
صفحة

فلسنةافلخ مسة0-0عدى030ف  8ف0لا ىدافج 88001ف )ف01اربف 01ف010(

ISSN 2458 - 5629

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

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس النواب
املدة النيابية 2016–2021–السنة التشريعية الخامسة : دورة أكتوبر 2020

فهرست

)دورة أكتوبر 2020(

4جمادى  اإلثنين  ليوم  املائتين  بعد  والستين  التاسعة  الجلسة  محضر 

 ............................................................ 7806اآلخرة1442 ه)18يناير 2021م(.

لدولافألعا ل:امناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 

التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .-
الطاقة واملعادن والبيئة؛ .-

األوقاف والشؤون اإلسالمية .-
محضر الجلسة السبعين بعد املائتين ليوم اإلثنين 11 جمادى اآلخرة 1442ه 

7841)25 يناير 2021م(.................................................................................... 

لدولافألعا ل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .-
التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة؛ .-

الشغل واإلدماج املنهي؛ .-
الثقافة والشباب والرياضة. .-

صفحة



عدد.123–18.جمادى اآلخر.1442  )01.فرباير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7816  

محض1افلجلسةافلت سعةاوفلستينابعدافمل ئتين

فلت ريخ: اإلثنين 4جمادى اآلخرة1442 ه)18يناير 2021م(.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  العمراني  سليمان  السيد  فل1ئ سة: 
النواب.

فلتوقيت: ثالث ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  فألعا ل:  لدولا
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .-

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .-

األوقاف والشؤون اإلسالمية .-

فلسيداسليا نافلعا1فنيارئيسافلجلسة:

بسماهللاافل1حانافل1حيم،افلحاداهللاربافلع مليناوفلصالةا
وفلسالماعلىاأش1فافمل1سلين.

افتتحت الجلسة،

فلسيدافلوزي1،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

نعقد هذه الجلسة الشفوية ملساءلة الحكومة، ويتضمن جدول 
أعمال هذه الجلسة 28 سؤاال شفويا في ثالثة قطاعات هي قطاعات: 
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ قطاع الطاقة واملعادن والبيئة ثم 
قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية. قبل مباشرة جدول األعمال أعطي 
الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة على املجلس فلتتفضل 

مشكورة.

فلسيدةاأسا ءافغاللواأمينةافملجلس:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بـ:

-مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء 
شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم عقارات فالحية أو قابلة 

للفالحة خارج الدوائر الحضرية؛

-ومراسلة يخرب فيها بنتائج اإلنتخابات الجزئية املجراة يوم 7 يناير 
عن  أسفرت  والتي  الراشيدية  التشريعية  اإلنتخابية  بالدائرة   2021
إعالن انتخاب السيد حميد نوغو من حزب اإلتحاد اإلشتباكي للقوات 

الشعبية؛

بمشروع  املكتب  توصل  املستشارين  مجلس  عليه  وافق  -وكما 

قانون رقم 64.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون بسن تدابيب 
الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  بعض  لفائدة  استثنائية 
للضمان اإلجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال 
املستقلين واألشخاص الغيب أجراء املؤمنين لدى الصندوق املتضررين 

من تداعيات تف�ضي جائحة فيبوس كورونا -كوفيد -19؛

رقم  القانون  من   15 املادة  وتتميم  بتغييب  يق�ضي  قانون  -مقتبح 
70.03 بمثابة مدونة األسرة.

ومن املحكمة الدستورية توصل مكتب املجلس بقرار تصرح فيه 
بمجلس  املخنتب  املصطفى  السيد  يشغله  كان  الذي  املقعد  بشغور 
النواب رحمه هللا بالدائرة اإلنتخابية املحلية الجديدة-إقليم الجديدة 
مع دعوة املتبشح الذي يرد إسمه مباشرة في الئحة التبشيح املعنية بعد 
آخر منتخب في نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر تطبيقا ألحكام املادة 

90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب.

ومن فريق العدالة والتنمية توصل املكتب بـ:

-مقتبح قانون بتغييب وتتميم القانون املتعلق بإحداث الجامعات 
وسن أحكام خاصة؛

-مقتبح قانون يق�ضي بتغييب وتتميم الظهيب الشريف بشأن النقل 
بواسطة السيارات على الطرق؛

-مقتبح قانون يق�ضي بتغييب وتتميم القانون املتعلق بمثابة النظام 
األسا�ضي للتعليم املدر�ضي الخصو�ضي؛

-مقتبح قانون يق�ضي بتغييب الظهيب الشريف املتعلق بتنظيم حق 
تأسيس الجمعيات؛

البدنية  بالتببية  املتعلق  القانون  وتتميم  بتغييب  قانون  -مقتبح 
والرياضية.

ومن فريق التجمع الدستوري أحيل على مكتب املجلس بمقتبح 
قانون يتعلق بتبسيم يوم 13 يناير من كل سنة عيدا رسميا وعطلة 

رسمية مؤدى عنها.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 4 إلى 18 يناير 2021 هي 45 سؤاال شفويا؛ 125 

سؤاال كتابيا شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شك1فافلسيدةافألمينة،

أود إخبار السادة أعضاء املجلس أن بمقت�ضى املادة 152 من النظام 
الداخلي للمجلس فهناك طلبان مربمجان في آخر الجلسة: يتعلق األول 
بطلب لفريق األصالة واملعاصرة عن التداعيات اإلقتصادية للتدابيب 
االحتبازية األخيبة خصوصا ما تعلق بإغالق املطاعم واملقاهي؛ وتعلق 
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الطلب الثاني للفريق الحركي عن تراجع مخزون الدم وخطط الحكومة 
ملواجهة النقص املسجل باملستشفيات واملراكز الصحية.

بقطاع  ونبدأ  الجلسة،  هذه  أعمال  جدول  مباشرة  في  نبدأ  إذن 
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، أرحب بالسيد الوزير.. نعم السيد 

الرئيس تفضلوا.

فلن ئبافلسيدارشيدافلعبديارئيساا1يقافألص لةاوفملع ص1ةا
)نقطةانظ م(:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

أن  نظام  نقطة  فهاد  يود  واملعاصرة  األصالة  مناسبة فريق  هذه 
يوجه ثالث مالحظات للحكومة: املالحظة األولى تخص األسئلة اآلنية 
التي ال تتجاوب معها الحكومة وهي أسئلة آنية فهاد الظرفية خاصة 
والشعب املغربي كله يتساءل حول مجموعة من األحداث، كان بودنا 
أن يكون هاد تكون قبة الربملان هو الفضاء الذي يناقش فيه مثل هاد 
املواضيع ولم تتجاوب فيه؛ املالحظة الثانية وهي تخص طلب التحدث 
في موضوع عام وطارئ، الحكومة هادي الجلسة الثالثة ما كتجاوب �ضي 
مع هاد املؤسسة فيما يخص هاد املوضوع، وهذا يطرح أكثب من سؤال؛ 
من  عضو   15 ديال  الحضور  يكون  كيخص  اليوم  الثالثة  املالحظة 
الحكومة، من 15 عضو من الحكومة غيحضرو 3 ديال األعضاء ديال 
الحكومة، واش هاد ال�ضي اللي كنطمحو ليه السيد الرئيس؟ وكنا رفعنا 
واحد املالحظة لرئيس مجلس النواب باش يفتح نقاش مع الحكومة 
فيما يخص هاد العالقة ما بين املؤسسة ديال مجلس النواب والحكومة 
ونؤكد على ذلك ونلح على أن نفتح هذا النقاش لكي يكون عملنا عمال 

مثمرا ونكون عند حسن ظن الشعب املغربي وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس..

فلن ئبافلسيداتوايقاكايلارئيساا1يقافلتجاعافلدستوريا
)نقطةانظ م(:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هاد الصباح كنا في اجتماع مع السيد رئيس مجلس النواب كرؤساء 
الفرق، وتم اإلخبار ديالنا أن السادة الوزراء ما غاديش يكونوا حاضرين 
في األسئلة الطارئة، وهذا يعني حنا مضطرين نطبقو القانون الداخلي 
أننا نتناقشو ولو في غياب الحكومة. ولكن ما الجدوى في يعني طرح 
مواضيع عندها اآلنية ديالها وعندها الراهنية ديالها والحكومة غائبة؟ 
هذا غيب معقول، يجب أن نسائل الحكومة وتتجاوب معنا الحكومة 
لع على املستجدات ويتأثر باملعطيات، فأتأسف السيد 

ّ
والرأي العام يط
الرئيس، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس.

فلع لةا ا1يقا رئيسا فإلب1فهيايا مصطفىا فلسيدا فلن ئبا
وفلتنايةا)نقطةانظ م(:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هو صحيح أن هاد املشكل هذا تم التطرق إليه ما بين الرؤساء 
اآلنية  لألسئلة  بالنسبة  فرق  كاين  هو  غيب  املجلس،  رئيس  والسيد 
فحسب النظام الداخلي أنها خص الحكومة توافق، إيال ما كاينش هذا 
ما�ضي يعني ضروري خصو يتطرح. فيما يتعلق باألمور اللي كتكون طارئة 
وعامة في إطار املادة 152 صحيح بأن هادي ربما املرة الثانية فاملطلوب 
وامللتمس أن الحكومة تجي تجاوب مع التساؤالت اللي كيطرحو السادة 

والسيدات النائبات والنواب، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيدة الرئيسة.

فلني بيةا فملجاوعةا رئيسةا لبلقا ع ئشةا فلسيدةا فلن ئبةا
للتقدماوفالشتبفكيةا)نقطةانظ م(:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

بالفعل هاد النقطة ديال تجاوب الحكومة مع الطلبات ديال تناول 
الكلمة ديال مكونات املجلس ما�ضي طرحت غيب فهاد اإلجتماع، هي كانت 
موضوع اللي تطرح في اجتماعات متعددة ديال الرؤساء مع السيد رئيس 
املجلس. وكلفنا اليوم السيد الرئيس بأنه يتصل برئيس الحكومة باش 
يبلغو للمرات العديدة وهاد املرة بأنه باراكا وكفى من اإلستخفاف بهاد 
املؤسسة، وخاصة وخاصة اليوم فهاد الجلسة األسبوعية الشفهية 
كيحضرو معانا ثالث قطاعات إن لم نقل قطاعين، وبالتالي كاينا قضايا 
اليوم قضايا تستأثر بإهتمام الرأي العام مثال الحملة ديال التلقيح، مثال 
أنا كنعطي غيب مثال وبالتالي وهاد ال�ضي اللي وقع في عدة مدن وبالتالي حنا 
ال هاد املؤسسات هاد النقاش وهاد القضايا ديال املواطنات واملواطنين 
إيال ما حظاتش وإيال ما كانش املكان الطبيعي ديالها هو املؤسسات، اللي 
كنفهمو منو لألسف بأن الحكومة كتهرب من املساءلة وهذا دور منوط 
بالربملان وخصها تخضع للمساءلة ألن هذا هو اللب ديال العمل ديال 

املؤسسات، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الرئيس.

فلن ئبافلسيداشق1فناأم مارئيسافلف1يقافالشتبفكيا)نقطةا
نظ م(:

شك1فافلسيدافل1ئيس،
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حنا في الفريق اإلشتباكي في اجتماع صبيحة اليوم مع السيد رئيس 
مجلس النواب في اجتماع الرؤساء، عربنا عن االستياء ديالنا من الغياب 
املتكرر ديال عدد من القطاعات وعدد الوزراء الحضور فهاد الجلسة 
ديال األسئلة الشفوية. ممكن تكون كاينة أسباب السيد الرئيس، حنا 
اللي نبغيو من الرئاسة هو أنه الغياب ديال بعض الوزراء إذا كان مربرا 
طبقا للقانون نعرفو هاد األسباب ونتفهموها، وإال فإن الحكومة تقدم 
إشارات سلبية في تعاطيها مع املؤسسة التشريعية ومع الحياة العامة 
ببالدنا خاصة وأن هناك واحد املجموعة ديال األحداث ديال الوقائع 
واللي  اإلجابات  منها  كينتظر  واللي  الوطني  العام  الرأي  كتشغل  اللي 
كيتلقى بشأنها مجموعة ديال اإلشاعات اللي كتزيد من الغموض وهاذ 
ال�ضي كنكرروه دائما. حنا كنعربو في الفريق اإلشتباكي على االستياء 
ديالنا من الغياب املتكرر لعدد ديال الوزراء على الجلسة وخاصة فهاد 
العمل  التبخيس ديال  النوع ديال  اللي كتسجل واحد  الدورة هادي 
ديال املؤسسة بغياب غيب مربر وغيب مفهوم بالشكل الذي ي�ضيء، ي�ضيء 
للمسار ديال التحوالت في بالدنا ألن كيفما كان الحال الصورة ديال 

املؤسسات هي صورة أساسية في املسار ديال التحوالت وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس.

فلن ئبافلسيداعا1افحجيبةا)نقطةانظ م(:

السيد الرئيس، مع األسف بعض اإلخوان الوزراء كيقولو راه ورثنا 
�ضي حاجة من الحكومات السابقة، وعلى األقل الحكومات السابقة على 
ما كنذكر كانت كتحتبم الربملان، وكتجي للربملان، وكتجاوب مع الربملان 
وكذلك راه هادي واحد املؤسسة دستورية، والحمد هلل، اليوم األحزاب 
سياسية هي اللي راها في الحكومة، ومن املفروض أنها هي اللي تعطي 
القيمة للعمل ديال الربملان. وبالتالي حنا كنطلبو الحكومة باش تحتبم 
الربملان مع الشعب املغربي خصوصا  اللي كيتالقا فيها  هاد املواعيد 
بحال هاد الجلسة اللي منقولة على أساس أن هناك واحد االحتبام 
الربملان،  كتحتبم  الحكومة  وال  الحكومة  كيحتبم  الربملان  ال  متبادل، 
واحتبام الحكومة للربملان هو الحضور ديالها ما يمكنش نربمجو جوج 
قطاعات فقط في جلسة أسبوعية وبالتالي كيوليو الناس اللي مكلفين 
باألسئلة كيتبعو شكون هو الوزير اللي عندو الوقت باش يجي يحضر 
معانا. املفروض هو أن يكون العكس حنا نقولو للوزير فوقاش حنا 

محتاجينو باش يحضر معاه، وشكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، طيب فهاد نقط نظام التي أثارها السادة الرؤساء بغيت 
نتفاهم معاكم، أوال النقطة األولى ال يمكن إال أن نتفق على ضرورة 
حضور الوزراء لجلسات األسئلة الشفوية، ألن هذا واجب دستوري 
وحق متاح للربملان ليقوم بدوره الرقابي كما أتاحه له الدستور. هاد 

املوضوع كان مطروحا في مكتب مجلس النواب اليوم في اجتماع منعقد 
اليوم وأكدنا مع السيد الرئيس أن يتواصل في هذا املوضوع بالخصوص 
مع السيد رئيس الحكومة لكي يقوم الوزراء باالستجابة لطلبات أعضاء 
املجلس للحضور للمساءلة ولغيب ذلك، فتنتكلمو على األسئلة الشفوية 
وإلى كذلك في اللجن، هادي النقطة األولى؛ املوضوع الثاني ما تعلق 
باإلحاطات ليست هذه الجلسة األولى سبق لنا في املجلس أن برمجنا 
األول  األسبوع  في  تقبل  لم  التي   152 املادة  إطار  في  اإلحاطة  طلبات 
وبرمجناها وكذلك الشأن اليوم راه عندنا طلبين، الطلبان املربمجان 
اليوم سبق تقديمهما في أسبوع سابق ولم يقبال، فاليوم برمجناهم 
في إطار املادة 152 بمقت�ضى املادة 152، فلذلك في هاذ القضية ديال 
الطلبات راه احنا غاديين، وراه عندنا في جدول األعمال هناك سؤاالن 
شفويان آنيان في قطاع التجهيز والنقل، نطمح أن الحكومة تتجاوب 
أحسن مع األسئلة الشفوية اآلنية معقول، وعلى كل حال راه اليوم 
كاينين 2 أسئلة شفوية آنية، إذن شكرا لكم جميعا، إذا سمحتم نبدأ 
التبحيب  أعيد  واللوجيستيك،  والنقل  التجهيز  قطاع  األول  بالقطاع 
بالسيد الوزير، ونبدأ بالسؤال األول عن الفيضانات التي عرفتها بعض 

أقاليم اململكة في فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداع ىلافلبيط ر:

شك1فافلسيدافل1ئيسافملحتبم،

السيد الوزير، عرفت بعض مدن اململكة فيضانات في املدة األخيبة 
اللي خلفات واحد الخسائر بشرية ومادية فادحة سببها باألساس هو 
ضعف البنيات التحتية ببالدنا، نسائلكم السيد الوزير، ومن خاللكم 

الحكومة عن التدابيب املتخذة وعن حجم هذه الخسائر؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شك1فافلسيدافلن ئبافملحتبم،

النائب تيتعلق بأضرار الفيضانات في  السؤال اللي عندي السيد 
مناطق ديال اململكة، بغيت غيب نشيب السيد النائب بأنك اآلن طرحتي 
السؤال تكلمتي على املدن داململكة، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 
ال تتدخل في املدارات الحضرية، باش تكون األمور واضحة هاد السؤال 
غادي يطرحوا هو على وزارة الداخلية اللي عندها املعطيات باعتبار 
أنها هذا يدخل في مجال اإلختصاص ديال الجماعات التبابية، فإذا 
كان املقصود هو خارج املدارات الحضرية أنا مستعد نجاوب على هاد 

السؤال السيد الرئيس، شكرا.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداع ىلافلبيط ر:

السيد الوزير، صحيح أنه وزارة التجهيز عندها اختصاص محدد 
لكن هذا ال يعفي وزارتكم والحكومة من تحمل مسؤوليتها في هشاشة 
مناطق  املناطق فنتحدث عن جميع  نقول  التحية، فعندما  البنيات 
اململكة وليس فقط املدن، وحسبي في هاد السؤال السيد الوزير هو اثارة 
انتباه الحكومة إلى ما عرفته هذه املناطق من فيضانات وسيول جارفة 
أدت إلى يعني وضعية كارثية فهاد املناطق، وصحيح أنه أكرب متضرر 
فهاد األسابيع املاضية وخاصة األسبوع السابق هو مدينة الدار البيضاء 
السيد الوزير، مسؤلية الحكومة هي قائمة في ظل تلكؤ وعدم تحمل 
املسؤولين املحليين ملسؤوليتهم التدبيبية، أقول بأن مسؤولية الحكومة 
قائمة ألنه يتعلق األمر في نظرنا بواقعة كارثية والربملان صوتنا فيه على 
الوقائع  ديال  تضامن  بخلق صندوق  كيتعلق  اللي   114.10 القانون 
الكارثية، وما حدث في الدارالبيضاء أظن بأنه طبقا ملقتضيات هذا 
القانون هو تجتمع فيه جميع الشروط الالزمة لتطبيق هاد املقتضيات 
هادي من فداحة ديال الخسائر وكذلك من الطابع الفجائي ديالها، 
وبالتالي الحكومة كان ملزم عليها أنها تدخل من خالل هاد الصندوق 
أنه  على  الدارالبيضاء  مدينة  في  شفنا  املتضررين،  بتعويض  لتقوم 
املدينة تحولت من مدينة ذكية كما أريد لها إلى مدينة عاشت الرعب 
وعاشت كذالك املعانات ديال الساكنة ديالها من خالل انهيار بعض 
الدور كما حدث في الحي املحمدي بدرب موالي الشريف تم إجالء حي 
بكامله وليس دور آيلة للسقوط هادي أحياء آيلة للسقوط والحكومة 

مسؤولة على هاد املسألة هادي، بالنسبة لكم السيد الوزير..

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت شكرا، رد السيد الوزير، آه تعقيبات إضافية صحيح، 
هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة الرئيسة، تفضلي السيدة الرئيسة.

فلني بيةا فملجاوعةا رئيسةا لبلقا ع ئشةا فلسيدةا فلن ئبةا
للتقدماوفالشتبفكية:

السيد الوزير، إن األمطار األخيبة عرت عن ضعف البنى التحتية وما 
عاشته الدارالبيضاء فضيحة يستلزم فتح تحقيق لتحديد املسؤوليات، 
املنتخبة منها  بين السلطات املركزية والسلطات املحلية  املسؤوليات 
واإلدارية وبالتالي هناك ضرورة للوقوف على حجم الخسائر وتعويض 

املتضررين في الخسائر واملعاناة التي تكبدوها، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات اضافية أخرى؟ السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحسناموايدي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

متحملين  البيضاء  الدار  في  املحلي  الشأن  تدبيب  على  املسؤولين 
املسؤولية ديالهم، أول تحمل ديال هاد املسؤولية اللي البعض لألسف 
ألنه كان شريك في واحد العقدة مع واحد الشركة ديال التدبيب املفوض 
ما كيبغيش يجبدها، والواقع أن الشركة ديال التدبيب املفوض في الدار 
البيضاء بحكم العقد اللي مسنيين معها البعض هادي 23 سنة هي اللي 
 l›audit مسؤولة، أشنو دار هاد املجلس؟ أول مجلس أول مجلس كيدير
االفتحاص للحسابات ديال الشركة اللي مكنات املجلس ديال مدينة 
الدار البيضاء من ما يقرب 850 مليون ديال الدرهم لفائدة املجلس 
واللي مشات لإلستثمارات واللي اآلن راه كتلقى الصدى ديالها، ثاني 
إنجاز داروا هو مكن املنتخبين من عقدة ديال التدبيب املفوض اللي بقا 
متستبين عليها هادي سنين، كتهضر على ديك العقدة مع ديك الشركة 
حتى واحد ما يبغي يعطيها ليك، راه تم تمكين املنتخبين منها، وثالث 
�ضيء هو الدخول في مسطرة ديال املراجعة ديال هاداك العقد ومحاولة 
إعادة خلق توازن اللي ما دارش في األول، ما بين السلطة املفوضة وما 

بين الشركة، شكرا جزيال.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيد الرئيس.

فلن ئبافلسيدامحادافلتويايابناللون:

اسمح لي السيد الرئيس ما ال يفهم هو الهروب إلى األمام، نحن 
مسؤولون كل واحد خصوا ياخذ املسؤولية ديالو في هاد الفاجعة هذه 
اللي وقعات ديال الدار البيضاء، ما يمكناش نتملصو من املسؤولية 
ديالنا كل واحد عندو واحد املسؤولية داخل واحد القطاع في مدينة 
الدار البيضاء وال في مدن أخرى، احنا كنهضرو على املغرب كامل، كل 
واحد ياخذ املسؤولية ديالو وبشجاعة يقول أنا ما قدرتش ندير وما 
يجيش يحمل املسؤولية لبعض القطاعات األخرى اللي يمكن تجاوزات 
العقدة، ولكن خاص كان الوقت كافي باش نعاودو نراجعو، ما�ضي حتى 
يوقع ما وقع والخسائر باملالييب اللي وقعات ملدينة الدار البيضاء واليوم 

نجيو نتملصو من املسؤولية ديالنا، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ طيب رد السيد الوزير

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شوية دالهدوء هداك �ضي عالش قلت هذا السؤال للفريق املحتبم 
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فيه  املوضوع  الداخلية،  وزارة  على  يطرحو  خاصو  كان  طرحو  اللي 
معطيات مرتبط بالجماعات التبابية، وزارة الداخلية عندها الوصاية 
يمكن لها تجاوب، باش تكون املعطيات عند السادة النواب بطبيعة 
النواب عندهم  النواب، على كل حال السادة  يتنورو السادة  الحال 
الحق الكامل في أن يعقبو وأن يطالبو بالتدقيق وبالحساب، ولكن عاود 
على بدأ هاد املوضوع ديال الدار البيضاء ألن شفت تركز عليه احنا كان 
عندنا فيه تدخل فيما يتعلق بالقناة الكربى ديال بوسكورة، السادة 
والسيدات النواب تيعرفوها هذا مشروع ضخم تقريبا كلف حوالي قل 
من مليار تقريبا 900 مليون ديال الدرهم واللي كان دارت له الدراسة 
هي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وساهمنا فيه احنا بحوالي 
100 مليون ديال الدرهم، هاد القناة هادي ألن فيها واحد القناة تقريبا 
فيها �ضي 3 كلمتب فيها واحد النفق فيه تقريبا واحد 6 كيلومتب، بغيت 
غيب نذكر بأنه هادي عندها تاريخ راه كانت فيضانات في 1995 في الدار 
البيضاء وكانت في 2002 و2010 وعلى إثر ذلك بدا التفكيب في 2012 
طلقنا الدراسة والحمد هلل هذا اسمح تقريبا أنه ينقل املاء وأنه ينقل 
املاء حتى لواحد التواصل la frèquence مئوية تقريبا اللي تتوصل ل 
100 متب مكعب في الثانية، صحيح الدار البيضاء ما وصالتش في هاد 
املرحلة األخيبة لهاد املستوى لكن هاد النوع من القنوات هو ضروري 
ألن الذي وقع في عدد من املدن هو أن بعض املناطق اللي هي مناطق 
اللي كان خاص في الحقيقة يجب تحصينها من ناحية البناء لم يتم هذا 

وهذا كان عنده ربما أثر بطبيعة الحال على تجميع املياه ديال األمطار؛

وعلى كل حال الوزارة.. وعلى كل حال السادة النواب، تكون األصالة 
واملعاصرة، وال تكون العدالة والتنمية وال يكون اإلستقالل وال الحركة 
وال اإلتحاد وال غيبو هادو كلهم أبناء وطن واحد تهمهم مصلحة البلد 
وهذا هو اللي مطلوب، أنا بكل صدق لو كانت عندي املعطيات ألجبت 
السادة النواب ألن تنعرف بأن هذا موضوع بطبيعة الحال موضوع 
تندخلو فيه وتنعتاقد  احنا  اللي  املجال  في  تكلمت  أنا  عندو رهينية، 
بأن هاد املجال هذا ديال تجميع املياه ديال األمطار هو واحد املجال 
كبيب جدا بالنسبة لواحد العدد ديال املناطق الحضرية وخاص يوقع 
تعاون بين الجماعات التبابية وما بين الوزارات وزارة التجهيز والنقل 
هاد املثال اللي عطيتو ديال هاد super collecteur ديال بوسكورة اللي 
كان بطبيعة الحال تيخلق واحد العدد ديال املشاكل، هذا نموذج من 
النماذج بطبيعة الحال اللي تنشتغلو عليها، كذلك كاين واحد املجال 
آخر اللي هو واحد املجال مهم جدا وهذا غادي نجيو له ولألسف الشديد 
مازال ما يعني مازال ما باشرناهش، احنا اآلن درنا فيه دراسة متكاملة 
في إطار التعاون مع التعاون األملاني هو تجميع أمطار املياه داملدن، يعني 
كاين واحد العدد داملدن إيال الحظتو املدن الساحلية كلها تتعرف واحد 
تهاطل األمطار اللي كتم�ضي للبحر، هذا خصو يتجمع ويمكن له يستغل 
في سقي املناطق الخضراء، سقي املالعب ديال الكولف، وربما في حتى 

بعض االستعماالت األخرى.

فلسيدارئيسافلجلسة:

التجمع  لفريق  الثاني  السؤال  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
بمجموعة من مدن  الصحي  الصرف  تأهيل شبكة  الدستوري حول 

وأقاليم اململكة، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامصطفىاب  ت س:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

بمجموعة  الصحي  الصرف  لتأهيل شبكات  املتخذة  التدابيب  عن 
من مدن وأقاليم اململكة سيدي إفني نموذجا نسائلكم السيد الوزير 

املحتبم؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

الجواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب املحتبم، بالطبع غادي نمر بسرعة على هاد 
املسألة وطنيا باش نم�ضي لسيدي إفني، ألن السؤال ذكر هاد النموذج، 
السائل  لتطهيب  الوطني  الربنامج  ديال  كان دمج  بأنه  تيعرفو  اإلخوان 
العادمة،  املياه  إستعمال  إعادة  ومع  والقروي  الحضري  للوسطين 
إذن عمليا اآلن التوجه اللي مشات فيه الدولة هو التجميع بين هذه 
بطبيعة  التجهيز  وزارة  واحنا  الفعالية  واحد  تكون  باش  الربنامجين، 
الحال يهمنا كثيبا إعادة إستعمال املياه العادمة ولكن نلتقي بطبيعة 
الحال مع وزارة الداخلية ووزارة الطاقة ووزارة الفالحة واملكتب الوطني 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب في هاد املوضوع؛

بالنسبة لسيدي إفني بسرعة تطهيب السائل بسيدي إفني املكتب 
الوطني أنجز خالل سنة 2012 مشروع لتطهيب السائل بكلفة ديال 69 
مليون ديال الدرهم، شمل ترميم شبكة التطهيب على طول 7.5 كيلومتب 
بحي لاللة مريم، توسيع الشبكة على طول 10.5 كيلومتب منها 5كيلومتب 
بحي املحيط تمحروشت، ووضع 585 إصاال فرضيا، إنجاز 3 داملحطات 
ديال الضخ، وضع قناة لتحويل املياه العادمة على مسافة 8.6 كيلومتب، 
1600 متب مكعب اليوم بنظام  إنجاز محطة لتطهيب السائل بصبيب 
أحواض األكساد، ثم دارت واحد العدد دإنجازات خالل الفتبة ديال 
2013-2019 بلغات 8.2 مليون ديال الدرهم فيها ترميم الشبكة كل 
من شارع محمد الخامس وشارع إبن سينا وحي والية الفتح، تجديد 
منشآت محطات الضخ الرئيسية، وضع تجهيزات إلزالة الروائح بثالث 
محطات ضخ مياه عادمة، بقاو 2 ديال األحياء مهمين اللي هو املحيط 
ديال تمحروشت وايدا أفقر هادو دارت لهم الدراسة بدات األشغال في 
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إيدا أفقيب، بالنسبة للمحيط ديال تمحروشت املكتب توصل مؤخرا 
وهذا مهم جدا ذكره باتفاقية من طرف الجهة ألن الغالف اإلستثماري 
خصو واحد 20 مليون ديال الدرهم توصل بها في نونرب 2020 وهو بصدد 

دراستها إن شاء هللا تعالى في هاد األيام املقبلة، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامصطفىاب  ت س:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

ال يمكن أن ننكر املجهودات اللي قمتوا بها السيد الوزير، واحنا 
عطينا النموذج بسيدي إفني ما�ضي باش نهبطو من القيمة ديال السؤال 
على الصعيد الوطني ولكن ربما ألننا نمتلك مجموعة من املعطيات اللي 
تتعلق بهاد املدينة، صحيح أن 2 داألحياء مهمة داخل هاد املدينة ال 
زالت تنتظر وراك تكلمتي عليها في املعرض ديال الجواب ديالكم السيد 
الوزير ونتمناوا أنه يتم التعجيل بهاد ألنه بالفعل مدينة صغيبة جدا 
بساكنة محدودة ولكن لألسف اقي كتعاني هاد الحيين بجوج كيما قلت 

حي املحيط وحي إيد فقيب، ولكن اإلشكاالت على الصعيد الوطني السيد 

الوزير ال يمكن أن ننكرها وال تخطئها العين وما وقع وخليني هنا نتكلم 

على الدار البيضاء واخا أنا ما باغيش عاود هاد املوضوع هذا نعطيوه 

يعني نسيسوه ولكن ما وقع في الدار البيضاء 200 مليمتب مدينة نعتربها 

مليونية هي الوجه ديال املغرب ، والخطاب ديال صاحب الجاللة في 

افتتاح الدورة الربملانية 2013 الصدى ديال الصوت ديالو مازال يتبدد 

داخل هذه القاعة تحدث على مدينة الدار البيضاء وأعطى التشخيص 

كأنه ينظر إلى الوضع الحالي، بالتفصيل تكلم على التطهيب السائل وتكلم 

على اإلشكاالت املرتبطة بالبنيات التحتية وتكلم على ما وقع في 2020 وما 

وقع في 2021 الأحملك السيد الوزير املسؤولية وأعرف بأن هذا موضوع 

تفرق دمه بين القطاعات والقبائل، ولكن حرام الدار البيضاء في 2021 

صاحب الجاللة تكلم في 2013 احنا مازال كنتباماو في املسؤوليات واش 

محلي، واش وطني -باركة -هذه مدينة هي الوجه الحقيقي لبالدنا، هي 

اليوم اللي كنسوقوها وكنبيعوها للعالم بأنها املدينة ديال املال وديال 

األعمال وديال اإلقتصاد وديال الصناعات يعني فرص الشغل، لألسف 

املسؤوليات  اآلن مطلوبة وتحديد  إجتماعات عاجلة  بأنه  أعتقد  أنا 

أهم من  اإلشكاالت  ملعالجة  املستقبل  نحو  اإلنطالق  ربما  واإلنطالق 

املسؤوليات، املسؤوليات غيجي وقتها واحد اخر واملواطن ربما راه يعرف 

كيف يرتب هذه املسؤوليات حينما يحن الوقت لذلك، ولكن أنا أعتقد 

بأنه اليوم حان الوقت لكي نعرب بصوت واحد باركة الدار البيضاء اليوم 
ال تشرف 200 ملمتب وتخنقات البالد حرام، هذا ال يشرف بلدنا، شكرا 

السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الرئيس.

فلعدفلةا ا1يقا رئيسا فإلب1فهيايا مصطفىا فلسيدا فلن ئبا
وفلتناية:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هو في الحقيقة هاد الحديث هذا اللي كيتعاود على الدار البيضاء 
بالضبط  املسؤوليات  نحددو  نعرفوش  وما  نمشيو  أننا  وهو  الخفية 
إيال كانت الحكومة هي اللي مسؤولة خاص تعلن الدار البيضاء مدينة 
منكوبة ويخرج املرسوم وديك الساعة نجيو للحكومة ونقولو لها خصك 
تشوفي باش تواجهي هاد ال�ضي ديال الكوارث بالصح إيال ما كاينش هاد 
ال�ضي ولم تعلن بأنها منكوبة أنا أخ�ضى بأن راحنا كنهربوا هاد ال�ضي اللي 
فيه املسؤولية تعود للشركة الخاصة وكنمشيو نتبعو واحد الصندوق 
ديال الحكومة، أوال وقبل كل �ضيء نمشيو نحاسبو الشركة اللي راها 
مفوضة عاد ديك الساعة نمشيو نشوفو وأنا أخ�ضى ما أخشاه أننا 
غادي نبقاو نغطيو على الشركة املفوضة باش نمشيو عند الحكومة، 

شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

نظام؟  نقط  فضلك،  من  الرئيس  السيد  تعقيبات؟  هناك  هل 
تعقيب إضافي؟ تفضلو السيد الرئيس

فلن ئبافلسيدارشيدافلعبديارئيساا1يقافألص لةاوفملع ص1ة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هذا موضوع وكنظن أنه الجميع بغى يشارك فيه ومن اآلليات اللي 
احنا اللي موضوعة في املجلس هما لجان تق�ضي الحقائق احنا كفريق 
نتقدمو به بما أنه اليوم خص نحددو املسؤوليات وخصنا نعرفو من 
املسؤول الحكومة أم جهة من الجهات احنا كنتقدمو بهاد املطلب هذا 
واللي عندهم بما أن كاينة غيبة جماعية كل �ضي ينخارط فيها ونشتغلو 
على شكون هو املسؤول باش هاد ال�ضي ما يتعاودش ألن دابا املغرب 
ديال غدا كيحاسبنا على أنه أي واحد في موضع مسؤولية كيخصو 
يتباقب ومجال املراقبة قدامنا اليوم، إذن نفعلو هاد اآللية هادي داخل 

املجلس فهي �ضيء اللي هو مهم..

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب إضافي السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةا د جةافلزي ني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،
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السيد الوزير، ما مدى تتبعكم لربنامج التنمية الحضرية والتأهيل 
وتأهيل  تهيئة  يروم  الذي  الحسيمة  -تطوان-  بجهة طنجة  الحضري 
شبكة تطهيب السائل بالجهة وخاصة بعمالة املضيق ألن املعاناة حقيقية 
بمجموعة ديال السكن اللي فيهم مازالت حفر أمام املنازل واللي امليزانية 
اللي تخصصت هي ميزانية مهمة 8.5 مليار اللقاء التواصلي اللي عمالتو 
الحكومة بالجهة في 2019 والساكنة لحد اآلن مازال كتنتاظر وكتعاني 
معاناة حقيقية، نتمنى السيد الوزير أن تكون هناك أن تبعثوا رسائل 

أمل للساكنة طمنوهم بأن هناك تأهيل قريب إن شاء هللا، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد الوزير

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

مرة أخرى تنقول هاد املوضوع خاص مجلس النواب يخصص له 
الوقت ديالو املناسب ويناقشو مع الوزارة املعنية طيب، أنا غيب واحد 
املعطى أنا قلت مادام السادة النواب طرحو عليا األسئلة، أوال هاد 
املسألة ديال املياه ديال األمطار في هاد املراحل األخيبة وفيما سنستقبله 
من سنوات مع هاد الظواهر املناخية القصوى غتكون عندنا مرحلة 
هللا يحفظ ديال الجفاف وال ديال الفيضانات، بطبيعة الحال الكمية 
ديال املياه غادي نعطي واحد املثال ملي تنتكلمو على الدار البيضاء إيال 
خدينا الدار البيضاء الكربى احنا تنتكلمو على واحد تقريبا واحد 117 
كيلومتب مربع، إيال جينا نصرفوها بالكمية داألمطار اللي سقطات إيال 
درنا غيب 100 ملمتب ألن الدار البيضاء وصالت واحد النهار تقريبا ل 99 
فاصلة �ضي حاجة إيال درنا غيب واحد املعدل ديال 6 ايام احنا تنتكلموا 
تقريبا على 117 مليون متب مكعب بحال إيال خديتي واحد السد متوسط 
وطلقتيه، إذن األمر ما�ضي ساهل يمكن يوقع في الدار البيضاء يمكن 
يوقع في طنجة يمكن يوقع في الرباط يمكن يوقع في أي مدينة، فبالتالي 
اللي مهم اآلن أنا قلت واحد القضية خاص هاد املسألة تم�ضي فيها البالد 
ديالنا، هاد املجال ديال تجميع األمطار، تصريف مياه األمطار هو واحد 
املجال خاص اللي خصوا واحد اإلشتغال، بطبيعة الحال هذا عنده 
 Les plans d›aménagements انعكاسات كذلك على القضية ديال
على القضية ديال املحيطات دالسكن، على القضية ديال األماكن اللي 
خاص يوقع فيها يعني التسكين ديال املواطنين وهذا كله خاص يتخاذ 
بعين اإلعتبار، بطبيعة الحال ال يمكن أن تكون هذه املسؤولية أن تلقى 
إلى جهة بعينها توقع فيها واحد التعاون ما بين الوزارات من جهة وما بين 
الجماعا ت التبابية من جهة على الشكل اللي تكلمت عليه راه بوسكورة 
 c›est un superلو كان خليناه للدار البيضا بوحدها ما تقدرش ديرو ألن
الدرهم إذن خصو واحد  ديال  مليار  تقريبا  اللي استلزم   collecteur
االشتغال وعلى هاد األساس يمكن نمشيو في واحد العدد ديال املدن، 

أقول للسادة النواب جميع املدن الساحلية في املستقبل غتعرف هاد 
الثورة ديال األمطار..، شكرا السيد الرئيس

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، ننتقل للسؤال الثالث لفريق التجمع 
الداخلة، تفضلوا  الدستوري عن مآل تنفيذ الطريق املزدوج تزنيت 

السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافلوىوىا 1بوش:

السيد الوزير، عن مآل تنفيذ الطريق املزدوج بين تزنيت والداخلة 
وكلميم  وكلميم  تزنيت  بين  الرابطة  ديال  املقاطع  خاصة  نسائلكم 

وطانطان؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

الجواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب املحتبم على طرح هاد السؤال، بسرعة بعدا 
غيب نذكروا راه حنا تنتكلموا على 1055 كيلو متب، 16 منشأة فنية، 
مشروع غيب مسبوق في التاريخ ديال اململكة املغربية منذ اإلستقالل، 
بطبيعة الحال الطريق املزدوج 555 كيلومتب، املقطع ديال تزنيت كلميم 
مسار جديد، الطريق املداري اللي غايدرو على العيون فيه 7.2 كيلومتب 
وغيضمن أطول جسر في اململكة املغربية اللي غيكون فيه 1680 متب 
غانمشيو تقريبا لواحد 10 داملليار ديال الدرهم 21 مقاولة، 15 مكتب 
دراسات، 10 مكاتب طبوغرافية، 3 د املختربات مراقبة جودة األشغال، 
2.5 مليون يوم عمل، 30 ألف يوم عمل مباشر سنويا من بعد اإلنجاز 
و150 ألف يوم عمل غيب مباشر سنويا بعد اإلنجاز، غنببحو 4 دالساعات 
بالنسبة للسيارات الخفيفة و3دالساعات بالنسبة للشاحنات، التقدم 
اإلجمالي لألشغال حوالي %40، الطريق السريع %42، املنشآت الفنية 
%88، التقدم حسب الجهات سوس ماسة  %7، التوسيع والتقوية 
%69، كلميم واد نون %26، العيون الساقية الحمرا %37، الداخلة 

واد الذهب %100، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافلوىوىا 1بوش:

غيب  املشروع  هاد  بأن  قلتم  الحقيقة  في  الوزير،  السيد  شكرا 
مسبوق والواقع أنه كذلك أوال، األهمية ديال هاد الطريق املزدوج بين 
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تزنيت والداخلة تكمن في أنه يدخل ضمن املشاريع امللكية، ثانيا يعني 
ال أخفيكم السيد الوزير أن هاد املشروع ديال الطريق ديال تزنيت 
الداخلة ما�ضي مشروع ديال املغرب وال ديال املغاربة بوحدهم هذه 
طريق نحو إفريقيا، هاد الطريق الفكرة ديالها جد إستباتيجية وهي طبعا 

نفذت بتعليمات ملكية سامية.

ديال  املقطع  أن  الطريق صحيح  الكركرات  معرب  فتح  بعد  اليوم 
العيون الداخلة يعني تمت تقويته بشكل كبيب واألشغال تقدمت فيه 
بزاف ولكن تزنيت كلميم وكلميم طانطان السيد الوزير أنتم تعلمون 
املشاكل اإلدارية والتضاريس ويعني كل العراقيل التي تحول دون التنفيذ 
اليوم، كنساءلوكم باش تنفكروا معكم، شنا هي اآلليات ديال تسريع 
وتيبة إنجاز هاد الطريق خاصة أن اليوم عندكم واحد الباب أعتقد أن 
هاد املسألة ممكن تناقشوها مع السيد رئيس الحكومة وهي الصفقات 
التفاوضية، ألن عرفنا املشاكل يعني خاصة فهداك املقطع اللي تكلمنا 
عليه بأنها تعود إلى فسخ العقد وتراجع بعض الشركات عن تنفيذ، 
وباإلضافة إلى يعني تأخيب املسطرة ديال نزع امللكية، اليوم املغرب عندو 
عمق إفريقي اقتصادي، حركة األشخاص والسلع اللي توجت بفتح 
معرب الكركرات، بغينا منكم السيد الوزير باش هاد الدينامية يعني اللي 
كيقودها صاحب الجاللة، أنكم تواكبوها ميدانيا وأن هاد الطريق تنفذ 
في أقرب اآلجال، ثم واحد املسألة أساسية وهي سمعنا بأن هناك دراسة 

للطريق السيار بين تزنيت وأكادير كنسولوكم عليه باش هو اللي غادي 

يفتح حقيقة الطريق املوجه للسلع واألفراد في اتجاه..

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير فيما 

تبقى من الوقت.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

ال هو هاد القضية اللي قلتي السيد النائب احنا غانمشيوا فيها إن 

شاء هللا، غانمشيوا ربما ربما قد نحتاج إلى الصفقات التفاوضية، لكن 

أنا بغيت نشرح واحد القضية عطيتيني فرصة باش نشرحها عالش 
تكلمت أنا على 21 مقاولة، احنا درنا داك االختيار، راه كان ممكن نديرو 

محاور كبيبة ونعطيوها ل 3 أو 4 دالشركات كبيبة، لكن احنا مشينا 

في االتجاه أنهم ياخذو واحد العدد ديال املقاوالت، الذي يقع هو أن 

املسطرة ديال إعطاء الصفقات هي مسطرة محددة ال يمكن أن نتدخل 

فيها وهي تبنى على األقل تكلفة، بطبيعة الحال ملي تتاخذو الشركة 

يمكن يوقعو ليها مشاكل، لم يعد ممكنا اليوم في املغرب اآلن أنك تعيط 

لواحد الشركة حيث هو ما كماش خدمتو تقولو جمع داك ال�ضي ديالك 

وسيب بحاالتك، كاين إجراءات قانونية وقضائية ويمكن تاخد الوقت..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال الرابع للفريق اإلستقاللي 
السقي،  الفيضانات ألغراض  مياه  إستغالل  والتعادلية عن  للوحدة 

تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداأحادافلتومي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، املغرب كيعرف فتبة جفاف حاد وإجهاد مائي، ولكن 
هناك أمطار رعدية تأتي في الصيف من فتبة إلى أخرى، تنتج عنها مياه 
مهمة السيد الوزير. للعهد القريب كانوا الفالحة تيستغلو هاد املياه من 
خالل منظومات تقليدية للسقي، مآخذ مياه األنهار، السواقي التبابية، 
خزانات التجميع، مع التجهيزات الهيدروفالحية اللي كاينة في املدارات 
السقوية، أصبح دورهاد املنظومات التقليدية يتقلص باستمرار، بل 

يندثر في جميع األقاليم، وإقليم قلعة السراغنة كنموذج.

السيد الوزير، القانون 36.15 كيهضر على تثمين املياه وإستعمال 
أنها  املائية  الجفاف، وتيحمل املسؤولية لألحواض  في فتبات  األمطار 
تواكب وتمول هاد إستعمال هاد مياه األمطار، أشنو هي السيد الوزير 

اإلجراءات اللي اتخذتوها لتثمين هاد املياه؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

هاد  نفسو  هو  الجواب  السؤال،  هاد  على  النائب  السيد  شكرا 
التصور اللي مشات فيه بالدنا فهاد املجال ديال تعبئة املياه السطحية، 
ألن تنتكلمو على املياه السطحية، على كل حال، ما بداش اليوم بدا منذ 
منذ بضع سنوات، فيه السدود الكربى، ألنه دابا هاد القضية ديال رفع 
القدرة التخزينية مهمة جدا، اآلن حنا تقريبا كملنا العام اللي داز 19 
مليار، العام الجاي غنكملو ب20 مليار، وإن شاء هللا حنا التوجه ديالنا 
خصنا نوصلو ل 33 مليار على مستوى السدود الكربى اللي حمات بالدنا 

من واحد العدد ديال الفيضانات.

الصغرى  السدود  هاد  الصغرى،  السدود  هو  الثاني  املستوى 
عندنا حوالي 133 مشينا في اإلتجاه ديال الربنامج ديال 20.27 أنه هاد 
مقتبحات السدود الصغرى تجينا من الجهات، داك ال�ضي عالش اآلن 
انطلقات اللجنة باش كل الجهات تدير اإلجتماعات ديالها وتقتبح على 
املركز واحد العدد ديال السدود اللي غادي تدار بطبيعة الحال بالتوافق 

ما بين وزارة التجهيز وزارة الداخلية وزارة الفالحة.

