزارة ديالكم أطلقت عروض تحفيزية 
للشركات العاملية، وبلغ عدد الرخص كما ذكرتم السيد الوزير70 منها 
42 بحرية، اإلنتاج السيد الوزير بلغ 86 مليون متر مكعب، لكن السيد 
الوزير كما تعلمون الغاز الطبيعي وقود متعدد االستخدامات يرتبط 
نموه جزئيا بفوائده البيئية، لكن حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
أنه يتم حاليا إعادة تشكيل أسواق الغاز العاملية، والبد أن تستحضر 

هذا  في  باالستثمار  املرتبطة  واإلكراهات  التحديات  مختلف  بالدنا 

القطاع. السيد الوزير، نتساءل عن مشروع ديال املنصة ديال الغاز في 

الجرف األصفر..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم تفضل 

السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي.

ملد ئباملسيداملكبي7اق نة:

السيد الوزير، يتم الكالم كثيرا في اآلونة األخيرة عن استغالل الغاز 

الطبيعي بمنطقة تندرارة معتركرة، وقد أشرتم إلى أنه تم عقد اتفاقية 

مع املكتب الوطني للكهرباء من أجل تزويد املكتب بهذه الطاقة، عندي 

2 ديال األسئلة :

االقتصاد  منها  أوال: هل هناك كميات مشجعة، ألنها سيستفيد 

الوطني؟

ثانيا: هل هناك استفادة بالنسبة للمنطقة وألبناء املنطقة الذين 

ينتظرون الكثير من هذه املواد؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

على  الوزير  السيد  رد  نعم  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هل 

التعقيبين.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

نبدا بهاد السؤال األخير، اليوم في البالد ديالنا خذات قرار، الحكومة 
مشات في واحد اإلتجاه أن املشاريع الكبرى، سواء كانت ديال الطاقة، 
الغاز نموذجا، أو ديال املعادن أو غيرها، البد أن يكون لها أثر على املستوى 
املحلي، ما يسمى ب le jargon ديال العالم: local counter بمعنى البد 
تكون املناولة محلية، جزء من التشغيل يكون محلي، جزء من العائد 
أن تستفيد منه املنطقة من حيث البنيات التحتية والبنية اإلجتماعية.. 
واحد العدد ديال األمور، دابا هذا توجه، وغالبا سيأتي إن شاء هللا في 
القوانين املنظمة ديال ما يسمى باملشاريع الكبرى، كاين حديث مع السيد 
وزير املالية، ولكن على األقل فالطاقة واملعادن هاد�سي سنحرص عليه، 
أكثر من ذلك، مشينا في اإلتجاه، ما غيمكنش بالدنا تحط مئات املاليير 
ديال االستثمارات، وما تكونش عندها صناعة مرتبطة بهذا املجال، 
بحال الصناعة الطاقية اللي بدات الحمد هلل كتبان، والبحث العلمي، 
والحمد هلل يمكن لنا نعطيكم بعض التفاصيل، وراه كان الحمد هلل 
في اللجنة عطيتكم التفاصيل ديال االستثمارات في هذا املجال ديال 

البحث العلمي ديال الصناعات.

في  يم�سي  غادي  تندرارة  ديال  هاد..  ليكم  نقول  نبغي  أنا  ولذلك 
لكن  سنوات،   5 نزيدو  يمكن  سنوات،  العشر  واحد  ديال  اإلتجاه 
اكتفيناش بما حصل، اآلن وسعنا الدائرة ديال االستكشافات، نتمناوا 
 le إن شاء هللا أن يكون أكثر من ذلك، كنشكركم على الحديث على هاد
Mix énergétique باش نخفف الكلفة الطاقية، ولكن هللا غالب، لحد 
الساعة بالدنا كتخلص 82 مليار ديال الدرهم باش نستوردو الطاقة، 
غير باش يعرفوها املواطنين، كنحاولوا نتحكمو فجزء منها من خالل 

الطاقات املتجددة، من خالل شوية الغاز اللي كنكتشفو..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا للسيد الوزير، سؤال عن آثار إعادة هيكلة النشاط املنجمي 
التقليدي على املستفيدين منه، للسيدات والسادة النواب من فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

ملد ئباملسيدامصطفىاملكرني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، عن إعادة هيكلة النشاط املنجمي التقليدي 
وآثار هذه الهيكلة على النشاط املنجمي نسائلكم السيد الوزير املحترم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، فجميع األنشطة االقتصادية كاين 
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األنشطة الكبيرة وكاين األنشطة اللي هي تقليدية أو اللي هي صغيرة، 
ولذلك كاين التوازن الحمد هلل في املنظومة ديال االستثمار في البالد 
ديالنا، حنا مشينا في إطار ديال املعادن كما في علمكم، سبق أن عرضت 
ذلك على املجلس املوقر، على أننا أحيينا LA CADETAV، فهاديك اللي 
اإلداري  املجلس  املدير،  لها  تعين  التقليديين،  باملنجميين  مهتمة  هي 
سينعقد، اآلن هي اللي غتكلف باش تأطر املنجميين التقليديين، هي اللي 
غتكفل باش تكون وسيطة فيما يتعلق بالبيع ديال املنتوجات ديالهم، 
هي اللي غتكلف باش يمكن لها حتى األضرار الناجمة، ما يسمى بالتغطية 
فيما يتعلق باألضرار الناجمة، ولكن بغينا نمشيو أكثر من ذلك، ألنه 
النشاط املنجمي التقليدي ال يستغل إلى الجزء القليل، بجانب هاديك 
األنشطة املناجمية التقليدية غتكون إن شاء هللا استثمارات ضخمة 
في املنطقة، اللي اآلن كنوجدو إن شاء هللا zoning باش نديرو طلبات 
العروض، وغيوقع تكامل بين األنشطة الكبيرة مع األنشطة التقليدية 
باش إن شاء هللا األبناء ديالنا، بدل ما نبقاو نتكلموا على 1300 وال 
2000 وال حتى 3000 اللي كيشتغلو، نوليو كنتكلمو على منطقة بكاملها 
تستفيد من العائد ديال املناجم اللي هو واحد املؤهالت كبيرة في منطقة 
 CADETAV التعاونية  هاد  بأن  نضيف  نبغي  وفقط  تافياللت.  درعة 
تعاونية وطنية ديال جميع املنجميين التقليديين والصغار على الصعيد 

الوطني. وتعطى األولوية طبعا لدرعة تافياللت.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزالع يض:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ال�سي  هاد  وصراحة  التوضيحات،  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
 33.13 القانون  ديال  اآلثار  نوقفو على  بغينا  السؤال.  عالش طرحنا 
على املنجمي الصغير، واليوم كتبشرونا بهاد العمل، وتكون مناسبة 
أنه يوقف   ،CADETAV إيال غادي ينعقد املجلس اإلداري ديال  لنا، 
على بعض األمور األساسية، فعلى املستوى اإلجتماعي، نريد تحسين 
ظروف اشتغال العاملين باملجال، وحمايتهم من املخاطر، وتمكينهم من 
االستفادة من التغطية االجتماعية، السيد الوزير، كذلك نريد الحماية 
املنتجين الصغار من االحتكار ومضاربة املستثمرين الكبار، ونريد كذلك 
إرساء شروط االستدامة في االشتغال أو في االستغالل، وعلى املستوى 
االقتصادي، السيد الوزير نريد دعم قدرات املنجم التقليدي في اإلنتاج 
والتسويق وملا ال التثمين، ودعم التكتل في إطار تعاونيات اآلن تنقولو 
هاذ التعاونية يمكن كإضافة تكون م تعاونية للجميع، ولكن نريد يكون 
هاذ الجانب هذا، ودمقرطة جهاز املجلس اإلداري وتفادي هيمنة وتحكم 
املستثمرين الكبار، ونريد تثمين املنتوج املنجمي بعين املكان بحيث ال 
يمكن أن ننتظر أن يرحل يعني املنتوج املنجمي يعني خام إلى آسفي ولكن 
يعني تثمن في عين املكان، وأخيرا على مستوى البيئي نريد معرفة مدى 

األثر البيئي مع تطبيق اإلجراءات الواردة بالقانون..، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ ال تعقيب 
إضافي، الرد السيد الوزير ما فضل من ثوان.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، إن شاء هللا هذا يحتاج إلى وقت نجيو 
نعرضو عليكم ال تعديالت اللي كاينة في القانون اللي كنوجدوها فيما 
يتعلق باملعادن واللي نبغي نقوليكم كيم�سي للتثمين والتصنيع املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة اآلثار على الجماعات املحليةن هاذ القانون غادي 
يجي إن شاء هللا عندكم بما فيها هاذ ال�سي اللي كتكلمو عليه مرتبط 
ديال   2 الجهات  بغينا مع  أكثر من ذلك  إلى غير ذلك، ولكن  بالبيئة 

الحوايج وبدينا كنشتغلو معهم:

أوال: الخريطة الجيولوجية باش نعرفو مؤهالت ورا وقعنا مع جميع 
الجهات؛

ثانيا: في كل جهة بغينا نخلقو واحد املنظومة ديال التصنيع ديال 
املعادن وبدينا اآلن الحديث مع وحدة ديال للجهات ودرعة -تافياللت 

اللي فيها غالبية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بالنسبة  القرب  وكالة  إحداث  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للكهرباء واملاء للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداملسياو:

شكرماملسيدةاملوزيرة،

ملسيداملوزير،

ملسيداملرئيسامملحت7مة،

ملس نةاملدومبامملحت7مون،

السيد الوزير، اليوم بغينا نقتسمو معكم واحد املشكل اللي كتعاني 
منو املناطق القروية، وهو تقريب اإلدارة والخدمات للمواطنين خطاب 
امللكي البالد تيقول تقريب اإلدارة للمواطن، بغينا هاذ املواكبة ونقترح 
عليكم بعض الحلول وكذلك عاود ثاني هاذ املشاكل ديال الجماعات، 
عملتو الفروع ديال استخالص في املدن وخليتو هذاك اللي يجي من 
القرية ألبعد نقطة الحدود مع الشاون غادي يخلص الفاكتورة ديال 
الضوء في العرائش، البطاقة غادي يعبأها ب 50 درهم غادي يصير 
عليها 150 درهم، باهلل عليكم بغينا غير نفهمو هاذ املشكل! نشوف آش 
غنديرو! نقترح عليكم السيد الوزير �سي نموذج اتفاقية مع الجماعات 
املحلية يكون بعض املحالت اللي هي رهن اإلشارة وكل جماعة نعطي 
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موظف في إطار تسيير املأمورية للمواطنين ديالو ديال الجماعات وأنتما 
زو على البطاقة ألن التعبئة 

ّ
تستخلصو املسائل ديالكم، وخاصة ترك

هي الحل وقع لكم مشكل شغلكم هذاك، ولكن واتصاالت املغرب ما 
عندهاش مشكل فهاذ التعبئة، بغينا تعاودو النظر فهاذ الطريقة ديال 
التعامل ديال البطاقة وبغينا في لك املركز يكون فيه الفاكس خالصو 
السيد الوزير باللي أن عندكم خلل آخر الريزو في وزان والضوء كيتقطع 
ة في جماعة إقليم العرائش، باراكا من هاذ ال�سي! إيال تقطع في 

ّ
في القل

وزان دّبرو معه وعاود في العرائش إيال تقطع دبرو معه، دبا تقطع في 
ة، بغينا هاذ اإلشكال حتى هو 

ّ
وزان وتقطع في العرائش جماعة القل

تحلوه، كذلك السكن الشتات و بعض األسالك اللي مقطعة و بعض 
األعمدة اللي هي ساقة على األرض كتم�سي عليها املاشية والناس، بغينا 
هللا يرحم الوالدين شوية ديال الجودة مع هاذ الناس ما عندناش الشك 

في الصرامة ديالك..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

السيد النائب املحترم، لم يصلني أي شكاية انقطع في وزان واحبس 
راه  طبعا  ولكن  وصلنيش،  ما  ليا  غيقولها  كانت  إيال  العرايش،  على 
سبق تعرفت عليكم وعرفت في اللجنة حجم االستثمارات اللي كيقوم 
بها املكتب الوطني لتطوير الشبكة باش يزيد في الخطوط، راه الحمد 
هلل دبا اآلن مشينا من الشمال إلى الجنوب مشينا للعالم القروي باش 
يزيد املحّوالت باش يعالج هاذ اإلشكاليات اللي تكلمتو عليها سبب ديال 
االنقطاعات وديال السرقة وديال بعض املرات كتجي الرياح اللي هي 
اللي  األعمدة  ديال  باألرقام شحال  باآلالف  إشكاالت عطيناكم عدد 
تساقطت وكنعالجوها وشنو هي البرامج اللي كاينة في املستقبل، بالنسبة 
لهاذ القرب من املواطن أن أشكركم على هاذ السؤال، طبعا هذا جميع 
السادة النواب كيتواصل معنا على هاذ املوضوع هذا، اآلن درنا مشينا 
فوضنا وقلنا أودي واش ما يمكنش هاذ النقط ديال التواصل مع املواطن 
ما تكونش فرصة ديال خلق فرص ديال الشغل؟ ولذلك درنا ما يقارب 
من 1200 نقطة خاصة، بمعنى كيّدار طلب العروض وكيتختارو الناس 
لو شوية ديال الفلوس، على أقل تقدير 

ّ
 2 كيدخ

ّ
كيشتغل فيها واحد وال

كيدخلوا ما بين 2000 حتى ل 3000 درهم ربح ليهم، بمن بعد ما بقيناش 
فقط بغينا اإلدارة اللي تم�سي بغينا نخلقو فرص، اآلن كنتناقشو مع 
يعني مع بريد املغرب، اليوم بدينا كستعملو التقنيات الجديدة، طبعا 
فهاذ القضية في إطار شراكات مع الجماعات احنا جاهزين إن شاء هللا 
إيال كان نزيدو نطورو، ألن اللي مهم عند املكتب الوطني هو أنه خصو 
يوّصل الخدمة، وفي نفس الوقت خصو الزبون أن مرتاح في عالقته مع 
املكتب الوطني، ألن أشنا هو الفائدة تدير استثمارات إيال ما كان الزبون 
غير مرتاح؟ فلذلك حنا متافقين، ال ال هو ما محتاجش كاع التفاقيات 

مع الجماعات، احنا مستعدين نوسعو هاذ الشبكة، مستعدين مع 
بريد املغرب، اآلن غنديروما يسمى..، السنة املقبلة غنمشيو ما يسمى 
ب les compteurs intelligents يعني بمعدالت اللى غتسّهل للمواطنين 
الهاتف  استعمال  قلنا  كما  فيها  بما  الوطني،  املكتب  مع  العالقة 

واألنترنيت وغيرو.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم تعقيب 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق التجمع الدستوري.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةاملزي ني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، أنا في نفس املوضوع كنت قد تقدمت بسؤال كتابي 
ولكن جات املناسبة سانحة على أن استمعت للجواب ديالكم، أشاطر 
زميلي في نفس املشكل نعانيه باملنطقة اللي كنتمي إليها سواء عمالة 
ديال  الساكنة  أن  أنجرة، حيث  الفحص-  -الفنيدق، سواء  املضيق 
العالم القروي كتضطر على أنها تخدها 4 ديال التنقالت باش توصل 
لواحد النقطة اللي غتأدي فيها فواتير الكهرباء، وهذا صعيب وصعيب 
جدا خاصة أننا كنعرفو الفقر والهشاشة اللي كيعانيو منها الساكنة 
ديال العالم القروي، وبالتالي في بعض األحيان املصاريف ديال التنقل 
كتكون كتضوبل أو كتريّبل الفاتورة، ولهذا كنهنأكم السيد الوزير على 
أنكم فكرتو على أنكم تخرجوهاذ الخطة لحيز الوجود، وفي نفس الوقت 
تخلقو فرص الشغل، هاذي مزيانة ومزيانة بزاف ولكن، كنتمناو أنها 

تخرج لحيز الوجود في أقرب وقت، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذن رد السيد الوزير على التعقيب.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، طبعا شكرا السيد، فمتفق معكم 
الوطني  فاملكتب  القابلية  كاينش  ما  الخدمات  ما حسناش  إيال  ألنه 
جاوبت  يعني  أنا  الخدمات،  يحّسن  خصو  طبعا  استثمارات  كيدير 
اليوم كنستعملو جميع الوسائل أوال: كاين portail والتواصل املباشر 
مع املكتب الوطني، هاذ ال�سي راه علن عليه ودار عليه حملة واعطاكم 
الهاتف اللي هو gratuit اللي هو مجانا، واعطى األنترنيت اللي هو مجانا 
العالم القروي تبارك هللا فيه  العالم الحضري  واليوم ما�سي غير في 
جميع يعني اإلمكانيات ديال التواصل، مشينا قضية توزيع هاذ الشبكة 
اليوم هاذ القضية إن شاء هللا ديال تقريب الخدمات من املواطنين اللي 
هوجزء من اإلصالح اإلداري، فطبعا إن شاء هللا سنحاول ما أمكن أننا 
نزيدو فيها خطوات أخرى باش املواطن يكون مرتاح مع املكتب الوطني 

وغيره من الخدمات ديال الدولة وديال املؤسسات التابعة للدولة.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا 
نكون قد أنهينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، نمر اآلن 
لتناول الكلمة وفق املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر مع 
اإلخبار أن الحكومة راسلت رئاسة املجلس للتعبير عن عدم استعدادها 
للتفاعل مع الطلبات التي تقدم بها السيدات والسادة أعضاء املجلس 
املوقر، في بداية الجلسة تحدثنا على 3 أسئلة في إطار املادة 152 ارتأى 
فريقا العدالة والتنمية والتجمع الدستوري تأجيله إحاطتهما إلى وقات 
الحق، الكلمة للمتحدث األول والوحيد عن فريق األصالة واملعاصرة 
حول شكاوي الفالحين من غالء أسعار األعالف املدعمة ومن استمرار 
التجاوزات واالختالالت التدبيرية لعملية التوزيع التي شابت العمليات 

السابقة، فليتفضل أحد النواب مشكورا.

ملد ئباملسيداهش ماممله جري:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

طلبنا نتناول الكلمة لإلحاطة بهاد املوضوع، هذا األسبوع الثالث 
والنظام الداخلي واضح، يعني الوجوب يأتي من األسبوع الثاني، وربما راه 
تأخرنا فهاد امللف، ألن دار برنامج لدعم األعالف، كانوا فيه اختالالت، 
اليوم الواقع هو اللي كيتكلم، احنا كنتكلمو على الكسابة على اآلالف د 

األشخاص ما عاوناتهم الحكومة، ما عاونهم املغرب األخضر، ما عاونهم 

حتى واحد كافيين خيرهم شرهم، اليوم كيشري النخالة ب 3 دراهم و20 

فرنك، اليوم كيشري الشعير البلدي ب2 دراهم و50 فرنك، يعني هذا 

الراجل هي اللي كانوا كيقولو زمان، البهيمة كتاكل راسها، يعني الراجل 

كيدي النص ديال البهائم ديالو السوق كيبيعها باش يشري بها أعالف 

للنصف اآلخر، ولهذا احنا كنتمناو تجاوب الحكومة، ألن هذا ملف آني 

وحقيقي، أوال في معالجة االختالالت اللي عرفات البرنامج ديال شهر 8 

احنا ما كنكروش فضل هللا بأنه كان برنامج في غشت لبعض األقاليم 

اللي عاشت مشاكل، ولكن كاين اختالالت في التوزيع، جرت العادة بأنه 

يتم نقل األعالف إلى األقاليم، والفالح كيدي البطاقة ديالو كياخد داك 

ال�سي عالش قد، ألنه ما عندوش التمويل، اليوم كيطلبو منهم باش 

يجتمعو 5 د الناس أو 10د الناس باش يديرو 14 طن، الناس عايشة 

عندنا مشاكل في إقليم شيشاوة، بغينا نعرفو إقليم شيشاوة، إقليم 

اليوسفية، إقليم الرحامنة اللي كنعرفهم أنا عايش وسط منهم جهة 

مراكش آسفي، عشنا مشاكل في توزيع الحصة األولى، ولهذا كنطلبو في 

إطار التضامن الحكومي باش هاد ال�سي يوصل للسيد وزير الفالحة، راه 

الكساب إيال خليتوه من هنا باش يطرتق الربيع عاوتاني ويجيو األعالف 

ديال هللا تبارك وتعالى، راه ما غيلقى عندو كسيبة، راه غادي عاوتاني 
يجي الربيع والبهايم ما كاينينش، خصنا نعتقو هاد الراجل يبقى كافينا 
خيرو وشرو، وشكرا نبغي توصل هاد ال�سي السيد الوزير للسيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نعم السيد الوزير تفضل.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهياني بةاعنا
ملسيدامملصطفىاملرميد،ا زيراملد لةامملكلفابحقوقامالنس نا

 ملعالق تامعامل 7مل ن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة النائب، أوال نيابة عن السيد وزير الدولة املكلف بحقوق 
اإلنسان والعالقات مع البرملان الذي أنوب عنه لتعذر حضوره الرتباطه 
بهذا  مرتبطة  قانونية  دفوع  لدينا  تأجيله،  عنه  تعذر  آخر  بموعد 
النائب األمر يتعلق بنصوص واضحة  الرئيسة، السيد  األمر السيدة 
واجتهادات دستورية واضحة، املحكمة الدستورية واملجلس الدستوري 
قبل ذلك، األمر يتعلق بالفصول من 100 إلى 106 من الدستور واضحة 
وصريحة في كيفية مراقبة الحكومة وفي كيفية التعامل بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، بعد ذلك املادة 152 من النظام الداخلي لهاد 
املجلس، تقول بصريح العبارة عبارة واضحة ال تحتاج إلى أي تأويل 
تقول »يقوم رئيس املجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات املذكورة 
وتبرمج املواضيع باتفاق معها« باتفاق معها في اللغة العربية تعني أن 
يكون هناك اتفاق بين البرملان والحكومة في برمجته، الحكومة راسلت 
املجلس كما تفضلت بذلك السيدة الرئيسة تؤكد على موافقتها على 
برمجة هذه اإلحاطة، قرار املحكمة الدستورية 13/924 الصادر بتاريخ 
لدستورية  الدستورية  املحكمة  فحص  بمناسبة   2013 غشت   22
النظام الداخلي ملجلس النواب تقول، املحكمة الدستورية في تعليل 
قرارها ما يلي: وحيث أن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
يعد بمقت�سى الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور من املبادئ 
الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، وحيث إنه بناء 
على ذلك فإن ما تتضمنه هذه املادة من منح األسبقية الزمنية للتحدث 
في موضوع عام وطارئ في جلسة مخصصة دستوريا ألسئلة النواب أو 

أجوبة الحكومة وفق.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نعم أنا نعطيك نقطة نظام للسيد النائب عن 
فريق األصالة املعاصرة.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي7ةا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

لألسف  واد،  في  والبرملان  واد  في  الحكومة  أن  أخرى  مرة  نتفاجأ 
أقولها، ألنه هذا املوضوع كنا قد حسمنا في اجتماع ندوة الرؤساء الذي 
يكون فيه رؤساء الفرق ورئيسة املجموعة النيابية ورئيس املجلس، 
والنظام الداخلي واضح فيه، ال داعي أن نعود لقراءة اجتهادات املحكمة 
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الدستورية على اعتبار أن النظام الداخلي أيضا مر من مجهر املحكمة 
البرمجة  واضح  والنص  الدستورية  املحكمة  رقابة  ومن  الدستورية 
األمر  الرئيسة،  السيدة  تتجاوب،  ال  التي  الحالة  في  تلقائية  كتكون 
واضح وحسمنا فيه والسادة الرؤساء ديال الفرق كيكونو حاضرين في 
هاد االجتماع ما�سي هذا اجتهاد كيوقع حتى في الجلسة العامة هو أنه 

البرمجة تتم بشكل أوتوماتيكي في األسبوع الثاني من بعد عدم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا جزيال، نقطة نظام للسيد النائب املحترم عن فريق العدالة 
والتنمية، السيد النائب املحترم أخذت حصتك من الكالم.

ملد ئباملسيداعبداهللاابو منوا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أنا كنظن بأنه الرئيس مع الرؤساء كان املوقف ديالهم واضح، أنا 
بغيت نضيف احنا ما ندخلوش في النقاش السيا�سي والدستوري وإال 

غادي نرجعو ما كان يقع بمجلس املستشارين، احنا هادي مؤسسة 

النقاش خاصو  نتافقو خاص الحكومة هي األولى تجاوب إما  خصنا 

يكون هنا البرملان وإما غيكون على برا بالطريقة اللي كنعرف، الحكومة 

مسؤولة باش تجاوب مع البرملان وباش تجي ألنه دابا هذا املوضوع، آش 

فيه من مشكل نجيو ناقشو العلف شنو املشكل؟ وال ناقشو أي موضوع، 

الحكومة كيخصها تساهم في النقاش داخل هاد املؤسسة أنا كنقولها 

وكنعاودها كيخص النقاش السيا�سي يرجع لهاد املؤسسة والحكومة 

خاصها تحترم هاد املؤسسة، راه ما كاينش 100 يوم، كاين واحد اليوم 

في األسبوع تجي تجاوب عليه، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نعم رئاسة املجلس رجحت برمجة هذه، إذن قلت رئاسة املجلس 
رجحت برمجة تناول الكلمة في إطار املادة 152 رغبة منها في تحويل هذا 

الفضاء إلى فضاء يتفاعل مع عموم املواطنين واملواطنات والقضايا 
الراهنة، شكرا للجميع ورفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملرمبعةا ملتسعينابعداممل ئة

ملت ريخ: اإلثنين 26 ربيع الثاني 1441ه )23 دجنبر 2019(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  املشفوع  حياة  السيدة  ملرئ سة: 
النواب.

ملتوقيت: أربع ساعات وأربعة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة مساء والدقيقة الثامنة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعا 1:  جد 1ا
الحكومية التالية:

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

العدل؛ .•

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان؛ .•

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  .•
والبحث  العالي  بالتعليم  املكلفة  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 

العلمي؛

ملسيدةاحي ةامملشفوع،ارئيسةاملجلسة:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيدا زيراملد لةامملحت7م،

ملس نةاملوزرمءامملحت7مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
لألسئلة  خاصة  جلسة  في  مجددا  نلتقي  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي 
الشفهية، ويتضمن جدول أعمالها 30 سؤاال شفهيا، تهم القطاعات 
العدل،  املنهي،  واإلدماج  الشغل  والبيئة،  واملعادن  الطاقة  التالية: 
والقطاع املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، ثم التعليم 
الداخلي،  النظام  من   149 املادة  وفق  واآلن  العلمي.  والبحث  العالي 
نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

املجلس قصد تالوتها مشكورة.

ملسيدةاأسا ءامغاللواأميدةامملجلس:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

توصل مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، تقدمت  .•
به النائبة السيدة ابتسام عزاوي من فريق األصالة واملعاصرة.

ومن الفريق االشتراكي، توصل مكتب املجلس ب:

مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 46 من القانون رقم  .•
55.05 بمثابة النظام األسا�سي للوظيفة العمومية.

مقترح قانون يق�سي بتعديل املادة 152 من مدونة األسرة. .•

مقترح قانون يرمي إلى تتميم املادة 3 من القانون رقم 18.12  .•
يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

مقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي. .•

توصل املجلس أيضا بقرار يتعلق بالغائبين للمرة السادسة، تطبيقا 
ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69، 
ملجلس  الداخلي  النظام  من  و147   146 املادتين  بمقتضيات  وعمال 
النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم، تغيبوا 
عن الجلسة العامة للمرة السادسة خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق 
من  والرابعة  الثالثة  فقرتين  في  املحددة  الداخلي  النظام  مقتضيات 
املادة 147، القتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم، 
بحسب عدد األيام التي وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول، وتالوة 
للبرملان،  الرسمية  الجريدة  في  ونشرها  العامة  الجلسة  في  أسمائهم 
والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكتروني. ويتعلق األمر بالسيدات 
والسادة النواب: فاطمة الزهراء املنصوري: جلسات 14 و28 أكتوبر، 
و4 و13 و14 نونبر، و2 دجنبر 2019. جواد الدواحي: جلسات 14 و28 

أكتوبر، و13 و14 و25 نونبر، و2 دجنبر 2019.

يتعلق أيضا األمر بالغائبين للمرة السابعة، تطبيقا ألحكام الدستور 
املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69، وعمال بمقتضيات 
أن  النواب، وحيث  الداخلي ملجلس  النظام  105 و106 من  املادتين 
السيدات والسادة النواب التالية أسمائهم تغيبوا عن اجتماع لجنة 
التعليم والثقافة واالتصال للمرة السابعة خالل هذه الدورة، تقرر 
تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحددة في املادة 106 القتطاع مبلغ 
مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم، بحسب عدد األيام التي 
وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول، واإلعالن عن هذا اإلجراء في 
الجلسة العامة ونشره في ونشرها في الجريدة الرسمية للبرملان، ويتعلق 

األمر ب

السيدة النائبة عزيزة أبا: اجتماعات 30 و31 أكتوبر( و4 و5 و7 
و12 و14 نونبر2019.

النواب:  والسادة  بالسيدات  األمر  يتعلق  الثانية،  للمرة  الغائبون 
أسماء الشعبي، السعد ابن زروال

بدر التوامي، رشيد التامك، فؤاد الدرقاوي، بوشعيب عمار، عزيزة 
الشكاف، جواد الناصري، عبد الحق مهذب، حميد شباط، وذلك فيما 
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يتعلق بجلسات 14، 21، 28 أكتوبر و4، 13، 14 و25 نونبر و2 دجنبر 
.2019

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب هي 122 سؤاال شفويا، 132 سؤاال كتابيا، شكرا السيدة 

الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرماملسيدةاأميدةامملجلس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

السيدات  لدن  من  املقدمة  الطلبات  يخص  فيما  اإلشارة،  أود 
ملجلس  الداخلي  النظام  من   152 املادة  على  بناء  النواب،  والسادة 

النواب، فقد برمجت الطلبات التالية:

األوضاع النفسية والصحية الخطيرة التي يعيشها مر�سى السرطان 
بسبب افتقاد األدوية بمراكز العالج، تقدمت به النائبة املحترمة السيدة 

زهور الوهابي، عن فريق األصالة املعاصرة.

بالصيدليات، وانعكاس ذلك على حياة  انعدام عدد من األدوية 
عن  الدين مضيان،  نور  السيد  املحترم  النائب  به  تقدم  املواطنين، 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النقص املسجل في مادة األنسولين الخاصة بعالج مرض السكري 
مصطفى  السيد  املحترم  النائب  به  تقدم  ببالدنا،  الصحية  باملراكز 

اإلبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية.

اختفاء وانقطاع العديد من األدوية الخاصة باألمراض املزمنة من 
الصيدليات، تقدم به السيد النائب املحترم السيد محمد مبديع، عن 

الفريق الحركي.

أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين على أنه ستعقد جلسة 
مشاريع  على  والتصويت  للدراسة  ستخصص  تشريعية،  عمومية 

القوانين الجاهزة، وذلك مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفوية هاته.

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
نستهلها بقطاع..، ما�سي مشكل، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
)نقطةانظ م(:

عفوا السيدة الرئيسة، لدي نقطة نظام حول تدبير هذه الجلسة 
املستمرة  الغيابات  الحظنا  حيث  بالبرمجة،  يتعلق  فيما  الشفهية 
واملتكررة لقطاعات وزارية مهمة واستراتيجية، ليس ألول مرة، ال�سيء 
الذي يؤثر على مسار هذه الجلسة األسبوعية، فاليوم، وقبل اليوم، كانت 
في األسابيع املاضية كذلك، لكن اليوم أكثر، 23 قطاع لم تتم برمجة إال 

4 د القطاعات، لألسف وهذا السلوك السلبي في تعامل الحكومة مع 
البرملان، نرفضه بشدة ونطلب من الرئاسة واملكتب والحكومة معا، أن 
يشتغلوا من أجل تجاوز هذه االختالالت، فهذا نعتبره، حنا في الفريق 
االستقاللي، إهانة واستهداف لهذه املؤسسة، وبالتالي يؤثر سلبا على 
التعاون الذي ينص عليه الدستور بين املؤسسة التشريعية والحكومة.

فلذلك السيدة الرئيسة، ننبه الحكومة ليس ألول مرة، وكذلك حتى 
في التعامل مع املادة 152، حين يتعلق األمر بقضايا طارئة. الحكومة 
وباملناسبة  وآخر.  القانون،  فوق  وزير  هناك  فليس  إذن  تتفاعل،  ال 
كذلك نشكر مجموعة من الوزراء اللي كانوا برملانيين ويحضرون بشكل 
العمل  في مراقبة  النواب  التجاوب مع األسئلة ومع حق  في  مستمر، 
الحكومي، ولكن هناك وزراء، لألسف، يعتبرون أنفسهم دائما ربما فوق 
هذه املؤسسة وفوق القانون، وهذا لن نقبله ولن يقبله أي نائب يعني 

داخل هذه املؤسسة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداشقرمناأم مارئيساملفريقامالشت7مكيا)نقطةا
نظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

الغياب  هاد  كنستغربو  يعني  األغلبية،  موقع  ومن  بدورنا  احنا 
اليوم  ديال  الجلسة  في  ربما  القطاعات،  من  مجموعة  ديال  املتكرر 
مدى  حول  تساؤل  كنطرحو  كيجعلنا  اللي  الغياب،  ديال  كبير  عدد 
احترام الوزراء الغائبون، لدولة املؤسسات واحترامهم للدستور، بالدنا 
حققت تراكمات، النضال من أجل دولة املؤسسات، من أجل مغرب 
الديمقراطية كانت فيه تضحيات جسيمة، ما يمكنش اليوم، على أن 
عدد من الوزراء يعملوا على تبخيس العمل البرملاني، هذه الجلسة، 
جلسة دستورية يجب أن تحترم، ويجب أن يبرمجوا أشغالهم وفق عمل 
البرملان، جلسة األسئلة الشفوية هي جلسة دستورية يجب أن تؤخذ 
بعين اإلعتبار، وإذا ما كان هناك وزراء يعتبرون أنه فقط موظفون 
بصفة وزير، فنحن نقول لهم بأن الوزير له مسؤولية سياسية، وصورة 
الفاعل السيا�سي ببالدنا عندها األهمية ديالها، ألن الفاعل السيا�سي 
يساهم بشكل كبير في مسار التحوالت في بالدنا، نتمنى من الحكومة أن 
تلتقط مداخلتنا هذه، وتعمل على أن يحترمها الوزراء، وأن يكون هناك 

حضور فعلي في هذه الجلسة، احتراما للمؤسسات، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامحاداأبدرمرارئيسافريقامجص لةا مملع صرةا
)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،
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احنا في فريق األصالة واملعاصرة، ال طاملا نبهنا إلى طريقة التعامل 
الحكومة مع املجلس املوقر، ما�سي مرة ما�سي جوج ما�سي ثالثة، وقلنا 
املجلس، وما  أهمية من هذا  أكثر  يعتبرون نفسهم  بأن هناك وزراء 
خصنا غير نجبدوهم باإلسم، أذكر الرئاسة السيدة الرئيسة، بأنه اليوم 
في اجتماع الرؤساء، قلنا بأنه كمعارضة، راه إذا الحكومة تكرر منها مثل 
هاد التصرف، سنضطر لإلنسحاب، ونزيد ليك، اليوم فاالجتماع ديال 
فريق األصالة واملعاصرة، كنا ما بغيناش كاع نجيو، ألن كنشوفو بأن 
هناك استهداف وكاين الحكرة من الحكومة، ما�سي فقط في تعاملها مع 
املجلس املوقر، بل تعاملها مع املعارضة ككل، وبالتالي فاعتبر بأنه هذه 
آخر مرة اللي يمكن أننا نصبرو للحكومة تتعامل معنا بهذه الطريقة، 

وخاصة نحن فرق املعارضة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، ومن بعد السيد النائب املحترم.

