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محررا لجلولا لح دنلان لعشرين

 لت ضيخ: الثالثاء 4 رمضان 1438 ه )30 ماي 2017م(.

لرئيس  الرابع  النائب  األنصاري،  الواحد  عبد  السيد   لرئ سل: 
مجلس النواب.

الحادية  الساعة  ابتداء من   لت5ق ت: ساعتان وعشرون دقيقة 
عشر صباحا والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدنلا ةعم ل: 
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.• 

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة.• 

كتابة الدولة املكلفة بالنقل.• 

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية.• 

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.• 

كتابة الدولة املكلفة باملاء.• 

 لو داعبدا ل5 حدا ةيص ضي،اضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح م،ا بوما
 ملرسلي0.

افتتحت الجلسة،

 لو دةا ل5زض ءا ملحترم05،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

ضمر 0امب ضكاسع د،

بمقتضيات  وعمال  الدستور،  من   100 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 26 
سؤاال شفهيا موزع على قطاعات مختلفة. أطلب اآلن من السيدة أمينة 

املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة فلتتفضل مشكورة.

 لو دةاعزنه ا لعر كاأم ألا ملجلس:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة يخبر 
فيها املجلس بقرار الحكومة التالي: سحب مشروع املرسوم بقانون رقم 
2.16.837 يق�سي بتغيير القانون رقم 77.03 املتعلق باإلتصال السمعي 

البصري الذي سبق أن أودع بمجلس النواب بتاريخ 4 أكتوبر 2016.

رقم  بالقرارين:  املجلس  مكتب  توصل  الدستورية  املحكمة  ومن 
برفض  بموجبهما  الدستورية  املحكمة  قضت  والذين  و8/17   7/17
الطعون املتعلقة على التوالي بالدائرتين اإلنتخابيتين املحليتين خريبكة 

وقرية غفساي.

وما يتعلق بعدد حصيلة عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة 
الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من تاريخ 16 إلى 30 ماي 2017، 
توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 614 سؤاال شفويا؛ 242 سؤاال كتابيا 

و35 جوابا عن أسئلة كتابية. شكرا لكم السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكر ا لو دةا ةم أل،

قبل الشروع في تناول جدول أعمال هذه الجلسة، أود أن أخبر 
السيدات والسادة النواب املحترمين، على أنه تطبيقا ملقتضيات النظام 
الداخلي، وال سيما املادتين 98 و99 املتعلقتين بالحضور في الجلسات 
جلسة  من  ابتداء  الحضور  وتتبع  ضبط  في  الشروع  سيتم  العامة. 
األسئلة الشفهية املقبلة بتاريخ 6 يونيو2017، وقد تم توزيع البطائق 
اإللكترونية الخاصة بضبط الحضور على السيدات والسادة النواب 

املحترمين، موجودة بالفرق.

حرر تا لو د تان لو دة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها..، تفضل السيد الرئيس نقطة نظام.

 لأ ئبا لو داإدضيسا ةزميا إلدضي�سياضئيسافريقا لعد للا
ن لتأم لا)يقطلايظ م(:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

بأسف  نسجل  الجلسة،  هاذ  ديال  بالتسيير  تتعلق  نظام  نقطة 
التغييب ديال املادة 104 من النظام الداخلي. راسلنا الرئاسة ديال 

مهمة،  بقضايا وطنية  املجلس  ديال  الرئاسة  عبر  والحكومة  املجلس 

البرملان اليوم مغيب في النقاش حول قضية الحسيمة اللي هي قضية 

رأي عام وطني يهتم بها الجميع إال البرملان، راسلنا املادة 104 وعدة فرق 

راسلت الحكومة باملادة 104 هذه األولى.

راسلنا نطلب جلسة ديال اللجنة ديال الداخلية مع السيد وزير 

بأن  نسجل  فنحن  لذلك،  الحسيمة.  ديال  األحداث  حول  الداخلية 

هناك تغييب للبرملان في هذه القضية الوطنية وللبرملان دور مهم فيها، 

لذلك فنطالبكم السيد الرئيس، للقيام بالالزم كي يقوم البرملان بدوره 

اتجاه الحكومة.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد رئيس الفريق وبعده السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو داي5ضا لدننامر  0اضئيسا لفريقا الستقالسيا
لل5حدةان لتع دل لا)يقطلايظ م(:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

نحن بدورنا كذلك، سبق للفريق أن تقدم بأكثر من سؤال حول ما 
يحدث بإقليم الحسيمة وبأقاليم أخرى. لألسف ما كانش تجاوب وال 
تفاعل الحكومة. السيد الرئيس، نطلب ونلتمس من الرئاسة أن تتدخل 
من أجل برمجة سؤال محوري حول ما يحدث اآلن في الحسيمة وفي 

أقاليم أخرى شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو دامحمداأشرنضناضئيسافريقا ةص للان ملع صرةا
)يقطلايظ م(:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةان لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

في نفس اإلتجاه السيد الرئيس، احنا اليوم كنتساءلو أشنو هو 
الدور ديالنا كمؤسسة تشريعية إيال كنا كنراسلو رئاسة املجلس في إطار 
املادة 104 وما تنتوصلو بحتى �سي جواب؟ فاحنا ما�سي غير الحسيمة 
اللي كاينة اليوم السيد الرئيس، اليوم كاين عدة مدن في املغرب اللي 
كتعرض، اللي فيها احتجاجات، اللي فيها إنتهاكات، اللي فيها السلطة 
اللي كتعدى على املواطنات واملواطنين. إذن بدورنا تنطالبو التفعيل 
ديال املادة 104 وخص الحكومة تكون حاضرة وتتجاوب مع املؤسسة 

التشريعية شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، السيدة الرئيسة تفضلي.

ضئيولا ملجم5علا لأ  ب لا لبلقا ع ئشلا  لأ ئبلا لو دةا
للتقدمان الشتر ك لا)يقطلايظ م(:

نفس  وفي  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  بدورنا 
اإلتجاه ديال رؤساء الفرق اللي سبقو وتدخلو، بأننا احنا في املؤسسة 

التشريعية كنعتبرو بأن هي األولى باحتضان النقاش العمومي حول 
ما يقع في الحسيمة، خصوصا بأن كنعرفو فهاذ اآلونة األخيرة، عرف 
يكون سؤال  بأن  احنا كندرجو وكنطلبو  احنا حتى  وبالتالي  تطورات 
محوري يتوجه للحكومة باش تنورنا ونورو الرأي العام فهاذ األحداث 

اللي كتعرفها الحسيمة وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد الرئيس، تفضلوا.

 لأ ئبا لو دامحمدافر ليا)يقطلايظ م(:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

حرر تا لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

الداخلي  القانون  من   104 املادة  مضمون  على  أؤكد  بدوري 
النواب  واألخوات  اإلخوان  لسان  على  جاء  ما  على  وأؤكد  للمجلس، 
املحترمين. وألتمس من أجهزة املجلس أن يبرمج في أقرب وقت ممكن 
جلسة خاصة بقضية الريف وتداعيات هذه القضية، لنتمكن نحن، 
كممثلين للمواطنين وكمؤسسة تشريعية، من االطالع على ما هو ظاهر 
وما هو خفي، ألن هناك أمور ال يمكن اإلتفاق عليها إال بمقت�سى النقاش 
الذي سيكون بين البرملانيين وبين الحكومة التي هي في األصل علمت بكل 

ما يجري في هذه القضية، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو داشقر 0اأم ماضئيسا لفريقا الشتر كي:

شكر ا لو دا لرئيس،

أساسية،  قضايا  هناك  أن  على  نعتبر  اإلشتراكي  الفريق  في  احنا 
بطبيعة الحال النقاش حولها بموضوعية ومسؤولية وبمواطنة كذلك، 
يقت�سي أن يكون داخل هذه املؤسسة املحترمة. وبالتالي نعتبر على أن 
الضرورة تحتم أن هاذ القضايا اللي مرتبطة سواء بالحسيمة أو بمناطق 
مطروحة  اللي  اإلشكاالت  واإلجتماعي،  اإلقتصادي  جانبها  في  أخرى 
يجب أن تعالج، حتى تسمح املؤسسة من جهة من خالل األجوبة ديال 
الحكومة بأن نضع الرأي العام الوطني أمام حقائق ما يروج، ومن جهة 
ثانية أن نعبر كممثلين لألمة على مواقفنا الواضحة واملسؤولة اتجاه 
مجموعة من األشياء ألن هناك قيل وقال وبالتالي يجب وضع النقط 

على الحروف وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، السيد الرئيس تفضل.
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 لأ ئبا لو دات5ف قاكم ل،اضئيسافريقا لتجمعا لدست5ضيا
)يقطلايظ م(:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الرئيس، نظن في فريق التجمع الدستوري أن املشكل في 
الحسيمة بدا كياخذ أبعاد كبيرة وبالخصوص أنه بدى تينتاشر خارج 
الحسيمة. إذن نظن أن املؤسسة الوحيدة اللي ممكن تنورالرأي العام 
بما أننا ممثلي الشعب اللي تنور الرأي العام بالحقائق وما تخليهمش 
عرضة للفايسبوك وعرضة لبعض الوسائل ديال التواصل االجتماعي. 
إذن نظن أن اليوم هاذ املوضوع كيخصه يتخذا بجدية وبأنه في إطار 
أنها تحضر وتجاوب على هاذ املوضوع.  104 الحكومة مطالبة  املادة 

وشكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكر ا لو دةا لرؤس ء،

في موضوع الحراك أذكر املجلس املوقر بأنني من موقع آخر سبق 
أن أثرت هذا املوضوع بالجلسة السابقة لدى مساءلة السيد رئيس 
الحكومة؛ ثانيا وأنا مع طبعا والرئاسة ال يمكن إال أن تتفاعل إيجابيا مع 
نقط النظام في هذا املوضوع. فيما يتعلق بتفعيل املادة 104، أؤكد لكم 
أن رئاسة املجلس سبق لها أن وجهت جميع األسئلة املوجهة للحكومة في 
هذا املوضوع وستتخذ اإلجراءات الالزمة أو التي يمليها النظام الداخلي 
بخصوصها. فيما يتعلق بعقد اللجنة كذلك أمر سنتناوله إن شاء هللا 

بالعناية املطلوبة شكرا.

ننتقل اآلن إلى جدول األعمال، ونبدأ جدول األعمال بسؤال بقطاع 
السؤال  أسئلة؛  لعشرة  املتضمنة  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 
األول عن وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، الكلمة ألحد 

السادة النواب املحترمين.

 لأ ئبا لو داب5سله ما لديش:

شكر ا لو دا لرئيس،

ضمر 0امب ضكاسع داللجم ع،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات الحكومية املتخذة 
كما  باملغرب.  السيارة  للطرق  الوطنية  الشركة  وضعية  لتصحيح 
نسائلكم عن مآل امللف املطلبي للمستخدمين واألطر العاملين بمراكز 

اإلستغالل للطرق السيارة؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

ضمر 0امب ضكاكريم،

شكرا للسادة النواب اللي طرحو هاذ السؤال حول وضعية الشركة 
الوطنية للطرق السيارة، أنتم كما تعلمون الحمد هلل بالدنا دارت واحد 
الجهد مشكور في ما يتعلق بهاذ البنية التحتية ألن عندنا اآلن حوالي 
1800 كلم... شكرا للسيدات والسادة النواب اللي طرحو هاذ السؤال، 
أنتم تعلمون أن فهاذ املجال ديال هاذ البنية التحتية اللي هي بنية 
أساسية، بالدنا دارت واحد الجهد مشكور اآلن عندنا حوالي 1800 كلم 
وقريبا إن شاء هللا سنتجاوز األلفين كلم، بطبيعة الحال اآلن كاين تركيز 
وهذه معطيات دولية على أنه هناك إيالء أهمية قصوى لجودة الخدمة 

املقدمة للمرتفق اللي هو مستعمل الطرق السيارة.

ال أخفيكم إلى أنه إلى حدود بضع سنوات بالضبط إلى حدود 2014 
كانت الوضعية املالية ديال الشركة حرجة، اآلن كاين بطبيعة الحال 
إلى وضع جيد فنحن  برنامج كبير جدا إلعادة أوضاع مالية الشركة 
نشتغل في ذلك، وبطبيعة الحال هناك إيالء كذلك أهمية للوضعية ديال 
املستخدمين، سواء املستخدمين املباشرين اللي خدامين في الشركة أو 
املستخدمين اللي تيشتغلو في إطار شركات املناولة. وفهاذ اإلتجاه بغيت 
نطمأن السادة والسيدات النواب، عكس ربما ما هو موجود في بعض 
ديال  النقابيين  املمثلين  بين  اآلن حوار مستمر  كاين  اإلعالم،  وسائل 
املستخدمين سواء الداخليين أو الخارجيين وكذلك مع الشركة الوطنية 
للطرق السيارة برعاية وزارة الداخلية من جهة ووزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك، وإن شاء هللا اليوم كاين واحد الحوار نتمنى أن يف�سي إلى 

نتائج جيدة تمكن... شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة للتعقيب السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داب5سله ما لديش:

شكرا لكم السيد الوزير على جوابكم، لقد عاشت الطرق السيارة 
باملغرب على إيقاع مجموعة من اإلضرابات واالحتجاجات خالل األيام 
مادية  خسائر  عن  اإلعالم  وسائل  من  مجموعة  وتحدثت  املاضية، 
بماليين الدراهم ما يعد خسارة كبرى لجانب مهم من ميزانية الشركة، 

علما أن مديونيتها جد مرتفعة.

وتعتبر هذه اإلضرابات التي هي حق مشروع لشغيلة هذا القطاع 
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الذي يضم نحو 1500 مستخدم وإطار هي نتيجة ملجموعة من االختالالت 
التي شهدتها الشركة على مستوى التدبير اإلداري واملالي، حيث يقدم 
العاملون مجموعة من املطالب املعقولة وجب التعاطي معها بصفة 
إيجابية بعد سلسلة تكاد ال تنتهي من الحوارات أفضت سنة 2016 إلى 

مشروع اتفاقية جماعية لم يصادق عليها املجلس اإلداري لألسف.

لهذا، فإننا نؤكد عليكم السيد الوزير ضرورة القيام بتقييم شامل 
ومعقول وافتحاص ملنظومة التسيير اإلداري واملالي للشركة الوطنية 
للطرق السيارة باملغرب، نظرا لألهمية الكبرى التي تكتسيها الخدمات 
التي تقدمها للمواطنين مستعملي الطريق، وهنا البد من إثارة موضوع 
هذه  مستعملو  أصبح  فاليوم  السيارة،  الطرق  على  واألمن  السالمة 
الطرق يخشون على أنفسهم وأموالهم مع تزايد حجم االعتداءات التي 

تشهدها بعض املعابر.

اآلفة  هذه  أمام  بصرامة  نقف  أن  يجب  الوزير،  السيد  اليوم، 
الجديدة التي أضحت تشكل هاجسا أمنيا بامتياز وسيكون لها في القريب 
تداعيات كبرى إن لم يتم التصدي لها بالحزم الالزم، إن أمن املواطنين 
مسؤولية جماعية السيد الوزير، وندعوكم ومن خاللكم الحكومة إلى 

بذل أق�سى الجهود لتأمين مرتفق الطريق السيار وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

نمر  إضافية؟  تعقيبات  املحترم، هل هناك  النائب  السيد  شكرا 
والسادة  للسيدات  وتدبيرها  الشواطئ  تيهيء  املوالي وهو عن  للسؤال 
الكلمة السيدة  النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، لكم 

النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لو دةاغ ثلابدضن0:

 لو دا لرئيس،

تيهيء  أجل  من  املتخذة  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
الشواطئ، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

 لو دا لرئيس،

 لو دةا لأ ئبلان لو دةا لأ5 ب،

كما ال يخفى عليكم عندنا تقريبا واحد 160 شاطئ اللي هي صالحة 
واحد  فيه  تتشارك  اللي  البرنامج  واحد  تيكون  سنويا  لالستجمام، 
الصحة  وزارة  والنقل،  التجهيز  الوزارية:  القطاعات  ديال  املجموعة 

الوقاية املدنية، البيئة إلى آخره... وعندنا بطبيعة الحال يعني العمل 

مع السادة الوالة ترصد واحد املجموعة ديال امليزانيات لتجهيز هذه 

الشواطئ وبطبيعة الحال ملجموعة من اإلجراءات تتعلق بما هو تجاري، 

بما هو وقاية صحية، بما هو جمع نفايات، بما هو تطهير. وهاذ املجال 

اللي متعلق بالشواطئ الصالحة لالستجمام هادي من األمور اللي تتسهر 

عليها وزارة البيئة ويعلم بها العموم، في العموم عندنا %97 الحمد هللا 

في 2016 اللي كانت صالحة للسباحة، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

 لأ ئبلا لو دةاغ ثلابدضن0:

صالح  شاطئ   150 من  أزيد  هناك  قلتم  وكما  الوزير،  السيد 
أن  يجب  وزارتكم  قوسين،  بين  صالح  كلمة  وكنديرو  لالستجمام، 
الوزارة  اآلن  للشواطئ،  الجيد  التدبير  في  الكاملة  املسؤولية  تتحمل 
ي كنتكلمو على الجودة، ما كنهضروش فقط على 

ّ
مطالبة بالجودة ومل

نظافة املياه اللي هي أصال ما متوفراش في عدد من الشواطئ وكنذكرو 
منها مدينة آسفي ومدينة العرائش ومدينة املحمدية وغيرها... ولكن 
كنتكلمو على جودة شبكة الربط، تجويد الشواطئ من حيث البنيات 
التحتية واملرافق الصحية وهنا يجب أن نتكلم ونأخذ بعين االعتبار 
للنساء واألشخاص في وضعية إعاقة نقط اإلسعاف اللي خاصها تكون 
مجهزة، جودة الفضاءات، أو اإلحتالل ديال امللك العمومي اللي هو 
بشكل عشوائي مثل مدينة الدار البيضاء والرباط وغيرها... وتدبير جيد 
ملوقف السيارات les parkings الذي يعاني من عشوائية واستغالل في 
فترة الصيف، أو ما ننساوش سالمة املواطن. وهنا السيد الوزير، غادي 
نعطيكم مثال من مدينة آسفي اللي لألسف الشاطئ ال يرقى لتطلعات 
الحجارة  أن  كنلقاو  أو  املحيط،  حاضرة  تعتبر  التي  املدينة  ساكنة 
تتساقط من الجرف املتواجد على طول الشاطئ وهذا كيهدد سالمة 
الزوار، كيفاش يمكن لينا نتكلمو على تهييئ الشاطئ واحنا ماعندناش 

حتى الجودة والسالمة ديال الزوار.

السيد الوزير، الشواطئ ما�سي هي فقط فضاء لإلستجمام، هي 

متنفس للصغار، للشباب في العديد من مدن اململكة في غياب املرافق 

والفضاءات، وإيال شفنا حتى من الجانب اإلقتصادي والسياحي هي 

ديالهم  العيش  مورد  اللي  املواطنين  ديال  بزاف  ديال  العيش  مورد 

مرتبط بتهييئ الشواطئ، أسر كثيرة تقدر تعيش إذا كان الشاطئ مؤهل 

ويستقبل أكبر عدد ديال املواطنين وديال الزوار وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير للرد.
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 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

ما خصش التعميم حيث انطلقتي من آسفي وعممتي على الشواطئ، 
أوال عندنا 160 شاطئ، أو كاين لجان إقليمية كيترأسوها السادة الوالة، 
وزارة التجهيز هي جزء من هاذ اللجان، احنا ما تنتهربوش من املسؤولية 
ولكن كاين واحد الجهد اللي ّدار فهاذ املجال هذا يراعي هذه األمور كلها، 
إيال كانت بطبيعة الحال آسفي عندها بعض اإلشكاالت من جنس ما 
تفضلتي به هاذ القضية ديال األحجار أو ذاك ال�سي هذا كالم آخر. ولكن 
عموما، عموما هي لجان إقليمية تجتمع يترأسها السادة الوالة والعمال 
تأخذ بعين اإلعتبار جميع هذه األمور. والقضية ديال مياه السباحة وخا 
صغرتي منها راه مهمة جدا، ألنها إيال كانت املياه غير صالحة للسباحة 
راه وخا نديرو االستجمام أو نديرو ما غيكونش صالح ل�سي حاجة، شكرا 

السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، اآلن سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلقان بوضعية الطرق 
النواب طرحهما  والسادة  السيدات  على  أقترح  لذا  القروي،  بالعالم 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو داسع داإدابعلي:

ضمر 0امب ضكاللجم ع،

أما سؤالي فيتعلق بالطرق بالعالم القروي التي تعرف تدهورا كبيرا 
وتحتاج لإلصالح والصيانة خصوصا تلك املوجودة في املناطق النائية، 

وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، عفوا عفوا نمر للسؤال الثاني في 
نفس املحور وهو للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا.

 لأ ئبا لو داأحمداش5كي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن إستراتيجية الحكومة في صيانة وتوسيع 
شبكة الطرق القروية، شكرا.

 لو داضئيسالجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

شكر ا لو دةا لأ5 ب،

القروية،  بالطرق  تيتعلق  اللي  مهم  موضوع  الحال  بطبيعة  هذا 
بغيت غير نذكر بعجالة أن عندنا حوالي 57.334 كيلومتر يعني اللي هو 
إجمالي الشبكة الطرقية تمثل الطرق املعبدة منها %73,5 وتخصص 
الوزارة سنويا 1,7 مليار ديال الدرهم لصيانة هاذ الرصيد الطرقي، ألن 
الرصيد الطرقي راه حوالي 250 مليار ديال الدرهم كقيمة ديالو. وتدل 
املؤشرات اللي متعلقة باستغالل الشبكة الطرقية أن هناك صحيح 
عدم مالءمة املوارد املالية املرصودة ألن عندنا واحد الفارق ديال 1,8 
ديال املليار ديال الدرهم الذي نسعى إلى أن ندبره في السنوات املقبلة. 
بطبيعة الحال تّدار واحد املجموعة ديال البرامج، فيما يتعلق بالطرق 
القروية تّدار الطرق القروية البرنامج األول ثم البرنامج الثاني ثم هناك 

البرنامج الترابي وهذه كلها خصصت لها أغلفة مالية مهمة جدا.

لكن أهم �سيء مطروح اآلن في هاذ السنوات يعني انطالقا من هاذ 
السنة إن شاء هللا، هو املشروع ديال تقليص الفوارق املجالية، هذا 
32.600 كيلومتر من الطرق،  واحد املشروع اللي غيكون فيه حوالي 
بكلفة إجمالية غادي تكون تقريبا حوالي 36 مليار ديال الدرهم، فيها بناء 
وتهييئ الطرق ومسالك جديدة لفك العزلة بمبلغ 28 مليار على طول 
23.600 كيلومتر، وإعادة تأهيل الطرق املحلية املصنفة بمبلغ 8 ديال 
املليار ديال الدرهم على طول 8000 كيلومتر وكذلك 180 منشأة فنية. 
وسيستفيد من هذا ما يزيد على 3,4 مليون نسمة من الساكنة القروية 
موزعة على 73 من أقاليم اململكة وتشمل 859 جماعة قروية و7761 

دوار. شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد  تفضلوا  واإلشتراكي،  التقدم  النيابية  للمجموعة  تعقيب 
النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داسع دا دابعلي:

نشكركم السيد الوزير، نحن نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة في 
مجال تطوير الطرق، غير أن الخصاص كبير ويحتاج إلى تدخل والنموذج 
من إقليم الصويرة وأتحدث عن الطريق اإلقليمية رقم 2211 الرابطة 
بين جماعة »مسكالة« وقيادة »بيزضاض« التي تعتبر متنفس ألكثر من 
اسايس؛  جماعة  بين  الرابطة   2238 رقم  الطريق  جماعات؛  خمس 
الطريق رقم 2001 العابرة لجماعة تماللت، هاذ الطريق هادي السيد 
الوزير إيال تفتحت غادي تنقص لنا واحد الساعتين ديال الطريق ما 
بين »أسايس« للمدينة ديال الصويرة بينما إيال تفتحت ديال شيشاوة 
كاينة تقريبا واحد 45 دقيقة. ولذا نعول أن تتظافر جهود الحكومة 
والجماعات الترابية من أجل رصد املبالغ املالية الضرورية إلصالح هذه 

الطرق بهذا اإلقليم. وشكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة للتعقيب.

 لأ ئبا لو داأحمداش5كي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، رغم هذه املجهودات التي بذلت في العالم القروي، 
ال تزال العزلة تخيم على كثير من املناطق بالعالم القروي والجبلي، 
وخاصة تلكم املناطق التي عاشت تهميشا ملحوظا خالل العقود األخيرة. 
ولذلك، يحتاج األمر إلى برنامج شامل لتعبيد الطرق القروية وإدخالها 
في منظومة تسمح بصيانة دورية، ألن الجماعات القروية والجبلية ال 

تستطيع صيانة هذه املسالك.

إن أكبر، السيد الوزير، وأق�سى الفوارق التي يعاني منها السكان في 
العالم القروي واملناطق الجبلية هو الطريق، فبدون إزالة هاذ الفارق 
سنبقى في مغربين متباعدين؛ مغرب بطريق ومغرب بدون طريق، مغرب 
السوق،  عن  معزول  مغرب  التعبير.  إن صح  معزول  ومغرب  محرر 
واقعه  يواجه  مغرب  املستشفى،  عن  معزول  املدرسة،  عن  معزول 
املعزول بوسائله البدائية، إن مجاال معزوال بدون طريق ال يمكن أن 
يعرف أي استثمار وال يمكن لسكانه أن ينعموا بنقل مريح وال يمكن 
أن يستفيدوا من خدمات العصر. فنحن الذين سمحت الظروف أن 
نكون مخضرمين نعيش في املدينة ونعيش في القرية نحس بالحرج واأللم 
الشديد حين نكون بالقرية ونواجه بعدة أسئلة محرجة من الساكنة 

وتبقى تدخالتنا، السيد الوزير، في كثير من األحيان غير مقنعة...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تعقيب إضافي هناك 
تفضلوا السيد النائب املحترم، آه عفوا تفضلوا السيد النائب املحترم 

السؤال ديال املعارضة تفضلوا السيد النائب من األغلبية.

 لأ ئبا لو داخ لداتك5كي0:

شكر ا لو دا لرئيس،

عن  والحديث  خاصة  الجبلية  الطرق  عن  الحديث  عند  فقط 
الصيانة األولى، سيدي الوزير، لو سمحتم األولى أن نتحدث عن جودة 
الغالب  ألن  الخدمات  جودة  الجودة  عن  نتحدث  ال  ألنه  الخدمات 
في الطرق الجبلية أنها يعني كلما اتجهنا إلى الجبل يقل كل �سيء حتى 
لالهتراء  تتعرض  والطرق  تقل  واملراقبة  الوزير،  السيد  األوكسيجين 
ملجرد أنها تيدوز عليها أول شتاء، واألولى أننا نركزو على جودة األشغال 

في الطرق القروية خصوصا وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد النائب في إطار التعقيب اإلضافي.

 لأ ئبا لو داعمرا لزض د:

السيد الوزير، الطرق هي الشرايين، هي الحياة، هي الولوج للمرافق 
العمومية التساؤل ديالنا السيد الوزير أو التعقيب ديالنا هو في طريق في 
جماعة موالي احمد، في جماعة عبد الغاية السواحل إقليم الحسيمة، 
بإنجاز  التجهيز قامت  3000 نسمة، وزارة  فبني عي�سي ودوار املخزن 
طريق على 12 كيلومتر ال زالت متوقفة إلى يومنا هذا، مما كيجعل هاذ 
الحاجات  وقضاء  للمرافق  الولوج  في  كبيرة  كتلقى صعوبة  الساكنة 

ديالها وشكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير في إطار الرد عن التعقيبات اإلضافية.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

كلفو  دارو  اللي  البرامج  د  ثالثة  كاين  برامج،  دارت  بأنه  أنا قلت 
الدولة، خزينة الدولة يعني ماليير ديال الدراهم. وكاين برنامج اآلن اللي 
كنتكلمو فيه على تقريبا 32.600 كلم، والراجح أنه سيستجيب لعدد 
ي كنتكلمو على الطرق 

ّ
من الطلبات اللي كتعلق بالطرق القروية. ولكن مل

القروية، دعونا نوضح أمرا اللي هو أسا�سي؛ شق هذه الطرق القروية 
فيه مجموعة د البرامج تكلمتي عليها، لكن الصيانة ديالها أصبحت اآلن 
ي نتكلمو على الصيانة خصنا 

ّ
من اختصاصات ديال الجهات. إذن مل

ناخذو بعين اإلعتبار أن الجهات أصبحت اآلن مسؤولة ألن هذه الطرق 
غير مصنفة وال تقع ضمن صالحيات وزارة التجهيز.

لكن مع ذلك أنا بغيت نقول واحد املسألة اللي هي مهمة، فيما 

يتعلق بالبرنامج القروي الثاني وصلنا ل%79 ديال تحقيق نسبة الولوج 

وكان مقدر أننا نوصلو لواحد تقريبا %80، لكن مزيان السادة النواب 

يعرفو بأن الشركاء -وهادي مزيان نسطر عليها-الشركاء اللي التزمو بدفع 

األقساط ديالهم لحد اآلن 885 مليون درهم لم تدفع. فال يمكن أن 
نطالب وزارة التجهيز والنقل أن تقوم بهذا األمر والحال أنه عندما تكون 

هناك توقيعات لإلتفاقيات، يسارع عدد من املسؤولين إلى توقيعها، 

لكن عند اإلنجاز يقع هذا، بطبيعة الحال فيه واحد النوع من عدم 

الوفاء. 885 مليون درهم اللي ربما غادي تكون خلقت إشكاالت في واحد 

العدد ديال الطرق. لكن نحن اآلن بصدد تعبئة هاذ املجموعة ديال 

املبالغ اللي تكلمت عليها اللي غتستجب إن شاء هللا لواحد املجموعة 

ديال األمور.

بعض السادة النواب سولوني على بعض الطرق، يعني محددة، 

أعتذر ال أستطيع اإلجابة ألن ما عنديش فكرة حول هذا املوضوع ألنه 

لم يرد في األسئلة. شكرا السيد الرئيس.
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 لو داضئيسا لجلول:

الرئاسة  على  ورد  املوالي  للسؤال  بالنسبة  الوزير،  السيد  شكرا 
كتاب من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، السؤال رقم 501 
املتعلق بإشكاالت ندرة املاء، يطلب بمقتضاه إدراج هذا السؤال ضمن 

األسئلة املوجهة إلى قطاع كتابة الدولة املكلفة باملاء.

إذن نمر مباشرة إلى السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 عن الوضعية 
أنجرة،  بإقليم فحص  العشوائية  املقالع  القانونية ملجموعة من  غير 
والتنمية.  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا أحد السادة النواب.

 لأ ئبا لو دا لحوي0احريش:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

تعتبر املقالع العشوائية مظهرا من مظاهر الفساد والريع املستشري 
إقليم فحص  تدبيرها إلختالالت خطيرة. عن  البلد، ويخضع  في هذا 
أنجرة أتحدث ولكن أيضا عن أقاليم بنسليمان، سوس-ماسة، أسا 
الزاك، وغيرها من األقاليم. لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير 

التي ستتخذونها لوقف هذا التسيب وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

شكر ا لو دا لأ ئب،

كنظن ما خافيش عليكم بطبيعة الحال أنه هاذ العدد الكبير اللي 
عندنا د املقالع اللي تيتجاوز 2000، هناك فرق مكلفة بهذه املراقبة 
طرحوه  اللي  السؤال  على  وعطفا  التقارير.  ديال  مجموعة  وتصدر 
السادة النواب، أنتم تتحدثون على جماعات معينة وهناك مقلع من 
املقالع يوجد بدوار حمران يستغل منذ 2003، كانت فعال الفرقة املكلفة 
باملراقبة ديالو الحظت مجموعة ديال التجاوزات وتم إنذاراملعنى باألمر، 
لم يمتثل، اآلن هناك بطبيعة الحال توصية باش اللجنة اإلقليمية 

لتبت في هذا اإلغالق قريبا إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

 لأ ئبلا لو دةاسع داب5لعيشا لحجر ني:

السيد الوزير، كنأكد أن هاذ املقلع لحد اليوم ما زال كيشتغل، 

لكم  كنأكد  يستغله؟  من  يحمي  ومن  يستغله؟  من  الكبير  والسؤال 
اإلقليمية  السلطة  وإلى  إليكم  املرفوعة  التقارير  بأن  الوزير  السيد 
في غالبيتها تبقى بعيدة عن الواقع، سؤال املراقبة للمقالع مطروح، 
عدم احترام دفاتر التحمالت، املساحة املستغلة غير مصرح بها كاملة، 
املراقبة البيئية غائبة، كاينة معاناة في صمت للسكان مع الغبار، نموذج 
هو  الشكايات  وتجاهل  والريع  الوزير،  السيد  الالقانون  »تاغرمت« 
اللي كيخلق ظواهر رافضة للمؤسسات، رافضة للحوار، فاقدة لثقة 
الدولة ورموزها محتاجين اليوم للمعقول والتدقيق في املسببات ديالها. 
كنتمناو تفعلو القانون 13.27 اللي جات به حكومة ال�سي عبد اإلله بن 
كيران لضبط هذه االختالالت تأمينا لحقوق الساكنة والجماعة اللي 

محتاجة للتنمية واملداخيل كالطرق واملستشفيات، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير في إطار الرد.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

السيدة  نعمموش  ما  قبايلة  قلتو  اللي  التعقيب  نفس  عندي  أنا 
اللجنة  من  طلبنا  تجاوزات،  فيه  مقلع  على  تنتكلمو  احنا  النائبة، 
اإلقليمية تغلقو ما نحكموش، إيال ما غلقاتوش في ديك الوقت يمكن 
نقولو اقتصاد الريع وكذا وكذا... ولكن نعاينو �سي شوية نشوفو. على 
كل حال هاذ األمر هذا فيه مقلع واحد اللي جا في السؤال ديالكم، وقلت 
بأنه فيه تجاوزات تم إنذار املعني باألمر لم يمتثل اآلن هناك توصية من 
الوزارة أنه يغلق. ملا تجتمع اللجنة اإلقليمية وما ديرش هاذ القضية، 
آنذاك يمكن لنا نقولو هاذ القضية اللي قلتي ديال اقتصاد الريع وكذا 

وكذا وكذا... شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو عن استغالل املقالع على 
ضفاف الوديان واألنهار للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

 لأ ئبا لو داأحمدا لت5مي:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

األحجار  تكسير  مقالع  استغالل  على  الطلب  كثر  تعلمون  كما 
واستخراج الرمال من مجاري الوديان واألنهار، مما يتسبب في أضرار 
صحية وبيئية للتجمعات السكانية القروية التي تتواجد هاته املقالع 
بين ظهرانيها. لهذا السيد الوزير، نطالبكم ما هي التدابير واإلجراءات 
التي اتخذتموها أو تعتزمون اتخاذها لدرء هذه األضرار عن الساكنة؟ 

وشكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير، الجواب.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

السيد النائب ال يخفى عليك هذا املوضوع فيه واحد املجموعة 
كاين  باملقالع،  املتعلق  القانون  كاين  التصرف  ديال  القوانين  ديال 
القانون املتعلق باملاء كاين املتعلق بدراسة التأثير على البيئة، لكن فهاذ 
السؤال بالضبط امللف خاص يتوضع لدى وكالة الحوض املائي، واللي 
بطبيعة الحال تيكون فيه دفتر تحمالت، تيكون واحد املجموعة ديال 
املعطيات تتعلق بطبيعة كميات املواد املزمع استخراجها، ثم كذلك 
دراسة التأثير على البيئة إلى غير ذلك... وعادة وهذا هو اللي جاري به 
العمل، كاينة لجنة جهوية خاصة بمهمات فحص دراسة التأثير على 
البيئة، ألن السؤال تمحور على هاذ القضية هادي. وأنا أدعو السادة 
النواب، السادة املنتخبين، أنه هاذ املواضيع ديال دراسة البيئة منين 
تكون موضوعة أنهم يعبروا على اآلراء ديالهم ألنه في نهاية املطاف القرار 

يتخذ على هذا املستوى.

قضية املقالع واألهمية ديال االقتصاد ال نقاش فيها، قد تكون لها 
تأثيرات سلبية على البيئة ما في ذلك شك ولكن راه املعول عليه فهاذ 
اللجان الجهوية اللي خاص األمور بطبيعة الحال تاخذ املجرى ديالها 

الطبيعي والصحيح السيد الرئيس.

 لو داضئيسالجلول:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب.

 لأ ئبا لو داأحمدا لت5مي:

شكر ا لو دا ل5زير،

املوضوع هو باألساس هاذ الدراسة ديال التأثير على البيئة، وهذا 
هو جوهر املشكل السيد الوزير ألنه هاذ الدراسات غالبا ما تكون ذات 
طابع نظري، وال تمت إلى الواقع البيئي املدروس بصلة. زيادة على أن 
هاته الدراسات ال تحتوي على أو ال تتضمن مؤشرات يعني علمية مرقمة 

لحصر التأثير على البيئة قبل وبعد استغالل املقلع وشكرا.

 لو داضئيسالجلول:

عن  وهو  املوالي  للسؤال  نمر  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل 
إشكالية النقل الطرقي باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا أحد السادة النواب أو النائبات.

 لأ ئبلا لو دةاأسم ءا لأ صفي:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

شكر ا لو دا لرئيس،

رغم املجهودات املبذولة في الحكومات السابقة، الزال النقل الطرقي 
باملغرب يعرف مشاكل كثيرة وعلى عدة مستويات مما يستدعي مقاربة 
شمولية وتشاركية إليجاد حلول ناجعة لتجاوز ذلك. لذا نسائلكم السيد 
الوزير، عن املقاربة أو املقاربات التي ستعتمدونها لتجاوز اإلشكاالت 

العميقة التي يرزح تحتها هذا القطاع الحيوي؟ وشكرا.

 لو داضئيسالجلول:

ج5 بكما لو دا ل5زيرا ملحترم.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

كيفما تفضلتي السيدة النائبة في الوالية السابقة، الحكومة اللي 
ترأسها ال�سي عبد اإلله بن كيران، تدارت واحد املجموعة األمور إيجابية 
جدا تتعلق بطبيعة الحال بنشر وتعميم الئحة املستفيدين من الرخص، 
اعتماد دفاتر تحمالت استغالل خدمات النقل املدر�سي لحساب الغير، 
عوضت  القروي  بالعالم  النقل  الغير،  لحساب  املستخدمين  نقل 
الترخيص بالتصريح، وهناك إعداد دفتر تحمالت كذلك بالنسبة للنقل 

السياحي.

حول  وطنية  املناظرة  واحد  تّدار  كان  هناك  الحال  بطبيعة  اآلن 
إصالح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، أو خرجات فيه واحد 
املجموعة ديال التوصيات وكاين واحد عقد برنامج اآلن يعد، ونحن 
سنستمر على كل حال على نفس املنوال في اتجاه بطبيعة الحال أن 
يكون الهدف هو الخدمة املقدمة للمرتفق تكون في املستوى، وكذلك أن 
يكون هذا القطاع شفافا عندو مردودية على اإلقتصاد الوطني، شكرا 

السيد الرئيس.

 لو داضئيسالجلول:

الكلمة لكم التعقيب، السيد النائب املحترم تفضل.

 لأ ئبا لو دامحمدامرزنق:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، نثمن عاليا املجهودات التي بذلت في قطاع النقل، 
إال أن هناك عدة إشكاالت تنتظر الحل وعلى سبيل املثال ال الحصر على 
إلى إنصافهم بخصوص  املستوى اإلجتماعي مهنيو القطاع يطمحون 
املهنيون خيرا  استبشر  لقد  ثانيا  للتقاعد؛  ونظام  الصحية  التغطية 
باعتماد العقد النموذجي، إال أن تفعيله في أرض الواقع ما زال يعرف 
عدة عراقيل. أال ترون السيد الوزير، أنه آن األوان بإصدار نص قانوني 
أن  وأظن  واملهنيين،  املأذونيات  أصحاب  بين  العالقة  ويوضح  ينظم 
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املقاربة التشاركية تقت�سي السيد الوزير، أن تكون الدولة شريكا ثالثا 
في هذا التعاقد. عملية تجديد األسطول، عملية يعني تاريخية ومشهود 
لها، إال أن هذه العملية تعرف عدة عراقيل في التنزيل، هل هذا راجع 

للمساطر؟ أم إلى أمور جوهرية أخرى؟ نريد كذلك...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير. ما عدا إن 
وجدت تعقيبات إضافية تفضلوا.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

اللي اآلن ما زال ما فيهش عقد البرنامج، أو اللي احنا تنتكلمو فيه 
مع املهنيين لرفع مجموعة من العوائق والتحفظات هو النقل الطرقي 
العمومي للمسافرين، وأنت عارف التعقيدات اللي فيه ونحن نشتغل 

فيه وأعتقد أن األمور ستسير سيرا طيبا حسنا في املستقبل.

قضية النقل الطرقي للبضائع، راه أنت عارف هاذ الوزارة عملت 
على تحريره بموجب القانون 16.99 واللي نصت أهم املقتضيات ديالو 
على إلغاء نظام الترخيص وحذف االحتكارات وهاذي كانت نقلة نوعية 

كبيرة جدا فهاذ القطاع في بالدنا، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تفعيل الوكالة الوطنية 
للسالمة الطرقية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعمرا حمي0:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير املحترم، نظرا لحاجة بالدنا إلى وكالة وطنية للسالمة 
وتفعيل  التي ستتخذونها إلحداث  اإلجراءات  نسائلكم عن  الطرقية، 

هذه املؤسسة، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة للسيد الوزير.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال املهم، بطبيعة الحال هاذ 
القضية د الوكالة جات يعني كمقترح في الوالية السابقة باش يتوج 
واحد املسار مهم تشاركي فيما يتعلق بالسالمة الطرقية، هاذ القانون 
هذا ديال 103.14 أحيل على مكتب مجلس النواب في 4 يوليوز 2016 

وعلى لجنة البنيات األساسية في 12 يوليوز 2016، بطبيعة الحال نحن 
سنسعى إلى مدارسته قريبا إن شاء هللا، باش يتصادق عليه وغيكون 
عندو واحد األثر كبير جدا على هاذ املجال ديال السالمة الطرقية، شكرا 

السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داحونا لح ضس:

شكر ا لو دا لرئيس،

أكثر من عشر  بذلت خالل  التي  املجهودات  الوزير، رغم  السيد 
سنوات، ال زالت كل مؤشرات السالمة الطرقية مرتفعة أكثر 10 قتلى 
و280 جريح يوميا، خاصة في صفوف الشباب حوالي 15 مليار درهم 
خسائر اقتصادية سنويا، مآ�سي اجتماعية بالجمل، باإلضافة إلى تعدد 
املادية  واإلمكانات  الجهود  وتشديد  الطرقية  السالمة  في  املتدخلين 
واملعنوية، ناهيك عن االختالالت التنظيمية والتدبيرية واملؤسساتية 
ومحدودية فاعلية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. كل هذا 
التعاون من أجل  وأسباب أخرى يفرض علينا اليوم حكومة وبرملانا 
إحداث وتفعيل الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية كمؤسسة عمومية 
تعنى بمسؤولية كل األنشطة املتعلق بالسالمة الطرقية على املستوى 
الوطني وتتخذ القرارات وتشرف على استعمال املوارد وتنسق الجهود 
املبذولة في مجال السالمة الطرقية من طرف كل القطاعات الحكومية 

والخاصة، ومكونات املجتمع املدني، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

ديال  القضية  في  غير  مختلفين،  حناش  ما  معك  متفق  الوكالة 
املؤشرات رجاءا الجهد اللي ّدار جهد كبير جدا نعطيك غير واحد املؤشر، 
منين تناخذو النسبة ديال الوفيات إلى العدد ديال الساكنة نحن تقريبا 
في املستوى د الواليات املتحدة األمريكية، اللي سمع هاذ الكالم يقول ال 
هادي فيه مبالغة. رجاءا هاذ القضية ديال جلد الذات راه ما خداماش 
ي هبطنا من la barre psychologique ديال 

ّ
راه احنا درنا جهد كبير مل

4000 ديال الوفيات، اآلن نحن في حوالي 3500. بطبيعة الحال في مجال 
السالمة الطرقية احنا ميت واحد تيضرنا، لكن هناك أرقام، فاألرقام 
اآلن تشير على أنه منين بدات هاذ املقاربة التشاركية، ونحن في انخفاض 
مستمر نحسن يوما عن يوم شهرا عن شهر سنة عن سنة، هاذ املؤشر 
اللي قلت لك هو مؤشر دال ومهم جدا، نحن والواليات املتحدة األمريكية 

في نفس املستوى على أساس... يعني بالنسبة للساكنة، شكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا لك السيد الوزير املحترم، شكرا. السؤال املوالي وهو آني عن 
تفعيل برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  نموذجا،  واملسالك  الطرق 

الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدالحم5ش:

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زير،

 لو دةا لأ5 با لأ ئب ت،

هناك  زال  فال  الحكومة  بذلتها  التي  الجهود  رغم  الوزير،  السيد 
واملسالك  الطرق  وخاصة  األساسية  البنيات  مستوى  على  خصاص 
القروية والجبلية، فما أنتم فاعلون في هذا الشأن السيد الوزير؟ شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

هاذ السؤال السيد الرئيس هو مكمل لألسئلة اللي كانت تطرحات 
والسيد النائب تيطرح بطبيعة الحال تفعيل برنامج تقليص الفوارق 
الترابية، وهذا بطبيعة الحال برنامج مهم جدا تم اإلعداد لهاذ البرنامج 
بالتنسيق بين وزارة التجهيز واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيه 
من  للرفع  جديدة  ومسالك  طرق  فتح  أساسية:  املحاور  ديال  جوج 
22.000 كيلومتر من الطرق القروية، أو  الولوجية، كيما قلت كاين 
250 منشأة بتكلفة 28 مليار ديال الدرهم سيستفيد منه ما يزيد على 
3,4 مليون نسمة من الساكنة القروية موزعة على 73 إقليم، 859 
جماعة، 7761 دوار؛ ثم هناك إعادة تأهيل طرق ما يسمى بطرق القرب 
املصنفة، يهم هاذ الجزء من البرنامج حوالي 8000 كيلومتر من الطرق، 
180 منشأة بتكلفة تناهز 8 ديال املليار ديال الدرهم. الوضعية الحالية 
للبرنامج هو هناك مسودة التفاقية اإلطار واالتفاقيات اإلقليمية ونحن 
بصدد انتظار اإلعالن عنه الرسمي إن شاء هللا في األيام املقبلة، شكرا 

السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدالحم5ش:

شكر ا لو دا ل5زير،

رغم هذا فال زالت هناك مشاكل كثيرة ومتعددة، وغادي ناخذ منها 
2 ديال املشاكل: فاملشكل األول هو البرنامج الوطني للطرق القروية، 
السيد الوزير، وهاذ املشكل هذا كنتكلمو عليه هاذي دابا 15 سنة أو 
ما زال ما ساالش، رغم أن يعني كنوجدو هنا جماعات اللي يعني اللي 
تبقى  وما   ،7,5% %7,5، وجهة ب  فيها ب  االتفاقية مساهمة  كانت 
لوزارتكم، ولكن وزارتكم السيد الوزير، تتملصون من يعني ربما كاين 
 ،7,5% اللي ما عندهاش إمكانية باش تخلص ديك  هناك جماعات 
فكتخليوها ضايعة فهاذ املشاريع، وهذا ما�سي ممكن، ما�سي هو الفوارق 
اإلجتماعية اللي احنا بغينا نمشيو لو، إذن هذا مشكل. واحنا اليوم أنا 
بالنسبة للخميسات فأنا مستعد ل%7,5 اللي كاينة ديال الجماعات أنها 
تأديها، ولكن باش تنفذو هذيك الطرق اللي أنتما كنتو ملتزمين بها، كاين 
هناك صندوق التنمية القروية، أنا يعني نقدر نقول ليك بأنه حتى هو 

غادي في الطريق ديال الفشل...