ثم كاين املستوى اآلخر هو هاد العتبات les seuils هادو حنا طالقين 
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بالنسبة للوكاالت أنها تديرها بطبيعة الحال بتشاور مع السلطة املحلية 
ومع املنتخبين، وهذا هو اللي غادي يمكنا..

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداأحادافلتومي:

شكرا السيد الوزير، غيب كنتمناو السيد الوزير باش الفصل 62 من 
القانون 36.15 يعني تكون األحواض املائية تكون تواكب الجماعات 

التبابية، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبافلسيدامحادافملالحي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فعال السيد الوزير، عرفت بالدنا واحد الكمية كبيبة ديال تساقط 
األمطار، بالخصوص بمنطقة الشمال، وكان واحد الهدر مهول ديال 
هاد الثورة املائية، خصوصا األودية، اللي هي ديال أمسا، واد الو، بو 
احمد، يعني كاين واحد املالييبديال األمتار املكعبة السيد الوزير، اللي 
كتم�ضي هدرا، كتم�ضي للبحر، ولهذا فاحنا الحكومة عندها إستباتيجية 
على أنها باش تمكن تحول املاء من الشمال للجنوب، ولكن كنشوفو 
السيد الوزير على أنه البد من إستثمار هاد الضياع ديال هذه الثورة 
ديال املياه، اللي هي كتضيع هدرا، وخص يعني االستبجاع ديالها بواحد 

اإلطار اللي هو..

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

هاد ال�ضي اللي قلتي أ السيد النائب غنديروه، شفتي في واد الو وفي 
بو احمد ودار ميمون هو هداك املشروع اللي تكلمت عليه، اللي غيكون 
فيه تقريبا مليار و400، ألن غيكون السد ديال بني منصور في واد الو، 
وغيكون بوحمد، هادو كلهم ب3 غيجمعو مليار و400، فهاد االتجاه 
اللي قلتي، ألن هاديك املناطق كتضيع فيها فعال واحد الكمية كبيبة 
د املاء، وهاديك يمكن لها تتنقل إما من الناحية ديال الغرب وال من 
اللي   l›interconnexion ديال  القضية  الشرق. هاديك  الناحية ديال 
كنا بغينا نديرو من ديك املنطقة لسبو ما غنديروهاش، غنمشيو غيب 

لسبو، لبورقراق، ألم ربيع، وهداك غادي نديرو لو واحد الربط شرق-
غرب. إذن هاديك مليار و400، إن شاء هللا ما غضيعش، خاصة أن تما 

الحجم ديال املياه..

فلسيدارئيسافلجلسة:

التجمع  لفريق  الخامس  السؤال  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
الدستوري عن وضعية الطرق بالعالم القروي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافل1حا ناح1في:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلسيدافلوزي1،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

في إطار اإلستباتيجية الحكومية لتأهيل الشبكة الطرقية وتشييد 
مزيد من املسالك والطرق بالعالم القروي، نسائلكم عن التدابيب التي 
بالعالم  الطرق  من  مجموعة  وإصالح  تشييد  أجل  من  اتخذتموها 

القروي؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

بالنسبة لهاد السؤال، هو في الحقيقة ما�ضي عاد اتخذناه هذا اتخذ 
األول  الربنامج  درنا  أننا   ،100 للمرة  ربما  نذكر  تنعاود  منذ سنوات، 
للطرق القروية، درنا فيه 11 ألف كلم، درنا الربنامج الثاني اللي فيه 
 pmat تقريبا واحد 15 ألف كلم، ودرنا واحد الربنامج صغيب سميتو
هداك كانت فيه تقريبا واحد 2000 كيلومتب. واآلن نحن نشتغل على 
الربنامج الوطني لتكريس الفوارق التبابية واإلجتماعية باملجال القروي، 
اللي إن شاء هللا غادي تزاد فيه غيب الطرق اللي غتبنى، حوالي 22 ألف 
كيلومتب، باإلضافة إلى إصالح الطرق املصنفة اللي غديرو وزارة التجهيز 

اللي فيه تقريبا واحد 8 آالف كيلومتب، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافل1حا ناح1في:

شكرا السيد الوزير على ما تفضلتم به. حقيقة أن الحكومة أولت 
عناية خاصة للتنمية القروية، والتي صنفتها ضمن أولوياتها من أجل 
تفعيل سياسة القرب التي نهجتها في العديد من املجاالت. ولقد كان 
الغرض األسا�ضي من ذلك رفع الحيف عن العالم القروي والتخفيف 
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من املعاناة التي تعيشها ساكنته عن طريق فك العزلة. هذه العزلة التي 
حرمت الساكنة من ولوج الخدمات اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية 
الضرورية، تحقيقا ملبدأ الحق في العيش الكريم. لكن السيد الوزير، 
فيها  تتسبب  شاملة  عزلة  تعيش  القروي  العالم  ساكنة  من  العديد 
املسالك الطرقية الوعرة، والتي يصعب املرور عربها، خاصة في موسم 

األمطار والثلوج.

مثال السيد الوزير، عندنا في إقليم سيدي قاسم واحد الطريق 
42.32، هادي بدات األشغال كتخدم فيها، تقريبا كنا تنقولو حنا �ضي 
شهر غادي تكمل قبل الخدمة، وهاد الطريق راه هي الرابطة ما بين 
الخميسات وجرف امللحة، لكن هاد املقاولة قبل ما تكمل هاد األمطار 
 le matéreil جمعات  فحاالتها،  مشات  األمطار،  هاد  تبدا  ما  وقبل 
�ضي  داك  ديالها  فجناب  وكلها   secousses كلها  والطريق  ومشات، 
اللي حطات باقي هكداك، وبقات لها 5 كيلومتب وال 6 مشات فحاالتها 
هكداك، وهاد الطريق كتفك العزلة على بزاف ديال الدواور وديال 
الجماعات اللي دايرة بها، وعاد زيد املقالع اللي فراس ديال هاد الطريق 
هادي فضفاف والد ورغة، وكاين مدن أخرى مثال عين دريج، تروال، 
بزاف د الجماعات اللي كتفك عليها العزلة، الطريق كلها هاد املقاولة 

مشات فحاالتها، لهذا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزاكوسكوس:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

ورغم  القروي،  بالعالم  الطرق  بموضوع  عالقة  الوزير،  السيد 
املجهود اللي دار فهاد امليدان، كيتالحظ السيد الوزير الغياب ديال 
الجودة في اإلنجاز، وأعطي واحد النموذج ديال واحد املقاطع املنجز 
مؤخرا بإقليم تازة، واللي كيمتد من مدينة ديال تاهال إلى حدود جماعة 
ديال الزراردة، عرب مركز ديال الصميعة، ما كامالش حتى 3 األسابيع 
األخيبة  املطرية  التساقطات  ومع  الوزير،  السيد  ديالو  اإلنجاز  من 
بدات كتظهر فيه واحد العيوب كبيبة، وعلى طول املقطع اللي كيمتد 
على 21 كيلومتب السيد الوزير، الغريب فاألمر السيد الوزير، أن مثل 
هاد املشاريع كتفوز بها مقاوالت كربى معروفة على الصعيد الوطني، 
املشكل،  هو  وهذا  األحيان،  أغلب  في  ولكن  الدولي،  على  وربما حتى 
كيتم تفويض واحد املجموعة ديال األشغال اللي كينص عليها دفتب 
التحمالت، املقاوالت ما كتوفرش على املعاييب الالزمة إلنجاز هاد املقاطع 
السيد  لذا، هذا ما�ضي تساؤل، ولكن كنطلبو منكم  الوزير،  السيد 
الوزير، إيفاد واحد اللجنة تقنية ومركزية باش تزور هاد املنطقة هادي، 

5407 ما بين تاهلة وزراردة، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى، رد 
السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

النائب إيال كانت عاد سالت  الثاني للسيد  هو بالنسبة للتعقيب 
املقاولة إذن ما زال ما كاينش التسليم النهائي، باقة تحت املسؤولية 
اإلقليمية  الطريق  بالنسبة  �ضي غنشفوه،  ديالها، على كل حال هاد 
4232 أنا غادي نشوفوا إن شاء هللا شكرا، على كل هاد القضية السيد 
الرئيس أنا ما زال كتندكر بها هاد القضية ديال املقاوالت، هي تتسبب 

لينا شوية دالحرج، لكن القضية ديال املرسوم دالصفقات العمومية 

كيتبنا على األقل تكلفة، هذا هو اللي خدامين به، صحيح هو تيتستافد 

منه الدولة، لكن عندما تقع مشاكل للمقاوالت عموما تتوقع لها مشاكل 

في الخزينة ديالها la trésorerie ديالها، ديك الوقت أنا قلت باش تمكن 

ليك تفسخ معاها خاصك دير واحد العدد ديال اإلجراءات اللي هي 

قانونية وهادي املواطن ما تيتفهمهاش، ملي تيقول ليك الشركة وقفات 

تحيد خاصها تجي شركة أخرى وهذا غيب ممكن ألن خاصك تفسخ 

معاها بالقانون وخاصك دير صفقة أخرى باش يمكن ليها تجي وهذا 

يمكن ياخذ حتى ل6 شهور وربما أكثب، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدافل1ئيسافلجلسة:

ننتقل للسؤال السادس للفريق الحركي عن العدالة املجالية وعلى 

مستوى البنيات الطرقية، تفضلي السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاا طاةافلزه1فءانزيه:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لتحقيق 

واملنشآت  الطرقية  البنيات  مستوى  على  املأمولة  املجالية  العدالة 

الفنية سواء على مستوى اإلحداث أو الصيانة أو التأهيل، ال سيما في 

ظل الوضع الحالي الذي كشف عن العزلة القروية والجبلية واختالل 

من  للعديد  صارمة  مراقبة  غياب  في  الطرقية  املشاريع  من  العديد 

الصفقات، كما نتساءل عنالخطوات املتخذة لتفعيل ميثاق الال تمركز 

اإلداري على مستوى الطرقي واآلفاق التشاركية مع الجماعات وغيبها 

لتعزيز البنيات الطرقية؟ وشكرا.

فلسيدافل1ئيسافلجلسة:

الجواب السيد الوزير.
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فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شك1فافلسيدةافلن ئبة،

على كل حال هذا غادي في اإلتجاه اللي تكلمت عليه ألنه املالحظات 
اللي تفضلتي بها هي املالحظات اللي كانت عندنا في الربنامج األول وفي 
الربنامج الثاني الطرق القروية، اللي حاولنا نتجاوزوها في هاد الربنامج 
بمعنى  التشاركية  على  تبنات  ديالو  الفلسفة  األخيب  الربنامج  األخيب، 
أن املقتبح واملربمج هو اللجان اإلقليمية واللجان الجهوية، أنا نقولك 
حتى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك رغم أنها تتساهم ب8 داملليار 
ديال الدرهم هي عضو في هذه اللجنة، فبالتالي هاد التشاركية هي فيها 
إيجابيات كثيبة جدا ألن تتنطلق من القاعدة لكن قد تكون فيها بعض 
الفوارق  تقليص  برنامج  ديال  املجال  هاد  حال  كل  على  السلبيات، 
املجالية أنا دايما تنشرح هاد القضية، احنا تنديروا شق اللي مرتبط 
بينا لكن الشق اآلخر تديروا الجهات بشكل مباشر، وهاد املالحظات 
بطبيعة الحال ديال املقاوالت، أنا تنظن غتبقى على كل حال محدودة 

ما�ضي معنيتو ما كايناش لكنها تبقى محدودة مع ذلك.

فلسيدافل1ئيسافلجلسة:

التعقيب للسيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاا طاةافلزه1فءانزيه:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، تفاعل مع جوابكم رغم املجهودات احنا نعلم أن 
البنيات  مستوى  على  املجالية  العدالة  لتحقيق  املبذولة  املجهودات 
الطرقية في العديد من املناطق القروية ال زالت تفتقر إلى الخدمات 
األساسية الضرورية من ضمنها الشبكات الطرقية، حيث أن العديد 
من برامج الطرقية بهذه املناطق تعرف عدة إختالالت مما يستوجب 
إفاد لجان تقنية ملعاينتها، فهناك العديد من املشاريع الطرقية موضوع 
صفقات تحدد في آجال للتنفيذ ولكنها ال تحتبم هذه اآلجال، وهناك 
بعض الصفقات التي تتم ولكن بمجرد هطول األمطار تظاهر عيوبها 
على  نهظرو  الطرقية  املحاور  من  للعديد  بالنسبة  مؤخرا  كما حدث 
سبيل املثال تيشكا طريق تيشكا التي تعرف مجموعة من اإلختالالت 
هاديك  تتوقف  يعني  لنا  كايبقى كيوقعو  الشتاء  فينما طاحت  واللي 
الطريق وكيقدروش الناس أنهام يولجوا لألشغال ديالهم، لقد عرت 
التساقطات املطرية األخيبة والفيضانات التي سجلت في بعض املناطق 
هشاشة البنية التحتية وهشاشة التجهيزات التي أقيمت عليها الطرق، 

مما يطرح تساؤالت

عن مدى احتبام الصفقات التي يتم بموجبها هذه املشاريع وتفعيل 

هذه  تسبق  التي  واألبحاث  الدراسات  هاته  وجدوى  والتتبع  املراقبة 
املشاريع ومدى مساهمة ضعف الشبكة الطرقية في استمرار ارتفاع 

وتيبة الحوادث.

إن اإلختالالت التي تشوب بعض الطرق تدفعنا إلى املطالبة بتقييم 
واملشاريع  الجهات  مستوى  على  الطرقية  للشبكة  الراهنة  الوضعية 
املزعم تنفيذها والعراقيل التي قد تتعرض لها، إن املشاريع املربمجة 
لتهيئة الشبكة الطرقية تتطلب على وضع جدولة زمنية محددة لإلنجاز 
املرافق  من  القريبة  األقل  على  أو  املؤدية  الطرقية  املسارات  وجعل 
األساسية بشكل يمكن تجاوز إشكالية الهشاشة والفوارق بين مدن 
الجهة وتحقيق الكفاية في مجال التنقل ال سيما باملناطق النائية، كما 
نطالبكم السيد الوزير بالعمل على إنجاز مشاريع لم تجد طريقها على 
التنفيذ ال سيما نفق تيشكا بإقليم ورزازات والتي في هاته القبة املحتبمة 
قد وعدتمونا بأنه أنتم في إطار اإلختيار ما بين دراستين ولحد اليوم ما 
كاين تحاجة، ألنه هاد الناس ديال هاد الجهة ديال درعة تافياللت 
أو ما بعد نفق تيشكا نسبة أقاليم ما بعد تيشكا يعتربون أنهم خارج 
الربامج الحكومية ديالكم السيد الوزير، والعمل على ضرورة كذلك 
تأهيل الطريق الوطنية رقم 9 التي أصبحت في حالة يرثى لها وتشكل 
خطرا على مستعمليها رغم توسيعها على مستوى نفق تيشكا يعني كاين 
التوسيع فعال ولكن فينما هبطات األمطار أوال وقع أي مشكل كتبقى 

هاديك الطريق كتهبط.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

هاد  أوال  املسائل،  ديال  العدد  واحد  قلت  النائبة  السيدة  طيب 
القضية ديال دراسة الجدوى، الدراسات التقنية هاد ال�ضي كل �ضي 
كيدار بالعكس ربما ما يعاب على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 
ديال  العداد  كاين واحد  الدراسات ألن  ديال  القضية  واملاء هو هاد 
املحطات في مجال الدراسة قبل ما تتوصل للمشروع التنفيذي باش 
يمكن لك الدير الطريق، هاد القضية ديال مراقبة الجودة تدار، لكن 
بطبيعة الحال تقع بعض اإلشكاليات وأنا شرت ليها وظهر لي ما يمكن لي 
نكون أكثب وضوحا من هذا، ألن هاد املقاوالت خصك تعرفي بأنه املجال 
املغربية  الدراسات  مكاتب   ،100% املغربية  املقاوالت  الطرق  ديال 
%100، هذا اختيار دارتو الدولة، بالطبع  %100، مهندسين مغاربة 
فيه إشكاليات ولكن أنا ما بغيتش عوتاني نعمموا كأن املقاوالت ديالنا 
كلهم ال كاين بعض املقاوالت، كاين مقاوالت تتاخذ صفقة وتيوقع ليها 
مشكل في الخزينة ديالها وتتوقف لك الورش، بطبيعة الحال املنتخب 
عليه  النائب صعيب  للسيد  قلتها  أنا  راه  عليه،  املواطن صعيب  وال 
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يفهم، تيقول هاد الشركة وقفات إذن خصها تحيد، احنا ما يمكناش 
نحيدوها، طيب منين تنتكلموا على الطريق تيشكا تنتكلموا على الطريق 
الوطنية رقم 9 الطريق الوطنية رقم 9 صحيح عندنا فيها إشكاالت ولكن 
ما�ضي كلها، عندنا ما بين تيشكا وإمرزكان، كان عند الشركة أفلست 
فسخنا معاها العقدة، درنا شركة أخرى حتى هي عندها مشاكل حتي هي 
غنفسخ معها في األيام املقبلة هللا غالب هاد �ضي اللي كاين راه ما يمكن 
لك، أنا قلت في هاديك الطريق تيشكا شتي غي اآلليات ديال املقاولة اللي 
تفسخ معها العقدة ال تستطيع، اإلدارة أنها تحيدها بدون حكم قضائي، 
فبالتالي هذا هو الوضع، أنا تنقول هذا الوضع في عمومه إيجابي، ألن 
هذا هو اللي خال الشركات املغربية تكون وخالها تتشتغل، هل ينبغي 
 le إعادة النظر في املرسوم دالصفقات العمومية؟ باش ما نديروش
moins-disant يمكن يكون هاد النقاش، يمكن يديروا مجلس النواب، 
ملا ال، ولكن احنا محكومين به، بمعنى إيال كان ما بين شركة وشركة 10 
دراهم راه الشركة اللي عندها األقل غتفوز به، وتتبدا هاد املسألة هادي 
بطبيعة الحال خصها تخاذ بعين اإلعتبار، لكن في العموم منين تنشوفوا 
شنو حققنا من استقالل اآلن ألن كان عندنا حوالي 10 آالف كيلومتب اآلن 
عندنا 57 ألف كيلومتبهذا تحقق بشركات مغربية بمهندسين مغاربة، 

في بعض الحاالت بعض الحاالت تتكون هاديك، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

اإلستقاللي  للفريق  السابع  السؤال  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
للوحدة والتعادلية عن وضعية الطرق بجهة فاس مكناس، تفضلوا 

السيد النائب.

فلن ئبافلسيدانوالاشب ط:

فلسيدافل1ئيس،

مواكبة  وتدابيب  محدد  برنامج  الحكومة  لدى  هل  الوزير،  السيد 
إلعادة تأهيل البنية الطرقية بجهة فاس مكناس؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب املحتبم، أوال الجهة ديال فاس مكناس يجب 
عليها أن تفتخر ألن الربنامج ديال التنمية الجهوية ديالها توقع، واحنا 
في إطار هاد التنمية الجهوية كاين واحد 2.4 مليار ديال الدرهم اللي 
غادي تخصص في املجال الطرقي ستساهم فيها وزارة التجهيز والنقل 
تثنية  مشروع  فيها  الدرهم،  ديال  مليار   1.38 واملاء  واللوجيستيك 

الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات على طول 73 كيلومتب 
بكلفة ديال مليار و560، احنا غنعطيو فيها 985 مليون ديال الدرهم، 
كاين اتفاقية الثانية مشروع تهيئة مداخيل واد بداالت مدينة مكناس 
على طول 70 كيلومتب، الكلفة ديال 369 مليون ديال الدرهم، االتفاقية 
الثالثة مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين إفران صفرو 
على طول 22 كيلومتب بالكلفة ديال 250 مليون ديال الدرهم، االتفاقية 
الرابعة تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين بدال فاس وسيدي 
خيار على طول 10 كلم واالتفاقية الخامسة مشروع تقوية وتوسيع 
تاوجطاط  وعين  وبدال  الحاجب  بين  ما   717 رقم  الجهوية  الطريق 
على طول 28.5 كيلومتب، واالتفاقية السادسة مشروع تقوية الطريق 
الجهوية رقم 504 الرابطة بين صفرو ورباط الخيب وبويبالن على طول 

50 كيلومتب وبالطبع كاين واحد العدد من األمور.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيدانوالاشب ط:

السيد الوزير، هاد ال�ضي اللي قلتي كل �ضي كاين وهاد ال�ضي مزيان 
وليني شنو هو النصيب ديال إقليم تازة؟ ماكيناش كاع تازة ما قلتيهاش 
كاع، ها هي غيب واحد الطريق دابا صاوبت واحد الطريق اإلقليمية هي 
الخدامة فيها 5409 اللي كتببط ما بين حد والد زبايرو بني فراسن ها 
هي جات غيب الشتا األولى ها هي مشات، وعندك دابا السيد الوزير دابا 
غيب أنا بالنسبة ليا في الجماعة ديالها هاهي سيمانة الناس ما خرجو ما 
دخلو ما عمرني شفت أنا طريق إقليمية ما فيهاش القناطر وهادي راه 
2021 السيد الوزير وطريق إقليمية ما فيهاش القناطر، القنطرة ديال 
واد طرحة اللي على الطريق ديال 5412 والطريق اإلقليمية رقم 5404 
قنطرة الطوايط اللي طرحتها دابا هادي أكثب من �ضي 10 سنين ووالو ما 
كاينش كاع اللي كديها فيها الناس دابا راهم في عزلة السيد الوزير شنو 

غنقولو لهاد الناس؟ فوقاش ايكون هاد الخيب السيد الوزير؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ننتقل إلى 
السؤال املوالي للسيد الوزير استنفذتم الوقت تعقيب إضافي، تفضلوا 

السيد النائب.

فلن ئبافلسيداإىريساصقلياعدوي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

وأعتقد ما أثيب حول اليوم موقع تازة في إطار املشاريع التي أنجزت 
على مستوى جهة فاس مكناس، أنا نعطي الربنامج األول ديال على ال 
على مستوى تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية خليوني بعدا نعرب، 

ال ال نعطي وجهة نظري أنا.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

السيد النائب، تفضلوا.

فلن ئبافلسيداإىريساصقلياعدوي:

ال باختصار شديد إوا..

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيد النائب تفضل.

فلن ئبافلسيداإىريساصقلياعدوي:

أعتقد اليوم املوقع ديال تازة على األقل كما أعرف.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هللا  تعقب،  بغيتي  إيال  انت  وعقب  يعقب  خليه  النائب،  السيد 
النائب  السيد  الكونتور،  وقفنا  راه  تفضل،  النائب  السيد  يخليكم، 

تفضل.

فلن ئبافلسيداإىريساصقلياعدوي:

باختصار شديد رجوع برنامج تقليص الفوارق االجتماعية املجالية 

ال على مستوى جهة فاس مكناس، ال على مستوى الجهة وعالقتها مع 

الدولة األرقام معربة على موقع تازة داخل هذا الربنامج.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى، رد السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

النقاش اللي وقع هو على كل حال مهم، ألنه دايما تنقول في الربنامج 

وشق  بالوزارة  مرتبط  كاين شق  راه  املجالية  الفوارق  تقليص  ديال 

مرتبط بالجهة، والوزير ليس مخوال باش يتكلم على الجهة ألن هذا ما�ضي 

اختصاص ديالو، لكن هذا كل �ضي اللي قلتي غادي نتأكد منو، غيب هو 

بالنسبة لتازة الربنامج اللي كان اللي دار مع تازة هو برنامج كبيب جد، ال 

دبا اإلتفاقية كاينة، السيد النائب يمكن تقول خاص ال السيد النائب 

يمكن تقول خاص املزيد ولكن ال تنكر أمرا موجودا، راه اإلتفاقية كبيبة 

وتدار فيها، هاديك القضية اللي قلتي دلقناطر ما�ضي ما كاينش القناطر 

هادوك..، دبا التوجه اللي عندنا هو واحد العدد ديال هاد النوع ديال 

القناطر املغمورة نبدلوها بقناطر أخرى وحنا تنشتاغلوا عليها، زعما 

على كل حال غيب من باب اإلنصاف، ولكن املالحظة ديالك راه سجلناها، 

شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

عن  العزلة  فك  عن  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الثامن  السؤال 
الجماعات التبابية الحدودية، تفضل السيد النائب، تفضلوا.

فلن ئبافلسيداعا1واوىي:

العزلة  فك  في  والحكومة  الوزارة  هي حصيلة  ما  الوزير،  السيد 

بالخصوص وجهة درعة  الرشيدية  الحدودية إلقليم  الجماعات  عن 

تافياللت بصفة عامة؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

الجواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شكرا السيد النائب، إذن عندنا هاد اإلقليم اللي تيتوفر على 935 

أن هاد  %86، حين  بالنسبة  أي  806 كيلومتب معبدة  منها  كيلومتب، 

%66 من  يوجد  الوطني، كما  الصعيد  %77 على  تتعدى  النسبة ال 

الطول اإلجمالي للشبكة الطرقية في حالة حسنة إلى متوسطة، في حين 

تصل هاد النسبة ل%61، املشاريع التي توجد في طور إنجاز 72 كيلومتب 

بغالف مالي قدره 86 مليون ديال الدرهم، املشاريع املربمجة 36 كيلومتب 

بغالف قدره 92 مليون ديال الدرهم، بخصوص الطرق اللي جات في 

السؤال ديالك مباشرة السيد النائب الطريق يربط بين جماعة سيدي 

علي وجماعة التمصيص عرب فج مهارش هادي طريق غيب مصنفة ما 

تدخلش عندنا، بناء طريق تربط بين تنغراس وتمرنا لفك العزلة عن 

في  تيدخلش  ما  مصنفة  غيب  طريق  كذلك  الريصاني  جماعة  سكان 

اختصاصات الوزارة، بناء طريق بين جماعة ملعب وجماعة الريصاني 

يتعلق األمر كذلك بطريق غيب مصنفة، بالنسبة إلنجاز الطريق الوطنية 
رقم 13 من مركز الطاوس إلى منطقة الرملية و منه إلى جماعة سيدي 

علي يتعلق األمر بالطريق اإلقليمية رقم7112 الرابطة بين املركز ديال 

الطاوس 20 كيلومتب توجد في طور اإلنجاز في إطار برنامج التقليص 

والنسبة ديال تقدم األشغال %45، القنطرة على واد النعام هو ما�ضي 

واد نعام هو واد كيب، هاد البناء ديال القنطرة لفك العزلة غيتربمج، 

تشييد قنطرة على واد اغريس بجماعة سيفة لفك العزلة يتعلق األمر 

بالطلب بناء قناطر على الطرق غيب مصنف، لألسف ال تدخل ضمن 

اخصاصات الوزارة مع األسف الشديد، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

التعقيب السيد النائب.
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فلن ئبافلسيداعا1واوىي:

املحددة  الزمنية  الجدولة  وضع  فعدم  يعني  هادي  األجوبة  هاد 
وغياب اإلرادة الفعلية يعني أدت إلى وضع هاد الجماعات هادي في دائرة 
الجماعات التي تعيش في عزلة تامة مفروضة، حيث نجد أهم املشاريع 
الطرقية التي لم تنجز إلى حدود اليوم يعني هاد الجماعات كلها يعني 
كنتوا نبهتوا في بداية الوالية قلتوا بأننا نسعى إلى تحقيق ولو نسبة معينة 
من الربنامج الحكومي لفك العزلة عن هاد الجماعات القروية هادي، 
إذن لألسف هاد املحاور الطرقية إلى اليوم لم ينجز ولو محاور طرقية 
وحيد، نبدا من جماعة الطاوس عندنا انطالق أو تأخر إطالق الشطر 
الثاني من الطريق الوطنية رقم 13 من مراكز الجذايد في اتجاه اوزينا 
نحو الرملية ومنه إلى تافراوت جماعة سيدي علي، وعدم إنجاز كذلك 
املحورين الطرقيين من الطريق الوطنية رقم 13 في إتجاه قصر ملحدش 
وقصر البكعة، على مستوى جماعة الريصاني القروية كنالحظوا عدم 
إنجاز املحور الطرقي من قصر تنغراس اللي ذكرتي السيد الوزير نحو 
مقطع صفاطة بحث الخيب، والطارة تافروخت وتاكروم، ونسجل عدم 
إنجاز املحور الطرقي من الطريق الوطني رقم 12 نحو قصر تامرنا وقصر 
القايد الرامي، بالنسبة كما نسجل أيضا عدم إنجاز املحور الطرقي من 
الطريق الوطنية الطريق الجهوية 702 نحو قصر تسرمين، هاد �ضي فيما 
يخص جماعة الريصاني إذن كلها هاد الجماعات ولو محور طرقي واحد 
أنجز خالل هاد الوالية هادي، لألسف، على مستوى جماعة ملعب، 
عدم إنجاز املحور الطرقي من الطريق الجهوية 702 نحو قصر أوخيت، 
يعني اعطى االنطالقة ديال قنطرة واد  انطالق  في  تأخر  كما نسجل 
تروك ألن هاذ الحمولة املتكررة ديال هاذ الواد يسبب واد البلوكاج من 
الناحية السيب على مستوى الطريق، نمشيو إلقليم تنغيب نسجل عدم 

إنجاز املحور الطرقي.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيد  تفضلوا  إضافية؟  تعقيبات  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافلوىوىا 1بوش:

السيد الوزير، ال يمكن الحديث اليوم على الجماعات الحدودية 
دون ذكر جماعة املحبس، الجماعة الوحيدة في املغرب اللي عندها 
حدود مع 2 ديال الدول وهما الجزائر وموريتانيا، اليوم املحبس هو 
موضوع اإلعالم الجزائري املغرض على مدى شهرين متتابعين كيصور 
واحد الحرب وهمية في جماعة املحبس خيب جواب السيد الوزير على 
وتشييد  املحبس  على  العزلة  فك  هو  املغرض  الجزائري  اإلعالم  هاد 
طريق معبدة على مدى على طول أقل من 50 كيلومتب في اتجاه تندوف 
باش نوجدو إن شاء هللا استعدادا لعودة إخواننا املحتجزين بمخيمات 

تندوف، شكرا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هذا ديال املحبس عندنا اآلن تصور حوله، احنا تنشتغلو عليه، ال 

غيب السيد النائب أنا داك ال�ضي اللي قلت لك جاوبتك على داك ال�ضي 
اللي طرحتي قلت لك هادو ما�ضي طرق مصنفة، ولكن إيال بغيتي نقول 

اشنو درنا هادو اللي في طور اإلنجاز، كاين الطريق الوطنية رقم 13، كاين 

الطريق اإلقليمية 7107، كاين الطريق اإلقليمية 7101، كاين الطريق 

الوطنية رقم 10، كاين املشاريع املربمجة، كاين توسيع وتقوية الطريق 

الوطنية 17 بين مسكي والد شاكر، كاين توسيع الطريق الوطنية 17 
بمدخل مدينة أرفود، توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 10 على طول 

6 كيلومتب على مستوى مركزي تنجداد وفركال، تهيئة مدارتين طرقيتين 

بجماعة الطاوس، وحدة بمدخل مركز مرزوكة ووحدة بمركز حا�ضي 

البيض هادو إصالح أضرار الفيضانات على الشبكة الطرقية املصنفة 

الطريق الوطنية رقم 13، الطريق الجهوية رقم 702، الطريق اإلقليمية 

7101، الطريق 7103، هادوك اللي سولتيني عليهم السيد النائب ما 

داخلينش في االختصاص ديالي بمعنى خاصهم يتربمجو في إطار..

فلسيدارئيسافلجلسة:

وحدة  لها  أسئلة   3 هناك  لألسف،  الوزير  السيد  الوقت  انتهى 

املوضوع نستأذنكم في طرحها جملة واحدة لتناال جوابا موحدا، السؤال 

األول هو سؤال عادي للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية عن التدابيب 

الثلجية،  والتساقطات  الربد  موجة  ملواجهة  املتخذة  االستعجالية 

تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداص لحاأوغب ل:

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة االستعجالية ملعالجة 
وضعية ساكنة املناطق الباردة التي تعاني من العزلة وصعوبة الحصول 

على التدفئة..

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيد النائب قرب امليكرو.

فلن ئبافلسيداص لحاأوغب ل:

وغيب يسكتو شوية باش تسمعوني مزيان، عاود..
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فلسيدارئيسافلجلسة:

عاود عاود املصلحة التقنية عاودو العداد من جديد، تفضل.

فلن ئبافلسيداص لحاأوغب ل:

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات االستعجالية املتخذة ملعالجة 
وضعية ساكنة املناطق الباردة التي تعاني من العزلة وصعوبة الحصول 
على التدفئة واملواد الغذائية والخدمات الصحية باإلضافة إلى املوت 

البطيء بالنسبة للمشردين؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السؤال الثاني وهو آني لفريق األصالة واملعاصرة عن فك العزلة عن 
ساكنة العالم القروي والجبلي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداهش مافمله ل1ي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

البيضاء  الدار  ساكنة  مع  تضامننا  نعلن  بداية  الوزير  السيد 
والفيضانات والعزلة اللي عاشتها هاد األسبوع ولكن كنشوفو بأنه فرصة 
كيعيشو  اللي  املغاربة  باملاليين  املغاربة  ونذكر  لنعلن  كذلك  سانحة 
العزلة 365 يوم في السنة، السيد الوزير ما غاديش نكرو فضل هللا 
تبارك وتعالى واملبادرة امللكية ديال برنامج تقليص الفوارق املجالية 36 
مليار ديال الدرهم خالل 7 سنوات رغم التأخر اللي عرفو في االنطالقة 
2020-2021 ولكن كنطلبو  ديالو سنة  امليزانية  تقليص  ديالو، رغم 
منكم السيد الوزير ومن خالل وزارتكم وكذلك من خالل الصندوق 
الوطني للطرق املزيد من التدخل في العالم القروي خصوصا في الطرق 
املصنفة داخل هاد األقاليم الجبلية والقروية السيد الوزير نعطيك 
على سبيل املثال الطريق اإلقليمية 2003 بإقليم شيشاوة كتببط 3 
إلى غاية  أفال يسن  تيمزكاديوين،  إيروهان،  الجماعات جماعة  ديال 
أركانة، تخيل معايا السيد الوزير بأنه هاد الطريق كانت في الخمسينات 
أول طريق ملدينة أكادير، وبأن األجداد ديال هاد الناس كان كيخرج من 
الدوار كيلقى الطرونسبور غادي لطريق أكادير، اليوم كيخصو يضرب 
ساعتين في البست باش يوصل للوطوروت يدير ساعة ألكادير، ولهذا 
السيد الوزير كنطلبو منك اإللحاح باش تعترب هاذ الطرق أولوية وشكرا 

السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السؤال الثالث وهو آني للمجموعة نيابية التقدم واإلشتباكية حول 
فك العزلة عن العالم القروي، تفضلي السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاث1ي افلصقلي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، الناس..

فلسيدارئيسافلجلسة:

املصلحة الثقنية عاودوا العداد من جديد، تفضلي السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاث1ي افلصقلي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، الناس في املناطق النائية والجبلية كتعاني وال سيما 
فهاد بعض األمطار والثلوج الكثيفة في األيام األخيبة وسؤالنا كيتعلق 
بالربامج من أجل فك العزلة وتخفيف معاناة في العالم القروي وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلوا  وزير  السيد  الثالثة،  األسئلة  عن  الوزير  السيد  جواب 
للمنصة إيال بغيتو.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

ما  بمجرد  املحتبمان،  النائبان  والسيدان  النائبة  للسيدة  شكرا 
تتكون ديك النشرة ديال األرصاد الجوية تتبدا اإلجتماعات ديال املراكز 
ديال القيادة على الصعيد املركزي وعلى املستوى الجهوي واإلقليمي، 
باملناسبة أنا كنت قلت بأن هاد املراكز القيادة تجمع جميع القطاعات 
الوزارية املعنية باملوضوع ديال الربد، هو في الحقيقة اإلجتماعات تتبدا 
التدبيب ديالها قبل منين تدخل املرحلة ديال الربد، بطبيعة الحال تتكون 
التدخل ديال هاد مختلف القطاعات، فيما يتعلق بوزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك فاحنا تندخلوا في هاد املجال ديال الطرق، بغيت غيب 
نعطي للسادة النواب واحد الفكرة يعني هاد املرحلة األخيبة كان عندنا 
مرحلة ديال املياه األمطار، الحمد هلل ما كانتش عندها �ضي تأثيبات 
جانبية باستثناء بعض القناطر املغمورة، لكن هاد الثلج هذا اللي داز 
هاد املرحلة هادي اللي هم تقريبا واحد 1875 كيلومتب كان تقريبا في 
بعض املناطق غيب مسبوق وقطع واحد العدد ديال الطرق نعطيكم على 
سبيل املثال الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تارودانت وورزازات، 
الطريق الوطني رقم 12 الرابطة بين طاطا وفم لحسن، الطريق الجهوية 
رقم 203، هذا فيما يتعلق هادي أمثلة على مياه األمطار، فيما يتعلق 
باملجال ديال الثلوج كانت عندنا الطريق الوطني رقم 13 هادي تقريبا 
باستمرار، الطريق الوطنية رقم 8، الطريق الوطنية رقم 2، الطريق 
الجهوية رقم 503، الطريق الجهوية 507-510-509-505-504-502-
ديال  الفرق  ديال  بالتدخل  هلل  والحمد   ،203-307-306-304-302
الوزارة اللي نهات تقريبا فتحات جميع الطرق جميع املقاطع الطرقية 
املصنفة، ومن بعد بطبيعة الحال ساهمات مع السلطات املحلية ومع 
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هاد  بأن  تنقول  وملا  الغيب مصنفة  الطرق  في فك  التبابية  الجماعات 
القضية الثلج غيب مسبوق ألن كان الثلج وهبطات الحرارة لدرجة أنه في 
واحد العدد داملناطق تكون هداك vergla اللي خال التدخالت العادية 
اللي كانت تديرها كاسحة الثلوج العادية ما بقاش مفيد، كان خصنا 

ندخلوا يعني آليات أخرى؛

فيما يتعلق بالسؤال ديال السيد النائب من فريق األصالة املعاصرة 
هاد الطريق ديال 2003 إن شاء هللا راه كاين مرحلة أولى واحد 4 كيلومتب 
اللي اآلن انطلقت فيها األشغال هاديك 35 كيلومتب أخرى راه لدراسة 
 PRDTS التنفيذية في طور املصادقة وإن شاء هللا غادي تربمج في إطار
واألولى بطبيعة الحال املقطع األول واملقطع األخيب ديال 6 و4 كيلومتب 

هادوك مقاطع الحمد هلل في العموم مزيانين، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

طيب تعقيب الفريق اإلستقالل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 
النائب.

فلن ئبافلسيداص لحاأوغب ل:

السيد الوزير، قد أبانت الوضعية املزرية التي تعيشها الساكنة في 
ظل مخلفات التساقطات املطرية والثلجية وتداعيات جائحة كورونا 
عن عجز حكومتكم على التفاعل مع متطلبات ضمان مقومات العيش 
مواكبة  استباقية  تدابيب  غياب  في  اإلجتماعية  الفئات  لهذه  الكريم 
ملواجهة هذه الوضعية، اللي كتعرف واللي كيعرفها الكل على الصعوبات 
ديالها فيا ما سمعنا من نداءات استغاثة من قبل سكان الجبل ويا مدا 
سمعنا من نداء استغاثة من سائقين الحافالت اللي كيدوزوا خاصة من 
الطريق ديال أزرو الرشيدية وال من املشردين أنفسهم وال من في الجبال 

ديال الحسيمة،

فلسيدارئيسافلجلسة:

الوقت انتهى السيد النائب.

فلن ئبافلسيداص لحاأوغب ل:

وديال ورزازات.

فلسيدارئيسافلجلسة:

الوقت انتهى، تعقيب فريق األصالة واملعاصرة.

فلن ئبافلسيداهش مافمله ل1ي:

كنشكركم السيد الوزير على تتبعم لجميع هاد النقط اللي كنطلبوا 
منكم، ولكن كنزيدوا نأكدوا عليكم السيد الوزير بأنه يجب التفكيب من 
اآلن في خلق شركات محلية بإتفاق مع املؤسسات املنتخبة من أجل 
تدبيب هاد املشكل اللي كيوقع سنويا 1، 2 من أجل صيانة هذا الرصيد 

الهام من الطرق الغيب املصنفة ألنه اآلن كنتكلموا على مالييب الدراهم 
تصرفات في هاد 7 سنين ولكن الطريق عمرها 8 سنوات..

فلسيدارئيسافلجلسة:

للتقدم  النيابية  املجموعة  تعقيب  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
واإلشتباكية.

فلن ئبةافلسيدةاث1ي افلصقلي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، تنشكروكم على الجواب ديالكم واملعطيات وكنحييو 
الناس اللي خدموا في الثلوج في الظروف الصعبة باش يفكوا بعض 
الطرق، ولكن في نظرنا السيد الوزير راه فك العزلة هذا الطرق شبكة 
الطرقية ما هي إال مفتاح مفتاح للصحة، للتعليم، للبحث عن الشغل 
إملشيل  مناطق  في  وتوفات  حاملة  كنسمعوا سيدة  منين  كنتأسفوا 
مؤخرا وحاالت صحية مستعجلة كذلك لي ما كتوصلش في الوقت ألماكن 
إلستشفاء كنتأسفوا لألطفال اللي كيقطعوا كيلوميتبات على رجليهم 
ألن ما كاينش الطريق اللي غتحمل النقل املدر�ضي أو ال تيلقاو �ضي واد 
وما فيهش القنطرة كايحمل الواد كيحصلوا ما كيوصلوش، كنتأسفوا 
على الشباب بعد الدواور ما عندهومش حتى اآلنتبنت ماعندهم ال طريق 
انتبنت وحتى الين السيد الوزير ملي كنسألوكم في بعض الدواور  ال 
كاتقولو لنا هاد الطريق غيب مصنفة ولكن راه خاص املستقبل ديال هاد 
الشباب وهاد الفئات كلها يتخاد بعين اإلعتبار كنشوفوا بعض الطرق 
اللي هي تصاوبات وكيما قالوها بعض السادة النواب أنه تحفرات، في 
الحين كنشوفوا بعض الطرقان بحال دبا في نمودج ديال تاونات لبعض 
الدواور ديال فريشة وحمدان وقلعة بني قيطون حتى إليكاون، جماعة 

تمزكانة، هادوك كولهم محتاجين، أ منين كنسمعوا..

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبافلسيدافلكبيباق ىة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، صراحة املناطق القروية والحدودية كتعيش نقصات 
في هذه الظرفية بالذات ما�ضي غيب على قضية الثلوج ألنه بعض األقاليم 
بالحال اإلقليم ديال فيكيك راه ما عرفاتش كاع ال ثلوج وال أمطار، ولكن 
مع ذلك تعيش أزمة خانقة خاصة مع الربد القارس واآلن صبحت جميع 
سبل العيش تقريبا متوقفة فاألسواق كتعيش صراحة مهزلة، ألنه اآلن 
الشات في املنطقة وصالت حتى ل 100 درهم 150 درهم للرأس، األعالف 
اللي كنقولوا راه الحكومة كتدعم باألعالف راه كيتوصل الكساب ب 2 
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كيلو غرام لشتا الواحدة، ولهذا خاص ضروري ما الحكومة تاخذ واحد 
الربنامج استعجالي باش تفك املشاكل ديال هاد الساكنة و كان سبق 
لينا احنا كفريق استقاللي أننا طلبنا لقاء ديال السيد رئيس الحكومة 

ولكن لحد الساعة ننتظر، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب إضافي فريق العدالة والتنمية.

فلن ئبافلسيداعا1افحاين:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

خاصة  املديرية  خاللكم  ومن  كنشكركم  املحتبم،  الوزير  السيد 
املديرية اإلقليمية بميدلت على املجهودات الجبارة اللي قامت بها خالل 
هاد املدة األخيبة وعندنا مطلب السيد الوزير هاد املديرية تحتاج إلى دعم 
ومزيد من الدعم فيما يخص املوارد البشرية والتجهيزات، ألن كتقوم 
بواحد العمل جبار جدا، فاملوقع ديال إقليم ميدلت املنفذ األسا�ضي 
لتزينت الغمت حجيبت راه هو هذا، وأيضا ألنه يستاطعوا يقدموا مزيد 
من املساعدات للجماعات املحلية في فك العزلة على بعض الطرق الغيب 

املصنفة، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

الدستوري  التجمع  فريق  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  هناك  هل 

تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداه شماأمينافلشفيق:

شك1فافلسيدافلوزي1،

السيد الوزير، إيال هضرنا على الطرق يعني بالعالم القروي أوال 

باملناطق الجبلية ما�ضي مشكل احنا عارفين بأن عندهم مشاكل كبيبة 

في وقت الثلوج ولكن مني كنبداوا نهضروا على جوانب ديال مدينة الدار 

البيضاء وبالضبط الطريق 315 يعني دابا حاليا راها محبوسة بفعل 

اللي   3020 النفايات والتسربات ديال مياه األمطار، والطريق  مطرح 

سادة دابا على مجموعة من الدواوير واللي هي هادو كاملين محيطين 

ما  جاوا  هادو  ألنه  بتاتا  مقبول  غيب  ال�ضي  هاد  الدارالبيضاء  بمدينة 

بعادش على مدينة الدارالبيضاء حتى ب 2 كيلومتب وبالتالي كنطلبوا 

منكم السيد الوزير التدخل العاجل لفك العزلة على هاد الساكنة، 

وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

األصالة  النائب  السيد  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  هناك  هل 

واملعاصرة.