ملعدملةا فريقا رئيسا مإلبرمهيايا مصطفىا ملسيدا ملد ئبا
 ملتدايةا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بداية أريد أن أتقدم بالشكر لتفاعل الحكومة اإليجابي فيما يتعلق 
باإلحاطات، ألن كما سمعنا في التقرير، بأنها استجابت للتفاعل مع أربع 
طلبات للفرق، ولكن باملقابل نريد أيضا أن تتجاوب مع الدور الرقابي 
لهاد املجلس، فيما يتعلق باألسئلة الشفوية واألسئلة الكتابية، وأيضا 
حتى اللجن، ألن بغينا باش النقاش السيا�سي يكون فهاد القبة ديال 
البرملان، ألن إيال كان بعض األعضاء كيتهربو من هاد النقاش، فهذا 
طبيعي أن هاد النقاش غادي يكون في جهة أخرى، وهاد املؤسسة يجب، 
ألن الحكومة مسؤولة أمام البرملان، ويجب على أي وزير أنه يجي في 
الوقت اللي كيكون مبرمج، خص يكون عارفين بأن كاين واحد النهار اللي 
خصو يكون مقدس، واللي هو يوم اإلثنين أو يوم الثالثاء بالنسبة للغرفة 
الثانية، باش يجيو يستاجبو للدور الرقابي اللي كيمارسو البرملان، باش 
النقاش  يكون هنا داخل، ويكون هداك  نقاش، خصو  إيال كان �سي 

مثمر، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

غياب أعضاء الحكومة عن جلسات مجلس النواب ما يمكن لنا 
نفسروه إال بأن هو استهتار بهاد املؤسسة، وهاد ال�سي ما�سي أول مرة 
كانت  وبالفعل  النواب،  ومكتب مجلس  النواب  رئاسة مجلس  كنبهو 

جاوبت وتمت مراسلة رئيس الحكومة من أجل ألن هو املسؤول سياسيا 
على الحضور ديال الوزراء، رئاسة مجلس النواب قامت بالدور ديالها، 
اليوم باش كيفسر هاد ال�سي، إما رئيس الحكومة ما بقاش كيحكم، 
كولونيل  وكاين  وزير   super كاين  لوش،  ما كيسمعو  الناس  هاد  إما 
املواطن  املواطنين،  وديال  ديالنا  التفسير  هو  هذا   ،2eme classeو
اعطانا اإلنتداب باش نمثلوه، خطاب جاللة امللك، في افتتاح ديال 
مجلس النواب، كيكلف النواب باش يوصلوا املشاكل ديال املواطنين 
للحكومة، بالفعل أغلب النواب املحترمين كيجيوا كيوصلوا املشاكل 
كنمثلوا  ولينا  تفاعل،  كاينش  ما  التجاوب،  اشنو  املواطنين،  ديال 
بالفلوس  كنتخلصوا  كنمثلو  الشعب،  ممثلي  ما�سي  الشعب،  على 
على الشعب، ألن احنا براسنا كنواب مقتنعين بأن ال جدوى من هاد 
كتابي  السؤال  والكتابية،  الشفوية  األسئلة  من  جدوى  ال  األسئلة، 
كتوجه للوزير باش يسائل واحد املدير الجهوي، هذاك السؤال كيم�سي 
للمدير الجهوي هو اللي كيجيبنا لنا السؤال كيتبدل غير cachet، واش 
هذا ما�سي استهتار، واش هذا ما�سي تمثيل على الشعب؟ اليوم خصنا 
ناخذو موقف حاسم في مجلس النواب، يا إما نرجعو لهاد املؤسسة 
الهيبة ديالها، يا إما هاد الفلوس راه محتاجينهم املغاربة، فلوس كثيرة 
كتخسر على مجلس النواب، محتاجينهم املغاربة، اعطيتونا IPAD نبقاو 
نصيفطو لكم par E.mail، وجاوبونا ب mail، اليوم إيال ما كانش رئاسة 
مجلس النواب ورئيس الحكومة يلزم الحكومة التفاعل معنا في األسئلة 
نستمرو،  لناش  يمكنش  ما  قانونية  تواريخ  يعني  والكتابية  الشفوية 
وخص مجلس النواب إيال كانو بالفعل عندهم انتداب ديال املواطنين 
ناخذو كاملين أغلبية ومعارضة موقف من هاد الحكومة والوزراء اللي 

كيتغيبوا وانسحبوا في الجلسة املقبلة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد، تفضلوا.

ملد ئباملسيداملش  يابلعس 1ا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

التجمع الدستوري كباقي الفرق اللي استمعنا ليها، حتى هو كذلك 
يعني كيتساءل حول عدم حضور الحكومة لهاد املؤسسة، ألن هاد 
املؤسسة املهمة ديالها هي الرقابة ديال الحكومة، إذن إذا لم تأت هاد 
الحكومة سنراقب من؟ من يشغل البرملان؟ من يشغل البرملان؟ راه هي 
الحكومة في اللجان في الجلسات العامة في األسئلة الشفوية في واحد 
العدد ديال األمور، إذن، اآلن نحن سنسائل من؟ إذن الحكومة مطالبة 
أكثر من مرة طلبناها باش تجي وباش تحضر، وهذه مناسبة كذلك 
باش نعيدو النظر في النظام الداخلي ديال املجلس النواب، ألن احنا 
استمعنا اآلن لواحد الالئحة ديال النواب اللي ما كيحضروش والنائبات 
واللي تخذات في حقهم واحد اإلجراءات، إذن خصنا في املقابل كذلك 
الحكومة تا هي في الشكل ديال هاد املصغر أنها تعيد النظر في الحضور 
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الشعب وهنا  لهاد املؤسسة هادي، ألن هاد املؤسسة كتمثل  ديالها 
كنعطيو واحد الصورة، واحد الصورة، يعني، سلبية للمجتمع املغربي 
على هاد الحكومة هادي، إذن ال بد احنا بدورنا خصنا هاد الحكومة 
تحضر ليكون العمل، يعني، مثمر ونوّصلوا، يعني، الهموم ديال الشعب 

لهاد الحكومة اللي كتدبر يعني جميع األمور وجميع امللفات.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، مالحظات السادة الرؤساء والسادة 
اجتماع  إن شاء هللا،  اجتماع غد،  في  تثار  املحترمون سوف  النواب 
مكتب مجلس النواب، أعيد نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية، 
السيد الوزير، بغيتي تجاوب على هاد..، ال أظن، أن ال أظن أن النظام 
الداخلي، السيد وزير الدولة، النظام الداخلي ال يسمح، بأن تجيبوا 
السيد وزير الدولة هللا يجازيكم بخير هادو مالحظات ديال السادة الفرق 
وتارت شحال من مرة، ال حق لكم في اإلجابة، السيد وزير الدولة، نمر 
اآلن إلى قطاع الطاقة واملعادن والبيئة، ما هو سندكم في ذلك، أي فصل 
تتحدث عنه، ذكرنا بالفصل آش كيقول هاد الفصل؟ السيد وزير 

الدولة غير قول لنا املنطوق ديال الفصل.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل نا)نقطةانظ م(:

أنا عندي الفصل 152 وإن جاء في سياق معين ولكنه يتحدث على 
أنه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نحن  القانون،  خاصنا  االنضباط،  املرجو  الدولة،  وزير  السيد 
القانون، السيد وزير الدولة املرجو احترام الجلسة، هللا  إلى  نحتكم 
يجازيكم بخير املرجو احترام الجلسة، ال يخول لكم الفصل أن تجيبو، 
ال يخول لكم هذا الفصل اإلجابة، السؤال األول موجه إلى قطاع الطاقة 
واملعادن والبيئة سؤال عن االستراتيجية املتبعة في مجال تشغيل اليد 
العاملة املحلية باملشاريع الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب املحترم هللا 
يجازيكم بخير. السيد النائب املحترم تفضلوا، ال يجوز أن نعرقل جلسة 

دستورية.

ملد ئباملسيداملكبي7اق نة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السادة  من  نطلب  االستقاللي،  الفريق  عن  األول  بالسؤال  نبتدأ 
والسيدات النائبات االنضباط، املرجو االنضباط، الكلمة اآلن للفريق 

االستقاللي، رفعت الجلسة ملدة 5 دقائق.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

نعلن عن إتمام الجلسة، الكلمة ألحد رؤساء فرق األغلبية.

)نقطةا ملحركيا ملفريقا رئيسا مبديعا ملسيدامحادا ملد ئبا
نظ م(:

ملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

عشنا واحد اللحظة سابقة وهي تدخل جميع الفرق النيابية حول 
موضوع عندو الراهنية ديالو وهي غياب الحكومة عن األسئلة الشفوية، 
وأثير نقاش طويل وعريض، اليوم السيدة الرئيسة، بعد ما جميع الفرق 
النيابية عبرت على املوقف ديالها من هاد الظاهرة هادي، اللي كنتمناو 
تصحح باش نعطيو للمؤسسة دستوريتها الحقيقية وتفاعل بين، يكون 
التفاعل بين البرملان والحكومة، اليوم بعد التوقف ديال هاد الجلسة، 
وتفاهما وتفهما منا جميعا، وفي إطار ما يضمن الدستور من التوازنات 
بين األجهزة، فاستثناء رغم أن القانون الداخلي ال ينص على ذلك، ولكن 
حتى نيسر األمور، فال بأس السيدة الرئيسة أن نعطي الكلمة للسيد 
وزير الدولة املكلف بالعالقات مع البرملان، ربما الجواب ديالو تكون فيه 
فائدة حول هاد الظاهرة هادي اللي كنتمناو أننا نتفادوها ونصحوها في 
املستقبل إن شاء هللا، وهاد الظاهرة كذلك اللي ظهرت البد ما تساءلنا 
كيفاش يمكن لينا نالئمو القانون الداخلي ديالنا مع هاد املستجدات 
هادي، باش تيسر األمور بين األجهزة وبين الحكومة وبين البرملان، شكرا 

السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد رئيس الفريق الحركي، الكلمة اآلن للسيد رئيس الفريق 
االستقاللي عن املعارضة.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

فعال أنه هاد التوقف فيه فائدة كثيرة، ألن عشنا واحد اللحظة 
قانونية مهمة جدا، ربما ألول مرة يتم التعرض لهذه اإلشكالية، النظام 
الداخلي صريح ال يمنح الرد للحكومة، هذا حق أي نقطة نظام حق 
للنائب والنائبة فقط لرؤساء الفرق، فلذلك السيد الوزير تمسك ربما 
أنه الزال يتذكر مضمون النظام الداخلي السابق، يعني قبل تعديله، 
الرئيسة  التشنج الذي حصل يعني، وباملناسبة نشكر السيدة  ولكن 
على تفهمها ورفعها للجلسة من أجل استكمال النقاش خارج الشاشة، 
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وهذا مهم جدا، وارتأى رؤساء الفرق بعد هذا االجتماع إلى التوصل إلى 
هذه الحقيقة، هو أنه الحكومة ال حق لها في الرد، ولكن في إطار التوازن 
والتعاون ديال السلطتين التشريعية والحكومية هذا كالم آخر، أما 
النظام الداخلي فقد حسم في األمر، ال حق للحكومة، إذن حفاظا على 
السير العادي ومواصلة سير هذه الجلسة ارتأينا أن منح للسيد الوزير 
يعني التفاعل وليس الرد في دقيقتين على أال يتكرر مثل هذا يعني هذه 

الحادثة يعني مستقبال، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تكلم السادة رؤساء الفرق تحدثو هللا يخليك 
السيد النائب السادة رؤساء الفرق كانوا حاضرين كلهم وتكلموا 20 
دقيقة، هللا يخليك، السيد النائب املحترم حضر ممثلو كل الفرق في 
شخص رؤسائهم وتحدثو ملدة 20 دقيقة أو أكثر ليصلو إلى هاد األهداف 
هللا يجازيكم بخير هذه جلسة دستورية من أجل مراقبة الحكومة يجب 
أن ننضبط جميعا هللا يجازيكم بخير، الكلمة اآلن للسيد وزير الدولة 
نزوال عند رغبة السادة رؤساء الفرق بعد االجتماع الذي عقد بمكتب 

السيد الرئيس تفضل السيد النائب، تفضل.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

هو اليوم هادي لحظة تاريخية وامتحان لهاد املجلس، احنا اليوم 
النواب، مالحظات ديال  إلى رئاسة مجلس  كانت نقط نظام موجهة 
السادة والسيدات النواب من جميع الفرق، السيد الوزير بغا ياخذ 
اليوم  وانتما  الداخلي،  النظام  في  وخرق  الحق  عندوش  ما  الكلمة 
الرئاسة  الداخلي،  النظام  لتطبيق  كرئيسة  املسؤولية  كنحملوكم 
ديالكم انت اللي غادي تسهري على تطبيق النظام الداخلي، والخرق 
ديالو غيكون تاريخي وإيال تخرق بعدا أنا سأنسحب من هاد الجلسة، 
ألن اليوم باش نقبلو النظام الداخلي يتخرق هذا ما عمرو تسجل في 

التاريخ، وخاصك تحملي املسؤولية السيدة الرئيسة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ال اسمحو لنا هللا يجازيكم بخير، هللا يجازيكم بخير، السادة رؤساء 
الفرق اجتمعو بمكتب السيد الرئيس ملدة تزيد عن 20 دقيقة وتناولو 
املوضوع من جميع حيثياته، السيد الرئيس راه تكلمتي في االجتماع، 
أذنت له رئيسة الفريق أذنت له رئيسة الفريق، املرجو االنضباط السيد 
وزير الدولة تفضل، اسمحو لنا هادي راه جلسة هادي اسمحو لنا، 

السيد وزير الدولة عندك دقيقة ونصف.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل نا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملرؤس ء،

ملسيدمتا ملس نةامملحت7مين،

أوال أشكرك السيدة الرئيسة، وأشكر السيدات والسادة الرؤساء 
على أن تفضلوا باتخاذ هذا القرار، وهاد القرار ينبع مما ورد في املادة 
األولى أو الفصل األول من الدستور الذي يجعل من اململكة املغربية 
مبناها على أساس التوازن بين السلط والتعاون في إطار االستقالل، 
وبالطبع أنا هنا ال أدعي أن عالقة الحكومة بالبرملان مثالية، وال أستطيع 
أن أدافع على كل جزئياتها، ولكنني أستطيع أن أقول من هذا املنبر 
بأننا اليوم عندنا 5 قطاعات حكومية من 23 قطاع حكومي أعلنو عن 
حضورهم هذا أوال، ثانيا عندنا املادة 100 من الدستور التي تمنح 
الحكومة أجل 20 يوما لإلجابة على كل األسئلة سواء كانت كتابية أو 
شفوية، وهذا يدفعنا إلى إثارة الفصل 266 من النظام الداخلي الذي 
يؤهل كل نائب إذا مر هذا األجل أن يبرمج السؤال الذي يعنيه، وإذا 
حضرت الحكومة في شخص الوزير املعني فذلك، وإال فالوزير الذي 
يهيبه الوزير املعني وإال يستطيع البرملاني املعني أن يقرأ السؤال في غيبة 
الحكومة، أؤكد لكم أنني بقدر دفاعي عن الحكومة بقدر دفاعي عن 

البرملان، أنا وزير العالقة مع البرملان، أجسد هاد العالقة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، انتهى الوقت املخصص لكم، نشرع اآلن في 
بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا نستهلها بقطاع الطاقة 
مجال  في  املتبعة  االستراتيجية  عن  األول  السؤال  والبيئة،  واملعادن 
والسادة  للسيدات  الوطنية،  باملشاريع  املحلية  العاملة  اليد  تشغيل 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداملكبي7اق نة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرماملسيدةاملرئيسة،

حقيقية  استراتيجية  على  الحكومة  تتوفر  هل  الوزير،  السيد 
لتشغيل اليد العاملة باملشاريع الوطنية الكبرى؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

النائب املحترم، هذا السؤال باإلجمال في الحقيقة  شكرا السيد 
معنا وزير التشغيل، ولكن في إطار ألنه السؤال يتحدث عن منطقة 
بي فيما يتعلق باملعادن فلذلك، ولكن اللي يمكن ليا نقول وأستسمح 
السيد الوزير، ألن احنا حكومة واحدة نتعاون فيما بيننا وإن اختلفت 
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هاذ  االستثمارات،  هاذ  راه  أنه  هو  نقول  ليا  يمكن  فاللي  انتماءاتنا، 
لو هاذ السياسات 

ّ
االستثمارات كلها الش كتّدار؟ كتّدار باش يمكنا نشغ

القيمة  نخلقو  يمكنا  باش  نشتغلو  يمكنا  باش  كتدار،  عالش  كلها 
املضافة، اليوم أنا متفق كاين واحد اإلشكال نعالجوه جميعا، ما أثر 
االستثمارات الكبيرة في املعادن والطاقة وغيرها على التنمية املحلية؟ 
هذا واحد امللف كنعتقد عدد من الدول وأقترح على زميلي أنني يمكنا 
من  الجزء  واحد  قانونا  يلزم  أن  القوانين،  بعض  في  حتى  نضمنوه 
التشغيل واحد الجزء من التمويل يعني املوارد ديال هاذ االستثمارات أن 
تضخ على املستوى املحلي، وإن كان ما دمتم تحدثتم فيما يتعلق بالغاز 
فالغاز اللي غادي يكون إن شاء هللا في فكيك سيحّرك املنطقة بكاملها 
إن شاء هللا، طبعا هو محدود على مستوى التشغيل ولكنه غيكون عندو 
واحد األثر في le cout système اللي غادي نخلقو على مستوى املنطقة 

على غرار كثير من املشاريع الكبرى التي استفادت منها البالد ديالنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداملكبي7اق نة:

السيد الوزير، طرحت عليكم هاذ السؤال ألنه يبدو أن الحكومة 
ال تعتني كثيرا بإمكانية إحداث يعني فرص للتشغيل بهذه املناطق التي 
تنجز بها مشاريع وطنية كبرى، الدليل على ذلك أن البحث عن الغاز 
الطبيعي بمنطقة تندرارة معتركة، اآلن واشك على النهاية بعد أن عقدت 
الشركة اتفاقية مع املكتب الوطني للكهرباء، واآلن هي تعمل على ربط 
هاذ املوقع بالخط ديال الغاز أوروبا- املغرب، ولكن لم يتم تكوين اليد 
العاملة املحلية لتشتغل مستقبال في مثل هذه املشاريع، ألنه أنا متيّقن 
على أن الشركة ستتطلب يد عاملة مختصة وبالتالي سيتم النداء على 
يد عاملة مختصة من جهات أخرى، ويتم حرمان أبناء املنطقة من مثل 
هذه املشاريع التي كنا نتمنى لو أنها تخلق يعني فرص للتشغيل إضافية 

ال بالنسبة إلقليم فكيك فقط.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية؟ ال تعقيب إضافي، الرد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

ل املغاربة املغاربة قراو 
ّ
 أنا باغي نقول هو غتوظف مغاربة، غتشغ

ّ
ال

في املعاهد، إيال أبناء فكيك واملنطقة قراو في املعاهد وتخرجو راه غتعطى 
لهم األولوية على غرار.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ننتقل إلى السؤال الثاني املتعلق بخطر 

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب،  التلوث 
االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

اتخاذها  تنوون  التي  اإلجراءات  هي  ما  نسائلكم  الوزير،  السيد 
بيئة  في  العيش  إلى  الرامي  الدستور  املغربي وتفعيل  املواطن  لحماية 

سليمة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، ما�سي أشنو ناويين شنو كنديرو ألنه هو 
في الحقيقة السؤال هو هذا، يمكن ليا نأكد ليكم التقارير كلها الوطنية 
والدولية أكدت على املستوى اللي وصلو املغرب في عالقتنا بالبيئة، ال 
من حيث التشريع وال من حيث املؤسسات وال من حيث املراقبة وال من 
حيث حتى اإلستثمارات اللي كتدار ال تقبل إال إذا كانت موافق عليها 
ل 

ّ
بيئيا، رغم أن االستثمارات كتشتغل وكتخلق القيمة املضافة وكتدخ

الفلوس لبالد ال تقبل إال إذا مرت عبر اللجنة ديال البيئة واملوافقة 
البيئية، وبالتالي يمكن ليا نقولك البرامج كلها وكتعرفو السيد النائب 
املحترم الوقت ال يسمح يعني وهذا مرتبط باألسئلة اللي غادي تجي يمكّنا 
نفصلو فيها أكثر، برامج متعددة مرتبطة بالبيئة وحماية املواطن وصحة 

املواطن، ألن هذا هو الهدف في نهاية املطاف ألية سياسة حكومية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

شكرا السيد الوزير، فعال هناك إجراءات على صعيد وزارتكم لكن 
في أرض الواقع �سيء آخر، السيد الوزير إذا كانت يعني النفايات الصلبة 
وال السائلة تطرح إشكالية عظمى في املدن الكبرى فما بالك باملداشر 
والقرى؟ السيد الوزير، يعني املقاربة في معالجة هذه القضايا ال تقتصر 
على أسمو كتعطيو اللومة للمجالس في تدبيرها، لكن املقاربة تبقى دائما 
مغلوطة يعني عجزت املجالس في توفير أدنى يعني االحتياجات للمواطن، 
فما بالك بتدبير قطاع عجزت الدولة على تدبيره؟ يجب مراجعة أو 
النفايات، على سبيل  القضايا لتدبير قطاع  املقاربة في معالجة هذه 
املثال مجموعة من الجهات ليس بها بمطرح ملعالجة النفايات الصلبة! 
فما بالك السائلة! كذلك املقاربة التي تعتمدونها وهي على األقل ربما في 
بعض األحيان ترتكزون على يعني مجموعة جماعات، في حين إلخراج 

مطرح تدبره مجموعة جماعات يبقى رهين حسابات سياسية ضيقة.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية؟ تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادالشكر:

السيد الوزير، االستثمارات الفالحية نرحب بها، لكن لديها أضعاف 
على البيئة أضعاف سلبية على البيئة، كنهضرو على النفايات من قبيل 
بالنيترات  املائية  الفرشة  تلويث  األسالك،  البالستيكية،  املواد  بقايا 
بحال اللي كيوقع في الشتوكا أيت باها وفي أوالد كناو وبني مالل، تلويث 
الجو، إحراق هاذ النفايات ذات الطابع العضوي ليال يخنق الساكنة، 

فماذا أنتم فاعلون في هذا االتجاه؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد السيد الوزير. عفوا تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداسعيدامنايلي:

السيد الوزير، ما يمكنش نكرو املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة، 
غير أن واحد القضية اللي بقات مطروحة أنه ظاهرة امليكا خسرتو عليها 
بزاف ديال املال واإلشهار، وباقة منتشرة خاصة بالجماعات التي ال 
تتوفر على مطارح، وأن هاذ امليكات زادت في الثمن وأنه باقا كتسّوق 

في األسواق العمومية بصفة عملية، أشنو درتو فهاذ زيرو ميكا؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاحكياةابلاقس  ي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، تكلمتو على صحة املواطن، نعطيكم مثال السيد 
قدمنا  صفرو،  إقليم  في  أحمد  ابن  يوسف  سيدي  جماعة  الوزير 
املشروع ديال..، خصكم تعرفوا بأن ثاني نقطة في الجهة ديال التلوث 
وهي هاديك املنطقة ديال les fours à chaux، قدمنا لكم البديل ف 
2008، في إطار العمل الجمعوي اللي كنقومو به، ولكن وال رد للملف 
عندكم في الوزارة، ما عمرنا شفنا حتى �سي إجراء اللي دار، التلوث، إيال 
بغينا نهضرو على صحة املواطن، نشوفو شفتي الطواوي ديال هادوك 
الساكنة راهم كوحل، ما تقدرش املرا تحل على الطاوة ديالها من كثرة 
 les fours à chaux الكحولة اللي حاطة، وعطيناكم البديل ديال دوك
السيد الوزير، ولكن ما فهمتش، وهي ثاني نقطة ملوثة في الجهة، بال ما 
نهضر على التلوث ديال األرض أو ديال املياه الجوفية أو تلوثات عديدة، 
واملدارس قرب هدوك  كيتنفسوه  اللي  الهواء  على  غير  نهضرو  فقط 
لكوشات، اللي كيتسماو الكوشات، نتمنى تلقاو الحل السيد الوزير لهاد 

النقطة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، رد السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيدة النائبة والسادة النواب، طبعا كاين أمور البد أن 
توضح، ألن عاود ثاني عدد من امللفات اللي طرحو السادة والسيدات 
النواب مرتبطة بتدبير الجماعة الترابية، وكنا في املناظرة، كل �سي تيقولك 
عطيو للجماعة الترابية باش تدبر، ال غير باش نتفاهمو، إيال كنتفاهمو 
غتتحيدو  إيال  متافقين،  الترابية،  والجماعة  الحكومة  بين  تعاون 
املسؤولية للجماعة الترابية، فقط الحكومة، فإذن عالش هاد النقاش 
حول الالمركزية والالتمركز والتوازن بين التدخالت، وبذلك القضية 
الترابية،  الجماعة  مسؤوليات  من  امللفات  من  كثير  واضحة،  تكون 
وألن الجماعات الترابية ما عندهاش اإلمكانيات، متفق معكم، الدولة 
تحملت واحد املسؤولية، اآلن البرنامج ديال التطهير السائل كيفاش 
وصلنا ل 30 مليار ديال االستثمارات؟ البرنامج ديال النفايات املنزلية 
كيفاش وصلنا ل 19 مليار ديال االستثمارات؟ البرنامج ديال النفايات 
الصناعية اللي عليها سؤال، باش وصلنا اآلن ل360 مليون ديال الدرهم 
ديال االستثمارات؟ باش نعالجو هاد اإلشكاالت، اللي هي طبعا سابقا ما 
كانتش يعنى بها، ولكنها ألنها إشكاالت، وعالش اآلن كنتكلموا على برنامج 
ديال 2030 وكنتكلمو على برنامج 2040؟ باش يمكن لنا نعالجو هاد 

اإلشكاالت.

أما فيما يتعلق باألسئلة الي طرحو اإلخوان، ألن هاد امللف لم أتوصل 
به، وإن كان نخصص ما يقارب ماليير باش كنتعاونو مع الجمعيات على 
الصعيد الوطني، بما فيها جمعيات وتعاونيات اللي بدات كتدير تدوير 
أنها شريك،  النفايات، ألن كنعتبرو  ديال  اللي كتدير فرز  النفايات، 
األمور  هذا،  امللف  هاد  أن  نتمنى  وأنا  الترابية،  للجماعات  باإلضافة 
الدقيقة صعب أنني نجاوب عليها، ولكن نتمنى أنه يوصلني هاد امللف، 
فيما يتعلق باألمثلة، األمثلة كثيرة، متفق معكم نذكركم بأمثلة، قريب 
لي أنا فين كنسكن، ولكن هادي برامج كتعاونو عليها، هادي مشاريع، 
هادي شراكات، فكل مرة كيجيني ملف كنوقع على مئات املاليين اللي 
كنعطيها للجماعات، غير اليوم، قبل ما نجي للبرملان، وقعت على واحد 
العدد ديال التمويالت اللي رسلناها إلى الجماعات، وإلى التجمعات، 
طبعا ما غندخلوش حنا في اإلشكاالت السياسية الحزبية، إيال اختلفت 
الجماعات فيما بينها، وإذا اختلفت كنراسلو السلطات، العامل والوالي، 
كنقولو لهم أودي راه اإلمكانيات املالية جاهزة، يتحل هاد اإلشكال، ما 
تحلش كيمكن لنا نقترحو بعض اإلقتراحات اللي هي بديلة، فيما يتعلق 

بامليكا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السؤال  إلى  ننتقل  الوقت،  انتهى  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
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الثالث حول تكلفة التدهور البيئي باملغرب، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ملد ئباملسيداحازةاملصوفي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

وعن  ببالدنا  البيئي  التظاهر  تكلفة  ارتفاع  عن  الوزير،  السيد 
استراتيجية الحكومة للتخفيض واملعالجة؟ نسائلكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

أنا كنت غنطلب باش تدار وحدة املوضوع، ألنه في نهاية املطاف، 
األسئلة مرتبطة، فكنتمنى أنا طلب، رجاء، أنه مستقبال إيال كان ممكن، 
وحدة املوضوع، باش نربحو الوقت وعاوتاني يكون واحد التنسيق، نبغي 
نقول بأن اإلستراتيجية كلها البيئية، اإلستراتيجية كلها ديال التغيرات 
املناخية، اإلستراتيجي كلها ديال الطاقة والطاقات البديلة والنجاعة 
اإلقتصاد  يسمى  بما  الصناعة،  ديال  كلها  اإلستراتيجيات  الطاقية، 
األخضر، أننا نمشيو لواحد اإلقتصاد اللي هو أقل كلفة بيئيا، هاد 
املشاريع اللي كتدار حول املدن ديال املستقبل، اللي كتشتغل في املدن 
ديالنا، هاد التدبير اللي كيدارعلى مستوى الجماعات القروية، فيما 
يتعلق ال النفايات وال التطهير السائل، وال تأهيل املراكز ديال الجماعات 
القروية، نبغي نذكر الئحة طويلة ديال البرامج كلها تتكامل فيما بينها، 
النائب  السيد  عليه  تكلمتوا  اللي  �سي  هاد  نواجهوا  لنا  يمكنا  باش 
املحترم، ولكن يمكن لي نأكد ليكم أنه بعد ما درنا التقرير ديال 2014، 
اللي كيتكلم على الكلفة ديال التدهور البيئي، اآلن كسبنا نقط كثيرة 
فيما يتعلق بالغابات، فيما يتعلق باملاء، فيما يتعلق بالتطهير السائل، 
فيما يتعلق بتلوث الهواء، ألن كاين برامج وكاين إرادة وكاين تعاون بين 

كافة املتدخلين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئبةاملسيدةانزهةامليزيدي:

العشرية  في  البيئي  التدهور  كلفة  انخفاض  رغم  الوزير،  السيد 
األخيرة بمعدل %20، بفضل مجهودات تنزيل البرنامج الوطني لتدبير 
النفايات املنزلية، وكذا البرنامج الوطني للتطهير السائل، إال أن معدل 
هاد التكلفة يبقى مرتفعا ومقلقا باملقارنة املعدالت الدولية، كما أشارت 
إلى ذلك الدراسة التي قامت بها وزارتكم بمعية البنك الدولي. السيد 
الوزير، هاد الدراسة التي أشارت إلى تحديات اقتصادية واجتماعية 

وبيئية حقيقية، تهدد املسار التنموي املتقدم للمغرب. السيد الوزير، 
يعتبر  الذي   99.12 اإلطار  للقانون  إقرارنا  رغم  أنه  على  يالحظ  إذا 
بمثابة ميثاق بيئي وطني، وكذلك تبنينا لالستراتيجية الوطنية للتنمية 
املستدامة، إال أن غياب استراتيجية ناظمة، جامعة، مدمجة ملجموع 
الوطني  بالبرنامج  يتعلق  ما  خاصة  املجال،  هاد  في  الوطنية  البرامج 
الساحلية،  املناطق  لتدبير  الوطني  البرنامج  البيئي،  التلوث  ملحاربة 
البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء وغياب التحسيس وتمكين وتملك 
املجتمع املدني والفاعل السيا�سي واالقتصادي لهاد املنظومة هادي، 
يهدد ويرشح هاديك التكلفة باالرتفاع، وبالتالي السيد الوزير، وجب 
االنتباه لهاديك التكلفة، وخاصة خاصة فيما يتعلق بالتزود باملاء، اللي 
وصلت التكلفة ديالو %1.26 من الناتج الداخلي الخام والذي يجب أن 

تعطاه واحد األولوية كبيرة، على اعتبار أنه ممكن أن يشكل تهديدا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟ ال تعقيب إضافي، رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هناك إجماع لكافة الفاعلين على 
الصعيد الوطني على القضية البيئية، إجماع عالمي، أنا متفق معك، 
هاد القضية البد أن تحظى بعناية كبيرة، ألن مرتبطة بفضاء العيش 
فين كيعيش املواطن، وبالتالي تيخصو يعيش فواحد البيئة سليمة، 
وهاد ال�سي كنشتغلوا عليه، البرامج كلها، والقوانين والشركات، إلى غير 
ذلك، كلها تتجه نحو..، نسيت ما ذكرتش أن كاين برنامج ديال الغابات، 
حماية الغابات ومحاربة التصحر، كاين برنامج ديال حماية الساحل، 
كاين برنامج ديال حماية الواحات، كان برامج متعددة، أنا كنظن، في 
إطار التنسيق بين القطاعات الوزارية، هاد النوع من االلتقائية، نجردو 
جميع البرامج القطاعية اللي كلها الهدف منها، أننا فعال يكون عندنا 

حياة إجتماعية واقتصادية سليمة تحافظ على البيئة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال الرابع عن إنجاح االنتقال 
نحو االقتصاد األخضر، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداأحاداصدقي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أبرز  من  األخضر  االقتصاد  نحو  االنتقال  يعتبر  الوزير،  السيد 
املستدامة.  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  ورهانات  االتحاديات 
هذا  إلنجاح  املتخذة  والخطوات  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم 

االنتقال؟ شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد الوزير تفضلوا.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

ديال  الكاملة  السياسة  الحقيقة،  في  هو  املحترم،  النائب  السيد 
االقتصاد األخضر، طبعا مكلف بها اآلن السيد وزير الصناعة، ربط 
االقتصاد األخضر باالستثمارات، هذا توجه عالمي ومشات فيه التوجه 
البالد ديالنا، وطبعا كل قطاع وعندو مسؤوليته، قطاع الفالحة عندو 
ديالو  املسؤولية  عندو  واملعادن  الطاقة  ديال  القطاع  مسؤوليته، 
التي  املجاالت  غنم�سي  لكن  مسؤوليتها،  عندها  األخرى  والقطاعات 
أضبطها، أنه 11 مجال يتحدث عن هاد ال�سي د االقتصاد األخضر، 
نقول لكم العناوين، وإيال كان الوقت كيسمح أوال النفايات االقتصاد 
الدائري، الطاقات املتجددة، قطاع معدني مستدام، قطاع زراعي مع 
املعقلن  التدبير  للغابات،  املستدام  يعني  بتدبير  املستدامة،  التنمية 
للموارد السمكية، اإلقالع الصناعي وعالقته بهاذ اإلستدامة واإلقتصاد 
 la الحركية  تقوية  املستدامة،  التقليدية  الصناعة  تعزيز  األخضر، 
mobilité، الحركية النقل املستدام، التنمية السياحية وحماية البيئة 
ثم مالءمة تخطيط املدن مع هاذ ال�سي، فبالتالي هذا واحد التوجه وطني 
حول ما يسمى باإلقتصاد األخضر باش يمكن لينا نتجو باش يمكن لينا 
نستهلكوهم يمكن لينا نتجو ألن اإلقتصاد فيه االستهالك وفبه اإلنتاج 
يعني بطريقة مستدامة، فيما يتعلق بالطاقة واملعادن والبيئة واللي أنا 

مسؤول عليهم يمكن نعطيو بعض التفاصيل إذا كان الوقت يسمح.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداحسناملح رس:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، احنا طرحنا عليكم هاذ السؤال باش نثيرو الجوانب 
املتعلقة بالقطاع، بالفعل هاذ التحول نحو االقتصاد األخضر له عدة 
متطلبات، أذكر منها مراجعة السياسات العمومية وإعادة تصميمها 
لتحفيز التحوالت في أنماط اإلنتاج واالستهالك واالستثمار، اإلهتمام 
بالتنمية القروية ودعم اإلنتاج الطبيعي اإلهتمام بقطاع املياه وضبط 
استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها، وأخذا بعين االعتبار إشكالية ندرة 
املياه باإلضافة إلى االستثمار في معالجة املياه العادمة؛ كذلك العمل على 
مزيد من االستثمارات املستدامة في مجال الطاقات املتجددة، ووضع 
استراتيجية منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات 
اإلنتاج األنظف، وإلنجاح هذا االنتقال نقترح السيد الوزير، مجموعة 
الطبيعية خصوصا  املوارد  بينها: عقلنة استعمال  املعطيات من  من 
الثروة املائية والثروة الغابوية؛ دعم طلب على املنتوجات والخدمات 

الخضراء؛ تصحيح السياسات الضريبية لتأخذ بعين االعتبار التكاليف 
البيئية؛ توجيه االستثمارات نحو بناء رأسمال طبيعي وخدمات املدن 
اإليكولوجية؛ تعزيز التعاون الدولي واالنضمام إلى املعاهدات الدولية 
إلزام  بطرق مستدامة؛  املنتجة  املواد  في  التجارة  الصلة؛ دعم  ذات 
االستثمارات العامة والخاصة بالعمل على الحد من انبعاثات الكربون 
والتلوث ومنع فقدان التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛ كذلك 

استخدام املنتجات النباتية التي يمكن إعادة تدويرها بطريقة آمنة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت هللا يجازيكم بخير، شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ 
السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحادامل 7ني�شي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

زمالئياملدومبا ملد ئب ت،

في إطار تطوير الصناعة ببالدنا كما تعرفون أو يجب أن تكونوا على 
السليمة  للبيئة  الوزير أن املخطط االقتصادي األخضر  السيد  علم 
الصناعية، إنه من املفروض على صناعنا أن ينخرط وافي البيئة السليمة 
وتكون الوحدات الصناعية املغربية في املوعد لسنة 2021، كما تعرفون 
لهذا  واملواكبة  للدعم  الحكومة  هيأت  ماذا  كله  لذا  الوزير،  السيد 
اإلقتصاد األخضر للبيئة السليمة ليكون املغرب في املنافسة املطلوبة 
وتكون بالدنا بالدنا منخرطة ومصنفة على الصعيد العالمي ليستفيد 

