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نحض2 عاجلسل عيتيسعل وعيبمينين بعد عمليئتين

عيتيايخ : الثالثاء 17 ربيع األول 1437ه ) 29 دجنبر 2015م(.

لرئيس  الخامسة  النائبة  بنمسعود،  رشيدة  السيدة   : عي2ئيسل 
مجلس النواب.

عيتوقلت : ساعتان وثمانية عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعميل:  جدول 
الحكومية التالية: 26 سؤاال:

االقتصاد واملالية .•

الطاقة واملعادن .•

املكلف بالنقل .•

الصناعة التقليدية .•

املكلفة باملاء .•

عيسلدة اشلدة بنمسعود، ائيسل عاجلسل:

أش2ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي2حلم  عي2حمن  هللا  بسم 
عمل2سلين وعلى آيه وصحبه أجمعين عفتتحت عاجلسل.

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلد عيوزي2 عملحترم،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعة  شفهيا  26 سؤاال  اليوم  األعمال  ويتضمن جدول  الحكوم2، 
على قطاعات مختلفة. واآلن أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة 

املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

عيسلدة صبيح بوشيم أنلنل عملجلس:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

توصل مكتب املجلس ب:

مشروع قانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة  .•
املالية 2013؛

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 50 سؤال شفوي؛ 692  .•
سؤاال كتابيا و135 جوابا عن أسئلة كتابية؛

األسئلة الكتابية املتبقاة بدون جواب هي 9200 سؤال، وتم  .•
سحب سؤال شفوي واحد، وشكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

حض2عت عيسلدعت وعيسيدة،

 شرع في بسط األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا و ستهلها 
بقطاع االقتصاد واملالية. السؤال األول يتعلق بتوقف أداء املقاوالت 
ملستحقاتها للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عيعزيز يشهب:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلد عيوزي2،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

السيد الوزير، السؤال ديالنا كيتعلق باملشكل ديال توقف أداء 
واحد املجموعة ديال املقاوالت، وخصوصا املقاوالت اللي كيشتغلو مع 
قطاع التعليم، اليوم سمعنا بأن وزارة التعليم عليها أكثر من 800 مليار 
ديال الديون. لذا السيد الوزير، كنسائلكم و عرفو شنو هي األسباب 
الحقيقية ديال عدم التزام اإلدارة املغربية مع زبنائها ومع املتعاملين 

معها؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

بصرف  يتعلق  فيما  طرح  السؤال  السؤال،  غيرتم  ألنكم  شكرا 
األغلفة  توقيف  من  ذلك  تلى  وما   2013 لسنة  العمومية  النفقات 
االستثمارية، ألنه في ذاك الوقت العجز تجاوز كل الحدود. طبعا السؤال 
الذي طرحتم اآلن، حول مستحقات املقاوالت التي تشتغل مع اإلدارات 

واملؤسسات العمومية، هذا مشكل قائم منذ سنوات تم التقدم فيه.

باألكاديميات  يتعلق  فيما  بوضوح،  ديالكم،  للسؤال  بالنسبة 
أو  املشروع  عن  تترتب  ديون  فعال  هناك  والتعليم،  للتربية  الجهوية 
البرنامج االستعجالي الذي كان وفر له كغالف التزام ديال 12 مليار، 
ولكن ما كا ش ذاك الوقت األداءات، وطبعا كل سنة كيطيحو ديون 
التي تواجهها الحكومة. وفي هاذ الصدد، 2015 تم صرف ما يفوق 4 
املليار و200 مليون درهم امليزانية ديال القطاع، هناك ديون أيضا ترتبت 
منذ بداية السنة فيما يتعلق ببعض يعني نفقات التسيير، وكان هناك 
جهد استثنائ2 في آخر السنة لدفع حوالي 300 مليون درهم إضافية 



  29 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.13–02.ربيع الثا 1437.2  )12.يناير.2016( 

لهذه األكاديميات من أجل مواجهة هذه املصاريف، وسوف نواصل 
الدعم ديال هاذ األكاديميات إلى حين زوال كل هاذ املتأخرات املتعلقة 

باألكاديميات، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيعزيز يشهب:

السيد الوزير، ربما انتما على علم متبعين هاذ املوضوع ديال األداء 
ديال املستحقات، أنا غير نبغي نذكرك السيد الوزير، هاذ ال�شي راه 
كينعكس سلبا حتى على القطاع ديال التربية. اليوم واحد املجموعة 
ديال املشاريع اللي الساكنة كانوا كينتاظرو الحلول ديالها، ولكن لألسف 
الشديد ما تنجزاتش، توقفت اليوم السيد الوزير، خصوصا في القطاع 
ديال التربية. الناس اللي كانو كيمولو املطاعم والداخليات راهم وقفو 
العمل ديالهم، راه البارح كانت عدة إضرابات السيد الوزير، وبالتالي 
ال يعقل، هاذ ال�شي ما�شي مقبول أن الناس كتخدم وكتنتظر أكثر من 
سنتين أو 3 سنوات، وبالتالي اال عكاس فهو على املنظومة ككل. حنا كاين 
مشاكل كثيرة في هاذ القطاع ديال التعليم، ونزيدو عاوتا 2 حتى املشكل 
ديال املقاوالت اللي كيشتغلوا مع التعليم. راه يمكن نقول لكم السيد 
الوزير، وهللا العظيم، راه كاين واحد التذمر كبير ديال املواطنين وديال 
اآلباء في هاذ املنظومة ديال التعليم، راه كاينة بنايات مهددة بالسقوط 
السيد الوزير تحتاج إلى إصالح، بناءات، الساكنة كتنتظر منذ سنوات 

باش أن هاذ البناءات ديال الداخلي..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا. السيد الوزير في ثوا 2 معدودة.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

املتأخرات  هاذ  ملواجهة  السنة  آخر  في  استثنائ2  مبلغ  رصد  تم 
ديال املاء وديال الضوء وديال املطاعم وديال الحراسة، بالنسبة لهاذ 
املؤسسات، وأننا سنواصل دعم هاذ األكاديميات ألداء كل املتأخرات 

األخرى، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك  شكرا السيد 
املديونية  بوضعية  يتعلق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  إضافي،  تعقيب 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عيلطلف وهبي:

السيد الوزير مساء الخير، في الحقيقة بغيت  عطيكم املديونية، 

أي  الحكومة  رئيس  السيد  يحبها  التي  بالطريقة  لكم  غنعطيها  ولكن 
بالسنتيمات.

بلغت الديون العمومية الخارجية ما مجموعه 27700 مليار سنتيم 
خالل سنة 2014، مقابل 23 ألف و400 مليار سنتيم في السنة التي 

سبقتها؛

بالنسبة للجهات املالية األجنبية بلغت 14 ألف و100 مليار سنتيم 
سنة 2014، مقابل 12 ألف و900 مليار سنتيم سنة 2013؛

الديون ديالنا السيد الوزير، انتقلت إلى 97,7 سنة 2014. اعتبر في 
التقرير ديال ماكينزي سنة 2015 على أننا كنحتل املرتبة 29 عامليا في 

الديون الدولية، حنا في سنة 2014 أكثر الدول استدانة.

السيد الوزير أنا ما عارفش واش غادي ترهنو املناطق اللي كتعيش 
الفقر بحال تاليوين، بحال تارودانت، بحال أكادير، بحال مجموعة من 
املناطق اللي املستقبل ديالهم اللي غادي يجيو يلقاو واحد املجموعة 
متاع الديون: كاين الفقر، كاين ا عدام الطرقات، كاينة املستشفيات، 
غادي نزيدو لها دابا الديون، نرهن مستقبل املغرب، نرهن الشعب 
املغرب2 في واحد املجموعة متاع الديون. أكثر من ذلك السيد الوزير، 
ديال  القيمة  هاذ  كيحدد  اللي  هو  البرملان  بأن  كنقولو  ما  كثيرا  أنه 
الديون، انتما األغلبية، انتما اللي كتجيبو املشروع ديال القانون، مع 
جميع األحزاب اللي في األغلبية هي اللي كدوز هاذ األمور هاذي وكتهمو 
البرملان، قولوا األغلبية هي اللي دارت هاذ الديون من خالل القانون 
املالي، قولوا حنا الحكومة هي اللي قدمت هاذ املشروع، ما تحملوناش 
املسؤولية ديال �شي أشياء، نحن  عارض وعارضنا هذا الكالم في اللجنة 
وال في الجلسة العامة، ولكن انتما األغلبية ديالكم، السيد الوزير رهنتم 
مستقبل البالد، رهنتم مالية الدولة، رهنتم كل �شيء في هذا الوطن، 
واش غادي تستمروا أنه كل مرة مرة نمشيو نقلبو على الديون؟ واش 

غادي تستمرو في هاذ الوضعية املأساوية ملستقبل بالدنا..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

هذا موضوع جدي ويحتاج إلى هدوء في النقاش، ألنه كما ذكرت 
يرهن مالية بالدنا ويرهن أجيال املستقبل. املديونية كما يعلم الجميع 
املديونية،  أعطيتني  وإذا  مؤطرة،  املحترم  النائب  السيد  قلتم  وكما 
واملديونية  العمومية  واملديونية  الخزينة  مديونية  فيها  املديونية  ألن 
العمومية املوحدة، وسبق لي داخل هذا املجلس في اللجنة أنا أعطيت 

كل التفاصيل لكل املفاهيم.

فيها  بقى  اللي  السنة  هاذ  آخر  ديال  املديونية  غادي  عطيك  أنا 
يومين، حوالي 629 مليار درهم فيها مديونية خارجية ديال دين الخزينة؛ 
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140 مليار درهم، أنا كنحسب بالدرهم حسب باش ما بغيتي، في تناقص 
أو في تراجع طفيف الدين الخارجي للخزينة في تراجع طفيف بالنسبة 
املاضية؛ الدين الداخلي في ارتفاع بحوالي 40 مليار. لكن دين الخزينة 
الناتج  مع  مقارنة  كيتحسب  باملليار،  أسيدي  كيتحسبش  عم  وما 
الداخلي الخام، غيبقى كما ذكرت في حدود 63,4 %. وإذا درت2 على 
بلدان أخرى، بينما في 63,4 % في بالدنا والخط األحمر ديال صندوق 
النقد الدولي تيقول أنه ما خاصاش تفوت 70 %، اليونان: 177 % 
من الناتج الداخلي الخام؛ إيطاليا: %132؛ البرتغال: 130 %؛ ايرلندا: 
109 %؛ التشيك:%107؛ اسبانيا: 97 %؛ فر سا: 95 % ؛ لم نصل بعد 
إلى الخط األحمر، وسوف نواصل سياسة اإلصالحات املالية من أجل 
تقليص العجز ألن العجز هو الذي يصب في املديونية، شكرا السيدة 

الرئيسة.

عيسلد ائيسل عاجلسل:

في املوضوع؟  الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي  شكرا السيد 
السيد  سمحت  تفضل...لو  والتنمية،  العدالة  فريق  إضافي  تعقيب 
إمكانية  عندك  بقاش  ما  ديالك،  وقت  كل  استنفذت  أنت  النائب، 
للتعقيب، السيد الوزير أجاب، إذن ننتقل إلى التعقيب اإلضافي، تفضل 

السيد النائب، الكلمة لك، فريق العدالة والتنمية، التعقيب اإلضافي.

عينيئب عيسلد عبد عيعزيز أفتيت2:

 عم السيد الوزير، استمروا في التدبير النشط للمديونية، الذي 
يتهدد املغرب هو التحكم، هو التسلط، هو عرقلة االنتقال الديمقراط2، 
ونحن معكم في تصحيح أوضاع الدولة املغربية، وفي معالجة االختالالت 

بالطبع اللي كيعا 2 منها املجتمع ديالنا بكل وضوح وبكل شفافية.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

السؤال  إلى  ننتقل  تعقيب؟  من  هناك  هل  الوزير  السيد  شكرا، 
املوالي، تفضل نقطة نظام.

عينيئب عيسلد عبد عيصمد حلك2) نقطل نظيم(:

أوال عواشر مبروكة ومتمنياتنا الجميلة للجميع.

 السيدة الرئيسة، حنا كنعرفو بأنه كاين رئيس واحد للجلسة ما�شي 
ملا كيتكلم  بينتنا.  االحترام  يكون شوية  الثانية خاصو  والحاجة   ،10
السيد النائب املحترم حتى واحد ما قاطعوا، كل �شي سمع ليه، وخا 
جات أمور في الكالم ديالو، فاملرجو من الجميع أنه يحترم هاذ القواعد 
األخالقية اللي كتجمعنا من أجل حسن سير هاذ املؤسسة واألشغال 

ديالنا كاملين، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، ننتقل إلى السؤال املوالي، إال سمحتي السيد النائب، باقي ما 

عطيتكش الكلمة، حتى  عطيك الكلمة، وحتى  عطيك الكلمة، نقطة 
نظام في التسيير ؟ تفضل.

عينيئب عيسلد عبد عيلطلف وهبي )نقطل نظيم(:

السيدة  والسعة،  الرحب  على  الرئيسة  السيدة  من  مالحظة  أي 
الرئيسة تسير، تعطيني مالحظة، ولكن لن يالحظ علي أي نائب ما�شي 
من حقه، أنت السيدة الرئيسة عندكم مالحظة يمكن توجهوها ليا، 
ليا، ولكن واحد  توجهيها  ليك وانت  يقولها  واللي عندو �شي مالحظة 

يعطيني الدروس في األخالق ما عندوش الحق.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق بتعزيز التماسك االجتماعي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراك2، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد بوشعلب نبله:

السيد الوزير، لقد التزمت الحكومة خالل تقديم قوانين املالية ل: 
2012-13-14-15 و16 بتقوية برامج محاربة الفقر والهشاشة وتحسين 
ظروف عيش الطبقات املعوزة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 
تطبيق  مع  موازاة  وذلك  الجبلية،  واملناطق  القروي  بالعالم  السيما 
التربوي لضمان  النظام  بتأهيل  املتعلقة  السامية  امللكية  التوجيهات 
ولوج عادل للمتعلمين.  سائلكم السيد الوزير، فين وصل هاذ التدابير 

اللي جات في التصريح ديال قانون املالية؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

فعال السيد النائب املحترم، فعال القانون ديال املالية ديال 2012 
جاء بواحد الصندوق اللي اسميتو صندوق التماسك االجتماعي، اللي 
املساهمة  أيضا  عبر  ولكن  امليزانية،  طبعا  عبر  اعتمادات،  له  كتوفر 
التضامنية ديال املقاوالت وديال املواطنين وديال األجراء اللي غادي 
هاذ  بإيجاز،  الحصيلة؟  هي  شنو  السنة،  هذه  حال  كل  على  تنتهي 
املالية  ديال  القانون  في  جاء  كما  اللي  االجتماعي  التماسك  صندوق 
عدد  وصل  واللي  الطبية  املساعدة  أو  »الراميد«  كيمول   2012 د 
املستفيدين من املساعدة الطبية حوالي 9 د املليون ديال مستفيد إلى 
آخر أكتوبر من هذا السنة. واللي مواكبة مع ذلك ترفعات امليزانية ديال 
وزارة الصحة، ومول هاذ الصندوق حوالي مليار و200 مليون درهم 
املراكز  وأيضا  املركزية  ديال  بالصيدلية  يتعلق  فيما  املاضية  السنة 
االستشفائية. هاذ الصندوق تيمول أيضا برامج »تيسير« ملحاربة الهذر 
املدر�شي واللي استفدت منو 524 ألف أسرة )828 ألف تلميذ( بمبلغ 
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500 مليون درهم. هاذ الصندوق أيضا يمول املبادرة امللكية ل«مليون 
محفظة« اللي استفد منه 3 املليون و900 ألف طفل بمبلغ حوالي 200 

مليون درهم. أيضا يساهم في مساندة..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا. تعقيب السيد النائب في ثوا 2 
معدودة.

عينيئب عيسلد بوشعلب نبله:

الواقع،  بلغة  معكم  نتكلم  باألرقام،  جاوبتو 2  الوزير،  السيد 
الناس...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت أعتذر، انتهى الوقت. 
تعقيب إضافي ؟ السيد الوزير إذا كان فيه تعقيب إضافي ستكون لكم 
التعقيب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس  للتعقيب على  فرصة 

هناك تعقيب إضافي، انتهى الوقت السيد الوزير فرصة أخرى.

ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق بمآل الشكايات الضريبية املقدمة 
من قبل امللزمين إلدارة الضرائب للسيدات والسادة النواب املحترمين 
السؤال  واضعي  أحد  ليتفضل  أو  فليتقدم  االشتراك2،  الفريق  من 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيعزيز عيعبودي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، سؤالنا هو مآل الشكايات الضريبية املقدمة من قبل 
امللزمين إلدارة الضرائب؟ شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

معالجة   2015 نوفمبر  آخر  إلى حدود  تم   2015 نوفمبر  غاية  إلى 
76.600 شكاية من أصل 67 ألف شكاية اللي جات في 2015 تنضاف 
إليها شكايات السنوات املاضية التي لم تعالج واللي في حدود 29 ألف 
أي من مجموع 96 ألف شكاية تمت معالجة 76 ألف شكاية، و عتبر 
أن معالجة وتسريع الشكايات سوف تساهم في خدمة عمومية أحسن 

وعالقة أمتن بين إدارة الضرائب وامللزمين، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيعزيز عيعبودي:

شكرا السيد الوزير، هذا مشكل حقيقة كاين شوية ديال، احنا 
نقولوا بأن كاين شوية ديال التقدم في هاذ اإلطار ما كنكروهش، ولكن 
راه مازال الخصاص كبير، مازال خاص يدار مجهود كبير، وحرام أن في 
هاذ البالد، ألن هاذ الشكايات األصل ديالها هو ظلم، هو الناس تتشكى 
ألنها مظلومة. لهذا باش تكون اإلدارة تم�شي بهاذ الطريقة، احنا تنقولوا 
أودي ال راه حرام أن اإل سان يم�شي لإلدارة ويطلب حقه وواحد يدير 
لو براسو هاكا، ال ما يمكنليش وال املكتب ديلي. خاصنا نتصالحوا مع 
امللزمين اليوم، اإلدارة خاصها ال بد، نبغيوا احنا يكون اإلدارة ديالنا في 
البالد امللزم ملي يم�شي يخلص الضريبة يم�شي وهو فرحان يخلصها، 
هذا املبتغى اللي عندنا. التواصل ما زال ناقص، كاين مجهود ولكن 
مازال خاص مجهود السيد الوزير باش تديروا هاذ العملية، ألنه حقيقة 
النهار  في واضحة  الناس تظلم  ال�شي ألن كنشوفوا  نبغيوش ذاك  ما 
والشكايات كتعطل والجواب ما تيكو ش والعدد اللي عطيتنا 76 ألف 

هذا دليل على أن كاين مشكل، وهاذ املشكل خاصه..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك من 
تعقيب إضافي، السيد الوزير استنفذ كل الوقت دياله. ننتقل إلى السؤال 
للسيدات  العموم2  الدين  في  والتحليل  التتبع  بغياب  يتعلق  املوالي 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عيطلف عبن يعقوب:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، كشف تقرير املجلس األعلى للحسابات املقدم أمام 
البرملان السنة املاضية عن غياب التحليل والتتبع للدين العموم2، مما 
يؤدي إلى استمرار هشاشته، فما هي اإلجراءات التي ستتخذونها إلعادة 
االعتبار آللية التتبع والتحليل في الدين العموم2 تفاديا للمشاكل املنوه 

عنها ؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل عملحترنل،

 عاودو نرجعو للدين العموم2 وأقول، أن إشكالية الدين العموم2 
بالنسبة لبالدنا تؤخذ مأخذ الجد، ولكن لحد اآلن الحمد هلل لم نصل 
إلى الخطوط الحمراء اللي يمكن لها تهدد استدامة هذا الدين، ألن 
ما�شي غير نقتارضوه، خاصنا نقتارضوه ولكن خاصنا نقتارضوا باش 
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 ستثمروا ما�شي باش  ستهلكوا، ولهذا القانون التنظيمي للمالية اللي 
مررتيوه واللي غيبدا في السنة املقبلة، ابتداء من فاتح يناير، يلزم على 
هاذ الحكومة والحكومات املقبلة أال تستدين إال بقدر االستثمار وال �شيء 

غير االستثمار وأيضا يعني رد األصل ديال الدين.

فيما يتعلق بالتحليل والتتبع، يمكن لي نقول لكم أن عندنا نظام 
جد متطور ملعالجة وتحليل دين الخزينة بصورة علمية، وبإشادة ديال 
كل املؤسسات، ألن هاذ ال�شي اللي كنديروه يعني كنديروه فيما يتعلق 
بالحكامة ديال الدين العموم2 والتسيير وتحليل الدين العموم2 يخضع 
وصندوق  الدولي  البنك  في  خاصة  املجال،  هذا  في  الدولية  للمعايير 
البنك الدولي، من أجل التحكم في الدين كصفة عامة، الدين الخارجي 
والداخلي؛ املدى ديال كل دين؛  سب الفائدة؛ ويكون عندنا لقاء داخل 
كل  و عطيكم  تفصيال جديدا،  األمر  في  نفصل  أن  أردتم  إذا  اللجنة 

املعطيات حول هذا املوضوع وشكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد إدايس عيصقلي عدوي:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، أنا غنقول لكم نهنئكم وننهئ الحكومة، ألن عطيتيوا 
وهذا  املالية،  التوازنات  ديال  التدريجية  لالستعادة  الكبرى  األولوية 
أعتقد اليوم �شي حاجة جد مهمة، ودائما في إطار احترام الفصل 77 
من الدستور، اللي حنا البرملان ينبغي أن  سهر معكم على الحفاظ على 
توازن املالية، والنتيجة اليوم هي ما نلمسها من مؤشرات: عجز امليزانية 
هبط، ميزان األداءات هبط، تحسن ملموس في امليزان التجاري، رفع 
االحتياط2 دالعملة الصعبة، تقليص الوتيرة النسبية ديال ارتفاع معدل 
املديونية، املؤشر اليوم اإلجمالي ديال الخزينة فيما يخص املديونية كما 
أشرتم إلى ذلك السيد الوزير وصل ل %66، هذه كلها مؤشرات إيجابية 
اللي كتبين بأن التوجه اللي مشيتو فيه توجه سليم، توجه إيجاب2، أعاد 

العافية للمالية املغربية..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل من هناك من تعقيبات 
تعقيبات  هناك  ليس  التعقيب؟  على  الوزير  السيد  رد  قبل  إضافية 

إضافية، ولكم ثوا 2 معدودة جدا السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

ثوا 2 غير معدودة، معلوم في 2000 كان دين الخزينة %68 في 2010 
نزل ل %50، في 2014 وصل ل %63 وغيبقى في...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا السيد الوزير. ننتقل إلى سؤال 
الضريبية  النفقات  وتتبع وتقييم  للحكامة  بغياب نظام  يتعلق  موالي 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

عينيئبل عيسلدة عزوهي ع2عك:

شك2 عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير،  سائلكم عن مجهودات الحكومة ملراجعة النفقات 
الضريبية، خصوصا أن املجلس األعلى للحسابات، في تقريره األخير، 

نبه إلى عدم وجود رؤية واضحة حول هذه االستثناءات.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

عيسيدة عينوعب عملحترنون،

طبعا في املناظرة الوطنية للجبايات تطرقنا لهذا املوضوع اللي هو 
النفقات  الجبائية، شنو هما  النفقات  ديال  موضوع طويل وعريض 
إما  للمقاوالت،  إما  كيتعطاو  اللي  االستثناءات  كل  هما  الجبائية؟ 
لألشخاص، في إطار طبعا التشجيعات الضريبية. هاذ النفقات الجبائية 
املالية،  في إطار مشروع قانون  بين يديكم  اللي  التقرير  في  وكما جاء 

انخفضت سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014.

2015 النفقات الجبائية بلغت 32 مليار عوض 34 مليار في السنة 
املاضية، وهذا يعني أننا نتقدم. 45 % من هاذ النفقات الجبائية تتعلق 
بالضريبة على القيمة املضافة، %17 تتعلق بالضريبة على الشركات، 
وحوالي %10 تتعلق بالضريبة على الدخل. القطاع العقاري هو الذي 
يستفيد من أكبر حصة فيما يتعلق بالنفقات الجبائية في حدود 22%. 
للتوصيات  التدريجي  والتنزيل  الضريبي  النظام  طبعا مواصلة إصالح 
هذه  ويجعل  عدالة  أكثر  الضريبي  نظامنا  يجعل  سوف  للمناظرة، 

النفقات الجبائية أكثر تحكما، شكر السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، تعقيب فريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد سعبد بنحملدة:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.
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شك2 عيسلدة عي2ئيسل،

الحكومة  من طرف  املبذولة  الجهود  نثمن  بداية  الوزير،  السيد 
ملراجعة االستثناءات الجبائية واللي أدت لتراجع ديال هاذ االستثناءات 
أو املبالغ ديالها من 36 مليار ديال الدرهم سنة 2012 إلى 32 مليار ديال 
الدرهم سنة 2015، علما أنه %26 من هذه النفقات تستفيد منها األسر 

بحوالي 9 داملليار ديال الدرهم وهذا يقوي القدرة الشرائية للمواطنين.

لكن السيد الوزير، الذي ننبه إليه وهو غياب واحد النظام ديال 
بوضع  يتعلق  ما  وخاصة  الجبائية  النفقات  لهاذ  بالنسبة  الحكامة 
أهداف دقيقة، تحديد األهداف الدقيقة لهذه النفقات وكذلك تحديد 
سقف زمني، وكذلك االستفادة يجب أن تكون وفق تعاقد ووفق دفتر 

تحمالت.

آليات  وضع  هو  أساسية،  مسألة  إلى  اإلشارة  من  البد  وكذلك 
للتتبع وتقييم نجاعة هذه النفقات، من خالل مؤشرات تقيس مدى 
نجاعة األهداف وتحقيق األهداف املسطرة سلفا، خاصة في املجال 

االقتصادي واالجتماعي..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
إلى  ننتقل  الوزير،.  الوزير ثوا 2، شكر السيد  تعقيب إضافي. السيد 
التغطية  للنظام  املخصصة  املالية  باالعتمادات  يتعلق  املوالي  سؤال 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  راميد  األساسية  الصحية 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عيدل تشلكلطو:

عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلد عيوزي2،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

الطبية  املساعدة  لنظام  الحكومة  الذي تخصصه  الدعم  ما هو 
سنويا؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

السيدة الرئيسة، سبق أن أشرت إلى بعض األرقام، نأكد، املساعدة 
الطبية 9 املليون املغاربة يستنفدون منها، هاذ املساعدة الطبية تمول 
عبر الصندوق التماسك االجتماعي وأيضا عبر امليزانية ديال الدولة، 
امليزانية ديال الدولة تتم�شي للميزانية ديال وزارة الصحة التي ارتفعت 

من 8 املليار في 2008 إلى حوالي 14 مليار في السنة املاضية.

هناك أيضا تمويل، ألن املساعدة الطبية يمول من طرف الدولة 
ولكن أيضا الجماعات املحلية واملستفيدين. هناك تمويل مباشر من 
اللي  درهم  مليون  و200  مليار  بحوالي  االجتماعي  التماسك  صندوق 
كتم�شي 857 مليون درهم للحساب الخاص بالصيدلية املركزية و280 
مليون درهم لفائدة املراكز اإلستشفائية. ولكن إذا عطتني هاذ الفرصة، 
إذا اسمح لي السيد النائب املحترم، صندوق التماسك االجتماعي يمول 
أيضا األرامل اللي الطلبات املوضوعة وصلت 52 ألف و900 والطلبات 
املقبولة 45 ألف و200 أرملة عبر الدعم املباشر من صندوق التماسك 

االجتماعي، وشكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عيدل تشلكلطو:

السيد الوزير، في الحقيقة تنلقاو راسنا محرجين كنواب برملانين في 
إطار هاذ الجلسات ديال األسئلة الشفهية، ملي كنجيو كنسولكم أسئلة 
وكتجاوبونا أجوبة، املواطن كيشوفنا دابا كيتصنت، كيسمع الدعم 
ديال الدولة ديال 8 املليار سنويا، تيبقى يشوف في الواقع تيقلب على 
ذاك 8 املليار ما تيلقهاش. هللا يكثر خيركم السيد الوزير، ملي تعطيني 
8 املليار قول لي كيفاش كتم�شي هاذ 8 املليار. انتما التزمتوا من بعد 
في سنة 2012، من بعد ما تم العرض ديال التجربة النموذجية بأنكم 
تعطيو 3 املليار ديال الدرهم سنويا في أفق أننا نوصلوا 8 املليون ونصف 
يعني في سنة 2015، هذاك 3 املليار ديال الدرهم ما كنشوفهاش، تنقلبو 
امليزانية ديال وزارة الصحة ما تنلقوهاش، كنقلبوا الجهات اللي هي 
خاصها تاخذ هاذ املنح ما تنلقاوش 3 املليار ديال الدرهم. انتما التزتو 
أمام جاللة امللك، وأمام الشعب املغرب2، أنكم تعطيو 3 مليار ديال 
الدرهم ما كتعطوهاش. اليوم كتقول لي الصيدلية مليار إلخ، فين هي 
ذاك 3 مليار ديال الدرهم السيد الوزير، ؟ بغينا  شوفوا هاذ 3 مليار 
ديال الدرهم هاكا. كتهضر لي على صندوق التماسك االجتماعي، صندوق 
التماسك االجتماعي كيتحطو فيه واحد العدد معين ديال الفلوس، 
هذوك الفلوس السيد الوزير ما دايرينيش لنا، ما كتقولوش لنا لنظام 

املساعدة الطبية..

عيسلد ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، وشكرا، هل هناك من تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير ثوا 2 معدودة 

أيضا.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

كتقول لي فاين، رآه في قانون املالية اللي كتصادقو عليه، وإيوا صافي 
غادي تقلبو عليها وغادي تلقاوها، وشكرا السيدة الرئيسة.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بمعايير تحديد تصنيف 
سيارات القطاع السياحي واملعد 2 للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل واضع السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نصطفى عيعم2ي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

في إطار االختصاص املوكول لوزارة االقتصاد واملالية، فيما يخص 
تحديد تصنيف السيارات وفرض الضريبة املستحقة عليها، بناء عليه، 
 سائلكم السيد الوزير عن املعايير املعتمدة فيما يخص تحديد تصنيف 

سيارات القطاع السياحي وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير، تفضل.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

أعتقد أن السيد النائب املحترم يفكر في طبعا تشجيع هاذ القطاعين 
السيارات،  على  الضريبة  عبر  املعد 2(  والقطاع  السياحي  )القطاع 
ولكن ما غنجاوبكش عليها ألن ما�شي هذا هو املجال للمناقشة، مجال 
املناقشة هو أن هاذ املقت�شى قانو 2 خاصو يدخل في قانون املالية. 
املواطنات  السيدات  نخبر  بغيت  الفرصة،  هاذ  عطا 2  منين  ولكن 
والسادة املواطنين، أنه ابتداء من الغد بالنسبة لهاذيك la vignette ما 
غتبقاش تخلص فقط من دار الضريبة، وإن كانت دار الضريبة غتقدر 
تخلصها إيال بغاو. غادي ندوزو من 100 نقطة تواصل مع املواطنين 
األبناك  تواصل،  نقطة  آالف   10 من  أكثر  إلى   la vignette بالنسبة 
والشبابيك األوتوماتيكية، وشبكات هاذيك »تسهيالت« اللي كتخلص 

املاء والضوء وأيضا األنترنيت، باألنترنيت يمكن لكل مواطن يخلص هاذ 

la vignette اللي ما غيبقاش هذاك macaron ما غيبقاش، كيكون غير 

توصيل، واللي غادي تتهم حوالي كما قلت يعني 3 مليون ديال الحظيرة 

ديال السيارات، وهذا داخل في سياسة الحكومة من أجل تسهيل يعني 

وشكرا  للمواطنين،  بالنسبة  العمومية  والخدمات  العمومية  املرافق 

السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

النواب،  والسادة  السيدات  فضلكم  من  الوزير،  السيد  شكرا 

لننصت إلى بعضنا البعض هللا يخليكم، تفضل السيد النائب التعقيب.

