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نحضرخ اجلسلخ وثالثينخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريــخ: الثالثاء 29 رمضان 1437ه )05 يوليوز 2016(.

 ورئةســل: السيدة رشيدة بنمسعود، النائب الخامس لرئيس مجلس 
النواب.

 وت قيت: ساعة وثمان دقائق، ابتداء من الساعة الحادية عشرة 
صباحا.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو0خ ألعمة0: 
الحكومية التالية، 08 أسئلة:

التشغيل؛• 

التربية الوطنية؛• 

الشباب والرياضة؛• 

التعليم العالي؛• 

 وسيدةخرويدةخبممسع د،خرئيسلخ اجلسل:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة.

 وسةدةخ و 5ر ءخ ملحترن ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

للفصل  طبقا  وذلك  الشفهية  لألسئلة  جلسة  في  مجددا  نلتقي 
100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 
على  موزعة  شفهيا  سؤاال  ثمانية  اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن 

قطاعات مختلفة.

في البداية وقبل أن نشرع في طرح هذه األسئلة، نستمع إلى املراسالت 
التي توصلت بها الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة املجلس بعرضها 

عليكم. تفضلي السيدة األمينة.

 وسيدةخصبةحخب وةم،خأنيملخ ملجلس:

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

 توصل مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية التالية كما 
وافق عليها مجلس املستشارين ويتعلق األمر:

بمشروع قانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 • 
بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( املحدث 

بموجبه نظام املعاشات املدنية.

مشروع قانون رقم 72.14 املحدد بموجبه السن التي يجب أن • 
يحال فيها على التقاعد املوظفون املستخدمون املنخرطون في 

نظام املعاشات املدنية.

مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 • 
 )1971 ديسمبر   30(  1391 القعدة  ذي  من   12 في  الصادر 

املحدث بموجبه نظام املعاشات العسكرية.

مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة • 
 4(  1397 شوال  20من  في  الصادر   1.77.216 رقم  قانون 
رواتب  ملنح  الجماعي  النظام  بإحداث  املتعلق  أكتوبر1977( 

التقاعد.

وفي إطار قراءة ثانية توصل املجلس من مجلس املستشارين بمشروع 
قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء.

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب 32 سؤاال شفويا، 41 سؤاال 
كتابيا، 181 جوابا عن األسئلة الكتابية، واألسئلة املتبقاة دون جواب 

تصل إلى 8509 سؤاال.

كما تم سحب ثالثة أسئلة شفوية، شكرا السيدة الرئيسة.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

 نشرع اآلن في بسط األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، ونستهلها 
بقطاع التشغيل والشؤون االجتماعية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ ملهديخنزو ريخ)نقطلخنظةم(:

سمعتي السيدة الرئيسة في إطار نقطة نظام، الفريق االشتراكي يود 
التعبير عن استنكاره وامتعاضه لعدم برمجة إحاطة اللي عندها عالقة 
بموضوع شديد األهمية، هو موضوع باخرة النفايات اللي كيستقبل 
املغرب، هو الهدية، هو اإلهانة اللي كيتلقاها الشعب املغربي اليوم في 
إطار عمل مؤسساتي واالتفاقية صادقت عليها الحكومة هاذي مدة غير 

طويلة.

كنستغربو أوال: عالش ما تبرمجات اإلحاطة؟ واليوم صارت قضية 
رأي عام، وإيال البرملان ما تابعش هاد املواضيع اشنو خصو يتابع؛

ثانيا: إلخباركم الفريق االشتراكي وضع مقترح قانون يق�ضي بمنع 
جميع استقبال أي نوع من النفايات كانت جاريا من هاذ البلد أو هاذ 

البالد، حنا بالدنا ما�ضي مزبلة وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، قلت إذن نبدأ بقطاع التشغيل،تفضلي 
نقطة نظام؟ تفضلي السيدة النائبة.
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 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخ بنخيحيىخ)نقطلخنظةم(:

وكر خ وسيدخ ورئيسل،خ

في نفس السياق وفي إطار التسيير تماما، هو أنه كنا كنتمناو أن 
النفايات،  ديال  املشكل  على  تحدثنا  تجي  اليوم  تطلب  هي  الحكومة 
املغرب كلو كيتحدث على هذا األمر هذا، وما جا �ضي توضيح، باستثناء 
التوضيح اللي كان ما غاديش ندخل في املضمون، ولكن على األقل هاذ 
ال�ضي راه ما�ضي معقول، هاذ ال�ضي ما�ضي معقول، الحكومة خاصها 
تحمل مسؤوليتها، الشعب كيغلي وهاذي راه إهانة، وكنأكد بأن بالدنا 
ما�ضي مزبلة، وخا يكون اللي كان، وخا يكون ذهب الدنيا ما يجيبوهاش 

لنا هن، ألن املغرب ما�ضي مزبلة، شكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

في إطار كحكومة.

نعخ بةوعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ و 5يرخ ملكلفخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

باش  الفرصة  هذه  أغتنم  أوال  املحترمة،  الرئيسة  السيدة  شكرا 
نقول ليكم عواشر مبروكة واحنا على بعد يوم أو يومين من عيد الفطر 

املبارك، فعيد مبارك سعيد.

هذا املوضوع أوال ليس هناك إحاطة في النظام الداخلي، هناك 
املادة 104، املادة 104 فيها مقتضيات قانونية كاين اللي كتنضمها اللي 
خاص تتوجه للمادة أو يقبلها السيد أو السيدة الوزيرة املعنية، هاذ 

األمر إذن كاين الضوابط القانونية ما�ضي في املوضوع اللي نقطة نظام.

فيما يخص املوضوع الحكومة بكل تأكيد والسيدة الوزيرة غتقدم 
جميع املعطيات الضرورية فيما يخص هاذ املوضوع، واللي الهم ديالنا 
جميع هو نحافظو على البيئة ديال بالدنا في إطار القانون وفي إطار ما هو 

متفق عليه على املستوى الدولي، وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

والشؤون  التشغيل  بقطاع  نبدأ  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 
االجتماعية، أول سؤال في هذا القطاع يتعلق بحول ما تعتزم الحكومة 
القيام به لتشغيل حاملي الشهادات العليا، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق اإلتحاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا. تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخأمخ وبمينخاحل :

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

السيد الوزير نسائلكم اليوم عما تعتزم حكومتكم القيام به لتشغيل 
حاملي الشهادات العليا وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير، ال ما كاين�ضي وحدة 
املوضوع، تفضل السيد الوزير.

و وشؤونخ و5يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقيخ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

وكر خ وسيدةخ ورئيسلخ ملحترنل،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

جوابا على سؤال السيدة النائبة املحترمة وإن كنت أتمنى أن يكون 
هناك وحدة ديال املوضوع حتى نتمكن من تقديم جواب يعني أكثر 
شمولية، فكما تعلمين السيدة النائبة املحترمة مسألة التشغيل ترتبط 

بعاملين أساسيين:

العامل األول: هو االستثمار والنمو، يعني االستثمار والنمو هو الذي 
كيحدد التشغيل؛

العامل الثاني: هو كل ما يتعلق بما نسميه بالسياسات النشيطة 
النشيطة  السياسات   Les politiques actives d›emploi للتشغيل 
يعني  والحكومي،  اإلرادي  بالعمل  يتعلق  ما  كل  وكذلك  للتشغيل، 

السلطات العمومية من أجل تحسين قابلية التشغيل.

ففيما يخص يعني الشق األول يعني االستثمار والنمو، بالطبع عندنا 
االستثمار، والنمو كيتحدد بعوامل داخلية وعوامل خارجية، العوامل 
الداخلية هو كل ما يتعلق بالسياسات املحفزة للمقاولة إلى غير ذلك 
،وهو أمر يعني تمت فيه أشياء كثيرة من قبيل يعني تشجيع املقاوالت 
وتحفيزها على عدة واجهات، العوامل الخارجية بالضبط تتعلق بارتباط 
اقتصادنا باالقتصاد الدولي وبالتقلبات ديالو، كذلك ارتباطو باألوضاع 
املناخية ،وهذا يعني معطى قار ال يمكن ألي حكومة أن تتجاوزه، فمثال 
هاذ السنة سنة 2016 مغاديش نسجلو معدل نمو مرتف، والجميع يقر 

بذلك نظرا للسنة الفالحية املتوسطة أو من دون املتوسط.

إطالقها،  تم  برامج  هناك  التشغيل  ديال  القابلية  يخص  فيما 

باإلضافة إلى البرامج التي كانت قائمة، هاذ البرامج التي تم إطالقها هو 

تكوين إضافي ل 10آالف مجاز في قطاع التربية والتعليم، ما يمكنش 

يشتغلوا في القطاع الخاص وهذا ناتج على عقدة أو عقد تم التوقيع 

عليه مع الفيدرالية ديال القطاع الخاص في التعليم، وهناك كذلك 

من  كيعاني  اللي  يعني  مجاز  ألف   25 اإلضافي  التكوين  ديال  برنامج 

البطالة ديال طويلة األمد وشكر.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.
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 ومةئبلخ وسيدةخأمخ وبمينخاحل :

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

ال  الشغل  سوق  بوضعية  املتعلقة  املؤشرات  إن  الوزير  السيد 
وتزايدت   %10 إلى  البطالة  ارتفع معدل  لقد  االطمئنان،  تبعث على 
أفواج العاطلين خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا، 
السامية  املندوبية  مؤخرا  عنها  كشفت  التي  باملعطيات  صدمنا  لقد 
للتخطيط، حيث أن الحكومة ستنهي واليتها على وقع مليون و169 
ألف عاطل عن العمل، فأين هي مناصب الشغل باآلالت التي وعدتم 
بتوفيرها؟ والطامة الكبرى % 18من هاته الفئة من العاطلين يحملون 
وتعليمهم  لتكوينهم  ضخمة  ميزانية  الدولة  وصرفت  عليا،  شهادات 

وتطلب تضحيات جسيمة من طرف عائالتهم.

السيد الوزير، لقد كان بود هاته األطر العليا أن تكون بمثابة مفخرة 
للبالد، بينما حكومتكم تواجهم بالعصا أمام البرملان، وأكثر من ذلك 
نرى أن الدول املتقدمة تتهافت عليهم ويكفينا أن نتذكر خطة الرئيس 
،L’immigration choisie الفرن�ضي السابق نيكوال ساركوزي الذي تكلم

السيد الوزير، قبل أشهر صادقت الحكومة على مرسوم يق�ضي 
بإحداث إعانة وتكوين حاملي شهادة اإلجازة في مختلف التخصصات 
،ورصدتم ميزانية ضخمة تقدر ب 16 مليار، وأخذتم كذلك بمرسوم 
يفصل التكوين عن التشغيل، ولكن لألسف فشل برنامجكم فشال 
ذريعا، حيث لم يؤد إلى إال 0.6% من معدل التشغيل، دون أن نثير 
معاناة األساتذة املتدربين وصدمة أخرى أكبر من ذلك أصابتنا عند 
من  كثير  عدد  ،حيث  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  على  اطالعنا 
املؤسسات العمومية تعاني من ضعف الحكامة ونتائج محبطة، فهل 
لهذا عالقة بضياع طاقة شبابنا من األطر العليا حاملي الشهادات التي 
تتهافت عليها الدول املتقدمة؟ وهل لها كذلك عالقة مع اختالالت عدة 
في مباريات التوظيف في املؤسسات العمومية من محسوبية وزبونية 

وتهميش الكفاءات النزيهة؟ نطالب بتطبيق الدستور وتكافؤ الفرص.

تكلمتم السيد الوزير عن النمو، عن معدل النمو وعن االستثمار، 
ما كاين ال نمو ال استثمار، إذن ما كاينش الشغل؟ هذا سؤال، شكرا 

السيد الوزير.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب، أو تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، فيما تبقى من الوقت السيد 

الوزير، تفضل السيد وزير.

و وشؤونخ و5يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقيخ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

فيما تبقى، شكرا السيدة الرئيسة، الكلمات ديال السيدة النائبة 

املحترمة ما كاين ال نمو ال استثمار، فشل، الصدمة، يعني هاذ الكالم لم 
يعد يجدي، في الحقيقة ما بقاش الناس كيفهموا هاد الكالم هذا، كونوا 
شويا معقولين وموضوعيين مع الواقع ديالنا االجتماعي، أنا قلت بصفة 
البطلة  ديال  املشاكل  هاد  البطالة،  ديال  مشاكل  كاين  موضوعية، 
ديال  وليد  ما�ضي  التعليم  ديال  املشكل  بأسره،  العالم  في  مستفحلة 
اليوم، املشكلة ديال التعليم هو سنوات ديال السياسة ديال التعليم، 

حنا اآلن بصدد إصالح املنظومة ديال التربية والتكوين .

أوال واحد العدد ديال اإلجراءات فيما يخص التكوينات التطبيقية 
والتكوينات املهنية اللي في الجامعات كتقلل من وكتعطي اإلمكانية ديال 

خلق فرص الشغل، ومهما يكن من أمر.....

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، انتهى الوقت، السؤال املوالي 
يتعلق بإنعاش الشغل للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
السيد  تفضل  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتقدم  االشتراكي، 

النائب.

 ومةئبخ وسيدخج  دخفرجي:

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

 وسةدةخ و 5ر ء،

 وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

 وسيد تخ ومةئبةتخ ملحترنةت،

فيما يخص السؤال ديالنا كيتعلق باملسألة ديال التشغيل، ركزتم 
املالية  للقوانين  التقديمية  في مذكرتكم  الحكومية  الوالية  طيلة هاذ 
بأنكم ستحاولون التقليص من نسبة البطالة إلى 8%، اليوم حنا في 
2016 أشنو هي الحصيلة ديالكم بشكل عام فيما يخص القضاء على 

البطالة؟

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

و وشؤونخ و5يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقيخ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

وكر خ وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

ديال   %  8 ديال  هدف  كهدف،  حددت  كانت  الحكومة  بالطبع 
معدل البطالة في نهاية الوالية التشريعية ، ...هذا هدف ما�ضي أننا إيال 
ما حددناش% 8 ما�ضي راه الفشل الذريع إلى غير ذلك، نقولك السيد 
املحترم في ظرفية ديال األزمة صعبة وفي مناخ صعب تمكنا من التحكم، 
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البطالة  معدل  ديال  التحكم  عليه،  كتهضروا  اللي  التحكم  ما�ضي 
كمعدل البطالة ، التحكم في معدل البطالة، التحكم في معدل البطالة 

la ، maitrise، التحكم في معدل البطالة

في حدود 9-10 % كانت يعني آخر السنة ديال 2015، 9.7 %إيال ما 
خانتنيش الذاكرة، فلما وصلنا للحكومة، كان 9 % حوالي 9 % ، معنى أنا 
قلتها قبل قليل مشكل النمو، النمو ما كنتحكموش فيه، املائة في املائة، 
كاين هناك عوامل خارجية اللي كيعرفوها االقتصاديين جميعا، ولكن 

بغينا كذلك نسجلو أن الحكومة قامت ببعض املجهودات.

ديال  املتدربين  ديال  اإلدماج  ديال  النظام  إصالح  يخص  فيما 
الوكالة، وكالة تشغيل الكفاءات، اآلن وال عندهم التشغيل الالئق، والو 

كيتوفروا وكيتمتعوا بالتغطية الصحية؛

املالية  قانون  في  عليه  صوتوا  اللي  البرنامج  واحد  هناك  كذلك 
لها واحد  املقاوالت الجديدة، كيتعطى  التحفيز،  برنامج  ديال2015، 
العدد ديال املساعدات، هذا البرنامج حنا بصدد اآلن تقيمه، ربما باش 
نعدلوه فيما يخص القانون ديال املالية ديال 2017 ليكون أكثر يعني 

مردودية وأحسن مردودية؛

وهناك باإلضافة إلى ذلك واحد العدد ديال اإلجراءات اللي شرت 
إليها قبل حين، وبالتالي يعني هذا واقع ديال بالدنا، هذا واقع ديال 
االقتصاد العالمي، هذا واقع ديال االقتصاد املغربي، سواء كنا نحن أو 
كان اآلخرين أنا صادق وبكل صدق ما كاينش �ضي حكومة الي يمكن تدير 

أحسن من هاذ ال�ضي اللي دارتوا الحكومة الحالية، وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

للسيد  التعقيب  النائب،  للسيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخج  دخفرجي:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالكم، فعال اإلجابة ديالكم ما 
يمكنش إال نشدوها ونزفوها للمغاربة، ونقولو بأنه أخيرا لقينا حكومة 
اللي تحل لنا املشاكل واملعضالت األساسية وراها تحالت، السيد الوزير 
في العهد ديالكم كحكومة أو ال هاذ الوالية الحكومية بالضبط باش نكونو 
منصفين ارتفعت نسبة البطالة إلى % 10كرقم قيا�ضي عمرها وقعت 
في تاريخ املغرب منذ التسعينات، في عهدكم السيد الوزير أو في هاذ 
الحكومة كنعرفو بأنه ما استغلناش كمغرب مستقر كبلد دار االختيار 
الدولي  واملناخ  الظرفية  استغلناش  ما  هدوء،  في  ديالو  الديمقراطي 
باش أننا نحفزواعلى إنعاش الشغل، عالش كيفاش؟ قطاع السياحة 
السيد الوزير كيعرف واحد االنهيار تام في منظومة التشغيل وتسريحات 
بالجملة، قطاع الفالحة بعوامل الجفاف وتركيز الحكومة فقط على 
الشباب  على  ديالها  النظر  وغض  فرينا،  وعلى  الزرع  وعلى  األعالف 
ارتفعت  الحواضر  في  البطالة،  نسبة  ارتفعت  القروي  العالم  ديال 

نسبة البطالة إلى أزيد من % 48، هاذ الحواضر كتحيلنا على البرامج 
برنامج..،  برنامج  مقاولتي،  وبرنامج  تأهيل  ديال  برنامج  رصدتوا  اللي 
هاذ البرامج كلها ما يمكن نحكمو عليها اليوم بعض مرور هاذ السنوات 
كلها إال بالفشل الذريع، ألنها ما قدراتش تغطي نسبة الخصاص و ديال 
البطالة، ما قدراتش تدمج الشباب املغربي في منظومة الشغل، اليوم 
الشباب املغربي راه مالوح، سريا مع املهجرين ديال سوريا، الشباب 
املغربي اليوم راه كيعيش اإلحباط وحالة يأس عامة، من حالة ديال 
تجميد ديال الوظيفة العمومية، ألنكم خضعتوا بشكل كبير لإلمالءات 
التقشفية ديال املؤسسات املانحة ،اليوم املؤسسات الصناعية كتصرح 
بشكل كبير، كنتو واعدتوا في واحد البرنامج بتشغيل نصف مليون ديال 
الشباب في إطار تسريع وتيرة التسريع الصناعي، شحال من رقم شغلتوا 
بالضبط، 500 ألف، عطيونا رقم محدد، اليوم عدة قطاعات كتعرف 
واحد االنتكاسة، نجيوا حنا كنهضرو على املسألة ديال البيئة، واش 
كتعرفوا بأن أزيد من 500 ألف أسرة غتشرد اليوم، وأنتما كتصروا 
على وضع هاذ القانون كتصروا على تطبيقوا، أشنو حنا كنحلو مشكل 

البطالة وال كنزيدو في التفاقم ديالو.

السيد الوزير إيال سمحتي لي نقول بأنه اليوم حنا في هاذ واحد 
مفترق الطرق، إيال ما قدرناش أننا نتاهجو سياسة...

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا انتهى الوقت. هل هناك من 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، ننتقل إلى 
السؤال املوالي ويتعلق بوضعية حراس العمارات والبوابين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة، نعم؟ استهلكتم الوقت 

ديالك السيد الوزير أعتقد.

يا هللا تفضل، معذرة، يا هللا تفضل أنا أعتقد استهلكتي الوقت 
ديالك كامل، ولكن ها هو la régie غتعطينا التوقيت الصحيح، تفضل 
السيد الوزير، التعقيب ديالكم كيكون في األخير في إطار التعقيبات 
اإلضافية ما دام ما كاينش تعقيبات إضافية، وسبق لكم أن عقبتم عن 
السؤال هذه هي املسطرة، ولكن إيال كان عندكم وقت متبقي تفضل، 

تفضل السيد الوزير.

و وشؤونخ و5يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقيخ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

على حساب  ال�ضي  هاذ  نحسبو  الرئيسة،  السيدة  زال  ما  دقيقة 
رمضان ما كاين مشكل، على ما أظن السيد النائب املحترم استمعت 
لك بعناية خاصة، غير بالضبط اإلنسان ما خاصوش ينفاعل في هاذ 
األمور، هاذي نحلوها ال ينبغي االنفعال وتقديم واحد املعطيات ما�ضي 
متأكد منها، ما كاينش 48 % ديال البطالة في الحواضر، يعني كاين%30، 
33 متافق معاك، ولكن ما بين 33 إلى 48 راه فرق كبير، بعض الشرائح 
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املختلفة كاين 33% راه األرقام راه كاينة ما �ضي أنا اللي كنتجها األرقام راه 
كتنتجها املندوبية السامية للتخطيط، مهما يكن األمر، اآلن سمعتوا 
تبعتوا املشروع اللي تقدم باألمس أمام صاحب الجاللة في ما يخص 
االستثمار، هناك إمكانية ديال تشغيل إلى حدود 420 ألف منصب 
شغل، هناك كذلك البرنامج الطموح ديال إصالح منظومة التكوين 
 2020 إلى  هنا  من  املغاربة  متاع  ماليين  نكونو10  غادي  اللي  املنهي، 

بميزانية ديال 65 مليار ديال الدراهم....

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، انتهى الوقت شكرا، آخر سؤال 
في هذا القطاع يتعلق بوضعية حراس العمارات والبوابين للسيدات 
فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

 وسيدخ ومةئبخنحمدخ ملهديخبنسعيد:

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

 إلخ  نخو ألخ  ت،

 وسيدةخ و 5يرة،

 وسةدةخ و 5ر ء،

أوال عيد مبارك سعيد للجميع، السيد الوزير املحترم، هاذ الفئة 
ديال املواطنين املغاربة لألسف ما كتعرفوهاش أشنو كتدير أشنو ما 
كتديرش، الحكومة ما دارتش حتى حاجة ليهم باش نكونو واضحين، 
هاذ السؤال كنا طرحناه هاذي أربع سنين للسيد وزير الشغل آنذاك 
اللي هو رفيقكم في الحزب و كانوا هناك وعود وكانت هناك إرادة دازت 
أربع سنين من 2012 إلى 2016 فاش كنخرجو للشارع حتى حاجة ما 
تغيرات، باش كندخلو لديورنا كلنا حتى حاجة ما تغيرات بقات ليكم دبا 
�ضي بركة، واش هاذ الحكومة بغات تبدا �ضي حاجة باش الحكومات اللي 
غايجيومن موراها يفكو املشاكل ديال هاذ الفئة ديال املواطنين اللي هم 
الحراس والبوابين، يعني les concierges في الحقيقة الحراس بصفة 

عامة اللي تيكونوا حتى في الشوارع أم ال؟ وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

و وشؤونخ و5يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقيخ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

فيما يخص املوضوع السيد النائب املحترم ديال حراس العمارات، 
هناك فئتان: الفئة األولى هي اللي كتشتغل في العمارات اللي فيها على 
األقل 10 ديال املساكن، والفئة الثانية اللي كتشتغل في عمارات اللي 

دون 10 املساكن.

اللي  كينظمها  اللي  ظهير  قانون  هناك  األولى،  الفئة  يخص  فيما 
كيعطي ليها واحد املجموعة ديال الحقوق، هاذ الظهير صادر في 10 
أكتوبر 1977 في حالة ما سواء كتكون مخلفات كيلجأوا للقضاء وال 

للمفتشين ديال الشغل؛

فيما يخص الفئة الثانية اللي كتشتغل في العمارات اللي فيها أقل 
من 10 ديال املساكن يسري عليها القانون الذي هو بصدد في طور 
به  يعجل  باش  أتمنى  احنا  املنزليين،  العمال  قانون  وهو  املصادقة، 
القانون حتى يدخل حيز  مجلس املستشارين باش يصادق على هاذ 
التطبيق، وأي تأخر في املصادقة على هذا القانون كتضرو بها الفئة 
هاذي اللي كتبغي السيد النائب املحترم كتدافع عليها، واحنا كندافعو 
عليها و كنعرفوها، وأنا تناقشت معهم عندي عالقة مع الجمعية ديالهم 

هنا في الرباط و كنتالقى بهم باستمرار، وشكرا. ..

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملهديخبنسعيد:

ما كنتكلموش على العمال املنزليين، كنتكلمو على واحد الوضعية 

اللي كاينة اليوم، رئيس الحكومة والحكومة ديالكم كتجي كتكلم على 

التقاعد ديال املوظفين، هاذ الناس ما عندهومش تقاعد ما كيعرفوش 

أشنا هو الحق في التقاعد، كنتكلمو على واحد الفئة ديال املواطنين 

اللي منذ استقالل املغرب وما عندهمش وضعية، كنتكلمو على واحد 
املشكل حقيقي أن حتى االحترام ديال املهنة ما كاينش، وهذا الدور 

املهن  اللي جميع  الثقافة  واحد  تكون  باش  التشغيل  كوزارة  ديالكم 

خصها تحترم بتنسيق بالطبع مع وزارة التربية الوطنية.

السيد الوزير اللي كنحسو به أو اللي تيحس به املغاربة اليوم ،في 

الوقت اللي خاص يكون واحد االستثمار في املواطن املغربي، االستثمار 

النفايات، واش  في  بنادم، لألسف هاذ الحكومة كتجي وكتستثمر  في 

اليوم  التساؤالت  املغاربة؟ كاع هاذ  للمواطنينو  هاذي رسالة موجهة 

كنتساءلوها السيد الوزير، فين وصالت االتفاقية 189 البند 201 ديال 

l’ENT واش كتفعل وال اليوم ؟ واش القوانين ديالنا يعني كتحترم هاذ 

االتفاقية الدولية اللي كتهم هاذ الفئة ديال املغاربة؟ أشنو نقدرو نجاوبو 

ووليدات ديال املغاربة، شنو نقدرو نجاوبوهم؟ فاش غنقولوالهم راه 

واحد الوقت الوالدين ديالك ما عندوهمش الحق إيال مرضوا الوالدين 

ديالك ما عندهمش ما كاينش اللي يداويهم، ما غاديش يتوقفوا من 

الشغل ألن ما كيعرفوش شنو هو التقاعد، هاذ الناس كيجيوا يسولونا 

حنا هاذ ال�ضي كنواب، وحنا يعني الدور ديالنا هو نسولوكم،ا شنو 

نقدرو نجاوبو هاذ الناس السيد الوزير؟ شكرا.
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 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
أي تعقيب إضافي، تعقيب السيد الوزير، تفضل.

و وشؤونخ و5يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقيخ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

العمارات  ديال  الحراس  نخلطوش  ما  املحترم  النائب  السيد  غير 
إلى النفايات، يعني باش الواحد يبقى في املوضوع، املوضوع ما عالقته 
يعني  يفهمك،  املستمع  االنسان حتى  باش  يعني  بالحراس  بالنفايات 
واحد عندو �ضي فكرة خصو يعبر عليها بوضوح، اآلن حنا هاذ الناس 
هادوا غيستفدوا وهناك قانون طموح مطروحة على البرملان هو توسيع 
الضمان االجتماعي والتغطية الصحية إلى جميع أفراد املجتمع، بما 
فيهم هاد الناس هادو، جميع أفراد املجتمع، هذا مشروع طموح غادي 
يستغرق واحد املدة ديال الزمن، ولكن مهما يكن من األمر حنا غاديين 
في اإلصالح، غاديين في التغطية الصحية والتغطية االجتماعية، غاديين 
في ضمان الحقوق، و هاذ الحقوق ما كتعطاش دفعة واحدة، ويعرفها 
كنستعملوا  الديماغوجية،  كنستعملوش  ما  حنا  والخاص،  الجميع 
الخطاب الواقعي الصريح مع شعبنا، ألن هذا هو الخطاب اللي كيعطي 

أكله، أما الديماغوجية فعهدها قد ولى إلى ما رجعة.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي، أول سؤال في هذا 
القطاع يتعلق بمراقبة التعليم الخصو�ضي للسيدات والسادة النواب 
واضعي  أحد  فليتفضل  الديمقراطي،  التقدم  فريق  من  املحترمين 

السؤال مشكورا.