منها جميع الصناع املغاربة على صعيد اململكة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية أخرى؟ ال 
تعقيب، رد السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرماملسيداملس نةاملدومبامملحت7مين،

التعقيب السيد النائب املحترم عندو عالقة بالسؤال اللي كيتكلم 
على التلوث الصناعي ولكن ما كاين باس، نبغي نذكر أنه ملا تصادق 
على االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة بمجلس وزاري برئاسة، 
جاللة امللك، حفظه هللا، كان الهدف رقم واحد واألسا�سي بالنسبة لهاذ 
االستراتيجية هو تنمية اإلقتصاد األخضر، واللي عطيت واحد العدد 
النائب املحترم  النائب املحترم والسيد  العناوين ويمكن للسيد  ديال 
الحكومة  ديال  الجديدة  التركيبة  وأنا كنعتقد اآلن مع هاذ  عناوين، 
ي عندنا أكثر وضوح حول اإلندماج واإللتقاء فيما يتعلق 

ّ
يمكن غيول

بتطور هاذ اإلقتصاد األخضر، ألن أشنو هو الهدف؟ الهدف هو أنه 
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يكون عندنا اقتصاد متطور منافس كيخلق فرص ديال الشغل، كيدير 
بالبيئة  املرتبطة  التحديات  كيواجه  ولكنه  للبالد  بالنسبة  مداخيل 
والتغيرات املناخية وصحة املواطنين، بمعنى وفي نفس الوقت كايدار 
فيه واحد االستهالك اللي هو معقلن، فأنا كنظن جميع القطاعات هي 
معنية، بعض القطاعات بطريقة مباشرة من خالل املسؤوليات ديالها 
وبعض القطاعات بطريقة غير املباشرة نظر لآلثار اللي كتلقاها إذا لم 
ننتبه للتغيرات املناخية والبيئة، ولذلك أنا كنعتقد هذا هو التوجه ديال 
الدولة ديالنا، مرة أخرى أقول لكم التقارير الوطنية التقارير الدولية 
املغرب محترم كل ما يتعلق بما هو أخضر وما هو مستدام التغيرات 
املناخية، اللي مطلوب اآلن نبقاو غاديين فهاد السرعة باش نكسبو، إن 
شاء هللا، الرهان ونشجعو هاد االستثمارات اللي غتم�سي فهاد اإلتجاه، 

مرة أخرى اإلنتاج املستدام..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا انتهى الوقت، ننتقل إلى السؤال الخامس 
عن محاربة التلوث الصناعي، السيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة املعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداأحادابريجة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيداملوزيرامملحت7م،

السيد الوزير املحترم، ال أحد يجادل في أن التكلفة كبيرة وكبيرة جدا، 

10 ديال املليار ديال الدرهم سنويا، تقريبا واحد 4 آالف ديال الوفيات 

سنويا، سواء على املستوى ديال التلوث الصناعي أو التلوث ديال املياه، 

واحنا تنتساءلو اشنا هي اإلجراءات؟ آشنا هي املخرجات ديال التقارير 

وديال االتفاقيات سواء الدولية أو الوطنية وربما احنا أعتقد أنه في 

أرض الواقع باقي ما ملسناش هاد املجهود اللي كيّدار دابا، مثال نعطيك 

مثال على مستوى مدينة الدار البيضاء، أنا كنتمي لواحد املنطقة ديال 

البرنو�سي اللي هي أكبر منطقة صناعية في املغرب زيد عليها عين السبع، 
زيد عليها موالي رشيد وسيدي عثمان وبن مسيك، زيد عليها..، دابا كاين 
مشاكل خطيرة وخطيرة جدا ال على مستوى التأهيل وال على مستوى 

وقف هاد النزيف هذا ديال ديال هاد التلوث الصناعي، حينت الناس 

دابا اضطرت تم�سي ملناطق أخرى خارج مدينة خارج املركز ما لقاتش 

تم�سي للمحمدية مدينة ملوثة، تم�سي لجهة دابا النواصر حتى هي والت 

 donc ،فيها مناطق صناعية، في بوسكورة كاين املشكل ديال مديونة

السيد الوزير بغينا واحد اإلجراءات عملية باش كتهم هاد املنطقة ديال 

الدار البيضاء بمفهومها أو ال باملنطقة ديال الدار البيضاء الواسعة.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، أنتم تعلمون بأنه هذا برنامج خاص 
بإضافة للنفايات، الهواء، التطهير السائل، كاين برنامج ديال التلوث 
الصناعي لي أوال فيه قوانين اآلن صارمة، ما كانتش عندنا، كانت عندنا 
قليلة جودت هاد القوانين اللي كتعطي إمكانية املراقبة ويمكن لها قاع 
توقف االستثمارات، ثانيا- أي استثمار جديد فهاد املناطق الصناعية 
اآلن التي انطلقت واملشاريع التي انطلقت بدون احترام البيئة ال تقبل، 
طبعا غانجي نتكلم على ما فات، إذن كنتكلمو دابا القوانين موجودة، 
املؤسسات موجودة، االستثمارات الجديدة كيف ما كانت خاصة في 
الصناعة لكن اليوم اللي هو موجود داروا واحد جوج ديال الصناديق، 
كاين صندوق ديال التلوث الصناعي وكاين صندوق ديال التكيف ما 
يسمى بالتكيف الصناعي اللي فيه استثمارات مهمة 360 مليون ديال 
الدرهم، 670 مليون ديال الدرهم اللي كتساهم فيه الحكومة ب40%، 
اللي كيوقع فيها واحد التحول، باإلضافة أن االستثمارات ديال الدولة 
استمارات  استثمارات،  عندو  الوطني  املكتب   l›O.C.P بأن  كتعرفوا 
أخرى كلها اآلن يقع فيها التحول فيما يتعلق باملصانع ديالها، آخرها 
إن شاء هللا كنتظرو نهاية العمل ديال آسفي اللي هو إشكال، فإن شاء 
هللا باإلضافة اآلن العمل مع الجهة ديال الدار البيضاء باش يمكن لنا 
نعالجو كل ما يرتبط بالتلوث الصناعي، كل ما يرتبط بالبيئة، وأنها 
البشرية  الكثافة  أيضا  ثم  املغرب االقتصادي،  تستحق هادي عمق 

كنظن غتعطى لها األولوية، وكنشتغلو على هاد ال�سي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداأحادابريجة:

3 آالف  في املغرب،  8 آالف شركة  الوزير، كاينة  كتعرف السيد 
منها كاينة في الدارالبيضاء، واألكثرية ديال غير مهيكلة، لذلك ال بد من 
مجهود كبير احنا كنعانيو بزاف في الدار البيضاء على املستوى هذا 
التلوت هذا الصناعي اللي خلق مشاكل كبيرة وكنتمناو باش تعطيوا 
واحد اإلهتمام ألن الجماعات الترابية كتعرف تالحدود املحدودية ديال 

اإلمكانيات ديالها..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ملد ئباملسيدامملصطفىاملحي :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

غير السيد الوزير، يعني حقيقة املستقبل الحمد هلل يمكن أن نتالفى 
مجموعة من السلبيات اللي ارتكبت في املا�سي ولكن املا�سي، السيد 
الوزير، له واحد الثقل كبير وكبير بزاف ما غادي �سي غير باملستقبل 
غادي نقولوا غانحلوا املشاكل هداك l’existant اللي كاين دابا ديال هاد 
التلوث اللي كاين هذا خصو مقاربة شمولية نشوفوا كيفاش هاد األحياء 
الصناعية عندنا التعاون الدولي، ما يمكن تحول خارج، وكذلك هاد�سي 
اللي شرتو له السيد وزير ديال القوانين خاص التفعيل ديالها ألن إال ما 
تفعالتش هديك القوانين الزجرية كاينين الناس كيظنو كيلوحو ديك 

املواد ديالهم الوزينات بال معالجة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرماملس نةاملدومبامملحت7مين،

غير بغيت نقول بأنه ما كنتكلموش، السيد النائب املحترم، على 
املستقبل املستقبل قلنا راه كاين برامج مخططات وولكن راه تكلمت على 
حجم اإلستثمارات الحالية، غلطت قبايلة في الرقم فالتلوث الصناعي 
بالنسبة  التطوعي  ديال  اآلخر  املشروع  الدرهم،  ديال  مليون   600
للمصانع 640 مليون ديال الدرهم، ومشينا حتى للمناطق الصناعية، 
كاين مناطق صناعية كتعاني مشينا لها، لكن احنا جاهزين في إطار 
اآلن العمل اللي كنقوموا به في الشراكات مع الجهات ومع املدن وهاد 
ال�سي راه الحمد هلل اإلخوان كيعرفوه واألخوات البرملانيين كيعرفوه، 
احنا مستعدين أنه مثل الدار البيضاء نديرو لها برنامج مندمج ديال 
التنمية املستدامة اآلن كنمشيو مشينا للقطاعات كنمشيوا للجهات، 
الدار البيضاء على اعتبار عمق الصناعة 3 آالف زد عليها بعض األنشطة 
املحيطة، احنا مستعدين نديروا شراكة وكل واحد يدير يد هللا باش 
نجحوا فهاد ، ولكن راه املسؤوليات متعددة تدير القوانين، املؤسسات، 
االستراتيجيات، جزء من التمويل، لكن أيضا كاين عمل على مستوى 

امليدان واحنا جاهزين باش نتعاونو على هاد ال�سي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بغياب  املتعلق  السادس  للسؤال  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 

البعد البيئي في السياسات العمومية والبرامج الحكومية واستثمارات 
القطاع الخاص للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدامصطفىاملكرني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

العمومية  السياسات  في  البيئي  البعد  إدراج  عن  الوزير،  السيد 
وبرامج الحكومة واستثمارات القطاع الخاص، نسائلكم السيد الوزير 

املحترم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، كان بودي أن تزول كلمة غياب ألن 
جاني السؤال غياب البعد البيئي وأنتم تعلمون صادقتم على قوانين، 
صادقتم على إنجاز إحداث مؤسسات تعنى بهاد املجال، عرضت عليكم 
العام ديال  الرئيس املدير  اللي جا فيها السيد  برامج حتى آخر لجنة 
OCP عرض التحول الذي وقع ولكن تحدث في محور أسا�سي حول 
البيئة والتنمية املستدامة والتنمية االجتماعية، أنا كنعتاقد اليوم غير 
يمكن ليا نقول لكم جواب في بعض الكلمات، ال يقبل أي استثمار إال 
إذا كانت هناك موافقة بيئية، هذا الجواب ولذلك بغيتكم اطمئنو ال 
يقبل أي إستثمار بل األكثر من ذلك حتى االستثمارات املوجودة اآلن ملا 
كنديرو االفتحاص واملراقبة فنفرض عليهم طبعا أن يكون هناك احترام 
للبيئة من خالل املراقبة، أكثر من ذلك اليوم درنا جزء من هاد التلوث 
البيئي جاي من استعمال الطاقة تقريبا 70 % اليوم درنا ما يسمى 
باإلفتحاص اإللزامي للصناعيين بالخصوص فيما يتعلق بهاد املوضوع 
ديال الطاقة وكيفاش يتحولوا إلى النجاعة الطاقية باش تكون نظيفة، 
ولذلك أطمئنكم أن السياسة في البالد، السياسة على املستوى املحلي، 
السياسة على املستوى الجهوي كلها غادى في هاد اإلتجاه، غير طبعا 
هذا مسار مسار كنتعاونوا عليه جميعا ألن كاين واحد اإلرث، ثم كاين 
واحد االستثمارات ضخمة باش يمكنك لك تحولها فإن شاء هللا نتعاونو 
فهاد ال�سي، وأكيد سننجح ونكسب الرهان والنتائج الحمد هلل بدات 

كتبين هاد ال�سي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدالحسنا معري:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

املؤسساتي  املستوى  على  الحاصل  التراكم  نثمن  الوزير،  السيد 
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والتشريعي والعملياتي، كما نثمن امل�سي في تنزيل االستراتيجية الوطنية 
للتنمية املستدامة، ونلتمس التسريع في تنزيل هذه االستراتيجية على 
السياسات العمومية، وعلى البرامج الحكومية والبرامج القطاعية وعلى 
االستثمارات ديال القطاع الخاص، خاصة الصناعية منها، وبخصوص 
تأهيل  مشروع  تسريع  نلتمس  الواحات،  لحماية  الوطني  البرنامج 
املنظومة البيئية والزراعية ملناطق الواحات على اعتبار أنها منظومات 
إيكولوجية هشة، وانهيارها يعني هجرة حوالي 2 داملليون ديال البشر 
إلى وسط البالد أو إلى الشمال، كما تعني أيضا القضاء على السياحة 
الصحراوية وهي من العناصر األساسية لتنمية هذه املناطق، وفي األخير 
ندعو إلى فتح حوار ما بين الجماعات الترابية من جهة، والجامعات 
لتجنيب  البيئية خاصة  املقاربة  استيعاب  أجل  من  املدني  واملجتمع 

بالدنا الفاتورة الغالية التي بلغت حوالي 33 مليار درهم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  تعقيب إضافي؟ ال  املحترم، هل من  النائب  السيد  شكرا 
الوقت، صاحب  من  تبقى  فيما  إذ  السؤال  تعقيب صاحب  إضافي، 
السؤال باقي ليك شوية دالوقت، إيال عندك ما تضيف، إذن الكلمة 

السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

املنظومات  أنه  نذكر  نبغي  غي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإليكولوجية راه غيجي واحد القانون حول التنوع البيولوجي وأحد أهم 
األهداف كيفاش نحافظو على جميع املنظومات اإليكولوجية وخاصة 
األوسط الطبيعية منها الواحات، وإن شاء هللا أو مع املؤسسات ديال 
الواحات نتعاونو فهاد املجال، اآلن بدينا نسرعو الوتيرة مع القطاعات 
الوزارية، كان آخر لقاء مع السيدة وزيرة السكنى وسياسة املدينة ألنها 

هي معنية باش حددنا واحد الخريطة الطريق نزلوها باش..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السابع عن  السؤال  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
غالء فواتير الكهرباء بالعالم القروي وضواحي املدن للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ملد ئباملسيداع ن1املسب عي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم على أسباب غالء فواتير الكهرباء، وما هي 
اإلجراءات التي ستقومون بها لحماية جيوب املواطنين؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، هذا السؤال فعال يتردد باستمرار، 
وكنت طلبت من اإلخوان واألخوات سابقا املكتب الوطني مستعدين 
يدخلو في التفاصيل، أوال ما كيتغالش كنقولوها ونتحمل مسؤوليتها، 
وخا الناس ما كيعجبهومش هاذ ال�سي، طبعا غيردو علي الناس اللي جاتهم 
الفاتورة غالية، ولكن يمكن ليا نقول ليكم املكتب الوطني للكهرباء 
الزبناء  ديال  داملليون  املليون   6 الزبناء،  ديال  داملليون   6 اللي عندو 
%85 ما كيفوتوش الشطر األول والشطر الثاني، %85 يا هللا تقريبا 
%15 قول حتى %17 اللي كيدخلو في األشطر األخرى، طبعا فيها جزء 
من الصناعيين وبعض األنشطة االقتصادية وفيها ناس اللي مرفحين 
كيستهلكو أكثر، ومع ذلك تزادت شوية ملا الحكومة باش حتى هما ينزلو 
شوسة من حيث االستهالك، فربما أشنو اللي كيوقع، كتوقع بعد املرات 
أن كيشتركو الناس في عداد واحد، وأنهم ما كيخلصوش فواحد كيوقع 
إشكا ما كيخلصوش فواحد الشهر، كيتراكم هاذ ال�سي يمكن يوقع 
غلط أن من اللي كيتراكم ما كنقسموش على الشهورة فيكطلعو فواحد 
الشطر، لكن احنا ها ال�سي راه قلنا كنعالجوه بكل واحد العدد ديال 
اإلجراءات باش إن شاء هللا يبقى %85 ديال املواطنين في الشطر األول 

والشطر الثاني اللي الحكومة قررات أنه ما يتزادش عليهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداع ن1املسب عي:

شكرا السيد الوزير على الجواب، حتى ال نكون عدميين، البد من 
أن نقدر املجهودات ديال الدولة خالل السنوات األخيرة في كهربة ديال 
املجال القروي، الشكر كذلك السيد الوزير لألطر ديال املكتب الوطني 
اإلنقطاعات  خالل  محليين  كمنتخبين  معنا  كيتجاوبو  اللي  للكهرباء 
خصوصا في فصل الشتاء، رغم يعني الخصاص اللي عندهم في املوارد 
البشرية، السؤال ديالنا السيد الوزير ما جبناهش من فراغ وإنما كاين 
يعني حاالت ديال الناس اللي من بعد التأخر ديال قراءة العداد ملدة 
ثالث أشهر أو أربع أشهر automatiquement تيم�سي للشطر السادس، 
وبالتالي كتكون الفاتورة جد جد مرتفعة، هناك ناس اللي وصلو الفاتورة 
ديال 2500 درهم 3000 درهم، واحنا كنعرفوا بأن هاد الناس في العالم 
القروي، كيخدم النهار كامل على 80 درهم أو 100 درهم، وبالتالي كتجيه 
فاتورة بهاد سميتو راه ما عندوش ال حول له وال قوة، التأخر دائما في 
القراءة دالعداد هو املشكل، احتساب القطيع وإعادة يعني ملي كيوصل 
لهاد الشطر السادس كيولي عندو القطيع وكذلك إعادة ديال وضع 
العداد كيكون في الفاتورة، الخصاص في الوكاالت ديال االستخالص 
كاين مشكل هذا حتى هو كاين، كاين 9 جماعات عندهم وكالة وحدة 
ديال الخالص، تنقل املواطنين باش يخلص واحد الفاتورة ديال 100 
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درهم خصوا يخلص عليها 50 درهم ديال املركوب ويتاكل في السوق 
وال سميتو ويرجع، نطالبكم السيد الوزير باعتماد العدادات الذكية 
لتفادي هاد املشاكل وتزويد مراكز قروية بعدادات ذات القدرة العالية 

لتشجيع االستثمارات، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيدامحادامحويط:

السيد الوزير املحترم، ساكنة العالم القروي يعانون من غالء فواتير 
الكهرباء، وهاد ال�سي في غالب األحيان راجع لعدم قراءة العدادات كل 
شهر وال على األقل كل شهرين من طرف الناس ديال املكتب الوطني، 
وهذا صراحة احنا كنتفهمو الوضعية ديالهم ألن كاين نقص في املواد 
البشرية وكيديروا جهدهم ولكن هاد ال�سي راه خصو واحد الحل باش 
يمكن نتغلبوا عليه، ألن هذا هاد ال�سي السيد الوزير كيوقع تراكم في 
الديون ديال املستفيدين وكتجيه 6 آالف درهم و7 آالف درهم وهو ما 
قادرش يخلص حتى 200 درهم، وهاد ال�سي كيخلق عليه واحد عدد 
ما كتقدر  الساكنة  أوال  والساكنة،  الوطني  املكتب  بين  ما  داملشاكل 
�سي تسدد الديون اللي عليها، وبالتالي كتصبح محرومة من هاد املادة 

الحيوية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، السيد النائب.

ملد ئباملسيداعارامحاين:

السيد الوزير، يشتكي العديد من ساكنة العالم القروي بإقليم 
ميدلت من غالء الفواتير، مما أخرج مؤخرا بعض الدواوير ديال جماعة 
زاوية سيدي حمزة وجماعة زايدة لالحتجاج، لذا نقترح عليكم السيد 
الوزير تعميم العداد الدفع املسبق مع تبسيط املساطر ديال الربط 
بالشبكة، وأخيرا توسيع الشبكة بمساعدة الجماعات الترابية في ذلك، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

ومراقبتهم  طبعا  ترافعهم  على  املحترمين  النواب  السادة  شكرا 
للحكومة، طبعا وأنا ابن العالم القروي وقريب من العالم القروي، 
فغير نبغي نذكر بأن عندنا 1200 نقطة استخالص ديال الفواتير، فما 
كافياش نعم داك �سي عالش كاين مفاوضات مع بريد املغرب، هاد 
ال�سي عالش اآلن ابتاداءا من السنة املقبلة بعد ما درناه في األنشطة 

االقتصادية غنديروا ما يسمى بالعداد الذكي اللي غيعطي اإلمكانية ما 
يبقاش يتراكم هاد ال�سي، هاد ال�سي عالش اآلن درنا نظام ديال التواصل 
محلي ومركزي وأنا كنقول للسيدات والسادة النواب اتفقنا مع السيد 
املدير العام أن أي إدارة محليا مركزيا ما كتفعلش مع املواطنين مخالفة 
للتوجه اللي ماشية فيه البالد بقيادة جاللة امللك، فالحمد هلل اآلن بدات 
كتشكل واحد السالسة بين اإلدارة إلى غير ذلك، كما قلت الدفع النسبة 
اللي اآلن كنشتغلو باش نعمموه ثم أيضا تشجيع املواطن عن املصابيح 
األقل استهالكا باش يمكن االستهالك ما يكونش، فيما يتعلق بالتراكم 
أقول، للسيدات النائبات والنواب املحترمين، ال حق ال حق لإلدارة أن 
تستخلص وفق تراكم الفاتورة، تستخلص وفق الشهر يعني املعدل 
ديال الشهر، بمعنى أنه إذا وقع أي تجاوز فيمكن لنا نراجعو يتواصلو 
معنا مع املدير، كما قلت راه عندكم عالقات مع األطر، مستعدين نحلو 
هاد اإلشكاالت، فلذلك مرة أخرى راه كنستقبلوا عدد من الشكايات 
من السادة النواب والنائبات، عدد من املنتخبين، في كل منطقة العالم 
القروي، ألنه مادام وصلنا الحمد هلل ل 99 فاصلة، خصنا نزيدو نحسنو 
الخدمات باش تكون املنظومة كلها لصالح املواطنين في العالم القروي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بتطوير  املتعلق  الثامن  السؤال  إلى  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
املغرب لنموذج طاقي معتمد على الطاقات املتجددة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةابوفرمشن:

السيد الوزير، ما هي السياسة الحكومية املعتمدة من أجل دعم 
وتطوير النموذج الطاقي املغربي املرتكز على الطاقات املتجددة والبديلة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، طبعا هذا يحتاج إلى عرض مطول 
باش نقوليكم أنه ما أقرته السياسة الطاقية في البالد ديالنا، وما كان 
من توجيهات صاحب الجاللة، وما كانت من برامج تتحقق على أرض 
املهمة  االستثمارات   ،2020 في   %  42 إلى  بإذن هللا  الواقع، سنصل 
بعشرات املاليير ديال الدراهم اللي فيها القطاع الخاص اللي ثاق في 
البالد ديالنا، مشينا أكثر من ذلك اآلن، والت عندنا صناعة الطاقات 
املتجددة يعني ال في األلواح الريحية وال الشمسية واللي كنصدروا بها 
للخارج، عندنا بحث علمي اللي بنينا la plateforme تقريبا ب 22 مليار، 
واليوم االستثمارات 80 مليار ديال السنتيم في البحث العلمي، اليوم 
درنا ما يسمى بالمركزية هذه املشاريع، وأكثر من ذلك آخر توقيع وقعنا 
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أن االستثمار ديال تازة وقعناه درنا فيه 2 ديال البنود، أن يستافدو 
الناس محليا، بكل ما يمكن، مما جاء في السؤال ديال اإلخوان ديال 
الفريق االستقاللي، أو في األسئلة ديال اإلخوان اآلخرين، وزدنا بالثاني 
ديال la compensation industrielle يعني ما يسمى باألثر الصناعي 
ديال هاد االستثمار، بمعنى جميع املكونات ديال السياسة الطاقية 
تتحقق، والحمد هلل احنا نأمل أكثر، ولذلك املغرب طلب أن يكون في 
كل املنتديات واملنظمات الدولية، يعني بما فيها املنظمة اللي هي معنية 
تجربة  عندها  املغرب ألن  من  أنظمة  يعني  فيطلبون  بعينها  بمنطقة 

الحمد هلل رائدة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةابوفرمشن:

ال يمكن السيد الوزير إال أن نكون اليوم فخورين بالريادة التي وصل 
إليها بالدنا في إنتاج الطاقة الخضراء بهدف إيجاد بديل حقيقي للطاقة 
انتقلنا  بحيث  العاملية،  اإلشادة  املغرب  عليها  استحق  األحفورية، 
من االعتماد الكلي حوالي 98 إلى حوالي اآلن 80 % في 2020، كثير هي 
نماذج ملشاريع حية ناجحة تشهد على ذلك مزارع ريحية، قرى شمسية، 
مساجد الخضراء، أدت إلى انخفاض تكلفة االستهالك بحوالي 40 %، 
ال�سيء الذي سبب في الهجرة املعكوسة من املدينة إلى القرية، وتصالح 
املواطنين مع أراضيهم، غير أن ضعف التسويق اإلعالمي لهذه املجهودات 
وعدم اهتمام الحكومة بهذه اإلنجاز الوطني ذو البعد العالمي، ال يساعد 
املواطنين على تملك املشروع واالنخراط فيه بتوجيه الشباب املتدمر 
نحو التشغيل الذاتي واالستثمار في هذا القطاع، بل يترك الفراغ لبعض 
اإلعالم األجنبي لتيهيء تقارير ميدانية وتسليط الضوء على الوجه اآلخر 
للمشروع، من حيث الحيف والزبونية التي يعاني منها مشروع كهربة 
قرى األطلس التي تعيش خارج التاريخ في أماكن معزولة ومحرومة من 
الكهرباء واملاء والتدفئة، في الوقت الذي يتوق املواطنون في نفس البلد 
إلى املدن الذكية، أدى انفتاح سوق الطاقة وتخفيف الحواجز الجمركية 
وغري الجمركية إلى تحفيز االستثمار األجنبي من أوربا والخليج، ولكن 
انعدام الشفافية والنزاهة وروح املواطنة خصوصا في املشتريات الكبرى 
واقتسام املعلومة بين القطاعين الخاص والعام مما أدى ocde يدق 

ناقوس تسرب الفساد إلى هذا الورش الواعد، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ ال تعقيب، 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

النائبة املحترمة، إذا كان �سي مشروع فيه �سي  أنا نبغي السيدة 

زبونية وال �سي حاجة عطيوه لنا باش نراقبوه ألنه، ال طبعا، هذا دوركم 
ولكن أيضا هذه مسؤوليتنا إذا كان �سي حاجة اللي باينة فيها واضحة 
احنا مستعدين نطبقوا القانون في هاد القضية فاحنا جاهزين، وطبعا 
هذا دور دالبرملان، لكن التسويق درنا الشبكة الخضراء ديال رجال 
اإلعالم ونساء اإلعالم مرتبطة بالبيئة والطاقة، الجامعة اآلن مندمجة 
باملؤتمرات ديالها، الطلب أصبح اسمحي ليا يمكن لك تنق�سي ليا ألن 

مهمة

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الشديد،  الوقت، لألسف  انتهى  الوزير، شكرا لك  السيد  شكرا 
ننتقل إلى السؤال التاسع عن القطاع املعدني للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري.

ملد ئباملسيدامصطفىاملعاري:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بها  تزخر  التي  املعدنية  الثروات  تعتبر  املحترم،  الوزير  السيد 
بعض املناطق ببالدنا مشغال أساسيا للساكنة ومحركا كبيرا للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية خصوصا بمناطق فكيك وتافياللت، نسائلكم 
السيد الوزير املحترم ما أعددتم لهاته الفئة التي تشتغل بهذا القطاع؟ 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

السيد النائب املحترم، هذا ملف كيحتاج إلى وقت لكن يمكن لي 

نقول لكم 2018 وحدها في قطاع املعادن استثمار ديال 12 مليار ديال 

الدرهم، 12 مليار ديال الدرهم قطاع ديال املعادن يعني فيه كافة، 

اليوم في املنطقة اللي تكلمتوا عليها السيد النائب املحترم اليوم اليوم 

الدرهم،  ديال  داملليار   2 داملعادن  العدد  اآلن واحد  حجم اإلستثمار 

 cadetaf احنا مشينا في واحد املقاربة مع القانون الجديد، مع تأهيل

مع املواكبة، مشينا مقاربة اللي فيها استثمارات ضخمة من خالل يعني 

واحد العدد ديال املشاريع اللي فيها ال الدولة من خالل املكتب الوطني، 

وال القطاع الخاص، ومشينا أيضا في دعم هذه الفئات اللي كتشتغل 

في املناجم التقليدية املواكبة ديالها، التكوين ديالها، الحماية ديالها، 

الصحة ديالها، ثم أحيينا هاد التعاونية اللي هي كتقوم بالدور ديال 

الوسيط وديال التأطير ديال هاد الفئات ألنه هاد التوازن اإلقتصاد 

الوطني بين الصغير واملتوسط والكبير هو اللي خال اإلقتصاد ديالنا كل 

مرة كيكسب هاد التنافسية.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامصطفىاملعاري:

شكرا السيد الوزير املحترم، على تفكيركم لهاته املناطق التي تعاني 
وأنتم في الحقيقة كان سبق لنا أن حضرتم اجتماعا رسمي في إقليم 
الرشيدية، السيد الوزير، في القريب العاجل في الحقيقة كان التصور 
اللي هو التزمتم به باستعداد مختبر اللي هو في الحقيقة حدد األرقام اللي 
هي كاينة عند دوك املنجميين، السيد الوزير كذلك امليزان اللي الوزن 
الحقيقي اللي ال يضيع الحق ألهله، السيد الوزير املحترم، كذلك في 
الحقيقة ودعم عملية التسويق السيد الوزير، السيد الوزير التزمتم 
الحقيقية  وللتحليالت  املنتوج  لتتبع  للمؤسسة  تعليماتكم  وأعطيتم 
في الحقيقة السيد الوزير كانوا بعض املنجميين التي حضروا أكثر من 
300 منجمي معكم في إقليم الراشيدية، كنتم في الحقيقة نشكركم 
كذلك على اتساع الصدر واستعابهم للحقيقة وما يعاني منه، السيد 
الوزير، كانوضع لكم األسماء بأسمائها، قالوا السيد الوزير الشركة التي 
تفكر في االحتكار، السيد الوزير، بعض شهور قليلة رجعت دار لقمان 
على حالها، الشركة الوحيدة التي تحتكر السوق اليوم بمنطقة فكيك 
األسماء،  وعطاوكم  معروفة  هي  باألخص  الراشيدية  وفي  وتافياللت 
السيد الوزير، هذه الشركة اليوم والت تتعمل اللي بغات بدون حسيب 

وال رقيب، واإلحتكار..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداهش ماممله جري:

مناجم  ديال  املشكل  على  نسائلك  الرابعة  للمرة  الوزير،  السيد 
سكساوة، واعدتونا بأنه الحل قرب من سنة هادي بغينا نشوفوا هداك 
امللف ديال هاديك الشركة فين وصل ؟ والتجديد ديالها ألن العمال 

مازال كيتسناوا الوعد ديالكم السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداعزيزارب ح،ا زيراملط قةا مملع ننا ملبيئة:

شكرا السادة النواب املحترمين، سبق لي اتفقت مع النواب ديال 
شيشاوة باش يكون لقاء مع رئيس املجلس اإلقليمي والنواب بل حتى 
جميع  مع  كنجتمع  إقليم  كل  أشتغل  هكذا  كالعادة  املستشارين، 

املنطقة  في  كيكون  وغالبا  أحيانا  اإلقليم،  رئيس  فيهم  بما  املنتخبين 
باش يمكنا نوصلو لجميع التفاصيل اللي ممكن نحلوها بسرعة واللي 
يمكن لينا نتعاونو عليها، طبعا على اإلحتكار أنتما تتعرفوا االستثمار 
مفتوح، عطيوني شركات باغية تم�سي تستثمر مرحبا، في إطار الشروط 
 la cadetaf اللي فيها القانون، لكن مزيان تعطيني هاد التفاصيل، ألن
ال ش حييناها، حييناها باش نحيدو الوسطاء اللي كانوا كيتكرفسوا 
على املنجميين التقليديين، وتنتاظرو باش يدار إن شاء هللا املجلس 
اإلداري باش نتكلموا على جميع اإلجراءات اللي يمكن لينا أننا نطورو 
بها العمل ديال هاذ التعاونية اللي هي الوسيط، وإيال كان �سي استثمار 
الخريطة  على  معكم  كنشتغلو  اليوم  اتفقنا،  وسبق  جاهزين،  احنا 
الجيولوجية في منطقة كما فعلنا مع جميع الجهات، باش تعرفو أشنا 
هي املؤهالت اللي عندكم في الجهة ألن جزء من هاذ الجهوية، كنشتغلو 
معكم على املعرض ديال املعادن، نتمناو إن شاء هللا في السنة املقبلة 
أنه يكون باش تكون املنطقة أكثر جاذبية، كنشتغلو معكم على التكوين 
في إطار التوجه ديال التكوين املنهي باش شاء هللا يكون تكوين، ثم أيضا 
راه جاو استثمارات ومختبرات باش يكونو قريبين من املستثمرين في 
هاذ املجال، فاحنا جاهزين إذا كانت مقترحات كما مرة أخرى هاذ ال 
�سي كنديروه مع املتدخلين املحليين وخاصة في إطار هاذ الجهوية التي 

الحمد هلل كتسب فيها البالد ديالنا هاذ الرهان.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجلسة،  هاته  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  السيد  شكرا 
عن  سؤال  األول  السؤال  املنهي  واإلدماج  الشغل  قطاع  إلى  ننتقل 
الحالة اإلجتماعية لحراس األمن الخاص وعامالت النظافة بالشركات 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الخاصة، 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعبدامملجيداآيتاملعديلة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، حراس األمن الخاص وعامالت النظافة في بعض 
بغينا  األجور،  وهزالة  والتهميش  اإلقصاء  كتعرف  الخاصة  الشركات 
نعرفو اليوم السيد الوزير آش يمكن تديرو من أجل استرداد الحقوق 

ديال هاذ الفئة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، كلمة السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب، أنا نقول لك أن وعيا من الحكومة بهاذ األمر 
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هذا وبعض اإلشكاليات كثيرة اللي كيعرفها هاذ القطاع، السيد رئيس 
الحكومة أصدر في 31 يناير 2019، منشورا دعا فيه على األقل القطاعات 
الحكومية واملؤسسات العمومية إلى األخذ بعين اإلعتبار املستحقات ال 
األجرية في احترام الحدود األدنى لألجر وال التحمالت اإلجتماعية لهؤالء 
أثناء تقدير الصفقات العمومية، التقدير.. الصفقات العمومية، وأيضا 
وعيا من الوزارة باإلشكاليات اللي كاينة فهاذ املوضوع، فهاذ امللف هذا 
تم اعتباره أولوية في البرنامج الوطني للتفتيش سنة 2017 و2018، 
وتمت مراقبة في سنة 2017، 3117 شركة تعمل في هاذ املجال تشغل 
95 ألف و10 ديال األجراء، سجلت مجموعة من املالحظات نقول ليك 
12 ألف و594، 12 ألف و594 ألف مالحظة تم تسجيلها في 2000 
مختلفة طبعا الجوانب التي المستها، في سنة 2018 تم تسجيل يعني 
عاودنا راقبنا املقاوالت املتعلقة بها هاذ املالحظات تم تسجيل 9330 
مالحظة، تم تصحيح، لقينا أنه تم تصحيح 9330 مالحظة، و2487 
مالحظة وجهت بشأنها تنبيهات، و6004 ديال املالحظات وجهت، تم 
تسجيلها من جديد، ثم تم الوقوف عليها في الزيارات.. للجنة 2018، ثم 
725 مالحظة تم تحرير محضر باملخالفات والجنح بصددها وتم بعثها إلى 

النيابة العامة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداأحاداملهيقي:

شركات  هناك  عارمة،  فو�سى  يعرف  القطاع  الوزير،  السيد 
املعمول  بالقوانين  يعمل  ال  أغلبها  مرخصة  وشركات  مرخصة  غير 
األثمان  بأقل  كتقبل عقود  مع األسف هناك شركات  بوزارتكم،  بها 
والضحية هو العامل الذي يشتغل 12 ساعة عوض 8، ويتقا�سى أجر 
ما بين 800 درهم إلى 1600 درهم، باإلضافة إلى قيامهم بمهام ال يحق 
لهم القيام بها، وتحويلهم من حراس أمن وعامالت نظافة مع األسف إلى 
عبيد أقولها إلى عبيد، وكل من تجرأ وطالب بحقه مصيره الطرد، إضافة 
إلى ذلك السيد الوزير، العمال والعامالت يعانون من عدم التعويض 
السنوية  العطلة  عن  التعويض  عدم  والدينية  الوطنية  األعياد  عن 
والعطل األسبوعية، عدم توفرهم على البطاقة املهنية تشمل األجر 
والضمان اإلجتماعي، عدم أداء األجر على قلته في وقته السيد الوزير 
املحترم، هناك شركات معينة تستحوذ في بعض املؤسسات العمومية 
فتح  منكم  املرجو  سنوات،   10 فوق  والنظافة  الحراسة  قطاع  على 
تحقيق في هذه النازلة، وأخيرا السيد الوزير، ال بد من إصالح مدونة 
الشغل ومالءمتها مع ال مع االختالالت امللحوظة في هذا القطاع وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ال�سي الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضل.