عينيئب عيسلد نصطفى عيعم2ي:

شكرا السيد الوزير املحترم، في الحقيقة على هاذ اإلضاحة وعلى 
هاذ األمور اللي سهلتو على هاذ العهد اللي هي تيسجلها عليكم التاريخ، 
الوسائل  هاذ  مستعملي  الحقيقة  وفي  امللموس.  هو  وهذا  كعادتكم، 
مستبشرين خير، باإلضافة السيد الوزير، في إطار اإلهتمام بتشغيل 
املعد 2.  قطاع  في  تشتغل  التي  والضعيفة  املتوسطة  الطبقة  ودعم 
السيد الوزير السيارة التي نتحدث عليها هي السيارة املستعملة في قطاع 
السياحة التي تؤدي وظيفة مهمة جدا في إطار تجارة مهمة، لكن عند نهاية 
الترخيص لها تتم 5 سنوات اللي هي في الحقيقة تتعطيها باش تشتغل في 
قطاع السياحة، تتولي تشتغل في القطاع املنجمي واملعد 2 على األخص، 
وباألخص في املناطق املتضررة الهشة هي جهة درعة-تافياللت اآلن اللي 
التي القيمة  5 أقاليم كلها ضعيفة، وتتستعمل هاذ السيارات  تضم 
الوزير باستثناء  نلتمس السيد  70-80 ألف درهم،  ديالها متتفوتش 
لتحديد القيمة املؤدى عنها تمر على غرار وزارة الفالحة، في الحقيقة 
اللي هي كتستفد من هاذ االستثناءات، هاذ مستعملين هاذ السيارة التي 
 la vignette القيمة ديالها 70 ألف درهم وتأدي 20 ألف درهم ديال
فهم عاجزون على أدائها، وكيف نفكر في تشجيع هاذ الطبقة املتوسطة 
والضعيفة، نلتمس السيد الوزير هاذ اإلستثناء أن تعط2 تعليماتكم 

فيه أو يدوز في القانون املالي باش..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ ليس هناك تعقيب إضافي، هل هناك رد السيد الوزير؟ 
شكرا. ننتقل أعتقد إلى آخر سؤال في هذا القطاع، يتعلق بعوائق تنفيذ 
ميزانيات اإلستثمار العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق العدالة والتنمية، فليتفضل واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد بوشنلف:

لالستثمار  الحكومة  تخصصها  كبيرة  ميزانية  الوزير،  السيد 
العموم2، لكن  سبة التنفيذ ال تتجاوز الثلثين.  سائلكم السيد الوزير، 
عن عوائق هاذ العملية وعن اإلجراءات املتخذة لتحسين  سبة التنفيذ، 

شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي2 عالقتصيد وعملييلل:

ال داعي بالتذكير بالعالقة اللي كاينة بين اإلستثمار العموم2 و سبة 
النمو، السنوات املاضية كلها كان هناك جهد كبير من طرف الحكومة 
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ألجل أن يستقر اإلستثمار العموم2 بكل يعني أنواعه في 189 مليار درهم.

بالنسبة لإلستثمار العموم2 ديال امليزانية، هناك فعال يعني واحد 
التأخر فيما يتعلق بنسبة اإلنجاز، ولكن تحسن في هاذ النسبة، هاذ 
 سبة اإلنجاز اللي هي le taux d’émission يعين  سبة األداء ارتفعت 
من %59 سنة 2012 إلى %68 سنة 2014، ومن املنتظر إن شاء هللا هاذ 
السنة  سبة األداء توصل إلى 70 %، إذن هناك تحسن وهناك مجهود 
مواصلة  أجل  من  العمومية  القطاعات  طرف  من  يستمر  أن  يجب 

التحسن.

طبعا هناك إصالح كبير اللي هو القانون التنظيمي للمالية، اللي 
غيزيد من تحسن  سبة اإلنجاز، واللي جاء بأشياء ومستجدات هامة.

أوال، تحديث اإلعتمادات املرحلة بنسبة 30 % من اعتمادات  .•
األداء، ألن ذاك les crédits de report ما كانوش، يعني كان الوزارة 
 les crédits de كتصرف ولكن في آخر السنة إذا ما صرفتش كتدير

report وما تيكو ش هناك واحد نوع من العقلنة؛

اعتماد البرمجة امليزانية ل 3 سنوات؛ .•

إصالح ومراقبة النفقات العمومية؛ .•

دعم التدبير الالممركز للنفقات؛ .•

اإلستثمارات  ديال  األداء  من  سبة  إجراءات غتحسن  كلها  هذه 
العمومية، وشكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

السيدة  تفضل  النائب،  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
النائبة.

عينيئبل عيسلدة حكلمل فصلي:

عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلد عيوزي2،

بها  تقوم  التي  اإلصالحات  بكل  نحن  شيد  الوزير  السيد  فعال   
وهاذ  املجال،  هاذ  في  مسؤوليتنا  نتحمل  كأغلبية  ونحن  الحكومة 
اإلصالحات بدأت تعط2 نتائجها بحكم ما تقدمت به السيد الوزير، 
بمعدل  يعرف  ما  لكن  االستثمار.  ميزانية  التنفيذ  ديال  بالتحسين 
فعالية االستثمار العموم2، اللي هو مقياس ديال الوحدات الضرورية 
من معدل االستثمار الالزمة من أجل الحصول على نقطة من الناتج 
الداخلي الخام، هاذ املعدل ما زال في املغرب ضعيف بعض ال�شيء 
مقارنة، ليس مع بلدان الجوار ولكن مع البلدان املتقدمة، بحيث أن 
في الدول املتقدمة هاذ املعدل بين 3 و4 نقط وفي املغرب بين 5و6. وهاذ 
املعدل اللي هو جد مهم، هاذ املشكل كيرجع لعدة أسباب، من بينها 
ضعف الرأس املال البشري، وكذلك تكثيف اإلستثمار العموم2 ذي 

املردودية على املستوى املتوسط، وكذلك بعض النتائج اللي جات بها 
الحكومة وعلى حسب الدراسة اللي قامت بها الحكومة مشكورة، حول 
دراسة حول معيقات النمو، يعني هاذ الدراسة كانت جد مهمة وعطات 

نتائج جد مهمة، فحنا كنطالبو منكم السيد الوزير...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، شكرا هل هناك من تعقيب 
وشكرا  املوضوع،  في  إضافي  تعقيب  هناك  ليس  املوضوع؟  في  إضافي 
للسيد الوزير على حسن مساهمته في هذه الجلسة. ننتقل إلى قطاع 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، أول سؤال يتعلق بالسياسة الرامية إلى 
الخروج من التبعية الطاقية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق اإلتحاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 
تفضل. السيد وزير الطاقة واملعادن، السؤال املوجه إليكم، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عيزادعلي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير املحترم،  سائلكم عن سياستكم للخروج من التبعية 
الطاقية، وكمثال يعني مازلنا  ستورد ما يعادل 17 % من الحاجيات 

للطاقة الكهربائية من اسبانيا وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

أوال هاذ املؤشر، اللي شرتو ليه السيد النائب في معرض السؤال 
ديالكم ديال اإلستيراد، هو في الحقيقة ما�شي هو مؤشر التبعية الطاقية، 
بأثمنة جيدة  تبادل عادي، حنا تنشريو  التبادل مع اسبانيا هو  ألنه 
بالنسبة لينا. بالعكس، حنا بغينا نديرو تثليث ديال الخط الكهرباء مع 
اسبانيا ومع البرتغال، وعوالين إن شاء هللا نديروا خط مع موريتانيا، 
ألن بغينا نكونو واحد السوق مشتركة، وهذا بطبيعة الحال ملي كتكون 

السوق تيكون الشراء بأثمنة معقولة.

فاين عندنا التبعية الطاقية في الحقيقة؟ هو في 2007 و 2008 كانت 
التبعية ديالنا للخارج تقريبا %98، اآلن نقصت، حنا حوالي 94.5 %، 
لكن هذا أساسا تيدار اآلن، في إطار اإلستراتيجية الطاقية، باعتماد 
إدخال الطاقات املتجددة. كنا محددين هدف باش نوصلو ل 42 % 
سنة 2020، اآلن مع اإلعالن اللي دارو جاللة امللك، في قمة األطراف 
في باريس، غادي نمروا إن شاء هللا ل 52 % في أفق 2030، وهذا غادي 
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يعطينا إمكانية باش نطورو الشم�شي والريحي والكهرو-مائ2 والراجح 
كذلك مصادر متجددة، وهذا هو اللي غيخلينا في منأى عن هذه التبعية 
الطاقية باعتبار أن هاذي بدائل محلية سيتم تطويرها محليا، شكرا 

السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل.

عينيئب عيسلد نحمد عيزادعلي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

في جوابكم، يعني حاليا املغرب يواجه  الوزير، وكما جاء  السيد 
تحديات كبيرة في مجال توفير الحاجيات الطاقية، استيراد أزيد من 95 
وال 97 %؛ نمو الطلب يزداد يعني %6 والسنوات املقبلة ربما يضاعف 
4 ديال املرات؛ التقلب في أسعار النفط؛ املخاوف من ظاهرة  3 وال 
االحتباس الحراري؛ إذن كان البد من نهج واحد السياسة ديال النجاعة 

الطاقية، وتقليص التبعيات الطاقية.

على  تكلمنا  إذا  املداخلة.  في  شقين   2 كاين  هنا  الوزير،  السيد 
الطاقات املتجددة، وبفضل يعني الرؤية االستباقية لصاحب الجاللة، 
مجال  في  الرائدة  البلدان  من  أصبح  املغرب  أنه  ينكر  أحد  ال  يعني 
الطاقات املتجددة، ال قاريا وال عامليا، مشاريع ضخمة، ترسانة قانونية، 
42 % وتتكلموا السيد الوزير املحترم على % 52 في أفق 2030، لكن في 
املنظومة السيد الوزير الشق الثا 2 كاين واحد التعثر ديال الحكومة في 

مجموعة ديال النقط،  سائلكم فيها السيد الوزير.

أوال، ماذا عن تفعيل خارطة الطريق الدخار الغاز الطبيعي املسال. 
ديال  مجموعة  جدا،  مشجعة  األسعار  حاليا  املحترم،  الوزير  السيد 

الدول استفدت من األسعار للمغرب،  سائلكم ماذا عن بالدنا؟

السيد الوزير، بخصوص بناء املحطات لتخزين هاذ الغاز، كان 
مرتقب في 2021 مجموعة من املحطات يتم إ شاؤها. السؤال كذلك 

السيد الوزير عن القانون املنظم لهاذ الغاز.

السيد الوزير، كذلك نتكلموا على النقطة الرابعة على »السامير«، 
وشنو هو املنظور ديال الحكومة بالنسبة السامير، واش تبقى حالة، واش 
غادي تسد هاذ »السامير« ؟ كذلك حاليا هاذ املواد اللي نجيبوها تجي عبر 
البواخر، وغدا غتكون الظروف الجوية غير مالئمة، واش غادي نكونوا 
نحتارموا ديك التوقيت اللي تدخل فيها هاذ البواخر كاملة للميناءات وما 
يكو ش واحد املشكل بالنسبة للتزويد ديال البالد بالنسبة لهاذ املواد؟ 
بالنسبة ملجموعة ديال الدول اللي كذلك، في القوانين املالية ديالها، 
خصصت أكثر من %1 بالنسبة للطاقات املتجددة، ماذا نحن حنا في 
للرقابة  مستقلة  املؤسسة  واحد  يعني  ننتظر  مازلنا  وكذلك  املغرب؟ 

وحماية املستهلك، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ ليس هناك من تعقيب إضافي رد السيد الوزير عن التعقيب.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

ال هو الطاقات املتجددة اآلن كما تفضلتي، جاللة امللك أعلن على 
رقم جديد اللي هو 52 % في 2030، غادي نوصلوا ليه إن شاء هللا ألن 
اآلن عندنا تجربة في هاذ املجال ديال الطاقات املتجددة، غادي يسمح 
التبعية الطاقية ديالنا، الوقت ال  لينا بطبيعة الحال باش نخفضو 
يستسع للتفصيل، ألن ما كاينش غير الطاقات املتجددة، كاين حتى 

النجاعة الطاقية كاين االستمرار في التنقيب على البترول والغاز.

تفضلتي تكلمتي على الغاز الطبيعي املسال، الغاز الطبيعي املسال 
هذا مشروع ضخم جدا، اآلجال زيرناها باش نبداو، راه البارح بدا طلب 
إبداء اإلهتمام. هذا مشروع ديال 40 مليار درهم، في 2020 إن شاء 
هللا غادي تدخل أول قطرات ديال الغاز الطبيعي املسال اللي غتكون 
موجهة للكهرباء أساسا ومن بعد ذاك ال�شي للصناعة. ال يمكن الحديث 
عن التخزين، ألن هاذ القضية ما كايناش، هاذي عقود طويلة األجل. 
اللي غيكون، هو غيكون عندنا مركب مينائ2 خاص في الجرف األصفر، 
وغيكون عندنا واحد األنبوب اللي غادي يربط مع األنبوب املغارب2، 
واللي غنستعملوه كما قلت في سميتو. بالنسبة للشركة »السامير« حنا 

كنا واضحين، املوقف ديال الحكومة..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا. السؤال املوالي يتعلق 
باالنقطاع في التيار الكهربائ2 للسيدات السادة النواب املحترمين من 
فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل واضع السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عاحجوجي:

السيد الوزير، تعرف بعض املناطق بالعالم القروي بصفة عامة 
وإقليم وزان بصفة خاصة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائ2، ماهي 

اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هاته الظاهرة؟ شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

يجب  ال  االنقطاعات  ديال  القضية  هاذ  املحترم،  النائب  السيد 
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التعميم، أوال ألنه املؤشرات اللي عندنا هي مؤشرات في مجال انقطاع 
التيار الكهربائ2 قريبة من دول املحيط، حتى بعض الدول األوروبية 
بحال البرتغال. اللي كاين، هو أن كاين واحد العدد ديال االنقطاعات 
اللي هي إما كتكون انقطاعات مبرمجة من أجل القيام بأعمال الصيانة 
والتقوية وتجديد املنشآت الكهربائية أو كتكون انقطاعات استعجالية 
غير مبرمجة، وهذي لألسف الشديد كيمكن توقع فيها بعض األعطاب، 
وكيمكن تكون في بعض الحاالت مثال بعض السرقات اللي كتأدي لهاذ 
االنقطاعات. ولكن إذا كانت هناك بعض األمور اللي مرتبطة بأحياء 
معينة، فهذي غالب الظن إما كتدخل في إطار الصيانة أو كتكون بعض 

املشاكل التقنية، شكر السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عاحجوجي:

السيد الوزير، حنا ملا طرحنا على الحكومة هذا السؤال بغينا نثيرو 
العالم  منها ساكنة  تعا 2  التي  املعاناة  إلى  الحكومة،  انتباه  انتباهها، 
القروي. االنقطاعات كاينة وبدون سابق إعالم، وكتعرفو على أن الناس 
ديال العالم القروي كيتسوقو مرة في األسبوع، ملا كيتسوقو وكيجيبو 
لهم،  الثالجة وتضيع  في  ديالهم ويجيبوها ويحطوها  السخرة  هاذيك 

بحيث يقع االنقطاع بدون سابق إعالم، هذا من جهة.

يتم نزع  في بعض األحيان، بدعوى عدم األداء،  ثانية،  من جهة 
العداد الكهربائ2 بدون سابق إعالم. وكتعرفو القاعدة العامة »الدين 
مطلوب وليس محمول«، على األقل وجهوا للناس واحد اإلنذار باش 

أنهم يشعروهم باألداء، هذا أوال.

يبرمها مع  التي  باالتفاقية  يلتزم  للكهرباء ال  الوطني  املكتب  ثانيا، 
بعض الجماعات من أجل تزويدها بالتيار الكهربائ2، و عطيكم النموذج 
السيد الوزير. عندنا فجماعة ازغيرة )دوار فدان عبد هللا( أدت الجماعة 
القسط ديالها ونفذت كل االلتزامات ديالها، والساكنة ديالها بالدوار 
هذي أكثر من 15 عام وهما اآلن بدون تيار كهربائ2، هاذ الناس هاذو 
كيشعرو بالحكرة وما قلته على جماعة ازغيرة ينطبق على جماعة تروال، 

جماعة سيدي أحمد الشريف، سيدي بوصبر، ملجاعرة، بوقرة...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
ليس هناك من تعقيب، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد خييد سبلا:

عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، في نفس االتجاه السيد الوزير بغينا ننبهو الحكومة 

لهاذ املشكل ديال انقطاع التيار الكهربائ2، وهاذ ال�شي السيد الوزير 
ما�شي حاالت عابرة أو صيانة، لألسف هذا والت حالة متكررة، خاصة 
في العالم القروي. الساكنة القروية السيد الوزير، اللي كتعتبر الكهرباء 
 عمة أصبحت تعتبر هاذ االنقطاع ديالو في هاذ الظروف نقمة، ألنه 
يؤثر على العيش ديالها، يؤثر على ذيك األ شطة املتواضعة اللي كاينة 

في العالم القروي.

لألسف السيد الوزير، حتى بعضLes centre de dialyse عندنا 
املتكرر، وبالتالي  في بعض املدن الصغرى كتعا 2 من هذا االنقطاع 
كنأثروا على صحة املواطنين. املشكل منين جاي السيد الوزير، ؟ أن 
هذا البرنامج الكبير الوطني فيه غياب استراتيجية الصيانة. ملي نلقاو 
مقاولة وحدة في جهة كبرى، ملي نلقاو مقاولة كتسوتريتي 4 و5 املرات 
السيد الوزير هاذ املشكل ديال الصيانة، األعمدة طايحة، والسلوكة 

طايحة.

هاذ  في  عندنا  يكون  عليكم  ير�شي  هللا  بغينا  الوزير،  السيد 
استراتيجية الكهرباء القروية واحد االستراتيجية واضحة ديال الصيانة، 
اللي كتضمن بأنه هذه االنقطاعات تكون مبررة وتكون معللة، وكذلك 
املقاوالت اللي كتقوم بها تكون مراقبة وكذلك تكون حكامة ديال هاذ 
ال�شي. لذلك السيد الوزير، بغينا الكهرباء يبقى  عمة على الساكنة، ال 

في املدن الصغرى وال في العالم القروي، شكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

على  الوزير  السيد  رد  أخرى؟  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
التعقيبات.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

ال هو إن شاء هللا الكهرباء غيبقى  عمة، راه الكهرباء ما ننساوش 
بأنه راه حنا انتقلنا من %18 أواسط التسعينيات إلى 99,5 % بالنسبة 
للعالم القروي. أنا ال أنكر يوما ولن أنكر أنه كاين بعض املشاكل، ألن 
منين كتنتاقل ل 99,5 % طبيعي أن كاين بعض اإلشكاليات. أنا كنت 
كنتمنى السيد النائب يحدد لي الجماعات، بغيت نجي نجاوبو، ولكن 
السؤال هو سؤال عام ال يمكن أن أجيب عليه إال بشكل عام، ولكن إذا 
كانت هناك انقطاعات تتحدث عنها السيد النائب، في الجماعات اللي 

ذكرت2، مرحبا املكتب ديالي مفتوح.

اإلشكاالت،  بعض  عندنا  القضية، حنا  واحد  تنكرر  مزال  ولكن 
ال أنكر ذلك، عندنا إشكاالت فيما يتعلق بالقوة ديال التيار في بعض 
املناطق اللي لقينا فيها إشكال باش نديرو محطات بسبب مرة أخرى 
عدم تفهم السادة املنتخبين في واحد العدد ديال املناطق، لكن اللي 
حنا خدامين فيه اآلن هو تقوية الشبكة الكهربائية ديالنا، شبكة النقل 
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بشكل عام وشبكة التوزيع، وتجاوز هاذ اإلشكاالت اللي يمكن توقع من 
خالل هاذ األعطاب.

غير اللي خاصنا نفرقو، ألنه السيد النائب تكلم على بعض املناطق 
في العالم القروي ولكن هذا فيه تعميم، عن أية مناطق نتحدث؟ ألنه 
منين تيكون الكهرباء واصل ملنطقة معينة أن تقع بعض االنقطاعات 
هذا متفهم، ولكن أن  عمم ذلك على الصعيد الوطني أنا أتساءل: إذن 
هاذ الكهرباء اللي كنتجوها فين تتم�شي؟ راه حنا هاذ السنة نتجنا 32 
ألف جيغا واطور في الساعة، فين غتم�شي هاذ الكهرباء إال كان هاذ 
التعميم غير موجود؟ ال، يجب أن نضع األمور في نصابها، وأن نقول في 
هذه الجماعة وقع في اليوم الفال 2 أو في الشهر الفال 2 أو في األسبوع 

الفال 2 وآنذاك  عالج هذا األمر، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

بتعميم  يتعلق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
املصابيح اإلقتصادية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
أخرى،  ومرة  مشكورا.  السؤال  واضع  فليتفضل  والتنمية،  العدالة 
البعض،  لبعضنا  ننصت  أن  النواب،  والسادة  السيدات  أناشدكم 

تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد ن2عد يكواش:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

الطاقة  في  اإلقتصاد  استراتيجية  شملت  املحترم،  الوزير  السيد 
الكهربائية هدف توزيع أكثر من 22 مليون مصباح اقتصادي في سنة 
2009، إال أنه وبعد مرور 5 سنوات لم يتم توزيع سوى 5 ماليين مصباح 
من طرف املكتب الوطني للكهرباء. لذا  سائلكم السيد الوزير، عن 
األسباب التي حالت دون تعميم استعمال املصابيح اإلقتصادية وعن 

اإلجراءات التي ستقومون بها لتدارك النقص؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

توزيع  ديال  القضية  هاذ  في  هو  صحيح  النائب،  السيد  شكرا 
فيها  اللي  الطاقية  النجاعة  إطار  في  الشق داخل  املصابيح هو واحد 
 22,7 يتحدث عن  السابق  البرنامج  يعني  كان  املصابيح، فعال  توزيع 
مليون ديال املصابيح، لكن السبب الرئي�شي في التأخر، كما ال يخفى 
عليكم السيد النائب، ألنكم تبعتو هاذ القضية، كانت هناك وضعية 
ديال املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ال تسمح له بذلك. 
اآلن، في إطار عقد البرنامج ما بين الدولة واملكتب الوطني، تم التنصيص 

على مواصلة هاذ اإلجراء املتعلق بالتحكم في الطلب على الكهرباء من 
خالل مواصلة برنامج االستبدال التدريجي لحوالي 10 ماليين إضافية 
من املصابيح العادية بمصابيح ذات االستهالك املنخفض، وهذا سيتم 
إن شاء هللا ألن األمور ديال املكتب الوطني بدأت تتحسن على مستوى 

املؤشرات ديالو، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد أحمد عملتصدق:

السيد الوزير املحترم، وللمغرب السيد الوزير، ستتوجه األنظار 
بمناسبة ا عقاد قمة املناخ بمراكش 2016 والذي سيحدث دينامية 
الشك فيها في هذا املجال، وتعتبر النجاعة الطاقية مجال مهم في هذا 

اإلطار، ال�شيء الذي يحيلنا ملوضوع السؤال، على مستويين:

الوزير، والتي  العمومية السيد  في اإلنارة  النجاعة الطاقية  .•
باستعمالها سنتعدى أو نتخطى الحاجز ديال %50 من التخفيض وله 

جدوى اقتصادية جد مهمة على الجماعات املحلية.

املستوى الثا 2: على مستوى النجاعة الطاقية املنزلية، وعلينا  .•
أن  عترف بفشل املقاربة األولى بتكليف املكتب الوطني للكهرباء.

لذا، نقترح وضع برنامج وطني السيد الوزير، لتعميم املصابيح، 
)الوكالة   L’ADERREE بإشراف   ،les LED الجديد  النوع  من  خاصة 
وإجراءات  الطاقية(،  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتسويق  الوطنية 
املصابيح ذات االستهالك االقتصادي على حساب  لتشجيع  ضريبية 

املصابيح العادية..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، الرد السيد الوزير على 

التعقيب.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

ال، هو السيد النائب اآلن عندنا مؤسسة هي حاملة لهذا املشروع، 
هاذ املؤسسة كانت عندها إشكاالت، هذه اإلشكاالت اآلن لم تعد قائمة 
وأصبح هناك تحسن. هناك واحد التجربة، اآلن بدات، راه في 2015 
توزعت مليون مصباح بتعاون مع الوكالة األملانية، وأنا أعتقد أن هاذ 
ال�شي غيقبط الطريق ديالو اآلن في السنوات املقبلة لنصل إن شاء هللا 
إلى ما تم التنصيص عليه اآلن، في إطار عقد البرنامج ديال 2017-2014، 

والذي يتعلق ب10 ماليين إضافية من املصابيح.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا للسيد الوزير،. السؤال املوالي يتعلق بتعميم الكهرباء ببعض 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروية  الجماعات 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد حميد آ ت بهي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير،  سائلكم عن استراتيجية الحكومة لتعميم الربط 
بالكهرباء وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

مرة أخرى للذكرى، حصيلة برنامج الكهربة القروية الشمولي، إلى 
متم شهر أكتوبر 2015، منذ انطالق هذا البرنامج سنة 1996، تمت 
كهربة 39.000 دوار، 2 داملاليين د املساكن أي ما يفوق 12,5 مليون 
لوحة   51.000 وتركيب  الوطنية  بالشبكة  الربط  بواسطة   سمة، 
شمسية ب 3663 دوار، بتكلفة تناهز حوالي 22,5 مليار ديال الدرهم، 

وبهذا تبلغ  سبة الكهرباء القروية املسجلة لحد اآلن 99,13%.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد حميد آ ت بهي:

شك2ع عيسلد عيوزي2،

في إطار هذا  بها الحكومة  التي تقوم  مرة أخرى نثمن املجهودات 
البرنامج، إال أنه السيد الوزير رغم املجهودات اللي تدارت، فف2 الحقيقة 
ملي كنشوفو اإلحصائيات ديال الديور راه كنقولوا وصلنا ل 99%، 
ولكن اإلشكالية راه باقية عندنا، أوال في واحد العدد ديال الديور اللي ما 
كيوصلهومش الضو ملي كيوصل للدوار، راه واحد العدد ديال املنازل 
ما كيوصلهاش الضو، باإلضافة إلى واحد العدد ديال املنازل اللي بقات 
مثال اللي العدد ديال الدواوير اللي تربطوا، في إطار مثال األشطر األولى 
والثانية والثالثة والرابعة، أوال اللي كانوا تنساو في املرة األولى وكذلك 
في إطار التوسع العمرا 2 اللي كيعرفوه جميع الدواوير. لهذا السيد 
الوزير، كناشدوكم وكنطالبوكم باش يدار واحد املجهود جبار من أجل 
التعميم، ألنه في الحقيقة الهدف ديالنا إذا كنا وصلنا ل %99 وبقى لنا 

%1 وال 2، راه هذيك 2 كتشكل لنا مشكل، إذن الهدف ديالنا هو جميع 
الساكنة ديالنا يوصلها الضوء.

و عطيكم مثال السيد الوزير، في إقليم زاكورة، اللي من الرغم من 
املجهودات اللي كتقوم بها الوزارة والعدد ديال الصفقات اللي كتقوم 
بها، فواحد العدد ديال الجماعات ما كتستفدوش في هذا اإلطار من 
هاذ الصفقات ديال التوسيع.  عطيك مثال جماعة آيت والل، النقوب، 
تامزموت، تامكروت، تاغبالت، واحد العدد ديال الجماعات عمرها ما 
تستفداتش في هاذ البرامج ديال التوسيع، رغم املجهودات اللي تتقوم 
بها الجماعات من الفائض ديالها من امليزانيات ديالها، ولكن بغيناكم 

السيد الوزير تقوموا باملجهود.

ثانيا السيد الوزير، كاين إشكالية ديال واحد العدد ديال الدواور 
اللي كانوا تربطوا في األول ولكن اآلن تيتطرح مشكل، عندهم مشكل 
ديال املحوالت، ذوك املحوالت اللي كانوا تدارو 10 سنين و15 سنة 
تجاوزوا، نظرا التوسع اللي تيعرفو العدد ديال الدواور، ثم اإلشكالية 
ديال البطاقة ديال العدادات السيد الوزير، راه كاين مشكل كبير فيما 
يخص العدادات واحد العدد ديال الناس تيخلصو الربط ديالهم وما 
كيلقاوش العددات، وتنطالبو منكم باش يوفروا العدادات خاصة اللي 

تيخدموا بla carte راه...

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
السيد  الديمقراط2، تفضل  التقدم  النائب من فريق  السيد  تفضل 

النائب.

عينيئب عيسلد عدايس بوطيه2:

السيد الوزير، كنتمناو تعطيو شوية ديال األهمية لتوسيع الشبكة، 
أنه كاين بعض التجمعات السكنية اللي ما كترقاش للمستوى ديال 
الدوار وإنما كتبقى مجموعة املساكن كتبعد على األعمدة الكهربائية 
بأمتار معدودة، واملكتب الوطني للكهرباء حط معايير اللي كتحرم هاذ 
السيد  كنتمناو  متر،   45 كيتعدى  ملي  وخاصة  السكنية  التجمعات 
الوزير تلقاو حل لهذا اإلشكال، وكذلك تغيير بعض املحوالت ألن املناطق 

القروية غالبا كيستغلو العدادات ديالهم في..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية 
أخرى؟ تفضل السيد النائب من العدالة والتنمية، تفضل.

عينيئب عيسلد نحمد عيعبمي 2:

عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، كاين بعض الدواوير، بعض الجماعات القروية اللي 
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اإلمكانيات املالية متاعها ضعيفة، بغينا الدولة دخل هاذ الدواور هاذو 
هي تتكلف تدير لهم الكهرباء. أعط2 مثال دوار الدرافيف، هو على جنب 

وجدة ولكن محروم من الكهرباء، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

رد  أخرى،  إضافية  تعقيبات  هناك  ليست  النائب،  السيد  شكرا 
السيد الوزير على التعقيبات.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

ال، بالنسبة لرسالة السادة النواب، فيما يتعلق باملحوالت وفيما 
يتعلق بالصيانة، الرسالة وصلت، على كل حال هناك أمور بطبيعة 
بعض  تطرح  هذه  ألن  منها،  نقوي  وأن  عليها  نركز  أن  يجب  الحال 

اإلشكاالت فعال، وما عندي ما نقول فيها.

طيب،  عاود نتكلمو دبا على القضية ديال الكهرباء، ألنه السادة 
النواب ما�شي هذه أول مرة كيطرحو واحد املجموعة ديال الدواوير في 
الجماعات غير مرتبطة بالكهرباء، منين تنقولو غير مرتبطة بالكهرباء يعني 
غير مرتبطة بالشبكة، وإال راه عندنا مشروع اآلن مع اإلمارات العربية 
املتحدة فيه تقريبا واحد 900 مليون ديال الدرهم اللي غيكون حول 
األلواح الشمسية املنفردة بمواصفات عالية. أنا مازال تنقول، املشكل 
اللي عندنا في تنزيل املقتضيات ديال برنامج الكهرباء الشمولي هو عدم 
التزام األطراف األخرى. أنا قلت مرارا وتكرارا، ال يمكن يعني ال عقال وال 
منطقا، أن نطالب املكتب الوطني باش هو يقوم بهاذ االستثمارات، ألنه 
في نهاية املطاف فيها نفقات باهظة جدا، والحال أن الشركاء املعنيين 
ال يؤدون. هناك إشكاليات على مستوى الجماعات املعنية يجب أن 

تعالج، هذه املسألة األولى.

املسألة الثانية ذاك ال�شي اللي دخلنا اآلن في البرنامج، أننا يمكن لينا 
نمشيو حتى 80 ألف درهم بالنسبة للمسكن الواحد، لكن فوق 80 ألف 
درهم من الصعب، ال يمكن أن نطالب الدولة اآلن بأن تدخل الكهرباء 
إلى دور اللي يمكن توصل الكلفة ديالهم حتى إلى 500 أو 600 ألف درهم.