 ومةئبخ وسيدخ دريسخ ورض  ني:

 وسيد تخ وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

القطاع الخاص أصبح يلعب دور أسا�ضي في مجال التعليم واملغاربة 
واملغربيات أصبحوا يوجهون بشكل أكثر أبناءهم نحو هاذ القطاع ،وهاذ 
أنه  للتربية والتكوين في مرحلة معينة  القطاع اعتبره امليثاق الوطني 
رافعة ،وأنه شريك أسا�ضي للقطاع العمومي للنهوض باملنظومة ديال 
اختالالت  يعرف  القطاع  هاذ  الوزير  السيد  أن  إال  والتكوي،  التربية 
كثيرة، هاذ القطاع اللي أصبح املستثمر كثير من املستثمرين فيه باش 
ما نعممش، عندهم الهاجس األسا�ضي ديالهم هاجس الربح، هاجس 
املقاولة، ولكن هاذ ال�ضي على الحساب جودة التعليم، على حساب 
التطوير ديال املنظومة التعليمية باملغرب، على حساب واحد العدد 
ديال األمور اللي عندها بعد تربوي وبعد تعليمي، وأيضا على حساب 
جيوب املواطنين واملواطنات، ألن الناس ملي كيوجهوا أوالدهم لهاذ 

القطاع هذا، راه كيأديوا واحد الفاتورة باهظة، وهاذ ال�ضي كينعكس 
أيضا على االستهالك ديالهم في واحد العدد ديال امليادين،

وأيضا هاذ القطاع ما بقاش فيه وضوح ال في كيفية تحديد ديال 
األسعار، وال في املعايير ديال الجودة، وال في الكفاءات اللي يمكن تدرس 
أبناء وبنات الشعب املغربي، وفيه واحد العدد ديال االختالالت أخرى، 
يلعب  التشغيل،  في  أسا�ضي  دور  يلعب  أنه  املنتظر  من  القطاع  هذا 
دور أسا�ضي في املنظومة ديال التربية والتكوين، يلعب دور أسا�ضي في 

التنمية.

به  تقوم  ما  وعن  اإلجراءات  عن  نسائلكم  اليوم  الوزير  السيد 
الحكومة من أجل املراقبة ومن أجل تتبع ديال هاذ القطاع؟ باش تكون 
عندو الشفافية في تحديد ديال الرسوم اللي كيرسمها ديال التسجيل، 
ديال التكوين ديال الشروط ديال التكوين ديال أبناء الشعب املغربي، 
هاذ الناس كاين البعض اللي عندو 9 املتر و12 املتر كيدير فيها 20 تلميذ، 

شنو هي

املعايير، وشنا هي املراقبة اللي ديرها الحكومة باش أن هاذ التعليم 
هذا يخضع les norms ديال التكوين وديال التربية ديال أبناء الشعب 
هي حقيقية  واللي  الفاتورة  واحد  فعال  يأديوا  الناس  وباش  املغربي، 

وموضوعية وواقعية، وشكرا السيد الوزير.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

و5يرخ وتربيلخ ودىخ برجةويخ و 5يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
و وتك ينخ ملنهي:

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

 وسيد تخو وسةدةخ و 5ر ء،

ع  وركمخنبروكل.

شكرا السيد النائب على هذا السؤال وعلى التفاعل حول موضوع 
التعليم الخصو�ضي اللي كيما قلتوا هو فعال شريك أسا�ضي للتعليم 
العمومي، وتم التأكيد على ذلك في عدة مناسبات في امليثاق، في الرؤية 
واآلن  الوزارة  صدرتها  اللي  األولوية  ذات  التدابير  في  االستراتيجية، 
تنفذها، التعليم الخصو�ضي عندو هدف تربوي وعندو هدف استثماري 
هذا عادي اللي هو الهدف التربوي، تكوين األجيال واملساهمة مع القطاع 
العام في الترقية الثقافية واملعرفية، ولكن عندو أيضا هدف استثماري 

يساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي التشغيل.

للتعليم  والتربوي  اإلداري  التأطير  على  دائما  تحرص  الوزارة 
احترام  على  تركز  التربوية  واملراقبة  التربوي  التأطير  الخصو�ضي، 
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املؤسسات ديال التعليم املدر�ضي الخصو�ضي بالبرامج واملناهج واحترام 
دفتر التحمالت، ومراقبة إدارية كذلك تشمل فحص الوثائق اإلدارية 
الصحية  املرافق  وكذلك  ومستخدميها،  املؤسسات  بهاذ  املتعلقة 
حالة  في  الداخلية  األقسام  سير  وحسن  النقل  ووسائل  للمؤسسة 

وجودها.

املوضوع،  هاذ  حول  تكلمت  أن  سبق  األسعار  ملوضوع  بالنسبة 
وقلت بأن هذا األمر ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة 
على حسب  والطلب  العرض  مبدأ  يطبق  املسألة  هاذ  وفي  األسعار، 
يتعلق  مرسوم  مشروع  حضرت  ذلك  مع  الوزارة  الخدمات،  نوعية 
بمفهوم املدارس الشريكة في إطار الشراكة قطاع عام قطاع خاص يوفر 
مجموعة من االمتيازات، في مقابل التقيد ببعض الشروط ومن ضمنها 
باملجان.  املقاعد  التوافق حول األسعار، وحول توفير بعض  إمكانية 

وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، بعض الثواني القليلة 
املعدودة، تقريبا استنفذت كل الوقت.

 ومةئبخ وسيدخ دريسخرض  ني:

مكيمنعناش  ال�ضي  هاذ  ولكن  اإلجابة،  على  الوزير  السيد  شكرا 
التصنيف  واحد  معينة  الضوابط  واحد  يكون  باش  الوزير  السيد 
مضبوط ومدقق ما يمكنش نخليو املواطنين واملواطنات تحت الرحمة 

واالبتزاز ديال بعض الناس املستثمرين في هذا القطاع، وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، تعقيب السيد...، هل هناك من 
تعقيبات إضافية تفضل، آه وال هاذي املسطرة الزم ما نتكلم أنا نطلبها 

وقولو لي عاد ما كاينش، تفضل السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

و5يرخ وتربيلخ ودىخ برجةويخ و 5يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
و وتك ينخ ملنهي:

اآلن  هناك  ثم  وإدارية،  تربوية  مراقبة  هناك  قلت  كما  فعال 
السيد  أؤكد وأخبر  أن  الدور، وأريد  بهذا  تقوم  الجهوية  األكاديميات 
النائب بأن هناك فعال عقوبات وتم إصدارها في حق بعض املدارس التي 

ال تحترم القوانين، وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

آخر سؤال في هذا القطاع يتعلق بوضعية مسلك اإلدارة التربوية 
النواب  والسادة  للسيدات  والتكوين،  التربية  ملهن  الجهوية  باملراكز 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

 ومةئبخ وسيدخج  دخحمدون:

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

 وسيدةخ و 5يرة،خ وسةدةخ و 5ر ء،

إخ  نيخ وم  ب،خأخ  تيخ ومةئبةت،

عيدخنبةركخسعيد،

السيد الوزير، أحدثت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي خالل 
املوسم 2014-2015 مسلكا لإلدارة التربوية بهدف تجويد عمل اإلدارة 
التربوية، هاذ املسلك هذا فيه 2 ديال األطراف، اإلدارة والطلبة، أظن 
أن الطلبة وفاو بكل التزاماتهم بامتحان الولوج والتدريب خالل سنة 
كاملة وامتحانات التخرج، الوزارة واش وفات بكل التزاماتها وأصدرت 
القوانين التنظيمية واملسائل وواش لبات املطالب ديالها هاذ الفئة، 

وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل جواب السيد الوزير.

و5يرخ وتربيلخ ودىخ برجةويخ و 5يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
و وتك ينخ ملنهي:

والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  إطار  في  فعال  النائب،  السيد 
التربوية  لإلدارة  مسلك  فتح  تم  املردودية،  ومن  الجودة  من  والرفع 
التدبير  لتولي  مؤهلة  أطر  لتكوين  والتكوين  للتربية  الجهوية  باملراكز 
اإلداري للمؤسسات التربوية، وهذه مبادرة جديدة تروم إصالح شمولي 
لنظام التربية والتكوين اللي التوجه نحو املهنية والتخصص في مجال 
التدبير والتسيير للرفع من الجودة، وفعال التجربة األولى بينت أن هناك 
إيجابيات وهناك مكتسبات، والوزارة اآلن تفكر في دعم هذه التجربة 
وهناك تحضير النظام األسا�ضي الجديد ألطر وزارة التربية الوطنية، وقد 
أدرجت فيه انشغاالت هذه الفئات، وهناك توافق مع النقابات حول 
األساسيات و سيتم السهر على إخراج هاذ النظام األسا�ضي في أسرع 

وقت ممكن إن شاء هللا، شكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخج  دخحمدون:

شكرا السيد الوزير، أظن أن هاذ الفئة ضحات باالستقرار العائلي 
ديالها واالستقرار النف�ضي باش تطور الكفاءة ديالها وتطور املستوى 
أنها دخالت للتكوين ودوزت االمتحانات كلها  ديالها املعي�ضي، بحيث 
ومقبلة على التعيين وفي مناطق بعيدة على املكان ديال السكن ديالها، 
لكن على أساس آش؟ على أساس تسوية الوضعية ديالها، ما دخلنا 
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ندوزوا هاذ املباراة إال باش تسوا الوضعية ديالنا كيف جات في التزامات 
ديال وزارة التربية الوطنية، حنا تنسولوا السيد الوزير، هاذ القوانين 
األسا�ضي اللي ما�ضي تخرج واش هي اللي معطلة وزارة التربية الوطنية 
الناس للسنة األولى وال السنة  لهاذ  التخرج  الدبلوم ديال  ما عطات 
الثانية؟ هذا إجراء إداري بسيط خاص يتنفذ اآلن، هاذ الطلبة هادوا 
يأخذوا  أساس  تكونوا على  يتكونوا،  باش  املراكز  لهاذ  اللي دخلناهم 
أنه ما  املهن، بحيث  مؤسسات تعليمية، ما�ضي مقتصرة على بعض 
يمكن لهم يملؤوا يشاركوا في اإلدارات ديال اإلعدادي واإلدارة ديال 
ديال  اإلقليمية  املديريات  ابتدائية، كذلك  التأهيلي واإلدارة  الثانوي 
التربية والتكوين، وكذلك املديريات الجهوية، هاذ األساتذة املتدربين ما 
تيطلبوا حتى حاجة، تيطلبوا االلتزام ديال الحكومة بما اتفقت عليه 

معهم على أساسوا دخلوا هما لهاذ املباريات.

كذلك كاين حيف السيد الوزير اللي كيخصكم تنظروا لو، هو 
احتساب نقطة الولوج في امتحان ديال التخرج، هذه عمرها ما كانت 
ف�ضي دولة، دوزت امتحان الولوج النقطة ديالو سمحت لي ندخل لهاذ 
املركز، واش غتسمح لي حتى هاذ النقطة ندوز التداريب، ندوز البحث، 
ندوز الكتابي، ندوز الشفوي، باش نتخرج، وتحسبوا لي النقطة ديال 
الولوج، هاذي ما كاينة حتى في �ضي ادارة، وعمرها ما كانت، لذا هاذ 

الطلبة هاذو راه تيشتكيوا، هللا يجازيكم بخير...، شكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

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

و5يرخ وتربيلخ ودىخ برجةويخ و 5يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
و وتك ينخ ملنهي:

شكرا السيد النائب على هاذ املالحظات، الوزارة بابها مفتوح دائما 
للنقاش ولتطوير هذه التجربة التي هي في البداية ديالها، وخصنا نفكرو 
جيدا وجميعا وناخدو بعين االعتبار جميع املعطيات لتأصيلها وتطويرها 

وتحسينها باستمرار، وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع الشباب والرياضة، أول سؤال يتعلق بنصيب العالم القروي 
والسادة  للسيدات  والرياضة،  الشباب  مجالي  في  الوزارة  برامج  من 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتقدم أحد واضعي السؤال 

مشكورا. تقدمي السيدة النائبة، تفضلي السيدة الرئيسة.

 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ وكحيل:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدةخ ورئيسل،

 وسيدةخو وسةدةخ و 5ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

السيد الوزير إيال كان �ضي نموذج ديال سياسة القرب اللي يمكن 
الشباب والرياضة، وبالخصوص فيما  به هي قطاع  الحكومة تفتخر 
يخص مالعب القرب، بغينا نهنيوكم في الفريق الحركي ومن خاللو فرق 
األغلبية على املقاربة ديال سياسة القرب في العالم القروي، وفي هاذ 
اإلطار هذا كاينة اتفاقيات كثيرة مع الجماعات املحلية، بغينا نعاونوكم 
لتعميم  القروي  العالم  في  بالخصوص  الشباب  ومع  معكم  ونتعاونو 
هاذ املبادرة ديال سياسة القرب الحقيقية، فماذا أنتم فاعلون بهذه 

القضية السيد الوزير شاكرا لكم كل ما خططتوه للعالم القروي؟

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الجواب للسيد الوزير.

 وسيدخاحسنخ وسك ريخو5يرخ وشبةبخو وريةضل:

 وسيدةخ ورئيسلخ ملحترنل،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

ع  ورخنبروكل،خوعيدخنبةركخسعيدخنسبقة،

أشكر بداية السيدات والسادة أعضاء الفريق الحركي على االهتمام 
الذي يولونه ملختلف مجاالت تدخل وزارة الشباب والرياضة، خاصة 
على مستوى العالم القروي الذي كما تعلمون تحظى ساكنته بالرعاية 
وعمل  الحكومة  بالنسبة  أولوية  قضاياه  وتشكل  السامية،  امللكية 

الوزارة.

التي  والشبابية  الرياضية  واملشاريع  البرنامج  فإن  الصدد،  فهاذ 
تنجزها الوزارة، تستهدف أيضا العالم القروي الذي يزخر بمؤهالت 
دعم  خالل  من  وذلك  وواعدة،  حقيقية  وشبابية  رياضية  وطاقات 
وتعزيز البنيات التحتية الرياضية في إطار شراكات متعددة ،ومنها إطالق 
665 منشأة رياضية للقرب، وذلك في إطار مقاربة تراعي العدالة املجالية 
باستهداف املناطق القروية لألحياء الهامشية، تعزيز شبكة املؤسسات 
ومع   l›INDH مع  وشراكة  بتنسيق  والرياضية  الشبابية  والفضاءات 
الجماعات الترابية، تأهيل وإصالح املرافق الرياضية املتواجدة باملناطق 
القروية وهناك أيضا تقوية وتجويد األنشطة والبرامج الرياضية من 
خالل العدو الريفي القروي اللي كيستهدف أزيد من ثمانين ألف طفل 
ألف  في خمسين  اللي شاركت  الحي  الوطني ألبطال  البرنامج  وطفلة، 
طفل وطفلة ال ينتمون ال للجمعيات وال لألندية وال هم منخرطين في 
املدارس الرياضية، والهدف هو توسيع القاعدة ديال املمارسة الرياضية 
وأيضا التنقيب والبحث على املهارات إلدماجها في الجمعيات الرياضية 
وتأهيلها، وقد توج هاذ البرنامج الوطني ألبطال الحي من واحد العدد 
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كلميم،  صالح،  بن  كالفقيه  األولى  بالرتب  فازت  اللي  املناطق  ديال 
تيزنيت، ورزازات الى آخره؛

الرياضة النسوية أيضا استفادت من 40.000 امرأة حيث سجلت 
%15 بالعالم القروي، وهناك أيضا على مستوى الشباب برنامج التخييم 
اللي كيستهدف 250 طفل وطفلة، يعني كيستافد منو فئة عريضة من 
اللي  لإلعالميات  قافلة  البرنامج  أيضا  وكذلك  القروي،  العالم  أبناء 

كتهدف تقريبا شباب املناطق النائية من التكوين في مجال املعلوميات.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ وكحيل:

شكرا السيد الوزير على هذه التوضيح، وجا في املداخلة ديالكم ديال 
العالم القروي، أبطال الحي والعدو الريفي، بغيت نضيف لكم القدم 
الذهبية، كونوا على يقين السيد الوزير بأن مستقبل الرياضة هو العالم 
القروي، األبطال الحقيقي كلهم من العالم القروي، هاذ ال�ضي ما�ضي 
باش نقلصو من العالم الحضري وإنما فضاء العالم الحضري ال يسمح 
لهم، في العالم القروي عندكم الفضاءات املفتوحة، عندنا الغابات 
وعندنا كاع les pistes naturels مسطرين، و بالتالي هذاك الشباب إيال 
مشينا عندو وعطيناه الفرصة لصقل مهارته وإبرازها كونوا على يقين 
بأن الراية ديال املغرب سترفرف دائما وأبدا في امللتقيات الدولية إلى 
شاركوا األبطال ديال العالم القروي اللي عندهم واحد اللياقة بدنية 

. bio طبيعية

النسوية  واألندية  الشباب  دور  ديال  القضية  نشوفو  بغينا  ثانيا 
خصها تعزز السيد الوزير هي موجودة صحيح ومجهزة صحيح، وفي 
إطار اتفاقيات متعددة مع الجماعات املحلية باقي بعض الخصاص، 
وال سيما في املوارد البشرية، بغينا اليوم واحد التفاتة فديك النصيب 
اللي كيعطيكم من املناصب، تشوفوا واحد النماذج ديال دور الشباب 
اللي مجهزة واللي مؤهلة واللي فيها طلب ملح ديال الشباب والشابات في 

العالم القروي كيفاش يمكن لنا نتعاونو كجماعات محلي.

وفي هاذ اإلطار هذا، كنقتارحو عليكم ديروا لنا واحد اتفاقية إطار 
حطوها في املوقع اإللكتروني للوزارة عمموها عبر وزارة الداخلية مديرية 
الجماعات املحلية اللي موجودة معنا دائما وأبدا وهاذي مناسبة باش 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  كذلك  و  املواكبة،  على  الشكر  لهم  نوجهو 
البشرية إيال حطينا هاذ الشركاء بثالثة، الجماعات املحلية واملبادرة 
والداخلية كنظن نمشيو بعيد فهاذ التسيير ديال هاذ الفضاءات اللي 

هي غادي تعطينا واحد اإلطار باش نشتاغلو جميع.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا، السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ وكحيل:

ثانية،  ثانية  مكمالش  وال  الدقيقة  واحد  ولكن  السيدة،  شكرا 
اللجنة  الوزير هللا يجازيك بخير تجي عندنا  السيد  ووكنقتارح عليك 

ونذاكرو في قافلة متنقلة باش نبينو...

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

تعقيب  تعقيب،  أي  هناك  ليس  كان  إيال  النائبة،  السيد  شكرا 
إضافي، التجمع الوطني لألحرار تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحمين:

في نفس اإلطار اللي مشات فيه السيدة النائبة املحترمة، نحن ننتمي 
إلى العالم القروي، السيد الوزير نثمن حقيقة الجهود التي تقومون بها 
في هاذ املجال، كاين واحد العدد ديال املؤشرات تبين على أن الحكومة 
العالم  في  الريا�ضي  فعال جادة في مساعيها من أجل االرتقاء باملجال 
القروي، ولكن نثير االنتباه السيد الوزير على أنه ما زال هناك خصاص 
كبير جدا، والبد من مضاعفة الجهود على مستوى التأطير، على مستوى 

البنيات األساسية، البنية التحتية صافي.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

على  الوزير  السيد  رد  الوقت.  انتهى  النائب، صافي  السيد  شكرا 
التعقيب أو التعقيبات.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحمين:

ما زال السيدة الرئيسة.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

واسمحوا لي أنا عندي في امللف تعقيب إضافة، عندي أوراق ديال 
التعقيب إضافي، تفضل السيد النائب ما زال عندك ما تقول تفضل.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحمين:

فلذلك قلت السيد الوزير يعني باختصار شديد أنه ال زالت هناك 
يعني إمكانيات يجب استغاللها، حنا تنشوفوا في العالم القروي الناس 
مازال، كاين شباب عندو واحد العدد ديال املواهب، تيلعبوا الكرة في 
التراب ما عندهمش األلبسة، معندناش التجهيزات األساسية معندهم 
والو وفي أقاليم متعددة في هذا املجال، ما نذاكرش على اإلقليم ديالي 

ديال سيدي سليمان اللي ما فيهش حتى �ضي حاجة.

السيد الوزير في العالم القروي في واحد العدد ديال الجماعات 
تبقى  ولكن  املجال  في  املجهود  بواحد  نقوم  باش  أمكن  ما  تنحاولوا 
متيعرفش  الشباب  هاذ  أنه  بحيث  إمكانيات ضعيفة وضئيلة جدا، 
كاع واش كاين وزارة الشباب والرياضة أو مكيناش، ولذلك ال بد من 
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مضاعفة الجهود، حنا عندنا أمل كبير على أنه غادي تجاوبوا معنا في 
هاذ املجال باش إن شاء هللا نحد من اآلفات التي يمكن أن ينجرف إليها 

الشباب في غياب تأطير ريا�ضي وتجهيزات رياضية أساسية، شكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

رد السيد الوزير على التعقيبات.

 وسيدخاحسنخ وسك ريخو5يرخ وشبةبخو وريةضل:

وكر خولسيدةخ ومةئبلخو ومةئبخ ملحترنين،

املرتبطة  املجاالت  كل  في  املبذولة  الجهود  رغم  أنه  حقيقة  هو 
بالتنمية القروية ومنها املجال الريا�ضي والشبابي، العالم القروي الذي 
يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع إليها بالدنا، 
ال زال في حاجة إلى تظافر جهود الجميع قطاعات حكومية، جماعات 
ترابية، مؤسسات العمومية، قطاع خاص مجتمع مدني وكل الفعاليات 
الشأن  أن  إلى  وبالنظر  املتقدمة  الجهوية  إطار  في  لكن  بها،  للنهوض 
الشبابي والريا�ضي شأن القرب بامتياز، فيعني حنا الوزارة منفتحة على 
كل املبادرات التي من شأنها إقرار اإللتقائية ديال السياسات الهادفة 
واملهتمة بالعالم القروي، وسنعمل إن شاء هللا على بلورة اتفاقية إطار 
مع كل املتدخلين واملعنيين، ومن خاللهم خاصة وزارة الداخلية ومن 

خالل املديرية العامة للجماعات الترابية.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في هذا القطاع يتعلق باختالالت 
منظومة التخييم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
تفضل  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار،  الوطني 

السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخن رخ ودينخ أل5رق:

 وسيدخ ورئيسل،

 وسيد تخ وسةدةخ و 5ر ء،

 وسيد تخ وسةدةخ وم  ب،

عيدخنبةركخسعيد،

السيد الوزير سؤالنا كيتطرح على التخييم كنعرفوا أن الوليدات 
بعد انتهاء الدراسة كيمشيوا يق�ضي واحد الفترة ديال الراحة ومهمة 
في حياة الطفل، وبالتالي كاين بعض االختالالت اللي بغينا نتكلمو عليها 
اللي عندنا نتوجهو لو  بالنقل، ولكن املهم  بالتأمينات، كتبدا  كتبدا 
هما االختالالت في اإليواء، فهناك مراكز تابعة للدولة، تابعة للشبيبة 
والرياضة، تابعة للدولة، مراكز مؤهلة ومراكز غير مؤهلة، شنو كنلقاو 
؟ على أنه هاد املراكز املؤهلة كيمشيوا لها غير الجمعيات الوطنية، 

بخالف جمعيات محلية ال تستفيد من هاذ املراكز، فنعطيك أمثلة كاين 
السعيدية، كاين أركمان دائما مستغلة من طرف الجمعيات الوطنية، 
وهاذ الفضاءات ال حق لجمعيات محلية لالستفادة منها، واش هادوك 
الوليدات اللي هما تابعين للجمعيات املحلية ما�ضي اوالد الشعب ما من 
حقهمش حتى هما كذلك يستافدوا من هاذ املراكز؟ فسؤالنا هو هاذ 
املراكز اللي تابعة للدولة املستوى ديالها، الوضعية ديالها، والعدد ديالها 

وآفاق استفادة هاذ الجمعيات املحلية من هاذ املراكز، وشكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وسيدخاحسنخ وسك ريخو5يرخ وشبةبخو وريةضل:

 وسيدةخ ورئيسلخ ملحترنل،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

بالبرنامج  اهتمامكم  على  املحترم  النائب  السيد  بداية  أشكركم 
وأنشطة  برامج  ضمن  خاصة  أهمية  يحتل  الذي  للتخييم  الوطني 
القطاع، وعلى غرار السنوات املاضية تنظم وزارة الشباب والرياضة 
الجامعة  مع  بشراكة  و  السامية  امللكية  الرعاية  تحت  السنة  هذه 
الوطنية للتخييم النسخة الصيفية من البرنامج الوطني للتخييم عطلة 
للجميع في الفترة ما بين 7 يوليوز إلى 7 شتنبر 2016 والذي اختير له هذه 
السنة شعار »املخيم فضاء للتعايش والتربية البيئية« في أفق بطبيعة 
الحال COP 22، هناك تعبئة وانخراط جماعي للوزارة وشركائها لتمكين 
القروي  العالم  وأطفال  خاصة،  املحدود  الدخل  ذات  األسر  أطفال 
من حقهم في قضاء عطلتهم السنوية، فباإلضافة إلى التأهيل وإصالح 
مراكز التخييم واالرتقاء بالتأطير ومضامين األنشطة، تتميز هذه السنة 
إطالق  في  خاصة  تتجلى  التخييمي،  العرض  لتجويد  التدابير  باتخاذ 
أوال العرض الوطني للتخييم بداية هذه السنة فبراير بصفة استباقية 
الصعوبات  كل  لتدارك  واللي  البرنامج،  من  االستفادة  طلبات  لتلقي 
واإلكراهات التي من شأنها أن تعوق جودة الخدمات، عقد اجتماع 
درا�ضي مع كافة القطاعات املتدخلة من أجل استعراض أهم املشاكل 
والقضايا املرتبطة بتنظيم هاذ البرنامج، تأمين املشاركين في البرنامج 
الوطني للتخييم وبمواصفات جديدة، تشمل التكفل بالعالجات الطبية 
والنقل عن طريق سيارات اإلسعاف، وكتشمل  التطبيب  ومصاريف 
العالجات  لتلقي  اململكة  جهات  كافة  عبر  مصحات  تخصيص  أيضا 
الضرورية، كما نشير إلى أن تكلفة تأمين الفرد الواحد تضاعفت أكثر 
من خمس مرات، مقارنة مع السنة املاضية، تنظيم دورات تكوينية 
بمشاركة مختلف الجمعيات واملنظمات التربوية عبر مختلف الجهات، 
تحيين املنشور املشترك ما بين وزارة الداخلية وزارة الصحة ووزارة 
وأيضا  باملخيمات،  الصحية  والسالمة  بالوقاية  واملتعلقة  الشباب 
توقيع اتفاقية إطار مع الجامعة الوطنية للتخييم يوم 21 يونيو وتدارس 
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مختلف القضايا املرتبطة بتنفيذ البرنامج، وتوزيع مقاعد التخييم على 
الجمعيات املشاركة في العرض الوطني بناء على دفتر التحمالت يحدد 

مسؤوليات كل األطراف املتعاقدة.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخن رخ ودينخ أل5رق:

السيد الوزير بصراحة ما كنقلوش من املجهودات اللي كتقوم بها 
وزارتكم في هاذ املجال، راه كاين مجهود جبار وهاذ ال�ضي اللي ذكرتم 
كلو إيجابي، ولكن سؤالي أنا راه تيم�ضي لعدم استفادة بعض الجمعيات 
املحلية من هاذ املراكز، فمكرهناش املراكز كلها تكون في مستوى واحد، 
ولكن اآلن كاين مراكز مزيانة ومراكز غير، غير صالحة يمكن لينا نقولو، 
هاذ املراكز تيمشيو ليها غير الجمعيات الوطنية، عالش هاذ الجمعيات 
أنه  بما  الوزير  السيد  واملطلوب  املراكز،  لهاذ  مكيمشيوش  املحلية 
كتديرو مجهود فالدولة مطالبة تدير واحد package، تبدا من التأمين، 
تيصيبوش،  ما  راه  النقل  في  الجمعيات  هاذ  تعاون  النقل،  من  تبدا 
ظروف النقل راه غير كيمشيو في القطار، من القطار كياخذو الكار ولكن 
عالش ما تكونش الوزارة تتكلف بهاذ، وأهم حاجة وهو التأطير ديال هاذ 
الوليدات في املخيمات، خاص الوزارة تدير برامج، الجمعيات كيديرو 
مجهود، ولكن ما نخليوهمش على باعهم يعني يديرو اللي بغاو، خاص 
الوزارة تأطر هاذ الجمعيات وتدير برامج عامة على الصعيد الوطني 

لالستفادة من هاذ األطفال .