ملد ئباملسيدامحاداملوالف:

شكرماملسيداملرئيسة،

الخاص  األمن  حراس  من  اآلن  كبيرة  الفئة  واحد  الوزير  السيد 
كيعيشوا على هامش منظومة الشغل في املغرب، وأنتم اآلن مسؤولون 
على تطبيق مدونة الشغل وتحقيق األمن لهاد الشغيلة، وما غاديش 
نسرد عليك، يعني، قاع الخلل اللي كاين فهاد املنظومة، والسيد الوزير 
منظومة  يصيب  أن  يمكن  ما  أخطر  هي   la précarité de l›emploi
العمل، أخطر من البطالة، فأنتم اآلن السيد الوزير مسؤولون على هاد 
الوزارة وراكم مسؤولون على إعادة تطبيق منظومة مدونة الشغل فهاد 

الفئة، شكرا السيد وزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا للسيدين النائبين، السيد النائب أنا قلت لك أن الوعي ديال 
إلى فيها إصدار  اللي أدى  رئيس الحكومة الحكومة بهاد املوضوع هو 
املنشور ديال رئيس الحكومة في 2019 وأنا نقول لك كاين إشكاالت، 
كاين إشكاالت لدا كان األولوية ديال سنتين متتاليتين 2017 و2018، 
مدونة الشغل فيها مشكل في مدونة الشغل نقول لك 193 املادة 193 
من مدونة الشغل فيها مشكل اللي كتعتبر أن من بين اإلمكانيات، من 
بين حاالت التي يمكن أن يشتغل فيها األجير أكثر في ساعات ديال العمل 
اللي هي املجال ديال الحراسة ويؤدي إلى أجر العادي ديال 8 سوايع، 
هذا مشكل نقول ليك أنه بعد اتفاق خمسة د 25 أبريل غنفتحو املجال 
ديال التشاور حول تعديل مدونة الشغل، إن شاء هللا، من بين بالبنود 

اللي غتكون املادة 193 90 92 93 على كل حال، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للسؤال الثاني في القطاع، يتعلق عن 
ظروف استقبال املنخرطين في مؤسسات الصندوق الوطني للضمان 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعي 

التنمية، تفضل.

ملد ئباملسيداعبداملجليلامسكين:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ستتخذونها  التي  والتدابير  اإلجراءات  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
الصندوق  بمؤسسات  املرتفقين  استقبال  ظروف  وتجويد  لتحسين 

الوطني للضمان اإلجتماعي نسائلكم؟ وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب، هاد األمر هذا تم التعامل معه، يعني، بكري 
منذ سنة 2006، أنا نقول ليك سنة 2006 كان عندنا 31 تمثيلية، 61 
عفوا تمثيلية ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، في 2019 
عندنا 160 موزعة كالتالي: 98 وكالة قارة، 8 ديال األكشاك ديال القرب، 
44 مكتب اتصال في األماكن اللي ما كتواجدش فيها الوكاالت، بتنسيق 
مع السلطات املحلية، ثم 10 وكاالت متنقلة عبر مجموع التراب الوطني 
تتجه نحو املناطق النائية بصفة دورية، باإلضافة هذا، كاين التعامل 
على مستوى الالمادي من أجل أننا نخففو الضغط على الوكاالت، كاين 
إحداث هادي بعض اإلجراء غادي نفردها عليكم مباشرة، كاين خط 
املركز ديال اإلتصال »ألو ضمان« هذا يعالج 78 ألف مكاملة شهريا، 
إحداث بوابة خاصة باملؤمن لهم من أجل تزويدهم باملعلومات املتعلقة 
بوضعيتهم اإلدارية، وملفات تعويضاتها والتي تسجل ما مجموعه 62 
 ma C.N.SS ألف زائر كل شهر، ثم إحداث تطبيق الهواتف الذكية
يسجل ما مجموعه 400 ألف زائر كل شهر وغيرها من االجرءات على 
كل حال، اللي حاولت اإلدارة ديال ديال الصندوق الضمان اإلجتماعي 

للقيام بها من أجل تخفيف الضغط، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداأحادارشيدي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، في البداية نشكركم على جوابكم ونثمن ما جاء فيه 
لكن هذا ال يمنع من إثارة بعض النقط السلبية التي تعرفها مؤسسات 
الضمان االجتماعي مستحضرين ما التزمتم به أثناء مناقشة امليزانية 
الخدمات  وتجويد  تحسين  على  فيها  ركزتم  والتي  لوزارتكم  الفرعية 
كذلك  ليست  الحال  واقع  الوزير  السيد  لكن  للمنخرطين،  املقدمة 
عدد كبير من فضاءات االستقبال في مؤسسة الضمان اإلجتماعي ال 
تستجيب ملعايير املواطنة وتفتقر للولوجيات لذوي الحاجات الخاصة 
وكذلك للمسنين والعجزة، غياب مكاتب اإلرشاد والتوجيه بالوكاالت 
قصد تبسيط والتقليل من الوقت السيد الوزير، بعض الوكاالت فيها 
نقص حاد من األطر مما ينتج عنه اكتظاظ في إجراء املعامالت اإلدارية، 
الهاتف اآللي للمؤسسة دائما معطل أو ال يقدم أي توضيحات على 
تساؤالت املنخرطين السيد الوزير، ما زالت بعض الخدمات ممركزة 
في اإلدارة املركزية وهذا يتنافى مع الجهوية املتقدمة، لذا يجب تسريع 

نقل مجموعة من االختصاصات لألقاليم وتعزيزها لوجستيكيا وبشريا، 
القرب  أجل  املتنقلة من  الوكاالت  دور  نسائلكم عن  الوزير،  السيد 
للمنخرطين ومن أجل خدمة أفضل خاصة في املناطق القروية قصد 
التعرف على  الفالحي، كذلك يجب  القطاع  تبسيط خدماتها لعمال 
نطاق واسع بخدمات البوابة اإللكترونية للصندوق وتبسيط الولوج 

إليها، السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

من  هل  القانوني،  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي7ة:

السيد الوزير، األرقام التي تكلمتم عنها تسائلكم بقوة في الوقت 
الذي كان املغاربة ينتظرون اإلدارة أن تكون في خدمتهم، نالحظ أنه هاذ 
املغاربة وخصوصا صندوق  املصالح اإلدارية ال تستجيب النتظارات 
الضمان اإلجتماعي، بحيث أنه كاين معاناة متزايدة مع ظروف االستقبال 
فباألحرى الخدمات وتجويد الخدمات وتوزيع مصالح هاذ الصندوق 
الوطني على مستوى الوطني، أيضا مركزة مجموعة من الخدمات على 
مستوى الدار البيضاء، في حين أن بالدنا اختارت اختيار ديال الجهوية 
املغاربة  من  مجموعة  وبالتالي  األقاليم  في  العمل  اختارت  املتقدمة، 
ذوي الحقوق في عالقتهم مع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ال 
يستفيدون من هاته الخدمات، وبالتالي وجب إعادة النظر في ما يقوم به 

هذا الصندوق اتجاه املرتفقين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدين النائبين، أنا قدمت مجهود كبير ومجهود جبار ّدار على هاذ 
املستوى هذا، قلت ليكم السيد النائب على أن األمر يتعلق بمحاولة 
صندوق لتحويل خدماته بكيفية إلكترونية ممكن أنها تنقص الضغط 
على الوكالة، كانت بعض الحاالت بعض الوكاالت بعض النقط اللي 
ممكن اللي فيها إشكاالت باين ممكن أننا نمشيو لو مباشرة، ونعالجوه 
وإال فإن بالنسبة للملفات أنا تنقول ليك أن جميع امللفات تدبر على 
مستوى الجهة واليوم على املستوى اإلقليمي، بالنسبة للجهات ديال 
ممكن  فأنا  امللف  كاين  إيال  اإلجتماعي  للضمان  الوطنية  الصناديق 

تمدوني به، السيد النائب بغينا نتعاملو معه بشكل مباشر، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال متعلق بحرمان األطفال املهملين من 
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للضمان  الوطني  للصندوق  العائلية  والتعويضات  الصحية  التغطية 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعي، 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداعبداملخ ليداملبصري:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم حول اإلجراءات املتخذة من أجل 
توفير التغطية الصحية ألطفال مهملين؟ والسالم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

 هذا هاد الحق هذا السيد النائب مضمون بمقت�سى 
ّ
السيد النائب، ال

القانون، مضمون مقت�سى القانون ديال الكفالة ديال املهملين املادة 
 22، ومضمون أيضا باملادة 40 من القانون من الظهير 

ّ
ر 15 وال

ّ
كنذك

كتقول  اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  للصندوق  املن�سئ   1972 ديال 
بصريح العبارة على أن املؤمن له املتوفر على محل للسكنى باملغرب 
والذي يثبت قضاء 108 أيام متصلة أو غير متصلة من اإلشتراك خالل 
ستة أشهر مدنية إلى تسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولد متكفل 
به مقيم باملغرب بمعنى أن هاذ األمر هذا مضمون بمقت�سى القانون 
وال يحتاج، هو أوال نقول ليك أن اإلجراء أن الصندوق الوطني يطبق 
القانون فهاذ املجال هذا أو عندنا إحصائيات متعددة مرتبطة بالناس 
اللي عندهم الحاالت ديال الكفالة ديال األطفال املهملين كيستافدو ل 

افي التغطية الصحية وال فهاذ التعويضات العائلية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئبةاملسيدةاف تحةاشوب ني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، طبعا تحققت إنجازات مهمة على مستوى 
العناية بأوضاع الطفولة في املغرب، اليوم أصبحنا نتوفر على سياسة 
تنفيذي، وأخيرا تم إطالق  برنامج  الطفولة، عندنا  مندمجة لحماية 
في  هي  اإلجتماعية  الحماية  وطبعا  الطفولة،  لحماية  ترابية  أجهزة 
صلب هاذ اإلهتمام، وفي صلب هاذ التوجه، فإال كان السيد الوزير 
املادة 22 من القانون 15.01 اللي تتنص بوضوح على ضرورة استفادة 
األطفال املهملين من التغطية الصحية، وكذلك التعويضات العائلية، 
فضرورة فيجب اإلسراع كاينة مناطق اللي ما هما طبعا ما كاينش فيها 
هاذ اإلستفادة هاذي، فيجب تفعيل هاذ املقتضيات، فاليوم السيد 

الوزير هاذ األسر اليوم املغربية اللي تعد باآلالف اللي كتقدم مجموعة 
فخاصها  األيتام  وآالف  املهملين  آلالف  اإلجتماعية  الخدمات  ديال 
الدعم أو خاصها كذلك املساندة لتستمر في أداء هاد الرسالة النبيلة، 
فخاصنا السيد الوزير اليوم نمشيو لإلجراءات التحفيزية أو اإلجراءات 
التشجيعية لنجعل من األسرة واحد املحضن اللي يمكن به نواجهو 
االستقرار  كتهدد  اللي  املقلقة  الظواهر  ديال  املجموعة  واحد  بنوجه 

واألمن املجتمعي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد النائب.

ملد ئباملسيدامصطفىاب يت س:

ملسيدةاملرئيسة،

طبعا السيد الوزير حتى أحد متينكر الدور ديال الصندوق، الدور 
اللي كيقوم به على املستوى اإلجتماعي، ولكن أنا كنعتقد بأن الحكومة 
اليوم مطالبة تدير إعادة النظر في التوسيع ديال الحضور ديال هاد 
املكتب هذا فمجموعة من املناطق، كاينة قطاعات إستراتيجية اليوم 
اللي طورت اإلستراتيجية ديالها خاصة أليوتيس، اللي اليوم مجموعة 
ديال البحارة ما تيلقاوش هاذ الوكاالت أو نعطي مثال، مثال املنطقة 
ديال سيدي إفني خاص هاد الناس هاذو يمشيو حتى لتزنيت وال يمشيو 
حتى ألكادير أو ال كيجي واحد املوظف نهار األثنين، وهاذو ناس كلهم اللي 
مرتبطين باألجواء ديال يعني يعني األجواء املناخية ما كيبغيوش يضيعو 
ذاك النهار، إمتى غنفرجو على هاد الوكاالت تكون في مدينة سيدي إفني، 
وعلى غرارها مجموعة من املناطق اللي فيها يعني بحارة أو كيستافدو من 

أليوتيس، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدين النائبين، وخا التعقيب اإلضافي الثاني ما عندوش عالقة 
باألول، ولكن أنا أقول أنه بالنسبة خاص يكون غير السيدة النائبة، 
الضمان  في صندوق  منخرط  الكفيل  يكون  خاصو  النائبة،  السيدة 
االجتماعي باش يستفاد الطفل املكفول، أو هذا ما فيه حتى مشكل، إيال 
كان �سي ملف نحلوه، ألن من الناحية القانونية مفكوك، أما بالنسبة 
لفتح الوكالة ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي السيد النائب 
هذا كيخضع للمعايير، هما كيخضعوه للمعايير ديال الصندوق الوطني 
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يخضعوه  اليوم،  عاد  ما�سي  طويلة،  لسنوات  اإلجتماعي  للضمان 
أننا  املناطق، يمكن  في بعض  الحاالت  للمعايير ال، إليال كانت بعض 
نشوفو، نشوفو اإلمكانية ديال التعامل معها مع وإال فهذاك املوظف 
اللي كيجي نهار اإلثنين هو هاذيك الوكالة املتنقلة اللي هضرت عليها قبل 

قليل، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يتعلق عن تفعيل  إلى السؤال اآلخر  ننتقل  الوزير،  شكرا السيد 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للتشغيل  الوطني  املخطط 

فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيدامحاداملهاللي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم اليوم عن إجراءات تفعيل املخطط 
الوطني للتشغيل ممكن؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بالحصيلة،  كيتعلق  وصلني  اللي  السؤال  غير  النائب،  السيد 

والحصيلة أو اإلجراءات ديال التفعيل بدات ما�سي عاد غتبدا احنا 
غنقدمو اليوم حصيلة ديال سنتين ديال 2018 و2019 وممكن تكون 

النائب، ممكن  اللجنة واحنا رهن اإلشارة السيد  في  موضوع دراسة 

الشغل  ديال  املناصب  ديال  لإلحداث  بالنسبة  عليها،  ملحة  نعطيك 

أنا نعطيك بعض األرقام املتعلقة بهذا املوضوع هذا 341 ألف و756 

منصب في القطاع الخاص املهيكل، حسب التصريحات الجديدة في 

منصب شغل  ألف   140 ثم  اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 

إضافية في السنتين 17 و18 في القطاع العام، حققنا تقريبا %42 من 

األهداف املسطرة، بالنسبة تحسين قابلية التشغيل عندنا حوالي 385 

املسطرة،  األهداف  %38 من  يقارب  بإنجاز  الشغل  باحث عن  ألف 

دعم التشغيل 287 ألف و408 باحث عن الشغل أيضا في إطار العمل 

املأجور برسم سنوات 2017 و2018 والفصل الثالث من 2019 أي 

بنسبة إنجاز يقّدر ب %58.5، مواكبة إحداث 10 آالف و934 مقاولة، 

أي أننا احنا تقريبا كنحققو األهداف بشكل متصاعد، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحاداملهاللي:

شكرا السيد الوزير، على توضيحكم لكن اليوم نريد أن نسائل 
معكم واقع التشغيل ببالدنا، فاليوم إذا ألقينا نظرة على نسبة تشغيل 
الشباب خصوصا في املدن الصغيرة والقرى واملداشر، فإننا سنجد 
عن  تحدثنا  فسواء  البطالة،  نسبة  ارتفاع  في  تساهم  مهولة  أرقاما 
املخطط الوطني للتشغيل ممكن أو ما سبقه من مخططات أعلنت 
فشلها في السابق كبرنامج مقاولتي الذي خاق لتشجيع الشباب على 
في  منهم  ينهي عددا  به  فإذا  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  إحداث 
طريقهم  في  الزالوا  والباقي  وآمالهم  أحالمهم  تحقيق  السجون عوض 
السيد  األبناك،  لفائدة  الديون  سداد  عن  عجزهم  بسبب  إليه 
الوزير، اسمحوا لي أن أبسط بين يديكم تجربتنا كمنتخب عن إقليم 
الصخيرات تمارة حيث يبقى املشكل والسؤال الذي نواجهه دائما هو 
تشغيل الشباب، فهناك العديد منهم حاصلين على شواهد جامعية 
ومهنية لم يوفقوا في الحصول على وظيفة بالقطاع العام أو تعرضوا 
للعطالة إجباريا بعد إغالق مجموعة من الشركات وآخرون لم يجدوا 
أمامهم سوى الشارع العام ليمارسوا بعض األنشطة االقتصادية غير 
املهيكلة التي تدر عليهم دخال يسّدون به رمقهم، لكنه في إطار تحرير امللك 
الوزير،  الشارع، سيدي  التجويع وسندان  بين مطرقة  العام يقعون 
تفعيل هذه املخططات والبرامج لم تجدي نفعا إذ لم يستهدف هذه 
الفئات ويمنحها إمكانية الحصول على فرص الشغل للقطع مع كل 
الظواهر التي تنخر جسد مجتمعنا، كهجرة األدمغة والهجرة السرية 
وغيرها من الظواهر، سيدي الوزير، إننا ندعوكم اليوم إليجاد حلول 
عملية وواقعية تالمس قضية الشباب األولى وهمهم األساس لتوفير 
فرص الشغل تعزز مكانتهم في املجتمع وتضمن لهم حقهم في العيش 
الكريم، كما يؤكد على ذلك صاحب الجاللة، نصره هللا، في العديد من 

الخطابات السامية والتوجيهات امللكية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
ال تعقيب في املوضوع، السيد الوزير الكلمة لكم.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد النائب بالنسبة لهاذ املوضوع ديال تشغيل الشباب أنا متافق 
معاك على أنه من بين اإلشكاالت الكبرى اللي عندنا في بالدنا، وهو أولوية 
وطنية لسنوات طويلة، هو أولوية وطنية، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن 
ل الرئي�سي اليوم هو القطاع الخاص حسب األرقام اللي تتعطى، 

ّ
املشغ

بمعنى أن األمر يحتاج إلى تقوية االقتصاد الوطني وضخ مزيد من الدعم 
لالقتصاد الوطني والبحث عن آليات لدعم االقتصاد الوطني بالكيفية 
ل بها أكثر، مع ضرورة توجيه الشباب إلى التفكير في 

ّ
التي يمكن أن يشغ

القطاع الخاص.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للسؤال املوالي عن تأخر الرفع من مبالغ 
املهنية؟  واألمراض  الشغل  بحوادث  للمصابين  املمنوحة  اإليرادات 
للوحدة  االستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاسعيدةاآيتابوعلي:

ملسيدةاملرئيسة،

من  الرفع  مرسوم  إصدار  في  تأخر  أسباب  عن  الوزير،  السيد 
املهنية  واألمراض  الشغل  بحوادث  للمصابين  املمنوحة  اإليرادات 

نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، أنا غير باملناسبة هاد املرسوم هذا هو 
إجراء تقريبا تقليدي كيدار على كل خمس سنوات منذ مدة طويلة للرفع 
من من اإليرادات ديال املصابين بحوادث الشغل طبعا اللي كيتجاوز 
العجز ديالهم %10 أوال املتوفون يعني ذوي الحقوق ديال املتوفون، 
املرسوم املناسبة صدر في الجريدة الرسمية في 31 أكتوبر 2019، يهم 
سنة 2013 وما تحت، وبالتالي احنا اليوم كنشتغلوا على املرسوم الثاني 
اللي غيصدر اللي كيخص سنة 2013 إلى 2018 إن شاء هللا غنحاولوا 
نصدروه إن شاء هللا في األشهر األولى وال في النصف األول إيال استطعنا، 
ألن األمر يحتاج إلى مجهود مع وزارة املالية ومع باقي الفرقاء املعنيين بهذا 

املوضوع مباشرة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاسعيدةاآيتابوعلي:

السيد الوزير، هاد اإلجراء هذا كان الهدف منه أساسا تحقيق واحد 
التوازن ما بين االرتفاع ديال تكلفة املعيشة وما بين حجم التعويض 
بالنسبة للمعوض إال أن هاد الهدف لم يتحقق وتوقف ذلك ملدة 9 
سنوات هي عمر هذه الحكومة التي تنتمون إليها، السيد الوزير، ضاع 
تحقيق هذا الهدف كما تبخر النفس اإلجتماعي لهذه الحكومة وذلك إما 
ألن بعض القوانين املهيكلة وبعض اإلصالحات التي تمس مثال منظومة 
املتوقف،  اإلجتماعي  الحوار  إلى  موكولة  وغيرها  اإلجتماعية  الحماية 
قاله  كما  اآلن  ذلك  قلتم  وأنتم  املالية  وزارة  بعطف  مرهون  وثانيها 

سلفكم في 2018 هاد الالءات التي تمس على الخصوص كل اإلجراءات 

الهادفة إلى تحسين وضعية املواطنين املعيشية، فلما كنقولوا الضريبة 

على الثروة باش نحققوا واحد العدل اجتماعي واقتصادي كيتقال لينا 

ال، الزيادة في األجر ال، الخفض من الضريبة العامة على الدخل ال، 

ولذلك السيد الوزير كنقولوا أنه هاد الحكومة هادي أوال هدرات زمن 

اإلصالح اللي كان بإمكانها وكانت عندها كل الظروف أنها تقوم به مع 

دستور 2011 ومع حكومة بنفس األغلبية ونفس القيادة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  الوقت، هل من  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

إضافية؟ ال تعقيب إضافي، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، أنا كنظن أن األمر ليس بهذه الكيفية ألنه 

إجراءات كثيرة دارت وما يمكنش نقصروا أن نوقف اإلصالح عند إجراء 

يتعلق باملرسوم رغم أهميته باملناسبة رغم أهميته، وصدر املرسوم 

صدر في 31 أكتوبر في الجريدة الرسمية في 31 أكتوبر 2019، بمعنى ال 

داعي أننا صدر ال صدر وقلت لك احنا كنشتغلوا على مرسوم إضافي 

مرسوم جديد بمعنى أن األمور ال ما فيهاش ليست بهذه العمومية التي 

نشتغل  أخرى  بكيفية  نشتغل  األمور  النائبة،  السيدة  عنها  تحدثتي 

بكيفية أخرى غير هذه التي تحدثتي بها. وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املتقاعدين من  املوالي عن إقصاء  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

والسادة  للسيدات   2019 أبريل   25 ليوم  اإلجتماعي  الحوار  خالصة 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

هاد السؤال وجهناه منذ 6 أشهر، ولكن مازال عنده الراهنية ديالو، 

فعن الحماية اإلجتماعية للمتقاعدين، عن مناقشة مطالبهم الشرعية 

الحوار،  نتائج  في  خالصاتها  وتضمين  اإلجتماعي  الحوار  في  والعادلة 

نسائلكم السيد الوزير؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.
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ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب، بالنسبة للموضوع ديال املتقاعدين حققوا 
تحققات مطالب أساسية ومهمة، يكفي نهضر لك على بعض ديالها 
 RCARو CMRيتعلق األمر برفع الحد األدنى للمعاشات ديال التقاعد
ديال الوظيفة العمومية من 1000 درهم إلى 1500 درهم في 2016، هذا 
مبلغ مهم جدا 500 درهم ما�سي سهلة، أيضا في القطاع الخاص تم رفعه 
إلى 1000 درهم بالنسبة la CNSS منذ سنة 2011، تم رفعه بنسبة 
%4 في القطاع الخاص بعد دخول القانون ديال التغطية الصحية 
اإلجبارية حيز التنفيذ من أجل املساعدة ديالهم على أداء املساهمات 
ديال التغطية الصحية اإلجبارية، أنا نزيد نقولك أنه في يوليوز املا�سي 
املجلس اإلداري ديال la CNSS خذاو قرار بالزيادة في الحد األدنى في 
 %5 على حساب، 

ّ
جميع املعاشات ديال القطاع الخاص 100 درهم أو ال

كاينة اليوم اللجنة ديال الدراسات غتنعقد كنتظرو lA CGEM باش 
ينتخبو الهياكل ديالهم ألنها هي ثالثية التركيب فيها la CGEM تنتمناو 
أنهم ينتخبو في القريب العاجل، راه حددو حددو التاريخ إن شاء هللا 
عما قريب، باإلضافة طبعا إلى أنه استافدو من 25 أبريل في التعويضات 

العائلية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

اإلهتمام باملتقاعدين هو اهتمام خاص يكون شمولي ألن الحماية 
اإلجتماعية غير قابلة للتجزيء، والحكومة ال تهتم باملتقاعدين وخير 
دليل على ذلك اإللغاء ديال الضريبة على املعاشات ودفعتو بالفصل 
77 كحكومة، أنكم أنتما ضد املتقاعدين السيد الوزير، اليوم عندهم 
أنظمة  ديال  اإلدارية  املجالس  في  التمثيلية  هو  مشروعة  مطالب 
التقاعد، هو رفض االقتطاع من أجل التغطية الصحية، هو إحداث 

البطاقة الخضراء من أجل الحصول على التغطية اإلجتماعية.

السيد الوزير، تتحدثون بأمور ال عالقة لها بالواقع احتجاجات 
يومية، ها املتقاعدين العسكريين أمام البرملان ها املتقاعدين في وضعية 
هشة، بالرغم أنه عاملين أساسيين إما املرض وإما الشيخوخة هي اللي 
دفعتهم لهاذ املسألة، في حين أدى واحد العمل جبار لبالد، املتقاعدين 
خص يكونو أولوية في السياسات العمومية السيد الوزير، أظن أن هذا 
تيختلف جذريا مع التوجه ديالكم السيد الوزير، ألنه ما قلتموه فيه 
مازال عندنا اليوم اللي كياخذ 500 درهم في الشهر واللي ما كتشكلش 
حتى 1 على 3 من التعويض اليومي للوزيرالتعويض اليومي كان 500 

درهم السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئبةاملسيدةاثوريةافرمج:

ملسيدةاملرئيسة،

احنا كنعرفو السيد الوزير باللي األجراء املتقاعدين كيشريو من 
نفس األسواق، و كيستعملو نفس وسائل النقل وكياخذو األدوية بكمية 
كثيرة بدون امتيازات أال تراعي الحكومة ما يكابدون من أمراض مزمنة 
ومصاريف العالج في ظل ارتفاع كلفة العيش؟ ألم يكن منطقيا بهاذ 
الحكومة أن تحذو حذو حكومة بلدان مجاورة خرجت من أزمات، ولكن 
مع األسف هي أقرت الزيادة في األجور ديال األجراء دون إغفال معاشات 
الحقوق  في  املساواة  أقر   2011 دستور  أن  العلم  مع  املتقاعدين، 

والواجبات؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

السيد الوزير، هو في الحقيقة خص نديرو واحد اإلستقراء شوية 

للتاريخ باش نعرفو هاذ الضريبة على التقاعد إمتى جات؟ جات في 1989 

عاد ّدارت الضريبة على التقاعد، وإمتى بدات كتبّدل ها كانت في 40% 

وفي 2013 إرتفعت اللي معفاة من %40 ل %55، وخالل هاذ السنة 

في قانون املالية ديال 2020 رفعنا من %55 إلى %60 هذاك الطرف 

ّبق عليها الضريبة على الدخل هو 40% 
ّ
اللي معفى، بمعنى اللي غادي ط

أكثر درهم ال يطبق عليهم الضريبة على الدخل، وبالتالي واحد شوية 

ي تنقولو أودي هاذ ال�سي راه جاي بتدرج جا هاذ ال�سي 
ّ
ديال اإلنصاف مل

تفرض في 89 وخص اليوم نجيبو التعديل وخصنا نلغيو عليه، إيال كنا 

فواحد األغلبية خص يكون عندنا منطق، وخصنا ندافعو على نفس 

ال�سيء ما�سي ندافعو على ال�سي والنقيض ديالو، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، نقطة نظام في التسيير؟ هللا يخليك السيد النائب في التسيير.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيزا)نقطةانظ م(:

احنا كنواب نسائل الحكومة وما كنسائلوش النواب وما من حق 

حتى نائب يرد على السؤال ديالي هو موجه للحكومة السيدة الرئيسة 

وانتما مسؤولين على هاد ال�سي في التسيير، شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

للسيد  الكلمة  التسيير،  في  نقطتكم  النائب،  السيد  طبعا شكرا 
الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيداملرئيس،

في  كاينين  انتما  أن  احترامي  مع  لك  غنقول  أنا  النائب،  السيد 
الحكومة ممكن تجيبو لنا مقترح في الحكومة وأنا غنتفاعل معه، أنا 
غنتفاعل مع إيال جانا في مجلس الحكومة أنا غنتفاعل معه واحد، ثانيا 
النقطة الثانية أيضا تمثيل املتقاعدين في املجالس هذا بقانون ممكن 
أيضا البرملان يدير مبادرة انتما ديرو مبادرة في هاد ال�سي، هاد ال�سي 
ديالكم ما�سي ديالنا احنا، وديك الساعات إيال وافقنا وال ما وفقناش 
نذاكروا هداك مستوى آخر للنقاش، ولكن املستوى اللي كاين اليوم 
هو أن في القانون ما كاينينش فهادو اللي تتحدثت عنه بالنسبة للنقاش 
ديال اإلعفاء ديال املعاشات نقول لكم، السيد النائب، أن املعاش إلى 
حدود 6 آالف درهم اللي هما ما يقارب %90 من املغاربة اللي كيستافدو 
من املعاش معفون من الضرائب رغم أنه باملناسبة أنه فهاد�سي ديال 
اإلعفاء من الضريبة كاينين 2 ديال األنماط كاين النمط الذي يعفي 
ما  االقتطاع  كيتعفى  فاش  هذا  الضريبة  من  األجر  في  اإلقتطاعات 
كيتعفاش املعاش، ولكن فاش ما كيتعفاش اإلقتطاع، املغرب يعفي 
اإلقتطاع ولكن أيضا يعفي حتى املعاش إلى حدود 6 آالف درهم، وفوق 
6 آالف درهم بالتفصيل الذي تحدث عنه أحد النواب إلى حدود 168 
ألف درهم سنويا أي 14 ألف درهم سنويا كيستافدوا من %60، ورغم 
ذلك أنا ال أقول ما كنقولكش يجب أن نتوقف عند هذا الحد، يجب 
أن نشتغل من أجل أن نحسن من الوضعية ديالهم، أنا ما كنقولكش 
أن املتقاعدون في املغرب وضعيتهم جيدة جدا، ال، أنا كنقول لك أن 

الوضعية ديال املتقاعدين وحتى غير املتقاعدين يجب أن ننتبه إليها..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، نمر على السؤال املوالي املتعلق 
بإصالح نظام التعويض عن فقدان الشغل للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداعديابوعرفة:

ملسيدةاملرئيسةامملحت7مة،

السيد الوزير، هل من رؤية للحكومة إلصالح نظام خاص بالتعويض 
عن فقدان الشغل السيد الوزير؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد النائب املحترم، هاد املوضوع ديال التعويض عن فقدان 
الشغل كيما كنقول دائما كان مطلب تاريخي لألجراء في املغرب، والحمد 
هلل تمت اإلستجابة له، طبعا بعض الشروط اليوم منها ما ال يمكن أن 
نتحدث عنه أنه كيقلص العدد ديال املستفيدين، دارت دراسة على 
مستوى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لهاد الصندوق فرز ثالثة 
ديال السيناريوهات، احنا اليوم بصدد ثالثة ديال السيناريوهات إن 
شاء هللا غنختارو أحد هاد السيناريوهات اللي ممكن ضمن اإلستدانة 
ديال صندوق، وما ضمنش في نفس الوقت شروط أفضل اإلستفادة 
بالنسبة لألجراء وإن شاء هللا عما قريب إن شاء هللا نعلنوا على السيناريو 

اللي غيتختار، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملد ئباملسيداعديابوعرفة:

السيد الوزير املحترم، تبين بامللموس من خالل املمارسة أن هناك 
تجاوزات وهناك مجموعة ديال اإلختالالت واإلكراهات فيما يخص 
التطبيق ديال هاد القانون، تبين من خالل أوال: عالش أنه ضروري هداك 
املطبوع اللي خصو يتعطى لألجير أنه خصو يوقعوا يعني املشغل، هذا 
خطأ؛ الخطأ الثاني هل يعقل أنه حينما يرفض املشغل مثال توقيع على 
هداك املطبوع أنه ما يمكنش األجير أنه يم�سي يستردد الحقوق ديالو؛ 
ثالثا واللي هو الخطير في األمر أنه املشغل يمتنع يعني في أغلب األحيان أنه 
يوقع في داك املطبوع، وبالتالي أنه كيم�سي األجير املفتش ديال الشغل، 
وآنذاك كاينة لجنة ديال الصلح وغالبا ما يرفض املشغل باش يحضر في 
اللجنة ديال الصلح لهذا قلت بأنه البد من التذكير كذلك على التسجيل 
ضروري خصو يكون في الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، 
وهاد ال�سي ما يمكنش تدار كذلك، نقطة أخرى، ملاذا أنه يفرض على 
األجير أنه يتسجل غير مرة وحدة؟ عالش ألنه بعض الخطرات كيكون 
هناك احنا كنعرفوا بأنه الحروب املعلنة ضد الحركة النقابية وضد 
أو الخاصة وكتخلق  العامة  األجراء مجموعة ديال املؤسسات سواء 
بالنسبة  املحددة  كذلك  األيام  جانب  إلى  املشاكل،  ديال  مجموعة 
والفعلية، هل هي متقطعة أم متواصلة؟ ونريد أن نعرف السيد الوزير 
عدد املستفيدين من هاد القضية ديال، التعويض، وما هم العدد ديال 
الناس اللي مشاوا للقضاء كذلك؟ وشحال من واحد عاودتاني اللي 
رفضت طلباتهم؟ وما هي االعتمادات املالية أو املبالغ املرصودة لهؤالء؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة 
النائبة.
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ملد ئبةاملسيدةامجدةابدعربية:

شكرماملسيداملرئيسة،

السيد الوزير، نقطتين فقط من أجل تجويد هاد املنظومة ديال 
اإلرادية  املغادرة  أوال  العمل،  فقدان  التعويض عن  في  األجير  حماية 
الضمان  مراقبي  مهمة  يصعب  هذا  واملشغل  األجير  بين  والالمعلنة 
اإلجتماعي؛ النقطة الثانية هي بيان األجر الشهري الذي يسلم لألجير 
السيد الوزير، يجب أن تضمن نسبة املساهمة في العمل، ألن هاد 
املوضوع مهم بالنسبة لألجير، وكذلك بالنسبة للتعويض عن فقدان 
إلى نظام  املفتقرة  املقاوالت  العديد من  في  الشغل، وهذا غير متوفر 

العصرنة والبرامج املحاسباتية املتطورة، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب،  ال  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيدين النائبين، هاد املوضوع أنا كنقول لك السيد النائب 
فيه إشكاالت، فيه بعض اإلشكاالت الواقعية، وفيه إشكاالت مرتبطة 
باالستدامة ديالو، بالنسبة للتوقيع ديال رب العمل ألن عالش؟ ألن 
األمر يتعلق فقط بالحاالت اللي كيتعرض فيها األجير للطرد، وإال باش 
غثبت الطرد؟ يا إما بالتوقيع ديال األجير يا إما بحكم قضائي، وإال ايال 
كان �سي حالة أخرى ممكن تقترحوا علينا إيال كانت �سي إمكانية أخرى 
ديال إثبات الطرد من غير هادي، من غير هاد 2 ديال الحاالت التي يتم 
اللجوء إليها، سنكون ممتنين لكم وغنفكو واحد العدد ديال اإلشكاالت، 
أكتوبر  حدود  إلى  مستفيد   58511 عندنا  كانت  للحصيلة  بالنسبة 
2019، وعندنا 753 مليون درهم هي املبالغ التي تم صرفها بالنسبة 
للمستفيدين، إن شاء هللا، نتمناو أن عما قريب، إن شاء هللا غنختارو 
السيناريو اللي ممكن أنه يزيد يفتح هادوك اإلمكانيات لإلستفادة بشكل 

أكبر، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال األخير في هذا القطاع، يتعلق 
بمعالجة إشكالية إدماج الشباب في الحياة العملية، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداكريماش  ي:

شكرماملسيداملرئيسة،

السيد الوزير، سؤالنا يتعلق باإلجراءات والتدابير املتخذة ملعالجة 
إدماج الشباب في سوق العمل أو الحياة العملية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، السيد الوزير، الكلمة لكم.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب، عندنا مجموعة ديال البرامج كتنشتغلو في 
إطارها من أجل إذماج الشباب طبعا اللي هي كيما قلت أولوية وطنية 
 l’A.N.A.P.C كبيرة، عندنا أوال برنامج »إدماج« اللي هم العقود ديال
تصرف فيها مبالغ مهمة جدا ومجهود كبير، عدد املستفيدين إجماال 
»تحفيز«  لبرنامج  بالنسبة  مستفيد،   271475 هو   2019 حدود  إلى 
اللي هو شهد بدوره تطورا ملحوظا منذ انطالقه سنة 2016 بلغ عدد 
املستفيدين 15933 مستفيد، بالنسبة لبرنامج تأهيل الذي يهدف إلى 
تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين الشغل من حاملي الشهادات عبر 
اكتساب مؤهالت مهنية لشغل مناصب عمل محددة أو متاحة، هادو 
استفد منهم 12088 شخص من التكوين التعاقدي، ثم 7830 شخص 
من التكوين التأهيلي أو التحويلي، ثم برنامج دعم القطاعات الواعدة، 
والصناعة  الطيران  ديال  والصناعة   offshoring الخدمات  ترحيل 
ديال السيارات وغيرها استفاد منها 31538 شخص، ثم برنامج دعم 
التشغيل الذاتي هذا أيضا هو برنامج واعد نتمنى أن اإلهتمام به يكون 
أكبر، ونستطعو نحققو فيه نتائج أكبر، حقنا فيه نتائج مهمة، ولكن 
نتمنى أن نزيدو نحققو فيه أكثر، عندنا لحد الساعة 8731 مستفيد 
تمت مواكبتهم، تم إحداث أزيد من 4 آالف مقاولة صغيرة أو نشاط مدر 

للدخل، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب، تفضلوا

ملد ئباملسيداكريماش  ي:

على  مهم، صحيح  ديالكم  الجواب  أن  الواقع  في  الوزير،  السيد 
أن املغرب فهاد ما يمكنش لنا ننكرو ديك املجهودات امللحوظة اللي 
حققها املغرب فهاد 15 سنة األخيرة على مستوى التنمية اإلقتصادية، 
لكن واش كترقى هاد التنمية إلى املستوى املطلوب وانتظارات أم ال، 
هاديك مسألة أخرى ما�سي املحل ديالها اآلن، لكن الجواب ديالكم 
املهم كيدفعني على أنني نزيد نتفاعل معكم في إطار نطرحو السؤال 
حول أنماط سوق يعني أنماط الشغل يعني سوق ديال السوق املغربي، 
وخاصة على مستوى التحديات، والتحديات ديالو اللي هي معروفة، 
اللي كتلخص في 3 ديال األمور، نقص اإلندماج ضعف نمو الوظائف 
وتدني جودة هاد الخدمات، إذن الفكرة اللي بغيت نوصل لكم السيد 
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الوزير هو، أعتقد اللي خص العمل عليها في املستقبل هو أن هاد التدابير 
املهمة اللي تكلمتوا عليها خاص تكون عندها واحد القدرة واحد اإلمكانية 
أنها تنهل من هاد التحديات وتحولها إلى فرص وإلى مكاسب باش تحقق 
للشباب واحد األمور اللي هي ملموسة ويستافدوا منها، ونحققو ذاك 
النمو االقتصادي ونحقق داك االحتواء اإلجتماعي، أعتقد بأن املسألة 
محتاجة إلى الوقت والتفكير والعمل واملتابرة، ليست باملسألة السهلة، 
لكن تلك هي املعادلة التي نتمنى حلها وفك شفرتها في املستقبل، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامبرمهيماملضعيف:

فعال السيد الوزير، العملية هي عملية التقائية وهاد ال�سي معروف 
في الخطة 2015-2025 مخطط وطني للتشغيل، أنا نتحدث فقط عن 
املناطق الجنوبية الثالث، أموال ضخمة أموال عمومية ضخمة صرفت 
اآلن وصل ل80  مليار،   77 التنموي  املخطط  تقريبا،  40 سنة  منذ 
مليار، ولكن اآلثر على الواقع عند الشباب، التشغيل عند الشباب تتربع 
الجهات الثالث على قمة الجهات في ارتفاع نسبة البطالة %19.4 جهة 

العيون الساقية الحمراء، من أين الخلل؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب، 
الكلمة للسيد الوزير.