فلن ئبافلسيدامحادابنعطية:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، تم اقتناء واحد النقالة من طرف الجماعة القروية 
دائرة  هادي  العارفين  وأنت سيد  الوزير  السيد  عمالة سال  السهول 
تشريعية ديالك من 2002 ودائرة تشريعية ديالي تأنا من 2002، هاد 
النقالة يعني تم الشراء ديالها بشراكة مع آنذاك كتابة الدولة في املاء 
داخالت فشراكة ودخالت للجهة ومجلس العمالة، السيد الوزير هاد 
النقالة خدمات شهرين ومن بعد شهرين هي توقف، دابا املدة باش 
واقفة 4 سنوات وما يزيد وسمعت أنا بأنكم تتكلموا على فك العزلة عن 
العالم القروي فهادي كانت يعني واحد خدات واحد الصدى حسن من 
طرف الساكنة ديال املواطنين ألنه االسيد الوزير لو بغيتي الدوز لدوك 
الدواوير خصك 60 كيلومتب ولكن ملي جات هاديك ما بين الضفتين ال 
تتعدى 20 دقيقة وكتكون ها انت فسال الجديدة 3 السوايع، فالسيد 
الوزير هاديك راه واقفة وتشرات ب6 املليون دالدرهم راه إهدار ديال 
العام هذا خصكم تفتحوا تحقيق السيد الوزير ولكم الخرباء  املال 
ديال وزارة التجهيز واملاء عندكم خرباء يفتحوا تحقيق فهاد املجال باش 

هاديك النقالة تخدم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا للسيدة النائبة والسادة النواب على تعقيباتهم، بالطبع على 
كل حال عاود على بدء هاد املسألة ديال الطرق الغيب املصنفة على 
كل حال هي تثار مرارا في مجلس النواب، دابا نعاودوا نذكروا بأنه هاد 
الربنامج ديال تقليص الفوارق املجالية والتبابية آ السادة النواب هو راه 
مديور لهاد الطرق الغيب مصنفة، راه 36 مليار ديال الدرهم رقام غيب 
مسبوق في تاريخ بالدنا وأنا مرارا تنقول راه املوضوع دالبناء ألن فاش 
غنكملوا هاد PRDTS غنوصلوا ل22 الف كيلومتب ديال الطرق القروية 
اللي غتزاد جديدة وتنقول للمرة األلف راه خص اإلخوان يفكروا فمن 
سيتكلف بها ألنه قانونيا تقع تحت مسؤولية الجماعات التبابية، طيب 
هذا املستوى األول احنا هاد PRDTS مازال ما كملناهش، لكن الفلسفة 
ديالو تبنات على التشاركية، وهللا غالب راه هاد �ضي اللي طلبتوا انتوما 
واحد السنوات وتدار بمعنى أن الربمجة تقع في هاد املستوى، هل هناك 
بعض النواقص في إنجازه من طرف بعض املؤسسات وكذا؟ الراجح 
ألن ما�ضي كل �ضي تيدير بحال وزارة التجهيز تيدير الدراسات وكذا وكذا 
يمكن كاين بعض سميتو، ناهيك على أنه في بعض الحاالت تتكون واحد 
الغالف مالي معين تيربمجو الطريق على حسابو، فهذه بعض اإلشكاالت، 
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لكن أنا بعض السادة النواب يعني مشكورين نوهوا بالفرق ديال وزارة 
التجهيز والنقل، هاد القضية دالثلوج راه احنا تنسهلوها عالش؟ ألن 
احنا عموما ساكنين في مدن بعاد، راه الثلج هاد السنة هادي وصل 
واحد املرحلة ديال verglas راه كانوا الناس ديالنا خدامين تقريبا ليل 
نهار باش يفكوه، ألن اآلليات العادية ما كانتش يمكن لها تدخل فيه، 
املسألة الثانية هاد القضية دالنساء الحوامل يعني من باب اإلنصاف 
وزارة الداخلية في هداك الربنامج اللي دايرين هادي منذ سنوات منذ 
سنتين أعتقد بدينا تناخدوا النساء الحواملen charge قبل ما تيجي 
املوسم ديال الثلوج، وكانت عندنا احنا حالة حالة في أحد املناطق اللي 
الفرق ديالنا اشتغلوا من 4 دالعشية حتى الليل باش يخرجوا هاديك 
السيدة، راه هاد املغاربة اللي تيعملوا في وزارة التجهيز راه بحالكم، راه 
القلب ديالهم بحال القلوبكم على عموم املواطنين، لكن الذي ال ينبغي 
أن ننساه أن هاد �ضي هذا اللي درنا اآلن في الطرق الغيب مصنفة بطبيعة 
الحال مازال خصنا نزيدوا كثب، ولكن أنا تنقول وهاد القضية خصنا 
ننتابهوا ليها راه اإلشكال راه طرحوه بعض السادة النواب وأنا قلت مرارا 
راه ملي غادي تنتهي املرحلة دالبناء ديال الطرق القروية مني غادي 
ناخدوا الربنامج األول والثاني وهاداك التأهيل التبابي وهذا غنوصلوا 
ل 33 ألف كيلومتب دالطرق القروية غيب مصنفة، أنا قولت 2 دالحوايج 
املسألة اللولى خص دار ليهمla budgétisation عند الجماعات التبابية، 
إلى الصيانة،  بعدا تكون واحد الخط في امليزانية تيقول هذا يذهب 
املستوى الثاني احنا مستعدين كوزارة التجهيز والنقل نديروا املواكبة 
آش  املواطن  ألن  تحل  لها  يمكن  باش  التبابية  للجماعات  التقنية 
غيقول؟ غيقول كملت الطريق أيه مزيان ها هي كملتيها دازت واحد 
املدة مشات، إذن ال فلوسها بقاو ال األثر ديالها، أما األثر ديال غيب األثر 
دالربنامج الوطني للطرق القروية مازال ما وصلناش PRDTS احنا عندنا 
دراسة بينات أنه كان عندو واحد األثر كبيب جدا على تمدرس الفتيات، 
على املدرة للشغل بدرجة أن الناس كانوا ديما تيطلبوا الطريق قبل 
PRDTS مشينا احنا فاإلتجاه هاد  ما تيطلبوا األمور األخرى، وفهاد 
ال�ضي عالش كان عندو واحد التصور مزيان أن املستوصف واملدرسة 
والخدمات اإلدارية تم�ضي بتناسق ما�ضي الطريق بوحدها واملستوصف 
بوحدو وكذا وهذا على كل حال فيه واحد يمكن لينا نقولوا فيه واحد 

األمور اللي هي استفدنا فيها من التجارب السابقة.

الحمد  اللي  الثلوج  ديال  للمرحلة  اإلستعداد  ديال  القضية  هاد 
هلل هي فيها كلها فيها بطبيعة الحال خيب أنا بغيت غي نقول راه الثلوج 
بالطريقة اآلن اللي والت تتجي في بالدنا تدفع وزارة التجهيز بالخصوص 
ألن الخرين مازال خصهوم شوية دالوقت حتى إعادة النظر في الطريقة 
دالبناء ديال واحد العدد ديال الطرق، بمعنى خصنا واحد الشوية ديال 
le renforcement خصنا نعاودوا نراجعوا بدليل أننا اآلن تنباجعوا كاع 
القناطر اللي كانوا عندنا، حيث واحد الوقت في املغرب ما كانش ضروري 
تكون عندك قنطرة يعني طالعة يمكن تكون مغمورة ما كاين مشكل، 
دابا ما بقاوش، ألن هاد ال�ضي كلو تيتغيب هذا بطبيعة الحال نحن نشتغل 

عليه، وهاد املسألة اللي قلت ديال الثلوج هاد السنة هادي حسينا بأن 
كاين واحد اإلستجابة جيدة من طرف املواطن، ألن هاديك النشرات 
الرصدية ما�ضي مديورة للثقافة، راه النشرات الرصدية تتقول لك ما 
ديال  امليكانيكية  الحالة  إيال سافرت خص  إال لإلضطرار،  تسافرش 
السيارة تكون مقادة، خصك تدي املا suffisamment، خصك تديه 
إيال كنت ديتي وليداتك، هاد �ضي ما كانش تيتخاذ بعين اإلعتبار، اليوم 
كيتخاذ بعين اإلعتبار عالش؟ ألن هذا تيساعدنا احنا منين تنكونوا 

تنفكوا الثلوج ألنه منين تتوحل لك السيارة وال تتوحل لك الشاحنة..

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

راه تيمكن لك تخلق لك واحد العدد داإلشكاالت..

فلسيدارئيسافلجلسة:

السؤال املوالي للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية عن مآل النفق 
الرابط بين مراكش وورزازات عرب أوريكا، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحاداإىمو�سى:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

بين  الرابط  النفق  مشروع  حول  وترافعي  تساؤلي  الوزير  السيد 
عمالة إقليم الحوز وعمالة ورزازات عرب منطقة أوريكا أي جديد وأية 

آفاق حول هذا املشروع؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد النائب املحتبم الجديد هو الحسم في املسار غيب خاف عنك 
أنه لسنوات خلت كنا مازال تنقارنوا بين املسار ديال تيشكا وبين املسار 
ديال أوريكا، اآلن التوجه اللي مشينا ليه اآلن هو املسار ديال أوريكا رغم 
أن املسار دأوريكا غيكون أغلى ألن هذا غيكلف تقريبا حوالي 10 داملليار 
ديال الدرهم قياسا اآلخر اللي يمكن يكلف 7 داملليار ديال الدرهم، 
مدة  غيقلص  الخفيفة  السيارات  غيببح  دأوريكا  املسار  الثاني  لكن 
السفر تقريبا 80 دقيقة وغيقلص مدة السفر بالنسبة للشاحنات ب 
112 دقيقة وهذا بطبيعة الحال مهم ألنه قياسا لإلستثمار خص البد 
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تكون املردودية سميتو اآلن الوزارة تدير الدراسات بدينا في الدراسات 
التفصيلية، تنسيموها بالفرنسية.. يعني قبل املشروع التفصيلي اآلن 
غادي نديرو الدراسات الجيولوجية والسيسمولوجية وخصصنا لها 

اآلن 20 مليون ديال الدرهم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحاداإىمو�سى:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، أعتقد السيد الوزير 
أنه الجواب اللي اعطيتي اآلن هو الجواب اللي كنتو اعطيتوني في املرة 
الرأي على عرب أوريكا وبأن هناك  بأنه استقر  لنا  أنه قلتو  السابقة، 
التمويل  في  انتو كتفكرو  دراسات غادية يعني حققت خطوات وبأن 
السيد الوزير بغيت نذكرو بأن هاد املشروع هذا املشروع كبيب بأبعاده 
االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي محطة أنظار ديال الساكنة كتنظر 
اإلنجاز ديالو خروج إلى حيز الوجود وبالتالي بأنه يتعين أن يحظى بالتزام 
حكومي ويرى إرادة سياسية حقيقية سيما أن هذا الورش يعترب بوابة 
على الصحراء املغربية اللي هي سيدنا بغا لها باش تكون يعني قطب 
اقتصادي لالستثمارات يعني الوطنية واألجنبية في افريقيا وكذلك يعني 
في امتدادها األوروبي، وبالتالي سيادة الوزير بغيتكم تفكرو في واحد 
اإلطار قانوني لكل الجهات املعنية يكون واحد النوع ديال التضامن ألن 

هذا مشروع ذو مردودية ألنه غادي يكون..

فلسيدارئيسافلجلسة:

النائب انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير 
استنفذتم الوقت، ننتقل للسؤال املوالي للفريق االشتباكي عن وضعية 

بعض الطرق بالعالم القروي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدارشيدافلبهلول:

فلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، عن الوضعية املزرية لبعض الطرق بإقليم سطات 
نسائلكم؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب املحتبم، إقليم سطات 1233 كيلومتب، 1700 

كيلومتب منها 1233 معبدة بالنسبة ديال %73 فيها 106 ديال الطرق 
اإلقليمية،  الطرق  ديال   1295 الجهوية  الطرق  ديال   300 الوطنية 
هاد السنوات األخيبة تم إيالء عناية خاصة لهاد اإلقليم بحيث توجد 
حاليا 208 كيلومتب في طور اإلنجاز بغالف مالي إجمالي قدره 237 مليون 
ديال الدرهم، كما تمت برمجة مشاريع أخرى برسم سنة 2021 بطول 
إجمالي 129 كيلومتب و4 داملنشآت فنية بغالف ديال 295 مليون ديال 
الدرهم، هادوك األسئلة كلها السيد النائب اللي طرحتي هنا فيما يتعلق 
بالجهوية رقم 305، 3613 إقليمية كلهم عندي األجوبة ديالكم لكن 
التفاصيل، شكرا  أعطيك  أن  في  الوقت ال يسعف  الشديد  لألسف 

السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيدارشيدافلبهلول:

االشتباكي  الفريق  في  ونثمن  جوابكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
ومن  اإلقليم  هاد  مستوى  على  وزارتكم  بها  قامت  التي  املجهودات 
خاللكم املديرية اإلقليمية ولكن باملقابل السيد الوزير مازال ينتظركم 
مجهودات جبارة يعني في تهيئة ما تبقى من هاد املحاور الطرقية وخاصة 
ما تبقى من بعض الطرق اإلقليمية منها املقطع ديال ما تبقى من الطريق 
اإلقليمية 3617 كذلك 3612 و3625 وما نساوش الوضعية الكارثية 
اللي فيها املقطع ديال الطريق الجهوية 316 في مقطعها الرابط بين مركز 
رأس عين الشاوية ومدينة سطات وكذلك الوضعية الكارثية للطريق 
الشاوية  العين  رأس  مركز  بين  الرابط  مقطعها  في   3617 اإلقليمية 
وجماعة والد شبانة، لهذا السيد الوزير نلتمس منكم مرة أخرى درتو 
واحد العمل كبيب كملوه هللا يجازيكم بخيب وحاولو تفكو يعني حاولو 

التهيئة ديال هاد الطرق في القريب العاجل، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

العين  رأس  مركز  بين  تيببط  اللي   6316 هذا  ديال  املقطع  هاد 
والطريق اإلقليمية 3612 عرب جماعة والد شبانة هاد املقطع الطرقي 
غادي نصلحو بعض املقاطع املتضررة من هاد الطريق إن شاء هللا فهاد 
2021 بواسطة ديال الفرق الصيانة التابعة ملصالح الوزارة وإن شاء 

هللا يكون الخيب يعني بالنسبة الربمجة ديال، بالنسبة ل 3618.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير لألسف، السؤال املوالي لفريق العدالة 
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السيدة  تفضلي  السرعة  الفائق  القطار  تجربة  تقييم  عن  والتنمية 
النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاأسا ءافلن صفي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، ال جدال في اعتبار القطار الفائق السرعة سيبة نجاح 
وملحمة غيب مسبوقة في تاريخ املغرب والقارة االفريقية، نعتز باإلنجاز 
ونتشوق في مستقبل واعدة في مجال النقل السككي عرب إحداث خطوط 
أخرى في اتجاه جنوب املغرب وشرقه، نسائلكم السيد الوزير ما هو 
تقييمكم لهذه التجربة بعد سنة من انطالقها وما هو تصور وزارتكم 

للخطة املستقبلية؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

األولى  السنة  تفضلتي  اللي  بحال  إذن  املحتبمة،  النائبة  السيدة 
من بعد ما سيدنا هللا ينصروا عطى اإلنطالقة ديال هاد قطار الرباق 
3 داملليون داملسافرين سنة 2019 8640 رحلة بمعدل 8229 مسافر 
يوميا، تقليص من مدة السفر طنجة الدار البيضاء بالساعتين وعشرة 
القنيطرة  طنجة  دقيقة،  وعشرين  بساعة  الرباط  طنجة  دقائق، 
بخمسين دقيقة وتيبة القطارات تصل إلى 28 ذهاب و إياب في اليوم، 
الدقة في املواعيد بنسبة تناهز %97، نظام تعريفي مرن، بطاقة انخراط 
توفيب ظروف  ثم  املرأب،  ديال  املجانية  فيها حتى  داخل  فيها  جديدة 
الراحة، اللي كان عندنا مهم كذلك هو أنه كانت عندنا حتى ما يسمى 
لهاد  بالنسبة  جدا  مهمة   la marge opérationnelالتشغيل بهامش 
السنة األولى، ما نطمح إليه إن شاء هللا هو من قنيطرة حتى ألكادير 
الدرهم،  ديال  مليار   100 تقريبا واحد  وهذا مبلغ استثماري غيكون 
بالنسبة لهاد الخط كل تقريبا الدراسات اآلن يعني إيال بغينا نقولوا 
التفصيلية واخذة الطريق ديالها، اآلن راه احنا في املرحلة ديال التعبئة 
 les.montage.financier ما�ضي التعبئة يعني املالية وإنما ديال مدارسة

يعني التباكيب املالية، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب الفريق تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداحازةافلصوفي:

شكرا السيد الوزير، قلت تنتمناو جميع الجهود والربامج الحكومية 
اللي برمجاتها الوزارة ديالكم خاصة في عقد الربنامج مع املكتب الوطني 
للسكك الحديدية واللي تيمتد إلى2040، السيد الوزير القطار فائق 

مجالية  العدالة  واحد  يحقق  أنه  ديالوا  الوراء  من  تنتمناو  السرعة 
واملساواة بين املناطق وبين مختلف الجهات، نتساءل السيد الوزير 
عن املسار ديال املشروع اللي بشر به صاحب الجاللة في الذكرى 44 
ديال املسيبة الخضراء إلى أكادير، اش من مسار غايخذ؟ واش مراكش، 
شيشاوة، الصويرة، أكادير؟ أو مراكش، شيشاوة، إمنتانوت، أمسكرود، 
دأكادير؟ هذه هادي مجموعة من التساؤالت السيد الوزير تيطرحها 
الساكنة ألنه هذا املشروع اللي غايحقق واحد تنمية اقتصادية مجالية 
عدالة بين الجهات وبين املناطق، اللي تنتمناو أن هاد العقد الربنامج 
بينكم بيني وبين املكتب الوطني للسكك الحديدية أياخد املسار ديالو 
ويم�ضي إلى أبعد الحدود لتحقيق األهداف املرجوة من تنمية اقتصادية 
شاملة جميع الجهات وبين جميع املناطق ديال اململكة، وشكرا السيد 

الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعا1افحجيبة:

السيد الوزير، بعجالة سمعنا باللي أكادير في 2040 وجدة والناظور 
.TGV 2100، 2200، 2300 فوقاش إن شاء هللا أيوصلنا

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيبات إضافية أخرى، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدانورافلد نافله1و�سي:

السيد الوزير في الوقت الذي كانت قد تعالت فيه بعض األصوات 
املنتقدة واملنادية بال جدوى لهذا املشروع من قبيل القطار فائق السرعة 
ألنه وبعد إطالق هذا املشروع لم يعد بمقدور أحد اليوم أن يشكك في 
نجاح الذي بدء يحققه تدريجيا وذلك بالنظر إلى كونه قد شكل رافعة 
اإلنتباه  إثارة  يمنعنا من  أن كل ذلك ال  ببالدنا، غيب  اقتصادية مهم 
بمحطات  اتخاذها  الواجب  الكافية  األمنية  اإلحتياطيات  بخصوص 
هذا القطار السريع ضرورة إستعانة باملاسح الضوئي السكانيب الخاص 
باألمور األمنية على غرار ما هو معمول به في املطارات الوطنية والدولية، 

وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

رد السيد الوزير عن التعقيبات.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد النائب اللي أكيد هو ما غيدوزش على الصويرة، هذا أكيد 
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سكة  كاينش  ما  أن  باعتبار  آخر  معطى  كاين  هو  كذلك  أكيد  واللي 
للبضائع  غيصالح  أنه  بطريقة  مصمم  غيكون  إذن  حاليا،  حديدية 
وغيصالح لسميتو، املسار النهائي أنت عارف بالنسبة للقطار الفائق 
السرعة تيخصوا يم�ضي يعني رأسا وهاد ال�ضي راه احنا اآلن تندرسوا 
حتى التأثيبات اللي غتكون على داك املحور كولو من ناحية السياحية 
والعمرانية، مستوى ترتيب املطارات وكذلك ألن غتكون تقريبا قل من 
ساعة، ساعة تقريبا ما بين مراكش وأكادير وهذا غادي يدير واحد تحول 
عميق بحال اللي وقع ما بين طنجة والرباط وطنجة وقنيطرة، ال�ضي 
حجيبة آخر مرة كنت جاوبت على هاد السؤال قلت واحد القضية مهمة 
جدا، املسار ديال وجدة هو مسار داخل في الخط الفائق السرعة وإال 
لو كان ما كانش هاد �ضي كنا غادي نديروا نمشيوا في هاد القضية ديال
dédoublement، فبالتالي هذا املسار موجود أنا تكلمت ألنه هاد املسار 
ديال أكادير كان سيدنا هللا ينصروا تكلم عليه، لكن بطبيعة الحال 
املسار كلو ديال قنيطرة هو اللي اآلن دخلنا في الدراسات التفصيلية، 
ولكن بالنسبة للخطوط فائقة السرعة كل هاد الدراسات ديالها على 

األقل الدراسات األولية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال املوالي لفريق العدالة والتنمية 
عن وضعية الشبكة الطرقية ببعض األقاليم، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدابوعبيدالبيدة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

الطرقية  الشبكات  مستوى  من  للرفع  املبذولة  املجهودات  رغم 
ببعض األقاليم هذا األخيب الذي اليزال يعاني من عدة مشاكل ال سيما 
على مستوى الطرق اإلقليمية، فإن نسألكم السيد الوزير املحتبم عن 
اإلجراءات التي ستتخذونها لتحسين وضعية الشبكة الطرقية وخاصة 

الطرق اإلقليمية بإقليم سطات شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شكرا السيد النائب، عطفا على داك ال�ضي اللي كنت قلت بالنسبة 
لإلقليم ديال سطات عندنا العمليات اللي في طور اإلنجاز اآلن كاين 
مشاريع اللي هي تدخل في الصيانة، تقوية الطريق الجهوية رقم 305، 
الطريق اإلقليمية 3608، الطريق اإلقليمية 3624، الطريق اإلقليمية 
3618، الطريق الغيب مصنفة اللي تتببط بجماعة والد محمد وكشادة 
لتقليص  بالنسبة   ،3623 اإلقليمية  الطريق  كيلومتب،  طول15  على 
3632و3612و3619و3629  الطريق اإلقليمي  الفوارق املجالية كاين 

اإلقليمية  الطريق  عندنا   2021 سنة  للمربمجة  بالنسبة  و3224، 
الطريق   ،3608 اإلقليمية  الطريق   ،9 رقم  الوطنية  الطريق   ،3333
الجهوية 308، الطريق الجهوية 205، الطريق الوطنية رقم 9 والطريق 
اإلقليمية 3619، بالنسبة للتقليص عندنا 3617، عندنا 3626 وعندنا 
3618، فيما يتعلق بالربنامج الوطني الثاني للطرق القروية كاين الطريق 

اإلقليمي رقم 3609 وكاين بناء منشأة فنية بالطريق الجهوية رقم 308 

وكاين بناء منشأتين فنيتين بالطريق اإلقليمية 3620 الرابطة بين كدانة 

وسد الدورات وكاين بناء منشأة فنية بالطريق اإلقليمية رقم3619، 

شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب؟ التعقيب أوال تعقيب فريق العدالة والتنمية.

فلن ئبافلسيداحسنافلح رس:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد الوزير، وهادي فرصة أنه نحييوا رجال ونساء قطاع 

التجهيز خاصة املرابطين في فك العزلة وفي إزاحة الثلوج، السيد الوزير 

كل ما تفضلتوا به كنشهدوا عليه وهذه مناسبة أنه نتقدموا بجزيل 

الشكر إلى املديرية اإلقليمية بسطات على املجهودات وعلى تشاركية 

وعلى الحضور في الوقت خاصة فك األضرار اللي سباتها الفيضانات 

على مستوى الطريق اإلقليمية 3632 و6330، هاد املجهودات الجبارة 

كلها السيد الوزير البد أنها محتاجة إلى دعم خاصة على مستوى املوارد 

البشرية من أجل تتبع مختلف هاد األوراش هادي وخاصة كذلك على 

مستوى املعدات.

السيد الوزير، هناك بعض اإلشكاالت اللي مطروحة واللي بالفعل 

طرحتها الشراكة مع بعض القطاعات وهذه مناسبة كعضو في الحكومة 

السيد الوزير أن أنتوما كتوفيوا بإلتزامات ديالكم ألن بعض القطاعات 

األخرى كمديرية الجماعات املحلية ال تفي بإلتزامات ديالها هذا اللي 

كيخلي واحد الصورة دون املستوى لدى الرأي العام ألن الرأي العام ما 

كيعرفش األطراف ديال اإلتفاقية كيعرف غي وزارة التجهيز، فكيتنشأ 

بعض املقاطع وبعض املقاطع نظرا لهاد اإلختالل وهذا عدم اإللتزام 

السيد  مع  ديالكم  العالقات  إطار  في  أنه  فاملرجو  إذن  كتنجزش،  ما 

وزير الداخلية أنه يحث املديريات أنه توفي بااللتزامات ديالها مع إقليم 

سطات، وعندنا ملتمس السيد الوزير أنه هاديك الطريق الجهوية 308 

اللي أنجزت مؤخرا احنا عندنا ملتمس ديال إعادة التصنيف ديالها 
من  إلى مجموعة  باإلضافة  وطنية،  إلى مستوى طريق  ديالها  والرفع 
الطرق ذكرتو البعض ديالها، كاين البعض اللي كذلك محتاج إلى دعم 

خاصة 3617.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

السيدة  تفضلي  إضافية  تعقيبات  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
النائبة، السيدة النائبة استنفذتم الوقت، ال باقي تفضلي.

فلن ئبةافلسيدةاا طاةافلطو�سي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، إمتى غادي يتخلص إقليم سيدي بنور من كابوس 
فيها  بدات  اللي  الطريق  هاد  3430؟  رقم  اإلقليمية  الطريق  اسمه 
األشغال في 2018 وتوقفت هادي عامين من قبيلة وانتما كتبدو السيد 

الوزير هللا غالب املواطن غيقول حسبي هللا ونعم الوكيل.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت، تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

بسميتو،  زعما  مؤخرا  استفاد  بنو  سيدي  ولكن  هادي  القضية 
وبالنسبة لواحد العدد ديال االتفاقيات فعال احنا والت عندنا دابا 
وزارة التجهيز ملي تتكون عندنا التشاركية تنوليو خايفين، وهاد ال�ضي 
راه وقع لنا في الربنامج الوطني للطرق القروية الثاني راه باقي تنتسالو 
765 مليون للشركاء ديال وهذا بطبيعة الحال مع األسف الشديد ما 
يمكنش املواطن يتفهمو لكن اللي صعيب علينا بزاف هي هاد القضية 
داملقاوالت داك ال�ضي اللي شارت ليه السيدة النائبة وشارو له السادة 
أنا أرجو للسادة النواب يتفهمو الوضع ديال وزارة التجهيز  النواب، 
والنقل واللوجيستيك واملاء فيما يتعلق باملقاوالت، املقاوالت تنحاولو 
الجهد املستطاع أننا نمشيو معهم وإال اضطرينا لداك الطلب كنديروه 

بالطرق ديالنا القانونية، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال املوالي لفريق األصالة واملعاصرة 
عن تأهيل الشبكة الطرقية ببالدنا تفضل السيد النائب.

فلن ئبافلسيدا وسفافل1ويجل:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابيب املتخذة من طرف 
الطرق  برنامج  ومواصلة  املهيكلة  الطرق  تأهيل  أجل  من  الحكومة 

القروية؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب املحتبم، إذن هذا تيدخل في السياق اللي احنا 
تنتكلمو عليه أنا بغيت غيب نعطي واحد 2 مؤشرات ما كنتش تكلمت 
عليهم من قبل، هو أن هاد املجال ديال الطرق عرف واحد القفزة ألن 
ما بين 2012 و2016 خصصنا تقريبا 33 مليار ديال الدرهم أي بمعدل 
ديال 6.6 مليار درهم سنويا، ما بين 2017 و2021 انتقلنا ل 42 مليار 
ديال الدرهم أي بمعدل ديال 8.4 مليار ديال الدرهم وعندنا بطبيعة 
الحال هاد ال�ضي كامل اللي السادة النواب تيعرفوه إذا كاين الطرق 
السريعة، كاين الطرق الوطنية بغيت غيب نعطي واحد الفكرة على هاد 
القضية ديال الطرق السريعة اللي بطبيعة الحال اإلخوان تيعرفوها 
كاين بعض  تكلمنا عليه،  العيون  تيزنيت  ديال  السريع  الطريق  كاين 
املقاطع ما بين تطوان وشفشاون، كاين مقاطع في الدار البيضاء، لكن 
املداري  السريع  الطريق  كاين   2021 املربمجة لسنة  السريعة  الطرق 
بمدينة  الحضري  السريع  الطريق  كاين  أكادير،  شمال وشرق مدينة 
أكادير، كاين الطريق السريع الرابط بين تميمة وميناء الناظور شرق 
املتوسط، كين الطريق الوطنية رقم 6 ما بين املطار الدولي وسيدي 
عالل البحراوي، كاين تثنية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 15 كيلمتب 
بمدخل سيدي بنور، كاين تثنية الطريق الجهوية في مدخل الجرف 
الصفر وكاين تثليث الطريق الجهوية 315 مدخل الطريق السيار تيط 

مليل برشيد، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدا وسفافل1ويجل:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، نتفق جميعا على ما تمثله الشبكة الطرقية من دور 
هام في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وفك العزلة عن العالم 
القروي، لكن لألسف لم تتمكن وزارتكم من خلق نوع من العدالة 
تعاني  كما  واألقاليم،  الجهات  على  االستثمارات  توزيع  في  املجالية 
شبكتنا الطرقية العديد من املشاكل التي تعيق حركة التنقل وال سيما 
في فصل الشتاء كالتشققات، تآكل الحفر والتوحل بالطرق القروية، 
وهذا راجع باألساس إلى التالعب في عملية التشييد وتدني مستويات 
عملية اإلصالح والصيانة، مشكل آخر يعرفه هذا القطاع وهو تأخر 
تنفيذ التزاماتكم كوزارة، نذكركم باالتفاقية املربمة سنة 2014 لتأهيل 
الطريق  بين  الرابطة  الطريق  تضم  والتي  اليوسفية،  بإقليم  الطرق 
الوطنية 204 والطريق إغود، والطريق الرابطة بين الواحات وسيدي 
شيكر والطريق الرابطة بين الشماعية وحد بخاتي، وقد جاءت هذه 
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االتفاقية نظرا للتبدي الذي كانت عليه هته الطرق آنذاك ولكن لحد 
الساعة ورغم وفاء الشركاء بالتزاماتهم بتحويل االعتمادات لحساب 
الوزارة من خالل قرض صندوق التجهيز الجماعي إال أن هاته الطرق 
الزالت إما في طور الدراسة أواملصادقة، لذلك نطالبكم السيد الوزير 
بتسريع اإلنجاز والحث على مراعاة معاييب الجودة الضرورية لضمان 

استعمالها ملدة أطول، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

تنذكر  أخرى  مرة  املجالية  العدالة  ذكرتي  عاود  القضية  هاد  ال 
بأن هاد الربنامج ديال تقليص الفوارق املجالية وسميتو راه تبنى على 
العدالة املجالية، إذا هذا واضح داك ال�ضي اللي قلتي لي على اليوسفية 
عاود كتبو لي هاد القضية ديال الشركاء اللي وفاو في وزارة التجهيز عاود 

ضبطو باش نتأكد منو، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السؤال األخيب في هذا القطاع لفريق العدالة والتنمية، عن املوانئ 
التبفيهية تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدافىريسافلثا1ي:

اقتصادية  تنمية  في  كتساهم  التبفيهية  املوانئ  الوزير،  السيد 
واجتماعية ولكنها كتعاني من عدد من املشاكل والتعثبات كنذكرو هنايا 
امليناء ديال أكادير وكنسألو كذلك عن مآل تحويل ميناء قديم آلسفي إلى 

ترفيهي ونقل أنشطة صناعية إلى امليناء الجديد؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

شكرا السيد النائب املحتبم، إذا كما في علمكم عندنا 7 داملوانيء 
خاصة بالتبفيه موزعة على الواجهتين البحريين كاين 4 ديال املوانئ 
3 داملوانئ في الواجهة األطلسية وعدنا  الواجهة املتوسطية، وعندنا 
واحد العداد ديال األحواض ديال رسوم التبفيه، وإن شاء هللا قريبا 
غادي نعلنو على طلبات عروض من أجل تفويت امتيازات استغالل 
أحواض التبفيه في سيدي إفني وفراس كبدانة، بالنسبة املوضوع ديال 
امليناء ديال مارينا ديال أكادير بطبيعة الحال حتى هي في 2020 كانت 
عرفات واحد االنخفاض في النشاط ديالها وأنا تنشكر السادة النواب 

اللي كنت استقبلتهم وجاو طرحو هاد املوضوع وظهر لي كان بيناتنا واحد 
النقاش حول هذا املوضوع إن شاء هللا هاد األمور كلها اللي داخلة في 

عقد امتياز سيتم االلتزام بها، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحادالشك1:

السيد الوزير املحتبم، أشكركم جزيال على املجهود الذي قمتم به 
فيما يخص املوانئ التبفيهية باملغرب سيما امليناء التبفيهي ملدينة أكادير 
اللي هو على كل حال مثال شاذ لعدة إشكاالت، كما نشكر السيدة 
مكن  الذي  القيم  وعرضها  للموانئ  الوطنية  للوكالة  العامة  املديرة 
الربملانيين من االطالع على الصورة الحقيقية العامة للموانئ التبفيهية 
باملغرب، نشكركما معا إذ استقبلتما وفدا عن برملانيي سوس للحديث 
حول هاد املوضوع وضع طريقة أو خارطة طريق لحل هذا اإلشكال، 
امليناء التبفيهي ملدينة أكادير يعرف عدة اختالالت لعل أهمها بنية تحتية 
جد متدهورة بطبيعة الحال غيب خاضعة للصيانة وهذه املهمة هي تحت 
مسؤولية واختصاص الشركة صاحبة االمتياز في التسييب، كل التقارير 
الرسمية املرفوعة إليكم أكدت هذا املعطى وعليه فإننا نطالبكم السيد 
الوزير بأن تلزمو الشركة بإصالح كل البنية التحتية غيب ذلك فالقانون 
يسمح لكم بسحب التبخيص مع إعالن طلب عروض جديد ألجل إسناد 
هاد حق االمتياز لشركة جديدة، السيد الوزير عالقة الشركة مع جمعية 
أرباب املراكب التبفيهية عالقة يغيب فيها التواصل والشفافية وتطبيق 
الشركة فرضت  أن  مثال  نعطيكم  إنشائيين  نكون  القانون وحتى ال 
سومة كرائية بزيادة %150 على املرتفقين وهذا من طبيعة الحال خارج 
القانون كل ما نطلبه أن ترجع األمور إلى نصابها وإلزام الشركة باعتماد 
السومة القانونية واإلعتيادية، غيب ذلك السيد الوزير الكارثية في أن 

الواد الحار اللي.. يصب في الحوض.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعبدافلق ىرافعا رة،اوزي1افلتجهيزاوفلنقلاوفللولستيكا
وفمل ء:

هو هاد القضية ديال عقود اإلمتياز هي مرتبطة بدفاتر تحمالت 
الوكالة الوطنية تحرص بطبيعة الحال على أن تحتبم بنود ديال دفتب 
التحمالت، في الحالة ديال أكادير كانت هناك ربما بعض التجاوزات لكن 
ظهر لي اآلن األمور إن شاء هللا غادي تدخل في اإلطار ديالها الصحيح، 

شكرا السيد الرئيس.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة، 
نرفع الجلسة لصالة العصر ل10 دقائق، رفعت الجلسة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

السادة النواب نستأنف جلسة األسئلة الشفوية، البد أن نرحب 
للقوات  اإلشتباكي  اإلتحاد  حزب  من  نوغو  حميد  السيد  بانتخاب 
الشعبية عضوا باملجلس ونتمنى له إن شاء هللا التوفيق في مهامه مرحبا 
والبيئة  واملعادن  الطاقة  لقطاع  ننتقل  الثاني،  للقطاع  ننتقل  بكم، 
الدستوري عن  التجمع  لفريق  أول سؤال  في  الوزير  بالسيد  ونرحب 

ظاهرة التلوث البيئي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداه شماأمينافلشفيق:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابيب املتخذة من أجل الحد من 
التلوث البيئي؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيد النائب املحتبم، بعجالة ألن السؤال أوال بالدنا دارت 
واحد التبسانة من القوانين أنا لو الوقت يسمح ندخلوا في التفاصيل 
ديالها، قوانين عامة ولكن كاين قانون ديال املا، ديال الهواء، ديال 
النفايات، املقالع الساحل، التقييم البيئي، حماية أنواع النباتات، املياه 
والغابات، حماية النخيل، األكياس البالستيكية، املنشآت املثلى للطاقة 
كلها قوانين  القوانين  الجينية وغيبها من  املوارد  املناجم،  املتجددة، 
الهدف منها هوحماية البيئة وما جاورها، ثم عندنا واحد العدد ديال 
املؤسسات اللي كتقوم باملراقبة البيئية، الدرك امللكي، األمن الوطني، 
الشرطة البيئية، مفتش املياه والغابات، شرطة املقالع، شرطة املاء، 
شرطة املوانئ، شرطة التعميب، ظباط الجمارك كلهم هادو، ثم كاين 
برامج متعددة النفايات، تطهيب السائل، معالجة تلوث ديال الهواء، 
النفايات الصناعية، حماية األوساط الطبيعية عدد من الربامج اللي 
تتهدف إلى أن نواجه كل ما يمكن أن يمس ببيئتنا، والحمد هلل اللي خال 

البالد ديالنا اآلن كتسجل من الدول الرائدة في هذا املجال.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداه شماأمينافلشفيق:

شك1فافلسيدافلوزي1،

السيد الوزير، هللا يخليكم هاد ال�ضي اللي قلتوا لنا مزيان واحنا 
عارفينكم كديروا مجهود ولكن السيد الوزيرراه ميمكنش لنا اليوم 
يعني كتم�ضي حكومة تتجي حكومة، كتم�ضي وزيرة كيجي كل مرة تيقولوا 
لنا عامة مثال إيال شفنا غيب املطارح ديال النفايات وكل مرة كنقولوا 
غنديروا مطارح مراقبة، مرة كتجي الوزيرة كتقول لنا عندكم مخطط 
خما�ضي 2021 كل مرة يعني كنخرجوا بواحد version جديدة، ولكن 
السيد الوزير واش ما بانش ليكم بأن أكرب مطرح ديال النفايات اللي 
كاين في املغرب هو اللي كاين في مدينة الدارالبيضاء وبالضبط فإقليم 
مديونة، واش هادوك الناس ديال إقليم مديونة واش ما عندهومش 
الحق في العيش الكريم، كل مرة تتقولوا لنا راه غادي نحلوا املطرح 
الجديد هداك املطرح الجديد املراقب ما عمرو غادي يكون مراقب 
لحد اآلن هوما دابا كيقول لك هوما سالوا ما فيه ال آليات، ما فيه ال 
باش غادي يديروا lixiviat ما فيه حتى حاجة، أنا بان ليا بأنه غيولي 
مطرح غيب مراقب عوتاني واش هادوك الساكنة يعني الدواوير والو دابا 
حاليا منعازلين على مدينة الدار البيضاء واش فراسكم السيد الوزير 
واش مشيتوا لتما أو ال كيقولوا لكم أشنو اللي واقع، راه ما كيقولوش 
لكم الصراحة، لحد اآلن راه الطريق ما بين مديونة والدار البيضاء راها 
مقطوعة، راها طريق وطنية 315، الطريق 3020 راها مقطوعة كذلك، 
الدواوير دوار لبقاقشة، حيمود، الحاليبية، يعني كلهم والوا في عزلة تامة 
وهاد ال�ضي راه ما�ضي معقول السيد الوزير، احنا بغينا غيب نعرفوا واش 
مجلس املدينة اللي مكلف أو ال الوزارة أو ال شكون؟ هاد ال�ضي بقى على 
عاتق الجماعات املحلية ما فاستطاعتهاش، هادي راها أموال كبيبة اللي 
هي تسرفات تماية، حاليا السيد الوزير إيال كنا ما قدرناش نقولوا أودي 
يعني نقولوا هللا غالب وال ما نبقاوش نعطيوا وعود كاذبة واحنا تحنا 
كنمشيوا نعطيوا هادوك الوعود للساكنة، احنا هادوك الساكنة ما 
بقاوش كيتيقوا فينا والسبب هوما هاد الربامج اللي كنقولوا درنا درنا 
درنا حاليا احنا باقي ما درنا حتى حاجة حاجة، راه أنا ما عرفتش هاد 
املطرحهذا إيمتا غادي يتحل وما خاصناش نقولوا الساكنة راه مطرح 

مراقب غيتحل ألن هداك ما�ضي مطرح مراقب السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

هاديك  كاذبة  وعود  كتعطيوا  انتوما  كنتوا  إيال  أستاذ  شكرا 
شغالتكم، احنا ما كنعطيوش وعود كاذبة، احنا ما كنعطيوش، أوال 
املطارح هي مسؤولية الجماعات، وزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة 
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 21 اآلن  إلى  استثمار  تم  ولذلك  التبابية  الجماعات  كنعاونوا  املالية 
مليار ديال الدرهم في املطارح، 21 مليار، ما كاينش كالم كاين عمل، 
كاين إنجازات، طبعا بعض املرات كتكون إشكاالت مستعصية، الدار 
البيضاء كتعرفها بالتفاصيل، كنت تقول الحقيقة، كان عندهم مشكل 
ووزارة  البيئة  وزارة  أما  العقار  ديال  املشكل  حلوا  يااله  العقار  ديال 
الداخلية ووزارة املالية داروا اإلمكانيات املالية باش يمكن لهم يديروا 
مطرح جديد ملعالجة هاديك يعني ما هو متباكم، وثم اليوم استثمارات 
ضخمة في الدار البيضاء ال على مستوى جمع ديال النفايات مع شركات 
جديدة وال بالنسبة للمطرح الجديد هادي استثمارات مهمة التي قد 
تصل إلى مالييب ديال الدراهم ولذلك األمر ما�ضي كالم، ما�ضي وعود كاذبة 
الهدف املسؤولية على املستوى املحلي وفروا العقار كاين الدعم ديال 

الوزارة وديال الحكومة وديال الدولة، وبالتالي هذا راه خدامين فيه.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، السيد النائب، السؤال الثاني لفريق 
العدالة والتنمية عن جودة املحروقات املروجة باملغرب تفضلي السيدة 

النائبة.

فلن ئبةافلسيدةامنينةاموىن:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، عن جودة املحروقات املروجة باململكة وعن مدى 
مالءمتها  مدى  من  للتأكد  أودولية  وطنية  لخربة  إخضاعها  إمكانية 
للمعاييب املعمول بها دوليا نسائلكم؟ شكرا السيد الوزير، شكرا السيد 

الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

الجواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيدة النائبة املحتبمة، إصالحات كبيبة تمت مباشرتها في 
القطاع ديال املحروقات بعضها ظهرت نتائجها وبعضها قيد اإلنجاز، 
ديال  املراقبة  تكون  باش  تيفرض  باملحروقات  املتعلق  القانون  أوال 
األول  املخترب  املختربات:  ديال   5 عندنا  كان  النفايات،  ديال  الجودة 
 3400  2020 البيضاء و4 داملختربات جهوية، سنة  الدار  املركزي في 
مراقبة 61 محطة امللف ديالها م�ضى لعند وكيل امللك، يصل األمر إلى 
غرامات مالية وأو إلى التوقيت املؤقت أو توقيف النهائي، اليوم اعتقد 
بأن التكنولوجية كتسمح اآلن باش نديروا ما يسمى بمراقبة الجودة 
وتتبع النشاط ملي كيجي من امليناء إلى أن يصل إلى املستهلك، اآلن درنا 
طلب عروض باش نختارو شركة متخصصة في هاد املجال، وكما قلت 
هناك 70 مراقب برنامج السنوي ديال املراقبة باش نراقبوا الجودة 

طبعا هذه مثل ما تراقب الجودة في كافة يعني املواد التي تستهلك.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدافلحسيناح1يش:

شك1فافلسيدافل1ئيسافملحتبم،

لحداث  بسعيكم  ننوه  تأكيد  بكل  نحن  املحتبم،  الوزير  السيد 
إلى  اإلستيباد  انطالقا من  املحروقات  ملراقبة جودة  منظومة جديدة 
مضخات اإلستهالك مع ما يقتضيه ذلك من مراجعة الغرامات ومراجعة 
الجودة،  ومراقبة  الدولية  املختربات  اإلنفتاح  القانونية،  التبسانة 
كل ذلك من أجل التصدي لعملية الغش التي يمكن أن تضر بالبيئة 
وبالسيارات لكن السيد الوزير املحتبم الحديث عن جودة املحروقات 
يقت�ضي الحديث عن جودة الحياة السياسية واملناخ السيا�ضي بالشكل 

الذي يقطع:

أوال مع تضارب املصالح.

ثانيا: مع منطق استفاد يستفيد سيستفيدوا.

ثالثا: مع املنطق الذي يتيح ملن يتصدى للمسؤولية العمومية بأن 
يتاجر في املعيش اليومي للمواطنين وفي املواد األساسية.

جودة  تحسين  أجل  من  مجهوداتكم  في  تعول  ال  الوزير،  السيد 
مراقبة جودة املحروقات على التجمعات املهنية في املراقبة ألن التجربة 
أبانت أن تجمعات الفاعلين الذين تتأسس عالقتهم على التنافس يمكن 
أن يتواطؤ على املستهلك، التواطؤات املحتملة لبالغ الديوان امللكي على 

خلفية موضوع أسعار املحروقات؛

من  طن  مليون   12 حوالي  يستهلكون  املغاربة  الوزير  السيد 
املحروقات، البد من تكثيف املجهود ملراقبتها في األخيب ال يسعني إال أن 

أقول هللا يهدي ما خلق، وشكرا السيد وزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ جوابكم رد السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

السيد النائب املحتبم، السؤال كان حول جودة ديال املحروقات 
ولكن نبغي نأكد لكم السيد النائب املحتبم من الفريق املحتبم أننا أعددنا 
قانون جديد، هاد القانون الجديد ينص أوال على التأكيد على التنافسية 
واللي بدينا كنباشروها قبل ما نعدلو القانون، اليوم راه دخالت إلى 
القطاع شركات جديدة، شركات جديدة أكيد راكم كتساراو كتشوفو 
املساطر  آتية، بسطنا  أخرى  نوع جديد وشركات  يعني محطات من 
باش نخلقو مزيد من التنافسية كنت كتعطا 60 محطة سنويا، سنة 
2020 وصلنا ل210، 150،160،210 بسطنا املساطر وفتحنا املجال 
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لالستثمار، أكثب من ذلك هاد السنة غنبداو ببناء مخترب جديد ديال 
الجودة ديال 10 مليون ديال الدرهم ثم أضف إلى ذلك أنه اآلن بدينا 
نشتغلو على املواصفات الدولية باش نطبقوها على الصعيد الوطني، 
ولذلك بغيت نقول لكم اإلصالح ديال القطاع ديال املحروقات، طبعا 
كاين جانب كيتعلق باملنافسة كيقوم به مجلس املنافسة كل ما يتعلق 
بمراقبة الجودة املراقبة ديال التتبع املسار ديال املنتوج يعني النافسية 

فيما يتعلق باملساطر الوزارة ..