الفترة  انتهاء  بعد  من  يوقع  خاص  التخييم  هاذ  الوزير  والسيد 
الصيفية، يوقع واحد التقييم ديال الجمعيات، ألن كنلقاو مشاكل في 
التغذية، الوزارة كتدير مجهود كتصيفط التغذية إلى لهاذ، ولكن منين 
كنجيو تنديروا تقييم كنلقاو ذاك ال�ضي الوليدات راه ما تيكلوش ذاك 

ال�ضي اللي كيوصل لهم، وبالتالي خاص مراقبة جميع املخيمات .

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

الوزير على  السيد  رد  الوقت، شكرا.  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
التعقيب، ليس هناك أي تعقيب إضافي، رد السيد الوزير على التعقيب، 
السيدة  اسمحتي  إيال  التعقيب،  على  الوزير  السيد  رد  لي،  اسمحوا 
النائبة، اسمحلي وخليني نتكلم، ودير نقطة نظام، في الجدول ليس 
هناك أي تعقيب إضافي، في امللف غير إعماال للمسطرة كنأكد بأن ليس 
هناك أي تعقيب إضافي، تجاوزا وقعت فلتة مع السيد النائب، ولكن ما 
غاديش يتكرر، تفضل، تعقيب السيد الوزير، رد على التعقيب السيد 

الوزير.

 وسيدخاحسنخ وسك ريخو5يرخ وشبةبخو وريةضل:

أوال البد من اإلشارة إلى أن هناك مجهودات.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

ما  راه  أنتي حضرتي  الرئيسة،  السيدة  املحترمة،  النائبة  السيدة 
أنا فقط إعماال للمسطرة  التعقيب إضافي، كاين  اتفاق على  كاينش 
تسامحوه  بغيتو  فلتة  وقعت  إضافي،  تعقيب  أي  هناك  ليس  كنادي 
تجاوزوه ما بغيتو�ضي كان وال بد نديرو النقطة على الفصيلة، تفضلي 
خوذي ما�ضي مشكل، تفضلي السيدة النائبة، هذا غير في إطار املزايدات 

ما كاين مشكل تفضل، اسمح لينا السيد الوزير.

 ومةئبخ وسيدخن و دخأجف:

 وسيدةخ ورئيسل،

 وسيدخ و 5ير،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

أعتقد السيد الوزير بأن برنامج العطلة للجميع هو برنامج حكومي 
وبرنامج له من الدالالت الوطنية والتربوية والترفيهية كذلك لطفولة 
من  مجموعة  بأن  كنشوفو  الوزير  السيد  اليوم  وشبابه،  املغرب 
القطاعات الحكومية ما كتواكبش هاذ البرنامج كتخلي وزارة الشباب 
والرياضة بوحدها تساير هاذ املشاكل الكبيرة ديال هاذ البرنامج هذا 
اللي كيما قلنا عندو دور كبير، ألن اليوم السيد الوزير خاص القطاعات 
القطاع  كذلك  البرنامج،  هاذ  في  حقيقي  شريك  تكون  الحكومية 
الخاص يجب أن يشارك في هاذ البرنامج ،وهذه مناسبة السيد الوزير 
باش نحيوكم من خاللك جميع األطر في وزارة الشباب والرياضة على 
املجهودات اللي قامت بها، وكذلك الجامعة الوطنية للتخييم في إطار 
الشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، ولكن السيد الوزير نعرفو بأن 

مجموعة من املراكز ديال التخييم اليوم هي مسدودة، شكرا.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير للرد على 
التعقيبات.

 وسيدخاحسنخ وسك ريخو5يرخ وشبةبخو وريةضل:

... هناك مجهودات كبيرة فيما يخص يعني تأهيل ومواكبة والتكوين 
اللي  واإلجراءات  التدابير  ديال  العدد  لواحد  أشرت  وراه  والتأطير، 
كنقومو بها، وأيضا على مستوى إقرار الحكامة فيما يخص تدبير هاذ 

البرنامج هذا،

وفي ما يخص يعني التغذية فمبقينشاي في ذاك اإلطارات اللي يعني 
اللي  املدن  يعني  باملعونات، فهناك  نقدا  يعني  الجامعات كيستافذوا 
كتستقبل األعداد الكبيرة يعني وكتمر دبا بإبرام صفقات إطار ملدة هاذ 
ثالثة سنوات كإفران مثال أكادير والجديدة، وأيضا املدن اللي يعني فيها 
أيضا عبر صفقة عمومية عادية مدتها سنة،  أعداد متوسطة كتمر 
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والكل يعني وحتى يعني املدن اللي ما فيهشاي أعداد كبيرة، فهناك يعني 
سند الطلب ما بقشاي ذاك، بحيث أنه خرجنا من ذاك اإلطارات ديال 
شحال هاذي اللي كتجعل على أنه يعني بعض الجمعيات كيتحكموا في 
املعونات اللي كتعطى في إطار النفقات املرتبطة بالتغذية، هذا برنامج 

حكومي حقيقة كل القطاعات كتقوم باملهام ديالها....

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

اسمح  الوقت،  انتهى  الوقت، شكرا  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
لي السيد الوزير، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وهو  قطاع  آخر  إلى  ننتقل  الجلسة، 
وتكوين األطر، سؤال يتعلق بالبرنامج الحكومي لتأهيل حاملي اإلجازة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخرويدخ وقبيل:

وكر خ وسيدةخ ورئيسل،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن املجهودات املبذولة ملواكبة برنامج 
تأهيل حاملي اإلجازة وعن حصيلته لحد اآلن؟ شكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

 وسيدةخجميللخ ملصليخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وتعليمخ
 وعةليخو وبحثخ وعلميخوتك ينخ ألطر:

أوال  بالنسبة  مبارك سعيد،  عيد  بداية  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
تنشكر الفريق على هاذ السؤال.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

اسمح لينا السيدة النائبة لو سمحت السيدة الوزيرة كتكلم من 
فضلك، تفضلي السيدة الوزيرة.

 وسيدةخجميللخ ملصليخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وتعليمخ
 وعةليخو وبحثخ وعلميخوتك ينخ ألطر:

قلت شكرا للسيدة الرئيسة، أشكر الفريق على هاذ السؤال املهم 
واملرتبط باملجهودات التي تبذلها الحكومة بالنسبة للخريجين املجازين، 
الحكومي  البرنامج  تفعيل  إطار  في  يبذل  كبير  مجهود  هناك  اليوم 
والتوجهات العامة للبرنامج الحكومي في مجال التربية والتكوين والبحث 

العلمي، وفي مجال إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل.

في هذا اإلطار هناك برنامجين أساسيين:

البرنامج األول مرتبط بتأهيل 10 آالف إطار مجاز، في هاذ البرنامج 

والذي خصص له مبلغ مالي 161 مليون درهم، اليوم اللي هو يعتبر برنامج 
مهم تم تكوين لحد يعني في الفوج الثالث، ثالثة يعني عندنا تقريبا 7300 
خريج من هاذ البرنامج، وكما ال يخفى عليكم أن هاذ البرنامج كان بإعانة 
مالية 1000درهم طيلة مدة التكوين، أكثر من ذلك هو أن هاذ البرنامج 
له لجنة للتقويم والتتبع وهذه من اآلليات التي اتخذتها الحكومة في هذه 

البرامج لضمان النجاعة والفاعلية وتتبع الخريجين؛

اليوم برنامج آخر ال يقل أهمية تم إطالقه بتنسيق مع يعني مع 
الجامعات وهو برنامج تأهيل 25 ألف مجاز، 25 ألف مجاز الستكمال 
التكوين في املجال الوظيفي وفي املجال الشخ�ضي كذلك، اليوم هناك 
إقبال على هذا البرنامج تم التوصل ب تقريبا 83000 ملف وبدأنا فعليا 
في التكوين 10000 إطار بدأت التكوين هاذ السنة، وسيكون على مدة 
ثالثة سنوات بالنسبة للبرنامج األول 10000إطار كان مقررا أنه يكون 
تربوي مدة ثالث سنوات نظرا للطلب املتزايد على هاذ البرنامج تمت 
إضافة سنة، و بالتالي ستتم ألنه يا هللا استنفذت من امليزانية ديالو 
122 مليون ديال الدرهم، إذن قلت برنامجين أساسيين 10.000 إطار 
في التربية والتكوين ،وأنتم تعلمون الحاجة إلى مثل هذه التكاوين اليوم 

في سوق الشغل، يعني خاصة في القطاع الخاص.

وباملناسبة في إطار لجنة التتبع والتقييم لهذا البرنامج، الحظنا بأنه 
تقريبا3.000 من 7500 اللي تخرجات كلهم نجحوا في املباريات ديال 
مهن التربية والتكوين، واآلخرين بعضهم كذلك اندمج في سوق الشغل 

في مجموعة من املجاالت.

بالنسبة 25.000 إطار هو كذلك 25.000 الخاص باملجازين، نعتبره 
كذلك املشاريع املهمة جدا والتي رصد لها 500 مليون ديال الدرهم وهي 

كذلك فيها إعانة مالية بالنسبة للمتدربين طيلة مدة التكوين.

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا السيد الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخب خبزة:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيمخوصلىخهللاخوسلمخعلىخسيدنةخنحمدخ
وعلىخآوهخوصحبهخأجمعين.

وكر خ وسيدةخ و 5يرة،خعيدخنبةركخسعيدخولجميع.

السيدة الوزيرة املحترمة الشباب املغاربة املجازون هم واحد النخبة 
والزبدة ديال الوطن ضمن الفئة املثقفة املغربية دوزوا 15 سنة ديال 
التعلم من التحضيري، كنقولوا التحضيري من السنة األولى ابتدائي 
إلى اإلجازة، هما اآلن في مرحلة عمرية ديال العطاء وديال املساهمة في 
التنمية وبناء الوطن، هم األمل في املستقبل، كاين اآلن واحد العدد كبير 
خارجين موظفين للتقاعد أو التقاعد النسبي، لهذا السيدة الوزيرة أول 
حاجة كنطلبوكم فهاذ العواشر املباركة هو تخلصوا هاذ الناس هادو، 
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املنح ديالهم ما تأخر�ضي هذا 10.000 اللي كيتكون هاد السنة، كنطلبوا 
تستمروا في التوسيع ديال هاذ البرنامج و توسعوا القاعدة ديالو أكثر، 
الخاص ألن هذا واحد  القطاع  الشراكة مع  ديال  التفعيل  كنطلبوا 
الباب واسع ديال االندماج ديالهم في سوق الشغل. كنثمنو السيدة 
الوزيرة هاذ البرنامج ألنه ثاني تجربة في البرنامج الحكومي في إطار وضوح 
الرؤية الحكومية ما بين التكوين والتشغيل، كيجي هاذ البرنامج هذا 
اآلن صادقت الحكومة في مجلس ديالها الحكومي األخير على مشروع 
قانون ديال املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي اللي هو 
غيفتح كذلك آفاق أخرى إلدماج الشباب ديالنا، كاين السيدة الوزيرة 
ما يمكن أن نعتبره بعض التوصيات أو بعض التنبيهات في بعض األمور 
الجانبية اللي خصنا انتبهوا لها، وهي املعالجة ديال اإلشكالية ديال جودة 
التكوين ديال هاذ الناس باش يندامجوا بسرعة في سوق الشغل، يعني 
اإلطار التكويني ديالهم، كنثمنو كذلك املبلغ ديال هاد البرنامج الغالف 
املالي اللي هو 500 مليون درهم على مدى ثالث سنوات-2016 2018، 
تثمين ديال  تكلمتوا عليها،  اللي  التقييم  الثقافة ديال  الترسيخ ديال 
املقاربة التشاركيه من خالل اللجنة الوطنية برئاسة الحكومة كثقافة 
جديدة في التعاطي مع هاذ امللفات الهامة، ثم كذلك جاء هذا البرنامج 
باش يحل واحد املشكلة أساسية في املنظومة ديالنا التكوينية ،وهو 
بعض النقص اللي كيكون عند الحاصلين على اإلجازة في إطار املقاربة 

املندمجة ديال أولويات التكوين قبل التشغيل.

إذن السيدة الوزيرة كذلك كنطلبو االنفتاح على تكوينات أخرى 
لتلبية الحاجيات املتزايدة واللي ماغطاتها�ضي هاذ السنة األولى، عندنا 
مثال الرياضيات، عندنا التمريض، عندنا العلوم القانونية واإلدارية، 

كذلك االنفتاح على نخبة أخرى هي نخبة الدكاترة الباحثين، شكرا

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

شكرا، تعقيب السيدة الوزيرة، على التعقيب.

 وسيدةخجميللخ ملصليخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وتعليمخ
 وعةليخو وبحثخ وعلميخوتك ينخ ألطر:

شكرا السيد النائب، هوفعال هذه البرامج هي برامج رائدة ومهمة 

جدا، ألنها أوال عبرت عن رؤية حكومية في االلتفات إلى الفئة من الشباب 

اللي كنعتبرهم فعال فئة تستحق أن تساهم الحكومة في تكوينها وإعادة 

التكوين من أجل استكمال مجموعة من املهارات الوظيفية والذاتية، 

واليوم كاين إقبال متزايد على البرنامجين، و لهذا برنامج 10000 إطار 

اليوم يعني في املرحلة الرابعة سنستكمل فعال تكوين 10000 في إطار، و 

بالنسبة ل 25.000 كذلك برنامج انطلق وعرف كذلك إقبال من طرف 

الطلبة في التسجيل ومن طرف املجازين ومن طرف كذلك الجامعات 

من طرف مختلف الشركاء .

باملناسبة آليات في أقل من...

 وسيدةخرئيسلخ اجلسل:

الوزيرة على  للسيدة  الوقت، شكرا  انتهى  الوزيرة  السيدة  شكرا 

حسن مساهمتكن في هذه الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 

لصاحب  الخالصة  تهانينا  الفطرة  عيد  وبمناسبة  املدرجة،  األسئلة 

الجاللة امللك محمد السادس ومن خاللكم السيدات والسادة النواب 

لكافة الشعب املغربي، ودامت اململكة املغربية آمنة مستقرة ومزدهرة، 
رفعتخ اجلسل.
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نحضرخ اجلسلخ احةديلخو وثالثينخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريخ: الثالثاء 07 شوال 1437ه )12 يوليوز 2016م(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  رشادي،  شفيق  السيد   ورئةسل: 
النواب.

 وت قيت: ساعتان وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو0خ ألعمة0: 
الحكومية التالية: 25 سؤاال)08آنية(. 

املكلفة بالبيئة؛ .•

العدل والحريات؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•

الوظيفة العمومية. .•

 وسيدخوفيقخروةديخ ومةئبخ وثةوثخورئيسخنجلسخ وم  ب.

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلينخوعلىخآوهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة،

 وسيد تخو وسةدةخ ملحترنين،

 وسيدةخ و 5يرةخ ملحترنل،

 وسيدخ و 5يرخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

إليكم جميعا  أتقدم  أن  السعيد  الفطر  عيد  بمناسبة  لي  يطيب 
بأخلص التهاني وأطيب املتمنيات، سائال املولى عز وجل أن يعيد أمثال 
هذه املناسبة السعيدة على أمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يجعل 
واألمة  املغربي  الشعب  على  وبركات  وخير  يمن  طالعة  املناسبة  هذه 

اإلسالمية جمعاء.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

للفصل  طبقا  وذلك  الشفهية  األسئلة  جلسة  في  مجددا  نلتقي 
100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة 25 سؤاال شفهيا موزعة على خمة 

قطاعات وزارية مختلفة.

واآلن وفق املادة 101 من النظام الداخلي ملجلس النواب أطلب من 

السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 
مشكورة.

 وسيدةخصبةحخب وةمخأنيملخ ملجلس:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

توصل مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق 
األمر:

بتحديد شروط •  يتعلق   86.15 رقم  تنظيمي  قانون  بمشروع 
وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور؛

مشروع قانون رقم 39.16 يق�ضي بتغيير القانون رقم 16.09 • 
املتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة 

الطاقية؛

مشروع قانون رقم 74.15 يتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت • 
وفكيك.

مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني • 
من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14من ربيع األول 
1963 بإحداث املكتب الوطني  05 أغسطس  1383 املوافق 

للكهرباء؛

مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية • 
للسالمة الطرقية؛

مشروع قانون رقم 37.16 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم • 
املغربية  الوكالة  املسماة  الشركة  بموجبه  املحدث   57.09

للطاقة الشمسية؛

وهناك مقترح قانون يق�ضي بمنع استيراد النفايات والذي تقدم به 
السيدات والسادة النواب، إدريس لشكر، سعيد باعزيز، أحمد املهدي 

مزواري وباقي أعضاء الفريق اإلشتراكي.

التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد  وأخيرا، 
توصل بها مجلس النواب من 05 إلى 12يوليوز 2016 هي كالتالي: 09 
أسئلة شفوية؛ 135 سؤاال كتابيا؛ أما األسئلة الكتابية املتبقاة دون 

جواب فهي 8537، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

وكر خ وسيدةخ ألنيمل،

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بالقطاع املكلف بالبيئة، واملالحظ أن هناك 7 أسئلة وكلها آنية 
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تتميز بوحدة املوضوع، ويتعلق األمر بالنفايات اإليطالية املستوردة.

لذا، أقترح على السيدات والسادة النواب املحترمين طرحها دفعة 
واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة.

السؤال األول للسيدات والسادة املحترمين من فريق التجمع الوطني 
لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، العفو السيد النائب 
املحترم، تفضلوا السيد الرئيس، نقطة نظام تفضلوا السيد، نقطة 

نظام السيد الرئيس؟ تفضلوا السيد الرئيس.

)نقطلخ رئيسخ وفريقخ ودست ريخ بلعسة0خ  وسيدخ وشةويخ
نظةم(:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

 وسةدةخ و 5ر ء،

احنا السيد الرئيس كنتشبتو باش نوضعو السؤال ديالنا بمفرده، ال 
نتفق على وحدة املوضوع.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

ولكم ذلك، تفضلوا السيد النائب

 ومةئبخ وسيدخعمرخكردودي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ و 5ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

السؤال...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

مرة  أستسمح  النائب،  السيد  يخليك،  هللا  النائب  السيد  بالتي 
أخرى، السيدة الرئيسة تفضلوا.

 وسيدةخنيل دةخحة5بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرةخ)نقطلخ
نظةم(:

األسئلة مطروحة من جوانب مختلفة، فكنفضلو على أن كل فريق 
يتم الجواب على السؤال ديالو من الزاوية التي طرحها، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

لها  يعني  األسئلة  جميع  هو  الرئيس،  السيد  الرئيسة،  السيدة 
املحترم،  النائب  السيد  طرحها،  في  ذلك  لكم  يعني  املوضوع،  وحدة 
السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم، السيد النائب 

من التجمع الوطني لألحرار، عفوا السيدات والسادة املحترمين، فريق 
أن يطرح سؤاله وفريق األصالة واملعاصرة  يريد  الدستوري  اإلتحاد 
أيضا ففريقين، أما باقي الفرق فهما الفريق االستقاللي أيضا فتفضلوا، 
تفضلوا،  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  النائب  السيد  تفضلوا 

تفضلوا السيد النائب املحترم فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ومةئبخ وسيدخعمرخكردودي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 5يرةخو وسيدخ و 5ير،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين.

السؤال ديالنا تيتمحور حول ما وقع بالساحة الوطنية، وخاصة 
بإقليم أسفي على متن إحراق من البيئة خارج الوطن وباألخص داخل 
مدينة أسفي، نطلبو من السيدة الوزيرة لتوضيح للرأي العام ما يشغل 
الرأي العام وبخصوص إقليم أسفي هي مشكلة البيئة املستوردة من 

الطاليان، لهذا نتمناو السيدة الوزيرة تنور الرأي العام، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة، هل من، عندنا الفرق التي طرحت 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  السؤال، 
والتعادلية يريد أن يطرح سؤاله، فريق األصالة واملعاصرة أيضا، فريق 
العدالة والتنمية وحدة املوضوع، فريق اإلتحاد الدستوري، الفريق 
املوضوع،  وحدة  الديمقراطي  التقدم  فريق  املوضوع،  وحدة  الحركي 
شكرا فإذا سمحتم أعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا، 

أحترم السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة،

وحدة  الداخلي،  النظام  سأحترم  الرئيسة،  السيد  الرئيسة، 
املوضوع، تفضلوا السيد النائب من فريق العدالة والتنمية تفضلوا، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدإدريسخ وثمري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 5يرةخ ملحترنل،

نسائلكم عن مدى مطابقة استيراد 2500 طن من النفايات من 
في معامل  والتي سيتم حرقها  العمل،  بها  الجاري  للقوانين  الطاليان 

اإلسمنت ومنها معمل إسمنت آسفي، وشكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السؤال،  بوضع  تفضلي  الحركي  الفريق  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيدة النائبة.
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 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ كعيمل:

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسةدةخ و 5ر ءخ ملحترنين،

إخ  نيخوأخ  تيخ وم  بخو ومةئبةتخ ملحترنين،

تداوله  تم  ما  ومالبسات  حقيقة  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
بخصوص النفايات اإليطالية املستوردة، وما هي املرجعية القانونية 
اإلحترازية  اإلجراءات  وماهي  الصدد؟  هذا  في  عليها  اإلستناذ  تم  التي 
املتخذة لتفادي تأثير هذه النفايات على البيئة وعلى صحة املواطنين 

واملواطنات؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا السيد 
الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخرويدخروكبةنخرئيسخفريقخ وتقدمخ وديمقر طي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 5يرةخ ملحترنل،

نسجل في البداية بإيجابية عالقة بامللف املطروح تنامي الوعي البيئي 
لدى املواطنات واملواطنين، بهاذ املناسبة أود أن أعبر بأننا نتقاسم مع 
املدني اإلنشغال والقلق والتخوف  الوطني ومع املجتمع  العام  الرأي 
على صحة وسالمة املواطنين، ونؤكد معكم بأنه ال أحد يراهن أو يخاطر 

بصحة وسالمة املواطنات واملواطنين والوسط البيئي، كما أننا ندعم 

املبادرات التي قامت بها السلطات الحكومية في ما يتعلق بالتحقيق 

والبحث في كل الحيثيات واملالبسات املتعلقة بهذا امللف، أيضا نطرح 

عليكم السيدة الوزيرة أسئلة دون أحكام مسبقة، ودون اتهامات،.

أول سؤال متعلق باإلطار القانوني املرتبط باستيراد هذه الشحنات 

اإليطالية، والتي تسمى إما نفايات إيطالية أو تسمى مواد الحرق البديلة، 

نسميها شحنة في انتظار ما سوف تخبرون به السيدة الوزيرة.

ثانيا نتساءل عن طبيعة هذه الشحنة أي مكوناتها ومدى خطورتها 

أو عدم خطورتها على صحة وسالمة املواطنين وعلى الوسط البيئي.

ثم السؤال الثالث، هذه الشحنة شكون اللي كيخلص شكون؟ واش 

الشركات  العكس  أو  اإليطالية  الشركات  املغربية كتخلص  الشركات 
اإليطالية هي اللي كتخلص الشركات ااملغربية؟ ثم كاين نقاش حول 

عالش إيطاليا كتصدر هاذ املواد وهاذ الشحنات لباقي الدول واش هي ما 

محتجاش ليها أو ال ماعندهاش اإلمكانيات والبنايات لحرقها بإيطاليا؟ 

شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السيدة  تفضلوا  الوزيرة،  السيدة  جواب  النائب،  السيد  شكرا 
الوزيرة، السيدة الوزيرة.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

مزيان،

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلين.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

اليوم  الفرصة  الفرصة ألنكم أعطيتوني  أوال تنشكركم على هاذ 
باش نعطيكم الحقيقة اللي تعطيوا للشعب املغربي، وكنشكركم على 
التفهم ديالكم، ألنه كيف خاف الشعب املغربي وكيف خفتوا كلكم 
على وليداتكم كيف خفت أنا على وليداتي، أنا كنقول لكم بأن وزارة 

البيئة خدمات في إطار قانوني:

أوال-الدستور املغربي اللي جا بالحق في البيئة السليمة لكل مغربية 
ومغربي؛

ثانيا-اللي جا بأنه القوانين الدولية هي عندها، هي أسمى من القوانين 
الوطنية؛

ثالثا-قانون اتفاقية Bale اللي صادق عليه املغرب في1995 بحكومته 
وببرملانه إلى آخره، آش كيقول هاذ القانون، كيقول لنا جوج حاجات 

مهمين:

أوال- الدول اللي الفوق ديال الشمال كيخصها ما يمكن لها تصيفط 
للدول ديال الجنوب اللي هي في طريق النمو إال النفايات الغير الخطيرة 
أو البدائل للتثمين، اشنو هي معنيتها؟ تتصنفها بدائل للتثمين، وإيال 
أنا دائما كنت كنقول لكم هاذي  عقلتوا السيدات والسادة النواب 
فإذن  املوارد،  على  كنتكلم  النفايات،  على  كنتكلمش  ما  بأننا  عامين 
املغرب فاش بدا يدخل النفايات من هاذي عشرات السنين ما كانشاي 
كيجيب حاشكم طارويات الزبل من الطاليان، كان كيجيب البدائل 
الصناعية، كيجيب الحديد، كيجيب الكارطون اللي كتدخل في التدوير 

ديال الصناعة املغربية في إطار قانوني.

في 2006 املغرب دار قانون ديالو هو القانون ديال النفايات الصلبة 
28.00، آش كيقول هذا القانون كذلك؟ كيقول بأن عندنا الحق باش 
نجيبو هذه البدائل، هاذ املوارد للتدوير للبلد ما كنجيبوهاش نفايات 
كنجيبوها بدائل، ودرنا واحد الدليل اللي هو كيصنف هاذ النفايات 
اللي كيقولوا لها نفايات اللي كيصنف هاذ املوارد، وكيقول هذا املوارد 
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هاذي غير خطيرة ومنعنا منعا كليا بحكم اتفاقية Bale وبحكم القانون 
املغربي أن نفايات خطيرة تدخل البالد، فإذن شنو هي الضمانات؟ وهاذ 

ال�ضي عالش كيسول املواطن املغربي،.