ملسيدامحاداأمكرمز،ا زيراملشغلا مإلنم جامملنهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدين النائبين، أنا بالنسبة لألقاليم الجنوبية أنا متافق معاك 
السيد النائب على مجموعة ديال املالحظات التي أبديتها، تمناوا أننا 
نشتغلو جميعا بالكيفية التي يمكن تحقق التقدم لبالدنا فهاد املجال 
هذا، ألنه فيه انتظارات كبيرة وأولوية كما قلت كما أقول دائما أولوية 

كبيرة في بالدنا.

بالنسبة لألقاليم الجنوبية، هاد األمر هذا هو خارج اإلمكانية ديال 
موضوع  يكون  أن  ممكن  الساعة،  في حد  األقل  على  ديالو  الضبط 
قانون اللي ممكن يفرض أن االستثمارات اللي كتكون في منطقة معينة 
القطاع  في  الكبيرة ال  وإال فإن االستثمارات  املنطقة،  اوالد  يستافدو 
األقاليم  ديال  املستوى  في  كتدار  اللي  العام  القطاع  في  وال  الخاص 
الجنوبية ضخمة كبيرة زعما كبيرة جدا وتحقق أرقام على كل حال على 
مستوى التشغيل أيضا بالنسبة للمسجلين في l›C.N.S.S في الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي في األقاليم الجنوبية غير التسويات، غير 

أرقام  هناك  الجدد،  املسجلين  الجديدة،  التسويات  غير  التسويات 
مهمة على هذا مستوى هذا أيضا، وإن كان الخصاص أنا كنأكد لك 
من عندي أنا كنأكد ليك الخصاص، كاين خصاص في هاد املجال هذا 

يجب اإلنتباه إليه، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  السيد  شكرا 
سنتوقف عشر دقائق لإلستراحة ونعود مجددا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ملسيدمتاملس نةاملدومبامملحت7مين،

نستأنف أشغال الجلسة، ننتقل إلى قطاع العدل، عدد األسئلة 7، 
السؤال األول عن الخصاص في املساعدات واملساعدين االجتماعيين 
في املحاكم للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية 

للتقدم واالشتراكية، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملزهرمءابرص ت:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

واملساعدين  املساعدات  عدد  في  الخصاص  عن  الوزير،  السيد 
االجتماعيين في املحاكم نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نظام املساعدة اإلجتماعية يندرج في 
إطار املقاربة اإلجتماعية اللي كتجعل املحاكم تتعاطى مع قضايا األسرة، 
وخاصة قضايا املرأة والطفل، بمنظور إجتماعي، فما يخفاش عليك 
السيدة النائبة املحترمة، الدور اللي كيلعبوه املساعدات واملساعدين 
االجتماعين، أوال، كيمكنو املحكمة من عدد من املعطيات واملؤشرات 
مما  النزاع،  موضوع  هي  اللي  األسر  ديال  اإلجتماعية  األوضاع  حول 
العامة، أنه  النيابة  يسهل على السادة القضاة وأيضا القضاة ديال 
تكون عندهم عناصر ورؤية واضحة باش يكون عندهم واحد التقدير 
موضوعي للحاالت املعروضة عليهم. والوزارة بطبيعة الحال تعمل على 
تغطية جميع محاكم اململكة باملساعدات واملساعدين االجتماعيين، 
نعطيك الرقم اللي توفر لحد اآلن 240 مساعد ومساعدة في محاكم 
67 مساعد ومساعدة في طور التكوين وطور  اململكة، وحاليا هناك 
التأهيل، وكلهم حاصلين على دبلوم ديال املهام املساعدة اإلجتماعية، 
وبطبيعة الحال فالقضايا املعروضة على املحاكم، خصوصا قضايا 
األسرة تزداد عددا، والوزارة مهيئة باش تفتح مباريات أخرى بمزيد من 
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توظيف هاد الفئة من املهن، اللي هي أصبحت تعزز القضاء ببالدنا، 
وشكرا السيدة النائبة املحترمة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة قصد التعقيب.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملزهرمءابرص ت:

شكرا السيد الوزير على هاد املعطيات، أكيد الفلسفة اللي جات 

ديال  األنسنة  يعني  تفضلتو،  كيفما  العدالة،  لقطاع  املهنة  هاد  بها 

املحاكم، البعد الحقوقي، تسهيل ولوج الفئات الهشة النساء واألطفال، 
ولكن السيد الوزير، الواقع العملي �سيء آخر، الواقع العملي كيقول 

في  املهنة  هاد  وتدبير  واملحاكم  واد،  في  الوزارة  ديال  املخططات  بأن 

واد ثاني، عالش؟ بالرغم من العدد املحدود، إلى أن واحد العدد د 

املساعدين ما كيلقاو ما يديرو، عالش؟ ألن املسئول اإلداري والقضائي 

كيعتبر بأن هذا موظف كباقي املوظفين ما عندوش واحد التخصص، 

وبالتالي خصو يدخل للجلسة ويدير أي مهمة من املهام، هادي األولى، 

املسألة الثانية الفراغ القانوني، وهنا كنسائلكم السيد الوزير، من بعد 

قرار ديال املحكمة الدستورية اللي قالت قولها فاملشروع ديال التنظيم 

القضائي، اشنو غادي دير الوزارة من أجل تحديد املهام واالختصاصات 

غياب  كيقول  الواقع  االجتماعيين؟  واملساعدين  املساعدات  ديال 

اآلليات، غياب وسائل االشتغال على املستوى امليداني، هاد املساعدين 

االجتماعين مطلوب منهم يديرو أبحاث ميدانية، أبحاث اجتماعية، ال 

وسائل وال آليات ديال االشتغال.

السيد الوزير، كنعتبرو بأن اليوم آن األوان بعدا يدار واحد التقييم 

موضوعي لألداء ديال هاد املهنة داخل املحاكم، زائد مزيان الوزارة يعني 

نعرفو شنو هي الرؤية ديالها واآلفاق ديال اإلشتغال ديال هاد املهنة على 

مستوى املحاكم، بالنظر لألدوار املهمة جدا اللي ممكن تعطيها لقطاع 

العدالة، ما�سي على مستوى الكم وإنما على مستوى الكيف، لألسف 

هاد البعد هذا، اللي مازال بعيدة املحاكم عليه، وكيعتبرو أن كل �سي 

عدد وأرقام ديال امللفات، وإنما البعد والهدف اللي جات من أجله هاد 

املهمة، هو عندو بعد كيفي وبعد نوعي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ ال تعقيب. الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

قانوني،  فراغ  هناك  يكون  يمكن  فعال  املحترمة،  النائبة  السيدة 
ولكن ما كاينش 2 د الوديان، واد في الحكومة وواد في الواقع..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت لألسف، ننتقل للسؤال املوالي عن مشروع املحكمة 
الرقمية باملغرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداهللااملبوكيلي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير الحكومية 
املتخذة فيما يخص تنزيل مشروع املحكمة الرقمية على أرض الواقع؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

السيد النائب املحترم، األمر تجاوز حدود اإلجراءات والتدابير التي 
نعتزم اتخاذها ودخلنا في أوراش مهمة جدا، نظرا ألن هناك وعي بأهمية 
الرقمنة والتحديث بالنسبة لإلدارة القضائية وبالنسبة للتقا�سي بصفة 
عامة، قبل بضعة أيام، صادقنا في الوزارة على املخطط املديري للتحول 
الرقمي وللمحاكم الرقمية، وهو اللي غادي يوضع خارطة الطريق لهذا 
التحول الرقمي وغيوضع واحد اآللية ديال الحكامة وديال التدبيرديال 
هاد املجال هذا، وعندنا واحد العدد ديال البرامج وديال التطبيقات 
اللي كتشمل تعميم األنظمة املعلوماتية في تدبير اإلجراءات واملساطر 
والقضايا، أيضا هناك التداول الال مادي للمعلومات في مجال العدالة، 
وتطوير الخدمات عن بعد، بحال السجل العدلي، السجل التجاري، 
الخدمات  ديال  العدد  واحد  القضائية،  للرسوم  اإللكتروني  األداء 
اصبحت اليوم عن بعد، بطبيعة الحال هاد ال�سي غير كافي، لذلك فجاء 
هاد املخطط املديري باش يحقق واحد النقلة نوعية ويسرع من الوتيرة 
ديال التحول الرقمي، باش تكون اإلدارة القضائية أكثر فعالية وسرعة 

ونجاعة، شكرا السيد النائب املحترم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداهللااملبوكيلي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، إن ورش رقمنة املحاكم ببالدنا 
هو ورش تعاقب على تنزيله عدد من وزراء العدل، وهو ورش تحديث 
للمحاكم، وسيعمل بدون شك على تسهيل التواصل واضطالع املرتفقين 
لهذا القطاع، على سير ملفاتهم القضائية بالشفافية املطلوبة، وسيحقق 
دون شك نقلة نوعية في تحديد العمل داخل املحاكم املغربية، ونحن 
في فريق التجمع الدستوري، ال يسعنا سوى أن نثمن هذا املشروع 



عدد.102–01.جمادى األول.1441  )27.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6171  

وتيرة  إلى  اإلشارة  تجدر  املنطلق،  هذا  ومن  وندعمه.  األهمية،  البالغ 
تنزيل هذا الورش الطموح، تسير بوتيرة ال تستجيب لطموحاتنا، وال 
لطموحات املرتفقين، وكمثال على ذلك، املحكمة البدائية بالدريوش 
التي تظل بحاجة ملحة ومستعجلة لهذه الرقمنة، نظرا لكثرة القضايا 
املعروضة عليها، وصعوبة توثيقها وأرشفتها وإكراهات اإلطالع عليها من 
طرف املرتفقين، كما نسجل أيضا غزارة امللفات املتعلقة بأفراد الجالية 
املغربية املقيمة بالخارج، منها ما هو مرتبط بمدونة األسرة، فضال على 
املشاكل املرتبطة بالعقار، وغيرها من األمور، لذلك نلتمس منكم السيد 
الوزير إيالء العناية الالزمة لهاته الفئة، وتسهيل اإلجراءات املسطرية 
أمامها، نظرا للدور الريادي واألسا�سي الذي تلعبه في تشجيع اإلستثمار 
رقمنة  مشروع  إطار  وفي  لذلك،  بالدنا،  إلى  الصعبة  العملة  وجلب 
املحاكم، أملنا السيد الوزير كبير في توفير الظروف التي ستساعد بلوغ 
الهدف املنشود، وذلك بتكوين القضاة وموظفي كتابة الضبط والخبراء 
والضابطة، وغيرها من املهن القانونية والقضائية في مجال املعلوميات، 

وتوفير الوسائل املادية واللوجيستيكية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع، السيد الوزير فيما تبقى لكم من 

الوقت.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

السيد النائب املحترم، دون الدخول في التفاصيل املحلية، يمكن 
نقول لكم بأننا حنا بعد بضعة أيام سنعرض هاد املخطط اللي صادقنا 
للمحكمة  خرائطية  وضع  عبر  األمة  ممثلي  إشراك  وسنحاول  عليه، 
الرقمية على صعيد تراب اململكة، لكي نقدر ما هو الخصاص ومدى 
نضج بعض املساطر، ومدى الكثافة ديال العمليات ديال التقا�سي 
في كل دائرة القضائية، من أجل أن نكون في مستوى تلبية حاجيات 

املرتفقين واملتقاضين، وشكرا السيد النائب املحترم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للسؤال املوالي عن وضعية املقاوالت 
اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغربية، 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

النائب.

ملد ئباملسيدامحاداإنمو�شى:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بناء على بعض  املغربية،  املقاوالت  الوزير، حول وضعية  السيد 
الدولية، فإن املغرب يعرف تزايدا مستمرا، من حيث عدد  التقارير 
عن  نسائلكم  الوزير،  السيد  الوضعية  هذه  عن  املقاوالت،  إفالس 

برنامج  الحكومة  لدى  وهل  الوضعية؟  هذه  وراء  الكامنة  األسباب 
الوضعية؟  هذه  ملعالجة  وحمائية  إستباقية  وإجراءات  استعجالي، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

شكرماملسيداملد ئبامملحت7م،

مادام ذكرتم التقارير الدولية، التقارير الدولية، هادي مناسبة لكي 
أجدد مرة أخرى التأكيد على أنها ينبغي أن تقرأ في شموليتها وليس بكيفية 
انتقائية، ألن هناك تقارير أخرى تم�سي في اتجاه التطور اإليجابي، لكن 
أنا متفق معاك على أنه هناك تطورات ترتبط بإكراهات العوملة وبارتفاع 
حدة التنافسية، اللي جعالت الكثير من املقاوالت الوطنية تجد صعوبة 
وتكاد تعلن عن إفالسها، وتجد نفسها في الكثير من األحيان أمام القضاء، 
لذلك جاء القانون ديال 73.17 اللي كيتعلق بمعالجة مساطر صعوبة 
املقاولة، والذي يهدف إلى تحسين مناخ األعمال، وأيضا مصاحبة هذه 
املقاوالت في اعتماد بعض املساطر بمقاربة ترقبية ووقائية، حتى ال تجد 
نفسها عرضة للعديد من املشاكل، هاد القانون وفر واحد اإلطار مالئم 
ومهم جدا ملساعدة املقاوالت على تجاوز الصعاب واملشاكل اللي غتوقع 
فيها، وهذا ما�سي فقط، املوضوع يخص املغرب، أنا قلت أن املغرب بلد 
مفتوح، عندو اقتصاد مفتوح، وحدة املنافسة واإلكراهات جعلت حتى 
االقتصاديات القوية جدا جتى هي كتعرض فيها املقاوالت إن لم تستعد 
للمنافسة الشديدة، حنا اآلن عندنا إطار قانوني ينبغي تفعيله واتخاذ 

التدابير التنظيمية الالزمة لحسن تطبيقه، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداإنمو�شى:

شكرماملسيداملرئيسة،

السيد الوزير املحترم على هذه البيانات، ولكن السيد الوزير، أمام 
هذه الظاهرة، ظاهرة اإلفالس، وبالتالي هاد اإلشكاليات وهاد الصعوبات 
التي تعرفها املقاولة، نجد أن هناك عجز من طرف الحكومة، وذلك 
الصعوبات  تجاوز  وبالتالي  الوضعية،  هذه  ملعالجة  إجراءات  لغياب 
الهيكلية التي تعاني منها املقاولة، وبالتالي فاملجهودات واملبادرات التي 
تقوم بها الحكومة في إطار يعني تشجيع إحداث املقاولة والتشغيل الذاتي 
وكذلك التخفيف من املعضالت، أمام غياب تدابير واملواكبة والتأطير 
والدعم وبالتالي يعني أداء املستحقات من طرف اإلدارات واملؤسسات، 
وكذلك تفعيل يعني بعض املقتضيات القانونية سيما الكتاب الخامس 
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من مدونة التجارة كل هذه األمور السيد الوزير يتعين أخذها بعين 
اإلعتبار ألن كلها تؤدي إلى يعني الزيادة في إفالس املقاوالت، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
ال تعقيب في املوضوع، الكلمة لكم السيد الوزير، انتهى الوقت عفوا 
لم يعد هناك وقت، طيب ننتقل إلى السؤال املوالي عن تدابير إحداث 
مرصد وطني لإلجرام للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، فليتفضل أحد النواب املحترمين.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملزهرمءانزيه:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير املتخذة من أجل إحداث مرصد 
وطني لإلجرام؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، معلوم أن التحوالت التي تعرفها 
الجريمة في العالم املعاصر أصبحت كتفرض اعتماد مقاربات وقائية، 
نوضعو  جعلنا  اللي  ال�سي  التحوالت  لهاذ  تيخضع  هو  حتى  واملغرب 
بعض اآلليات وفي مقدمتها إنشاء هاذ املرصد، اللي غادي يمد القطاع 
التطورات  ديال رصد  واملعطيات  باملؤشرات  والحكومة بصفة عامة 
اللي كتعرفها الجريمة في بالدنا، مما سيساعد على صناعة السياسات 
العمومية في املجال الجنائي وفي مجال محاربة الجريمة، تصور شامل 
كاين اآلن هاذ املرصد نحتاج فقط إلى املصادقة على املرسوم الجديد 
بعد فصل السلطة القضائية على وزارة العدل، اآلن هناك مرسوم وهو 
الذي يتضمن بنية بمثابة قسم في مديرية الشؤون الجنائية اللي غادي 
يكون هو مرصد واللي كيتوفر على العديد من الكفاءات اللي بدات 
كتشتغل وكتوضع برامج إلنجاز العمليات ديال رصد الجريمة باملغرب، 

وشكرا السيدة النائبة املحترمة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملزهرمءانزيه:

اللي قمتي  التوضيحات  أوال كنشكرك على  الوزير،  السيد  شكرا 
بها بطبيعة الحال السيد الوزير، كتعرف األهمية ديال هاذ إحداث 
هاذ املرصد الوطني لإلجرام، أوال: األهمية ديالو ألنه في خطاب جاللة 
امللك، في مناسبة الذكرى 56 لثورة امللك والشعب من خالل إعالنه عن 

الهندسة الوطنية من أجل إصالح القضاء، قد أكد على ضرورة إحداث 
آلية وطنية من أجل رصد الجريمة، وكذلك من خالل إعالن الوزارة في 
سنة 2018، عن ضرورة يعني ضرورة إنشاء هاذ املركز في أقرب اآلجال، 
بطبيعة الحال أنت عارف السيد الوزير كيما تفضلتي بأنه الجريمة 
واملعلوماتي،  التكنولوجي  التطور  بفعل  ومتعددة  متنوعة  أصبحت 
ينا بأنه ضرورة رصد أنواعها من أجل الوقاية ومن 

ّ
وبالتالي فهذا تيخل

أجل كذلك الحماية.

السيد الوزير، كذلك احنا عارفين بأنه األمن واإلستقرار من أهم 
املميزات اللي كتعرفها بالدنا وهذا يعني بطريقة غير مباشرة أو مباشرة 
سيساهم في يعني التأثير على ما هو اقتصادي وعلى ما هو تنموي في 

البالد، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ إذن ال تعقيب في املوضوع، الكلمة لكم فيما تبقى من الوقت 

السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

اللي تفضلتي  النائبة املحترمة في كل املعطيات  ال خالف السيدة 

بها واللي متعلقة بإبراز أهمية هاد املرصد أنا وضعت بين أيديكم كل 

املعطيات أيضا وهو نفس املنطلقات، احنا الغاية ديالنا هو أننا نبنيوا 

القرار ألن الوزارة معنية باملساهمة الفعالة في بلورة السياسة الجنائية 

دقيقة  إال على معطيات  تبنى  لها  يمكن  ما  الجنائية  السياسة  وهاد 

وعلمية اللي هي غادي يوفرلنا هاد املرصد والذي ال يحتاج فقط إلى 

 l’organigramme بمنظام  املتعلق  الجديد  املرسوم  على  املصادقة 

بنظام وزارة العدل، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ننتقل إلى السؤال املوالي عن ظروف 

وحيثيات إجراء مباراة التوظيف في وزارة العدل الخاصة باملنتدبين 

العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القضائيين 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيدامحاداملطويل:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

املنتدبين  العدل ملباراة توظيف  أثار تنظيم وزارة  الوزير،  السيد 

القضائيين بعض الكالم عن جزء مهم من الرأي العام الوطني، فهاد 

اإلطار تنساءلوكم السيد الوزير حول الظروف الحيثيات التي واكبت 

تنظيم الوزارة لهذه املباراة؟ شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

فعال السيد النائب املحترم، في شهر فبراير 2019 تنظمات مباراة 
شحال  املعطيات  ديال  العدد  واحد  عندي  القضائيين،  للمنتدبين 
تقدموا، وشحال داملقبولين والحاضرين، والنتائج دالكتابي والشفوي 
إلى غير ذلك، فيمكن نقول لك بأنه منذ 2017 ما تنظمت حتى �سي مباراة 
ديال املنتدبين القضائيين، ملي تفتحات املباراة في 2019 بطبيعة الحال 
كان هناك واحد العدد كبير من املترشحين اللي تقدموا، ولكن تقدموا 
ملناصب مفتوحة محدودة جدا، ال�سي اللي بطبيعة الحال �سيء عادي 
ومألوف في قطاعات أخرى خال واحد العدد ديال ردود األفعال السلبية 
اللي ما مبنياش على قرائن، ألن أشياء ألن احنا دولة املؤسسات، اللي 
عندوا أدنى شك في أي مباراة يتقدم للجهات املعنية، أما انطباعات بأنه 
�سي واحد تيشك أنه كان يستحق الفوز وما فازش، فأنا اللي كنطلب 
أنا ملي جيت للوزارة لقين كفاءات كتشتاغل وتضحيات وعمل وفعالية 
وتينظموا مباريات دالقضاة، ديال املفوضين، ديال العدول إلى غير ذلك، 
إذا كانت عندكم معطيات اللي ما عندناش احنا رجاءا أن تتقاسمها 

معنا لنتخذ الالزم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدارض ابوكا زي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد الوزير، هادي مناسبة كنبغيوا نوهو فيها باملجهود اللي 
بذالتو الحكومة في خلق املناصب العمومية حوالي اآلن خالل 4 قوانين 
داملالية ما يزيد على 130 ألف منصب عمومي وهذا مهم جدا، السيد 
الوزير، السمة األساسية اللي ميزات املرحلة ديال ما بعد دستور 2011 
هو القطع مع الزبونية واملحسوبية وجعل املباراة هي املدخل األسا�سي 
لولوج املناصب العمومية، واملغاربة كيحسوا أنه كاين مجهود كبير جدا 
فهاد املوضوع، ولكن املبارة ديال املنتدبين القضائيين حدث بشأنها 
اليوم  الوزير،  نار، السيد  نقاش يعني كبير، ما كاينش دخان بدون 
املباراة اللي وقعات على مستوى وزارة الشباب والرياضة، اليوم بعض 
املعطيات املتعلقة بامتحان الولوج ملهنة املحاماة، املبارة دالترجمان 
يعني هادي بعض اإلشكاالت اللي اليوم كتخلينا تشوش على هاد املبدأ 
العام اللي ميز هاد الحكومة والحكومة السابقة. السيد الوزير، كنتمناو 
أنكم تتعاملو مع هاد املوضوع بالكثير من اليقظة واالحتياط ألنه هادي 
من املداخل األساسية ديال بناء الثقة اليوم احنا كنتكلموا على املباراة 
هي املدخل األسا�سي للولوج إلى الوظيفة العمومية، وكاينة إشكاالت 

اليوم والدليل هو أنكم اضطر يتوا في الوزارة أنكم تصدرو بالغ ما�سي 
كاع املباريات تصدروا عليها بالغ بالتفاعل مع هاد التشويشات، كنتمنى 
السيد الوزير أنكم تمشيوا في نفس اإلتجاه اللي هي السمة األساسية 
وأن املبارة هي املدخل، ونقطعوا مع املحسوبية، نقطعو مع كل املحاوالت 
اللي غترجعنا للزمن، الزمن السابق اللي كانت اللوائح تعد وكانوا الناس 

كيجيوا بمنطق إتاوات من أجل الولوج..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ال  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي، الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

وغير باش نتفاهمو، السيد النائب املحترم، باش تدعيني انقطعو 
مع املحسوبية بمعنى احنا منخارطين فيها، احنا ما�سي في مجال الدخان 
والنار، احنا في مجال املؤسسات والضوابط، إذا السيد النائب املحترم 
عندو قرائن أمام نواب األمة سأتخذ ما يلزم ابتداءا من غدا، أما كنبهوكم 
خصكم تقطعوا مع �سي حاجة، فهذا كالم صعيب أننا انخرطوا فيه، 

شكرا السيد النائب املحترم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال املوالي حول عدم تفعيل 
مقتضيات الفقرة الثانية من القانون رقم 18.00 للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةامهلاتكر ر:

شكرا، عن عدم إصدار الئحة املهنيين املنصوص عليها في املادة 12 
من القانون 18.00 منذ سنة 2003 نسائلكم السيد الوزير؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هناك عدة مقتضيات مؤطرة لهاد 
إصدار  ديال  املسألة  هاد  تيطرح  واللي  به،  تفضلتيوا  اللي  املوضوع 
الئحة من طرف السيد وزير العدل في هذا الشأن، نبغي نذكر السيدة 
النائبة املحترمة أن املادة 4 من مدونة الحقوق العينية الصادرة في 
نوفمبر 2011، دققت بكيفية واضحة ال غبار عليها، يعني من يخول لهم 
إبرام هاد العقود اللي هما املحرر الرسمي أو املحرر الثابت التاريخ يتم 
تحريرهم من طرف محام مقبول للترافع، إذن صبحو داخل املهنيين 
هناك املشرع اعطى إبرام العقود للموثقين والعدول، أما املحامون فإن 
العقود اللي كيحرروها كتكون محررة ثابتة تحتاج فقط إلى تصحيح 
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اإلمضاء، لذلك لم يعد هناك أي داعي لكي يصدر وزير العدل سنويا 
الالئحة بهاد املادة، ألن األمر أصبح محصورا في املحامون وفي املوثقون 

والعدول، وشكرا السيدة النائبة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، السيد النائب.

ملد ئباملسيداجومناعرمقي:

شكرا السيد الوزير ، قبل أن نتكلم على املادة 4 من قانون الحقوق 
العينية نذكر بأنه القانون الصادر املادة 12 من القانون 18.00 الصادر 
في 2003 تكلمت عن إصدار هذه الالئحة، ومن 2003 إلى 2011، 8 سنين 
يعني لم يصدر ولو الئحة واحدة طبقا لهذه املادة، في حين أن محرري 
العقود الثابتة التاريخ هادي واحد الشريحة التي تحملت مسؤوليتها 
بكل مهنية في تدبير الشأن التعاقدي بصفة عامة، خصوصا في املجالين 
العقاري والتجاري، إلى أن جاء هاد الظهير هاد القانون الذي تكلمنا 
عليه ليجهز نهائيا وبصفة قطعية على حقوقهم املكتسبة، ومنذ ذلك 

التاريخ وهم يناشدون ويطالبون ويلتمسون من الوزارة أن تجد حال ألن 

لهم حقوق مكتسبة فعال وكل الوزراء الذين تعاقبو على وزارة العدل 

منذ ذلك التاريخ وعدو بأن يجدو حال لذلك لهذه املعضلة، لذلك السيد 

الوزير، يعني نأمل أن في عهدكم إن شاء هللا تعالى أن يكتب لكم التاريخ 

ويشهد على هذا اإلنجاز املسؤول والنبيل في إنصاف شريحة من املهنيين 

الذين تحملوا مسؤوليتهم ملدة منذ صدور ظهير 1945 يعني 12 يناير 

1945 بالضبط إلى 2003.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

إضافية في املوضوع ؟ تفضلو السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداتوفيقاكايلارئيسافريقاملتجاعاملدستوري:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، كما جاء على لسان الزميل من 2003 وهاد الناس 

كيتسناو وكاين مشروع قانون، وجيتو في 2011 ومنظمة الحقوق عينية 

قصاتهم مرة أخرى، هاذ تقضاوالسيد الوزير، الئحة 17 سنة وهما 

كيتسناو فهاذ الالئحة باش تجيو اليوم نقولو حقا في 2011 خرج قانون، 

مع العلم أنه كاين مشروع قانون باقي ما سحبتوهش! إذن هذا اليوم 

إحباط آخر كتعطيوه لهاذ الفئة من الناس، هاذ الناس السيد الوزير 
1945 وهما كيتواجدو  وأّداو مهمة وأّداو خدمة لهاذ البالد، راه من 
والظهير ديال 45 كاين في هاذ الناس وكان كينظمهمن بجرة قلم تم 

اإلقصاء ديالهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، شكرا لألسف، السيد الوزير 
لكم الرد فيما تبقى من الوقت.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

شكرا على هاذ التعقيبات، نحن نسائل في إطار املراقبة البرملانية 
للحكومة على إنفاذ القانون، ملاذا لم تصدر الالئحة وقد أوضحنا أن 
املادة 4 جعلت يعني من غير الفائدة إصدار هاذ الالئحة ألن املسألة 
اللي  الفئة معينة  أصبحت محصورة، اآلن احنا أمام مطالب واحد 
عندها مسطرة أخرى، وأنا يعني األبواب املفتوحة وغادي نستقبل في 
األيام املقبلة العديد من الفئات املعنية، هاذي راه خصها حوار ألنه 
األمر يتعلق باتخاذ مبادرة تشريعية اللي يمكن تنصف الحيف أو تلّبي 
املطالب ديال واحد الفئة معينة وليس بإنفاذ أو تطبيق القانون، شكرا 

السيد النائب املحترم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ننتقل إلى سؤال آخر متعلق بترشيد 
الزمن القضائي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

املعاصرة، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

ملد ئبةاملسيدةامونىامشريط:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

باعتباره  لإلنتظار  حد  وضع  أجل  من  نسائلكم  الوزير،  السيد 
أحد املعاناة التي تضيع معها الحقوق والحريات والسالمة الجسدية 
واألمالك وباختصار تضيع مصالح املتقاضين، نسائلكم السيد الوزير 
عن أين وصلت وزارتكم بخصوص ترشيد الزمن القضائي من أجل 

ضمان الحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير الكلمة لكم.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

فعال السيدة النائبة املحترمة، ترشيد الزمن القضائي هو تحدي 
وربما  مواصلتها  ينبغي  مجهودات  وهناك  جميعا  علينا  مطروح 
مضاعفتها، ألن ليس فقط الحكومة، الحكومة وال السلطة القضائية 
وكافة الفاعلين واملسؤولين املتدخلين في منظومة العدالة على وعي تام 
بالعدالة اإلجرائية وتبسيط املساطر، باش  باألهمية ديال ما يسمى 
يكون التقا�سي ديال املواطنين واملثول ديالهم أمام املحاكم وتحقيق 
الخدمات القضائية يكون بالسرعة املطلوبة والشفافية وبالفعالية، 
وما غاديش يكفاني الوقت باش نستعرض أمامك واحد العدد ديال 
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املشاريع ديال القوانين متفرقة وديال اإلجراءات وديال التدابير اللي 
كتم�سي فهاذ اإلتجاه، واحنا اآلن بصدد يعني جمعنا في األسبوع املنصرم 
الهيئة املشتركة ما بين وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية، 
نتعاونو عليها،  اللي خصنا  القضايا املشتركة  العديد من  في  وتداولنا 
وبطبيعة الحال هاذ القضية ديال التدبير ديال املحاكم وديال السرعة 
إلى غير ذلك، هي من القضايا اللي غتظافر فيها الجهود إن شاء هللا باش 

يتحقق واحد التطور نوعي في هاذ املجال، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

ملد ئبةاملسيدةامونىامشريط:

واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نتساءل  نحن  الوزير،  السيد  شكرا 
ما الذي ينقصنا إلصالح منظومة العدالة؟ ترسانة قوية، تخمة من 
ذلك  على  نص   2011 دستور  إصالح  قوية،  ملكية  إرادة  القوانين، 
العدالة  منظومة  إلصالح  الوطني  الحوار  إطالق  الواضح،  بالحرف 
 ،2013 في  العدالة  منظومة  ميثاق إصالح  2012، صدور صدور  في 
مشروع ميثاق النجاعة القضائية 2017، يعني نحن أمام ترسانة قوية 
من القوانين أمام موارد بشرية كافية ما الذي ينقصنا؟ السيد الوزير 
املحترم، رغم أهمية هاذ املجهودات اللي قلتو ولكننا نحن ما زلنا في 
التأسيس، ما زلنا بعد التشخيص هاذ التأسيس اللي دام 8 سنوات، 
املشكل  الوزير،  السيد  التنزيل؟  سنبدأ  متى  التفعيل؟  سنبدأ  متى 
الحقيقي الذي تعاني منه منظومة العدالة هو ضعف وخصاص مهول 
في املوارد البشرية وخصوصا قطاع سلك القضاء وكتاب الضبط، البد 
من إيجاد معادلة متوازنة السيد الوزير بين عدد القضايا املعروضة 
وبين مكونات باقي مكونات الجهاز القضائي، حكومتكم مسؤولة السيد 

الوزير عن السلطة القضائية

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، معذرة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
ال تعقيب إضافي، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابدعبداملق نر،ا زيراملعد1:

السلطة  عن  مسؤولة  ليست  حكومتنا  املحترمة  سيدتي  ال، 
بمقت�سى  االستقالل  تمام  مستقلة  القضائية  السلطة  القضائية، 
للسلطة  األعلى  للمجلس  التنظيمي  القانون  وبمقت�سى  الدستور 
القضائية وبمقت�سى قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى السيد 
رئيس النيابة العامة، ما ينقصنا السيدة النائبة املحترمة هو ما ينقص 
جميع بني البشر، لكن كحكومة ما يمكنش نقولوا احنا في التشخيص 
احنا فتنا التشخيص اآلن احنا اآلن عندنا سلطة قضائية مستقلة 
كمؤسسة تشتغل بمنأى عن السلطة التنفيذية، واحنا اآلن كنبنيو 

الجسور ديال التعاون واآلليات ديال التشاور.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة شكرا 
لكم، ننتقل إلى القطاع املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، 
النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعية  الفوارق  محاربة  عن  سؤال 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب.