أنا متفق أن نجد الحل، لكن هذا الحل يجب أن نجده يعني مع 
األطراف املعنية، املكتب الوطني من جهة تحت وصاية وزارة الطاقة 
واملعادن، لكن مديرية الجماعات املحلية وغيرها، ألن هناك التزامات 
يجب أن تأخذ. ملا تأخذ هذه اإللتزامات، تتولي مسؤولية املكتب الوطني 
أنه يكمل هاذ املشاريع ويدير الصفقات ويتابع الشركات، حيث فعال 
بعض الشركات تتاخذ هاذ طلبات العروض تتوقع ليها مشاكل، هذيك 
صحيح مسؤولية املكتب، لكن املسؤولية ديال عدم األداء هذه ليست 
مسؤولية املكتب بل مسؤولية الشركاء اآلخرين الذين ال يدفعون ما 

بذمتهم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال املوالي يتعلق بإقصاء بعض 
النواب  التزويد بالشبكة الكهربائية للسيدات والسادة  الساكنة من 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل واضعي 

السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عاحسن شبهي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

لتعميم  املبذولة  الجهود  من  الرغم  على  املحترم،  الوزير  السيد 
االستفادة من الكهرباء بالعديد من األقاليم النائية، فإن ساكنة بعض 
الدواوير بالعالم القروي ال زالت محرومة من هذه املادة األساسية في 
الحياة، بعد اإلقصاء الغير مبرر الذي طالها، فمتى سيتم تمكين هاته 
الساكنة املحرومة من الكهرباء، كما هو الشأن بالنسبة لساكنة بعض 
الشرقية، وبإقليم فكيك، وكذلك بعدة  الجنوبية  باألقاليم  الدواوير 
دواوير إلقليم موالي يعقوب وغيرها؟ شكرا. إذن فما هي اإلجراءات 

املتخذة لرفع الحيف عن هذه الساكنة ؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

سلدت2 عي2ئيسل،

مرة أخرى أذكر، بأنه بالنسبة للحكومة املغربية، السكان متساوون. 
يهم  الذي  الشمولي  الكهرباء  برنامج  ديال  تنتكلمو على مشروع  احنا 
جميع مناطق املغرب، ضمن مواصفات محددة، فيها بطبيعة الحال 
كما قلت، االتفاق على املشروع، التوقيع عليه، الشركاء، فمنين تتوفر 
هاذ املواصفات راه تنقومو بالكهرباء. اآلن إذا كانت، ألنه السيد النائب 
تكلم بشكل عام والعام هنا غير محدد، إذا كانت هناك بعض الجماعات 
التي يريد السيد النائب أن يستوضح فيها، فليطرح فيها سؤاال مباشرا 
حتى أتمكن من اإلجابة، ألنه بشكل عام أنا تكلمت على النسب وعلى ما 

أنجز لحد الساعة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عاحسن شبهي:

أرجوك الوقت ما نضيعش فيه.

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،
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السيد الوزير املحترم، إن ساكنة العالم القروي تعا 2 من مختلف 
مظاهر البؤس والحرمان ما�شي غير الكهرباء، بما فيها الكهرباء، املاء 
من  وغيرها  النقل  التعليم،  الصحة،  املسالك،  للشرب،  الصالح 
متطلبات الحياة الكريمة التي من املفروض أن توفرها الدولة لهؤالء 

املواطنين، وأنتم تمثلون الدولة السيد الوزير املحترم.

بشرف  أحظى  الذي  يعقوب  موالي  إقليم  بتفصيل.  معك  نتكلم 
تمثيله،  عطيك 11 جماعة قروية، تكلمتو على 99,5 % من الكهرباء، 
تنقول لكم بأنها ما وصالتش حتى ل 75-80 % من الكهرباء، و عطيك 
جماعة قنصرة التي أحظى بشرف تمثيلها رئاستها، جماعة الوادين، 

جماعة عين بوعلي، جماعة والد الطيب، جماعة..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت، شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك تعقيب إضافي، رد السيد 

الوزير على التعقيب.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

ال هو السيد النائب مشكورا، حبذا أن يطرح السؤال بشكل مباشر، 
من الجماعات كنت تطرح علي السؤال نجاوبك، ولكن اآلن تتطرح 
يعني هذا  الجماعات  لي واحد املجموعة  سؤال عام ومن بعد تقول 
غير معقول، احنا اآلن في واحد املؤسسة اللي خاصنا ناقشوا خاصني 
في  منطقة  �شي  كايناش  ما   ،99 كاين  لك  تنقول  املعطيات،   عطيك 

املغرب تتنزل على 80-85 % وأنت تتحدث على 75 % هذا غير صحيح.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

املوالي  السؤال  النائب.  السيد  سمحت  لو  الوزير،  السيد  شكرا 
املشتركة  للعدادات  الجديد  النظام  من  االستفادة  بحصيلة  يتعلق 
للماء والكهرباء ذات االستعماالت املنزلية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

عينيئب عيسلد عخللفل عيصيري:

شكرا، السيد الوزير املحترم، حول حصيلة االستفادة من النظام 
الجديد للعدادات املشتركة للماء والكهرباء  سألكم وخاصة في األحياء 
الشعبية، ألن كنعرفو في هاذ األحياء الشعبية هم اللي كيسكنوا مع 
بعضياتهم، هما اللي كيعطيو الضوء لبعضياتهم، هما اللي كيسكيو من 

عند بعضياتهم، وهما دبا اللي كيجيهم الضوء غالي، وشكرا

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

جواب السيد الوزير.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

أوال، خاصنا نوضحوا بأن الحكومة اتخذت قرارات جريئة في هذا 
املجال، وأنتم تعلمون ذلك السيد النائب. هاذ القضية ديال القرار 
املشترك  الوزاري  املنشور  ديال  القضية  الحكامة،  وزير  السيد  ديال 
ما بين وزير الداخلية ووزير الطاقة ووزير الحكامة، وكلها كانت تروم 
أن تحل اإلشكاالت اللي كانت إشكاالت أصبحت تكاد تكون إشكاالت 
مستعصية، خاصة بالنسبة لربط واحد العدد ديال املنازل، في إطار 

بناء غير مهيكل إلى غير ذلك.

الحصيلة  صحيح  املشتركة  العدادات  ديال  القضية  هاذ  اآلن 
الزالت متواضعة، لكن هذه بداية، نحن  عالج إشكاالت على املستوى 
الوطني اللي فيها أطراف أخرى، لألسف الشديد ال تساهم دائما في 
حل اإلشكاالت بالنسبة للمواطنين، خاصة عندما يتعلق األمر ببعض 
الجماعات أو بعض املوزعين، لكن في العموم هاذ األمر هذا اآلن قابط 
الطريق ديالو، وأعتقد أن هذه السنة إن شاء هللا ستشهد صعودا في 

هاذ املؤشر ديال العدادات املشتركة، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عيسللمي 2:

عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، اإلجراءات املصاحبة اللي عملتو في الحكومة باش 
تخفو من اآلثار ديال إنقاذ املكتب الوطني للكهرباء، املنشور الوزاري 
املشترك حول العدادات املشتركة وإضافة عداد، في إضافة عداد عفيتو 
املواطن أنه يجيب تسليم السكن. لكن على املستوى الواقع اآلن السيد 
الوزير، خصوصا في مدن الشمال: طنجة، تطوان، املضيق، الفنيدق، 
مارتيل، الزالت اإلدارة تتلكأ في تطبيق العداد املشترك، الزالت اإلدارة 
ملف  بخصوص  السكن  تسليم  من  املواطن  إعفاء  تطبيق  في  تتلكأ 

إضافة عداد.

السنة،  بداية  في  عرفوا حراك شعبي  املدن  هاذ  الوزير،  السيد 
اآلن هدأت أوضاع، ولكن تلكؤ اإلدارة كيعطيو واحد النوع من ا عدام 
املصداقية عند هاذ اإلدارة هذه، ومن شأن ذلك أن يعيد األمور إلى 
غير نصابها. لذلك السيد الوزير، في إطار التضامن الحكوم2، نطالبكم 

بإلزام هذه اإلدارة باإلجراءات..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا انتهى الوقت. هل هناك 
من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس هناك تعقيب إضافي، رد السيد 

الوزير على التعقيب، السيد الوزير.
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وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

حصيلة  فعال  وقلت  صريح  كنت  صراحة  أنا  النائب،  السيد 
متواضعة، وأشرت إلى بعض اإلشكاالت نحن بصدد معالجتها، فعال 
كاين بعض التلكؤ، كاين بعض اإلشكاالت عند بعض املوزعين، وهذا 
في الحقيقة يتم مع األسف ضد مصلحة املواطن، ألن الدورية املشتركة 

واضحة والقرار واضح..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

يتعلق  القطاع  هذا  في  آخر  شكرا.  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
بمشروع املحطة الحرارية بإقليم آسف2 واآلثار االقتصادية واالجتماعية 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والبيئية 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد بلعلد أعلوالل:

السيد الوزير املحترم،  سائلكم عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية للمحطة الحرارية إلقليم آسف2 التي ستشتغل بالفحم الحجري 

وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

شك2ع عيسلد عينيئب،

أوال هذه فرصة باش نقول بأن هذه املحطة الحرارية تندرج في إطار 
مشروع متكامل، ألن هذه ما�شي بوحدها، ألننا الجرف األصفر فيه 
تقريبا 2020 ميغاواط؛ عندنا املحمدية فيها 1000 ميغاواط؛ عندنا 
القنيطرة 600 ميغاواط؛ وعندنا هذه غادي يكون فيها تقريبا 1386 
الغالف  هاذ  وفي  درهم.  مليار   23 ديال  استثماري  بغالف  ميغاواط؛ 
االستثماري السيد النائب، عندنا واحد 3 املليار ونصف ضمن غالف 
استثماري اللي مخصصة أساسا لهاذ القضية ديال املواصفات البيئية، 
الدولي اآلن. هذه بطبيعة  بيئية كاينة على املستوى  أعلى مواصفات 
الحال للحد من اآلثار السلبية اللي يمكن يكون عند الفحم الحجري في 
إنتاج الكهرباء، علما بأن هناك دول أخرى ال تستعمل هذه املواصفات 

باملرة.

لكن اللي بغيت نقول، بأن هذه غادي يكون عندها آثار بطبيعة 
الحال على الجهة كاملة، على املستوى االقتصادي. لكن على املستوى 
التي  أريد أن أطمئن املواطنين، فيما يخص هذه املحطة  أنا  البيئي، 
أتحدث عنها، فمواصفاتها البيئية من أعلى ما هو موجود في العالم، 

ولهذا استطعنا نحصلو على التمويل، ألن كاين دول تعتبر صارمة في هذا 
املجال خاصة اليابان، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عدايس عيبم2ي:

شكرا السيد الوزير، بمناسبة هاذ السؤال أوال كنجددو الترحم 
على العمال اللي سقطوا من الرافعة املتهالكة، وكنعزيو العائالت ديالهم 
اللي  املهينة  املعاملة  كما  ستنكر  ديالهم،  الحقوق  بحفظ  وكنطالبو 
للعمال والعامالت وكنطالبو بحفظ  الكوريين  بها املسؤولين  كيقومو 

الكرامة ديالهم ونطالب بإرجاع العمال املطرودين.

توطين املحطة الحرارية السيد الوزير، بإقليم آسف2 أزم الوضع 
الفوسفاط  تلوث ديال معامل  لهاذ اإلقليم، ألنه كيعا 2 من  البيئي 
واللي من املفروض هاذ الفحم املستعمل هو ملوث، ولذلك كاين هناك 
تخوف لدى الساكنة. كنطالبوا باش الطمأنة اللي قدمتو السيد الوزير 
في استعمال وسائل ديال الحد من اآلثار البيئية، تلتزم بها هاذ الشركة 
وتلتزم بها املحطة. ونطالب كذلك باستثمارات اجتماعية تعود على هاذ 
اإلقليم، من حيث التنمية، من حيث دعم البنيات الصحية، وآسف2 
تيعا 2 من الجانب الصحي وما عندوش مستشفى متعدد التخصصات، 
وكذلك دعم أبناء املنطقة من حيث التشغيل. وكاين مشكل حقيق2 
كذلك يتعلق بدفن الرماد ديال هاذ الفحم اللي هو مقرر باش يكون 

بجماعة...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، رد السيد الوزير على التعقيب 

فيما تبقى من الوقت.

وعمليء  وعملعيدن  عيطيقل  وزي2  ععمياة،  عيقيدا  عبد  عيسلد 
وعيبيئل:

دولية  مواصفات  مطمئنا،  كن  النائب،  السيد  الحرارية  املحطة 
بيئية، على كل حال راه 50 % من اإلنتاج الكهربائ2 العالمي كيدار من 
الفحم الحجري. اإلشكاالت إال كانت هناك إشكاالت بيئية أخرى هذه 

تعالج بشكل آخر...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
بالنقل، السؤال األول يتعلق  إلى القطاع املكلف  مساهمتكم. ننتقل 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املدر�شي  النقل  ودعم  بتأهيل 
من الفريق الحرك2، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، الفريق 

الحرك2.
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عينيئب عيسلد نحمد سعدون:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلد عيوزي2،

عيسلدة عيوزي2ة،

إخوع 2 أخوعت2،

تعرفون أنه من أسباب انقطاع الدراسة في العالم القروي هو عدم 
توفر النقل املدر�شي، والجماعات بإمكانياتها البسيطة استطاعت أن 
توفر هاذ النقل، ولكن هذا النقل اآلن أصبح مهترئا ويمكن أن يسبب 
أحداث كثيرة. أسأل السيد الوزير: هل ستدعمون النقل املدر�شي كما 
دعمتم النقل الحضري إلمكانية استبدال الحافالت القديمة ؟ وشكرا 

لكم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

عيسلدة عي2ئيسل،

شكرا السيد النائب املحترم، كما تفضل السيد النائب، االهتمام 
باملجال القروي وأساسا بالتعليم املدر�شي، يرتبط في جزء منه بضرورة 
تخصيص آليات للنقل املدر�شي. تعلمون على أن هاذ القطاع برمته 
هو قطاع يخضع لدفتر تحمالت، بمعنى أنه االستثمار فيه متاح لجميع 
من يريد االستثمار، سواء كان للنقل املدر�شي للغير أو النقل املدر�شي 
نحن  التحمالت  دفتر  هاذ  وبالتالي  ذاتها،  بحد  املؤسسة  لصاحب 
مستعدون في هذا اإلطار، بأن نزيد في تبسيطه، نحن مستعدون لدعم 
القطاع ديال النقل املدر�شي وقد وقعنا منذ أسبوع مع الجمعيات ديال 
النقل املدر�شي دفتر تحمالت جديد وعقد برنامج جديد، اللي من خالله 
تنحسنو الجودة، باش يولي ضرورة كل تلميذ يكون عنده كر�شي عوض 
داك Banquette اللي كاينين اليوم، باإلضافة إلى أننا يسرنا املسـألة 
املرتبطة بالفحص التقني، وأيضا املسائل اللي هي مرتبطة بالتكوين 
املنهي الضروري ألصحاب النقل املدر�شي باش يكونوا حتى هما متبعين 

السالمة الطرقية.

تمت مناقشة الدعم املالي للنقل املدر�شي، يبدو أنه الزالت الفكرة 
لم تنضج بعد، نتمنى على أنه السادة البرملانيين، في إطار املقترحات ديال 
القانون املالي، أنهم يجيبوها، احنا مستعدين أننا ناقشوها بالطريقة 
اللي تكون إيجابية وتعود بالنفع العميم على األبناء ديالنا في القرى، 

شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد سعدون:

السيد الوزير شكرا على الجواب ديالكم، وكما تعلمون، بأن النقل 
املحلية  والجماعات  للخواص،  بالنسبة  مربح  غير  نقل  هو  املدر�شي 
تتحمل مشاكل هذا النقل. ولذلك، مناشدة في هذا االجتماع املهم، أن 
يدعم النقل املدر�شي من طرف الدولة ومن طرف وزارة التعليم ومن 
غيرها. وبالنسبة الستبدال الحافالت القديمة، يجب أن تذهبوا في هذا 

املجال وشكرا لكم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟  شكرا السيد 
تفضل الفريق االتحاد الدستوري.

عينيئب عيسلد عا للف2 عقدعداة:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، اعترفتم قبل قليل على أن وزارتكم والحكومة بصفة 
عامة مازال ما عطات األولوية واألهمية لهاذ املوضوع الحساس، وأجمع 
بإجماع الجميع طبعا، أن الهذر املدر�شي من اآلليات اللي تتسبب فيه هو 
التنقل من وإلى املدرسة. لحد اآلن مازالت الجماعات تتخبط في معالجة 
هذا املشكل، ولكن في غياب واحد اإلطار القانو 2، حتى الجماعة راه ما 
عندهاش واحد اإلطار قانو 2 باش يمكن ليها تدبر النقل املدر�شي، بحيث 
أنها كتسندو لواحد الجمعيات وكتعط2 منح للجمعيات، وتنعرفوا ماذا 
يجري عبر الجمعيات عبر تغيير التركيبة داملجالس، وبالتالي أن جماعتي 

عامر والسهول غير بعيد من العاصمة الزالوا..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من 
تعقيبات أخرى في املوضوع؟ رد السيد الوزير على التعقيب.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

ال أنا ما عرفتش كيفاش استنتج السيد النائب املحترم أنني قلت 
بأن  قلت  أنا  بالعكس،  القطاع،  لهذا  أولوية  تتعطيش  ما  الحكومة 
الحكومة، من خالل وزارة النقل وأيضا وزارة التربية والتعليم، يقومان 
في  لكن  القطاع.  هذا  تطوير  أساس  على  والضروري  الالزم  باملجهود 
بدفتر  مرتبطة  اختصاصاته  املدر�شي  النقل  أن  قلت  الوقت،  نفس 
التحمالت. نحن ما يمكن أن نفعله في الساعة الراهنة قبل ما تكون 
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هناك مقترحات قوانين اللي تتم�شي في إطار الدعم املالي إلعادة الحظيرة 
إلى آخره وتجديدها، احنا اللي هو مستعدين هو أننا جميع من عندو 
رغبة أنه يجي لهاذ القطاع يستثمر نيسروا له األمور، ومنها أنه السيارات 
املستوردة من الخارج اللي تتجي من جمعيات ولكن مازال في حالة اللي 
هي جيدة، نقوم بتيسير كل األمور اللي هي مرتبطة بالتدبيرات اإلدارية، 
على أساس أنها تكون الغرض ديالها هو تم�شي للمجال القروي باش 
تكون في التعليم املدر�شي. نحن مستعدون لدعم هذا القطاع، املسألة 
اللي مازال عندنا فيها نقاش واللي مازال خاصنا نطوروها هو الدعم املالي 

لتجديد الحظيرة، وما تبقى فف2 إطار عقد البرنامج..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

يتعلق  املوالي  السؤال  الوقت.  انتهى  الوزير، شكرا  للسيد  شكرا 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املنظم  غير  بالنقل 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد احو عيهللا:

بني  بالبادية هو قطاع غير منظم، وبالتالي  النقل  الوزير،  السيد 
على ما يسمى اآلن »العتاقة« وكان تيتسمى ب«الخطافة«، وهذا را هو 
le petit taxi ديال البادية. كاين كذلك »البيكابات« اللي هما تيقوموا 
بواحد النقل بامتياز يوم السوق األسبوعي، وهاذو تيقدمو واحد الخدمة 
للمواطنين جد مهمة، ولكن هما مكرفصين، راك عارف واحد العدد 
ديال املمارسات اللي تتفرض عليهم. واآلن السيد الوزير، كنشوفو واش 
عندكم �شي حل لتنظيم هاذ القطاع وال ال؟ كان وال ما كا ش، تيظهر لي 
هذا قطاع ديال القرب، وعالش ما تعطيوش للجماعات القروية هما 
يتكلفوا به؟ ويمكن لكم تديرو واحد الدفتر لهاذ ال�شي هذا وتعاونوهم 
وما  مكرفصين،  راهم  اللي  الطوموبيالت  هادوك  يبذلو  باش  ماديا 
اإلمكانيات،  عندهمش  ما  ألن  جداد  طوموبيالت  يشريو  يمكنلهمش 
ولكن  عاونوهم، ولكن الرخص تبقى تعطيها الجماعة القروية وتجدد 

سنويا باش يبقى هاديك املراقبة الدائمة، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

شك2ع عيسلد عينيئب،

كما تعلم السيد النائب املحترم، هو هاذ القطاع، في إطار الترتيبات 
اللي جات ديال إصالح قطاع النقل، يخضع أيضا كما النقل املدر�شي 
لدفتر تحمالت اللي هو واضح. والتسهيالت اللي دارت الوزارة في العقد 
األول، اللي هو الدفتر األول 2012 ثم الصيغة الثانية، بعد االستشارة 

ديال املهنيين في غشت 2013، فيه من التسهيالت ما يجعل اآلن الحصول 
على رخصة النقل املزدوج السيد النائب املحترم. يكف2 أنه يم�شي يوضع 
امللف ديالو اليوم في املصالح اإلقليمية ويحصل على رخصة، اللي ما�شي 

نهائية غير وصل مؤقت، الوزارة تتسمحو لو أنه يشتغل.

اليوم السيد النائب، اإلشكال ما مطروحش شكون يعط2 الرخصة، 
ألنه حوالي 69 % من الرخص السيد النائب املحترم غير مشغلة، بمعنى 
أنه اللي تنشغلوه اليوم 31 % ديال الرخص ديال النقل املزدوج. إذن 
اإلشكال ما�شي في التدابير اإلدارية وال نحولو من اإلدارة ديال النقل إلى 
الجماعات، ما�شي هو هذا اإلشكال. اإلشكال هو أن تجد ناس بالفعل 
مستثمرين في هاذ القطاع باش يوجهوه نحو التوجه ديال النقل املزدوج. 
نحن  عمل على أساس أن نييسر املسألة بكل، هذا دعوة من خالل 
مجلس النواب، اللي بغا يجي يستثمر يطلب الرخصة، من اآلن يعتبر أنه 
عنده الرخصة، يكف2 أنه ينضبط لدفتر التحمالت ويحط الطلب ديالو 

في املصالح اإلقليمية اللي عندنا، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد احو عيهللا:

السيد الوزير تيظهر لي ما تنهضروش على نفس النوع، هادوا راه 
وعندو   piste في  تيم�شي  »الخطافة«  قبل  من  تنسميوهم  اللي  دوك 
واحد الطريق وواحد الطوموبيلة حالة حالة، هاذو ما يقدرش تيجي 
يطلب ليكم نتوما الرخصة، هذا راه كاين في البادية ما تيمشيش على 
الكودرون، ما هواش ديال الطاك�شي ال العادي وال ديال املزدوج، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ ليس هناك تعقيب إضافي، رد السيد النائب على التعقيب 

فيما تبقى من الوقت.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

ال، غير حنا كوزارة وكحكومة، البد أن نحرص على السالمة ديال 
املواطنين، وبالتالي نضع الترتيبات اإلدارية باش هاذ اإلخوان اللي عندهم 
أننا نجيبوه  هاذ السيارات اللي تيقولو »سري« »خطافة« إلخ، باش 

للقطاع املهيكل. واإلمكانات اليوم أقول متاحة حقيقة، وبالتالي..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بتمكين ساكنة بنسليمان 
للسيدات  القروية  النقل  وسائل  من  املحمدية  ومدينة  واملنصورية 
واضع  فليتفضل  اإلشتراك2،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السؤال مشكورا.
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عينيئب عيسلد عملهدي نزوعاي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير،  سائلكم عن املشكل املزمن ديال التنقل بين مدينتي 
املحمدية واملنصورية؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

سليمان  واملنصورية-بن  املحمدية  ديال  املوضوع  هاذ  بالفعل، 
تيتطرح على عدة واجهات. فيما هو مرتبط بوزارة النقل، عندي إال 
تنطلق،  التي  الحافالت  متاحة،  هي  اللي  كلها  األرقام  بغيت  عطيك 
الحافالت من الدرجة األولى اللي ترتبط باألسواق، النقل املزدوج وكل 
ما هو مرتبط باإلحصائيات هي عندي. لكن اإلشكال اللي هو مطروح 
في هاذ املنطقة، ألنه هي منطقة حضرية ومتقاربة ومتداخلة، عندنا 
فيها بالفعل إشكاالت اللي هي مرتبطة بالعمل ديال النقل الحضري، 
اللي هو نقل املسافرين وبالسيارات ديال األجرة  بالخطوط القصيرة 
وبالنقل املزدوج. وهنا فين هاذ األربعة، ألنهم بالفعل كل واحد عندو 
مهام وكل واحد عندو تدافع على الحدود، االشتغال كيطرح لنا بعض 
االشكاالت. لكن اللي يمكن نقول لك السيد النائب، هو أننا ما جاتنا 
حتى �شي طلبية من اللجنة اإلقليمية اللي عندنا، وحنا مستعدين، من 
هذا املنبر نقول لكم، إال كان �شي طلب رخصة على أساس االستفادة 

في هذه املنطقة حنا مستعدين نلبيوها في أقرب فرصة ممكنة، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عملهدي نزوعاي:

السيد الوزير، أنا كنتفق معاك في هاذ املقاربة اللي طرحتي، ألنه 
اللي كان مفروض يجاوب على السؤال هو السيد وزير الداخلية، ولكن 
مزمن،  املشكل  واحد  على  الحكومة  كنساءلوا  املناسبة  هاذ  في  حنا 
عالش؟ ألن بين املنصورية واملحمدية كاينة قنطرة هي الفاصل وهي في 
نفس الوقت القنطرة اللي كتفصل بين جهة الشاوية-ورديغة سابقا 
وجهة الدار البيضاء الكبرى، اللي خالت أنه مشكل خطير يوقع. الطلبة 
والنساء واملواطنين، اللي عمليا جايين من بيئة متواضعة وبسيطة، 
كيحطهم الطوبيس في القنطرة وأقرب مدرسة على بعد 4 كلم، الطالب 

عامة،  بصفة  واملواطن  املريضة  واملرأة  والتلميذة  والتلميذ  والطالبة 
باش يجي املحمدية اللي بعيدة عليه بقنطرة، كيخصو يم�شي على رجليه 
4 كلم أو ياخذ وسيلة نقل أخرى، ألنه التدبير املفوض ديال الطوبيسات 
اللي في هاذ الجهة ما�شي هو نفس التدبير اللي في هاذ الجهة. هذا سؤال 
طرحناه غير ما مرة، كاين مجهودات كتعمل على مستوى العماالت ديال 

اإلقليمين، ولكن اليوم..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكر السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس 
هناك أي تعقيب إضافي. السيد الوزير، فيما تبقى من الوقت هل لكم 

رد.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيد النائب بالفعل، ذاك ال�شي اللي قال متفق معه، هذا إشكال 
عويص وحاولنا نناقشوه وأنا مستعد ننتقلوا لإلقليم..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوالي يتعلق بوثيرة تنفيذ 
مشروع القطار الفائق السرعة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التقدم الديمقراط2، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد بوعزة عي2كبي:

عيسلدة عي2ئيسل،

السيد الوزير، سؤالي إليكم السيد الوزير يتعلق بمدى تقدم أشغال 
مشروع الخط الفائق السرعة الذي  عتبره في فريق التقدم الديمقراط2 
ثورة حقيقية على مستوى النقل السكك2 ومشروعا طموحا يعبر عن 

إرادة قوية في تطوير البنية التحتية الوطنية وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

البرنامج التعاقدي للمكتب الوطني للسكك الحديدية مع الدولة 
بالفعل كانت فيه عدة التزامات ومنها االلتزام اللي هو مرتبط بالخط 
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في أفق  1500 كلم كما تعلمون  الفائق السرعة. عندنا برنامج ديال 
2035، وبدينا بالخط ديال طنجة-البيضاء،  شتغل على الشطر األول 
اللي هو طنجة- القنيطرة اللي السرعة من املفروض توصل ل 320 كلم 
في الساعة. اليوم االنطالق ديال االشغال بدات في 2011، ونظرا لعدة 
 la génie civile اعتبارات مختلفة، التطور ديال أشغال البنية التحتية
اليوم وصلنا لحوالي %70، و سبة اإلنجاز د املشروع برمته حوالي 75%، 

شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد بوعزة عي2كبي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

أوال  شكر السيد الوزير على املعطيات التي قدموها لنا. الحقيقة 
هو أن املوضوع الذي نتطرق إليه معكم السيد الوزير، ليس سؤاال 
املعطيات  من  التمكن  هي  غايتنا  إن  التقليدية،  الرقابية  بصيغته 
املتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة من منطلق اهتمام فريقنا من 
جهة، ومن جهة ثانية اإلطالع على املشاكل التي تواجه إنجازه. فقناعتنا 
على  السكك2  النقل  يوفرها  التي  باألفضلية  الوزير،  السيد  راسخة 
مستوى املردودية والفعالية والسرعة والسالمة مقارنة مع باقي أنماط 

النقل األخرى، وهذا ما يجعلنا نتحمس ملشاريع النقل السكك2.

والتحركات  التصريحات  نتتبع  الحال  بطبيعة  الوزير،  السيد 
املواكبة لتنفيذ مشروع LGV، وقد عرفنا أن انطالقة مرحلته األولى 
بين طنجة والدار البيضاء ستكون سنة 2017 وهذا مهم، ونتطلع إلى 
تمديد هذا الخط ليصل إلى مراكش وأكادير وملا ال الحقا إلى العيون. 
نتطلع أيضا أن يمتد خط ثا 2 أيضا من الرباط باتجاه مكناس وفاس 
مرورا بتاونات وتازة ووصوال بوجدة، وهي أحالم من حقنا كمغاربة أن 
نحلم بها وأن نجتهد من أجل تحقيقها. واستكماال للسياسة واألوراش 

الكبرى املهيكلة التي  عتبرها..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
إذا كان هناك تعقيب، تفضل السيدة النائبة الفريق الحرك2.

عينيئبل عيسلدة فيطمل عيضعلف:

عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلد عيوزي2 عملحترم،

الحيوي  املشروع  هذا  و شجع  نثمن  املحترم،  الوزير  السيد 
واالستراتيجي في املغرب، ألن املغرب أصبح يمثل منطقة مهمة في شمال 
إفريقيا. لكن موازاة مع ذلك السيد الوزير، لقد وعدتمونا جهة بني 

مالل-خنيفرة بربط الخط السكك2 ما بين واد زم-بني مالل، وانتظرنا وال 
نريد لوعودكم أن تكون عرقوبية السيد الوزير. السيد الوزير، كذلك 
تمة بعض املناطق وبعض الجهات اإلستراتيجية مثل الحسيمة، إلى 
حد اآلن لم يصلها خط واحد فباألحرى أننا نثنيو الخط، فباألحرى أننا 
نوصلوا ل TGV. السيد الوزير، يجب أن تكون هناك عدالة مجالية في 

جميع أنحاء املغرب، وشكرا لكم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

أخرى  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
الرد عن  الوزير  السيد  إضافية،  تعقيبات  هناك  ليس  املوضوع؟  في 

التعقيب.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

ال، هو بالفعل اإلشكال اللي مطروح فيما يتعلق بالنقل السكك2 هو 
إشكال تدارك الخصاص اللي بالفعل تنحسوا به كاملين كمغاربة، وأنه 
ما كا ش تطوير ديال البنية السككية التي تتما�شى مع النمو الديمغرافي 
ومع التنمية املجالية التي عرفتها بالدنا. لكن املخطط ديال 5 سنوات 
2015/2010 بالفعل، 33 مليار التي خصصت له 20 مليار مشات للخط 

الفائق السرعة و13 مليار أخرى مشات في إطار هاذ البرنامج.

اليوم في إطار املخطط الجديد ديال 5 سنوات، هاذ األماكن اللي 
تكلمتي على جزء منها ما�شي كل �شي، ألن تبارك هللا مع ذاك اآلفاق اللي 
الفائق  الخط  توسيع  ديال  أيضا،  املحترم  النائب  السيد  عليها  تكلم 
شمالية-شرقية-غربية  كانت  سواء  األقاليم،  من  عديد  إلى  السرعة 
ديال  1500 خط  نتكلم عن  ملا  بالفعل حنا  اآلفاق  هاذ  أو جنوبية، 
الخط الفائق السرعة، البرمجة راها عندنا، من هنا ل 2035. وعندما 
نتحدث أيضا على توسيع الشبكة السككية، راه البرنامج راه هو كاين، 
مع إضافات واجتهادات تخص بعض الدراسات التي نقوم بها، واللي 
تنشوفو تتكون ناتجة على أولويات اللي هي إقليمية وجهوية واللي أساسا 

هي أولويات أيضا تنموية.