 لو داضئيسا لجلول:

النائبة  النائب، تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة  شكرا السيد 
املحترمة. تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لو دةاسع دةاآنتاب5علي:

 لو دا لرئيس،

السيد الوزير، العدالة املجالية هي جوهر قضايا الديمقراطية في 
أي بلد، ذلك أنها تعني استفادة املواطن من خدمات الدولة؛ من تعليم 
وصحة وطرق وماء وكهرباء على قدم املساواة دون اختالف بين الجهات 
ديمقراطية مع  األمية، وال  مع  ديمقراطية  أنه ال  ذلك  املناطق.  وبين 
الفقر، وال ديمقراطية مع الحكرة التي يستشعرها املواطن والتي تدفعه 
إلى اإلحتجاج كما وقع في الحسيمة، وغيرها من املناطق. هذا اإلحتجاج 
التنمية  بغياب وسائل  والشعور  بالتهميش،  الشعور  الذي سببه هو 
اململكة. هذه  املساواة كما نص على ذلك دستور  والنماء على قدم 
اإلحتجاجات التي ال يجب التعامل معها بالتسويف وال بالتباطؤ بدعوى 

كم حاجة قضيناها بتركها، والتعامل معها وفق مقاربة...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، شكرا، الكلمة لكم السيد النائب املحترم، تفضلوا.

 لأ ئبا لو دام5الياهش ما مله جري:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، أنا شخصيا نقدر نقول ليك أنا دري صغير وكنسمع 
السؤال  هاذ  سنة   30 القروي،  العالم  في  العزلة  وفك  الطرق  على 
اللي  احنا  أرقام.  لينا  وكتجيبو  األجوبة  نفس  كنسمعو  أو  كيتطرح 
كنطالبوكم السيد الوزير، تقراو غير الدستور مزيان هللا يجازيكم بخير، 
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راه الدستورما فيهش الفصل 47 بوحدو، راه كاين أصال الفصل 141 
والفصل 140 اللي حدد اإلختصاصات في تدبير الشأن العام السيد 
الوزير، أنتم تتهمون الجهات وتتهمون املجالس، هاذ 170 مليار السيد 
اإلقليمية  للمجالس  منها  أعطيتي  شحال  عليها  كتهضر  اللي  الوزير، 
والجهات باش تفك العزلة؟ 0 درهم في 2016 و2017، كيفاش هاذ 
الناس غادي يصايبو؟ اآلن كيجي رئيس الحكومة وكيتهم الناس كيقول 
لهم انتما ما درتوش، ورينا السيد الرئيس شحال حولتي ليهم السيد 
مبدأ  لنا  الدستور جاب  السنتين؟  فهاذ  االعتمادات  هاذ  من  الوزير 
التفريع يعني حدد االختصاصات ما بين الدولة والجماعات، ولكن ما 
بغيتوش تفعلو الدستور، السيد الوزير. شحال من سنة هاذي 5 سنين 
باش تبداو تعطيو لهاذ الجماعات، راه ما عمر مشاكل العزلة وفك العزلة 
غادي تفك من حي الرياض وغادي تم�سي إلساكن وتاونات وايمينتانوت 
وامزوضة والحوز أبدا، جبتو دستور كفء وقوانين تنظيمية انتما اللي 
جبتوها 111 و112 و113 على 14 انتما اللي جبتوها وصوتنا عليها طبقو 
معنا القوانين التنظيمية والدستور، ما طلبنا حتى �سي حاجة أخرى، 

وشكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

آخر،  إضافي  تعقيب  هناك  عفوا  الوزير،  للسيد  الكلمة  شكرا، 
تفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدا لو م5:

شكر ا لو دا لرئيس،

احنا فقط بغينا نتكلمو على هاذ ال�سي ديال املعادلة املجالية، فيما 
يخص بالنسبة إلقليم العرائش وإقليم الشاون والحسيمة، منين نوصلو 
العرائش  معدلة،  الحسيمة   ،410 معدلة  الطريق  العرائش  إلقليم 
مقطوعة تقريبا كلها محفرة. بغينا من السيد الوزير، يعجل بالصفقة 
اللي عندو مرصودة لديك الطريق هاذيك، وكنشكر الفرقاء أو املتدخلين 
القطاعات الحكومية اللي دخالت في الحسيمة بواحد الشكل إيجابي 
وبغينا هاذ القطاعات الحكومية عاود تنزل شوية للشاون، العرائش، 
وتاونات راه احنا مواطنين بحال بحال، ما�سي غير ينزلو في جهة وحدة. 
احنا مع الحسيمة مع الطلب ديالهم، بحالنا، راه ما كاين�سي �سي فرق، 
ومن جديد كنشكر الحكومة ديال صاحب الجاللة العناية ديالهم اللي 
لو حتى 

ّ
نزلو تما والعناية د سيدنا على هذا القطاع، شفت أنا اإلخوان دخ

�سي واحد ما ما تكلم على هاذ ال�سي بحال إيال الحسيمة راها معزولة، 
ال...

 لو داضئيسا لجلول:

النائب  السيد  تفضل  نظام  نقطة  آه  السيد،  لكم  الكلمة  شكرا 
املحترم.

 لأ ئبا لو داعبدا للط فانهبيا)يقطلايظ م(:

نعم جنابكم عندي نقطة نظام وفقا للنظام الداخلي، ال يجوز في 
مجلس النواب إثارة القضايا املحلية، نحن نواب لألمة وليس نظاما 
للقرى أو للجماعات. وبناء عليه القضايا املحلية هي موضوع األسئلة 
الكتابية وليس األسئلة الشفوية، لذلك نلتمس منكم فرض احترام 

القانون، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات، 
نقطة نظام؟ تعقيب إضافي، السادة النواب املحترمين، تعقيب إضافي 

آخر، تفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داعبداهللااب5ن ي5،اضئيسافريقا لعد للان لتأم ل:

ألن  اإلضافي  التعقيب  إطار  في  ألتدخل  كنت  ما  الرئيس،  السيد 
السؤال واضح والجواب واضح، أعتقد بأن الحسيمة وما يقع فيها وما 
يقع في عدد من املدن والجهات ليس قضية محلية هي قضية وطنية، 
وهاذ اإلشكال السبب ديالو هو غياب النظرة االستباقية، السبب ديالو 
هو أننا ما كنّدخلوش في الوقت املناسب، السبب ديالو هو االلتزامات 
ألنه وقع واحد التسابق في 2015 تقدم برنامج 7 د املليار ديال الدرهم، 
اليوم كنسولو على التنزيل ديالو. فلذلك هاذي من بين األمور األساسية 
واحد  عندها  تكون  كيخص  عموما  والدولة  الحكومة  كيخص  اللي 
النوع من املصداقية ما�سي منين يوقع نمشيو نطفيو هنا، ونطفيو هنا، 
ونطفيو هنا، ألن هاذ اإلشكاالت اللي كيثيرو السادة النواب هي إشكاالت 

بالفعل قد تبدو محلية، ولكن هي في عمقها عندها بعد وطني، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

أ  فيكم  يبارك  هللا  تصفيق  بدون  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلخوان جميعا الجميع، تعقيب إضافي؟ تفضل طبعا، انتهى. السيد 
والتعقيبات  األصلي  التعقيب  على  الرد  إطار  في  الكلمة  لكم  الوزير، 

اإلضافية.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

نقاربه  أن  القروية، رجاء يجب  الطرق  ديال  املوضوع  ال هو هاد 
سياقات  من  نجتزئها  األمور  بعض  فيه  نقولوش  وما  الالزم  بالهدوء 
غير ذات موضوع. الطرق القروية والطرق في بالدنا سيستمر السادة 
النواب والسادة املستشارين في طرح األسئلة حولها، ألن الخصاص 
كبير والخصاص مجاش مع هذه الحكومة، الخصاص منذ سنوات. اللي 
خصنا نعرفو هو واش مطلوب منا نتكلمو بالصراحة باش نقولو اش 
كاين؟ وال مطلوب منا نبداو نعطيو مجموعة د الوعود اللي ما كايناش؟ 
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هاذ الطرق القروية كان فيه برنامج وطني أول انتهى، وفيها برنامج وطني 
ثاني انتهى، وفيها برنامج ديال تأهيل ترابي انتهى. دابا كاين مشروع تكلم 
عليه جاللة امللك، اللي كيتعلق بالفوارق املجالية ما نحكموش عليه، 
أنا سمعت �سي نائب كيقول حتى هوغادي للخسران، هذا غير صحيح. 
واحد املجموعة د األمور دارت في بالدنا دارت ولكن كيفاش دارت؟ وما 
نقولوش أمور فحال هادي ديال إيساكن وكذا، راه حتى احنا جايين 
من العالم القروي، أنا جاي من بوعرفة، إذن أنا عارف أشنو كاين. 
وباملناسبة عندما تتكلمون عن الحسيمة راه 6 د املليار ديال الدراهم غير 
في الطرق، وخص السادة النواب يعرفو أن الطريق اللي يمكن تديرها 
في منطقة ب 900.000 درهم، في املناطق الجبلية د الريف كتديرها 
ب 3,5 حتى ل 4 د املليون ديال الدرهم للكيلومتر. وهذا الجهد، الدولة 
كتديرو، ليس منة منها، خصها تديرو. لكن هذا ما تيعنيش أنه ملا تتجي 
واحد املناسبة، نقولو بالدنا ما دار والو، وإال كيفاش تدارو هاذ الطرق؟ 
وكيفاش دارو هاذ الطرق السيارة؟ وكيفاش دارو هاذ البنيات التحتية؟ 
نحن اآلن أمام برنامج جديد اللي غيكون فيه بطبيعة الحال حوالي 
32.000 كلم، وجاء إستجابة لهاذ الطلبات د السادة النواب والسادة 
املنتخبين، واللي غادي تدخل فيه واحد العدد ديال الطرق القروية. أنا 
عندما تحدتث على أن الصيانة ال تدخل ضمن االختصاصات، ألن هاذ 
القانون خص السادة النواب يعرفوه باش ما يجيوش يرتبو على وزارة 

التجهيز والنقل �سي حاجة اللي ما كايناش.

القضية اللي شار ليها السيد النائب املحترم، د %7,5 ، ما كايناش 
%7,5 ، كاينة %15، وأنا هاذ امللف أعرفه ألنه وقعت فيه إشكاالت، 
ولكن ما عندو معنى يتطرح في مجلس النواب، ألن غادي نقول ليك أنا 
فديك الوقت كيفاش هاذ الجماعة هضرات على %7,5؟ والحال أنها 
%15. ما يمكنش عاود ثاني ما نقولش للسادة النواب  خصها تأدي 
أن كاين شركاء يوقعون وال يلتزمون، وصحيح كيوقعو وكيوقعو أمام 
جاللة امللك، ومع ذلك ال يلتزم هؤالء الشركاء. ألنه هذا واحد العمل 
تشاركي خصنا نديروه، ألنه فهاديك الحالة أشنو اللي مطلوب من وزارة 
ي ما كيأديوش الشركاء أنها إما كتوقف هذاك 

ّ
التجهيز والنقل؟ هو أنه مل

املشروع، وال كتدخلو فواحد الدائرة ديال »في انتظار أن يكون هناك 
التزام من الشركاء«. والجماعات باملناسبة راه إيال بغات تجيب الحصة 
املحلية،  للجماعات  العامة  باملديرية  عالقتها  ألن  ساهلين  راه  ديالها 
عالقة يجب أن تكون عالقة مبنية على االلتزام. احنا بالنسبة لينا غير 
منين توقعو معانا، العيب إيال وزارة التجهيز والنقل ما التزماتش بذاك 
ال�سي اللي عليها. أما ملا تناخذو جماعة هنا وجهة هنا وكنرتبو داك ال�سي 
رانا تكلمت لكم قبيلة حوالي 900 مليون ديال الدرهم، وزارة النقل 

والتجهيز ما عندهاش منين تجيبها إيال ما ووفاش هاذ الشركاء.

لكن اللي بغيت أنا نأكد عليه، هو أن البرنامج املقبل هو برنامج 
طموح جدا، وبرنامج إن شاء هللا غيستجيب لواحد العدد ديال الطلبات 
وبالتأكيد ما غيسدش الخصاص، لكن هذا دوركم السادة النواب أن 

تذكرونا بهذا األمر وأن تضعوا األصبع على الجرح في األمور التي لم نلتزم 
بها والتي كان يجب أن نلتزم بها، أخذا بعين اإلعتبار األمور املوضوعية. 

شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

املكلف  الوزير  السيد  الرئاسة من  توصلت  الوزير.  السيد  شكرا 
بالعالقات مع البرملان بمراسلة ترمي إلى ترتيب األسئلة املوجهة أو التي 
تعني القطاع املكلف بالنقل ترتيبها مباشرة بعد هاذ القطاع، ثم نمر 
لباقي جدول األعمال. ونظرا ألن السيد الوزير، هو الذي سيتولى الجواب 

عنها أيضا.

الذي  بالنقل  املكلف  القطاع  17 عن  رقم  للسؤال  مباشرة  ونمر 
وردت فيه ثالثة أسئلة، السؤال األول منها هو السؤال رقم 17 عن 
حماية حقوق مقتني السيارات املستعملة، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو داشقر 0اأم ماضئيسا لفريقا الشتر كي:

 لو دا لرئيس،

السيد الوزير املحترم، سؤالنا في الفريق اإلشتراكي عن اإلجراءات 
املتخذة لحماية حقوق مقتني السيارات املستعملة وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

شكر ا لو دا لأ ئب،

أنا بغيت غير نعطي واحد الرقم مزيان السادة النواب يعرفوه ألنه 
هو رقم دال، أو في الحقيقة كاين واحد الجهد كبير اللي خاصو يّدار أو 
 les احنا اآلن بصدد القيام به ألن التغييرات اللي تنسميوهم في فرنسا
mutations اآلن تقريبا حوالي 550.000 في 2016، ارتفعو من 400.000 
شحال  أو  تنبيعو  كاع  شحال  احنا  تنشوفو  منين  أو  ل550.000، 
تنستوردو من السيارات الجديدة عندنا حوالي 170.000، بمعنى هذا 

واحد السوق كبيرة جدا.

بنك  وضع  بصدد  اآلن  نحن  النائب،  السيد  ليك  نلخص  باش 
للمعلومات اللي غادي يسمح للناس اللي تيوقع البيع والشراء بيناتهم 
أنهم غيطلعو على الحالة ديال السيارة، بطبيعة الحال إيال ما كانتش 
فيها بعض األمور اللي مرتبطة يعني بمديرية الضرائب وال إدارة الجمارك 
املباشرة، أمور اللي غياخذو عليها معلومات دون طبيعة الحال أن نعطي 
معلومات حول املالك، غير بعض املعطيات حول السيارة ونحن بصدد 

القيام بهذا.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد الرئيس، السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داشقر 0اأم ماضئيسا لفريقا الشتر كي:

شكر ا لو دا ل5زيرا ملحترم،

بطبيعة الحال هذا قطاع كيفما كان الحال عندو أهميتو، وبالتالي 
كاين واحد الضرورة ديال التنظيم ديالو والقيام بواحد مجموعة د 
اإلجراءات اللي كتحمي جميع األطراف. األسا�سي هو حماية املستهلك 
ألن بعض املواطنين أو احنا كنعرفو اللي كيقتنيو السيارات املستعملة، 
سيارات  يقتنيو  باش  مجهود  كيبذلو  يعني  املتوسطة  الطبقة  يعني 
مستعملة فإذا بهم يفاجأون بأنها موضوع حجز أو موضوع أو أنها تم 
التصرف في الهيكل ديالها. وهاذي إجراءات اللي خصها تكون أساسية 
مضبوطة  معطيات  عندو  تكون  السيارات  كيقتني  اللي  تكون  باش 
حولها يعرف وضعيتها القانونية حتى ال يفاجأ بعد ذلك ويجد نفسه 
في ردهات املحاكم. من جهة أخرى، هاذ العملية بالشكل الذي تتم به 
بدات كتسمح بعمليات النصب واالحتيال على املواطنين، وهناك من 
أصبحوا يحترفون هذه املهمة من أجل اإلغتناء يعني من خالل النصب 
على املواطنات واملواطنين حتى أنها اآلن هناك سيارات تجوب باملدن 
بأرقام موحدة، مؤخرا ملف في الدار البيضاء يعني السيارة 3 سيارات 

برقم واحد وبالتالي يجب حماية املواطنات...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم. السؤال املوالي هو عن التوازن املجالي 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
آثار  بتقديم  متعلق  هو  املوالي  السؤال  عفوا،...  عفوا،  والتعادلية، 
التعديل األخير ملدونة السير للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة.

 لأ ئبلا لو دةامريمانحو ة:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول آثار التعديل األخير اللي عرفته مدونة 
السير وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد الوزير تفضلوا.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

اآلثار لحد اآلن ألن احنا كنتكلمو على دخول لحيز التطبيق في 11 
غشت 2016، تقريبا أقل من سنة، لكن اللي كان مهم فهاذ التعديالت 

هو تقوية املراقبة. أنا كيما قلت للسيد النائب الزميل ديالكم املؤشرات 
مؤشر  الخطورة،  مؤشر  على مستوى  تراجعية  مؤشرات  عمومها  في 
الوفيات، لكني نتكلم غير على القضية ديال أداء أجهزة املراقبة، الحظنا 
ارتفاع أعداد الغرامات التصالحية والجزافية املؤداة فورا مع مقارنة 
مع 2015: %3,45 بالنسبة للدرك امللكي، %1,6 بالنسبة لألمن الوطني، 
وهذا مؤشر مهم جدا ألنه كان املقصود عندنا هو تقوية املراقبة فهاذ 

املجال هذا، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة للسيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

 لأ ئبلا لو دةامريمانحو ة:

كيتعلقش فقط  ما  ولكن  كاين،  راه  التعديل  الوزير، هو  السيد 
النتيجة ديالتو ما كتعلقش فقط بنسبة الوفيات، ولكن بنسبة حوادث 
السير بصفة عامة، ألن التقارير كتعطي بأن ما نقصاتش بل بالعكس 

فهي في تزايد.

اإلشكال اللي كيتعلق بهاذ القانون كاين على مستويين اثنين السيد 
بمعنى  للقانون،  الوقائي  بالتطبيق  املتعلق  األول  املستوى  الوزير: 
التطبيق العادي، هذا قانون يدبر السير والجوالن بالنسبة للمغاربة 
كلهم، ولكن املالحظ أنه ما كيطبقش على املغاربة كلهم، أو حتى الحاالت 
فاش كيتطبق في بعض األحيان تيكون فيه التشديد، واللي تيكون غير 
مبرر واألمثلة فهاذ الصدد كثيرة أو ما كاين الش ندخلو فيها. إذن التعميم 
ديال هاذ القانون أو التعميم ديال التطبيق ديالو خاصو ضمانات أو 
ضوابط، أو ممكن أننا نستافدو بالتجربة ديال مجموعة متاع الدول 
ما  أو  أوتوماتيكية  املخالفات  واحد  نقولو  يمكن  كيفما  دارت  واللي 
تيبقاش للعنصر البشري فين يتدخل وتتولي واحد النوع ديال الشفافية 

واملصداقية هذا من جهة؛

من جهة أخرى السيد الوزير، كاين املستوى الثاني اللي هو بعد 

ديال  الوزير  السيد  تيوقع  اللي  اإلشكال  وهنا  معينة،  حادثة  وقوع 

الشواهد الطبية، ديال الخبراء املحلفين اللي غيديرو الخبرة املضادة، 

أو ما ننساوش الطريقة املشبوهة باش كتكون هاذ اللجنة في غياب 

نص قانوني صريح اللي كيأطر هاذ ال�سي، أو هنا املواطن كيتيه بين 

تضامن هذا مع ذاك أو بين عاوتني املسطرة اللي كتطول كتاخذ واحد 

املدة طويلة هذا من جهة. إذن فين هو املواطن اللي تيتضرر من حادثة 

السير أو تيلزمو هذاك التعويض إما باش يصلح السيارة ديالو أوال باش 

يصلح الصحة ديالو؟ ألن املغاربة واقفين بصحتهم ما واقفينش بضمان 

إجتماعي كافي، ما واقفينش بتغطية إجتماعية واضحة، واقفين غير 

بالبركة اللي كيكلوها فهذيك البركة، آش من ضمانات تعطى لهاذوك 

الناس؟ واش كاين �سي تعويض مؤقت وال دائم؟ما كاينش.
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 لو داضئيسا لجلول:

النائبة املحترمة، الكلمة.. هل هناك من تعقيبات  شكرا للسيدة 
إضافية؟ لكم الكلمة السيد الوزير للرد.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

السيدة النائبة أنا جاوبت على هاذ السؤال وخا عمليا راه ما يمكنش 

نقيموه ألن أقل من سنة باش نتفاهمو، ولكن أنا مع ذلك جاوبت أو 

ما  عاوتاني  ال  قلتي  اللي  القضية  هذيك  لكن  الغرامات،  على  ركزت 

نعمموش، أنا وزير قبطوني 2 ديال الشرطيات هنا قدام الوزارة بالسيارة 

ديالي الخاصة، أو عرفو الصفة ديالي أو رتبو عليا غرامة أو خلصتها. إيال 

كانت �سي حالة أو حاالت في البالد ما نعمموش، راه الحمد هلل بالدنا 

فيها ناس اللي تيطبقو القانون، وأنت عارفة القاعدة األصولية الشاذ ال 

حكم له، أو الحاالت من هنا ولكن خاصنا عاوتاني ننتابهو. إيال كان �سي 

واحد اللي هو بغى يستعمل النفوذ ديالو، بحال دابا �سي واحد يقول ليهم 

أنا وزير خليوني أسميتو راه اإلشكال عندو هو ما�سي عند الناس ديال 

املراقبة، لكن أنا أعطيتك مثال ونقدر نعطيك عشرات األمثلة ملسؤولين 

كبار اللي تيخلصو الغرامات، ألن األمر تغير في بالدنا نحو األحسن، واحنا 

من هاذ القبة هذه يجب أن نشجع ناس األمن الوطني والدرك امللكي 

أنهم يتعاملو بصرامة مع كل من يتجاوز القانون شكرا السيد الرئيس. 

أو هذوك اللي قبطوني 2 شرطيات...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، السؤال املوالي، واآلن السؤال وارد من نائبة، السؤال املوالي 

آني عن ظاهرة حوادث السير للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، الكلمة لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

 لأ ئبا لو داخ لدا لشأ ق:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

شكر ا لو دا لرئيسا ملحترم،

الحكومية  السياسة  إطار  وفي  ببالدنا،  السير  تنامي حوادث  أمام 

الرامية إلى الحد من هذا النزيف. نسائلكم السيد الوزير، عن مقاربة 

الحكومة لظاهرة حوادث السير، وما هي التدابير املتخذة للحد من هذا 

النزيف؟

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

شكر ا لو دا لأ ئب،

أعطيتيني الفرصة باش نكمل ذاك ال�سي اللي قلتو، أوال املقاربة 
تشاركية، إذن ال يصح فيها نقولو وزارة التجهيز دارت، ال هي مقاربة 
تشاركية كول�سي مشارك فيها. املؤشرات مزيان نقولها للسادة النواب، 
في  ل15,33%   2012 في   23,47% من  انتقل  الخطورة  ديال  املؤشر 
2016؛ مؤشر الوفيات انتقل من %6,01 سنة 2012 إلى %4,39 سنة 
إيجابية ومشجعة حيث  كانت   2017 من سنة  األولى  األشهر   .2016
تميزت بانخفاض عدد الوفيات أو القتلى بنسبة5,64 % وعدد املصابين 
بجروح بليغة بنسبة 7,5. نعاود نقول راه ميت واحد تيضرنا، ولكن 
في السالمة الطرقية على املستوى الدولي نحن نتعامل باألرقام بشكل 
جامد، وجل املؤشرات تعرف انخفاضا على مستوى بالدنا وهذا يجب 

أن ننوه به، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم التعقيب.

 لأ ئبا لو داخ لدا لشأ ق:

شكر ا لو دا ل5زير،

رغم هذه املؤشرات والجهود املبذولة في هذا اإلطار، تفيد الدراسات 
واألرقام املعلنة أن عدد الوفيات كيوصل 3800 شخص كل سنة، أي 
بمعدل عشرة قتلى كل يوم مقابل جريح واحد كل سبع دقائق، مكبدة 
خسائر تقدر 1,6 مليار دوالر سنويا، أي ما يمثل 2,5 من الناتج اإلجمالي 
املحلي. هذا الحجم املهول من الخسائر البشرية واملالية يضعنا في املرتبة 
األولى عربيا والسادسة عامليا، هذا باإلضافة إلى آثارها السلبية فيما 

يخص تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية.

أمام هذه األوضاع، هل من املفيد السيد الوزير، أن نضل نكرر 
متصاعدة،  بأرقام  لكن  النتائج  ونفس  األسباب  ونفس  الكالم  نفس 
نالحظ أنه رغم مراجعة مدونة قانون السير أن عدد حوادث السير لم 
يتراجع بالوتيرة املطلوبة رغم أن هذه املدونة هي أشد صرامة. إذن هذا 
يجعلنا نؤمن بأن هذه املقاربة الزجرية ما�سي هي بالضرورة املقاربة 
الفعالة ملعالجة هذه اآلفة اللي كنعانيو منها منذ سنوات. البد السيد 
الوزير، أن نراجع منظومتنا التدبيرية والتحسيسية للسالمة الطرقية، 
وأن نوسع دائرة اإلشراك والبرامج لننتج ثقافة مرورية إنسانية وسلوكا 
حكيما مسؤوال عن حياتنا وحيات غيرنا لعلنا نحد من هذا النزيف 
تتمكن  وحتى  الوطن  ربوع  عبر  الطرق  مختلف  تشهده  الذي  اليومي 
الحكومة من تحقيق هدف الحد من الضحايا ب20 % في أفق 2019 

كما جاء في البرنامج الحكومي وشكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

 لو داعبدا لق دضا عم ضةانزيرا لتجهيزان لأقلان لل5جوت كا
ن مل ء:

اسمح لي كاين تراجع املؤشرات تتراجع ها املسألة األولى، املسألة 
الثانية املقاربة راه تشاركية، واملسألة الثالثة راه مكاينش غيرالزجري، 
واش معقول �سي واحد يدير مقاربة تشاركية يدير فيها غير الزجري، راه 
كاين الزجري والتحسي�سي وإلى آخره...، كذلك تتقول بأنه املؤشرات 
ديالنا على املستوى الدولي، وأنا عطيتكم قبايلة املثال، منين تتاخذ 
عدد الوفيات لعدد الساكنة نحن والواليات املتحدة في نفس املستوى، 
شئنا أم أبينا هذا هو الواقع. فبالتالي كاين تراجع خاصنا نوهو به، 
واش وصلنا للمبتغى؟ أكيد ال، أكيد ال ألن عندنا 3500 سميتو ولكن 
خاص يعرفو السادة النواب أن أحد اإلشكاليات اللي عندنا في هاديك 
3500 راه 1000 اللي تيموتو من الراجلين، والراجلين راه إشكالية كبيرة 
في املدن ديالنا، رغم الحمالت ديال التحسيس وكذا لكنهم ال يلتزمون 
بواحد املجموعة ديال املقتضيات فيما يتعلق بالقطيع ديال الطريق، 

شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه 
الوطني  التراب  بإعداد  املتعلق  املوالي  القطاع  إلى  وننتقل  الجلسة. 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، نرحب بالسيد الوزير.

للسيدات  املجالي  التوازن  عن  هو  القطاع  هذا  في  األول  السؤال 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داعمراعب �سي:

السيد الوزير، مطلب التوازن املجالي لم يعد اليوم حبيس األدبيات 
ولكن أصبح في أفواه املواطنين واملواطنات في الحراك الذي يحصل في 
بالدنا اليوم. لذلك نسائلكم، ما هي التدابير اإلستعجالية التي تنوي 

الحكومة القيام بها للحد من التفاوتات املجالية الكبرى؟

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

إعد دا لتر با ل5طنيا نزيرا بأعبداهللاا يب لا محمدا  لو دا
ن لتعميران إلسك 0انس  سلا ملدنأل:

شكر الكما لو دا لرئيس،

شكرا لكم السيد النائب املحترم على هذا السؤال، فعال ما يحدث 

في بالدنا هذه األسابيع واألشهر يدل على أن هناك مجهود يتعين أن يبذل 
على مستوى التنمية املجالية وعلى مستوى جهات بعينها، التي يتعين 
اإلعتراف بأنه لم يصلها إلى يومنا هذا، لم تصلها إلى يومنا هذا ثمار 
التنمية واملجهودات التي بذلت، وبالتالي يتعين أن تتضافر جهود الجميع 

اليوم من أجل أن نعالج هذه اإلختالالت وهذه السلبيات املوجودة.

بالنسبة لنا في ما يخص الوزارة التي أتحمل مسؤوليتها، هناك بداية 
مواكبة هذه الجهات من خالل إعداد جميع الوثائق التي تؤطر فضاء 
التنمية أي وثائق التعمير التي تمكن إعداد التراب أو التعمير التي تمكن 
من التخطيط لهذه التنمية، ع�سى أن تدخل كل القطاعات بعد ذلك في 
تطبيق ما تنص عنه هذه الوثائق، وعلى هذا املستوى تبذل مجهودات 

كبيرة.

ثانيا هناك مشاريع تنموية كانت تقوم بها الوزارة خاصة فيما يتعلق 
باملجال القروي عندما كان للوزارة نصيب في صندوق التنمية القروية، 
مع األسف تعلمون بأنه لم يعد لنا نصيب في هذا الصندوق، ثم هناك 
ما نقوم به اليوم على مستوى املراكز الصاعدة، ألننا نعمل بأنه من 
ضمن القضايا الكبرى املطروحة هو بزوغ عدد من املراكز الصاعدة 
التي توجد في أمس الحاجة إلى اإلرتقاء بها وهو برنامج الذي نخوض فيه 

اليوم من خالل..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، الكلمة لكم السيد النائب املحترم 
للتعقيب.

 لأ ئبا لو داعمراعب �سي:

السيد الوزير، في الحقيقة كنا نتمنى أن يكون الوقت أوسع ملناقشة 
هذه اإلشكاليات، ولكن سبق للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية أن 
نبهنا الحكومة إلى أنه التفاوتات املجالية ما بين الجهات أحد املعضالت 
الكبرى اليوم، وهي السبب الحقيقي لعدة احتجاجات اليوم في بالدنا 
وعندما  لها  املجاورة  واملدن  الحسيمة  مدينة  فيها  بما  مدن  عدة  في 
نطرح اليوم هذه القضايا نطرحها بكثير من الحس الوطني وبكثير من 
املسؤولية، وندعو الحكومة إلى تقديم أجوبة اقتصادية تنموية وليس 
التعاطي األمني مع هذه االحتجاجات املشروعة والعادلة والتي تمس في 
قطاع واسع منها الشباب املغربي الذي يطالب بالتعليم والذي يطالب 
بالصحة والذي يطالب بالكرامة والذي رفع شعارات منذ 6 سنوات، 
يطالب بالتوزيع العادل للثروة في بالدنا، لذلك اليوم في هذه الجلسة 
الدستورية ندعو الحكومة إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والتعاطي 
الفريق  في  ونعتبر  مجتمعية  إشكاالت  عدة  مع  التنموي  اإلقتصادي 
اإلستقاللي بأنه التعاطي األمني لن يزيد األوضاع إال سوءا، ألن هذه 
املطالب هي مطالب إجتماعية، مطالب اقتصادية مشروعة مرتبطة 

بشكل أسا�سي بمجموعة من الحقوق التي أقرها الدستور..
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، قبل أن أمر للسؤال املوالي أود أن أخبر السيدات والسادة 
النواب املحترمين أنه يوجد بين ظهرانينا وفد برملاني من بوركينافاسو 
برئاسة السيد صانفوا هاليدو منسق شبكات البرملانيين البوركينابيين 
باسمكم  الصحي،  والصرف  والنظافة  للشرب  الصالح  باملاء  املكلفة 

جميعا أجدد الترحاب بالوفد وأتمنى له كامل التوفيق ومقاما طيبا.

املكلف  الوزير  السيد  من  رسالة  الرئاسة  على  وردت  شكرا، 

بالعالقات مع البرملان ترمي إلى ضم السؤالين رقم 12 و16 من نفس 

القطاع لوحدة املوضوع، ولذلك سنقدمهما دفعة واحدة ليناال جوابا 

12 هو حول مخططات  موحدا، والسؤال األول منها هو سؤال رقم 

التهيئة العمرانية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدا لحف  ني:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

ومنها  التعمير  وثائق  إصدار  في  تأخرا  املغربية  املدن  بعض  تعرف 
مخطط التهيئة العمرانية خاصة تلك التي تجاوز وقت انتهاء صالحية 
الوثائق السابقة، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات 
املتخذة من قبل وزارتكم بشأن تسريع وتيرة إنجاز هاذ املخططات؟ 

وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير، عفوا أمر للسؤال الثاني املرتبط وهو آني 

عن مخطط التهيئة العمرانية بمدن وأقاليم اململكة للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري.

 لأ ئبا لو داعبدا لرحم 0احرفي:

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دا ل5زير،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

انطالقا من إلتزامات الحكومة املنصوص عليها في البرنامج الحكومي 

فإننا  القطاعية،  الحكومية  لالستمرارية  واعتبارا  عليه،  املصادق 

نسائلكم السيد الوزير، عن السياسة الحكومية في مجالل مخططات 

التهيئة العمرانية التي تعتزمون تفعيلها في هذه الوالية؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

 لو دايب لابأعبداهللا،انزيراإعد دا لتر با ل5طنيان لتعميرا
ن إلسك 0انس  سلا ملدنأل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على هذا السؤال، فعال فيما يتعلق 
بوثائق التعمير تعلمون أن هناك مخططات توجيه التهيئة العمرانية 
الوثيقة األسمى ربما على مستوى التعمير، وهذه الوثيقة تعمل على 
تقييد الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة والخواص، فيما 
يتعلق بكيفية استغالل الفضاءات واألرا�سي والعقارات في املجاالت 
املعنية، كذلك هذه الوثائق تؤدي إلى ضرورة تقيد تصاميم التنقيط 
وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية بأحكام مخططات التوجيه التهيئة 

العمرانية.

منذ أننا صادقنا على املرسوم 12.90 تمت املصادقة على 30 مخطط 
لتوجيه التهيئة العمرانية، وبالنظر ألهمية هذه املخططات منذ 2013 
نعمل على إخراج 35 مخطط جديد، وهكذا هناك 4 ديال املخططات 
تمت املصادقة عليها ونشر املراسيم الخاصة بها وهي مخططات خليج 
واد الذهب والحسيمة الكبرى ووجدة الكبرى وتازة الكبرى، مخططان 
للحكومة قصد  العامة  األمانة  التحضيرر إلحالتهما على مصالح  يتم 
نشر املراسيم وهي الناظور الكبير وأكادير الكبير، 3 ديال املخططات تم 
اإلنتهاء من املشاورات القانونية بشأنها وهي املتعلقة بمكناس الكبرى، 
بني مالل الكبير، القنيطرة الكبرى، 1 يوجد قيد املشاورات القانونية 
ويتعلق األمر بسهل الكرت، 15 املخطط توجد قيد الدراسة، التجمع 
الحضري الرباط سال تمارة وضواحيها، أسفي الكبرى، ساحل إقليم 
العرايش، ساحل إقليم الصويرة، واد غريس، ساحل إقليم الجديدة، 
إفران- أزرو، إقليمي برشيد- بنسليمان، فاس الكبرى، العيون الكبرى، 
تجمعات الخميسات تيفلت، سيدي عالل البحراوي، طنجة الكبرى، 
تطوان الكبير، مراكش الكبرى وخريبكة الكبرى، 7 ديال الصفقات تم 
اإلسناد ديالها ملكاتب دراسات باش نصوبو املخططات ديال السطات 
الكبرى، بركان الكبرى، ساحل إقليم الدريوش، ورزازات الكبرى، سيدي 
سليمان، سيدي قاسم، ساحل إقليم سيدي ايفني وكلميم وتارودانت 
إقليم  تاوريرت،  كتهم  اللي  العروض  طلبات  ديال   3 وأخيرا  الكبرى، 
خنيفرة وحوض ماسة، وكل ذلك يدل على املجهود الهائل الذي يبذل 

من أجل الوصول إلى ذلك.

تعلمون بأن باش نوضعو هاذ املخططات هاذو هناك االستناد إلى 
املنظومة املحلية وهناك مسلسل ديال التشاور الذي يطول ألنه يتعين 
أن يأخذ بعين اإلعتبار كل الطلبات املوجودة على مستوى محلي إقليمي 
وجهوي، واليوم املجهود الذي نبذله هو مجهود الذي يهدف إلى التناسق 
باش  املتدخلة،  الوزارات  مختلف  ديال  اإلستراتيجيات  ديال  املجالي 
نحاولو نمشيو في هاذ اإلتجاه ديال التنمية املجالية اللي كنطمحو لها، 
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ولكن اليوم كذلك هاذ املخططات ما بقاتش تتهم فقط واحد املدينة 
أو الفضاء ديالها، بل والت كتهم الفضاءات املتروبولية بكاملها أو إقليم 
بكامله أو عمالة بكاملها باش تكون النظرة شمولية، وبغيت نقولكم 
في النهاية بأن املجهود اللي تبدل في هاذ األربع سنوات األخيرة كيتجاوز 
املجهود اللي تبذل في العشرين عام التي سبقت، وبالتالي هناك تسريع 
ديال الوثائق ديال التعمير، لكن نعلم بأنه مع ذلك يتعين أن يبدل 

مجهود على هذا املستوى من أجل مزيد من..

 لو داضئيسا لجلول:

العدالة  فريق  من  النائب  للسيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية.

 لأ ئبا لو داعبدا لصمداح كر:

شكر ا لو دا لرئيس،

هاد  خالل  تبدالت  اللي  املجهودات  تنقدروا  حنا  الوزير  السيد 
السنوات األخيرة، ولكن الطموح ديالنا هو أنه قبل ما تصدر قبل ما تنتهي 
املدة ديال وثائق التعمير ديال املرحلة الحالية، نكونوا وصلنا للمراحل 
النهائية ديال وضع وثائق التعمير الجديدة، ألنه التأخر في ذلك كترتب 
عليه جملة من املفاسد، أوال كيتفتح املجال للمضاربات العقارية وهذا 
كيؤدي للتضييق على اإلستثمار واملستثمرين الجادين، الحاجة الثانية، 
ال�سيء  اإلستثناءات،  ديال  لباب  مصراعيه  على  املجال  كيتفتح  أنه 
اللي كيأدي إلى تشويه النسيج العمراني ديال واحد العدد ديال املدن 
اللي كيصعاب التدارك ديالوا، ثالثا أنه كنمددوا األجل ديال تصحيح 
في  املواطنين  ديالها عدد من  الضحية  اللي كيمشيوا  بعض األخطاء 
امللكية الخاصة ديالهم اللي هو دستوريا حق مقدس، و بالتالي كيولي 
واحد املجال ديال اإلبتزاز أحيانا، ورابعا أنه التأخر تيؤدي إلى تكريس 
الغموض لدى الجماعات واملؤسسات العمومية بصفة عامة في يعني 

وضع برامج ديال إقامة التجهيزات العمومية املدرجة.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد النائب من فريق التجمع 
الدستوري.

 لأ ئبا لو دامحمدازكر ني:

شكر ا لو دا لرئيس،

ونفس  ديالكم  الجواب  سمعنا  الوزير،  السيد  الوزير،  السيد 
األجوبة تقريبا عطات نفس الوزارة في 2012 بأن املسائل راها في الطريق 
الصواب، والسيد الوزير أعتقد أن إيال استثنينا ديك االئحة اللي جبتوا 
ديال التصاميم املنجزة واخا فيها بعض التصاميم ما زالت لم تنجز 
وذكرتو راها منجزة، ما قلتوا لنا التوقيت اللي كيطلب هاديك التصاميم 

بعض التصاميم اللي خرجات للوجود، جبدتوا خريبكة مثال على سبيل 
املثال بأن التصميم ديالها راه تصادق عليه، ما زال ما تصادقش عليه أ 
السيد الوزير، وهاذ السؤال طرحناه عليكم في 2012، والتصميم مثال 
هذا كمثال طلب أكثر من 8 سنوات و ما زال لم يصادق عليه، كتعرفوا 
السيد الوزير األهمية ديال هاد التصاميم، هاد التصاميم راه هي يعني 
كاين واحد  راه  التنمية،  القاعدة ديال  القاعدة ديال اإلستثمار وهي 
الخلل السيد الوزير يعني في املنظومة، املرة اللي فاتت يعني في 2012 
املنظومة ديال تعميرية  في  النظر  بأن غادي تشوفوا إعادة  واعدتونا 
املجال كلوا، إذن ال يعقل باش التصميم ديال التهيئة نديروا فيه 10 
سنين، درنا تشخيص السنتين األولين، و8 سنين فين مشات، كتعرفوا 
السيد الوزير منين كيفوت واحد التوقيت ديال تصميم التهيئة الوثيقة 
ديال التعمير كتبقي الوكالة الحضرية كدير اللي بغات في الفصل 28، 
يعني كيبقي الوكالة الحضارية كتصرف في املنظومة على الذوق ديالها، 
و لهذا السيد الوزير حنا كنطالبوا أول مرة بالتصاميم اللي راها في طور 
اإلنجاز، يعني التسريع باإلفراج عليها، ثانيا إعادة املنظومة ديال التعمير 
 les zones ونستافدوا من بعض البلدان املجاورة، عالش ما نمشيوش
concerté عالش ما نمشيوش آلليات أخرى باش نحلوا هاذ اإلشكالية 
راه السيد الوزير الوثائق ديال التعمير راه معوق في بالدنا ديال التنمية، 

وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

إضافية،  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب إضافي.

 لأ ئبا لو داعبدا ل5دنداخرب5ش:

السيد الوزير مع كل اإلحترام والتقدير ملا تبذلونه وتبذله الحكومة 
بشكل عام، أود فقط بخصوص مخطط التهيئة يعني والحديث على 
قبل  وجهتمونها  رسالة  إلى  انتباهكم  ألفت  أن  أود  التهيئة،  مخطط 
لكلميم  الحضرية  الوكالة  مدير  إلى   40/35 الرسالة  وهي  أسبوعين 
تطلبون فيها باعتماد الصيغة املحالة على املصادقة ملخطط التهيئة في 
انتظار املصادقة النهائية، اللي بغيت نبهكم السيد الوزير أن طبقا لقانون 
التعمير وهذا اإلختصاص ديالكم املادة 27 ال سيما منها، أن مخطط 
التهيئة إذ لم تتم املصادقة عليه خالل 12 شهر يعد ملغى، والحال أن 
مخطط التهيئة ديال كلميم فيه أزيد من 900 طعن تسجلت، باإلضافة 
إلى أنه ال يؤسس كما ذكرتم في رسالتكم إلى سوق عقارية بامتياز، لكن 
يؤسس إلى نهب أمالك الخواص ونهب أمالك الجماعات الترابية الا 
سيما الجماعة الحضرية ديال كلميم والجماعة القروية ديال أسرير، 
لذلك أدعوكم السيد الوزير إلى مراجعة هذيك الرسالة ووقف العمل 
بهذا املخطط الذي علق يوم أمس مع أنه ساقط بقوة القانون ال سيما 

املادة 27 من قانون التعمير، شكرا السيد الوزير.
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 لو داضئيسا لجلول:

من  تبقى  ما  في حدود  التعقيب،  على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة 
الوقت.