فلسيدارئيسافلجلسة:

األصالة  لفريق  الثالث  السؤال  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
واملعاصرة عن تشجيع استعمال الطاقات املتجددة في القطاع الفالحي، 

تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافله ىيافلش1يكة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

نسائلكم عن سياسة الحكومة فيما يرتبط بتحفيز الفالحين على 
استعمال الطاقة املتجددة منها الطاقة الشمسية والريحية على وجه 

الخصوص؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

األنشطة  كافة  في  الشمسية  الطاقة  املحتبم،  النائب  السيد 
االقتصادية هي جزء من أو الطاقات املتجددة هي جزء من السياسات 
الطاقية ديال البالد ديالنا، طبعا بالنسبة للفالح املهم اللي عندو هو 
يحصل على الطاقة الشمسية أو الكهرباء من الطاقة الشمسية بأقل 
40 ألف ضيعة ضيعة  كلفة، غنعطيكم بعض األرقام اليوم وصلنا 
اللي كيستعملوا الطاقة الشمسية 40 ألف حوالي تقريبا %10 هذا 
ما كافيش ولكن خصنا نزيدوا، أكثب من ذلك أنه اليوم املتب كيب باش 
كيتسقى بالطاقة الشمسية 0،44 درهم، في حين بالبوطة، بالبوطة 
وهي مدعمة 0،76 وهي مدعمة بمعنى أنه كيببح حوالي %40، أضف 
 les يعني شرى املضخة زائد pakedge إلى ذلك 2020/2019 اللي شرى
panneau معها كاين تحيدات لو TVA على اإلستيباد و TVA في السوق 
الداخلي، بمعنى كاين عمل في هاد اإلتجاه باش يمكن لنا نشجعوا يعني 
الطاقة الشمسية بالخصوص في املجال الفالحي، ثم أضف إلى ذلك 
هو أنه اليوم األثمنة ديال األلواح الشمسية ما بين 2015 و2020 نظرا 
لإلنفتاح ديال السوق ونظرا لواحد العدد ديال األمور نقصات ب50% 
الكلفة ديالها وهاد �ضي اللي شجع الحمد هلل اآلن التوجه نحو يعني هذه 

الطاقة الشمسية في الفالحة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافله ىيافلش1يكة:

القطاعات املستهلكة للطاقة ومع ارتفاع أسعار املواد البتبولية بعد 
تحرير قطاع املحروقات، تعاضم إستعمال غاز البوطان املدعم من 
صندوق املقاصة في ضخ املياه السقي وغيبه من االستعماالت األخرى، 
كما هو الحال في قطاع تربية الدواجن، السيد الوزير القطاع الفالحي 
أساسا  يتبكز  والذي  للطاقة  الوطني  اإلستهالك  من   13% نحو  يمثل 
على خصوص في املستوى املعدات الري والجرارات واملحركات وذلك 
وفقا لوكالة التنمية والطاقة املتجددة املتجددة والفعالية والطاقية 

الشمشية؛

الذين  الصغار  للفالحين  بديال  بالطاقة يشكل  الضخ  العملية  إن 
التنافسية  القدرة  الوقت  نفس  في  ويعزز  الطاقة  عبء  من  يعانون 
للقطاع من خالل التحكم في التكاليف اإلنتاج، السيد الوزير يجب 
على الحكومة وضع برنامج تحسي�ضي وتقديم استشارات فالحية بشأن 
الضخ بالطاقة الشمشية املرتبط بالري واملحلي لفائدة مستشار املكتب 
التدريبي آخر حاول  الربنامج  الفالحية، وكان هذا  الوطني لإلستشارة 
املحددة  الري  والطرق  بالتقنيات  املتعلقة  الشمسية  بالطاقة  الضخ 

والتسميد عن الطريق؛

السيد الوزير، اليوم كنطلبوا على هاد الفالحة ألن كتعرف بأن 
واحد املنطقة في إقليم الفقيه بن صالح اللي هي فيها فواحد الجماعة 
اللي كاين واحد النوع نتاع هاد الليمون وهاد النوع نتاع الليمون اللي هو 
معروف بنوع أفوراي وهاد املنطقة اللي يعني فيها واحد العدد كثيب ديال 
األرض والفالحة اليوم كلهم كيتاجهوا لهاديك املنطقة باش يديروا هاد 
العملية ديال تشجيب هاد الليمون، اليوم كيعانيوا من هاد البوطا ألنه 
والوا كيمشيوا للدعم للعوض فاش يم�ضي لهاد املنازل ويم�ضي للسكان 
ولى كيم�ضي لهاد، كنطلبوا السيد الوزير خصكم تفكواهاد املشكل لو أن 

هاد %80 اللي كتدعموا بها مثال صندوق املقاصة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شك1فافلسيدافلن ئبافملحتبم،

أنا كنظن مثل هاد امللفات محتاجة ألكثب من وقت ألنه فيها عدد من 
التفاصيل، عدد من التفاصيل طبعا كل مرة كتضاف يعني تحفيزات 
جديدة أنا تكلمت ليكم على TVA، على اإلستيباد ديال املضخة ما�ضي 
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األلواح بوحدها خصها تكون األلواح مع املضخة، ثم على الصعيد 
الوطني وفي قانون املالية األخيب قبل التعديل اللي كان تطرح هاد املرة 
اللي فاتت وتطرح هاد السنة باش أنه يعني األلواح الشمسية أنها تنزل 
يعني تكون يعني معفاة، أنا كنظن هذا خصوا واحد النقاش عالش؟ ألن 
اليوم منين نزلت األثمنة ب %50 ملي اآلن الكلفة رغم أن البوطا الكلفة 
0.44 مقارنة مع 0.76 للمتب كيب مقارنة معها فبمعنى آخر أنه تيخصنا 

نزيدوا نشجعوا الفالح وراه بدينا هاد القوافل التحسيسية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال الرابع في هذا القطاع لفريق 
األصالة املعاصرة عن ربط العالم القروي والجبلي بشبكات الصرف 

الصحي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحادافلحجيبة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، ساكنة العالم القروي والجبلي معاناتها متعددة في 
التنقل، في التمدرس، في الصحة إلى آخره، لكن املعاناة تزداد مع حدة 
الربد والتساقطات الثلجية فهاد املجال ديال الربط الصحي اللي بعض 
في  لهاد املنظومة ما كيناش  الحياة ديال املواطنات واملواطنين نظرا 
املستوى اللي وأنتم ابن البادية أشنو برنامجكم؟ فين وصل؟ علنتوا على 

أرقام كبيبة ولكن بغينا اآلن نتائج على مستوى األرض.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

طبعا العالم القروي السيد النائب املحتبم، انتم تعرفون التفاصيل 
ألنك منتخب على واحد املنطقة، اإلنجازات اللي دارت البالد ديالنا 
هادي 20 سنة نقصت من معاناة إلى حدود %90 اللي نقصات، الكهربة 
أكثب من%90 املياه املاء، الطرقات وصلنا لواحد النسبة محتبمة ديال 
الولوج الطرقات، احنا قبل قليل كان السيد وزير التجهيز، طبعا كل 
مرة نظرا اإلمكانيات اللي عند البالد ديالنا ألن خصنا ناخذوها بعين 
اإلعتبار، كل مرة كناخذوا واحد املحور وكتستثمر فيه البالد ديالنا، 
اليوم انتبهنا أنه بعدما وصلنا لواحد املستوى في املدن، ما تنساوش بأن 
هاد من 2005 كانت إشكاالت في املدن ديال التطهيب السائل، إشكاالت 
كبيبة مرتبطة بإعادة السكن، مرتبطة بإعادة الهيكلة، مرتبطة بالتمدن 
اللي تزاد فلّما انجزنا إمكانية يعني نجاحات على مستوى املدن انتقلنا 
تحديد  تم   2040-2020 الربنامج  القروي،  العالم  مستوى  على  اآلن 
الساكنة، وطبعا  ديال  تمركز  فيها  اللي  القروية  للمراكز  نمشيو  باش 
تم تحديد 100 مركز قروي كنتمنى إن شاء هللا اإلنجاز أن يكون قريبا 
وزارة الداخلية اآلن تبحث عن صيغة للحكامة ألنه كاين أشكال ديال 

الحكامة، ما يمكنش تعطى للجماعات نظرا لإلشكاليات التقنية احنا 
الطرقان، فبغينا نديرو حكامة يعني ومواكبة من طرف  تكلمنا على 
وزارة الداخلية يالخصوص ألن كتشرف على هاد الربنامج ونحن نقوم 

باملواكبة التقنية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحادافلحجيبة:

السيد الوزير، يظهر بأن هاد الربنامج يمكن غيبقى حرب على ورق، 
 

ّ
والدليل هو أنكم بغيتو تبداوا بواحد 100 ديال املراكز الصاعدة وال

املراكز الناشئة، بالدنا فيها واحد 1300 تقريبا ديال الجماعات القروية، 
1200 1260 ديال لجماعات التبابية اللي عندها هاد اإلشكال، وهاد 
نعم  املدينة  في  بها  قامت  بالدنا  عمومية  استثمارات  كاينة  اإلشكال 
وتستحق املدينة، املدينة اآلن كنتكلموا على إعادة الهيكلة ديال هاد 
قنوات الصرف الصحي إلى آخره، وكتطلب استثمارات، في حين البادية 
ما عندناش فيها هاد ال�ضي، ما بقاش ممكن مقبول، عالش ما بقاش؟ 
ألن الحياة ديال الساكنة فهاد البادية ما بقاتش كما كانت في السابق 
ألن بالدنا استثمرت في مجموعة من املشاريع اللي يمكن بدات كتوصل 
للعالم القروي، ولكن هاد املوضوع ديال الصرف الصحي فيه إشكال 
يمكن  املستعملة  العادمة  املياه  ديك  أن  مقبول  بقاش  ما  حقيقي 
تستعمل إستعمال أسوأ ألن ديك الروائح الكريهة اللي كتكون في املراكز 
ت�ضيء، األسواق ديالنا وديك يعني النفايات اللي كتبتب عليها يعني تؤثر 
سلبا على مجاري املياه، هاد ال�ضي كل ما تعطلنا كل ما التكلفة ديالو 
عتزاد، وبالتالي االنعدام ديال الصرف الصحي يشكل تهديدا حقيقيا 
عدد  كيتجاوز  اللي  والدواوير  الصاعدة  املراكز  غالبية  في  للساكنة 
السكان ديالها ألف وال 2000 نسمة، وبالتالي أصبح يعني الحل خص 
يكون استعجالي، كل تأخر فيه غادي يكون، إشكال آخر مطروح هو 

تعدد املتدخلين في هذا القطاع.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبافلسيداحسناعد لي:

السيد الوزير، عالقة بالصرف الصحي في العالم القروي نبغيو 
نثيبو انتباهكم بالنسبة إلقليم آسفي واحد الجماعة من أهم وأكرب 
الجماعات، وهي جماعة جزولة واللي كتعاني من واحد املشكل عّمر 
طويال لعقود طويلة، الصرف الصحي، املياه العادمة كتجمع في واحد 
الربكة في املدخل ديال هذه الجماعة الكربى وكتلوث البيئة وكتسبب في 
أمراض وكتشوه املنظر العام، كاين واحد املشروع ديال املحطة ملعالجة 
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كاين  الدراسة،  مستوى  على  التقني  املستوى  على  تقدم  املياه  هذه 
اإلشكال اآلن في توفيب العقار من طرف الجماعة، كتعرفوا الجماعات 
عندهم إشكاالت مالية نبغيوكم على مستوى الوزارة باش تدخلو تحلوا 

هذا اإلشكال السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبةافلسيدةامب ركةاصف :

شك1فافلسيدافل1ئيس،

في إطار ربط العالم القروي..

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيدة النائبة، معذرة الوقت انتهى، استنفذتم الوقت، رد السيد 
الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

السادة النواب املحتبمين، عندنا 2 ديال اإلشكاالت خصنا نتفاهمو 
عليها:

للجماعات  تعطى صالحيات  بأن  كنطالبو  كنا  كلنا  أنه  األولى هو 
كنتكلمو  للي  ال�ضي  هاد  فيها  بما  للجماعات  تعطات صالحيات  وملي 
راه  الدولة كتعاون،  راه  تعاونهم، ال، طبعا  للدولة خصها  قلنا  عليه 
كتعاون في الطرق، كتعاون في الكهرباء إلى غيب ذلك، اآلن غندوزو لواحد 
مشروع معقد، هذا راه ما�ضي بحال املا، هذا ما�ضي بحال الكهرباء، هذا 
راه بمعنى خصك تجمع هاد، هداك ال�ضي اللي غادي يم�ضي خصك 
كيفاش تجمعوا وبالتالي ال بد من برنامج، هاد الربنامج تدار، كنعتقد 
أنه سينجز، قضية الحكامة اليوم تم اتخاذ القرار أن تشرف عليه 
وزارة الداخلية واحنا نديرو املواكبة التقنية وغنلقاو صيغة ما�ضي على 
الحكامة فقط ديال املياه العادمة، حتى الحكامة ديال جمع النفايات 
وكاينة فيها أيضا إشكال، اليوم ملي مشينا نديرو املطارح ما لقاوش 
الجماعات باش يخلصوا الطن اللي غيم�ضي للمطارح، فاليوم إعادة 
النظر في الحكامة وغادي نرجعوا نركزوا هاداك ال�ضي في نهاية املطاف 
ألن الجماعات كنقول ما قديتش، طبعا الجماعات مسؤول على توفيب 
العقار، عاوتاني نوفروا العقار تيخص ما دمنا مشينا في هاد التوازن بين 
الدولة املركزية وما بين عن مستوى الجماعات املحلية تيخص يتحملو 
املسؤولية ديالهم، طبعا ايال خص إمكانيات غنوفروها حسب الحاجة؛

اإلشكالية الثانية ومعذرة السيد السيد الرئيس، اإلشكالية الثانية 
وهو أن مطالب كثيبة وبالتالي احنا كنمشيو خطوات، كاين مطلب في 
التعليم، مطالب في الصحة، مطالب في الكهربة، مطالب في املاء، مطالب 

في الطرق، مطالب في األسواق األسبوعية، مطالب في السكن، مطالب 
في دعم الفالح راه البالد ديالنا في الحقيقة مللي كنشوفوا الحجم ديال 
اإلمكانيات اللي وضعت، بمعنى راه كاين �ضي بركة في هاد البالد، وإن شاء 

هللا غتكون حتى الربكة على مستوى تطهيب السائل إن شاء هللا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، السؤال الخامس للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية عن 
التنمية املستدامة، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدالحسناحدفى:

فلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، عندي واحد املجموعة ديال األسئلة بغيت نطرحها 
في  تدخل  األسئلة  مجموعة  املستدامة،  التنمية  يخص  فيما  عليكم 
التنمية املستدامة، الكلفة البيئية ديال املغرب حسب البنك الدولي 
هي %3.7 من الناتج الداخلي، هذا هو النمو ديالنا، إذن راه حنا تنبقباو 
في منطقة الصفر، آشنو دارت الحكومة للحد من اآلثار والتأقلم مع 
التحوالت املناخية والبيئية، هادو التزامات ديال الدولة، املغرب من 
الدول القليلة اللي كتدعم املاء املستعمل ألغراض زراعية ولكن في 
نفس الوقت تتبغي تشجع الفالح باش يستعمل التنقيط، هذا فيه 
مفارقة وهذا كذلك تناقض آشنو دارت الحكومة، بالنسبة ملخطط 
الغاز اللي هو على مستوى الطاقة اللي تيطمح املغرب باش يوضعوا منذ 
سنوات، ويساهم في اإلنتقال إلى الطاقات غيب امللوثة ما زال ما يبارح 
مكانه، ا وكاين الحديث على 45 مليار درهم باش نديروا هاد املخطط 
ديال  أخرى  مسألة  كاينة  هادو؟  الفلوس  هاد  غنجيبو  منين  الغازي 
إستعمال ديال الطاقات املتجددة، إعادة بيعها كما تتقول، يعني في 
القانون كاينة هاد املسألة، ولكن كاينة عراقيل، اجتماعات اإلجتماعات 
منذ سنة املشكل ديال إعادة البيع ديال الطاقة املنتجة لم يتم تطبيقه، 
كاينين مستثمرين اللي جاو ومشاو اشنو عملت الحكومة فهاد اإلطار هذا 
نسائلكم السيد الوزير؟ على مستوى التمويل، مثال التمويل األخضر 
كيشكل نسبة قليلة جدا في املغرب، ما تقدمناش فهاد املسألة ديال 

التمويل األخضر رغم أنه كاين إعانات دولية...

فلسيدارئيسافلجلسة:

الوقت انتهى السيد النائب لألسف، الجواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

أستاذ كل سؤال ديالك خاصك تفرقو على أسئلة، ال أنا كنشكرك 
على هاد األسئلة الكثيبة هذا كيبين، الحمد هلل، على تتبع الربملان لهاد 
الدينامية اللي كتعرفها بالدنا. أوال أنا ما متفقشاي على أنه مكاينش 
تنسيق بين جميع القطاعات، بالعكس اليوم كاين إستباتيجية تمت 
مؤشرات  إلى  ترجمت  واضحة  املستدامة  التنمية  في  عليها  املصادقة 



عدد.123–18.جمادى اآلخر.1442  )01.فرباير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7838  

وترجمت إلى برنامج ديال مثالية اإلدارة املغربية وترجمت إلى مخططات 
قطاعية واليوم هاد ال�ضي ولينا كنشروه راه غنبداو نديرو البالغات 
كنشرو كل مخطط قطاعي فين وصل. املخططات القطاعية كلها اليوم 
والت كتاخذ القضية ديال التنمية املستدامة عندك املخطط الجديد 
ديال املاء، املخطط الجديد ديال املاء مشينا لتحلية املياه، كنا غنديرو 
2 و3 دابا غنديرو 6 ديال املحطات ديال تحلية املياه. مشينا لديال 
املياه العادمة نعاودو نستعملوها بدل ما نستعملو املاء اللي تكلمتو 
عليه نوليو كنستعملو املاء الطبيعي نوليو كنستعملو املياه.. كانت عندي 
زيارة لخريبكة ورأينا نموذج ديال أنه الفوسفاط تيتقام OCP ناخذو 
 mètre هاد النموذج باش تعرفو التوجه ديال البالد ديالنا كان كيتقام
cube على املكتب الشريف للفوسفاط 3 دراهم باش كياخذ من املياه 
الطبيعية، الجوفية أو ال من السدود، اليوم تحمل املسؤولية ودار ما 
يسمى بالتدوير كتقام عليه ب 7 دراهم باش مناخذوش من املاء اللي 
كيشربو الناس واللي غيم�ضي للفالحة، هذا توجه كاين في البالد ديالنا. 
الطاقات املتجددة أنجزنا الكثيب، اليوم أستاذ راه 21 مليار ديال الدرهم 
ديال االستثمارات في القطاع الخاص، السيد النائب القطاع الخاص...

فلسيدارئيسافلجلسة:

الوقت انتهى السيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية؟ الوقت 
األصلي السيد النائب انتهى.. اعطيوه فرصة باش يكمل لكم الجواب، 

تعقيب إضافي تفضل السيد النائب.

فلن ئبافلسيدالحسناحدفى:

كاين واحد جوج أسئلة اخرين السيد الوزير، مثال Ecotaxes ياك 
كتستعمل  املعدنية  املياه  وتوزيع  اإلنتاج  شركات  مثال   L›écotaxes
ما  راه  ولكن  محظور  غيب  الصناعي  البالستيك  هداك  البالستيك، 
كتأديش الضرائب. هادEcotaxes كان ممكن أنها تستعمل في تمويل 
هاد املسألة ديال.. ما كايناش هاد املسألة. بالنسبة لالستثمار الوكالة 

الدولية للطاقة اش كتقول؟ كتقول ليك املغرب إيال بغى...

فلسيدارئيسافلجلسة:

الوقت انتهى السيد النائب هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد 
السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

الطاقات  في  الدرهم  ديال  مليار   102 استثمار  تم  الساعة  لحد 
املتجددة، يمكن لي نقول لكم أن البالد ديالنا حطات فيها أقل بكثيب ألن 
ولينا تنديرو الشراكة مع القطاع الخاص، أنتم تعلمون ذلك السيد 
النائب املحتبم، دبا أغلب les centrales اللي كتدار الطاقة الشمسية 
 املكتب الوطني كيشري الكيلو 

ّ
والريحية كيديرها القطاع الخاص وال

واط، هذا واحد التوّجه ممتاز ومرّجح أن هاذ القدر أن يتضاعف عدة 
مرات في املستقبل.

فلسيدارئيسافلجلسة:

العدالة  لفريق  السادس  السؤال  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
والتنمية عن االتجار بالتباث الجيولوجي املغربي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحادافلصد ق:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

املفتوحة  بالسوق  املغرب  أصوات تصف  املحتبم،  الوزير  السيد 
هذا  في  الحقيقة  وجه  أو  صحة  عن  الجيولوجي،  التباث  في  لإلتجار 
الوصف نسائلكم وعن إجراءاتكم اإلستعجالية املتخذة للحفاظ على 

املوروث من هذا التباث أيضا نسائلكم؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيد النائب املحتبم، إيال تّبعنا األصوات وما يكتب فرا يمكن 
الدينا كحلة، ولذلك دائما أنا أدعو إلى االحتياط مما يروج، طبعا ما�ضي 
فقط غيب في التباث الجيولوجي يمكن تكون فلتات وباملناسبة راه كل مرة 
كتسمعو في وسائل اإلعالم كنستبجعو، كنستبجعو حقنا من الخارج 
كنضبطو�ضي حاجة إلى غيب ذلك، راه كاين هاذ ال �ضي في الفلوس التهريب 
ديال األموال كان هاذ ال�ضي في التهرب من الضرائب، بمعنى كل املجاالت 
كاين فيها واحد النوع ديال البشر اللي كيستعمل األمور الغيب قانونية، 
ولكن اللي مهم هو نعرفو شنو دارت بالدنا، درنا قوانين اللي كتضبط 
هاذ ال�ضي اليوم بدينا كنأطرو العملية ديال البحث في املجال ديال كل ما 
هو تراث منجمي والنيازيك و غيبها وغيبها، بدينا كنشتغلو على املتاحف 
ر واآلن مشينا كنشتغلو مع الجهات باش 

ّ
بدينا بواحد املتحف أولي مصغ

نكثبو من هاذ املتاحف، ثم هذا واحد التوجه باش نحافظو على التباث 
الجيولوجي ديالنا ثم أيضا 250 مليون ديال الدرهم استثمارات في مجال 
ديال الجيولوجية اللي كيعطينا املؤهالت الجيولوجية و في نفي الوقت 
كيعطينا أيضا التباث الجيولوجي اللي كاين في البالد ديالنا، باستشارة 
الجامعات  مع  باستشارة  الجيولوجي  للتباث  املغربية  الجمعية  مع 
املغربية باستشارة مع وزارة الثقافة، احنا ماشين في هاذ اإلتجاه ديال 

نحافظوعلى التباث ديالنا الجيولوجي وتثمين هذا التباث.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداإىريساصقلياعدوي:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

شك1فافلسيدافلوزي1،
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هويمكّنا  الوزير  السيد  الجيولوجي  التباث  ديال  ال�ضي  هذ  هو 
نعتربوه أحد أعمدة التنمية املستدامة، خصنا نربطوه بمؤهالت البلد 
السياحة  بتطوير  أيضا  نربطوه  البلد، وخصنا  بتاريخ  نربطوه  خصنا 
الجاذبية ديال اإلقتصاد،  بالتنمية املحلية وبتبسيخ  ونربطوه كذلك 
ما مختلفينش أن التباث الجيولوجي هو ملك ديال الدولة وطبعا املكان 
الطبيعي ديالوهو في املتاحف املتخصصة وهي قليلة لألسف الشديد 
فبالدنا، هاذ التباث يروج بأنه يتعرض الستغالل ونهب بأنه أصبح في 
خطر، طبعا مجموعة من القطع تقتلع من املغرب وتجدها في متاحف 
أجنبية! طبعا تتخرج بأثمنة ومبالغ زهيدة، املغرب معروف أنه واحد كما 
يقال جنة ديال هاذ الجيولوجي، اليوم نتقاسم معكم بعض املقتبحات 
ودقيق  شامل  الجرد  بواحد  القيام  من  البد  أساسية  تنعتقدو  اللي 
للتباث الجيولوج، واليوم هاذ اإلتفاقيات اللي ّدارت مع الجهات إلعداد 
الخرائط الجيولوجية جد مهم، وال سيما أن هاذ الخرائط ال تشمل إال 
واحد %15 من هاذ التباث، هاذ ال�ضي اللي تكلمتيو عليه ديال استكمال 
وتحيين التبسانة القانونية مهم املرسوم ديال 2019 خص التتبع ديالو، 
املهم هو تثمين هاذ التباث وجعل الساكنة املحلية هي املستفيد األول، 
وطبعا التببية والتحسيس عرب اإلعالم والتكنولوجية الحديثة، وطبعا 

توفيب اإلرادة السياسية وأعتقد أنتم تتوفرون عليها لتعبئة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شك1فافلسيدافلن ئبافملحتبم،

طبعا هاذ املقتبحات إن شاء هللا نتمنى نتوصل بها كتابة، هذا كما 
جاء على اللسان ديالكم هذا واحد الكنز كبيب في البالد ديالنا بحال 
الكنز ديال املعادن بحال الثبوات الطبيعية، بحال الكنز ديال التباث 
الجيولوجي نظرا أوال للتنوع اللي كاين في البالد ديالنا والبالد ديالنا تعترب 
من أكثب الدول فيها تنوعا جيولوجيا، ولذلك اآلن كنشتغلو مع الجهات 
على املنتزهات الجيولوجية، راه اآلن اشتغلنا مع بني مالل -خنيفرة- 
ون وغادي نشتغلو مع جهات أخرى باش يمكّنا إن شاء هللا نطورو 

ّ
مك

بالخريطة  نبداو  فقلنا  إمكانيات  نوفرو  طبعا خصنا  املنتزهات،  هاذ 
والتنوع  الجيولوجية  اإلمكانيات  كيعطيك  اللي  ألن  الجيولوجية، 
الجيولوجي ويمكن كاع يتسر لك التباث الجيولوجي هي تدير الخريطة 
الجيلوجية، كاينة خارطة الطريق دبا اآلن أعددنا برنامج 2030-2021 
لحد  ّدارت  اللي  اإلستثمارات  الجيولوجية،  بالخرائط  يتعلق  ما  كل 
الساعة قلت ليكم 256 مليون ديال الدرهم بشراكة مع الجهات وهذا 

�ضيء مفيد غادي يعطينا تصور بالنسبة للمستقبل إن شاء هللا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

العدالة  لفريق  املوالي  للسؤال  سننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية عن اإلستثمار في القطاع املنجمي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحادام1زوق:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

شك1فافلسيدافل1ئيس،

في إطار اإلهتمام باملناطق املنجمية لتافياللت وفكيك وفتحها أمام 
اإلستثمار، نسائلكم السيد الوزير املحتبم عما تقوم به وما ستقوم 
به وزارتكم؟ وماذا عن إمكانية توسيع منطقة نفوذ الكاديطا لتشمل 

الجهات املجاورة كجهة بني مالل-خنيفرة؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شك1فافلسيدافلن ئبافملحتبم،

ألف   60 ديالها  املساحة  جدا  غنية  املنطقة  واحد  كنتكلموعلى 
كيلومتب مربع، 60 ألف كيلومتب مربع اللي كتشمل أعتقد 5 ديال األقاليم 
واللي فيها إمكانيات هائلة، فأول عمل قمنا به طبعا هو هاذيك الكاديطا 
حيناها هاذيك التعاونية اللي كتواكب املنجميين التقليديين حينها تّعين 
بها املدير تّعين املجلس اإلداري، اآلن كنغّيبو الوسائل ديال اشتغال ديال 
هاذ التعاونية، األمر الثاني هو درنا ما يسمى بالخريطة الجيولوجية ديال 
هاذ املنطقة وقّسمناها إلى أجزاء، باملناسبة راه درنا واحد اإلعالن إلى 
ب 4 كيلومتب مرّبع، دبا درنا واحد 

ّ
أجزاء للمستثمرين الصغار وكان كيطل

كيلومتب مربع للصغار ودرنا املتوسطين 4 كيلومتب مربع ودرنا الكبار 16 
كيلومتب مرّبع ، ودرنا طلب عروض ديال الجزء األول ديال اللي غيجيو 
مستثمر للمنطقة إن شاء هللا في إطار يعني املنظومة ديال االستثمار 
ع 

ّ
على املستوى الجهوي اللي غتجي استثمارات مهمة، وبدأنا اآلن نوق

اتفاقيات استثمارات مهمة لهذه املنطقة اللي كنعتقد غتسافد من هاذ 
اإلمكانيات املعدنية اللي موجودة عندها إن شاء هللا، وغتعطي قيمة 

مضافة اقتصادية واجتماعية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزافلع  ض:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد الوزير على عموما على ما تقومون به وخاصة بهاذ 
املنطقة و بهاذ القطاع، وسررنا السيد الوزير بقراركم األخيب بخصوص 
نشر لوائح الرخص املسحوبة أو املتخلى عنها والعمل على إعادة منحها، 
وسررنا أيضا بمقتضيات املرسوم األخيب وكافة اإلجراءات التي تقوم بها 
الوزارة وقد أوضحتم اليوم بعضها، إننا السيد الوزير نقول أن الزمن 
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التنموي هام وعلينا اإلسراع والقيام بجهد أكرب، نريد أن نسمع منكم إن 
شاء هللا مستقبال عدد مناصب الشغل املحدثة مباشرة وغيب مباشرة، 
ونريد أن نسمع منكم أثر قراراتكم على الساكنة من خالل مستوى 
العيش، وعلى األثر أيضا على تنظيم القطاع من خالل عدد الشركات 
املحدثة، وكذا كّميات املعادن املثّمنة عوض بيعها خام وكذا زيادة رقم 
معامالت القطاع، وزيادة حجم اإلستثمار في التنقيب والبحث املعدني، 
ز هنا السيد الوزير 

ّ
وعدد املستثمرين املحليين والدوليين، ونريد أن نرك

الكثيب  بال�ضيء  قمتم  الوزير  السيد  بدون شك  العلمي،  البحث  على 
بالرباط  للمعادن  الوطنية  للمدرسة  العلمي  البحث  مركز  بخصوص 
ولكن مازال هذا املركز لم يخرج للوجود، فلهذا نريد منكم السيد الوزير 
أن تركزوا أكثب على هذا املركز ألنه بدون شك سيساعد على تنمية 
املستوى  على  كذلك  وسيساعد  العلمي  البحث  مستوى  على  املجال 

األمني، تعلمون وفاة شاب.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شك1فافلسيدافلن ئبافملحتبم،

نبغي نأكد ليكم أن الدينامية اللي انطلقت في القطاع ديال املعادن 
منذ مدة الهدف منها هو تشجيع اإلستثمار، طبعا هذا مرتبط بواحد 
السؤال غادي يجي سؤال مرتبطين طبعا التبسانة القانونية مراجعة 
ديالها، مواكبة املستثمرين سواء كانوا مغاربة أوكانوا أجانب من الصغيب 
إلى املتوسط، أضف إلى ذلك قلت ليكم هونعطيو نوع من الوضوح 
ي كتجي الخريطة الجيولوجية تنشر مباشرة ليعرف 

ّ
للمستثمر هو أنه مل

الناس املؤهالت اللي عند البالد ديالنا، وإيال الحظتو نظام املعلومات 
لع اإلنسان على املؤهالت 

ّ
ديالنا راه اآلن il est accessible راه تيمكن يط

اللي موجودة في الباب، طبعا املجال يجب أن يكون للمستثمر وليس 
الذي يحصل على الرخصة وال يقوم بأي �ضيء، فيما يتعلق باملركز ديال 
البحث العلمي راه كان عندنا السيد وزير التعليم العالي جزاه هللا خيبا 
راه احنا اشتغلنا معه وعدني قريبا إن شاء هللا غيعطيو املوافقة ديال 
هاذ املركز ديال البحث العلمي التابع للمدرسة، واللي غادي يعاون في 
املجال ديال البحث العلمي وفي املجال أيضا ديال املختربات فيما يتعلق 
باملعادن ونحتاج إلى هذه الخدمات، ما كاينش فقط غيب التنقيب ولكن 
بالنسبة  قيمة مضافة  املعدنية وهاذي كتخلق  بالخدمات  ما يسمى 

للساكنة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

املعدنية  باملقاولة  النهوض  عن  اإلشتباكي  للفريق  املوالي  السؤال 
واعتماد مبدأ األفضلية الوطنية، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداسعيدابعزيز:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، طبعا في نفس السياق احنا كنسائلوكم بخصوص 
بالدنا  أنه  الوطنية خاصة  املعدنية واعتماد مبدأ األفضلية  املقاولة 
تشهد في السنوات األخيبة إلى إقرار مبدأ األفضلية الوطنية، واليوم كيما 
قلتو السيد الوزير في الرد ديالكم قبل قليل أنه كاين واحد التبسانة 
قانونية تتواكب هاذ املجال ديال املعادن، املرسوم 543.19.2 اللي جا 
في عز أيام الحجر الصحي أضّر باملقاولة الصغيبة واملقاولة الصغيبة جدا 
وأيضا املقاولة املتوسطةن هنا السيد الوزير بغينا نسائلوكم على شنو 

غادي تعمل عليه الحكومة باش أنها تنهض بهاذ املقاولة؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شك1فافلسيدافلن ئبافملحتبم،

املرسوم األخيب واللي مع السيد وزير املالية طلبنا خذينا قرار باش 

نأجلو التطبيق ديالو نظرا لسنة ديال كوفيد، هذاك املرسوم جا قبل 

كوفيد ولكنه خرج معه، غيب باش القضية تكون واضحة ما�ضي فقط 

كوفيد واحنا بالعكس، الدولة الحمد هلل الحكومة مشات في اإلتجاه 

تعاون الشركات وتعاون املواطن فهاذ املرحلة، ولكن هو كان قبل ولكن 

صدر فيما بعد، ولذلك خذينا قرار باش أننا نأّجلو التطبيق ديالو حتى 

تدوز، ولكن باإلضافة لهاذ ال�ضي اليوم األفضلية الوطنية أعتقد عليها 

رتو في الوالية السابقة بعد ّما خذينا اإلذن طّبقناه في 
ّ
ك

ّ
إجماع إيال ذ

الوزارة ديال التجهيز واش عقلتو؟ اللي انتقلنا من %40 ديال نسبة 

الشركات اللي كتشتغل في التجهيز حوالي 30 مليار ديال الدرهم ديال 

االستثمارات، وصلنا اليوم في بعض القطاعات ملائة في املائة وصلنا 

ل %95 في بعض القطاعات وصلنا ل 80% بعض القطاعات، وراه 

م عليها السيد الوزير ديال التجهيز، اليوم تم هذا التوجه هو تعميم 
ّ
تكل

األفضلية الوطني، اإلندماج الصناعي إيال اخذا �ضي واحد صفقة عندنا 

يعاّونا على الصناعة الوطنية، إيال غنديرو صفقات نعطيو اإلمكانيات 

للشركات اللي تستقر في البالد ديالنا، واحنا غاديين فهاذ اإلتجاه إن شاء 

هللا من خالل طلبات العروض باش يكون التوازن بين اإلستثمار الوطني 

واالستثمار األجنبي مع املواكبة ديال الشركات اللي كتستثمر سواء كانت 

صغيبة أو كبيبة فهاذ املجال.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيد النائب.
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فلن ئبافلسيداسعيدابعزيز:

شك1فافلسيدافلوزي1،

أكيد أنه هذا بالنسبة لألفضلية الوطنية مبدأ متفق عليه وكاين 
عليه إجماع وطني، وبالتالي فمشينا في القوانين ديال املالية ال ديال 
2020 وال 21 من أجل الرفع ديال الضريبة على السيارات ديال بعض 
املنتجات من أجل أننا نحميو اإلقتصاد الوطني، نفس ال�ضيء بالنسبة 
للمقاولة املعدنية السيد الوزير على مستوى مثال الزيادات اللي كاين 
على الواجبات عن الخدمات املقدمة خصها يكون فيها تخفيض باش 
نشّجعوهاذ املقاوالت، بالنسبة للملف ديال طلب السند املنجمي أيضا 
خص يكون بسيط ما يكونش معقد باش املقاولة الوطنية تشتغل، ألنه 

مقاوالت مواطنة أو اللي كتشغل يد عاملة جحد مهمة السيد.

فلسيدارئيسافلجلسة:

ديال   3 ليكم  بقات  الوزير  السيد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل 
الثواني فقط

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

ن منها مقاوالت تيخّصها تعطي املقابل للدولة، غيب 
ّ
هذه معادن نمك

باش نعرفو هذه ثروات تتقولو لينا الريع حتى احنا بغينا نرّجعو شوية 
ديال الفلوس للدولة باش يمكّنا نطورو هاذ املعادن.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، السؤال األخيب لفريق األصالة واملعاصرة عن الربنامج الوطني 
لتطهيب السائل املندمج، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداأحاداب1يجة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير املحتبم، الغرض من هاذ السؤال ديالنا هو أي موقع 
للمخططات املديرية املحلية والجهوية داخل الربنامج الوطني للتطهيب 
السائل؟ وخاصة في املدن اللي كتعرف مشاكل خطيبة كمدينة الدار 
تطهيب  في  نجحنا  أوّدي  قلتي  سبق  قبيلة  املديري  املخطط  البيضاء 
السائل في املدن، ما نكونوش احنا في الدار البيضاء في املنطقة الجنوبية 
cipere.collecteur 85 مليار، ولكن ما نجحناش في املنطقة الشرقيةن 
في  الصدري،  الحي  في  نجحناش  ما  السلطان،  درب  في  نجحناش  ما 
هذا  الشبكة  للسقوط،  آيلة  املنازل  املحمدي،  الحي  في  الربنو�ضي، 
املفوض  مستوى  على  املربمجة  واالستثمارات  املرصودة  اإلمكانيات 
واملفوض إليه ال تكفي لتغطية الحاجيات األساسية وال لتنفيذ املخطط 
وأن  البيضاء خاصة  الدار  مدينة  ديال  تطهيب  ديال  الجهوي  املديري 
هذه املدينة راه كيفما قلتي قبيال راه تتعرف واحد التوسع كبيب واحد 
التشتت أحياء جديدة بنايات جديدة يعني احنا الفيضانات وخا هاد 

اإلمكانيات اللي كاينة دبا والعقد قريب يسالي ما غيمكنش نحلو املشكل 
ديال تطهيب إيال ما دخالت الدولة وتدخالت الحكومة من خالل الوزارة 
ديالكم خاصة أنه دستوريا بأن الحكومة تواكب الجماعات التاربية في 
عدد كبيب من الربامج واملشاريع وأدلكم على النقل الحضري في مدينة 
الدار البيضاء الدولة اعطات 80 % في ere ligne 1 ديال التبامواي في 
la 2eme.ligne ديال التبامواي في ديال التبامواي في 3eme في الحافالت 
ذات الجودة العالية، لذلك نطلب التدخل ديال الوزارة في هاذ املخطط 
املديري ديال الدار البيضاء ألنه يفوق اإلمكانيات املالية والتقنية تيفوق 
كل �ضي هاد املخطط اللي تنتمناو احنا يفك املشاكل ديال الدار البيضاء 

كلها غدا تصب عاوتني الفيضانات املنازل اآليلة للسقوط..

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

على أيه حال، ربما كان ممكن أن يوجه إلى جهة أخرى غيب باش 
القضية كل واحد كيدير اللي عليه، أوال ملي تناخذو الربامج اللي دارت 
في بالدنا بالنسبة للمدن، خاصنا نهنيو نفوسنا، رغم قبل قليل قلت 
اإلمكانيات متوسطة اللي في بالدنا، املدن ديالنا اليوم ما�ضي هي املدن 
قبل 5 سنوات، ما�ضي هي املدن قبل 10 سنوات، حتى العالم القروي، 
غيب اللي ما بغاش يعتبف بهاد ال�ضي، ما زال كاين نقص، متفق معاك، 
ولكن را رجعنا من بعيد، الدار البيضاء وحدها في 5 سنوات أشرف 
جاللة امللك على إطالق برنامج تنموي ديال 33 مليار ديال الدرهم وأنتم 

تعلمون ذلك..

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت، السيد الوزير، نعاودو نرجعوا، هل هناك تعقيبات 
إضافية، كملتي الوقت أ السيد النائب، 10 ثواني تفضل.

فلن ئبافلسيداأحاداب1يجة:

 les secteur ديال   harmonisation عندنا  احنا  اقتباحية   ..
الكهربة  وعندنا  مكلفين  والتطهيب  واملاء  والتطهيب،  والضو  املا  ثالثة 
harmonisation ديال دبا أحياء محيطية ديال الدار البيضاء في الحي 
الحسني، في ليساسفة، فهدا، في عين لغالن، باقي عندهم one دبا ضيع 
على الدار البيضاء مليار ديال الدرهم من 2014 حتى 2020 مليار ديال 

سنتيم، وهذا ممكن نديروها التطهيب.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، هناك تعقيبات إضافية؟ طيب السيد الوزير في حدود ما 
تبقى.
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فلسيداعزيزارب ح،اوزي1افلط قةاوفملع ىناوفلبيئة:

شكرا السيد النائب املحتبم، وزارة الداخلية أطلقت الدراسة هاد 
على  موقعه  من  كل  كاملين  وقتنعنا  تغيب،  كيخصها  كاملة  املنظومة 
أننا نمشيوا إلى شركات جهوية ديال التوزيع اللي كتجمع ما بين املاء 
والكهرباء وتطهيب السائل ويمكن نعطيوها خدمات أخرى طبعا مع توفيب 
اإلمكانيات، ولذلك كتالحظوا استثمارات كلها في املدن ما تديرهاش 
املدن وال تديرها الجهات، راه كاين الدعم كيجي من عند الحكومة باش 
يمكنا نميو املدن ديالنا، ما يحصل هذي مناسبة ما�ضي باش ندافع 
جميعا  تفاجئون  طبيعية  أمور  هناك  تكون  عندما  واحد،  �ضي  على 
يقع مثل ذلك، ولكن واش كنستثمروا على حسب االستثناء ول على 
حسب املعدل، إيال بغينا ناخذوا الطريق السيار، إيال بغينا نحسبو على 
الجمعة اللي كيمشيوا في العشية وال األحد اللي كنبجعوا خصنا نديروا 
6 ديال الخطوط دالطرقات، منين نجيبوا الفلوس، وبالتالي كنستثمروا 
على املعدل الذي يقع وعندما يقع االستثناء خص نكونوا جاهزين باش 
ندخلوا في الوقت املناسب ملعالجةاالستثناء، جميع املدن في العالم أنها 

تستثمر على املعدل وتستثمر على االستثناء.

فلسيدارئيسافلجلسة:

 شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على مساهمتكم معنا في هاد 
الجلسة، ننتقل لقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية وأرحب بالسيد 
توزيع  معاييب  عن  أولها  والتنمية  العدالة  لفريق  سؤالين  في  الوزير، 

الدعم على املدارس العتيقة، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداحسناب1وى:

يبارك الجميع عملية االحتضان والدعم وتأهيل املدارس القرآنية 
املادي  الزخم  أن  إال  املحقق،  اإلندثار  إنقاذها من  تم  والتي  العتيقة 
رغم  يخفت  وبدأ  من طرفكم  القطاع  هذا  به  الذي حظي  واملعنوي 
استمرار تنامي هذه املؤسسة بأجام ومستويات دراسية متفاوتة، إن 
على مستوى جودة التحصيل أو على مستوى الخدمات أو على مستوى 
التدبيب اإلداري والتببوي، لذا نسائلكم السيد الوزير ما هي املعاييب التي 
املؤسسات؟  لهذه  واللوجيستيكي  املالي  الدعم  توزيع  في  اعتمدتموها 

شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداأحادافلتوايق،اوزي1افألوق فاوفلشؤونافإلسالمية:

فلسيدافل1ئيسافملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

أشكر السيد النائب املحتبم على سؤاله، املعاييب التي تتبعها الوزارة 

في توزيع بعض اإلعانات هي: أوال تسوية الوضعية القانونية للمدرسة، 
املدرسة  التزام  الدراسات واالمتحانات،  بتطبيق نظام  املدرسة  تقيد 
بتطبيق برامج ومناهج التعليم العتيق، نتائج االمتحانات اإلشهادية، 
التالميذ  وعدد  وإناثا  ذكورا  باملدرسة  املسجلين  املتمدرسين  أعداد 
الداخلية  من  املستفيدين  املتمدرسين  أعداد  األجانب،  والطلبة 
التجهيزات  ونوع  وكمية  التجهيزات  من  الفعلي  الخصاص  واإلطعام، 
احتياجا  األكثب  باملناطق  املدرسة  وجود  للمدرسة،  سابقا  مة 

ّ
املسل

بعها، شكرا.
ّ
للتعليم العتيق، هذه هي املعاييب التي نت

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامحادازويتن:

طرف  من  املبذولة  الجهود  كنقّدرو  احنما  فعال  الوزير،  السيد 
الوزارة في دعم هاذ املؤسسات وتطوير املؤسسات ديال التعليم العتيق، 
وفي نفس الوقت كذلك كنقّدرو الجهود اللي كتبذلها األطر العاملة في 
هاذ النوع من التعليم سواء املدّرسين سواء اإلدارة سواء املؤطرين، 
وفي نفس الوقت كنقّدرو الجهود اللي بذلتوها منذ انطالق هاذ التعليم 
العتيق وإدخلها في النظام ديال الوزارة، ولكن في نفس الوقت السيد 
الوزير حنا سألناكم على املعاييب اللي كتوزعو بها وكدعمو بها هاد سواء 
ال من ناحية على مستوى املنح اللي كتعطيوها للتالميذ ديال التعليم 
اإلبتدائي وال التعليم األولي مع املقارنة ديالهم مع التعليم اإلعدادي 
والثانوي وال كذلك على مستوى التعليم العالي ثم في نفس الوقت على 
مستوى املنح اللي كتعطيوها للمدرسين، ما هي املعاييب اللي كتوزعو 
بها أو كتفرقو بها بين املدرسين في التعليم األولي مع التعليم االبتدائي 
واإلعدادي والثانوي بحال اللي هو معمول به مع املؤسسات التابعة لكم 
للوزارة وال اللي تابعة لوزارة التعليم، وفي نفس الوقت كذلك بالنسبة 
للدعم اللي كتعطيوه للتجهيزات يعني من أفرشة إلى آخره، واملنح اللي 
كتعطى للتالميذ املقيمين بالداخليات كذلك نفس التساؤل شنا هي 
املعاييب؟ ألن ما�ضي نفس التالميذ اللي كيدرسو في التعليم االبتدائي 
وال األولي ما�ضي هما نفسهم اللي كيدرسو في التعليم العالي، وبالتالي 
يعني بغينا، حنا بغينا نحاولو ما أمكن في إطار هاد الدعم اللي احنا 
بالطبع السيد الوزير حنا في اللجنة، حنا يعني تعرفنا على امليزانية ديال 

التعليم، هو سواء..

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيبات  هنا  هل  انتهى،  الوقت  النائب،  السيد  انتهى  الوقت 
إضافية؟ الرد السيد الوزير.