لكن اللي يمكن أيضا نأكدو عليه في هاذ املجال، هو السنة ديال 
البداية ما�شي 2017، باش ما نقولوش راه �شي كالم اللي، السيد النائب 
تكلم على 2017، نحن نتصور على أنه في 2018 إن شاء هللا رب العاملين 
هي  اللي  االستثمارات  أن  إلى  باإلضافة  هذا،  الخط  هاذ  غيبدا  عاد 
مخصصة في القطاع ديال النقل السكك2 تتبقى فيه عدالة املجالية اللي 
هي مرتبطة بوسائل النقل األخرى ما�شي فقط غير الوسائل ديال النقل 
السكك2، فمثال بني مالل منين وصالتها الطيارة، اليوم ولينا تنقول إذا 
وصالت لها الطيارة ما كناش تنتصوروا، إذا السكك الحديدية ندرسوا 

املوضوع.
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لكن اإليجابية السيدة الرئيسة، هي اإلحصائيات اللي ما�شي ديالنا، 
التصنيف العالمي اليوم ديال l’infrastructure ديال البنية التحتية 
على الصعيد العالمي صنف املغرب كأول بلد أفريق2 في البنية التحتية 
السككية قبل دول بحال افريقيا الجنوبية وإن كنا على الصعيد العالمي 

املرتبة 55 من بين 170 دولة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. شكرا لكم السيد الوزير على 
حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل إلى قطاع الصناعة التقليدية 
الغير  بالحرف  يتعلق  سؤال  أول  والتضامني.  االجتماعي  واالقتصاد 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املهيكلة 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد أبو عيف2ج:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

في إطار السؤال املطروح ديال يعني التعاونيات املهيكلة، ما الذي 
ستقوم به الوزارة فيما يخص هذه التعاونيات ؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة فيطمل ن2وعن، وزي2ة عيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد 
عالجتميعي وعيتضينني:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

الغير  الحرف  به هو  توصلت  اللي  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املهيكلة.

في إطار رؤية 2015 لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، اإلنتاج اللي 
ذات الحمولة الثقافية، هناك ورش مهم خاص بهيكلة القطاع، من 

خالل تأهيل النسيج اإلنتاجي.

من الناحية املؤسساتية، عملت الوزارة في إطار البرنامج الحكوم2، 
بتنظيم ممارسة أ شطة الصناعة  يتعلق  على إعداد مشروع قانون 
التقليدية والذي ينص على إجبارية التقييد بسجل الصناع واملقاوالت، 
وهو اآلن في مسطرة املصادقة. وهناك كذلك مشروع مرسوم يتعلق 
األمانة  في  حاليا  وهو  التقليدية  الصناعة  أل شطة  املغرب2  باملصنف 

العامة للحكومة.

باملقاوالت  املتعلق  الجديد  القانون  سيساهم  أخرى،  جهة  ومن 
املهيكلة، من  املقاوالت  الحرفيين على ولوج عالم  في تشجيع  الذاتية 

خالل تحفيزات ضريبية واجتماعية التي تضمنها هذا القانون.

فيما يخص تنمية ودعم الفاعلين املهنيين في القطاع، هناك نتائج 
ارتفع عدد  القطاع، حيث  في  املهنية  التكثالت  بينها تطور  مهمة من 
ألف   15 إلى   2005 سنة  تعاونية   5000 حوالي  من  مثال  التعاونيات 

تعاونية حاليا. وسيشكل القانون الجديد..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد أبو عيف2ج:

شك2ع عيسلدة عيوزي2ة،

أنا كان بودي أننا فعال السؤال كان تحط بصيغة أخرى للسيد وزير 
الفالحة، لكن لألسف هو أن املشكل اللي مطروح اآلن ديال التعاونيات 
اللي كنذاكرو عليهم، هما داخلين في هذا اإلطار ديال التعاونيات املهيكلة 
واللي خاص يعني الحكومة تباشر هاذ األمر، خاصة أن هاذ التعاونيات 
تسدو لظروف يجهلها الجميع. واآلن الحليب يعني كيتالح في الزنقة، يعني 
في الخال، الفالحة اآلن تضرروا كثير، وما بقاش عندهم يعني الحليب 
ديالهم يعني كيتالح، وبالتالي أنا أظن أنا هاذ التعاونيات إال كنا باغين 
نهيكلوا واحد العدد ديال املؤسسات وال التعاونيات كذا، يعني  شوفو 
نحافظو على اللي تهيكل شحال هذا، خاصة أن هاذ التعاونيات قاموا 
بواحد يعني مسائل اللي عجزت فيها، ألن كنا باغين نديرو سياسة القرب 
للقرى والبوادي، دارو الطرقات، دارو النقل املدر�شي، دارو واحد العدد 
ديال الحوايج اللي كيخليو أن ما�شي غير يدوز هاذ ال�شي، وما  عرفوش 
أشنو الجواب ديالو، هذه ملدة شهرين تقريبا أو شهر و20 يوم والناس 
كتعا 2 من هاذ املشكل يعني شركات الحليب ما بقاوش بغاو يتقبلوا 

ياخذو الحليب، وبالتالي..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

من  هناك  هل  لكم.  شكرا  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيب  هناك  ليس  إضافي،  تعقيب  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات 
إضافي، والسيدة الوزيرة استنفذت كل الوقت املخصص لها. السؤال 
املوالي يتعلق بالصناعة التقليدية الخدماتية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل احد واضعي السؤال 

مشكورا.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن عيبركي 2:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيدة الوزيرة املحترمة، أعطت برامج وزارة الصناعة التقليدية 
الفنية،  اإلنتاجية  التقليدية  الصناعة  لصنف  ودعما  اهتماما 
التقليدية  الصناعة  املواكبة والدعم والتأطير لصنف  مقابل ضعف 
الخدماتية. لذا  سائلكم السيدة الوزيرة، ما هي استراتيجية الوزارة 

للنهوض بالصناعة التقليدية الخدماتية؟ وشكرا.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل :

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة فيطمل ن2وعن، وزي2ة عيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد 
عالجتميعي وعيتضينني:

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

بغيت أوال نذكر بأن املوارد املالية املخصصة للوزارة، تهم باألساس 
مكون الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية عبر عقد برنامج رؤية 
2015. ولكن رغم ذلك، فإن الوزارة قامت بعدة مجهودات اعتمادا 
على إمكانياتها وعلى شركائها، وذلك عبر ثالثة االتجاهات تشكل اللبنة 

األساسية لهذا القطاع :

أوال- التعرف على وضعية القطاع والتوفر على املعطيات األساسية 
املهمة حول العاملين به؛

باملهنيين  الخاصة  األ شطة  مناطق  أو  التحتية  البنية  ثانيا- 
الخدماتيين، وفي هذا اإلطار تم القيام بعملية نموذجية عبر إحداث 
منطقة لأل شطة في خميس الزمامرة وكانت ناجحة. وبناء على هذه 
العملية، تعمل الوزارة مع شركائها على إحداث على إحداث مناطق 

أخرى؛

ثالثا- التكوين املستمر للفاعلين الخدماتيين، خاصة في هاذ النوع 
من األ شطة التي تخص مجال السالمة، بحال الكهرباء والترصيص إلى 

آخره.

وانطالقا من الوعي بهذه األهمية البالغة، قامت الوزارة في إطار 
تنفيذ البرنامج الحكوم2 منذ 2014، بالتنسيق مع مكتب التكوين املنهي 
وإ عاش الشغل عبر التوقيع على اتفاقية شراكة إلنجاز برنامج نموذجي..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، شكرا. تعقيب السيد النائب، 
الصوت هللا يخليك.

عينيئب عيسلد عبد عاحللم عالوي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلدة عيوزي2ة عملحترنل،

طبعا اليوم فريق العدالة والتنمية كيتساءل على هاذ املوضوع ديال 
الصناعة التقليدية الخدماتية، باملناسبة السيدة الوزيرة، هذا قطاع 
حيوي شغل 1,2 مليون ديال املغاربة، رقم املعامالت ديالو 36 مليون 
مليار ديال الدرهم. هذا قطاع كيشمل واحد املجموعة ديال الحرف أو 
املهن الحيوية: ميكانيك السيارات–الحالقة–ممون الحفالت–إصالح 

األحذية–األفرنة وغيرها من املهن املهمة.

اليوم الصناع واملهنيين السيدة الوزيرة، كيلتمسو منكم أن هذا 
القطاع تعطى له االهتمام والعناية، من خالل مجموعة من املقترحات 
العملية. أوال، هذا القطاع خاصوا واحد النوع ديال املواكبة فيما يخص 
التأسيس ديال التعاونيات والجمعيات؛ كاين التغطية الصحية؛ كاين 
كاين  والقروية؛  الحضرية  الجماعات  مع  الحرفية  األ شطة  مناطق 
التنظيم ديال املعارض ودور ديال مكتب دار الصا ع؛ وكاين الدور ديال 

غرف الصناعة التقليدية.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي السيدة الوزيرة. السؤال املوالي 
والسادة  للسيدات  التقليدية  للصناعة   2015 رؤية  بحصيلة  يتعلق 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد هللا أكفيس:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيدة الوزيرة املحترمة،  سائلكم ما هي حصيلة رؤية 2015 بعد 
انتهائها وماذا أعددتم من استراتيجيات جديدة للنهوض بهذا القطاع 

الهام من الصناعة التقليدية؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة فيطمل ن2وعن، وزي2ة عيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد 
عالجتميعي وعيتضينني:

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

رؤية  إنجازات  وتقييم  تتبع  على  التقليدية  الصناعة  وزارة  دأبت 
2015، سواء تقييم األداء النوعي أو التقييم الكمي، عن طريق احتساب 

املؤشرات االستراتيجية بواسطة املرصد الوطني للصناعة التقليدية.

وتنفيذا للبرنامج الحكوم2، اشتغلت الوزارة مع كل الفئات )الصناع 
واملقاوالت( وبمقاربة مالئمة لها وتدابير خاصة بها وأيضا تدابير أفقية 
للجميع. هاذ الرؤية أوال وفرت للوزارة خارطة طريق واضحة وآليات 
للعمل دقيقة وأهداف مرقمة في أفق 2015، وخلقت دينامية كبيرة 
حول القطاع شارك فيها جميع الفاعلين، سواء املؤسساتيين أو املهنيين، 
ورسخت نمط ومنهجية جديدة في التسيير وتأطير القطاع، واعتمدت 
على مقاربة تشاركية. هاذ ال�شي كل أدى إلى حصيلة إيجابية ومشجعة 

على جميع األصعدة.

أما فيما يخص ما بعد 2015، فإن الوزارة قامت، في إطار البرنامج 
وتخص   2020 أفق  في  جديدة  استراتيجية  معالم  بوضع  الحكوم2، 
مكونات القطاع الثالث: اإلنتاجية ذات الحمولة الثقافية- اإلنتاجية ...
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، شكرا لكم، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة ععتميد عيزعهلدي:

حيوي  القطاع  واحد  على  كنهضرو  اليوم  حنا  الوزيرة،  السيدة 
كيحمل البصمة ديال الهوية وديال التقاليد املغربية أوال، ثانيا كيضم 
أكثر من 2 د املليون صا عة وصا ع في هاذ املجال وفي جميع املجاالت 

الخدماتية واإلنتاجية.

داألهداف   4 ب  جات  الوزيرة،  السيدة   2015 ديال  الرؤية 
استراتيجية كبرى، صحيح أنكم ما مسؤولينش سياسيا على التخطيط 
ديال هاذ االستراتيجيات الكبرى، ولكن تقريبا النصف فيها %50 من 
هاذ األهداف ما عرفاتش %30 ديال اإلنجاز، هذا هو اإلشكال اللي 
حنا اليوم كيبان لنا على أن كانت إشكاالت حقيقية باش أننا نحددو 
األولويات، التشخيص الحقيق2 ديال اإلمكانيات ما كانتش مبنية على 
واقعية في التسطير ديال األهداف، خصوصا أنها كتقيس مناصب ديال 
الشغل اللي ما وصالتش %30 من 115 ألف ما وصلناش تقريبا ل30% 
في اإلنجاز ديالها، وما ركزاتش على الحرف املهددة باالنقراض، وهذا هو 

اإلشكال الحقيق2 اللي عندنا في هذا القطاع.

أوال  بأن  كنقولو  الوزيرة،  السيدة  االستشراف  أجل  من  اليوم، 

خاصنا ندخلو املنظومة التعليمية والربط ديالها بالصناعة التقليدية 

من أجل أننا نربيو الجيل على الحفاظ على هاذ املوروث التقليدي. ثانيا، 

على أننا تكون عندنا رؤية واضحة في االقتصاد الوطني، في االقتصاد 

التضامني...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس 

هناك أي تعقيب إضافي، السيدة الوزيرة استنفذت كل الوقت ديالك في 

الجواب، استنفذت كل الوقت، شكرا لكن السيدة الوزيرة على حسن 

مساهمتكن في هذه الجلسة. ننتقل إلى القطاع املكلف باملاء، أول سؤال 

والسادة  للسيدات  الوجود  إلى  الطواهر  مشروع سد  بإخراج  يتعلق 

النواب املحترمين من الفريق االشتراك2، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عا ييق عيق2وط2:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيدة الوزيرة، سؤالنا اليوم هو بصفة عامة عن كيفية تدبير 

الندرة ووفرة املاء، وبشكل خاص نتساءل عن أسباب تأخير إنجاز سد 

الطواهر؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا، جواب السيدة الوزيرة تفضلي.

عيسلدة ش2فيت أفلالل، عيوزي2ة عملنتدبل يدى وزي2 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

تعبئة  سياسة  مجال  في  انخرطت  بالدنا  املحترم،  النائب  السيد 
املوارد املائية عن طريق املنشآت املائية الكبرى وعلى رأسها السدود، 
واللي مكنت البالد من التوفر على بنية تحتية جد مهمة )140 سد كبير( 
باإلضافة إلى تقريبا 13 سد آخر في طور اإلنجاز. وبفضل هاذ املخزون 
أو  املاء الصالح للشرب  هذا، تمكنا من سد جميع الحاجيات ديال 
املاء املوجه للفالحي. وتخطيط وبرمجة السدود يخضع باألساس إلى 
املخططات املديرية لتنمية املوارد املائية على صعيد الحوض، بتنسيق 
اآلفاق  أو  اللي كتحدد اآلجال  املعنية  الوزارية  القطاعات  مباشر مع 

الزمنية ألي مشروع ديال سد جديد.

فيما يتعلق بسد الطواهر، بالفعل كان مبرمج، إال أنه الدراسات 
القبلية، بخصوص دراسات التأثير على البيئة، بينت على أنه عندو آثار 
بيئية واجتماعية واقتصادية جد سلبية، من بينها غمر واحد املقطع 
مساحات  أيضا  غمر  ووجدة،  فاس  بين  ما  الحديدية  السكة  ديال 
فيها  واستثمرت  الدولة  جهزتها  واللي  الخصبة  األرا�شي  من  شاسعة 
أموال، وبالتالي تم غض النظر على هذا املشروع وبناء سد جديد اللي 

هو سد باب لوطة اللي كتعرفوه السيد النائب املحترم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عا ييق عيق2وط2:

شكرا السيدة الوزيرة، لكن »ما يأخذ كله ال يترك كله«، ألن السيدة 
الوزيرة، بالنسبة لسد كبير على وادي ناون في نقطة الطواهر حقيقة 
هذا عندو آثار سلبية على البيئة، لكن باملستوى ديال السدود الصغرى 
ديال  السكان  املنطقة، من أجل حماية  إيجابية على  آثار جد  عنده 
الساكنة من الفيضانات، وكذلك ساكنة هضبة سايس املتكونة من 
قبائل غياتة، بني وراين، بني سادة، الحياينة، كلهم تيعانيو من الندرة 

ديال املاء وخاصة املواسم في السنوات الجافة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ ليست هناك تعقيبات إضافية، السيدة الوزيرة استنفذت 
الوقت املخصص. السؤال املوالي يتعلق بنذرة املياه باألقاليم الجنوبية 
فليتفضل  الحرك2،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال مشكورا.
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عينيئب عيسلد نويود إجف:

عيسلدة عي2ئيسل،

الحكومة بذلت مجهودات كبيرة  املؤكد أن  الوزيرة، من  السيدة 
لكن  للشرب،  الصالح  باملاء  الجنوبية  األقاليم  بتزويد  يتعلق  فيما 
الكثافة  وازدياد  للمنطقة  املناخية  للخصوصية  جهة  من  وبالنظر 
السكانية والعمرانية والتطور الحاصل على املستوى الفالحي والصناعي 
لهذه األقاليم من جهة ثانية، فإن هذه األقاليم أصبحت تعا 2 من 
عدة مشاكل وإكراهات مرتبطة بندرة املياه، أبرزها السيدة الوزيرة 
مجموعة من األحياء لم يتم ربطها بالشبكة املائية، مثال على ذلك »25« 
»الوفاق« بالعيون، »التنمية« بوجدور إلى غير ذلك؛ ضعف الصبيب؛ 
غالء الفواتير؛ االنقطاعات املتكررة؛ لذلك  سائلكم عن اإلجراءات 
املتخذة من قبل قطاعكم لتأهيل الفرشة املائية لهذه األقاليم والبحث 

عن موارد مائية جديدة وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة ش2فيت أفلالل، عيوزي2ة عملنتدبل يدى وزي2 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

كتميز  اللي  الجنوبية  لألقاليم  املناخي  الطابع  بحكم  بالفعل، 
عن  تزود  األقاليم  هاذ  إذ جل  السطحية،  املائية  املوارد  بمحدودية 
طريق املياه الجوفية اللي هي في غالب األحيان موارد غير متجددة أو 
التوجه إلى املياه الغير االعتيادية وعلى رأسها تحلية مياه البحر واملياه 
املجال من أجل سد  في هذا  الكثير  يعني  والدولة استثمرت  األجاج، 
حاجيات األقاليم الجنوبية من املاء الصالح للشرب، هناك اضطرابات 
وهناك خصاص صحيح ما يمكناش نكروه، ولكن هناك برنامج موازي 

واستثمارات ضخمة من املالية العمومية موجهة باألساس لسد هاذ 

الخصاص ومواكبة أيضا الطفرة التنموية التي تشهدها هاذ األقاليم؛ 

هناك محطة جديدة بمدينة العيون اللي غيتم اإلنطالقة ديالها إن 

شاء هللا في األيام املقبلة بصبيب إضافي من شأنها أنها تجيب عن العجز 

منين كتعرفو العديد من أحياء املدينة؛ هناك أيضا تطعيم الفرشة 

املائية انطالقا من سد الساقية الحمراء اللي استقبل حموالت مهمة 

في السنة الفارطة، وهاذ الحموالت عوض ما نصرفوها تبخر طلقناها 

باش تطعم الفرشة املائية ديال فم الواد، وهناك أيضا برنامج ضخم 

وهيكلي مع وكالة الجنوب اللي متعلق بتعبئة ما يكف2 من املوارد املائية 

على صعيد السدود التلية والبحيرات، واللي عندها دور أيضا مهم في 
تغذية الفرشات املائية، وهناك يعني عدة مشاريع ضخمة سوف ترى 

النور إن شاء هللا في القريب العاجل في األقاليم الجنوبية، شكرا لكم 

السيد النائب.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

عينيئب عيسلد نويود إجف:

ونحيي  باش  شكروا  مناسبة  وهاذي  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الحكومة على ما تقوم به في القطاع هذا، ولكن نتمنى أن يكون الورش 
املائ2 السيدة الوزيرة حاضر ضمن أجندة الحكومة بخصوص املشاريع 
الرائدة التي تعتزم الحكومة إنجازها بناء على التعليمات امللكية السامية 
متأكدين  ألننا  الخضراء،  للمسير  األربعينية  الذكرى  احتفاالت  إبان 
السيدة الوزيرة إال كان هاذ الورش حاضر ضمن هاذ البرامج هاذي، 
فكو 2 متأكدة بأن مجموعة من املشاكل سيتم التغلب عليها، ألننا ما 

عندناش سدود في األقاليم الجنوبية لحد الساعة..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ تعقيب إضافي لفريق العدالة والتنمية أوال بعده فريق 

األحرار، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد حمزة عيكنتيوي:

السيدة الوزيرة املحترمة، نتحدث عن النقص الحاصل واملتزايد 
واالنقطاع املتكرر للماء الصالح للشرب لساكنة تتكاثر بازدياد مضطرد 
والحمد هلل. أقاليم الجهة الجنوبية الثالث: الداخلة، العيون، طانطان، 
العيون، السمارة، بوجدور. السيدة الوزيرة املحترمة،  عترف باملجهود 
الكبير املبذول للوزارة مشكورة، ولكن ندق ناقوس الخطر بخصوص 
محطة التحلية للمياه بالصحراء وخاصة بالعيون التي لم تعد طاقتها 
تلبي حاجيات السكان، وكمثال حي نصف ساكنة بوجدور غير مزودة 
باملاء، ناهيك عن االنقطاع املتكرر للماء داخل املدينة. تم تكليف شركة 
صهاريج مائية بمواصفات غير صحية، غير مراقبة، صفقة مشبوهة 
بماليين الدراهم، حلول غير مجدية، غير مقبولة من الساكنة، ننتظر 

تدخلكم السيدة الوزيرة املحترمة وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تعقيب فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيغني جنيح:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

عامة  شيشاوة  إقليم  ساكنة  أوضاع  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
صعبة في الحصول على املياه الصالحة للشرب وبدائرة مجاط، خاصة 
للتزود  الكلومترات  عشرات  تقطع  الوزيرة  السيدة  الساكنة  مازالت 
باملياه، ومازالت تشتري الصهاريج املحمولة مما يزيدها عبئا ماديا آخر. 
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فساكنة جماعة امزوضة السيدة الوزيرة طالبت بإيجاد حل لهم ووضع 
حد ملحنهم أثناء زيارتكم الحزبية للمنطقة فوعدتهم بحل سريع، إال أننا 
السيدة الوزيرة إلى حد اآلن لم يتحقق ذلك لهذه الساكنة املهمشة، 
فمطالبها واقعية ونحن على وشك نهاية الوالية، فاملرجو منكم السيدة 

الوزيرة أن تستدرك2 املوقف واشفق2 على هذه الساكنة من فضلك..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا، جواب السيدة الوزيرة، عفوا السيدة الوزيرة، هناك تعقيب 
آخر للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

عينيئب عيسلد نحمد أبو عيف2ج:

نقولوا هللا يرحمنا والسالم، بالنسبة لندرة املياه راه كاين مشكل 
بعدد من األقاليم، وغنعط2 أمثلة كإقليم سيدي بنور، وإقليم الجديدة 
هاذ  فيهم  اللي  األقاليم  ديال  العدد  واحد  وزان،  إقليم  وبولعوان، 
املشكل ديال ندرة املياه، وبالتالي نطلب من هللا أننا يسقينا غيثا من 

عنده والسالم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تعقيب السيدة الوزيرة على التعقيبات.

عيسلدة ش2فيت أفلالل، عيوزي2ة عملنتدبل يدى وزي2 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

هللا يرحمنا. فيما يتعلق باألقاليم الجنوبية، أنا أتفهم قلق السكان 
وأتفهم قلق البرملانيون، بالفعل هناك خصاص بالعديد من األقاليم 
العيون، بوجدور، طرفاية إلى آخره، الداخلة، واللي كتنتج عنها عدة 
انقطاعات واضطرابات، إال أن هناك مشاريع مهيكلة، وهاذ املشاريع 
كايناش  ما  البحر  مياه  من  تحلية  يعني  مستوردة،  تكنولوجية  كلها 
مقاوالت وطنية اللي كتشرف على هاذ املشاريع من هاذ النوع، وبالتالي 

كنضطرو أنهم نلتجئوا إلى شركات أجنبية.

هناك مشروع ديال تحلية محطة ثالثة بمدينة العيون ب 300 لتر في 
الثانية، الكلفة ديالها تقريبا 450 مليون درهم، واللي غيتم الشروع فيها 
إن شاء هللا في االستغالل ديالها في 2017. محطة أخرى في طرفاية )56 
مليون درهم(، ومحطة بوجدور اللي إن شاء هللا غتستغل في القريب 
العاجل في بداية السنة املقبلة، ومن شأن هاذ املحطات الثالث أنها على 
األقل تتجاوز الخصاص اللي كتعرف األقاليم بثالثة، وحنا عارفينها 

ونتفهموها.

فيما يتعلق إقليم شيشاوة، هناك سد تاسكورت اللي تم اإلنطالقة 
التجهيزات  إلى %75 مملوءة، ولكن   70 ديالو، الحقينة ديال تقريبا 
املوازية يعني محطة للمعالجة وقنوات للجر وشبكات للتوزيع، واللي 
كيشرف عليها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، طلبات 

إقليم  وجهزنا  دالصبر،  شوية  وخاصها  متقدمة  جد  هي  العروض 
يعني  األخرى  التجهيزات  تكون  ريثما  داألثقاب   5 ب  تقريبا  شيشاوة 

موجودة، شكرا لكم السيد النائب املحترم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا لكم للسيدة الوزيرة. آخر سؤال مدرج في جدول أعمال هذه 
الجلسة يتعلق بإشكالية املاء الصالح للشرب ببعض األقاليم الجنوبية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل السيد النائب مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد هللا وكيك:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل عملحترنل،

املناطق  نفس  وفي  املوضوع  ذات  في  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
إلقليم  بالنسبة  جودتها  وضعف  املياه  ندرة  عن  العزيزة،  سائلكم 

طانطان نموذجا، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، السيدة الوزيرة.

عيسلدة ش2فيت أفلالل، عيوزي2ة عملنتدبل يدى وزي2 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

بالفعل، مشكل طانطان هو مشكل أرقني كما أرق الساكنة وأرق 
اللي  طانطان  ديال  املشكل  املحليون.  والفاعلون  املنتخبون  أيضا 
يمكن أن نقول أنه لقى طريقه للحل ب 75 إلى %80، ألنه كانت محطة 
ديال تحلية مياه ومحطة نموذجية، ألول مرة املغرب كيستعمل هاذ 
التكنولوجيا ديال معالجة املياه األجاج، ولكن لألسف، هاذ املحطة 
قلت،  ثقبين   2 هاذ  ديالها  اإلنتاجية  القدرة  ثقبين،  تزود عن طريق 
وبالتالي كان من املفروض أننا نتخالو على هاذ الثقبين ونجهزو أثقاب 

 les colonnes montantes أخرى و ستوردوا واحد األعمدة الصاعدة

واستغرقت وقت لالستيراد ديالهم. وملا وضعناهم، عاوتا 2 ظهر املشكل 

هادي  املضخات  هاذ  استبدال  بصدد  اآلن  وحنا  املضخات،  ديال 

بمضخة جديدة ويمكن نقولو بأنه في 3 شهور )2016( أنا كان عندي 

وعد للساكنة ولكن لألسف هللا غالب، تم تأخر فيما يخص استيراد هاذ 
التجهيزات، املشكل في طريق حله إن شاء هللا وفي بداية 2016 غيكون 

املحطة تشتغل بالسعة اإلنتاجية ديالها كاملة يعني %100 إن شاء هللا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.
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عينيئب عيسلد عبد هلل وكيك:

شك2ع يك عيسلدة عيوزي2ة عملحترنل،

أثمن عاليا املجهودات التي تبذل من طرف وزارتكم، واقع الحال 
يؤكد على أن القواسم مشتركة بالنسبة لهذه األقاليم العزيزة وغيرها 
من األقاليم، هناك ندرة مياه، تتضاعف هذه الصعوبات كلما تأخرت 
األمطار، ولذلك نتضرع إلى رب العزة أن يسق2 عباده وبهيمته وينشر 
رحمته. ملا كانت طانطان تزود من كلميم كانت األمور ميسرة، بعد ذلك 
تم رصد استثمارات هامة بالنسبة لتحلية مياه البحر، ولكن تسويق 
واالستفادة بمعنى أن نظام االستفادة يعرف تعثرات، مما يدفع الساكنة 
الصهاريج  طريق  عن  للشرب  الصالحة  املياه  اقتناء  إلى  اللجوء  إلى 
املحمولة، لذلكم أنا واثق من أن ما ورد في جوابكم سينّزل على أرض 
الواقع وستتم أجرأته. وبطبيعة الحال، ما يهم إقليم طانطان واألقاليم 
املجاورة، سواء في جهة سوس أو في الحوز أو في الشاوية أو أو، نجد أن 

هذه القواسم..

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب من الفريق االشتراك2.

عينيئب عيسلد نحمد نالل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيدة الوزيرة، كما يعرف الجميع، فالتزود باملاء الصالح للشرب 
هو حق من حقوق اإل سان وهو حق دستوري، فمع تأخر التساقطات 
وندرة املياه الصالحة للشرب في املناطق الوسطى واملناطق الجنوبية، 
واش قامت الحكومة بأي إجراءات وتدابير عاجلة لتزويد هذه املناطق 
املتضررة من هذا التأخر، وخاصة أنها تعتمد على مياه األمطار للشرب 
والفالحة، وخاصة األقاليم املتواجدة وسط وجنوب اململكة؟ وكمثال 
على هاذ األقاليم، إقليم الصويرة السيدة الوزيرة اللي كيعرف أزيد من 
25 جماعة تعيش نقص حاد في املياه الصالحة للشرب ومنها الجماعات 
وحتى منها كذلك الجماعات التي تزود من املكتب الوطني للماء الصالح 
للشرب، والتي تعرف يعني انقطاعات متكررة وأليام، ومنها بلدية آيت 
داود، وتمنار، وجماعة سميمو. وهذا األمر السيدة الوزيرة، ندرة املياه 
الصالحة للشرب، هناك أقاليم أخرى متضررة كتارودانت، تزنيت، 
ورزازات، الداخلية، كلميم إلى آخره، فهذه مسؤوليتكم السيدة الوزيرة 
أننا  لتزويد هاذ املناطق وخاصة  أنكم تقوموا باإلجراءات الضرورية 

تنعرفوا تأخر األمطار أو كنعرفوا واحد الضغط...

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية 
أخرى؟ تفضل، فريق العدالة والتنمية.

عينيئبل عيسلدة خد جل أبال�ضي:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

أنا في الحقيقة أستغل الفرصة ألشكر السيدة الوزيرة على التواصل 
الدائم دائما معنا، وأنا شخصيا دائما برسائل نصية كتجاوبني في الحال. 
أبلغك السيدة الوزيرة، كما أبلغك في رسائلي النصية، الخصاص الذي 
تعرفه األقاليم الجنوبية خاصة طانطان. صحيح املحطة ديال التحلية 
اللي في طانطان هي النموذجية، ولهاذ السنة  شهد على أنه كاين الحمد 
هلل واحد التغير، اليوم ذيك الوتيرة ديال االنقطاعات قلت، وهذه اآلن 
اليوم يمكن أن نفتح يعني الصنبور ونلقاو الحمد هلل واحد املاء حلو، 
ولكن بغينا هاذ ال�شي اللي وقع في طانطان يستمر ويوقع أيضا في العيون 
وفي الداخلة وفي السمارة، هاذ الخطوة ديال الحكومة احنا كنثمنوها 
وبغينا مجهودات إضافية لواحد املنطقة عرفت عقود من الزمن من 

الخصاص في مادة حيوية هي املاء وكنشكركم مرة أخرى، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا، فريق التجمع الوطني لألحرار هو الذي طرح السؤال والسيد 
النائب استنفذ كل الوقت، ليس تعقيب لصاحب السؤال، تعقيب ؟ ال 

تعقيب، ما�شي تعقيب لصاحب السؤال، تفضل.