 لو دايب لابأعبداهللا،انزيراإعد دا لتر با ل5طنيان لتعميرا
ن إلسك 0انس  سلا ملدنأل:

شحال باقي ديال الوقت.

 لو داضئيسا لجلول:

باقي إلى غاية 4 دقايق و57.

 لو دايب لابأعبداهللا،انزيراإعد دا لتر با ل5طنيان لتعميرا
ن إلسك 0انس  سلا ملدنأل:

طيب غنبدا، ايال سمحتيو بهاذ املسألة ديال كلميم باش نقول بأنه 
أوال هذا هو املعمول به قانونا، ما كاين �سي إجراء استثنائي اللي تعمل 
التهيئة  تصميم  وثيقة  التعمير  وثيقة  بأنما  كتعرفوا  لكلميم  بالنسبة 
le plan d›amenagement ملا كيتجاوز األجل ديال السنة كما قلتم 
وكيم�سي لألمانة العامة وما كيصدرش مع األسف كنضطروا هذا من 
الصعوبات اللي خاصنا نعالجوها، كنضطرو نعاودو من األول، طيب 
في انتظار ذلك املدن املعنية أو الفضاءات املعنية كتقبى بال وثيقة، 
لذلك كنطلبوا أنهم يعملوا مؤقتا بالوثيقة اللي وقع فيها نقاش وغنجيو 
من بعد وغنصلحو األمور في مسلسل الذي ما يمكنش نرجعو لكلميم 
الوثيقة اللي كترجع لسنة 2000، يعني هاذي 17 عام، غير مجدية، ما 
يمكنش أبدا نشتغلو بها وهذا هو الشأن بالنسبة لواحد العدد ديال 
املدن األخرى، فلذلك وما سمعته غير ذلك من أمور تأكدوا أن ال عالقة 
لها بالصواب أبدا، باش تطمأنوا متن هاد الناحية، ألن كتعرفونا حنا ما 

فيناش هاد النوع ديال املمارسات.

 لو داضئيسا لجلول:

سياسة  وآفاق  واقع  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
البيضاء للسيدات والسادة  الدار  الالئق بمدينة  محاربة السكن غير 
النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

 لأ ئبا لو داأحمدابريجل:

حنا املحلي هو اللي مطلعنا،

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

منذ انطالق امللف أو مشروع الكبير ديال معالجة ظاهرة السكن 
الغير الالئق واحد مجموعة من اإلتفاقيات والشراكات ما مفعالش لحد 
اآلن، ونعطي مثال بالدار البيضاء توقعت االتفاقية االولى في 2006 
واالتفاقية الثانية في 2010 أو البرنامج التكميلي في العهد ديالكم في 
2014، لحد اآلن كنا نفتخر بالتجربة البيضاوية، ولكن مع كامل األسف 
ما زالت هناك جيوب كبيرة ودور صفيح كبيرة في الدار البيضاء ونعطي 
مثال كاريان الرحامنة في سيدي مومن، دوار اوالد الغالية كتعرف هاد 
ال�سي السيد الوزير، نزيدو عليها عين الشق، الحي الحسني، نزيدو عليها 
دور الصفيح اللي كاين في عين السبع الحي املحمدي، كذلك في الفداء 
ديال  اآلفاق  ما عندهاش  اللي  والجماعة  أنها جماعة محاصرة  رغم 
املعالجة، ولكن راه ال زالت هناك مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، حنا اللي 
كنطلبو دابا هو أشنو غادي نديرو لهاد الكاريانات اللي بقاو؟ املجهود 
تبدل هذه حيدنا طوما حيدنا السكويلة، حيدنا زرابة، حيدنا باشكو، 
حيدنا الحي املحمدي، كاريان سونطرال، ولكن راه باقي كاريانات اخرى 
اشنو غادي نديرو لهم دابا؟ الناس بقت دابا كتفرج، كاينة محاضر، 
كاين اتفاقيات، كاين شراكات، كاين هذا، هادي سنتين كاين جمود، 
كاين ركود، ما كاينش حتى وحركة معالجاتية لهذا دور الصفيح في جميع 
املناطق اللي قلت ديال الدار البيضاء، وأخص بالذكر النقط السوداء 
اللي كاين كتجي على الهوامش ديال ديال الدار البيضاء، باإلضافة إلى 
حتى املشاريع اللي مشات ما فيهاش هاذيك التجهيزات املرافقة راه كاين 

بعض املناطق اللي معزولة ديا كيعرفوها اإلخوان هنايا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة السيد الوزير الجواب تفضلوا.

 لو دايب لابأعبداهللا،انزيراإعد دا لتر با ل5طنيان لتعميرا
ن إلسك 0انس  سلا ملدنأل:

شكرا لكم السيد النائب والصديق العزيز على هاذ األسئلة التي 
تعودنا على أن أنت تطرحها وأنا نجاوب عليها، فقط باش نقولوانت من 
الناس االولين اللي كيعتارفو بذلك املجهود اللي تبذل في الدار البيضاء 
ما تبذل حتى في �سي جهة أخرى ديال اململكة فيما يتعلق بمدن الصفيح 
والسكن غيرالالئق تعلمون ذلك، لكن التأخر اللي كان، كون أننا ما 
اشتغلناش ملدة عقود من الزمن جعل أن تراكمات علينا أمور اللي اآلن 
كنحاولو نعالجوها، فقط نعاود نعطيو صورة سريعة برنامج املدن ديال 
مدن بدون صفيح، تعلمون بأنه في 2006 تعطات انطالقة ديال البرنامج 
األول كيهم 60 ألف أسرة %93 من هاذ 60 ألف أسرة عاود سكناهم 
ما نتكلمش على املبالغ املالية املاليير ديال الدراهم، البرنامج الثاني 13 
مشروع سكني على مساحة إجمالية تصل إلى 420 هكتار باش نجزو 
13800 بقعة أرضية باش تم�سي لحوالي 27600 أسرة، هاذ البرنامج 
تنجز، وفي أحياء كثيرة اللي كتعرفهم فضل الزيتون، املروة، الحمد، 
الفتح 1، الفتح 2، القصبة، النجاح، الصفاء إلى غير ذلك من األحياء، 
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ما نتكلمش على األحياء الصفيحية الكبرى جدا، باشكو، زرابة وغير 
ذلك طوما اللي تحيدو من الدار البيضاء، البرنامج الثالث يهم معالجة 
الجيوب الصفيحية املتبقية يتعلق األمر بنحو 12000 أسرة متبقية، 
اآلن تمت تعبئة 250 هكتار تقريبا وفي شهر أبريل 2014 وقعنا على 
اتفاقية بواحد 2.4 مليار ديال الدرهم باش نقضيو على هاذ الجيوب 
اللي بقات، أعترف لك اآلن بعد هذا املجهود وبعد ضرورة اإلشارة إلى 

املجهود اللي تبذل بالنسبة لألحياء األحياء..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير املحترم، االعتراف غادي يمكن يكون في �سي 
شروط أخرى، ننتقل إلى ااألسئلة املوالية، كاين �سي تعقيبات إضافية 

السادة النواب املحترمين؟ تفضل تفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دابرنداحون:

 لو دا لرئيس،

 لو دا لرئيسا لو دا ل5زير،

 لو دةا لأ5 ب،

بالفعل السيد الوزير تنشكركم على املجهودات املبذولة في إطار 
محاربة السكن غير الالئق واللي شهدتها مؤخرا واحد العدد كبير ديال 
الدواوير اللي الضحوية ديال مدينة الدار البيضاء، لكن هناك السيد 
الوزير ملفات عالقة وجب معالجتها يعني في أقرب وقت ومنها بعض 
امللفات العالقة اللي ما زال في زرابة وطوما، السيد الوزير، أنتم تعلمون 
جيدا أن بفعل املعاناة الكبيرة ديال الساكنة ديال الدواوير اللي كتعاني 
اإلشكال  الوزير  السيد  ذلك  ومع  الجحيم  كتعيش  حقيقية،  معاناة 
اللي كاين الكبير هو أنه ال زالت املعاناة الكبيرة اهي معاناة اإلنتظار، ال 
زالت تنتظر أكثر من عشر سنوات على البرنامج امللكي منذ 2006 واللي 
بظواهر مشينة  بالفعل  واللي مرتبط  اليومية  كينعكس على حياتهم 
وخطيرة على الشباب، نلتمس منكم السيد الوزير وندعوكم إلى تسريع 
الوتيرة والوفاء باإللتزامات الحكومية وبالشركاء وبالتسريع باالتفاقيات 

واإلتزامات، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد.

 لو دايب لابأعبداهللا،انزيراإعد دا لتر با ل5طنيان لتعميرا
ن إلسك 0انس  سلا ملدنأل:

..غير هو باش نم�سي في اإلتجاه ديال السيد النائب باش نقول هناك 
تأخر مع ذلك، وربما خصنا نسرعوا من الوتيرة باش هاذ الجيوب اللي 
بقات في الدار البيضاء خصنا نتمكنو مع املنظومة املحلية مع السلطات 
املحلية مع جميع املتدخلين باش نتغلبو عليها، وأتمنى أننا فيما تبقى في 

هاذ الشهور القليلة املقبلة خاصة فيما يتعلق بمدن الصفيح و بمعية 
السيدة كاتبة الدولة سنتمكن من إعطاء هذه الدفعة التي نوجد في 

أمس الحاجة إليها، شكرا لكم.

 لو داضئيسا لجلول:

باملباني  األمر  ويتعلق  املوضوع  وحده  لهما  سؤاالن  هناك  شكرا، 
املهددة باإلنهيار وعليه أقترح عليكم السيدات والسادة النواب طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا، األول منهما للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو داس ديا بر ه ما لجم ني:

أوال رمضان كريم لكل الشعب املغربي ولكل رجال ونساء األشراف 
إلى  الحسيمة  من  البالد  واستقرار  أمن  على  يسهرون  الذين  األحرار 
الكركرات، السيد الوزير املحترم يوجد أكثر من ربع مليون نسمة في دوار 
الحاجة دوار الدوم املعاضيض وغيرها يسكنون بمباني آيلة للسقوط 
ينتظرون مصيرهم، ماذا أعدت وزارتكم املحترمة من إجراءات عملية 

في هذا الشأن؟ شكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داعبدا لفت حاأهلامكي:

ستتخذونها  التي  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد  كريم  رمضان 
ملعالجة إشكالية املنازل والبنايات اآليلة للسقوط حماية للمواطنين 

واملواطنات؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا، السيدة الوزيرة تفضلي.

 لو دةاف طألالكح ل،اك تبلا لدنللالدىانزيراإعد دا لتر با
 ل5طنيان لتعميران إلسك 0انس  سلا ملدنألا ملكلفلاب إلسك 0:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح م،ا بوما
 ملرسلي0.

 لو دا لرئيس،

في البداية أود أن أتقدم بالشكر للسيدات والسادة أعضاء فريق 
األصالة واملعاصرة املحترم والشكر موصول كذلك للسيدات والسادة 
كيفما  السؤال،  هذا  ببسط  تفضلهم  على  اإلشتراكي  الفريق  أعضاء 
كنعرفوا جميع السيدات والسادة النواب املحترمين بأن هاذ الظاهرة 
ديال املباني اآليلة للسقوط تشكل واحد املخاطر كبيرة، هاذ املخاطر 
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كتمثل على الساكنة اللي في هاذ الدور واملباني اآليلة للسقوط، كذلك 
على املارة وكذلك على املباني املجاورة، وبالتالي هاذ القضية ديال املباني 
اآليلة للسقوط تهم األحياء بأكملها في مدن عتيقة عبر التراب املغربي، 
ولكن هاد املباني والدور اآليلة للسقوط ما�سي كلها على نفس الحال، وفي 
التالي الوزارة كتعهد املكاتب الدراسات املتخصصة باش نتصنفوهم، 
فيهم من تحتاج للترميم واإلصالح، وفيهم من تحتاج إلى تقوية الهياكل، 
عاطيا  الوزارة  وبالتالي  البناء،  وإعادة  الهدم  إلى  تحتاج  من  وفيهم 
واحد األهمية كبيرة لهاذ التراث فيما يخص املباني اآليلة للسقوط، 
الثالثة  املقارنة كتعتمد واحد  القصبات والقصور، واعتمدت واحد 
ديال املرتكزات، مقاربة قانونية، مقاربة مؤسساتية، ومقاربة عملياتية، 
املقاربة القانونية صادق البرملان بغرفتيه مشكور على القانون 94.12 
الذي املتعلق باملباني اآليلة للسقوط، وفي هاذ القانون كيقترح باش 
بتتبع  الوزارة  ليها  الوكالة، وكالة وطنية مستقلة كتعهد  تكون واحد 
العمليات ديال اإلهتمام باملباني اآليلة للسقوط، كذلك كاينة واحد 
املقاربة عملياتية واللي كنعاهدوا فيها أول �سيء درنا اإلحصاء، في 2012 
درنا اإلحصاء ديال املباني اآليلة للسقوط في املغرب كلوا، وصنفناها 
للسقوط  اآليلة  واملباني  الدور  هاد  ديال  العدد  العملية،  وانطالقت 
كيبلغ واحد العدد اللي هو مهم جدا 43.697 وتمت املعالجة ديال 4086 
بناية، هاد ال�سيء في 2012، في 2013 تمت املعالجة ديال 9570 بناية، 
ما يعادل واحد 15 ألف ديال األسر، والوزارة دارت واحد البرنامج فيما 

يخص 2014 و 2015 برمجنا واحد.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيد النائب املحترم، تفضلوا.

 لأ ئبا لو داس ديا بر ه ما لجم ني:

مع احترامي السيدة كاتبة الدولة هذا عدم الجواب السيد الوزير 
يعتبر بالنسبة لنظري خاص هو فشل سياسة الحكومة في هذا املجال، 
خالل الحكومة سبق طرحنا نفس السؤال وكان جواب السيد الوزير 
جواب نظري فيه كثير من الوعود ودراسات وكذا كذا، اآلن يجب على 
الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، هناك أرواح بريئة هي من مسؤولية 
الدولة، من مسؤولية الحكومة، هذه األرواح حق الحق الدستوري 
في الحياة وحق أهم حقوق اإلنسان وهو الحياة الكريمة يجب أن توفر 
لها الحكومة هذا الحق وهذا من واجبات الحكومة، إذا لم تستطع 
الحكومة أن تفي بهذا الواجب يجب عليه أن تقدم اعتذارا للشعب، 
اآلن الوضعية كارثية، كل سنة تأخير يزيد الوضع سوء وتعقيد، هناك 
عمارات مهددة باالنهيار، هناك مباني وليس في الرباط فقط، في فاس 

ومكناس وفي سال وفي الدار البيضاء وفي جل.

 لو داضئيسا لجلول:

الفريق  من  النائب  للسيد  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلشتراكي، تفضلوا.

 لأ ئبا لو داعبدا لفت حاأهلامكيا:

للسقوط  اآليلة  املنازل  يوميا  كلنا  نرى  الدولة،  لكاتبة  شكرا 
وأصحابها السيدة كاتبة الدولة يأخذون رخصا لزيادة طابق أو طابقين، 
من املسؤول؟ وتعريض حياة املواطنين واملواطنات للموت، وإلى أين 
للسقوط؟  اآليلة  املدارس  بخصوص  وتعهداتكم  إلتزاماتكم  وصلت 

وشكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلولا:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل تفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دان5نسابناسل م 0:

شكر ا لو دا لرئيس،

البد من اإلشارة أن الدولة بذلت مجهود كبير في هذا املوضوع، 
وال يمكن أن ينكر املجهود الدولة إال من كان جاحدا أو ناكرا للجميل، 
خصوصا يجب أن نشهد شهادة حق في مدينة مراكش استفاد أكثر من 
1500 أسرة من هذا البرنامج، واآلن تعيش في أمن وأمان، نطلب منكم 
بذل املزيد من الجهود، إسراع إخراج الوكالة إلى الوجود، وباملناسبة 
أؤكد أن هاذ البرنامج الذي قامت به الحكومة هو برنامج استثنائي مكن 

العديد من األسر من العيش الكريم، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة في إطار الرد.

 لو دةاف طألالكح ل،اك تبلا لدنللالدىانزيراإعد دا لتر با
 ل5طنيان لتعميران إلسك 0انس  سلا ملدنألا ملكلفلاب إلسك 0:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد النائب املحترم، فيما يخص القضية ديال الرباط، الوزارة 
اللي  الصعوبات  كتعرفو  الرباط،  ديال  بالحالة  الوعي  تمام  واعية 
كتواجهنا باش نلقاو طريقة باش إقناع األسر، وثانيا تعبئة العقار، إذن 
الوزارة معتكفة على هاذ القضية هاذي، ويمكن اللي نقول لكم بأن 
الغالف املالي اللي رصدت الحكومة 3.1 ديال املليار والوزارة ساهمت 
بواحد أكثر من 800 مليون ديال الدرهم، إذن راه كاين واحد املجهود 

نحن نعبئ املوارد ونشتغل باألطر وحسب القانون ألن القانون.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا، إذن هكذا أتينا على األسئلة الخاصة بالقطاع، ونشكركم 
السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة على مساهمتكما في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى القطاع املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، بثالثة 
للسيدات  العمومية  باإلدارات  املتصرفين  ملف  حول  األول  أسئلة 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
أرحب بالسيد الوزير وأعطى الكلمة ألحد السادة النواب لوضع السؤال.
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 لأ ئبا لو دا لحوي0اأزنك غ:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل 
معالجة ملف املتصرفين بعيدا عن أطروحة اإلصالح الشمولي ملنظومة 

الوظيفة العمومية؟

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لو دامحمدابناعبدا لق دض،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا
 لحك5ملا ملكلفابإصالحا إلد ضةانب ل5ظ فلا لعم5م ل:

 لو دا لرئيس،

 لو دا لأ ئبا ملحترم،

أود أن أشكركم على تفضلكم بهاذ السؤال، اللي غيتيح لي الفرصة 
نتكلم على هاذ الفئة الهامة ضمن منظومة الوظيفة العمومية، وأود 
التأكيد في البداية أن الحكومة واعية تمام الوعي بالضرورة القصوى 
لتثمين العنصر البشري كمدخل أسا�سي إلصالح اإلدارة وتعزيز قيم 
النزاهة وهي من هذا املنطلق واعية تمام الوعي بالدور الهام ديال هيئة 
املتصرفين املشتركة بين الوزارات نظرا للمهام اللي كتقوم بها في مجال 
التخطيط وتنفيذ السياسات العمومية ونظرا للكفاءات التي تزخر بها، 
شخصيا مباشرة بعد زيارتي لكافة املركزيات النقابية، استقبلت اإلتحاد 
ديالهم،  املطالب  إلى  بإمعان  واستمعت  املغاربة  للمتصرفين  الوطني 
وفعال هي تحتاج إلى إلى معالجة جادة، ومباشرة بعد ذلك املصالح ديال 
الوزارة انكبت على تدقيق مختلف الجوانب املتعلقة بامللف املطلبي 

لهذه الهيئة.

 لو داضئيولا لجلول:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب، الصوت.

 لأ ئبا لو دا لحوي0اأزنك غ:

تعرفون أن هذه الفئة لحقها حيف من الناحية املهنية ومن الناحية 
الفئة  لهذه  اإلعتبار  لرد  أنه  ونعتقد  القانونية،  الناحية  ومن  املادية 
فمن الضروري إقرار نظام عادل ومنصف يضمن مسار منهي محفز 
لهذه الفئة، وخصوصا نؤكد على العدالة األجرية لهذه الفئة، يعني 
إسوة بمثالئهم من املنتدبين القضائيين، تعرفون السيد الوزير بأنه 
فارق األجور الصافي، بين هذه الفئة املتصرفين ومثالئهم من املنتدبين 
القضائيين، يصل إلى 6000 درهم شهريا، فال أعتقد أنه يمكن اليوم 
إصالح اإلدارة بدون تدبير عقالني وجيد للموارد البشرية وعلى رأسها 
هذه الفئة باعتبارها هي التي تضع السياسات العمومية وهي التي تنفذها 
وهي التي تسهر على دينامية حقيقية داخل هذه اإلدارة، فال أعتقد أن 
إصالح حقيقي لهذه الفئة وخصوصا اإلجراءات اآلنية املتعلقة بالعدالة 

األجرية وكذلك رد اإلعتبار لها من الناحية املهنية حتى تقوم يعني باألدوار 
الطالئعية املسنودة إليها في إصالح اإلدارة وحتى تقوم اإلدارة ب، يعني، 

املهام املنوطة بها، فهذه الفئة...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا، 
الوزير  السيد  هناك  الوزير،  السيد  تعقيب  النائب  السيد  تعقيب، 

تعقيب إضافي، تعقيب إضافي من بعد، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داجم لابنشقرن0اكريمي:

السيد الوزير، نرى في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، أنه 
تفاديا للمزيد من اإلحتقانات اإلجتماعية وفي إطار العدالة اإلجتماعية 
واملساواة وجب اليوم على الحكومة أن تقر بإنصاف في هذه الفئة من 
املتصرفين التي تعتبر شغيلة قوية داخل اإلدارة املغربية على األقل على 
غرار مثيالتها من فئة املهندسين واملنتدبين القضائيين وغيرهم، بما فيه 

خير لهذا الوطن، وشكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب، فريق العدالة 
التنمية، تعقيب إضافي، انتهى الوقت، الكلمة لكم السيد الوزير فيما 

تبقى من الوقت للرد، تفضلوا.

 لو دامحمدابناعبدا لق دض،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا
 لحك5ملا ملكلفابإصالحا إلد ضةانب ل5ظ فلا لعم5م ل:

أسا�سي  نظام  إقرار  املحترمين على ضرورة  النواب  السادة  أوافق 
يعتمد على مبدأ العدالة األجرية، لكن ال أوافق الرأي الذي يقول بأن 
هاذ الحل ينبغي أن يكون بعيدا عن الحلول الشمولية، املقاربة التي 
األبعاد  تراعي  واقعية  مقاربة  هي  الحكومة،  غتنهجها  اللي  اختارتها، 
الحقوقية واإلجتماعية واملهنية لهذا امللف، لكنها تراعي أيضا اإلكراهات 
املالية، وترى أنه سيكون من األفيد إدراج معالجة هاذ امللف ضمن 

اإلصالح الشمولي للنظام األسا�سي للوظيفة العمومية، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

السؤال املوالي هو عن تقييم العمل بالتوقيت املستمر للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لو دةامريماب5جمعل:

السيد الوزير، عرفت اإلدارة العمومية منذ مدة ليست بالقصيرة 
اعتماد نظام التوقيت املستمر، نسائلكم السيد الوزير، عن تقييمكم 
لنتائج هذا النظام وكذلك عن مساهمته في تجويد الخدمات املقدمة 

للمرتفقين؟
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 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

 لو دامحمدابناعبدا لق دض،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا
 لحك5ملا ملكلفلابإصالحا إلد ضةانب ل5ظ فلا لعم5م ل:

التوقيت  اعتماد  بأن  نبغي نذكر  النائبة املحترمة،  السيدة  شكرا 
املستمر جاء أوال بعد دراسة معمقة ملختلف الجوانب املتعلقة بجدوى 
اعتماد هذا النظام، وبطبيعة الحال كانت هناك مشاورات مع كافة 
الفرقاء اإلقتصاديين واإلجتماعيين قبل إصدار املرسوم ديال يوليوز 
الدولة  إلدارة  بالنسبة  العمل  د  واملواقت  األيام  كيحدد  اللي   2005

والجماعات املحلية.

بالنسبة للتقييم، فعال هناك تقييمان، هناك 2 ديال الدراسات 
اللي دارو، وحدة في 2006 والثانية في 2016، الدراسة فيها أرقام كثيرة 
واللي انصبت على 3 ديال الفئات، على املرتفقين وعلى املقاوالت وعلى 
التفاصيل  في  ندخل  ما  بدون  نقولكم  لي  ويمكن  أنفسهم،  املوظفين 
الرقمية، أن تقريبا أكثر من النصف ديال الفئات املعنية من موظفين 
أنفسهم، ومن مرتفقين ومواطنين أكدوا على تالئمهم مع هذا النظام 
وعلى التحسن في الجودة ديال الخدمات، وعلى أن هاذ النظام ال يطرح 
مشاكل كثيرة بالنسبة لهم، ثم إن مسألة الجودة د الخدمة ال يمكن 
بتحسين  تتعلق  أخرى  معايير  هناك  املستمر،  التوقيت  في  اختزالها 

ظروف استقبال وتبسيط املساطر..

 لو داضئيسا لجلول:

النائبة  السيدة  لكم  الكلمة  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمة للتعقيب، تفضلي.

 لأ ئبلا لو دةاسع دازخأ ني:

الوزارة  التي أجرتها  للتوقيت املستمر  التقييمية  الدراسة  أظهرت 
املقابل على وجود  في  أنها كشفت  إيجابيات، غير  العديد من  نفسها 
العديد من اإلخالالت في هذا اإلطار، وأوصت بعدة إجراءات مصاحبة 
واعتماد  املوظفين  ديال  للحضور  املراقبة  إجراءات  تقوية  قبيل  من 
تدابير لضمان صيرورة أو دوام الشبابيك اإلدارية، ثم مالءمة التوقيت 
هي  الوزير،  السيد  بالذات  النقطة  وهاذ  اإلداري.  للتوقيت  املدر�سي 
التي قضت مضجع األسر وخلقت واحد النوع ديال التشتت في ؤاألسر. 
السؤال ما هي اإلجراءات املعتمدة من قبل الوزارة للحد من هاذ الظاهرة 
ديال تغيب املوظفين؟ ثم ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة في الحد 
من هاذ اإلخالالت التي تنم عن غياب كبير جدا للموظفين في القطاعات 
اإلدارية؟ ملاذا لم تلجأ الوزارة أو الدولة إلى اعتماد نظام ديمومة في 
األيام السبت على غرار املرافق الحيوية في بعض الجماعات الترابية؟ 
ثم ملاذا ال تفكر الوزارة في تقييم النظام الحالي واعتماد توقيت بفوجين 

خالل اليوم وذلك لضمان النجاعة اإلدارية لضمان...

 لو داضئيسا لجلول:

النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية  شكرا السيدة 
املوالي  السؤال  لها؟  الزمن املخصص  تبقى من  للفرق فيما  بالنسبة 
حول النظام األسا�سي للوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لو دةابثيألاقرنضي:

ينتظر املوظفون منذ مدة طويلة إصدار النظام األسا�سي للوظيفة 
العمومية في إطار إصالح شامل ومنصف وحديث. لذا نسائلكم السيد 
الوزير، على املسار الذي عرفه هذا امللف وأجل اإلفراج هاذ النظام 

األسا�سي؟

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

 لو دامحمدابناعبدا لق دض،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا
 لحك5ملا ملكلفلابإصالحا إلد ضةانب ل5ظ فلا لعم5م ل:

السيدة النائبة، يمكن نقول لك بأن هناك إقرار بأن النظام األسا�سي 
للوظيفة العمومية أصبح متجاوزا، يعود إصداره إلى 1958، حتى قبل 
وجود دستور للمملكة اللي كان في 1963. هو قانون خضع ل 15 ديال 
التعديالت، حتى أصبح ال يحتمل اآلن أي تعديل، و بالتالي فالحكومة 
وضعت على عاتقها، وأنتما اسمعتوا للبرنامج الحكومي اللي قدمو السيد 
مراجعة  هي  األولوية  ذات  األساسية  اإلجراءات  من  الحكومة  رئيس 
منظومة  مراجعة  نقول  وعندما  العمومية،  الوظيفة  ديال  املنظومة 
الوظيفة العمومية، يعني إيجاد وتوفير إطار قانوني يسمح بتطوير هذا 
النظام ومالءمته مع املستجدات ومع كل التحوالت، وباألخص مالءمة 
النظام األسا�سي للوظيفة العمومية مع مقتضيات الدستور اللي جاب 
وفي  الحكامة  ديال  العامة  القواعد  وفي  األسس  في  جديدة  مفاهيم 
تحسين أو في جودة املرافق العمومية وتحسين ظروف موظفي الدولة، 
ثم هناك مستجدات  الدستور،  بها  إذن هناك مفاهيم جديدة جاء 
جديدة في مجال تدبير الرأسمال البشري، هناك آليات جديدة في مجال 
التكوين املستمر،  للوظائف والكفايات وفي هندسة  التوقعي  التدبير 

هذه املفاهيم لم تكن واردة في النظام ...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، الكلمة السيد النائب املحترم، تعقيب تفضلوا.

 لأ ئبا لو داسل م 0ا لعمر ني:

شكر ا لو دا ل5زيرا ملحترم،

انتهت  من حيث  تبدؤوا  أن  يجب  أنكم  نقول  أن  يقت�سي  املنهج 
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الحكومة السابقة، الحكومة السابقة دارت مراجعة شاملة وعميقة 
للنظام األسا�سي بمقاربة تشاركية واسعة، اليوم خاص الحكومة تحسن 
مع التردد وخاصها ما تبقاش مرتهلة التوافقات التي ال تنتهي، اليوم 
النظام األسا�سي يجب أن يأتي سريعا إلى البرملان، ألنه أداة أساسية 
الوالية  في  الوقت  من  يكفي  يمكن  باش  العمومية،  اإلدارة  إلصالح 
الحالية ألجرأته وتنزيله بما يسهم في إصالح اإلدارة العمومية السيد 
الوزير، اليوم بغيناكم تعطيونا ماهو األجل املرتقب إلحالة املشروع 

ديال املراجعة الشاملة لهذا النظام األسا�سي؟ شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

حسن  على  الوزير  السيد  لكم  وشكرا  النائب،  السيد  شكرا 
مساهمتكم في هاته الجلسة، و بطلب مرة أخرى من السيد الوزير 
بين  الذي  الزمني  الجدول  ترتيب  يعاد  البرملان  بالعالقات مع  املكلف 
أيديكم، ونمر إلى القطاع املكلف باملاء، السؤال الذي أحيل من األسئلة 
األولى أي سؤال رقم 5 املتعلق بإشكالية ندرة املاء باملغرب، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية. وبعد الترحاب 
بالسيدة الوزيرة أعطى الكلمة ألحد املتدخلين، تفضل السيد النائب 

املحترم.

 لأ ئبا لو دا لشرقيا لغلمي:

 لو دا لرئيس،

السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات التي ينبغي على الوزارة أن تتخذها 
للحد من التأثير على إشكالية الندرة املائية ببلدنا العزيز؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

نزيرا لدىا ك تبلا لدنللا شرف تا ل دضيا ف الل،ا  لو دةا
 لتجهيزان لأقلان لل5جوت كان مل ءا ملكلفلاب مل ء:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

السيد النائب، أوال أشكركم على هذا السؤال، بالدنا بحكم املوقع 
الجغرافي ديالها كتميز بواحد املناخ جاف إلى شبه جاف، بحيث معدل 
التساقطات كيتراوح ما بين 50 ملمتر في األقاليم الجنوبية إلى حدود 
800 ملم في األقاليم الشمالية، بطبيعة الحال بحكم التأثرات املناخية 
باعتبارنا بلد يعد من أهم البلدان ضحايا ديال التقلبات املناخية، ملسنا 
بجالء هناك تراجع على مستوى التساقطات املطرية في 30 سنة األخيرة 
ما بين 10 إلى %20 واالي خلفت أيضا آثار على مستوى الواردات اللي 
تناقصت ما بين 15 إلى %30، بطبيعة الحال، في ظل هاذ املعطيات 
انخرطت البالد منذ فجر اإلستقالل بطبيعة الحال في مسلسل التحكم 

نهجها  اللي  الكبرى  السدود  املائية عن طريق سياسة  املوارد  وتعبئة 
جاللة امللك الحسن الثاني رحمه هللا، وهاد السياسة بطبيعة الحال 
كتعتمد إلى االستباقية والتخطيط االستشرافية، يعني خاصنا نوجدو 
للمستقبل في الوقت املالئم عن طريق وثائق التخطيط، سواء املخطط 
الوطني للماء، أو عن طريق التخطيط على مستوى األحواض املائية 

للمخططات املديرية لتنمية املوارد املائية.

االستباقي  التدبير  باألساس  كتعتمد  الثانية  الركيزة  أيضا  ثم 
والتشاوري لحقينة السدود، يعني في كل سنة هيدرولوجية كنترقبو 
الحصص  مراجعة  على  وكنعملو  سنويا  كتطيح  اللي  التساقطات 
املخصصة لكل إستعمال، سواء كان االستعمال املوجه للماء الصالح 

للشرب أو اإلستعمال الفالحي..

 لو داضئيسا لجلول:

الفريق  أعضاء  السادة  ألحد  الكلمة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
للتعقيب، تفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دابلع داأعل5الل:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

املعلوم بأن حصة الفرد كانت في 1950 حوالي 4070 متر مكعب، 
ونزلت ل 670 في 2010 وفي األفق ديال 2030 غادي تنزل أقل من500، 
بمعنى املغرب غيكون في وضعية الندرة املطلقة للمياه، في هاد اإلطار 
الوزيرة  السيدة  في هذا اإلطار  املائي،  األمن  بالتالي سيطرح إشكالية 
نطالب بأن تكون إستراتيجية بعيدة املدى تتالءم مع اإلستراتيجيات 
القطاعية، وذلك من أجل تدبير هاذ الندرة ديال املياه، وفي هاذ اإلطار 

كاين التنويع ديال املصادر ديال املياه، في هاذ اإلطار كاين ثالثة نقط:

كنطرح تساؤل حول املشروع ديال نقل املياه من الشمال للجنوب، 
هاذ املشروع اللي كانت تدارت الدراسة ديالو بغينا نعرفو، فين وصالت 
الدراسة؟ خاصة أنه غينقل واحد 700 مليون متر مكعب من الشمال 

إلى الجنوب ب 30 مليار درهم؛

املشروع الثاني هو ديال تحلية املياه، لحد اآلن حنا عندنا %1 ديال 
التحلية ديال الناتج ديال املائي ديال الوطني بعشرة ديال املحطات...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى السؤال املوالي وهو آني عن 
تدبير، ما بقى وقت، باقي الوقت؟ آه، لو في وقت مرحبا، تعقيب إضافي، 

la Regie تفضلوا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدا لحجيرة:

شكر ا لو دا لرئيس،
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في الحقيقة عندما تكون ندرة املاء وقلته من عند هللا، ما عندنا ما 
نديرو، ولكن عندما تكون قلة املاء أو كثرة املاء وقلته في نفس املجال 
كاين اإلشكال وأعطي  العمومية، هنا فين  السياسات  الترابي بسبب 
نموذج إقليم تاونات، حباه هللا بأكثر من 3.5 مليار م3 في تراب هاد 
اإلقليم، ولكن لألسف الرجلين ديال املواطنين كاينين في املا ولكن ما 
كيقدوش يشربو، وبالتالي السياسة العمومية في هذا القطاع خاصها 
 attention ،تتبدل، يمكن يتقال بأن أننا بعاد عن ندرة املاء إلى آخره
اللي خطير في هذا الباب هو أنه كيمكن أن املواطن كيبقى يستمر يشوف 
املا قدامو في هاد الدوائر ديال غفساي وتيسة والقرية اكثر من 7 السدود 
والعطش في كل سنة كاينين الناس عطشانين والسيدة الوزيرة قامت 
بزيارة لهاد املناطق، وفي اللجنة أكدت بأن اإلقليم أكيد يعاني كنطلبو 

بأنه يكون تدخل عاجل للجواب...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال املوالي وهو آني عن تدبير، 
تفضلي،  دالوقت،  عندكم شوية  باقي  السيدة،  تفضلي  عفوا،  عفوا 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبا لو دةاحأ 0اضح ب:

لكل  الخير  مساء  الرئيس،  والسيد  النواب  السادة  الخير  مساء 
املغاربة اللي كيتفرجوا فينا، املا واحد من الحاجات اللي تيحتجوا عليها 
املغاربة، تيحتجوا عليها في زاكورة، في تنغير، وفي الحسيمة، وفي كل 
مناطق املغرب، تيحتجوا عليها في الصويرة، وفي تمارة، وتيحتجوا عليها 
في الصخيرات، وفي الشمال، ما بغيناش أجوبة كالكي، يعني فوطوكوبي 
كيفاش  عملية  أجوبة  بغينا  املقررات،  من  الدروس،  من  حافظينها 
نقضوا املغاربة من العطش؟ كيفاش نحافظوا على كرامتهم، ونحافظوا 
على نظافتهم، وعلى عيشهم اليومي الكريم؟ بغينا املغاربة ما يبقاوش 
يحتجوا على املا، بغينا املغاربة يلقاوا باش يعيشوا بشكل يومي، باش 

يشربوا، باش يطيبوا، وباش ينظفوا والدهم وبناتهم.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للسيدة الوزيرة للرد.

نزيرا لدىا ك تبلا لدنللا شرف تا ل دضيا ف الل،ا  لو دةا
 لتجهيزان لأقلان لل5جوت كان مل ءا ملكلفلاب مل ء:

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

أوال نبغي نأكد بأن ال خوف على مستقبل املغرب من العطش، املغرب 
مما يتميز به على الصعيد الدولي هو سياسة وطنية مائية ناجعة، أثبتت 
النجاعة ديالها وباعتراف املجتمع الدول، وحنا ما كنجيوش هنا نعرضو 

الدروس، اسمحوا لي وهاذ السياسة ما�سي أنا اللي جبتها، هاد السياسة 
منذ فجر االستقالل وهاذ السياسة تتميز بالدينامية، وكل عام كتحين 
ولم يعد ممكنا أننا نعتمدو فقط على املوارد املائية التقليدية، اآلن 
أصبح املغرب مطالب بتنويع مصادر التزويد والدولة كتستثمر املاليير 
ديال الدراهم من أجل تنمية املوارد املائية الغير التقليدية اللي أصبحت 
مكلفة، واملواطن املغربي إذا كان املتر مكعب كيسوا 15 درهم إلى 20 
درهم التحلية، املواطن املغربي كيأدي الثمن ديالوا بحالو بحال املواطن 
ديال الشمال في حدود درهمين إلى درهمين ونصف، وهاذ ال�سي ما�سي 
فقط ألن حنا اللي درنا هاذ ال�سي، تراكم منذ الستينات وساهمت فيه 

كل الحكومات املتعاقبة على مستقبل املغرب، شكرا لكم.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، وننتقل إلى السؤال املوالي وهو آني عن تدبير 
الثروة املائية بين مناطق الفائض ومناطق الخصاص للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

 لأ ئبا لو داضح5ا له لع:

شكر ا لو دا لرئيس،

غادي  اللي  الكبرى  املشاريع  أهم  من  أنه  يبدو  الوزيرة،  السيدة 
اللي  املناطق  السقي من  مياه  توزيع  األخضرهو  املغرب  منها  يستافد 
عندها فائض يعني من الشمال إلى املناطق الجافة أو الشبه الجافة، 
ولكن عندها أرا�سي خصبة مثال انطالقا من الخميسات أرا�سي زعير، 
كان  إيال  بعد  من  ويمكن  السراغنة،  حتى  ورديغة  الشاوية  أرا�سي 
كذلك، حنا السؤال ديالنا هو بغينا نعرفوا واش هاذ املشروع فعال 
كاين وال ما كاينش، إيال ما كاينش راه خاصو يكون، املا راه وال سنويا 
الفالحي، وحتى  الغذائي، اإلنتاج  تينقص وتينقص منو كذلك األمن 
االقتصاد املغربي، ألنه مبني أساسا على الفالحة، راه تقريبا أكثر من 
النصف ديال املغاربة تيعيشوا من الفالحة، والفالحة ما زال ما�سي غير 
الحكومة ديالكم، الحكومات وحتى الدولة مازال ما عطاوش الفالحة ما 
تستحقه،وإيال كان هاذ املشروع هذا فعال كاين بغينا نعرفوا فين وصلت 
الدراسات؟ واش املشاكل ديال التمويل موجودة؟ ألنه مشروع هذا 
ضخم وغادي يطلب مبالغ جد مهمة، ونبغي نعرف كذلك املناطق اللي 

هي مستهدفة بهاذ املشروع، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة للجواب.

نزيرا لدىا ك تبلا لدنللا شرف تا ل دضيا ف الل،ا  لو دةا
 لتجهيزان لأقلان لل5جوت كان مل ءا ملكلفلاب مل ء:

أقول بأن هاذ املشروع نقل املياه من الشمال إلى الجنوب واللي 
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كيدخل في إطار التضامن املجالي في توزيع الثروة املائية، يندرج من أهم 
املشاريع الكبرى واالستراتيجية املندرجة في إطار تفعيل املخطط الوطني 
للماء، وهاذ املشروع للكلفة ديالوا تقريبا 30 مليار درهم، كيهدف إلى 
النقل تقريبا 800 مليون متر مكعب من أحواض الو واللوكوس لسد 
الخصاص على مستوى حوض أم الربيع وحوض تنسيفت، الدراسات 
هو مشروع مهيكل، مهيكل وضخم تقريبا 500 كيلومتر ديال القنوات، 
142 كلها des galeries نفق اللي غنخترقو فيها الجبال ديال الريف، وما 
أدراك ما جبال الريف؟ ما يعرف ب la dorsale calcaire الدراسات هي 
جد متقدمة على مستوى دراسة الجدوى اإلقتصادية اللي تكلف بها 
القطاع الفالحي وعلى مستوى أيضا الدراسة التقنية اللي كيتكلف بها 
قطاع املاء، بحيث أنه تم النهاية من دراسة التأثير على البيئة الدراسة 
التصميمية، نحن اآلن في طور الدراسات اإلستكشافية الجيولوجية، 
اللي البد من التعرف على الطبيعة الجيولوجية للمسار اللي غياخذو 

هاذ املشروع حسب حتى تكتمل يعني الرؤية التقنية.

على مستوى التمويل هاذ املشروع اآلن اللي كيشرف عليه مباشرة 
صاحب الجاللة توقعت اتفاقية التمويل ديالو في إطار الشراكة الصنية 
املغربية، ملا تكتمل الرؤية ونتوفرو على جميع املعطيات التقنية ألن ما 
كيجيش ونبداو نبنيو من دبا البد من نضمنو السالمة ديال املشروع 
على املستوى التقني غنشرعو فيه إن شاء هللا في األجال ديالو املحددة، 

شكرا لكم السيد النائب.

 لو داضئيسا لجلولا:

الكلمة لكم السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

إذن نشكر السيدة الوزيرة على حسن مساهمتها وننتقل إلى آخر 
البرملان  مع  بالعالقات  املتعلق  وهو  الجلسة،  هاته  في  مدرج  قطاع 
واملجتمع املدني في ثالثة أسئلة، نرحب بالسيد الوزير والسؤال األول هو 
حول املخطط التشريعي للحكومة السيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق العدالة والتنمية، الكلمة ألحد السادة أعضاء الفريق تفضل 

السيد النائب.

 لأ ئبا لو دايج با لبق سي:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دا ل5زيرا ملأتدىا ملحترم،

نواياها  أبرز  السابقة مخططا تشريعيا دقيقا،  الحكومة  وضعت 
العملية  في  التنسيق  عملية  سهل  مما  البرملان،  أمام  التشريعية 
التشريعية، في هاذ السياق السيد الوزير، نسائلكم عن مدى استعداد 
حكومتكم لوضع مخطط تشريعي مماثل في هذه الوالية التشريعية؟ 

شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلولا:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لو دامصطفىا لخلفي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لعالق تامعا لبرمل 0ان ملجتمعا ملدني:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

شكرا على السؤال الذي طرح، هاذ الوالية املقاربة املختلفة، عالش؟ 
ألن الوالية السابقة كان عندنا تنزيل الدستور، هاذ الوالية نعتمدو 

برنامج تشريعي سنوي ومتعدد السنوات، ملاذاهي مقاربة مختلفة ؟

أوال: ما سحبناهش القوانين اللي كانت محالة على البرملان باش 
نوصلو النقاش فيها؛

ثانيا: في البرنامج الحكومي تم التنصيص على حوالي 40 نص اللي 
كنعتبرو عندو األولوية باش يوقع االنخراط فيه؛

ثالثا: نصينا في البرنامج الحكومي على لجنة عليا لتحيين وتدوين 
الدستور،  تنزيل  إشكالية  كانت عندها  السابقة  الوالية  التشريعات، 
هاذ الوالية عندها إشكالية تحيين تشريعات اللي كانت سواء في املرحلة 
اإلستعمارية أو التشريعات اللي عندنا فيها إلتزامات دولية، ولهذا قررنا 
إحداث لجنة مخصصة لذلك ستعمل على إطالق برامج ديال تشريعية 

سنوية ومتعددة السنوات، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

 لأ ئبا لو داضض اب5كم زي:

شكر ا لو دا ل5زير،

في  التعامل من خاللها  تنوون  التي  الجديدة  باملقاربة  أنوه  بداية 
الحكومة مع الوظيفة التشريعية، ولكن السيد الوزير هذا ال يمنع من 
القول أنه يجب التعامل مع الزمن التشريعي بشكل أكثر عقالنية، يجب 
التسريع من وتيرة التشريع ألن واحد املجموعة ديال النصوص من الالزم 
التحيين ديالها ألنها مرتبطة بمجموعة من الحقوق اليوم هي ضايعة 
بنصوص التشريعية متقادمة، وهذا السيد الوزير كذلك يحيلنا على 

وظيفة الثانية للبرملان، إضافة للوظيفة التشريعية الوظيفة الرقابية.