أوال اتفاقية Bale تتعطيناها ضمانات قبل ما يخرج هاذ البدائل 
لوزارة  إشعار  تيجينا  االستعمال  فيها  غنعيدو  اللي  النفايات  هذا  أو 
البيئة من الوزارة ديال البلد املصدر، كيقول لنا بأن هذا النفايات غير 
الخطيرة وها الرقم ديالها في الدليل األوروبي، وحنا عندنا الرقم ديالنا في 
الدليل املغربي، مثال ايال جينا لهاد النفايات اللي دبا كنتكلمو عليها واللي 
هي بديل حراري وغادي نفسر لكم اشنو هو من بعد، حنا عندنا عندو 
رقم في الدليل املغربي اللي انتما كتعرفوه واللي انتما صوتوا عليه، عندو 
واحد الرقم واحد le code، فإذن هاذ النفايات اللي كنتكلموا عليها هي 
ما�ضي نفايات كيفما كانت اللي كان كيدخل املغرب من شحال هادي 
أو اللي دخلنا دابا، هاذي بدائل صناعية، هذا التدوير، ألنه دزنا من 
واحد املقاربة ديال أننا النفايات نتخلصو منها ونسيبوها، إلى مقاربة 
ديال التثمين وديال تدوير النفايات باش نقلصو من الحجم ديالها، 
شنو كنديرو اآلن؟ كنوجدو استراتيجية ألن عرضتها عليكم السيدات 
والسادة النواب، هاذ اإلستراتيجية آش كتقول؟ كتقول بأن غنديرو % 
20ديال التدوير من هنا 2020 ، غنديرو 30 % ديال البديل الحراري 
من هنا 2020، وكذلك غادي نديرو التثمين الطاقي في املطارح ب 10 % 
من هنا 2020، التثمين الطاقي في املطارح كتعرفوه، ألن فاس اآلن كتدير 
الطاقة وكتنور مدينة فاس، مراكش اآلن راها اآلن غادي توجد لقمة 

األطراف 22.

ديال  واحد  طن  هو  ديالكم  االنتباه  ونثير  لكم  نقول  بغيت  اللي 
البديل  ديال  2.4 طن  نعوضوها ب  لنا  كيمكن  األحفورية  الطاقات 
الحراري، معناتها شنو هي، معناتها أننا غادي يمكن لنا في 2020 غادي 
يمكن للمغرب ينقص من االستهالك ديال الطاقات األحفورية مليون 
طن في السنة، مليون طن في السنة ونخليكم تديروا الحساب، هذا 
فيما يخص يعني اإلطار القانوني باش دخلنا هاذ البديل الحراريإلى آخره.

دبا النفايات كيقولوا املغاربة واش حنا ما عندناش النفايات باش 
ندخلو النفايات لبالدنا؟ هذا سؤال مشروع، واش حنا ما عندناش 
الزبل، حنا عندنا النفايات، ولكن املشكل اللي عندنا هو ما درناش 
الفرز، ما فرزناهاش، مع عالجناهاش، ما الديناهاش للمصانع الفرز، 
ما الديناهاش للمحطات ديال املعالجة، وديك ال�ضي عالش من هاذي 
سنة وأنا كنقولكم السيدات والسادة النواب، وال سيما األعضاء ديال 
ما غنبقاوش نهضروا  املغرب  في  اللجن مع من كنشتاغل، حنا اآلن 
على النفايات، غادي نبقاوا نهضروا على محطات ديال التثمين ديال 
النفايات الصلبة اللي غنديروا فيها التدوير وغادي نديروا فيها صنع 

الطاقة وغادي نديروا فيها صنع البدائل الحرارية.

أيها  كنقولكم  فاش  مهم،  سؤال  وهذا  شكون؟  خلص  شكون 
مصانع  في  كيتصنعوا  عندهم  النفايات  هاذ  بأن  والسادة  السيدات 

ويمكن  األوروبي،  اإلتحاد  طرف  من  األوروبي  الصعيد  على  معتمدة 
ليا نعطيكم األسماء ديال املصانع واإلعتمادات باش كيخدموا، فاش 
كنقولكم بأن هاذ املصانع هاذوا مصانع خاصة، هذا سوق على الصعيد 
األوروبي اللي كيصنع هاذ البدائل الحرارية وكيبيعها، كتقول كيفاش 
تيكون الثمن ديالها، الثمن ديالنا على حساب الثمن ديال البترول، إيال 
طلع الثمن ديال البترول، كيطلع الثمن ديال البديل الحراري، وإيال 

هبط الثمن ديال البترول، كيهيط الثمن ديال البديل الحراري.

إذن هذا سوق اللي كيخضع l’offre وla demande كيخضع لواحد 
املقاربة اقتصادية، شكون اللي كيخلص شكون؟ حنا وزارة ما كنشريو 
ما كنبيعو، حنايا كنديرو املساطر وكنديروا معاكم القوانين والقوانين 
اللي عطيتونا أيها السادة والسيدات املحترمين كنطبقوها وكنحافظوا 

على صحة املواطنين بمسائل أخرى اللي غادي نقولها لكم من بعد.

بين معمل  ما  كانت  الصفقة  أنه  لك هو  نقول  لي  يمكن  ما  آخر 
إيطالي ومعمل مغربي واإلتفاقية اللي ما بين 2 املعامل هي وثيقة اللي 
حنا كنطلبو في وزارة البيئة، فإذن هذا ما�ضي نفايات جاو بال فلوس 
هذا معمل خلص عليها باش يجي، باش نعطيكم فكرة على الثمن على 
الصعيد األوروبي اآلن شنو هي الكلفة ديالو هي 20 أورو للطن، وعلى 
الصعيد األوروبي اآلن 20 مليون طن كتحرق في السنة و5 داملليون طن 
كتسافر من بالد لبالد، واش معناتها أوروبا حتى هي زبالة، وهاذ ال�ضي 
هذا مهم جدا نفهمو بأن املغرب خاصنا نفتخرو بأن املغرب دخل في 
مقاربة جديدة ومندمجة ومستدامة بالخدمة ديالكم، ألن أنتما اللي 

صادقتوا على هاذ القوانين وانتما اللي درتوا هاذ القوانين.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا، التعقيب ألحد السيدات والسادة 
النائب  السيد  تفضلوا  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  النواب 
املحترم، تفضلي املكان ديالك السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة، 

لكم الكلمة ال�ضي الكردودي تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعمرخكردودي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ولكن  ديالها،  التوضيحات  على  الوزيرة  السيدة  تنشكروا 
العام وما يشغل  للرأي  بالنسبة  التوضيحات ديالها كانت غير كافية 
املدني  املجتمع  كنعرفو  و  أسفي  إقليم  بخصوص  العام،  الرأي 
والفعاليات السياسية واإلقتصادية ومن عندها إملام باملوضوع ال تقتنع 
بهذه األشياء، و بالخصوص إقليم أسفي اللي كنذاكرو عليها و كنعرفو 
الدخول ديال هذه النفايات من 2004 وهي تدخل للمغرب، ولكن كانت 
كتحرق وكيتم اإلحراق ديالها بواحد الطريقة متسترة، اليوم صبحت 
معروفة عند الرأي العام واليوم، اليوم املغرب يحتضن COP 22 في 
مراكش هي مسألة وطنية ودولية، واليوم في هذا الوقت باقيين كندخلو 
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النفايات من الطاليان وكيتم اإلحراق ديالها.

و بخصوص هاذ اإلحراق اللي تيتم السيدة الوزيرة في الجماعة التي 
أنتمي لها والدائرة التي أنتمي لها، اللي تم ألف طن ديال اإلحراق هاذي 
في املغرب في دائرة لحرارة، و تنعتقد بأنه الرأي العام والشارع هو تيغلي 
ل الناس 

ّ
بواحد العدد تم سحب بعض املشاريع اللي كانت باغة تشغ

من  النفايات  ديال  بالدخول  كيتفاجأوا  به  فإذا  أسفي،  إقليم  ديال 
الطاليان ويتم إحراقها داخل هذا، وهذا دور البرملان، دور البرملان هو 

الرقابة على الحكومة وعلى األقل كان يكون،

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، شكرا السيد النائب. أحد واضعي السؤال من فريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

حتى يطمئن السيد النائب أن أ سفي عزيزة علينا، هاذيك 300 ألف 
اللي مشات لجهة أخرى سندافع من خالل األغلبية مع الحكومة باش 

تديرمشاريع تما.

ثانيا: تنشكرو السيدة الوزيرة على الوضوح والشفافية والتواصل 
ديالها مع اإلعالم، في هاذ اإلطار احنا بغينا نمشيو بعيد، غنجيك من 
اآلخر، نمشيو بعيد احنا نمشيو كاع أسيدي للجنة تق�ضي الحقائق 
ونجيو لألصل ونقطعوه من الدابر، ألن عدد من األسئلة اللي كنشكرو 
املواطنين على التساؤالت ديالهم عالش؟ ألن احنا على بعد أيام من كوب 
22 شكون هذا اللي باغي يشوش على املغرب ؟ هذا سؤال موضوعي 
خصنا نطرحوه، كذلك احنا ياله في فاتح يوليوز دخلنا في مشروع كبير 
ديال زيرو ميكا، من له مصلحة في إثارة هذا املوضوع؟ ثم ثانيا وأخيرا أنا 
كنقول السيدة الوزيرة عندنا القانون 28.00 صحيح، لكن هاذ القانون 
املرسوم ما يتعلق باملواد 43و44 اللي كيقول: يمكن استيراد النفايات 
غير الخطيرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في الئحة 
تحدد بنص تنظيمي، احنا قلبنا جبرنا دازت في مجلس حكومي، لكن 
لم ينشر في الجريدة الرسمية وهذا سؤال، لذلك سؤالنا من الناحية 
القانونية موضوعي كيخص عليه إجابات حقيقية، واحنا ما غنتهمو حد 
هاذيك اللجنة هي اللي غادي تبّينا هاذ ال�ضي كلو، ثم عندنا الوثائق ديال 
السلطات اإليطالية، بغينا نتأكدو منها وخاصة عندنا القانون تكلمتي 
على االتفاقيات الدولية، االتحاد األوروبي كيمنع تصدير ديال النفايات 

التي تثمن كيخصها تحرق داخل اإلتحاد األوربي. عندنا...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب شكرا، الكلمة اآلن ألحد واضعي السؤال من 
الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ كعيمل:

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

أنا بدوري كنشكر السيدة الوزيرة على التوضيحات الجد مهمة فيما 
يخص هاذ االستيراد الذي جاء في إطار، كما قالت السيدة الوزيرة في 
إطار اإلتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في النفايات، وكذلك في إطار 
باستيراد  يسمح  الذي  النفايات،  بتدبير  املتعلق  القانون  مقتضيات 
النفايات غير الخطيرة من أجل إعادة تدويرها أوتثمينها كطاقة مكملة 
أو بديلة ببعض املصانع، ونحن في الفريق الحركي ما يهمنا هو مصداقية 
املؤسسات الدستورية، وكذلك السيدة الوزيرة نحن في الفريق الحركي 
ندافع دائما على البيئة السليمة وعلى صحة املواطنين واملواطنات، وما 
نسمحوش بتلويث هاذ البيئة، ال سيما أننا حزب منذ النشأة ندافع على 
العالم القروي، وكما تعلمون جميعا أن جميع املطارح تتكون دائما في 
املجال القروي، وال نر�ضى أن يكون املغرب مرتعا للنفايات كيفما كان 

نوعها.

لذا السيدة الوزيرة نطالب الحكومة بإجراء تحقيق محايد على هذه 
النفايات للوصول إلى الحقيقة واتخاذ القرار الصائب، كما نثمن تكوين 
لجنة استطالعية كما جاء على لسان زمالئي، ونطالب من القطاعات 
الحكومية املختصة من أجل إعداد تقرير شامل وكامل عن صحة مدى 
األمراض  أو  املزمنة  األمراض  النفايات وظهور بعض  تأثير حرق هذه 
الخطيرة، وذلك منذ 15سنة، منذ تطبيق القانون 28.00 وهنا كنطالبو 

جميع املؤسسات الحكومية، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الفريق  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  النائبة،  للسيدة  شكرا 
اإلشتراكيالعفو الفريق االشتراكي.

 ومةئبخ وسيدخ ملهديخنزو ري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

في الحقيقة النقاش اليوم هو في الحقيقة أريد له أن يكون نقاشا 
سياسيا في موضوع النفايات، وكنت كنتمنى السيدة الوزيرة والحكومة، 
ألن خصنا نتسائلو كذلك عالش باقيين ساكتين؟ السيد الوزير ديال 
الطاقة واملعادن اللي هو اللي جا دّوز القانون في 2012، موضوع كبير 
رئيس الحكومة اآلن، لحد اآلن ما زال لم يتدخل في املوضوع، لذلك ما 
تاهموش أطراف وطنية بأنها تشوش، تتديرla manipulation، تتدير 
، اتهام كان في حوارات ذاك ال�ضي عالش ملا طرح الفريق اإلشتراكي نهار 

ّ
ال

ثالثين اإلحاطة ما جا جاوب علينا حد، ألنه ملا طرحنا املبادرة التشريعية 
بغينا نعرفو الحقيقة داخل املؤسسات، من حق الشعب يطرح شعار 
املغرب ما�ضي مزبلة، و تنقولو املغرب ما�ضي مزبلة، وثبتولنا بأن املغرب 
 Bale ما�ضي مزبلة، املغرب دولة عندها سيادة السيدة الوزيرة، اتفاقية
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على عينينا وراسنا، ولكن يمكّنا غدا نوقفو هاذ ال�ضي، يمكّنا نردو هاذ 
النفايات حتى  للطاليان، ونوقفو استيراد جميع  إيطاليا  ديال  املزبلة 
واحد ما يختلف معايا بأن صورة املغرب اهتزت لهاذ املوضوع دبا، احنا 

في جو ديال التعبئة الكوب 22، ما محتاجينش نقاش من هاذ النوع.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الفريق  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  شكراالسيد 
اإلستقاللي، تفضلوا السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخهشةمخسعمةن:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 5يرة،

في الوقت اللي ما زال فيه الساكنة ديال إقليم أسفي حول حقيقة 
املشروع اللي م�ضى من أسفي لطنجة، كنا كنتسناوكم السيدة الوزيرة 
تعطونا بديل، و تجيبوا لينا مشروع اللي غيخدموا فيه شباب املنطقة 
وهذا، فإذا به كنتفاجأوا السيدة الوزيرة كنتفاجأوا بالنفايات، احنا 
النفايات،  لينا  كتجيبو  وأنتما  والخضر  والفواكه  السمك  كنصدرو 
السيدة الوزيرة تتقولوا كنحاربو مثال زيرو ميكا وأنتما كتجيبو، هذا راه 
تناقض السيدة الوزيرة، كنا كنتمناوكم تجيبوا مشروع ملدينة أسفي، 
ما�ضي أسفي مزبلة، املشاريع تديوهم لباليص آخرين وأسفي تجيبوا ليها 

الزبل، راه ما�ضي معقول السيدة الوزيرة، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

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

 ومةئبخ وسيدخرحة0خ ومةصري:

السيدة الوزيرة في 2006 بطلب عمالة نابولي كانت واحد الوقفة 
احتجاجية ضد هاذ النفايات، وبالضبط ألنها تحتوي على مادة الميانطا 

باإليطالية، وهل هذا صحيح أم ال؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب إضافي تفضلوا السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخرويدخروكبةنخرئيسخفريقخ وتقدمخ وديمقرطي:

طبعا نشكر السيدة الوزيرة على التوضيحات اللي قدمتها، بقات 
كاين  الوزيرة،  السيدة  اسمحتي  إيال  النقيطات  ديال  جوج  واحد 
السلطات الحكومية أعلنت عن فتح تحقيق، واش هاذ التحقيق كاين؟ 

واش كنتاظرو النتائج ديالو؟ شنو التوجهات ديالو؟

جوج السيدة الوزيرة، هاذ الشحونات اللي كتجي مفروض األفران 

اللي كتحرق فيها باش تستعمل كطاقات بديلة تكون عندها مواصفات 
ومعايير دولية، واش هاذ املواصفات كاينة في األفران اللي عندنا واحد؟ 
جوج واش عندنا األفران العدد الكافي من أجل استهالك نصف مليون 

طن سنويا ديال هاذ املواد شكرا ؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السيدة  تفضلوا  التعقيبات،  على  الوزيرة  السيدة  الرد  شكرا، 
الوزيرة.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

شكرا السادة النواب، أوال نبغي نبدا من األول، هاذ الباخرة اللي 
غنقول  أنا  ، جات مشحنة،   bâle اتفاقية  تحت  جات ألسفي جات 
بحالكم، نقول بحال اللي تنقولوا النفايات، تحت اتفاقية بال عندنا 
إشعارات كتقول أن أربعة وال خمسة ديال الوثائق اللي كتجينا من 
عند البلد املصدر، اللي كتقول لنا بأنه هذا النفايات غير خطيرة، هاذ 
النفايات قابلة لإلحراق ها املحتوى ديالها بمختبر معتمد، وإيال كانت 
جاية من إيطاليا عندنا الحكومة اإليطالية كتعطينا واحد الورقة من 
هاذ  أن  معنتها   attestation. anti-mafia اسميتها اإليطالية  الحكومة 
الحمولة هاذي ما تداوالتش وما لعبوش فيها املافيا اإليطالية هاذي 
كاينة مسطرة  دبا من2014  للوزارة  احنا فاش جينا  األولى،  النقطة 
جديدة من غير إتفاقيات بال، ألن حنا كبلد عندنا الحق ناخذو جميع 

الضمانات باش ما توصلنا حتى حاجة ما�ضي هي هاذيك، شنو درنا ؟

أوال: كنطلبو بأن املعمل اللي كيصنع هاذ املحترقات يكون معمل 
معتمد من طرف اإلتحاد األوروبي وكتجينا الورقة ديالو؛

هاذ  ديال   les analyses يعني  العينة  يعطينا  أنه  كنطلبو  ثانيا: 
االحتراق من طرف مختبر أوروبي معتمد؛

عندنا  كانوا  التأمين،  وكنطلبو  املالية  الضمانات  كنطلبو  ثالثا: 
خمسة وال ستة ديال األوراق اللي كتطلبهم اتفاقية بال، احنا اآلن عندنا 
19الوثيقة ديال الضمانات اللي كنطلبوا قبل ما توصل هاذ االسلعةل 
للمغرب قبل ما تجي، فاش كتجي هاذ السلعة هاذي املحطة األولى، 
كتم�ضي كتخزن ما كتمشيش لالستعمال هاذي هي املحطة فاش حنا 
اآلن، اآلن وحنا كنتكلمو ما زال ما درنا في الفران ما يتحرق، اآلن حنا في 

املحطة الثانية شنو هي املحطة الثانية؟

وكنقبطو  هاذي  املادة  هاذ  من  كنقبطواعينات  الثانية  املحطة 
هاذ العيينات وكنسيفطوها ملختبر معتمد في بلد غيرالبلد منين جات 
السلعة، من غير البلد اللي جات، إيال جات من إيطاليا كنصيفطوها 
لفرنسا، إيال جات من االنكليز كنصيفطوها لبالد أخرى، مختبر معتمد 
من طرف اإلتحاد األوروبي، فاش كيجيونا التحاليل د يال هاذ املختبر 
وكتكون مطابقة للتحاليل اللي جاتنا من عند املصدر عاد كنعطيو ما�ضي 
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الرخصة، كندوزو للمحطة الثالثة، اشنو هي املحطة الثالثة؟ هي اختبار 
املعامل  واش  االحتراق  اختبار  النائب،  السيد  نجاوب  باش  االحتراق 

ديالنا عندها القدرة وعندها الهيكلة باش تتجاوب مع هاد النفايات...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا السيدة الوزيرة، ونمر إلى سؤال عن 
إتالف النفايات اإليطالية باألرا�ضي املغربية للفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، فليتفضل واضع السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخبنخيحيى:

شكرا السيد الرئيس، إن استقبال نفايات دول أجنبية إلتالفها على 
األرا�ضي املغربية كان له أثر جد سيئ على املغاربة واملغربيات، السيدة 

الوزيرة، اسمعني إذا سمحتي.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخبنخيحيى:

هذا  بخصوص  الالزمة  التوضيحات  إعطاء  يتطلب  الذي  األمر 
املوضوع ،شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الجواب السيدة الوزيرة.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

السيدة النائبة املحترمة كنظن بأن في املقدمة ديالي راني فسرت 
بأنه اشنو هي املنظومة عالش كنشتاغلوا وبأن هادو ما�ضي النيفايات 
هادي نفايات بديلة ولو نحسبوها نفايات دخالت في إطار قانوني، وحنا 

في املسطرة ديال املراقبة ديالها ملضان صحة املواطنين.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تعقيب السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخبنخيحيى:

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ التوضيحات، ولكن البد ما نقول بأن 
في هاذ القضية هاذي بالضبط، الحكومة املغربية في شخص الوزارة 
ديالكم أو القطاع املعني خرق الفصل 27 من الدستور اللي كيتعلق 
بالحق في الحصول على املعلومة، بحيث أنه كان واحد التأخر في إعطاء 
باملالبسات، كنتفاجأ كذلك على  في اإلخبار  الغموض  ،كان  املعلومة 
العدد من األرقام املتناقضة اللي جات على لسانكم السيدة الوزيرة، 

غنعطي املثال بالنسبة للوثائق، في النشرة اإلخبارية اعطيتي رقم كاين 
رقم 19 كاين رقم 18 كاين رقم، 15 واجتهدنا في الفريق اإلستقاللي 
ومشينا شفنا اإلتفاقية، لقينا أنه كاينة 14 وثيقة ملي شفنا املضمون 

لقينا أنه إذا كان يمكن غادي نطمأنو على املغرب.

الحكومة  عليها مزيان  اللي هي كتعتمدوا   Bale بالنسبة إلتفاقية 
تعتمد على االتفاقيات الدولية في هاذ ال�ضي ألن ذكرتوا بأن القانون 
كيقول سمو اإلتفاقيات الدولية، ولكن نفدتو منها غير هادي، راه كاين 
األطراف  على  بأنه  كيقول  األول  البند  الرابعة  املادة  املقت�ضى  واحد 
اتخاذ سمعوني مزيان، اتخاذ التدابير املناسبة لضمان أال يسمح بنقل 
النفايات الخطيرة أو النفايات األخرى عبر الحدود إال إذا كانت دولة 
التصدير ال تمتلك القدرة التقنية واملرافق الالزمة والوسائل، واش حنا 
عندنا القدرة أكثر من إيطاليا؟ واش حنا عندنا الوسائل أكثر من إيطليا؟ 
هذا بند واضح، البند الثاني يقول إذا كانت النفايات قيد النظر مطلوبة 
باعتبارها مادة خام، واش حنا طالبانا مادة خام؟ حنا املغرب عندو 
طاقات بديلة نظيفة وحتى هاذ الشركات اللي حنا بغينها تبققى خدامة 

كيمكن لنا...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السيدة  بالتي  إضافية  تعقيبات  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
الوزير هللا يخليك سمحي ليا، هل من تعقيبات، إضافية فريق التجمع 

الوطني لألحرار تفضلوا.

 ومةئبخ وسيدخعمرخكردودي:

شكرا السيد الرئيس، غير اللي بغيت نعقب عاود مازال نقول للسيدة 
الوزيرة وهذا طلب مني ملدينة آسفي االجتماع مع الفعاليات الجمعوية 
والسياسية إلقناع الشارع والناس والرأي العام ببعض املعايير الدولية 

على قبالش كنعتابرو حنا أن الناس د يال

آسفي في قضية البيئة، حنا خرجنا من املعايير الدولية على ما نزل في 
آسفي من املشاريع مؤثرة على البيئة.

الفعاليات  مع  اجتماع  يكون  منكم  كنطلبوا  الوزير  السيد  ولذا 
املجتمعية وإقناع الرأي العام ويكون إقناع بوثائق ومعايير اللي يمكن 

يقتنع بها الرأي العام وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، رد السيدة الوزيرة على التعقيب، تفضلوا السيدة النائبة.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

السيدة النائبة نبغي نقولك أوال وكنعيدها بأن هذه نفايات غير 
خطرة، وحنا ما�ضي في اإلطار القانوني ديال النفايات الخطرة، وال بغينا 
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الشفافية كاين dossier اللي فيه دابا مبقاش كنهضروا على 14 أو 15 
 lvision éTرجعنا كنهضروا على 25 وثيقة، ألن فاش هضرت على 15 في
 ،bâle هضرت على 15 ديال الوثائق اللي كاينين، اللي جايين في اتفاقيات
املغرب عندو 25 وثيقة اللي دار املغرب، هذا جهد درناه باش نزيدوا 

نحافظو على صحة املواطنين.

إذن عندك 25 وثيقة، الشفافية ها هي أنا كنرحب بجميع اللجان ال 
ديال تق�ضي الحقائق أكثر من هذا أنا طلبت من السيد وزير الداخلية 
أنه يدير تحقيق، البارح صيفط رسالة للسيد الوزير املكلف بالعالقات 
مع البرملان باش اللجان املحترمة تدير حتى هي التحقيق ديالها، الباب 
ديال الوزارة مفتوحة ألي خبرة عاملية وأكثر من هذا نقولها لكم، أنا 
طلبت من اإلتحاد األوروبي باش يجيب لجنة متخصصة اللي هي ال من 
املعارضة وال من املعارضة وال من األغلبية، باش تجي وتقول للمغاربة 
فين هو الحق واش حنا كنهضروا على النفايات وال كنهضروا على نفايات 

خطيرة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال عن الباخرة اإليطالية 
التي لفظت النفايات ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الكلمة  عندكم  الرئيسة.  السيدة  تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق 

السيدة الرئيسة.

فريقخ ألصةولخ رئيسلخ حة5ب،خ نيل دةخ  ومةئبلخ وسيدةخ
و ملعةصرة:

السيدة الوزيرة، بعيدا عن كل املغالطات، وبعيدا عن كل املحاوالت 
إلستبالد املغاربة، ال نسألكم عن هذه الفضيحة، نسائلكم عن كيف 
ستتجاوزون هذه الفضيحة، صحيح أن الحكومة عودتنا على الفضائح، 
لكن هذه فضيحة من عيار ثقيل، لها كلفة اقتصادية وإجتماعية ومالية 
وبيئية وصحية، صحيح أن هذه الحكومة عودتنا على التناقض، ولكن 
هذا التناقض له كلفة كبيرة، من جهة السيدة الوزيرة كتديروا واحد 
الحملة واسعة بميزانية ضخمة من أجل تحقيق الهدف ديال »ميكا« 
»زيرو ميكا » وباملوازاة تجعلون من املغرب مطرحا لألزبال، أزبال إيطالية 
التي تتحكم في تدبيرها مافيا إيطاليا، وتجعلون من آسفي اللي هي جزء 
من جهة مراكش آسفي واللي هي مقبلة على تنظيم »كوب 22«، تجعلون 

منها منطلقا لتوزيع هذه األزبال، ولجهل املغرب كله مزبلة.

صحيح أن مافيا إيطاليا كانت تريد التخلص من هذه النغايات تحت 
ضغط اإلتحاد األوروبي، ألنها تحافظ على صحة و بيئة إإيطاليا وأوروبا 
بشكل عام، ولم تجد من حكومة تقبل على نفسها أن تحل هذا املشكل 
سوى الحكومة املغربية، ولم تجد من جهة تحول إلى مزبلة سوى جهة 

مراكش آسفي اللي هي مقبلة على تنظيم كوب 22.