ملد ئباملسيدامسا عيلاملبق لي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

الفوارق  بمحاربة  برنامجها  في  الحكومة  التزمت  الوزير،  السيد 
اإلجتماعية التي تزداد إال اتساعا، فما هي التدابير املتخذة لتفعيل هذه 

االستراتيجية حتى ال يظل هذا املبتغى مجرد شعار لالستهالك؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد وزير الدولة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل ن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد النائب، أود ابتداء من أن أنبه إلى أن سؤال محاربة الفوارق 

اإلجتماعية هو من األسئلة التي يمكن طرحها على السيد رئيس الحكومة 

إطار األسئلة املحورية، نظرا ألن دقيقتين ال يمكن أن تستوعب  في 

الجواب على مثل هذا السؤال، ومع ذلك فإنني أقول باختصار بأن 

بأوضاع  النهوض  أولوياتها  الحكومة كما هو معلوم جعلت على رأس 

التعليم والصحة والتشغيل والحد من الفوارق اإلجتماعية واملجالية، 

مع العلم أن موضوع الفوارق اإلجتماعية واملجالية يعرف اختالالت 

إذا  إذن  الصعيد،  مهمة على هذا  هناك جهود  املقابل  وفي  جسيمة 

أردنا أن نختصر فقط بالعناوين على مستوى صعيد منظومة التربية 

والتكوين وفي إطار يعني محاربة الفوارق اإلجتماعية أكتفي باإلشارة إلى 

أن الجهود التي بذلت على هذا الصعيد أدت إلى أن مستوى التمدرس 

ديال األطفال ما بين سن 6 إلى 11 سنة وصلت إلى ما يقارب %100، ال 

فرق في ذلك بين البادية والقرية، على صعيد املنظومة الصحية التي 

تعرف أيضا اختالالت معروفة وهي اختالالت كبيرة، هناك أيضا جهود 

أكبر وعلى سبيل املثال فما بين سنة 2017 و2020 زادت نسبة رفع 

املوارد املالية دعما لهذا القطاع بما يزيد عن 30%.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، تعقيب السيد النائب املحترم.
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ملد ئباملسيدامسا عيلاملبق لي:

البرامج اإلجتماعية  العديد من  نعم هناك  الوزير،  السيد  شكرا 
املفعلة لكن السؤال املطروح، السيد الوزير، هل تمكنت هذه البرامج 
والتقليص  املستهدفة  الفئات  لهاته  املعي�سي  املستوى  من  الرفع  من 
الحقيقي للفوارق اإلجتماعية؟ أظن ال السيد الوزير وأعطي مثال على 
ذلك اإلقليم الذي أنتمي إقليم شفشاون الذي هاد البرامج يستفيد 
معظم الساكنة من هاد البرامج ديال الفوارق اإلجتماعية، ولكن كيبقى 
املحدوديات الوقع ديالها على هاد الساكنة، فالناس رجعو أكثر فقرا 
ولكن املواطن الزال على حاله والهدر املدر�سي في مستويات جد مرتفعة، 
الصحة منعدمة وشبه منعدمة لهاته الفئات املعوزة، األرامل تعاني في 
أعالي الجبال، هاته البرامج نعتبرها مجرد مسكنات فقط أو من أجل 
أغراض سياسوية ال غير، غير قادرة للحد من هاد الفوارق اإلجتماعية 
التي يعرفها املغرب العميق، ومن أجل الحد من الفوارق اإلجتماعية 
يجب إعادة النظر في االختيارات االقتصادية واالجتماعية بما يضمن 
التوزيع العادل لثروات البالد، والحد من تغول النهج الليبرالي املتوحش 
وتكوين سياسة املغرب النافع والغير النافع، وتقديم التعليم الالئق لهذه 
الساكنة والعيش الكريم ليس عن طريق التسول والصدقة، بل ببرامج

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال 
تعقيب في املوضوع، الكلمة لكم السيد وزير الدولة، سالى الوقت، سؤال 
عن تماطل أعضاء الحكومة في استقبال برملانيي املعارضة السيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد 

الرئيس.

ملد ئباملسيدامحادامبدرمرارئيسافريقامجص لةا مملع صرة:

شكرماملسيداملرئيسة،

نحن  صدقا،  صدقا،  ليك؟  نقول  غادي  اش  الوزير،  السيد 
محرجون كنواب أننا نجددو معك هذا السؤال، محرجون جدا، ال يليق 
كنواب أننا نجبدو مثل هكذا مواضيع، ولكن راه وصلت فينا السكين 
للعظم السيد الوزير، كاين بعض الوزراء تيتعاملوا مع نواب املعارضة 
بواحد النوع ديال التعالي وباستخفاف باملؤسسة التشريعية، النواب 
ديال املعارضة وال النواب ككل ديال املجالس ملي تيبغي تيمشيوا عند 
أي أي وزير كيفما كان، راه تايديوا املشاكل ديال املواطنين، ما كايديوش 
اللي مشكل خاص، غنقول ليه سد عليه  املشاكل ديالهم الخاصة، 
الباب، كيديو املشاكل ديال الدوائر ديال الجماعات ديالهم في مختلف 
أقاليم اململكة، فإيال كان القانون الداخلي هادي فقط مرونة من رئاسة 
املجلس، القانون الداخلي يمنع أننا نتطّرقو هنا للمواضيع املحلية، 
ما تزيدوش انتما للطين بلة، ثانيا بعض املناظر اللي تنشوفوها هنا، 
 سيدي، خاص الوزير يفتح 

ّ
في وقت ما جا الوزير كنتبعوه كنواب، ال

األبواب ديالو للنواب، ما�سي بجميلو، املفروض استقبال طلبات جميع 
النواب، وبدون موعد مسبق، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لكم السيد وزير الدولة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل ن:

السيد الرئيس املحترم، أنا متعاطف تعاطف تام وكامل مع أي طلبات 

ديال السيدات والسادة النواب من أجل التواصل مع السادة الوزراء، 

ولكن سمحوا ليا، بغيتو نتكلمو شوية غنتكلمو لكن غير بالتلميح، فكاين 

هنا أيضا ما يمكن اعتباره التفسير الن�سي، ولكن أيضا كاين التفسير 

الواسع واملقاصدي، ايال كنتو بغيتو نتكلمو باملقاصد وتنتكلمو، غنقولو 

نعم إن الدستور ينص على التعاون والتعاون ينبغي أن يبلغ مداه، 

وهذا املدى ينبغي أن يصل إلى مستوى استقبال السيدات والسادة 

النواب والحضور حتى عند الفرق إلى غير ذلك، ايال بغيتو النصوص، 

فأنا أرجوكم كحقوق وكعالقات بين الحكومة والبرملان شوفوا من 100 

حتى ل106 واش غتلقاوا �سي حاجة من هاد ال�سي اللي كتكلمو عليه، 

إيال كنتو غتكلمو على املعارضة، فحقوق املعارضة حددها يعني الفصل 
العاشر من الدستور شوفو واش فيها �سي حاجة ديال استقبال بدون 

أنا سأبذل كل الجهود  يعني موعد وكذا وكذا، ولكن مع ذلك أعود 

السيد الرئيس باش أنه الحكومة بالنسبة لجميع أعضائها تكون في رهن 

إشارة اإلخوان، طبعا بمواعيد السيد الرئيس وفي ظروف مالئمة ألنه 

أيضا الحكومة واألعضاء عندهم إكراهات التي ينبغي أن تراعوها، كما 

لكم أنتم أيضا السيدات والسادة النواب وأنا أعتز بأني كنت نائبا ملدة 

طويلة، أيضا عندكم إكراهاتكم وأنكم تشتغلون من أجل املواطنين 

ومن الواجب، يعني، فهداك التفسير اللي قلنا اللي خصكم حتى أنتم 

نتعاونو  خصنا  والتعاون  التوازن  هو  اللي  أخرى  أشياء  فيه  تاخذوا 

جميع، خصنا نتعاونو، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامحادامبدرمرارئيسافريقامجص لةا مملع صرة:

شكرا، أتمنى من باقي أعضاء الحكومة أنهم يسمعو الجواب ديالك، 
ولكن صدقا راه كاين بعض أعضاء الحكومات عندهم داك ال�سي كل 
�سي مسيس، إيال جانا هذا من املعارضة صافي راه بغا يدير السياسة، 
فهاد ال�سي ال يليق، املفروض أنه يستقبل احنا منين نكونو في الحكومة 

إن شاء هللا أجيو بال موعد، جاو هكاك، احنا غنستقبلوكم، شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعاراعب �شي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

في الحقيقة ما يمكن إال نقدرو جواب السيد وزير الدولة، ولكن ما 
يجب تأكيده اليوم مع كامل األسف هو أن هناك وزراء يعتبرون أنفسهم 
فوق املؤسسات وفوق البرملان لسبب بسيط ألنهم ما لم يقرأو التاريخ 
السيا�سي لبالدنا والذي ابتلي في فترات بظواهر معينة ذهبت حينما بدأ 
املسار الديمقراطي في بالدنا مع كامل األسف، لذلك أهمس في آذان 
وفوق  الحكومة  رئيس  من  أكثر  وزراء  نفسهم  يعتبرون  الذين  أولئك 
البرملان أن يتواضعو قليال أن يتحلو بكثير من التواضع، ليس فقط أن 
يستقبلو البرملاني ولكن أن يتعاملو مع البرملان بما يفرضه الدستور وبما 
تستوجبه التقاليد البرملانية الراسخة، واحنا مع كامل األسف الحظنا 
عدة ممارسات ديال بعض الوزراء الذين أصبحو حديث الرأي العام 
الوطني واملحلي، لذلك نعتبر اليوم بأنه هذه اللحظة وهاد النقاش الذي 
اعترى هذه الجلسة، يجب أن يكون رسالة مباشرة ألولئك الوزاراء وأنا 
ما كنعممش، بهاد املناسبة أيضا ما يمكن إال نشكرو بعض السادة 
الوزراء اللي كيستقبلو البرملاني اللي كيتعاملو بمنتهى اإليجابية وبمنتهى 
التفاعل واللي فيهم النزعة البرملانية والنزعة الديمقراطية، ألنه اللي فيه 
هاد النزعة البرملانية والنزعة الديمقراطية ما يمكن إال يحترم البرملان، 

واللي هو طارئ على السياسة من مجاالت أخرى، فما يمكن إال يكون.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير الدولة، الرد فيما سبق 
لكم.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل ن:

السيد النائب املحترم، أن يقال بأن هناك وزير فوق رئيس الحكومة 
هذه مجرد أسطورة، أن يقال بأن هناك وزير أن يقال بأن هناك وزير 
فوق البرملان، هذا غير ممكن وال يمكن قبوله، الحكومة حكومة والبرملان 
برملان، وعلينا أن نتعاون في إطار االستقالل وفي إطار التوازن، أن يكون 
هناك يعني نواب برملانيون يريدون أن يتواصلو مع وزراء فهذا حقهم، 
ومن واجبا أن نحمي هذا الحق وأن ندافع عنه وتأكدوا أنني بصفتي 
التي تعلمون، فإنني أقول من واجبي التواصل مع الوزراء املعنيين، وهنا 
أقول لكم بأنني لم أتوصل بأي حالة طلب فيها نائب أو طلبت أية نائبة 
زيارة وزير وامتنع، سمعت في األسبوع املا�سي شكاية نائب وسأشتغل 
على هذا املوضوع وسأشتغل على جميع الطلبات التي ترنو إلى التواصل 
أجل قضاياكم  من  تتواصلون  ال  أنتم  املواطن،  أجل  من  الضروري 

الشخصية وإنما تتواصلون من أجل املواطنين، وألنكم تمثلون األمة 
فمن واجبكم أن تفعلو هاد التواصل ومن واجب الحكومة أن تتعاون 
معكم وأنا من واجبي أن يسهل هذا التعاون، ولكن أقول لكم لم يسبق 
السيد النائب وال السيد الرئيس وال أي عضو من األعضاء أن يعني 
يتواصل معي في هذا الشأن بشأن أي وزير، وإذا توصلتم فسأبذل 
بين  الضروري  التعاون  هذا  لتفعيل  والضرورية  الكاملة  املجهودات 

املؤسستين، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ننتقل إلى السؤال املوالي حول األرضية املواطنة للنهوض بثقافة 
حقوق اإلنسان للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية فليتفضل أحد النواب مشكورين.

ملد ئباملسيدامنريساملثاري:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بعد 10 سنوات من اعتماد األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق 
اإلنسان، نسائلكم السيد وزير الدولة املحترم عن تقييمكم ألثر ونتائج 

هذا الورش؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد وزير الدولة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل ن:

بالفعل السيد النائب املحترم، فبعد اإلعالن الرسمي عن األرضية 
تم   ،2007 فبراير   26 في  اإلنسان  حقوق  بثقافة  للنهوض  املواطنة 
بتركيبة  تنفيذها  على  اإلشراف  لجنة  تنصيب   2009 أكتوبر   28 في 
تعددية وبرئاسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وقد عرف تنفيذ 
تدابير املحاور الكبرى لألرضية الكبرى املتعلقة بالتربية والتكوين املنهي 
والتحسيس تقدما كبيرا، وذلك على عدة مستويات سأحاول االختصار 
املمكن في هذا الصدد، أوال تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ضمن املناهج 
والبرامج التعليمية والكتب املدرسية، فقد تم تنقيح 390 كتابا مدرسيا 
في سياق احترام املواصفات املرتبطة بوضع املناهج الدراسية، التي تعمل 
على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق اإلنسان؛ على مستوى وسائل اإلعالم 
واالتصال  والنشر  بالصحافة  املتصلة  القانونية  املنظومة  تأهيل  تم 
السمعي البصري؛ على مستوى تكوين املكلفين بإنفاذ القانون فإن كافة 
معاهد تدريب وتكوين األطر عرفت في السنوات األخيرة إحداث وحدات 
تعنى أساسا بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني؛ على مستوى 
مشاريع الشراكة مع منظمات املجتمع املدني التي يشرف عليها أكثر 
من قطاع حكومي تم تعزيز جهود النهوض بحقوق اإلنسان ونشر هذه 

الثقافة في أوسع نطاق؛
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كما أنه ونظرا لكون النهوض بثقافة حقوق اإلنسان عملية متعددة 
األبعاد، وفعل مستمر ومجهود جماعي فقد عملت خطة العمل الوطنية 
في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان على استحضار تدابير األرضية 
املواطنة، حيث شكلت خطة العمل الوطنية امتدادا واستمرارية لهذه 
أن  والتكوين والتحسيس، ولذلك يمكن  بالتربية  بما يتصل  األرضية 
نقول بأن هناك جهود كبيرة بذلت على الصعيد، ولكن ينقصنا أيضا 
بدل مجهودات كبيرة أخرى لكي نصل إلى مستوى الرفع من منسوب 

الثقافة الحقوقية في بالدنا وخاصة داخل الفئات املعنية...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت، شكرا السيد وزير الدولة، تعقيب السيد النائب أو 
السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةامرياةابوجاعة:

إذن السيد وزير الدولة، الدينامية التي يعرفها املجتمع، وكذلك 
إلى السرعة القصوى  ارتفاع منسوب الوعي الحقوقي يستدعي املرور 

في تنزيل عمليات األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان، 

عالش؟ ألن هذه األرضية كمشروع حقوقي تثقيفي تأهيلي بيداغوجي 

يستهدف تملك ثقافة حقوق اإلنسان واستدماجها في السلوكات وفي 

املمارسات لدى األفراد ولدى الجماعات ولدى املؤسسات، هذا التملك 

هو النواة الصلبة للتنزيل السليم للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان، وكذلك هي الكفيلة بضفاء الزخم الحقوقي الالزم 

ألي نموذج تنموي مستقبلي، نموذج تنموي يقوم على موارد بشرية 

تستحضر وتتملك ثقافة حقوق اإلنسان، تنظر إلى املواطن كصاحب 

حق وليس كطالب إحسان، وكذلك نموذج تنموي يقوم على مواطن 

يعي جيدا أن كل حق يسبقه ويقابله ويستتبعه واجب، كذلك تملك 

مناقضة  قيم  انتشار  دون  تحول  أن  يمكن  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 

لثقافة حقوق اإلنسان من تمييز وتعنيف وإقصاء، وكذلك عدم احترام 

لهاد  الرموز السيادية  للنيل من  للمشترك الجماعي، وكذلك تجاوزه 

املشترك الجماعي الذي يجمعنا، كذلك تجعل الساهرين على تنفيذ 

القوانين يحترمون زخمها القانوني..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، الكلمة لكم، عفوا، 

هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع، الكلمة 

لكم السيد وزير الدولة، لم يتبق من الوقت، إذن، نمر إلى السؤال 

املوالي عن وضعية حقوق األطفال بمخيمات تندوف للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد النواب 

املحترمين.

ملد ئباملسيداعبداملون ناخربوش:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

ملسيدا زيراملد لة،

عن وضعية حقوق األطفال بمخيمات تندوف نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد وزير الدولة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل ن:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال الهام، أقول إنه ومنذ 
عقود ظلت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة من طرف 
جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف بالجزائر، محط تعتيم على مستوى 
املجتمع الدولي، بسبب القيود الصارمة املفروضة على زيارة املنظمات 
الدولية غير الحكومية، املعنية بإجراء تحقيقات محايدة حول وضعية 
حقوق اإلنسان بهذه املخيمات، هو األمر الذي أثاره األمين العام لألمم 
املتحدة في تقريره حول الصحراء سنة 2013، حيث أشار إلى أنه، كما 
عبر عن ذلك، لدينا القليل من املعطيات حول وضعية حقوق اإلنسان 

في املخيمات.

هذه  تسود  التي  التوثرات  وتيرة  تصاعد  وبعد  السياق،  هذا  وفي 
الضغط  وأمام  اإلنسان،  لحقوق  املمنهجة  واالنتهاكات  املخيمات، 
الذي مارسته جمعيات املجتمع املدني وعائالت الضحايا على مستوى 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وغيرها من املستويات، 
فإن فاألمين العام لألمم املتحدة أدان في تقريره األخير إلى مجلس األمن 
حول الصحراء املغربية، اإلنتهاكات الخطيرة واملمنهجة لحقوق اإلنسان 
في هذه املخيمات، وكشف التقرير عن حقائق صادمة لحالة االختفاء 
القسري للمدافعين عن حقوق اإلنسان في مخيمات تندوف في الجزائر، 
املساعدات  اختالس  وكذا  املعارضين،  من  واالنتقام  واالضطهادات 
اإلنسانية، واملنع من حرية التعبير وحرية التنقل، وهذا طبعا يشمل 
الكبار و والصغار، كما أشار إلى املعلومات العديدة التي تلقتها مفوضية 
حقوق اإلنسان بشأن االستخدام املفرط من جانب قوات األمن التابعة 
للبوليساريو، للمضايقة واالعتقال واالحتجاج التعسفي وسوء املعاملة 

ضد املحتجزين.

املصالح  من  خاصة  كثيرة،  معطيات  وهنا  متصل،  سياق  في 
األممية، وخالل فحص التقرير الدولي الرابع للجزائر، من طرف لجنة 
حقوق اإلنسان املعنية بتتبع وتنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية سنة 2017، حملت اللجنة املذكورة، في 
مالحظاتها الختامية، الجزائر مسؤوليتها تجاه ما يقع من انتهاكات في 
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مخيمات تندوف بصفتها بلد اللجوء ومسؤول عن الالجئين املوجودين 
فوق ترابها، كما انتقدت اللجنة بشدة نقل الجزائر للسلطتها القضائية 

واختصاصاتها القانونية إلى البوليساريو..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السكان السيد وزير الدولة، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب 
تفضلوا.

ملد ئباملسيداعبداملون ناخربوش:

السيد وزير الدولة، نحن نتحدث عن األطفال املختطفين قسرا 
واملحتجزين بمخيمات تندوف، مسؤولية الحكومة، أوال في الترافع عن 
هؤالء األطفال املحتجزين، والذي انتهكت حقوقهم بشكل عام، سواء 
في املخيمات بشكل عام، أو في سجن الرشيد على وجه الخصوص، إذن 
مسؤولية الحكومة في الترافع لدى املنظمات الدولية، خاصة مسؤولية 
قياديين في البوليساريو، قياديين سابقين وقياديين حاليين، وفضح هذه 
اإلنتهاكات، وملا ال، رفع دعاوى قضائية على مسؤولين في البوليساريو 
في املحاكم املختصة، هادي مسؤولية أولى، املسؤولية الثانية تتعلق 
باألطفال املختطفين قسرا من مدن وقرى جنوب اململكة، ومسؤولية 
الحكومة هي مسؤولية طبعا، مسؤولية تقصيرية الدولة في جبر الضرر 
الفردي والجماعي لهؤالء، أتحدث عن اختطاف أطفال ومدنيين في مدن 
أسا والزاك وتوينكي والبيرات واملسيد ومناطق أخرى، مسؤولية الدولة 
التقصيرية تلزم بجبر الضرر الفردي وجبر الضرر الجماعي لهذه املناطق، 
القرن  وثمانينات  سبعينات  طبعا  في  جسيمة  انتهاكات  شهدت  التي 
املا�سي، طبعا املسؤولية ديال الحكومة يستتبعها مسؤولية املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، لم ينتهي مسلسل جبر الضرر بعد، لذلك 
لهذه  الفردي والجماعي  امللفات واستكمال جبر الضرر  بفتح  نطالب 
الفئة، ألن املسؤولية واضحة، إذن مسؤولية ثنائية بين ترافع على هؤالء 
أمام املنظمات الدولية وجبر الضرر، على اعتبار، أن مسؤولية ثابتة 
مسؤولية تقصيرية عن حماية هؤالء الذين اقتودو قسرا واحتطفوا من 
مدنهم ومن قراهم وهم اآلن محتجزين بقوة الحديد والنار في مخيمات 

تندوف، شكرا السيد وزير الدولة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال تعقيب، تعقيبكم السيد النائب إذا كان هناك إضافة الزال الوقت 
ال زال بعض الثواني، بهذا نكون قد أكملنا األسئلة املخصصة للسيد 
الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  لكم  شكرا  الدولة،  وزير 
ننتقل إلى القطاع املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي عدد األسئلة 
سؤاالن، السؤال األول عن مالءمة توزيع كلية الطب والصيدلة مع 
التقطيع الجهوي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحادامشر ر :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، تعتبر املؤسسات الجامعية إحدى الركائز األساسية 
لبناء الجهوية املتقدمة، السؤال ديالنا السيد الوزير هو مالءمة يتعلق 
بمالءمة توزيع كلية الطب والصيدلة مع التقطيع الجهوي بغينا نعرفوا 
يستافدو،  غادي  اللي  الجهات  هما  شكون  املستقبل  الوزير  السيد 
بغينا أيضا ونغتنم هاد الفرصة هادي باش نطلب منكم السيد الوزير 
بإقليم  االختصاصات  متعددة  كلية  جامعية  نواة  بفتح  بالتعجيل 
الخميسات بعد املوافقة السابقة ديال الوزارة؟ واحنا كنتظروا الجواب 

ديالكم السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير

ملت7بيةا لددا زيرا مملدتدبا ملوزيرا معويشة،ا إنريسا ملسيدا
ملعلاي،ا ملع ليا ملبحثا مملنهيا ملتعليما ملوطديةا ملتكوينا

مملكلفاب لتعليماملع ليا ملبحثاملعلاي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم، الوزارة بصدد إعداد وتفعيل خريطة 
جامعية وطنية منسجمة من خالل تقييم الوضعية الحالية لعرض 
تهم  معايير  ووضع  والجهات،  الجامعات  مستوى  على  العالي  التعليم 
البعد الجهوي وحاجيات املحيط للتغطية املجالية، عبر فتح مشاورات 
الطب  لكلية  بالنسبة  أما  والفاعلين،  الشركاء  مختلف  مع  موسعة 
والصيدلة فإن 8 جهات من بين 12 تتوفر على هذا النوع من املؤسسات 
26 ألف و467 طالب وطالبة دراساتهم، منهم  يتابع فيها  العمومية، 
24300 في تخصص الطب والصيدلة و2130 في طب األسنان، وتروم 
استراتيجية الحكومة إحداث كلية للطب والصيدلة ومراكز استشفائية 

جامعية بكل جهة من جهات اململكة.

وفي هذا اإلطار تم فتح كليتين للطب والصيدلة بكل من طنجة 
كلية  بناء  مشروع  وإطالق  الحالية  الحكومية  الوالية  خالل  وأكادير 
مليون   350 الوزارة  له  خصصت  العيون  بمدينة  والصيدلة  للطب 
درهم، ومن املنتظر أن تفتح أبوابها سنة 2021 كما تم فتح مشاورات 
بجهة  بالراشيدية  والصيدلة  الطب  كليات  إحداث  إمكانية  لدراسة 
درعة تافياللت موازاة مع إحداث مركز استشفائي جامعي بهذه املدينة، 
وتجدر اإلشارة إلى أن خالل السنة املاضية تم إنجاز 17 مؤسسة جامعية 
في اململكة وتمت برمجة 34 اآلن اللي قيد الدرس وقيد اإلنجاز، ومدينة 

الخميسات من بينهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب تفضلوا.
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ملد ئباملسيدامحادامشر ر :

شكرا السيد الوزير على الجواب، السيد الوزير ال�سي اللي جعلنا 
نطرحو هاد السؤال هو أوال في املجال ديال الطب والصيدلة كنعرفو بأنه 
كاين معاناة ديال األسر كاين معاناة ديال الطالبات والطلبة، وكاين أيضا 
معاناة ديال املواطنات واملواطنين من خالل النقص الحاد في األطباء 
في مجموعة من الجهات، ربما السيد الوزير كون تعطات فرصة لجميع 
املناطق باش اوالدها يديرو الطب ربما ما نعيشوش اليوم الخصاص 
في األطباء في مجموعة من املناطق وخاصة املناطق القروية، املناطق 
القروية السيد الوزير باش يكون في علمكم وتتعرفو هاد ال�سي بأنه 
سابقا ما كان كيستافد من كلية الطب غير ولد فالن وفالن وفالن، اليوم 
بغينا تعطى الفرصة لجميع املغاربة الحق لجميع املغاربة االستفادة من 

الدراسة بكلية الطب، وبالتالي خلق مؤسسات بجميع الجهات غادي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا 
السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملصديق:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ديال  املنحة  تصرفو  بغيناكم  انتهت  املالية  السنة  الوزير  السيد 
رفعا  بأكادير  الطب  كلية  لطلبة  الخارجية  االستشفائية  التداريب 

للمعاناة وإحقاقا للحق، ونسائلكم كذلك عن مآل.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر إلى سؤال آخر 
للسيدات  الجامعية  باملؤسسات  العلمي  البحث  وحدات  تعميم  عن 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداغي ت:

ملسيدةاملرئيسة،

تعميم  ديال  امللف  في  وصلتو  فين  نعرفو  بغينا  الوزير،  السيد 
الوحدات ديال البحث العلمي في املؤسسات الجامعية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ملت7بيةا لددا زيرا مملدتدبا ملوزيرا معويشة،ا إنريسا ملسيدا
ملعلاي،ا ملع ليا ملبحثا مملنهيا ملتعليما ملوطديةا ملتكوينا

مملكلفاب لتعليماملع ليا ملبحثاملعلاي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

املوجودة  البحث  بنيات  بأن  أخبركم  املحترم،  النائب  السيد 
بالجامعات حاليا تبلغ 1337 منها، 41 مركز للبحث، 690 مختبر للبحث، 
و606 فريق للبحث، إال أن السياسة الحالية اآلن نظرا ألن كثرة مراكز 
البحوث وضعف اإلنتاج، تدفع بنا إلى التشجيع للتجميع والتشبيك 
تمويل  من  تستفيد  وحدات  لخلق  الوحدات  مختلف  بين  والتعاون 
محترم وتستفيد من تعاون وتستفيد من تعدد التخصصات التي نحن 
بحاجة إليها اآلن، فاالتجاه اآلن هو التجميع لكي نساهم في إنتاجية 

أفضل، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداغي ت:

شكرا السيد الوزير، املهم نتافقو راه ما كاينش �سي تنمية في �سي بالد 
إيال ما كاينش واحد املنظومة محكمة ديال البحث العلمي، الوحدات 
اللي موجودة اليوم السيد الوزير، الوحدات راه قليلة، ورغم القلة 
ديالها فكنظن بأن ال تتوفر على املقومات األساسية للبحث العلمي، 
موجودين  اللي  الباحثين  عدد  البشري  العنصر  البشري،  العنصر 
اليوم عندنا تقريبا كل مليون نسمة عندنا 640 مقارنة مع ما يوجد 
في الدول املتقدمة 5 آالف املشاركة في املقاالت العلمية في العالم ما 
كتفوتش %0.03، يعني ما كاينش إنتاج علمي حقيقي السيد الوزير 
في بالدنا، الشراكة ما بين الوحدات ديال البحث العلمي واملقاولة اللي 
من املفروض أنها توظف نتائج البحوث في مشاريع إنتاجية مربحة هاد 
العلمي  البحث  العام  اللي خصصتو هاد  امليزانية  العالقة مقطوعة، 
فقانون املالية 0.8 من الناتج الوطني الخام مقابل %3 في الدول املتقدمة 
و%2 في الدول الصاعدة، احنا تحفيزا األساتذة الباحثين قدم الفريق 
ديالنا في مجلس املستشارين تعديل كيتعلق باإلعفاء ديال التعويضات 
هاد الفئة في الجانب املتعلق بالبحث العلمي فقط من الضريبة على 

الدخل، الحكومة رفضت وجندت الفصل 77.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لألسف الشديد الوقت انتهى، هل 
من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال تعقيب في املوضوع، الكلمة لكم 

السيد الوزير.

ملت7بيةا لددا زيرا مملدتدبا ملوزيرا معويشة،ا إنريسا ملسيدا
ملعلاي،ا ملع ليا ملبحثا مملنهيا ملتعليما ملوطديةا ملتكوينا

مملكلفاب لتعليماملع ليا ملبحثاملعلاي:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا متفق معكم على أن مجال تحسين 
مردودية البحث وتشجيع الباحثين حتى يكون هناك إعداد أكثر تشارك 
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هذا صحيح ونحن بحاجة إليه، كان لدينا اجتماع هاد الصباح ومعدل 
نعبؤو  فاملنتوج ضعيف خصنا  أستاذ،  لكل  مقال   0.47 هو  اإلنتاج 
والتعبئة تمر من املدرسة مدرسة الدكتوراه أو طلبة الدكتوراه طلبة 
األطروحة، اليوم عندنا 35 ألف كتناقش منها 2000 تقريبا في السنة، 
هذا ضعيف ال زم نلقاوا نشجعوه والش ما ندخلو كذلك سياسة.. يعني 
الدكتوراه، كيكون  ملي كيكمل  بالباحث  وقانون خاص  إطار خاص 

فواحد املسار مشجع وفي التفكير على البحث نعطيوا فرصة ديال..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
نمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي للمجلس 
املوقر، فيما يلي ثالثة أسئلة لها وحدة املوضوع عن انعدام واختفاء 
وانقطاع العديد من األدوية الخاصة باألمراض املزمنة من الصيدليات، 
الكلمة للمتحدث األول عن األوضاع النفسية والصحية الخطيرة التي 
يعيشها مر�سى السرطان بسبب افتقاد األدوية بمراكز العالج تقدمت 
به النائبة املحترمة السيدة زهور الوهابي عن فريق األصالة واملعاصرة 

فلتتفضل مشكورة.

ملد ئبةاملسيدةازهوراملوه بي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، تطبيقا ملقتضيات املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب أحيطكم علما أن مجموعة من املواطنات واملواطنين 
الحاملين وال املصابين بمرض السرطان كيعانيو بشكل كبير أوال من 
فقدان األدوية في الصيدليات واملستشفيات العمومية وكذلك حتى من 
الحق وأطلقو لألسف، السيد الوزير، أطلقو واحد الصرخة في مواقع 
التواصل االجتماعي، وهذا األمر الذي يخجلنا ويسائلكم أنتم كحكومة 
مسؤولة على هذا القطاع ولألسف، السيد الوزير، املتغيب اليوم كان 
خصنا نلقنوا له هاد الصرخة ديال املواطنات واملواطنين بشكل مباشر 
ألنه هو املسؤول األول على هذا القطاع الصرخة اللي تحطت في مواقع 
التواصل االجتماعي السيد الوزير هي صرخة من أجل الحياة، صرخة من 
أجل العالج املجاني خصوصا أن هناك بعض الدول كتعطي هاد الدواء 
بشكل مجاني للمواطنات واملواطنين، اليوم هاد الفراغ اللي التعامل 
التواصل  ملواقع  توجهوا  اللي  الناس  كنجبروه خالق  اللي  دالحكومة 
وتقديم  مبادرات  يديروا  يمشيوا  األكاديميين  بعض  خال  االجتماعي 
عرائض اليوم السيد الوزير إيال ما كانش تقديم الدواء من أولويات 
األولويات عند الحكومة ديالكم فإن هاد ال�سي كيساءلنا جميعا، يسائل 
القطاع،  املسؤولين على هذا  يسائل  كبير،  بشكل  السيا�سي  الفاعل 
اليوم السيد الوزير كذلك املبادرة اللي كديرها الوزارة في كل بداية ديال 
شهر أكتوبر حول الكشف املبكر ملرض السرطان ما تيبقى عندها حتى 
�سي مصداقية احنا قلنا للنساء سيرو ديرو الكشف املبكر حول سرطان 
الثدي ويمشيو النساء من بواحد الشجاعة يفتشوا راسهم واش مصابين 

وال ال ، ولكن في املقابل ماللي كيلقاو راسهم مصابين بمرض السرطان ما 
كيلقاوش الدواء ما كيلقاوش العالج في املستشفيات العمومية، كيف 
تقدمون السيد الوزير بالنيابة وال مع القطاع املسؤول كيفاش كتشوفو 
كيفاش غاتعملوا مع هاد املعضلة الكبيرة وخصوصا أن الناس يئسو 
من الوزارة واتجهو إلى اتجاهات أخرى ملوقع التواصل االجتماعي وال 

الصحافة أوال الخرجات اللي كيديروها أو تقديم العرائض.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمتحدث الثاني سيتقدم به 
النائب املحترم السيد نور الدين مضيان عن الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

ملد ئباملسيداعاراعب �شي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد وزير الدولة، في الحقيقة بكثير من ألم نثير اليوم في هاد 
الجلسة الدستورية موضوع مشكل غياب بعض األدوية في العديد من 
الصيدليات عبر التراب الوطني، وهو مشكل يمس يعني حاالت إنسانية 
كبيرة جدا ومر�سى كيعانيو من األمراض املزمنة، بكثير من التركيز هذا 
في  الدوائية  السياسات  إشكالية  يطرح  اليوم  املشكل  هذا  املوضوع 
بالدنا، وأنه مع كل propagande التي صاحبتها في السنوات املاضية 
ولكنها سياسة فاشلة مع كامل األسف، سياسة ال تضمن حق املواطنين 
في الولوج إلى العالج، وما يمكنش إال نستحضر هنا التقرير ديال املجلس 

السياسة  هذه  أعطاب  على  كشف  واللي  األخير،  للحسابات  األعلى 

الفريق  في  نقول  عندما  تجلي،  هو  أيضا  املوضوع  وهاد  الدوائية، 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية بأنه الحكومة تفشل أمام اللوبيات، فهذا 

نموذج ساطع أنه في هاد القطاع مازال اللوبيات هي التي تتحكم ومازال 

الشركات هي التي تتحكم ومازال املواطن املقهور هو الضحية الكبرى، 

لذلك الدستور أوجب على الحكومة مسؤولية دستورية يعني في توفير 

الدواء وفي توفير العالج هاد األمر لم يعد حبيس املؤسسة الدستورية 

فقط ولكن اليوم كاين واحد النقاش كبير في اإلعالم اإلجتماعي وكاين 

دعاوى مشروعة أنه الحكومة يعني تخصص مجانية التداوي خصوصا 

بالنسبة لبعض األمراض اللي هي مزمنة، وأيضا كاين هناك تظاهرات 

اللي غادي تكون أمام مؤسسات دستورية، بذلك ندعو الحكومة إلى 

التجاوب العاجل مع هذه الحاالت اإلجتماعية واإلنسانية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

به  تقدم  الثالث  للمتحدث  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم السيد محمد مبديع عن الفريق الحركي.
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ملد ئباملسيداعبداملرحا ناملعاري:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتاملس نةاملدومبامملحت7مين،

نحيطكم علما السيد الوزير، باتت العديد من أدوية بل العشرات 
األدوية  ومن ضمن  املغربية،  بالصيدليات  مفقودة  األدوية  هذه  من 
املفقودة األدوية املتعلقة بمرض الغدة الدرقية، وأدوية أخرى خاصة 
بهرمون النمو واملناعة، وأخرى للنساء الحوامل، كما تم تسجيل اختفاء 
قطرةالعين التي تعتبر ضرورة قبل الفحص باإلضافة إلى أدوية أخرى 
تتعلق بمرض القلب والشرايين وتنظيم الضغط الدموي وأعراض الربو 
والحساسية وأمور أخرى كذلك، تؤثر على مستوى الكولسترول، كما 
أن هناك أدوية ينقطع التزود به من حين آلخر متعلقة بمرض السكري 
وأدوية األطفال والرضع وهلم جرا، لذلك السيد الوزير هذه األدوية 
أنها شجعت من  املقطوعة خلقت احتقان وقلقا لدى املر�سى، كما 
جهة أخرى تسويق األدوية املهربة التي تشكل خطرا على مستعمليها، ال 
سيما أن األمر ال يقتصر على األدوية األصلية بل كذلك يطول األدوية 

الجنيسة.