السيد الوزير، ما يمكن ليناش نستمرو في هاذ العالقة اللي الحكومة 
كترهن الوظيفة الرقابية باملوافقة ديالها، ما يمكنش للبرملان ما يقومش 
بالوظيفة ديالو ويكون في قلب اإلشكاالت اإلجتماعية واملجتمعية اللي 
كيعرفها الوطن ديالنا السيد الوزير، نتمنى أنكم تفاعلو بشكل إيجابي 
مع املبادرة التشريعية من جهة، ثانيا تفاعلو بشكل إيجابي مع الوظيفة 

الرقابية للبرملان، وشكرا السيد الوزير.
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 لو داضئيسا لجلولا:

الكلمة لكم السيد الوزير للتعقيب أو الرد.

 لو دامصطفىا لخلفي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لعالق تامعا لبرمل 0ان ملجتمعا ملدني:

لغاية  تمبرمجت  ياله  النواب  في مجلس  20 نص  كاين حوالي  راه 
اليوم 5 والحكومة معبأة باش تجي تناقش معاكم القوانين، إيال كان �سي 
إشكال أنا رهن اإلشارة في خدمتكم، ثانيا التفاعل مع األسئلة ما دام 
طرحتي املوضوع راه السيد وزير الداخلية فيما يتعلق بما يقع في مدينة 

الحسيمة.

 لو داضئيسا لجلولا:

الجهود  حول  آني  هو  املوالي  السؤال  اآلن  الوزير،  السيد  شكرا 
املبذولة لتحسين الظروف املادية اإلجتماعية ألسرة املقاومة وأعضاء 
جيش التحرير للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داعبدا لرحم 0ا لعمري:

 لو دا لرئيس،

مع سيا ل5زيرا ملحترم،

 لو دةا لأ ئب تان لأ5 با ملحترمي0،

ال شك أن أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير تحظى بإهتمام كبير 
من طرف الحكومة كما جاء في تصريحها ومن هاد اإلطار نسائل السيد 

الوزير عن التدابير التي ستتخذونها لتحسين وضعية هاد األسر عمليا؟

 لو داضئيسا لجلولا:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

 لو دامصطفىا لخلفي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لعالق تامعا لبرمل 0ان ملجتمعا ملدني:

أشكر على طرح السؤال، مجموع املستفيدين من تعويضات في إطار 
للمنتمين ألسرة  نقدية ومنافع وامتيازات عينية  تعويضات  امتيازات 
املقاومة وجيش التحرير 19459، باإلضافة للمعاش ديال العطب اللي 
كيستافد منو 25618 أيضا تدارت إجراءات تتعلق بالتأمين الصحي 
اإلجباري بشقيه األسا�سي والتكميلي واإلسعاف الطبي، تدارت إجراءات 
املرتبطة بضمان دخل مادي قار يكفل  املشاريع  يتعلق ببعض  فيما 
العيش الكريم في إطار املساعدات واإلعانات ملشاريع مدرة على الدخل 
وأيضا تدارت مشاريع أخرى تتعلق اإلستفادة من بعض األنظمة اللي 
كتيح بعض اإلمتيازات في وطننا، أيضا كاين توجه إلى مراجعة مستوى 

قمة التعويضات النقدية من خالل صدور القانون 62.14 واملتعلق 
بمعاش العطب بحيث أن هذا مكن من تحسين بنسبة 30 % من قيمة 

النقطة العددية املمنوح على أساسها الراتب، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب.

 لأ ئبا لو داعبدا لرحم 0ا لعمري:

شكرا للحكومة على اإلهتمام بهذه الفئة التي تستحق في الواقع 
التمييز إيجابيا، فمطلبنا ملح هوإعادة النظر في الوضعية املادية لهذه 
األسر، وكذا تعميم التغطية الصحية على أفرادها، كما أننا في الفريق 
الحركي ندعو إلى العناية كذلك باملناطق التي شهدت معارك نضالية ضد 
املستعمر والتي تعاني حاليا من التهميش واإلفتقار إلى أبسط مقومات 
العيش، باملناسبة لي قائمة لتأكيد ضرورة اإللتفاتة للتمييز اإليجابي 

ألبناء املقاومين في الولوج للوظيفة العمومية، والسالم.

 لو داضئيسا لجلولا:

الرد تفضلوا السيد الوزير ما تبقى من الوقت.

 لو دامصطفىا لخلفي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لعالق تامعا لبرمل 0ان ملجتمعا ملدني:

أضيف أن راه 1825 مشروع يدعم حاليا باإلضافة ل113 تعاونية 
و138 جمعية تعنى بهذه الفئة.

 لو داضيسا لجلولا:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير هو آني عن اإلجراءات املتخذة 
من قبل الحكومة من أجل ضمان قانونية وشفافية التمويل الخارجي 
لجمعيات املجتمع املدني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل السيد النائب 

املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدابأجل5ل:

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زير،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

وزير  السيد  به  وصرح  سبق  ما  وكذا  املعطيات  من  عدد  تشير 
الداخلية على أنه التمويل الخارجي لجمعيات املجتمع املدني يفوق بكثير 
الدعم العمومي، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة 
من قبل الحكومة من أجل ضمان قانونية وشفاقية التمويل الخارجي 
لجمعيات املجتمع املدني وكذا اإلجراءات املزمع اتخاذها من أجل رفع 

حصة الدعم العمومي الوطنية لهاته الجمعيات، وشكرا.
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 لو داضئيسا لجلولا:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

 لو دامصطفىا لخلفي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لعالق تامعا لبرمل 0ان ملجتمعا ملدني:

أوال فعال التمويل األجنبي كبير، ولكن ما يمكنش نقولوا كيفوق 
الدعم العمومي، راه غير الدعم املمنوح عن طريق الجماعات الترابية راه 
حوالي 700 مليون درهم، في السنة املاضية وصل الدعم التمويل األجنبي 
القيمة ديالو املصرح به، ألن ما�سي كل الجمعيات تتصرح، حوالي 919 
مليون درهم، اللي صرحوا فقط 229 جمعية، في هذا املسار ايال رجعنا 
2012 فقط في 2012 كانت 154 جمعية و244 مليون درهم، اإلجراءات 
للي ّدارت وهنا كاين توصيات عند لجنة مراقبة املالية العمومية على 
مستوى القانوني هي متاحة لكم باش تطرحوها كمقترحات قوانين ما 
دام هي انبثقات على املؤسسة التشريعية وآنذاك نقومو بالتفاعل معها 

بشكل إيجابي، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم، التعقيب.

 لأ ئبا لو داج5 داعر قي:

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زير،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

بدوري أتمنى رمضان مبارك سعيد لكافة املغاربة حيث ما ُوجدوا و 
لألمة اإلسالمية جمعاء.

السيد الوزير، لقد أصبح الجميع يعي فاعلية الدور الذي يمكن 
خدمة  في  ومساهمتها  التنمية  في  املدني  املجتمع  جمعيات  تؤديه  أن 

مصلحة الوطن عموما، هذا عندما تلقى الدعم الذي يؤهلها لالشتغال 

يتم  أن  واألضمن  واألجدى  منقوصة،  غير  واستقاللية  عالية  بمهنية 

دعم الجمعيات في إطار سياسة وطنية حقة متكاملة وإال فإنها ستلجأ 

منطقيا إلى جهات أخرى، علما أن الدعم لن يكون في هاته الحالة من 

باب اإلحسان، بل وقد تكون وراءه انتظارات خفية في غالب األحيان 

قد ال تنطلي على بعض الجمعيات التي تشتغل مشكورة في هذا املجال، 
لكنها قد تنطلي على البعض اآلخر، والخطير أن هاته اإلنتظارات تكون 

أحيانا ذات بعد فكري وثقافي تؤثر سلبا على هويتنا الوطنية، من هنا 

نطالب الحكومة بإيالء موضوع دعم الجمعيات ماديا ومعنويا...

 لو داضئيسا لجلول:

عفوا انتهى الوقت السيد النائب املحترم، ما�سي غير انتهى، تفضلوا 

السيد الوزير، أنا اللي ما انتبهتش، الرئاسة اللي ما انتبهاتش، ال ال 

كنشوف �سي حاجة أخرى، تفضلوا السيد الوزير، تنعتذر.

 لو دامصطفىا لخلفيا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 0ان ملجتمعا ملدني:

أوال- الحكومة ستتفاعل باش نأكد عليها األسبوع املقبل إن شاء 

هللا، السيد الوزير الداخلية غادي يجيو وغيوقع نقاش على القضايا 

ارت حول بعض األقاليم، فيما يتعلق باملوضوع ديال الدعم ديال 
ّ
اللي ث

الجمعيات اآلن عندنا تراكم من الناحية القانونية، املبادرة التشريعية 

ال دالبرملان وال ديال الحكومة في هاذ املجال من أجل ضمان الولوج 

الشفاف والعادل الذي يحقق تكافؤ الفرص واللي كيأطرو القانون هاذ 

ال�سي هو املشروع ديالنا..

 لو داضئيسا لجلول:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا لكم على حسن مساهمتكم، 

وشكرا لكم السيدات والسادة النواب املحترمين،اضفعتا لجلول.
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محررا لجلولا لث ي لان لعشرين

 لت ضيخ: الثالثاء 11 رمضان 1438 ه )6 يونيو 2017 م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  أوزين،  محمد  السيد   لرئ سل: 
النواب.

 لت5ق ت: ساعتان وثمانية دقائق، ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة الثامنة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدنلا ةعم ل: 
الحكومية التالية:

الداخلية

العدل

الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية

 لو دامحمدان لزين،اضئيسا لجلول:

 إلخ5 0،ا ةخ5 تا لصحف ي0.

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح م،ا بوما
 ملرسلي0.

أنتم اديا ستم اسالماضبيافالن0،

افتتحت الجلسة،

 لو دةا ل5زض ءا ملحترمي0،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

إطار  وفي  الشفهية،  لألسئلة  الخاصة  الحصة  في  مجددا  نلتقي 
مراقبة العمل الحكومي وذلك طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال 
جدول  ويتضمن  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام  مواد  بمقتضيات 
واآلن  مختلفة،  وزارية  قطاعات  يهم ستة  18 سؤاال شفهيا  أعمالها 
أطلب من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، 

فليتفضل مشكورا.

 لأ ئبا لو دا لو لكاب5ل05اأمي0ا ملجلس:

شكر ا لو دا لرئيس،

توصلت رئاسة املجلس:

من املحكمة الدستورية بالقرار رقم 17/09 الذي صرحت بمقتضاه 

برفض الطعن املتعلق بالدائرة االنتخابية تنغير.

قانون  بمشروع  املجلس  مكتب  توصل  املستشارين  مجلس  ومن 
املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017 في قراءة ثانية.

وتوصلت رئاسة مجلس النواب ب 172سؤاال شفويا و80 سؤاال 
كتابي و17 جوابا عن األسئلة الكتابية، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكر ا لو داأمي0ا ملجلس،

 للتذكير فقط أخبر السيدات والسادة النواب األفاضل على أنه 
للدراسة والتصويت على مشروع  ستعقد جلسة تشريعية تخصص 
قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017 في قرائة ثانية له، وذلك 
مباشرة بعد حصة األسئلة هاته، وكذلك أود أن أخبر السيدات والسادة 
النواب املحترمين على أنه وتطبيقا ملقتضيات النظام الداخلي وال سيما 
سيتم  العامة  الجلسات  في  بالحضور  واملتعلقتين  و99   98 املادتين 
الشروع في ضبط وتتبع الحضور ابتداء من هذه الجلسة، وقد تم توزيع 
البطاقة اإللكترونية الخاصة بضبط الحضور على السيدات والسادة 

النواب املحترمين، ياله عاد بدينا، تفضل.

 لأ ئبلا لو دةاحك ملابلقو نيا)يقطلايظ م(:

نلتمس منكم قراءة سورة الفاتحة على شهداء حادث السير الذي 
وقع بإقليم خنيفرة البارحة والذي كانت الحصيلة فيه ثقيلة جدا، 

شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

بالشفاء  ودعوتنا  الضحايا  هللا  رحم  الرئيس،  السيد  تفضل 
في  اآلن  أستأذنكم  والسادة  السيدات  والجرحى، حضرات  للمصابين 

بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، وتفضل.

 لأ ئبا لو دامصطفىا لشأ نيا)يقطلايظ م(:

 لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

غير بسرعة غير كنا كنتظروا أنه يتم إنصاف بناء على املقتضيات 
الحكومة،  في مراقبة عمل  النواب  ديال  والدور  يعني  الدستور  ديال 
الثاثلة وحنا  املرة  هادي  املعارضة،  ديال  الحقوق  في ضمان  وكذلك 
كننتظروا بأنه يتم إنصافنا، ما معنى تعطي لنائب 15 ثانية باش يوضع 
غير  يعقب، هذه  باش  الثواني  ديال  عليه؟ وخمس  السؤال وجاوب 
مقبولة خاص واحد الحد أدنى يتناقش خاص واحد الشوية داملرونة، 
إيال بغينا النواب يقوموا بالدور ديالهم، هذا غير مقبول وغير معقول أو 
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ال هذا فيه واحد النوع داإلقصاء باإلضافة ألنه راسلنا السيد الرئيس 
رئيس مجلس النواب في هاذ الباب بخصوص حتى الوسائل دالعمل 
خاص يعلم الجميع بأن إلى حدود اليوم ليس لنا مكتب وال موظفون 
إيال بغينا فطوكوبي تنخرجوا لباب األحد باش نديروها وهاد ال�سي غير 

مقبول.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا املالحظة هي سجلناها غادي نرجعوا ليها في مناسبة إن شاء هللا 
قادمة، إذن قلت نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول 
أعمالنا ونستهلها بقطاع الداخلية، واملالحظ أن هناك ستة أسئلة آنية 
لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالبرنامج التنموي اإلستعجالي اآلني 
بمنطقة الحسيمة، لذلك كما جرت العادة سيتم طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير املحترم، إذن السؤال األول 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لو دات5ف قاكم ل:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

السيد الوزير، عن املشروع التنموي ملنطقة الحسيمة، نسائلكم 
عن إستراتيجية الحكومة في تدبير هاذ املشروع؟ وشكرا.

 لو داضئيسالجلول:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فلتتفضل 

السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لو دةاضف علا ملأص5ضي:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 
مللف  واالجتماعية  االقتصادية  املطالب  احتواء  أجل  من  الحكومة 

حراك الريف؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الثالث للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة.

 لأ ئبا لو داف ضنقا لط هري:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

يعرف إقليم الحسيمة بما يزيد عن ستة أشهر عدة احتجاجات 
اإلقتصادية  بالتنمية  املطالبة  األبرز  عنوانها  مستمرة  وتحركات 
لذلك  وخطيرة،  كثيرة  ومواقف  أحداث  تلتها  للمنطقة،  واإلجتماعية 
وما  بالحسيمة؟  الوضع  حقيقة  ما  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 
هي األسباب التي تقف وراء هذه األحداث؟ وما هي املقاربة الحكومية 
املعتمدة لتطويق هذه األزمة والتفاعل اإليجابي مع املطالب املشروعة 

والعادلة للساكنة؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

للسيدات  الرابع  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داعمرا لزض د:

 لو دا لرئيس،

السيد الوزير، تفعيال لبرنامج الحسيمة منارة املتوسط، نسائلكم 
هاذ  لتنفيذ  الواقع  أرض  على  املتبعة  اإلجراءات  عن  الوزير  السيد 

البرنامج الذي قدم بين يدي صاحب الجاللة بتطوان؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

النائب، نمر للسؤال قبل األخير للسيدات والسادة  شكرا السيد 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدا لفر لي:

شكر ا لو دا لرئيس،

إخ5 ني،اأخ5 تيا لأ5 با ملحترمي0،

اآلتي  السؤال  نطرح  للمجلس  الداخلي  القانون  ملقتضيات  طبقا 
حول ما يسمى بحراك الريف والذي طال أمده، نتمنى من الحكومة أن 
تعطي للمجلس املوقر ما هو العمل والبرامج التي تعدها لهذا الغرض؟ 

وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

واألخير  السادس  للسؤال  ونمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي فلتتفضل 

السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

 لأ ئبلا لو دةا لوعدنلابنوهلي:

شكر ا لو دا لرئيس،
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 لو دةان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

نتابع جميعا ما يقع في منطقة الحسيمة من احتجاجات تطالب 
بشكل مشروع مطالب أجتماعية وإقتصادية، ما هي اإلجراءات التي 

قررتها الحكومة لتنفيذ برنامج تنموي استعجالي آني باملنطقة؟ شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جواب السيد الوزير، نرحب بالسيد 
الوزير معنا، طبعا لكون أسئلة وحدة املوضوع، فليتفضل السيد الوزير 

على املنصة.

 لو داعبدا ل5 فيالفتيت،انزيرا لد خل ل:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

في البداية أتقدم بالشكر للفرق البرملانية التي أتاحت للحكومة فرصة 
تنوير ممثلي األمة، ومن خاللهم الرأي العام الوطني بشأن التطورات 
التي يعرفها إقليم الحسيمة، وذلك حتى يتمكن الجميع من تكوين فكرة 
واضحة عن الجو العام السائد، ويكون على بينة من املجهودات التي تم 

القيام بها من طرف الدولة في التعامل مع مطالب الساكنة.

يؤكده  والذي  املوضوع،  بهذا  النواب  والسادة  السيدات  اهتمام 
العدد الهام من األسئلة التي تم طرحها خالل هذه الجلسة العمومية 
التفاعل اإليجابي مع انشغاالت  الكبير للحكومة على  يوازيه الحرص 
هذه  على  غيرتنا جميعا  النهاية  في  يجسد  مما  التشريعية،  املؤسسة 
املنطقة العزيزة، ورغبتنا األكيدة في جعلها نموذجا تنمويا متميزا، كما 

يريد لها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

واألكيد أن الدينامية التي تميز أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية 
ما هي إال جزء من املسار املؤسساتي الذي طبع التجربة املغربية، كتجربة 
تسير بخطى ثابتة نحو استكمال بناء مقومات املنظومة الديمقراطية 
وأسس دولة الحق والقانون، قوة التجربة املغربية هي نتاج لحكمة 
وتبصر املؤسسة امللكية ودورها في تعزيز الصرح الديمقراطي ببالدنا 
مدعومة بثقة الشعب املغربي، وتعلقه بأذاب العرش العلوي املجيد 

عن وعي وقناعة.

تراكمات  أفرزت  امللكية  للمؤسسة  اإلستراتيجية  الرؤية  هاته 
ومكتسبات سياسية جد هامة توجت بدستور فاتح يوليوز 2011، الذي 
يعد مدخال ملرحلة سياسية جديدة ونوعية ومحطة مفصلية لوال ذلك 
التفاعل البناء بين إرادتي اإلرادة القوية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده، وإرادة الشعب املغربي بمختلف قواه الحية.

إن املنظومة اإلصالحية التي انخرط فيها املغرب اتسمت بفتح العديد 

واإلجتماعية  منها  السياسية  اإلتجاهات  مختلف  وفي  األوراش،  من 
إلى تحقيق  واإلقتصادية والثقافية والبيئية، والتي تهدف في مجملها 
مستويات تنموية كفيلة بتوفير شروط العيش الكريم للمواطن املغربي 
أوال وأخيرا، وفي بيئة آمنة ومستقرة في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات 

املواطنة.

مجهودات املغرب في هذا الصدد تجاوزت مرحلة التخطيط وحققت 
نتائج ملموسة وبادية للعموم سواء على مستوى مؤسساته الدستورية 
الفاعلة أو على مستوى اقتصاده املتين وبنياته التحتية أو على مستوى 
املؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية التي تتعزز مرحلة بعد مرحلة وفق 

مبدأ التدرج.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

إن إقليم الحسيمة شأنه شأن باقي أقاليم اململكة، استفاد بدوره من 
هذه الدينامية التي يعيشها مجموع التراب الوطني من خالل مؤسسات 
ديمقراطية  وأجواء  املنطقة  لساكنة  الحرة  اإلرادة  تعبرعن  منتخبة 
تمارس فيها الحقوق الفردية والجماعية بكل حرية وتنشط فيها األحزاب 
والنقابات وجمعيات املجتمع املدني وفق صالحياتها الدستورية، فضال 

عن املجهودات التنموية التي تم بذلها في املنطقة في السنوات األخيرة.

التنموي  حقا هذه املجهودات تبقى غير كافية لتحقيق املنسوب 
نموا  تعرف  التي  ومتطلباتها  الساكنة  الحتياجات  لإلستجابة  الكافي 
مضطردا مرحلة بعد مرحلة وجيال بعد جيل، غير أن الدولة واعية بذلك 
مما جعلها تحرص على تبني مقاربة استباقية تتوخى جعل املنطقة قطبا 

تنمويا في مستوى مؤهالتها الطبيعية وطاقاتها البشرية.

من أجل ذلك تم وضع برنامج تنموي مندمج متعدد األبعاد، يهم 
عليه  أطلق  والذي   2019-2015 الحسيمة  إلقليم  املجالية  التنمية 
إسم الحسيمة منار املتوسط، بغالف مالي قدره 6.5 مليار درهم. حيث 
أعطيت انطالقته بتاريخ 17 أكتوبر 2015 أمام صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده، بمدينة تطوان، هذا البرنامج مدعوما 
 90% من  ألكثر  يستجيب  باإلقليم  الخاصة  التنموية  البرامج  بباقي 
من املطالب اإلجتماعية واإلقتصادية املعبر عنها من طرف الساكنة 
املحلية، بل أن األوراش واملشاريع املبرمجة تتجاوز الوثيقة املطلبية 
التي تم الترويج لها في بداية الحركات االحتجاجية والتي تضم 21 مطلبا 
تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية املعنية التي 

حرصت على التجاوب اإليجابي معها نقطة بنقطة.

وفي هاذ اإلطار، أود التأكيد على أن األشغال سوف تنتهي في املدة 
املحددة لها يعني 2019 وخا بدات شوية مأخرة، نهاية األشغال غادي 
تكون في 2019 إن شاء هللا، أعود ألقول مشاريع طموحة تم إعدادها 
السياق  هذا  في  تحظى  حيث  للمنطقة،  امللحة  اإلحتياجات  حسب 
املشاريع الخاصة بالبنيات التحتية بأهمية بالغة، بغية تعزيز قطاع املاء 
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الصالح للشرب كمجال حيوي وتأهيل الطرق واملسالك لفك العزلة عن 
العالم القروي واملشاريع املرتبطة بالتأهيل املجالي فضال عن املنشآت 

الرياضية.

إضافة إلى ذلك تم إيالء عناية خاصة لتأهيل املراكز القروية وتعزيز 
البنيات الصحية والتعليمية وأوراش أخرى ال تقل أهمية عن سابقاتها 
األحياء  تأهيل  وإعادة  الفيضانات  من  والحماية  الفالحي  كاملجال 
الناقصة التجهيز واملجاالت اإلجتماعية والدينية والثقافية والتكوين 

املنهي.

البرنامج، هناك عدة أوراش أخرى قيد اإلنجاز  وفضال عن هذا 
نواة جامعية تستوعب شباب  بينها مشروع إحداث  الدراسة من  أو 

املنطقة وتعفيهم من عناء التنقل إلى مدن أخرى.

ووعيا بالتداعيات اإلجتماعية التي تطرحها إشكالية التشغيل على 
املستوى الوطني بما فيها إقليم الحسيمة، فإن الحكومة تعمل بجدية 
على إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة، قابلة الستيعاب 
الطاقات الشبابية التي يزخر بها اإلقليم، عبر إدماجهم في سوق الشغل.

كل هذه املجهودات املبذولة من طرف الدولة تطرح أكثر من عالمة 
االحتجاجي  السلوك  على  البعض  إصرار  من  املغزى  حول  استفهام 
اليومي واملتواصل رغم التجاوب اإليجابي للحكومة مع مختلف املطالب 

املعبر عنها.

مع  الحكومة  فتحته  الذي  الحوار  باب  دفع  في  مصلحة  له  ومن 
الساكنة ومختلف الفاعلين املحليين إلى الباب املسدود؟ وكذلك من 
املستفيد من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في املنطقة وخلق حالة 

اإلحباط.

تساؤالت تجد مصداقيتها أكثر إذا ما تم استحضار مخطط معتمد 
من طرف بعض الجهات والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر وقائع 
غيرصحيحة من خالل العمل على صناعة نشرة األخبار الزائفة عبر 
موقع التواصل اإلجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية، وذلك بشكل 
دقيق يتم عبره الحرص على اختيار التوقيت واملضامين بعناية فائقة 
تؤكد الطابع املدروس ملثل هذه املمارسات، وبالرغم من كل هذا ودعما 
ملختلف الجهود التنموية تم بتعليمات ملكية سامية على مستوى وزارة 
الداخلية القيام بأربعة زيارات وزارية خالل أشهر فبراير مارس وأبريل 
وماي، حيث شكل الحوار مع املنتخبين والفعاليات السياسية والنقابية 
والجمعوية عنوان هذه الزيارة، مع التأكيد على توجه الدولة بجعل إقليم 
الحسيمة ضمن أولوياتها التنموية، كما قام وفد يضم جميع القطاعات 
الحكومية املعنية واملؤسسات العمومية ذات الصلة باألوراش التنموية 
للحكومة  اإليجابي  للتفاعل  مواصلة  وذلك  الحسيمة،  إلقليم  بزيارة 
مع حاجيات ساكنة املنطقة، هاته الدينامية التي عبرت عنها مختلف 
القطاعات الحكومية في التعامل مع مطالب الساكنة، تجسد التزامها 
وتعهدها باإلستجابة للمطالب املعبر عنها بطريقة معقولة وسريعة تراعي 

اإلمكانات املتاحة لدى الدولة ومختلف املتدخلين.

وفي هذا اإلطار يبقى من الضروري التأكيد على أن روح العمل التي 
الحسيمة  بإقليم  التنموية  األوراش  تنفيذ  في  الحكومي  األداء  تطبع 
هي نفس الروح التي تالزم تحركات الحكومة ومجهوداتها على مستوى 
باقي البرامج وفي مختلف عماالت وأقاليم اململكة، وما املشاريع الكبرى 
املفتوحة في أكثر من عمالة وإقاليم والتحوالت اإليجابية التي يعرفها 
املنظور  على  واضح  عنوان  إال  تجلياته،  بمختلف  العمراني  النسيج 
الصائبة  ورأيتها  املنتخبة  ومؤسساتها  املغربية  للدولة  اإلستراتيجي 
للمقاربة التنموية كخيار ال رجعة فيه، هاته املكتسبات التنموية تدفعنا 
للتوجه بكل دقة واعتزاز نحو املستقبل ملواصلة مسيرة البناء وتجاوز 
إقليم  رأسها  وعلى  املناطق  بعض  مستوى  على  املسجل  الخصاص 
الحسيمة، ليستفيد من مجهود وطني تنموي بالشكل الكافي كواحد من 
الحقوق األساسية لساكنة املنطقة التي ما فتئت تعبر عبر تاريخ الدولة 

املغربية عن وطنيتها الصادقة وتشبتها بأهذاب العرش العلوي املجيد.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

املطالب  تفاعل مختلف املؤسسات مع  تثمن عاليا  الحكومة  إن 
نسجل  حيث  الحسيمة،  إقليم  لساكنة  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
بإيجابية إهتمام الفرق النيابية أغلبية ومعارضة بهاته املطالب، مما 
حث  على  وحرصهم  املواطنين  بقضايا  األمة  ممثلي  انشغال  يجسد 
الحكومة على التسريع من وتيرة إنجاز برامج تنموية خاصة باملنطقة، 
واألغلبية  األحزاب  أدته  ما  مع  تجاوبنا  نؤكد  النسق،  نفس  وعلى 
الحكومية، وباقي األحزاب من الدعوة للمزيد من التفاعل اإليجابي مع 
مطالب ساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق اململكة ومطالبتها 
بالعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات املواطنين واملواطنات 

في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة اإلجتماعية.

إن حاجة بالدنا تبقى ملحة أكثر من أي وقت م�سى إلى تعزيز الدور 
املدني  واملجتمع  النقابات  جانب  إلى  السياسية،  لألحزاب  اإليجابي 
الدولة  بين  للوساطة  مؤسساتية  آليات  بوصفها  اإلعالم  ووسائل 

واملجتمع.

وفي هذا الصدد ال بد من استحضار الدور الكبير الذي لعبته األحزاب 
السياسية في دعم املسلسل الديمقراطي ببالدنا تحت قيادة صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، وهو النهج الذي مكن 
بالدنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة، التاريخ املشرف 
لألحزاب السياسية يبقى مدعوما بشرعية دستورية جسدها دستور 
فاتح يوليوز 2011، الذي أسند لها مهمة تأطير املواطنات واملواطنين 
وكذا  العام  الشأن  تدبير  وفي  الوطنية،  الحياة  في  انخراطهم  وتعزيز 
مساهمتها في التعبير عن إرادة الناخبين واملشاركة في ممارسة السلطة، 
فضال عن ذلك فاملؤسسات الحزبية تعتبر اكثر قربا من الساكنة بالنظر 
إلى الدور الكبير الذي يلعبه السادة املنتخبين املنتسبين إليها من خالل 
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والقانونية  الدستورية  املقتضيات  خولتها  التي  الهامة  الصالحيات 
للجماعات الترابية كقاطرة لتحريك عجلة التنمية، هذا مع العلم أن 
جميع البرامج التنموية تخضع في إعدادها الستشارة مجالس الجماعات 
الترابية للنظر في مدى مالءمة الحتياجات الساكنة، فضال عن ذلك 
فأغلب املشاريع تتم املصادقة عليها داخل هاته املجالس سواء الجهوية 
منها أو اإلقليمية أو املحلية، مما يعني أن دور الهيئات املنتخبة يبقسى 

حاسما وداعما للبرامج التي تعدها مختلف القطاعات الحكومية.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

إن حرص الدولة على توفير ظروف مواتية لتحقيق التنمية وتوفير 
شروط العيش الكريم ال يوازيه إال حرصها كذلك على توفير حياة آمنة 
للمواطنات واملواطنين وحماية جميع حقوقهم، فإذا كانت السلطات 
العمومية قد ضمنت الحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التظاهر ملدة 
سبعة أشهر، فإنها في املقابل عليها واجب فرض سلطة القانون وتفعيل 
املساطر القانونية في حق املخالفين تحت رقابة السلطة القضائية التي 

تبقى أحكامها ملزمة للجميع.

من هذا املنطلق عندما يلجأ البعض إلى خرق القانون وعدم احترام 
فإن  للساكنة،  اإلجتماعية  املطالب  البعد عن  كل  بعيدا  مقتضياته 
الدولة ال تبقى في وضعية اختيار بشأن إمكانية تطبيق القانون من 
عدمه، بل هي ملزمة بذلك من منطلق صالحياتها بحفظ األمن والحفاظ 
املواتية  الظروف  وتوفير  واملمتلكات  والجماعات  األفراد  سالمة  على 
ملمارسة جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في حياة آمنة مستقرة، هذا 
مع ضرورة التأكيد على أنه لم يتم اعتقال أي شخص من املتظاهرين 
تم  أن  بعد  إال  الحسيمة،  بإقليم  االحتجاجية  الحركات  بداية  منذ 
اللجوء إلى عرقلة حرية العبادة بأحد مساجد مدينة الحسيمة يوم 
الجمعة 26 ماي 2017، من خالل منع الخطيب إلتمام خطبته أمام 
املصلين وتوجيه وابل من السب والقذف في حقه بدون مراعاة حرمة 
املكان املقدس وال حق املواطنين في صالة آمنة، من أجل ذلك و بدون 
الخوض في النقط التي قد تعتبر خرقا لسرية التحقيق، أشير فقط إلى 
أن املصالح األمنية أوقفت بتعليمات من النيابة العامة مجموعة من 
األشخاص املشتبه في تورطهم في في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة 
التجريم والقانون، التوقيفات كانت موضوع بالغات رسمية في حينه من 
طرف النيابة العامة لدى محكمة االستئناف بالحسيمة التي حرصت 
على تبني نهج الشفافية في تنوير الرأي العام الوطني وإحاطته علما بكل 

املعطيات عقب كل مستجد في املوضوع.

وفي هذا الصدد وجب التأكيد على أن جميع األشخاص املتابعين 
يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة 
البراءة كما أن أماكن اعتقالهم معروفة للجميع على عكس ما يروج له 
بعض من ادعاءات باطلة لم يعد من املعقول تصورها وباألحرى اللجوء 

احترام  وعلى  القانون  تطبيق  كبيرعلى  حرص  اليوم،  مغرب  في  إليها 
الحقوق أبانت عنه جميع مؤسسات الدولة بسلوكها املثالي سواء في 
تعاملها مع حق الساكنة في التنمية أو حق املتظاهرين في اإلحتجاج أو 
حق متابع في توفير شروط املحاكمة العادلة و كذلك حق الصحافة في 
تغطية األحداث بحيث لم يتم تسجيل أي تضييق على حرية الصحافيين 

للوقائع كما هي.

على  العمومية  بالقوات  اعتزاز  بكل  التنويه  أود  اإلطار  هذا  وفي 
سلوكها النموذجي وعلى ضبط النفس وعدم استعمالها القوة في حق 
العناصر غير املسؤولة من داخل  بالرغم من لجوء بعض  املحتجين 
الحركات االحتجاجية إلى تبني ممارسات عنيفة متطرفة اتجاهها في أكثر 
من مناسبة منذ انطالق هاته الحركات، وهذا سلوك يحسب للقوات 
األمنية بمختلف تشكيالتها، وهنا أود أن أحيط السادة نواب األمة علما 
بأنه منذ 28 أكتوبر 2016 تم تنظيم 843 شكل احتجاجي أي بمعدل 4 

احتجاجات يوميا بإقليم الحسيمة.

في املقابل تم طيلة هذه املدة االعتداء على ما مجموعه 205 عنصر 
أمني من مختلف التشكيالت وتعريضهم إلصابات متفاوتة الخطورة، 
إضافة إلى تسجيل خسائر مادية تهم 42 ناقلة أمنية وصل حجم الضرر 
في غالبيتها إلى التدمير واإلحراق، فضال عن اإلحراق الكلي لبناية معدة 
لسكن العناصر األمنية بإمزورن، ومع ذلك فقد الحظنا أن القوات 
سعي  مقابل  في  الكافي،  باالهتمام  هذا  سلوكها  يحظى  لم  العمومية 
البعض إلى الترويج لبعض املغالطات من أجل التشويش على عمل 

املصالح األمنية وتغليط الرأي العام.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

إن الدولة ستواصل بكل حزم حرصها على فرض احترام القانون، 
وعلى ردع املخالفين له، بما يضمن أمن املواطنات واملواطنين ويحفظ 
االستقرار الذي تنعم به املنطقة، في املقابل فإن التصرفات والسلوكات 
الغير املسؤولة للبعض لن تثني الحكومة على مواصلة النهوض بواجبها 
والوفاء بالتزاماتها التنموية اتجاه الساكنة املحلية بإقليم الحسيمة كما 
بباقي املناطق، غير أن مجهودات الدولة في هذا الصدد تبقى في حاجة 
إلى انخراط املواطنات واملواطنين وجميع الفاعلين الوطنيين واملحليين 
املجتمع  وجمعيات  نقابية  وهيئات  ومنتخبين  سياسية  أحزاب  من 
املدني ووسائل اإلعالم الجادة ملواصلة الطريق نحو تحقيق املزيد من 

املكتسبات ملا فيه خير الوطن.

أود التأكيد في األخير على أن الدولة تعتبر تحقيق التنمية أولوية 
استراتيجية وليس رد فعل ظرفي اتجاه وضعيات معينة، وهي بذلك ال 
تجسد سوى منظورها للمسلسل التنموي الذي تعيشه بالدنا بفضل 
السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  واملتبصرة  الحكيمة  الرؤية 
نصره هللا وأيده، وتعبئة جميع الحكومات املتعاقبة من أجل تفعيل 

هذه الرؤية.
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قوية  بمؤسساتها،  قوية  كانت  كما  ستبقى  املغربية  اململكة  إن 
بمسارها الديمقراطي والتنموي الذي يتعزز محطة بعد أخرى، قوية 
بمواطنيها الذين ما فتئوا يعبرون عن اعتزازهم بوطنهم سواء من داخل 
املغرب أو خارجه، قوية بتالحم وتنوع مقومات هويتنا الوطنية املوحدة 

بانصهار كل مكوناتها، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
الفريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد النائب مشكورا.

 لأ ئبا لو داسع داشبعت5:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح م،ا بوما
 ملرسلي0،

 لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

مجلس  طلب  لبات  اللي  الحكومة  نشكر  بغيت  البداية  في  أوال 
النواب واللي جات اآلن باش تناقش مع رئيس الحكومة املشاكل اللي 
مطروحة على مستوى إقليم الحسيمة بغيت في هاذ املناسبة نجدد 
موقفنا في فريق التجمع الدستوري على أننا ساندنا وكنساندوا املطالب 
املشروعة، املطالب اقتصادية وإجتماعية وثقافية لساكنة الحسيمة، 
وفي نفس الوقت تفهمنا لالحتجازات والوقفات االحتجاجية السلمية 
قصد إبالغ صوت ساكنة الحسيمة إلى املسؤولين الحكوميين، وبغيت 
نشكر بهاذ املناسبة الدور اللي قاموا به املسؤولين الحكوميين والوفد 
اللي زار هاذ املنطقة واللي حاول كيف ما كان الحال باش يتجاوب مع 
املطالب متاع هاد اإلقليم، وما تفوتنيش املناسبة كذلك أننا نسجلوا 
واملجتمع  والنقابيين  السياسيين  الفاعلين  جميع  غيرة  وفخر  باعتزاز 
املدني واملفكرين على إقليم الحسيمة وعلى األقاليم كذلك في املغرب 
اللي هي عندها نواقص و كتعرف مشاكل، فالسيد الوزير، فعال إقليم 
مشكل  التعليم،  مشكل  العزلة،  مشكل  مشاكل:  كيعرف  الحسيمة 
الصحة، مشكل التشغيل أي البطالة، فلهذا هذا كيخلط أن الحكومة، 
أوال توضع ومادا بينا أمام البرملان باش نتفاعلوا احنا نتحملوا مسؤوليتنا 
وفي نفس الوقت الحكومة تحمل مسؤولياتها ببرنامج استعجالي قصير 
املدى وكذلك برنامج متوسط املدى، وهذا ما�سي غير في الحسيمة، 
كنطلبوا باش يكون على مستوى املغرب كامل، ألن هناك مناطق اللي 
هي متضررة وسأقول ال للحصر أن هناك مناطق جبلية وكذلك املغرب 

الجنوبي الشرقي اللي خاص يمكن دار فيه نفس املقاربة.

السيد الوزير، باش تحل املشاكل كاين ثالثة داملحاور كنظن انتما 
طرقتيوا لها وخاصكم تطرقوا لها فيما بعد:

- أوال: وضع التجهيزات األساسية املناسبة؛

- ثانيا: تثمين املوارد البشرية هذا فاش غادي داك �سي متاع النواة 
الجماعية؛

- ثالثا: تحفيز اإلستثمار المتصاص يعني البطالة؛

وهذا كيطلب نديروا مقاربة جديدة، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر إلى تعقيب الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد الرئيس

 لأ ئبا لو داي5ضا لدننامر  0اضئيسا لفريقا الستقالسي:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دةا ل5زض ء،

السيد الوزير، بطبيعة الحال احنا ما عندناش شك بجدية وتفاعل 
الحكومة مع املطالب امللف املطلبي للحراك ولساكنة الحسيمة، وهو 
راقية  وحضارية  سلمية  بطريقة  خرج  الذي  الحراك  الحال  بطبيعة 
الحراك بعد اإلنتهاء من الحراك حتى الساحة ينظفها، يحمي املنشآت 
املرافق العمومية من أفراد الحراك، كذلك حتى سيارات األمن تحمى 
من طرف الحراك، إذن فالحراك وأيضا عبر بطبيعة الحال عن مطالب 
إجتماعية واقتصادية صرفة، فلذلك لألسف تأسفنا على أنه تم ربط 
الحراك بخدمة أجندة أجنبية، نحن في الحسيمة والحراك وكلنا نريد 
الكشف عن هذه األجندة لفائدة من؟ وما هؤالء شكون هاذ الخونة اللي 
بغاوا يتاجروا بإسم الحراك، باش نعرفوهم اللي كيخدموا مع جهات 
أجنبية معينة ونحن متأكدين بأن الحراك بريء من كل هذه اإلتهامات، 
نتيجة  هو  الحراك  الحال  بطبيعة  إجتماعية،  شعارات  رفع  الحراك 
اإلقتصادية  ثقافية،  السوسيو  التاريخية،  منها  كثيرة  عوامل  لتراكم 
اإلجتماعية، و كذلك ال نن�سى حتى اإلختالالت السياسية التي تمت في 
إقليم الحسيمة، بمعنى أنه كاين حتى اإلختالالت ديال الديمقراطية 
بحيث تم إستهداف أحزاب التمثيلية الشرعية بإقليم الحسيمة، فتم 
قطع الوساطة بينها وبين الساكنة عن طريق إفراز مؤسسات منتخبة 
ال تمثل الساكنة، باش نكونوا واضحين في هذه املسألة، واملنتخبون 
كلهم يتحملون املسؤولية، وأنا أحمل املسؤولة لكل املنتخبين ومنهم 
التي  بأنه ال بد من مراجعة هذه السياسة  أنا كذلك، فلذلك نقول 
تقزيمه  حيث  من  الحزبي  العمل  الحال،  بطبيعة  يعني  استهدفت، 
وتبخيسه، فأصبحنا في قطيعة يعني من أمرنا مع الساكنة، فلذلك أقول 
مجددا بأن هذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الدولة، مسؤولية املجتمع 
املدني، مسؤولية املنتخبين، وبالدرجة األولى اآلن املطالب اإلجتماعية 
السيد الوزير، أصبحت متجاوزة، الشعار الوحيد الذي يرفع اآلن هو 
إطالق سراح املعتقلين، فتغليب املقاربة األمنية عن املقاربة التنموية 
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هي التي أدت إلى الحراك، وعالش هاد 7 أشهر كلها؟ ال حوار، سديتو باب 
الحوار، فلذلك نطالب اآلن أنه بالتفكير في إطالق سراح املعتقلين من 
أجل الشروع في حوار حقيقي، اآلن توقف كل �سيء، ال حوار وال ..، إال 

بعد إطالق سراح املعتقلين، السيد الوزير، السادة الوزراء.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، التعقيب التالي لفريق 
العدالة والتنمية، فليتقدم أحد املعقبين مشكورا.

 لأ ئبا لو داإدضيسا ةزميا إلدضي�سياضئيسافريقا لعد للا
ن لتأم ل:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لحمدالللهاضبا لع ملي0ان لصالةان لوالماعللاس دي امحمدا
نعللاآلهانصحبهاأجمعي0.

 لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

ألن  البرملان،  ديال  تدخل  تكون  أن  أردناها  اليوم  ديال  الجلسة 
الدور ديال البرملان دوركبير، وستالحظون إن شاء هللا الرحمن الرحيم 
بأن هذه الجلسة ستساهم في تهدئة األجواء، ألن الكل باغي املصلحة 
فكنا  لذلك  البالد،  ديال  واالستقرار  البالد  ديال  واألمن  البالد  ديال 
حريصين على العقد ديال هاذ الجلسة ألن البرملان هو املكان الطبيعي 
ديال النقاش، ديال التعبير عن احتياجات ديال الناس، ديال املشاكل 
ديالهم، ديال الترشيد ديال املطالب، وديال يحسو بأنه الرسالة وصلت، 
الحسيمة  ديال  احتجاجات  أن  على  تنأكدوا  ما  بقدر  تنقولوا  لذلك 
اقتصادية وإجتماعية  هي احتجاجات عندها طابع وأهداف ومرامي 
وتنموية صرفة، ونرفض أن تواجه هذه االحتجاجات بخطاب التخوين 
واالتهام بالنزعة االنفصالية والدعم الخارجي، هادو شباب من خيرة 
أبناء هذا الوطن، وحدويون، املغاربة كلهم متشبتين بامللكية ديالهم، 
تيبغيو امللك ديالهم، تيبغيوا بالدهم، ومتشبتين بالدين ديالهم، هذا 
ما كاينش خالف حول هذا األمر. لذلك تنأكدوا كذلك علىال ضرورة 
ديال التشبث ديال االحتجاجات باملسؤولية والسلمية واحترام القانون 
واملؤسسات والثوابت الوطنية وتجنب التصعيد، وأن ننصت جميعا 
لصوت العقل والصوت ديال الحكمة، وأن نتجاوب بوطنية مع الحوار 
واملبادرات واآلفاق التي تتبناها املؤسسات وهنا تندعمو الحركية اللي 
بدات في الحكومة اللي مشات عند الناس والتي تنصت إليهم وتستجيب 
ملطالبهم، ألن األمن ديال البالد واإلستقرار ديال البالد هذا رصيد جماعي 
وأفق تيفتح األبواب ديال املستقبل الخير كاين في هاذ البالد خصنا 
نقولو  اليوم  علينا  تتفرض  ديالنا  املسؤولية  لذلك  جميعا،  نشتغلو 
الحقائق كما هي، هاذ املقاربة املعالجة ديال هاذ اإلختالالت اللي كاينة 
في الحسيمة أو كاين في أقاليم أخرى تتطلب 3 ديال املستويات سياسية 

واختياراته  بلدنا  طموح  مستوى  إلى  وترقى  تليق  وحقوقية،  وتنموية 
يسودها  ديمقراطية  دولة  بناء  في  املتمثلة  الدستورية  اإلستراتيجية 
الجميع  فيه  يتمتع  وإرساء دعائم مجتمع متضامن  والقانون،  الحق 
باألمن والحرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية 
ومقومات العيش الكريم في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة 

والتشبث بالوحدة الوطنية والترابية هذا املنطوق ديال الدستور.