فالسؤال ديالنا هو اشنا هو الحل لتجاوز هذه الفضيحة؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الرئيسة، الجواب السيدة الوزيرة، تفضلوا السيدة 
الوزيرة.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

السيدة النائبة املحترمة أنا بالنسبة ليا هذه فضيحة في حدها ألنه 
املواطن تخلع، وأنا كنشكر البرملان اللي اعطاني فرصة باش نضمئن 
باش  ديالها  الضوابط  واخذا  بأشغالها  قايمة  الحكومة  بأن  املواطن 
تحافظ لهم على الصحة ديالهم، وكنعطي التزام ديال الحكومة وديالي 
صحة  نضمنوا  باش  مفتوحة  الوزارة  ديال  األبواب  أن  كوزيرة،  أنا 
املواطنين واللي بغا يجي يراقب يراقب واللجن تفتح، ولكن ما كنسمح 
ما  النفايات  أوال  العام ألنه:  الرأي  تغلطي  باش  النائبة  السيدة  ليك 
النفايات   ،anti. mafia بشهادة  جايا  النفايات   ،napoli من  جاياش 
جايا من مختبر معتمد من طرف اإلتحاداألوروبي،وهاد الحمولة عالش 
كان مشيتي  لو  النائبة،  السيدة  أسفي  فيمدينة  كايناش  ما  كنتكلمو 
البارح  مشاو  والناس  للمستودع،  بأنها مشات  كان شفتيها  لو  البارح 
وداروا جولة وشافوا وراه كاينين الجورناالت اللي كانوا كيضربوا في 
هاذ الحملة وراهم اليوم خرجوا وكيقولوا اسمحوا لينا راه حنا غلطنا 
وغلطونا، وشوفو هاذ ال�ضي غتشوفوا بعينيكم، اآلن اللي بغيت نقول 
لكم السيدات والسادة النواب، أنا كندير البيئة وأنا مرأة تقنية كندير 
البيئة وكنحتارم القوانين اللي دايرها بالدي، اآلن حنا ما زال ماوصلناش 
النتائج اللي حنا  الثانية هي إيال كانت هاذ  الثانية، املحطة  للمحطة 
كناخذوا الضمانات واإللتزامات عليها وكنخدموا املختبر املعتمد ديالنا 
متناقضة،فاحنا  انتائج  جاون  أوروبا،  في  معتمد  مختبر  وكنخدموا 
إيال كانت  باملغرب  الرخصة، راه حتى حاجة ماترخص  ماكنعطيوش 
كتمثل خطر على صحة املواطنين، وكيف السيدة النائبة كنخافوا على 
الناس اللي ساكنين في آسفي، راه احنا عندنا عائلتنا وحبابنا ساكنين 
في الدارالبيضاء وهي فين غتحرق هاذ املادة وساكنين في املغرب كامل، 

وكلناكنخافو على املغاربة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيدة في بعض الثواني، شكرا، 
إضافية؟  تعقيبات  من  هل  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 
السيدة النائبة من الفريق اإلستقاللي تفضلوا، التعقيبات اإلضافية، 
الفريق الحركي ، ألن واضع السؤال من األصالة املعاصرة، من فضلكم 

السيدات والسادة املحترمين، الفريق الحركي لكم الكلمة.

 ومةئبخ وسيدخوديعختيمماللي:

إذن السيدة الوزيرة، السيد الرئيس، تتسمعوني دبا، إذن من أجل 
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ليطمئن  الحقائق،  تق�ضي  بلجنة  يعني  نطالب  هذا،  اللبس  هاد  رفع 
املغاربة كافة، وباش ما نكثروش الهضرة بزاف ألن هاذ األمور هاذي 
أعطيناها واحد يعني واحد البعد ولكن باش نلمسو األمور عن قرب 

تنطالبوا بلجنة تق�ضي الحقائق، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الفريق اإلستقاللي، تفضلوا السيدة النائبة، تعقيب إضافي.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخ بنخيحيى:

أوال السيدة الوزيرة كنسجلو بأنك كتحقري املؤسسات الدستورية 
أمام اإلتحاد األوروبي، ألن جا الفريق املحترم كيتكلم على لجنة تق�ضي 
للعرض  بالنسبة  الحقائق،  تق�ضي  للجنة  نلجؤوا  كيخصنا  الحقائق 
ديالك يمكن قلتي واحد ما حسبتش شحال من إتحاد األوروبي، ولكن 
للدار  نم�ضي  غادي  واملغربيات،  املغاربة  أوال  كيهم  راه  املوضوع  هاذ 
ونحسب شحال قلتي من مرة املغاربة واملغربيات، وشحال من مرة قلنا 
االتحاد األوروبي، الحكومة خاصها تسهر على مصلحة البالد ما�ضي على 
بالد �ضي حد آخر، وفوق هاذ ال�ضي كولو احنا ما�ضي مطرح عمومي، مادام 
مازل ما وجدو الوثائق ما يمكنش تجيبوا النفايات توقفوهم في املرا�ضي 
املغربية،حتى يوجدوا الوثائق وعاد يمكن لكم تجيبوهم وتشوفوا عاد 

واش خطيرة وال ما�ضي خطيرة.

 وسيدخرئيسخ اجلسىل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الرئيس، العدالة والتنمية، 
تعقيب إضافي.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن ،خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

السيدة  باللجنة،  طالبنا  احنا  الوزيرة،  السيدة  الرئيس،  السيد 
الوزيرة احنا طالبنا باللجنة وغنبداو في اإلجراءات، االتحاد األوروبي 

وغيره ال دخل له في هاذ املوضوع ديالنا احنا السياد.

ثانيا: الفضيحةالكبرى، الفضيحة الكبرى هي حين تتعلق باملجال 
بالتحكم، هاذي هي املشكل  تتعلق  بالديمقراطية،  تتعلق  السيا�ضي، 

الكبير ديال املغاربة هو هذا.

السيد السيدة الوزيرة أن نجيك من األخيرا، حنا ما محتاجينش 
هاذ 2500، رّجعوها وتاخذو القرار دابا، رّجعوها وهنيونا من هاذ امللف، 

ثم أننا اللجنة غتحسم في هاذ املوضوع، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

في  وقتكم  خذيتو  حيث  يمكن  ال  الرئيس  السيد  شكرا  شكرا، 
التعقيب اإلضافي ما يمكنش، السيدة الرئيسة فريق األصالة واملعاصرة 

في إطار تعقيب إضافي تفضلوا.

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة5بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرة:

أنك  أنتي وزيرة سياسية، وبما  أنتي لستي تقنية  الوزيرة  السيدة 
تقنية كنتي تخلي الوزير املكلف بالقطاع يجي يجاوبنا جواب سيا�ضي، 
 كان خاص الوزير املكلف بالقطاع يجي يلتزم قدامنا بأنه 

ّ
الحكومة، ال

بغا ينتج بتكلفة أقل على حساب صحة املواطن وبيئة املواطن، وكل 
املناخ  تستحضر  لم  الحكومة  كاينة،  واألمثلة  املواطن  منه  يعاني  ما 
السيا�ضي واإلقتصادي الذي تعيشه بالدنا، نحن بصدد إعداد املؤتمر 
ديال كوب 22 وكان عليكم أن تأخذوا بعين اإلعتبار هذا، كان من املمكن 
حتى ولو كانت االتفاقية إعادة النظر فيها من أجل تجاوز هذه الفضيحة 
التي شاركتم فيها، أنتم لم تستحضروا ال الصحة ديال املواطن وال البيئة 
وال، املصانع ديالنا غير مجهزة بالتقنيات التي تمكن من عدم تسريب 
الغازات التي لها انعكاس على حياة املواطن، وآسفي أنا ذكرت قبيلة 
أسفي، أسفي راهم عالش داروا الوقفة االحتجاجية ؟ راها عندهم 
مثال في املركب الكيماوي وانعكاساته على املاعز وعلى األسماك وحتى 

على صحة املواطن، الحكومة لم تستحضر بأن املغرب ما�ضي مزبلة...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

على  الوزيرة  السيدة  رد  شكرا،  النائبة  السيدة  شكرا  شكرا، 

التعقيبات، تفضلوا السيدة الوزيرة.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

وكر خ وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

وأنا كنقول حاشا واش قللت ال من القيمة ديال هاذ الناس املحترمين 

اللي معايا أبدا حاشا، هذا ما كانش القصد ديالي السيدة النائبة، أنا 

فاش قلتها ألنه كنخدمو أنابغيت نوّصل والوزارة ديالي والحكومة بغات 

توصل لواحد املستويات باش ندخلو في سوق عالمي، أما أبدا واش كاين 

هاذ ال�ضي.

ثانيا: أن بينت لكم النية ديالي، وقلت لكم بأنني طلبت من السيد 

 
ّ
الوزير املكلف بالعالقات باش يدير اللجنة ديالو، ولكن أنا كنرحب.ال

أنا طلبت من اللجان، اللجان القطاعية، ولكن اآلن بعد الكالم ديال 

السيد النائب، أنا كنرحب السيد النائب بأي لجنة، بأي لجنة قررتوها 

باش تديروها، وأنا تنقول لكم بأن املسطرة خصها تكمل، ولكن اللجنة 

ديالكم إيال تبين لها بأن الوزارة ما دارت حتى �ضي خطأ، تكون الشجاعة 

مع  تجاوبوا  باش  الشجاعةالسياسية  التقنية،  وما�ضي  السياسية 

املغاربة وتقولولهم بأنه را احنا حافظنا على الصحة ديالهم وخدمنا 

خدمتنا كما يلزم، هذا هو الجواب ديالي لك السيد النائب، ومرحبابكم 

من غدا ديروا هاذ اللجنة هاذي.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

وتداعيات  مبررات  عن  املوضوع  نفس  في  سؤال  إلى  نمر  شكرا، 
استيراد املغرب للنفايات من أوروبا من الفريق الدستوري، تفضل أحد 

واضعي السؤال، السيدة النائبة تفضلوا.

 ومةئبلخ وسيدةخأمخ وبمينخاحل :

وكر خ وسيدخ ورئيس،

مبررات  حول  يسائلكم  الدستوري  الفريق  الوزيرة  السيدة 
وتداعيات استيراد املغرب للنفايات ببالدنا، خصوصا أنكم تتناقضون 
املغرب  إلى  تدخل  النفايات  هذه  أن  تقولون  مرة  التصريحات،  في 
من 2004، واآلن تقولون بأن هذه الشحنة لم تدخل بعد وأنها طور 

الفحص، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

جواب السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيدة للجواب.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

السيدة النائبة املحترمة راه املغرب كان كيدخل كل حاجة بوحدها، 
كيدخل الكارتون بوحدو، كيدخل الحديد بوحدوك، كيدخل كل حاجة 
بوحدها، دابا الفرق هوأن املغرب دخل واحد املادة اللي هي معالجة 
اللي هي منشفة، اللي هي املقياس الحراري ديالها معزول و اللي كتدار 
في مصانع اللي كتعرفها وكتعرف شحال الطاقة الحرارية اللي فيها، هذا 
هو الفرق اللي كاين، وهي نفايات غير خطيرة واللي كيهضر على الفضائح، 
راه كيهضر على فضائح ديال التغليط ديال الرأي، احنا كنتكلموا على 
واحد املورد اللي جبناه للمغرب واللي كان كيجي، أنا ما كنقولكمش دابا 
جا شحال هاذي وال جا ما�ضي دابا، اللي مهم نعرفوا هو أن هاذ الحكومة 
ووزارة البيئة كتشتاغل في إطار قوانين باش تحافظ على الصحة ديال 
املواطنين، وانتما راه غتديروا اللجنة املحترمة ديالكم وديك ال�ضي باش 
خرجات اللجنة املحترمة ديالكم الوزارة ديال البيئة تتحمل املسؤولية 

ديالها، والوزيرة كمسؤولة سياسية غتحمل املسؤولية ديالها، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة، تفضلوا.

 ومةئبلخ وسيدةخأمخ وبمينخاحل :

شكرا السيد الرئيس، أوال: الفريق الدستوري يحيي ذكاء ويقظة 
الشعب املغربي في كل مايهم الوطن ومصالحه؛

ثانيا: نوجه تحية خاصة للنائب البرملاني اإليطالي من أصول مغربية 
تحية  ومن خالله  اإليطالي  البرملان  في  املوضوع  في  الذي طرح سؤاال 

للجالية املغربية املقيمة بالخارج؛

ثالثا: نحن ال نمارس املزايدات السياسية في الفريق الدستوري كان 
قد طرح سؤاال آني حول التلوث البيئي جراء إحراق العجالت املطاطية 
السؤال  هو  وها   2012 أبريل   30 تاريخ  في  بآسفي  اإلسمنت  بمعمل 

السيدة الوزيرة.

اآلن من الناحية التقنية والعلمية، فإنه ال يجب تغليط الرأي العام، 
النفايات بدون انبعاثات سامة وخطورة على اإلنسان  فإحراق هذه 
النواب،  السيدات والسادة  تقنيات خاصة كما قال  تتطلب  والبيئة 
ولهذا  مكلفة،  هي جد  وكذلك  التقنيات،  هاته  على  تتوفر  ال  وبالدنا 

السبب فإن أوروبا وإيطاليا تستغني عنها وتصدرها إلى املغرب.

من الناحية القانونية، الحكمة وحسن التدبير كتحتم على الحكومة 
أن تعدل الفصل 43 من القانون 28.00 الذي يسمح باستيراد النفايات 

الغير الخطيرة...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية تفضلوا السيد 
النائب الفريق الحركي.

 ومةئبخ وسيدخعةد0خ وسبةعي:

مع  الوزيرة  السيدة  ديال  التجاوب  نثمن  الرئيس،  السيد  شكرا 
ديال  باللجنة  كذلك  نطالب  البرملان،  وديال  الشعب  ديال  مطالب 
تق�ضي الحقائق، ونطالب السيدة الوزيرة باش تجي وتجاوب وتتحاور 
مع املجتمع املدني والهيئات السياسية بجميع األطياف وتشرح للناس 
في آسفي اشنو واقع بتنسيق بطبيعة الحال مع وزارة أو املصالح ديال 

الداخلية.

وفي األخير بغيت نقولكم السيدة الوزيرة بدوري ال نقبل باش تكون 
آسفي مزبلة ديال إيطاليا، ألن اللي فيها يكفيها، وشكرا السيد الوزيرة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا  الدستوري  اإلتحاد  فريق  من  اإلضافي  التعقيب  شكرا، 
السيدةالنائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخبشرىخبرجة0:

 وسيد ورئيس،

السيدةالوزيرة، من األجدر الحديث عن املحروقات الطاقية، من 
األسلم الحديثة عن املحروقات الطاقية والحال أنكم تتحدثون رسميا 
عن النفايات، والنفايات في اللغة هي البقية الفاسدة والغير الصالحة 
من األشياء، و بالتالي هي مضرة بالصحة وبالبيئة، والقانون الجنائي 
تحت رقابة السيد وزير العدل يجرم كل ما يستورد ضد الصحة أوضد 

البيئة من جهة.
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وآمالنا  مرامينا  كمغاربة  نحن  الوزيرة،  السيدة  أخرى  جهة  من 
ال تقبل بتاتا أن نكون مطرحا أونكون مستودعا ملا عافته األمم مهما 
كانت األسباب واملسببات، نفضل أن نموت جوعا، ولن نقبل أن نكون 

مستودعا....

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

العدالة  فريق  املحترم عن  النائب  السيد  النائبة،  السيدة  شكرا 
والتنمية.

 ومةئبخ وسيدخإدريسخ وثمري:

يؤكد  والتنمية  العدالة  بأن فريق  نأكد  الوزيرة، كنعاود  السيدة 
بلجنة تق�ضي الحقائق، وكنعاود نأكد السيدة الوزيرة بأنه إقليم آسفي 
تعرض إلى مؤامرة خطيرة من التحكم، ألن هو اللي هز املشروع الصيني 
والداه لطنجة، وآسفي فيها PCOوفيها املحطة الحرارية، ومع األسف 
معمل  تحرقوا  وجيتوا  إيطاليا  ديال  النفايات  غتجيبوا  اليوم  جيتوا 
إسمنت آسفي، و لذلك نؤكد مرة أخرى على لجنة تق�ضي الحقائق، 

وشكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، رد السيدة الوزيرة على جميع التعقيبات، لكم 
الكلمة السيدة الوزيرة.

 وسيدةخحكيملخ احيطيخ و 5يرةخ ملمتدبلخودىخو5يرخ وطةقلخ
و ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةوبيئل:

هو في الحقيقة أنا نبغي نشكر السيدات والسادة النواب واللي نبغي 
نقولهم هي حاجة واحدة، هي احنا كمغاربة كاملين ما كنفرقوش ما بين 
الناس ديال آسفي وديال الدار البيضاء وديال فاس وديال الرباط، احنا 
كلنا مغاربة وطنجة، احنا كنبغيو املغاربة كاملين، واللي بغيت نقول لكم 
السيدات والسادة النواب دابا احنا، أنا قلت لكم مرحبا باللجنة، تريتوا 
وتدار هاد اللجنة وفاش توصلوا للحقيقة غادي نتالقاو عاود ثاني وغادي 
نرجعو للرأي العام املغربي، انتما كتمثلوا الشعب وغادي انتما تطمئنوا 
الرأي العام املغربي، وتقولوا له بأنه راحنا ما درنا حتى �ضي حاجة في هاذ 
الوزارة اللي يمكن لها تمس بالصحة ديال املواطن املغربي، بالعكس حنا 
خدينا ضمانات ما عمرها ما كانت من هاذي سنتين، باش نحافظوا لو 
على الصحة ديالو والصحة ديال وليداتو و كنشكركم وكانتسنى اللجنة 

ديالكم وكنرحب بها.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  للسيدة  شكرا 
كم  املحا  وضعية  عن  في سؤال  والحريات  العدل  قطاع  إلى  وننتقل 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضلوا السيد 
النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخأب خ وفر ج:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيد ورئيس،

رغم الجهود املبذولة لتحسين وضعية املحاكم الزال بعضها يعرف 
خصاصا كبيرا في مختلف املرافق التابعة لها، مما يجعل املوجودة منها 
يعرف اكتظاظا كبيرا بالنظر لعدد القضايا مع ما يستتبع ذلك من طول 
في الفصل فيها وعناء ومشقة املتقاضين بسبب صوائر التنقل ومتابعة 
قضاياهم، مما يستوجب إحداث املزيد من املحاكم وتحسين الوضعية 
تقريب  إطار  في  املتقاضين  التخفيف من معاناة  منها، قصد  القائمة 
لقطاع  التابعة  األطر  عمل  ظروف  وتحسين  املتقاضين  من  القضاء 

العدل.

فما هي التدابير املتخذة لتقريب القضاء من املتقاضين وتحسين 
وضعية املحاكم مما يستجيب ملتطلبات تحسين خدماتها؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةتخ:

السيد النائب املحترم، سؤالكم يتعلق بمحكمة القضاء هو هذا 

اللي أمامي، اآلن أنا كنتفاجأ بسؤال عام يشمل جميع محاكم اململكة، 

ال بأس أن أقول للسيدات النائبات والسادة النواب أن هناك برنامج 

لتحسين وضعية املحاكم غير مسبوق، قلت غير مسبوق، ألنني ما بقى 

لي إال ثالث شهور، لن أغادر هاد الوزارة قلتها وأكررها حتى تكون جميع 

األوراش مفتوحة في أفق إتمامها في سنة 2018 وتهم جميع املحاكم 

بدون استثناء التي ما زالت تحتاج إلى إما إعادة البناء أو �ضيء من هذا 

القبيل.

في طور  هو  اآلن  املرسوم  عندنا مشروع  للتقريب  بالنسبة  طبعا 

اإلنجاز غادي نضيفوا 12 محكمة ابتدائية جديدة، إضافة إلى محكمة 

االبتدائية عندنا  املحاكم  غير  الجديدة، طبعا عندنا من  االستيناف 

املراكز القضائية، ثم عندنا أيضا القضاء املتنقل الذي يمكن أن يصل 

إلى أبعد نقطة ممكنة لتقديم العدالة، إذن ما عندناش مشكل في هاد 

ال�ضي، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.
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 ومةئبخ وسيدخنحمدخأب خ وفر ج:

شكرا السيد الوزير على هاذ اإليضاحات،حنا بدورنا كنلمسو هاذ 
أننا  اثنان، ولكن من حقنا  فيها  يختلف  اللي كيديروا ال  املجهودات 
ملي عممنا بغينا حتى التعقيب هذا نقول لكم على أن بعض املحاكم 
وغنعطي ما نقولش غير طاطا، نقول حتى سيدي بنور مثال اللي مع 
األسف خاصة أنكم تنتمون لهذا اإلقليم، املحكمة ديال سيدي بنور ال 
تشرف بالنسبة للبناية ديالها ويعني املشاكل اللي كاينة فيها واإلكتظاظ 

االلي فيها، وبغينا أننا تكون محكمة في املستوى...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ شكرا، الكلمة لكم 
السيد الوزير.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةت:

محكمة سيدي بنور، باألمس قمنا بمعاينة املشاريع اللي تقدموا بها 
املهندسين من أجل انتقاء حكيم وتم انتقاء يعني مشروع معين، وكان 
هذا بفضل التعاون بين وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، حيث 
أن وزارة الداخلية اتفقنا معاها على عقار قريب من مقر العمالة، إيال 

بغيتي نقول ليك في الجديدةمحاكم جيدة...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

داخل  األمن  غياب  عن  سؤال  إلى  وننتقل  السيدالوزير،  شكرا 
محاكم اململكة للسيدات والسادة املحترمين من فريق العدالةوالتنمية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخأكفةس:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

السيد الوزير املحترم، يالحظ في بعض املحاكم غياب عناصر األمن 
الوطني خاصة بجناح الرئاسة واإلكتفاء بعناصر األمن الخاص الذين 
ال يملكون أي صفة قانونية للتدخل إذا استدعت الضرورة ذلك، وملا 
تعرفه محاكمنا من شجارات وتشنجات شبه يومية في بعض الجلسات 

مما يؤثر على صورة محاكمنا وهيبتها.

التي  ما هي اإلجراءات اإلستعجالية  الوزير،  السيد  لذا نسائلكم 
ستتخذونها من أجل توفير األمن الالزم داخل املحاكم؟وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

جواب السيدالوزير.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةت:

السيد النائب املحترم، أفيدكم بأن محاكم اململكة التعاني من أي 

مشاكل أمنية، وفي هذا السياق بأن حفظ األمن يتم من خالل عناصر 
القوة العمومية، حيث ملا تولينا املسؤولية سنة 2012 لقينا أنه بالفعل 
في سنة  الداخلية  إتفاق مع وزارة  أمنية، فوقعنا  ماكاين �ضي قوات 
2013 تم بموجبه وضع عدد من عناصر القوات املساعدة رهن إشارة 
وزارة العدل والحريات، وعددهم 415 عنصر الذين تمت وزيعهم على 

مختلف محاكم اململكة.

من  العديد  في  مهامها  تمارس  الوطني  األمن  عناصر  أن  أفيدكم 
التكنولوجيا  اعتمدنا  أنه وضمانا لألمن  بكل مسؤولية،كما  املحاكم 
املالئمة والتي تتكون من أجهزة سكانير باألشعة وبوابات أمنية وأجهزة 
أمنية، يعني تم اقتناؤها لهاذ الغاية، وأيضا عندنا طلب عروض ومن 
أجل تعميم هذه األجهزة على مختلف املحاكم، أيضا عندنا عناصر 
حفظ األمن الذين ال يقومون بيعني بمهام أمنية وإنما كيقوموا بحفظ 
النظام، إذن بالنسبة لنا ما كاين حتى �ضي مشكل على هاذ الصعيد، إيال 
كانت �ضي حالة أو بعض الحاالت املحدودة حنا مستعدين نعالجوها مع 
أي نائب أو نائبة في إطار التواصل اللي هو دائما كنحثو على أنه خاص 

يكون بين جميع مكونات الحكومة وواملكونات البرملانية، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخرقيلخ ورنيد:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

وكر خ وسيد ورئيس،

السيد الوزير املحترم، نشكركم على جوابكم واملجهودات املبذولة 
في القطاع، مجهودات لم يشهدها القطاع من قبل، فتزويد املحاكم 
بكاميرات املراقبة عمل على محاصرة في أفق إلقاءالقبض على أكبر 
مهددي األمن اللي هو الرشوة، أيضا اإلتفاقية املبرمة بينكم بين وزارتكم 
ووزارة الداخلية، تعزيز املحاكم بعناصر القوات املساعدة، أيضا إحداث 
مكاتب الواجهة اللي من شأنه تقليص الوافدين داخل املحاكم وحصر 
التواجد ديالهم فقط على الجلسات،كل هذه اإلجراءات كتعرفها أغلب 
أو اإلستئنافية، لكن البد من  محاكم اململكة، سواء منها االبتدائية 
اإلشارة السيد الوزير إلى ضعف األمن داخل فضاءات قضاءاألسرة، وما 
تعرفه هذه الفضاءات من نوعية ذات قضايا خاصة اللي كيكون فيها 
كثيرا من الصراع بين العائالت واألزواج، أيضا أجهزة الفحص واملراقبة 
املثبتة في األبواب أغلبها إما غير مشغلة، أو في أحسن الظروف تقتصر 
فقط على مراقبة هاذاك املرتفق ...، دون مراقبة وفحص املحتويات 

اللي كتكون بالحقيبة ديالو وال أيضا باملحفظة ديال.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية؟، ونمر إلى سؤال 
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عن اإلستعداد لعملية استقبال املغاربة املقيمين بالخارج لتسريع البت 
في قضاياهم، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 ومةئبلخ وسيدةخنزهلخ و في:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 5يرخ ملحترم،

ال يختلف اثنان في إصالح ورش العدالة داخل املغرب، نريده أن 
إجراءات  بمباشرة  الخارج  ومغاربة  للمغربيات  بالنسبة  كذلك  يكون 
مالئمة، تساهم في تخفيف معاناتهم، وذلك بتسريع البت في قضاياهم 
في شهر أو شهرين أو ثالثة، يريدونه أن يكون عطلة ال جريا وراء املحاكم، 

شكرا السيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةت:

السيدة النائبة مصرة على أن اإلخوان واألخوات القاطنين بالخارج 
خاصهم معاملة خاصة أمام املحاكم، وأنا مصر على أن أقول ما يلي: 
إذا تعلق األمر باإلجراءات اإلدارية، نعم ثم نعم ثم نعم، ينبغي أن نقدم 
كافة الخدمات املمكنة والضرورية إلخواننا وأخواتنا، وهاذ ال�ضي ما�ضي 
كنجملو عليهم، هذا هو واجبنا، لذلك عندنا لجنة مركزية، عندنا لجان 
داخل املحاكم،كاين ناس معبئين لخدمة اإلخوان واألخوات في الجالية 
املغربية، ولكن ملا كيتعلق األمر بما هو نزاعي، بما هو مساطر، نحن أمام 
قوانين تنظم هاذ املواضيع، وال نسطيع وأقول ال نسطيع أن نميز فيها بين 
مواطن مقيم ومواطن يعني من الخارج، نعم بالنسبة للقرارات وال أي 
واحد بغا يتزوج خاصنا نسرعو ليه، ألن هاذاك القرارات ما�ضي قضائية 
والنزاعية، قرارات والئية، �ضي وثيقة، لكن اسمحي ليا، إيال واحد يعني 
عندو يعني تحفيظ عقار ما غنسولوش في هادي ملف ديال واحد السيد 
في الخارج، ديروه لو باألحمر وأخروه مثال من أسبوع ألسبوع باش نبت 
فيه على 3 شهور بدل يعني الزمن العادي املعقول الذي ينبغي يعني 

يكون بالنسبة لجميع امللفات، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيدةالنائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخ وسعديلخ5 كي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 5يرخ ملحترم،

نثمن عاليا املجهودات اللي كتقوم بها الوزارة ديالكم وأنتم على 

رأسها فيما يخص تسهيل عملية استقبال املغاربة املقيمين بالخارج، 
خاليا  خالل  من  املحاكم  بها  كتقوم  اللي  املجهودات  عاليا  نثمن 
اإلستقبال فيما يخص الترتيبات اللي كتدير هاذ املحاكم باش يكون يعني 
االستقبال على أكل وجه وفي أحسن الظروف، لكن السيد الوزير حنا 
كنعرفو جميع أن الفترة التي يقضيها أبناؤنا من الجالية هي قصيرةجدا 
ببالد املغرب، هاذالخاليا هاذي إيال كان العمل ديالها فعال إداري، يتجلى 
في تقديم الخدمات ديال التوجيه واإلرشاد وديال املصاحبة إلى غير ذلك 
من خدمات اإلدارية، نعم، ولكن نحن أيضا ال نستكثر في أبناء جاليتنا 
أنهم يكون عندهم هاذ الخاليا قائمة على مدار السنة، من أجل أن تتتبع 
قضاياهم وأن تعالج مشاكلهم، وأن تعالج ملفاتهم الواردة، وأن يكون 
هناك تسريع في البت،لم ال السيد الوزير،إيال كانت عندنا فعال خاليا 
من هاذالنوع؟ أيضاالسيد الوزير ألن الشكايات اللي كتكون في غالب 
األحيان هو التسريع بعالجة هاذ القضايا، داخل املحاكم، أيضاالسيد 
الوزير، هاذ التشكيلة ديال هاذ الخاليا لم ال يكون فيها أيضا مساعدي 

القضاء، مساعد املهن القضائية من محامون و...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

إضافية؟  تعقيبات  من  هل  شكرا،  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيدالوزير.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةت:

املهم هو أن إخواننا وأخواتنا املقيمين في الخارج لهم علينا الرعاية 
فهو  قانون  هو  فيما  أما  نستطيعه،  فيما  الشاملة  التامة،  الكاملة، 

قانون، هاذ ال�ضي اللي تفضلت به األستاذة بخصوص...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

بستشفى  ابراهيم صيكا  الشاب  وفاة  عن  إلى سؤال  نمر  شكرا، 
الحسن الثاني بأكادير للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
النائب  السيد  تفضلوا  السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  االشتراكي، 

املحترم.