عينيئب عيسلد حميد آ ت بهي:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

السيدة الوزيرة، هذه مناسبة باش  شكروك، الناس ديال اإلقليم 
ولكن  الوجود،  لحيز  أكدز  ديال  السد  إخراج  على  أوال  زاكورة  ديال 
التلية  السدود  ديال  العدد  بواحد  تنطالبو  راه  أوال  الوزيرة  السيدة 
والسدود الصغرى، خاصة خاصة في الحوض ديال املعاير اللي كيعرف 
ديال  الساكنة  ديال  ملتمس  وكذلك  األحواض،  أفقر  ومن  مشاكل 
اإلقليم أنه هاذ السد ديال أكدز ما يمكنش لينا �شي نتخالو على التزود 
من السد ديال تويين، راه هذا هو املطلب ديال الساكنة ديال اإلقليم 
ديال زاكورة، نظرا للمشاكل اللي تيعرفها اإلقليم خالل السنوات اللي 
ما تتكو ش فيها األمطار، وكذلك امللوحة اللي تيعرفها اإلقليم، فمازال 
متشبثين بالتزود من السد ديال تويين اللي تعطى االنطالقة ديالو أمام 

صاحب الجاللة وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا للسيد النائب، انتهى الوقت. تعقيب السيدة الوزيرة على 
التعقيبات، تفضلي.

عيسلدة ش2فيت أفلالل، عيوزي2ة عملنتدبل يدى وزي2 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

طانطان  املشكل  ديالهم،  التعقيبات  على  النائبة  السيدة  أشكر 
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أسهر عليه شخصيا، وأتمنى أنه يعد من املا�شي في مطلع سنة 2016 مع 
استبدال املضخات ديال الثقبين وتشتغل املحطة بالطاقة اإلنتاجية 

ديالها العادية.

فيما يتعلق بالنذرة، أظن بأن السنة املاضية كانت سنة ممطرة 
الحمد هلل ونتوفر على مخزون مهم، يعني كافي لسد االحتياجات من املاء 
الصالح للشرب، وأيضا مياه الري، قد  عرف بعض االضطرابات فقط 
في بعض املناطق اللي تزود عن طريق املوارد املائية الجوفية، ولكن هاذ 

االضطرابات سوف  عمل على تدبيرها بتنسيق مع الجهات املعنية.

املشكل ديال إقليم الصويرة، بالفعل كاين هناك نقص فيما يخص 
العالم القروي، ليست من ناحية املوارد املائية، املوارد  بالخصوص 
املائية موجودة، هناك سد ديال زرار اللي تقريبا الطاقة االستيعابية 
ديالو 70 مليون متر مكعب يتوفر على حقينة جد مهمة، ننتظر فقط 
الشروع في بناء محطة ملعالجة املياه وربط هاذ املناطق باملاء الصالح 
للشرب في السنوات املقبلة، والذي يشرف عليها املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب، نتمنى من هاذ املشاريع أنها تلقى النور في القريب 

العاجل حتى يعني  سد الخصاص اللي كتعا 2 منه إقليم الصويرة.

إقليم زاكورة بالفعل هي هاذ املناطق ديال الجنوب الشرقي بصفة 
l’avantage، كان عندها واحد االهتمام خاص  عامة حظات بواحد 
من طرف الوزارة، سواء عن طريق املنشآت املائية الكبرى سد أكدز وال 
سد تودغة أو عن طريق السدود التلية اللي شرفنا عليها بهاذ املناطق، 
بأن  نقول  النور. ويمكن  ترى  التي سوف  التلية  السدود  العديد من 
زاكورة، مشكل املاء الصالح للشرب بزاكورة إن شاء هللا في السنين 

املقبلة يلقى طريقه للحل، شكرا السيد النائب.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا لكن السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكن في هذه الجلسة، 
بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا.

نمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة 
للمتحدث األول السيد النائب املحترم وديع بنعبد هللا حول أحداث 
الشغب التي وقعت مباشرة بعد انتهاء مباراة ديال الديرب2، عن التجمع 

الوطني لألحرار، فليتفضل السيد النائب املحترم.

ف2يق  ائيس  بنعبد هللا  وديا  عيسلد  عينيئب  عيسلد  عينيئب 
عيتجما عيوطني يألح2عا:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلد عيوزي2،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

مرة أخرى يدخل هذا السؤال إلى قبة البرملان )الشغب في املالعب( 
كل ما تعيشه، وأنا غادي نتكلم بالخصوص عن مدينة الدار البيضاء 
ولو أن بعض املدن األخرى أيضا تعيش نفس املشكل. حالة من الرعب 
الحقيقية يعيشها سكان املناطق املجاورة للملعب، واملناطق اللي هي 

كتكون فيها املواكب اللي كتمر منها واحد العدد ديال املشاغبين.

إال كنا غادي نتلقاو السيد الوزير نفس األجوبة، ألن هذه سنوات 
كبير  مجهودات  الش.  كاين  ما  كنظن  املشكل،  هاذ  كنعيشو  واحنا 
كتقوم بها السلطات املحلية، كبيرة بزاف، واحنا عايشين ذاك ال�شي 
وكنعيشوه، فين ما كيكون �شي مبارة ديال الديرب2 وال مبارة ديال الفريق 

الوطني وال مباراة مهمة.

املنظومة  إطار  في  الوزير،  السيد  جديدة  مقاربة  خاصنا  اليوم 
املحلية، خاصنا مقاربة جديدة. اليوم الحمد هلل كاين رئاسة جديدة 
السيد  لكم  كنتوجه  وأنا  املحلية،  السلطات  وكاين  املدينة  ملجلس 
الرئيس، ألنكم حاضرين معنا بصفتكم وزيرا، مقاربة جديدة. كاين 
واحد امللعب اللي خاصو يدار في الدار البيضاء، ال يعقل أنه ملعب محمد 
الخامس يبقى تمة، ال يعقل بتاتا أن يجيو ويتقال لينا وتقال هنا في هاذ 
قبة البرملان مرتين وأكثر، بأنه ما يمكن ليناش نبنيو ملعب جديد اللي 
الدراسات ديال موجودة واألرض ديالو موجودة وكل �شيء موجود، ألن 
ما عندناش إمكانيات. واش األمن ديال الدار البيضاء، هذا راه الصورة 
املغرب كلها كتشوه بهاذ امللعب وما يقع بهذا امللعب. فرجاء، رجاء تكون 
مقاربة جديدة، وثانيا أنه امللعب تفكروا باش تبنيوه في أقرب وقت، ألنه 

املواطنين ديال الدار البيضاء حاسين بالحكرة، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. الكلمة للمتحدث الثا 2 السيد 
النائب املحترم عبد الخالق القروط2 عن ارتفاع حدة االحتجاجات على 
تد 2 الخدمات املقدمة من طرف املكتب الوطني للسكك الحديدية 
عن الفريق االشتراك2، هذا تحدث، آه عفوا، عفوا ، أعتذر. الكلمة 

للحكومة، تفضل السيد الوزير.

عيسلد احسن عيسكواي، وزي2 عيشبيب وعي2ييضل:

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

أشكر بداية السيد النائب املحترم وأعضاء فريق التجمع الوطني 
لألحرار، على إثارتهم لهذا املوضوع الهام، الذي  شاطركم السيد النائب 
التي  لالعتداءات  القوي  وشجبنا  التام  استنكارنا  خالله  من  املحترم 
تعرضت لها املمتلكات العامة والخاصة، والتي طالت أيضا رجال األمن 

في أحداث الشغب التي عرفتها مباراة الديرب2 البيضاوي األخير.

وجوابا على ما جاء في سؤالكم، أود اإلشارة إلى أن هذه األحداث 
بالرغم من اإلجراءات  اندلعت  الرياضية  والروح  القيم  البعيدة عن 
االحترازية التي سبقت تنظيم الديرب2، ومنها الندوة التي أشرفت عليها 
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السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات بحضور ممثلي السلطات األمنية 
لتسليط  الفريقين  وممثلي  والوطنية  املحلية  الرياضية  والفعاليات 

الضوء على ظاهرة الشغب وسبل محاربتها.

من  هامة  أمنية  مواكبة  الديرب2  مباراة  عرفت  ذلك،  إلى  إضافة 
خالل تواجد رجال األمن في مدرجات امللعب ومختلف الطرق واملسالك 
املؤدية إليه والفضاءات املحيطة به. وباملناسبة، أود التنويه بالعمل 
الجبار الذي تقوم به مختلف األجهزة األمنية الستتباب األمن وحماية 

املمتلكات.

على مستوى املركب وفي انتظار تمكين الدار البيضاء من مركب 
ريا�شي أكبر وأ سب للتطور الكبير الذي تعرفه هذه املدينة في مختلف 
املجاالت، فإن مركب محمد الخامس الذي يعد معلمة وطنية وذاكرة 
رياضية تاريخية هامة يصعب التفريط فيها، ستعرف عملية إصالح 
وتجديد ستساهم ال شك في ضمان تنظيم وتأمين جيد ملباريات داخل 

امللعب من خالل العمليات التالية:

صيانة مختلف املرافق وتجهيزات امللعب؛ .•

بمرافق  وملحقاته  امللعب  وتجهيز  جديدة  مدرجات  بناء  .•
جديدة؛

تذاكر  استعمال  لضبط  إلكترونية  ببوابات  امللعب  تزويد  .•
الدخول؛

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا. الكلمة للمتحدث الثا 2 السيد 
النائب املحترم عبد الخالق القروط2 عن ارتفاع حدة االحتجاجات على 
تد 2 الخدمات املقدمة من طرف املكتب الوطني للسكك الحديدة عن 

الفريق االشتراك2، فليتفضل مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عا ييق عيق2وط2 :

شك2ع عيسلدة عي2ئيسل،

غير سؤال ديال الفريق االشتراك2 هو اآلخر ما بعيدش عن الشغب، 
كاين  السكك2، ألن  الشغب  اللي غنتكلمو عليه هو  الشغب  غير هاذ 
العام كيتبع  الرأي  كاين  القطارات،  بالنسبة ملستعملي  كبير  احتقان 
الوقائع، ألن كاين تأخرات متكررة ومتعددة دون سابق إعالم،  هاذ 
كذلك هناك يعني الرداءة ديال هاذ الخدمات، بحيث عدد كثير من 
املسافرين تيعانيو من االكتظاظ، كذلك تيعانيو من املكيف الهوائ2، ال 
في وقت البرد وال في وقت الحر عندهم معاناة، وهاذ ال�شي تدار وكيتكرر 
وتيتعاود يعني ما�شي واحد الخطأ واحد املرة وقع، ال من ناحية احترام 
التوقيت وال من ناحية ديال هاذ الرداءة وال، وال من متدخل. اآلن وتيرة 
االحتجاجات ترتفع، ويعني كاين مخاوف على حساب انفالت أمني ألن 
الناس مشاو للسكك الحديدية تينعسو فيها، تيحتجو على هاذ الرداءة 
ديال هاذ الخدمة هاذي هاذي وعلى الضياع ديال األغراض ديالهم اللي 

مرتبطة باستعمال القطار. لذا السيدة الرئيسة، الفريق االشتراك2 
طرح هاذ السؤال بالضبط: أشنو هي التدابير اللي غتعمل الحكومة 

لحل هاذ املعضلة ؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي2 عملنتدب يدى وزي2 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيستلك عملكلف بيينقل:

بالفعل، املادة 104 تتسمح ملجلس النواب بأنه يطرح قضايا 
طارئة للرأي العام، وبالتالي أنا بدوري كممثل للحكومة، سأنور 
الرأي العام بخصوص ما طرح في ما يرتبط باالحتجاجات اللي هي 
مرتبطة بالسكك الحديدية. أوال، ألقول أن املوضوع ال يجب أن 
يوضع كله على املكتب الوطني للسكك الحديدية وعلى العاملين 
هذا القطاع، باعتبار أنه جودة الخدمات �شيء، ونحن  عترف ونقول 
على أن جودة الخدمات في تحسن، لكن ال ترقى إلى املستوى وإلى 
الطموح وإلى التطلعات ديال املغاربة، وأن الزال هناك أمامنا �شيء 
كثير لك2 نصل إلى الجودة وإلى الطموحات ديال الشعب املغرب2، 
هذا صحيح، لكن هناك تحسن على هذا الصعيد وهناك إجراءات 
متعددة. لكن، بما أن املوضوع أثير وقورن بالشغب، يجب، من 
موقعي كعضو في الحكومة، أن أقول على أن جزء من هذا الشغب 
وإلى  القطارات  تأخير  إلى  مدعاة  بذاته  هو  االحتجاج  هذا  ومن 
النقص من الجودة وإلى وإلى، باعتبار أن اليوم أصبح االحتجاج 
نموذج، أن يحتج اإلخوة املعطلون مثال، احنا نحن مع االحتجاج 
السلمي، ولكن أن تكون عندهم ملفات اللي هي مرتبطة بالوضع 
ديالهم كمعطلين أن ينزلوا إلى السكة الحديدية ويجيو أمام القطار 
فهذا أيضا يعطل القطارات وما عندو حتى �شي ارتباط بالخدمة 
في  أيضا،  نحن  اليوم  عا 2  وبالتالي  القطارات،  ديال  وبالجودة 
مرتبطة  هي  اللي  اإلجراءات  من  العديد  من  الحديدية،  السكك 
بالتكسير ديال الزجاج؛ برم2 القطارات بالحجارة؛ بالسرقة ديال 
األسالك وغيرها، وهذا يزيد، أنا قلت في األول تنعترف بأنه األمور 
يجب أن  عمل على تطويرها، ولكن كل ما يحصل اآلن ليس فقط 
هو من مسؤولية املكتب الوطني للسكك الحديدية، شكرا السيدة 

الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

عيسلد عيوزي2،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

هذه الجلسة هي آخر جلسة في سنة 2015، بهذه املناسبة أتمنى 
السنة امليالدية الجديدة بالنسبة للشعب املغرب2 سنة املزيد من 
الرقي واالزدهار، وأن يحفظ هللا أمن واستقرار بلدنا تحت القيادة 
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، شكرا 

لكم وافعت عاجلسل.
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نحض2 عاجلسل عيتسعين بعد عمليئتين

عيتيايخ : الثالثاء 24 ربيع األول 1437ه )5 يناير 2016م(.

عي2ئيسل : السيد املصطفى الغزوي، النائب الثامن لرئيس مجلس 
النواب.

عيتوقلت : ساعتان ودقيقتين، ابتداء من الساعة الثانية زواال.

جدول عألعميل: مناقشة األسئلة املتعلقة بالقطاعات التالية:

التربية الوطنية؛ .•

التضامن واملرأة واألسرة؛ .•

التشغيل؛ .•

التعمير؛ .•

االتصال؛ .•

السكنى؛ .•

الثقافة. .•

عيسلد عملصطفى عيغزوي، ائيس عاجلسل:

أش2ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي2حلم  عي2حمن  هللا  بسم 
عمل2سلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

افتتحت الجلسة.

في البداية سنة سعيدة للجميع.

عيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

نلتق2 مجددا في جلسة األسئلة الشفوية وذلك طبقا للفصل 100 
من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر والتي 
يتضمن جدول أعمالها 27 سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات وزارية 

مختلفة.

واآلن وفقا للمادة 101 من النظام الداخلي ملجلس النواب، أطلب 
الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  تالوة  املجلس  أمينة  السيدة  من 

فلتتفضل مشكورة.

عيسلدة أنلنل بوهدود، أنلنل عملجلس:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

لقد توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 27 سؤاال شفويا؛ 52 سؤاال 

كتابيا؛ 298 جواب عن أسئلة كتابية. أما األسئلة الكتابية املتبقاة دون 
جواب فهي 8961، شكر السيد الرئيس.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شك2ع عيسلدة أنلنل عملجلس.

حض2عت عيسلدعت وعيسيدة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن   شرع 
بسؤال عن ضعف  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  بقطاع  و ستهلها 
التعليم في الوسط القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراك2، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نحمد أجد ل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

عيسلد عيوزي2،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

الوسط  في  التعليم  تردي وضعية  أسباب  هي  ما  الوزير،  السيد 
القروي، وكيف سيتم معالجة هذه االختالالت البنيوية؟ شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

شك2ع عيسلد عينيئب،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

جوابا على هذا السؤال، الوزارة تتابع باستمرار وضع التعليم في 
العالم القروي وتوليه عناية خاصة، ويظهر ذلك من عدة مؤشرات، 
بالعالم  تتواجد  التعليمية  املؤسسات  مجموع  من   54% أن  بحيث 
القروي. كما أن الوزارة أقبلت على تجربة جديدة ترتبط بفكرة املدارس 
الجماعاتية، بحيث أنه أ شأت 111 وحدة على املستوى الوطني وفي 
العالم القروي؛ %57من الداخليات يحتضنها العالم القروي. كذلك 
بالنسبة للموسم الدرا�شي، فقد عرف فتح 53 مؤسسة تعليمية و49 

داخلية وكلها أحدثت جديدة بالعالم القروي.

الهذر  وتخفيض  التمدرس  لتشجيع  االجتماعي  للدعم  بالنسبة 
املدر�شي، وصلت  سبة املستفيدين من مبادرة »مليون محفظة« إلى 

 سبة %63 في العالم القروي، كذلك...
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عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد أجد ل:

إصالح  أجل  من  أوراش  فتحت  التناوب  حكومة  الوزير،  السيد 
بغينا  اآلن  القروي،  بالعالم  التمدرس  رفع  سبة  بينها  ومن  التعليم 
 عرفوكم انتما أشنو درتو لنا ؟ آش درتو لنا، الهذر املدر�شي؟ أجيو للعالم 
في  القروي، كاين خصاص  العالم  في  التعليم  القروي وشوفوا حالة 
رجال التعليم، كاين االكتظاظ 45-40 تلميذ في القسم، كاين اإلهمال، 
كاين التهميش، كاين البنيات التحتية، واش املدارس ما عندها ال ماء ال 
ضو مدارس؟ كيفاش غادي يقرا هاد الولد؟ فين هي املدارس؟ في حين 
انتما جايين اليوم تتقول لنا بأنكم درتوا واحد البرنامج، آشمن برنامج 
درتو؟ دابا الناس في العالم القروي راه ما كيقراوش السيد الوزير، باش 
نكون صرحاء، واألكثرية الفتيات، واش الفتاة غادي تم�شي 3 كيلومتر 4 
كيلومتر للقسم باش تقرا في العالم القروي؟ واش التلميذ الصغير اللي 
ياله دخل، واش انتما دايرين االندماج دايرين قسم فيه 2 د املستويات، 

هاد املعلم آش غيقري املستوى األول وال الثا 2؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هنالك من تعقيبات إضافية؟ إذا ال 
أحد. سؤال عن وضعية املدارس الجماعاتية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عيفتيح كميل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

عيسلد عيوزي2 عملحترم،

 سائلكم اليوم حول حصيلة الحكومة بخصوص إنجاز املدارس 
الجماعاتية وحول كذلك وتيرة إنجاز هذا النوع من املدارس، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

اعتمدت  التي  الحلول  ضمن  من  الجماعاتية  املدارس  شكرا، 
لتشجيع وتعميم تمدرس التالميذ في العالم القروي. أشرت إلى أن عدد 
هذه املدارس حاليا هو 111 مدرسة، ستعمل الوزارة على استكمال 
بناء 12 مدرسة جماعاتية خالل 2016. هذه املدارس حاولت الوزارة أن 
تواكب تأسيسها وعملها بإطالق دراسة تقييمية دائمة، من إيجابيات 
العالم  في  التمدرس  وتشجيع  املدر�شي  الهذر  من  الحد  التجربة  هذه 

القروي.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيفتيح كميل:

شك2ع عيسلد عيوزي2،

ديال  املوضوع  لهاد  واملعاصرة  األصالة  الفريق  داخل  إن طرحنا 
بأنه الحكومة لم تقتنع بعد بأهمية  التربية والتكوين، يقتنع أساسا 
هذا القطاع. فف2 الوقت اللي 4 خطب ملكية سامية في الوالية الحالية 
البرملان،  داخل  ملك2  وخطاب  والتكوين  التربية  قطاع  بخصوص 
واملجلس األعلى للتربية والتكوين هيأ رؤية استراتيجية على املستوى 
القصوى  باألهمية  اقتنعتش  ما  مازال  الحكومة  التنفيذي،  اإلجرائ2 
ديال هاد القطاع، وبالتالي فواقع التعليم اليوم بوجود 6000 وحدة 
مدرسية تقريبا مشتتة على مختلف أقاليم وجهات اململكة، بما تطرحه 
من مشاكل، لذلك انبثقت فكرة املدارس الجماعاتية كبديل لتحسين 
جودة التعليم والرفع من التمدرس وإعادة الثقة للمدرسة العمومية 

واملفتقدة حاليا.

من  املجموعة  واحد  معالجة  أو  يمكنها حل  الجماعاتية  املدارس 
اإلشكاليات اللي تيعانيها قطاع التعليم، وهو:

أوال: النقل املدر�شي، لألسف الشديد الحكومة ما تقدمتش بشكل 
جيد في هذا القطاع؛ كذلك تحفيز وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، 
زالت غير مشجعة وغير مشرفة؛  ما  الوطني  املستوى  املؤشرات على 
كنلقاو تضارب داخل  التربوية، لألسف  املناهج  إشكالية  كذلك حل 
نفس املكونات ديال الحكومة؛ حل إشكالية إكراهات النقص في املوارد 
البشرية اللي كتشكى منها القطاع دائما واألقسام املشتركة؛ معالجة 
شروط السكن واإلطعام وتسهيل املراقبة والتأطير؛ هذه مؤشرات كلها 

كتبين أن القطاع في تدهور مستمر، لذاك .....

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
اجتياز  منح رخص  املوالي حول  للسؤال  نمر  أحد.  ال  إذن  السؤال؟ 
مباريات التعليم العالي ألساتذة الحاصلين على الدكتوراه، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة عيسعد ل بن عيعسيويل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

لشهادة  الحاملين  األساتذة  من  العديد  يعا 2  الوزير،  السيد 
بعض  مديري  رفض  من  التعليمية  األسالك  مختلف  في  الدكتوراه 
العالي،  التعليم  مباريات  اجتياز  منحهم رخص  الجهوية  األكاديميات 
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في حين يحظى بعض األساتذة من هذه الرخص ألنهم تابعين لدوائر 
نفوذهم، لذلك  سائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املستعجلة التي 

ستتخذونها لرفع املعاناة عن هذه الفئة من األساتذة وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير املحترم.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شك2ع عيسلدة عينيئبل،

وللنيابات  الوزارة فوضت لألكاديميات  بخصوص هذا املوضوع، 
سلطة منح هذه التراخيص. األكاديميات والنيابات تعمل على أخذ بعين 
االعتبار الخصاص والحاجة في مناصب األساتذة وتمنح الترخيص أخذا 

بعين االعتبار عدم املساس بالسير العادي للمؤسسات التعليمية.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السادة النواب، تفضل السيد 
النائب.

عينيئب عيسلد أحمد بوخبزة:

السيد الوزير كنشكركم على الجواب ديالكم، األمر السيد الوزير 
كيتعلق بحوالي 1500 دكتور موزعين على 12 األكاديميات، والضرورة 
ديال تجاوز العرقلة ديال الترخيص للمباراة اللي كيتعرضوا لها البعض 
منهم، علما أن كاين هناك لقاءات بين تمثيليات نقابية فيها اتفاقات 
أنهم  التزام من طرف السادة األساتذة  اللي كاين  ولجن موضوعاتية 
يكملوا السنة الدراسية في حالة النجاح ديالهم في املباريات، ثم السيد 
الوزير حنا كنشتغلوا في حكومة واحدة، قطاع التعليم العالي يتكلم عن 
الحاجة ديالو إلى األطر العليا وكيتكلم على تزايد عدد املتقاعدين في 

السنوات القليلة املقبلة...

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذن ال 
أحد. فيما يلي ستة أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بوضعية 
املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، لذا أقترح على السيدات والسادة 
النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير،. 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

عينيئب عيسلد عبد هللا أوثياي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

عيسلد عيوزي2،

تعرف املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين مقاطعة كاملة للدروس 
في كل ربوع اململكة، ضدا على املرسومين الصادرين بخصوص فصل 
التكوين عن التوظيف وتقليص املنحة. وبالنظر ملآل مستقبل الطلبة 
بهذه املراكز وحصص الدراسة التي يصعب تعويضها،  سائلكم السيد 
الدروس  لقاعة  الطلبة  لعودة  اتخذتموها  التي  التدابير  عن  الوزير، 

وضمان تكوين جيد وشكرا.

عيسلد عي2ئيس عاجلسل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نحمد عيسملي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السنة  يوليوز من  في شهر  الحكومة  املوضوع، صادقت  نفس  في 
املاضية على مرسوم 2.15.588 والذي بموجبه تم فصل التوظيف عن 
التكوين، هل من وسائل مواكبة لحل لهذه القضية؟ وشكرا السيد 

الرئيس.

عيسلد ائيس عاجلسل:

السؤال الثالث وهو آ 2 للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة بش2ى ب2جيل:

املضربين  األساتذة  مع  تعاملكم  أسس  هي  ما  الوزير،  السيد 
املتدربين؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة النائبة، السؤال الرابع وهو آ 2 للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد حسين عيتيب2:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

عيسيدة عينوعب،

عيسيدة عيوزاعء،

والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية  املراكز  تعرف  الرئيس،  السيد 
إصدار  نتيجة  مشروعة،  مطالب  عن  للدفاع  متوالية  احتجاجات 
التربية  وزارة  بموظف2  الخاص  األسا�شي  بالنظام  يتعلقان  مرسومين 
الوطنية وإحداث وتنظيم املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين دون أن 
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تقوم الوزارة بأية مبادرة ملعالجة هذا امللف. السيد الوزير، ملاذا هذا 
التعامل مع االحتجاجات التي تعرفها هذه املراكز ومتى سيتم فتح حوار 
بناء ومسؤول في املوضوع والنظر في هذين املرسومين بما يضمن السير 

العادي واملنتظم لهذه املراكز؟ شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس عاجلسل:

للسيدات  آ 2  أيضا  الخامس وهو  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحرك2، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نحمد سعدون:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

عيسلد عي2ئيس،

عيسيدة عيوزاعء،

إخوع 2 أخوعت2،

التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  السابقة،  سائلكم  كاألسئلة 
قامت بها الحكومة من أجل حل اإلشكاالت املرتبطة بوضعية هؤالء 
األساتذة املتدربين، وهل تم فتح قنوات الحوار بين الحكومة وممثلين 

عن هؤالء املضربين؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، السؤال السادس وهو أيضا آ 2 للسيدات والسادة النواب 
السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  االشتراك2،  الفريق  من  املحترمين 

تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

سؤالنا هو في وحدة املوضوع حول أزمة األساتذة املتدربين، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شك2ع عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

جوابا على هاذ السؤال، الذي سبق أن أجبت عليه وسبق أن كذلك 
قدمت  الوزارة  التوضيحات،  بعض  الحكومة  رئيس  السيد  قدم  أن 
توضيحات بخصوص هذا املوضوع في لجنتي التعليم في البرملان، كما 
أصدرت الحكومة بالغا بخصوص هذا املوضوع عقب مجلسها الحكوم2 

ل 19 نونبر، استجابة للسيد رئيس الحكومة توضيحات.

يتابعون  الذين  املتدربون  الطلبة  أن  نؤكد على  السياق،  في هذا 
دراستهم حاليا في املراكز الجهوية للتربية والتكوين اجتازوا املباراة، مع 
علمهم باملقتضيات الجديدة التي أدرجت في اإلعالن على املباراة، كما 

صدر بالغ رسمي في هذا الشأن بتاريخ 25 يوليوز 2015، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدات والسادة النواب املحترمين 
بفريق العدالة والتنمية، تعقيب، تفضل السيد الرئيس.

عينيئب عيسلد عبد هللا بووعنو، ائيس ف2يق عيعدعيل وعيتنملل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

فيها باس زعما كون، وخا كان فيه بالغ،  الوزير، ما كان  السيد 
مزيان تكونوا عاودتوه، ألنه سيفيد جدا ألنه كون كان عندو آثار كان 
غادي يحدثها بمجرد توزيعه. كاين تصريحات كثيرة ديال السيد رئيس 
الحكومة في هذا املجال، أنا أؤكد وأنا على كل حال طبيب، مرينا في 
هاذ األزمة في سنة 94-95-96-97، ألنه نفس األمر هذا الفصل ما بين 
التكوين وما بين التوظيف دائما غادي يخلق هذا النوع من التشويش، 
لذلك ما كاينش من غير الحوار، خص الحوار مع هاد الناس وأننا نلقاو 
في املرحلة الراهنة نلقاو حلول انتقالية، ألنه اليوم هذا التصعيد من 
هذه الجهة أو من هاد الجهة ما غيحلش املشكل، اللي غيحل املشكل هو 

االتفاق على واحد األرضية اللي غنتجاوزوا بها هاد املعضلة...

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت، تعقيب السيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نحمد عيسملي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

حنا بدورنا في نفس السياق، حبذا لو تحل الحوار مع هاد الناس ألن 
هاد االحتجاجات على مختلف املدن املغربية، كيخلق واحد النوع من 
البلبلة، وهاد فصل التوظيف عن التكوين ربما التوجه ديال الحكومة 

كتشوف فيه حوايج أخرى.

حنا كنقترحو السيد الوزير، عالش ما تعطالهومش اإلمكانية للفئة 
التي لم تحظ بالتوظيف أثناء التخرج من اجتياز مباراة التوظيف، ملاذا 
ال تعطى لهم األولوية لتشغيلهم مثال في التعليم العموم2 وتكون لهم 
األولوية عوض حاملي الشهادات بدون تكوين، عوض رجال التعليم 
تعطى  الخصو�شي،  التعليم  إلى  العموم2  التعليم  من  ملتوية  بطرق 
هذه األولوية لهذه الشريحة حتى يتفاءلون في حياتهم، ألن ملي كيدخل 
اإل سان للتكوين، وهاد ال�شي اللي كنا كنعرفوا قديم في الحكومات 
السابقة، أن ملي كيلتجأ اإل سان للتكوين كيكون ضمن واحد %50 في 
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التوظيف وفي املسار ديال الحياة ديالو وكيبني املستقبل ديالو على هاد 
الوظيفة اللي التحق بها.

الحكومة،  تمثلون  وأنتم  الوزير،  السيد  منكم  كنلتمس  ولهذا 
باش توجدوا واحد الحل ويكون عاجل لهذه الفئة حتى ما تبقاش هاد 
االحتجاجات على مستوى مختلف املدن التي تتوفر على مراكز وشكرا 

السيد الرئيس.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، التعقيب للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئبل عيسلدة بش2ى ب2جيل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، سبق وأجبتم على هذه التساؤالت ولكنكم لم تشفوا 
الغليل اآلن وال قبل اآلن. السيد الوزير، األمر يتعلق برجال وبنساء 
معهم،  مطلقا  تضامنا  نتضامن  ونحن  كان،  أيا  ليسوا  هم  التعليم، 
ليس بالشارة واإلشارة فقط ولكن بالقلب والعقل والوجدان السيد 
بأن  نطالبكم  نحن  الوزير،  السيد  للوطن  حماة  هم  هؤالء  الوزير. 
تغيروا سياستكم في التعامل مع هذا امللف، األمر أمرا مبدئيا السيد 
الوزير،. هؤالء حماة للوطن يدافعون عن القيم ويدافعون عن الغزو 
الفكري والثقافي الذي  عا 2 منه هنا وهناك. من العار السيد الوزير، أن 
نتساهل وأن  ستخف بمطالبهم. خطأ جسيم السيد الوزير، أن  عنفهم 
وأن نقوم بتعنيفهم وبالتنكيل بهم، نحن ال نقبل هذه االعتداءات على 
رجال و ساء التعليم. خطأ جسيم السيد الوزير أن نتجاوز الدستور 
ملفات  في  وتدبر  حكمة  ومن  تشاركية  مقاربة  من  عليه  ينص  فيما 
مصيرية، كما هو الشأن في هذا امللف. خطأ جسيم السيد الوزير، أن 
نتجاوز الخطابات امللكية السامية واإلرادة السامية، في تنمية بشرية 

يكون محورها األستاذ واملعلم بكافة مستوياته وبكل أنواعه.

السيد الوزير، خطأ جسيم أن ال ننصت إلى نبضات الشارع وأن 
ال  عتمل العقل والحكمة السيد الوزير، والحكمة تقت�شي أن نقوم 
جميعنا احتراما وإجالال لرجل التعليم. الحكمة تقت�شي السيد الوزير، 

أن تقوم، قم السيد الوزير:

قم للمعلم وفه التبجيال * كاد املعلم أن يكون رسوال

ليثنا  ستشعر كنه املعا 2 ونصل إلى صرح املبا 2، لنتفادى كل هذه 
املشاكل التي نتخبط فيها اآلن السيد الوزير.