على املستوى التنموي البد أن نذكر ونشيد باإلرادة امللكية الراسخة 
في إنصاف املنطقة ومعالجة ما عانت منه في السابق من حصار وتهميش، 
وندعم في هذا الصدد إرادة الحكومة وسعيها في تسريع وتيرة تنزيل البرامج 
واملشاريع التنموية، وتنطالبو كذلك بالتنفيذ ديال البرامج والحرص على 
ترسيخ التوازنات اإلجتماعية، اليوم ينبغي التركيز واإلهتمام باألساس 
وباألولوية في هاذ املرحلة على الفئات وعلى املجاالت الهشة واملهمشة 
هذا هو املبعث ديال االستقرار، على املستوى السيا�سي البد نقولو 
كذلك بأنه خاصنا نرسخو املصداقية والجدية ديال العمل السيا�سي 
وديال الفاعل السيا�سي وديال اإلصالحات، تكلمتو على الدستور 2011 
السيد الوزير وتكلمتوعلى الدور ديال األحزاب السياسية وعلى الدور 
ديال الوسائط املؤسساتية الديمقراطية، خاصنا نقولو اليوم أنه علينا 
أن نحترم اإلرادة الشعبية، خاصنا نخليو املجتمع واملواطنين يختارومن 
يمثلهم، خاصنا نخليو األحزاب تختار القيادات ديالها وتنزل للميدان 
وتالحم مع املواطنين وتخدم املواطنين عن قرب، خاصنا نخليو كذلك 
املالية  اإلمكانيات  نعطيوها  ديالها  بالدور  تقوم  املنتخبة  املؤسسات 
اإلمكانيات القانونية باش تخدم ألن هذا هو صمام األمان، تكلمتيو على 
الدور ديال املؤسسة الحزبية وهذا هو األساس األحزاب خصها تقوم 
بالدور ديالها وتقوم بالدور ديالها واملؤسسات املنتخبة والتدبير الحر 
املؤسسات املنتخبة خاصها يتعطاها على املستوى الحقوقي، املستوى 
الحقوقي ال بد من التأكيد، احنا تنتكلمو بمسؤولية على ضرورة أن 
يمتثل الجميع مواطنين والسلطات العمومية للدستور والقانون بما 
هو أسمى تعبير عن إرادة األمة، الجميع مواطنين والسلطات العمومية 
متساويين أمام القانون متساويين أمام القانون في املمارسة ديال الحرية 
ديال التجمهر والتظاهر السلمي، متساويين أمام القانون في الحفاظ 
على األمن ديال البالد وعلى اإلستقرار ديال البالد وعلى الحماية ديال 
املمتلكات، متساويين أمام القانون في االحترام ديال قرينة البراءة، في 
الحق في املحاكمة العادلة، وهنا البد أن نشيد في نفس الوقت وعلى 
العموم في االلتزام ديال االحتجاجات بالطابع السلمي، وأن ننوه كذلك 
ما طبع على العموم وفي العموم التدخل ديال القوات األمنية من املهنية 
ومن ضبط النفس، و تنعبرو عن شجبنا للتعرض لقوات األمن، ولكن 
كذلك نؤكد بمسؤولية أن الحفظ ديال األمن والتأطير ديال املظاهرات 
هذا اختصاص ديال الدولة والدولة حصريا، وال أحد ينبغي أن يتدخل 
فيه، ما يمكنش نخليو �سي واحد يتحرش باملتظاهرين كلنا شباب ملكي، 
حتى واحد ما يقلب على املتظاهرين األمن هو من اختصاص الدولة 
والدولة وحدها، وهذا هو اللي تيضمن اإلستقرار ديال البالد، تنسجلو 
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كذلك على املستوى التواصلي السيد الوزير، الغياب ديال القنوات 
العمومية من النقاش العمومي شنو غادي نناقشو في هاذ التلفزة إيال 
ما نقشناش املشاكل ديال البالد إيال ما فتحناش البال؟ راه الترشيد 
ديال املطالب العقلنة ديال املطالب اإليصال ديال املطالب راه القنوات 
العمومية هذا هو الدور ديالها عوض أن تنشر صورا تزيد في الطيبة 
بلة، فين هو النقاش العمومي؟ وكذلك وفي األخير نسجل السيد الوزير، 
على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته ويتصرف بوطنية عالية بما 
املواطنين  الحقيقية ملطالب  االستجابة  يوفر  وبما  املصلحة  تقتضيه 
املشروعة في العدل والكرامة والتنمية، مع الحرص على الحفاظ على 
االستقرار واألمن وعدم التفريط في رصيد نموذجنا املغربي عبر مواصلة 
تردد  بعزم ومصداقية ودون  والتهميش  الفساد  اإلصالحات ومحاربة 
واإلنصات املستمر لنبض الشارع ومعالجة مشاكل وهموم املواطنين، 

شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

األصالة  لفريق  نمر  انتهى،  الوقت  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب األفاضل للتعقيب.

 لأ ئبا لو داعمرا لزض د:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

السيد الوزير، استمعنا لعرضكم بإمعان، تساءلون عن البرنامج 
لحيز  إخراجه  على  الساكنة  راهنت  التي  املتوسط  منارة  الحسيمة 
الوجود، هو كان رهان ديال املطالب املعبر عنها من طرف ساكنة اإلقليم 
قاطبة، هاذ املشروع كان يتوخى كذلك تطوير وتحسين عيش الساكنة، 
لكن السيد الوزير التأخر في إخراج هذا املشروع لحيز الوجود مع عدم 
ضخ االعتمادات املالية في الوقت املحدد ساهم مع مسببات أخرى في 

إخراج املواطنين إلى اإلحتجاج على هاذ التأخر.

السيد الوزير، اليوم كما قال البارحة السيد رئيس الجهة، نحن 
أبناء اليوم، ونتوق إلى املستقبل ملا فيه مصلحة وطننا، ألن الوطن فوق 
الجميع، الحكومة السيد الوزير اليوم ملزمة بتحمل مسؤوليتها كاملة، 
الحسيمة  إلقليم  الجاللة  صاحب  يرعاها  التي  املجهودات  بمواكبة 

ولباقي أقاليم اململكة.

تشاركية  مقاربة  بنهج  ملزمة  الوزير،  السيد  كذلك  الحكومة 
والتقائية مجالية مع الفاعلين كل الفاعلين املحليين سواء الجماعات 
الترابية، فاعلين اقتصاديين، اجتماعيين وكل من له صلة بتنمية إقليم 
تحفيزات  بتقديم  ملزمة  الوزير  السيد  كذلك  الحكومة  الحسيمة، 
للمقاولين وكل من له ارتباط بخلق فرص الشغل في اإلقليم، ألن اإلقليم 
يعاني بطالة مزمنة، وكيما تم تعلمون السيد الوزير على أنه بدون شغل 
ما يمكنش نتكلمو على حياة كريمة وما يمكنش نتكلمو على اإلستقرار، 

وما يمكنش نتكلمو على العيش الكريم.

خلق عدالة تنموية تهم جميع تراب اإلقليم، وفق جدولة زمنية كما 
قلتم السيد الوزير واضحة أوقابلة للتنفيذ ودعم املشروع في املقاربة 
التنموية الوطنية، السيد الوزير كذلك أخد برامج عمل الجماعات التي 
تم إعدادها بعين اإلعتبار، وأخذ بعين اإلعتبار كذلك الجزء الغربي من 
إقليم الحسيمة، دائرة ترجيس، دائرة كتامة، دائرة بني بوفراح التي لم 
تنل حقها من التنمية، وفي هذا اإلطار السيد الوزير أنتم ملزمون بإيالءها 
العناية التي تستحقها، كذلك العناية بالقطاعات اإلجتماعية قطاع 
الصحة، قطاع التعليم، قطاع فك العزلة ألنها الشرايين األساسية التي 
تضمن استقرار الساكنة، كذلك السيد الوزير كنلتمسو في إطار مقاربة 
تنتج مصالحة وطنية حقيقية مع باقي سكان اإلقليم الذين يعانون من 
املتابعات عن طريق الشكايات املجهولة، ألنها ال تضمن إستقرارهم في 

أماكنهم ومن تم ال يساهمون في التنمية.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا النائب املحترم، التعقيب اآلن للفريق الحركي، فليتفضل أحد 
املقدمي مشكورا.

 لأ ئبا لو دامحمدافر لي:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةاأعر ءا لحك5مل،

إخ5 ني،اأخ5 تيا لبرمل ي ي0ان لبرمل ي  ت،

في إطار التعقيب حول السؤال املطروح املتعلق بما سمي بحراك 
الريف.

في البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومة على التجاوب 
اإليجابي الذي قامت بهم بزيارتها إلقليم الحسيمة واألقاليم املجاورة، 

أي أقاليم الريف، رغم أنها لم تتم الزيارة إلى جميع األقاليم الريفية.

الكبير  الوطني  املجهود  قدروا  الذين  املغاربة  أشكرجميع  أيضا 
والنموذج املغربي الذي نحن بصدد بناءه وعبروا بصراحة متناهية على 

حبهم لوطنهم وعلى غيرتهم على وطنهم من داخل املغرب وخارج املغرب.

هذا  في  البحث  إطار  في  مرتين  أوروبا  في  كنت  أنني  أخفيكم  وال 
عن  عبروا  ونساء  رجال  بالخارج  املقيمين  املغاربة  أغلب  املوضوع، 
تضامنهم املطلق مع النموذج املغربي الذي نحن بصدد بناءه، ودعمهم 
إليها، وهي سنتين من  نشير  أن  بد  الكبير، طبعا هناك مالحظات ال 
اإلنتخابات، وقعنا في خطأ في التقدير، 2016 درنا النتخابات، 6 أشهر 
بقينا بال حكومة، هاذ التعطال خلق واحد الحالة نفسية عند الناس 
وخلق واحد الركود عند الجماعات املحلية، طبعا الجماعات املحلية 
البد في إطار القرب وبناء على القوانين املنظمة الجديدة، البد من توفير 
إمكانيات مادية وبشرية للجماعات املحلية في إطار القرب، أيضا غير ما 
مرة، توفير املناطق الصناعية والخدماتية لكل جماعة محلية...، شكرا 
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واستسمح. أنا كنت كنلتمس باش يكون هاذ ال�سي على مستوى لجنة 
باش نوفرو لنفوسنا وقت كافي كل واحد فينا يعبر على التصور ديالو 

ونخرجو بتصور مشترك، أغلبية ومعارضة، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

فليتفضل  اإلشتراكي،  للفريق  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داشقر 0اأم م:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

عندنا فقط دقيقتان وبالتالي غادي نحاول نتطرق فقط لبعض 
املبادئ األساسية.

أوال- املطالب هي مشروع ديال الساكنة، قد تكون في شق منها غير 
واقعية، قد تكون أحالم، لكنها مطالب مشروعة، مرتبطة بحاجات 
ومع  املطالب  هاذ  مع  التعاطي  يجب  وبالتالي  للساكنة،  مجتمعية 

الحركات االحتجاجية من هذه الزاوية دون غيرها؛

ثانيا- ضرورة احترام الحق في التعبير واإلحتجاج في املغرب، حنا البالد 
املغرب قطع أشواط في هاذ الجانب، ومسيرات تخرج بمئات اآلالف، 
دون أن يسجل أي حادث يذكر، وهذا مكسب بالنسبة لبالدنا، وبالتالي 

التعاطي مع الحركات االحتجاجية يجب أن يصب في هذا اإلتجاه؛

على  اإلقليم  ديال  الساكنة  نحيي  ما  بقدر  اإلطار،  هاذ  في  حنا 
التعبيرات الحضارية التي تعبر بها عن مطالبها، ونحيي كذلك القوات 
العمومية التي تسهر على حفظ األمن العام، بقدر ما ندين أي سلوك من 
أي طرف كان، فيه خرق للقانون، نحن مع احترام القانون لكن بتطبيق 
القانون، ما خاصش يكون التعسف في إستعمال الحق مثلما ال يجب 

أن يكون الشطط في إستعمال السلطة؛

ثالثا- السؤال اللي كيتطرح هو السؤال ديال املستقبل، أعتقد على 
أن مثل هذه املطالب هي عامة في املغرب ككل ال ترتبط فقط بإقليم 
الحسيمة وجب يعني أن ال يتم التعامل معها بشكل ظرفي، هذا عمل 
كبير يجب أن يقام والحكومة عندها برنامج الحكومي ديالها، خاص 
االجتهاد فيما يتعلق بالجهوية املوسعة، كذلك هاذ الحراك كيجر معاه، 
بما هو اقتصادي واجتماعي يجر معاه كذلك بعض األمور اللي مرتبطة 
بما هو سيا�سي ارتباطا باالنتخابات األخيرة على أي قرار ديال املحكمة 

الدستورية، ولكن وجب التعاطي مع هذا األمر في شموليته.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر اآلن إلى التعقيبات 
اإلضافية في املوضوع، فهل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 

النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داعمرا لزض د:

شكر ا لو دا لرئيس،

إيالء  الوزير، على ضرورة  السيد  الرئيس،  السيد  نؤكد  لتدخلنا 
أهمية قصوى للجماعات املحلية وإعطائها املقومات، مقاومات العيش، 
ومقومات تنفيذ البرامج التنموية التي أنجزتها على أرض الواقع، كذلك 
تنفيذ توصيات هيئة األنصاف واملصالحة عبر تنفيد مخططات جبر 
الضرر الجماعي على أرض الواقع ليشمل جميع الفئات املجتمعية من 
مهمشين ومعدومين، وكذلك ذوي االحتياجات الخاصة، كذلك تقرير 
واالستشراف  االقتصادية  بالحمولة  الخمسينية  تقرير  الخمسينية 
باملستقبل الذي جاء به، علينا أن نقتدي بتوصياته لتنفيذها وترجمتها 
البشري  املرتكز  البشري،  باملرتكز  االعتناء  كذلك  الواقع،  أرض  على 
في إقليم الحسيمة، السيد الوزير، فيه %70 من املناطق هي مناطق 
الصيرورة  وفي  الناشئة  املراكز  في  الساكنة  هاذ  دمج  ولذلك  قروية، 
قلنا  كما  تم  ومن  لالستقرار  نفسا  الساكنة  لهاذ  سيعطي  التنموية 
مساهمتها في التنمية املجالية، كذلك خلق مراكز التكوين ونقصد هنا 
بالدرجة األولى مراكز التكوين املنهي لنضمن سالسة ولوج فئة الشباب 
إقليم الحسيمة التي تعاني لسوق الشغل في ديناميتها، نثمن كذلك 
املقاربة التي جاءت بها رئاسة الجهة في تنسيق مع الحكومة لخلق فرص 
الشغل ألبناء اإلقليم، ونلتمس تعميم هاذ اإلجراء على جميع باقي أقاليم 

اململكة وجهات اململكة حتى يهم املغرب باالستقرار، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لو دامحمدافر لي:

على  نأكد  بغيت  ولكن  ديالي،  املداخلة  نكمل  �سي  استطعت  ما 
أنه حنا في الفريق الحركي كنطالبو رسميا اجتماع على مستوى لجنة 
الداخلية والجماعات املحلية باش نتفق على تصور أغلبية ومعارضة 
لتجاوز هذه املحنة، ثانيا ال يمكن أبدا أن نن�سى دور اإلعالم، عندنا 
طلب كذلك باش كنتمناو أن رجال ونساء اإلعالم أنهم يساهموا في بناء 
هاذ النموذج املغربي ويساهموا في االتجاه اإليجاب بعيدا عن التهويل، 
وبعيدا عن طمس الحقائق، ألن هناك حقائق البد نتاولوها إن شاء هللا 

ملا تكون اجتماع على مستوى اللجنة، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب املحترم تعقيب 
إضافي.

 لأ ئبا لو داسع داشبعت5:

نكمل املقاربة اللي كنت غادي نقترحها على الحكومة باش تشتغل 



عدد.34–20.رمضان.1438  )15.يونيو.2017( الجريدة الرسمية للبرملانر5ر   

بها من اآلن فصاعدا، مقاربة أننا نبداوا نحضروا القانون املالي والبرمجة 
سنة قبل القانون املالي بدءا بالجماعة ثم املجلس اإلقليمي ثم الجهة، 
وفي الجماعة غادي يكون تنسيق ما بين املنتخبين والقطاعات الوزارية 
واملجتمع املدني ونبنيوه على التضامن واإلنصاف، واآلن ممكن املادة 
154 في القانون املنظم للجهة كيعطي صالحيات املنتخبين أنهم يديروا 
اتفاقية ما بين الجهة واملجالس اإلقليمية والجماعات ويجمعوا املوارد 
املالية كاملة باش يشتغلوا بها، ألن املورد العمومي هو مورد عمومي 

أينما وجد.

بغيت في نفس املناسبة بأن كاين مسائل مستعجلة نشير على أن 
في املنجم جبل  الداخلية هناك، مشكل في جبل عوام،  السيد وزير 
عوام، وكذلك في تينغير، فإيميدر، ثم هناك مأ�سى اللي وقعات في إقليم 
الراشيدية هي الحريق اللي وقع في الزاوية في الواحة تاع الزاوية في أنفوس 
واللي ضاعوا فيها تقريبا عداد من العائالت، بغينا بما أننا كنذاكروا على 

الحسيمة نذاكروا حتى على هاذ امللفات املستعجلة، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

السيد  تفضل  اآلن سنمر،  أعتقد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داجم لابنشقرن0اكريمي:

ال  مشروعة،  واملطالب  موجودة  املعاناة  املحترم،  الوزير  السيد 
بديل في نظرنا عن أجرأة حقيقية ملضامين الجهوية املتقدمة والعمل 
على تسريع أوراش التنمية الشاملة ببالدنا إقرارا للعدالة اإلجتماعية 
بمختلف املناطق املغربية وخاصة إقليم الحسيمة، اليوم أيضا بطابع 
أولوي، املناطق النائية في حاجة إلى تنمية مع ضرورة تعزيز آليات الحوار 
املنتج، املنتج أقول إستجابة ملختلف املطالب املشروعة والحقيقية، 
وأيضا إقرارا بأننا الشعب املغربي اليوم يريد عدالة إجتماعية ويريد 

تصحيح أوضاع إجتماعية واقتصادية.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ طيب إذن نمر 
مباشرة إلى رد السيد الوزير على التعقيب أو مجموع التعقيبات، تفضل 

السيد الوزير مشكورا.

 لو داعبدا ل5 فيالفتيت،انزيرا لد خل ل:

املجموعة  لواحد  نشير  باش  أود  فقط  وجيز،  غيكون  التعقيب 
تالنقط، النقطة األولى وهاذي شرت لها في الكلمة اللي عبرت عليها، 
الدور تاألحزاب والدور تاملنتخب، يد وحدة مكتصفقش، التنمية ما 
تيقومش بها طرف واحد التنمية تيقوم بها الجميع، لهذا فدور املجالس 
املنتخبة دور أسا�سي، دور أسا�سي ودور مركزي، في الزيارة األخيرة إلقليم 
أننا  املنتخبة، وقررنا  املجالس  الحسيمة اجتمعت مع جميع رؤساء 

نعملوا يد في يد من أجل تجاوز هاذ املرحلة، كاين مشاريع مهمة اللي 
هي مبرمجة، اللي مع األسف مزال مخرجت ألرض الواقع لكن األشغال 
بدات فيها وكيف قلت لكم بأن املجموع ديال هاذ البرنامج اللي هو حتى 
هو نقطة مهمة، راه ما جاش هاذ البرنامج راه ما جاش باش يرد على 
املطالب تالحسيمة، ها البرنامج كان قبل املطالب ديال حركة احتجاج 
الحسيمة، مع األسف وقع فيه واحد النوع ديال التأخير، لكن اآلن اآلن 
بدينا كنلتازموا جميع القطاعات الحكومية واإلجتماع تاألمس قلنا هاذ 
القضية، واخا وقع تأخير في البداية، كنلتازموا بأن النهاية غتكون في 

الوقت املحدد، يعني أواخر 2019.

فيما يخص الحوار، مشاوا مجموعة ديال الوفود للحسيمة وعدة 
مرات عمرنا ما كنا ضد الحوار، لكن الحوار كيكون من الطرفين يعني اللي 
عندو مطالب إجتماعية واللي عندو مطالب، األهم هو تحقيق املطالب، 
ما�سي اإلطار، من حيث كنبداو بالحوار كنبداو بمواضيع اللي هي شبه 
لواحد  كنرجع  هنا  اللي  العسكرة  كموضع  لها  اإلستجابة  مستحيل 
النقطة، هاد النقطة ديال ظهير العسكرة اللي وال هو النقطة األساسية 
واليوم ما يمكنش الدولة تجاوب عليه ألنه غير موجود أساسا، يعني 
هذا كيعني بأن الحوار اللي على تلبية الحاجيات اإلجتماعية راه الجميع 
مستعد، الجميع قائم باش يجاوب عليها، لكن خاص الجميع يخدم 
يد في يد من أجل إيجاد أحسن تنزيل لهاد املطالب ولهاد الحاجيات 
واإلجابات عليها، كنعاود نقول مرة أخرى، الدور تاملنتخبين، والدور 
تاألحزاب السياسية راه حجر الزاوية من أجل ايجاد حلول لهاذ نوع ديال 

املشكالت، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد الوزير املحترم، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة واآلن ننتقل إلى قطاع العدل، فيما يلي نرحب بالسيد الوزير 
فيما يلي أربعة أسئلة آنية تتميز بوحدة املوضوع ويتعلق األمر باملتابعات 
القضائية ملعتقلي أحداث الحسيمة لذا سيتم طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، 

فلتتفضل السيدة النائب املحترم مشكورة.

ضئيولا ملجم5علا لأ  ب لا لبلق،ا ع ئشلا  لأ ئبلا لو دةا
للتقدمان الشتر ك ل:

السيد الوزير، نطلب منكم من تنويرنا وتنوير الرأي الوطني العام 
إثر  على  القضائية  واملتابعات  اإلعتقاالت  وظروف  مالبسات  حول 

األحداث واملرتبطة بأحداث الحسيمة؟

 لو داضئيسا لجلول:

الثاني للسيدات والسادة النواب  النائبة، السؤال  شكرا السيدة 
النائبة  السيدة  فلتتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين 

املحترمة مشكورة لوضع السؤال.
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 لأ ئبا لو دا لف طمياضم د:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

نسائلكم اليوم بصفتكم رئيسا للنيابة العامة خالل الفترة الحالية 
عن مدى احترام املساطر القانونية عند إجراء اعتقال عدد من نشطاء 

أحداث الحسيمة وكذا تكييف الجرائم املتهمين بها ؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر للسؤال الثالث للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لو دامصطفىاب نت س:

السيد الرئيس، عن آخر املعطيات املرتبطة بامللف ديال معتقلي 
الحسمية نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر للسؤال الرابع واألخير للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال.

 لأ ئبلا لو دةاح  ةا ملشف5ع:

شكر ا لو دا لرئيس،

على إثر االحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف تم اعتقال مجموعة 
من النشطاء وتقديمهم للعدالة، نسائلكم السيد الوزير حول مدى 
فترة  أثناء  للمعتقلين  املمنوحة  للضمانات  العامة  النيابة  احترام 
الحراسة النظرية؟ كما نسائلكم حول احترام كافة الضمانات املقررة 
قانونا للمحاكمة العادلة وخاصة قرينة البراءة وكون اإلعتقال هوتدبير 

استثنائي وليس األصل؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

هذا  البرملانية على طرحهم  الفرق  كافة  أشكر  أن  البداية  في  أود 

وحول  الحسيمة  مدينة  تشهدها  التي  باألحداث  املتعلق  السؤال 
املتابعات القضائية التي طالت بعض األشخاص جراء هذه األحداث، 
وأغتنم هذه املناسبة في البداية ألشيد بوطنية ساكنة إقليم الحسيمة 
كل  أحييى  أن  أود  كما  األمة،  وثوابت  الوطنية  باملقدسات  وتشبثهم 
األحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الحقوقية واملجتمع املدني 
على الحس الوطني الذي ما فتئو يعبرون عنه في تعاطيهم مع ههذه 

االحداث، في البداية؛

 لو دا لرئيس،

 لو دةا لأ5 ب،

البد من التأكيد على أن الحكومة تنفيذا للتوجيهات جاللة امللك.

في البداية ألشيد بوطنية ساكن, إقليم الحسيمة وتشبثهم باملقدسات 
الوطنية وثوابت األمة كما أود أن أحيي كل األحزاب السياسية والنقابات 
ما  الذي  الوطني  الحس  على  املدني  واملجتمع  الحقوقية  والفعاليات 
فتئوا يعبرون عنه في تعاطيهم مع هذه األحداث ، في البداية السيد 
تنفيذا  الحكومة  أن  التأكيد على  النواب، البد من  السادة  الرئيس، 
لتوجيهات جاللة امللك محمد السادس ملتزمة باحترام وصيانة حقوق 
وحرية األفراد كما هي مقررة ثم في دستور اململكة واملواثيق الدولية 
التي صادقت عليها ومن بينها وفي طليعتها الحق في التجمع السلمي كحق 
التي شهدها  باالحتجاجات  وارتباطا  واسع،  نطاق  على  مكفول  كوني 
إقليم الحسيمة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر فإنه ينبغي التأكيد على أن 
السلطات والقوات العمومية وخالل كافة االحتجاجات املذكورة التزمت 
باالحترام ملمارسة هذا الحق دون إستعمال القوة لتفريق التجمعات أو 
تعنيف املحتجين وهذا دليل على سياسة جنائية مرنة اتسمت بكثير من 
الليونة كما تفاعلت بشكل إيجابي مع كل املطالب املشروعة لساكنة 
واملنتخبين  املجتمع  اتجاه  فعالة  تواصلية  وانتهجت سياسة  اإلقليم 
واملواطنين، غير أنه لألسف خرجت االحتجاجات في بعض األحيان عن 
طبيعها السلمي وانفلتت بتحريض من بعض العناصر ذات األهداف 
الغير بريئة ساهمت في تأجيج الوضع مما تسبب في ارتكاب مجموعة 
العامة  باملمتلكات  كبير  بشكل  أضرت  للقانون  املخالفة  األفعال  من 
والخاصة واإلعتداء على قوة حفظ األمن وكان واجبا على السلطات 
املختصة التدخل لحماية املمتلكات واألرواح واحترام املؤسسات تعزيزا 
لألمن واإلستقرار، وفي هذا اإلطار تم من طرف مجموعة من األشخاص 
املشتبه في تورطهم في األفعال املذكورة أنجزت معهم األبحاث القانونية 
للنيابة  املباشر  اإلشراف  تحت  القضائية  الشرطة  الالزمة من طرف 
العامة املختصة اتخذت بشأنهم اإلجراءات وفق ما ينص عليه القانون 

على النحو التالي:

- بخصوص أحداث إمزورن بتاريخ 26 مارس 2017 تم إيقاف 17 
التحقيق  العامة على قضاء  النيابة  شخصا تمت إحالتهم من طرف 
الذي أمر باعتقالهم 16 شخصا راشدا وحدث من أجل إضرام النار 
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عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه 
جروح وتعنيف أشخاص وأشياء مخصصة للمنفعة العامة .

- بخصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة الجمعة بتاريخ 
2017/05/26 تم إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة 

اإلجراءات القضائية التالية:

* متابعة 25 شخص في حالة اعتقال من أجل اإلهانة والعنف في 
حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة 

العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر املسلح بالطرق العمومية.

* متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من أجل اإلهانة والعنففي حق 
رجال القوة العومية والعصيان والتظاهر بالشارع العام بدون ترخيص.

* متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر 
بالشارع العام .

* متابعة حدث في حالة سراح حفظ املسطرة في حق عشرة أشخاص 
الوطنية  الفرقة  طرف  من  البحث  موضوع  األشخاص  بخصوص 
الوطنية  الفرقة  أجرتها  التي  األبحاث  على  بناءا  القضائية  للشرطة 
في  القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من األشخاص  للشرطة 
جرائم تمس أمن الدولة الداخلي فتم إلى حدود يومه إيقاف ما مجموعه 
34 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية املحدد مدتها قانونا في 
96 ساعة قابلة للتمديد مدة واحدة قدم 20 شخص منهم أمام النيابة 
العامة لدى محكمة اإلستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قا�سي 
التحقيق بنفس املحكمة فقرر اعتقال 19 شخصا منهم ووضع شخص 
واحد تحت املراقبة القضائية، جدير بالذكر أنه سبق أن قدم خمسة 
األشخاص من املوقوفين املذكورين أمام النيابة العامة لدى محكمة 
اإلستئناف بالحسيمة وأنه بعد إحالتهم على قا�سي التحقيق بنفس 
املحكمة أصدر أمرا باعتقالهم وقد تمت إحالتهم على قا�سي التحقيق 
الرائج  امللف  إلى  ملفهم  لضمن  البيضاء  بالدار  اإلستئناف  بمحكمة 
لديه بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 
2 يونيو2017 من أجل الحفاظ على األمن العام، هذا وسيتم تقديم 
باقي األشخاص املوقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة اإلستئناف 

بالدار البيضاء لتتخذ بشأنهم اإلجراء القانوني املناسب،

وأود أن أؤكد في هذا الخصوص أن وزارة العدل تتابع عن كثب 
قد  وأنه  الحسيمة،  إقليم  يعرفها  التي  األخيرة  واألحداث  التطورات 
جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمكين 
كافة األشخاص املوقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على 
مستوى املتابعة أو على مستوى التحقيق أو املحاكمة بما يضمن قرينة 

البراءة كأصل لهم.

وهنا أؤكد أنه تم احترام كافة الضمانات املخولة لهم خاصة إشعار 
عائلة املوقوفين لهم والسماح لهم باإلتصال بمحاميهم، إخضاع كل من 
ادعى منهم تعرضه للتعذيب للفحوص الطبية الالزمة علما أن وزارة 

العدل عملت على إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل اإلعالم 
والفاعلين واملعنيين بتطورات القضية واإلجراءات القضائية املتخذة 

بشأنهم.

كما أنه مراعاة للجانب اإلنساني تقررت املتابعة في حالة سراح 
وأيضا  البكالوريا  امتحانات  اجتياز  من  يتمكن  أن  أجل  من  لقاصر 

املتابعة في حالة سراح ألحد املوقوفين الذي يعاني من مرض خطير.

احتجاجات  بالحسيمة هي  االحتجاجات  أن  األخير على  في  وأؤكد 
التفاعل  في  ثابتا  يبقى  الحكومة  نهج  وأن  القانون  يكفلها  مشروعة 
مناطق  من  وغيرها  اإلقليم  لساكنة  املشروعة  املطالب  مع  اإليجابي 
القوات  عنهم  عبرت  الذي  بالحرص  ننوه  أن  يفوتنا  ال  كما  اململكة، 
العمومية والسلطات الترابية ومختلف األجهزة من أجل إقرار تعامل 
يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختالل يقع التنبيه عليه، 
وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون في إطار دولة الحق واملؤسسات، 
األمن واالستقرار وحفظه من كل مكروه،  نعمة  بلدنا  أدام هللا على 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا على العرض القيم املتضمن لعناصر 
للتقدم  النيابية  باملجموعة  ونبدأ  للتعقيبات  نمر  اآلن  اإلجابة، 

واالشتراكية، تفضل السيدة الرئيسة مشكورة.

 لأ ئبلا لو دةاع ئشلالبلق:

إذ نؤكد على شرعية وعدالة املطالب وعلى سلمية هذه الحركة 
االحتجاجية، فإننا نأسف على اإلنزالقات التي عرفتها مؤخرا، ونؤكد 
على ضرورة احترام القانون لجميع األطراف دولة الحق والقانون، دولة 
الفردية  والحريات  الحقوق  الحريات  يصون  بما  واملؤسسات،  الحق 
ليس  معالجته  يستلزم  اجتماعي  احتقان  بصدد  ونحن  والجماعية، 
األمر  يستلزم  ولكن  واإلجتماعي،  اإلقتصادي  الشق  معالجة  فقط 
معالجة سياسية عميقة وشاملة، الحل السيا�سي يبدأ اآلن بتحمل الكل 
ملسؤوليته من أجل تهدئة األجواء، حتى نباشر اإلصالحات الضرورية بما 

يضمن االستقرار لهذا البلد، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة الرئيسة، التعقيب املوالي لفريق العدالة والتنمية، 
فليتفضل أو تتفضل أحد، شكرا.

 لأ ئبلا لو دةابثيألاقرنضي:

 لو دا لرئيس،

 لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

السيد الوزير نسائلكم، هذا السؤال هو من أجل الدفاع عن التطبيق 
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السليم للقانون السيد الوزير، وضمان مستلزمات املحاكمة العادلة، 
دور النيابة العامة السيد الوزير في هاذ املرحلة هو دور حساس، ألن 
الدور اللي كتقوم به في مجال ديال التكييف ديال املتابعات للمناضلين 
في الحراك السلمي، كيتطلب أنها تقوم بالدور ديال التهدئة، في حين 
كنلقاوا البالغات دالنيابة العامة تتكلم على مجموعة ديال التهم ديال 
املس بالسالمة الداخلية للدولة، زعزعة والء املواطنين وجرائم أخرى 

يكيفها القانون الجنائي.

الجنائية  السياسة  وهنا  التهم  بإسقاط  نطالبكم  الوزير،  السيد 
عندها الطبيعة السياسية، إسقاط التهم علسى املعتقلين في الحراك 
الحراك  ديال  املعتقلين  ديال  االعتقاالت  بإيقاف  نطالبكم  دالريف، 
السلمي ديال الريف، السيد الوزير، النيابة العامة نثمن أنها أصدرت 
خمسة بالغات في ظرف 8 أيام ولكن كنسجلوا بأنها لحد اآلن ما زال 
ديال  املقتل  بإكراه  عنه  أعلنت  اللي  البحث  ديال  النتائج  كنتاظروا 
محسن فكري، كذلك نسائلكم السيد الوزير على الصمت ديال النيابة 
اإلعالم  في وسائل  اللي صدرات  االتهامات  من  على مجموعة  العامة 
العامة ما كيلفتش هاذ اإلتهامات هذه،  النيابة  بالقتل،  والتهديدات 
النيابة العامة كذلك كانت بسرعة استجبت وكيفت التدوينات اللي 
قام بها الشباب ديال الفايسبوك بواحد الشكل سريع جدا، في حين 
أن ما يقوم به اإلعالن من تزوير مجموعة من الصور والفبركة ديالها 
وما قامت به هاذ الناس اللي هددوا في وسائل اإلعالم اللي مثبوتة عن 
طريق تسجيالت فيديو، النيابة العامة نسجل أن كانت صامتة في هذا 

الجانب.

 لو داضئيسا لجلول:

التجمع  فريق  تعقيب  إلى  نمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري.

 لأ ئبا لو دامصطفىاب نت س:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، البد أننا ما نأكدوا على املشروعية ديال املطالب 
االجتماعية، سواءا في منطقة الحسيمة أو في جميع مناطق املغرب، 
خاصة إيال كانت املطالب يعني تستهدف الشغل وتستهدف يعني املطالب 
اإلجتماعية واالقتصادية، ال بد أيضا ما نأكدوا على أنه الشغل يعتبر 
باش  لي  اسمحوا  فهنا  االحتجاجات،  لهذه  املحرك  املحوري  العنصر 

نتساءل، كيف يمكن لإلستثمار اليوم أن يكون في منطقة الحسيمة؟

السيد وزير العدل املحترم، البد أننا ما نتوقفوا عند املسار الطويل 
اللي أصبحنا  اليوم  الحقوقي  باإلرث  اللي مشات فيه بالدنا واملرتبط 
كنمتالكوه كمغاربة، اليوم املسألة أعمق وأكبر، ألن اإلرث الحقوق ديال 
بالدنا يسائلنا اليوم جميعا وأنا أسائل فيكم، السيد الوزير، الحقوقي 
البارز والسفير قبل شهور في جنيف، فاملسألة ديال احترام الحقوق 

والحريات ديال املعتقلين كتبقى مقدسة وأساسية، مبدأ القرينة أيضا 
هو مبدأ يعني مقدس ويجب أن يكون هو األساس وهو املحرك ديال 
هاذ املتابعات القضائية، السيد الوزير املحترم، تنثمنوا عاليا املقاربة 
ديال إصدار البالغات من طرف النيابة العامة طيلة املسار اللي عرفه 
هاذ امللف هذا، وفي هاذ املجال تنتوجهوا ليكم باش أنه تكون سياسة 
أنه ألنه صدقوني،  باش  الفاعلين  انفتاحا على جميع  أكثر  تواصلية 
السيد الوزير، اليوم ليس فقط املغاربة الذين يتابعون هذا املسلسل 
وهذا املسار، ولكن األمر يتجاوز ذلك إلى كثير، نحن اليوم أمام العالم، 
ويجب أن نبين ونبرهن للعالم بأننا كنا على الدوام حينما كنا نوقع على 
اإلتفاقيات ديال محاربة التعذيب أو اإلتفاقيات املرتبطة يعني بتمتيع 
املعتقلين بالحريات وبالحقوق يجب أن نبقى عند الصورة التي كرسناها 

منذ أن حققنا املصالحة التاريخية في بداية هذا العهد الجديد.

السيد وزير العدل املحترم، ال بد من أننا نعرفوا بأن هذه لحظة 
سياسية مهمة جدا ومفصلية، وفي اللحظات السياسية املهمة يجب 
أن يتصدر صوت العقل يعني الصوت اللي يكون يطغى على النقاش 
العمومي في بالدنا، كنثمنوا عاليا داخل فريق التجمع الدستوري، بأن 
جميع القوى اليوم وعات باألهمية داللحظة السياسية، وقالت بأنه 
يجب أن نلتف جميعا لكي نجد حلوال جذرية لهذه املنطقة العزيزة 
على املغاربة كاملين، ما يمكنش أننا نتساوموا في الوطنية ديال منطقة 
الحسيمة، ما يمكنش أننا نساوموا في الوطنية ديال أي منطقة واحدة 
أخرى، فروح اإلجماع اللي يجب أن يعني يجب أن تكون هي املهيمن 

واملحرك لكل هذه الحلول إليجاد..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت ونمر إلى تعقيب فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لو دةاح  ةاملشف5ع:

شكر ا لو دا لرئيس،

سنعقب عن جوابكم السيد الوزير، عن النحو اآلتي:

املالحظ أن املقاربة التي تم اعتمادها في معالجة هذا املوضوع، كانت 
مقاربة أمنية باألساس، في الواقع يجب أن تكون مقاربة حقوقية خاصة 
وأن االحتجاجات سببها مطالب اجتماعية مشروعة، وبهاد املناسبة 
كافة  سراح  إطالق  إلى  الرامي  مطلبنا  نجدد  املنبر،  هذا  ومن خالل 

املعتقلين ووقف اإلعتقاالت.

السيد الوزير، من خالل تصريحات بعض هيئات الدفاع عن أحد 
املعتقلين والتي جاء في عدة منابر إعالمية، كون أحد املعتقلين تعرض 
املحامين  بعض  سجل  وكذلك  وجسدي،  واملعنوي  اللفظي  للعنف 
منعهم من زيادة موكليهم أثناء تواجدهم بالحراسة النظرية بالحسيمة، 
ندعوكم السيد الوزير بالسهر على احترام تطبيق القانون من منطلق 
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سمعة املغرب والوطن ومؤسساته، خاصة وأن بالدنا خطت خطوات 
مهمة في مجال حقوق اإلنسان وال يجب أن نرتد بأي حال من األحوال 
عن املكتسبات التي حققناها والتي جاءت في تقرير الخمسينية وتوصيات 

هيئة اإلنصاف واملصالحة، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضل.

 لأ ئبلا لو دةام ألا لط لبي:

... السيد الوزير في الجانب الحقوقي..

 لو داضئيسا لجلولا:

تفضل السيد الوزير، جاوب، غندوزو للتعقيبات اإلضافية وعاود 
غيجاوب السيد الوزير، تفضل.

 لأ ئبلا لو دةام ألا لط لبي:

السيد الوزير في الجانب الحقوقي كذلك يتدخل كفريق اشتراكي، 
فيما يتعلق اإلعتقاالت التي تمت في الحسيمة بعد الحراك الذي هو 
ملدة سبعة أشهر في املنطقة السيد الوزير، نعتبر بأن كل اإلجراءات وكل 
املشاريع التنموية التي تتخذ في هاذ اإلقليم إذا لم تواكبها واحد يعني 
الضمانات حقوقية في املنطقة اللي كتعطي الثقة للمواطن، على اعتبار 
أننا جميعنا نجتمع على أن الحراك هو حراك يعني مشروع وأن املطالب 
مطالب إجتماعية ومطالب اقتصادية مشروعة، وبالتالي نعتبر بأن بأن 

كل اإلجراءات األمنية التي اتخذت إذا لم تكن.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو داي5ضا لدننامر  0اضئيسا لفريقا الستقالسي:

شكر ا لو دا لرئيس،

غير فقط نريد أن نؤكد واش كان اإلعتقال هو الحل الحتواء الحراك، 
يتم  لم  املائة،  في  مائة  سلمية  كانت  اإلحتجاجات  بأنه  نعلم  فنحن 
التخريب وال اإلعتداء وال املواجهة، بل وأكثر من ذلك أنه قيادة الحراك 
أجلت الحراك إلى عشرين يوليوز في حالة عدم التجاوب والتفاعل مع 
املطالب، وقع التجاوب وشرع في تنفيذ املطالب، فتم اإلعتقال، بمعنى 
واش كان ضروري غادي نعتاقلوا ونخليوا هاذ ال�سي دابا، واآلن أصبحت 
هناك بطبيعة الحال أمور أخرى، إذن فهذا أعتقد أنه كان سوء تقدير 
ديال املرحلة ديال التدبير، فما كانش اإلعتقال، فاإلحتجاج هو حق من 
حقوق اإلنسان، هو حق من حقوق املغاربة، هو حق يضمنه الدستور 
واألعراف الدولية والقوانين الجاري بها العمل، فلذلك ما أطلبه اآلن 
بإسم الفريق اإلستقاللي هو إعمال واحد املصالحة وطنية مع كذلك 

مع ذيك اإلقليم، ما دامت الرسائل قد وصلت إلى كل من يعنيهم األمر 
بإعمال العفو الشامل وإطالق سراح املعتقلين وعلى األقل في هذه الفترة 
قبل ذلك هو املحاكمة في حالة سراح هاد الناس معروفين، فلذلك 

أقول بأنه حان الوقت ملصالحة حقيقية..

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن إيال ما كاينش غادي نمروا، تفضل 
السيد املحترم.

 لأ ئبا لو دامصطفىا لشأ ني:

لرفع حالة اإلحتقان يجب أوال إطالق سراح املعتقلين دالحسيمة.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا ال دابا مشينا للمعارضة نمشيو لألغلبية تفضل.

 لأ ئبا لو داعبداهللااب5ن ي5:

وكاين  الحوار  كاين  داملصطلحات،   2 استعملتم  الوزراء  السادة 
شرعية املطالب اللي تكلم عليها وزير العدل، إذا خذينا املسار ديال بداية 
الحراك، راه ما بداش، بدا مباشرة بعد االنتخابات، إذن كان مشكل، 
هاذ املشكل تكلم عليه وزير الداخلية وقال: أهمية األحزاب السياسية 
للجميع،  وصلت  كنظن  رسالة  هاذي  ديالها،  بالدور  تقوم  خاصها 
اليوم أشنو خاص؟ أنا كنظن بأن املقاربة األمنية واملتابعات واملساطر 
القضائية ربما لن تحل املشكل، اليوم خاصنا نأكدو جميعا على احترام 
القانون، سالمة األشخاص واحترام حرمة املنازل، ونتوجو هاذ ال�سي 
العدالة  فريق  في  كذلك  احنا  آ  للموضوع،  سياسية  بمعالجة  كامل 
والتنمية كنقولو أودي خاصنا نتجاوزو املنطق األمني أو املعالجة بواحد 
املبادرة، هي هاذ ال�سي اللي بديناه، هاذ ال�سي اللي تكلم عليه السيد 
الوزير ديال الحوار أرا نبداوه، نبداوه بإطالق السراح، بإعادة التكييف 
ديال التهم، وملا ال بعفو؟ إيال بغينا هاذ ال�سي نوقفوه، ألنه احنا في نظرنا 
كنظنو بأنه كان مشكل سيا�سي وال إجتماعي وال إقتصادي، اليوم باش 
نتغلبو عليه يتوقف فهاذ النقطة ديال الزيت في الحسيمة، كيخصنا 

نديرو مبادرة كبيرة من هاذ النوع، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داع دلا لب ط ض:

شكر ا لو دا لرئيس،

وضمانات  القانونية  املساطر  احترام  ضرورة  على  أؤكد  أن  أريد 
التقا�سي واملحاكمة العادلة، كما نريد أن نطالب على ضرورة معالجة 
املوضوع معالجة حقوقية وسياسية بالدرجة األولى، ألنه املالحظ أن 
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الحكومة تعاملت مع هذه االحتجاجات بمقاربة أمنية محضة، وربما 
هذا هو الذي أدى إلى تأجيج االحتجاجات في الحسيمة وفي مجموعة 
من األقاليم األخرى باململكة، ألنه املشكل اليوم أتمنى أن ال يكون هناك 
تراجع عن ما قطعه املغرب من أشواط كبيرة في بناء دولة الحق والقانون 
في عهد صاحب الجاللة، بداية بتجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة مرورا 
بدستور 2011، وكذلك انخراط املغرب الكلي في مجموع من املواثيق 
واملعاهدات الدولية، نخ�سى اليوم أن يكون هاذ املناسبة األليمة اللي 
كتعرفها االحتجاجات في مختلف مناطق اململكة يعني تكريس للتراجع 
تكون  أن  ونتمنى  املغرب  قطعها  اللي  الحقوقية  املكتسبات  هاذ  عن 

املقاربة سياسية وحقوقية أكثر منها أهمية، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن إيال اسمحتو غادي نمرو مباشرة 
لرد السيد الوزير على التعقيب أو التعقيبات، فليتفضل السيد الوزير.