 ومةئبخ وسيدخج  دخفرجي:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 5يرخ ملحترم،

 وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

ديالكم  املقاربة  أوال  اإلجراءات  حول  الوزير  السيد  نسائلكم 
بخصوص هاذ املواطنين اللي كيقدموا على إضرابات عن الطعام على 
إثر احتجاجات وال على إثر مطالب، أشنا هي اإلجراءات اللي كتديرو وال 

املقاربة ديالكم فهاذ الحاالت، خاصة اللي كتأدي للوفاة؟
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةت:

مادام األمر يتعلق باملرحوم إبراهيم صيكا أؤكد أوال أنه توفاه هللا 
النيابة  ديال  االشراكة  ثالثية،  درنا خبرة  أنه  ومعلوم  وفاة طبيعية، 
العامة أتبتث هاد الوفاة طبيعية، بعد ذلك قام مجموعة من املحامين 
لقديم طلبات في املوضوع، وأعيد إجراء خبرة يعني ثالثية من طرف 
أطباء آخرين، وتبث أنه توفاه هللا ا ورحمه هللا عليه وفاة طبيعية، 

والخبرتين أضعهما رهن من أراد أن يطلع عليهما.

بالنسبة للموضوع اللي هو موضوع آش يمكن نديرو مع واحد السيد 
مضرب؟ كنقول بأن وزارة العدل والحريات ليس هذا من اختصاصها، 
ذاك الشخص هو معتقل عن إدارة السجون، إدارة السجون هي املعنية 
بكافة ما يتعلق بحالته الصحية إيال كان هناك يعني أي طارئ عليها طبعا 
تنسق مع النيابة العامة، والذي أؤكده هو أن إدارة السجون تقوم بما 
تستطيعه من أجل ...كافة الناس الذين... اإلضرابات، وأحيانا تفرض 
عليهم أنهم يعني يتلقوا اإلسعافات الضرورية، وبالطبع نحن نشجع على 

ذلك ونرعاه كل ما أمكن ذلك.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخج  دخفرجي:

وحنا كنثيرو هاذ املسألة بغينا نتكلمو على األخص أننا كنتعرضو في 

املغرب وحنا كنبذلو مجهودات في تجويد صورتنا الحقوقية للمنتظم 

بنا  فإذا  املجال،  هاذ  في  كبير  بشكل  بذل مجهودات  واملغرب  الدولي 

كنتفاجأو بها الحاالت املعزولة ديال بعض األمنيين على الصعيد الوطني 

اللي لألسف ما كيحتارموش املساطر وما كيحتارموش حقوق اإلنسان، 

ففي هاذ الحالة بغيت نزيد نأكد لكم السيد الوزير بأنه الحكومة لألسف 

كنشعرو بأنها قافلة أبواب الحوار قدام الشباب ، قدام املعطلين، كنا 

الشباب  األيام هداك  هاذ  كنا سنفقد  الشاب صيكا،  فقدنا هذاك 

إبراهيم اونتيل، فقط ألن الحكومة أو ال املرافق الخارجية ديالها ما 

عندناش آذان صاغية الإلستماع للقضايا االجتماعية...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

إلى  نمر  النائب، شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟  السيد  شكرا 

سؤال عن إشكالية تنفيذ األحكام القضائية للسيدات والسادة النواب 

من  إضافية  تعقيب  حنين،  ال�ضي  النائب  السيد  العفو  املحترمين، 

العدالة والتنمية.

 ومةئبلخ وسيدةخ وسعديلخعلميخبيمةني:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير املحترم نثمن ما تقومون به خاصة في املجال الحقوقي، 
ويعني نريد تنوير الرأي العام على أنها بعد م�ضي ثالثة أشهر على وفاة 
الشاب صيكا، نريد تنوير الرأي العام الكلميمي بالخصوص، على أن 
هناك جهات تستغل هذا امللف سياسويا وانتخابيا، خاصة بعد اقتراب 
يعني املحطة االنتخابية التي نشرف عليها، ولكن أقول أن هذه الجهات 
املنتخبة لنود محاسبتها من طرفكم ألنها كان أولى أن تقوم بمشاريع 
استثمارية يعني تقلص من البطالة وتشغل هاذ الشباب بدل الرقص 

على جراحها، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

هل من تعقيب إضافية؟ السيد الوزير في بعض ثواني، نمر إلى سؤال 
عن إشكالية تنفيذ األحكام القضائية للسيدات والسادة النواب من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحمين:

شكرا السيد الرئيس، سؤالنا يتمحور حول التدابير املتخذة ملعالجة 
إشكاليات بطء تنفيذ األحكام القضائية، وشكرا السيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةت:

السيدالنائب املحترم، التنفيذ هو يتم ضد جهات مختلفة، وطبعا 
بمستويات أيضا متباينة، عندنا تنفيذ ضد اإلدارة وقع فيه تطور هام، 
أفيد حضراتكم بأنه في سنة 2015 بالنسبة للمحكمة اإلدارية بالرباط 
وحدها تنفد مليار درهم و159مليون، كاين عندنا تنفيذ ضد شركات 
التنفيذ  اللي هو مر�ضي ومطمئن عموما، عندنا  التأمين يسير بشكل 
وطبعا  التأمين،  شركات  ما�ضي  دولة  ما�ضي  هما  اللي  ضداألشخاص 

األشخاص فيهم أشخاص الطبيعيين واالعتباريين.

أفيد حضراتكم بأن كاين التنفيذ اللي كتقوم به اإلدارة، أي كتقوم 
به املحكمة، في هذا الباب ملا كيتعلق األمر باإلفراغ، كيمكن نقولو بأن 
األمور غاديا عموما طبيعية، لكن ملا كيتعلق األمر بتنفيذات هي ضد 
أشخاص، وفي هاذ الحالة تيكون كيتعلق األمر بأداء مثال أموال، فالذي 
أصحاب  إشراف  وتحت  القضائيون  املفوضون  هم  بالتنفيذ  يقوم 
املصلحة، وبالتالي فاإلدارة أو الوزارة من خالل املحاكم تراقب فقط 
السير العادي الذي ينبغي أن يكون عليه مسطرة التنفيذ، كيبقى هذا 

أمر يعود إلى طالب التنفيذ ومن يقوم بالتنفيذ.
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إذن على وجه اإلجمال التنفيذ باقى فيه نقائص، ولكن كاين جهود، 
ومستوى التنفيذ هو في تطور مر�ضي عموما، ولكن مع ذلك ينبغي أن 

نسرع هاد الوتيرة، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحمين:

شكرا السيد الوزير على هاذ الجواب وعلى الصراحة ديالكم، فعال 
األحكام  تنفيذ  ديال  املنظومة  في  موجودة  اللي  النقائص  لهاذ  نظرا 
فهاذ  مرات  عدة  تكرر  واللي  السؤال،  هاذ  طرحنا  عالش  القضائية 
املجلس املوقر، إذن املشاكل معروفة العقبات ديال التنفيذ معروفة، 
ال بالنسبة للدولة اللي عندها واحد عداد األحكام لفائدتها وال زالت 
معطلة، ولها بالنسبة لألفراد اللي حتى هي عندهم واحد العداد ديال 
األحكام اللي مع األسف تتعرف واحد الوتيرة بطيئة وبطيئة جدا، اللي 
بغينا السيد الوزير نثيرو ليه االنتباه هو أن اليوم حنا أمام واحد الورش 
مهم ديال إصالح منظومة العدالة والقضاء بصفة خاصة، بغينا تكون 
األحكام  تنفيذ  ديال  املنظومة  إلصالح  اإللتفاتة  واحد  كذلك  واحد 
القضائية حتى تكون األحكام القضائية عندها واحد الحرمة والقدسية 
ديالها، ملاذا ال نفكر مثال في إحداث واحد الشرطة قضائية متخصصة 
نوضعوها تحت النيابات العامة اللي تشرف فقط على هاذ القضية ديال 
التنفيذ حتى ما يكونش واحدالعدد ديال املتدخلين، ونحد من املساطر 
اللي هي معقدة جدا. وبغينا بهاذ املناسبة السيد الوزير نثيرو االنتباه إلى 
واحد الفئة خاصة اللي هما النساء اللي تتحكم لهم املحاكم بالنفقة، 
ولكن عند التنفيذ تيوجدوا واحد الصعوبات كبيرة، بغيناالسيد الوزير 
تدير واحد االلتفاتة باش تدعموهن من الناحية االجتماعية، املساعدة 
االجتماعية، خاصة وأن هاذ الظاهرة بدات تنتشر في واحد العداد ديال 
األقاليم مثل سيدي سليمان، كلميم، الفقيه بن صالح، الخميسات، 
الوطني،  التراب  خارج  في  موجودين  اللي  لألزواج  بالنسبة  خاصة 

شكراالسيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ في الثواني السيد الوزير.

 وسيدخنصطفىخ ورنيدخو5يرخ وعد0خو احريةت:

 وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

 وسيد تخ ومةئبةتخو وسةدةخ وم  ب،

إيال بغينا أن األحكام القضائية تنفذ ضد األشخاص خاصنا نمشيوا 
نفعلو املبدأ الدستوري القائم بإقران الحقوق بالواجبات، بغيتي أيها 
للدولة  ديالك سواء  الواجبات  أديتي  تكون  املواطن حقوقك خصك 

سواء ملواطن بلدك.

على العموم، عندنا مجموعة من املقترحات لتفعيل التنفيذ على 
الوجه املطلوب في مشروع قانون املسطرة املدنية، نتمنى أننا نوصلو 

إليه وإن كان هذا سيبدو صعبا جدا، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
املدني بسؤال حول مغربة  البرملان واملجتمع  العالقات مع  إلى قطاع 
تشريعات فترة الحماية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ وتهةني:

السيد الوزير، جاء في املخطط التشريعي للحكومة هدف من بين 
األهداف وهو تحيين املنظومة القانونية الوطنية، فما هي حصيلة هاذ 

الهدف فيما يتعلق بالقوانين الصادرة فترة الحماية؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

نعخ بةوعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ و 5يرخ ملكلفخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

شكرا السيد النائب املحترم، في جوابي على السؤال ديالكم، أوال 
املغربة،  تتحدثون عن  في سؤالكم  ملا ورد  أنه خالفا  أؤكد لكم على 
والحال على أنها تشريعات مغربية وليست أجنبية، فلسنا نحن بصدد 
الحديث عن مغربة التشريع. منذ أن كان اإلستقالل ديال بالدنا كان 
بطبيعة الحال املوضوع مطروح ديال توحيد املجال ديال التراب باش 
التشريعات اللي كانت في املنطقة الجنوبية كتشمل املنطقة الشمالية، 
وكذلك مدينة طنجة. وهاذ ال�ضي تم بطبيعة الحال، بعد ذلك كانت جوج 
ديال املناشير منشور ديال السيد الوزير األول في 1993، ومشروع ديال 
الوزير األول كذلك فسنة 95 اللي الحكومات املتعاقبة كدير عمل ديال 
التحيين، التحيين إما النصوص اللي والت متقادمة واللي والت غير قابلة 
للتطبيق، اللي ربما أصبحت متجاوزة،كان واحد الجهد ديال التحيين، 
ونفس ال�ضيء قامت هذه الحكومة اللي ولى عندها مخطط تشريعي، 
واللي الحصيلة التشريعية تجاوزت مختلف الواليات التشريعية من 
املقترحات  الحال  بطبيعة  فيها  بما  التشريعية  النصوص  عدد  حيث 

واملشاريع. إجماال كاين تقدم.

األمر اآلخر السيد النائب املحترم في موضوع التحيين والتطوير ديال 
املنظومة ديال التشريع هاذي مسؤولية مشتركة، نحن منفتحون على 
مقترحات القوانين واللي ممكن لكم السيد النائب املحترم أي نص بان 
ليكم يعود لفترة الحماية أوال أصبح متقادما أن تتقدموا بمقترحات 
قوانين من أجل أن تكون املسؤولية مشتركة والتعاون لكي تتم العملية 

ديال التحيين ديال املنظومة التشريعية ديالنا، وشكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب، تفضلوا.

 وسيدخ ومةئبخأحمدخ وتهةني:

السيد الوزير، كون ما كنت�ضي برملاني سابق ووزير، نقول ماعرف�ضي 
ما  والحكومة  البرملان  في  راكدة  قانون  مقترح   200 كاين  الحقيقة، 
تجاوبتش معها. الحكومة في الوالية ديالها كلها حوالي 70 قانون اللي 
دوزت. هو بعيد 243 اللي جاء في البرنامج الحكومي، وحتى قانون ما صدر 

في التاريخ اللي حددتوه في املخطط الحكومي وال واحد.

املسألة األخرى فيما يتعلق باملغربة، ما�ضي أنه يرجع مغربية، أن 
الحضاري  املضمون  مع  تنسجم  القوانين  بمعنى  التمغربيت،  يف�ضي 
لألمة املغربية، ونحيلكم على القانون املتعلق بالغابات، اللي ما زال 
املخالفة  حالة  في  القبيلة  وال  للدوار  الجماعي  العقاب  على  كينص 
الغابوية، واش هذا يعقل فهاذ الوقت هذا نحافظوا على هاذ القانون 
اللي يحيلنا إلى زمن املحلة؟ كاين محاضر الشرطة فهاذ املجال هذا لها 
قيمة ثبوتية مطلقة ال يطعن فيها إال بالزور، هل يقبل هذا؟ هذا منطق 
فترة الحماية وال يستقيم مع املنطق اإلستقالل اللي هو الحرية، وال 

يستقيم مع دستور 2011 اللي هو دستور حقوق اإلنسان بامتياز.

قضية التحفيظ العقاري السيد الوزير، يعني عمم في املغرب ومدد 
إلى منطقة الحماية الشمالية، فهذا التمديد أوقع ضحايا مهمين...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، شكرا السيد النائب. هل من تعقيبات إضافية؟ رد السيد 

الوزير في بعض الثواني.

نعخ بةوعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ و 5يرخ ملكلفخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

في بعض الثواني، على كل أنا أقول على أن فعال ينبغي أن تكون 

عملية التحيين مستمرة ومتراكمة عبر كل الحكومات، والحكومة كدير 

الواجب ديالها بمختلف القطاعات، لكن مسؤولية البرملان قائمةكذلك. 

هاذ النصوص اللي تكلم عليها السيد النائب املحترم يتفضل يقدم فيها 

مقترحات القوانين ويكون التعاون داخل اللجنة والنقاش ديالها من 

أجل أن نحين هذه املنظومة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، ننتقل إلى سؤال حول برنامج تشجير 50.000 هكتار سنويا 

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخ وطةهرخوةكر:

وكر خسيةدةخ ورئيس،

 وسةدةخ و 5ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

الحفاظ  وواجب  وطنية  ثروة  هي  الحال  بطبيعة  املغربية  الغابة 
عليها، وبطبيعة الحال وتنميتها وتأطيرها بطبيعة الحال. وفي هاذ اإلطار 
التزمت الحكومة في مخططها في برنامجها الحكومي على أنها ستعمل 
على تشجير 50.000 هكتار سنويا، معنيتها 250.000 هكتار في املدة ديال 
خمس سنوات ستشجر، فما هي حصيلة هاذ اإللتزام الحكومي؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الجواب السيد الوزير.

نعخ بةوعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ و 5يرخ ملكلفخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

أشكر السيد النائب املحترم على اهتمامه بهذا املوضوع. فعالالغابة 
والبيئة هي اهتمام ديالنا جميع وهي ثروة وطنية ينبغي االهتمام بها، 
وتتحدثون عن البرنامج وهو فالحقيقة برنامج نقولو برنامج عشري يمتد 
من الحكومات السابقة إلى هذه الحكومة، هو البرنامج عشري من 2005 
ل 2014 زمنه يتجاوز الزمن الحكومي، وكان بطبيعة الحال جهود يمكن 

نعطيكم بعض األرقام، أهم اإلنجازات اللي كانت على هاذ املستوى:

أوال: املساحات املشجرة بلغت إيال كانت في الخمسينات كانت حوالي 
مليون و392 ألف هكتار، خالل هاذ الفترة ديال البرنامج من 2004 إلى 
2005 تم التشجير ديال 361 ألف هكتار، بمعنى آخر أنه كاين تطور في 
الوتيرة ديال املنجز السنوي، املعدل السنوي ديال اإلنجار اللي هو كان 
اإللتزام،كانت فترة االثمانينات حوالي 17 ألف هكتار سنويا، هذا هو 
املعدل السنوي، انتقل من 2009 إلى 2010 طلع ل 40 ألف، و بطبيعة 
الحال الرؤية االستشرافية اللي متافق معكم كانت هي 50 ألف هكتار 
ديال التشجير سنويا، بطبيعة الحال إضافة إلى ما هو مسطر في البرنامج 
كان تم اإلضافة ديال ما يعادل 5 أالف هكتار سنويا من خالل إقامة 
السيجا ومصدات ديال الرياح وغيرها من التدخالت ديال املندوبية 

ديال املياه والغابات.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخ وطةهرخوةكر:

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، غير نحن في فريق األصالة 
واملعاصرة السيد الوزير، ربماتتذكرون على أن في عرضكم في عرض 
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السيد رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي، تدخلنا وقلنابأن هاذ ال�ضي 
ضئيل وهزيل وقليل بالنسبة للغابة الوطنية والثروة الوطنية والثروة 
الحيوانية التي تتعايش معها، وهاذ ال�ضي كما أشرتم إليه على أنه هو 
العمق الحقيقي ديال التوازنات البيئية والحفاظ عليها، راه الشجرة 
والنبتة الخضراء هي التي يمكن أن تحافظ وأن تحسن، لكن السيد 
الوزير ومن خاللكم كنا نتمناو على أن نتحاورو مع وزير ديال القطاع ألنه 
هذا القطاع يجب أن نهتم به ونعطيوه املكانة ديالو، فالغابة املغربية، 
الغابة املغربية تنطلق من الصحراء من الطلح، غابة الطلح اندثرت 
السيد الوزير، الغابة ديال األركان اآلن تتقهقر وتندثر وتموت سنة عن 

سنة مع أنها

عليه،  نحافظو  خصنا  اللي   patrimoine universel واحد  يعني 
الغابة...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، دقيقة وخمسة وأربعين، هل من تعقيبات 
إضافية ؟ رد السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم من الفريق 
شكرا  الوقت،  لكم  انتهى  املحترم  النائب  السيد  العفو  اإلستقاللي، 

السيدالنائب، رد السيد الوزير.

نعخ بةوعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ و 5يرخ ملكلفخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

أوال السيد النائب املحترم ينبغي التوجه إلى النظر إلى التوجه العام 
عندنا  كان  عفوا  الغابوي  الغطاء  النباثي،  الغطاء  ديال  املوضوع  في 
في تراجع ديال 1-% من 1990 إلى 2000، هاذ التحول أصبح إيجابي 

انتقلنا إلى %2 ديال الزيادة 2000 و... بمعنى آخر كان فيه تناقص بفعل 

العوامل البيئية اآلن أصبح في إطار إيجابي.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، سؤال عن أوضاع القاصرين في السجون للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيدا لنائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

 وسيد ورئيس،

السيدالوزير، نسائل الحكومة عن ما هي اإلجراءات التي قامت بها 

من أجل العناية وإعادة إدماج السجناء القاصرين بالسجون املغربية؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

نعخ بةوعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ و 5يرخ ملكلفخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

أشكر السيد النائب املحترم الهتمامه بهاذ الفئة اللي هي فعال عندها 
وضع خاص وينبغي االهتمام بها ويعطيها عناية خاصة،كما تعلمون 
إنسجاما مع املواثيق واالتفاقيات الدولية في هذا الشأن، فاإلدارة ديال 
السجون حريصة على مقاربة شمولية في التعامل ديالها مع موضوع 
ديال األحداث، إيال اسمحتو هؤالء النزالء األحداث إلى حدود 31 دجنبر 
2015 بلغ ما مجموعه 5416 القاصر، أقل من18 سنة عدد الذكور 
عندنا 879، اإلناث 28، من18 إلى 20 سنة 4500 ديال9 ديال النزالء، 

بطبيعة الحال العناية يستفيد هؤالء:

أوال، من مراكز اإلصالح والتهذيب اللي هي وحدات متخصصة في 
التكفل بهؤالء األحداث، كذلك هاذ املراكز متواجدة بأربع يعني مناطق 

أساسية موجودة. لهاذ النوع ديال النزالء.

وكذلك هؤالء األحداث يستفيدون من برامج خاصة إلعادة التأهيل 
والتكوين ديالهم على املستوى املنهي والتأهيل ديالهم اجتماعيا، بحيث 
الذين استافدوا من هاذ البرامج ديال التكوين في املوسم الدرا�ضي 2015 
و2016 بلغ ما مجموعه 3592 نزيل، بمعنى 66 % من النزالء يستفيدون 
في  ديالهم  لإلندماج  وتأهيلهم  بهم  العناية  تتم  لكي  البرامج  هذه  من 

املجتمع، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، التعقيب السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

األحداث،  فئة  في  مرتفعة  العود  نسبة  أن  الوزير  السيد  نسجل 
وهذا دليل على أن البرامج التي يتم تقديمها ال تتالءم مع الحاجيات 
األساسية لهاته الفئة، خصوصا أن إحداث مراكز اإلصالح والتهذيب 
في القانون 23.98 جاءت بمقاربة جديدة، مع األسف هاته املراكز هي 
السجون تحاكي نفس املمارسات داخل السجون، ال من حيث البرامج، 
وال من حيث املعاملة، وال من حيث األطر والكفاءات التي تصهر على 
هؤالء األحداث، األحداث يحتاجون إلى رعاية نفسية، يحتاجون إلى 
ارتقاء نف�ضي، يحتاجون إلى برامج من أجل تفريغ الطاقات والشحنات 
وما إلى ذلك، ولكن األطر داخل هاذ اإلدارة يعتبرون التعيين في مراكز 
اإلصالح والتهديد هو بمثابة عقاب، باعتبار أنه هذه الفئة لها مجموعة 

من الحاجيات وحركية زائدة.

وبمكافحة  الوطن  باستقرار  عناية  هي  الفئة  بهذه  العناية  لهذا، 
إلى رعاية ورعاية من كل  الجريمة وبإدماج فئة أساسية تحتاج منا 
الغاية  إلى  يصل  ال  لنا  يقدم  ما  أنه  نعتبر  لذلك،  املجتمع.  مكونات 

املنشودة في هذا اإلطار، والسالم.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ نمر إلى سؤال عن التأخر غير 
املسبوق للحكومة في األجوبة عن األسئلة الكتابية للسيدات والسادة 
واضعي  أحد  فليتفضل  اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب 

السؤال، تفضلوا السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 5ير،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

صرحت أمينة املجلس عشية هذا اليوم بأن عدد األسئلة الكتابية 
التي لم تجب عنها الحكومة بلغ 8536 سؤال كتابي غير مجاب منه من 
طرف الحكومة، وضمن هاذ 8000 سؤال كاين أزيد من 4000 سؤال 
كتابي ديال الفريق اإلشتراكي. لهذا نسائلكم السيد الوزير ملاذا هذا 

التأخر وهاذ الالمباالة لهاذ األسئلة الكتابية، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

نعخ بةوعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ و 5يرخ ملكلفخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

أوال أشكر السيد النائب على هذا السؤال وبكل تأكيد ونؤكد دايما 
على أن الحكومة حريصة على التعاون الذي ينبغي أن يكون بين السلط، 
هذا موضوع في الحقيقة دائما يطرح وكان يطرح في السابق، ومع كامل 
األسف فعال أتفق معكم على أنه باقي ما وصلناش لواحد املستوى اللي 

نعالجوا فيه بشكل نهائي هاذ التأخر، بطبيعة الحال أعطي املعطيات، 

الحجم  واحد  كاين  الوالية  بداية  منذ  األمينة  السيدة  أشارت  كما 

متزايد وهذا إيجابي في الديناميكية ديال العمل الرقابي، واللي وصلنا 

ملا مجموعه حوالي 26331 سؤال كتابي، بمعنى آخر على مستوى الكم 

هناك تزايد في األعداد، هاذ املجموع تمت اإلجابة فيه إلى حدود اللحظة 

في حوالي 660 % ديال الجهد ديال التجاوب ديال الحكومة.

فيما يخص الفريق اإلشتراكي املحترم نسبة أكبر يعني 73 % واملتبقي 

بطبيعة الحال كاين جهد الدور ديالنا كقطاع هو كنذكرو السادة الوزراء 

باش التجاوب بطبيعة الحال في إطار التنسيق والتضامن الحكومي، 

كاين بعض األسئلة اللي عندها طابع محلي كتقت�ضي تكون معلومات 

ومعطيات تجي من على املستوى ديال املصالح الخارجية وكتاخذ وقت، 

لكن هناك هذا الورش ديال التبادل اإللكتروني اللي طور نسبيا على 

املستوى... 

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

شكرا السيد الوزير على هاد املعطيات غير للتذكير فقط فالفصل 21 
من الدستور تيقول بأن الحكومة عندها 20 يوم للجواب على السؤال 
الكتابي نظرا ملا تشكل هاد الصيغة من الصيغ ديال املراقبة ديال العمل 
ديال  العدد  لواحد  املتكرر  التذكير  بعد  اليوم  نحن  الحكومة،  ديال 
األسئلة اللي بقات سنوات عن بعض الوزارات، ما تنلقاوش الجواب، 
هذا إهمال السيد الوزير وعدم اكتراث بالقضايا ديال املواطنين، فهاذ 
الحكومة هاذي تشرف على النهاية ديالها شهرين، شكون اللي غادي 
يجاوب على هاذ األسئلة هاذو؟ نتسناو الحكومة املقبلة تجاوب على هاد 
األسئلة، هاد األسئلة اللي تهم أداء الحكومة السابقة، هذا غير صحيح 
السيد الوزير، فهاذ الحكومة يجب أن تعمل تعطي االهتمام وتعطي 
القيمة للدور الرقابي ديال مجلس النواب اللي تيطرح القضايا ديال 

املواطنين في مختلف املجاالت وفي مختلف املستويات.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

فنمر  إضافية؟،  تعقيبات  من  هل  النائب، شكرا،  السيد  شكرا 
للسيدات  بالجمعيات  العاملة  البشرية  املوارد  تأطير  إلى سؤال حول 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا أحد 

واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخسعةدخب وعيشخ احجر وي:

العنصر البشري أسا�ضي في تجويد عمل الجمعيات التي نريدها أن 
تصبح شريكا أساسيا في صناعة القرار، واليوم كنتساءلو عن إجراءاتكم 
لتأهيل وتمكين هذه املوارد البشرية حفاظا على املال العام من التبذير، 

وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

نعخ وبرملةنخ و5يرخ وعالقةتخ عبدخ وعزيزخ وعمةريخ  وسيدخ
و ملجتمعخ ملدني:

الحال  وبطبيعة  هاذالسؤال،  طرحها  على  النائبة  السيدة  أشكر 
اللي  الجمعوين  املدنيين  الفاعلين  إلى كل  بالتحية  نتوجه  من خالله 
كيقوموا بأدوار أساسية، هم شركاء حقيقيين على مستوى األوراش 
العمومية  واملؤسسات  الدولة  به  كتقوم  اللي  واملجهود  التنموية 
والجماعات الترابية إلى آخره، هاذ الجمعيات كتشتغل بموارد بشرية 
خاصنا نحييوها، بالتطوع، باملجهود، وعندهم كفاءات في املستوى، 
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بطبيعةالحال الدور ديالنا هو املواكبة، هو الرفع من القدرات واللي هذا 
من االختصاصات اللي ضافت لهاته الوزارة، واللي عملنا فيها:

أوال: واحد املخطط ديال التكوين والتأهيل؛

مختلف  غطات  جهوية  ملتقيات  ديال  املباشرة  واحد  درنا  ثانيا: 
الجهات باش كيكون واحد النوع ديال رفع القدرات فيما يخص اإلطار 
الدستوري الجديد واإلطار القانوني، خصوصابالنسبة للجمعيات اللي 

كتهتم بالشأن العام،

كل  بالشراكات،  مرتبط  اللي  آخر  مجال  كاين  الحال  وبطبيعة 
القطاعات الحكومية اللي كدير دعم للجمعيات، سواء كانت ...إال كدير 
واحد البرامج ديال التأهيل، وديال الرفع من القدرات إن على مستوى 

املؤسسات العمومية، وعلى الجماعات الترابية.