السيد الوزير، كنا نتمنى أن تتعاملوا مع هذا امللف بموضوعية 
أكثر وبجدية أكثر، تشتكون من قلة األطر، تشتكون من االكتظاظ 
في املدارس وأنتم تضربون باألطر عرض الحائط. هذه السيد الوزير، 
سياسة ال تنم عن حكامة وال تنم عن تسير هذا القطاع بجدية وبحكامة. 

تّدعون أن أولويتكم هي القطاع االجتماعي أو ليس التعليم من ...

عيسلد ائيس عاجلسل:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  تعقيب  الوقت،  انتهى 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد، تفضلوا السيد 

الرئيس.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين، ائيس عيف2يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

فعال، أوال »ال تجتمع أمتي على ضاللة« هذا حديث، أغلبية ومعارضة 
تجمع اليوم على طرح هذه اإلشكالية، بمعنى هناك أزمة، هناك واقع، 
وفي  اعتصام  في  اآلن،  42 مؤسسة  أعتقد  مقفلة،  هناك مؤسسات 
إضراب ألزيد من شهرين، وهناك سنة، ربما أنه هذا الوضع سيؤدي 
إلى سنة بيضاء. ونحن  عرف بأنه التعليم ببالدنا على أبواب اإلفالس، 
واستمرار هذا الوضع هو إعالن لإلفالس. السنة القادمة بما سنواجهها 
؟ أنه أكيد غادي يكون كذلك ستعرف مدارس ومؤسسات تعليمية 

اإلغالق التام في ظل استمرار هذا التعنت. الحوار ثم الحوار، كفانا...

عيسلد ائيس عاجلسل:

الرئيس،. تعقيب السيدات والسادة  الوقت، شكرا السيد  انتهى 
النواب املحترمين من الفريق الحرك2، فليتفضل أحد السادة النواب.

عينيئب عيسلد نحمد عألع2ج، ائيس عيف2يق عاح2ك2:

عيسيدة عيوزاعء،

إخوع 2،

فعال، ندعو الحكومة بأن تفتح الحوار مع هؤالء الطلبة، وبالنسبة 
ملعاهد التكوين التي هي مغلقة، لألسف ستؤدي إلى مشكل خطير، كما 
قال أحد زمالئ2 السابقين، ستؤدي إلى سنة بيضاء لسنا محتاجين إليها، 
و عرف ما هو الخصاص املتواجد في املؤسسات التعليمية. لذلك، أدعو 
الحكومة أن تجد حال ير�شي الجميع.  عرف بأن املناصب املالية التي 
تعطى لوزارة التعليم هي غير كافية، لذلك كان على رئيس الحكومة أن 
يرفع من املناصب املالية حتى يمكن أن نزاوج بين التكوين وبين املباراة، 

شكرا لكم.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، تعقيب السيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االشتراك2، تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،
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هذه لحظة منعطف، تشهد األغلبية وتشهد املعارضة أن الحكومة 
الفرق  كافة  أن تطلب  اليوم  ما معنى  وا عزاال سياسيا.  تعيش عزلة 
من  نطلب  أن  يجب  هل  تحاور؟  أن  املوقرة  الحكومة  من  البرملانية 
الحكومة أن تحاور أكثر ما يعنيها اليوم من ملفات اإلصالح أو املعالجة 
الذي هو التعليم؟ هل يجب أن نقول أنه غير مفهوم كيف للحكومة 
أن تنهج، وهي التي موكول لها احترام والعمل على الحفاظ على سياسة 
الدولة، هذه سياسة املباغتة. هاد األساتذة املتدربون، عكس ما صرح 
به السيد رئيس الحكومة وما صرحتم به السيد الوزير، لم يكونوا على 
علم، والبالغ يعني من يعنيه، الناس تتعامل بالقوانين، واملذكرة 09/15 
ها هي أمامنا، تتحدث عن املرسومين القديمين ما�شي على املرسوم 

الجديد وهي اللي على أساسها...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات 
السيد  تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  األسئلة؟  لهذه  بالنسبة  إضافية 

النائبة.

عينيئبل عيسلدة سللمل ف2جي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة أجمعت القبة على حيف وظلم لحق 
باألساتذة املتدربين، كيف ال؟ مرسومان ظاملان تمت املصادقة عليهما 
خالل فصل الصيف، وكأننا في تكتم وفي محاولة تهريب قوانين حتى ال 

تتم اعتماد مقاربة تشاركية.

خفض  والثا 2  التكوين،  عن  التوظيف  فصل  األول  مرسومان: 
من املنحة. في زمن التهاب األسعار،  عمد إلى التخفيض من املنحة من 

2400 إلى 1200 درهم.

التوظيف،  عن  التكوين  فصل  إذ  ظالم  مرسوم  األول  املرسوم 
وأصبح األستاذ متدربا مواجه ب 3 مباريات: املباراة األولى تتعلق بولوج 
التأهيل؛  شهادة  ومنح  التكوين  بنهاية  تتعلق  الثانية  املباراة  املركز؛ 
واملباراة الثالثة من أجل التوظيف وحسب مناصب الشغل، وفي ذلك 
حيف وإجحاف، ملاذا السيد الوزير؟ ألن املرسومان طبقا بأثر رجعي، 
لم ينشرا في الجريدة الرسمية إال بعد ولوج األساتذة املتدربين املراكز 

الجهوية للتكوين والتعليم.

لذلك، فإن قمة اإلجحاف أال يقع اعتماد املقاربة التشاركية، أن 
يلحق حيف بهذه الفئة من األساتذة املتدربين، الذين ووجهوا بمختلف 
تعتمد  أن  يعقل  كيف  حقوقهم.  في  هضموا  الذين  العنف،  أنواع 

الحكومة سياسة...

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيدة النائبة، انتهى الوقت. التعقيب للسيد الرئيس.

عينيئب عيسلد عبد هللا بووعنو، ائيس ف2يق عيعدعيل وعيتنملل:

الفترة  هاد  الوزير،  السيد  األساسية  الفكرة  غادي  عاود  أنا 
االنتقالية وال بد خاصها تدبر بالحوار، الناس دوزت في 12-13 شتنبر 
االمتحان، املرسوم ثم اإلعالن عن النتائج كان في 5 أكتوبر، 8 أكتوبر 
عاد خرج املرسوم صحيح هما دوزو وهما في علمهم هذا الفصل، لكن 
هاد املرحلة االنتقالية راه ما كاينش �شي طريقة غير الحوار، ما يمكنش 
ال بالعنف وال باملواجهة وال ما دام هما سلميين خاصهكم تعاملوا معهم 

سلميا راه ممكن يتحل، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

بالفعل، حينما تفشل الحكومة، بشهادة األغلبية واملعارضة، في 
أن تنجح حوارا، فهذا هو العزلة السياسية التي لن تجعل من املمكن 
أن تدبر إشكاليات كبيرة ومواضيع كبيرة بشأن إصالح التعليم، إضافة 
للتدخالت العنيفة في حق هؤالء الذي كادوا أن يكونوا رسال، وعندنا 
حاالت من الشلل النصف2 والتدخل العنيف في حقهم، و ساء حامالت 
سقط حملهن وهناك كسور، اليوم يمكن أن تسبب عاهات مستديمة، 
أهذا هو ما يمكن أن يكون عليه حوار في عهد حكومة دسترة التشاركية؟ 

شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، هل هناك من تعقيب آخر؟ تفضلوا السيد 
الرئيس.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين، ائيس عيف2يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل:

السيد الوزير، أوال كما أكدنا على أنه اآلن إجماع ديال نواب األمة 
على ضرورة يعني حل هذا املشكل، فلذلك نناشد الحكومة بتجنب 
مواجهة  في  العصا  إلى  اللجوء  إلى  وكذلك  املسدود  الباب  سياسة 
املعتصمين واملتظاهرين، وضرورة إيجاد الحل العاجل لهذه اإلشكالية 

يعني في أقرب وقت ممكن لتفادي األزمة، تأزيم األزمة وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلدنحمد عيسملي:

عيسلد عي2ئيس،

حنا بصراحة، ملا رأينا أن هناك إجماع على هاد القضية، واللي 
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تعتبرت اآلن قضية وطنية، حنا عندنا ثقة كبيرة في الحكومة، رغم أنها 
حطت هاد املرسوم اللي فصل التوظيف على التكوين، فلنا الثقة كبيرة 
في هاد الحكومة باش تلقى الحل لهاد املعضلة التي اعتبرها الجميع أنها 
معضلة الساعة. فكنلتمسوا باملناسبة من السيد الوزير، بصفته ومن 
خالله الحكومة، باش تلقى حل في إطار حوار، وكما عودتنا الحكومة 
على الحوارات في حل جميع القضايا ديال املجتمع املغرب2، فهذه أعتقد 
أنها سهلة وبالسهولة بمكان باش الحكومة تلقى لها حل في أقرب اآلجال 

وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تفضلوا السيد الرئيس،.

عينيئب عيسلد نحمد عألع2ج، ائيس عيف2يق عاح2ك2:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

حنا كنسجلوا في الفريق الحرك2 بأن الحكومة مسؤولة، ويعني حنا 
عندنا األمل، من خالل الحوار والتفعيل، ألن هاد الحكومة هاذي منذ 

2011 وهي تفّعل الديمقراطية التشاركية. وفرق األغلبية حينما تساءل 
كفرق  ديالها  القناعات  من  انطالقا  تسائلها  بالفعل  هي  الحكومة، 

األغلبية وكمساندة ديالها للحكومة، وحنا عندنا اليقين بأن الحكومة 

ستحل هذه اإلشكالية بالحوار، الحوار املؤسسات2 الذي سير�شي جميع 

األطراف وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الرئيس، فريق التقدم الديمقراط2.

عيتقدم  ف2يق  ائيس  اوكبين،  اشلد  عيسلد  عينيئب 
عيد مق2عط2:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

الواقع أن البالد، يجب أن  عمل جميعا ك2 نتفادى أي سنة بيضاء 

فيما يتعلق بالتكوين، البالد محتاجة لهاد األساتذة املتدربين وكندعو 

لجوج األمور أساسية:

أوال، االبتعاد وتفادي العنف واالصطدام ما أمكن، نحن في فريق 

التقدم الديمقراط2 ننبذ العنف من أي جهة وأي طرف كان؛ ننادي 

أيضا بالحوار والنقاش الهادىء واملسؤول باش نلقاوا جماعيا املخارج 

املمكنة باش نخرجو من الوضعية واملشكلة القائمة شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، إذن رد السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

عيسلد عي2ئيس،

نتفهم كل اآلراء واملواقف التي تم التعبير عنها بروح وطنية، ولكن 

ال  عتقد أن مجال التعليم يمكن أن يكون موضوع املزايدة، الجميع له 

قناعة بأن رجل التعليم هو محور العملية التعليمية ومنه يبدأ اإلصالح 

دائما.

الوزارة، في إطار الحكومة، اعتمدت هذه االختيارات عبر مراسيم 

مرت بعدة مراحل. الوزارة تسير في اتجاه تسير تنزيل الرؤية االستراتيجية 

التي اعتمدها املجلس األعلى للتعليم وكذلك التدابير ذات األولوية التي 

كانت موضوع نقاش واسع، والتي تندرج فيها مقتضيات تتعلق بالعنصر 

البشري وهي اقتراحات غير مسبوقة.

الحكومات  وحتى  بذلك  الحكومة  التزمت  وكما  الخاص  التعليم 

السابقة، في حاجة إلى أطر وفي حاجة ملجهودات تقوم بها الحكومة 

لتمكينه من األطر املناسبة والعدد املناسب، عدد مناصب هذه السنة 

9850 طالب متدرب، إذن هناك  7000 منصب، هناك  املتوفرة هي 

فرص تعادل %70 لولوج الوظيفة هذه السنة. وكما قال السيد رئيس 

الحكومة، املجال املفتوح للسنة املقبلة لباقي املرشحين وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، نقطة نظام السيد الرئيس.

يلوحدة  عالستقاللي  عيف2يق  ائيس  نضلين،  عيد ن  نوا 
وعيتعيديلل ) نقطل نظيم(:

غير السيد الرئيس باش نضبطو األجوبة ديالنا، أوال نحن في حوار مع 
الحكومة وال نتزايد، راه جميع الفرق برمتها هي تجمع، من باب الشعور 

للسيد  التنبيه  فلذلك هد  ما�شي،  راه  الوضع،  باملسؤولية، بخطورة 

الوزير، الحكومة هي التي تزايدت، وزارة التربية الوطنية هي اللي كتزايد، 

شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

األقاليم  ببعض  املنهي  للتكوين  العاشر حول خلق مراكز  السؤال 

املحدثة للسيدات والسادة والنواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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عينيئب عيسلد عبد هللا عيبوكللي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

عيسلد عيوزي2،

إقليم  عمالة  ضمنها  ومن  املحدثة  األقاليم  من  مجموعة  تفتقر 
الدريوش ملراكز متخصصة في التكوين املنهي، هل من تدابير وإجراءات 
حكومية تم اتخادها لخلق مجالس التكوين املنهي بمجموعة من األقاليم 

املحدثة، إقليم الدريوش نموذجا؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

أود التأكيد في البداية، أن إحداث مؤسسات جديدة للتكوين املنهي 
تتم عن طريق إنجاز دراسات للحاجيات ودراسة الجدوى في هذا الصدد.

بالرجوع إلى املعطيات اإلحصائية على الصعيد الوطني، نجد بأن 
التكوين املنهي كان يتوفر في املوسم الدرا�شي 2014-2015 على 1921 
مؤسسة للتكوين املنهي، منها 539 مؤسسة بالقطاع العموم2؛ بلغ عدد 

املتدربين خالل هذا املوسم 391.000 متدرب.

بالنسبة للجهة الشرقية التي ركز عليها السؤال، يتوفر جهاز التكوين 
املنهي بهذه الجهة برسم املوسم الدرا�شي 2014-2015 على 144 مؤسسة 
للتكوين املنهي. في إقليم الدريوش كذلك، تتوفر الوزارة على مجموعة من 
مؤسسات التكوين املنهي وعلى عدة داخليات مهمة طاقتها االستيعابية 
60 سرير. ويمكن ألبناء اإلقليم املذكور كذلك االستفادة من إمكانية 

التسجيل في مؤسسات أخرى تقع في الجهة، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيبوكللي:

املجهودات  ينكر  أن  باملقابل ال أحد يمكن  الوزير،  السيد  شكرا 
اعتمدتها  التي  الطموحة  الوطنية  واالستراتيجية  الجبارة  الحكومية 
الكبيرة  والعناية  املنهي،  التكوين  بقطاع  النهوض  بهدف  الحكومة 
لهذا  نصره هللا  السادس  امللك  لجاللة  الشخ�شي  املولوي  والحرص 
القطاع الواعد، نظرا ملا يشهده من إقبال من طرف الشباب الراغب في 
الحصول على شهادة التكوين في مجال متخصص من املجاالت املخولة 

له ولوج سوق الشغل من بابه الواسع.

إال أنه السيد الوزير وفي إطار تعزيز البنيات التحتية بمجموعة من 
العماالت واألقاليم املحدثة ومن بينها عمالة إقليم الدريوش نموذجا، 

فإننا نناشدكم السيد الوزير بضرورة خلق وإنجاز مراكز للتكوين بهذا 
اإلقليم الفتي الذي طاملا يشهد غيابا ملثل هذه املؤسسات، علما أنه 
يحتوي على ثالث بلديات و20 جماعة قروية بساكنة تقدر ب 230.000 
 سمة. وهذه معطيات رقمية تجسد الواقع وتؤكد بامللموس الحاجة 
امللحة لساكنة وشباب هذا اإلقليم ملثل هذه املراكز املتخصصة في 
مجال التكوين املنهي واستقطاب الشباب الراغب في التكوين والتكوين 

بالتدرج املنهي وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكر السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن ال أحد رد السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

أريد، في جواب مقتضب، أن أبشر السيد النائب بأن هناك برمجة 
ملؤسسة للتكوين املنهي بإقليم الدريوش، والتي من املزمع أن ينطلق 

التكوين فيها خالل سنة 2017 وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكر السيد الوزير، سؤال عن دور التربية غير النظامية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد هللا أبوفياس:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، مر أكثر من 15 سنة على ميثاق التربية والتكوين الذي 
جاء بتصور إلصالح منظومة التربية والتكوين، بما في ذلك التربية غير 
النظامية للمساهمة في هذا اإلصالح، األمر الذي يتطلب من الحكومة 
إعطاء توضيحات الزمة بشأن نتائج هذا اإلصالح، خاصة فيما يتعلق 

بعدد املدمجين في التربية النظامية وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

ملعالجة ظاهرة االنقطاع عن الدراسة أرست الوزارة برنامج للتربية 
الغير النظامية، كعرض تربوي تكاملي مع املدرسة، ينجز بشراكة مع 
املجتمع املد 2. واعتمدت الوزارة مقاربتين عالجية ووقائية، العالجية 
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تتوجه للتالميذ املنقطعين عن الدراسة من أجل توفير فرصة ثانية 
للتربية والتكوين، يستقطب هذا البرنامج حاولي 35 ألف مستفيد وقد 
استفاد منه إلى حد اآلن 700 ألف تلميذ وتلميذة؛ ثم املقاربة الوقائية 
التي تتوخى إرساء اليقظة التربوية، من خالل التعبئة املجتمعية وتنجز 
على مرحلتين خالل شهر أبريل، حيث تنظم عملية »من الطفل إلى 
الطفل«، ثم كذلك تليها مرحلة ثانية خالل شهر شتنبر وبداية أكتوبر 

تسمى »قافلة للتعبئة املجتمعية«، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد أبوفياس:

اسمحوا لي السيد الوزير، أن أؤكد لكم أن الواقع �شيء آخر. إن 
واقع التربية غير النظامية يؤكد بامللموس أن هناك فشل يجب أن نقر 
به و عترف به، واسمحوا لي إن قلت لكم أيضا أنه هذر للمال، بحيث 
الجمعيات.  كبير من  لعدد  بالنسبة  بقرة حلوب  القطاع  أضحى هذا 
التربية  فمعيار النتائج السيد الوزير واألهداف هو ما جاء به ميثاق 
والتكوين نفسه، هو إدماج يافعين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و16 سنة 
في التربية النظامية. املدمجون اليوم بالنسبة للحواضر والقرى يكاد 
يكون منعدما، وتأكدوا السيد الوزير أن ما يصلكم من تقارير في هذا 
الشأن ال عالقة له بالواقع، لذا يجب أن نقر بالفشل ونتحلى بالشجاعة 
السياسية و علن عن أجندة جديدة ليست التي جاء بها امليثاق ونتفق 

على أجندة جديدة حتى ال نبقى تائهين في عمل غير منتج، بل في عمل...

عيسلد ائيس عاجلسل :

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 

السؤال؟ رد السيد الوزير املحترم.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

الوزارة دائما على استعداد لتلق2 أي مالحظات، وهي تتابع دائما 

الوضع في هذا املجال لتطوير ولتحسين باستمرار بتنسيق مع هيئات 

املجتمع املد 2 وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تردي املؤشرات املرتبطة بالتعليم 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

النائب  والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

املحترم.

عينيئب عيسلد عبد عيقيدا عيكلحل:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

يعيش قطاع التعليم أوضاع مقلقة بسبب تراجع جميع املؤشرات، 
 سائل الحكومة عن اإلجراءات املتخذة ملواجهة هذا التردي.

عيسلد ائيس عاجلسل:

رد السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شكرا، سبق أن قلت بأن الوزارة تعمل في إطار تنزيل استراتيجية 
وكذلك  للتعليم  األعلى  املجلس  عن  الصادرة   2030-2015 اإلصالح 

التدابير ذات األولوية...

االستراتيجية لإلصالح  الرؤية  تنزيل  تعمل على  اآلن  الوزارة  قلت 
التدابير  للتعليم، وكذلك  األعلى  املجلس  الصادرة عن   2030-2015
ذات األولوية التي تنسجم مع هذه الرؤية والتي هي نتاج عدة نقاشات مع 
مختلف املتدخلين في قطاع التعليم، ويوم الغد ستنعقد جلسة موسعة 
التي تحضرها عدة وزارات ملالحظة  املتابعة  للجنة  الحكومة  برئاسة 

مدى تقدم هذه املشاريع وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عبد عيقيدا عيكلحل:

يتم  في زمن اإلصالح  األساسية: ألول مرة  املؤشرات  يهم  السؤال 
التراجع في  سبة تعميم التمدرس؛ كذلك تراجع في  سبة النجاح من 
ارتفاع  سبة  للثانوي؛ كذلك  اإلعدادي  اإلعدادي ومن  إلى  األسا�شي 
في  العلمية  املواد  في  النجاح  في  سبة  تراجع  كذلك  املدر�شي؛  الهذر 
البكالوريا؛ كذلك تراجع في بناء املؤسسات؛، تراجع في بناء الداخليات؛ 
وكل هاته املعطيات واملؤشرات مستقاة من دراسة امليزانية الفرعية 
اتخاذها،  يجب  التي  اإلجراءات  هي  ما  السؤال:  لذلك  القطاع،  لهذا 
خصوصا أن هذا التراجع هو مؤشر على إفالس هاذ املنظومة، وأنه هذا 
القضايا ديال التدخالت االستعجالية ما أداتش إلى نتائج، ال�شي اللي 
أدى إلى نقص كبير في مجاالت أساسية، ألنه عّمرنا ما كنا كنتكلمو على 
التعميم هذه 15 سنة، هاذ العام كاين تراجع في هاذ النسبة، عّمرنا ما 
كنا تنتكلمو على  سبة النجاح بين املستويات كنا تنقولو راه مرتفعة على 
حساب املستوى، اليوم كاين تراجع، إذن اإلشكالية هو كيف سنواجه 
هذه املؤشرات؟ ألنه مع األسف، في الوقت اللي تنتناقشو وعلى حوار 
مع األساتذة، باقية إشكاالت كبرى تواجهنا، ما محتاجينش نضيعوا 
الوقت في أمور جانبية وهامشية، محتاجين إلى األطر، إلى الكفاءات، 
ودعم هذه املؤشرات من أجل أن تكون الجودة هي الغاية األساسية في 

قضايا...
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عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
رد السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شكرا، إذا تكلمنا على املؤشرات أتوفر على مجموعة من املؤشرات 
واملعطيات يمكن أن أسلمها للسيد النائب املحترم بتفصيل، وأقتصر 
على اإلشارة إلى أهم املؤشرات املادية، بحيث أنه بالنسبة للمؤسسات 
التعليمية املوسم الدرا�شي 2012-2011 كانت هناك 10016 مؤسسة 
اآلن 2015-2016: 10805 مؤسسة؛ املدارس الجماعية 2011-2012: 
-2011 522 مؤسسة  الداخليات  111 مؤسسة؛  اآلن  19 مؤسسة، 

2012، اآلن 832 مؤسسة؛ التالميذ 6 املليون...

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير،. سؤال حول التعليم بالعالم القروي 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة 

النائبة.

عينيئبل عيسلدة فتلحل عيبقيلي:

ل  استراتيجية  هي  الوزير،  السيد  انتهيت  حيث  من  سأبدأ  أنا 
محتاج  ما  راه  الوزير  السيد  القروي  بالعالم  التعليم   ،2030-2015
استراتيجية، األمور واضحة، هناك االكتظاظ، هناك تعدد مستويات 
داخل القسم الواحد وهذا هذر للمال العام وما كاينش االستيعاب. 
املدارس الجماعاتية السيد الوزير، الفلسفة اللي توجدات عليها هي 
تكون الدراسة ويكون في نفس الوقت يعني التغذية ويكون السكن، ما 
�شي الناس كتضرب 7 كيلومتر، طفل صغير وطفلة كتضرب 14 كيلومتر 

باش توصل للمؤسسة من الفرعية الجماعية.

زاكورة،  في  والي  آيت  في  مؤخرا  وقع  ماذا  الوزير  السيد  و عطيك 
راه الناس مشات هزوا أبناء التالميذ من الفرعيات غصبا عن آبائهم 
داوهم ملؤسسة جماعية 14 كيلومتر، منين مشاو النساء تضامنوا يعني 
تظاهروا، رفض املسؤول ديالكم في عين املكان أنه يستقبل ألنهم  ساء، 
فهذا فيه واحد النوع من التمييز، وعدم التعامل مع العالم القروي، 
آخر  كان هو  اليوم  السؤال  هاذ  كيفما  االحتقارية  من  النوع  بواحد 
سؤال، دايما العالم القروي هو اآلخر، فإذن كيفاش بغينا نبنيو واحد 
املجتمع قوي مجتمع سليم، فين هي الحكامة، بركة من هذر املال في 
االستراتيجيات واملال اللي كيم�شي هذرا هكاك، الناس كيقّروا لنا بأن 
ملي كان املخطط االستعجالي كانوا كيقولو سربيونا وأعطيونا، اعطيونا 
اعطيونا ذاك ال�شي دغيا موجود وجدوه، فإذا احنا في حاجة إلى أن 

تكون مالمسة حقيقية لوضع التعليم في بالدنا، املناطق كلها، بال ما 
نقول ليك أشنو واقع في ميدلت، موالي يعقوب، سيدي سليمان، في 

تاوريرت، في تاونات، فإذا هاذي كلها مناطق مهمشة...

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

التعليم  الوزارة  وضعت  فقد  السابق،  الجواب  في  ذكرت  كما 
بالوسط القروي ضمن أولوياتها في التدابير ذات األولوية وكذلك في إطار 

مشاريع الرؤية االستراتيجية.

في نفس السياق، تم رصد غالف مالي يقدر ب 230 مليون درهم من 
ميزانية االستثمار للوزارة برسم 2016، يتم تحويلها للصندوق الخاص 
بالتنمية القروية واملناطق الجبلية كمساهمة للوزارة في برنامج محاربة 
الفوارق الترابية واالجتماعية بالعالم القروي. مجمل ميزانية الوزارة 
توجه أساسا إلى العالم القروي الذي هو في حاجة إلى املزيد من الدعم 

والتأهيل، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة عيسعد ل بن عيعسيويل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، ما زال التعليم في القرى يعا 2 من مشاكل كثيرة ويعني 
خلق برنامج »تيسير« و«املدارس الجماعاتية« التي لم يستفد منها إال 
الطبقة امليسورة، لذلك السيد الوزير وجب علينا جميعا، وجب عليكم 
كوزارة وصية أن تفهموا بعمق الظروف الخاصة بالقرية وأن تعملوا 
على إصالح هذا القطاع يعني بجدية وذلك عن طريق فهم الظروف 

واألوضاع التي تعيشها القرية والتي هي مخالفة للمدينة وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا هل هناك من تعقيب آخر؟ إذا رد السيد الوزير.

عيتربلل  وزي2  يدى  عملنتدب  عيوزي2  ب2جيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

بخصوص خدمات الدعم االجتماعي، أريد كذلك أن أشير إلى أن 
الوزارة خصصت ضمن ميزانياتها ميزانية مهمة بلغت ما يفوق مليارين 

و150 مليون درهم موجهة لتعزيز خدمات الدعم االجتماعي وشكرا.
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عيسلد ائيس عاجلسل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا 
وننتقل إلى قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بسؤال 
متعلق بالتقاعس الحكوم2 في دعم املعاقين للسيدات والسادة النواب 
السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  االشتراك2،  الفريق  من  املحترمين 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد عمل تيا اعشدي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيدة الوزيرة، السؤال ديالنا: ما هي اإلجراءات التي قامت بها 
الحكومة في دعم املعوقين؟ وإن كانت هناك إجراءات، ما هي اإلجراءات 

امللموسة في هاته العملية وشكرا؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

أنبه أن وزير التضامن هو وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 
االجتماعية، وأنبه كذلك بأن األشخاص في وضعية إعاقة يحبون أن 

نقول أشخاص في وضعية إعاقة وأن ال نقول معوقين إنصافا لهم.

على  نتكلم  باش  الفرصة  اعطيتني  املحترم،  النائب  السيد  طبعا 
بعض األوراش فقط، اللي كنعتقدوا بأن كندعموا فيها امللف ديال 
اإلعاقة بشكل عام واألشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من البحث 
الذي أجريناه الخاص باإلعاقة في املغرب باش  عرفوا النسبة ديال 

اإلعاقة اليوم في املغرب.

ثا 2 �شيء، اإلطار التشريعي وهو مشروع قانون إطار اللي كيفتح 
املجال على مواءمة جميع القوانين والسياسات العمومية الحكومية 
مع بعد اإلعاقة؛ كذلك جعل ورش الولوجيات ورش مهم بجعل مدينة 
مراكش مدينة نموذجية في الولوجيات؛ ثالث �شيء وهو تفعيل صندوق 
نتكلمو عليه راه غادي يخصنا واحد  بغينا  التماسك االجتماعي، إال 
الوقت أطول؛ وطبعا الدعم الذي نقدمه ملؤسسات الرعاية االجتماعية 

الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عمل تيا اعشدي:

شكرا السيدة الوزيرة على هذا الجواب. أوال، أنا بغيت  شير لذاك 

التقرير اللي جا متاع املجلس االجتماعي واالقتصادي والبيئي وكذلك 
املجلس الوطني لحقوق اإل سان، واللي دقوا ناقوس الخطر السيدة 
الوزيرة. هاد ناقوس الخطر في تشخيص الوضعية الحالية، فين ما 
منهم ما عمرهم مشاو  املعوقين، عرفي واحد جوج  ديال   3 كتشوفي 
الترسانة  ما�شي  حنا  بها  كنطالبوا  اللي  اإلجراءات  هو  هذا  للمدرسة. 
القانونية ونديرو اإلحصاء، سبق اإلحصاء أن دار في 2004، كاينة في 
اإلحصاء متاع 2004 ولقينا مليون و600 معوق، 10 منهم ياله اللي 
عندهم فرص العمل ال�شي الخور ما عندوش. هداك الواحد من أصل 
3 اللي كيم�شي املدرسة، إال ساعدتو الظروف ديالو وحصل على شهادة 
عليا ما زال ما لقيتوش لو العمل. وأكثر من ذلك، ملي كيجي يحتج هنايا 

ما...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضلوا السيد النائب، عن فريق العدالة والتنمية.

عينيئب عيسلد عبد عيوهيب اعجي:

السيدة الوزيرة، كيتعتبر القانون اإلطار واحد اإلضافة نوعية اللي 
غيمكن لها تساعد اإل سان املعاق أو اإل سان في وضعية إعاقة. اإلشارة 
اللي بغيت  شير لها هنا السيدة الوزيرة، وهو االهتمام إلى مشكل ديال 
دوك األجهزة واألدوات، ألن الثمن ديالها غالي وقليلة، وعدد من هؤالء 
الذين يوجدون في وضعية إعاقة ليس لهم تأمين، وبالتالي كنأكدوا على 
ضرورة االستثمار في هذا السياق باش نقدرو نخرجو واحد العدد منهم 

من هاذ الوضعية اللي هم فيها إلى ما هو أحسن من ذلك، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

هل هناك من تعقيب آخر؟ إذن رد السيدة الوزيرة املحترمة.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

أوال، أنا بغيت نقول للسيد النائب املحترم بأن هذاك ال�شي اللي 
تكلمتي عليه هو اللي كنشتغلو عليه، أوال صندوق التماسك االجتماعي 
تيهم 4 ديال املحاور منهم املحور ديال التشغيل، ومنهم دعم املشاريع 
الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة، وخصصنا لهذا الصندوق 50 
مليون ديال الدرهم بداية بعد ذلك سنرى. ثا 2 �شيء، أننا اشتغلنا 
كذلك على املرسوم ديال 7 %بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية 

اللي ما كا ش كيلقى..