فلسيداأحادافلتوايق،اوزي1افألوق فاوفلشؤونافإلسالمية:

املحتبمة،  النائبة  السيدة  املحتبم،  النائب  السيد  تعرفون  أنتم 
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تعرفان أن هذا التعليم كان في سنة 2004 امليزانية ديالو 3 ماليين ديال 
الدرهم، اآلن والحمد هلل، 318 مليون درهم وهي غيب كافية. أما فيما 
يتعلق باملعاييب، فهي نفس املعاييب مكاين ال �ضي تمييز وال حتى حاجة. 
بالنسبة للمنح ديال االبتدائي وال املنح ديال اإلعدادي وال الثانوي وال 
السن  تجاوز  بقضية  يتعلق  فيما  العالي  على  اآلن  كندافعو  العالي، 
املنصوص عليه في املنح لعلنا نتوصلو في القريب إن شاء هللا ل�ضي حل، 
فهاد التعليم هذا يحظى بعناية تامة وهو له خصوصية كما تعلمون، ما 
هو ال حر وال يعني كذا ولكن يمد بكل ما يحتاج إليه في حدود اإلمكانات 

املتاحة للوزارة، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السؤال الثاني لفريق العدالة والتنمية عن محاربة ظاهرة األمية، 
تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيدامصطفىازيتي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلسيدافلوزي1افملحتبم،

التببية  الديني  الشأن  إصالح  في  املساهمة  األساسية  األركان  من 
اإلسالمية ومحو األمية، لذا نسائلكم السيد الوزير ما هي إستباتيجية 
الوزارة املساهمة من أجل تقليص نسبة األمية على املستوى الوطني؟ 

وما هو معدل النجاح في امتحانات الشهادات باملساجد؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيداأحادافلتوايق،اوزي1افألوق فاوفلشؤونافإلسالمية:

شكرا السيد النائب املحتبم والشكر لفريقكم، كما تعلمون برنامج 
محاربة يعني الجهل بالقراءة والكتابة انطلق سنة 2000-2001 بتعليمات 
ملكية سامية، من أميب املؤمنين، جاللة امللك، محمد السادس، حفظه 
هللا، وهاذ الربنامج اآلن وصل ل 3 ماليين و627 مستفيد، منهم مليون 
و472 ألف بالعالم القروي %40، وكيأطرو 10 آالف ديال املؤطرين من 
مدّرسين ومن تربويين، والنسبة ديال النجاح فيه كما سّولتو 80 حتى 
ل %85، وإن كان والحمد هلل أن %70 من املستفيدات هم من النسا، 
مو يقراو ويكتبوراه ربما اآلثر 

ّ
ء وهاذي له أهمية كربى ألن النساء إذا تعل

م ويقرا ويكتب، لكن هاذ القضية باش 
ّ
ديالهم أكثب من الرجل اللي كيتعل

نذكرو شوية القضية ديال محاربة األمية على الصعيد الوطني خصها 
�ضي إجراءات مساعدة ، �ضي إجراءات اللي نقولو فيه افي العام الفالني 
ما غيبقاش عندنا �ضي واحد كذا، هاذي إجراءات يعني واحد املجموعة 
ل ما يكفي�ضي أننا نقولو ها هو العرض 

ّ
ديال اإلجراءات كيخصها تدخ

شكون هو اللي طالب، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةاحي ةاسكيحيل:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، يبذل املغرب مجهودات كبيبة وكبيبة جدا في اتجاه 
تخفيض معدل األمية من ستينيات القرن املا�ضي إلى يومنا هذا، ننوه 
طرف  من  املبذولة  القيمة  طبعا  املبذولة  باملجهودات  عاليا  ونثمن 
خالل  املجال خصوصا  هذا  في  والشركاء  املتدخلين  الدولةومختلف 
العقد األخيب، السيد الوزير، لقد كانت لجائحة كورونا تأثيبا مباشرا 
على برامج محو األمية بعد قرار تعليق الدروس، إذ تم توقيف إجراء 
الدروس،  تم استئناف  اليوم  املعتاد،  الوقت  في  النهائية  االمتحانات 
وهلل الحمد، حضوريا بعد توقف دام زهاء العشرة أشهر، طبعا البد 
من األخذ بعين اإلعتبار تطور الوضعية الوبائية التي باتت واقعا ينبغي 
التعايش معه مؤكدين على ضرورة التفكيب في استثمار املوارد الرقمية وما 
يتيحه عالم املعلوميات من أجل تجاوز إكراهات الوضع الصحي وحالة 
الطوارئ ليس فقط ببث دروس محو األمية عرب قنوات القطب العمومي 
وإنما بخلق آليات جديدة أسوة بقطاع التببية والتكوين كإنشاء موقع 
خاص ومنصة رقمية مجانية و ملا ال إنشاء تطبيق مبسط يعمل بدون 
إنتبنيت خاصة وأن عددا من املستفيدين من هذه الدروس يجتهدون في 

إستعمال مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الرد السيد الوزير.

فلسيداأحادافلتوايق،اوزي1افألوق فاوفلشؤونافإلسالمية:

شكرا لك جزيال السيدة النائبة املحتبمة، قبل كوفيد الوزارة يعني 
عملت على محاربة األمية بواسطة التلفاز واألنتبنيت وما زالت مستمرة، 
يكون طلب  راه كيخصو  قبل  من  قلتها  اللي  الكلمة  نقول  نعاود  غيب 
ولكن كتكون طلب ما�ضي غيب ألننا بغينا نستافدو من القراءة والكتابة 
وتكون الضرورة ديال القراءة والكتابة بشكل من األشكال، يعني فهادي 
الوسائل كلها إيال ما كانتش يعني واحد اإلجراءات أخرى غادي نبقاو 
دائما يعني كاين عدد ديال الناس ما محتاجينش ال يقراو وال يكتبو وهذا 
هو اللي، مثال السيدات عندهم غرض باش يقراو القرآن داك �ضي الش 
كيقراو كيمشيو يحاربو األمية، كيخص العمال يكون أنه ما مقبول إال 
اللي عندو واحد اإلشهاد يعني أنه كيعرف يقرا ويكتب عاد إلى غيب ذلك، 

شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، معذرة. إذن شكرا لكم السيد الوزير 
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في  للتحدث  وننتقل  الجلسة،  هذه  في  معنا  مساهمتكم  حسن  على 
إطار املادة 152 ونبدأ باملداخلة األولى لفريق األصالة واملعاصرة عن 
املطاعم  إلغالق  األخيبة  اإلحتبازية  للتدابيب  االقتصادية  التداعيات 
واملقاهي والبدائل التي تم توفيبها للفئات املتضررة، تفضلوا السيد 

النائب في دقيقتين.

فلن ئبافلسيداعزيزافللب ر:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

أوال كان من املفروض الحكومة واالغلبية ديال الوزراء يكونو هنا 
ولكن احنا ما كاين حتى �ضي وزير، ولألسف إذن نحيط الحكومة علما 
تبعا للمادة 152، فما هي البدائل التي تم توفيبها للفئات املتضررة 
بداية من املقاهي واملطاعم وأصحاب الحافالت..؟ أصحاب الحمامات 
األصيلة البلدية املرشدين السياحيين، لم يستقد لحد اآلن من ألفين 
درهم رغم تعهدات الوزيرة والتزامها وكذا عدم الخروج بالقانون الجديد 
لقطاع املرشد السياحي، التجار الصغار، الحرفيين من جميع الفئات، 
األجواق عامة مثال عيساوة كناوة وغيبهم، ماذا أعددتم لتعويضهم؟ 
فالبد من إيجاد حلول جد جد سريعة من أجل إنقاذ هاذ الفئات من 
هاته  الصغار  والتجار  التقليديين  الصناع  مآل  فما  القلبية،  السكتة 
الفئات كلها في حالة إعادة الحجر الصحي؟ وكيف سنتعامل بامللموس 
معها اقتصاديا عوض خطابات الحكومة اللي خطابات كالسيكية بدون 

يعني بدون معنى؛

إذن اليوم الحمد هلل وإلى غاية قراءة هذه املداخلة لم يسجل املغرب 
وال حالة من الساللة الجديدة لوباء كورونا، لكن كل فئات املجتمع 
متخوفة من حجر صحي جديد، إذ ما تم تسجيل ارتفاع في أعداد حالة 
اإلصابة هاذ الحجر ال قدر هللا قد يضر باقتصاد بالدنا ويقيس نسبة 
نمو سلبية قد تصل حسب مندوبية التخطيط إلى ناقص %5.1، فماذا 
أعدت الحكومة للتخفيف من تبعات هذه األزمة على قطاعات تكاد 
تصبح منكوبة؟ كقطاع ممولي الحفالت والحمامات الشعبية كما قلنا 
سابقا، وتستقبل الزبناء على قلتهم لتدبيب فواتيب الكراء، املاء الكهرباء 
والعمال العمال على حافة التشريد، إذ لم يكن هناك دعم حقيقي 
وباملناسبة  طريق  عن  الجائحة  و..  الوباء  على  التغلب  لغاية  وقوي 

بعجالة ال بد لي...

فلسيدارئيسافلجلسة:

تراجع  عن  الحركي  للفريق  الثاني  الطلب  النائب،  السيد  شكرا 

مخزون الدم وخطط الحكومة ملواجهة النقص املسجل باملستشفيات 
واملراكز الصحية، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافلحكيمافألحادي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

في ظل غياب الحكومة أيضا وعدم تفاعلها مع تنزيل مقتضيات 
املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النواب، نتقدم في الفريق الحركي 
بهذه اإلحاطة لننبه الحكومة وندق ناقوس الخطر حول النقص الحاد 
الذي يعرفه مخزون الدم على مستوى مراكز تحاقن الدم واملستشفيات 
واملراكز الصحية بمختلف جهات وأقاليم اململكة. فالوضعية الحالية 
أن  يمكن  ال  الحالي  االحتياطي  أن  كما  جدا،  املخزون ضعيفة  لهذا 
يستجيب للحاجة من هذه املادة إال خالل أيام معدودات، بل إن بعض 
املراكز الصحية تنعدم فيها هذه املادة بشكل كلي وبالتالي فإن إنقاذ 
حياة شخص في حاجة إلى الدم يضطر عائلته ومعارفه إلى البحث عنها 
أو البحث عن متربعين بها بمجهود شخ�ضي ال سيما إذا كان األمر يتعلق 
بفصيلة دموية نادرة ال تقبل التربع إال من فصيلة دموية مماثلة. هاد 
الواقع أدى بطبيعة الحال إلى إزهاق أرواح نساء حوامل ونساء أثناء 
الوالدة وأرواح ارتهنت استمراريتهم على قيد الحياة بتزويدهم بالدم وال 

سيما أثناء العمليات الجراحية املتبتبة عن حوادث السيب وغيبها.

أكيد أن التربع بالدم ارتبط بالثقافة التضامنية للمغاربة، وأكيد 
كذلك أن جائحة كورونا وتداعياتها قلصت من منسوب التربع التلقائي 
ولكن الحكومة مدعوة ليس فقط لتكثيف حمالت التربع وفق التدابيب 
اإلحتبازية ولكن أيضا إيجاد مقاربة أخرى لدعم بنك الدم ولو تطلب 
األمر الحصول عليه بمقابل وتزويد املحتاجين له بمقابل كذلك، علما 
أن من يرغب في الدم حاليا يؤدي مقابال له وال سيما ونحن على أبواب 
تطبيق التغطية الصحية الشاملة. ولوضع الحكومة في صورة الخطورة 
املتبتبة عن نقص الدم وعن نقص األطر التمريضية املتخصصة أحيلكم 
على معاناة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خاصة إقليم العرائش ومركز 

تارجيست تحديدا، باملناسبة نطالب في الفريق الحركي، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيدات  النواب،  السادة  إذن  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
النائبات هكذا نكون قد استنفذنا جدول أعمال هذه الجلسة، شكرا 

على تعاونكم راعتافلجلسة.
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محض1افلجلسةافلسبعينابعدافمل ئتين

فلت ريخ: اإلثنين 11 جمادى اآلخرة 1442ه )25 يناير 2021م(.

فل1ئ سة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعون  وثمانية  ساعتان  فلتوقيت: 
الثالثة بعد الزوال والدقيقة الثانية عشر.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  فألعا ل:  لدولا
الحكومية التالية:

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .-

التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة؛ .-

الشغل واإلدماج املنهي؛ .-

الثقافة والشباب والرياضة. .-

فلسيدامحادالوىفرارئيسافلجلسة:

فلسيدافلوزي1افملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات نظامنا الداخلي 
الحكومي،  العمل  ملراقبة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص 
ويتضمن جدول أعمالها 28 سؤاال شفهيا موزعة على القطاعات التالية: 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ التضامن 
والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة؛ الشغل واإلدماج املنهي؛ وأخيبا 

قطاع الثقافة والشباب والرياضة؛

نستمع  املوقر  ملجلسنا  الداخلي  النظام  من   149 للمادة  وفقا 
للمراسالت الواردة على الرئاسة، تفضلوا السيد النائب املحتبم أمين 

املجلس لتالوتها.

فلسيدافلس لكابولوناأمينافملجلس:

فلسيدافل1ئيس،

توصل مكتب املجلس بمقتبحات القوانين التالية:

وتتميم  بتغييب  يق�ضي  قانون  مقتبح  والتنمية  العدالة  فريق  من 
القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية 

وتقسيم العقارات؛

املتعلق   62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغييب  يق�ضي  قانون  مقتبح 
بمدونة املحاكم املالية؛

ومن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتباكية مقتبح قانون يق�ضي 
بنسخ املواد 20-21-22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة األسرة؛

توصلت رئاسة مجلس النواب من 18 إلى 25 يناير 2021 ب 39 
195 جواب عن األسئلة الكتابية،  59 سؤال كتابي،  سؤال شفوي، 

شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شك1فافلسيدافألمين،

حض1فتافلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

فلسيدافلوزي1،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  بقطاع  ونستهلها 
النباتات  إلستغالل  الشراكات  تنمية  عن  األول،  السؤال  والغابات، 
الطبية والعطرية للسيدات والسادة النواب املحتبمين عن فريق العدالة 

والتنمية فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضل السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعا1اا �سيااه1ي:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلسيدافلوزي1افملحتبم،

النباتات  ديال  بالثبوات  غنية  خصوصا  ديالو  والجبال  املغرب 
العطرية والطبية، درنا تحت هاد القبة القانون باش بدلنا املعهد ولى 
وكالة، وتكون عندو الحرية باش يزيد القدام، اشنو درنا في اآلثر ديال 
هاد القوانين؟ التطوير ديال هاد املجال، األثر ديالو على الساكنة املحلية 
والتثمين ديال هاد النباتات على الصعيد الوطني والدولي. شكرا السيد 

الوزير، شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيسافملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

اللي  النباتات الطبيعية والعطرية  الوزارة كتشرف على تدبيب  هي 
في  موجودة  اللي  وكذلك  الغابوي،  املجال  في  طبيعي  بشكل  كتنموا 
األرا�ضي الفالحية، 800 ألف هكتار من األرا�ضي كيتم استغاللها إلنتاج 
تقريبا 35 ألف طن يعني من كتلة نباتية سنويا اللي كيوفر نصف مليون 
يوم عمل للساكنة، والصادرات ديال هاد املنتوجات هي تقريبا فيها 615 
مليون ديال الدرهم، ولضمان اإلستغالل املعقلن لهاد النباتات باملجال 
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الغابوي في إطار عقود شراكات تم تنظيم وتكوين تقريبا 75 تعاونية منها 
60 تعاونية كتعمل في التثمين ديال مادة أزير، وكتضم 5100 منخرط 
التقني  التكوين  ديال  املجال  في  الدعم  من  منهم  كبيب  عدد  استفاد 

واإلداري وتحسين االستغالل والتسويق.

فلسيدارئيسافلجلسة:

فريق  عن  للتعقيب  النواب  أحد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية مشكور.

فلن ئبافلسيدامحادافلحادفوي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلسيدافلوزي1افملحتبم،

احنا ملي طرحنا هاد السؤال باش نشوفو هذه اإلجراءات واألثر 
ديالها على األهداف التي كانت مسطرة من قبل وأن نتوجه بمجموعة 
من املحددات فيما يستقبل من األيام، وعلى رأسها أن نضمن الجودة 
ديال املنتوج ديال هاته النباتات وهاته األعشاب، وأعني بذلك أن يكون 
نتفاجؤوش  ما  باش  الصحية  السالمة  مكتب  من  املواكبة  من  نوع 
ببعض اإلشكاالت مثل اللي وقع في النبات ديالن النعناع أو اللي وقع 
في الصبار، يعني كيخص اآلن تكون بشكل استباقي واحد النوع ديال 
اليقظة يشوفوا في الدول األخرى، ما هي اآلفات التي يمكن أن تؤثر على 
هذا النباتات؟ وخاصة املراقبة ديالها باش ما يكونش إستعمال املبيدات 
نباتات  سميتها  هادي  ألن  األسمدة،  إستعمال  أو  عشوائية  بطريقة 
طبيعية، سميتها أعشاب طبيعية، أهم ما غادي يمس الصورة ديالها إلى 
بدات بواحد الشكل عشوائي وكتستعمل في هاته األمور، بشكل استباقي 
حتى داك ال�ضي اللي كان وقع في الصبار وتعمم على كثيب من املناطق 
واستبشروا خيبا وبدا عندهم مدخول جيد ملي جات الحشرة القرمزية 

أثرت على الجميع، فلذلك البحث العلمي اإلستباق في ضمان الجودة؛

ثانيا-اإلستدامة بتنسيق مع املياه والغابات فينا هي املناطق اللي 
فيها بعض األشياء؟ بل نشجعو التعاونيات هما يحافظوا على الغابة ايال 
عندهم املدخول منها، وأخيبا التصنيع املحلي والتسويق والبحث عن 

األسواق وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، هل من تعقيب إضافي؟ بالتي السيد 
الوزير، هل من تعقيب إضافي طبقا للمادة 267؟ ال تعقيب، تفضلوا 

السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

أنا سبق لي وقلت بأنه تقريبا 75 تعاونية اللي كتضم 5100 منخرط 
كتشتغل فهاد القطاع والتصدير ديال راه كيوصل تقريبا 615 مليون 
ديال الدرهم، إذن كاين تحويل وكاين مساطر وكاين عمل، ال بد ما 
اعطى  اللي  املغرب  غابات  ديال  الجديدة  اإلستباتيجية  بأن  نقول 
2020 كرست  فرباير   13 في  ينصره،  الجاللة، هللا  انطالقها صاحب 
املقاربة التشاركية بين مع األفراد والجماعات واملؤسسات في تدبيب هذه 
النباتات بما يضمن ديمومتها، onssa تتابع عن كثب في يعني ما يقع في 
هاد ال�ضي ديال األمراض وكتم�ضي كتطور، اللي وقع في la maladie ديال 
املرض ديال الهندية أنه هذا مرض اللي كاين في العالم كلو اللي دخل 
لينا مع األسف، ولكن اللي الحمد هلل لقينا ليه اآلن الحل حيث كاين 
 la لهاد resistant اللي هما جداد اللي les gynotypes واحد سبعة ديال
maladie واللي غادي نعطيوا اإلنطالقة ديالوا هاد الشهر للي جاي إن 

شاء هللا باش يتم التعميم ديالو شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بمخطط املغرب األخضر 
ومسألة اإلكتفاء الذاتي الغذائي للسيدات والسادة النواب املحتبمين 
النائب  السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عن 

املحتبم.

فلن ئبافلسيدامحادابوىس:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلسيدافلوزي1،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

السيد الوزير، إلى أي مدى تم تحقيق اإلكتفاء الذاتي الغذائي في 
إطار مخطط املغرب األخضر؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هاد ال املسألة ديال اإلكتفاء الذاتي اللي كيظهر لي بأن األهم هو 
األمن الغذائي ديال البالد، ال بد من التأكيد أننا في املغرب وهلل الحمد ما 
كنعانيوش من �ضي نقص في املواد اللي كتشكل أساسية، تكون أساسية 
اللي كيستهلكها  في املنتوجات  بالنسبة للمغرب وعندها وفرة وجودة 
املواطن املغربي، واسمحوا لي نشيب أن الفالحة ديالنا راه كتغطي واحد 
 ،99% ومشتقاته  فالحليب  الوطنية،  الحاجيات  ديال  كبيب  العدد 
اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض %100، الخضر والفواكه 100% 

السكر %47 والحبوب 65%.



7883 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.123–18.جمادى اآلخر.1442  )01.فرباير.2021( 

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحتبم للتعقيب.

فلن ئبافلسيدامحادابوىس:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، ال أحد يجادل اليوم في كون قطاع الفالحة يشكل 
رافعة أساسية إلنعاش اإلقتصاد الوطني سيما في ظل األزمة الوبائية 
والتي  الخطيبة،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بتداعياتها  املسبوقة  وغيب 
بذلت الدولة جهود كبيبة ومضاعفة من أجل ضمان األمن الغذائي على 
املستوى الوطني من خالل العمل على توفيب املواد الواسعة االستهالك 
بالسوق الوطنية من حبوب وقطاني وخضر وفواكه وغيبها من املواد 
األساسية، وضمانها بشكل مستمر وبأثمان معقولة، وال شك في هذا 
الصدد أن مخطط املغرب األخضر ومنذ انطالقته شكل على الدوام 
نقلة نوعية على مستوى الفالحة املغربية وتحديثها وعصرنتها تماشيا مع 

إطالق اإلستباتيجية الجديدة الجيل األخضر 2020 2030.

السيد الوزير، إن الظروف اإلستثنائية التي تمر منها البالد اليوم 
تتطلب نهج سياسة إضافية للسيطرة على الوضع الغذائي الوطني ما 
دام املغرب يتوفر على جميع املؤهالت الطبيعية والبشرية لربح هذا 
التحدي ترسيخ  املداخل األساسية لرفع هذا  الرهان ولعل من أهم 

سياسة القرب في امليدان الفالحي تستحضر العدالة املجالية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، هل من تعقيبات إضافية؟ هل من 
تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير تفضلوا.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

زراعة  أل  الحبوب  زراعة  ديال  للنقاش  بالنسبة  بغيت  فقط  أنا 
الحبوب هي مهمة، السنة اللي كتكون فيها يعني الشتا مزيان وتكون 
بانتظام ما�ضي فقط غيب الشتا مزيان خصها تكون بانتظام وتكون في 
الوقت ديالها، راه كيكون املحصول الزراعي جيد وبفضل املدخالت 
ولينا  ديالنا  الفالحة  ديال  النوعية  القفزة  يعني  وبفضل  الجديدة 
كنوصلوا ملي كيكون condition climatique مزيان حتى كنفوتو 100 
مليون، ولكن إيال ما كانت �ضي الشتا وما كاين�ضي املا كثيب كيظهر لي بأنه 
للفالح،  أحسن  املدخول  يعني  واحد  كدخل  اللي  األخرى  املنتوجات 
بحيث كتعرفوا بأنه الحبوب كتدخل ليه 3500 درهم للهكتار، إيال 
مشينا ملواد أخرى كتم�ضي بين 6 آالف و10 آالف درهم للهكتار، إذن هي 
20 مليار ديال الدرهم ديال القيمة املضافة اللي يمكن تم�ضي لنا، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي، األسئلة الخمس املوالية 
من 3 إلى 7 لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر باملوسم الفالحي الحالي، 
لذا أقتبح على السيدات والسادة النواب املحتبمين طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزيّر، السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحتبمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد النواب مشكور، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزالشهب:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلسيدافلوزي1،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

سؤالنا اليوم السيد الوزير مرتبط ما هي اإلستعدادات التي قامت 
بها الحكومة إلنجاح املوسم الفالحي الحالي وكذا اإلجراءات الكفيلة من 
أجل دعم الفالحين وخصوصا الصغار منهم، ومساعدتهم على مواجهة 

متطلباته؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، السؤال الثاني وهو آني للسيدات والسادة النواب املحتبمين 

عن الفريق الحركي فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد الرئيس.

فلن ئبافلسيداسعيدافلتدالوي:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

فلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، الوضعية وضعية املوسم الفالحي الحالي على إثر 

الظروف الحالية املناخية؟ شكرا السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

النواب  والسادة  للسيدات  آني  أيضا  وهو  املوالي  السؤال  شكرا، 

املحتبمين عن فريق التجمع الدستوري، فليتفضل مشكورا.

فلن ئبافلسيدابدراط ه1ي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

املوسم  إلنجاح  املتخذة  التدابيب  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 

الفالحي املقبل؟



عدد.123–18.جمادى اآلخر.1442  )01.فرباير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7888  

فلسيدارئيسافلجلسة:

النواب  والسادة  للسيدات  أيضا  آني  وهو  الرابع  السؤال  شكرا، 
السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  االشتباكي،  الفريق  من  املحتبمين 

مشكورا.

فلن ئبافلسيدافلش1ق ويافلزن  دي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، عن املوسم الحالي نسائلكم ما هي التدابيب املتخدة 
إلنجاح هذا املوسم؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، السؤال األخيب وهو آني للسيدات والسادة النواب املحتبمين 
أحد واضعي  فليتفضل  واإلشتباكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  عن 

السؤال مشكورا تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدارشيدافلحاوني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول اإلجراءات اللي إتخذتها الوزارة من 
أجل التجاوب مع انتظارات الفالحين في املوسم الحالي؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلوا  التساؤالت،  هذه  كل  عن  الوزير  السيد  جواب  شكرا، 
للمنصة السيد الوزير.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيسافملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

ابتداءا من أواخر شهر أكتوبر إلى حدود اليوم تم الحمد هلل تدارك 
العجز املطري املسجل في بداية السنة، بفضل تهاطالت كميات من 
األمطار واللي همت معظم التباب الوطني، تفاوتت حسب املناطق حيث 
بلغ معدل مقاييسها إلى غاية 21 يناير ما يناهز184 مم، ما يعادل تقريبا 
التساقطات خالل سنة عادية وبزيادة %42 مقارنة مع السنة املاضية، 
كما بلغت حقينة السدود املوجهة ألغراض فالحية إلى حدود 21 يناير 
5.81 مليار متب مكعب، عوض 6.22 مليار متب مكعب، إذن نسبة ملئ 
السدود الخاصة للفالحة هي بحوالي %43 عوض %45 السنة املاضية، 
هاذ األمطار كان ليها آثار إيجابية على القطاع الفالحي تجلت في ارتفاع 
وتيبة الحرث والزرع والزيادة على طلب اقتناء بذور األسمدة وتحّسن 

الظروف املالئمة إلنبات الزراعة الخريفية؛

إلى حدود 22 يناير بلغت املساحة املحروثة من الزراعات الخريفية 
الرئيسية 5 ديال املليون و350 ألف هكتار، منها %9 مسقية أي بارتفاع 
%94 كلها تمت بطريقة  املاضية، ومنها  السنة  %9 مقارنة مع  قدره 
ميكانيكية، وبلغت مبيعات بذور الحبوب املعتمدة حوالي تقريبا مليون 
و193 ألف قنطار، أي ما يناهز %75 من stok actuel من املوفورات، 
وبلغت املساحة املزروعة ما يناهز 4 ديال املليون و880 ألف مليون 
هكتار منها %9 كذلك في األرا�ضي السقوية همت بالخصوص الحبوب 
الخريفية الرئيسية على مساحة 4.2 مليون ديال الهكتارات أي86% 
من الربنامج، لإلشارة قد تم زرع 51 ألف هكتار خالل الفتبة املمتدة 
ما بين 15 إلى واحد 21 يناير األخيبة، كما تم زرع 51 ألف هكتار في إطار 
برنامج هكتار بذور الحبوب الخريفية، أما فيما يخص القطاني الغذائية 
فهي على مساحة كتقّدر تقريبا ب 173 ألف هكتار إذن تقريبا زائد 4% 

بالنسبة للسنة املاضية؛

الخضراوات الخريفية 100 ألف هكتار، %96 من الربنامج املسطر، 
في حين تم انطالق برنامج الخضروات الشتوية وتربمجت لحّد الساعة 
15 ألف هكتار، %18 من الربنامج املسطر اللي هو85 ألف هكتار اللي 
غادي يعطينا إن شاء هللا واحد املنتوج ديال 2.7 ديال املليون ديال 
الطن، عندك الزراعة الكالئية على مساحات 504 آالف هكتار، أما 
بالنسبة للسكر غتقّدر املساحة املربمجة من الشمندر كانت هي 53 ألف 
و600 هكتار مقابل 56 ألف و400 هكتار مسجلة برسم املوسم املا�ضي، 
نظرا لضعف املاء في السدود، فهاذ املناطق اللي هي مسقية، وقد تم 
الزرع ديال 46 ألف هكتار، إذن %86 من الربنامج اللي كان مخصص؛

على مستوى الصادرات من فاتح شتنرب 2020 إلى غاية 20 يناير 
2021 اللي هي كنعتربوها يعني السنة العادية ديال اإلنتاج الفالحي، 
الخضراوات والفواكه صدرنا تقريبا 475 ألف طن أي بزيادة قدرها 9 
% مقارنة مع املوسم الفارط في نفس الفتبة، منها 260 ألف طن من 
الطماطم اللي تزادو بـ%1، الحوامض 286 ألف و300 طن أي بارتفاع 
قدره 12 % مقارنة يعنيles exportations ديال الحوامض تزادو بـ12 
% هاد السنة، املنتوجات الفالحية حتى هي تطورت بالخصوص يعني 
21.200 هكتار  والنيكتار  والعصيب  الفواكه  ديال شراب  املادة  واحد 
 la valeur تزادت بتقريبا 28 %، واملنتوج ديال الصيد البحري رغم أن
 les ولكن stable في العالم ما كان �ضي le marché طاحت الشوية ألنه

quantités يعني وصلنا لـ813.300 طن بارتفاع تقريبا ديال 7%.

ونأكد على أن التأمين الفالحي تم برمجة وتأمين 105 آالف هكتار 
عفوا مليون و50 ألف هكتار في إطار التأمين املتعدد املخاطر املناخية 
للتأمين  ضمان  برنامج  إطار  في  هكتار  ألف  و50  والقطاني  للحبوب 

املتعدد ديال األخطار ديال األشجار املثمرة. وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى تعقيبات الفرق، التعقيب األول ألحد 
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النواب عن فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد النائب 
املحتبم.

فلن ئبافلسيداعبدافلعزيزالشهب:

شك1فافلسيدافلوزي1،

حنا ال ننكر بتاتا املجهودات اللي كتقومو بها فهاد املجال هذا، هاد 
واحد  لنا  كيطرح  حنا  الفالحي  للموسم  االستعدادات  ديال  املسألة 
اإلشكال يعني واحد املفارقة يمكن نقولو في األرا�ضي الكربى واملنبسطة 
ي 

ّ
كاين آثار ديال املجهود ديال الدولة وديال وزارة الفالحة، ولكن مل

كنتقلو للمناطق الجبلية واملناطق الهشة مازال هناك إشكال السيد 
الوزير، فاملجهودات اللي كتقومو بها يمكن تحقق نتائج كيما قلت عند 
الفالح الكبيب ولكن اإلستغالليات الصغرى مازال املعاناة ديال الفالح 
الصغيب وهنا يمكن لي نقول لكم أنه هاد الفالح مازال كيعاني من الفقر 
ومشاكل ديال الكرامة وديال العيش الكريم مازال ما تحققت�ضي وهذا 
السؤال موجه لكافة أعضاء الحكومة وبالتالي اليوم بعد هاد أمطار 
الخيب بينت أن الهشاشة ديال هاد املناطق كتكثب أن عدة مسالك قروية 
يعني مغلقة، هناك املشكل ديال فك العزلة، مشكل ديال الولوج. كذلك 
السيد الوزير نتمناو أن في وقت قريب أننا نشوفو هاد املسألة ديال 
التحفيظ الجماعي، عالش كنقولو هاد التحفيظ الجماعي فهاد املناطق 
الجبلية؟ باش نمكنو هاد الفالح الصغيب من اإلستفادة من الدعم اللي 
الفالحي، وهاد اإلشكال  في مجال تشجيع اإلستثمار  الدولة  كتعطيه 

مطروح كبيب، األغلبية ديال الدعم كيستافدو منها الفالحة الكبار.

الفالح  أغلبية  اليوم  التمويالت،  إلى  الولوج  هو  هذا  إلى  إضافة 
الصغيب كيقو لك أنا عاجز باش نمارس هاد العمل الفالحي ديالي ألن 
ما عنديش إمكانية باش نولج للفالحي، كذلك السيد الوزير، واحد 
النقطة أساسية نتمنى أن تتدارك الحكومة هاد اإلشكال ديال االهتمام 

بالشباب القروي، فالشباب طاقات كبيبة محتاجة للدعم واملساندة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

ألحد  الكلمة  أعطي  الوقت،  انتهى  املحتبم  النائب  السيد  شكرا 
النواب عن الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

فلن ئبافلسيداسعيدافلتدالوي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، حنا كذلك بدورنا ال ننكر املجهودات الجبارة اللي 
كانت وخصوصا في املغرب األخضر، والنتائج واألرقام اللي حصلت عليها 
وزارة الفالحة، لكن هناك بعض األشياء اللي كنبغيو نتمناو أن وزارة 
الفالحة تأخذها بعين اإلعتبار؛ إيال اخذينا عطيتو قبيال بعض األرقام، 
إيال خدينا ما قبل املغرب األخضر املغرب كان حقق في واحد السنة ما 
يزيد على 100 مليون قنطار وقرب لإلكتفاء ديالو أو الحاجيات ديالو 

اللي هي 130 مليون، إيال وزعناها على 5 مليون ديال الهكتارات كنلقاو 
املعدل ديال 20 قنطار في الهكتار. أنا كنتمنى مع هاد املجهودات اللي 
كتقومو بها السيد الوزير، أنه نزيدو نحسنو املردودية غيب بستة ديال 
القناطر غنوصلو 130 مليون اللي هي الحاجيات ديالنا في السنة، ولكن 
مع  ال�ضي  وهاد  الوزير،  السيد  استطعنا  إيال  لها؟  غنوصلو  كيفاش 
l›onca ومعاكم انتما السيد الوزير، وتاخذو بيد من حديد، هل يعقل 
اليوم حنا كنديرو الدالح في زاكورة، عالش غنديرو الدالح في زاكورة 
ونضيعو داك املاء حرام، اليوم املاء ولى صعيب نضيعوه حرام ونسقيو 
داك الدالح شنو غنببحو منو بالنسبة لداك ال�ضي اللي كال ديال املا، هاد 
ال�ضي تتعرفوه حسن مني، la tomate خاصنا اليوم نعرفو أشنو بغينا، 
شنا هي مطيشة سوريز تتعطي 160 طن في الهكتار، الش غنديرو أخرى 
ونبقاو محنين في املنطقة ديال زناتة واملنطقة ديال املحمدية ونمشيو 
نخلقو  كيفاش  نعرفو  وللداخلة  ألكادير  ال�ضي  هاد  نعطيو  ألكادير، 

التوازن ونبداو نحافظوا على الثبوة املائية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت شكرا، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فريق التجمع 
الدستوري تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدابدراط ه1ي:

شكرا السيد الوزير على هاذ اإلجابات، في البداية و هلل الحمد نعم 
علينا هللا بالشتاء هاذ السنة ونتمناو ينعكس هاذ ال�ضي على نسبة النمو 
إن شاء هللا، هاذ السنة ما تميزاتش فقط بالشتاء ما ننساوش واحنا 
كلنا البسين les bavettes باللي كان كوفيد، كانت كورونا ورغم هاذ 
الظروف الصعبة ظروف صعبة واحنا قّربنا لسنة الفالح لعب دور 
طبعا مخطط  وبفضل  وزارتكم  ديال  املواكبة  بفضل  وكبيب  محوري 
املنتوجات  والحمد هلل   ،30/20 ديال  واإلستباتيجية  األخضر  املغرب 
كانت متواجدة في كل األسواق وفي متناول عموم املواطنين هاذ ال�ضي 
ما�ضي ديماغوجية هذا الواقع، كاين اليوم املنتوجات و املغربي فاش 
كيخرج يشري تيلقا ما يشري هذا هو الواقع والبد اليوم نقولو هاذ ال�ضي، 
الخطر هو أن ال قّدر هللا يم�ضي وما يال ما يشري وبالتالي هاذي مناسبة 
املناضل الصغيب واملتوسط والكبيب وطبعا  الفالح  الفالح  نشكرو أوال 
نشكر وزارتكم ومن خاللكم كل أطر الوزارة على كل املجهودات، السيد 
الوزير، طبعا الفالح خالل هاذ الفتبة ديال األزمة الصحية كيعاني من 
واحد العدد ديال اإلشكاالت منها التمويل ألن ما لقاش دعم من الجهات 
غال ديالها و كنعرفو السيد الوزير، الفالح 

ّ
املقرضة، الوزارة دارت الش

عندك طبعا في القلب ودائما كنت إلى جانبو في األزمات خاصة الفالح 
اللي كيسقي بمياه السقي اليوم خصنا �ضي التفاتة من طرف الوزارة 
باش نساعدوهم ونرّدو لهم الجميل ألنه كان عندهم دور كبيب خالل 
األزمة ديال كورونا، ما غيكفيش الوقت نتكلمو على تطوير الخدمات 
الرقمية ديال وزارة الفالحة ستجدون طبعا السيد الوزير، من فريق 
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التجمع الدستوري الدعم في تنزيل إستباتيجية ديال 30/20 على صعيد 
الجهات، شكرا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

اإلشتباكي  للفريق  الكلمة  أعطي  املحتبم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدافلش1ق ويافلزن  دي:

خالل  في  تحققت  التي  النتائج  يعني  رغم  الوزير،  السيد  شكرا، 
العشر سنوات السابقة ورغم املعطيات واألرقام اللي قدمتموها اليوم 
أمامنا تيبقى قطاع الفالحة قطاع هش، وهذا ناتج السنة اللي فات 
الدعم  ديال  إشكالية  كورونا وطرح  وكانت جائحة  كانت سنة جافة 
دعم القطاع الفالحي واستمراريته، فمثال يعني كان الجفاف وكان له 
آثارسلبي على القطاع وهذا كيدفعنا بأنه يعني استمرارية الدعم في يعني 
في املشروع اللي سبق هوديال دعم يعني اإلقتصاد في املاء، وهذا السيد 
الوزير، كذلك يعني كيبّين بأنه أن جميع الدول يعني حتى املتقدمة منها 
أنه القطاع الفالحي دائما يحظى بالدعم لإلستمرار في القيام بدوره، 
الناس السيد الوزير في ظل اإلستباتيجية جديدة اللي جيتو بها واش 
فعال هاذ اإلستباتيجية حاضر دعم اإلقتصاد في املا؟ الحظنا ألنه بفضل 
هاذ السياسة ديال االقتصاد في املاء يمكن القطاع الفالحي يحّقق هاذ 
األرقام اللي ربماصردتو أنتما، كذلك السيد الوزير، فهاذ الجائحة بانت 
بأنه مجموعة من الفالحا كيعانو من الديون يجب معالجتها يجب إيجاد 
الحلول لها، كذلك السيد الوزير، يعني الجفاف كان له أثر سلبي وبان 

على…

فلسيدارئيسافلجلسة:

عن  النواب  ألحد  الكلمة  أعطي  املحتبم،  النائب  السيد  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتباكية تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدارشيدافلحاوني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

اللي عاشها املغرب نظرا  الوزير، رغم الظروف الصعيبة  السيد 
للجائحة وقلة التساقطات في الشهور األولى، لكن رغم هاذ اإلكراهات 
كلها البد من اإلعتباف باملجهود اللي قامت بها الوزارة من أجل توفيب 
املواد للمغاربة، كذلك كنحييو الفالحة اللي ما عرفو راحة باش يوجدو 
والتساقطات  الوزير،  السيد  املنرب  هاد  ومن  للمواطنين.  املنتوجات 
بوملان  إقليم  مثال  أقاليم  كاين  خيبا  الفالحا  استبشروا  اللي  األخيبة 
اللي كينقسم لجوج كاين نجود العليا مللوية والجبال، هاد نجود العليا 
مللوية ما عرفتش تساقطات نهائيا ومورد العيش ديالهم وهو الرعي، 
ولهذا كنلتمسوا منكم السيد الوزير، واحد االلتفاتة من أجل الشعيب 
املدعم لهاد الكسابة ألن إقليم بوملان كيحتل املرتبة األولى على مستوى 

الجهة في تربية املوا�ضي. أما املناطق الجبلية صحيح عرفت تساقطات 
ثلجية اللي في الحقيقة رغم أن الفالحا استبشرو خيب ولكن يعني واحد 
اإلنخفاض ديال درجة الحرارة بشكل مهول اللي وصل حتى لـ -12درجة 
وبعض املاشية اللي ماتت للناس وما لقاو ما ياكلو ال هما ال املاشية 
ديالهم. ولهذا بصفتي كممثل ديال إقليم بوملان نلتمس منكم السيد 
املعيشية  الفالحة  اللي معتمدين على  الفالحين  لهاد  التفاتة  الوزير، 
وعلى الرعي الخصوص وأجدد الشكر للفالحا على املجهودات ديالهم 

لتوفيب املنتوجات للمغاربة، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، طبقا للمادة 267 من النظام الداخلي، 
العدالة  فريق  عن  املحتبم  النائب  السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هل 

والتنمية، السيد الرئيس.

فلعدفلةا ا1يقا رئيسا إب1فهيايا مصطفىا فلسيدا فلن ئبا
وفلتناية:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

بداية السيد الوزير نحمد هللا عز وجل على أمطار الخيب التي عمت 
جل املناطق اململكة، وهي مناسبة أيضا لنجدد الشكر لصاحب الجاللة 
الذي يولي قطاع الفالحة واحد العناية خاصة، وكذلك نتقدم بالشكر 
للفالح املغربي اللي في الحقيقة هو املناضل رقم واحد فهاد البالد اللي 
يشتغل في ظروف استثنائية مع هذه الجائحة أو وفر لنا الحمد هلل األمن 

الغذائي والخضر والفواكه لجميع الطبقات الشعبية بجميع األثمان.

املوسم  هاد  ولكن  مقدرة  بمجهودات  قمتم  أنتم  الوزير،  السيد 
هذا بالرغم من التساقطات اللي عمت جل مناطق اململكة كما سبقني 
السيد النائب املحتبم نجود العليا واملنطقة ديال الضهرة وإقليم فكيك 
بوعرفة أو واحد املجموعة من املناطق اللي كتعرف الجفاف وكتعرف 
الربد القارس والكساب اليوم ولى السيد الوزير كيعرض الشات ديالو 
بـ100 درهم ومكاينش اللي ياخذها من عندو، وكيعيشو الفقر املدقع ما 
عندهمش الدعم الكافي من العلف، ما عندهمش الربامج اإلجتماعية 
اللي كتخليهم استقرو فهاد املناطق وهادو اللي كانوا كيوفرو لنا األمنب 
باللحوم وكانت هذا مرعى لواحد املجموعة من املناطق  فيما يتعلق 
ي كانت التساقطات كتكون وافرة 

ّ
املغربية اللي كانوا كيجيو يرعاو تما مل

بما في ذلك الجهة الشرقية ومكناس إلى آخره، وعلى ذكر مكناس السيد 
الوزير، املعرض اللي كان كيّدار تما بأمر صاحب الجاللة، هادي واحد 
السنتين ما ّدارش ونحن نتفهم ألنه كاين الجائحة، ولكن هذا ألحق 
أضرار بالناس اللي كانوا كيستافدو من هاد املعرض، نحن نسائلكم 
السيد الوزير، واش كاين �ضي بدائل لهاد املعرض باش نعوضو الناس 
على  بالخيب  تعود  وكانت  ديالهم  املنتوجات  داك  كيعرضو  كانوا  اللي 

الجميع وشكرا.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا 
اإلضافي  التوقيت  ساال  الدستوري،  التجمع  فريق  عن  النواب  أحد 
اإلضافي ما كاينش بالنسبة للتجمع الدستوري والو، الفريق الحركي 

تفضلوا، السيد الرئيس.

فلن ئبافلسيدامحادافلسياو:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

كنهنيوك السيد الوزير على هاد اإلشهادات ديال هاد اإلخوان حتى 
�ضي حد ما مختلف على النجاح ديال هاد املخططات، وفي نفس الوقت 
كصاحب مبادررات كنطلبو منك باش تزيد واحد املبادرة أخرى اللي، 
الحمد هلل، رحمنا ربي بهاد أمطار الخيب �ضي التفاتة لهاد الناس اللي 
تضرروا من هاد املياه املباركة. وتعودنا عليك دائما .. وديك ال�ضي ديال 
واحد العدد ديال الخطوات اللي خطيتوها مع هاد األسرة ديال العالم 
القروي وطبعا الحضري حتى هو كيستافد من هاد الخدمات ديال هاد 
الناس، لوال هاد الناس لم نكن نحن وهذا واقع، لوال هاد الفالح كما 
قالوا بعض اإلخوان راه، إذن السيد الوزير كنطلبو منك مرة أخرى 
باش تكون واحد االلتفاتة ملموسة للناس اللي تراكمت عليهم الديون 
ديال السقي والناس اللي اآلن راهم شوية عاود تضرروا بهاد الشتا للي 

طاحت، وهذا الحمد هلل، عندنا الثقة الكاملة، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

وشكرا السيد النائب املحتبم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ واخا سيدي، تفضلوا السيد النائب املحتبم، تعقيب إضافي؟

فلن ئبافلسيداعبدافلجليلامسكينا)نقطةانظ م(:

ال ال، نقطة نظام..

فلسيدارئيسافلجلسة:

نقطة نظام ؟ تفضل.

فلن ئبافلسيداعبدافلجليلامسكينا)نقطةانظ م(:

الداخلي كي كيأكد على  النظام  الرئيس، كما تعلمون أن  السيد 
الهندام،

فلسيدارئيسافلجلسة:

على؟

فلن ئبافلسيداعبدافلجليلامسكينا)نقطةانظ م(:

الهندام..

فلسيدارئيسافلجلسة:

نعم.

فلن ئبافلسيداعبدافلجليلامسكينا)نقطةانظ م(:

فنبجو أن تأخدوا هاد النقطة بعين اإلعتبار، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلوا  مزيان،  البسين  الناس  كاع  شفت  ما  حساب  على  وأنا 
السيد النائب املحتبم، كاينة، اإلستقالل، الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

فلن ئبافلسيداعا1احجيبة:

نبهو الحكومة من  الفريق اإلستقاللي بدورو بغينا  الوزير،  السيد 
مستوى  على  الكسابة  ديال  املزرية  للوضعية  الفالحة  وزارة  خالل 
األقاليم ديال الجهة، ومشينا زرناهم وقفنا عن كثب على الخصاص 
الكبيب والفقر، الحمد هلل، راكم جوج وزراء املعنيين مباشرة بدعم دوك 
الناس، وزارة ديال التنمية والوزارة ديال الفالحة، الناس في خصاص 
كبيب، الناس ما محتاجينش اليوم لدعم الشعيب، محتاجين مساعدات 
مباشرة مستعجلة السيد الوزير، هللا يخليكم هادوك الناس محتاجين 
اللتفاتة ما عندكم راه هاد ال�ضي ما فيه ال سياسة ال والو، هاد ال�ضي راه 
فيه واحد الخصاص كبيب، هللا يخليكم وأنا متأكد بأنه غادي تلتفتوا 
لهادوك الناس، ألنه الناس كيعيشوا في رحل كيعيشوا في واحد الفقر، 
كيعيشوا في واحد الحاجة، مشينا للزريبة كاين ثالثة داألنواع ديال 
كاين  توفت،  للي  املاشية  كاين  تحتضر،  التي  املاشية  كاين  املاشية، 
املاشية اللي مريضة، وبالتالي نتمنى واحد االلتفاتة لهديك األقاليم اللي 

فيها الكسابة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيسافملحتبم،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

بالفعل سنة 2020 كانت واحد من أصعب السنوات اللي عرفتها 
يعني  أكثب  كانت  الوطنية  والفالحة  األصعدة  جميع  على  يعني  بالدنا 
بضعف  املتعلقة  تلك  سواء  قاسية  جد  لظروف  أوال  املتعرضين، 
الطوارئ  بحاالت  املرتبطة  أو  املطرية  بحالة  املرتبطة  التساقطات 
الصحية اللي عاشتها اململكة، اسمحوا لي أن أؤكد بأن هاد املوسم ديال 
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-2021 2020تعاملنا فيه مع أق�ضى الظروف املمكنة على االطالق، ومع 
ذلك حافظنا على وتيبة إنتاج مستوى الصادرات بقى في نسق تصاعدي 
وإجماال الناتج الفالحي ظل في مستويات معقولة، وفي تقديري الشخ�ضي 
12 سنة من العمل في إطار مخطط املغرب األخضر، يعني، هاد 2020 
كانت كملناها بأصعب امتحان للي الحمد هلل تخطيناه، مع ذلك نجح 
فيه املخطط الحمد هلل بامتياز، احنا كنشوفو الدينامية اللي كاينة اآلن 
في العالم القروي مع رجوع التساقطات االحتبافية العالية اللي كتجاوب 
بها الفالحة مع هاد الوضعية سواء من خالل املهنية ديال الفالحيين 
أو تطور مدخالت اإلنتاج وبالخصوص التقدم الكبيب الحاصل في توفيب 

البذور املختارة؛

ر بأنه في 2007 الوقت للي كانت واحد السنة يعني ديال 
ّ
وهنا كنذك

داخل  أنذاك  دخلت  كنت  عام  أول  كانت صعيبة  هي  اللي  الجفاف 
الحكومة بحيث أنه ما كناش كنلقاو، يعني، العدد الكافي ديال اإلنتاج 
ديال الحبوب ديال، يعني، املختارة، الحمد هلل البذور ها هي موجودة، 
الجفاف  ديال  يعني،  ديال،  عامين   deux années أنه  رغم  يعني، 
successif راه تقريبا وجدنا بعنا مليون و100 وباقي الخيب فيstock، يعني 
في حوالي 400 ديال النقطة، وكذلك كنوجدو السنة املقبلة بحيث أن 
عملنا 50 ألف هكتار اللي وجدناها باش تدير لنا الحبوب املختارة، إن 
شاء هللا، في السنوات املقبلة هذا أنه فيما يخص، يعني، cereal كنعملو 
الحبوب يعني املختارة.  املكننة، مجهود كبيب ديال  مجهود كبيب ديال 
كذلك البد تبعنا جميعا أنه تزويد الدوائر السقوية باملاء ناقص في 
العديد من املناطق بالنظر للضغط الكبيب اللي كيقتضيه توفيب مياه 
ما  الوطنية  الفالحة  أن  رغم  األخرى،  اإلستعماالت  وبعض  الشرب 
توصلت إال بجزء بسيط من داك املخصصات داك les dotations اللي 
 les barages كان خصها تعطى ألن ما كاينش املاء الغالب هللا في يعني في
فهي حافظت على مجهودها إلنتاج املتميز، وهكذا بفضل املكتسبات 
 goutte à goutte املحققة خاصة في مجال تطوير السقي املوضعي يعني

وتعزيز السقي الصغيب واملتوسط.