تطوير  في  نستمر  أن  بد  ال  املجهودات  هاته  رغم  الحال  بطبيعة 
الحكومية  والقطاعات  القدرات،  الرفع  ديال  العملية  هاذ  ومؤسسة 
الدينامو  هو  أسا�ضي  بشري  عنصر  هذا  ألنه  أكثر  تساهم  أن  كذلك 

الفاعل في إطار العمل املدني، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخسعةدةخب سيف:

 وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، نثمن مجهودات الحكومة لالرتقاء باألدوار الطالئعية 
للجمعيات، واالنتقال بها من املمارسة الهاوية إلى االحترافية واملهنية، 
ولجعلها قاطرة للتنمية وخلق فرص الشغل في صفوف الشباب خاصة، 
الطفيليات  ولبعض  االنتخابات،  ديال  السماسرة  لبعض  تركها  بدل 
انتخابية، لكن نسجل رغم  بها الصواب في كل محطة  اللي كيكزيوا 
هاذ املجهودات اللي قلتو السيد الوزير، نسجل ضعف الوقع واألثر 

لهاذ املجهودات، ونطالب بمزيد من املصاحبة ملسيري هاذ الجمعيات، 

وااللتقائية للمراكز العاملة في هاذ الحقل لتخريج القيادات وتطوير 

املهارات،كمانطالب بمساءلة الجهات املانحة التي تغفل هذه األولوية، 

أولوية تأهيل العنصر البشري للجمعيات، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟، وشكرا السيد الوزير على حسن 

مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع املكلف باملغاربة املقيمين 

بالخارج وشؤون الهجرة، في سؤال عن مصير البوابة اإللكترونية فينكوم 

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيدة النائبة.

 وسيدةخ ومةئبلخفتيحلخ وبقةلي:

السيد الوزير كتعرفوا بأن الجالية عندها واحد الدور أسا�ضي يعني 
في املنظومة ديال املجتمع املغربي فكنتساءلو اشنو هي التواصل اللي 
درتوا بالنسبة الجالية، خاصة هاذ البوابة اإللكترونية اللي كنتو درتوا 

فينكوم سولتوا على الناس فينكوم اشنو درتوا لهم؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وسيدخأنيسخبيروخ و 5يرخ ملكلفخبةملغةربلخ ملقيمينخبةا ةرجخ
ووؤونخ وهجرة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، في الحقيقة راه فيه 
جوج ديال األطراف، جوج ديال األجزاء، كاين فينكوم وكاين التواصل 
مع املغاربة ديال الخارج، هاد القضية ديال فينكوم وال بوابة في فينكوم 
تترجع ل 2007، وفينكوم كانت خاصة بالكفاءات املغربية في الخارج، 
كانت مبادرة جد طيبة جات ل 2009 وتدار واحد التقييم لهاذ البوابة 
هاذي ديال فينكوم ديال الكفاءات املغربية، واش وصلنا للهدف اللي 

كان عندها جوج:

أوال: توفير القاعدة ديال املعطيات واالطالع على هاذ الكفاءات، 
هاد الكفاءات راه فرص شراكة واستثمار. هذا هو األهداف اللي كانت 
محددة. تدار التقييم 2009 دار التقييم وكانوا �ضي توصيات ديال هاذ 
التقييم، ضرورة توفير الفضاء يحقق تفاعال أكبر، هاذي من املسائل 
اللي وقف عليه التقييم.جات 2013 باش تطور هذا البوابة اللي كانت 
فينكوم والت مغربكم. الكفاءات املغربية هذا املغرب ديالكم مغربكم 
وبالتالي تفتحات هاذ البوابة باش كذلك أنه تجمع املعطيات، نعرفوا 
هي  اشنو  كذلك  ونعرفوا  الكفاءات،  هاذ  هي  شنو  الكفاءات  هاذ 
اإلمكانيات اللي مطروحة، هاذي في 2013 وبقينا على هاذ البوابة، اآلن 
هاذ املسألة ديال الكفاءات املغربية النقطة األساسية هي تعرفهم بعدا 
فينا هما؟ شكون هما؟ فأي تخصصات. هاذ ال�ضي اللي خالنا أننا نطورو 
هاذ املقاربة ديال الكفاءات املغربية، وصلنا اآلن ملعرفة أكثر من 5000 
كفاءة مغربية ما بين 2014 و2015 طورناها ب 91 %وما بين 2015 إلى 
حد الساعة طورناها ب 25 %، وكنقولوا مازال الهامش كبير جدا اللي 

كيتطلب املزيد من العمل.

الشق الثاني ديال التواصل، هناك طرق....

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير.التعقيب السيدة النائبة.

 وسيدةخ ومةئبلخفتيحلخ وبقةلي:

بالنسبة للشق األول اللي »مغربكم« و«فينكوم« أعتقد أن كل هاذ 
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األطر اللي عندنا اإلتصال بها كيقولوا بأن ما زال كيعانيو من عراقيل، 
فالتواصل  عراقيل  اإلستثمار،  في  عراقيل  اإلندماج،  ديال  عراقيل 
ومعرفة مجموعة من امللفات ديالهم فين وصالت، فكنقتارحو أن في 
الديوان ديالكم ديروا الناس اللي يديروا تتبع ديال هاذ امللفات، ولكن 
الطلبة،  العامالت،  العمال،  املهاجرين،  يعني  املواطنين  التواصل مع 
هاذو كلهم هما عالش كنركز في الشق الثاني من السؤال، فكاين معاناة، 
جاتنا شكايات من الخميسات مؤخرا، وبالنسبة لسيدي سليمان ألن 
فيها واحد العدد كبير من الجالية، بالنسبة لوجده هاذوا كلهم كيقولو 
االستشارة  تعميم  اإلدارية.  الخدمات  تطوير  في  مشاكل  عندهم  بأن 
القانونية والقضائية واإلدارية، بل أن هناك أحكام كتصدر وفيها يعني 
أخطاء اللي كتحمل املحاكم ديالها. فإذن واش الجالية من اإلستقبال 
اللي كيجلسوا 5 6- السوايع تحت الشمس إلى أنه يدوزوا الفترة كلها 
ديال املخيم، الفترة اللي كيدوزوها في البلد العزيز املغرب، أنهم ما بين 
املحاكم وما بين الجبايات والضرائب. فإذن نخص تكون واحد حسن 
استقبال فعال حقيقي، وأن يكون التجاوب ديالوهم اإللكتروني، يكون 
هناك واحد الشبكة يعني يكون االهتمام ديالها داخل الديوان ديال 
السيد الوزير مشكور، طبعا كاين بعض القضايا اللي كيجاوبها ولكن ....

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ نمر إلى سؤال حول اإلدماج املنهي 
لبعض الكفاءات املتخصصة في بعض الصناعات للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية. أحد واضعي السؤال، 

تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنزهلخ و في:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
لإلدماج املنهي للكفاءات املتخصصة في بعض الصناعات، ونحن نعي 
أن الهجرة فرصة، نعي أن فعال كما قلتم أن املغاربة راكم تميزا في إطار 
تعبئة وإدماج الكفاءات، ونعي كذلك أن هذا جواب من بلد للجنوب 

ليعي الجميع أن الهجرة فرصة وليست تهديد.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الجواب السيد الوزير.

 وسيدخأنيسخبيروخ و 5يرخ ملكلفخبةملغةربلخ ملقيمينخبةا ةرجخ
ووؤونخ وهجرة:

وكر خ وسيدةخ ومةئبلخ ملحترنل،

في الحقيقة راه هناك واحد العالقة ما بين السؤال السابق اللي 
كيتعلق بالكفاءات املغربية، واملوضوع اللي مطروح ما�ضي هو إدماج، 

السيدة النائبة املحترمة اللي طرحت السؤال املوضوع ما�ضي هو اإلدماج 
ديال هاذ الكفاءات في النسيج الصناعي وال فياملقاوالت، هاد ال�ضي راه 
كيأتي نتيجة لعدد من العوامل. أحد العوامل هو الدينامية اإلقتصادية 
اللي كتعرفها بالدنا واللي كتشجع على اإلستثمار. كذلك التطور ديال 
البحث العلمي والجامعة املغربية اللي كتخلي عدد من الكفاءات اللي 
كتجي، وبالتالي هاذ ال�ضي...، كذلك األوراش الكبيرة اللي فتحتها بالدنا، 
التكنولوجيات الحديثة، الطاقات املتجددة، املغرب األخضر إلى غير 
ذلك، هاذ العوامل كلها هي اللي تتخلى كذلك أن عدد من الكفاءات 
كتجي، إضافة اآلن حنا في عالم مفتوح كل�ضي كيعرف أش كيدار في 
املغرب، الحياة ديال املغرب، املجتمع ديال املغرب، االقتصاد ديال 

املغرب إلى غير ذلك.

اللي  اإلجراءات  من  عدد  الحال  بطبيعة  هناك  هذا،  إلى  إضافة 
دارت كمثال الصندوق ديال اإلستثمار لتشجيع املغاربة على االستثمار 
فياملغرب،كذلك ما يتعلق بواحد املشروع اللي تيتعلق بقادة األعمال 
مؤهالت  عنده  اللي  املغربي  الشباب  مع  تنشتاغلوا  باش  كذلك  اللي 
لقيادة األعمال وخلق املقاولة، هناك كذلك مشاريع اللي درناهم مع 
100 مقاول مغربي اللي موجودين في فرنسا، إضافة إلى مشروع كذلك 
للتشجيع على خلق املقاولة ديال املغاربة اللي في ببلجيكا إلى غير ذلك من 
اإلجراءات اللي تشجعهم، املغاربة باش يجيوا نتيجة ملسلسل، نتيجة 

لسياسة، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 
النائب.

 ومةئبخ وسيدخن اليخرويدخسليمةني:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

جاء في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 إجراءات 10 
لتسريع عملية التحول الصناعي، من ضمنها اإلجراء الرابع الذي يتحدث 
باملنظومات  خاصة  التكوينات،  بإحدى  البشرية  املوارد  تأهيل  عن 
الصناعية، هاد التكوينات هاذي هو أيضا لفرص الشغل الواعدة التي 
جاء بها هاد املخطط الطموح تسائلنا عن هدف آخر كان البد أن يكون 
متضمنا في هاذ املخطط وهو توطين الصناعات يعني كهدف إستراتيجي، 
وهاد التوطين يستدعي أن نستعين بالقدرات والطاقات املتخصصة اللي 
موجودة عندنا في مختلف أنحاء العالم، واللي هي يعني طاقات مغربية 
وخبرات مغربية متمكنة، حان الوقت لكي نستفيد منها ليس فقط أن 
نقول بأن املغرب معروف ماذا يقع فيه، ولكن كما نحرص على جلب 
الالعبين واألبطال الرياضيين، مفروض أن يكون حرصنا أشد على جلب 
هذه الخبرات واالستفادة منها، أيضا اإلجراء العاشر الذي يتحدث عن 

تكثيف توجهنا اإلفريقي...



ش8 1 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.25–10.شوال.1437  )15.يوليوز.2016( 

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

األوضاع  إلى سؤال عن  فنمر  تعقيبات إضافية؟  شكرا، هل من 
املأساوية للعمال املغاربة املوسميين بإسبانيا للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضل أحد واضعي السؤال تفضلوا 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملالحي:

وكر خ وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

نسائلكم السيد الوزير املحترم في الفريق اإلشتراكي حول أوضاع 
العمال املغاربة املوسميين بالجارة اإلسبانية؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الجواب السيد الوزير.

 وسيدخأنيسخبيروخ و 5يرخ ملكلفخبةملغةربلخ ملقيمينخبةا ةرجخ
ووؤونخ وهجرة:

العمال  ديال  ديالكم  السؤال  هاد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اللي  اإلتفاقية  واحد  تتأطروا  املوسميين،  للخارج  تيمشيوا  املغاربة 
توقعات في 25يوليوز 2001 ما بين اململكة املغربية واململكة اإلسبانية، 
واللي فيه بأنه تعمل السلطات املختصة بالبلدين على تمتين عالقة 
التعاون في مجال تدبير حركة الهجرة القانونية من أجل العمل، هناك 
الشغل  عقود  إعداد  عملية  في  التعاون  هاد  يتجلى   2001 اتفاقية 
لليد العاملة املغربية، سواء موسمية أو القارة بشراكة من جهة كاينة 
الوطنية  والوكالة  املغرب  ديال  اإلجتماعية  والشؤون  وزارةالتشغيل 
كاين  أخرى  جهة  ومن  املغرب،  ديال  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش 
الجانب اإلسباني بطبيعة الحال، في 2000 منذ بداية األزمة اقتصادية 
الذي سبق  العمال  تجديد رخص  باعتماد  النظام  تغير   2008 ديال 
لهم املشاركة في هذا البرنامج، وعرفت 2016 تجديد ما يقارب 2096 
ديال العقود ديال العمل، إما عامل أو عاملة في إطار هاد االتفاقية، 
هاد القضية اللي تكلمتي عليها كتأطرها هاذ اإلتفاقية وتيأطرها القانون 
اإلسباني كذلك، وهناك تتبع، هناك تقييم، هذا ال يعني أنه ربما هناك 
تجاوزات أو هناك إختالالت، ولكن هناك تتبع من طرف وزارة التشغيل 

املغربية، الوكالة املغربية...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملالحي:

شكرا السيد الوزير املحترم على كل املعطيات، احنا نسجل بكل 
وضوح على أنه خاص تكون املصاحبة، ألن املصاحبة السيد الوزير هي 

اللي كتبين وكتبلور واحد العمل اللي هو تشاركي ما بين الحكومة وما 
بين هاذ العمال اللي هما في الحقيقة في واحد الوضعية مأساوية، واحنا 
باستمرار نزور هاذ املناطق و كنوقفو ألن هاذ العمل اللي كنقومو به 
السيد الوزير، ماكنقوموش به من فراغ أو من كالم يعني ديماغوجي، 
بل هو واحد الكالم اللي مبني على واحد املرجعية اللي هي كتربط هاد 
الناس بالوطن ديالهم، و لهذا فاحنا كنوجهو الحكومة والحكومة في 
آخر الوالية ديالها على أنه يخصها تبذل قصارى ما في في وسعها باش 
تعطي واحد العناية كبيرة لهاذ الناس ألنهم يعني إذا كانوا مشاوا باش 
في  يعني  تكون  باش  هي  ديالهم  اإلشتغال  ديال  فاآلليات  يشتاغلوا، 
املحافظة الكرامة ديالهم وعلى واحد الوازع أخالقي وسلوك اللي كيربطنا 
بهم كحكومة وكمغاربة، واحنا كبرملانيين اللي هم يعني فهاذ املجلس 
املوقر اللي كيمكن نراقبو الحكومة في الدور ديالها اللي كتقوم به في هاذ 

املجال هذا، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكر السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ نمر إلى سؤال عن 
واقع الطفل املغربي في بالد املهجر للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق العدالة والتنمية. فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخن رخ ودينخ وبركةني:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

والدينية  التربوية  اإلكراهات  ظل  في  املحترم،  الوزير  السيد 
واإلجتماعية التي يواجهها الطفل املغربي في بالد املهجر، نسائلكم عن 
بالطفل  املتعلقة  الدولية  اإلتفاقيات  تفعيل  في  وزارتكم  إستراتيجية 

املغربي املقيم بالخارج؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

جواب السيد الوزير.

 وسيدخأنيسخبيروخ و 5يرخ ملكلفخبةملغةربلخ ملقيمينخبةا ةرجخ
ووؤونخ وهجرة:

شكرا على هاد السؤال املهم جدا، تكلمتوا على الطفل املغربي، 
تكلمتوا على املستقبل ديال الجالية املغربية، تكلمتوا على املوقع ديال 
الجالية املغربية، تكلمتوا كذلك في هاذ السؤال البسيط على االرتباط 
د يال املغاربة في الخارج بوطنهم، وهاذ ال�ضي كله تيبدا من الطفل، 
لهذا إيال الحظتوا كانت عندي فرصة في اللجنة وفي البرملان املوقر، في 
ديالنا  لإلستراتيجية  العريضة  الخطوط  أعرض  أن  املوقر،  مجلسنا 
اتجاه هاد العمل، واللي أولوية األولويات هم األطفال كيف نريدأن 
تكون جاليتنا غدامن هنا 10 سنين 15عام؟ وهذا هو العمل اللي تيصب 
على األطفال بمعنى أوال وهاذ ال�ضي اللي خالنا أننا نديرو دراسة حول 



عدد.25–10.شوال.1437  )15.يوليوز.2016( الجريدة الرسمية للبرملان88 1  

النتائج الدراسية ديال األطفال، وكم كانت صدمتنا بالنسبة للنتائج 
اللي توصلنا ليها في هاد الدراسة، بمعنى أن في عدد من الدول نسبة 
الفشل ديال األطفال ديالنا ديال وليداتنا 4-5 ديال املرات أكثر من 
الفرس، هذا هو املشكل  لبلدان، هذا هو مربط  األطفال ديال دوكا 
الحقيقي، هذا هو اللي خالنا أن من أولوية األولويات العمل ديالنا نركزو 
على األطفال، النجاح املدر�ضي، وهاذ ال�ضي اللي خالنا أننا نديرو الدعم 
املدر�ضي، العمل مع الجمعيات ديالنا النشيطة تما، والعمل سابق مع 
جمعيات فقط كذلك مع املنتخبين، مع املسؤولين ديال ديك الدول، 

ألن هاذ ال�ضي تيعنينا جميعا والتداعيات ديالو كبيرة جدا.

في  بعيد  نمشيو  خالنا  اللي  هو  هذا  الثقافي  ديال  اآلخر  الجانب 
طريق  عن  الثقافية،  املراكز  طريق  عن  ديالنا  الثقافية  السياسة 
املخيمات الصيفية، عن طريق الجامعات الصيفية، عن طريق املقامات 
الثقافية، عن طريق كل البرامج اللي تنقوموا بها مع الجمعيات ديالنا، 
إضافة للعمل اللي تتقوم به مؤسسة الحسن الثاني في مجال التعريف 

بمجال الثقافة إلى غيرذلك.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب السيدة النائبة املحترمة؟

 ومةئبلخ وسيدةخ وسعديلخعلميخبيمةني:

 وسيد ورئيس،

السيد الوزير، مشكورين على الجهود التي تقومون بها لفائدة أطفال 
مغاربة العالم، نعرف أن هناك مجهود ولكن هناك إشكاالت عالقة، 
هناك  إستراتيجيتكم،  خالل  من  تتبعهم  من  ماذكرتم  إلى  باإلضافة 
إشكاالت تهدد يعني املستقبل والهوية ديال هاذ األطفال، منها إشكاالت 
الخطر الديني أو التهديدات الدينية، ومن خالل التنصير عبر دور اإليواء 
ألطفال قاصرين، يعني مهاجرين سريين، هناك أيضا التهديدات ديال 
الجماعات اإلرهابية، هناك إشكاالت إجتماعية، نذكر منها مثال األطفال 
القاصرين والغير املرافقين، في إيطاليا في إسبانيا والسويد، نذكر أيضا 
املشكل ديال النسب وديال الحضانة ألطفال مغاربة العالم املنتسبين 

للزواج املختلط، هناك عدة إشكاالت يجب أيضا تتبعها والحد منها.

لذلك السيد الوزير ندعوكم إلى يعني مزيد من الجهود وتكثيف 
الجهود من خالل سياستكم، ومن خالل املجتمع املدني كما ذكرتم 
وتوسيع العرض، سواء املدر�ضي هناك أو العرض ديال املخيم هنا، ألن 
يعني الجالية املغربية تطالب بتوسيع العرض ديال األطفال املستفيدين 
من هذا في الجانب الثقافي، وذلك للحفاظ على هويتهم وعلى لغتهم كما 

ذكرتم. شكرا لكم.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع 

هو آني عن تبسيط املساطر واإلجراءات لفائدة مغاربة العالم للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار. فليتفضل 

أحد واضعي السؤال تفضلوا السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنصطفىختض نةنت:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

في إطار تبسيط املساطر واإلجراءات لفائدة مغاربة العالم لقضاء 
أغراضهم أثناء تواجدهم بأرض الوطن أسائلكم السيد الوزير ماهي 

التدابير واإلجراءات املتخذة في هذااإلطار؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

جواب السيد الوزير.

 وسيدخأنيسخبيروخ و 5يرخ ملكلفخبةملغةربلخ ملقيمينخبةا ةرجخ
ووؤونخ وهجرة:

واللي  املهم جدا،  السؤال  هاذ  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
هناك  املجال  فهاذ  ديالنا،  الجالية  ديال  األساسية  املطالب  من  هي 
واحد التقدم كبير اللي دارتو بالدنا، تطور حقيقي، اللي بدا بدال من 
التكنولوجيات  توظيف  بعد، من خالل  الخدمات عن  ديال  مجموع 
من  بها عدد  قامت  اللي  املساطر  ديال  وتبسيطها ملجموعة  الحديثة 
اإلدارات، كذلك هاذ الخدمات اإللكترونية تتوفر العناء ديال التنقل 
ويمكن استعمالها في أي وقت ومن أي مكان، من هاذ الخدمات كاين 
passeport. اللي طوراتو القنصليات ديالنا، كاين كذلك econsulat
ma بالنسبة للجواز البيومتري، كاين »إي وثيقة« اللي تيمكن من خاللها 
طلب نسخ عقد االزدياد، إضافة إلى تطور استعمال التطبيقات الذكية 
اللي هي كتطبيق إداراتي، إضافة إلى تطبيقe-justice مثال، هاذ ال�ضي 

كلو تتوفرو التكنولوجيات الحديثة.

كاين نقطة أخرى كذلك اللي مهمة جدا واللي غتبدا في شهر غشت 
إن شاء هللا 2016، وهي تفعيل االتفاقية التهميشية والتي بمقتضاها 
ستناط بالسلطة املحلية تحت إشراف السادة الوالة أو العمال مهمة 
املصادقة على الوثائق، وهاذي غتنقص واحد العناء كبير ديال التنقل 
على املغاربة املقيمين بالخارج،كذلك درنا عدد من املصالح ديال وزارة 
تزنيت وغدا خريبكة  الناظور،  بني مالل،  بالخارج،  املقيمين  املغاربة 
إن شاء هللا، هاذ ال�ضي كولو باش كذلك املساعدة لتبسيط، إضافة 
القضية ديال الشباك الوحيد بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج حتى 
هاذ ال�ضي تيم�ضي في نفس اإلتجاه، باقي ما وصلناش للمستوى اللي 

بغينا، ولكن املجهود واإلرادة موجودة، شكرا .

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.
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 ومةئبخ وسيدخنصطفىختض نةنت:

وكر خ وسيدخ و 5ير،

عناية ورعاية مولوية سامية يوليها صاحب الجاللة امللك محمد 
ولعل  بالخارج،  املقيمة  املغربية  الجالية  لفائدة  نصره هللا  السادس 
حرصه الكبير على توفير الخدمات وتيهيء كل الظروف واإلمكانيات لهذه 
الفئة حتى تنعم بكل حقوقها وضماناتها على أحسن وجه بوطنها األم، 
لداللة قاطعة على املكانة املتميزة لهذه الفئة داخل النسيج اإلقتصادي 

واإلجتماعي والثقافي.

السيد الوزير، إن املشكل التي تعاني منها الجالية خالل تواجدها 
بأرض الوطن عديدة ومتنوعة، سواء تعلق األمر بالتنقل وغالء تذاكر 
املغربية  الهوية  بترسيخ  أو  اإلستثمار  مساطر  أو  والباخرة،  الطائرة 
والتشبث باملوروث الحضاري املغربي، أو بالتعليم الديني اإلسالمي، أو 

بالقضاء، أو الصحة إلى آخره.

وفي هذا اإلطار، البد من التنويه واإلشادة بالعمل الجبار واملقاربة 
الحكومية التي تنهجها الوزارة املكلفة بالجالية املغربية املقيمة بالخارج 
الظروف  وتوفير  الخدمات  بنوعية  لإلرتقاء  الهجرة مشكورة  وشؤون 
املمكنة لهاته الفئة، لذلك وعيا منا في فريق التجمع الوطني لألحرار 
بالخارج  املقيمة  الجالية  أفراد  يلقاها  التي  والصعوبات  باإلكراهات 
خالل تواجدهم بأرض الوطن باملغرب، فإننا ندعو جميع املسؤولين 
واملتدخلين واملؤسسات والهيئات املعنية بتكثيف الجهود لخلق مناخ 

مالئم.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي السيد النائب املحترم من نفس 

الفريق، فريق األحرار.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحد دي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، الفار�ضي ناجم مواطن مغربي بمدينة الدار البيضاء، 

توفي عن طريق حادثة سير، وهاذ املوضوع فراسكم السيد الوزير، 

عائلته في ليبيا وعائلته كلها تتمنى أن هاذ الرجل يدفن في الدار البيضاء، 

في راسكم املوضوع السيد الوزير تتديرو مجهودات هللا يجازيكم بخير، 

تم اإلتصال بالشقيقة تونس حتى يكون هناك جمعيات املجتمع املدني 

محركة في هاذ املوضوع، ولكم السيد الوزير بما نعرفه فيكم من خير أن 

هاذ العائلة بأبنائها أنها يتدفن هذا الرجل فين بغاو العائلة ديالو، أتمنى 

منكم السيد الوزير أن تقوموا بمجهود كامل في هذا املوضوع، وعرفنا 

السيد  ديالكم  الحسنات  السجالت  في  تكون  غادي  ربما  األمور  هاذ 

الوزير، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، رد السيد الوزير على هاذ التعقيبات، تفضلوا.