 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

مع  أستغرب  أنا  يعني  النواب،  والسادة  للسيدات  جزيال  شكرا 
احترامي لكل املواقف، ولكن أستغرب لبعض التكييفات، هل 6 شهور 
ديال الحراك بدون أي تدخل، وبسياسة جنائية مرنة ومقاربة أمنية 

لإلشكال،..

 لو داضئيسا لجلول:

السيد الوزير، هللا يخليك أكرمنا برفع الصوت هللا يخليك.

 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

النواب، واش املمارسة ديال  إذن كنت أقول للسيدات والسادة 
السلطات العمومية على امتداد ستة أشهر األولى والتي انتقدنا فيها، 
هاذي سياسة أمنية بالعكس هاذي سياسة جنائية اتسمت بكثير من 
الليونة واملرونة واحترام القانون، لم يتم التدخل خالل إال بعد أن تم 
خرق القانون من طرف بعض املحتجين، إذن ما تعتقل حتى محتج، 
املتابعة تمت ألشخاص تورطو في خرق القانون، تحرقات 45 سيارة، ما 
ندخلوش! 245 رجل شرطة جريح في املستشفيات، عرقلة الخطبة، إذن 
كيخص أنا أعتقد أنه في هاذ امللف كيخصنا نتعاملو بكثير من الوطنية، 
وبكثير من النضج، وما�سي هذا املوضوع تبادل أو تبادل رسائل أو تبادل 
التهم إلى آخره، إذن نحن حريصون على مقاربة حقوقية للموضوع، 
وأؤكد لكم اليوم أنه لن يظلم أحد، األصل هو قرينة البراءة، األصل 
هو التمكين بكل ضمانات املحاكمة العادلة، و لحد اليوم لم يحتج أي 
حامي، راه اسمحنا للمحامين حتى في أواسط الليل في الواحدة يزورو 
الناس، حتى املتابعين لم يدعوا تعرضهم للتعديب، فإذن أن أدعوكم 
إلى أن نعالج هاذ املوضوع بواحد املقاربة تشاركية تسموا فوق جراح 
اللحظة، ألنه األساس هو أن تتم املساطر وفق القانون، أن تتم احترام 

قرينة البراءة، ولكن أيضا البد أن أؤكد بنفس الحزم أن الدولة لن 
تتسامح في خرق القانون، نحن دولة ستسهرعلى احترام القانون بالحزم 
من  القانونية،  املقتضيات  بكل  وباإللتزام  الالزم  وبالعدل  الضروري 
الطبيعي في هاذ النقاش في هاد املؤسسة التشريعية أن تكون رسالتنا 
إلى  واإلرتقاء  ومدنيين وحكومة  ونقابات  أحزابا  املتدخلين  لكل  اليوم 
مستوى اللحظة الوطنية، ألن األساس هو أن يتحل املشكل، أن يعود 
الهدوء، أن يعود اإلستقرار لكي تتمكن الحكومة من العمل، من مباشرة 
األوراش، وأن تتمكن السلطات القضائية من معالجة هذه امللفات 
في هدوء وفي احترام تام للقانون، إذن املغرب تجاوز لحظات عصيبة، 
لحظات أصعب من املرحلة هادي، والحكومة وأنا شخصيا أراهن على 
نضجكم وعلى نضج الحركة الحقوقية املغربية وعلى ذكائنا الجماعي في 
أن نجد املقاربة التوافقية الوطنية، لكي نخرج من هذه املرحلة وبالدنا 
أقوى وبالدنا تنعم في أمن وسالم، البالد القوية الهادئة هي اللي غتكون 
قادرة على تقديم اإلجابات الضرورية لكل املطالب املشروعة لساكنة 
الحسيمة، واللي بغيت من جديد أن أؤكد على وطنيتهم وعلى نضجهم 

وأحييهم على سلوكهم الحضاري، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلولا:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، واآلن ننتقل إلى قطاع آخر قطاع الصناعة واإلستثمار والتجارة 
املخصص  العقار  بغالء  متعلق  األول  السؤال  الرقمي،  واإلقتصاد 
فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصناعي  لإلستثمار 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لو دازك لا ملريني:

الوطني  باإلقتصاد  النهوض  بأن  جميع  كنتافقوا  الوزير،  السيد 
السيد  نسائلكم  املغرب،  في  الصناعة  بقطاع  النهوض  على  متوقف 
الوزير املحترم، عن سياسة وزارتكم لتوفير العقار املخصص لإلستثمار 
الصناعي بأثمنة محفزة خاصة لتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نرحب بالسيد الوزير، السيد الوزير 
لكم الكلمة.

ن الستثم ضا نزيرا لصأ علا حف ظا لعلمي،ا م5اليا  لو دا
ن لتج ضةان القتص دا لرقمي:

شكر ا لو دا لرئيس،

شكرا السيدة النائبة هاذا ملف مهم جدا، إيال اسمحتوا الوزارة 
تتكلف بالتخطيط في هاذ املجال لكن ما�سي وحدها اللي كتفعلوا على 
أرض الواقع، فالجماعات جميع املتدخلين كاينين اللي غادي نقولوا 
آشنوا هما اللي الداروا لحد اآلن، درنا إحصاء دقيق ديال أشنوهما 
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كاين  منطقة  كل  في  وهو  كيتبين  اللي  املستثمرين،  ديال  الحاجيات 
ديال  ومناطق  حرة  مناطق  كيبغيو  املستثمرين  هاذ  ديال  حاجيات 
اإلستثمار في ميدان الصناعة، أيضا تبين أنه األثمنة يعني مهمة جدا 
فاللي حاولنا وهو نجيوا بمقترح جديد، أوال مقترح وهو كنعطيو مناطق 
صناعية كتؤجر للكراء، املقترح الثاني وهو كاين صندوق باش كنعاونوا 
هاذ املستثمرين باش يكونوا األثمنة مناسبة، ألن كيعانيو الناس من 
أثمنة اللي زايدة، وجدنا ألف هكتار اآلن باش تؤجر في السنوات املقبلة 

هاذ املناطق الصناعية.

 لو داضئيسا لجلول:

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

 لأ ئبلا لو دازك لا ملريني:

السيد الوزير، الزم نقّرو بأن الحكومة السابقة فشلت في ضمان 
العقار لالستثمار الصناعي اللي كيولجنا وتيعطينا فرص شغل جديدة، 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة اآلن ما زالت في املغرب كتعاني من مشكل 
العقار، وكل املتدخلين في في الجهات كيعترفو بأن ال املخطط ديال 
اإلقالع ديال 2009 وال املخطط ديال تسريع التنمية الصناعية اللي بدا 
هادي ثلث سنين ما قدر وش يقضيوا على املضاربة في العقار يعني في 
األحياء الصناعية املندمجة، وأيضا هناك تواجد قطع أرضية في هاذ 
املناطق الصناعية في حالة عارية ال تدار فيها حتى مشروع، ما تدار فيها 
حتى مشروع بدون أي قرار من عند وزارتكم ملتابعتهم ومساءلتهم، هناك 
أيضا ضعف متابعة وزارتكم لنسبة اإلنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية 
اللي استفدات من البقع األرضية املجهزة، هناك تدهور وضعية العديد 
من املناطق الصناعية وضعف البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف 

صحي، هناك ارتفاع أسعار العقار في املناطق األكثر جاذبية...

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيبات  الوقت، هل من  انتهى  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
الوزير،  إضافية؟ إذن إيال ما كانش غادي نمّرو مباشرة لرد السيد 
تفضل السيد الوزير، ما كاين �سي ما بقى لك والو، صافي انتهى، إذن 
غادي نمّرو للسؤال الثاني، سؤال عن القطاع غير املهيكل للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لو داس دياحونا لبحر ني:

شكر ا لو دا لرئيس،

أثبتت الدراسة األخيرة التي أنجزتها املندوبية السامية للتخطيط دور 
القطاع الغير املنظم في التنمية اإلقتصادية وإحداث فرص الشغل. لذا 
نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات والتدابير املستعجلة 

التي ستتخذها وزارتكم إلعادة تنظيم هذا القطاع؟

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

ن الستثم ضا نزيرا لصأ علا حف ظا لعلمي،ا م5اليا  لو دا
ن لتج ضةان القتص دا لرقمي:

املغرب كيعرفو هادي سنوات فكانوا يعني محاوالت إيال عقلتو على 
l’assainissement واملشاكل اللي كان عندنا في املغرب ما زال لحد اآلن، 
l’assainissement واملشاكل اللي كان عندنا في املغرب، ما زال  داك 
لحد اآلن داك l’assainissement اللي عشنا عندنا مشاكل كنعانيوها 
لحد اآلن، فالحلول اللي كاينة هي مواكبة هذا القطاع غير املهيكل غير 
l’auto- املنظم باش يدخل للقطاع املنظم، فالحلول اللي طرحنا وهما

entrepreneur يعني املقاول الذاتي واملشاريع اللي وضعنا غادي يمكن 
و ما عليها ايال سمحتو، فهاذ القطاع عندو عالقة أيضا بامليدان 

ّ
نتحدث

ديال الصناعة ويال سمحتو لي يسمح مجال ديال امليدان ديال الصناعة 
اللي تدار فيه هاذ السنوات األخيرة مهم جدا، ايال شفتو هاد اإلنجازات 
الحكومات  في  إيجابية  نتائج  أعطوا   les zones industrielles ديال 
ال  املستثمرين،  كتشوفوا  أنتما  ها  الحالية  الحكومة  وفي  السابقة، 
أجانب وال مغاربة فين نوصلو يعني صعيب باش نقولوا أن حتى حاجة 

ما تدارت لحد اآلن، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:ااا

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك من تعقيب إضافية؟ تفضل 
السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامر دالك5ضش:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، أظن أن اإلشكال املطروح هو في تشخيص وتصنيف 
ظاهرة االقتصاد غير املهيكل وفي املقاربة املعتمدة والتي تذهب في اتجاه 
محاربة الظاهرة بدل احتضانها ومواكبتها وتأهيليها وهيكلتها، فال شك 
وإلحاق  التهريب  تستهدف  ملا  الظاهرة  محاربة  مع  أننا  الوزير  السيد 
الضرر باالقتصاد الوطني ومخالفة القوانين الجاري بها العمل، ومع 
االحتضان واملواكبة ملا يأتي هذا القطاع بقيمة مضافة ويأتي ملعالجة 
خلل في سلسلة إنتاجية، أول يكون مكمل لنشاط معين، كما هو الحال 
يتم  اليزال  الذي  الجبلية  باملناطق  السياحيين  للمرشدين  بالنسبة 
إقصائهم إلى حد اآلن رغم أنهم قيمة مضافة وضروري أنهم يكونو يدخلو 

لهاذ السلسلة.

 لو داضئيسا لجلول:

إضافي؟،  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية، إذن غادي نمروا السيد الوزير ملا تبقى له من الوقت، 

تفضل السيد الوزير.
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ن الستثم ضا نزيرا لصأ علا حف ظا لعلمي،ا م5اليا  لو دا
ن لتج ضةان القتص دا لرقمي:

األخيرة،  السنوات  هاذ  فيه  دارت  اللي  للدراسات  مسائل  ..عدة 
ألن  نهائيا  القطاع  هاذ  نغيروا  باش  لكن  جدا،  مهمة  نتائج  اعطاونا 
املستثمرين كيقول لك حيدو عليا هاد القطاع، املغرب خاصنا نعرفوه 
كيفاش كاين، أشنو هي التركيبة ديال االقتصاد املغربي فيه القطاع 
الغير املهيكل، الحلول الوحيدة اللي كاينة هي مواكبة هاد القطاع باش 

نحاولوا نعاونوه ولكن باش..

 لو داضئيسا لجلول:

املتعلق  املوالي  للسؤال  ونمر  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
بنظام املقاول الذاتي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو دامحمداأنضيش:

شكر ا لو دا لرئيس،

يعتبر نظام املقاول الذاتي الذي شرع في تنفيذه منذ سنتين خطوة 
هامة في اتجاه تطوير روح املبادرة املرتبطة باملقاولة، وتشجيع اإلندماج 
االجتماعي وتقليص مساحة االقتصاد الغير املهيكل، لكن هذا النظام 
اإلكراهات  لهذه  مقاربتكم  عن  التنزيل،  في  صعوبات  يعرف  اليوم 

نسائلكم السيد الوزير املحترم؟

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد وزير.

ن الستثم ضا نزيرا لصأ علا حف ظا لعلمي،ا م5اليا  لو دا
ن لتج ضةان القتص دا لرقمي:

شكر ا لو دا لرئيس،

شكرا السيد النائب، األهداف اللي كانوا باينة وهي مواكبة املقاول 
الذاتي، تبسيط اإلجراءات ديال املقاول باش يمكن لو يكون املقاول 
الذاتي، والتغطية الصحية واالجتماعية، فالنتائج لحد اآلن وصلنا 45 
ألف و 644 مسجل كمقاول ذاتي، وصلنا اآلن %45.6 في األهداف اللي 

كانو عندنا في أفق 2020، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب؟ تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحمدا لح ضثي:

السيد الوزير، إن برنامج املقاول الذاتي يعتبر طفرة نوعية حيث 
ألغى كل الحواجز النفسية املرتبطة بمخاطرة بإنشاء مقاولة أو تحويل 

نشاط اقتصادي غير مهيكل إلى مقاولة مسجلة، ألنه وفر إمكانية فتح 
أو إغالق املقاولة بسهولة وبدون مترتبات، ولكن نذكركم السيد الوزير 
أن أكبر الشركات العاملية في املجال الرقمي مثال جلها بدأت بمبادرات 
جد  وإمكانيات  منزلية  مرائب  أو  الجامعات  ببيوتت  وفرضية  صغيرة 
محدودة، ولكنها تطورت سريعا في خضم مناخ منفتح مشجع إلنجاح 
املبادرات وجعلها تكبر بطريقة عادية، فإذن إنجاح هذا النظام ال يقتصر 
على عددد املقاوالت الذاتية املنشأة بل مدى تطورها وتخطيها حاجز 
املقاولة الصغرى واملتوسطة واملساهمة في خلق الثروة ولهذا يجب رصد 
هذا الحراك القوي ومواكبته بطريقة ذكية عبر املصاحبة والتكوين 
والتمويل املناسب وموازاة خلق نظم جديدة تمكن من مد جسور نحو 

املقاولة الصغيرة واملتوسطة ولم الكبيرة؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ إذن 
ما عرفاش أشنو بقا السيد الوزير من الوقت، بقى لك بضع ثواني، 

تفضل السيد الوزير.

ن الستثم ضا نزيرا لصأ علا حف ظا لعلمي،ا م5اليا  لو دا
ن لتج ضةان القتص دا لرقمي:

شكر ا لو دا لرئيس،

إيال اسمحتوا هاذ املقاول الذاتي كان عندنا أهداف واضحة باش 
أو  الذاتي  غيراملقاول  فيهش  ما  الذاتي  املقاول  طبعا  للنتائج  نوصلوا 
التكنولوجي فيه جميع يعني أشكال ديال املقاول الذاتي اللي وصلنا له 
كيف قلت لكم لحد اآلن هو 45 ألف و644 راه فيهم جميع املقاولين 
 croissance الذاتيين، كاينين برامج، برنامج اإلستثمار النمو، استثمار
اللي كيوصل يعني الدعم ديال الدولة إلى 2 داملاليين ديال الدرهم، وهذا 
هاذ املقاولين اللي تكلم عليهم السيد النائب كيدخلوا في هاذ اإلطار، 
أنشأنا لحد اآلن 37 مقاولة ذاتية اللي نشآت هي 3556 منصب شغل 

لحد اآلن، رقم املعامالت في هاد املقاوالت.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، واآلن نمر إلى القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة.

للسيدات  للمواطنين  الشرائية  القدرة  دعم  عن  األول  السؤال 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتقدم أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لو داعبدا لكريماشكري:

شكر ا لو دا لرئيس،

للمواطنين؟  الشرائية  القدرة  دعم  حول  الوزير  السيد  نسائلكم 
شكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، نرحب بالسيد الوزير، لكم الكلمة 
السيد الوزير.

 لو دالحونا لد ندي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لشؤن0ا لع ملان لحك مل:

شكرا، البرنامج الحكومي كله خدام في هاد االتجاه.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، هناك من تعقيب السيد النائب؟ تفضل.

 لأ ئبا لو داعبدا لكريماشكري:

وقفنا خالل جولة استطالعية في بعض األسواق على التهاب األسعار 
على مستوى كل املواد الغذائية دون استثناء، إذ ينذر االرتفاع املتواصل 
ألسعار املواد اإلستهالكية التي لها عالقة بالحياة اليومية للمواطن بتأزم 
وضع املواطن املغربي الذي يعيش حالة من الغليان والتوتر، فاإلرتفاع 
الحاد الغير املبرر لألسعار لم يعد يتوافق تماما مع القدرة الشرائية 
التي  الصعبة  واإلجتماعية  االقتصادية  األوضاع  ظل  في  للمستهلك 
يتخبط فيها، األمر الذي يطرح الكثير من التساؤالت حول وعود الحكومة 
بحماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين رفعوا الراية البيضاء، وأعلنوا 
استسالمهم وتنازلهم عن أبسط متطلباتهم اليومية ونتساءل حول دور 
الهيئات الوزارية والسلطات املعنية في فرض قبضتها الرقابية لضبط 
األسعار وضمان استقرارها؟ فضال عن حماية القدرة الشرائية للمواطن 
املنتوجات من  تشهده  فما  واملنهارة،  باملتدنية  التي أصبحت توصف 
ارتفاع متواصل ألسعارها منذ حلول الحكومة السابقة ورفع الدعم 
عن أغلب املواد وتحرير السوق والزيادة في األعباء الضريبية التي تحملها 
املواطن بالدرجة األولى وتضرر منها، إضافة إلى استغالله من طرف 
التجار لرفع هامش الربح وتحقيق املكاسب فضال عن املضاربة باألسعار 

واحتكار املنتجات، وبين عدم التحكم في سياسة اإلنتاج والتسويق..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، الجواب السيد الوزير، 
تفضل السيد الوزير.

 لو دالحونا لد ندي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لشؤن0ا لع ملان لحك مل:

املواطنين غادي يجددوا  ال�سي صحيح، واش  وا غريب، كل هاذ 
فينا الثقة؟ راه ما عطينا ال برقوق ال كسكسو ال حتى حاجة، راه الناس 
دايرين الثقة في الحكومة السابقة وهاذ الحكومة تجددات لها الثقة 
ألنها كتحسن الوضعية داملغاربة، احنا خدامين في هاذ اإلتجاه، إيال 

كان هاذ صندوق الدعم ديال األرامل، إيال كان هاذ املنح اللي وصالت 
ل 2 داملليار ديال الدراهم، إيال كان هذا التعويض عن الشغل اللي 
فقد الشغل دياله، إيال هاد اإلستثمارات غادية، إيال هاد االستثمارات 
األجنبية جاية، هاد الكالم ديالكم فين كاين؟ راه ما يثيقو حد، تنقولكم 
الحكومة همها هو فعال الحفاظ، بل تحسين الطاقة الشرائية داملواطن، 
ألن هاذ ال�سي الحساب في اإلنتخابات، ألن إيال ما عملنهاش ما غاديش 

نصوتوا علينا بال والو، وهذا هو ومال هادوا..

 لو داضئيسا لجلول:

هللا يخليكم، أكرموا السيد الوزير باإلنصات، هللا يخليكم، أكرموا 
السيد الوزير باإلنصات من فضلكم هللا يخليكم، تفضل السيد الوزير.

 لو دالحونا لد ندي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لشؤن0ا لع ملان لحك مل:

الحكومة اللي فاتت، تهمة للحكومة، هي اللي جابت هاد األصوات، 
الحكومة خدمات..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا انتهى الوقت، هل من تعقيبات إضافية؟ 

هل من تعقيبات إضافية؟ تفضل.

 لأ ئبا لو داعبدا لكريماشكري:

ديال  القضية  هاذ  الرئيس،  السيد  إضافي، شكرا  تعقيب  عندنا 

ارتفاع األسعار ما كتخصش غير الطبقة ...

 لو داضئيسا لجلول:

رجاء رجاء، أكرمو السيد النائب باإلنصات، تفضل، انتهى الوقت.

إذن، سنمر للسؤال املوالي عن الزيادات غير املبررة في أسعار املواد 

الغذائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي 

السدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةاإنم 0ابناضب عل:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زير،

كل عام مع حلول شهر رمضان تنلقاو األسعار تترتفع واملغاربة تيعانيو 

من هاذ اإلرتفاع، اشنا هي اإلجراءات إتخذتها الحكومة باش تنقص من 

هاذ اإلرتفاعات غير املبررة؟ شكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

 لو دالحونا لد ندي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لشؤن0ا لع ملان لحك مل:

كنشتغلوا باش نراقبو هاد األسعار.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب؟ تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةاعبللاب5زكري:

الحديث عن ارتفاع األسعار والتحذيرات التي تواكبه هو موضوع..

 لو داضئيسا لجلول:

هللا يخليكم.

 لأ ئبلا لو دةاعبللاب5زكري:

يتم اجتراره كل سنة..

 لو داضئيسا لجلول:

يخليكم،  هللا  باإلنصات،  النائبة  السيدة  أكرموا  يخليكم،  هللا 
السيدة النائبة باإلنصات هللا يخليكم.

 لأ ئبلا لو دةاعبللاب5زكري:

الحديث عن ارتفاع األسعار والتحضيرات التي تواكبه هو موضوع 
يتم اجتراره كل سنة، والتدابير اآلنية التي تقوم بها الحكومة تشكل 
في  الثقة  املواطن  فقدان  هو  نتاجها  كان  ظرفية  مسكنات  مجرد 
املؤسسات، األمر الذي يهدد األمن الغذائي والسلم اإلجتماعي، فلهيب 
والزيادة  للمواطن  الشرائية  بالقدرة  يمس  الشهر  األسعار خالل هذا 
كل ظاهرية على مستوى األثمنة وباطنية بنقص الجودة والوزن، إنه 
غياب تتبع حالة األسعار ووضعية التموين خاصة بالنسبة لبعض املواد 
األساسية التي يكثر الطلب ارتباطا بالعادات اإلستهالكية الخاصة بهذا 
الشهر؛ غياب التقييم؛ ارتفاع األسعار واملنتوجات الغذائية كالخضر 
والفواكه واألسماك ال يرد فقط إلى الطلب بل له عالقة بطبيعة السوق 
التي تعرفها تدخل الوسطاء الذين يلهبون األسعار، املواطن محصورا 
بين مطرقة حاجته املاسة إلى هذه املنتجات الغذائية وسندان التهاب 

أسعار...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، السيد الوزير لكم 
الكلمة.

 لو دالحونا لد ندي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لشؤن0ا لع ملان لحك مل:

لها وبحال إيال ما كاين والو، ما تنديرو والو، غير هاذ الخمس ديال 
األولى رمضان أكثر من تسع آالف خرجة، أكثر من 600 ديال العقوبات 
اللي دارت، الجرائد اليوم راه جابت أكثر من 23 طن ديال املواد الغذائية 
في الخمس أيام االولى درمضان وتنقولو أوريلي ومية، والو، غير اعترفو 
درنا نقولو هاد ال�سي اللي درتو ما كافيش، ممكن نتفقو، ما كافيش، 
ألن قولوا لي دولة معينة الحكومة بوحديتها قادة تكون ورا كل تاجر، 
هذا الدور املجتمع املدني، كذلك الدور ديال البرملانيين، الدور ديال 
جمعيات حماية املستهلك، خدوا املنظومة كلها ما كاينش في العالم 
نقول وزير عارف ما يجري في الداخلة، ما يجري في أزيالل، هاد ال�سي 
ماخصوش نقولوه، خاص نقولو ما هي العاديات ربما مقاييس، الواجب 
ديالنا كاملين، نعرفو ولكن نقولو ما تدير هاذ الناس اللي كيخرجو يوميا، 
يوميا قولي لي في الدار البيضاء كيفاش غير في الدار البيضاء تمشيو حدا 
كل تاجر، هذا هي اإلنسان اللي كيقول واحد الكالم خاصو يوزنو آشنا 
هي العمليات إيوا غذا غتحملي املسؤولية أشنو غادي تديري، إذن نقولو 

خاصنا نزيدو الوتيرة، خاص ندعمو الجمعيات ديال حماية املستهلك، 

خاص نوعيو املواطن، خاص راه عطينا قوانين آخرين إيال هاذ القوانين 

ما كفياش، غنطوروها باش العقوبات، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ شكرا، 

الى السؤال املوالي عن استمرار تحكم  إذن غادي نمرو إيال سمحتم 

للسيدات  املراقبة  في األسعار، وضعف إجراءات  لوبيات املحروقات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتقدم أحد أو 

إحدى واضعات السؤال مشكورة، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةام م5يلاأفت تي:

عن غالء املحروقات نسائلكم؟ بل عن تواطؤ لوبي مستوردي هذه 

املادة الحيوية وموزعيها؟

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير لكم الجواب.

 لو دالحونا لد ندي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لشؤن0ا لع ملان لحك مل:

كاين أكثر من 16 الشركة هي اللي مكلفة بهاذ ال�سي، كاينا املراقبة 

واللجنة راه خارجة كتراقب هاذ ال�سي.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب، إذن ليس هناك من 
تعقيب؟ آه تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحمداخيي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، الحقيقة السيد الوزير هو بالعين املجردة يمكن أن 
نالحظ بسهولة بأنه كاين اتفاق على األسعار في املحطات ديال توزيع 
البنزين، هناك فرق يعد بفرنكات قليلة ما بين األسعار اللي كاينة في 
املختلف، هذا الوضع ال يمكن أن يكون وضعا سليما ألن كاين في بالدنا 
اللي كتجرم االتفاق   6 املادة  قانون حرية األسعار واملنافسة، وكاين 
الضمني ما بين الفاعين اإلقتصاديين على عرقلة اآللية ديال السوق 
معين،  سعر  تحديد  على  ضمني  بشكل  واإلتفاق  والطلب  والعرض 

وبالتالي الحكومة أعتقد السيد الوزير مطالبة بالتدخل الفوري:

أوال- ألن باش تدفع على راسها شبهة ديال السكوت على هذا األمر، 
خاصة أنه واحد عضو في الحكومة هو معني ألنه من أكبر املستوردين 

واملوزعين للمحروقات،

ثانيا- ألن وزارة الشؤون العامة والحكامة عندها صالحيات في مجال 
يعني إجراء بحوث تهم حرية املنافسة واإلتفاق على األسعار،

ثالثا- أيضا احنا كنتمناو من مجلس املنافسة أيضا يقوم باعتباره 
مؤسسة دستورية باش يقوم بالدور ديالو الكبير في حماية األسعار، 
أدى  يعني  املقاصة  إصالح صندوق  كان  إذا  املنافسة،  ديال  الحرية 
املواطن جزء من التكلفة ديالو أوالحكومة حررت األسعار أو حيدات 
الدعم كان في املقابل خاصو يستافد من حرية املنافسة اللي ممكن 

تجيب بخفض يعني هامش الربح الللي كيبدو أنه متفقق عليه.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل.

 لأ ئبا لو دامصطفىاب نت س:

إما نتناولوه بواحد النوع ديال الحكمة والعقالنية ألنه السياسة ال 
تنفع في هاذ املواضيع، اإلشارة إلى عضو في الحكومة هاذي يضر رئاسة 
الحكومة، ألنه ما يمكنش نقبلو نقولو عضو واحنا كنعرفو بأن القانون 
املنظم لعمل الحكومة يفصل بين الوظائف الخاصة وبين املشاركة في 
الحكومة، ثانيا الحكومة خاصها تتحمل مسؤوليتها وتقول بأن التركيبة 

ديال األسعار اليوم شكون الليي كيتدخل، فيها ثانيا من املسؤول..

 لو داضئيسا لجلول:

ال هللا يخليك، بالتي هللا يخليك......

 لأ ئبا لو دامصطفىاب نت س:

..اليوم من املسؤول عن التوقف ديال املحطة ديال السامير؟ أين 
اليوم ولينا كنشريو  الوزارة املعنية؟ ألن  أين هي  هي هاذ الحكومة؟ 
باألسعار ديالها روتردام، ثم ثانيا منين كنجي نتكلم على تركيبة األسعار.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا انتهى الوقت، شكرا. تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعمرابالافريج:

...أوبك ياوليدي.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داإدضيسا ةزميا إلدضي�سياضئيسافريقا لعد للا
ن لتأم ل:

السيد الرئيس، السيد الوزير، ..

 لو داضئيسا لجلول:

رجاء، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داإدضيسا ةزميا إلدضي�سياضئيسافريقا لعد للا
ن لتأم ل:

عند  اإلشكال  واحد  كاين  بهدوء،  يعالج  أن  ينبغي  املوضوع  هاذ 
املواطن، تيشتاكيو من األسعار ديال املحروقات بعد التحرير، التحرير 
ما تيعنيش أن الدولة نفضت يدها، هذا هو األمربسيط بهذه الغاية، 
الناس كيتشكاو من األسعار د املحروقات بعد التحرير، الدولة عندها 
دور، السيد الوزير، قولوا لينا ما الذي تقومون به يوميا باش يبقى 

التحرير في املعنى ديالو الطبيعي، بكل بساطة و بكل هدوء.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، إذن ما نمر إلى جواب السيد الوزير، السيد 
الوزير تفضل مشكورا.

 لو دالحونا لد ندي،ا ل5زيرا ملأتدبالدىاضئيسا لحك5ملا
 ملكلفلاب لشؤن0ا لع ملان لحك مل:

إيال سمح السيد النائب املحترم يسحب ديك الكلمة على عضو 
فالحكومة، خليني نتكلم، ما كنعتوش األفراد هنا، ال عالقة باألفراد، 
الراي ديالي حتى أنا حر ال؟ اللي ما�سي عادي ووقفنا عليه هو هامش 
الربح اللي كان قبل، ملي كانت األثمنة مسعرة، واليوم كاين شركات 
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نعمموش  ما  باش  اليوم  كاين  اللي  الربح. هذا هو  د  فالهامش  تزادو 
املشاكل وخصنا نحرصو على املنافسة ألن التحرير كاين فآليات السوق 
ولكن آليات السوق خاص تحترم، إذن كاين إشكاليات في هاد ال�سي 
وحنا كنحاولو نعالجو، مرت تجربة درك، راه ياهلل مرت تجربة عام 
عام وشوية، كانت 5 أشهر تقريبا الحكومة عاطلة، إذن اليوم كنديرو 
تقييم باش نشوفو أشنو غنعملو إن شاء هللا في املستقبل باش املواطن 
ما يكونش تيأدي كلفة التحرير، حنا كنسهرو على القدرة الشرائية د 
اللي  وكاين شركات  الظلم  فيه  يكون  ما خاصش  ال�سي  املواطن هاد 
عطات األرباح ديالها في سنة وحدة، ما�سي طبيعي أنا متفق معكم ولكن 

التجربة األولى في املغرب ما لقيناش دول أخرى عندها نفس التجربة.

إذن بغيتو في أول وهلة تكون كل �سي مقاد، ال، خاص نجي عندكم 
بال  هدوء،  بكل  ال�سي  لهاذ  املالئمة  الحلول  ونشوفو  نناقشو  للجنة 
غوات بال حتى �سي حاجة، أما كلمة لوبي راه 16 واحد راه كثار، كاينة 
املنافسة ولكن كيشريو كلهم بنفس فاتح الشهر و 16 إذن كيشري كلهم 
في نفس الوقت، كيشريو تقريبا بنفس الثمن، فالدول األخرى ياك ال 
 Rotterdam سامير ما كايناش؟ فدول أخرى مثال فرنسا كتشري من
وكاين شركات ديال التكرير كتار املشكل ديالنا هو ال سامير خاص تخرج 
للوجود، والسامير ما�سي الحكومة اللي مسؤولة عليها بعد، هاد األسئلة 
خاص اإلنسان يعرف املوضوع باش يتكلم فيه، راه كاين syndic اللي 

مكلف به، كنخلطو شعبان مع رمضان واخا حنا في رمضان..

 لو داضئيسا لجلول:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزير،  السيد  شكرا 

الجلسة، إيال سمحتم السيدات والسادة النواب األفاضل سنمر إلى 

قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد الرقمي 

في سؤال حول نتائج برنامج عمل اآلن املكتب الوطني املغربي للسياحة 

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لو داعزيزا للب ض:

شكر ا لو دا لرئيس،

إذن كيفما قلتو وضع املكتب الوطني املغربي للسياحة برنامج عمل 

يهدف في خطوة أول تمتد على طول الفترة 2014-2016، إلى تفعيل 

مختلف دعامة التقدم من أجل بلوغ أهداف رؤية 2020، ولو لم تحقق 

عشرة مليون سائح في أفق 2010 ويستحال تحقيق 20 مليون سائح في 

أفق 2020 إال فهذا سؤال وتتجلى أهم الرهانات في تحسين سعر النقل 

الجوي وتدعيم التوزيع واإلتصال والجودة، فما هي النتائج التي تم 

تحقيقها في إطار هذا البرنامج ؟ وما هي إستراتيجيتكم مستقبال إن شاء 

هللا؟ شكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

نرحب  الكلمة  لكم  الوزير  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
بالسيد الوزير لكم الكلمة،

ن لأقلا لج5يا نزيرا لو  حلا س جد،ا محمدا  لو دا
ن لصأ علا لتقل دنلان القتص دا الجتم عي:

شكر ا لو دا لرئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على هاذ السؤال املتعلق بمؤسسة 
عمومية اللي هي املكتب الوطني ديال السياحة، اللي عرف واحد التطور 
في هاذ السنوات األخيرة، بفضل املجهودات املالية اللي تمنحات له من 
خالل هديك la taxe اللي مكنته باش تكون عنده واحد امليزانية كافية 
باش يواجه التحديات اللي كيعرفها القطاع ديالنا بالخصوص في هاذ 
الظروفف اإلقتصادية والظروف الجيو إستراتيجية اللي كنعيشوها في 
هاذ املنطقة، بفضل هاد املجهودات ديال املكتب الوطني تمكنا باش 
ديالنا وبالعكس عرفناا  السياحة  املكانة ديال  نبقاوا محافظين على 
واحد اإلنتعاش اللي الجميع الحظه في هاذ السنتين األخيرتين، حيث 
أن عرفنا واحد املعدل ديال 5 % تقريبا كل سنة من 2015 ل 2016 
كما كنعرفوا في هاد البداية ديال 2017 واحد انتعاشة خفيفة كذلك 
بالنسبة لهذه رغم املشاكل اللي كيعاني منها هاذ القطاع، donc هاذ 
املؤسسة هي معمولة باش تفعل إستراتيجية تنموية ديال هاذ القطاع 

اللي تنزالت في 2010 واللي هي الرؤية..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، هل من تعقيب؟ تفضل السيد 
النائب املحترم.

 لأ ئبا لو داعزيزا للب ض:

- أوال: لم نر أي تطور؛

- ثانيا: نظرا للمشاكل وغاتبقى دائما السيد الوزير واحنا غانعاونوك 
مستقبل عليها ألن انتم جديد في هاد املهنة، فالبد من إعادة النظر في 
الجودة يعني في الناحية ديال املال العام، وعدم تبذيره وسوء التسيير، 

هذه من جهة .

 من جهة أخرى، البد من يعني من التنسيق ما بين الوزارة واملكتب 
الوطني للسياحة ألن احنا عشنا ما عشناه سابقا ولكن اليوم من اللي 
املدير العام للمكتب الوطني للسياحة عنده ما بين 50 أو 60 مليار اللي 

كصندوق خاص به هو وتيدبرها بطرق كيفاش بغى هو

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت السيد النائب املحترم، 
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شكرا السيد النائب، السيد الوزير انتهى الوقت. إذن هل هناك من 
تعقيبات إضافية؟ إذن ما كنشوفش هناك تعقيبات، إذن شكرا السيد 
الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى قطاع آخر وهو 
القطاع املكلف بالتجارة الخارجية في سؤال آني عن تقييم آثار اتفاقية 
التبادل الحر وعضوية منظمة التجارة العاملية على اإلقتصاد الوطني 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا لطرح السؤال.

 لأ ئبا لو داعبدا لحقا لشف ق:

إنتاج  من  التحويل  واحد  املستثمر  عرف  الحر  التبادل  اتفاقية 
الخدمات وحكومة 2011 ما وجهاتش التجهيزات في املوانئ باش يكون 
هذاك اإلنسان ذاك املسؤول الجمركي قادر باش يستخلص الرسومات 
ديال الجمارك لسلع حقيقية مستوردة، مما نضج واحد تهريب إداري 
الرؤية  الوطني، فما هي  اللي والو مهربين مافيوزيين ألدرع االقتصاد 
املغرب؟  ديال  الدخول  للتجهيزات مع  الجديدة  للحكومة  املستقبلية 

شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، نرحب بالسيدة كاتبة الدولة ولها الكلمة.

نزيرا لصأ علا لدىا ك تبلا لدنللا ضق لا لدضهم،ا  لو دةا
ب لتج ضةا ن القتص دا لرقميا ملكلفلا ن لتج ضةا ن الستثم ضا

 لخ ضج ل:

شكر ا لو دا لأ ئبا ملحترم،

أنا صراحة جاني هذا سؤال تركيبي فيه 2 ديال املواضيع كيتعلق 
بالتبادل التجاري، اتفاقية التبادل الحر وأيضا الشق للي كيهتم بمنظمة 
التجارة العاملية، واآلن كترفقوني بسؤال آخر اللي كيضر على التجهيزات 
للي كاينين في املوانىء للي كتهتم بهم الوزارة ديالنا وأيضا وزارة النقل 

شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدول، تفضل السيد للتعقيب، تفضل السيد 
النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا لحقا لشف ق:

السيدة الكاتبة، بكري..كاتبة الدولة... بكري كنا كنشوفو أنه هاد 

التهريب تهريب كان اجتماعي، كان املواطنين في الشمال كيشريو من 

اليوم  إجتماعي،  التهريب  كان  وهنا  الداخل،  ديال  املواطنين  عندهم 

الشباب  اغلقو  راه  الصناعية  الوحدات  مافيوزي،  التهريب  أصبح 

العمال راه مشوا للزنقة، البطالة راه انتشرت، االقتصاد الوطني راه بدا 

كيتدهور، امليزانية ديال البالد راه كتنخر، الشركات راه بدات كتغلق، 

إذن هنا كنخاطب الحكومة في شخصكم الكريم أنه واش موجدين �سي 

حاجة باش يحافظوا على اإلقتصاد الوطني، ألن الجمارك راه هي الفيلتر 

filtre ديال االقتصاد وهاد الفيلترfiltre راه ...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب.

نزيرا لصأ علا لدىا ك تبلا لدنللا  لو دةا ضق لا لدضهما
ب لتج ضةا ن القتص دا لرقميا ملكلفلا ن لتج ضةا ن الستثم ضا

 لخ ضج ل:

إذن، جوابا على سؤالكم السيد النائب املحترم، انضمام املغرب 

ملنظمة التجارة العاملية أيضا إلبرام اتفاقيات التبادل الحر مع دول كثيرة 

هي جاية في إطار السياسة الحكيمة لصاحب الجاللة من أجل تموقع 

املغرب في البيئة االقتصادية الدولية وأيضا من الرفع من الصادرات 

في اإلقتصاد الوطني وأيضا جلب اإلستثمارات، هذا أيضا مع مراعاة 

يكون عندنا خصوصية اإلقتصاد الوطني، هذا بالنسبة للجمارك. هاذ 

األمور اللي كتحدثو عليها السيد النائب املحترم أكيد أن الحكومة جاية 

ببرامج للردع من هذه األمور اللي كنظن بأنها كلنا ما متافقينش عليها 

أنها تكون في الجمارك وأيضا بالنسبة، نبغي نقول لك بأن االتفاقيات 

وأيضا انضمامنا لهاد املنظمة التجارية، الهدف منها هو أن املغرب اآلن 

هو منصة اقتصادية وطنية أيضا منصة اقتصادية صناعية وتجارية 

من أجل جلب اإلستثمارات وأنها تخول لنا الولوج...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة املحترمة،

 وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا نكون قد 

استوفينا األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم 

وسننتقل مباشرة إلى الجلسة التشريعية.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.34–20.رمضان.1438  )15.يونيو.2017(  ير 

محررا لجلولا لث لثلان لعشرين

 لت ضيخ: الثالثاء 11 رمضان 1438 ه )06 يونيو 2017م(.

 لرئ سل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 لت5ق ت: اثنان وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة التاسعة.

جدنلا ةعم ل: للدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
73.16 للسنة املالية 2017.)قر ءةاث ي ل(.

 لو دا لحبيبا مل لكياضئيسامجلسا لأ5 ب،اضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما هللاا لرحمنا لرح م،ا لصالةا بوما
 ملرسلي0.

 لو دةاأعر ءا لحك5مل،

على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  النواب  يخصص مجلس 
مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017، وذلك في قراءة 
لبنى  للسيدة  الكلمة  فأعطي  املستشارين.  مجلس  أحاله  كما  ثانية 
الكحلي، مقررة لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية لتقديم تقرير اللجنة 
في املوضوع، وزع؟ ولكن نسمعوا لها، السيدة املقررة تفضلي باختصار.. 

حتى هي مقررة.. تفضلي السيدة املقررة.

ن لتأم لا لجألا مل ل لا مقرضةا لبنىا لكحليا  لو دةا
 القتص دنل:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا ل5زض ءا ملحترم05،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

يشرفني أن أقدم أمام مجلسنا املوقر تقرير لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية على إثر دراستها ملشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة 
159 من  ثانية، وذلك طبقا ملقتضيات املادة  2017 في قراءة  املالية 

النظام الداخلي ملجلس النواب، وبعد إحالته من مجلس املستشارين.

ففي اجتماع يوم اإلثنين 5 يونيو 2017 برئاسة السيد عبد هللا 
بعض  واملالية،  اإلقتصاد  وزير  بوسعيد  السيد محمد  قدم  بووانو، 
مواد مشروع قانون املالية املشار إليه أعاله، وبعد تعديلها من طرف 
مجلس املستشارين، ويتعلق األمر بتعديل املادة 6 في بنودها التالية: 
البند األول في املواد: 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 
205، 213، 232، 252 و264؛ والبند الثاني في املواد: 20 مكررة، 161 
مكررة، 161 مكررة مرتين، واملواد 226 مكررة؛ والبند الثالث والبند 

الخامس. وبالتعديل الذي شمل املادة 16 مع حذف املادة 8 مكررة من 
طرف مجلس املستشارين.

مجموع هذه التعديالت يعني شملت توضيحات من طرف السيد 
وزير اإلقتصاد واملالية، وشروحات وإيضاحات الزمة في املوضوع، كما 
عرفت نقاشا مستفيضا من طرف مجموعة من السيدات والسادة 

النواب أعضاء اللجنة.

وهذا النقاش شمل مختلف ومجمل التعديالت املقدمة من طرف 
املالية  8 مكررة من مشروع قانون  املادة  مجلس املستشارين، لكن 
2017، يعني التي تم حذفها من طرف مجلس املستشارين أثارت جدال 
لهذا  الثانية  قراءتهم  في  النواب  والسادة  السيدات  في صفوف  كبيرا 

املشروع.

يعد  لكونه  اعتبارا  املقت�سى،  هذا  لحذف  ارتياح  عبر عن  فبينما 
انتصارا لسيادة القانون وتحصينا ملصداقية األحكام القضائية واحتراما 
ملصالح األفراد ومصلحة الوطن، سجل آخرون باستياء كبير حذف 
املادة السالفة الذكر وبدوا متمسكين أكثر بما تحمله من مقتضيات 
تصب في اتجاه منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات 
الترابية تنفيذا ألحكام قضائية صادرة ضدها، وسجلوا أيضا أن حذف 
هذه املادة فيه ظلم للمواطنين قبل أن يكون ظلما للدولة والجماعات 

الترابية.

الصادرة  األحكام  نوعية  مشكلة  إثارة  تمت  ذاته،  السياق  وفي 
وأنواع الحجز ذات العالقة، وارتباطا بنفس املوضوع سجل جانب من 
السيدات والسادة النواب بأن املادة 8 مكررة لم يسبقها نقاش قبلي، 
وبالتالي ال يمكن اعتمادها ملعالجة إشكال قائم وبخلق إشكال أعمق 
منه وتم الترحيب بسحب هذه املادة في انتظار القيام بدراسة معمقة 
إليجاد الحلول لإلشكال املتعلق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد 

الدولة والجماعات الترابية.

وفي تفاعل السيد الوزير مع ما أثاره السيدات والسادة النواب من 
إشكاالت وما اتخذوه من مواقف، عبر السيد الوزير املحترم، عن أسفه 
السالفة  املادة  مع  النواب  والسادة  السيدات  بعض  تعاطي  لكيفية 
املتعلقة  الطعون  في  للنظر  االستشارية  اللجنة  أن  مؤكدا  الذكر، 
بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون غير تابعة ألية جهة، وأن لها 
دورا استشاريا تعمل في اتجاه تسريع وتسهيل حق النزاعات بين اإلدارة 
وامللزمين، كما أن األمر معمول به في بعض الدول مثل فرنسا، هذا فيما 
يخص التعديل املتعلق باللجنة االستشارية للنظر في الطعون املتعلقة 

في استعمال حق يخوله القانون.