عيسلد ائيس عاجلسل:

الحكومة  استراتيجية  عن  سؤال  الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى 



عدد.13–02.ربيع الثا 1437.2  )12.يناير.2016( الجريدة الرسمية للبرملاني2    

ملحاربة العنف ضد النساء للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة خد جل عي2وي�ضي:

عيسلد عي2ئيس،

السيدة الوزيرة، هل تعتبرون بأنكم تتوفرون اليوم على استراتيجية 
ملحاربة العنف ضد النساء ؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

 عم،  عتبر أننا نتوفر على استراتيجية ملحاربة العنف ضد النساء.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة خد جل عي2وي�ضي:

هناك استهتار باألسئلة ديال النواب والنائبات، ألن بالفعل كنت أريد 
أن أعرف بعد 4 سنين آش درتو ؟ ألن 12 مليون ديال النساء كيعانيو 
)الجسدي  العنف  أنواع  6 كيعانيو من جميع  القانو 2،  العنف  من 
والجن�شي والقانو 2 وفي ميدان الشغل(، و3 ديال املليون ونصف ديال 

النساء كتخال دار عشتهم في البالد ديالنا، 3 ديال املليون ونصف.

وأنتما لحد اآلن، القانون اإلطار اللي يمكن يحمي هاذ النساء باقي 
ماجاش وكل األمور األخرى اللي تتكلموا عليها. ملي تتكلموا على اللجن 
الجهوية تّدارت في 2005، ملي تتكلموا على صندوق التكافل االجتماعي 
تّدار في 2010، ملي تتكلموا على »تيسير« كان ّدار في 2008، ملي كنتكلمو 
على آش درتو كتكلموا على اآلخرين، ملي تنقوليكم عالش ما درتوش ؟ 

تتقولوا اآلخرين هاذي 15 سنة ما داروش.

أنتما تتشجعوا بالتصريحات ديال الوزراء ديالكم العنف، تتقولوا 
للرجال ديال هاذ البالد بداو تكون عندكم النفس باش تضربوا النساء، 
ويكون عندكم النفس، وهاذ ال�شي قالوا السيد رئيس الحكومة أمام 
وزير العدل. هاذ الفشل ديالكم، غنعطيك بأن بهاذ 3 ديال املليون 
ونصف ديال النساء اللي كتخال دار عشتهم في املغرب 40 % كيتنازلوا، 
تحريك  كيتم  10 %فقط  ديالها،  الحفظ  تيتم  امللفات  ديال   % 50

املتابعة فيها...

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق االتحاد الدستوري.

عينيئبل عيسلدة فوزيل عيبلض:

شك2ع عيسلدة عي2ئيس،

عيسلدة عيوزي2ة عملحترنل،

تنظن أن على أن امللفات الحقوقية هي مكسب للمغرب الحقوقي، 
وأنه هاذ امللف يجب أن ال نتزايد به هللا يخليكم، املغرب موقع على 
العديد من االتفاقيات، واملغرب معروف أنه يحترم التزاماته الدولية في 
هذا املجال، بغينا  شوفو اإلرادة السياسية وهذا مكسب لينا كاملين، 
وهذا ملف ما�شي فقط استراتيجية ديال وزارة وال ديال الحكومة، ولكن 
في إطار استمرارية جهود الدولة من أجل املكاسب الحقوقية. كنستناو 

السيدة الوزيرة على أنه تكون البصمة ديالكم في تنزيل...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية 
أخرى ؟ تفضلي السيدة النائبة عن فريق العدالة والتنمية.

عينيئبل عيسلدة نزهل عيوفي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس عملحترم،

أعتقد أن ذاكرة املغاربة وذاكرتنا جميعا ما�شي منخورة ومثقوبة، 
اليوم اللي تيتكلم على حقوق النساء وحمايتهم من العنف خصه يذكر 
أنه كان يوما ما سيسرق الديمقراطية وحقوق اإل سان من هاد البلد. 
اليوم فعال خصنا نتكلمو لغة الواقع، اليوم إال البلد الوحيد اللي كينعم 
باألمن واالستقرار والنساء فيه مكرمات محميات، في إطار االستمرارية، 
ألن جاللة امللك دار مشروع االستمرارية ونهج فعال نهج الديمقراطية في 
هاد البالد. اليوم اللي بغى فعال أن يتزايد بلغة الخشب على موضوع اللي 
هو موضوع عالمي دولي، اليوم كنقولوا أن األصالة املغربية، التربية على 
العفة وعلى الكرامة وكذلك مقاربة أسرية كتحمي املغربيات وكتعط2 
النموذج في واحد املقاربة، اللي اليوم الغرب وأنا عضو مجلس أوربا في 

ما يتعلق بالبرملانيين...

عيسلد ائيس عاجلسل:

آخر؟  تعقيب  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة عن الفريق االشتراك2.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

السيدة الوزيرة، أكبر عنف ضد النساء وهو متوارث وليس من هذه 
الحكومة، املادة 36 من نظام املعاشات املدنية يحرم ذوي الحقوق 
املغربية، هذا عنف  بمعنى  املتوفاة.  املرأة  من االستفادة من معاش 
في  حقها  الحقوق  ذوي  بعدها  يأخذ  وال  تشتغل  املغربية  بالقانون، 
املعاش، هذا عرف متوارث �شيء، حتى السيد وزير التشغيل هذا سؤال 

تعقيب مشترك بعد ذلك، لذلك هذا أكبر...
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عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت، هل هناك سؤال؟ إذن رد السيدة الوزيرة املحترمة 
على التعقيبات.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس عملحترم،

طبعا هذه القبة ليست حلبة للتنطع وال للمزايدة وال للتحريض 
كذلك على الحكومة، هاد املؤسسة كنحترموها بزاف ألنها مؤسسة 
ديال التشريع وديال الرقابة فعال وديال الدبلوماسية املوازية، داك �شي 
عالش بغيت نقول إال كان �شي خلل في القانون، اللي مؤهل باش يعدله 
هي هاد املؤسسة. وإال كان املجتمع خاصو يتأطر باش املرأة ما تنازلش 
على الحقوق ديالها عندما تعنف، وال مللي كتبث الخيانة اللي هي عنف 
ضد الزوجة وكتنازل، راه احنا كلنا، مجتمع مد 2، برملان، حكومة، 

يجب أن نؤطر املجتمع.

أما على األعمال فهي كثيرة، منها مشروع قانون العنف اللي 15 عام 
وهو كيم�شي ويجي وما خرجش، اآلن راه هو عند األمانة العامة للحكومة 
وسوف تبرمجه في أقرب وقت. اآلن إحداث املجلس االستشاري لألسرة 
والطفولة يناقش في اللجنة ديال القطاعات االجتماعية، على اعتبار أن 
العنف الزوجي معنية به األسرة في املقام األول. اليوم املرصد الوطني 
ملحاربة العنف اللي كان حلم ديالنا منذ 10 سنوات، اليوم أصبح واقع.

في  املرأة  لتحسين صورة  الوطني  املرصد  لك كذلك،  نقول  نبغي 
اإلعالم، ألن خصنا احنا بعدا النساء نحسنو الصورة ديال النساء، 
النوع من  يكو ش واحد  برملانية وال غيرها، ما  سواء كانت وزيرة وال 
التنطع  من  نوع  هناك  يكون  يعني  باش  السيا�شي  العنف  ممارسة 
السيا�شي. عندنا 40 فضاء جديد كآليات الستقبال النساء املعنفات؛ 
عندنا خاليا اليوم الستقبال النساء املعنفات اللي اليوم عندنا فيه دليل 
يمكن أن تطلعوا عليه؛ عندنا حمالت سنوية، كل عام، سنتين، عندنا 

شعارين هما مؤطرين للمجتمع...

عيسلد ائيس عاجلسل:

النائبة  السيدة  ديال،  شوية  ما  ال  يخليك  هللا  النائبة  السيدة 
النواب  السادة  الهدوء،  النواب..آالنساء...شوية  املحترمة...السادة 
املحترمين...لكم الكلمة السيدة الوزيرة وال انتهيتم؟ هل هناك تعقيبات 
إضافية؟ تفضلي، بالت2 السيدة النائبة، الكلمة للسيدة الوزيرة...شوية 
ديال الهدوء السادة النواب، غنعطيك التعقيب من بعد، سأعطيك 
التعقيب السيدة النائبة من بعد، نقطة نظام؟ خليها تكمل السيدة 
الوزيرة الجواب ديالها، وخذ نقطة نظام، السيد النائب هللا يهديك، 

تفضلي السيدة الوزيرة، تفضلوا هللا يجازيك بخير.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي،  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

بغيت نقول بأن مقابل العنف هناك السلم، ولكن السلم راه سلوك 

وثقافة وإيمان ما�شي شعارات يمكن أن نتزايد بها. ثقافة السلم هي ثقافة 

حوار، ثقافة االحترام، ثقافة التبادلية في االعتراف باالختالف، هذا هو 

اللي خاصنا نأسسوا ليه اليوم، وخاص يكون سلوك ديال األفراد وديال 

املؤسسات، وأال نحمل على بعضنا البعض أحكام قيمة، فوق ما تجي 

قدام واحد السيدة اللي عندك في واحد الخانة معينة تبدأ تحاكمها 

بالغيب، تحاكمها بما ال هو جزء من الواقع.

اليوم وفي هاذ الوالية، تحققت أحالم الحركة النسائية الحقيقية 

باملراصد،  كتحلم  العنف،  محاربة  ديال  بالقانون  كتحلم  كانت  اللي 

كتحلم باستراتيجية، كتحلم بكل هذه األحالم التي بدأت تتحقق الحمد 

هلل بشوية بشوية.

كتقول لي على اآلليات ديال االستقبال، من غير الخاليا التي أسست 

املعنفات، وبال  النساء  40 فضاء خاص الستقبال  2005، عندنا  في 

ما تدير هكذا، أجي معايا امليدان وغنوريك هاذ ال�شي على الواقع وفي 

امليدان...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، نقطة نظام للسيدة النائبة املحترمة عن 

الفريق االشتراك2.

عينيئبل عيسلدة عيئشل ا ميس )نقطل نظيم(:

عيسلد عي2ئيس،

نقطة نظام تهم سير هذه الجلسة، أنتم السيد الرئيس خاطبتمونا 

ب«النساء«، نحن هنا »نائبات هذه األمة«، لذلك يجب أن نخاطب على 

أساس أننا نائبات هذه األمة. طبعا يشرفنا أن نكون  ساء، نحن ال نتبرأ 

من جنسنا، ولكن هنا نواب ونائبات األمة، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شك2ع عيسلدة عينيئبل،

للسيدات  االجتماعي  التماسك  صندوق  بتفعيل  متعلق  سؤال 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.
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عينيئب عيسلد نحمد حلللل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيدة الوزيرة،  سائلكم عن إجراءات تفعيل صندوق التماسك 
االجتماعي لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة، وعن كيفية إعطاء هذا 

الدعم ملستحقيه وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي،  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

هاذ  تفعل  االجتماعي  التماسك  صندوق  املحترم،  النائب  السيد 
واحد  درنا  الدرهم.  ديال  مليون   50 ليه  بالضبط، خصصنا  السنة 
داملليون،   6-5 الدرهم،  ديال  مليون   25 وخصصنا  مالي،  التفصيل 
على حسب املحاور اللي انتما صادقتو عليها في قانون املالية ديال سنة 
2015. ممكن تقدم باملشروع ديالك كشخص في وضعية إعاقة، يدرس 
ويمنح تقريبا 6 ديال املليون ديال السنتيم لكل مشروع، وهناك اتفاقية 
تجمع بين وزارة التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية ووزارة االقتصاد 
وزارة  بين  ما  تتجمع  اتفاقية  هناك  ثم  الوطني،  والتعاون  واملالية 
التضامن ووزارة التشغيل والتعاون الوطني ملواكبة حاملي املشروع، 
وكذلك إلنجاح هذه العملية حتى تحقق االستقاللية املالية لألشخاص 

في وضعية إعاقة.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة إيهيم وعلي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيدة الوزيرة، نهنئكم أنكم استطعتم تفعيل صندوق التماسك 
االجتماعي لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة رغم الصعوبات املالية 
واإلدارية، خصوصا أن هذه الفئة كما تعلمون تعيش أوضاع اجتماعية 
صعبة، فهي محرومة من أبسط الحقوق االقتصادية واالجتماعية، 
ألننا  علم جيدا أن هذه الحكومة جعلت من أولياتها التوجه االجتماعي. 

لكن السيدة الوزيرة، أنا عندي مالحظتين فقط على هذا التفعيل:

األولى هو ضعف التواصل، هاذ املشاريع اللي قلتي السيدة الوزيرة، 
تيجيو عندنا املواطنين كيتساءلو فين غنمشيو؟ شنو غنديرو؟ لهذا كان 
خاصكم على األقل تديرو des spotes publicitaires شرحو للمواطنين 
كيفاش، وهاذ ال�شي راه ما عمرو ما كان، هذا راه إنجاز، عّمر املعاقين ، 
إذن كان خاص يتسوق لهاذ ال�شي، تتديرو أشياء كبرى، أشياء جميلة 

جدا ولكن ال يسوق لها، وما كيتعطى لهاش الحق ديالها، وما كتوصلش 
للمواطنين، ألنه فعال كاين تعتيتم إعالم2 على هاذ املبادرات هاذي.

للمراكز  كتصيفطو  اللي  التجهيزات  ديال  املسألة  هو  اآلخر  األمر 
الحال  بطبيعة  التعويضية.  واألجهزة  البديلة  األجهزة  ومنها  الجهوية، 
املعاقين في حاجة إلى الكرا�شي الكهربائية، هذا أمر مهم، ولكن اإلعاقة 

متنوعة، اإلعاقة متعددة، وأذكر هنا على سبيل املثال..

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ ال أحد، رد السيدة الوزيرة.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي،  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

نبغي نطمأن السيدة النائبة املحترمة أنه على الالئحة، هناك األجهزة 
التعويضية والبديلة، دخلنا هذه السنة كذلك الكرا�شي الكهربائية اللي 
ما كانوش عندنا في الخدمات السابقة.لكن ما يتعلق بالقوقعة وأشياء 
 les prothèses أخرى، يمكن أن تدخل في الالئحة قريبا على أساس أن

وما شابه راه هي كاينة في الالئحة.

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة. سؤال عن مؤشرات الفقر باملغرب 
على ضوء بعض التقارير الدولية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من 

مشكورا.

عينيئب عيسلد عنبياك بوعلدة:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

عيسلد عي2ئيس،

عيسلدعت وعيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

السيدة الوزيرة املحترمة،  سائلكم عن التدابير الحكومية ملواجهة 
ظاهرة الفقر باملغرب، خصوصا بالعالم القروي.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

وعألس2ة  وعمل2أة  عيتضينن  وزي2ة  عاحقيوي،  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

بغيت نقول للسيد النائب املحترم من بعد الشكر ديالك على هاذ 
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السؤال، أن هناك تقدم كبير في مجال تقليص الفقر في املغرب، وطبعا 
إيال بغينا نصدقو التقارير الدولية كاملة راه احنا غنرجعو املغرب بحال 
ذيك الدول يعني اللي هي الزالت يعني من الدول املصنفة فقيرة، بينما 
هناك تقارير منصفة، ونقولو بأن HCP املندوبية السامية للتخطيط 
اللي هي تتنتج لينا األرقام، أنتجت تقرير وطني في سنة 2012، اللي كتكلم 
على تقليص الفقر وكتقول بأنه تقدمنا خصوصا فيما يتعلق بالفقر 
املطلق، هاذ الفقر املطلق تقلص من 15.3 % إلى 6.2 % كما تقلص 
الفقر املدقع حتى وصل ل 0.3 % ثم الهشاشة تقلصت في الوسط 
القروي وبلغت 18.7 % وكانت هاذي سنوات %30.5، كيفاش حتى 
وهو باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

ّ
وصلنا لهاذ ال�شي؟ طبعا نبغيو ن

التي تمكنت من خالل دعم املشاريع ومن خالل املشاريع التي أقامتها 
تقليص الفقر، لكن كذلك هناك دعم مشاريع تنموية وكذلك التقليص 
من الفقر بمبادرات وعمليات يبدو أنها بعيدة عن تقليص الفقر مثال ملي 
تدير مؤسسة الرعاية االجتماعية في املجال القروي باش يقراو والد 
املدارات القروية فإنك تساعد هذه األسرة على تأمين التعليم ألبنائها 
في وضعية الفقر، كذلك عندما يكون هناك دعم لألرامل فهو كيكون 
األرامل في املغرب كله سواء املدار الحضري أو املدار القروي، عندما 
يكون هناك برامج لأل شطة املدرة للدخل، فمثال نقول لكم بأننا دعمنا 

من خالل الوكالة 11 سلسلة اقتصادية..

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عنبياك بوعلدة:

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ الجواب، في الحقيقة ال يمكن أن 
ننكر ما تقوم به الحكومة من أعمال جبارة لصد هذه الظاهرة وخاصة 
بالعالم القروي، إال أنه نرى أنه الزال هناك الكثير وخاصة في العالم 
القروي وفي األماكن النائية هناك عائالت وأناس يعيشون تحت عتبة 
الفقر، بتقدير بعض الجهات الخارجية والجمعيات، مثال منظمة الفاو 
لألغذية والزراعة عقلت على أنه في الثلث األخير من سنة 2015 أنه 
كيوجد هناك 5 ماليين مغرب2 يعيشون تحت عتبة الفقر، ويعيشون 
بأقل من دوالرين في اليوم، اللي بغينا  عرفو السيدة الوزيرة، واش هاذ 
املنظمات اللي كتصدر هاذ الفتاوي، واش عندها �شي دافع ضد املغرب، 
مع العلم على أنه هناك وجود كثير من الدول األقل عمل في محاربة 
ظاهرة الفقر، وال هاذ ال�شي حقيقة كما تقوله هاذ املنظمات، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن شكرا للسيدة الوزيرة على حسن مساهمتكن في هاته الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية بسؤال حول تشجيع 

للسيدات  التقاعد  بأنظمة  االنخراط  على  مهيكلة  الغير  القطاعات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عيوهيب اعجي:

عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير املحترم، كنساءلو الحكومة على التدابير التي اتخذتها 
لتشجيع القطاعات الغير مهيكلة من أجل االنخراط في أنظمة التقاعد؟ 

وشكرا .

عيسلد ائيس عاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

وعيشؤون  عيتشغلل  وزي2  عيصد ق2،  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

كنشكر السيد النائب املحترم على طرحه هذا السؤال، وبالطبع 
التغطية  الحكومة الحالية وال الحكومات السابقة منذ دخول نظام 
الصحية األساسية لحيز التطبيق كاين مجهودات ال يستهان بها في هاذ 
املجال، بالطبع إلى جانب التحسيس وتحسين الخدمات التي يقدمها 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، واللجوء في بعض األحيان إلى 
نتائج حقيقة  للقانون، حصلنا على  والردع الحترام  التفتيش  عملية 
مشجعة بحيث بعض األرقام املتوفرة اآلن كتدل على أن هناك واحد 
اللي مصرحة   2015 نهاية شتنبر  غاية  إلى  مقاولة   644 و  ألف   181
و100  مليون   3 بلغ  بهم  املصرح  العمال  عدد  االجتماعي،  للضمان 
ألف، هذا كذلك أمر جيد للغاية، علما أن هناك بالطبع مازال بعض 
املقاوالت ما كتصرحش بالعمال ديالها، بغيت كذلك نخبر السيدات 
والسادة النواب املحترمين على أن الحكومة غادي تصادق يوم الخميس 
القادم في هاذ املجلس الحكوم2 على مشروع من األهمية بما كان، يتعلق 
بالتغطية الصحية واالجتماعية ملجموعة الفئات املستقلين اللي كانت 
هذه واحد بعض السنوات كانت حلوم، اآلن غادي تصبح واقع، واقع 
يعني ملموس واقع اجتماعي، هذه ثورة ثقافية ثورة اجتماعية غادي 

تعرفها بالدنا، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عاحق عينيحجي:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير،  سبة املساهمين في أنظمة التقاعد ال تزيد عن ثلث 
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مجموعة الساكنة النشيطة، وهذا الضعف يرجع إلى انتشار النشاطات 
إلى  إضافة  والعمال،  باملوظفين  فيها  تصرح  ال  التي  النظامية،  الغير 
خاص  لحساب  يشتغلون  الذين  املهنيين  من  واسعة  شرائح  إقصاء 
الحكومة  األعمال مجلس  الوزير جدول  السيد  التقاعد،  أنظمة  من 
املقبل ديال الخميس إن شاء هللا، غيتقدم فيها واحد املجموعة ديال 
املشاريع القوانين، كلها لها عالقة بالتغطية الصحية وبنظام املعاشات 
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير الجراء الذين 
يشاركون أو يزاولون  شاطا خاصا، واللي كيبلغ العدد ديالهم تقريبا 3 
املاليين، وهذا ما أكد عليه السيد الوزير، رئيس الحكومة في الجلسة 
الشهرية األخيرة، وهذا من شأنه أن يعمل على توسيع قاعدة املشاركين 
في ضمان التقاعد، وهذا إن دل على �شيء فيدل على أن هناك حاجة 
ملحة إلى معالجة االختالالت اللي كيعرفها أو كتعرفها منظومة التقاعد 
اللي تتقوم على أساسها على تعزيز املشاركة االقتصادية للنساء اللي ما 
كتجاوز اليوم %25 من الساكن النشيطة، كذلك رفع وثيرة االستثمار 

املنتج الكفيل لتوفير فرص..

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية 
للوحدة  االستقاللي  للفريق  النائب  السيد  تفضلوا  السؤال؟  هذا  في 

والتعادلية.

عيسلد عينيئب عم2 عحجيرة:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

السيد الوزير، غير بغيت نتدخل كاين هناك واحد النقاش اليوم 
العالم االفترا�شي، حول تقاعد  العام وعند خصوصا في  الرأي  عند 
البرملانيين، احنا إيال كنا نواب الشعب راه خاصنا نتسنتوا لنبض الشارع 
ونبض الشعب، وبالتالي هذا امللف ما خاصوش يبقى طابو ساكتين عليه 
التقاعد  صناديق  واليوم  العام،  للرأي  نوضحوا  نناقشوه،  نفتحوه، 
كتعرف أزمة خاص هاذ ال�شي يكون عندنا الشجاعة الكاملة ونهضرو 
فيه وما نخليوش لبعض النشطاء ديال زرع إشاعة بواسطة فيديوهات 
االستقاللي  الفريق  ديال  الجهة  من  كيخطب  السيد  واحد  مفبركة، 
وكيقول الكالم ما عندو حتى عالقة مع كالم رسمي في املؤسسة، في 
غياب أي توضيح أو بالغ ديال رئاسة مجلس النواب، اللي كتقول هذاك 
ال�شي راه مفبرك، وكنزيدو نضحكو علينا املغاربة، وبالتالي خاص نحلو 
رفع  وخاص  التقاعد  ملفات  وكل  البرملانيين  تقاعد  ديال  امللف  هاذ 
الدولة ترفع يديها على التقاعد، ومن املفروض أننا حنا  ساهمو منين 

تكون األزمة، ما�شي نزيدو في االستفحال ديالها، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

رد  الوزير،  السيد  السؤال،  لهذا  آخر  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
السيد الوزير.

وعيشؤون  عيتشغلل  وزي2  عيصد ق2،  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

شكرا، أضطر أشاطر الرأي ديال السيد النائب من فريق العدالة 
والتنمية على التوضيحات بالطبع اللي قدمها، قلت الحمد هلل، بالدنا 
بعد استكمال هذا الورش ديال التغطية الصحية االجتماعية، الفئات 
اللي كانت محرومة غادي تنخرط باألقدام ديالها الكاملة في منظومة 
التغطية االجتماعية الشاملة، باش في الحقيقة غادي ننتاقلو من هاذ 

%33 اللي قلتيها إلى أكثر من %60 بعدما نكملو هاذ الورش.

بالنسبة للمالحظة الثانية اللي شار ليها السيد النائب املحترم من 
الفريق االستقاللي، بالطبع كذلك نحن في حاجة للنقاش هادئ، يعني 
متزن مبني على عوامل موضوعية بعيدا عن الكالم البسيط والسهل، 
نتناقشوها  خاصنا  مجتمعنا  كيجتازها  مجتمعية  حقيقية  مشاكل 
املؤسسات  التشريعية،  املؤسسة  الدولة،  ديال  املؤسسات  في جميع 

الحكومية وكل املجتمع املد 2.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد الوزير، سؤال عن نظام التعويض عن فقدان الشغل 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراك2، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد اشلد حمو 2:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير املحترم، بعد مرور أزيد من سنة على مصادقة البرملان 
على قانون التعويض عن فقدان الشغل،  سائلكم السيد الوزير اليوم 

حول أجرأة هذا القانون؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب جواب السيد الوزير.

وعيشؤون  عيتشغلل  وزي2  عيصد ق2،  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

وإن كان نفس السؤال عند فريق آخر في نفس املوضوع، ولكن ما 
ندخلش في الشؤون الداخلية للبرملان، غادي نكون ربما مضطر إلعادة 
الجواب مرة أخرى حتى نؤكد فإن الذكرى تنفع املؤمنين، أنا كنشكر 
في  قلت  ديالو، الشك وكما  السؤال  هاذ  املحترم على  النائب  السيد 
التعويض عن  ديال  نظام  ديال  التطبيق  ديالك دخول حيز  السؤال 
فقدان الشغل ابتداء من فاتح دجنبر 2014 يعني غادي الوتيرة ديالو 
ما�شي الوتيرة السريعة، ولكن النتائج املحصل عليها حاليا إلى حدود إلى 
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غاية نهاية نونبر يعني حاليا تقدموا 19251 طلب، تمت تصفية 6984 
طلب مع مبلغ مالي 76 مليون درهم، هذا من جهة، من جهة أخرى 

االشتراكات غادية، اشتراكات العمال كتعرف كيساهموا ب %0.19 من 

الكتلة األجرية، والباطرونا كذلك كيساهموا بواحد النسبة..

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد اشلد حمو 2:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير كما تعلمون هاذ املشروع جاء نتيجة مخاض طويل 

والفاعلين  النضالية  الحركات  الحركة، جميع  نضاالت  فيه  ساهمت 

الحكومة  عهد  في   2011 أبريل   26 ديال  باتفاق  وتوج  االجتماعيين، 

السابقة، وكذكرو السيد الوزير جيدا خالل مناقشة هاذ القانون في 
اللجنة نبهناكم على الثغرات التي يعني غتحول دون تطبيق هاذ القانون 

وتحقق يعني واحد املفعول، ويكون يعني واحد النتائج اللي كانوا هاذ 

األجراء كيسهدفوها، تقدمنا كفريق اشتراك2 بتعديالت لتجويد هذا 

النص، رفضتها الحكومة بحكم األغلبية العددية ديالها، اليوم كترصحو 

أن 200 ألف اللي تقدمت بالطلب، تقبلت منها 6000 شنو كيعني هذا 

ما  نبهناها  واخا  الحكومة  اختالالت،  شابته  القانون  هاذ  أن  كيعني 

خذاتهاش بعين االعتبار ولهذا..

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 

إذا ال أحد، نمر إلى السؤال املوالي عن اإلجراءات املتخذة من طرف 

الحكومة من أجل أجرأة نظام التعويض عن فقدان الشغل للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد أحمد جدعا:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، ما هي املجهودات املبذولة من طرف وزارتكم من 

أجل تيسير استفادة األجراء من نظام التعويض عن فقدان الشغل؟ 

وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

وعيشؤون  عيتشغلل  وزي2  عيصد ق2،  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

بالطبع املناسبة متاحة لتقديم بعض التوضيحات اإلضافية، بغيت 
نذكر بأن هاذ القانون تدار بصفة تشاركية بمشاركة يعني في داخل 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املجلس اإلداري اللي كان تمثل فيه 
املنظمات النقابية، إضافة إلى الحكومة وأرباب العمل، حنا ما كنقولوش 
بأن هاذ القانون مثالي، لم ندعي ذلك باملرة، ولكن هاذي بداية وكل 
بداية ربما فيها تعثر، من بعد ما تكمل سنة حنا مستعدين غادي نقيمو 
هاذ القانون، و شوفو واش عطا األكل ديالو، وإيال كان هناك ضرورة 
ديال مراجعته فلنقم بذلك، حنا ما�شي متحجرين وال دغمائيين، ولكن 
اللهم نبداو ب�شي حاجة، وبالدنا كنقولها بالد املغرب من بين البلدان 
13 في العالم الثالث اللي عندها هاذ نظام ديال التعويض عن فقدان 
الشغل، فنقبلوا بعدا بهاذ ال�شي، يعني ما نكونوش  ستهنو باملنجزات 
اللي ساهمت فيها الطبقة العاملة كما قلتو، الحركات االجتماعية كلها، 
ومنين تتقول جميع األحزاب السياسية، هذا نتاج اجتماعي ومجتمعي 
ديال الجميع، وهاذ ال�شي راه داخل في الحوار االجتماعي ديال االجتماعي 
ديال 26 أبريل 2011 والحكومة التزمت بتطبيقه كما التزمت بتطبيق 
جميع البنود ديال االتفاقية ديال أبريل 2011 ومع عددها كثير وكثير 

جدا، وأعتذر للسيد النائب راه التوضيحات راه هي هذيك.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة عزوهي عيع2عك:

شك2ع يكم عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، عموما ننهئ األجراء على هذا املكتسب التشريعي، وفي 
الحقيقة إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل من طرف هذه 
الحكومة في الوقت الذي عجزت الحكومات السابقة عن إخراجه لحيز 

الوجود، الحقيقة له أكثر من داللة،

أولها: أن هذه الحكومة حكومة حوار، نظرا ألنها لم تقطع حبل 
التشاور مع األطراف املعنية مع تحملها بالقسط األوفر من االلتزامات 

املالية؛

ثانيا: هذه الحكومة حكومة جادة في االلتزام بمقتضيات الحوار 
االجتماعي ل 26 أبريل 2011؛

ثالثا: الحكومة وضعت بصمتها االجتماعية من خالل توسيع مجال 
التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعدم االقتصار على الفاقدين 
للشغل ألسباب اقتصادية أو تقنية أو أخرى، وإنما استعانت بصيغة 

فقدان الشغل ألسباب من األسباب.
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وبالتالي السيد الوزير، الدالالت تتسع ألكثر من ذلك، إال أنه في 
األخير نقول للحكومة بأن أكبر تحدي يمكن أن يواجه هذا القرار، هو 
على  يجب  التجريبية، خصوصا  املرحلة  في هذه  إقباره  في  املساهمة 
الحكومة أال تسمح بتخلي أحد األطراف على االلتزامات املالية، يجب أن 
يكون هناك تدبير جيد لهذا املشروع، وكذلك تحسين حقوق األجراء من 

خالل املقتضيات القانونية الالزمة لذلك.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية لهذا السؤال؟ 
الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا  إذن 
وننتقل إلى قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني بسؤال حول إ شاء 
لجنة مركزية للبت في املشاريع االستثمارية الضخمة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد هللا آ ت شعلب:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

التي  الدراسة  في  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أو�شى 
أجراها حول التأثيرات املترتبة عن االستثناءات في مجال التعمير بإ شاء 
لجنة مركزية للبت في املشاريع االستثمارية الضخمة. عن اإلجراءات 

التي اتخذتموها السيد الوزير املحترم  سائلكم؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير املحترم.

عيسلد عدايس ن2ون، وزي2 عيتعمير وإعدعد عيترعب عيوطني:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

سؤال مهم، فقط أقول على أن هاذ التوصية كان سبق للوزارة 
مضامينها  في  تتنافى  أنها  وتبين  األخرى،  املؤسسات  مع  فيها  وذاكرت 
ومبادئ التدبير الالممركز والالتركيز اللي البالد اختارته ومشات فيه، 
وأنه صعيب أننا نرجعوا للور، كذلك كاينة اعتمدنا رسالة ديال جاللة 
امللك ألن هي صدرات بتاريخ 9 فبراير 2012 اللي تتأكد على أننا علينا أن 
نذهب في اتجاه الالتمركزي والالتركيز ومن الصعب أننا نرجعوا للور، 

وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدة أو السيد النائب تفضلوا 
السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيلطلف اشلد:

هنالك  ولكن  للوراء،  نرجعوا  الصعب  من  فعال  الوزير،  السيد 
لتجاوز التدبير السلبي هذه امللفات االستثمارية الضخمة على املستوى 
سلبيات  تجاوز  هو  السؤال  لهذا  من طرحنا  الهدف  فكان  الجهوي، 
امللفات االستثمارية، حيث تظل مجموعة من  لهذه  الجهوي  التدبير 
املشاريع االستثمارية الضخمة بين العرقلة والتبخر والتأخر والتعثر، 
مما يفوت فرصا كبيرة للتنمية على بالدنا، وحيث كذلك تغيب الرؤية 
الشمولية للتدبير العمرا 2 وحيث عدم اال سجام السوسيو اقتصادي 

واالجتماعي والبيئي، وشكرا لكم السيد الوزير.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية ؟ تفضلوا السيد الرئيس، بالت2 
السيد الوزير.