 وسيدخأنيسخبيروخ و 5يرخ ملكلفخبةملغةربلخ ملقيمينخبةا ةرجخ
ووؤونخ وهجرة:

تيتحمل  اللي  الوطن ديالنا هو  الوطن ديالنا،  الخير غادي يديرو 
املصاريف ديال التنقل ديال الجثث ديال املغاربة اللي تيتوفاو في الخارج، 
والوطن ديالنا هو اللي دار الالزم إن شاء هللا باش يتنقل الفار�ضي رحمه 
اتصاالت  املحترم  النائب  السيد  تتعرفوها  وأنتما  واملجهودات  هللا، 
يومية، هناك بعض املشاكل عرفتو بأن توفى في ليبيا، اتصاالت يومية 

باش إن شاء هللا نجيبو املفقود لبالدو ونترحمو عليه جميعا، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى القطاع املكلف بالوظيفة العمومية في ثالث أسئلة، سؤال أول عن 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  باإلدارات  التواصل 
من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ولطيفخرويد:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

مع  العمومية  اإلدارات  التواصل  سياسة  عن  الوزير،  السيد 
املواطنين نسائلكم؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا، جواب السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 5يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

 وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

البد من التذكير أوال بأهمية التواصل بين اإلدارة واملرتفقين سواء 
كانوا مواطنين أو مقاوالت أو مجتمع مدني، من أجل تيسير الولوج إلى 
الخدمات العمومية، وفي هاذ اإلطار تم وضع عدة آليات أذكر منها فقط:

ودعم  واإلرشاء  اإلستقبال  لتحسين  وطني  برنامج  اعتماد  .-
منظومة متكاملة لإلستقبال اإللكتروني إدارتي؛

بوابة الخدمات العمومية servicepublic.ma؛ .-

بوابة التشغيل العمومي emloipublic.ma؛ .-
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مركز اإلتصال والتوجيه اإلداري إلى آخره. .-

باإلضافة إلى تطوير اإلدارة اإللكترونية ووضع عدة خدمات على 
املعاشات؛  تدبير  البيوميتر؛  السفر  جواز  املثال:  سبيل  على  الخط 
التسجيل في اللوائح االنتخابية العامة؛ رخص السياقة طلب السجل 

العدلي إلى آخره.

التدابير من جملتها: تبسيط املساطر  إلى مجموعة من  باإلضافة 
ملكافحة  ومندمجة  وطنية  إستراتيجية  اعتماد  الخط؛  على  ووضعها 
الفساد، وإعداد مشروع مرسوم تلقي وتتبع معالجة الشكايات. كل 
هذه اآلليات من شأنها أن تيسر وتسهل التواصل بين اإلدارة واملواطنين، 

وتيسر كذلك الولوج إلى الخدمات العمومية، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 
النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخخيري:

السيد  قدمتموها.  التي  التوضيحات  على  الوزير  السيد  شكرا 
الوزير، من خالل ردكم يتبين بأنكم تدركون أهمية التواصل واآلليات 
التي تم توفيرها لهذه الغاية، ونتمنى أن ينتقل هذا اإلحساس لدى جميع 
املوظفين، لكن الواقع العملي يثبت عدم اهتمام بعض املوظفين بأبعاد 

عملية التواصل ومراميها داخل اإلدارة.

التواصل ينطلق من مبدأ الخدمة العامة التي ينبغي تقديمها لجميع 
موظفون  فهناك  التعميم،  من  الننطلق  السيدالوزير،  املواطنين، 
يتحلون بروح املسؤولية، ويسعون إلى التواصل مستمر مع املواطنين، 
فئة  هناك  ولكن  للقانون،  وفقا  اإلدارية  رغباتهم  تلبية  على  والعمل 
أخرى من املوظفين تتعامل مع املواطنين بنوع من الالمباالة بشؤونهم، 
من  االنطالقة  يقت�ضي  تواصلية  سياسة  إقرار  إن  السيدالوزير، 
مبدأ اإلدارة في خدمة املواطن، هاذ املبدأ يتعين ترسيخه لدى جميع 

املسؤولين اإلداريين بمختلف القطاعات اإلدارية، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

هل من تعقيبات إضافية؟، نمر إلى سؤال حول إضفاء طابع الجهوية 
على مباريات التوظيف للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، تفضلوا أحد واضعي السؤال، السيد النائب تفضلوا.

 ومةئبخ وسيدخسيديخإبر هيمخخي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 5ر ء،

 وسيدةخ و 5يرة،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

السيد الوزير، بعد تصويت املغاربة على دستور 1 يوليوز 2011، 
وتنزيله هل ترون أن إجراء مباريات على مستوى املركز أي الرباط يحفز 
املعطلين وينقص من أعدد املعطلين؟ خصوصا أن األقاليم الجنوبية، 
منذ سنوات هناك تراكمات أعداد املعطلين ويلجئون إلى السفر للرباط 
من أجل اجتياز مباراة الحظوظ تكون فيها ضئيلة لنجاحهم، هل ترون 
مناسبا أن املباريات تكون على مستوى املركز؟ وماهي إجراءات الحكومة 
لبذل مجهود في إطار جهوية، في إطار تشجيع الجهوية في املباريات؟ 

وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 5يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

في  األسا�ضي  املبدأ  أن  نذكر  بغيت  املحترم.  النائب  السيد  شكرا 
تنظيم املباريات حسب أو تنزيل ملضامين املرسوم املنظم للمباريات، هو 

الالتمركز، املباريات الالممركزة، وهكذا إيال شفنا بين 2012 و2016

أن 83 في املائة من املباريات، تم تنظيمها خارج مدن الرباط والدار 
البيضاء، خصوصا في القطاعات التي لها امتدادات جهوية وإقليمية.

فاألصل هو هذا، لكن يعني هناك بعض اإلدارات مضطرة لقلة 
مناصبها أو إمكانياتها، تضطر لتنظيم هذه املباريات في املركز. واحنا 
اآلن، كندرسوا إمكانيات ديال توحيد املباريات على مستوى مجموع 
اإلدارات العمومية. وهاذ اآللية هاذي تيمكن توفر اإلمكانية باش نديروا 

املباريات على مجموع التراب الوطني.

أو  الدستور  حسب  اليوم  تيصعب  السؤال،  من  الثاني  الشق 
مضامين الدستور أن ننظم مباراة ملواطنينا حسب تموقعهم الجغرافي 
خصيصا لهؤالء املواطنين، فاملباريات مفتوحة لكل املواطنين املغاربة 

التي تتوفر فيهم شروط الولوج والتباث.شكرا

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

 ومةئبخ وسيدخسيديخإبر هيمخخي:

السيد الوزير، تقرير املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي في األقاليم 
الجنوبية أتى بأعداد كبيرة للمعطلين، يفوق %25. هاذ املعطلين هم 
تراكمات لسنوات، كان هناك التوظيف املباشر اللي كيشجع املعطلين 

ذوي الدبلومات ومنذ قدوم هاذ الحكومة تم إلغاءه.

السيد الوزير، نطالب بجهوية املباريات حتى ننقص التكلفة على 
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وتكون  واإليواء،  بالتنقل  وتكلف  الرباط  كتجي  ألنها  املعطلة،  األطر 
لألقاليم  املباشر  التوظيف  بمراجعة  كذلك  نطالب  قليلة.  حظوظها 
الجنوبية على غرار املكتب الشريف للفوسفاط اللي أعطى مناصب 
لألقاليم الجنوبية. إذن األقاليم الجنوبية عندها تأخر وبغينا الجهوية 

في...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا. هل من تعقيبات إضافية؟ نمر إلى سؤال متعلق... العفو 
تفضلوا السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ وعرقي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، نريد إثارة موضوع جهوية املباريات والتوظيف من 
جانبين السيد الوزير، ال بد من جهوية املباريات تخفيفا على املتبارين 
وتحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص، بل أحيانا تكون إقليمية املباريات. وكذلك 
نطالب بالتوطين الجهوي للمناصب املالية السيد الوزير، حتى نضمن 
استمرارية املوارد البشرية باملناطق البعيدة عن املركز واملدن الكبرى 
خاصة األطباء واألساتذة الجامعيين وبعض املوظفين كذلك في بعض 
الوظائف األخرى. كيسعاو للتوظيف بسهولة في هاذ املناطق النائية 
ثم ينتقلون إلى مناطق داخلية وكيخليو فراغ في املوارد البشرية فهاذ 

املناطق السيد الوزير، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

رد السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 5يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

ما جاء في تدخل السيد النائب، هناك آليات متعددة احنا كندرسو 

فيها اآلن، اللي خصوصا توطين بعض املناصب في بعض الجهات حتى 

نمكن هاته الجهات من التوفر على كفاءات وعلى أطر وعلى موظفين 

وهادي آليات داخلة كذلك في إطار املشروع ديال املراجعة الشاملة 

يعني  بين  من  كيشمل  اللي  العمومية،  للوظيفة  األسا�ضي  للقانون 

القضايا هاذ القضية ديال أوال إعادة انتشار املوظفين وكذلك إعادة 

توزيع وتوطين مناصب الوظيفة، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

اإلدارة  باختالالت  متعلق  سؤال  إلى  ونمر  الوزير،  السيد  شكرا 

اإلشتراكي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغربية 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وعزيزخ وعب دي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

اليوم اإلدارة املغربية تعرف بعض االختالالت، ما هي اإلجراءات 
املتخذة من طرف الوزارة املعنية؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 5يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

وكر خ وسيدخ ومةئب،

فأذكر فقط بأن الوظيفة العمومية تشكل منظومة مؤطرة بمجموعة 
من القواعد واآلليات، اللي كتمكنها من ضمان الفعالية والنجاعة، أذكر 
فقط بإرساء أسس اعتماد التدبير على أساس الوظائف والكفاءات، 
االستحقاق  على  الترقي  منظومة  وارتكاز  والتنقيط  التقييم  منظومة 

ومحاربة التغيب الغير املشروع.

ولكن هاذ املنظومة كلها ما كيتمشاي التنزيل ديالها بكيفية واضحة 
ومسؤولة في بعض الحاالت، فكنشوفو أن بعض رؤساء اإلدارات ال 
يعيرون لهذه اآللية قيمتها، وأصبح التنقيط اليراعي حقيقة اإلنتاجية 
واملردودية، ففي بعض الحاالت املوظفون تيحصلوا على 20/20 بدون 

تميز ال بين اللي تيخدمو وال اللي ما تيخدموش، وهذا غير مقبول.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تعقيب أحد واضعي السؤال.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وعزيزخ وعب دي:

السيد الوزير، في البداية غادي نحيي املوظفين واملوظفات ديال 
البالد اللي كيشتغلو مزيان وكيقومو بواجبهم نحييهم وبحرارة، ولكن 
السيد الوزير، ثالثة ديال الحوايج في هاذ البالد مابغاوش يتصلحو كاع، 
وازدادو في هاذ األيامات األخيرة في هاذ الحكومة السعيدة، استعمال 
وثقل  واملحسوبية،  الزبونية  السلطة،  استعمال  في  الشطط  ديال 
الرشوة والفساد، هاذ ثالثة الحوايج راه ما بغيناش نتفاكو معاهم في هاذ 
البالد، كيف واحد مثال نعطيك مثال : نهود من الهرم ديال الساكنة، 
واحد مثال غتجي توسعة ديال الكهرباء مثال واحد كيعطي لو الضو واحد 
ماكيعطيلوش، عند من غايشكي بهاذ السيد ما عندو حد ملن يشكي، 
الجفاف كاين الناس كيوزعو املاء، واحد اإلدارة، واحد الدائرة يعطيوها 
واحد الدائرة ما يعطيوهاش ملن يشكي؟ هاذ املواطن فين غادي يم�ضي 
فهاذ البالد؟ هذا راه مشكل كبير، واإلدارة مسؤولة والحكومة ديالكم 
مسؤولة والوزارة ديالكم مسؤولة على هاذ ال�ضي، واملصالح الخارجية 
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ديال الحكومة املعنية باش أنها تدخل، ألن املواطنين بقاو كيشكيو ليهم، 
ما كيجبروش ملن يشكيو، كاين مشكل كبير، واحد كيقول ليك كيفاش 

هذاك كياخد الضو واحد ما ياخدوش وملن يشكي.....

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

إضافي  تعقيب  إضافية؟  تعقيبات  النائب، هل من  للسيد  شكرا 
لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ وعثمةني:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، واحد اإلشكال في وثائق املوظفين، وهنا كركز على 
التربية الوطنية، كاين وثائق السيد خدام في العيون وال في الداخلة 
كيطلبو منو وثيقة خاصو يم�ضي حتى للرباط يجيبها، وخصوصا الوثائق 
اللي في األرشيف، املفروض كل موظف في إقليم معين، األرشيف تاعو 

كل�ضي يم�ضي معاه كيحتاج وثيقة يلقاها، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير في بعض الثواني.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 5يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

نبغي نذكر السيد النائب املحترم، أن الولوج إلى الوظيفة العمومية 
اليوم يتم بكل شفافية وديمقراطية وتكافؤ الفرص عبر املباراة وهذا 
اللي كيضمن الحق لجميع املغاربة سواسية، مابقاش ذاك الولوج إلى 
كل�ضي،  عارف  وأنا  �ضي  كل  عارف  وراك  باملعارف  العمومية  الخدمة 

وهذا...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا 
ونمر لتناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي بعد أن نكون 
الكلمة  أعمالنا،  بجدول  املدرجة  األسئلة  جميع  طرح  استوفينا  قد 
للمتحدثة األولى وفق هذه املادة السيدة النائبة رشيدة بنمسعود عن 
الفريق االشتراكي حول انتشار املواد الغذائية الفاسدة، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

 ومةئبلخ وسيدةخرويدةخبممسع د:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 5ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

احنا في الفريق االشتراكي نثير سؤال املواد الغذائية الفاسدة، نظرا 

ألهميتها وعالقتها بصحة وسالمة املواطنين، وأهمية وصحة املواطنين 
للسالمة  الوطني  املكتب  الوزير،  السيد  الشاملة،  التنمية  مسار  في 
الصحية للمنتجات الغذائية قدم لنا واحد األرقام مهولة، 620 طن من 
منتجات غير صالحة لالستهالك ضمنها 163 طن من املنتجات الغذائية 
الفاسدة، لهاذ االعتبار واعتبارات أخرى تتمثل في انعكاسات هذه املواد 
الفاسدة على صحة املواطنين وأهمية هذه الصحة، وأن هذه املواد تهدد 
األمن الصحي ببالدنا ومن خالله تهدد مسار التنمية الشاملة كماسبق 
أن قلت، أمام هذا الوضع غير الصحي املتردي واملتصاعد وإن كنا في 
الفريق اإلشتراكي نسجل إيجابيات هذه الحملة، نالحظ أن ارتفاع وثيرة 
املراقبة هي عملية موسمية، وهذا ربما يدل على غياب آليات مستدامة 
واملتابعة حرصا على سالمة  املراقبة  ومتواصل  منتظم  بشكل  تفعل 
صحة املواطنين واملواطنات نظرا للتكلفة التي تتطلبه املعالجة، السيد 
الوزير، املركز املغربي ملحاربة التسمم كيقول لنا بأن تلوث األطعمة وراء 
%90 من التسممات الغذائية، ومكفنا�ضي هاذ ال�ضي ديال التسممات 
الغذائية، جابوا لينا أطنان من النفايات لتساهم أيضا في تلويث البيئة 
وفي تدهور صحة املواطنين، في هاذ اإلطار نرى ضرورة تجاوز املراقبة 
املوسمية، املقاربة اإلسعافية والعمل على توفير تدابير وقائية حمائية 

واستباقية، خاصة..

 وسيدخرئيسخ احلسل:

وكر خولسيدةخ ورئيسل،

الكلمة للحكومة، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

 وسيدخنحمدخ و فة،خ و 5يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةوشؤونخ وعةنلخو احكةنل:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

نهولو  ليناش  يمكن  ما  ولكن  املوضوع،  ديال  الطرح  أشاطر  أنا 
هي  الكريمة،  األستاذة  آ  أعطيتي  اللي  واإلحصائيات  بكثرة،  املوضوع 
إحصائيات اللجنة الوزارية ديال شهر رمضان، حتى أنت أعطيتي واحد 
الرقم موسمي، شهر رمضان اللجنة الوزارية في أربعة اإلجتماعات ديالها 
رمضان،  الليلة  رمضان،  من  والرابع  والثالث  والثاني  األول  األسبوع 
الليلة العيد، خرجنا البالغ واللي فيه هاذ املواصفات كلها اللي قلتي، 
163 طن ديال املحجوزات اللي حرقنا، ولكن باش نكونو واعيين، أشنا 
هي هاذ املحجوزات. املحجوز األول هي املشروبات والعصائر، هذا هو 
رقم واحد، الحوايج اللي كنتلفو ألنه متعلق بطريقة التخزين، ومتعلق 
ديال  التاريخ  يشوف  يتعلم  خاصو  املواطن  وكاين  التبريد،  بطريقة 
الحاجة، ما�ضي غادي نديرو العسا باش يمشيو يقراو ذاك الحليب وذاك 
ال�ضي اللي عند أو املونادا اللي عند مول الحانوت، املواطن خاصو يقرا 
واش هذاك صالح وال ما صالحش، الحليب واملشتقات ديالو، وهذا 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.25–10.شوال.1437  )15.يوليوز.2016(  9 1

ساهل يخسر، 29 طن اللحوم واألسماك، األسماك بكثرة، 28 طن ومن 
بعد كيجي التمر اللي فيه الدود 10، والدقيق واملشتقات ديالو 10 طن، 

ومن بعد الحلويات والشباكية 8 طن، ومستحضرات اللحوم 4، ولذلك 

احنا قايمين بالواجب ديالنا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، شكرا. الكلمة للمتحدث الثاني، للسيد النائب 

أحمد بوخبزة، عفوا بوخبرة، بوخبزة عفوا عن فريق العدالة والتنمية 

حول حرائق الغابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخب خبزةخ:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

السيد الوزير املحترم، التقرير ديال املندوبية السامية ديال 2015 

تكلم على أن الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة تسجل فيها 147 ديال 

الحرائق %35 تمثل %35 من الحرائق وطنيا، املساحة التي احترقت 

502 ديال الهكتار واللي كتمثل %50,6 من املساحة املحترقة وطنيا، هاذ 

األرقام املهولة السيد الوزير اللي بوأت الجهة ديالنا هاذ الرتبة هاذي 

اللي ماكتشرفناش بطبيعة الحال، التقرير ديال اإلذاعة الجهوية ديال 

تطوان اللي مبني كذلك على التصريح ديال املندوب الجهوي ديال املياه 

والغابات،كيبين الفداحة ديال الخسائر البيئية نتيجة لهاذ الحرائق، 

بطبيعة الحال هناك مجهودات ديال السلطات املختلفة، الدرك امللكي، 

القوات املساعدة، الجماعات الترابية، اللي كتقوم بحمالت تحسيسية، 

تطمئنونا  توضيحات  تعطيونا  يعني كنحتاجو  الوزير،  السيد  ولكن، 

على الناس اللي كيقومو بهاذ العمل املمنهج سواء من خالل اإلحراق 

اإلتجار غير  املتعمد من أجل  أو من خالل اإلجتثاث كذلك  املتعمد 

املشروع في الثروة الغابوية النفيسة اللي كتميز بها الجهة ديالنا،كذلك، 

السيد الوزير، هناك متنزهات عندها قيمة وطنية. متنزه ديال غابة 

بوهاشم، واملنتزه ديال ترسمطان، ال�ضي اللي كيجعلنا كنشعرو بواحد 

العدالة والتنمية، سواء على  النواب ديال فريق  املتزايد نحن  القلق 

املستوى الوطني أو على مستوى الجهة وكنطلبو السيد الوزير طلعونا 

على اإلجراءات املستقبلية اللي كتقوم بها الجهات املعنية، واللي غادي 

تتخذها إليقاف هاذ النزيف الخطير اللي هو كذلك كيجي في واحد الوقت 

اللي احنا غادي نستقبلو فيه ديال COP22، خاصة كما قلت هناك 

يعني كالم على أن هاذ ال�ضي متعمد.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للحكومة، للسيد الوزير.

نعخ بةوعالقةتخ عمةريخ و 5يرخ ملكلفخ عبدخ وعزيزخ  وسيدخ
 وبرملةنخو ملجتمعخ ملدني:

أوال أشكر السيد النائب املحترم على اهتمامه بهاذ املوضوع، موضوع 
ديال الحرائق بهذه املنطقة العزيزة جهة طنجة تطوان الحسيمة، يمكن 
نعطي فيها بعض املعطيات اللي هي كاينة بشكل عام، كيفاش كتعامل 
املندوبية السامية للمياه والغابات مع هاذ املوضوع وفي املنهجية ديال 
مكافحة حرائق الغابات؟ وبناء على استراتيجية وطنية كاينة ديال التوقع 
والوقاية من مكافحة حرائق الغابات، واللي الحمد هلل كاين تجربة على 
مستوى بالدنا في هاذ املوضوع ديال التوقع واستشراف املستقبل على 
أربع مستويات، أوال مستوى تعبئة فرق التدخل السريع ديال املندوبية 
السامية للمياه والغابات، كاين كذلك االستعانة عند الحاجة بالقوات 
املساعدة، والقوات املسلحة امللكية وطائرات يعني تابعة للدرك امللكي، 
وأخرى من نوع بومباردي املجهزة خصيصا ملكافحة الحرائق، التابعة 
للقوات امللكية الجوية، إذن كاين مستويات ديال التدخل. في ما يخص 
املعطيات اللي كاينة بالنسبة للجهة ديال اللي تذكرتو عليها السيد النائب 
املحترم، عرفت املساحات الغابوية املتضررة من الحرائق خالل املوسم 
ديال خمس سنوات  باملعدل  إيال قرناها   51% بنسبة  تقلصا   2015
املاضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تم تسجيل 171 حريق 
تضرر من جرائها 546 هكتار أي بمعدل 3,2 هكتار لكل حريق علما أن 
%54 من هذه املساحة بطبيعة الحال، كتكون فيها أعشاب اللي ما 
كتمس باألساس األشجار اللي هي أو الغطاء ديال األشغال املتواجدة 
باملنطقة، املالحظ، السيد النائب املحترم، كذلك أن النتائج املحصل 
عليها بمنطقة الريف التي تسجل بها عادة كما ذكرتم أعلى مستويات 
الحرائق، سواء من حيث العدد، العدد ديال الحرائق أو ال املساحات 
املتضررة، أنها عرفت نوع من اإلنخفاض، نظرا ..مالءمة مخططات 
التدخل من جهة، التنسيق بين مختلف املتدخلين مع ظروف املجال 
الغابوي واملجهودات املبذولة لتحسين تهيئة.. من جهة أخرى والتنسيق 

مع مختلف املتدخلين، وشكرا لكم.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

فريق  عن  ركبان  رشيد  السيد  الثالث  للمتحدث  الكلمة  شكرا، 
النائبة  السيدة  الصقيلي  نزهة  السيدة  عفوا  الديمقراطي،  التقدم 
حول استمرار اإلعتداءات املادية والنفسية على األطفال فريق التقدم 

الديمقراطي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 وسيدةخ ومةئبلخنزهلخ وصقلي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير،

السيدة الوزيرة،
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 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

 104 املادة  إطار  في  الديمقراطي  التقدم  فريق  في  ديالنا  التدخل 
كتعلق بموضوع عام وطارئ هو املوضوع ديال واحد الفيديو اللي هي 
كتداول بكثرة في املواقع االجتماعية واللي هزت حقيقة الرأي العام 
الوطني حول أعمال ديال العنف ووحشية وال إنسانية من طرف أب 
تيعيش في مدينة العيون على أطفال اللي هما أبرياء، أطفال قاصرين 
اللي هو مفروض قانونيا وإنسانيا أنه يحميهم ويدافع عليهم من كل 
األخطار في نفس الوقت كنستنكرو وكندينو بقوة هاذ العنف الالمقبول 
ديالهم  الجسدية  بالسالمة  ومس  األطفال  كيشكل جريمة ضد  اللي 
والسالمة النفسية كذلك، وعمل ديال التعذيب ومس خطير ألنه كيقوم 
به أب وراء يعني أبواب مغلوقة واللي كيشكل واحد العنف كبير اتجاه 
األطفال واتجاه عدد من الحاالت كذلك، اتجاه النساء. األعمال اللي هي 
يعني قاسية وال إنسانية ومهينة اللي كيمارسها باش يبتز أم باش تسيفط 
لو الفلوس أكثر، في الوقت اللي مفروض على أنه يكون هو اللي كيصرف 
املدني  العام واملجتمع  الرأي  الوقت كنهنيو  في نفس  على والدو. إذن 
ووسائل اإلعالم على اليقظة ديالهم والتعبئة ديالهم كما هو الشأن 
بالنسبة لعدد من القضايا املجتمعية، وهذا املجتمع املدني كيشكل 
واحد يعني ثروة كبيرة بالنسبة لبالدنا وشريك أسا�ضي في السياسات 
العمومية. وفي نفس الوقت كنهنيو كذلك السلطات، السلطات على رد 
الفعل السريع ديالها وعلى يعني سواء رجال الدرك أو العدل اللي خداو 
كل استعجال، بكل استعجال هاذ القضية وحالو املجرم على القضاء 

وجردوه من حقوق األبوة اللي هو حقيقة ما كيستحقهاش، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الوزيرة  الكلمة للحكومة السيدة  الكريمة،  النائبة  شكرا السيدة 
تفضلوا مشكورين.

و ألسرةخ و ملرأةخ و5يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةويخ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

سيدخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلين،

أوال السيدة النائبة املحترمة، أشكركم على هذا السؤال املهم اللي 
ال يقتصر فقط على فيديو يدور في األنترنيت على أساس أنه ينقل لنا 

أدنى سن  في  مأساة وفاجعة حقيقية مورست على أطفال قاصرين 
يمكن أن يكون فيه األطفال من طرف األب. وأنتم تعلمون أن الترسانة 
القانونية املغربية تشدد العقوبة في حالة اإلعتداء حينما يتعلق األمر 
بذوي العالقة ديال القرار سواء كانوا أباء أو ممن ينتسبون إلى العائلة 
ديال الضحية. نبغي نقول بأنه أحيانا هناك سلوكات تتجاوز القانون، 
تتجاوز السياسات العمومية التي يمكن أن تضعها الحكومة، لذلك البد 
أن نجعل السلوك اآلدمي، السلوك البشري عندما يتحول إلى سلوك 
ال إنساني في عمق اإلهتمام ديالنا، أريد كذلك أن أشيد بهذه املناسبة 
بالدرك امللكي الذي كان يقظا حتى قبل أن يروج لهذا الفيديو على نطاق 
واسع. الدرك امللكي كذلك إلى جانبه كانت هناك بعض الجمعيات التي 
مدت يد املساعدة لهؤالء األطفال والعدالة التي أخذت مجراها بمساطر 
استعجالية لدرجة أن الحكم في حق هذا الجاني، هذا املجرم صدر 
باألمس. خمس سنوات من الحبس، وكذلك تجريده من الوالية الشرعية 
التي أسندت للجدة. وغنقول لكم بأن الوزارة لعالقتها بموضوع األطفال 
لحماية  تنزيل سياسة عمومية  إعالنها على  األطفال وكذلك  وحماية 
األطفال، مستعدة لتقديم الدعم اإلجتماعي والنف�ضي، كذلك اإليواء 
لكن الحمد للله هناك الجدة والجدة أنسب من الناحية ديال الحماية 
لهؤالء األطفال، لرعاية هؤالء األطفال لكن نحن مستعدون لتقديم أي 

دعم ممكن بهذه املناسبة.

بغيت نقول كذلك أننا راسلنا وزارة اإلتصال لكي توقف تداول هذا 
الفيديو الذي يمس بهؤالء األطفال، مبغيناش هاذ األطفال يلقاو مازال 
هاذ الفيديو كيدور عليهم ألنه كيمس بالحرمة الجسد ديالهم، وكذلك 
يمسهم في سمعتهم مستقبال. كما أن هاذ الفيديو يخدش اإلنسانية في 
اإلنسان فما بالك بالضحية املعني بهذا اإلعتداء. بغيت نقول كذلك بأن 
هناك آفة البد أن تطرح ألن املخدرات كانت سببا كما أعلنت الزوجة 
عن ذلك في أن يتحول هذا الرجل إلى كارثة إنسانية، وأن يتحول إلى 
وحش يعبث أوال بالعالقة الزوجية التي تربطه بأم هؤالء األوالد، وكذلك 
يعبث بعالقة األبوة التي تربطه بأبنائه، لذلك فهاذ املأساة األسرية بكل 
صراحة هي مأساتنا كمجتمع ومأساتنا كذلك كمسؤولين فنحن طبعا 
موجودين باش أوال ما تكررش بحال هاذ املأساة وثانيا تتحقق الحماية 

الكاملة لهؤالء األطفال.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للجميع، ورفعتخ اجلسل.
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