التي  اإلجراءات  بخصوص  املر�سى  طمأنة  من سيادتكم  نود  إننا 
تعتزمون القيام بها من أجل تزويدهم بهذه األدوية، وتأمين استمرارية 
التزويد بها، ال سيما أن العديد من هذه األدوية تالزم املريض صيلة 
من  انقطع  الذي  الدرقية  الغدة  بمرض  الخاصة  كالداء  حياته، 
الصيديات منذ شهور، وحتى إن وجد فبنسبة ضئيلة جدا. نسائلكم 
باألدوية  الصيدليات  التأمين  منكم  نطلب  أننا  كذلك  الوزير  السيد 
املفقودة، فإننا نناشدكم كذلك بأن تكون هذه األدوية في متناولهم، 
أخذا بعين االعتبار ضعف التغطية الصحية وضعف القدرة الشرائية 

في الحواضر والقرى..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة  الوقت،  انتهى  لألسف  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للحكومة، لكم الحق في إستعمال املنصة ملدة 6 دقائق.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل ناب لدي بةاعناملسيداخ لداآيتا

ملط لب،ا زيراملصحة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

أوال ال يمكن إال أن أشاطركم همومهكم وأتقاسم معكم هذه الغيرة 
على املواطنين خاصة إذا تعلق األمر بمادة حساسة حيوية مهمة من 
املستوى الذي أشرتم إليها بإحاطتكم، اللي هي إحاطات مهمة ونشد 
على أيديكم بمناسبة إثارتها وكان بودي أن يحضر السيد وزير الصحة 
شخصيا، إال أنه لديه ظروف قاهرة جعلته يتغيب وآثرت شخصيا أن 
أطلب منه جوابه املكتوب الذي أتشرف بأن أعرضه أمام حضراتكم، 

وهو كالتالي:

انقطاع بعض األدوية بشكل عام  إن  السيد وزير الصحة  يقول 
هو أمر معروف ووارد وفي تزايد مستمر على الصعيد العالمي، بما في 
ذلك الدول املتقدمة على سبيل املثال فرنسا وقع نفاد ألكثر من 450 
دواء حيوي وأسا�سي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات 
بانقطاع بعض األدوية خالل سنة 2018، طبعا بالنسبة لنا في املغرب 
فالعديد من األدوية مصدرها الخارج كما أن بعض األدوية يتم صناعاتها 
نفاذ مخزون أدوية عالج  أو  انقطاع  صناعة محلية، وللحد من آفة 
السرطان مثال، قامت وزارة الصحة بعدة تدابير أهمها: أوال التدابير 
اإلستعجالية على املدى القصير؛ اتخاذ إجراءات استعجالية بشراكة 
مع مؤسسة اللة سلمى للوقاية وعالج السرطان لتوفير األدوية خالل 
شهر يناير 2020، خالل يناير سنة 2020 على أبعد مدى عن طريق 
بتسجيلها  االلتزام  مع  السرطان  أدوية  لجلب  استثنائية  رخص  منح 
وطنيا وذلك من أجل إتمام الصفقة العمومية املبرمجة لسنة 2019؛ 
إعالن وزارة الصحة عن صفقة عمومية مستعجلة لسد الخصاص من 
هذه األدوية وضمان التزود املستمر بها؛ انطالق املشاورات مع وزارة 
االقتصاد واملالية حول تنزيل سياسة دوائية جديدة تستند إلى نمط 
جديد االقتناء عبر اتفاقية مع وحدات تصنيع األدوية تضمن استمرار 
التزود باألدوية دون انقطاع حسب الحاجيات املتطلبة دون خشية من 
نفاذ املخزون أو انتهاء صالحية األدوية وباقي املستلزمات الطبية؛ كما 
أنها تمكن الوزارة من ضبط التكاليف املخصصة لشرائها؛ كذلك قررت 
وزارة الصحة رفع ميزانية اقتناء أدوية عالج السرطان وذلك ابتداء من 
سنة 2020؛ كذلك تنسيق العمل بين مديرية األدوية والصيدلة وقسم 
التموين التابع لوزارة الصحة من أجل إنجاح صفقات شراء األدوية 
خصوصا أدوية مر�سى السرطان؛ كذلك مراجعة السعر األدوية ضمن 
لذلك تحضير مشروع مراجعة  إضافة  وزارية؛  البين  اللجنة  أشغال 
املرسوم تحديد سعر األدوية رقم 02.13.852 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 
والرابعة  الثالثة  الشريحة  تضريب  مراجعة  والذي سيتضمن   2013
من سعر األدوية، إذن غتكون هناك مراجعة لنظام الضريبة بالنسبة 
لهذا النوع من األدوية؛ تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة 
لتوفير بديل للدواء الذي هو في حالة احتكار؛ مراقبة دائمة ومتواصلة 
للمخزون االحتياطي الشهري ألدوية املؤسسات الصناعية من طرف 
أي  استباق  أجل  من  الصحة  ومواد  األدوية  ملراقبة  الوطني  املرصد 

انقطاع يمكن تجنبه؛



عدد.102–01.جمادى األول.1441  )27.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6 61  

فيجذر  املتوسط،  املدى  على  املتخذة  التدابير  مستوى  على  أما 
التذكير إلى أن الوزارة عازمة على االستمرار في تنزيل السياسة الدوائية 
الرامية إلى تحسين الولوج إلى األدوية واملواد الصحية بأثمان مناسبة، 
خاصة أدوية عالج السرطان املكلفة؛ تطبيق تخفيضات أخرى إلى جانب 
تخفيض مساهمة األسرة في التكاليف اإلجمالية للصحة التي تجاوزت 
الصناعة  ثم تشجيع  الصحية  الخدمات  أسعار  ارتفاع  بسبب   65%

الدوائية املحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب؛

وعموما للحد من آفة انقطاع أو نفاذ األدوية قامت وزارة الصحة 
بعدة تدابير يطول، يعني، ذكرها ومن ذلك أنها بصدد املرسوم الجديد 
رقم 844.14.2 املتعلق باإلذن بعرض األدوية املعدة لالستعمال البشري 
في السوق طبقا املادة 24 منه، فإن وزير الصحة يؤكد أنه بعد استشارة 
اللجنة الوطنية لإلذن بالعرض في السوق سوف يقوم بتطبيق مسطرة 
سريعة ملنح اإلذن بالعرض في السوق لدواء ذي فائدة قصوى بالنسبة 
للصحة العمومية، وعلى سبيل املثال فيسجل بأن أحد األدوية اللي هي 
باهظة الثمن مثال mgssb400 تم ترخصيه في السوق املغربي بثمن 3 
آالف درهم للعلبة أي 9 آالف درهم كلفة للعالج، مع العلم أنه يعني 
الثمن ديالو اللي رايج هو 800 آالف بالنسبة للدواء األصلي، مما سيشكل 
كلفة منخفضة ب89 مرة مقارنة مع الثمن األصلي، وهو ما سيساهم 
في القضاء على داء التهاب الكبد الفيرو�سي »س« بصفة نهائية في أفق 
سنة 2020 بالبالد، وأيضا هناك، يعني، تخفيض أسعار بعض األدوية 
املخصصة لعالج األمراض املزمنة عن طريق استثنائها من الضريبة عن 
القيمة املضافة تخص 7 أصناف عالجية متمثلة في أدوية السكري، 
أدوية السرطان، أدوية الربو، أدوية األمراض القلب واألوعية الدموية، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى  الشديد،  لألسف  الوقت  انتهى  الدولة  وزير  السيد  شكرا 
الوقت املخصص لكم، الكلمة اآلن تعطى للمتحدث الرابع حول النقص 
باملراكز  السكري  مر�سى  بعالج  الخاصة  األنسولين  مادة  في  املسجل 
الصحية ببالدنا، تقدم به النائب املحترم السيد مصطفى اإلبراهيمي 

عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل مشكورا.

ملد ئباملسيداحسناعديلي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات اللي قدمتوها، وفي الحقيقة 
هاد اإلجراءات اللي تحدثو عليها واللي من شأنها إعادة النظر في السياسة 
الدوائية ما يمكن إال ننوهو بها، ونضيفو أكثر من ذلك نقول السيد الوزير 
بأنه بالدنا اليوم سنويا كترفع من اإلعتمادات املخصصة لشراء األدوية، 
اليوم كنتكلمو في قانون املالية الحالي على 2.5 مليار ديال الدرهم، 250 
مليار دالسنتيم باش كتشرى األدوية باش توفر للمواطنين، لكن كنعيشو 

مفارقة السيد الوزير أنه في الوقت اللي كنحتاجو األدوية، هناك أدوية 
كبيرة  إشكاالت  فيه  مجال  هو  املجال  هذا  أن  بمعنى  وتحرق  تتلف 
متعلقة بالتدبير بالحكامة، اليوم األنسولين السيد الوزير حوالي 15% 
من مرض السكري كيتعالجو بهاد املادة منذ شهر مارس لحد اآلن حوالي 
عشر أشهر واملواطنين كيمشيوا للمؤسسات الصحية، كيمشيو للمراكز 
الصحية ال يجدون هذا الدواء، وكيتصلوا بالنواب البرملانيين كيتصلو 
باملسؤولين، كاينة معاناة حقيقية السيد الوزير، ما يمكن ليناش اليوم 
نتكلمو على نموذج تنموي جديد واحنا ما زال عندنا إشكال في األمن 
الدوائي ديال املواطنين، ال يعقل ولذلك اإلخوان اشارو لواحد العدد 
داألمراض، الغدة الدرقية، أمراض السرطان، ال بد من التكفل املجاني 
للمصابين بهذه األمراض، وما يمكنش اليوم نتكلموا على أنه عندنا 250 
مليار ديال األدوية اللي كنشريو كنحرقو فيها واحد الجزء ماعرفت واحد 
الجزء اآلخر فين كيم�سي، أعتقد بأن الوزارة اليوم مسؤولة أنها تاخد 
ال�سي  اإلحتياطات الالزمة، تأخذ اإلجراءات الالزمة، صحيح أن هاد 
كيوقع في دول أخرى، لكن احنا مسؤولين حكومتة، الحكومة مسؤولة 
وديال  التخزين  ديال  املنظومة  وتراجع  ديالها  اإلحتياطات  توفر  أنها 
التوزيع وديال اإلقتناء، ألن املقاربة املركزية أثبتت بأنها آلية لم تحقق 

املطلوب منها السيد الوزير..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت املخصص لكم، الكلمة 
لكم السيد وزير الدولة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
مالنس نا ملعالق تامعامل 7مل ناب لدي بةاعناملسيداخ لداآيتا

ملط لب،ا زيراملصحة:

السيد النائب املحترم، السيد وزير الصحة يؤكد بأن دواء األنسولين 
هو من بين األدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة صارمة لضمان ولوجيتها 
لكافة مر�سى السكري، وعليه فإن هذه املادة الحيوية هي متوفرة عند 
الشركات املصنعة وكذلك املوزعين بكميات وافرة باختالف جرعاتها 
وطرق إستعمالها بما فيها أقالم وقنينات ثم خراطيش األنسولين، يؤكد 
أيضا السيد وزير الصحة أن وزارته تولي أهمية خاصة للتكفل باألمراض 
املزمنة ذات التكلفة املالية املرتفعة، ومن بينها األمراض املرتبطة بداء 
السكري، حسب علمي الشخ�سي أن الدولة تتكفل بمر�سى األنسولين، 
وبالطبع هناك رفع في امليزانية املخصصة لشراء األدوية املضادة لداء 
السكري من نوع »أ« أي املعتمد على األنسولين، حيث قامت برسم 
سنة 2019 اللي هي السنة الجارية بإبرام صفقتين املادة األنسولين، 
بتخصيص ما قيمته 110 مليون درهم أي ما يعادل 5.5 مليون قنينة 
لعالج املصابين بهذا املرض، تجدر اإلشارة أيضا حسب السيد الوزير 
الصحة إلى أنه تم اعتماد صفقات إطار القتناء هذه األدوية تجدد كل 
سنة ملدة 3 سنوات للتزويد املستمر للمؤسسات الصحية بما يفرض على 
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شركات األدوية تصنيع الكميات املطلوبة وتحديد موعد التسليم ضمن 

هذه الصفقات؛ أحيطكم علما أيضا، يقول السيد وزير الصحة، أن 

دواء األنسولين متوفر في جميع املؤسسات الصحية عبر أقاليم وعماالت 

اململكة، ويتم توزيع الكميات من هذه املادة عند توصل قسم التموين 

بها من طرف الشركات الحاصلة على الصفقة حسب الكميات املطلوبة 

من طرف املندوبية واملستشفيات حيث تتم تلبية جميع الحاجيات هذه 

املادة، إذ يستفيد املريض بما يعادل %1.5 قنينة للشهر، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائبات  السيدات  النواب  السادة  الدولة،  وزير  السيد  شكرا 

ندعوكم مباشرة بعد هذه الجلسة التي انتهت إذا الحضور إلى جلسة 

تشريعية ستكون مباشرة، شكرماعلىامنتب هكم.
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محضراملجلسةاملخ مسةا ملتسعينابعداممل ئة

ملت ريخ: اإلثنين 26 ربيع الثاني 1441ه )23 دجنبر 2019(.

ملرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ساعة وعشر دقائق، ابتداء من الساعة السابعة مساء 
والدقيقة السادسة والثالثين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مجعا 1:  جد 1ا
التالية:

مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2019 مارس   25 في  بمراكش 

جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، املوقع بمراكش في 25 

مارس 2019 بين حكومة اململكة املغربية و حكومة جمهورية البنين

مشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم  .•
املغربية  اململكة  بين   2019 19 مارس  في  بالرباط  املوقعة  املجرمين، 

وجمهورية رواندا

مشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على االتفاقية في  .•
مجال املساعدة القضائية في امليدان الجنائي، املوقعة بالرباط في 19 

مارس 2019 بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا

مشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
التعاون التجاري واالقتصادي، املوقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   35.19 رقم  قانون  مشروع  .•
للتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بمراكش 

في 25 مارس 2019 بين اململكة املغربية وجمهورية البنين

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   34.19 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين اململكة املغربية وجمهورية 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  البنين 

الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل

مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على االتفاقية في  .•
مجال املالحة التجارية، املوقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   32.19 رقم  قانون  مشروع  .•
2019 بين اململكة املغربية وجمهورية  25 مارس  املوقعة بالرباط في 

ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل و منع 
التهرب والغش الضريبيين.

مشروع قانون التصفية رقم 22.19 املتعلق بتنفيذ قانون  .•
املالية للسنة املالية 2017.

ملسيداملحبيباممل لكيارئيسامجلساملدومب،ارئيساملجلسة:

أشرفا علىا ملصالةا ملسالما ملرحيم،ا ملرحانا هللاا بسما
مملرسلينا علىاآلها صحبه.

مل 7مل نا حقوقا ب لعالق تامعا ملد لةامملكلفا ملسيدا زيرا
مإلنس نامل�شيامصطفى،

ملسيدةاملوزيرةامملدتدبةامملكلفةاب ملغ ربةامملقيايناب لخ رج،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

بالدراسة  تتعلق  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
اتفاقيات،  والتصويت على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على تسع 
وكذلك مشروع قانون التصفية للسنة 2017. الكلمة للسيدة الوزيرة 
لتقديم مشاريع القوانين التسع، إذا كان ذلك ممكنا، دفعة واحدة، 

تفضلي.

ملشؤ نا لددا زيرا مملدتدبةا ملوزيرةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخ رجيةا ملتع  نامإلفريقيا مملغ ربةامملقيايناب لخ رج،امملكلفةا

ب ملغ ربةامملقيايناب لخ رج:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيسامملحت7م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

يسعدني أن أعرض على مجلسكم املوقر مجموعة من االتفاقيات 
الثنائية التي أبرمتها الحكومة املغربية مع ثالث دول إفريقية: ليبيريا، 
رواند والبنين، تعزيزا ألواصر التعاون التي تجمع اململكة املغربية مع 
القارة اإلفريقية، باعتبارها فضاء االنتماء وعمق املغرب االستراتيجي، 
تماشيا مع الرؤية املولوية املتبصرة بتعميق التعاون جنوب جنوب، 
كما سأتناول في معرض مداخلتي اتفاقية أخرى تم توقيعها مع الحكومة 
الصربية في إطار استراتيجية اململكة املغربية الرامية إلى االنفتاح على 
التعاون  آليات  وتفعيل  إرساء  عبر  األوروبي،  الفضاء  في  شركاء جدد 

الثنائي مع تنويع مجاالته.

ملسيداملرئيسامملحت7م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

تعزز اإلطار القانوني للتعاون املغربي الليبيري ب3 اتفاقيات ذات 
 9 من  حزمة  ضمن  عليها  التوقيع  تم  وقطاعية،  اقتصادية  صبغة 
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اتفاقيات خالل الدورة الثانية للجنة املشتركة الثنائية التي انعقدت 
أشغالها بمراكش بتاريخ 25 مارس 2019، ويتعلق األمر باالتفاقيات 

التالية:

- اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل 
ومنع التهرب والغش الضريبين:

تعتبر، السيدات والسادة النواب املحترمون، هذه االتفاقية إلى جانب 
آليتين أساسيتين  املتبادلة لالستثمارات  بالحماية  املتعلقة  االتفاقية 
لخلق مناخ األعمال، محفز الفاعلين االقتصاديين من كلى الجانبين، إذ 
يقدم النصان ضمانات قانونية كفيلة بتشجيع تبادل السلع والخدمات 
وحركة رؤوس األموال، ويبتغي الطرفان من خالل إبرام اتفاقية تفادي 
تعزيز  عبر  االقتصادية،  العالقات  وتوطيد  تنمية  الضريبي  االزدواج 
التعاون الثنائي في ميدان الضرائب، وتقوية الجهود ملوجهة ظاهرتي 
التهرب والغش الضريبين، وتشمل مقتضيات هذه االتفاقية املوظفين 
العموميين الرياضيين والفنانين وتسثني الطلبة واملتمرنين، فيما يتعلق 
باملبالغ التي يحصلون عليها بغرض متابعة الدراسة أو التكوين، شريطة 
أن يكون مصدرها من خارج الدولة املستضيفة، كما ال تمس مقتضيات 

هذه االتفاقية باالمتيازات الجبائية..

ملسيداملرئيس:

السيد النائب، أنا بغيت نشوفك فوق الكر�سي ما�سي في األرض، 
شكرا لك، معذرة السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زيرا مملدتدبةا ملوزيرةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخ رجيةا ملتع  نامإلفريقيا مملغ ربةامملقيايناب لخ رج،امملكلفةا

ب ملغ ربةامملقيايناب لخ رج:

..البعثات الدبلوماسية واملناصب القنصلية.

االتفاقية الثانية مع دولة ليبيريا، اتفاق بشأن تشجيع والحماية 
إطارا  االتفاق  هذا  يشكل  الذكر،  سلف  كما  لإلستثمارات  املتبادلة 
قانونيا ضروريا الستقطاب وتشجيع االستثمارات املتبادلة، إذ يتضمن 
مجموعة من اآلليات الكفيلة بتعزيز الثقة في مجال االستثمار، والتي 
نذكر من جملتها تمتيع مستثمري البلدين بنفس االمتيازات املخولة 
للفاعلين االقتصاديين الوطنيين، من تشجيع االستثمارات وحمايتها من 
املخاطر غير التجارية كالتأمين ونزع امللكية، إذا تعلقت هذه اإلجراءات 
باملنفعة العامة، مع التنصيص على تعويض املستثمر تعويضا يتوافق 
الودية  اآلليات  االتفاق  يتناول  كما  لالستثمار،  السوقية  القيمة  مع 
والقضائية والتحكيمية املرتبطة بتسوية النزاعات الناشئة عن النشاط 

االستثماري.

االتفاقية الثالثة اتفاقية في مجال املالحة التجارية، كما تعلمون 
هذه  تندرج  املحترمون،  النواب  والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد 
االتفاقية في إطار دعم وتطوير التعاون القطاعي، وتروم املساهمة في 

تنمية العالقات التجارية البحرية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل النقل 
البحري بين الطرفين، وذلك عبر مجموعة من اآلليات املتعلقة بالجوانب 
التقنية والتكوينية واإليكولوجية، وفي هذا الصدد يؤطر اتفاق التعاون 
التلوث  ومكافحة  البحرية،  والسالمة  البحري،  التدريب  مجاالت  في 
البحري، وإدارة املوانئ، واملساهمة في تعزيز وتنمية العالقات في مجال 
الشحن التجاري واملسائل البحرية ذات الصلة، من جهة أخرى يفرد 
االتفاق حيزا لضبط الجوانب املرتبطة بمعاملة السفن في املوانئ واملياه 
وعبورا،  خروجا  دخوال  وتحركاتهم  الطاقم  أعضاء  هوية  اإلقليمية، 
النزول املؤقت خالل مدة توقف للسفينة، إضافة إلى الحوادث البحرية 

والتلوث البحري املرتبط بالسفن.

وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  أيديكم  بين  التي  االتفاقيات  ثم 
امللك  الجاللة،  التي أجراها صاحب  امليمونة  الزيارة  البينين، أعطت 
محمد السادس، نصره هللا، إلى جمهورية البنين سنة 2004، دفعة 
بين  االقتصادي  للتعاون  جديدا  وتأطيرا  السياسية  بالعالقات  قوية 
البلدين، إذ توجت هذه الزيارة بالتوقيع على مجموعة من االتفاقيات 

التي تروم توطيد التعاون االتفاقي.

للفاعلين  املتزايد  الحضور  يترجمها  التي  الدينامية  إطار هذه  وفي 
االقتصاديين املغاربة بالبنين، في مجاالت االتصاالت واألبناك والتأمين 
القضاء  ميادين:  تهم  اتفاقيات  بثالث  للتعاون  القانوني  اإلطار  تعزز 
والنقل والضرائب، تم إبرامها على هامش أشغال الدورة السياسية 
للجنة العليا املشتركة املغربية البينينية التي احتضنتها مراكش بتاريخ 
25 مارس 2019، ويهم األمر اتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية 
البلدين  االتفاقيات مشيا مع رغبة  تم�سي هذه  واإلدارية،  والتجارية 
في تنويع مجاالت التعاون املؤسساتي، خصوصا فيما يتعلق باملجال 
والسلع ورؤوس  تنقالت األشخاص  ملا  منها  القضائي، وذلك مواكبة 
في ظل دينامية  القضائي، خصوصا  تأطير على املستوى  األموال من 
اإلندماج االقتصادي، كما تعلمون، التي تشهدها القارة اإلفريقية، هذه 
االتفاقية التي تكفل ملواطني الطرفين الحق في الولوج الحر والسلس 
إلى املحاكم اإلدارية والقضائية في شقيه املدني والتجاري، تهدف إلى 
تقوية التعاون القضائي بين املغرب والبينين وتعزيز الثقة املتبادلة بين 
املؤسسات القضائية للبلدين عبر إقرار نظام االعتراف وتنفيذ املقررات 
األوراق  بتبليغ  املتعلقة  بالجوانب  االتفاقية  تعنى  كما  القضائية، 
القضائية وغير القضائية واإلنابات، ناهيك عن آليات تنفيذ املقررات 

التحكيمية والعقود الرسمية.

للمسافرين  الطرق  عبر  الدولي  النقل  بشأن  أخرى  اتفاقية  ثم 
والبضائع، حيث جاء التوقيع على هذا االتفاق اعتبارا لألهمية الكبرى 
التي يكتسيها قطاع النقل الدولي كركيزة أساسية لخلق مناخ للتبادل 
التجاري وتعزيز دينامية التنقالت البشرية داخل القارة، وهي مقاصد 
تتقاطع مع الرؤية امللكية السامية الرامية إلى تعزيز التواجد املغربي 
القروي،  لالندماج  خدمة  -جنوب  جنوب  التعاون  إطار  في  بإفريقيا 
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وتسري مقتضيات هذا االتفاق على عمليات النقل الطرقي للمسافرين 
والبضائع املنجزة بين البلدين، أو عبورا بأرا�سي أحد الطرف من طرف 
ناقلين وطنيين أو بواسطة مركبات مسجلة في بلد أحدهما، ويحدد هذا 
االتفاق مساطر وشروط تسليم الرخص والوثائق املراقبة في حالة نقل 
املسافرين والبضائع من طرف السلطات املختصة في كل من البلدين مع 
احترام القوانين الوطنية واألنظمة في مجال النقل والسير على الطرقات 

والعبور الجمركي الجاري بها العمل فوق أرا�سي كل منهما.

ثم اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب 
على الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل تترجم هذه االتفاقيات عزم 

البلدين على الدفع قدما بالعالقات..

ملسيداملرئيس:

السيدات والسادة النواب نستمعو للسيدة الوزيرة نظرا ألهمية 
العرض من فضلكم، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زيرا مملدتدبةا ملوزيرةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخ رجيةا ملتع  نامإلفريقيا مملغ ربةامملقيايناب لخ رج،امملكلفةا

ب ملغ ربةامملقيايناب لخ رج:

على الدفع قدما بالعالقات االقتصادية التي تجمعهما، من خالل 
خلق الظروف املواتية لالستثمار مع التصدي في نفس اآلن لظاهرتي 
الغش والتهرب الضريبي، وتحدد االتفاقيات نطاقات وآليات التعاون 
فيما يخص املادة الضريبية، كما يتم بموجبها تبادل املعلومات التي لها 
صلة بتطبيق التشريعات الضريبية مهما كانت طبيعتها مع العمل على 

الحفاظ على سرية هذه املعلومات.

من جهة أخرى يفتح النص املجال أمام الدولتين لتبادل املساعدة 
والغرامات  الفوائد  من  ذلك  في  بما  الضريبية  ديونهما  تحصيل  في 
والتكاليف اإلدارية للتحصيل أو الحفظ املرتبطة بهذه الديون، ويعفى 
من مقتضيات االتفاقية الطلبة واملتمرنون واألساتذة والباحثون إذا 
كانت املبالغ التي يحصلون عليها مصدرها من خارج الدولة املستفيضة، 
إضافة إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية أو املناصب القنصلية سواء 
بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب مقتضيات اتفاقيات 

خاصة.

ملس نةا ملسيدمتاملدومبامملحت7مين،

جاء التوقيع على هذا االتفاق اعتبارا لألهمية الكبرى التي يكتسيها 
قطاع النقل الدولي كركيزة أساسية لخلق مناخ للتبادل التجاري وتعزيز 
دينامية التنقالت البشرية داخل القارة، وهي مقاصد تتقاطع مع الرؤية 
امللكية السامية، الهادفة إلى تعزيز التواجد املغربي بإفريقيا، وفي إطار 
مقتضيات  وتسريع  القاري  لالندماج  وخدمة  جنوب-جنوب  التعاون 
هذا االتفاق على عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع املنجزة 
بين البلدين أو عبور بأرا�سي أحد الطرفين من طرف ناقلين وطنيين أو 

بواسطة مركبات مسجلة في أحدهما.

ثم اإلطار االتفاقي الذي ستصادقون عليه مع جمهورية روندا: تعتبر 
الزيارة التاريخية التي قام بها موالنا املنصور باهلل، صاحب الجاللة، 
امللك محمد السادس، نصره هللا، إلى كيغالي سنة 2016 على رأس وفد 
هام من املسؤولين الحكوميين ورجال األعمال نقلة نوعية في عالقات 
البلدين، إذ تكللت الزيارة بإبرام عدد من االتفاقيات الثنائية وإطالق 
جملة من املشاريع في سياق انفتاح اململكة على منطقة شرق افريقيا، 
الرواندية  املغربية  املشتركة  العليا  للجنة  دورة  أول  انعقدت  وقد 
بالرباط من 17 إلى 19 مارس 2019، وعرفت التوقيع على 8 اتفاقيات 
من بينها االتفاقيتان اللتان بين أيدينا واملتعلقتان باملجال القضائي: 
أوال اتفاقية بشأن تسليم املجرمين، وتهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز 
التعاون األمني والقضائي من خالل إقامة تعاون فعال بين البلدين في 
مجال مكافحة الجريمة ويلتزم بموجبها الطرفان املتعاقدان بتسليم 
األشخاص املطلوبين، قصد متابعتهم أو إصدار حكم في حقهم أو تنفيذ 
حكم صدر في حقهم وتحدد هذه االتفاقية األفعال الجرمية املوجبة 
وأسباب  بالطلب  املرفقة  والوثائق  التسليم  طلب  وشروط  للتسليم 
رفض الطلب وأنواعه، إضافة إلى الشروط واملساطر التي يتم التسليم 
وفقها، باإلضافة إلى مجموعة من املعطيات تجدونها بين أيديكم في 

اتفاقية مشروع املصادقة.

ثم اتفاقية في مجال املساعدة القضائية في امليدان الجنائي، تروم 
في  القضائي  التعاون  لتبادل  القانونية  األسس  تعزيز  االتفاقية  هذه 
امليدان الجنائي بين البلدين من خالل إتاحة تبادل املساعدة القضائية 
بالنسبة لألفعال التي قد قدم بشأنها الطلب والتي تعتبر مجرمة بمقت�سى 
قوانينها، إال أن االتفاقية تحدد حالتين لرفض التعاون القضائي األولى 
إذا ما تعلق الطلب بجرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية 
واالعتداء املوجه ضد حياة رئيس دولة، دولة أحد الطرفين املتعاقدين 
أو أحد أعضاء عائلته، وكل محاولة أو مشاركة في مثل هذه الجرائم 
من طرف  العام  بالنظام  الطلب  تنفيذ  بإمكانية  فترتبط  الثانية  أما 
املظلوم وال سيما بسيادته أو سالمتها، ويخرج من نطاق تطبيق هذه 
االتفاقية: تنفيذ مقررات االعتقال ومخالفة القوانين العسكرية التي 
ال تعد من جرائم الحق العام، وتنفيذ قرارات اإلدانة ويشمل نطاق 
املساعدة القضائية تدابير من قبيل: تبليغ الوثائق املسطرية، وأخذ 
األدلة تحديد مكان األشخاص وهويتهم، استدعاء الشهود والضحايا 
في  املشاركة  أجل  من  املعتقلين  لألشخاص  املؤقت  النقل  والخبراء؛ 
أطوار إجراءات املحاكمة الجنائية فوق تراب الطرف الطالب، التدابير 
املؤقتة املرتبطة بحماية امللكية، تنفيذ طلبات الحجز والبحث وغيرها 
من أشكال التعاون التي تتالءم مع أهداف هذه االتفاقية وذلك وفقا 

لقوانين الطرف املطلوب.

والذي  مع جمهورية صربيا  أيديكم  بين  الذي  االتفاقي  اإلطار  ثم 
يندرج في إطار تنويع شركاء املغرب على مستوى الفضاء األوروبي، جاء 
هذا االتفاق أوال الذي تم توقيعه بمناسبة انعقاد اللجنة االقتصادية 
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التعاون  اتفاق بشأن  الثانية، والذي يهم  املشتركة املغربية الصربية 
بين  املوقع  القديمة  االتفاقية  تحديث  بغية  واالقتصادي  التجاري 
اململكة ودولة صربيا والجبل األسود في 12 يوليوز 2005 قبل انفصال 
الجبل األسود في عام 2006، واستلزم هذا التغيير الجغرافي السيا�سي 
وبالتالي  الجديدتين،  الدولتين  وبين  بلدنا  بين  القانوني  اإلطار  تحيين 
توقيع العديد من االتفاقيات بين عامي سنة 2007 و2018، وتكمن 
أهمية هذا االتفاق في رغبة البلدين في تعزيز عالقاتهما االقتصادية 
والتجارية من أجل االرتقاء بها إلى مستوى التعاون السيا�سي القوي 
الشركات  من  متزايدا  عددا  أن  علما  املتبادلين،  والدعم  واالحترام 
الصربية واملغربية قد أعربت عن رغبتها في أن تضع الحكومتان إطارا 
قانونيا أقل تقييدا لتسهيل التجارة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون 
االقتصادي بين البلدين وتطوير عالقات تجارية مستدامة على أساس 

املساواة واملنفعة املتبادلة.

وتجدر اإلشارة إلى أن أشغال اللجنة االقتصادية املختلطة الثانية 
قد تمخضت عن تحديث العديد من القطاعات ذات األولوية، والتي 
تشمل الصناعات الزراعية والصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية 
والسياحة،  والجلود  واملنسجات  واألدوية  الصيدالنية  ومستحضرات 
وكذلك القطاعات التي تنطوي على إمكانية التكامل كصناعة السيارات 
الجانب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما  والتكنولوجيا،  الطيارات  وصناعة 
الصربي قد اقترح إنشاء اتفاقية التجارة الحرة بين املغرب وصربيا، 
وهو ما يستدعي إرساء إطار سيا�سي للمشروع من قبل وزارة الشؤون 
الخارجية بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي والتنمية املستدامة بالتشاور مع مختلف اإلدارات املعنية قبل 

إطالق املفاوضات التقنية مع الجانب الصربي، شكرا السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، الشكر كذلك باسمكم جميعا للسيد مقرر 
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين 
بالخارج السيد النائب محمد زويتن، نمر اآلن إلى عملية التصويت على 

املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 43.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   43.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة 
التشجيع والحماية  ليبيريا بشأن  املغربية وحكومة جمهورية  اململكة 

املتبادلة لالستثمارات.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
القانون رقم 42.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   42.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
للمسافرين  الطريق  عبر  الدولي  النقل  بشأن  االتفاق  على  بموجبه 
اململكة  بين حكومة   2019 25 مارس  في  بمراكش  املوقعة  والبضائع 

املغربية وحكومة جمهورية البينين.

نصوت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 37.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   37.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
19 مارس  بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة بالرباط في 

2019 بين اململكة املغربية وجمهورية روندا.

التصويت كذلك على املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون رقم 
:38.19

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه 
على اتفاقية في مجال املساعدة القضائية في امليدان الجنائي املوقعة 

بالرباط في 19 مارس 2019 بين اململكة املغربية وجمهورية روندا.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 39.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   39.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي املوقع بالرباط 
في 6 مارس 2019 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا.

التصويت كذلك على املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون رقم 
:35.19

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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يوافق   35.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
املدنية والتجارية  املادة  في  القضائي  للتعاون  االتفاقية  بموجبه على 
املغربية  اململكة  بين   2019 مارس   25 في  بمراكش  املوقعة  واإلدارية 

وجمهورية البينين.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 34.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه 
على اتفاقية املوقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين اململكة املغربية 
وجمهورية البينين لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل.

نصوت كذلك على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 33.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   33.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاقية في مجال املالحة التجارية املوقعة بمراكش في 25 

مارس 2019 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 32.19:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   32.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين اململكة 
املغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب 

على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين.

شكرا للسيدة الوزيرة، ولكن إذا كان لك رغبة في االستماع إلى ما 
تبقى مرحبا بك.