أما بشأن املادة 8 مكررة والتي تم حذفها بمجلس املستشارين فقد 
أشار السيد الوزير، أنه مراعاة الحترام الدستور، ومصلحة املواطنين، 
واملصلحة العليا للوطن، فإن الحكومة تلتزم باإلتيان بمشروع قانون 
األحكام  بتنفيذ  املتعلق  اإلشكال  ملعالجة  الثالثة  األهداف  يراعي 



عدد.34–20.رمضان.1438  )15.يونيو.2017( الجريدة الرسمية للبرملان1ير   

القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية من خالل الحجز 
على أموالها وممتلكاتها.

بمجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  أن  األخير،  في  نشير 
النواب صادقت خالل نفس االجتماع، وفي قراءة ثانية على مشروع 
قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017 كما أحيل من مجلس 

املستشارين بالنتيجة التالية:

املوافقــــون: 21

املعارضون: 08

املمتنـــعون: 04.

شكرا السيد الرئيس.

 لو دا لرئيس:

شكرا للسيدة املقررة، نمر اآلن إلى عملية التصويت، أعرض املادة 6 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو داعبداهللااب5ن ي5اضئيسالجألا مل ل لان لتأم لا
 القتص دنلا)يقطلايظ م(:

السيد الرئيس، بغيت ناخذ نقطة نظام أوال ألنكم من خالل الرئيس 
ديال الجلسة السابقة ديال يوم الثالثاء املا�سي أخبرنا بأنه فهاذ اليوم إن 
شاء هللا ستبدأون في تطبيق قضية الحضور بالبطائق، بغينا التفعيل 
ديالهم اليوم انتما غادي تبداو في التصويت باش الجلسة الجاية إن 
شاء هللا نعرفو شكون اللي غاب وشكون اللي حضر وشكون اللي نسا 

البطاقة ديالو وشكون اللي يعني باقا ما تعطاتوش البطاقة ديالو.

النقطة الثانية فيما يتعلق ربما غير خطأ ألنه املصوتون يعني 25 اللي 
كانت يعني مع املشروع، وكان عفوا واحد العدد اللي كان ضد ما�سي هو 
هداك دقيق واملمتنع نفس األمر، واحد الصوت اللي نساتو ربما السيدة 

النائبة، شكرا.

 لو دا لرئيس:

شكرا، فيما يخص املالحظة األولى بطبيعة الحال هذا التزام من 
طرف املكتب وأعتقد من طرف جل أو كل النائبات والنواب سنتقدم 

أسبوعيا بكل املعلومات الخاصة بالغياب وبالحضور، السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعمرابالفريجا)يقطلايظ م(:

 لو دا لرئيس،

أتأسف بقراءة هاذ التقرير ديال لجنة املالية وكنلقى فيه تم حذف 
إلى  بالرجوع  الحكومة  التزام  مقابل  مكررة   8 املادة  على  املادة  هذه 
البرملان، هاذي تكلمنا فيه وسط اللجنة والسيد الرئيس، قالينا باللي ما 
تكتبش في التقرير كان نقاش حيث كان عدد ديال األشياء اللي تناقشات 

منهم نواب آخرين وتقالينا واليوم كنلقاوه في التقرير فأتأسف من هذا.

 لو دا لرئيس:

واحد  البند  من   6 املادة  أعرض  النائب،  للسيد  شكرا  شكرا 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة املوافقون؟ األسبوع.. احنا السيد 
الرئيس ال�سي بووانو األسبوع املقبل سنقوم بذلك، كيفية تكنولوجية 

حتى اإللتزام تكنولوجي.

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 56

املمتنعـــون: 9.

صادق املجلس على املادة 6 من البند األول، ما كاينش املعارضون؟ 
ال  ال  شحال؟  املوافقون  سمحتم  إذا  ثانية  مرة  بالتصويت  أقوم 

املعارضون؟ ال أحد، املمتنعون، النتائج النهائية:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 94

شكرا صادق املجلس عن املادة 6 من البند األول.

أعرض املادة 89 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 94

صادق املجلس على املادة 89.

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 94

أعرض املادة 127 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 94

املادة 127: اإلجماع.

أعرض املادة 130 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 58
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املمتنعـــون: 38

صادق املجلس على املادة 130.

أعرض املادة 133 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 58

املمتنعـــون: 38

أعرض املادة 135 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 236

املعارضـون: 56

املمتنعـــون: 02

أعرض املادة 162 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 94

أعرض املادة 179 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 96

أعرض املادة 205 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السادة  مع  االتفاق  تم  مسموح،  غير  مسطريا  ال  املوافقون؟ 
والسيدات رؤساء الفرق.

أعرض املادة 205 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 94

أعرض املادة 213 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 56؛

املمتنعـــون: 38

أعرض املادة 232 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 97

أعرض املادة 252 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 97

أعرض املادة 264 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 97

عليها  كما صادقت  للتصويت  املكررة   20 املادة  أعرض   2 البند 
اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 95

أعرض املادة 161 املكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 236

املعارضـون: 56

املمتنعـــون: ال أحد

عليها  صادقت  كما  للتصويت  مرتين  مكررة   161 املادة  أعرض 
اللجنة:

املوافقـــون: 236

املعارضـون: 54

املمتنعـــون: 02

عليها  املكررة كما صادقت   226 املادة  إضافة  للتصويت  أعرض 
اللجنة: املوافقون؟ ال�سي مضيان موافق على املادة 236؟ املعارضون؟

املوافقـــون: 198

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 97

صادق املجلس على املادة 226 املكررة كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض البند الثالث للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقـــون: 198
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املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 95

أعرض البند الخامس للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: 02

املمتنعـــون: 95

أعرض حذف املادة املكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

صادق املجلس على حذف املادة 8 مكررة.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 198

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 96

صادق املجلس النواب على املادة 16.

أعرض مشروع القانون برمته في قراءة ثانية للتصويت كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقـــون: 199

املعارضـون: 56

املمتنعـــون: 38

صادق مجلس النواب على مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة 
املالية 2017 في قراءة ثانية.

نمر اآلن إلى إعطاء الكلمة ممثلي فرق األغلبية من فضلكم باقي 
والسادة  السيدات  النواب،  والسادة  السيدات  الجلسة.  نهيناش  ما 
النواب، عملية التصويت ليست باألساس، اإلنصات لبعضنا أهم من 
كل �سيء آخر، تفسير التصويت فأعطي الكلمة عن فرق األغلبية للسيد 

النائب محمد خيي.

 لأ ئبا لو دامحمداخيي:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

في إطار تفسير التصويت، وباسم األغلبية بطبيعة الحال القراءة 
الثانية ربما ال تستدعي كل النقاش اللي شهدته هذه القبة في القراءة 

األولى تذكيرا بالسياق ديال عرض مشروع قانون املالية واالستثنائية 
ديالو وإلى غيره من املعطيات والتفاصيل كثيرة اللي خضنا فيها بمناسبة 

املناقشة ديال مشروع قانون املالية في الصيغة ديالو األولى...

 لو دا لرئيس:

تفضل، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحمداخيي:

قلت أن القراءة الثانية ربما ال تستدعي أن نكرر كل النقاش اللي 
عرفته القبة بمناسبة يعني املناقشة املستفيضة ملشروع قانون املالية، 
وللتأكيد على الطابع االستثنائي ملشروع قانون املالية ديال سنة 2017...

 لو دا لرئيس:

نحترمو  النواب  والسادة  السيدات  النواب،  والسادة  السيدات 
السيد النائب املتدخل باسم األغلبية.

 لأ ئبا لو دامحمداخيي:

وهنا البد من التذكير بأن كان اتفاق ما بين املكونات السياسية 
على ضرورة التسريع بمناقشة مشروع قانون املالية نظرا ألن بطبيعة 
الحال الخروج من حالة االنتظارية اللي كانت كتشهدها البالد في غياب 
املصادقة على قانون املالية في اآلجال القانونية ديالو املعتادة كما ينص 
على ذلك القانون التنظيمي للمالية. بطبيعة الحال كان هناك تعاون ما 
بين كل الفرقاء السياسيين على ضرورة يعني تسريع املناقشة العتبارات 
عديدة من بينها أوال أن هذا قانون استثنائي جا يعني جسرا ما بين 
حكومتين وما بين برنامجين حكوميين وأنه وضعته الحكومة السابقة، 
وفيه بطبيعة الحال تأكيد على التزام الحكومة بمواصلة مجموعة من 
اإلصالحات اللي شهدتها الحكومة السابقة بقيادة األستاذ عبد اإلله بن 

كيران.

ما يهمنا بطبيعة الحال في القراءة الثانية اللي صادق عليها مجلس 
فيه بعض اإلجراءات  اللي  كان  اللي  تعديل  والعشرين  اليوم  النواب 
الجبائية العادية اللي بطبيعة الحال كان عليها اتفاق في لجنة املالية، 
واللي ما حدث �سي تغيير كبير في يعني في القانون وأحدث بطبيعة الحال 
اللجنة اإلستشارية  في  ديالة  التثمين  تم  يعني  إيجابي جدا  أمر  وهذا 
لتلقي الطعون كواحد الهيئة وسيطة تدلي بآرائها االستشارية في الحالة 
ديال تقديم الطعون أو ال الحالة ديال التعسف في استعمال الحق 
يعني يق�سي به القانون، كان النقاش أساسا كما جاء يعني على لسان 
املجموعة ديال املتدخلين حول الحذف ديال املادة 8 مكرر. وهنا البد 
أن يعني أن أستغل هذه املناسبة ألؤكد على ما يلي: النقاش الذي شهدته 
هذه املادة بعد املصادقة عليها في مجلس النواب أعتقد أنه احنا كنا 
كنتمناو أنه بطبيعة الحال عوض ما نمشيو إلى الحذف نمشيو إلى يعني 
اللي كنعتبروه مهم جدا من  إدخال تعديالت تحسينية لهاذ اإلجراء 
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الناحية القانونية ألنه جاء أوال باش يمأل واحد الفراغ كان موجود في 
مسطرة تنفيذ األحكام، بمعنى أن الجوهر ديال املادة 8 مكرر لم يأتي أو 
لم تكن هذه املادة كما شاع لألسف في نقاش مغلوط في وسائل اإلعالم 
أنها جاءت باش تعرقل تنفيذ األحكام، األصل هو أن املادة جات باش 

توضع مسطرة لتنفيذ هذه األحكام وليس لعرقلتها أوال؛

في  يتوضح  القانونية الزم  الناحية  من  فراغ حقيقي  هناك  ثانيا: 
املسطرة ديال تنفيد األحكام على الدولة وعلى الجماعات املحلية؛

ثالثا: أن استمرارية املرفق العام وحفظ املصلحة العامة والتوازن 
ما بين هذه القواعد الدستورية حتى هو أمر مهم جدا، ألنه الحق ديال 
املواطنين اللي حكمت لهم املحكمة باش يعني يتعوضو هذا حق بطبيعة 
يعني قواعد دستورية أخرى الزم من  الحال دستوري، ولكن هناك 

املراعاة ديالها أثناء يعني تنفيذ هذه األحكام.

أمر آخر ال يمكن إال أن نسجل أن يعني البرملان كسلطة تشريعية أو 
البرملان كمؤسسة تحتكر سلطة التشريع يجب بطبيعة الحال أن تبقى 
بمنآى عن التأثير اللي يمكن تحدثو نقاش خاضته مجموعة مهنية أو 
جزء من املجتمع، من املعقول أو من املنطقي أو من الطبيعي أن يستمع 
نواب األمة والبرملان لنبض الشارع وأن يكونوا على اتصال دائم يعني 
بالنقاش املجتمعي اللي ممكن تعملو يعني قانون جديد وال مادة جديدة 
في قانون املالية، لكن من املهم جدا بطبيعة الحال أن نحرص على أن 
القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة ونشرع لجميع الحاالت وبما 

يحدث توازن في املجتمع ومراعاة للمصالح الخاصة واملصلحة العامة.

األمر اآلخر أن الحكومة، بطبيعة الحال حينما قبلت التعديل ديال 
حذف املادة 8 مكرر التزمت بشكل واضح بيعني في القريب العاجل بأن 
تتفاعل مع هذه املطالب، بأن تأتي بمشروع قانون يتناول هذه اإلشكالية 
ديال تنفيذ األحكام على الدولة والجماعات املحلية بطبيعة الحال بما 
يعيد األمور إلى نصابها ويحدث التوازن املطلوب ما بين كما قلت هاذ 
املصلحة العامة واملصلحة الخاصة، إذن احنا تفهمنا إلى حد ما التبرير 
ديال أن هاذ املادة 8 مكرر ما�سي املكان ديالها الطبيعي هو قانون املالية، 
يمكن نتفقو على هاذ املسألة أو نختلفو عليها ولكن اللي أسا�سي أن اليوم 
القبول ديالنا بهاذ التعديل وبالتصويت على حذف املادة 8 مكرر ليس 
ألنها خطأ في األصل، ولكن ألن كاين سوء يعني تفاهم مرتبط باإلدراج 
ديالها في قانون املالية ما دام كاين هناك التزام واضح ديال الحكومة 
بأنها غتجيب مشروع قانون يحل لينا هاذ اإلشكال، فأعتقد أن هاذ 
املسعى حتى هو أو ال هاذ اإللتزام احنا نؤكد عليه ونثمنه وننتظر يعني 
تفاعل قريب إن شاء هللا من الحكومة في األيام املقبلة، باش يعني نلتفتو 
من جديد إلى هاذ الفراغ القانوني اللي كاين فيما يخص املسطرة ديال 
املحلية، شكرا  وعلى جماعات  الدولة  على  القضائية  األحكام  تنفيذ 

السالم عليكم.

 لو دا لرئيس:

شكرا، شكرا السيد النائب، عن فريق األصالة واملعاصرة السيد 
النائب صالح الدين أبو الغالي.

 لأ ئبا لو داصالحا لدنناأب5ا لغ سي:

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

في فريق األصالة واملعاصرة ما كانش ممكن نساندو مشروع قانون 
املالية 2017 لبعض الحيثيات وأسباب واضحة وموضوعية، أوال هاذ 
املشروع قانون املالية تيجي فواحد الوقت متأخر جدا، كتعرفو أنه هاذ 
مشروع قانون املالية توضع في شتنبر 2016، الحكومة خذات واحد 
الوقت زمني غير معقول تماما في وجه املغاربة وستة شهور والحكومة 
تتناقش الهيكلة الحكومية، في الوقت اللي مشروع قانون املالية هو 
بمثابة واحد املرآة تعكس جميع القطاعات الحكومية والتأثير ديال هاذ 
قانون املالية على جميع امليادين اللي كتهم الشغيلة املغربية، من صحة 
وتعليم وتجهيز والنقل وعدالة، هاذ ال�سي كلو كاين في قانون املالية. مع 
األسف احنا في شهر يونيو يا هللا مازال تناقشو اليوم املوافقة واملصادقة 
على مشروع قانون املالية، إذن بالنسبة لينا هذا حيف اتجاه املغاربة 

اللي تيعانيو في جميع الجماعات القروية والبلدية؛

تبناها أو اعتمد عليها  اللي  بالفرضيات  الثانية تتعلق  ثم املسألة 
مشروع قانون املالية، هاذ الفرضيات ديال 350 دوالر الغاز ديال البوتان 
اللي ما بقاتش، اليوم فات 450 أو 500، فرضية تتعلق بواحد العجز 
اللي احنا عارفينو ما زال غادي يتزاد أو كتعرفو على أنه هاذي 3 أيام آخر 
تقرير ديال مكتب الصرف في املغرب تكلم على تفاقم في العجز امليزاني 
التجاري، بمعنى أنه مازال اليوم احنا ما عندناش باش نمولو اإلقتصاد 
ديالنا املغربي، هذا تيمعني أنه غادي نمشيو نرجعو عاود ثاني للمديونية 
وأنا غادي نرجع للمديونية باش نصرفو امليزانية ديالنا، كذلك كاين 
بعض املعطيات كارثية بالنسبة لإلقتصاد الوطني ديالنا اليوم، فيما 
النسيج ب0,2%،  بحال  القطاعات  بعض  تراجع  الشغل،  ال  يخص 
تراجع ديال االستثمارات الخارجية املباشرة في املغرب ب%13، التفاقم 
اللي قلت ديال امليزان التجاري ب%31، ارتفاع الطاقة أو اإلستيراد ديال 
الطاقة ب%47، ما زال الصناعة ديالنا اليوم يا هللا في حدود 25% 
ديال االندماج كقيمة مضافة ديال الصناعة املغربية فيما يخص مثال 
السيارات، ما تنوصلو حتى ل%25 من القيمة املضافة املحلية، مازال 
عندنا فوارق مجالية مهمة جدا، ما زال مثال املؤسسات واملقاوالت 
العمومية اللي تابعة للدولة تحت ضمانات الدولة ما تتستثمرش في كل 
جهات املغرب بواحد الطريقة متوازنة، وعلى سبيل املثال أذكر ثالث 
الرباط-القنيطرة، وطنجة-الحسيمة،  البيضاء-سطات،  الدار  جهات: 
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اإلستثمارات  ديال   70% على  كيستولو  بوحدهم  جهات  ثالث  هاذ 
العمومية ديال املؤسسات واملقاوالت العمومية. احنا تنطالبو الحكومة 
ونبهنا الحكومة أنه خاصها تدير واحد املجهود كبير فيما يخص إعادة 
التوازنات ديال هاذ اإلستثمارات ديال املؤسسات ديال الدولة، منين 
تنكلمو على املؤسسات تنتكلمو على السكك الحديدية، على مؤسسة 
اللي  املؤسسات  كل  على  تنتكلمو  املطارات،  على  تنتكلمو  العمران، 
تتوصل باإلمكانيات ديال الدولة، هاذ املفارقة املجالية ما خاصهاش 

تبقى.

يحترم  لم  ألنه  املالية  قانون  املشروع  هاذ  ضد  صوتنا  كذلك 
توصيات ديال املناظرة الوطنية للجبايات اللي تّدارت في أبريل 2013، 
هاذ التوصيات منهم: كيفاش الحكومة غاذا تعالج املشكل ديال القطاع 
الغير املهيكل، مادرتوش الحكومة، قالت لينا الحكومة في املناظرة غتدير 
ما يسمى بإصدار دليل املراجعة الجبائية، ما زال لحد اليوم ما كاينش 
دليل املراجعة الجبائية، قالت الحكومة على أنه غادي تأطر املقتضيات 
املتعلقة بإشعار الغير لدى الغير la TD ديال حجوزات األموال املغاربة في 
األبناك، بال ما يكون عندهم إشعار أو بال ما تم�سي للقضاء، ما دارتوش، 
أو هذا إلتزام كان رئيس الحكومة السابق. قالت الحكومة في املناظرة 
أنه غادية تدير إصالح ديال TVA اليوم قلنا La TVA كاين ربعة ديال 
TVA كاين %7؛ كاين %10؛ كاين %14؛ كاين%20، قالو أنه في املناظرة 
اليوم ما كيناش باش نبسطو املساطر.  TVA، لحد  تولي جوج  غادة 
قالت املناظرة على أنه غادي ندعمو الجماعات، ألنه بعض الجماعات 
القروية وخاصة في العالم القروي ما فحالهاش، ما عندهاش ولو درهم 
ديال الفائض، درهم ديال الفائض ما كاينش، بل حتى املوظفين في 
بعض الخطرات تتم�سي لعند وزارة الداخلية باش تكمل ليهم خالصهم، 
هاذي من بعض املعطيات اللي تتبين على أنه ما كانش ممكن نلقاو احنا 
االرتياح ديالنا والطمأنينة ديالنا فهاذ مشروع قانون املالية باش اللي 

غادي يجاوب على املغاربة ويتجاوب مع االنتظارات ديالهم.

فيما يخص الشغل، كنا كنتاظرومن مشروع قانون املالية فيما 
يخص الشغل يجيب أجوبة على الوضعية الكارثية اللي عندنا في الشغل، 
كر هاذ الحكومة هاذي في حكومة إدريس جطو كنا كنخلقو 160 

ّ
باش نذ

ألف منصب شغل في السنة، حكومة األستاذ عباس الفا�سي كنا كنشأو 
130 ألف منصب شغل في السنة، ما بين 2012 إلى 2015 نشأنا معدل 
ديال 26 ألف منصب شغل. كيف يعقل أنه دزنا من 130 ألف ملعدل 
ديال 26 ألف؟ مع األخذ بعين اإلعتبار أنه في 2016 حسب املندوبية 

السامية للتخطيط فقدنا صافي 27 ألف منصب شغل صافية.

ما  غلقات  اللي  املعامل  على  تنتكلمو  اللي  للصناعة،  بالنسبة 
كنتكلمش على 4200 مقاولة اللي سدات في املغرب هاذ ست شهور، 
كنتكلم على املشكل ديال التصنيع اللي تنقولو خصنا نصنعو البالد 
ألنه جبنا الطونوبيالت، جبنا السيارات جبنا الطائرات. هاذ ال�سي كلو 
احنا فرحانين أنه جبنا هاذ السيارات غادي يبداو يتصنعو في طنجة 

وطائرات بدينا كنربطو التريسيتنتي فيهم، مزيان هاذ ال�سي ولكن القيمة 
املضافة ديال املغرب ما كتفوتش %25، هاذ ال�سي اللي كيجعلنا احنا 
ما كنقدروش نصدرو لبعض الدول ما عدناش الحق نصدرو ليهم بحال 
مصر ألنه اإلتفاق اللي عندنا في l’accord ديال أكادير خاصك تكون 
%40 ديال نسبة إدماج في التصنيع املغربي باش  عندك على األقل 
يقبلو منك تصيفط لهم مثال السيارات. إذن كاين مشكل آخر كيتعلق 
بالهيمنة ديال القطاع الثالثي أو secteur tertiaire من شحال هاذي 
كان في املغرب كان القطاع األولي هو الفالحة، هو اللي كينتج أكبر نسبة 
ديال الناتج الداخلي الخام. اليوم القطاع الفالحي هو املشغل األول 
لكن املنتج األول هو الخدمات: التجارة، األبناك، اإلتصال والنقل اللي 
مهمين ولكن ما�سي هما اللي كيشتغلو بزاف اللي كيشكل هو القطاع 
الصناعي le secteur secondaire دزنا من الفالحة للخدمات، ونقزنا 
على الصيانة، بمعنى الحكومة ما عندهاش تصور حقيقي لتصنيع البالد 
واحنا في فريق األصالة املعاصرة طلبنا على أنه يكون مخطط وطني 
لتصنيع البالد كيفما كان le programme phosphatier والبرنامج كذا 

خاصنا تصنيع البالد خاصنا نهتمو بالتصنيع.

كذلك بالنسبة للمديونية، ما قدرناش نصوتو على مشروع قانون 
املالية ألنه كاين مشكل ديال أنه هاذ 4 ديال السنوات تفاقمت املديونية 
من 490 مليار ديال الدرهم إلى 500 مليار ديال الدرهم إلى 590، اليوم 
650 مليار ديال الدرهم ديال دين الخزينة بوحدو، و810 ديال املليار 
ديال الدرهم ديال الدين العمومي بمعنى أنه اليوم وصلنا ل84 % ديال 
املديونية ديال الدين العمومي، هاذ الدين هذا اللي اإلقتراضات اللي 
تتجي الحكومة باش البرملان تعطيوها املوافقة االقتراضات اقترضت 
في 4 سنين األخيرة 450 مليار ديال الدرهم اللي اقترضت الحكومة. هاذ 
اإلقتراضات احنا طلبنا من الحكومة في تعديل لقانون املالية وداز في 
التعديل سحبت  غير  ما�سي  الحكومة  ورفضات  املستشارين  مجلس 
املادة كلها باش ما تلتزمش بواحد السقف ديال اإلقتراضات، الحكومة 
ترفض وضع سقف لإلقتراضات، بمعنى ما زال غادة في واحد املنحى 
نبهنا  املعاصرة  األصالة  فريق  في  واحنا  اإلقتراضات،  ديال  تصعيدي 
الحكومة أنه هاذ ال�سي يشكل واحد الخطر على البالد عالش؟ ألنه ما 
درناش التصنيع، ما درناش التجارة، وما عندناش exédent ما عندناش 
فائض، إذن كنمشيو لإلقتراضات في الوقت اللي في 2006 درنا فائض 
0,7 من الناتج الداخلي الخام، 2008 درنا فائض ديال %0,9 اليوم 4 
سنوات مكاينش فائض، كاين عجز في امليزانية اللي كيتمول منين؟ من 

اإلقتراضات.

املعطى األخير اللي جعلنا ما نقدروش نصوتو على مشروع قانون 
املالية هو التقاعد، التقاعد مشكلة، مشكلة كبيرة بحال ديك املريض 
اللي كيعيش واحد النزيف وباش نداويوه اعطيناه أسبيرين، قلنا غادي 
ما يموت اليوم عفاك يموت حتى لغدا، كان غادي يوقف الصندوق 
الحكومة ما زال ما   ،2028 2021، غادي يموت  في  للتقاعد  املغربي 
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اعطاتناش تصور شمولي بل اعطاتنا واحد اإلصالح مقيا�سي، زادت في 
سن التقاعد من 60 ل63، زادت في املساهمة وقلصت من املعاشات، 
هذا هو اإلصالح الوحيد اللي دارت كإصالح مقيا�سي، إذن في األصالة 
املعاصرة ما ممكنش نصوتو مع هاذ مشروع قانون ألنه ما كيجيبش 

أجوبة لبالدنا مع األسف. وشكرا.

 لو دا لرئيس:

السيد  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  شكرا، شكرا، عن 
النائب أحمد التومي.

 لأ ئبا لو داأحمدا لت5مي:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

ما كان بود الفريق اإلستقاللي أن يتدخل في مناقشة مشروع قانون 
تفسير  إطار  في  املستشارين  مجلس  عليه  صادق  كما   2017 املالية 
التصويت، لوال استحضار بعض املالحظات على ضوء التعديالت التي 

قدمها مجلس املستشارين على هذا املشروع في ظل املرحلة الراهنة.

وفي مقدمة هاته املالحظات التعامل السلبي للحكومة مع التعديالت 
التي تقدمت بها الفرق واملجموعات النيابية رغم أهميتها في تحسين 
املشروع وإغنائه بما في ذلك الزيادة في مداخيل الخزينة دون املس 
بالقدرة الشرائية للمواطنين، عندما يتعلق األمر بتوسيع الوعاء الضريبي 
ليشمل باألساس املواد الكمالية، األمر الذي يؤدي حتما إلى مصادرة 
حق النواب في ممارسة العمل التشريعي بأبعاده املالية واالقتصادية 
واإلجتماعية، وهذا يعني أن الحكومة ال تتوفر على إرادة سياسية في 
اإلصالح الجبائي الذي يبقى املدخل الرئي�سي في تحقيق العدالة الجبائية 
وزرع ثقافة الضريبة كواجب وطني سلوكا وممارسة لدى امللزمين، بما 
يضمن مكافحة ظاهرة التملص الضريبي من طرف بعض الشركات في 
الوقت الذي يكتوي بنار الثقل الجبائي املوظفون واألجراء الذين تقتطع 
التجار  لصغار  الشأن  وكذلك  املنبع  من  الدخل  على  الضريبة  منهم 
واملهنيين والحرفيين الذين أصبحت الضرائب املفروضة عليهم تشكل 
عبئا ثقيال على وضعيتهم اإلجتماعية. هاته الظاهرة التي أخدت طابعا 
مزمنا طابعا في غياب إصالح أو تدابير حقيقية من شأنها مكافحة هذه 

اآلفة التي تؤشر ربما لفساد مالي حقيقي؛

وتهم املالحظة الثانية، غياب التوازن اإلجتماعي في القوانين املالية 
عندما تعتمد الحكومة مقاربة التوازن املالي الضيق، األمر الذي يؤدي 
امليزانية سواء من حيث جعل  في  اإلجتماعي  البعد  تغييب  إلى  حتما 
وتحقيق  العادل  وتوزيعها  الثروة  لخلق  أساسية  آلية  املالي  القانون 

العدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص، بعدما ضعف دور الدولة كمحرك 
اإلعتمادات  أن  اإلجتماعي. كما  واإلنعاش  اإلقتصادي  للنمو  أسا�سي 
الهزيلة املرصودة للقطاعات اإلجتماعية اإلستراتيجية التي لها ارتباط 
وثيق بالحياة اليومية للمواطنين ومستقبل البالد، تشكل مؤشرا حقيقيا 
على غياب البعد اإلجتماعي في امليزانية السنوية وانعكاس ذلك سلبا على 
السلم اإلجتماعي كما عبرت عن ذلك االحتجاجات التي تعيشها البالد 
بسبب تدني الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية باعتبارها حقوقا 

أساسية مطلوب من الدولة ضمان توفرها؛

املالي  للتشريع  واضحة  رؤية  بغياب  فتتعلق  الثالثة  املالحظة  أما 
وعلى سبيل املثال املادة 8 مكرر التي بمقتضاىها ال يجوز تنفيذ األحكام 
الحائزة على قوة ال�سيء املق�سي به في حق الدولة والجماعات الترابية إال 
في حدود اإلعتمادات املالية املفتوحة بامليزانية، األمر الذي يعتبر ضربا 

للسلطة القضائية واألحكام الصادرة عنها.

املالي  قانون  مشروع  من   213 املادة  جاءت  السياق،  نفس  وفي 
بمقت�سى قد يدفع لترسيخ دعائم الشطط في إستعمال السلطة وفتح 
املتمثل  النفوذ  واستغالل  الرشوة  تف�سي  أمام  على مصراعيه  الباب 
في اإلدارة التقديرية. هذا التوجه للتعامل اإلداري لم يعد له مبرر في 
دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، نتمنى من الحكومة التخلص 
بحكم  متجاوزا  أصبح  الذي  املالي  للقانون  الضيق  املنظور  هذا  من 
التوجهات واإلختيارات التي جاء بها الدستور الجديد ومتطلبات التنمية 
اعتماد  املغاربة من خالل  إليها  يتطلع  التي  اإلقتصادية واإلجتماعية 
من خالل  املالي،  التوازن  جانب  إلى  واإلجتماعي  اإلقتصادي  التوازن 
اعتماد ميزانيات البرامج عوض امليزانيات القطاعية بما يضمن الحكامة 
باملحاسبة،  املسؤولية  وربط  العمومية  السياسات  تدبير  في  الجيدة 
وكذلك انسجاما مع القانون التنظيمي لقانون املالية الجديد من خالل 
البالد  لخيرات  العادل  للتوزيع  أساسية  دعامة  املالي  القانون  جعل 
ملواجهة الفوارق اإلجتماعية واملجالية التي ال تزداد إال اتساعا، وأخيرا 
من خالل التعجيل باإلصالح الجبائي حتى يتزامن مع مشروع قانون 

املالية لسنة 2018 والسنوات الالحقة.

السيد الرئيس، في انتظار أن يصبح القانون املالي في خدمة املواطنين 
وتطلعاتهم وانتظاراتهم على الوجه األكمل، حرص الفريق اإلستقاللي 
على تمسكه بموقفه بالتصويت باإلمتناع على مشروع قانون املالية 
استنفذ أهدافه قبل املصادقة النهائية، عليه والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

 لو دا لرئيس:

شكرا لكم، شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيد رئيس لجنة املالية 
والتنمية اإلقتصادية، شكرا للسيدات والسادة رؤساء اللجن الدائمة، 

شكرا للسيدات والسادة النواب، شكرا للجميع، ضفعتا لجلول.
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محررا لجلولا لر بعلان لعشرين

 لت ضيخ: الثالثاء 18 رمضان 1438ه )13 يونيو 2017 م(.

 لرئ سل: السيد ادريس اشطيبي، النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

 لت5ق ت: ساعتان وثمانية عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الحادية 
عشر صباحا والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدنلا ةعم ل: 
الحكومية التالية:

الصحة

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

العدل

املكلف بحقوق اإلنسان

الشغل واإلدماج املنهي

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية

 لو داإدضيسا شط بي،اضئيسا لجلول:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح م،ا بوما
 ملرسلي0.

افتتحت الجلسة.

 لو دا ل5زير،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات مواد النظام 
باألسئلة  خاصة  جلسة  في  مجددا  نلتقي  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي 
الشفهية في إطار الحوار األسبوعي مع الحكومة، ويتضمن جدول أعمالنا 
28 سؤاال يهم 6 قطاعات وزارية مختلفة. واآلن وفق املادة 101 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب، أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة 

املراسالت الواردة على الرئاسة فلتتفضل مشكورة.

 لو دةاأسم ءا غالل5اأم ألا ملجلس:

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية بالقرار رقم 17/10 
عضوا  إدعمار  محمد  السيد  انتخاب  بإلغاء  بمقتضاه  صرحت  التي 
تطوان،  إقليم  تطوان،  املحلية  اإلنتخابية  بالدائرة  النواب  بمجلس 
وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص املقعد الذي 

كان يشغله.

ومن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية توصل مكتب املجلس 

بمقترحات القوانين التالية:

مقترح قانون حول الدفاع املدني وترقب الكوارث الطبيعية  .•
والتكنولوجية؛

مقترح قانون حول اإلشهار الكاذب؛ .•

مقترح قانون تنظيمي بتغيير املادة 149 من القانون التنظيمي  .•
رقم 113.14 يتعلق بالجماعات؛

مقترح قانون تنظيمي بتغيير املادة 141 من القانون التنظيمي  .•
رقم 112.14 املتعلق بالعماالت واألقاليم؛

مقترح قانون تنظيمي بتغيير املادة 162 من القانون التنظيمي  .•
رقم 111.14 يتعلق بالجهات؛

مقترح قانون يق�سي بتتميم املادة 4 من الظهير الشريف رقم  .•
1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958، بمثابة 

النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية؛

مقترح قانون تنظيمي يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة  .•
املغربية.

توصل  التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد 
بها مجلس النواب من 06 إلى 13 يونيو 2017، توصلت رئاسة مجلس 

النواب ب199 سؤاال شفويا، و50 سؤاال كتابيا، شكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلول:

شكر ا لو دةا ةم أل،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين على أنه ستعقد 
النصوص  على  والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  جلسة 

التشريعية الجاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة هاته.

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

لقد تم الشروع في ضبط حضور السيدات والسادة النواب ابتداء 
من الجلسة السابقة عبر البطائق اإللكترونية، ونظرا لعدم إستعمال 
هذه البطائق من طرف كافة السيدات والسادة النواب الحاضرين في 
الجلسة السابقة، فقد تقرر اعتبار عملية ضبط الحضور بالوسائل 
يتم خالل  أن  على  تجريبية  عملية  السابقة  الجلسة  في  اإللكترونية 
هذه الجلسة إثبات الحضور بالبطائق اإللكترونية والشروع في تطبيق 

مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.

حرر تا لو د تان لو دةا لأ5 ب،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
خدمة  جدوى  عن  األول  السؤال  إذن  الصحة.  بقطاع  ونستهلها 
»موعدي« في ظل تف�سي مظاهر اإلرتشاء والزبونية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا. تفضل السيد النائب.
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 لأ ئبا لو داهش ما مله جري:

 لو دا لرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها من 
أجل التعريف والترويج لخدمة »موعدي« خصوصا لدى ساكنة العالم 
القروي للمساهمة في القضاء على ظاهرتي الرشوة والزبونية، أعطي 

لكم إقليم شيشاوة كمثال؟ وشكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

الجواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

شكر ا لو دا لرئيسا ملحترم،

السيد النائب املحترم، تدبير املواعيد في املستشفيات العمومية منذ 
سنة أقل من سنة، بدا واحد النظام جديد هو اللي اشرتي ليه السيد 
النائب املحترم نظام موعدي www.mawiidi.ma اللي عبر األنترنيت، 
ولكن كذاك الناس اللي كانوا تيمشيو للمستشفيات في أوقات العمل 
يمكن يمشيو بالحضور الشخ�سي اللي احنا ما تنحبدوش ما تنبغيوش 
باش ماا يتالقاوش مع املوظفين خصو يم�سي في أوقات العمل وثالثا 
البداية ديالو  الوطني منذ  عبرالهاتف. فهاذ »موعدي« على الصعيد 
حوالي أكثر من 2 د املليون ونص اللي تخذاو عبر »موعدي« ياا لألسف 
فيهم 275 أألف فقط عبر األنترنيت، هذا تيمكنا أوال من ربح الوقت، 
تيمكنا ثانيا الناس ما تيتلقاوش مع املوظفين كل ما يقال أنه قال ليا 
عطيني ما نعطيك؛ ثالثا تنمشيو في إطار الشفافية. أما فيما يخص 
شيشاوة واملناطق القروية صحيح ألن على الصعيد الوطني واخا في 
املدن هاذ »موعدي« قلنا على 2 د املليون ونص فقط 275 ألف عبر 

األنترنيت. شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داهش ما مله جري:

كنشكروكم السيد الوزير على الجواب ديالكم، وكنشكروكم كذلك 
على التجاوب ديالكم مع األسئلة الكتابية ديالنا، واللجن اللي سيفطتو 
إلقليم شيشاوة اللي كنطلبو منكم السيد الوزير، أنتما راكم عندكم 
تقرير شامل على هاذ ال�سي اللي قلت في السؤال، وعلى كذلك الوضعية 
الصحية في إقليم شيشاوة. أوال كنطلبو منكم السيد الوزير، تأهيل 
وكتعرفو   600 ألنه  إقليمي  مستشفى  يولي  باش  شيشاوة  مستشفى 
املعدل هو 150 سرير إلى 840 سرير، املستشفى ديال شيشاوة فيه 50 

سرير وغرفة عمليات واحدة؛

النقطة الثانية السيد الوزير، هو املستشفى املحلي ديال ايمينتانوت 
هاذ املستشفى اللي نقدر نسميه من املشاريع الكبرى العابرة للحكومات 
بن  الفا�سي، حكومة  في حكومة عباس  ديالو  اإلنطالقة  تعطات  ألنه 
كيران 1، وبنكيران 2 دوزناها في املحكمة، اآلن الحكومة ديالكم واعدنا 
السيد املدير الجهوي بأنه غادي تعطيو الصفقة في شهر 9، أنا عطيني 
»موعدي« دابا أنا طلبت واحد املوعد للساكنة د إيمنتانوت قول ليهم 
التاريخ ديال املستشفى، راه ما بقاو تيتيقو ال فينا احنا ال في املسؤولين 
ديالكم ال في املسؤولين دال الداخلية، هللا يجايزكم بخير السيد الوزير، 
النهار قرب يسالي واملستشفى د  عطيونا تاريخ ألنه ل TGV بدا داك 
إيمنتانوت تعطات حكومة عباس الفا�سي وباقي ما تحطات بريكة وحدة. 

شكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل.

 لأ ئبا لو داعبدا لرحم 0احرفي:

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

 لو دةان لو د تا لأ5 با ملحترم05،

راه ما�سي غير في بعض البلدان كلها تقريبا على الصعيد الوطني راه 
كاين واحد املستشفيات اللي هي على قيد النهاية، ما نتهاتش ما عرفتش 
عالش؟ احنا عندنا سبيطار في جرف امللحة إقليم سيدي قاسم راه 
هادي 3 سنين وهو واقف وهو عالين يكمل ما عرفناش عالش السيد 

الوزير؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيبات إضافية؟، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحمدافر لي:

السيد الوزير، باملناسبة واملناسبة شرط...

 لو داضئيسا لجلول:

ما كاين �سي واحد من املعارضة، أعتذر ما شفتوش.

 لأ ئبا لو دامحمدافر لي:

..متوقف منذ شهور وجميع الساكنة تسأل عن متى ستبدأ األشغال 
في هذا اإلقليم الجديد؟، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك؟، السيد الرئيس آخر من يعقب هو صاحب السؤال، 
أنا كنت على صواب تفضل، نعم نعم النظام الداخلي، تفضل السيد 

النائب.
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 لأ ئبا لو داأحمدابريجل:

إقليم  املستشفى  واحد  املحترم،  الوزير  السيد  االتجاه،  نفس  في 
سيدي مومن بالدار البيضاء بالبرنو�سي من 2007 وال 2008 باقي ما.. 

وانت راه كتعرفو مزيان وداك �سي واش ما غيتحلش داك سبيطار؟.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟، رد السيد الوزير تفضلوا.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

السيدات  تتقولو  اللي  ال�سي  هاد  أوال صحيح  رد،  ندير  أنا غادي 
اليوم  إلى حدود  تأخر كبير، عالش؟ ألن  النواب كان هناك  والسادة 
عندنا أكثر من 73 مستشفى متوسط وكبير اللي تنبنيو ال الدريوش، 
مثال  إيمينتانوت.  وال  تنغير  قريب  عما  الحسيمة،  وال  الناظور،  وال 
املشكل  فين هو  عارف  النائب  السيد  انتما  إيمينتانوت  إيمينتانوت، 
اخذينا األرض بدينا نبنيو، بدا املستشفى تيخرج، جا هداك املقاول 
قاليك ما يكملوش، دعانا قاليك ألن داك ال�سي اللي كان دار غير كافي 
خاصنا نزيدو ليه أموال، مشينا معاه للمحكمة ولهذا شفنا احنا في 
الساكنة مشنا بعيد أكثر من هاد ال�سي اللي طلبتي السيد النائب، احنا 
قلنا مستشفى تيتبنى اسمحنا فيه اخذينا أرض أخرى وبدينا تنبنيو دابا 
تنديرو الدراسات، تنديرو الدراسات باش نبنيو مستشفى، ألنا حتى 

احنا في وضعية ال ينحسد عليها، راه املقاول...

 لو داضئيسا لجلول:

الثاني سؤال عن الوضعية  شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األقاليم  ببعض  الصحية 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو داعبدا لغ نياجأ ح:

شكر ا لو دا لرئيس،

حول تدهور الظروف الصحية لبالدنا نسائلكم السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلوا السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

شكر ا لو دا لأ ئبا ملحترم،

اختالالت،  يعني  كتعرف  حاد،  نقص  كتعرف  الصحية  الظروف 
كتعرف مشاكل اللي دايما كنقررو ليها وكتعرف تفاوتات وفوارق بين 
العالم القروي والعالم الحضري وبعض الحاالت وكثير الحاالت داخل 
حسب  على  جاهدين  تنعملو  القروي.  العالم  وال  الحضري  العالم 

إلى  لك  قلت  اللي  التحتية  البنيات  يخص  فيما  املتاحة  اإلمكانيات 
حدود اليوم 73 مستشفى متوسط وكبير في طور البناء، كنعملو كذلك 
البيوطبية  التجهيزات  يخص  فيما  اإلمكانيات  حسب  على  مجهودنا 
اخذينا قرار واخذينا أموال وعما قريب في سبتمبر وأكتوبر غادي يدخلو 
التجهيزات البيوطبية باش يكون l’IRM في كل مستشفى جهوي وغيكون 
الناس املواطنات واملواطنين  scanner في كل مستشفى إقليمي باش 
باش ينتقلو اخذينا مليار درهم كل سنة مدة خمس سنوات وكاين على 

حسب اإلمكانيات كذلك فيما يخص املوارد البشرية، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد النائب، عفوا تفضل، 
تعقيب صاحب السؤال.

 لأ ئبا لو داعبدا لغ نياجأ ح:

يعرف القطاع الصحي ببالدنا تدهورا مخيفا وضعفا في التجهيزات 
كمثال  الطبية،  الخدمات  في  وتدنيا  البشرية  املوارد  وقلة  الطبية 
إقليم شيشاوة الذي يعاني بدوره من ضعف في املوارد البشرية وقلة 

التجهيزات األساسية وخصاص في األطباء.

األولية  الصحية  املؤسسات  من  عدد  إغالق  تم  الوزير،  السيد 
كما حدث بآت عبد هللا وبوزو كة بجماعة سبت مزوضة وإمنتانوت، 
سبت  جماعة  كمركز  صحية  مراكز  بعدة  البشرية  املوارد  وتقليص 
مزوضة من 3 إلى 1 في جماعة يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، وإطار هي 
امرأة، وباملستشفى اإلقليمي بشيشاوة، إمنتانوت الذين يعرفان تدنيا 

في الخدمات الطبية رغم املجهودات التي يقومون بها األطر العاملة بها.

السيد الوزير، هناك ارتفاع في الوفيات في صفوف املرأة القروية 
دور  وغياب  املستشفى  عن  املسافة  بعد  عن  نتيجة  وذلك  الحامل، 
للوالدة ببعض الجماعات كجماعة اداسيل وجماعة حروكة وجماعة 
سبت مزوضة والتي من خالل زيارتكم خالل الحملة االنتخابية وعدتم 

الساكنة بذلك.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي.