فيما يخص القضية ديال السقي كيظهر لي بأنه هاد السنة اللي هي 
يعني سنة اللي فيها آثار اقتصادية وإجتماعية وla pandémie وعامين 
.la وداك �ضي، واللي بالخصوص أنه  difficultéو la sechresse ديال
حقيقة الفالحة اجتهدو واحد اإلجتهاد اللي هو يعني جد كبيب وتعاملوا 
معانا بإيجابية حيث أنه راكم شفتو يعني مطيشة بجوج دراهم في يعني 
 la 2.8 دراهم في األسواق وشفناها بجوج دراهم في الوقت اللي كانت
pandémie، والحمد هلل، أنه كان اإلنتاج اللي هو في املستوى، فالبد ما 
نكونوا بجانب الفالحا والكالم اللي جا من عند الفريقين اللي تكلمو على 
القضية ديال الجدولة ديال الديون املتبتبة على الفالحين فيعني كتعرفو 
واحد العدد ديال الفالحا اللي ما كيقدروش يخلصو املاء ديال السقي 
ديالهم ألن عندهمun retard وعندهم des pénalités de retard اللي 
يديرو  كيقدروش  وما  يخلصو  كيقدروش  وما   très important هما 

الجدولة، فكان إتفاق مع وزارة املالية، والسيد الوزير املالية يعني وقع 
هادي فقط أسبوع تقريبا على القرار باش غادي تكون إعادة الهيكلة، 
إعادة يعني الجدولة ديال هذا وغادي إن شاء هللا نسمحو فهداك �ضي 
ديال les pénalités باش يقدرو الفالحا يخلصو املاء ديالهم ويبداو مع 
هاد السنة الفالحية اللي هي إيجابية �ضيء جد إيجابي. كذلك تم تمديد 
العمل بمقتضيات القرار الوزاري ديال إعانة الدولة املتعلق بالتجهيز 
 ،2020 في  تقا�ضى   goutte à goutte بأنه  بالري املوضوعي، كتعرفو 
اللي غادي يبدى  اللي هو الجيل يعني األخضر  وكاين مخطط جديد 
وقلنا بأنه خصنا نمشيو مع واحد هاد املخطط على اإلعانات خصهم 
يكونوا على حسب اإلتجاهات les orientations ديال هاد اسميتو، 
ولكن مادام أنه يعني كاين واحد العدد دالناس اللي دخلو في الربنامج 
 on a renouvelé cet ديالهم وعاملين اإلستثمار ديالهم وزايدين لألمام
 goutte à goutte حتى آلخر 2021 باش كيقبقى نظام ديال accord
اللي كاين عند الناس هو اللي غادي يبقى فهاد السنة ديال 2021، وأنا 
عارف آش واقع في يعني في املناطق ديال بوملان ونفس املنطق اللي تكلمو 
عليها اإلخوان يعني في les hauts plateaux وال في املناطق الشرقية بأنه 
الدولة، الحكومة والفالحة غادي تكون بجانب هاد الفالحا إنشاء هللا 
باش تم�ضي مع الكسابة فهاد الظروف ديال الثلجية اللي صعيبة وال قلة 
 donc vous pouvez compter sur nous pour le soutien ،األمطار

ديال الفالحا إن شاء هللا عما قريب.

عملت  واحد  هي  حتى  الصادرات  كانت  كذلك  بأنه  نقول  بغيت 
مليار،   17.2 من  درزنا  راه  حيث  نوعية،  القفزة  واحد  الحقيقة  في 
17milliard de dirhams d›exportations غيب في 2010 أو وصلنا ل 
 difficile 40 مليار ديال الدرهم خالل املوسم املا�ضي اللي كانت سنة
 130 ديال   l›augmentation واحد  إذن  وهذا،   l›exportation ديال 
% إذن مجهود كبيب أنه عندنا يعني صناعة فالحية يعني تنافسية اللي 
يمكن كتدخل لألسواق العاملية. وهذا البد نحيي العمل اللي كتقوم 
اللي  ديالنا  املنتوجات  تواكب  يعني  باش  امليدان  فهاد   l›ONSSA به 
 les اللي كتم�ضي مع Morrocco Foodex كتم�ضي للتصدير، وكذلك

exportateurs في العالم.

إذن الحمد هلل املغرب حافظ على أهم األسواق ديالو خاصة يعني 
كسب واحد املنسوب ديال الثقة وحافظ على وتيبة اإلنتاجية، رغم أنه 
السوق الداخلي حتى هو ولى مهم بالنسبة يعني لألسواق ديالنا الفالحية 
بحيث أنه كنشوفو بأنه كاين واحد العدد ديال les prix بحال دابا ديال 
زيت العود huile d›olive الزيتون والت كتسوى الثمن داخل السوق 
بحيث كاين واحد العدد، الليمون حتى هو اللي كان واحد الوقت كنا 
كنقولو ديو الليمون كيتالح باطل في الشجرة وغيب هزوه وهذا، هاد العام 
كنقلبو على الليمون باش نبيعوه ب l’expor avec des bonne prix وما 
كاينش، وحتى في داخل السوق الحمد هلل اليوم األثمنة مناسبة، إذن 
إمكانيات  وكاين  كيطور  بدا  يعني  الوسطى  الطبقة  الداخلي  السوق 
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بالنسبة للفالحة ما كاينش غيب فقط pour l’exportation، وبغيت نقول 
بأنه الزم نقول بأنه الجيل األخضر مخطط الجيل األخضر هو مستقبل 
واعد للفالحة املغربية، وأول خطوة وصلنا لها في املرحلة جد متقدمة 

اآلن في التزييل ديال املجال االستباتيجي ألنه االستباتيجية، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
مشاكل قطاع الصيد البحري للسيدات والسادة النواب املحتبمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا أحد النواب مشكورا.

فلن ئبافلسيدارشيدافلعبديارئيساا1يقافألص لةاوفملع ص1ة:

السيد الوزير، سؤالنا في األصالة املعاصرة هو حول املشاكل التي 
يعيشها قطاع الصيد البحري باململكة املغربية؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شكرا السيد النائب املحتبم، أنا غادي نتسّناك ألنه كيظهر لي أنت 
اللي غتجيب املشاكل أنا غادي نجيب اإلجابات اللي هي جد مهمة وغادي 
ندخلها من الشق فقط اإلجتماعي، بأنه الحمد هلل كاين تعميم التغطية 
اإلجتماعية والصحية، كاين تعميم التأمين الصحي على حوادث الشغل 
كذلك  وكاين  التقليديين،  الصيادين  فيهم  بما  البّحارة  جميع  على 
التخفيف من األضرار السلبية لهجمات السمك ديال النيكرو، كدعم 
املهنيين بمنطقة البحر األبيض املتوسط وتجريب شباك صيد جديدة 
اللي عطات نتائج اللي هي جد مهمة، وتجديد واحد اإلتفاقية اللي عملنا 
مع اإلخوان في الحسيمة مع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي باش 

يبداو يعملوال إمكانيات ديالهم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدارشيدافلعبديارئيساا1يقافألص لةاوفملع ص1ة:

بعض  ولكن  كتقولها  للحكومة  يها 
ّ
نخل اإلنجازات  الوزير،  السيد 

غوها ليكم، منهم واحد الربنامج القضاء على 
ّ
املشاكل اللي احنا بغينا نبل

الشباك العائمة املجرفة هماles.filets.maillant.dérivants اللي صرفتو 
عليه تقريبا 300 ا مليون ديال الدرهم منها 260 مليون ديال الدرهم 
لتعويض أرباب املراكب و40 مليون لتعويض 2000 بّحار، هذا كنقّدو 
نقولوا اليوم أنه النتيجة كانت سلبية، مازال األمر كيما هو عليه وأكثب 
ينا اليوما هذا نقطة ضعف بالنسبة لنا في املنظمات 

ّ
من ذلك احنا ول

الغيب الحكومية، ألنهم كيتكلمو على هاذ املوضوع في اإلتحاد األوروبي 
مازال اليوم مازال كيصيدو بهم l›espadon وكيّديو هاذ التصاور لهاذ 
املنابر باش كيشّوهو الصورة ديال املغرب، %75 من اإلنتاج السمكي 
املخصص للوحدات الصناعية بالداخلة يباع خارج الداخلة، ولكن 
هاذ  خارج  يباع  املصانع  هاذوك  به  يشتغلو  يكون  باش  معمول  هو 
 la تما  كنلقاوش  ما  كاع  اللي  وكاين بعض األصناف  املنطقة هاذي، 
courbine،le.stock.c جنوب ديال بوجدور تراجع املنتوج ديالو ب 17% 
نتيجة الضغط ما بقاش هذاك le roullement اللي كنتو واعدتو به ما 
 ملحوظ، 25 باخرة للصيد 

ّ
كاينشاي، بين 2019-2020 هاذ ال�ضي وال

اللي كاينة بالجرف من نوع RSD تمت مغربتها، وكان التصدير في السابق 
ه مستأجرة ملدة محددة كنتسائلو بما أنه هاذ التقنية ما بقاش 

ّ
كانت يال

معمول بها في العالم عالش تم املغربة ديالهم؟ كون هي كانت في الحالة 
ديالها سليمة، اللي كتعطاها كوطا بين 12 ألف و24 ألف طن وكاين 
واحد سبحان هللا عندو 80 ألف طن وعطيتو أكثب من ذلك عطيتوه 
واحد l›autorisation باش يرّجعو يديرهاfarine de sardine وهذا هذا 

كيتلف الثبوة ديالنا اللي احنا كنحاولو نجّودوها..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
ما كاينش تعقيبات إضافية؟ تعقيب إضافي؟ تفضل كاين ال�ضي خربوش 

تفضل ال�ضي خربوش تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيداعبدافلوىوىا 1بوش:

فلسيدافل1ئيسافملحتبم،

لألمانة لألمانة وأنا أحد أبناء األقاليم الجنوبية هاذ املوضوع ديال 
الرخص هو من أحد املواضيع األكثب عقلنة ضمن مخطط أليوتيس، 
وذلك وفق 2 ديال املربرات أساسية غادي نقولهم لك باش نّور الرأي 
 وفق دراسات 

ّ
العام ككل، أوال الرخص ديال الصيد البحري ال تعطى إال

وأبحاث املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ثانيا كل الرخص ال 
تعطى إال ارتباطا باستثمارات ذات وقع وأثر على الساكنة املحلية وفق 
شرطين أساسين: األول إحداث وحدات محلية لتثمين املورد البحرية، 
ثانيا يعني توظيف اليد العاملة املحلية ارتباطا بهاذ االستثمارات، شكرا 

السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، تفضل السيد الرئيس ال�ضي العبدي.

فلن ئبافلسيدارشيدافلعبديارئيساا1يقافألص لةاوفملع ص1ة:

من اإليجابيات السيد الوزير لهاذ الربنامج ديال أليوتيس ولكن في 
اللي عندنا وبغيناكم  املالحظات  نكّملك مجموعة من  السياق  نفس 
 200 ب   2009 في  واعدتونا   l›aquaculture االعتبار  بعين  تاخذوها 
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ألف طن، اليوم أنتما في 1000 طن، رغم االتفاقيات والشراكات اللي 
عقدتوهاle temps rouge هذاك ريع بكل املعاييب، وحدة 4 ديال السفن 
ديالles tenien seigneur عاطيينهم واحد الكوطا هاذو ك ليكوطا ما 
كيصيدوهم ما والو غيب كيبيعهم، وكيبيعهم ب 8 ديال املليون ديال 
الدرهم في الوقت اللي احنا عندنا أزمة ديال كورونا، كذلك هاذوك الناس 
 les madragues ديال le calage اللي كتعطيوهم بعض الرخص ديال
كيستعملوهاش  ما  الكوطة  طن،   135 ديال  الكوطة  وكتعطيوهم 
 le calage de madrague كيمشيو لعند هاذوك اللي هما مصايبين
وكيبيعوها ليهم، احنا السيد الوزير احنا بغيناك تكون عارف هاذ ال�ضي 
هذا، ألن داخل اإلدارة ديالكم هناك مجموعة من كنظن أن املعلومة 
ما كتطلعش حتى لفوق، أو هناك واحد الحاجز كيوقف فيه أنا كنطلب 
منكم أنكم تفتحصو هاذ األمور، ألن هاذي بالدنا احنا عارفينك عندك 
غيبة عليها وأنت جيتي تتصلح القطاع عطيه نفس األهمية اللي كتعطيه 

لقطاع ديال الفالحة السيد الوزير، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

فلسيدافل1ئيس،

 les.filets السؤال ديالك جاو فيه مشاكل متعددة، القضية ديال
maillant dérivants فعال 30 مليون ديال األورو اللي كانت استعملت 
باش الناس تحيد الشّباك ديالها، وتحّيد الشباك ديالها وإيال كاين �ضي 
واحد اللي كيغش راه كاينdes pénalités وكاين procès verbaux اللي 
كيتعملو، وكيكون les controles وشحال من واحد كيحصل وشحال 
ص وبعض الخطرات راه كتم�ضي la pénalité حتى ملليون 

ّ
من واحد كيخل

القانون راه مطّبق على  ال�ضي  donc هاذ  اللي كيتلقى،  ديال الدرهم 
الجميع، deuxièment القضية ديال هذاك القضية ديال IRSW دبا 
 الصيد املتوسط 

ّ
أنا يعني الصيد الساحلي مع الصيد بأعالي البحار وال

ي كانت األزمة ديال الّبولب واحد العدد ديال 
ّ
هذا في 2004، في 2004 مل

الناس اللي في الصحراء يعني في املناطق الجنوبية ديالنا كانو عندهم 
 laوما عندوهمش les usines مشاكل دارو االستثمارات في الفريكو وفي
matiére premiére ألنه مشات ليّبولب ما بقاش، آنذاك الحكومة اللي 
كانت آنذاك عطاتهم الكوطا وقالت ليهم سيبو جيبوles IRSW وصيدو 
 des batauxي جينا احنا قلنا بالصت ما يبقاو

ّ
السيبدين وكونجيلوه، مل

يكم 
ّ
ي un secteur organisé هللا يخل

ّ
etrangers اللي يخدمو غادي يول

درنا appel à manifestation d›intérêt اللي عندو لوزين خص يجيب 

ذاك  من  مغربي،  ويكون  ناسيوناليزي  الباطو  ويكون   les quantités
الوقت هذاك ال�ضي اللي ّدار و ما تزادت ولو باطو ما تزاد على الحساب، 

donc األمور احنا بالنسبة لينا يعني هي واضحة؛

قبل   le temps rouge األخيبة  عليها  تكلمتي  ي 
ّ
الل األخرى  النقطة 

ما نجي أنا في 2004 كانوا 18 ديال املزارب و4 ديال les bateaux اللي 
ديال   la quantité ديال  كان مشكل   2007 في  ي جيت 

ّ
مل كيتعطاو، 

الطوناج ديال يعني ديال هاذ ال�ضي ديال le temps rouge وكتعرف 
بأنه هاذ ال�ضي منظم في ليكات واحد املنظمة عاملية اللي هي كتعطي 
 lesي كنتافقو على

ّ
الكوطا و املغرب عندو%10 ديال هاذ الكوطا، ومل

quantités كنقسموها على الناس، كنقسموها على هاذوك املزارب و 
 la peche وكنقسموها على ذاك ال�ضي les bateaux كنقسموها على
تنقص  ي 

ّ
مل  donc الصغار،  القوارب  لهاذوك  وكتم�ضي   secondaire

 les memes و 6 ألن ما بقاوش
ّ
و 7 وال

ّ
و 8 وال

ّ
و سدو وال

ّ
نقصنا ليهم وال

 الحوت مزيان 
ّ
ه وال

ّ
ي تزاد le tonnage ألن

ّ
و كيتجمعو، مل

ّ
quantités وال

اللي  الناس  لهاذوك  كوطا   les memes عطيناهم  عاود  ال�ضي  وذاك 
عندهم املزارب واللي عندهم هذا، إيال تبدل محمد بأحمد هذاك راه 
شغلهم استثمارات كيبيعو ويشريو بيناتهم، ولكن أنا كوزير ما عطيتش 
un.effort.de.peche.suplémentaire ديال الكوطا باش نعطي لناس 
آخرين ياش يمشيو يصيدو donc اإلمكانيات أنه أنا أهم حاجة عندي، 
 la ressourceأنا ما كيهمنيش شكون اللي كيصيد، أنا اللي كيهمني واش
elle est protegée وال ال، donc احنا احتبمنا جميع املقاييس في هذا 

النظام، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي، سؤال عن النهوض 
النواب  والسادة  للسيدات  وتطويره  والجبلي  القروي  باإلقتصاد 

املحتبمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدارحوافلهيلع:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، إن اإلحصائيات الحالية تشيب 
بأن اإلقتصاد القروي والجبلي يوجد في حالة صعبة، خاصة وأنه مبني 
األخرى  القطاعات  وباقي   78% اآلن  تشغل  التي  الفالحة  على  أساسا 
فقط 22، مثال الصناعة %4، والبناء كذلك، إن مندوبية التخطيط 
تشيب بأن الفقر في البادية وصل إلى %20 في حين وصل فقط إلى %2 في 
املدن، والدخل الفردي يبين بأن التأخر بين البادية واملدن وصل إلى 15 
سنة، 15 سنة يعني اآلن في البادية كاينة 10400 هاد 1400 كانت في 
املدن هادي 15 سنة، السيد الوزير واعتبارا ملا سبق نستخلص أنه كل 
املشاريع الحكومية للتنمية القروية فشلت في تنمية البادية واملناطق 
النائية، لقد حان الوقت السيد الوزير العتماد مقاربة بديلة ترتكز 
على دعم تجربة الجهوية املتقدمة مع توسيع الالتمركز اإلداري لنقل 
الصالحيات واإلمكانيات املادية واملوارد البشرية من املركز إلى الجهات، 

شكرا.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

27 مليار ديال الدرهم هي قيمة اإلعتمادات اللي تمت التعبئة ديالها 
لفائدة العالم القروي خالل األربع سنوات املاضية، 2017 ل2020 في 
إطار برنامج تقليص ديال الفوارق اإلجتماعية واملجالية، وتم تخصيص 
في هاد السنة ديال 2021 تقريبا 6 داملليار و500 مليون ديال الدرهم 
منها 2.150.000.000 ديال الدرهم ممولة من صندوق التنمية القروية، 
ومن املرتقب إن شاء هللا بأنه الربنامج ما زال غادي تصاعدي واللي هو 

باملناسبة برنامج منبثق من يعني les provinces ومن الجهات.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحتبم التعقيب.

فلن ئبافلسيدارحوافلهيلع:

السيد الوزير، السؤال ديالنا هو، ما تنهضروش غيب على الفالحة 
وال وزارة الفالحة بوحدها التنمية القروية في العالم القروي البادية 
بالخصوص حتى هما بغاو الصناعة، بغاو التجارة راه عندهم، ولكن 
بغاو اللي فيها منفعة كبيبة، بغاو جميع القطاعات األخرى تدخل كذلك 

إلى العالم القروي، مثال هاد املشاريع ديال انطالقة اللي كاينين..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد النائب املحتبم عن فريق العدالة والتنمية.

فلن ئبافلسيدا وسفاآ تافلح جالحسن:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، دائما في إطار دعم اإلقتصاد القروي، الفالحا بالطبع 
املوارد املالية ديالهمش شحت خالل هذه الجائحة ولكن الناس مكلف 
الشعيب  ديال  املستحقات  منهم  يستخلصوا  باش  الوزير  السيد  انت 
املدعم تيزيروهم في املواعد وتيطلبوا منكم باش يكون شوية ترخفوا 
منهم، كذلك تيطلبوا منكم تقربوا املراكز ديال توزيع ديال الدعم ديال 
الشعيب للجماعات فمثال ال يعقل عندنا واحد املجموعة ديال الجماعات 
اللي في منطقة البور في مراكش تيخصهم يتنقلوا تقريبا أزيد من 60 
كيلومتب باش يحصلوا على هاد الشعيب، لذلك كنطلبوكم باش تاخذوا 

اإلجراءات الالزمة للتخفيف عليهم، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
النائب املحتبم عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتباكية.

فلن ئبافلسيدارشيدافلحاوني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، ديما كنسمعو بمدن خضراء في مجال ديال العمران 
ألن  قروية خضراء  جماعات  على  نتكلمو  اليوم خصنا  واإلستدامة، 
كتمّيز بموارد طبيعية وموارد اللي هي bio وخصنا نمشيو في هاد اإلتجاه، 
وكنحيو يعني الحكومة والوزارة ديالكم في إطار صندوق ديال التنمية 
القروية اللي جعلت األقاليم الجبلية اليوم اللي ما محتاجاش اليوم 
هاديك الثقافة ديال اإلحسان وكنحيي السكان ديال أزيالل اللي الحو 

هادوك الحوايج واليوم باغيين االستثمار وليس اإلحسان.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

اإلجتماعية  الفوارق  ديال  الربنامج  بأنه  نقول  بغيت  أنا  ال فقط 
واملجالية يعني يمكن ليا نقول لكم بأنه يعني من أنجح الربامج ألنه كان 
عملنا اجتماعات هادي واحد 2 األسابيع مع جميع يعني العمال والوالة 
في املناطق وشفنا بأنه كاين واحد ، يعني، واحد l›attractivitée على هاد 
programme وكاين واحد، يعني، les.effets.benefique يعني الحمد هلل 
أنه كيبجع للساكنة بالخيب وبأنه برنامج اللي هو منبثق، يعني، من امليدان 
من la province وكذلك من الجهة وكيطلع و وفيه واحد، يعني، التدخل 
اللي هو جماعي فيه وزارة ديال التببية فيه وزارة ديال الصحة فيه وزارة 
 l›electricité الفالحة وزارة ديال التجهيز، كاين املاء كاين يعني كذلك
الكل يتدخل باش تكون املناطق يعني فهاد املستوى، وصلنا للنتائج، أنا 
قبيال تكلمت على 27 مليار ديال الدرهم، ولكن وصلنا تقريبا أنه عندنا 
اآلن مواصلة اإلنجاز ديال الطرق 3075 ألف كيلومتب و116 منشأة فنية 
تقريبا كاين في التعليم ديال من 2179 يعني ديال البناء وإعادة التأهيل 
البنية  تأهيل  وإعادة  البناء  ديال  عملية   536 التحتية،  البنية  ديال 
التحتية لقطاع الصحة، 378 منظومة ديال املاء وربط 738 دوار ديال 
الكهرباء، donc هادو كلهم استثمارات اللي هما جد مهمة اللي تعمالت 
في البادية وفي العالم القروي واللي عندها واحد الصدى طيب عند 
املواطنين وإن شاء هللا ما زال غادي يجيو ويطلع هاد ال�ضي، بالطبعا أنا 
متفق مع السيد النائب بأنه خص يعني كل واحد يعمل املجهود ديالو، 
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الناس بغات les zones industrilles الناس بغت يعني تكون التجارة 
وتكون هذا، الحمد هلل، أنا اللي يمكن لي نقول ليك بأنه احنا في الفالحة 
مثال كاع les zones ديال هداك ال�ضي ديالles agrotech اللي درنا ديال 
هذا عملناهم، ما عملناهمش وسط بركان خرجناها على بركان، ما 
عملنهاش في بني مالل خرجناها على بني مالل، كنمشيو للعالم القروي 
فين عملنا عادوك les zones اللي فيهم la création des emplois فيهم

مازال  خصو  اللي  حكومي  شأن  يعني،  وهذا،   le developpements
تعطى، أنا متافق كوزير ديال التنمية القروية ما زال الخدمة وما زال 
خص تعطى إمكانيات ألن بهداك ال�ضي باش غادي، إن هللا، نساهمو 

باش نحاربو الفقر والهشاشة، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن وضعية املجازر 
ببالدنا بالدنا للسيدات والسادة النواب املحتبمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدامحادابنعطية:

فلسيدافلوزي1،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

السيد الوزير، كشف تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة 2018 
عن الوضعية املزرية التي تعرفها املجازر ببالدنا وبناء عليه نسائلكم 
السيد الوزير عن اإلجراءات اللي خذيتو لتأهيل هذه املجازر وتجويد 

خدماتها، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفضلوا السيد الوزير لإلجابة.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

السيد النائب املحتبم احنا كتعرف في وزارة الفالحة ما عندناش 
الوصاية على املجازر، يعني، الجماعات التبابية هي اللي مسؤولة عليهم، 
احنا عندنا كنعطيو اإلعتماد ديال l›O.N.S.S.A باش نراقبو، يمكن 
املجازر  ديال جميع  املراقبة  واحد  عملنا  يعني،  بأنه،  ليك  نقول  ليا 
واملعظم ديالها ما كانش كيتوفر على أدنى الشروط الصحية والتقنية، 
واعطينا الناس يعني واحد املهلة ديال 3 أشهر حتى 6 أشهر وال غادي 
نخرجو من هذا controle وتم تعليق التفتيش الصحي لحد الساعة 
l›O.N.S.S.A وكنقولوا  لها  65 مجزرة أسبوعية ما بقاوش كيمشيوا 
هاذي راه ما خصهاش تكون، ولكن اإلستثمارات اللي ساهمنا فيها بين

les communes وبين البلديات يعني القطاع الخاص هي تقريبا 9 ديال 
 au niveau اللي هي la normalitéاملجازر اللي هي بواحد اليوم بواحد

.international

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب

فلن ئبافلسيدامحادابنعطية:

السيد الوزير، في الحقيقة ما خصكمش تملصو من املسؤولية، 
 l›ONSSA واملؤسسة  التبابية  الجماعات  بين  ما  مشتبكة  املسؤولية 
هي  الفالحة  ووزارة  ديالها،  اإلدري  املجلس  رئيس  أنت  الوزير  السيد 
سنة  املؤسسة  هاديك  إحداث  وتم  الوزير،  السيد  عليها  الوصية 
2009 بموجب قانون 25.08 والهدف من اإلحداث ديال هاد املؤسسة 
هو حماية صحة املستهلك وحنا كنجيو السيد الوزير في التقرير ديال 
الطبيب  ما عمر رجل  223 مجزرة  تنلقاو  للحسابات  األعلى  املجلس 
األعلى  املجلس  تقرير  هذا  الوزير  والسيد  إليها،  وصلت  البيطري 
للحسابات حنا ما�ضي كنجيبو �ضي حاجة من روسنا. عندنا يعني 882 
مجزرة على الصعيد الوطني عندكم مسؤولية املراقبة السيد الوزير، 
ي كيجي التقرير تيقول لنا 3 اللي معتمدين في الخواص أو وحدة 

ّ
ومل

معتمدة فواحد الجماعة في الحسيمة وكنمشيو ل 223 اللي هي غيب 
وصل  البيطري  الطبيب  هداك  األول  في  قلت  كيف  عمر  ما  مراقبة 
لها، كتبقى لنا واحد 479 هادي السيد الوزير راه تقرير املجلس األعلى 
للحسابات قال فيها واحد الكالم؛ قال أدنى شروط الصحة والسالمة 
مكاينش فيها، النظافة تكاد تكون منعدمة وجبد ديك النقائص كلها 
وذكرها السيد الوزير، ومكاينش الوقت باش نقول لك النقائص كلها 
ي كنم�ضي لواحد املجزرة أنه ما مربوطاش 

ّ
غنقول لك البعض منها: مل

باملاء الصالح للشرب والصرف الصحي، نعم غتقول لي هذا اختصاص 
ديال الجماعة التبابية..

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

إضافي.

فلن ئبافلسيداإىريساأوقاني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، كان من املفروض التعقيب ديالي يكون على املجازر 
ولكن حنا في املنطقة الشرقية وباألخص في إقليم فكيك إيال مشات 
األمور على ما هي في النجود العليا، إيال مشات األمور على ما هي عليه 
راه ما غنستاحقو �ضي هاد املجازر ألن كتكلف بها املوت القطيع، ولكن 
سمعنا منكم السيد الوزير بأن كاين دعم اللي غادي يجي للكساب في 
املنطقة ولهذا نستبشر خيبا، وفي هذا اإلطار السيد الوزير، بغيت نقول 
لكم بأنه واحد املرض راه نزل في اإلقليم ديال فكيك في الجماعة ديال 
الزيارة لهاديك  بومريم، واملصالح ديال الوزارة ديالكم قامت بواحد 
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املنطقة هديك اللي كتقتل املاشية وباألخص املاعز. اآلن املشكل اللي 
كاين هو أنه املآل ديال هادوك اللي كيموتو مازال ما عرفناش راهم 
كيموتو وسط الضيعات ديالهم واملفروض أن الوزارة تشوف تدير واحد 
هذا باش تحد املنطقة ال قدر هللا باش ما تكونشاي واحد الجائحة اللي 

غادي تصيب املغرب وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

رئيس  السيد  آخر،  إضافي  تعقيب  املحتبم،  النائب  السيد  شكرا 
فريق العدالة والتنمية، تفضلوا.

فلعدفلةا ا1يقا رئيسا فإلب1فهيايا مصطفىا فلسيدا فلن ئبا
وفلتناية:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، قلتو بأنكم خرجتو من 60 مجزرة اللي أصبحت غيب 
مراقبة، دابا املواطن اللي كيستهلك هادوك اللحوم شنو الذنب ديالو؟ 
l›ONSSA مسؤولة فينما لقات اللحم خصها تبعو وتقول واش هاد 
 les اللحم صالح وال غيب صالح بالعكس حنا ما كرهناش حتى هادوك
agropoles السيد الوزير اللي داخلين يعني في واحد املجموعة اللي هي 
الصناعة الغذائية اللحوم أيضا يكونوا فيها وحدات بما في ذلك املجازر 
اللي تكون مراقبة وفيها املعاييب ما�ضي غيب الوطنية ولكن الدولية اللي 
كتعطينا الجودة ديال اللحوم. وبهاد املناسبة السيد الوزير، إيال كان 
ممكن l›agropole ديال القنيطرة لحد اآلن مازال ما خرجش للوجود 
بالرغم من أنها ديال بركان وديال مكناس وديال أكادير كلها خرجت ما 
نتكلموش على هداك املردودية ديالها ولكن على األقل موجودة، ديال 
القنيطرة هادي أكثب من 5 سنوات والحديث على هاد l›agropole لحد 
اآلن لم ترى الوجود، إيال كان ممكن تجاوبونا السيد الوزير على هاد 

l›agropole هادي، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

راه  هادي  مسؤوليتو،  ياخذ  خصو  واحد  كل  الحقيقة  في  هو 
اللي  هما  واضحين  نكونوا  باش   les communes ديال  املسؤولية 
اللي  تيديرو االستثمار وهما  اللي  les abattoirs وهما  مسؤولين على 
خصهم يوجدوهم، وl›ONSSA عندها املراقبة، عندها يمكن تعطي 
l›autorisation وال ما تعطيش l›autorisation، واش تعطي االعتماد 
 la plupart أنه  اآلن  كاينة  اللي  اإلشكالية  االعتماد،  تعطيش  ما  وال 
ديال املجازر اللي كاينين ما تقدرش تعطاهم االعتماد. درنا مجهود مع 

القطاع الخاص دايرين في FDA واحد la subvention باش الناس اللي 
بغات تدير حتى ل 30 %كتم�ضي حتى مليون ديال الضمان باش القطاع 
الخاص اللي بغى يدير هاد يعني اإلستثمار يمكن يديرو كنعاونوهم ولكن 
خاصLes communes غيب باش دابا إيال بقينا كنقولو أنت مسؤول 
وأنت مسؤول راه األمور راه واضحة يعنيla charte communal راه 
في  باللي كيخمم   les communesاملسؤولية سميتو وخاص بأن  فيها 
الطريق وكيخمم في الضو للمواطن خصو يخمم في اللحم الي غادي 
ياكل خصوا يعمل اإلستثمار واحنا غادي نواكبوه ألن هاد املسؤولية 
ما كايناش عندنا واحنا ما كنهربوش من املسؤولية ديالنا، احنا كنقولوا 
بأنه كاين إشكالية وبأنه الزم باش تصايب واحنا هاد ال�ضي قلناه أمام 
صاحب الجاللة نهار اللي جينا في la génération gris قلنا أنه خاصنا 
120 مجزرة جديدة فيها 100 مدينة اللي هي متوسطة وفيها 20 للمدن 
 identifié يعني برنامج  une normalisation وهذا  تكون  باش  الكبار 
غادي نشوفوه من دابا مع وزارة الداخلية ألن هي الوزارة الوصية ولكن 
الناس اللي مسؤولين على les communes على البلديات خصهم يعرفو 
 l›ONSSA هذه راه من األولوية ديال األولويات وما كانش الش يقلبو على
راه l›ONSSA تهز يديه وغادي تقول لك أنا ما نقدرش نعطي االعتماد 
إمكانية باش  نكونتبولي هذا هو فقط ما عندهاش �ضي  ما نمشيش 
تستثمر ننصحك نقول لك ها البالن كيفاش دير له ها كيفاش تخرج 
aucun problème ولكن االستثمار تيبجعles communes فيما يخص 
القنيطرة القنيطرة كان إشكال واش القنيطرة واش العرائش يعني في 
أسميتو وداخل الدهة ديال الرباط واش هاد املنطقة وال هاد املنطقة 
األمور توضحات كتبت لوزير للسيد والي صاحب الجاللة في الرباط باش 
إن شاء هللا األمور بدات تتبان باش نزيدو هاد آخر مشروع اللي هما في 

هادوك 6 داملناطق ديال agrotech اللي كاينين في املغرب.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي سؤال عن واقع التكوين 
والبحث العلمي في القطاع الفالحي للسيدات والسادة النواب املحتبمين 

من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدابوعبيدالبيدة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

في  العلمي  والبحث  التكوين  قطاع  يعرف  املحتبم،  الوزير  السيد 
القطاع الفالحي باملغرب تعثبا كبيبا يدعو إلى القلق وحيث أنه ال تنمية 
بدون تكوين وبحث علمي فإننا نسائلكم السيد املحتبم عن اإلجراءات 
املستعجلة التي تنوون اتخاذها للنهوض بقطاع التكوين والبحث العلمي 

في القطاع الفالحي باملغرب؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، الكلمة لكم السيد الوزير.
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فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

أنا بغيت غيب نعطي بعض املعطيات بأن التطور ديال عدد الخريجين 
ديال معاهد التعليم العالي تزادت تقريبا ب %43، %43 منذ انطالق 
مهندس وطبيب   400 تقريبا  كنكونوا  األخضر حيث  املغرب  مخطط 
امليزانية  فيما يخص اإلستثمار  املالية  املوارد  بمعدل سنوي،  بيطري 
تزادت ب %260، %35 امليزانية ديال التسييب وكذلك نقدر نقول لكم 
بأن النسبة ديال اإلدماج ديال الخريجين هي %94 مع تسجيل اإلقبال 

على اإلدماج في القطاع الخاص.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحتبم للتعقيب، تفضلوا.

فلن ئبافلسيدالا لامسعوىي:

شكرا السيد الوزير، البد أوال ننوه باملجهودات ديال الوزارة ديالكم، 
السيد الوزير فيما يخص التكوين والبحث العلمي في القطاع الفالحي 
يشكل بطبيعة الحال رافعة أساسية إلنعاش اإلقتصاد واملغرب له 
رصيد وتجربة كبيبتين ألكثب من 50 سنة في مجال هاد التكوين والبحث 
العلمي، تخرج خالل هذه السنوات كما ذكرتم آالف املهندسين واألطباء 
في عجلة  وبفعالية  والتقنيين حتى هم ساهموا  والباحثين  والبياطرة 
التنمية الشاملة ببالدنا وفي هذا اإلطار، السيد الوزير، نتساءل معكم 
إلى أي حد استطاعت مؤسسات ومعاهد التكوين والبحث العلمي في 
القطاع الفالحي أن تحافظ على إشعاعها الوطني واإلفريقي والدولي، 
السيد الوزير، ومن خالل مجموعة من التقارير ظهر أن هناك تراجع 
على مستوى قوة آداء هذه املؤسسات وانخراطها في التطورات السريعة 
التي يعرفها العالم في مجال البحث العلمي والتكنولوجية والرقمنة، 
سؤال الحكامة في التسييب اإلداري والتدبيب املالي ملا لهما من دور كذلك 
في النجاعة ديال هاد املؤسسات غياب رؤية واضحة ملؤسسات ذات 
بعد إستباتيجي، السؤال ديال املوارد البشرية والخصاص املهول التي 
تعرفه مجموعة من املؤسسات ديال التكوين والبحث العلمي وكذلك 
املوارد اللوجيستيكية ووسائل العمل، تراجع كذلك السيد الوزير وما 
ذكرتوش املساهمة ديال البحث العلمي خالل السنوات األخيبة وضعف 

جاذبيته وعدم إقحامه في اإلستباتيجيات ديالكم،

نستحضر  وهنا  األخضر  الجيل  وكذلك  األخضر  املغرب  مخطط 
السيد الوزير معكم الحالة التي يعيشها معهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة والذي أشرف على إحداثه صاحب الجاللة املغفور له الحسن 
الثاني طيب هللا ثراه، هذه املعلمة التاريخية ولألسف الشديد أصبحت 
تعاني من مجموعة من اإلختالالت واملشاكل وتتعرض لحملة تشويه 
لعدد من  تعيينات  التعيينات الحظنا  ديالها،  املستقبل  تهدد  وتشهيب 

املدراء في ظرف وجيز وما استاطع حتى مدير يعني يستكمل املشروع 
ديالو وكذلك..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
كاينش  ما  السؤال،  لواضعي  نرجع  باش  عاد  األخرى  الفرق  نشوفوا 

تعقيب إضافي؟ فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيداموحافل1لدفلي:

السيد الوزير، في الحقيقة أنا هذا صرخة ونداء من معهد الحسن 
الثاني للزراعة والبيطرة وطبعا أنا كنت أستاذ فيه ويشرفني ذلك، فرغم 
املجهودات اللي قمتوا بها طبعا اليوم باإلضافة إلى اللي قالهم السيد 
النائب املحتبم اليوم احنا يتم اإلجهاز على املنظومة اإلدارية لألسف 
الشديد، وهاد املسألة طبعا بقرارات إدارية من القطاع ديالكم وتحت 
مسؤوليتكم وبإسمكم، فلذلك السيد الوزير املحتبم، نلتمس منكم على 

هاد األساس يعني تدارك األمر على وجه السرعة وبالجدية الالزمة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

الزراعي  املعهد  كتهم  اإلخوان  بها  جاو  اللي  الثانية  النقطة  هاد 
الحسن الثاني IAV آش غانقول لك احنا IAV كنتمناوا له أنه يم�ضي 
أحسن وأحسن ويعطي أكثب وأكثب ويعطي واحد اإلشعاع كيما عطاو 
يعني الحمد هلل واحد العدد ديال األطر ديال املهندسين اللي كانو داخل 
الحكومة وال خارج الحكومة وال اليوم يعني في واحد العدد سميتو اللي 
هم متخرجين من هاد La qualité d›enseignement اإلستثمار ال هما 
وال التكوين املنهي كاينة يعني اإلمكانية تعطات لهم ولكن ملي كيكون 
problème de gouvernance ديال التسييب وال هذا راه من حق الوزير 
أنه يعمل العمل ديالو غيب كونو مرتاحين راه غيب األسبوع اللي فات يعني 9 
ديال الناس دالكليات اللي هم تبدلو les doyens دالكليات فما فيها باس 
إيال بدلنا املدير ديال IAV راه ما�ضي خالدون فيها اعطى نتيجة مرحبا 
به ما عطاش نتيجة أنا بالنسبة ليا كوزير كنقول لكم بأنه ما عطاش 
نتيجة وبأنه خصو يمتاثل ألوامر وبأنه تكون لجنة باش نختاروا شكون 
هو املدير الجديد ألنه ما يمكنش يشتاغل في الفو�ضى، خاصني ناس اللي 
مسؤولين اللي غادي يمشيوا ما�ضي مع مخطط املغرب األخضر ألنه م�ضى 
مع Génération green مع التكوين مع هداك �ضي اللي كنتو تتقولو دابا 
نيت في التدخل ديالكم بأنه بغيتو أحسن وأحسن يعني ل IAV فخصكم 
تتعاونو معنا راه ما يمكنش راه IAV ما�ضي مسألة شخص غادي يتعمل 
األستاذ اللي يصالح تما اللي غادي يسيب واللي غادي يم�ضي مع 10 سنين 
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 Génération green جاية وال 5 سنين جايا إن شاء هللا ديال مخطط
 et moi je suis وبال ما يتخبى ال في هذا وال هذا خاصنا نديرو خدمتنا

déterminé à faire mon travaille في هاد �ضي هذا، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة..

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

ال باقي سؤال آخر

فلسيدارئيسافلجلسة:

باقي سؤال؟ إذن السيد الوزير مازال معنا السؤال وهو سؤال آني عن 
أهم املنجزات في مجال تربية األحياء املائية للسيدات والسادة النواب 

املحتبمين عن فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيداحسناعوك ش :

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

فلسيدافل1ئيس،

فلسيدافلوزي1،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

السيد الوزير، من أهم القطاعات اإليجابية مخطط أليوتيس وهو 
قطاع تربية األحياء املائية هاد تربية األحياء املائية تطلبات الوقت ألن 
الشاطئ  عن  دراسات  ودقيقة ألن  كبيبة  ودراسات  دراسات  تطلبات 
املغربي اللي فيه 3500 كيلومتب وألن هاد النوع ديال املشاريع ما يمكنش 
 les لك تديرها فين ما بغيتي في الشاطئ املغربي كاين معطيات وكاين
cartéristiques اللي خصهم يكونو كيسمحوا باش يضمنوا اإلستثمار 
لهاد  يجيوا غدا  اللي غادي  كبار وال صغار  املستثمرين  هادوك  ديال 
امليدان، فاحنا عرفنا بأن الدراسة خذات وقت، وكاين متدخلين آخرين 

بغينا السيد الرئيس تعطينا الحصيلة ديال هاد املشروع؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

شكرا، هو منذ سنة 2009 وضع مخطط أليوتيس تربية األحياء 
 l›offre كأداة ديال التنمية املستدامة، عملنا بواحد يعني جبنا واحد
ديال اإلستثمار فيها اإلعفاء عن الضريبة القيمة املضافة على املدخالت 
الرئيسية، تمديد العمل بواحد الخفض ديال الرسوم الجمركية على 

األعالف ديال poisson لحدود %2.5 وعطينا اإلنطالقة 13 طلب إلبداء 
باملقاولة  املهتمين  واألجانب  املغاربة  للمستثمرين  موجهة  اإلهتمام 
واملقاولين الشباب واللي سفرات على اختيار 265 مشروع، تم الشروع 
1190 هكتار إلنتاج سنوي  96 منها يعني في املساحة ديال  في إنشاء 
مرتقب كيناهز تقريبا 75 ألف طن وباستثمار تيتقدر ب 895 مليون 

درهم وتوفيب 1117 منصب شغل.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحتبم من فريق التجمع 
الدستوري.

فلن ئبافلسيداحسناعوك ش :

شك1فافلسيدافل1ئيس،

على  دويتيو  القيم  ديالك  الجواب  في  أن  الوزير، الحظت  السيد 
املستثمرين الصغار اللي غادي يكونو فهاد امليدان اللي هو ميدان جديد 
 la subvention واللي حقيقة الوزارة كتواكبهم وكتعطيهم حتى واحد
يمكنا نقولوا أن يمكنا نهنيو نفسنا على هاد السياسة ألن هادي هي 
السياسة ديال التنزيل ديال الكالم ديال جاللة امللك، ملي قال، نصره 
بطريقة  وزعناها  واش  نعم  ثروات؟  خلقنا  واش  الربملان  فهاد  هللا، 
عقالنية؟ ما أظن، هادي هي الطريقة العقالنية وهو ماللي الدولة تدير 
�ضي سياسة وتبدا بهادوك املقاولين الصغار وتواكبهم وتعطيهم وتعاونهم 
حتى ماديا وتواكبهم مع األبناك، فكنتمنى أن داك �ضي اللي درتي في 
امليدان ديال pélagique واللي نجح لدرجة ما أن اليوم عندنا وزين في 
الداخلة كتخدم 1800 ديال البشر ووزينات آخرين العشرات اللي كانو 

واقفين واليوم خدامين نفس ال�ضيء تديرو فهاد القطاع، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير فيما تبقى من الوقت.

فلسيداعزيزاأ نوش،اوزي1افلفالحةاوفلصيدافلبح1ياوفلتنايةا
فلق1ويةاوفملي هاوفلغ ب ت:

غادي  هكتار،   4300 تقريبا  نجزوا  غادي   2025 أفق  في  شكرا، 
تعطينا 165 ألف طن ديال la production ودرنا 116 مشروع ذا طابع 
اجتماعي لفائدة املقاولين الشباب والتعاونيات ديال الصيد البحري 
هادو عطيناهم 130 مليون ديال الدرهم عاوناهم باش يديروا مقاوالت 
باش يدخلوا في هاد ال�ضي ديال l›aquaculture هو اللي بغيت نقول ألن 
جا واحد السؤال قبيلة قالك عملتو غيب 500 طن وال جوج، بأنه هذا 
 la conaissance du milieu marinاستثمار اللي كياخذ الوقت خاص
غيجيو  اللي  الناس  باش  ديالها  العمل  تعمل   la recherche خاص 
يستثمروا نهار اللي يديرو l›aquaculture ما يكونش عندهم مشاكل، 
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الوقت،  كياخذو  اللي   plan d›aménagementواحد بعد  من  خاص 
التبابية وهذا وهذا  خاص اإلستشارة مع السياحة ومع يعني اإلدارة 
باش تلقاو واحد اإلتفاق بأن هاديك املنطقة تبقى معزولة وخاصة ب 

.l›aquaculture

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، نشكركم على حسن املساهمة 
في هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع املوالي قطاع التضامن والتنمية 
الحكومة  إستباتيجية  عن  بسؤال  واألسرة  واملساواة  اإلجتماعية 
للمحافظة على األسرة املغربية وتقوية أدوارها اإلجتماعية للسيدات 
والسادة النواب املحتبمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب املحتبم عن فريق العدالة والتنمية مشكور.