نمر اآلن إلى مشروع قانون التصفية رقم 22.19 املتعلق بتنفيذ 
قانون املالية للسنة املالية 2017، وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 76 من 
الدستور واملادة 65 من القانون التنظيمي لقانون املالية، واسمحوا 
لي أن أؤكد أنه اعتبارا ألهمية هاد النوع من القوانين، نأمل أن تحظى 
مستقبال هذه املحطة الرقابية في تنفيذ قوانين املالية باملزيد من العناية 
الحكومة  التزام  ملدى  حقيقية  مساءلة  محطة  باعتبارها  واالهتمام، 

الكلمة  وأعطي  املالية،  قوانين  مشاريع  وتنفيذ  إنجاز  أثناء  بتعهداتها 
للسيد وزير الدولة نيابة عن السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا ملرميد،ا زيرا مملصطفىا ملسيدا
محادا ملسيدا عنا ب لدي بةا مل 7مل نا معا مالنس نا ملعالق تا

بنشعبون،ا زيرامالقتص نا ممل ليةا إصالحامإلنمرة:

شكرمالكماملسيداملرئيس،

ملسيدمتاملد ئب تا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

نيابة عن زميلي وزير االقتصاد واملالية واإلصالح اإلداري يطيب لي أن 
أعرض على أنظار مجلسكم املوقر مشروع قانون التصفية رقم 22.19 
تم إعداده  الذي   ،2017 املالية  للسنة  املالية  بتنفيذ قانون  املتعلق 
وإيداعه بمؤسستكم املوقرة وفق اآلجال املنصوص عليها في الفصل 76 

من الدستور واملادة 65 من القانون التنظيمي لقانون املالية.

النواب املحترمين  لي بداية أن أشكر السيدات والسادة  اسمحوا 
عن العناية التي تم إيالؤها لهذا املشروع وهو ما يؤشر على األهمية 
كيفية  من  والتحقق  لالطالع  أساسية  أداة  باعتباره  بها  يحظى  التي 
 ،2017 املالية  السنة  برسم  املوارد  واستخالص  االعتمادات  صرف 
وبالتالي تمكين املؤسسة التشريعية في ممارسة دورها الرقابي للمالية 
العمومية، األمر الذي من شأنه ترسيخ نجاعة التدبير العمومي باعتباره 

محورا أساسيا في اإلصالح امليزانياتي القائم على النتائج.

من هذا املنطلق يثبت هذا املشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون 
املالية لسنة 2017، ذلك على مستوى كل من امليزانية العامة والحسابات 
وقد  مستقلة،  بصورة  املسيرة  الدولة  ومرافق  للخزينة  الخصوصية 
جاءت هذه النتائج كما حددها مشروع قانون التصفية لسنة 2017 

على الشكل التالي:

أوال-على مستوى امليزانية العامة، بلغت النفقات املنجزة عند نهاية 
السنة 329.95 مليار درهم؛

للسنة  العامة  امليزانية  تقديرات  بلغت  فقد  املوارد،  يخص  فيما 
292.28 مليار، وقد تم تحصيل ما مجموعه  2017 ما قدره  املالية 
307.86 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت %105.33، حيث شكلت 

املوارد العادية نسبة %76.20 من مجموع املوارد املحصلة؛

بلغت  فقد  الخزينة،  الخصوصية  بالحسابات  يتعلق  ثانيا-فيما 
النفقات املنجزة ما مجموعه 81.38 مليار درهم حيث تمثل نفقات 
هذه  مجموع  من   83.39% خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات 

النفقات؛

أما فيما يخص موارد هذه الحسابات فقد حددها قانون املالية 
للسنة املالية 2017 في 77.87 مليار درهم، وقد تم تحصيل 95.16 مليار 

درهم؛
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بلغت  مستقلة،  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  يخص  ثالثا-فيما 
نفقات االستغالل ما مجموعه 1.87 مليار درهم، أما موارد االستغالل 
لهذه املرافق لقد بلغت تقديراتها النهائية ما قدره 3.87 ماليير درهم، وتم 

تحصيل 3.61 مليار درهم؛

أما نفقات استثمار هذه املرافق فتمثل 1.08 مليار درهم، وباملقابل 
بلغت التقديرات النهائية ملوارد االستثمار لهذه املرافق 4.11 مليار درهم 

وتم تحصيل ما مجموعه 4.7 مليار درهم.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مون،

إجماال تجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ القانون املالي للسنة املالية 2017 
تم في ظل سياق داخلي وخارجي اتسم بالتقلبات والعديد من ما عدا 
تمكن  فقد  اإلكراهات  كل  من  وبالرغم  والتحديات،  واإلكراهات  في 
االقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو يقدر ب%4.1 ومعدل للتضخم 
يساوي %0.8، إذن معدل النمو %4.1، معدل التضخم %0.8، كما 
أن التوقعات الخاصة بقانون املالية للسنة 2017 قد تحققت بنسب 
إجمالية حددت في املوارد %109، التكاليف %77 كنتيجة لذلك فقد 
تم تقليص عجز امليزانية إلى %3.5 من الناتج الداخلي الخام مقابل 4.3 
سنة 2016، إذن من %4.3 انتقلنا ل%3.5 بين سنتي 2016 و2017 مع 
تسجيل، أقول مع تسجيل نسبة زيادة أو نسبة إنجاز قياسية، نسبة 
إنجاز قياسية، على مستوى تنفيذ ميزانية االستثمار بلغت %79 مقابل 

%75 سنة 2016.

أخيرا، سيادة الرئيس، السادة النواب املحترمون، تلكم باختصار 

لسنة  التصفية  قانون  ملشروع  التفصيلية  واألرقام  املعطيات  أهم 

2017 علما أن وزارة االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة بصدد إعداد 

قانون التصفية املتعلق بتنفيذ القانون املالي للسنة املالية 2018 والذي 

سيتم تقديمه إلى البرملان قبل نهاية الربع األول من سنة 2020، تفعيال 

املشروع  هذا  وسيكون  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  ملقتضيات 

مرفقا ألول مرة سيكون مرفقا ألول مرة بالتقرير السنوي حول نجاعة 

األداء، وتقرير افتحاص نجاعة األداء مما سيرفع من مستوى املعاش 

حول مشروع قانون التصفية إلى مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج 

والسياسات العمومية، أشكر لكم حسن اهتمامكم، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد وزير الدولة، وكذلك باسمكم جميعا نشكر السيدة 

مقررة لجنة مراقبة املالية العامة، السيدة النائبة فتيحة سداس، نفتح 

اآلن باب املناقشة بإعطاء الكلمة باسم فرق األغلبية للسيد النائب عبد 

الحكيم األحمدي.

ملد ئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

ملسيداملرئيسامملحت7م،

ملسيداملوزيرامملحت7م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية بخصوص مشروع 
قانون التصفية رقم 22.19 املتعلق بتنفيذ القانون للسنة املالية 2017 
وسيلة  يعتبر  التصفية  قانون  باعتبار  بامتياز  للمحاسبة  لحظة  وهي 
للرقابة البعدية للمالية العمومية من طرف البرملان، وإذ كنا نسجل 
باعتزاز جهود الحكومية الهادفة إلى تقديم قوانين التصفية إلى املؤسسة 
التشريعية داخل اآلجال الدستورية والقانونية، فإننا نشير بأن حجم 
املواكبة والدراسة لهذه املشاريع ال تعكس األهمية التي تكتسيها كوسيلة 
مستوى  ومساءلة  البرملان  بها  يضطلع  التي  البعدية  للمراقبة  ناجعة 

الحكامة املالية ومنسوب املطابقة بين االلتزام والتنفيذ.

كل  يقدم  ألنه  محاسباتي،  قانون  هو  التصفية  قانون  فمشروع 
األرقام والبيانات التي تمكن فعال من الوقوف عن ما تم إنفاقه وإنجازه 
من الناحية املحاسباتية، لكنه ينطوي كذلك على نفس سيا�سي يجعل 
السياسات العامة للحكومة تحت مجهر التقييم والتصويب واقتراح 
وعقلنة  املوارد  جلب  في  يجتهد  الذي  األفضل  املال  لحكامة  املسلك 
لبعض  امللحة  الحاجيات  من  انطالقا  توزيعها،  وحسن  النفقات 
القطاعات وخاصة منها القطاعات االجتماعية، كما أن العبرة من كل 
هذا النقاش تكمن في مدى تحقيق النتائج انطالقا من األهداف املحددة 

التي على أساسها تم فتح االعتمادات وصرف النفقات.

ملسيداملرئيس،

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

مسؤوليتها  تحملت  الحكومة  بأن  نشير  األرقام،  في  الخوض  دون 
لتحقيق  إرادية جريئة  بسياسة  العمومية  املالية  عافية  استعادة  في 
مما  العامة،  املوازنة  مستوى  وحسنت  املاكرو-اقتصادية  التوازنات 
أسهم في سلسلة من اإلصالحات والتدابير الحكومية، وإذا كانت مطابقة 
األرقام من صميم ما أسنده القانون التنظيمي لقانون املالية من خالل 
السنة  بنفس  املتعلقة  والنفقات  املقبوضة  املداخل  التثبيت وحصر 
باملحاسبة  املسؤولية  بربط  املتعلق  الدستوري  املبدأ  فإن  املالية، 
وحتى  والتعهدات  واالستراتيجيات  املخططات  أجرأة  كذلك  يستدعي 
األهداف التي التزمت بها هذه القوانين، وبالتالي فإننا نعتبر هذه املحطة 
الدستورية فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه واستشراف، ما يتعين 
تنفيذه على مختلف املستويات، ألن هذا هو صلب تعاقدنا مع الشعب 

املغربي.

املالية  الرئيس، أستحضر ظروف إعداد ومناقشة قانون  السيد 
لسنة 2017، في ظرفية خاصة تميزت بانتهاء الوالية الحكومية السابقة 
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وتنظيم االنتخابات التشريعية وما تالها من مشاورات، أملت في إطار 
ما يخوله الدستور والقانون التنظيمي لقانون املالية اعتماد مرسومين 
والقيام  العمومية  املرافق  لسير  الالزمة  االعتمادات  بفتح  يقضيان 
باملهام املنوطة بها، واستخالص املداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعدما لم تتم املصادقة على هذا 
املشروع قبل متم سنة 2016، نستحضر كذلك السياق الدولي الذي 
أعد فيه هذا املشروع والذي اتسم باستمرار التقلبات على مستوى 
وتصاعد  سياسية  الجيو  االضطرابات  واستمرار  الدولية،  األسواق 
مخاطر اإلرهاب أيضا، واألكيد أن الحكومة نجحت في أجرأة التوقعات 
والفرضيات على املستوى املحاسبتي، لكنها تبقى مطوقة دائما بتحقيق 
أهداف البرنامج الحكومي في سياق خطب بملكية موجهة وفي سياق 
مالحظات املجلس األعلى للحسابات، وال سيما ما يتعلق بربط مجهود 
الوتيرة  من  والحد  واملجال،  اإلنسان  على  وآثارها  بالتنمية  االستثمار 
الدولة  متأخرات  إشكالية  ومعالجة  العمومي  للدين  التصاعدية 
تهم  التي  الخاص  القطاع  العمومية ومقاوالت  إزاء بعض املؤسسات 
اإلرجاعات برسم الضريبة على القيمة املضافة، باإلضافة إلى التدابير 
الضريبي  الوعاء  توسيع  خالل  من  امليزانية  عجز  بتقليص  املتعلقة 

والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو.

تبين  املشروع  لهاذ  املتأنية  القراءة  أن  الرئيس،  السيد  والشك 
وتؤكد حجم املجهود الذي بذلته الحكومة خالل السنة التي يشملها 
على  والحفاظ  العمومية  املالية  تحصين  في  واملتمثل  املشروع  هذا 
الطابع السيادي واملالي، على الرغم من اإلكراهات والسياقات الدولية 
على  التوقيع  نحو  ماضية  وبالدنا  لكن  ذكرها،  السابق  واإلقليمية 
نموذجها التنموي الذي نريده متفردا ومقداما وطموحا البد من التأكيد 
بتحديد  إنجازات  إلى  في تحويل اإلكراهات  أكثر  على ضرورة االجتهاد 
األولويات، ودعم القطاعات من الناحية التدبيرية وتقوية الحكامة وفق 
مقاربة مندمجة تجعل املواطنين هدف كل سياسة عمومية وكل إصالح.

لإلصالح  متدرج  مسلسل  في  انخرطت  الرئيس،  السيد  فبالدنا 
على مختلف املستويات ضمنها العديد من األوراش الكبرى واملشاريع 
اإلنمائية وهي مشاريع يتعين أن تحدث تغييرا جذريا يؤسس ملصالحة 
املواطن مع الدولة ويزرع الثقة من جديد في مؤسساتها، فالبد في تقديرنا 
من فتح حوار جاد ومسؤول ومنفتح وشامل، من أجل تأمين استمرارية 
املشاريع املبرمجة واحترامها آلجال تنفيذ وتوزيع ثمارها بشكل عادل 

ومتوازن على اإلنسان واملجال.

ملسيداملرئيسامملحت7م،

لقد عرفت السنة التي شملها هذا املشروع منحنى إيجابيا ملؤشرات 
املالية العمومية، وذلك باملوازاة مع تحسن التوازنات املاكرو اقتصادية 
لبالدنا ويتجلى ذلك باألساس في تقليص عجز امليزانية واستقرار املداخيل 
العادية، غير أن التطور اإليجابي لهذه املؤشرات ال ينفي مجموعة من 
أن مجهود  كما  الخزينة،  لديون  املرتفع  املستوى  أبرزها  الصعوبات 

االستثمار لم تواكبه الظروف املواتية لتحفيز العديد من القطاعات 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة من حيث الرفع من قدرات االستثمار 

وتحسين مناخ األعمال إلحداث املزيد من فرص الشغل.

ملسيداملرئيسامملحت7م،

في الختام ال يسعنا في فرق األغلبية إال أن ننهئ الحكومة على ما تحقق 
من برامج، وعلى النفس اإلصالحي والتدابيري الذي تسلكه الحكومة من 
أجل تقوية القدرات التدبيرية ملاليتنا واقتصادنا، حتى تكون في مستوى 
اإلصالحات  وفي مستوى  والرهانات  اإلنتظارات  وفي مستوى  اللحظة 
الكبرى التي تتطلع إليها بالدنا في إطار النموذج التنموي الجديد والجهوية 

املتقدمة، والسالم عليكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا للسيد النائب على قدرته في التركيز، الكلمة اآلن باسم فريق 
الكلمة  نسلكم  الغني مخداد  عبد  النائب  للسيد  واملعاصرة  األصالة 

السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداعبداملغنيامخدمن:

بسماهللااملرحاناملرحيما ملصالةاملسالماعلىارسو1اهللاا
 آلها صحبه،

ملسيداملرئيس،

ملسيدا زيراملد لة،

ملسيدمتاملس نةاملدومبامملحت7مين،

قانون  في  ل 
ّ
أتدخ أن  الشرف  لي  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم 

التصفية لسنة 2017، من املعلوم أن القانون املالي لسنة 2017، كان 
قد توقع نسبة نمو لالقتصاد الوطني تقدر ب %4.5 على أساس أن 
يكون املوسم الفالحي موسما متوسطا، ألن املحصول املرتقب لسنة 
2017 حد د في 70 مليون قنطار، والحال أننا كنا نبهنا الحكومة خالل 
مناقشة قانون املالية لسنة 2017، إلى أنه يستحيل تحقيق نسبة نمو 
%4.5 بفضل محصول زراعي متوسط أي 70 مليون قنطار، ألننا كنا 
متيقنين بأنه في مثل هذه الحاالت ال تتجاوز نسبة النمو %3.6، اآلن 
وبعد االطالع على النتائج املسجلة مع متم سنة 2017 يتأكد بامللموس 
االقتصادي  النمو  فرضيات  على  وكحزب  كفريق  تحفظاتنا  صحة 
املعتمدة من طرف الحكومة، ألن املحصول الزراعي لهذه السنة كان 
قياسيا في تاريخ املغرب، حيث بلغ 102 مليون قنطار وهو من أحسن 
املحاصيل وأعالها في تاريخ البالد الحمد هلل، وبالرغم من أن السنة 
الفالحية لم تكن متوسطة كما توقعت الحكومة بل كانت قياسية بكل 
املعايير، فإن نسبة النمو االقتصادي بلغت بالكاد %4.1 مقابل 4.5% 
املتوقعة من طرف الحكومة، وهذا يعني أنه لو كان عام 2017 موسما 

فالحيا متوسطا ملا كان لنسبة النمو االقتصادي أن تتجاوز %3.6؛
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أما فيما يخص تنبؤات الحكومة املتعلقة بسعر غاز البوطان فقد 
استقرت على ثمن 350 دوالر للطن كسعر متوسط خالل سنة 2017، 
واستنادا إلى ألسعار املسجلة خالل مناقشة مشروع القانون املالي لسنة 
2017 كذلك التي تجاوزت 450 دوالر للطن في الشهور األخيرة لسنة 
2016، فقد أثرنا انتباه الحكومة إلى أن فرضية 350 دوالر للطن من 
الغاز هي جد منخفضة وأنه ينبغي رفع هذه الفرضية إلى 450 دوالر 
أن  غير   ،2016 أواخر  في  املسجلة  باألسعار  اقتداء  األقل  على  للطن 
الحكومة اعترضت على هذا التعديل وعلى ضوء النتائج املسجلة سنة 
2017 يتبين أن موقف الحكومة من تعديل هذه الفرضية لم يكن على 
صواب، ألن متوسط أسعار غاز البوطان 2017 بلغ 468 دوالر للطن، 
مما يعني أن متوسط األسعار تجاوز تقديرات الحكومة بحوالي %34، 
وأن فرضيات 350 دوالر للطن لم يتم االقتراب منها إال في شهر واحد 
من سنة 2017 وهو شهر يونيو بحيث بلغ املتوسط الشهري ألثمنة غاز 
البوطان 333 دوالر للطن، ومن جانب آخر توقعت الحكومة تخفيض 
نسبة العجز امليزانية سنة 2017 إلى ما يعادل %3 من الناتج الداخلي 
الخام، ولم نكن خالل مناقشة القانون املالي مقتنعين بقدرة الحكومة 
على تحقيق هذا الهدف، وهذا ما حصل ألن سنة 2017 سجلت عجزا 

بامليزانية العمومية يقدر بما يعادل %3.6 من الناتج الداخلي الخام؛

الوحيد  السبب  امليزانية هو  في عجز  التحكم  انعدام  أن  ومعلوم 
في تفاقم املديونية ألن عجز امليزانية يتم تمويله بواسطة، اقتراضات 
امليزانية  عجز  بكون  اإلقرار  منا  تقت�سي  الحقيقة  أن  كما  الخزينة، 
العمومية يتجاوز بكثير 37.8 مليار درهم أو ما يعادل %3.6 من الناتج 
الداخلي الخام املصرح ب رسميا مع متم 2017، وكما جاء أيضا في 
قانون التصفية املعروض للمصادقة بالبرملان ألنه يجب األخذ بعين 
املداخلة،  هذه  طيات  بين  ذكرها  على  سنأتي  التي  العوامل  االعتبار 
عجز  بلغ   2017 لسنة  التصفية  بقانون  الواردة  املعطيات  فحسب 
امليزانية العمومية 37.8 مليار مقابل 32.9 مليار درهم متوقعة بالقانون 
املالي مما يعني تفاقم عجز امليزانية ب4.9 مليار درهم، أو ما يعادل 0.5% 
من الناتج الداخلي الخام، مع اإلشارة في الواقع إلى كون عجز امليزانية 
تفاقم بصورة أكبر من ذلك ألن املنهجية املعتمدة من لدن وزارة املالية 
في تحديد هذا العجز تشوبها عدة نواقص، وهذا ما أكدناه مرارا في فريق 
األصالة واملعاصرة، تشوبها عدة نواقص نتقاسم التطرق إلى بعضها 
من قبل املجلس األعلى للحسابات الذي نبه ملثل هذه الثغرات، ولعل 
من أهم العيوب التي تعتري طريقة وزارة املالية في تحديد عجز امليزانية 

يمكن أن نأتي على ذكر ما يلي على سبيل املثال:

تقوم وزارة املالية بإدراج مبالغ الهبات األجنبية والوطنية ضمن 
املالية  ديال  اإلخوان  ال�سي  وهاد  العامة  للميزانية  العادية  املداخيل 
تيفهموا مزيان هاد الغلط الكبير، بالرغم من أن صندوق النقد الدولي 
واعتبارها  العمومية  الخزينة  اقتراضات  بإدراجها مع حصيلة  يو�سي 
إحدى آليات تمويل عجز امليزانية، كما هو الشأن بالنسبة للقروض 

التي تحصل عليها الحكومة، والسبب في عدم إدراج مبالغ املنح والهبات 
ضمن املداخيل العادية للميزانية العامة كون هذه العائدات ليست 
قارة ومستقرة ومستمرة، ألنها ظرفية ومرتبطة بعوامل سياسية مؤقتة 
والرسوم  الجبائية  املداخيل  مثل  دائمة  ليست  فهي  وبذلك  وعابرة، 

الجمركية حتى يأتي دمجها معها؛

العجز  أن  يتضح  إضافية  معطيات  من  ذكره  سبق  ملا  واعتبارا 
الحقيقي للميزانية يتجاوز بكثير مبلغ 32.9 مليار درهم الوارد بقانون 
التصفية موضوع النقاش، ألن هذا العجز في الواقع 53 مليار درهم 
سجل السيد وزير الدولة أي ما يعادل حوالي %5 من الناتج الداخلي 
الخام عوض %3.6 من الناتج الداخلي الخام املسجلة بقانون التصفية 

لسنة 2017؛

من ناحية أخرى نسجل بخصوص مساهمة املؤسسات العمومية 
املركزي  الضمان  وصندوق  والتدبير  اإليداع  صندوق  من  كال  ألن 
وصندوق التجهيز الجماعي FEC لم يساهموا في ميزانية الدولة ولو بدرهم 
واحد، علما أن القانون املالي توقع مساهمات لهذه املؤسسات تقدر على 

التوالي ب272 مليون درهم 27 مليار.

الفالحي  والقرض  املغرب  بنك  كانت مساهمة  السياق  وفي نفس 
املغربي أدنى وأقل من توقعات القانون املالي بحوالي 137 مليون درهم، 
ال�سيء ينطبق أيضا على املجمع الشريف للفوسفاط الذي ساهم بمبلغ 
أقل من التوقعات بكثير، وعموما فمساهمات املؤسسات العمومية 
انخفضت من 8.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 7.96 علما أن قانونين 
املالية لهاتين السنتين توقعا 9 فاصلة مليار درهم كمساهمات سنوية، 
وحتى ال يظهر بجالء ركود أو انخفاض الكثير من امليزانيات وهنا أخص 
بالذكر ميزانية التجهيز ارتأت الحكومة أن تسجل بهذه امليزانية عدة 
نفقات تدخل ضمن ميزانية التسيير، ألنه حسب تقرير املجلس األعلى 
املجلس  هذا  لقضاة  املالية  وزارة  أكدت  املاضية  للسنة  للحسابات 
أن ورش التقويم املحاسباتي للمالية العمومية الذي ما زال متواصال 
أف�سى إلى خصم ما يزيد 1.17 واحد مليار درهم من ميزانية التجهيز 
سنة 2015، وضمنها إلى ميزانية التسيير لنفس السنة وبالنسبة لقانون 
درهم مسجلة  مليون   234 األقل  على  هناك   ،2016 التصفية سنة 
ميزانية  ضمن  تدخل  مصاريف  الحقيقة  في  وهي  التجهيز  بميزانية 

التسيير؛

ديالو  الطروحات  مع  انسجاما  واملعاصرة  األصالة  فريق  عموما 
وانسجاما مع املوقف ديالو في مناقشة قانون املالية اللي سواء طيلة هاذ 
السنوات سيصوت بالرفض على قانون التصفية كما صوت بالرفض 
على مشروع القانون ككل انسجاما مع الرؤية ديالو ويعتقد بأن هاذ 

املشروع بعيد كل البعد عن تطلعات املواطنين، شكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب لحسن حداد.



عدد.102–01.جمادى األول.1441  )27.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6126  

ملد ئباملسيدالحسناحدمن:

ملسيداملرئيسامملحت7م،

ملسيدا زيراملد لةامملحت7م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت7مون،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
في مناقشة مشروع القانون املتعلق بتنفيذ قانون املالية، هذا اإلطار 
القانوني الذي يعتبر وسيلة ملمارسة املراقبة البعدية للمالية العمومية، 
خلق  على  وقدرتها  املالية  املوارد  مع  الحكومة  التعامل  طريقة  وتتبع 
توازن ما بين املتوقع وما تم إنجازه فعليا، كما نثمن بهذه املناسبة دور 
املجلس األعلى للحسابات كهيئة دستورية عليا يعهد إليها بمهام مراقبة 
تنفيذ القوانين املالية ،عبر إعداد تقارير عن تنفيذها وإبداء املالحظات 

وتقديم التوصيات فيما يرتبط بالتوقعات واإلنجازات؛

ملسيداملرئيس،

املعارضة  في  موقعنا  من  وانطالقا  االستقاللي  الفريق  في  إننا 
القيام  يخص  فيما  الحكومة  التزام  نسجل  الوطنية،  االستقاللية 
2016، وكذلك  2017 مع ميزانية  امليزانية لسنة  تنفيذ  بين  باملقارنة 
2017 ونسبة اإلنجاز، كما سبق  املالية  بين توقعات قانون  املقارنة 
التصفية  قوانين  مناقشة  بذلك خالل  طالب  أن  االستقاللي  للفريق 
السابقة، ومع ذلك فإننا نتساءل عن األسباب الكامنة وراء ارتفاع عجز 
امليزانية %0.5 من الناتج الداخلي الخام، األمر الذي أكد بالحكومة 
إلى اللجوء إلى تغطية هذا العجز باللجوء إلى كل من التمويل الداخلي 
والتمويل الخارجي، مما أدى طبعا إلى استمرار تفاقم مديونية الخزينة 
االقتصاد  على  سلبية  انعكاسات  العجز  هذا  ويشكل   5.3% بزيادة 
الوطني وكذلك على الحياة العامة للمواطنين ما دام هذا العجز يبقى 
خارج مجال االستثمار املنتج، وهل كان من الضروري اللجوء إلى كل 
من التمويل الداخلي والخارجي لتغطية هاد العجز بالنظر لالنعكاسات 
السلبية املترتبة على ذلك خاصة فيما يتعلق بالزيادة في نفقات خدمة 
الدين، والتي وصلت نسبتها %16.9 ؟ وهل كان من الضروري أيضا 
اللجوء إلى تغطية هذا العجز من أجل االستجابة لنفقات التسيير التي 
ارتفعت بنسبة %1.3 بما فيها نفقات املعدات والنفقات املختلفة التي 
عرفت ارتفاعا بنسبة %11.7؟ وكذلك التكاليف املشتركة للتسيير والتي 
الذي تتحدث عنه الحكومة عن  الوقت  في   ،11.1% ارتفعت بنسبة 
سياسة التقشف عبر ترشيد النفقات، ونتساءل هل هذا فقط يعني 

خطاب لالستهالك فقط؛

ملسيداملرئيس،

بمرارة شديدة نسجل استمرار الضرائب املباشرة والضرائب غير 
املباشرة كمداخيل جبائية في االرتفاع، األمر الذي يشكل عبئا ضريبيا 
للمقاوالت  بالنسبة  الشركات  على  الضريبة  املقاوالت،  على  ثقيال 

والضريبة على الدخل، وكذلك على القدرة الشرائية للمواطنين فيما 
يخص الضريبة على القيمة املضافة، وهذا يدفعنا إلى التساؤل، إلى 
لخزينة  والوحيد  األسا�سي  املورد  تشكل  الضرائب  هذه  متى ستضل 
الدولة، كما نتساءل عن أسباب انخفاض مساهمة الرسوم الجمركية 
تعاني  التي ال زالت  %5.5 ومن اإلشكاالت  الجبائية بنسبة  املوارد  في 
منها املالية العمومية نسجل ضعف مستوى اإلنجاز بالنسبة مليزانيات 
االستثمار، عندما نجد أن معدل تنفيذ االعتمادات النهائية الخاصة 
بنفقات االستثمار لسنة 2017 بلغت، لن تتجاوز %79 خاصة وأن األمر 
يتعلق بمشاريع وبرامج استثمارية عمومية تدخل في إطار اإلصالحات 

االقتصادية الكبرى؛

ملسيداملرئيس،

الطارئة  النفقات  في  الزيادة  املشروع  هاد  خالل  من  الحظنا 
واملخصصات االحتياطية من أجل القيام بتظاهرات ومعارض، وهو ما 
يطرح أكثر من تساؤل عن مضامينها والجدوى من تنظيمها في الوقت 
الذي ارتفع فيه عجز امليزانية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، وهل كان من 
الضروري اللجوء إلى تمويالت جديدة لتغطية نفقات هذه التظاهرات 

واملعارض؟

الحكومة  قدرة  عدم  بوضوح  تؤكد  وغيرها  املالحظات  هذه  إن 
املالية  بأبعادها  العمومية  للسياسات  الجيد  التدبير  عن  امللحوظة 
واالقتصادية واالجتماعية لتطرح بذلك أزمة االختيارات لدى الحكومة 
التي تفتقد إلرادة قادرة على التحكم في هذا التدبير بالشكل الذي تأخذ 
معه املوارد والنفقات طابع املواطنة الحقة، وهو أمر يجعل املواطن 
املغربي ال يثق في تدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام، وهذا 
ما يدفعنا إلى التساؤل، ألم يحن الوقت بعد من أجل أن تقدم الحكومة 
من خالل قوانين التصفية دراسة تقييمية لنفقات الدولة خاصة منها 
نفقات االستثمار وآثارها على االقتصاد الوطني والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية؟ وآثارها املباشرة على املواطنين وإعطاء ميزانية البرامج 
مدلولها الحقيقي في تدبير السياسات العمومية، انسجاما مع القانون 
أصبحت  التي  القطاعية  امليزانيات  بدل  الجديد  للمالية  التنظيمي 
عليكم  والسالم  املعاصرة،  املالية  القوانين  أنظمة  ظل  في  متجاوزة 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، وشكرا كذلك على تدبير العامل الزمني، الكلمة 
اآلن باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية للسيد النائب رشيد 

حموني.

ملد ئباملسيدارشيداحاوني:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،
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ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

إن مناقشة مشروع قانون رقم 22.19 املتعلق بتنفيذ قانون املالية 
لسنة 2017، يدخل ضمن اإلجراءات الدستورية والقانونية التي يتم 
من خاللها تقييم سنة مالية منتهية من الجانب املحاسباتي، وبطبيعة 
مستوى  على  املالية  قانون  لتنفيذ  النهائية  النتائج  حيث  من  الحال 
العامة وعلى مستوى الحسابات الخصوصية وعلى مستوى  امليزانية 
النيابية  مرافق الدولة املسيرة بطريقة مستقلة، ونحن في املجموعة 
للتقدم واالشتراكية ال نعتبر هذا أبدا مناسبة لحساب سيا�سي نوجه من 
خاللها االتهامات وتوزيع املسؤوليات، بقدر ما تكون مناسبة من أجل 
تقييم جماعي ملدى تطور ماليتنا العمومية والوقوف على مدى نجاحها 
في استثمار مبادئ الحكامة والشفافية واملمارسات الفضلى، وهي على 
كل حال مبادئ موجودة اليوم في القانون التنظيمي املالي كما ال يخفى 

عليكم؛

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

السياسات  تقييم  مجال  في  كبيرة  أهمية  من  القوانين  لهذه  ما 
مضامينها  وإغناء  القوانين  هذه  دور  تقوية  وجب  لذلك  العمومية، 
وتبويئها مكانة مهمة وإعطائها نفس اإلهتمام واملتابعة على غرار قوانين 
املالية، خاصة مع املقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة بأن تعتمد 
مشروع قانون خاص بتصفية امليزانية قبل نهاية السنة املالية الثانية 
املوالية، واليوم بالدنا قطعت شوطا كبيرا ومهما في احترام هذه اآلجال 
الدستورية، وبكل تأكيد سيكون لذلك انعكاس إيجابي على تدبير املال 
العمومي، كما أن الحكومة مطالبة بمضاعفة مجهوداتها واجتهاداتها 
من أجل اإللتزام باآلجال القانونية التي ينص عليها الدستور، خاصة 
وأن العديد من الدول املتقدمة ماليا واقتصاديا ال يتطلب منها إعداد 
مشروع قانون التصفية إال شهور معدودات، بينما باقي الدول يتطلب 
منها سنوات رغم التوفر على نفس اآلليات واإلمكانيات للقيام بذلك، 
إن التقييم املوضوعي واملسؤول لنتائج تنفيذ امليزانية املحصل عليها 
الظروف  االعتبار  بعين  يأخذ  أن  البد   ،2017 املالية  السنة  برسم 
الخاصة التي ارتبطت أساسا بتعطيل تشكيل الحكومي البلوكاج ديال 
6 شهور وحالت بالتالي دون برمجة هذا املشروع في آجاله الدستورية 
والقانونية، وبالنظر للطابع اإلنتقائي الذي كان يكتسيه قانون املالية 

هذا فقد كان الرهان على القوانين املالية الالحقة؛

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

املالية  قانون  بتنفيذ  املتعلق  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير 
لسنة 2017، سجل العديد من املالحظات والتي طبعا تدخل ضمن 

املراقبة  ممارسة  تهم  التي  الدستور  ملقتضيات  طبقا  اختصاصاته 
العليا على تنفيذ قوانين املالية، ومن بين املالحظات املسجلة تحّسن 
عجز امليزانية بالنظر إلى الزيادة في املوار الجبائية من املواد األساسية 
في تمويل خزينة الدولة، كما أن املشكل البنيوي الذي ال تزال تعانيه 
املالية العمومية هو ارتفاع مستوى الدين العمومي، وكما أشار ذلك 
أحد  معه  التعامل  يجب  للحسابات،  األعلى  للمجلس  الحالي  التقرير 
املخاطر الذي قد يؤثر سلبا على سالمة الوضعية املالية للدولة، كما 
نسجل املستوى املرتفع لدين الضريبة على القيمة املضافة املستحقة 
لصالح بعض املؤسسات العمومية والدين املستحق لصالح القطاع 
اآلجال  في  املحترم  الوزير  السيد  بتصفيته  التزمتم  ما  وهو  الخاص، 
املعقولة تجنبا للتأثيرات السلبية املحتملة على التأخير في األداء، ومن 
جهة أخرى نسجل كذلك التمكن من الحصول على املداخيل الجبائية 
وفق التوقعات، ومع وجود هوامش وإمكانيات أخرى من أجل تحسين 
هذه املداخيل، لكن ما يعاب عن هذا النوع من املداخيل أنها تستهدف 
عدد محدود من امللزمين، وهذا طبعا ربما راجع إلى محدودية الرؤية 
فيما يتعلق باستخالص املداخيل الجبائية كما أشار إلى ذلك تقرير 

املجلس األعلى للحسابات.

وال يفوتنا كذلك أن نسجل تحسن نسبة التنفيذ بالنسبة للمعدات 
والنفقات املختلفة برسم 2017 مقارنة مع سنة 2016، والتي تتأثر بها 
6 قطاعات حكومية، كما الحظنا تحسن على مستوى نفقات االستثمار 
التي تم األمر بصرفها سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016 بزيادة قدرها 
%8.5، فقط هذه بعض املؤشرات الرقمية واإلحصائيات الواردة في 
مشروع قانون التصفية، وقد كانت لكم، السيد الوزير املحترم، أجوبة 

وإيضاحات حولها؛

ملسيداملوزير،

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتاملس نةاملدومب،

إن قراءة األرقام والنسب التي تكون واردة في مشاريع قوانين املالية 

وكذلك في قوانين التصفية، تحتمل كل القراءات ومنفتحة على جميع 

التأويالت اإليجابية والسلبية، وهي غالبا ما ال تعطي الصورة الحقيقية 

على الواقع وعن حقيقة املالية العمومية بكل تفاصيلها، باعتبارها تقوم 

على فرضيات واحتماالت تخضع لعدة متغيرات ال يمكن التكهن بها كما 

يمكن التحكم، وما يهمنا نحن كنواب لألمة هو قياس مدى استعمال 

الحكومة للترخيص البرملاني من جهة، ومن جهة أخرى قياس أثر هذه 

وعلى  واملواطنين،  للمواطنات  اليومي  املعيش  على  واألرقام  النسب 

العمومية،  أوضاعهم املعيشية وعلى مدى استفادتهم من الخدمات 

شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير، شكرا السيدات والسادة 

النواب.
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ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، استمعنا إلى عروض نعتبرها جميعا عروض 
قيمة، انطالقا من العرض الذي تقدم به السيد وزير الدولة نيابة عن 
السيد وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، وبدون شك على مستوى 
وكذلك  النيابية،  واملجموعة  الفرق  رؤساء  املكتب،  املجلس،  أجهزة 
رؤساء اللجن الدائمة سنستخلص ما يجب استخالصه إلعطاء هذه 

املحطة ما تستحق من أهمية، شكرا لكم جميعا.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 30

املمتنعون: 3

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 30

املمتنعون: 3

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: 31

املمتنعون: 3

 22.19 النواب على مشروع قانون التصفية رقم  صادق مجلس 
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017.

شكرا للسيد وزير الدولة، شكرا للسيدات والسادة النواب.
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