عينيئب عيسلد وديا بنعبد هللا ائيس ف2يق عيتجما عيوطني 
يألح2عا:

السيد الوزير، هاذ اإلستثناء اللي تعطى في التعمير، كانت التزامات 
كيهمو 2  بقاوش  ما  تعطاو،  فاش  الظروف  تكون  منين  أنا  شوف 
اليوم، أنا كنشوف املستقبل، هاذ الناس اللي عطيناهم استثناءات، 
كانوا التزموا بأنهم غينجزو واحد العدد ديال املنشآت العمومية، هاذ 
املنشآت العمومية في واحد العدد ديال املشاريع ما تنجزاتش، والدولة 
والحكومة عندها مسؤولية على الصعيد املركزي أنها تراقب شكون اللي 
قام بالعمل ديالو، وشكون اللي وفا بااللتزامات ديالو، وشكون اللي ما 

وفاش، وهاذي من املسائل اللي مطلوبة منكم السيد الوزير، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا، هل هناك تعقيب آخر؟ إذن ال أحد، رد السيد الوزير.

عيسلد عدايس ن2ون، وزي2 عيتعمير وإعدعد عيترعب عيوطني:

أقول على أن القضية ديال اإلستثناء تذاكرنا عليها وعاودنا، وتنقول 
أيضا مرة أخرى على أنه طلب رئيس مجلس النواب في 2014 من املجلس 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي باش يدير دراسة، كانت هاذ الدراسة 
وجاء واحد الرابور ديالها، هاذ الرابور كيقول كاين إيجابيات مهمة جدا 
في هذا املجال، مكنت مختلف القطاعات من اإلستفادة من أن ذاك 
املشاريع ما تبقاش واقفة، في نفس الوقت يثير اإلنتباه إلى بعض األمور 
التسريع  اللي عطى هي  التوصيات  اللي هي سلبية وأعطى توصيات، 
بوثائق التعمير إلى غير ذلك، حنا خدامين فيها، األغلب ديالها انتهينا 
منوا، آش باقي لينا، التقييم ديال العملية في حد ذاتها من طرف الوزارة، 
بدينا في تقييم عملية االستثناءات، اآلن حنا خدامين فيها، وهاذ العمل 
ديال الدراسة اللي كنقومو به سيمكننا من االضطالع أيضا على ما جاء 

على لسان السيد الرئيس، شكرا.
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عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد الوزير سؤال حول رخص البناء بالعالم القروي للسادة 
النواب املحترمين من املجموعة النيابية لتحالف الوسط، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد احيل عينيص2ي:

السيد الوزير،  سائلكم عن مصادقة الوكالة الحضرية، هل هي 
ملزمة في عملية البناء في الوسط القروي؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا للسيد النائب، جواب السيد الوزير.

عيسلد عدايس ن2وعن، وزي2 عيتعمير وإعدعد عيترعب عيوطني:

القانون ديال الوكاالت الحضرية كيعطيها الصالحية باش تشتغل في 
العالم في املجال الحضري واملجال القروي على حد سواء، واآلن أيضا 

نيهئ مرسوم من أجل تغيير اإلسم لتصبح وكالة التعمير، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد احيل عينيص2ي:

جميع  في  الخصاص  من  يعا 2  القروي  العالم  تعلمون،  كما 
القطاعات، وال سيما قطاع التعمير، واملالحظ هو أحد سكان هاذ العالم 
القروي باغي يعاود بيت ديالو يسقفو بالزنك وال بالحديد وال بالرملة، 
باغي يعاودو بلبني وإيال كيتعرض للتوقيف من طرف املسؤولين، ملاذا؟ 
بدعوى عدم حصوله على رخصة البناء، والتصميم، ومصادقة الوكالة 
الحضرية عليه، هذا ما يشتك2 منه عدد من الجماعات القروية بإقليم 
سطات، منها دار الشافعي، سيدي بومهدي، بني خلوك، سيدي أحمد 
الخدير، أوالد فريحة، وهاذ الجماعات كلهم وسكان هاذ العالم القروي 
كانت  إذا  ما  والتوضيح  الوزير،  السيد  املساطر  بتبسيط  يطالبون 
مصادقة الوكالة الحضرية ملزمة في عملية البناء في الوسط القروي، 

وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة فيطنل عيكحلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، اليوم العالم القروي والدوا والو وزراء في الحكومة، 
وأنت واحد منهم، والو برملانيين وأنا واحدة منهم، وأنت رئيس في الجماعة 

قروية، وأنا رئيسة في جماعة قروية، ما بقينا حتى �شي سبة باش العالم 
القروي يبقاو يطبقوا عليه قوانين املدينة، وتحكم عليه وكالة حضرية 
وهو قروي، هللا يجازيكم بخير جاء الوقت ديال اإلنصاف، ورد اإلعتبار 
املغاربة  كنعرفو  البناء،  وخاصة  املجاالت  جميع  في  القروي  للعالم 
عندهم قيمة كبيرة لدار ديال الدنيا واليوم خاص قانون خاص بالعالم 

القروي، وحنا معك السيد الوزير باش يبقى..

عيسلد ائيس عاجلسل :

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى 
في هذا السؤال؟ إذن رد السيد الوزير على التعقيبات.

عيسلد عدايس ن2ون، وزي2 عيتعمير وإعدعد عيترعب عيوطني:

شكرا للسيدة النائبة والسيد النائب املحترم، أنا معكم أتقاسم 
اإلشكالية ديال العالم القروي تماما، الوزارة تعد مع شركاء آخرين، 
الوزراء آخرين مرسوم من أجل تغيير هذه الوضعية، لكن علينا أن 
 شتغل جماعة، ألن األمر ال يعود فقط إلى وزير التعمير وحده، وبالتالي ال 
بد من أخذ أراء ديال الجميع، أما الدراسة فهي تصوبات، حنا كنستناو 
آخر اللمسات، وتمنى في القريب العاجل نجيب لكم خبر أنه رآه انتهى 

املشكل وتجاوزنا اإلشكالية املطروحة، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

التهيئة  تصاميم  إخراج  تأخر  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

الخاصة بإعادة هيكلة بعض املناطق بإقليم سطات للسيدات والسادة 

السؤال  واضعي  فليتفضل  الحرك2،  الفريق  من  املحترمين  النواب 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد هشيم ه2عن2:

عيسلد عي2ئيس،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

املعالجة  تتطلب  التي  الدواوير  بعض  هيكلة  إعادة  برنامج  يعتبر 

والتسوية من ضمن البرامج التي تدخل في اهتمام الوزارة، ال شك أن هذه 

النوعية من البرامج تشكل إحدى انتظارات الساكنة، املناطق املحاذية 

للمدن، كما هو الحال بالنسبة للجماعات تهيئة الجماعات العديد من 

الدواوير التابع لجماعة سيدي حجاج دائرة ابن احمد إقليم سطات 

واللي هي دوار الحمري، الخراشفية، النزالة، ووالد بوعلي، ولعرابة. لذا 

 سائلكم السيد الوزير، عن مصير إعادة هيكلة هذه الدواوير؟ وما هو 

األفق الزمني إلخراج هذه التصاميم إلى حيز الوجود؟ وشكرا .
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عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد عدايس ن2ون، وزي2 عيتعمير وإعدعد عيترعب عيوطني:

..غادي تكون هاذ التصاميم موافق عليها.

عيسلد ائيس عاجلسل:

إذن تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد هشيم ه2عن2:

بها  تقوم  التي  واملجهودات  جوابكم  على  الوزير  السيد  أشكركم 
وزارتكم، إال أنه املشكل الحقيق2 السيد الوزير، هو أن جماعة سيدي 
حجاج والسلطات املحلية قامت بجهود جبارة وكبيرة لتسوية هذا امللف 
نهائيا، وذلك بإعداد تصاميم املوقع املرتبط بهذه الدواوير، كما أعدت 
الدراسات التقنية وأحالتها على الوكالة الحضرية لسطات، هاذ األخيرة 
التي قامت بإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة، وتعرضات على اللجنة التقنية 
السيد  الشديد  أنه لألسف  إال  التعديالت،  بعد  عليها  CTL ووافقت 
الوزير، رغم مرور هذه اإلجراءات إال أن هاذ تصاميم التهيئة مازالت لم 
تخرج لحيز الوجود، وكيفما كتعرفو السيد الوزير معاناة هاذ الساكنة، 
الساكنة كتعا 2، مكرفسين، ال نقل، ال بنية تحتية، الكل ينتظر السيد 

الوزير، كنتاظرو منكم أنكم تباشرو هاذ امللف هذا، وشكرا .

عيسلد ائيس عاجلسل :

تعقيبات إضافية؟ تفضلوا  النائب، هل هناك من  السيد  شكرا 
السيد النائب عن فريق العدالة والتنمية، انتهى الوقت السيد النائب، 

إذن رد السيد الوزير.

عيسلد عدايس ن2ون، وزي2 عيتعمير وإعدعد عيترعب عيوطني:

في  النائب وضعتم سؤال كتاب2، ألنه هذا محلي  السيد  أنكم  لو 
الحقيقة، إشكالية محلية لكنا أعطيناكم التفاصيل، ألن غيكون عندنا 
الوقت الكافي، اآلن التعطال إيال كاين �شي تعطال راه ما�شي الوزارة، باقي 
ما وصل ليها، ولكن أيض الجماعة كانت تكلفات باملسح الطوبوغرافي ما 

دارتو حتى من بعد واحد املدة طويلة.

ثانيا الحكامة املحلية، البرمجة اللي نتوما كنتو كتديروها تعطالتن 
إذن راه حنا شاركين في هاذ التعطال اللي كاين، ما�شي فقط جانب 

واحد، شكرا، وعلى كل حال في آخر السنة إن شاء هللا يكون واجد.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع اإلتصال بسؤال حول تقييم تجربة تحرير الفضاء 

السمعي البصري للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة فتلحل عيعليدي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، 4 سنوات بعد وصولكم إلى وزارة اإلتصال، ما هو 
تقييمكم لتحرير مجال السمعي البصري؟ شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

جواب السيد الوزير

عي2سم2  عينيطق  عالتصيل  وزي2  عا لف2،  نصطفى  عيسلد 
بيسم عاحكونل:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

التقييم في العموم إيجاب2 من حيث أن املغرب حافظ على موقعه 
كبلد يعرف انفتاح في املجال السمعي البصري، إذاعات خاصة قناة 
خاصة اللي هي قناة medi1 TV لكن أيضا التقييم كيكشف على وجود 
تحديات، واللي هي كانت الخلفية ديال مراجعة إطار القانون الخاص 
بالهيئة العليا لإلتصال السمعي البصري، اللي اآلن قريبا سيعرض على 
الحكومة واللي أيضا التفكير في تطوير قانون اإلتصال السمعي البصري.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة فتلحل عيعليدي:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، هاذ املسلسل ديال تحرير السمعي البصري بدا في 
مطلع 2000 من بعد ما كان تحيد هذاك االحتكار ديال الدولة للسمعي 
البصري، تبعتوا موجة أولى في 2006 ديال يعني إذاعات حرة، موجة 
ثانية في 2009 كنظن، ومنذ ذلك الحين ال �شيء، كان واحد اإلستثناء 
بالنسبة لmedi 1 و medi 1 TV اللي تعطاتهم رخصة ولو أنه قلت أنه 
medi 1 tv قناة خاصة، لو أنه أنا غنقول أنه statut ديالها مختلط 
شيئا ما، قناة خاصة ممولة من طرف الدولة، هاذ ال�شيء شوية، واش 
ما وصلش الوقت ألنه إيال جينا  شوفو في القنوات اللي كاين، كاين 
تقريبا واحد 10 قنوات، ولكن املشاهدة كاين 3 ديال القنوات اللي 
كيشاهدوهم املغاربة، واش ما حا ش الوقت بأن نطورو ونفتحو املجال 

لقنوات تلفزية جديدة تكون عند القطاع الخاص.

سؤال آخر السيد الوزير، بعجالة، هاذ دفاتر التحمالت اللي كانت 
عليهم واحد املعركة سنة 2011 شنو النتائج ديالهم؟ ألنه كنشوفو يعني 
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التلفزة املغربية بقنواتها 3 ويعني لوليدات ديالها دوك القنوات غادية 
كتقهقر، اإلنتاج السمعي البصري غادي وكيتقهقر، التلفزيونات ما 

عندهم فلوس، اإلنتاج ما كاين �شي..

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
إذن نمر للسؤال، جواب السيد الوزير.

عي2سم2  عينيطق  عالتصيل  وزي2  عا لف2،  نصطفى  عيسلد 
بيسم عاحكونل:

البرامج  إيجابية، ألن  التحمالت  الدفاتر  النتائج ديال تطبيق  أوال 
ارتفاع  سب  هو  والنتيجة  مرات،   3 تضاعفت  تكاثرت  السياسية 
املشاهدة، تقريبا راه تزادت ب 10 %، النشرات اإلخبارية اللي كانت مع 
11.30 و12 ليل والت في وقت الدروة، واللي والت عندنا برامج سياسية 
كل يوم، القنوات باش تحملنا املسؤولية في 2012 املغاربة كان جزء 
منهم كيمشو للقنوات األجنبية باش يعرفوا اش واقع في البالد، اآلن 
الدراسات ديال MarocMétrie واملؤسسات كتقول، القنوات اإلخبارية 
تراجعت، واملغرب اآلن كيمكن  شهدو بأنه كاين نقاش سيا�شي، وكاين 
برامج ديال تعددية السياسية، تدار نظام طلبات العروض، وهذا واحد 
الوضع جديد، راه 63 شركة اآلن كتولج للقطاع العموم2، قناة ميدي1 
غالبية األسهم أصبحت األسهم خاصة، ودفتر التحمالت اللي تصدر في 
ماي 2014 تيتعامل معها على أساس أنها قناة خاصة، اإلنجاز اللي كان 
في هاذ املرحلة وهو إنجاح انتقال نحو التلفزة الرقميةTNT، املغرب إلى 
جانب 2 دول إفريقية اآلن في املنطقة هو اللي حقق هاذ االنتقال،  عم 
أنا متفق معك ديال آن الوقت لقنوات خاصة ألن هذه مسألة حتمية، 

قنوات حتمية أخرى..

عيسلد ائيس عاجلسل :

انتهى الوقت. سؤال حول تد 2 أجور الفنانين املشاركين في أعمال 
تلفزيونية لفائدة قنوات القطب العموم2 للسيدات والسادة النواب 
واضع  أحد  فليتفضل  الديمقراط2،  التقدم  الفريق  من  املحترمين 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة  علمل بوشياب:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

السيد الوزير، سؤلنا اليوم يتمحور حول تد 2 تعويضات الفنانين، 
لفائدة  التلفزيونية  أعمال  في  املشاركين  التلفزيونية،  الدراما  فنا 2 
القطب العموم2، السيد الوزير، نود أن نطرح معكم اليوم موضوع يهم 
فئة مجتمعية، تهتم يعتبر روح األمة ودرعها الحام2، لهويتها الثقافية 
والحضارية والتاريخية، ويتعلق األمر بفئات فنا 2 الدراما التلفزيونية 
لتعويضاتها  مسبوق  غير  بتد 2  ولألسف  اليوم،  واقعها  يتميز  التي 

وحقوقها املادية.

إذن السيد الوزير، نالحظ أن جنوح بعض شركات تنفيذ اإلنتاج، 
في توسيع هامش ربحها خارج حدود الذي يسمح بها القانون، ال نتحدث 
هنا طبعا باألمور التي يسمح بها القانون، لكون شركات منفذة فقط، في 
حين أن املنتج الفعلي هي القنوات العمومية، ال�شيء الذي أصبح يهدد 
مهنيي الصناعات الدرامية، من مؤلفين وممثلين وتقنيين في حقوقهم 
األساسية، بحيث نالحظ تد 2 غير مسبوق ألجور الفنانين وحقوقهم 

املادية؛

ثانيا فرض عقود على املمثلين واملمثالت تنطوي كثيرا على الغبن 
والحكرة السيد الوزير.

املمثلين  مع  بالتزاماتها  اإلنتاج  تنفيذ  شركات  بعض  تملص  إذن 
واملمثالت سبق أن وقعوا لصالحها موافقات مبدئية في إطار إعداد 
ملفات طلبات العروض، هاذ الوضعية املزرية السيد الوزير، نبهت إليها 
بعض املنظمات املهنية، منها النقابة املغربية املحترفة للمسرح، إذن 
نبهت إليه ودقت ناقوس الخطر، نتساءل السيد الوزير،  سائلكم عن 
التدابير التي ستتخذها الوزارة والقنوات العمومية ملحاربة السلوكات 
الريعية وغير القانونية السيد الوزير، من قبل بعض الشركات تنفيذ 

اإلنتاج، من بعض وليس الكل، والتي ال تمس بحقوق...

عيسلد عي2ئيس عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية لهذا السؤال؟ 
إذن الجواب السيد الوزير.

عي2سم2  عينيطق  عالتصيل  وزي2  عا لف2،  نصطفى  عيسلد 
بيسم عاحكونل:

بسم هللا عي2حمن عي2حلم.

أوال كنشكر السيدة النائبة املحترمة على طرح هذا السؤال، ألنه 
فعال فئات واسعة من الفنانين والفنانات في بالدنا كيعانو، الخطوات 
اللي تدارت لغاية اليوم خطوات محدودة، ألن في دفاتر التحمالت تم 
النص على املوافقة القبلية واملكتوبة للفنانين كشرط للتقدم باملشاريع 
لطلبات العروض، فشركة جابت مشروع في طلبات العروض ما فيهش 
موافقة قبلية ديال الفنان ما تيتقبلش، تدار إجراء ديال أنه في تقدم 
طلبات العروض يتكتب بدقة األجور، تدار إجراء ديال أن الشركة اللي 
يمكنلهاش  ما  االجتماعية  والتحمالت  ديالها  الضرائب  ما مخلصاش 

تشارك في طلبات العروض، هذه كلها إيجابيات وأمور جيدة.

ولكن لألسف شنو اللي وقع؟ لقينا واحد املشكل ديال الناس اللي 
حاملين البطاقة املهنية ما كايناش  سبة لهم، فكيمكن لهم يجيبوا 
ناس اللي ما عندهومش تكوين أو في البداية ديال املسار، وهذا قضية 

مطروحة، نأمل أنه واحد %60 أو %70 تكون وجوبا في أي مشروع؛

ال�شيء الثا 2 وهو اتفاقيات جماعية، هذا كاين واحد العمل للنقابة 
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املغربية ملحترفي املسرح مع وزارة التشغيل من أجل تطوير اتفاقيات 
وما  لألجور  الشبكة  لألجور،  األد ى  الحد  الحقوق،  لتحمي  جماعية 
يرتبط بها، ثم كاين اإلشكالية الثالثة اللي هي اإلطار القانو 2 املرتبط 
بقانون الفنان، هنا كاين عمل وزارة الثقافة، الحمد هلل جاو بثالثة، 
وزارة الثقافة كاين اآلن مشروع، كاين مقترح قانون ملراجعة القانون، 
لذلك،  نديرو ضمانات  باش  الفنانين  تتشتغل مع  راه  الثقافة  وزارة 
باش ما يوقع مثال ذاك ال�شي اللي قلتي ديال التملص، ديال أنه كيجيب 
الناس،  على  كيتخلى  بعد  ومن  العروض  طلبات  في  وكيربح  املوافقة 

باإلضافة لهاذ ال�شي كنشتغلو على أمرين:

األول: هو التطوير ديال نظام حقوق املؤلف في القانون الخاص 
ثا 2 من أجل  بالنسخة الخاصة، قريبا غادي يتصادق على مرسوم 
هاذ  في  الفنانين  ديال ضحايا  الضرر  أجل جبر  املعاييرن من  تحديد 

املجال؛

ثانيا: كنشتغلو في املجال ديال الدعم االجتماعي، اآلن في النظام 
ديال حقوق املؤلفين درنا معايير خاصة بهاذ الدعم، وطورنا االتفاقية 
مع تعاضدية الفنانين بحيث تمت املضاعفة ديال امليزانية املخصصة، 

وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذن ال أحد، 
ننتقل  الجلسة.  في هذه  الوزير على حسن مساهمتكم  للسيد  شكرا 
إلى قطاع السكنى وسياسة املدينة بسؤال حول تأخر إنجاز التجزئات 
العدالة  العمران املحترمين من فريق  التي تحدثها مؤسسة  السكنية 

والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب لطرح السؤال.

عينيئب عيسلد عبد هللا بنحمو:

شك2ع عيسلد عيوزي2 عملحترم،

حول التجزئات السكنية التي تنجزها مؤسسة العمران، اللي بعض 
هاذ التجزئات تتعرف واحد التأخر كبير جدا 10و15 سنة فأكثر، وهذا 
يؤثر على اآلجال ديال تسليم ديال هاذ التجزئات للمجالس املحلية، 
ما هي اإلجراءات التي ستقومون بها من أجل تصحيح هذه الوضعية؟ 

وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم.

عيسلد نبلل بنعبد هللا، وزي2 عيسكنى وسليسل عملد نل:

شك2ع يكم عيسلد عي2ئيس،

شك2ع عيسلد عينيئب عملحترم،

فعال، هناك عدد من التجزئات، وإلعطاء نظرة على عدد الوحدات 
السكنية التابعة للتجزئات اللي كتسلمهم مجموعة العمران، تقريبا 
سنويا واحد 55 ألف، وفعال هناك تأخر في عدد من التجزئات، وهاذ 
ال�شي موروث على وضعية سابقة فيها عدة أسباب من هذه األسباب، 
مطالب  ببعض  التعرضات  العقاري،  التحفيظ  مسطرة  البطء 
التحفيظ، الرهون والحجوزات والتحمالت املسجلة ببعض الرسوم 
بأثمنة  أراضيهم  تفويت  الخواص  العقاريين  املالك  رفض  العقارية، 
تتناسب مع طبيعة هذه املشاريع، طول مسطرة نزع امللكية، طول مدة 
التقا�شي أمام املحاكم، تعقيد املساطر القانونية واإلدارية، فعال هاذ 
ال�شي كله عشناه خاصة أنه املشاريع اللي كانت كتنطلق ما كانت �شي 

كتكون مصفية قبل ما تنطلق.

اليوم هاذ األمر هذا انتهى، كل التجزئات الجديدة تتم على أساس 
أنها تتنطلق وكتم البناء ديالها من بعد ما كنصفيو جميع اإلجراءات 
القبلية، واليوم دخلنا في تصفية 10 اآلالف سنويا من الرسوم العقارية 
التي تسلم ألصحابها، و ستطيع أن نصف2 اآلن واحد األعداد هائلة من 
ذلك، وباقي لنا بعض امللفات عالقة،  عترف بها واعترفت لكم بها مرارا 

هنا تتعلق بملفات تعود إلى 20 سنة 25 سنة في بعض الحاالت.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد إدعميا:

شكرا السيد الوزير على الواقعية الجواب ديالكم، وفعال طرقتو 
لألسباب الحقيقية ولكن اإلشكال هو هاذ الكم الهائل للتجزئات اللي 
عندها تسليم املؤقت، والتجهيزات ديالها مخربة، واملواطنين ساكنين، 
التجهيزات،  هاذ  ديال  للصيانة  يدخلوا  يمكنلهومش  ما  والجماعات 
املطرقة  بين  املستفيد  املواطن  وبالتالي  بعد،  تسلم  لم  التجزئة  ألن 
والسندان، واللي كنطلبو منكم السيد الوزير هو التعجيل بالتسوية هاذ 
الوضعية وعندنا داخل جماعة تطوان تمودا 2 والشطر الثا 2 السوا 2 
أكبر دليل على الواقعية هاذ التجزئات اللي الوضعية ديالها أسوأ من 
وضعية األحياء املهمشة، والجماعة يمكن لها تدخل في األحياء املهمشة 
وبالتالي  كيعا 2  واملواطن  التجزئات  هاذ  في  تدخل  يمكنلهاش  وما 

كنطلبوا منكم..

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إذن ال أحد؟ 
شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى آخر قطاع وهو قطاع الثقافة بسؤال متعلق بالترجمة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.
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عينيئب عيسلد نحمد عيعبمي 2:

السيد الوزير، هل لدى وزارتكم السياسة للترجمة ؟ شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا للسيد النائب، الجواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد عألنين عيصبلحي، وزي2 عيبقيفل:

بعد الشكر على هاذ السؤال، يمكن القول أن وزارة الثقافة مدركة 
تمام اإلدراك لألهمية االستراتيجية للترجمة، وفي هذا الدقيقة وبعض 
الثوا 2 املخصصة لهاذ السؤال يمكن الوقوف على بعض املعطيات، 
األولى أن وزارة الثقافة من خالل برنامج دعم النشر والكتاب دعمت 
خالل سنتي 2014 و 2015 77 عمال في مجال الترجمة، كما وصلت 
الثقافي من خالل جائزة املغرب للكتاب حيث  التحفيز لهاذ الصنف 
تم الترشيح ألكثر من 25 عمال في الترجمة، والترجمة كذلك حاضرة 
في كل التظاهرات الثقافية، املعرض الدولي للكتاب والنشر، املعارض 
الجهوية، املعارض الدولية التي تشارك فيها بالدنا، كما أن جزء من 
الرصيد الوثائق2 اللي تنزودو به املكتبات العمومية هو متصل بالترجمة.

عدة  هنا  الثقافة  وزارة  عمل  جانب  إلى  أن  هو  الثانية  النقطة 
مؤسسات وطنية تشتغل في مجال الترجمة، هناك على األقل واحد 
6 وال 7 املؤسسات وطنية لها عالقة بمجال الترجمة بدون احتساب 
وحدات الترجمة الجامعية أو دور النشر، بعبارة أوضح أن هاذ املجال 
ليس مجاال قطاعيا بل هو مجال ذو بعد وطني بامتياز ورغم كل الجهود..

عيسلد ائيس عاجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد اشلد عيقبلل:

شك2ع عيسلد عي2ئيس،

إسحاق  بن  حنين  كان  الهجري  الثالث  القرن  في  الوزير،  السيد 
يتقا�شى وزن ترجمته ذهبا ولو غلظ الحرف وكتب فوقه رقم سميك 
ووسع بين الكلمات، كان سلفنا أكثر وعيا ورغبة في االنفتاح والتعارف 

لفهم اآلخر وتنمية الذات من خالل الترجمة إلى العربية.

السيد الوزير، رغم الجهود املبذولة مازالت حركة الترجمة دون 
بعض  مع  الفردي  الجهد  على  أساسا  وتعتمد  املطلوب،  املستوى 
املؤسسات، أتفق معكم البد من سياسة أفقية حكومية تعتمد رؤية 
الشمول  وفق  واالحترافي  املنظم  الجماعي  للعمل  مؤطرة  مؤسساتية 
املعرفي، سياسة تطور التكوين والبحث وتوفر الدعم املالي، الترجمة تقع 
في صلب املسألة اللغوية، والبد من إرادة سياسية تؤمن وتسلم بإمكانية 
أن  عيش عصرنا بلغتنا، الترجمة تنوع وغنى وترسيخ لقيم التعايش 
والتعدد واالعتراف باالختالف، وهي من أركان قيام الحضارات، وشكرا 

السيد الوزير.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن ال أحد، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة 
وبهذا نكون قد استوفينا جميع األسئلة املدرجة بجدول األعمال، ونمر 
الكلمة للسيدة  الداخلي،  النظام  104 من  املادة  لتناول الكالم وفق 
النائبة املحترمة نزهة الوفي عن فريق العدالة والتنمية، حول معالجة 

املس  في  الهولندية  الحكومة  واستمرار  االجتماعي  الضمان  ملف 

باملكتسبات، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة نزهل عيوفي:

عيسلد عيوزي2 عملحترم،

إخوع 2 وأخوعت2 عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عيبرملينلين،

اليوم نتكلم على امللف االجتماعي الذي تضرر منه ذوي الحقوق 

من يتامى وأطفال، 900 طفل وتقريبا 1000 أرملة. لألسف الشديد، 

تم حشر ملف الوحدة الترابية والسيادة الوطنية في هذا امللف، ومن 

هنا كنثمنوا موقف الحكومة املغربية اللي حقيقة موقف شجاع، ضد 

أي موقف معاذي للوحدة الترابية والسيادة الوطنية، لألسف الشديد 

اليوم فعال الرسالة لم تقتبس من طرف االتحاد األوروب2 ومن طرف 
حكومة هوالندا خاصة باعتبار أن املغرب باليوم كيأدي واحد الدور 

استراتيجي أمنيا واقتصاديا وكذلك محاور على جميع األبعاد.

على  الوطنية  والسيادة  الترابية  الوحدة  قضية  أن  كنأكدوا 

الصحراء خط أحمر لم تقبل حتى هاذوك املتضررين من املس به مهما 

كانت وتحت أي مسمى من املسميات، كندعو الحكومة السيد الوزير 

ومحامين  مد 2  مجتمع  محامين  الفاعلين،  جميع  دعم  مواصلة  إلى 

هولنديين ومحامين من أصل مغرب2 باش توقفوا وكذلك من أجل نوقفو 
لهاذ ذوي  اإلنصاف  تحقيق  الالزم من أجل  الدعم  معاهم و عطيهم 

الحقوق من يتامى وأرامل، كنبهو كذلك الحكومة ونحذرها من أي تراجع 

في هاذ امللف االجتماعي وإال غتكون رسالة  عطيو بها الضوء األخضر 

لحكومات أوروبية أخرى كذلك للمس بالحقوق املكتسبة املضمونة 

حسب اتفاقية االتحاد االوروب2 ل 1965 وكذلك حسب املادة 5 من 

هذه االتفاقية الثنائية اللي كتربطنا ببلد استراتيجي كنفختارو وكنعتزو 

الشراكة االستراتيجية معاه، ولكن في نفس الوقت كنقولو ليه أنه خط 

أحمر لتراجع املكتسبات، وكذا خط أحمر ب...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائبة، انتهى الوقت، الكلمة للحكومة.
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وعيشؤون  عيتشغلل  وزي2  عيصد ق2،  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

بغيت  شكر السيدة النائبة املحترمة على هذه اإلحاطة علما حول 

ملف وطني بامتياز يهم جميع املغاربة في داخل وخارج املغرب، ملف 

دبرته الحكومة بحنكة كبرى وبتعقل وبتبصر واضعين املصلحة الوطنية 

العليا للبالد فوق كل اعتبار.

أريد فقط باملناسبة، باش نذكر السادة النواب ومن خاللكم الرأي 

العام الوطني، أن خالل املفاوضات التي أجريناها مع الطرف الهولندي 

لم يتم التنازل قطعا عن مكتسبات املغاربة املقيمين في هولندا. طبعا 

كيكون  ما  البد  مفاوضات  كنقول  حينما  مفاوضات،  هناك  كانت 

تنازالت، ولكن تنازالت في حد املعقول، تمت االستشارة بشأنها والنتائج 

املحصل عليها تر�شي مصالح ديال إخواننا املقيمين بالخارج، ولعل ردود 

الفعل ديال الجمعيات الجادة التي تشتغل في أوساط اإلخوان ديالنا في 

هولندا خير دليل على ذلك.

إليها، طبعا  التطرق  تم  اللي  الترابية  الوحدة  فيما يخص قضية 

خالفا ملا يكتب هنا وهناك من حقيقة، كالم فارغ أن الحكومة والشعب 

املغرب2 قاطبة غير مستعد عن التنازل عن الوحدة الترابية، هذا أمر 

ال جدال فيه ونريد أن نطمئن الجميع. بالطبع ما�شي غير خط أحمر، 

أكثر إال كان �شي لون أكثر من األحمر هذا هو خط أحمر، حنا متنا على 

الوحدة الترابية وغادي نموتوا على الوحدة الترابية ما كاينش تنازل، هذا 

هو املغرب أحب من أحب وكره من كره، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا للجميع، وافعت عاجلسل.
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