فلن ئبافلسيداعبدافللطيفافبنايعقوب:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

املاسة بوحدة  في اآلونة األخيبة املظاهر  تكاثرت  الوزيرة،  السيدة 
لتقوية دور  الحكومة  لذا نسائلكم عن إستباتيجية  املغربية،  األسرة 

األسرة والحفاظ على تماسكها؟ شكرا السيدة الوزيرة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، تفضلوا السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

اليوم  فعال  هو  السؤال،  هاد  على  املحتبم  النائب  السيد  شكرا 
موضوع األسرة هو موضوع حيوي واستباتيجي، وهذه الوحدة املجتمعية 
هي في الحقيقة هي الوحدة اللي كتساهم في يعني في خلق تنمية حقيقة 
في املجتمع، ولهذا كما تالحظون فالدستور املغربي أولى لألسرة املغربية، 
عطاها أولوية كربى، وتحدث على ضرورة الحماية ديالها االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية؛

اليوم، في إطار وزارة التضامن، وفي إطار اإلختصاصات املوكولة لنا، 
نشتغل على إطار إستباتيجي لألسرة واللي اليوم حنا متقدمين كثيبا، واللي 
خضع هاد اإلطار لهاد السياسة العمومية إلى مجموعة من املشاورات، 
خاصة مع الفاعلين اللي كيشتغلوا فهاد املجال، سواء كانوا جمعيات 
أو خرباء أو باحثين مهتمين، أو كذلك القطاعات الحكومية اللي هي على 

رأس يعني الذين يتم التشاور معهم فهاد املوضوع.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب أحد النواب، السيدة النائبة عن 
فريق العدالة والتنمية، تفضلوا.

فلن ئبةافلسيدةاا تحةافلشوب ني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هذه  األسرة،  موضوع  نناقش  ونحن  املحتبمة،  الوزيرة  السيدة 
األسرة  لدعم  املتواصل  الحكومي  باملجهود  للتنويه  طبعا  الفرصة 
واإلقتصادية،  اإلجتماعية  السياسات  مجموعة  خالل  من  املغربية، 
السيدة  كدلك  وطبعا  واألرقام،  باملؤشرات  واضحة  اآلن  هي  واللي 
الوزيرة، هذه الفرصة لنؤكد على األهمية اإلستباتيجية ملؤسسة األسرة 
في مواجهة التحديات الكبيبة، ومنها جائحة كورونا، وطبعا تابعنا جميعا 
كيف تحولت األسرة إلى خط الدفاع األول في مواجهة هاد الوباء، وطبعا 
تحولت أسرنا جميعا كمغاربة إلى فضاءات للتببية والتعليم والتمريض، 
وكذلك العناية بالفئات الهشة، وهذا وحدوه يكفي للتأكيد على أن 
إلى  محتاجة  وكذلك  النهوض،  ديال  للعملية  محتاجة  اليوم  األسرة 
سياسة مندمجة للنهوض بها واملحافظة عليها، كما جاء بذلك الدستور 

في الفصل 32 منه.

وفي هاد اإلتجاه السيدة الوزيرة، كنثمنو إطالق حكومة التشاور 
حول اإلطار اإلستباتيجي لحماية األسرة ونعترب في فريق العدالة والتنمية 
أن هذه خطوة مهمة في اتجاه إرساء هذه السياسة املندمجة، لينخرط 
الجميع في النهوض بهاد املؤسسة الهامة، وتقوية األدوار ديالها، وكذلك 
السيدة الوزيرة، ما جاء به اإلطار اإلستباتيجي مهم، سواء على مستوى 
اليقظة، تقوية نظم الحماية، وكذلك الرصد، وكذلك على مستوى 
املواكبة والتوجيه. ولكن السيدة الوزيرة، نؤكد على ضرورة اإلستثمار 
في املوارد البشرية، املوارد البشرية اليوم عنصر حاسم في نجاح هاد 
الورش، سواء من خالل التكوين والتأهيل، تأهيل املوارد املتخصصة 

في التنمية..

فلسيدارئيسافلجلسة:

تبقى من  فيما  الوزيرة  السيدة  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هل من 
الوقت.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

ذكرتم اليوم في ظرف الجائحة، العالم كلو رجع لألسرة، ما�ضي فقط 
املجتمع املغربي، ولكن العالم كله رجع لألسرة في كل املجتمعات، وكانت 
األسرة مصدر الثقة، وفي املغرب، من خالل االستطالعات التي أجريت، 
تبين أن األسرة هي مصدر الثقة ديال املواطنين واملواطنات، ألنها فعال 
هي اللي أدت مجموعة من األدوار، بالفعل فرض ألنه في عوض التقارب، 
أصبحنا في التباعد، فأصبحت األسرة هي اللي تؤدي وظيفة التعليم 
عن بعد، وكتأدي مجموعة األدوار، كذلك اإلشتغال عن بعد، وفاليوم 
املشاورة التي أطلقناها بالنسبة للسياسة العمومية املندمجة في مجال 
األسرة، لم نكتف فقط بالتفاعل مع الفاعلين، ولكن أطلقناها على 
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مستوى البوابة الجديدة للوزارة، أطلقنا فيها بوابة أو نافذة للتواصل 
مع كل الفاعلين واملهتمين إلبداء رأيهم في املحاور اللي غادي تشكل إن 
شاء هللا، هي املعتمد بالنسبة للسياسة العمومية التي ننوي تقديمها 
في أقرب األوقات، في مجال حماية األسرة. فال يمكن أن نختلف بأنه 
فعال اليوم األسرة أثبتت على أنه الفعل الحكومي، الربنامج الحكومي 
كذلك أكد على أهميتها، واألكثب من ذلك، أنه عندنا وزارة في املغرب، 
من ضمن مسمياتها األسرة، فهذا كيحمل فعال هاد االهتمام، طبعا كل 
السياسات العمومية اللي عندها بعد اجتماعي تهتم بمجال األسرة، 

صندوق دعم التماسك اإلجتماعي بتوجهه إلى دعم األطفال.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، السؤال املوالي متعلق باألشخاص في 
وضعية إعاقة باملناطق القروية والجبلية، للسيدات والسادة النواب 
املحتبمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدافلحسيناآ تاأولحي ن:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيدة الوزيرة، ماذا قدمت وزارتكم لألشخاص في وضعية إعاقة 
باملناطق القروية والجبلية؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، أوال اليوم ونحن يعني في هاد 
الجلسة يسرني أن أعلن كما تابعتم عن تنظيم املباراة الوطنية املوحدة 
لألشخاص في وضعية إعاقة وهذه سابقة على املستوى الوطني خاصة 
من حيث عدد املناصب، اليوم كتخصص الحكومة املغربية 400 منصب 
واليوم تم اإلعالن يعني الرسمي كما تابعتم يعني فهاد األيام غادي تكون 
املباراة في 22 فرباير وهذا جواب عملي، فعلي، واقعي على اهتمام هذه 
الحكومة بقضايا األشخاص في وضعية إعاقة وعلى اهتمامها بإدماجهم 
اإلجتماعي واإلقتصادي، وهذا ما�ضي فقط في العالم القروي هذه مباراة 
موجهة للجميع، اللي في العالم القروي واللي في املدن، أضف إلى ذلك أنه 
في ورش تبسيط املساطر أهم ورش تم إطالقه وتبسيط املساطر املوجه 
لألشخاص في وضعية إعاقة واللي ما�ضي فقط األشخاص اللي هم في 
العالم الحضري ولكن في املغرب بمختلف مناطقه، وهو توفيب منصة 
اللي من خاللها اليوم كيمكن األشخاص في وضعية إعاقة يتوصلوا 
بالشواهد ديالهم ديال اإلعاقة اللي غتمكنهم من اجتياز هاد املباراة 
وغيبها كذلك من الخدمات املتوفرة لهم، وهاد املنصة أعطتنا أنه إلى 
حدود يعني أواخر من بعد 6 أشهر من إطالقها تم إطالقها في يوليوز كما 

تابعتم، عطاتنا أنه أكثب من 15 ألف شخص في وضعية إعاقة تمكن 
من أخذ شهادته بطريقة مبشرة بدون اللجوء أنه يتنقل حتى للرباط إلى 

العاصمة وإلى الوزارة لكي يأخذ هذه الوثيقة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحتبم للتعقيب.

فلن ئبافلسيدافلحسيناآ تاأولحي ن:

السيدة الوزيرة ال يخفى على أحد أن مسألة اإلعاقة حظيت بإهتمام 
خاص في دستور اململكة لسنة 2011 وذلك من خالل التنصيص على 
منع كل أشكال التمييز وكذلك على أن تقوم السلطات العمومية بوضع 
وتفعيل سياسات موجهة إلى األشخاص والفئات من ذوي اإلحتياجات 
الحكومة من خالل خطتها  الوزيرة أن  السيدة  الخاصة، ما نالحظه 
إهتمام  تعيب أي  تولي ولن  لم  بهذا الخصوص  أطلقتها  التي  وأهدافها 
لألشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي والجبلي، هؤالء األشخاص 
صحية  ظروفا  ويعيشون  والتهميش  الحيف  من  يعانون  مازالوا 
وإجتماعية صعبة بسبب غياب أي خدمات وبرامج اتجاههم كغياب 
اإلختصاصات  املتعددة  املراكز  وغياب  التحتية  والبنية  الولوجيات 
الخاصة باملعاقين وارتفاع الهدر املدر�ضي في صفوف األطفال من هذه 
الفئة، صحيح أن دور الجمعيات في املجتمع املدني بهذا الخصوص أمر 
جميل، لكن يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء هذا 

الفئة باملناطق الجبلية؛

السيدة الوزيرة، هل حاولتم من خالل يعني موقعكم في الحكومة 
في  إلدماجهم  األشخاص  هؤالء  إلى  موجهة  سياسات  وتفعيل  وضع 
الحياة العامة وتحقيق املواكبة املستمرة لهم من أجل تعزيز وتقدير 
الذات وتغييب الصور واملفاهيم النمطية املتعلقة باإلعاقة وكسر العزلة 
عن هذه الفئة خاصة األطفال والشباب منهم وذلك من خالل إنشاء 
مراكز خاصة بهم يسمح لهم باإلختالط مع بعضهم ويمنحهم فرصة 

لإلندماج والتكيف مع املجتمع؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحتبم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة تفضلوا فيما تبقى من الوقت.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

أوال بالنسبة للموضوع ديال إدماج أشخاص في وضعية إعاقة بما 
فيهم األشخاص اللي هم في العالم القروي، وصلنا لهم أنه سنويا يتم 
تخصيص 166 مليون ديال الدرهم تخصص للمراكز التي تقوم بعملية 
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التمدرس أو عملية يعني ديال التبويض وكل ما له عالقة بالشبه الطبي 
لألشخاص في وضعية إعاقة، فيهم %15 في العالم القروي، عندنا 15 
ألف تلميذ وتلميذة، قرابة %15 منهم في العالم القروي، هذا كيأكد 
اإلهتمام ديالنا باألشخاص في وضعية إعاقة في العالم القروي، طبعا ال 
ننكر ال زالت هناك إشكاالت ال زالت هناك تحديات، واحنا مستعدين في 

إطار اإلتفاقيات مع الجماعات التبابية املعنية بشكل مباشر أننا..

فلسيدارئيسافلجلسة:

أهداف  تنفيذ  حصيلة  عن  املوالي  السؤال  شكرا،  الوقت  انتهى 
للسيدات  الطفولة  لحماية  املندمجة  العمومية  السياسة  وتدابيب 
والسادة النواب املحتبمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدامحاداتوالة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

سؤالنا السيدة الوزيرة عن حصيلة وزارتكم في تنفيذ السياسة 
العمومية املندمجة لحماية الطفولة؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

على  تتوفر  اليوم  التضامن  وزارة  أن  أؤكد  أن  أريد  أوال  شكرا، 
خاللها  من  نبتغي  التي  والربامج  العمومية  السياسات  من  مجموعة 
تحقيق اإللتقائية بين كافة املتدخلين والفاعلين، وهنا كاينة السياسة 
العمومية لألشخاص في وضعية إعاقة والسياسة العمومية لألطفال 
مؤخرا،  أطلقناها  التي  للمسنين  العمومية  السياسة  كذلك  وهناك 
وهادي كلها برامج وغيبها كتأكيد حرصنا الدائم على اإللتقائية مع كافة 
الشركاء واملتدخلين، ألن الشأن االجتماعي أو الفعل اإلجتماعي، كما ال 
يخفى عليكم، يحتاج إلى أنه نحافظو على املقاربة املندمجة واملقاربة 

اإللتقائية.

بالنسبة للطفولة، نتوفر على سياسة عمومية، نتوفر على مخطط 
أهم  التنفيذي من  إلى خمس سنوات، وهاد املخطط  يمتد  تنفيذي 
التبابية املندمجة، اليوم أطلقنا  مقتضياته إطالق أو إخراج األجهزة 
األجهزة التبابية املندمجة منذ أواخر 2019، في إطار 8 أقاليم نموذجية، 
واللي  طنجة،  مدينة  في  الطفولة  حماية  مواكبة  مركز  افتتاح  تم 
كنعتربوه مركز نموذجي أولي، وبعده في 8 أقاليم، افتتحت قبل أشهر في 
أكادير، عندنا كذلك مركز في سال، يعني األقاليم النموذجية كلها الدار 
البيضاء تتوفر تفعيال ملنشور السيد رئيس الحكومة، كتوفر على مراكز 

مواكبة حماية الطفولة، األقاليم الثمانية النموذجية، باستثناء حالة 
واحدة اللي فيها، هي في طور أننا ننهيوها، وتتوفر على قرارات عاملية 
وتتوفر على هذه اللجان اإلقليمية، الغرض من توفيب لجن إقليمية على 
املستوى التبابي، هو أننا نضمنوا الحماية لألطفال، ما�ضي فقط على 
املستوى املركزي، ولكن في إطار لجن إقليمية تواكب وتتابع، لها منظومة 
معلوماتية، لها برنامج تكوين، وقد أطلقنا هذا الربنامج التكويني وحضر 
فيه كل أعضاء األجهزة التبابية املندمجة اللي طلقنا على هاد الربنامج، 
آلية  التكوين  بأن  نؤمن  ألننا  التبابي،  املستوى  على  والدنا«  »برنامج 

أساسية إلنجاح كل هذه الربامج.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب املحتبم، تفضلوا للتعقيب.

فلن ئبافلسيداعبدافلجليلامسكين:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيدة الوزيرة املحتبمة، طبعا ما حققته بالدنا في النهوض بأوضاع 

الطفولة منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، يدعو لإلعتزاز واالفتخار 

على مستويات مختلفة، سواء على املستوى املؤسساتي والتشريعي، 

تنزيل هذه  في  ذلك. كذلك  غيب  إلى  والربامج  الخدمات  وعلى مستوى 

الحصيلة ديالكم هي جد مشرفة. تشتغل بمنهجية نثمنها ونشيد بها، 
املبنية على الوقاية واالستباقية واإللتقائية والتشاركية، على مستوى 

تنفيذ التدابيب واألهداف اإلستباتيجية ديال هاد السياسة املندمجة 

لحماية الطفولة، السيدة الوزيرة عندنا بعض املالحظات هي ال تخدش 

بتاتا في حصيلتكم املتميزة واملشرفة جدا، أوال، نتساءل على الربنامج 

التنفيذي الوطني في مرحلته الثانية، وقد أنهينا األول فسنة 2020.

مؤطر  بقانون  الخاص   16 التدبيب  على  نتساءل  الثانية،  املسألة 

لنظام أسر اإلستقبال، كنعرفو بأن األسرة هي املحضن والحضن األمثل 

للطفل سواء البيولوجية أواملمتدة أو البديلة. أين هاد القانون املؤطر 

لهاد النظام؟ التدبيب 20 الخاص ببلورة مدونة لحماية الطفولة. هل من 

إرهاصات أولية حوله؟ األجهزة التبابية، نثمن بشكل كبيب أنكم أخرجتم 

هذه األجهزة، هذا عمل كبيب جدا يشوش عليه أن البعض مازال لم 

يندمج في هاد األجهزة، ويشتغل بواحد املقاربة قطاعية.

في  األطفال  إشراك  غياب  ملاذا  الوزيرة،  السيدة  األخرى  املسألة 

تتبع تنزيل هذه السياسة؟ نعم أشركتموهم أثناء اإلعداد لها، السيدة 
الوزيرة، الخدمات اللي كتقدموها جيدة متميزة، ولكن ستكون أكثب 
جودة إذ أخرجتم القانون 65.15 النصوص التنظيمية ديالو، وكذلك 

قانون العاملين اإلجتماعيين.

السيدة الوزيرة، تسول األطفال والتسول باألطفال مقلق، مؤلم ..
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فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحتبم عن فريق إتحاد التجمع الدستوري.

فلن ئبافلسيداعبدافلوىوىا 1بوش:

وتقوية  الطفولة  حماية  ديال  باملوضوع  عالقة  الوزيرة،  السيدة 
األسرة املغربية، واش ما كتشوفوش أن آن األوان لتطبيق برامج رخصة 
الواليدية  التببية  مجال  في  الزواج  على  املقبلين  تكوين  أو  الواليدية 

اإليجابية؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة الردعلى التعقيبات.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

أن  أؤكد  أن  أريد  التفاعل،  هاد  على  النواب  السادة  لكم  شكرا 
املخطط التنفيذي، احنا بطبيعة الحال عند نهاية كل مرحلة نقوم 
بالعملية ديال التقييم، وبعد ذلك نطلق املخطط التنفيذي للمرحلة 
الثانية، املسألة اللي نبغي نأكد عليها هو أن موضوع األجهزة التبابية 
املندمجة هو جواب وطني مهم جدا، ألن أهم مشكل اللي يمكن لنا 
نأكدو عليه هو ضعف اإللتقائية والتنسيق ومنين تيتحقق التنسيق 
واإللتقائية والتكامل في األدوار على املستوى التبابي كتبان النجاعة، 

لهذا مضينا فيه واليوم األجهزة..

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤالين 
لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بمآل املشردين في ظل انتشار فيبوس 
السيدات  على  أقتبح  لذا  الصحية،  الطوارئ  حاالت  وإقرار  كورونا 
والسادة النواب املحتبمين طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 
لدن السيدة الوزيرة السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحتبمين 
النائبة  السيدة  تفضلي  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عن 

املحتبمة.

فلن ئبةافلسيدةا د جةارضوفني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلس ىةافلنوفبافملحتبمون،

تيعيش بالدنا موجة قاسية من الربد خصوصا في فصل الشتاء 
وبدون  املشردون  اللي هم  املواطنين  فئة من  وبالتالي  كنعيشوه  اللي 
مأوى كيكتويو بنار دهاد الربد وكيعانيو منه. فما هي إجراءات الوزارة 

لتخليصهم وانتشارهم هاد املعاناة؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

عن  املحتبمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
اإلشتباكي  الفريق  مشكورا  النواب  أحد  فليتفضل  اإلشتباكي  الفريق 

السيدة النائبة املحتبمة.

فلن ئبةافلسيدةافلسعد ةابنسهلي:

فلسيدافل1ئيس،

مآل  أي  والجفاف  وتداعياتها  كورونا  جائحة  الوزيرة،  السيدة 
للمشردين واملشردات في ظل هذا الوباء وأية إجراءات لحمايتهم صحيا 

وإجتماعيا؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيدات والسادة النواب، أشكركم على هذا السؤال املهم واللي هو 
كيأكد فعال هاد اإلهتمام الذي تولونه لفئة مهمة والفئة اللي يمكن تكون 
معرضة للخطر في حالة عدم التدخل في الوقت املناسب، فأوال أريد أن 
أؤكد على التدابيب التي إتخذتها بالدنا في فتبة الحجر الصحي واللي جعالت 
أن التجربة املغربية تم التنويه بها في هذا املوضوع على كثيب من وسائل 
اإلعالم الدولية، فبالنسبة ملوضوع األشخاص في وضعية الشارع كما 
تابعتم السيدات والسادة النواب أنه تم اإلنخراط بواحد الشكل يعني 
جماعي التنسيق بين مختلف املتدخلين، التعاون الوطني، السلطات 
املحلية وهي مناسبة لكي أتقدم بالشكر الجزيل لكل املتدخلين في تلك 
التي  الكبيبة  املجهودات  الشامل على  الصحي  الحجر  بداية  في  الفتبة 
بذلت والتي مكنتنا من توفيب 160 فضاء خاص باألشخاص اللي هما 
بدون مأوى، هاد 160 فضاء السيدات والسادة النواب مكنتنا من إيواء 
أكثب من 6 آالف شخص طبعا كيفما قلت بتدخل ومشاركة الجميع، 
السلطات املحلية، الجماعات التبابية، التي وضعت رهن إشارة هاد 
العمل الوطني الجبار يعني مؤسسات وفضاءات كثيبة جدا، فمكنتنا أن 
فتبة الحجر الصحي نستاطعو أننا فعال يعني أن كل األشخاص تقريبا كل 
األشخاص تم إيداعهم في هاد املراكز املخصصة؛ وللتأكيد راه العملية 
ما�ضي فيها عملية أخد األشخاص إلى هاد املراكز ولكن أصعب مرحلة هي 
مرحلة التتبع، وهنا شاركات مصالح وزارة الصحة، شاركات مجموعة 
في  فعال  ساهمت  واللي  يعني  الجمعيات  واملؤسسات  القطاعات  من 
تقديم خدمة مكنتنا من أن النجاح في موضوع الوساطة، أكثب من 4 
آالف شخص تم إرجاعهم إلى أسرهم بفضل الوساطة الناجحة التي تم 
القيام بها طبعا، ملي كنقولو األشخاص في وضعية الشارع أهم يعني 
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الجائحة مكنتنا من أن نقف على األعداد الحقيقية، ألننا كنا كنقراو 
في العديد من املواقع من يتحدث عن مئات اآلالف، من يتحدث عن 
أرقام يعني كبيبة جدا، الجائحة بينت أن العدد ال يتجاوز في 10 ماي 
6500 شخص، وبالتالي هذا كيأكد بما فيهم األطفا،ل النساء، املسنين، 
يعني التوجيهات في الوزارة واضحة جدا، املسنين واألطفال والنساء يتم 
إيداعهم مباشرة في الفضاءات املخصصة للرعاية االجتماعية، وهنا 
كتعرفوا أنه في املغرب لدينا اليوم 1175 مؤسسة للرعاية االجتماعية 
فيها ما منها 296 مؤسسة تقدم خدمات التكفل ل34 ألف شخص 

بدون مأوى.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب ألحد السيدات السادة النواب على 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةا د جةارضوفني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، في الحقيقة هاد املقاربة اإلطفائية السيدة 
الوزيرة اللي كتعتمدوها فهاد املوضوع ديال املشردين بالضبط يعني 
مجابتش األكل ديالها وخالت أن املشردين دائما تيكونوا كل سنة ألن 
املطلوب ما �ضي هو فش يجي وقت الشتا نجمعهم، فعال الجائحة فرضت 
عليكم أنكم توقفوا وخصكم توقفوا على العدد الحقيقي باش يكون 
ديالكم  الوساطة   ، الوزيرة  السيدة  للي هي مندمجة  املعالجة  واحد 
عاودوا فيها النظرا ألن في الحقيقة راه ما جابتش األكل ديالها ألن ما 
زال كنشوفوهم في الشارع، السيدة الوزيرة املقاربة اللي كانت بزاف 
وساطات إجتماعية واملساعدة ديال الجمعيات واملبادرات التطوعية 
إلنقاذ هؤالء بالتالي السيدة الوزيرة خصكم انتم القطاع الو�ضي تكونوا 

سباقين في هداك املجال.

السيدة الوزيرة، احنا الربملانيين والسياسيين كنبقاوا حايرين أثناء 
التدخل ألن بكل بساطة يقال إن األمر كيتعلق بحملة سابقة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، أعطي الكلمة ألحد النواب عن 
الفريق اإلشتباكي، السيدة النائبة تفضلوا.

فلن ئبةافلسيدةافلسعد ةابنسهلي:

السيد الرئيس، بدورنا ما يمكنا إال ننوهو باملبادرات اللي كانت في 
سياق كورونا واللي في الواقع استهدفات درء األزمة الصحية، ولكن 
احنا كنعرفوا على أن هذه ظاهرة، يعني، ظاهرة خطيبة في املجتمع ألنها 
تأشر على تصدع في األسر، تؤشر على التصدع في السياسات، ألن رغم 
النفس  وما عندهاش واحد  بمقاربات محدودة  تبقى سياسات  ذلك 

إستباتيجي، وبالتالي الخطيب في املسألة هي أن هذه الظاهرة تتنامى يوما 
عن يوم وكتستقطب النساء واألطفال والشيوخ وكتفرز ظواهر خطيبة، 
على  سلبيا  كيأثر  كلو  ال�ضي  وهاد  الجريمة،  ظواهر  العنف،  ظواهر 
املجتمع وكيحد من إمكانية تطوير مجتمعنا بما نتطلع إليه في هاد البناء 
إجتماعية حقيقية  تعميم حماية  املطلوب  واملواطناتي،  الديمقراطي 
ناخبة  كثلة  ما�ضي  الناس  هاد  ألن  الكريم،  العيش  في  الحق  تضمن 
ولكن  األخرى،  الكثل  بحال  اإلهتمام  كنعطيوش  ما  عليها،  غنباهنو 
هادو كيخدشو صورة املجتمع، هادو كيوزنو مدى النجاعة السياسية 

اإلجتماعية وشعاراتنا اإلجتماعية للي كنهزوها، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش 
تعقيب إضافي، نمر إلى السؤال املوالي، سؤالين كذلك لهما وحدة املوضوع 
ويتعلق األمر بظاهرة التسول باألطفال، لذا أقتبح على السيدات السادة 
السيدة  لدن  ليناال جوابا موحدا من  واحدة  دفعة  النواب طرحهما 
الوزيرة، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحتبمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحتبمة.

فلن ئبةافلسيدةامب ركةاصف :

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيدة الوزيرة، إن تسول األطفال أصبح يحطم أرقاما متقدمة 
تدمي القلوب، بل أصبح يسود صورة املجتمع ككل، ماذا أنتم فاعلون 

في هذا الجانب؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

عن  املحتبمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
فريق التجمع الدستوري، فليتفضل، تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدامولوىاب1ك  و:

السيدة الوزيرة، بالدنا تتعرف تف�ضي ظاهرة التسول وهاد الظاهرة 
تتوالد سنة عن سنة، واألرقام ديال 2018 تتقول عندنا 250 ألف وفيها 
C.A.D 25.000 10% طفل موزعة على الجهات  %10 هما األطفال 
اململكة كلها، إذن أشنو اإلجراءات اللي اتخذ توها للحد من هاد الظاهرة؟ 
ألن بالدنا، الحمد هلل، عرفت تقدم مست نمو في بزاف ديال القطاعات، 
إال أن هاد الظاهرة كتوسخ في بالدنا وتعطي علينا واحد الصورة سلبية 
وبالدنا بلد سياحي، واحنا ما�ضي وكاين وتتعطي تتقول لك احنا األولين 
في املنطقة العربية في هاد ال�ضي، هذا واش أرقام خاطئة؟ وال احنا مشينا 
ملصر شفنا هذا أكثب، ولكن هاد الظاهرة هللا يخليك خاصها واحد 
املقاربة شمولية أفقية ما�ضي، ما�ضي وزارتك بوحدها اللي غتلقى الحل، 
وخص يدخل فيها املجتمع كلو والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين 
السياسيين، ويال كاينة �ضي ضريبة ديال التضامن أسميتو تدار، ألن 
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بالدنا بالدنا ما�ضي ديال هاد ال�ضي احنا عندنا حوايج أخرى اللي تقدمنا 
فيها وها الظاهرة غادي تبخسنا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

السيدة الوزيرة، تفضلوا مشكورين.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السادة النواب على إثارة هذا املوضوع، املهم جدا، واللي نبغي 
نأكد من خالله أن بالدنا كيفما قلت عندنا سياسة عمومية نعم، عندنا 
برامج، وأطلقنا برنامجا مهما مع النيابة العامة خطة وطنية ملكافحة 
استغالل األطفال في التسول، أطلقنا هذه الخطة في دجنرب2019 مع 
النيابة العامة مع رئاسة النيابة العامة مشكورة واليوم عندنا فريق 
ميداني لجنة ميدانية التي تقوم بتتبع التنفيذ لهاد الربنامج، ويمكن لي 
نعطيكم مجموعة ديال األرقام، فقد أطلقنا أوال تجربة نموذجية على 
مستوى الرباط، على مستوى الرباط سال تمارة، التجربة النموذجية 
طلقات هادي سنة، األسبوع القادم إن شاء هللا في فاتح فرباير عندنا 
لجنة القيادة لهاد الربنامج واللي غادي تقوم بالتقييم ديالو وبعد ذلك 
التفاعل  إلى  بالنظر  املغربية  املدن  من  على مجموعة  تعميمه  سيتم 
اإليجابي الذي وجدناه عند إطالق هذه الخطة مع كل الفاعلين، أنا 
غادي نعطيكم يعني مجموعة ديال األرقام اللي أكدت على هاد الخطة 
واملساعدة  والنف�ضي  الطبي  والتكفل  القضائية  الحماية  على  تقوم 

اإلجتماعية والتببية والتكوين باإلضافة إلى التتبع والتقييم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب ألحد النواب عن فريق العدالة 
والتنمية، شكون طارح السؤال األول؟ األصالة واملعاصرة تفضلوا.

فلن ئبةافلسيدةامب ركةاصف :

ليست حكرا  التسول  أن ظاهرة  تعلمون جيدا  الوزيرة،  السيدة 
بشكل  األطفال  صفوف  في  متفشية  أصبحت  بل  واملسنين  للشباب 
لألطفال  الطبيعي  فاملكان  الكربى،  املدن  في  خاصة  لألنظار  ملفت 
هواألسرة واملدرسة ومراكز الرعاية اإلجتماعية والجمعيات واملنظمات 
من  وتطور  أصبح  التسول  أن  كما  الطفولة،  مجال  في  تشتغل  التي 
اإلحسان والتضامن إلى إجرام من حقيقي يتمثل في النصب واإلحتيال 
واإلبتزاز، كما أصبح مهنة لعدد من املتسولين املتمرسين خاصة في 
واألسواق  املسافرين  كمحطات  املكتظة  واألماكن  األعياد  مناسبات 
ومن بين ممتنهي التسول ميسوري الحال وبالتالي وجب الزجر ومعاقبة 
أوالئك  وكرامة  يهدد سالمة  مما  للشوارع  ودفعهم  األطفال  مستغلي 
األبرياء وعلى رأسهم املكفوفين من ذوي اإلحتياجات الخاصة، فنهج 

التحسيس بالفضاء األزرق وعن بعد ال يكفي للحد من هذه الظاهرة، 
لذلك نطالبكم بتفعيل سياسة القرب اإلجتماعي والتمكين اإلقتصادي 
ألسر وأمهات أولئك األطفال من أنشطة مدرة للدخل والتكوين واملشاريع 
إلى  الداخلية  النفس، كما ندعوكم وبتعاون مع وزارة  لإلعتماد على 
واملنظمات  للجمعيات  املقدم  العمومي  والدعم  الجمعيات  رفع عدد 
الكشفية والهيئات التي تشتغل بكل تفان ومصداقية في تكوين وتأطيب 
األطفال من األسوأ إلى األحسن واألفضل، فطفل اليوم هو رجل الغد 

وطفلة اليوم هي مرأة الغد، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحتبمة، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فريق 
التجمع الدستوري.

فلن ئبافلسيدامولوىاب1ك  و:

السيدة الوزيرة صحيح أن هاد ال�ضي بغا الوقت وبغا العمل غيب 
خص تكون واحد اإلستباتيجية وتكون واحد الثقة ألن هاد األطفالراه 
إيال ما مشيناش كما مشينا في قطاعات أخرى وا اليوم ولينا ثالثين في 
العالم في السيارات، واش والدنا ما راه هادوك اللي غيديروا لنا هاد 
ال�ضي ويزيدوا هادو خص يتحصاوا وخص يقراوا ألن راه قنابل غدا 
غادي يتستعملوا في اإلرهاب، غادي يتستعملوا في راه لسميتوا البيع 
والشرا ديالهم السرقة، الال أمن هادو أنا كنشوفها من األولويات كل 

ما نقوم به راه تيشكلوا احنا راه تيشكلوا خطر على األسر ديالنا ولهذا..

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

تفضلوا السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

شكرا السادة النواب على هاد التفاعل هو فعال هذا موضوع مهم 
من  والهدف  الغرض  مجرم،  بأنه  كتعرفوا  القانونية  الناحية  ومن 
إطالق هذه الخطة مع رئاسة النيابة العامة خطة حماية األطفال من 
االستغالل في التسول، هو فعال حماية األطفال ألنه تبين من خالل 
الحاالت التي تمت متابعتها هنا في املدن النموذجية اللي طلقات فيهم 
هاذ املبادرة، أنه تم هناك برامج يعني بعدية وخاصة مع األمهات أو 
الكافالت لألطفال، عندنا 95 % من األمهات استفادوا من مساعدات 
عينية يعني أن الربنامج ما فيهش فقط املقاربة الزجرية، ولكن كذلك 
مقاربة اجتماعية ملواكبة هاد األمهات من أجل عدم العود، ألنه اليوم 
املشكل  اليوم  امليداني  الفريق  أن  هاد رغم كل هاد اإلجراءات قلت 
الحكومية  القطاعات  القضائية، كل  السلطة  44 عضو كيمثلو  فيه 
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والوزارية املعنية، املؤسسات الوطنية والجمعيات، وتم إصدار دليل 
بكل الخدمات التي توفرها كل القطاعات الحكومية وهاد الدليل هو اللي 
كتشتغل عليه هاد الفريق امليداني من أجل على األقل أن هاد األسر يتم 
استفادتها من كل الربامج املوجودة سواء كانت أرامل أو الربامج املتعلقة 
بالنساء يعني املطلقات وغيبها من الربامج التي تستهدف التأهيل الفردي 
وكذلك والتأهيل خاصة هاد الفئات اللي هي في أحيانا يتم اللجوء وهاد 
املسألة خصنا نأكدو عليها دور كل الفاعلين في بالدنا ملحاصرة هاد 
الظاهرة، ألنو كاين واحد التعاطف يعني كيكون واحد التعاطف كثيب 
من األحيان مع األطفال فيتم استغالل هاد األمر من طرف مجموعة 
من اليوم يمكن نسميوهم كاين شبكات، كاين متخصصين في املتاجرة 
باألطفال من هاد النوع، ولهذا فاليوم إرادة سياسية موجودة والربنامج 
املسطر مع رئاسة النيابة العامة لتفعيله ليس فقط على مستوى هاد 
املدن النموذجية، ولكن لالنطالق بهاد الربنامج في مدن أخرى تعرف هاد 
الظاهرة وفي هاد القضايا كنحتاجو في الحقيقة إلى تعبئة مجتمعية، 
تعبئة مجتمعية لصناعة رأي عام رافض ملثل هذه الظواهر، رأي عام 
رافض للتساهل والتسامح مع مثل هذه الظواهر، ألن اليوم الربامج 
التي تتوفر عليها بالدنا في مجال حماية الطفولة برامج مهمة والدور 
ديال يعني مراكز األجهزة التبابية املندمجة هو أنه في كل إقليم فيه هاد 
األجهزة الوقوف على الظواهر املخلة التي تمس بحماية األطفال، ألن 
املكان الطبيعي داألطفال هو املدرسة سواء كان الطفل في وضعية عادية 
أو طفل في وضعية إعاقة، املكان الطبيعي هو املدرسة واملدرسة هي اللي 
الربامج  في  ولهذا  التأهيل،  كتضمن  واللي  والتكوين  التببية  كتضمن 
املوازية املواكبة مثل برنامج تيسيب، برنامج مليون محفظة، هادي كلها 
برامج مدعمة الستقرار الطفولة، الستقرار األسر، ولكن البد أن يكون 
فيها كذلك واحد الجانب مهم اللي هو الوعي االجتماعي الرافض ملثل 

هذه الظواهر.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ونمر إلى السؤال املوالي سؤال عن برنامج 
النواب  والسادة  للسيدات  هشاشة  وضعية  في  األشخاص  مواكبة 

املحتبمين عن الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيداعبدافل1حا نافلعا1ي:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

فلسيدافل1ئيس،

فلسيدةافلوزي1ة،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفبافملحتبمين،

ملواكبة  الحكومة  برنامج  عن  الحركي  الفريق  باسم  نسائلكم 
بمعاناة هؤالء  وارتباطا  عامة  بصفة  في وضعية هشاشة  األشخاص 
القرى  من  بالعديد  الصعبة  املناخية  الظروف  بسبب  األشخاص 

والجبال على وجه الخصوص.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، السيدة الوزيرة تفضلوا.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

شكرا لكم السيد النائب على هاد السؤال واللي في الحقيقة ملي 
كل  على  كتكلمو  فانتما  في وضعية هشاشة  األشخاص  على  كتكلمو 
الربامج التي نقوم بها والتي توجه لألشخاص في وضعية صعبة، ما نقوم 
التمكين  مغرب  برنامج  هوإطالق  وضعية صعبة  في  للنساء  بالنسبة 
الذي يستهدف يعني تعزيز ولوج الفرص االقتصادية بالنسبة للنساء 
هذا جواب ألن النساء اليوم في وضعية هشة، إطالق 86 فضاء متعدد 
الوظائف للنساء اللي هما في وضعية صعبة على املستوى الوطني هذا 
جواب ألن هاد الفضاءات اليوم مهمة جدا، كتحقق القرب بالنسبة 
للنساء كتحقق التأهيل والتكوين، كتحقق إعادة اإلدماج، ما تحدثنا 
الربامج لحماية األطفال  عنه بالنسبة للطفولة كذلك توفيب كل هاد 
في وضعية صعبة يخص كذلك حماية الفئات اللي هي هشة وكذلك 
األشخاص في وضعية إعاقة ما تحدث عنه إضافة إلى أهم �ضيء اليوم 
اتفاقية مع  اتفاقيتين مهمتين،  إعالنها  تم  التي  املباراة  يعني  من غيب 
وزارة التببية الوطنية لتفعيل التببية الدامجة وإنجاح املخطط الوطني 
الخاص بالتببية الدامجة ويعني االتفاقية املهمة هي مع وزارة الشغل و5 
مؤسسات عمومية بما فيها يعني وضع االقتصاد االجتماعي رهن تشغيل 

أشخاص في وضعية إعاقة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

املحتبم عن  النائب  للسيد  الكلمة  الوزيرة، أعطي  السيدة  شكرا 
الفريق الحركي.

فلن ئبافلسيداعبدافل1حا نافلعا1ي:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم القيم ولكن السيدة وزيرة نعتقد 
في الفريق الحركي بأن األشخاص في وضعية هشاشة ال يكفيهم برنامج 
واحد جامع بل كل فئة تستحق برنامجا خاصا بالنظر لتعدد معاناة 
وإختالفها وتشعبها وخصوصياتها، ونعني بذلك املشردين واألشخاص 
تكون  أن  يتعين  التي  الربنامج  هذا  وغيبهم،  واملتسولين  مأوى  بدون 
تشاركية مع مختلف املتدخلين ذوي الصلة بما فيهم املجتمع املدني، 
وأن تأخذ أيضا بعين اإلعتبار خصوصيات كل جهة وإقليم وجماعة، 
فمثال على سبيل املثال.. إقليم شفشاون الذي يعاني من الهشاشة التي 
لم توكبها الحكومة بمؤسسات خاصة بإمكانها أن تستوعب مختلف 
هذه  والثلج،  البلد  موسم  في  وخاصة  آنفا  عنها  تحدث  التي  الفئات 
املؤسسة التي تعترب في نظرنا مدخال أساسيا لتوطيد أسس الحماية 
اإلجتماعية التي أعلن عنها صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، 

نصره هللا وأيده شكرا السيدة الوزيرة.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، هل من تعقيب إضافي؟ ماكاينش، ليس 
هناك تعقيب إضافي، السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت 7 ثواني أكثب 

أكثب 27 ثانية.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

التأهيل  اإلجتماعية  املساعدة  يعني  موضوع  بأن  أقول  بسرعة 
الحكومة  بمجهودات  تقوم  التضامن  وزارة  سياسة  هو  اإلجتماعي 
التبابية  كتكون مجهودات ولكن البد من اإلنتباه إلى دور الجماعات 
التأهيل اإلجتماعي، فمجموعة  واإلختصاصات اللي عندها في مجال 
مجموعة  عندنا  احنا  معكم  بشراكة  إنجازها  يمكن  املراكز  ديال 
وتمكين  التأهيل  في  سواء  دالجماعات  مجموعة  مع  الشراكات  ديال 
فضاءات  إنجاز  يعني  إطار  في  كذلك  أو  للنساء  بالنسبة  اإلقتصادي 

جديدة في مجال الرعاية االجتماعية.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة.

فلسيدةالايلةافملصلي،اوزي1ةافلتض مناوفلتنايةافاللتا عيةا
وفملس وفةاوفألس1ة:

احنا مستعدين لهاد الشراكة والتعاون، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت، شكرا على حسن املساهمة في هذه الجلسة، نشكركم 

السيدة الوزيرة، وننتقل إلى القطاع املوالي الشغل واإلدماج املنهي بسؤال 

والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  والتشغيل  اإلستثمار  دعم  عن 

النواب املحتبمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة.

فلن ئبةافلسيدةالبنىافلكحلي:

السيد الوزير، ساكنة العالم القروي في املغرب تمثل أزيد من 45% 

معظم هاد الساكنة هم شباب حاملي الشهادات املفارقة الغريبة السيد 

الوزير أن %43 من الثبوة الوطنية هي من العالم القروي لكن هناك 

توزيع غيب عادل لإلستثمارات العمومية لتمكين هؤالء الشباب حاملي 

الشهادات من اإلستفادة من هاته الثبوة، نسائلكم السيد الوزير ما هي 

اإلجراءات التي تقومون بها من أجل حل هاته املعدلة؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

للتشغيل  بالنسبة  املوضوع  إثارة هذا  النائبة على  السيدة  شكرا 
بالعالم القروي إجماال، على كل حال بالنسبة لإلستثمارات العمومية 
التي تكون موجهة التي توجه فقط إلى العالم باش والد العالم القروي 
يخدموا في البادية، ولكن اإلستثمارات املوجهة أيضا إلى املدن كيشتغلوا 
فيها والد املغاربة جميعا سواء كانوا في البادية أو ال في املدينة، ولكن 
املحاور  من  أسا�ضي  بعد  هناك  للتشغيل  الوطني  للمخطط  بالنسبة 
الخمس اللي كنشتغلوا عليها، هناك البعد الجهوي ديال التشغيل اللي 
درنا فيه اليوم استكملنا التشخيصات في جميع الجهات ب12 لجهة، 
انتقلنا إلى مرحلة إعداد الربامج عندنا 3 ديال الربامج ديال طنجة ديال 
الرباط ديال سوس هادي تم إعدادها، تم إطالق اليوم الربامج ديال 6 
دالجهات إن شاء هللا نتمناوها قريبا أننا نكملوا اإلشتغال فيها، ورغم 
ذلك أيضا بالنسبة لربنامج ديال اإلنطالقة اللي عطا صاحب الجاللة، 
اإلنطالقة ديالو، استافدات 9500 مقاولة من القروض املقدمة 2000 
العديد من  القروي على كل حال  العالم  في  منها  2000 مقاولة  منها 
الربامج نشتغل عليها. تم تفعيل التجربة ديال الفضاءات ديال التوجيه 
املنهي ليصل العدد إلى 12 فضاء للتوجيه املنهي في جهة فاس مكناس 
اللي كانت تجربة أولى في البادية، في البادية فقط 12 استفاد منها 6675 
باحث عن شغل من خدمات دعم التشغيل املقدمة وغيبها على كل 
حال، تم اقتناء أيضا هادي فكرة جيدة اشتغلنا عليها تم اقتناء وحدات 
التكوين وتأهيل  للبادية باش تقدم الخدمات ديال  متنقلة غتنتاقل 
للشباب في العالم القروي إن شاء هللا نتمناو أننا نعمموها بالنسبة لباقي 

الجهات األخرى، شكرا لكم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحتبم تفضلوا تعقيب.

فلن ئبافلسيداعا1افحاين:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير ال أحد يشك في املجهودات اللي تتقوم بها بالدنا فهاد 
تيعانيوا  القروي  العالم  الوزير  السيد  لكن  التشغيل،  ديال  املجال 
وتيعاني خاصة في هاد الفئة هادي ديال حاملي الشواهد حاملي الشواهد 
فالعالم القروي تيعرفوا العديد من املشاكل خاصة فهاد اآلونة األخيبة، 
السيد الوزير هذه الربامج اللي تنوهوا بها فعال ال أحد ينكرها ولكن قليل 
فاش كتوصل للعالم القروي عندنا نظرا للصعوبات الكثيبة جدا وطبعا 
غياب اإلمكانيات عند حتى الوكاالت ديال إنعاش الشغل باش توصل 
هاد األمور هادي وهاد الربامج إلى العالم القروي، السيد الوزير املشاكل 



عدد.123–18.جمادى اآلخر.1442  )01.فرباير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7868  

اللي تتنتج على غياب اإلستثمار والتشغيل في صفوف هاد الفئة كبيبة 
جدا واحنا تنشوفوها يعني بعين مجردة فعلى مستوى الهجرة للمدن 
والهجرة أيضا لسميتو يعني خارج البالد بطرق غيب مشروعة، اليوم مع 

هاد الظروف خاصة هاد الجائحة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحتبم من الفريق اإلشتباكي.

فلن ئبافلسيدامحادافحويط:

السيد الوزير املحتبم، مع كل احتباماتي دعم اإلستثمار والتشغيل 
بالعالم القروي ضئيل جدا إن لم نقل منعدم والدليل على هذا هو 
هجرة شباب العالم القروي نحو املدن للبحث عن فرص الشغل، السيد 
الوزير إيال بغينا نعطيوا فرص الشغل للعالم القروي خصنا نشجعوا 
اإلستثمار ونشجعوا املستثمرين باش يخلقوا لنا وحدات صناعية فكل 
جماعة مرتبطة باملنتجات الفالحية املحلية باش نوفروا فرص الشغل 

للشباب وإال راه غيبقى داك ال�ضي عوعود السيد الوزير، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيدين النائبين األمر ال يتعلق بالوعود ولكن يتعلق أوال بأرقام 
قدمتها بالنسبة للمنجزات خالل هاد املرحلة، أيضا بالنسبة اليوم عندنا 
واحد املكسب أسا�ضي ومهم واللي هو البعد الجهوي ديال التشغيل، 
بالنسبة  منقوال  واختصاصا  ذاتيا  اختصاصا  أصبح  التشغيل  اليوم 
للجهات، مشتغلين على الربامج الجهوية قلت ليك عندنا 3 اليوم ديال 
الجنوبية،  الجهات  اللي عندنا ديال   3 إلى  باإلضافة  الجهوي  الربامج 
عندنا 3 ديال الربامج موجودة، 6 ديال الربامج كنشتغلوا عليها من أجل 
أننا نحطوا فيها فعال مؤكد أن الجهة ملا كتوضع الربنامج ديال التشغيل 
صحيح أنها هي األقرب إلى املجال، هي األقرب إلى البادية، هي األقرب 
إلى اإلطالع على الحاجيات ديال املنطقة، وبالتالي باإلضافة إلى الربامج 
اليوم اللي كنشتغلوا عليها على املستوى الوطني هناك برامج جديدة إن 
شاء هللا على مستوى الجهوي اللي جزء مهم منها، ما كنقولش لك كلها 

ولكن جزء مهم منها غتكون موجهة للبادية إن شاء هللا، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

تفاقم معضلة  املوالي عن  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
األصالة  فريق  عن  املحتبمين  النواب  والسادة  للسيدات  البطالة 

واملعاصرة تفضلوا السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدانورافلد نافله1و�سي:

فلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن إستباتيجيتكم للحد من تفاقم معضلة 
البطالة ببالدنا؟

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب على هاد املوضوع، ولكن باش نلموا يعني أن 
نلم باإلستباتيجية ديال بالدنا في املجال ديال التشغيل، خصنا على 
كل حال ما يمكنش ندذكروا عليها في 2 دقايق ولكن أنا نقول لك أن 
عندنا مخطط وطني كنشتغلوا عليه، كنحقوا تقريبا ما يزيد على 100 
ألف منصب شغل في القطاع الخاص، باإلضافة إلى كثب من 42 ألف 
كمعدل خالل 3 السنوات األخيبة كمعدل في القطاع العام، وبالتالي إيال 
أنا نقول لك في 3 السنوات األولى عندنا 629 ألف و7 ديال املناصب 
ديال الشغل بين القطاع العام والخاص، فيها ما يزيد على 140 ألف في 
القطاع العام والباقي في القطاع الخاص، مؤكد أن األمر مع هاد الجائحة 
فيه إشكاالت، اللجنة الوزارية إن شاء هللا كنستعدوا أنها تنعقد من 
أجل وضع األولويات ديال الربنامج خالل السنة املقبلة والسنة اللي من 

بعد منها إن شاء هللا، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدانورافلد نافله1و�سي:

االقتصادية  املشكالت  من  البطالة  مشكل  احنا  الوزير،  السيد 
واالجتماعية التي يعاني منها املغرب، والتي تزداد حدتها سنة بعد سنة، 
وتنجم عنها عواقب اجتماعية وخيمة، وقد كشفت مندوبية السامية 
للتخطيط ان معدل البطالة باملغرب ارتفع خالل الفصل الثاني من 
سنة 2020 ب 4.2 نقطة منتقال من %8.1 إلى %12.30، كما أن حجم 
العاطلين ارتفع ب496 ألف شخصا ما بين الفصل الثاني من سنة 
2019 ونفس الفصل من سنة 2020 حيث انتقل عددهم من 981 
ألف إلى مليون و477 عاطل وهو ما يعد ارتفاعا ب %50.60، جاء هذا 
االرتفاع نتيجة ارتفاع عدد العاطلين ب 311 ألف بالوسط الحضري و 
185 ألف بالوسط القروي، أما بخصوص واحد النقطة إقليم تطوان 
التهريب  توقف  بعدما  خصوصا  الحدود  كل  تجاوزت  البطالة  فإن 
املعي�ضي حيث ما يقارب عن 15 ألف أسرة أصبحت بدون عمل وبدون 
دخل ناهيك عن الذين تضررو بشكل غيب مباشر من هذا األمر مما أدى 
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بمجموعة من األسر ببيع آثاثهم املنزلية وكذلك حتى املالبس ناهيك عن 
تزايد الديون من الكراء أو فواتيب املاء والكهرباء دون إقدام الحكومة على 
خلق بدائل لهؤالء املواطنات واملواطنين الذين ينضاف إلى أعداد كبيبة 
من العاطلين أصحاب الشواهد والعاطلين اآلخرين. كما حضر االتحاد 
العام ملقاوالت املغرب الذين مثلوا القطاع الخاص في اململكة من توسع 
الحجم القطاعي القطاع الغيب املهيكل ودعا الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم 

إدماجه.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد النائب املحتبم من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

فلن ئبافلسيدامحادافلح اظ:

السيد الوزير، بغينا نعرفو شنو هي التدابيب اللي اخدات وزارتكم 
من خالل هاد االرتفاع املهول ديال البطالة من %8 إلى حدود %14؟ 
وتنعرفو هاد األرقام اللي تحدثو عليهم السيد الوزير بأن هاد األرقام 
راها تتخلق هاد املناصب الشغل إال في املدن الكربى، ناهيك عن املدن 
الصغرى السيد الوزير شنو هي التدبيب وشنو هي اإلجراءات الحالية 

واآلنية لهاد الناس هادو لهاد الفئات ديال البطالة؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلن ئبافلسيداعبدافلحقاا ئق:

السيد الوزير املحتبم، اليوم البطالة في إقليم الرحامنة وصلت إلى 
معدالت قياسية وخاصة في صفوف الشباب والشابات حملة الشواهد 
شنو ذنب هاد الشباب والشابات السيد الوزير املحتبم اللي بالرغم من 
الفقر والهشاشة استطاع أنه يكمل وياخذ الشهادة ديالو؟ وبين عشية 
وضحاها كيلقا راسو عالة على األهل ديالو وكيتن�ضى أنه يعطفو عليه 

بواحد 10 دراهم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، مازال آه pardon، رئيس الفريق قاليه 
حبس، تفضل.

فلن ئبافلسيداعبدافلحقاا ئق:

السيد الوزير، هاد الناس هاد الفئة في الرحامنة وال املطلب ديالهم 
ساهل وبسيط بغاو غيب نمكنوهم غيب من واحد البطاقة مجانية ديال 
التنقل بين املدن في الطوبيس كاين الطوبيس كيم�ضي ما بين مراكش 
باش  مجانية  بطاقة  غيب  نعطيوهم  كذلك  القطار  وكاين  وبنكرير 

يديبالصاو ما بين املدن، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

ها هو قالو عاود حبس ثاني، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

فلسيدفتاوفلس ىةافلنوفب،

املوضوع ديال البطالة في بالدنا أوال هو ليس موضوع جديد، ولكن 

إيال غنهضرو اليوم على األرقام ديال البطالة باش نكونو موضوعيين ما 
غنهضرووش على األرقام اليوم، ألن األرقام اليوم من املؤكد أن سوق 

الشغل في بالدنا تأثر بشكل كبيب بالجائحة، ما �ضي في بالدنا في العالم 
رجعو للتقارير الدولية ديال منظمة العمل الدولية اللي كتهضر على ما 
يزيد على 400 مليون وظيفة غتفقد على املستوى العالمي؛ أنا نقول 

ليك أنه في بالدنا الحمد هلل ونقولوها جميعا الحمد هلل أن التوقعات 

اللي كنا كنتوقعو في شهر 5 وفي شهر 6 لنهاية السنة ما كتحققاتش، 

كنا كنتوقعو أرقام أكرب من هاد ال�ضي اللي تحقق اليوم، وهذا بفضل 

الدعم اللي تقدم وبفضل الربامج واإلجراءات اللي دارت خالل الفتبة 

ديال الجائحة صحيح أن األرقام ارتفعت ديال سنة 2020 باملقارنة 

مع سنة 2019 ألن إيال كنقارنو الفصول كنقارنو الفصل الثالث من 

سنة 2019 ونقارنو الفصل الثالث 2020 ما كنقارنوش الفصل 2 مع 

3، ألن معلوم اليوم إحصائيا أن الفصل األول والثالث كتكون مخفضة 

عفوا مرتفعة، في الوقت اللي كتكون الفصل الثالث و الرابع عفوا الثاني 

والرابع كيكون هذا، وبالتالي أنا كنظن أنه اليوم اإلجراءات اللي دارت في 

بالدنا خالل الجائحة خفضت بشكل كبيب وكذبت جميع التوقعات اللي 

عندنا بما فيهم احنا داخل الوزارة يعني للتوقعات اللي كانت عندنا بناءا 

عن املعطيات اللي كنا كنشتاغلوا عليها في شهر 4 وفي شهر 5 وفي شهر 6 

لنهاية السنة أنا نقول الحمد هلل الحمد هلل بالدنا اليوم في وضع غيب الذي 

كنا نتوقع، هذا نتيجة اإلجراءات اللي دارت، صحيح اليوم هناك واحد 

العدد ديال الربامج ألن ملا نتحدث عن التشغيل ال يمكن أن نتحدث عن 

التشغيل في القطاع العام فقط ولكن التشغيل أساسا يتم من طرف 

املقاوالت في القطاع الخاص.

اإلجراءات اليوم اللي كتدار لفائدة املقاوالت الدعم اللي كتستفد 
منو املقاوالت واللي كيستافدوا منو األجراء واللي باقي مستمر في العدد 
ديال القطاعات بما فيها السياحة واملطاعم وغيبها اللي باقي مسطرة، 
باإلضافة إلى األنواع ديال القروض اللي كتقدم إلى املقاولة هاد ال�ضي 
ديالو  النشاط  يستبجع  الوطني  اإلقتصاد  عجلة  فعال  غيخلي  كولوا 
بشكل بشكل أسرع مما كنا نتوقعه هو الذي حدث وهو الذي حدث، 

مما سيؤثر طبعا بشكل مباشر على سوق الشغل، شكرا.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن عدم احتبام شركات 
املناولة ملقتضيات مدونة الشغل، للسيدات والسادة النواب املحتبمين 

عن فريق التجمع الدستوري السيدة النائبة املحتبمة تفضلي.

فلن ئبةافلسيدةا د جةافلزي ني:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، نسجل بأسف شديد عدم احتبام معظم شركات 
املناولة ملقتضيات مدونة الشغل، لذا نسائلكم عن مدى تتبع وزارتكم 

لهذه الشركات من أجل حماية حقوق األجيبات واألجراء؟ وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيدة النائبة، على إثارة هذا املوضوع املتعلق بشركات ديال 
املناولة، صحيح أن األجراء املشتغلين في هاد الشركات قبل أن يخضعوا 
للمدونة ديال الشغل كيخضعوا للقانون 27.06 اللي هو تدخل تشريعي 
مهم على كل حال حمى الحقوق ديالهم إلى غيب ذلك، باإلضافة طبعا 
إلى الجزء الذي يتعلق بالحقوق املضمون بمقت�ضى مدونة الشغل اللي 
كنسهروا اللي كيسهروا املفتشين ديال الشغل في إطار اإلشتغال اللي 
كتديروا الوزارة، نقوليك أن هاد املوضوع كان أولوية وطنية في الربنامج 
في هذا  2017 و2018، حيث  الشغل خالل سنتين  لتفتيش  الوطني 
اإلطار مراقبة ما مجموعه 3117 شركة تعمل في هاد املجال وتشغل 
95 ألف و10 ديال األجراء، صحيح هناك مجموعة من اإلشكاالت تم 
الوقوف عليها وتمت معالجة جزء منها والجزء األخر تم وضع محاضر 

بشأنها، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحتبمة للتعقيب.

فلن ئبةافلسيدةا د جةافلزي ني:

شكرا السيد الوزير، نحن في فريق التجمع الدستوري أثرنا هذا 
امللف نظرا لجانبه اإلنساني فهو ملف إنساني بامتياز إلرتباطه بأرزاق 
اللي  العدد اآلالف ديال األجراء واألجيبات إن لم نقل املاليين  واحد 
الشركات  هاد  واللي  املسحوقة  فئات  من  وكينحدوا  يعني  كيعيشوا 
مستوى  على  إسحاقا  يعني  زادتهم  الشديد  لألسف  املناولة  ديال 
النفسية ديالهم، وبالتالي السيد الوزير هل تعلمون بأن واحد العدد 
كبيب كيشتغل ساعات جمة أكثب من 8 تسوايع إلى 12 دالساعات داخل 

مؤساسات تعليمية بالنسبة للمنظفات وكذلك بالنسبة لحراس األمن، 
وبالتالي فهادي كاتسجل إلى قلنا على أنه ما كيستافدوش من عطل ال 
الدينية وال العطل الوطنية وال العطل ديال السنوية وإال ستافدوا منها 
فإنه يتم اإلقتطاع من األجر ديالهم، وبالتالي كنقول السيد الوزير على 
أنه هاد الشركات املناولة هي العيب فيها وكذلك العيب أكثب في الجهات 
اللي كتربم الصفقات مع هاد الشركات هادي، بحيث أنه كيستغلوا 
واحد التغر في القانون املنظم في املدونة الشغل من هاد املقاوالت، 
فيما  الصفقة  ليهم  كتطلب  مللي  أنهم  باش  عليه  كيتحيلوا  وبالتالي 
يخص النظافة كيتحيلوا باش أنها تكون حتى فيما يخص ديال الحراسة 
ديال النظافة، احنا فريق التجمع الدستوري ندعوا من هاد املنرب إلى 
فتح حوار وسع من أجل يعني فشل فشالت هاد اآللية وكيما قلت بأن 
مفتش الشغل هو يعني شاف واحد املجموعة ديال الشركات ومفتش، 
باملناسبة السيد الوزير كنقول على أن 400 مفتش شغل على الصعيد 
الوطني عدد غيب كافي باش أنه يقوم لنا بهاد املهمة، وبالتالي كنقول على 

أنه من هاد املنرب ينبغي يعني الجد والصرامة فهاد امللف هذا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

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

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيدة النائبة أنا واعي باإلشكاالت اللي كتعيشها هاد الفئة وعارفها 
ولكن جزء منها إشكاالت قانونية قانونية صعيب أننا نتجاوزوها بدون 
الخاص  األمن  لحراس  بالنسبة  اليوم  الشغل،  مدونة  نعدلو  ما  أننا 
مدونة الشغل كتعطي اإلمكانية أن هؤالء يشتغلوا 12ساعة ويتخلصوا 
8 سوايع، هذا مقت�ضى قانوني في مدونة الشغل، صحيح أنا بالتالي هذا 
مؤكذا أن أيضا في واحد العدد ديال الصفقات العمومية كاين هاد 
اإلشكال ألنه ال يخالف القانون، وفقا للقانون في الوزارة ديالي أنا هاد 
ال�ضي حيدتوا ملي جيت درنا 8 ديال هذا فيه تكلفة مالية مهمة صحيح 
يجب اإلستعداد له واإلشتغال عليه، ولكن يجب اإلشتغال أوال على 
النص القانوني أنا وعدتهم قلت لهم احنا مشتغلين على مدونة الشغل 
إيال تعدالت مدونة الشغل هداك املقت�ضى إن شاء هللا غنوقفوا عليه 
باش يتبدل عفوا باش يتعدل ألن حارس فاش نهار توضعات مدونة 
الشغل ما�ضي هو حارس األمن خاص اليوم أنذاك كانوا البوابون على 

كل حال، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، غيكون عندكم الوقت ألن السؤال هذا مرتبط 
باآلخر نفسوا، السؤال األخيب في هاد القطاع وعن ظروف اشتغال أعوان 
والسادة  للسيدات  الخاصة  للشركات  التابعين  والنظافة  الحراسة 
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النواب املحتبمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 
املحتبم مشكورين.

فلن ئبافلسيدانورافلد ناق1ب ل:

شك1فافلسيدافل1ئيسافملحتبم،

شك1فافلسيدافلوزي1،

ارتباطا بهاد املوضوع اللي تطرح دابا تنتسائلوا مع السيد الوزير 
وخا طرح لنا املقاربة القانونية مزيان وكنتسائلوا على السياسة ديال 
التنزيل ديالهم تجاه هذا الحراس وتجاه العمال ديال الحراسة والعمال 
ديال النظافة خاصة اللي تيشتغلوا في اإلدارات واملؤسسات العمومية؟ 

شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

هؤالء املشتغلين في اإلدارات واملؤسسات العمومية وإن كان األمر 
يتعلق بصفقات العمومية اللي املفروض كتخضع لنص خاص ولكن 
الوضعية ديال هؤالء تخضع لنفس القانون نفس املدونة ديال الشغل، 
لإلشارة السيد رئيس الحكومة أصدر بتاريخ 31 يناير 2019 منشورا دعا 
من خالله جميع القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية لألخذ بعين 
اإلعتبار عند إبرام صفقات عمومية الحقوق التي تنص عليها املقتضيات 
التشريعية والتنظيمية وخاصة الجاري بها العمل وخاصة بالنسبة لهاد 
الفئة، أيضا بالنسبة للمادة 519من مدونة الشغل نتوما كتعرفوا أيضا 
أنها كتلزم املقاولة في إطار الصفقة العمومية قبل كتلزمها باش تم�ضي 
عند املندوب ديال وزارة الشغل تاخذ واحد الشهادة يشهد فيها هداك 
املندوب بأن هاديك املقاولة وضعيتها جيدة وأدت جميع املستحقات 
ديال األجراء ديالها، صحيح كاين بعض املقاوالت كيتشكاوا إلى غيب 
ذلك ولكن أنا نقول لك أن هادي ضروري خصها تبقى ألنها تتضمن 
على األقل الحدود الدنيا من الحقوق ديال هادوك األجراء خصوصا في 

بعض اإلشكاالت اللي كتوقع على مستوى الواقع، وشكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

فريق  من  املحتبم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحتبم. شاعل c›est bon غيب 

رفع الصوت.

فلن ئبافلسيداأحادالدفر:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

إصالحي  مرسوم  بصدور  تنطالبوا  احنا  املحتبم،  الوزير  السيد 
لقانون الصفقات العمومية بشكل اللي يضمن املنافسة الشريفة بين 
الشركات اللي تتشتغل فهاد املجال هذا، إذ ال يعقل السيد الوزير أن 
هناك شركات ما تحتبمش املقتضيات ديال مدونة الشغل، ما تحتبمش 
القانون 27.06 وال اطلعت على العروض املالية اللي تتقدم فالصفقات 
ديالها غادي يبان بشكل واضح بأنها عندها واحد النية مسبقة باش 
اللي  املستخدمين  هاد  ديالها،  املستخدمين  ديال  الحقوق  تهضم 
تيشتغلوا في ظروف مزرية ما كاينش التصريح ف la CNSS، ما كاينش 
احتبام الحد األدنى لألجر، ما كاينش التبسيم، العمال كيشتاغلوا 12 
ساعة متواصلة في اليوم طيلة 6 أيام في األسبوع، ما كاينش التعويض 
على الساعات اإلضافية، ما كاينش التعويض على أيام العطل الدينية 
والوطنية، ما كاينش االستفادة من العطلة السنوية، ما كاينش التأمين 
على املخاطر، اللي كاين هو التهديد املستمر بالطرد، إذن هناك ظروف 
مزرية تيشتغلو فيها هاذ العمال، وجب إصالح هاد الوضع، أيضا السيد 
الوزير تنطالبوا بتكثيف الحمالت ديال التفتيش واملراقبة من طرف 

مفت�ضي الشغل وإحالة املخالفات على النيابة العامة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا للسيد النائب املحتبم، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة 
املحتبمة عن فريق األصالة واملعاصرة.

فلن ئبةافلسيدةاحي ةابوا1فشن:

السيد الرئيس، إضافة إلى ما تم التصريح به هناك هاد املقاوالت 
هاديك، كتحايل على القانون كتحايل على مدونة الشغل واألدهى من 
اللي هما  الناس هادو نساء ورجال  هذا أن هاد الشباب هادو وهاد 
 la licence كيشتغلو فهاد القطاع كيكونو قاريين أحيانا كيكون عندهم
وال master وكيكونو واعيين بأن هاد الشركات هادي كتستغلهوم وبأنها 
كتحايل على القانون وكتسنيهم على 12 ساعة وعلى 3 دالسوايع وهما 

خدمو 12 وعلى 700 درهم وهما يعني واخدين أقل..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا انتهى التوقيت، شكرا وصل السيدة النائبة، هل من تعقيب 
إضافي آخر؟ السيدة النائبة املحتبمة عن التجمع الدستوري.

فلن ئبةافلسيدةا د جةافلزي ني:

السيد الوزير املحتبم، بغيت غيب نسولك هللا يعطيك الستب واش 
نتوما في العلم ديالكم على أن املنظفات في املؤسسات التعليمية اللي 
كيشتغلو مع هاد شركات املناولة كيتقاضاو 900 و600 درهم؟ وكيزاولو 
كينظفو،  اختصاصهم  من  ما�ضي  هي  اللي  داملهام  املجموعة  واحد 
كيتسخرو املدير، كيدخلو التالميذ كيخرجو التالميذ إال طاح �ضي تلميذ 
وإلى غيب ذلك وبالتالي فهاد الوضعية هادي السيد الوزير هي وضعية 
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مزرية جدا يندى لها الجبين عندا نتكلم عنها وكنطلبو السيد الوزير 
على أنه ضروري جدا من إعادة النظر في مدونة الشغل وفي القانون تم 

ذكره، والسالم عليكم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير 
للرد على التعقيبات.

فلسيدامحاداأمك1فز،اوزي1افلشغلاوفإلىم جافملنهي:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيدات والسادة النواب، غيب البد نشيب في البداية إلى أن املقاوالت 
الذي  النوع  هاد  من  جميعها  ما�ضي  املجال  فهاد  خدامة  اللي  ديالنا 
تتحدثون عنه، هناك مقاوالت مواطنات تشتغل وتحتبم القانون البد 
أننا نشيبو لهاد املوضوع هذا أوال، ثانيا املوضوع ديال مرسوم الصفقات 
العمومية فيه مقتضيات تتعلق بهاد األمر هذا، فيه مقتضيات تتعلق 
اللي  التقديري  بالثمن  يسمى  ما  التقديري  الثمن  غتلقاو  رجعتو  إيال 
كتحطو اإلدارة قبل ما، الثمن التقديري يفتبض أنه يأخذ بعين االعتبار 
أساسا التحمالت االجتماعية والحقوق االجتماعية لهؤالء، وبالتالي إيال 
ما كاينش راه ممكن يكون أحد زعما الثمن نازل، ولكن إيال ما احتبمش 
هاد الحقوق ال يمكن أن يتم األخذ به، على كل حال اليوم هاد ال�ضي 
أصبح يوميا يعني من العمل اليومي ديال اإلدارات العمومية أوال، ثانيا، 
القطاعات  العدد ديال  بين واحد  تقنية مختلطة  اليوم لجنة  هناك 
وما كتحتبمش  العمومية  الصفقات  في  اللي كتشارك  الشركات  فعال 
االلتزامات ديالها يتم استثنائها في ما يستقبل ويتم اتخاذ عقوبات في 
مواجهتها فيما يستقبل من الصفقات العمومية هذا وارد ومشتغلين به 

وخدامين به اليوم بالنسبة للقطاع العمومي.

بالنسبة املوضوع ديال الساعات تحدثت عنها قلت أن 12 ساعة 
راه ما يحتاج يوقع هاديك 12 ساعة كاينة بمقت�ضى القانون خصنا 
هاد  تعدالت  إال  ألن  الشغل  مدونة  نعدلو  لو  نمشيو  القانون  نعدلو 
املشكل غيتحل بشكل نهائي، ألن كما قلت قبل قليل هداك حارس 
األمن الخاص نهار توضعت مدونة الشغل ما�ضي هو اليوم نهار توضعات 
مدونة الشغل هداك املقت�ضى كان مقبول، كان مفهوم ألن حارس األمن 
الخاص آنذاك عندو عمل متقطع إيال جمعتي هداك العمل اللي كيخدم 
في 12 ساعة غتلقاه خدم قل من 8 سوايع ولكن اليوم ما�ضي هذا هو 
الحال اليوم هادوك حراس األمن كيخدمو عمليا وفعليا 12 ساعة ولكن 
أرباب العمل يلتجئون إلى النص القانوني وما عندك ما تقول لهم في هاد 

الحالة، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب عفاك، شكرا السيد الوزير 

كنشكروكم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع 
املوالي وهو قطاع الثقافة والشباب والرياضة بسؤال عن دعم الصحافة 
العدالة  فريق  عن  املحتبمين  النواب  والسادة  للسيدات  املكتوبة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدارشيدافلقبيل:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير املحتبم، بالرغم من أهمية الدعم العمومي للصحافة 
اإلشكاالت  عدم  في  تتخبط  العناوين  من  كثيبا  أن  يالحظ  املكتوبة 
املرتبطة بالصعوبات املالية والنزاعات القضائية وكذا بعدم انتظام 
الصدور أو التوقف عنه، لذا نسائلكم السيد الوزير عن تقييم دعم 

الدولة للصحافة املكتوبة؟ شكرا السيد الوزير.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعثا نافلف1ىوس،اوزي1افلثق اةاوفلشب باوفل1ي ضة:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

شك1فافلسيدافل1ئيس،

أوال هاد كتعرفوا األهمية ديال الصحافة و املنضومة اإلعالمية في 
اإلنتقال الديمقراطي، الديمقراطية ما�ضي هي غيب اإلنتخابات كيخص 
هاد  إذن  املواطن،  ديال  والوعي  مؤسسات  أيضا  ولكن  اإلنتخابات 
الصحافة املكتوبة هي اللي الفئة ديال اإلعالم اللي كتساهم أكثب في 
الصناعة ديال الرأي العام حيث كما هي بما أنها مكتوبة كتقدر دخل 
في التفاصيل والتبين األمور وتعمق النقاش، املشكل اللي مطروح فهاد 
هاد القطاع هو أن كاينة أزمة اقتصادية اللي كتأثر على املوارد املالية 
اللي كاتجي من اإلشهار، وكاين أيضا تحوالت كبيبة من بينها تحوالت 
اللي مرتبطة باألزمة الصحية ديال التحول ديال comportement ديال

الصحفي،  املنتوج  هاد  كايستهلك  كيفاش  املواطنين   consomateur
وأيضا كاينة تطورات تكنولوجية مهمة جدا كتعرفوا بأن اليوم أول 
القاعة ديال أول salle de rédaction أو قاعة ديال الصحافة راه هي 
املوقع ديال اإلجتماعية اللي ما فيها حتى �ضي صحفي واحد اللي موظف 

فيه.

بما أن السؤال ديالكم كيتعلق بالفتبة الزمنية حيث السؤال كان 
تطرح في 2018 كيتعلق بواحد الفتبة زمنية اللي كتشمل 2018 وكانافيها 
دعم  هنا  وكان  الصحافة،  ديال  بالقطاع  متعلق  اللي  الربنامج  عقد 
موضوع التقييم من طرف املجلس األعلى للحسابات للفتبة من 2005 
 LGF ل2016، وكان أيضا فحص أو من طرف املفتشية العامة للمالية
بطلب من قطاع اإلتصال من 2013 ل2018 وهنا بغيت نقول بأن ملي 
تسال العقد برنامج في2019 كنا في واحد الوضعية وجات األزمة ديال 
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الدعم  ديال  الربنامج  هاد  نوضعوا  باش  فواحد وضعية  كنا  كورونا 
استثنائي ودزنى من حوالي 56 مليون ديال الدرهم ألكثب من 180 ديال 

الدرهم.

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت أعطي الكلمة للسيدة 
النائبة املحتبمة للتعقيب تفضلوا.

فلن ئبةافلسيدةاأمينةااوزيازيزي:

شك1فافلسيدافلوزي1،

أنكم  نعلم  الربنامج  عقد  في  مشكل  هناك  فعال  الوزير،  السيد 
ستشغلون على عقد برنامج جديد، ما نوصيكم به هو أنه ديروا وتنزلوا 
الديمقراطية التشاركية وتشركوا فيها كذلك يعني التمثيلية األكثبيعني 
املؤسسات األكثب تمثيلية أو ال مثال فيديرالية الناشر التي تعترب أكثب 
تمثيلية واللي تعترب عضو فعال جدا في املجلس الوطني للصحافة ميزيان 

انكم تشركوها من أجل إخراج عقد الربنامج الجديدإلى الوجود.

النقطة الثانية السيد الوزير، بغينا هاد عقد الربنامج يجي بواحد 
الروح جديدة روح يعني فيه نوع من الشفافية، نوع من املصداقية، 
نوع من املهنية وقطعوا قطيعة كاملة و تامة مع املحسوبية والزبونية 
اللي كنا ملسناها في بعض املحطات وهادي مسألة مهمة بزاف، وكذلك 
يجب األخذ بعين اإلعتبار التحوالت التكنولوجية اللي تيعرفها املنظومة 
ديال الصحافة املكتوبة وهي مسألة مهمة، كذلك السيد الوزير 200 
مليون ديال الدرهم هو دعم استثنائي كنتيو قدمتيوه من أجل إنقاذ 
الصحافة املكتوبة خالل أزمة كورونا هادي مسألة جد إيجابية نصفق 
عليها، ولكن السيد الوزير هناك بعض املنابر اإلعالمية ديال الصحافة 
املكتوبة السيما جريدة ورقية ناطقة باللغة العربية لم تستفد من هذا 
الدعم، يعني كأنهم كاين واحد الكيل بمكيالين وهذا مشكل حقيقي 
ألن املشكل هو أنه هاديك الجريدة الورقية معروفة باملصداقية ديالها 
ومعروفة باملنهي ديالها و معروفة كذلك بأن فيها واحد من زينو من 
أحسن األطر من أحسن الصحفيين الشباب اللي تيخدموا من أجل 
يعني الرقي باملنظومة ديال الصحافة املكتوبة، بالتالي خص البد نوقفوا 
وتلقاو الحل لهاد املسألة هادي ولدعم يستفادوا منو جميع املنابر بدون 

استثناء.

تكون  أن  يجب  الدعم  مسألة  أنه  هو  الوزير  السيد  أخيب  نقطة 
مشروطة باحتبام األخالقيات املهنة وهادي مسؤولية مرقات على العاتق 

ديالكم وملقات على العاتق كذلك ديال املجلس الوطني للصحافة.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحتبمة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي، سؤالين أو سؤال واحد إذن السؤال األول للفريق 

للشباب،  مندمجة  سياسة  إقرار  عن  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي 
حيث فريق األصالة واملعاصرة اتصل قبل وقالك بأنه رفض باش يكون 

سؤالين لهما وحدة املوضوع، تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيداعبدافملجيدافلف �سيافلفه1ي:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

فلسيدافل1ئيس،

تتعرف  للشباب  املندمجة  الوطنية  االستباتيجية  الوزير،  السيد 
املثال  ناخذو على سبيل  املتدخلين  تعثبات منذ سنوات بسبب كثبة 
التببية  وزارة  دالقطاعات،   4 كيسيبوه  األولي  التعليم  األولي  التعليم 
الوطنية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة الشبيبة والرياضة 
والتعاون الوطني طريقة اشتغال مختلفة برامج مختلفة، هذا مشكل، 
دعم  باش  مشروع  دير  بغات  ديالكم  الوزارة  الوزير،  السيد  أيضا، 
وترسخ  القراءة  دعم  اللي  هي  املدرسة  أنه  هو  املفروض  من  القراءة 
هاد القدرة أوال على القراءة وحب القراءة وثقافة القراءة مع األسف 
ملي كنشوفو دراسة بيبلز PIRLS كتصنف املغرب في املرتبة 50/48 في 
املستوى ديال القراءة و ديال الفهم دالقراءة عند التالميذ وهذا مشكل 
حقيقي، إذن كنعتقد السيد الوزير بأن االستباتيجية دالوزارة ديالكم 
باش دير مشاريع باش تربط بين االستباتيجية الوطنية والواقع امليداني 
غتعرف صعوبات كثيبة ألنه كاين مشكل بنيوي وكاين عدم االلتقائية 
ديال السياسات العمومية املوجهة للشباب وهذا كيخلق واحد العائق 
حقيقي أمام نجاح أي استباتيجية والدليل هو أنه الربنامج 2030-2015 

احنا في 2021 والحصيلة ديالو حصيلة ضعيفة، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعثا نافلف1ىوس،اوزي1افلثق اةاوفلشب باوفل1ي ضة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال اللي دقيق جدا وكيعطيني 
فرصة، نعم، باش نسطر بأن االلتقائية ديال السياسات العمومية هي 
واحد العامل مهم جدا وخاصة في القطاع ديال الشباب والرياضة هنا 
عالش؟ حيت هي إجراءات اللي كتكون أفقية ما كيمكنش لنا نتعاملو 
كيطرح هو  اللي  واملشكل  بوحدو  القطاع  ناحية  من  غيب  الشاب  مع 
التفعيل والتنزيل ديال هاد السياسات العمومية على الصعيد األفقي 
وهنا كنذكر بالخطاب امللكي اللي كان بمناسبة افتتاح الدورة األولى ف 
2017 اللي كيقول فيه صاحب الجاللة نصره هللا »فإننا ندعو لبلورة 
سياسة جديدة للشباب تقوم باألساس على التكوين والتشغيل وقادرة 
على إيجاد حلول واقعية للمشاكل ديال الشباب« وهنا بغيت نقول بأن 
في القانون املالية ديال 2021 كانت واحد اإلجراء اللي هو مهم جدا ديال 
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اإلعفاء الضريبي على les contrats de travail ديال أول مرة اللي كيكون 
واحد الشاب أقل من 40 سنة كيحيز على وظيفة وهنا هذا إجراء مهم 
جدا ويمكن لنا نقول بأن حتى في الفئات اللي كتكون مثال الشباب في 
العالم القروي راه حت هما كيقدرو يستافدو من بعض الربامج نذكر 

بربنامج ديال انطالقة اللي..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب 
إضافي، بالتالي نمر إلى السؤال املوالي، سؤال متعلق باإلجحاف أو عفوا 
املنفرد،  سؤالكم  في  واملعاصرة  األصالة  تفضلوا  ديال،  الناس  باقي 

تفضلوا.

فلن ئبافلسيدامحادافش1ورو:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

السيد الوزير، إدماج الشباب في الحياة العامة كيتطلب تحقيق 

مجموعة من اإلنجازات أنا غادي نقتصر في السؤال ديالي على 2 دالنقط 

اللي كتهم القطاع ديالكم، أوال: إنجاز مرافق سوسيو رياضية وثقافية في 

املستوى وثانيا: التوفر على موارد بشرية مؤهلة وكافية، مؤسف السيد 

الوزير أن عدة مناطق من بالدنا كتعرف نقص حاد في هاد الوسائل 

هادي وحتى إال كانت هاد الوسائل موجودة فإنها إما تشتغل بنسبة 

ضئيلة أوال تشتغل تماما واملشكل املطروح السيد الوزير ما�ضي مشكل 

ديال اإلمكانيات ولكن مشكل حكامة، مشكل تدبيب ومشكل التقائية 

في الربامج وهاد ال�ضي كيساءل الوزارة ديالكم وتيحتم عليها باش تنهج 

واحد السياسة هجومية على الجماعات التبابية من خالل عقد شركات 

اللي كتم�ضي في اتجاه املساهمة في محاربة وفي إبعاد الشباب من التطرف 

واإلرهاب واإلنحراف أيضا، وكنموذج السيد الوزير جماعة وملاس اللي 

نجزات واحد املجموعة ديال املرافق سوسيو رياضية واللي وضعتها رهن 

السيد  وتنطلبوا  املجاورة،  الجماعات  وديال  الجماعة  ديال  الشباب 

الوزير من خالل اللقاء الذي تم معكم التعجيل بتوقيع وتفعيل اتفاقية 

الشراكة مع الجماعة فيما يخص نقطتين أساسيتين:

املجاورة  الغابات  بإحدى  دولية  بمواصفات  مخيم  إحداث  .•

للجماعة.

ملواكبة واملصاحبة في التأطيب والتكوين للموارد البشرية اللي  .•

غادي توفرها الجماعة من أجل التدبيب والتسييب األمثلين لهذه املرافق.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة لكم السيد الوزير 

تفضلوا. نعم ياله طرح السؤال وغيجاوب الوزير.

فلسيداعثا نافلف1ىوس،اوزي1افلثق اةاوفلشب باوفل1ي ضة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

وكنشكر السيد النائب املحتبم على طرح هاد السؤال ومن الزاوية 
اللي  املندمجة  السياسة  هاد  بأن  نشيب  بغيت  وهنا  الحكامة،  ديال 
املبادرة   l›INDHديال نموذج  ناخذوا  بغينا  جات  راه  عليها  كنتكلموا 
الوطنية للتنمية البشرية عالش؟ حيت فيها واحد امليكانيزمات ديال 
القصيد  اللي هي ميكانيزمات جهوية وإقليمية وهذا هو بيت  التنزيل 
فهاد السياسة املندمجة، هنا تم التقديم ديال عرض هاد السياسة 
املندمجة في املجلس الحكومي في 9 ماي2019 وغتصبح هاد السياسة 
الوطنية املندمجة للشباب نافذة فور اكتمال مسطرة املصادقة عليها، 
وهنا غادي نبداوا في إطار حكومي تشاوري بالعديد ديال القطاعات 
ولكن أيضا باملجتمع املدني اللي كيعني بالشباب وغادي نرسيوا واحد 
العدد ديال األنظمة لإلطارات التنظيمية وديال الحكامة، منها إرساء 
لقيادة وتنفيذ هاد خطة عمل  بإحداث لجنة وزارية  هيئات حكامة 
لتنفيذ املشاريع، عقد اإلجتماع األول لهاد اللجنة البين وزارية واتخاذ 
اإلجراءات واملساطر املتعلقة بالتنزيل الجهوي والتنظيم ديال ورشات 
للشباب،  الجهوية  باألجندة  ميزانياتية خاصة  توصيات  عمل إلعداد 
وهاد املسألة ديال األجندة الجهوية ديال الشباب اللي املشاريع غادي 
يطلعوا من األرض امليدان قبل ما يجيوا من الوزارة هادي مسألة مهمة 
جدا اللي غادي تمكنا باش نحدثوا واحد العدد ديال اللجن جهوية 
وإقليمية على قياس l›INDH اللي عطات واحد العدد ديال النتائج اللي 
هي إيجابية، أيضا كاينة مساعدة ديال الشباب على التشغيل الذاتي 
لفائدة  وبرامج  أنشطة  وإعداد  انطالقة  ديال  الربنامج  على  وتكلمنا 
الشباب غيب املتمدرس هنا كنعني محو األمية، التكوين املنهي إلى آخره 

ودعم وتمويل مشاريع جمعية ملنظمة الشباب اللي كي

فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل التجمع 
الدستوري، تفضل السيد النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيداعبدافلوىوىا 1بوش:

السيد الوزير املحتبم نحن نشيد بكل ما تقومون به على رأس وزارة 
الشباب وكيف ال وأنتم أحد الوزراء الشباب في هذه الحكومة، السيد 
الوزير موضوع إدماج الشباب في الحياة العامة موضوع يسائلنا جميعا، 

احنا كنعولوا عليكم باش تحقوا لهم 2 ديال األهداف أساسية:

من خالل  وثقافي  فكري  تمكين  عليه،  تكلمتوا  اللي  التمكين  أوال 
التكوين.

ثانيا التمكين اإلقتصادي املساعدة ديال الشباب في بناء مشاريع 
مدرة للدخل ومحاربة البطالة، وأعتقد أنكم أكفاء للم�ضي قدما فهاد 

اإلتجاه.
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فلسيدارئيسافلجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحتبم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيد الوزير إذا أردتم في ثواني.

فلسيداعثا نافلف1ىوس،اوزي1افلثق اةاوفلشب باوفل1ي ضة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

بغيت غيب نسطر على برنامج ديال انطالقة اللي وزارة املالية عاد 
التنشيط ديالو بعد ما توقف في الفتبة ديال الحجر الصحي واللي كنظن 
خص جميع املكونات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية تعبأ باش 
ينخرطوا الشباب في هاد اإلمكانية راه فيها قروض بنكية %1،5 ديال 
نسبة الفائدة هي خاصا زعما وعامين ديال la franchise قبل مايردوا 

الفلوس..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير.

فلسيداعثا نافلف1ىوس،اوزي1افلثق اةاوفلشب باوفل1ي ضة:

إذن بحال الفلوس باملجان.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي واألخيب متعلق باإلجحاف الذي لحق 
العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة خالل جائحة الكورونا للسيدات 
والسادة النواب املحتبمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحتبم.

فلن ئبافلسيدا وسفاآ تافلح جالحسن:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

استثناء  لستدراك  به  تقومون  ما  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة واملغلقة خالل جائحة كورونا من 

الدعم املخصص لهاد الفئات؟ شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

فلسيداعثا نافلف1ىوس،اوزي1افلثق اةاوفلشب باوفل1ي ضة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا السيد النائب على السؤال، كتعرفوا الدور ديال الرياضة 
والقاعات الرياضية في األحياء وهي اللي كتوصل هاد الخدمة للمواطنين 
وفيها واحد العنصر مهم اللي هو ديال الصحة والتنمية ديال املناعة 

ديال املواطن أمام هاد األزمة الصحية، وأيضا فيها واحد العنصر ديال 
التببية على األخالق األخالق ديال املنافسة واألخالق ديال املجهود اللي 
كيديروا الواحد على نفسوا، وأيضا فيها منفعة كبيبة من الناحية ديال 
اإلجرام واملخدرات إلى أخره واحد العدد اآلفة اللي كتقلص باملمارسة 
الرياضية، هنا بغيت نشيب بأن في تاريخ 6 يناير 2021 تمت املصادقة 
في اللجنة ديال اليقظة اإلقتصادية ديال العقد برنامج اللي مخصص 
بهاد القاعات الرياضية ديال القطاع الخاص و فهاد العقد برنامج فيه 
واحد العدد داألمور في 2 داألمور األمر األول هو كيتعلق بالكرامة ديال 
املوظف أو املستخدم فهاد القاعات الرياضية فيها تعويضات شهرية 
ملوظفي الشركات التي توجه صعوبات اللي تقلص رقم املعامالت ديالها 
بأكثب بنسبة أكثب من %50 وهادو غادي ياخذوا تعويض على %100 ديال 
ديال الراتب ديالهم ولكن ما كايفوقش2000 درهم، وثاني حاجة فيها 
إعفاء ضريبي للضريبة على الدخل على املكمالت ديال الدخل، إذن هاد 
رب املقاوالت إلى بغا يكمل ليهم فوق هاديك 2000 درهم إيال بغا يكمل 

ليهم �ضي حاجة راه كتكون معفية من الضريبة على الدخل.

املقاوالت  ديال   la trésorie متعلق  اللي  الثاني  للشق  وبالنسبة 
فيها تمديد ديال فتبة ديال السيداد ديال الربنامج ضمان أوكسيجين 
18لشهر اللي غادي تزاد باش يسدوا هاد املستحقات ديالهم التأجيل 
ديال التسديد اإلشتباكات ديال اإلجتماعية ديال CNSS حتى آلخر2021 

كنظن واإلعفاء الضريبي مازال عفوا التأجيل..

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، أعطي الكلمة للسيد النائب 
املحتبم تفضلوا.

فلن ئبافلسيدامحادابوشنيف:

بسماهللاافل1حانافل1حيم.

شكرا السيد الوزير، بداية بسبب هاد الجائحة كما تعلمون السيد 
الوزير أغلقت القاعات املغلقة القاعات الرياضية الخاصة، هاد القاعة 
هادوا اللي طبعا كايشتاغلوا فيهم واحد العدد ديال الناس انقطع رزقهم 
بقاوا بين املشكل ديال الكراء ديال القاعة واحنا كنذاكروا على الفئة 
انقطعت  الكبيب  الحجم  من  املقاوالت  على  ماكانذاكروش  الضعيفة 
األرزاق ديالهم و بالتالي كاين مشكل ديال الكرا كاين مشكل ديال املاء 
كاين مشكل ديال الضوء، اإلشكال السيد الوزير أن هناك فئات الحمد 
هلل استافدت وكاين منها اللي استافد بسخاوة، لكن هاد الفئة هادي 
مستافدات حتى من حاجة، السيد الوزير أن نلقي باملواطن للمجهود 
هادي مسألة خطيبة جدا تمس بمواطنته، ثم كذلك اإلقصاء والتمييز 
السلبي قمة الظلم، السيد الوزير هاد القاعات الرياضية الخاصة كما 
ذكرتم تقدم خدمات جليلة وتخفف عبأ كبيبا على خزينة الدولة، ألن 
منين كانديروالرياضة معناه كنخففواعلى املستشفيات راه القاعة ديال 
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الرياضة بحالها بحال مستوصف صغيب، فإذن املطلوب السيد الوزير 
في إطار التضامن وفي إطار يعني العدالة اإلجتماعية كان من املفروض 
السيد الوزير أن هاد الفئة كذلك تستافد من هذا الدعم على غرار 

جميع الفئات اللي استافدت؛

السيد الوزير، هاد الفئة ظلت بحكم القانون 30.09 اللي دار في 
2009 وتم منع ممثلين ديال القاعات الخاصة من الحضور، وبالتالي 
لن يعربوا عن رأيهم، وتوجهاتهم بخصوص هذا القانون، وبالتالي هم 
اللي  القانونية  مسألة  مسألتين،  لذينا  إذن  اإلجحاف،  ذلك  يعانون 
منو،  تيتشكاو  اللي  الحيف  هاذ  مراجعة  ديرو  باش  منكم  كنلتمسو 
ومسألة أخرى ال يمكن أن نق�ضي هاد الفئة من املواطنين من الدعم 

املخصص لجميع الفئات بهذا الوطن وطبعا كنبجعو، شكرا.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيد النائب املحتبم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  املحتبمة  النائبة  السيدة  تفضلوا 

والتعادلية.

فلن ئبةافلسيدةاإ ا نابناربيعة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

في ثواني قصيبة السيد الوزير، تنتكلمو على القاعات الصغيبة ديال 
األحياء وهي اللي ما خادوش الناس اللي خدامين فيها الدعم واللي بقاو 
بال شغل هادو هما اللي خصكم دعمو ما تنهضروش على الناس اللي ما 
ديكالريين وعندهم موظفين كثار تنهضرو على الناس في األحياء الصغار 
وما عندهومش كيفاش يديرو واللي واقفين هادي أشهر وأسابيع، شكرا 

السيد الرئيس.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ أذكر هذا هو 
السؤال األخيب اللي مازال عندو �ضي توقيت إضافي يستعملو ما بقاش؟ 
السيد الوزير تفضلوا أو عفوا تفضلوا التجمع الدستوري 13 ثانية 
غتوقف وغنقولك برك ال انتهى الوقت، كاع قلت لك غتوقف وغتقول 
لك برك ال ال ساال الوقت شوف الفوق، ما بقا حتى تدخل تفضلوا 
السيد الوزير فيما تبقى، الحكومة هي اللي عندها 23 ثانية إوا خصنا 

نمشيو نكيلو بنفس الكيل وليس بمكيالين، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيداعثا نافلف1ىوس،اوزي1افلثق اةاوفلشب باوفل1ي ضة:

شك1فافلسيدافل1ئيس،

شكرا، التوضيحات، 2 داملسائل املسألة األولى هاد عقد الربنامج 
عاد وقعنا عليه donc عاد دابا راه خدامين نهار وماطال التنزيل ديالو 
واملقتضيات ودوك اإلجراءات باش يمشيو يسهلو على هاد املقاوالت 
ديال القطاع الخاص يسهلو عليهم ديكla trésorerie هي مسألة مهمة 
جدا حيت إيال بغينا نبنيو �ضي اقتصاد ريا�ضي في املستقبل راه غنبقاو 
نقلبو راه غنلقاو حتى واحد ما نلقاوش مع من ما خصهمش إيموتو قبل 

ما نمشيو.

فلسيدارئيسافلجلسة:

شكرا للسيد الوزير بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسلئة 
املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا على تعاونكم، راعتافلجلسة.
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