 لأ ئبا لو دامحمدامالل:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد  بحدة  الصحية مطروح  الخدمات  الولوج وضعف  تراجع 
فوفاة  الصويرة  بإقليم  التراجع:  هذا  على  مثاال  أعطيكم  الوزير، 
الطفل عمر أوبلعيد جراء لسعة عقرب مع غياب الخدمات الصحية 
اإلستعجالية، وتأخر إنجاز مجموعة من املشاريع منها توسيع املستشفى 
من  مجموعة  كذلك  وتأخر  تمنار،  ديال  املستشفى  وبناء  اإلقليمي، 
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املستوصفات اللي ما تتوفرش على األطر الطبية، وعلى املعدات وكذلك 
غياب األطر الطبية في...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، شكرا. هل هناك تعقيب إضافي آخر تفضل 
السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامصطفىا لكردي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، القطاع الصحي يعرف إشكاالت كبيرة؛ نقص حاد في 
البنيات األساسية، نقص حاد في املوارد البشرية والتجهيزات الطبية، 
ديالو  بالشساعة  تارودانت  إقليم  تارودانت.  إقليم  نموذجا  وأعطي 
17.000 كيلومتر به مؤسستين صحيتين عموميتين، هاتين املؤسستين 
ال تكفيان 900 ألف نسمة، ال تكفيان تغطية 89 جماعة، معظمها 
قروي وجبلي. لذا نطالبكم السيد الوزير، بالتسريع ببناء مستشفيات 
القرب بمجموعة من املراكز التي تستقطب الساكنة منها أوالد برحيل، 

أولوز، تالوين، إغرم، نطالبكم وشكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب إضافي آخر، السيد الوزير ردكم.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

 لو دا لرئيساشكر ،

يعني تنحاولو جاهدين على حساب اإلمكانيات املتاحة، تخيلو معايا 
غير دابا 73 مستشفى اللي مقديناش نخرجوهم يعني بالوتيرة اللي بغينا، 
راه ما يمكن ليناش نبقاو غير تنبنيو ألن البناء تيحتاج التجهيزات وخاصة 
املوارد البشرية بكل صراحة، راه ما عندناش اإلمكانيات دابا، أي بالصة 
اللي خاصة غادي نبنيو، تنحاولو نديرو كلما في املجهود على حسب 

اإلمكانيات املتاحة باش نجاوبو على املشاكل اللي تتعيش الساكنة.

اللي  كلو،  الحوز  إقليم  املحترم  النائب  السيد  يخص  فيما  ثانيا 
قلتي لي كان فيه 12 دابا إلى حدود 12 مستوصف مغلق، فتحنا منهم 
شغلنا درنا 4 تدريجيا في أواخر 2016 وبداية 2017، أما السيد النائب 
املحترم اللي تيكول ليا أنه زرت هاد اإلقليم ألن كنت في اإلنتخابات 
هذا غير صحيح، ما عمرني زرت في االنتخابات، زرتو عامين بالضبط 
قبل اإلنتخابات وإيال كان ما نبقاوش نزورو، إيال كان عامين قبل غير 
تنوّجدو لإلنتخابات ما نبقاوش نزورو، ال هاد ال�سي، أنا تنقول لكم بكل 
صراحة راه إيال كاين يعني واحد القضية وحدة اللي ما خاصش تكون 
فيها السياسة السياسوية هي قطاع الصحة، وهللا العظيم ايال تنديرو 
مجهودنا ال انتما وال احنا، على حسب اإلمكانيات ما تنديروش هاد 
القضية ديال السياسة، ما عّمري نجي لعندك وال ل�سي بالصة باش نجي 

في إطار هاد القضية ديال.. شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير،

 السؤال املوالي سؤال عن ضعف الخدمات الصحية املقدمة ببعض 
مستشفيات مدن أقاليم اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو داعدياخزن:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

نسائلكم السيد الوزير، حول البرنامج االستعجالي إلعادة تأهيل 
املؤسسات الصحية بالعالم القروي وبناء وتوسيع عدد من املستشفيات 
الجهوية واألقاليم وسد الخصاص في املوارد البشرية في بعض الجهات 
واألقاليم خاصة في العالم القروي، واستكمال التجهيزات الضرورية في 

جميع املؤسسات الصحية وشكرا، تانميرت.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

أوال، العالم القروي منذ خطاب صاحب الجاللة ومن قبل كان 
أولوية األولويات، ألن دايما تندويو على الفوارق اللي كاينة بين العالم 
القروي والعالم الحضري. كاين الصندوق ديال التنمية القروية اللي 
وزارة الصحة كتساهم فيه سنويا ب100 مليون درهم، هادي النقطة 
األولى، تنساهمو فيه وكان عندنا اجتماع البارحة مع ال�سي بوطيب، 
ألن وزير الداخلية ما كانش حاضر، كان ال�سي بوطيب الوزير املنتدب 
اللي ناقشنا هذا املوضوع كيفاش نسّرعو في بناء وتجهيز وتوسيع بعض 
املستوصفات واملراكز الصحية، وكذلك النقاش اللي خذا واحد البعد 
ديال الشراكة بين وزارة الصحة والجماعات الترابية لتوظيف املوارد 
البشرية اللي غيكون مرسوم جديد اللي وقعنا عليه البارح، وجدناه كلو 
عما قريب إن شاء هللا مع الوظيفة العمومية باش حتى تكون شراكة مع 
الجماعات الترابية باش نحددو، ألن النصف ديال التمويل غيكون من 

وزارة الصحة، النصف اآلخر غيكون من يعني وزارة الداخلية، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعدياخزن:

شكر ا لو دا ل5زير،
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نطالبكم السيد الوزير، باإلسراع بإنجاز املستشفى الجماعي بدرعة 
تافياللت، نسائلكم السيد الوزير ببناء مستشفى إقليم تنغير وإتمام 
املراكز  وتوسيع  وإصالح  دادس  بومالن  املستشفى  توسيع  أشغال 
الصحية بالعالم القروي بخصوص إقليم تنغير. السيد الوزير املحترم، 
القروي بجهة درعة  العالم  في  في األطباء واملمرضين  هناك خصاص 
تافياللت خاصة إقليم تنغير، ويوجد النقص فيي األطباء االختصاصيين 
في مستشفى تنغير الحالي، ومستشفى قلعة مكونة ومستشفى بومالن 
املحترم،  الوزير  السيد  األطباء.  غياب  ظاهرة  محاربة  ويجب  دادس 
نطالبكم بإعادة النظر في توفير التجهيزات األساسية: سيارات اإلسعاف 
والوسائل الالزمة لتقديم اإلسعافات األولية للمر�سى خاصة في العالم 

القروي وجميع الحاالت، وشكرا ...

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن رد السيد الوزير. إذن نمر للسؤال 
الرابع سؤال متعلق بنفاذ مخزون األدوية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو دا لعب سا ل5مغ ضي:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زيرا ملحترم،

تشهد بعض املستشفيات العمومية نفاذ حاد في مخزون األدوية 
واملستلزمات الطبية الضرورية إلجراء العمليات الجراحية، مما يهدد 
صحة آالف املواطنين املغاربة وخصوصا ذوي األمراض املزمنة، فما هي 

اإلجراءات املتخذة ملواجهة هذا الوضع؟

 لو داضئيسا لجلول:

السيد السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

شكر ا لو دا لأ ئبا ملحترم،

على  األسباب  د  ثالثة  عندو  تيكونو  األدوية  مخزون  ديال  النفاذ 
الصعيد العالمي واحنا حتى احنا، السبب األول هما الناس اللي تيصنعو 
هاذ األدوية، إما تيكون عندهم le monopole وإما تيكون عندهم املواد 
 ما داخلش من �سي بالد، وهذا تيكون 

ّ
األولية ماداخلش من الهند وال

نفاذ على الصعيد الوطني وربما األوروبي وربما العالمي، هادي قليلة 
جدا كنتعلمو فيها؛

كاين السبب الثاني هو التمويل ملي كتقول ليا املستلزمات الطبية 
صحيح، أنا أقر بها أمامكم ما عندناش التمويل الكافي الكامل باش جميع 
املستلزمات الطبية للناس ديال الفتيح وال غيرها باش غتكون موجودة؛

لينا  تيرجع  أمر  الثالث هوالتدبير، وهذا  املشكل  الثالثة،  النقطة 
تنسمعو  أن  حين  في  ناقص  الدوا  هاد  كنسمعو  كاين  ألن  باألساس 
ف�سي بالصة أخرى دوا périmé تيضيع، هادي تنحاولو ما أمكن عبر 
 le stock de باش غنعرفو، كنهزو ،l’informatisation األنتيرنيت، عبر
ce centre de santé كنديوه لهذا ملي غيكون قرب...تنعملو تدريجيا، 
هذا راه خصو عمل طويل وطويل جدا، واحنا تنفكرو بجدية، ربما كان 
نقاش واحد النهار في اللجنة كنت اقترحت عليهم املناولة كذلك فكرنا 
فيها، ألن أنا باش غنبقى نخلص اللي تنشري من عندو الدوا غقولو حط 
ليا هاد la quantité في الفقيه بنصالح وحط لي هادي في إمنتانوت وهذا، 
غتكون ارخص بالنسبة لينا وغتكون متأكد أن الدوا غيوصل والدوا ما 
غاديش يكون périmé. هادي كلها أمور احنا غادين تدريجيا ولكن إلى 
حدود اليوم مشكل التمويل، مشكل كبير جدا ألن واخا كانوا 800.000 
مليون درهم في شراء األدوية واملستلزمات الطبية، واخا وصلنا ألكثر من 

2 د املليار، غير كافي تماما ألن باقي كنسمعو الدوا périmé والدوا...

 لو داضئيسا لجلول:

التعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو دا لعب سا ل5مغ ضي:

السيد الوزير، ها نتوما اعترفتو بأنفسكم بأن هناك من بين األسباب 
اللي كتجعل هاد املخزون هو التدبير. اليوم في الدستور الجديد كنتكلمو 
على الجهوية املتقدمة، وفي حين التدبير تاع هاد le stock ما زال كيتدبر 
على مستوى مركزي. أما حان الوقت السيد الوزير، باش املديريات 
الجهوية واإلقليمية هي اللي تتكلف ب la gestion de stock ديالها. راه 
كاين السيد الوزير، اللي اليوم مازال ما توصلش ب la dotation تاع 
2014. 2014، 2015، 2016 إيال جيتي تحسب la dotation ما عمر 
املستشفيات ما كيوصلو لها. املخير في املستشفيات كيوصل في التسليم 
في 50 وكذا و%50. اليوم كاين اللي مازال كيتسلم le stock تاع 2014، 
2015، 2016. 2017 ما نهضروش عليها ما عرفت واش تصاوبات وال 
مازال ما تصاوبات؟ فال يعقل هاد التدبير هذا يبقى مركزي، خصوصا 
 le.système.des.SIGMA, ce.sont وأن هاد املستشفيات راهم خادعين
des services d›Etat gérés d›une manière autonome. إذن ملاذا 
ما تفوتوش لهم أنهم ils gèrent هاد ال�سي ديالهم ويتحملو املسؤلية 

ديالهم؟ هذا من ناحية؛

من ناحية أخرى السيد الوزير، راه ما بقيناش اليوم تنتكلمو على 
le stock تاع األدوية واملستلزمات الطبية داخل املستشفيات. اليوم 
السيد الوزير، راه املستشفيات كلها راه كتعرف واحد األدهى واألمر، 
أنها كتعاني من واحد النقص حاد في املوارد البشرية السيد الوزير، راه 
نعطيك أنا غير واحد اإلحصاء اللي بكل صدق مهول. خذ على سبيل 
الخامس  محمد  إستشفائي  مركب  عندها  مكناس  مدينة  غير  املثال 
 Pagnon et ،سيدي سعيد، موالي اسماعيل qui. gère 5 hopitaux
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le Service d’Oncologie. كتعرف السيد الوزير، من 2007 لليوم، 
الناس اللي خرجو التقاعد 630، اللي دخرو 230 ...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا شكرا السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب. هل هناك 
تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا للط فا لزع م:

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

 لو دا ل5زير،

في الحقيقة السيد الوزير، إيال شفنا االجوبة ديالك غنلقاو بأن 
هللا غالب، ما كاينش إمكانيات، مجهودات كتدار، احنا ما نكرناش 
املجهودات اللي تدارت في القطاع ديال الصحة من 1999 لدابا، دارت 
مجهودات كبيرة ولكن هاذ ال�سي ما كافيش. إيال غادي تجي لهنا السيد 
الوزير، غير باش تقول لنا هاذ ال�سي اللي أعطى هللا واإلمكانيات ما 
كايناش واحنا كنواب ديال األمة راه ما غاديش يمكن لنا نأديو الدور 
ديالنا، إيال شفنا اآلن املغاربة من طنجة للكويرة أول حاجة كيقولو 
املشكل د الصحة، ما عندناش الطبيب، ما عندناش املمرضين، كيموتو 

الناس في األبواب ديال السبيطارات، هاذ ال�سي راه مخجل.

السيد الوزير، إيال كان هذا هو بأن ما عندكمش وما يمكنش يكون 
عندكم راه خاصكم تقدمو اإلستقالة ديالكم، نتوما كوزارة وال هاذ 
الحكومة كلها، إيال ما كانش يمكن لها تبدع وتقلب على اإلمكانيات، 
املغاربة هاذ ال�سي باش معروفين، باإلبداع ومعروفين بأنهم تيجبدو 
الحلول من تحت الحجر، وفي قلب البحور، الناس اآلن باش تعيش 
فهاذ البالد شنو تمارة اللي كدير، نتوما كمسؤولين السيد الوزير، هللا 
غالب مكاين والو هاذ ال�سي اإلمكانيات راه ما�سي جواب، السبيطار ديال 
بنجرير اإلقليمي، سنوات وما فيهش مدير، املمرضين خصاص مهول، 
واحد العداد ديال املستوصفات اللي مشدودة، واللي بال أطر. السيد 
الوزير، هاذ ال�سي راه وصل لواحد الحد اللي ما يمكناش نسكتو عليه 

أكثر من هاذ ال�سي وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي آخر، رد السيد الوزير تفضلوا.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

بعجالة أوال فيما يخص الجهوية اللي قال السيد النائب املحترم، 
في ظرف  اليوم  إلى حدود  تدريجيا  ديالها  األجرأة  يعني  تنعملو  فاحنا 
عامين كاين 41 تدبير اللي رجعو من الوزارة مشاو للمدراء الجهويين بما 
فيها الصيانة إلى آخره، فاحنا غاديين تدريجيا ما�سي ألن هاذ القضية 

ديال اللي قلت ديال األدوية مزيان راه احنا غاديين فهاد اإلتجاه، ولكن 
خاص يكون عندنا هاد l’informatique تكون مزيانة ومسيرة والناس 

مكونين، راه غنمشيو فهاد اإلتجاه.

فيما يخص النائب املحترم، فأنا ما�سي أنا غي تنقول الحقيقة داك 
ال�سي اللي تنعيش، ما�سي جيت قلت.. إيال كانت أفكار راه كنتقاسموها 
أغلبية وال معارضة، عندك �سي فكرة السيد النائب ما�سي غير انت وال 
جميع النواب احنا تنخدمو جميع، يعني املشاكل راه تنعرفوها ما�سي 
جيت حداك باش نقول لك راه هللا غالب مكاين والو ما تنديرو والو، راه 
تنديرو، منين تنقولك تنبنيو 73 مستشفى راه تنديرو، منين تنقولك راه 
تنمشيو في إطار الشراكة مع الجماعات املحلية لتدبيراملوارد البشرية راه 
تنديرو، منين تنمشيو في إطار الجهوية راه غاديين فهاذ اإلتجاه، ولكن 
ما غادي �سي نلقاو كل �سي غادي نصلحو األمور في ظرف أسبوع وال في 
ظرف عام وال في ظرف..، هذا ال أقل وال أكثر ما�سي جيت باش نقولك 
مكاين والو، ما تسولونيش ما�سي بهاد الطريقة بهاد السهولة، شكرا 

السيد النائب.

 لو داضئيسا لجلول:

الولوج  في  الجهوية  املقاربة  تعزيز  حول  سؤال  املوالي  السؤال 
الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الصحية  للخدمات 

اإلشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبلا لو دةا بتو مامر س:

شكر ا لو دا لرئيس،

للخدمات  للولوج  املجالية  بالعدالة  يتعلق  الوزير، سؤالي  السيد 
الصحية وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

جواب السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

الخدمات  في  حاد  نقص  هناك  ألن  صحيحة  املجالية  العدالة 
الصحية راه كتبتيها في السؤال ديالك السيدة النائبة، صحيح أنه هناك 
فوارق ولكن احنا غاديين في اتجاه التصحيح ديال األمور، أوال أصدرنا 
القرار رقم 00316 يناير 2016 املتعلق بإحداث وتحديث اإلختصاصات 
وتنظيم املصالح ونحاولو ... املصالح ديال املدراء الجهويين من الجهة 
ككل، .. اختصاصات 411 تدبير اللي كانوا في وزارة الصحة مشاو للجهة؛

ثانيا كاين بدأنا في تفعيل القانون اإلطار 34.09 وخاصة املرسوم 
ديالو املتعلق بتنظيم عرض العالجات والخريطة الصحية واملخططات 
الجهوية لعرض العالجات باش تمكنا من التوزيع األمثل والعادل ديال 
املوارد البشرية ديال التجهيزات البيوطبية وديال البنيات التحتية على 

الصعيد الوطني وفي القرى وشكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

 لأ ئبلا لو دةا بتو مامر س:

الصغيرة  إيديا  عائلة  أقنع  قد  أن جاوبكم  أتمنى  الوزير،  السيد 
والكبيرة. بكل صدق السيد الوزير، أتمنى أن يبدد جوابكم مخاوف 
آالف األمهات قاطنات املغرب املن�سي بالقرى واملداشر واملدن من أن 
يكون مصير أبنائهن وبناتهن مصير إيديا، إيديا ضحية العدالة الصحية 
أتمنى  واملقاربة الجهوية للولوج للخدمات الضرورية على األقل. كما 
أن يكون جوابكم قد أقنع أهالي الحسيمة الذين خرجوا ليعبروا عن 
مطالب مشروعة أولها الحق في الصحة، أدعوكم السيد الوزير لزيارة 
املراكز الصحية واملستوصفات القروية، فهي وإن وجدت إما مهجورة 
أو فارغة بدون أطر، بدون معدات كافية، بدون أدوية. نأمل في الفريق 
اإلشتراكي السيد الوزير، أن يكون تجديد الثقة فيكم على رأس هذا 
القطاع الحيوي مناسبة لترسيخ وتنزيل العدالة الصحية كمطلب ملح 

ولتمكين جميع املغاربة من الصحة وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعاللا لعمرني:

شكر ا لو دا لرئيس،

هو في الحقيقة أغلب حاالت االحتجاجات اللي كيشهدها املغرب وال 
أيضا أسئلة ديال أغلب الزمالء تتحيل على النقط ديال الصحة وخاصة 
الندرة ديال املوارد البشرية. فطبعا هاذ ال�سي كلو كيطلب واحد اإلرادة 
سياسية حكومية تكون قوية، فباهلل عليكم، السيد الوزير، كيف تقوم 
الوزارة بتدبير هاد الندرة ديال املوارد البشرية في ظل العدد الهزيل ديال 
املناصب املالية املخصصة للصحة اللي ما كتغطيش حتى العدد ديال 

املحالين على التقاعد. وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب إضافي آخر، رد السيد الوزير تفضلوا السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

الندرة ديال املوارد البشرية صحيح اللي قلت فهاد العام كاين 1500 
منصب مالي فيما يخص وزارة الصحة، ألن هادوك الناس اللي كانوا 
غايخرجو تقاعد غايبقاو ما زال، حوالي 1000 أو1200 زائد واحد 1500 
منصب مالي زائدة يعني 3000 زائد 1200 هي 4200 منصب مالي اللي 
غايكون عند وزارة الصحة على العموم، 1500 غادي تزاد ألن غانحلو 
عما قريب من بين 73 مستشفى اللي دويت عليها قبايلة غانحلو 10 من 

املستشفيات جديدة و4200 منصب مالي هي أكبر بكثير مع الناس اللي 
تيمشيو للتقاعد هي 1200، 1000، 1200 غير كافية ألن كاين خصاص 

كبير.

 لو داضئيسا لجلول:

املوالي سؤال عن إحداث وحدات  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
طبية متطورة إلسعاف ضحايا حوادث السير للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو داسع دا لرحم5ني:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، أصبحت حوادث السير ببالدنا متفاقمة بشكل كبير، 
كما أن نسبة مهمة من الوفيات الناتجة عن حوادث السير تقع في مكان 
الحادث، أو أثناء نقل املصابين إلى املستشفى، وذلك لغياب التدخالت 
الوسائل  على  اإلسعاف  سيارة  توفر  لعدم  راجع  وهذا  اإلستعجالية 
الضرورية التي تمكن من إسعاف املصابين. لذا نسائلكم السيد الوزير، 
الوزارة إلحداث وحدات طبية  التي إتخذتها  عن اإلجراءات الجديدة 

متطورة متنقلة إلسعاف املصابين؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الجواب السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

شكر ا لو دا لرئيس،

شكر ا لو دا لأ ئبا ملحترم،

فيا لألسف وزارة الصحة الخدمة ديالها تتبدى فين كاين يعني ما 
نجحناش في الوقاية، حوادث السير حوالي 4000 وفاة سنويا، أكثر من 
9000 إصابة بليغة، فبدينا تدريجيا أجرأة وتفعيل املخطط الوطني 
 les SAMU et les services d’aide médicaleللمستعجالت بدينا ب
urgente بالوحدات االستعجالية املتنقلة les SMUR تدريجيا األجرأة 
بكل  املجهزة  املتنقلة  اإلستعجالية  الوحدات  هاد  وهادي  ديالها، 
التجهيزات غير هي العدد ديالها غير كافي ألن كيف قلتي السيد النائب 
املحترم راه املشكل فهاد املستعجالت وال الوحدات اللي.. احنا متفقين 
عليها، راه املشكل ما�سي مشكل أموال فقط هنا مشكل أموال صحيح 
املكونة، ألن هذا  أكثر من هذا وذاك هو مشكل موارد بشرية  ولكن 
واحد امليدان خاص الحياة تتلعب في ظرف seconde في ظرف دقائق 
بسيطة جدا، خاص �سي واحد اللي كيكون عارف خاص التكوين، ولهذا 
ما تنتخرجوش أكثر، ألن دابا عاد تزادو كليات آخرين في مدينة طنجة 
إن شاء هللا، أكادير، العيون مع هادو ديال privé ديال الدار البيضاء 
والرباط، غيكونوا أكثر ديال الناس وعاد يمكنا تدريجيا إن شاء هللا 

نحلوا هاد املشكل، شكرا.
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 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داسع دا لرحم5ني:

القليل  األيام  في  الحقيقة  في  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
السابقة وقعوا واحد ثالثة حوادث خطيرة، من هذا املنطلق السيد 
الوزير، كنطلبوا منكم ضرورة إحداث وحدات صحية في كل النقط 
التي في حاجة ماسة لهذه الخدمات خصوصا في املناطق النائية، كما 
كتعرفوا السيد الوزير حنا مقبلين على الصيف والقدوم ديال الجالية 
املغربية املقيمة بالخارج كتكون بكثرة، فلذلك إن شاء هللا كنطلبوا 
منكم باش نديروا هاذ الوحدات الطبية في النقط اللي بعدا كنحسوا 

بهم اللي كيشكلوا خطر على املواطن، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ما كاينش، رد السيد الوزير، شكرا. إذن 
نمر للسؤال املوالي، سؤال عن الخدمات الصحية في األقاليم املحدثة 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لو داحمزةا لص5في:

شكر ا لو دا لرئيس،

لتجاوز  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
ضعف الخدمات الصحية وهشاشة البنيات الصحية بمجموعة من 

األقاليم خاصة املحدثة منها، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

جواب السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

بالنسبة لألقاليم املحدثة، املشكل الكبير اللي عندنا فيهم أن جل 
هاذ األقاليم املحدثة إيال جينا ناخدو كالدريوش، جينا كناخدو موالي 
يعقوب، سيدي إفني ناخدو تنغير إلى آخره، فهادي كلها هاذ األقاليم 
املشكل الكبير هو ما كاينش مستشفى، البعض كاين مستشفى كبير 
للساكنة، السياسة ديالنا هو أوال تحسين وتعزيز الحاجة اللي كاينة 
يعني املستوصفات اللي تنحاولوا بالتجهيزات واملوارد البشرية، ولكن 
بناء البد خاص كل إقليم محدث يكون فيه بناء مستشفى على حقوا 

وطريقوا بالتجهيزات البيوطبية واملوارد البشرية، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

 لأ ئبا لو داأحمداصدقي:

شكر ا لو دا لرئيس،

بقدر ما نشيد السيد الوزير بالجهود املبذولة بهاد الخصوص، بقدر 
العقود  واملتراكمة على مدى  املسجلة  نؤكد على عمق اإلشكاالت  ما 
في  البنيات،  في  أكثر من الخصاص  تعاني  الطويلة، األقاليم املحدثة 
املوارد البشرية وفي الخدمات الصحية عموما، هنا تنذكروا األقاليم 
ديال الدريوش، ديال ميدلت، ديال سيدي بنور، ديال سيدي إفني، 
ديال تينغير، فهي اذ اإلقليم األخر ديال تنغير تنتساءلوا على التأخر 
ديال إخراج داك املشروع ديال املستشفى اإلقليمي اللي من هاذ املنبر 
وعدة مرات تلقينا تطمينات من عند السيد الوزير، نتمناوا اإلسراع 
باإلخراج ديالو لحيز الوجود، الجهات الجديدة أيضا خصوصا الجهة 
املحدثة ديال درعة تافياللت تتعيش إشكاالت عميقة بهاد الخصوص 
رغم الجهود املبذولة، وهنايا تندعيوكم السيد الوزير إلى تفعيل اتفاقية 
الشراكة اللي صادق عليها مجلس جهة درعة تافياللت اللي خصص 
من خالل 4.5 مليار سنتيم للصحة في األقاليم الخمسة ديال الجهة، 
عموما السيد الوزير فقطاع الصحة وطنيا يحتاج إلى جهد استثنائي 
تتضافر فيه جهود الجميع، يكون في إطار واحد التعبئة وطنية شاملة 
اإليجابي من حيث  التمييز  واحد  القطاع من  نمكن خاللها  حقيقية 
االستثمار العمومي، من حيث املوارد البشرية، من حيث اإلرادة اللي ما 

تتنقصكومش آي السيد الوزير، أرجوكم في األخير السيد الوزير..

 لو داضئيسا لجلول:

السيد  تفضل  إضافي؟،  تعقيب  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 
النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا لعزيزالشهب:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

السيد الوزير، ربما الكل كيتذكر السؤال اللي سبقنا طرحنا عليك، 
املشكل ديال التأخر ديال إنجاز املستشفى اإلقليمي بمدينة وزان، وكنت 
جاوبتونا قلتيو أودي خاصكم تعطيونا األرض، وخا هاذ ال�سي راه ما 
داخلش في االختصاصات ديال الجماعات الترابية، ما كاين باس، حنا 
وفرنا لكم السيد الوزيراألرض أكثر من سنة، كنتظروا السيد الوزير 
أنكم تسرعوا وتلتزموا معنا بالوعد ديالكم في ديال إنجاز هاذ املستشفى 

اإلقليمي بوزان، شكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

تعقيب إضافي آخر؟ الرد السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

 فيما يخص املستشفيات اللي طرحتي ليا ديال سيدي إيفني 
ّ
شكرا، ال
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وديال تينغير أنا غنجاوبك، سيدي إيفني بدات الدراسة ألن كان هذه 
اتفاقية اللي وقعنا أمام صاحب الجاللة اللي عما قريب يعني الدراسة 
بدات، الدراسة ديال سيدي إفني بدات، فيما يخص تينغير نفس ال�سيء 
كيما وعتدتكم أمامكم وغادي نأكدها مرة أخرى أنه كاين التأخير، ألنه 
قلت ليك 73 مستشفى، اللي كاين هو دبا هاذ املستشفيات الجديدة 
ال سيدي إيفني ال تينغير ال الناظور ال الحسيمة كلهم هاذي الجديدة 
ما بغيناهاش ما بقيناش نبنيوهم احنا، وزارة الصحة ما يمكنلهاش 
وخصهم   rendez-vous خصهم  الناس  تقابل  تبقى  بالدواء  تتكلف 
الدواء وغتقابل البناء وتدخل املا وتدخل الضو، خذينا قرار هاذ ال�سي 
كنعطيوه للناس اللي تيعرفو يديرو هاذ الخدمة، و لهذا أبشركم باللي 
فيما يخص تنغير إما ياله عيطو ليا هذا الصباح باش غيجيو يديرو يبداو 
األشغال أواخر هاذ الشهر، فأنا تنفكر إما أواخر هاذ الشهر وال من بعد 
العيد أحسن، ألن أواخر هاذ الشهر ربما الناس غيبداو عاوتاني غيمشيو 
واحد عشرين يوم للعيد من األحسن والناس تما غيقولك هاهما بداو 

هاوما سمحوا فيه، فيما يخص وزان، وزان يا زميلي العزيز..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال املوالي سؤال آني عن 
والسادة  للسيدات  السراغنة  قلعة  بإقليم  الصحي  القطاع  وضعية 

النواب املحترمين من األصالة واملعاصرة، تفضلوا.

 لأ ئبا لو داعبدا لرز قا ل5ضز ضي:

نسائلكم السيد الوزير عن وضعية القطاع الصحي بإقليم قلعة 
السراغنة؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلوا السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

قلعة السراغنة كجميع أقاليم اململكة، هي نقص حاد، كاين مشاكل 
كاين إختالالت، هذا ال يعني اللي كيقولو البعض راه حطينا السالح، 
ولكن كاين إنجازات كذلك، كاين مستشفى اللة خديجة في تاماللت، 
اللي مشغل،  السكانير  فيه  اللي  القلعة،  في  السالمة  كاين مستشفى 
كاين عما قريب مستشفى ديال 120 سرير ديال األمراض العقلية، زائد 
هذاك le centre medicaux social اللي غيتبنى، سالينا الدراسات في 
بالصة بويا عمر اللي خويناه، فهذه كلها إمكانيات، كاين فيما يخص 
هاذ اإلقليم حظي بامتيازات ما�سي امتيازات يعني من األولويات فيما 
يخص املوارد البشرية هاذ العام جاوكم 6 ديال األطباء متخصصين 
neurologues.l.anesthesite-réanimateur.psychiatres إلى آخره، 3 
منهم راه يا اله خداو هاذي بعض األيام خذاو يعني يعني الخدمة ديالهم 
بداو، جاوكم 2 أطباء عامين، 13 ممرضة وممرض، قليل ربما ولكن على 

حساب داك ال�سي اللي عندنا في اإلمكانيات وراه احنا تنحاولونحسنو 
األمور تدريجيا، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

التعقيب السيد الناب النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا لرز قا ل5ضز ضي:

في الحقيقة السيد الوزير ال بد ما نشكروك على املجهودات الجبارة 
اللي قمت بها في ترحيل واحد غوانتانامو ديال بويا عمر، تنسميها أنا 
غوانتانامو من بعد ثالثين عام كانت عندك الجرأة وحيدتي هاذيك 
غوانتانامو اللي كان من بعد 30 عام، كان 1200 دالبشر مسلسلة، 
ديال  املحلي  املستشفى  أسميتو،  بهاذ  كيشكرك  راه  اإلقليم  هذا 
األمراض العقلية راه en cours راه خدام، ولكن السيد السيد الوزير 
بلدية العطاوية فيها 50 ألف ديال السكان وعندنا 8 ديال الجماعات 
 à 20 ،4 ديال الجماعات ديال أزيالل و4 ديال الجماعات ديال الحوز
km كلهكم كيّداواو تما راه املستشفى املحلي اللي يجازيك بخير خص 

obligatoire، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

 لأ ئبا لو دابلع داأعل5الل:

السيد الوزير، قطاع الصحة بإقليم قلعة السراغنة عندو خصاص 
ديال 293، 46 األطباء العامون و21 أطباء اختصاصيون، 192 ديال 
ديال  التقنيين  املساعدين  ديال  و12  املولدات  ديال  و22  املمرضين 
سيارة اإلسعاف وهذا هاذ املشكل ديال املمرضين بغيناكم تحلوه عن 
طريق شراكة مع الجماعات املحلية وكذلك هناك ضغط كبير خصوص 
ديال املستعجالت اللي بغيناكم تحلوه عن طريق حث صيادلة على خلق 
مستودعات ديال األدوية في الجماعات القروية ألنهم خالقينها في أقاليم 
في اإلقليم وحث األطباء الخاصين على يكون  أخرى وما خالقينهاش 

عندهم املداومة الليلية، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب إضافي آخر، تفضلوا السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

شكرا، بنينا مستشفى محلي في العطاوية، فأنا ما عندي مشكل 
غير دابا خاصنا ندرسوا، راه كنت جيت عندك أ السيد النائب وزرنا 
العطاوية وزرنا داك centre de dialise زرنا املستشفى يعني هاذ ال�سي 
تاماللت  في  ليا اللة خديجة  تيبان  أنا غير  تتبقى  كل �سي درناه، غير 
وكاين 3 تاملستشفيات اللي دايرين، واش ما�سي ما يستاهلوش ما �سي 
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ما خصناش نديروه، غير كنشوفوا أولويات على الصعيد الوطني، ألن 
واحد بغا وعندو الحق الناس أنه عرفت هداك الجهة فيها بزاف ديال 
الناس وخاصة الدواوير اللي تيتكبوا كلهم في العطاوية، خاصنا واحد 
الدراسة اللي نديروا جميع ونشوفوا اإلمكانيات اللي نديروها في إطار 
املوارد  على  دويتش  ما  قبايلة  كنت  راه  الشراكة  هاد  غير  الشراكة، 
البشرية ديال درعة تافياللت، راه ما�سي تتقولوا لي سرع راه ما�سي ما 
اللي واقفين  اللي حنا  اليوم  إلى حدود  بغيناش نسرعوا هذا قانون، 
فيه يمنع منعا كليا نمشيو في هاذ اإلتجاه، ولهذا قلت لك كان عندنا 
إجتماع البارح مع السيد الوزير بوطيب على هاذ ال�سي، باش غيخرج 
عما قريب مع الوظيفة العمومية إن شاء هللا مرسوم جديد اللي غيمكن 
هاذ  ديال  اإلتجاه  هاذ  في  نمشيوا  غيمكن  واللي  الترابية  الجماعات 

الشراكة والتوظيف ديال هاد الناس، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

يتعلق بمطالب  آني  التاسع سؤال  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املمرضين واملمرضات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
السيد  تفضل  السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  واملعاصرة  األصالة 

النائب.

 لأ ئبا لو داعدياب5عرفل:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير التي قمتم بها للحد من 
اإلحتقان الذي تعرفه وزارة الصحة بسبب عدم اإلستجابة للمطالب 

املشروعة للممرضين واملمرضات؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

جواب السيد الوزير .

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

قمنا بالكثير فيما يخص هذا أوال هذا حيف، هذا ظلم في حق هاد 
14 ألف ممرضة وممرض اللي تيستاهلوا هاذ ال�سي اللي من حقهم 
املشكل  فهاد  العلمية  الوضعية  التسوية  يخص  ففيما  ال�سي،  هاذ 
هي  شنو  ألن  املمرضات،  ديال  اإلخوان  البعض  واخا  تجاوزناهش، 
التسوية الوضعية العلمية، اللي عندو bac plus trois تيبغي يكمل يدير 
املاستر، واللي عندوا املاستر بغا يدير الدكتوراه، هاد ال�سيء كاين غير كنا 
كنتسناو يعني promotion األولى تخرج من وزارة الصحة راه تخرجات 
هاد العام، وهاد العام غنحلوا في 8 داملناطق منها الدار البيضاء والرباط 
ومراكش وفاس إلخ، املاستر لهاد املمرضين، بقات التسوية الوضعية 
اإلدارية، ألن املمرضين كما ال يخفى عليكم أنه كيقراو باك زائد ثالثة 
وتيديروهم في l’echel 9 والناس اللي واملمرضين اللي تيقراو باك زائد 
في  �سي  كل  الناس  بها  فإذا   l’echel 10 في  يا هللا  تيديروهم  خمسة 
الوظيفة العمومية تيبداو ب 10 وال 11 فهذا من حقهم أنا تنقول حيف 

أنا تنقول ظلم شتي كان نقاش والسيد رئيس الحكومة غادي في هاذ 
اإلتجاه، وواعدني وحنا تنخدموا جميع مع الفرقاء اإلجتماعيين والسيد 
رئيس الحكومة خذا امللف بيديه وإن شاء هللا يكون خير مع الفرقاء 
اإلجتماعيين باش غادي نصحوا هاذ الوضعية هاذي، باش املمرضات 
واملمرضين ألن حتى حنا وزارة الصحة إلى حدود اليوم ما يمكن لهاش 
نوظفوا املمرضين ألن عندنا 2 دالفئات، القدام باك زائد 3 راهم في 

..l’echel 10

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب تفضلوا تعقيبكم.

 لأ ئبا لو داعدياب5عرفل:

علم  أساسية،  تالعلوم  ثالثة  الصحة  وزارة  في  الوزير،  السيد 
التطبيب، وعلم التمريض، وعلم التسيير واملمرضون، اليوم هو العنصر 
البشري األهم في تدبير هذا امللف، وبالتالي أنه تفعيل السياسة الصحية 
إن وجدت ظلم وحيف يتعرض له املمرض، تعرض له فيما م�سى، ال 
يعقل أنهم املمرض إيال ما كانش عندو خارج اإلطار، كاين مجموعة ديال 
ي خرجوا التقاعد، 15 سنة، اليوم كذلك هناك حيف وظلم، 

ّ
املمرضين ل

ال بد من املعادلة اإلدارية والعلمية للخريجين ديال املعاهد، آخذا بعين 
االعتبار كذلك األقدمية االعتبارية ألن ما يمكنش نضيعو املمرضين 
السابقين ألنه هاذ الحيف وهاد الظلم وهاد التماطل في هاذ القضية 
ديال امللف كتحمل فيه املسؤولية الكاملة، ال بد من اإلشارة كذلك إلى 
أن معاهد تكوين ديال املمرضين هي معاهد هاذ ما خاصهاش تبقى لدى 
وزارة الصحة، ما خاصهاش تبقى عندكم، خصها تم�سي للتعليم العالي، 
خاصنا كلية ديال التمريض، خاص كل جهة يكون فيها كلية ديال الطب 
وكل ديال التمريض، ألن في كلية التمريض هي أسا�سي، حنا ما زالين في 
املعاهد، في حين أن كلية ديال التمريض، هاد النظام ديال LMD اعتمد 
تأخرنا  حنا  الخليج،  وديال  العربية  الدول  ديال  من طرف مجموعة 

ال�سيء الكثير السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
النائب.

 لأ ئبا لو داجملابنشقرن0اكريمي:

السيد الوزير، نثمن عاليا مجهوداتكم القيمة في هذا الباب التي 
الشريحة  هذه  وإنصاف  املوضوع  هذا  لكن  قرب،  عن  عليها  وقفنا 
املهنية املهمة يتطلب تداخل جميع القطاعات الحكومية التي لها عالقة 
باملوضوع أساسا املالية والتعليم العالي والوظيفة العمومية، ملا لذلك 
من إيجابية إلنصاف هذه الفئة املهمة التي تشتغل في قطاع حيوي أال 

وهو قطاع الصحة.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيد النائب تفضلوا.

 لأ ئبا لو دامصطفىا لشأ ني:

في خمس ثواني مع األسف يجب فورا إطالق سراح املعادلة وإتفاق 
5 يوليوز2011.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

أوال غير باش الناس اللي تيسمعونا، بحال دابا السيد النائب تيقول 
راه هاذ املوضوع وانت عارف السيد النائب تحمعنا انا وياك مرارا وتكرارا 

على هذا املوضوع أوال.

ثانيا- انت عارف هاد املوضوع من 2000 ما�سي هاذ الحكومة واللي 
قبل منها وال اللي قبل منها، يعني من 2000 وهاد املشكل مطروح؛

ي تتقول ايال كانت السياسة صحية إن وجدت، راه وجدت 
ّ
ثالثا- مل

وكاينة، ومن بين هاد السياسة هو هاد LMD اللي خرجناه اللي خّرجتو 
هاد الحكومة، اللي خّرجتو الحكومة السابقة، هاد system LMD لو 
كان ما كاينش سياسة صحية كاع ما نخرجو هاد LMD ولو كان ما 
خرجناش هاد LMD كاع الناس ما يرجعو اللور يقولو عالش حنا كنا في 

حيف وفي ظلم، وحنا بالعكس، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي، سؤال آني عن الخصاص الذي 
تعيشه املناطق النائية في األطباء للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل صاحب السؤال، 

الصوت.

 لأ ئبا لو دا لحوي0اب5زح ي:

 لو دا لرئيس،

السيد الوزير، تعيش ساكنة األقاليم النائية ظروف صحية جد 
صعبة نتيجة قلة إن لم نقل انعدام األطر الطبية وشبه الطبية كما 
هو الشأن بالنسبة إلقليم طاطا، فمتى سيتم رفع الحيف على هذه 
تقريب  يضمن  بما  الالزمين  والعالج  األطباء  من  بتمكينها  الساكنة 

الخدمات الصحية للمواطنين وحماية أرواحهم؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

جواب السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

4 سنين،  3 سنين وال  الزاك وزرتو هادي  أنا شخصيا دزت آلسا 
إلى حدود اليوم يمكن لي نأكد لك السيد النائب، كاين 24 طبيب في 
مستشفى طاطا، 24 متخصص، كاين في جميع دور الوالدة على األقل 
2 تا ل3 داملولدات، اللي كاين خاص بعض باش املستعجالت يتمشاو 
ي حنا تنلقاو لها حلول، كاين مثال في مدة 5 سنين 

ّ
بعض األطباء العامين ل

ي مشاو لطاطا، هذا غير كافي، هذا مجهود ما�سي 
ّ
5 ديال سيارة اإلسعاف ل

تنجملو به يستهلوا كل خير هادوك الناس وقلتها لهم تمة، فيد في يد إن 
شاء هللا في إطار الشراكة أنه ايال، أنا دويت هذا الصباح مع املندوب 
ي فيه 24 

ّ
يقولها لك أنه فيما يخص يعني ما كاين حتى �سي مستشفى ل

طبيب متخصص كلهم خدامين، شكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

التعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو دا لحوي0اب5زح ي:

السيد الوزير نحيطكم علما بأن إقليم طاطا كان يتوفر سنة 2006 
على 48 طبيب، في حين أصبح يتوفر على أقل من 20 طبيب، منهم 
حصلوا على االنتقال، أربعة وهو األمر الذي يؤثر على تدني الخدمات 
الطبية بشكل عام، من جهة أخرى السيد الوزير أين وصلت اتفاقية 
من  األطباء  باستقطاب  اإلقليمي  املجلس  يعتزمها  التي  الشراكة 
السينيغال؟ ماذا تقولون السيد الوزير عن ظاهرة العقارب واألفاعي 
املنتشرة في إقليم طاطا والتي تهدد سالمة وحياة املواطنين؟ ماذا تقول 
السيد الوزير السكانير والتي فاقت 6 سنوات إلى يومنا هذا؟ ما تقول 
عن النساء الحوامل الالتي وضعن حملهن داخل سيارات اإلسعاف 
واملستشفى  البيت  في  يقطنونها  التي  املسافة  مخاطر طول  متحملين 

املركزي؟ السيد الوزير نطالبكم.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ الرد السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

بشكل مقتضب أنا هاذ ال�سي اللي تيقول السيد النائب على الصعيد 
الوطني وخاصة في طاطا، فأنا قلت لك فيما يخص املوارد البشرية، 
دويت معك فيما يخص سيارة اإلسعاف، فيما يخص التجهيزات، كاين 
نقائص صحيح، كيخصو �سي حوايج إيال كان �سي حاجة نتناقشو فيها 

ونشوفو كيفاش، شكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

السؤال املوالي، سؤال آني عن غياب األطر الطبية عن املستوصفات 
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واملراكز الصحية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال تفضلوا 

أسيدي.

 لأ ئبا لو دات5ف قا مل م5ني:

شكر ا لو دا لرئيس،

الصحية  واملراكز  للمستوصفات  من  كبير  عدد  الوزير،  السيد 
بالعالم القروي تشهد غياب شبه تام لألطر الطبية ما سبب ذلك وما 

اإلجراءات املتخذة للحد من هذه الظاهرة ؟.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلوا السيد الوزير الجواب.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

أوال ماي تندويو على ظاهرة الغياب ال بد غادي نسجل إيال سمحتي 
والثناء  الجزيل  الشكر  مهمة،  لي  تتبان  النقطة  واحد  النائب  السيد 
الخالص لجل ملعظم مهنيي الصحة اللي تيقوم بواحد املجهود جبار رغم 
العدد يعني الغير الكافي ورغم الظروف السيئة، ولكن البد كذلك أن 
أؤكد وأقر بهاذ اللي تتقول السيد النائب فيما يخص التغيبات فتناخذو 
فيها اإلجراءات تناخذو فيها إجراءات أوال كاين اللي ألول مرة كاين عندنا 
مفتشية على صعيد الوزارة وكاين مفتشيات هما 12 كل جهة باش 
تنراقبو املراقبة، ثانيا تفويض تدبير املوارد البشرية قلت 41 تدابير فيهم 

�سي 7 فيما يخص املوارد البشرية من هاذ 41 مشاو املدراء الجهويين، 
أخيرا كاين تحريك املسطرة التأديبية ومسطرة اإلقتطاع من األجور 

اللي تيخدم بدون يعني ما جاش للخدمة وبدون ما عندوش مبرر راه 

تيوقع ليه اإلقتطاع وتندوزوه في املسطرة التأديبية، هذا كل ما نقوم به 

وغاديين كنحسنو األمور ألن حتى هما عندهم مطالب فيما يخص امللف 

املطلبي اللي احنا كناقشوها مع النقابات إن شاء هللا يكون خير، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

التعقيب السيد النائب تفضلوا.

 لأ ئبا لو دات5ف قا مل م5ني:

السيد الوزير، املتضرر األسا�سي هما ساكنة العالم القروي من 
هاذ الغياب، هاذ الغياب السيد الوزير هوعلى مستويين املستوى األول 

كاينش  ما  مستمر  بشكل  ومغلقة  تماما  فارغة  الصحية  املراكز  وهو 

تعيينات األطر الطبية بها، املستوى الثاني وهو هاذ الغياب اللي تحدثنا 

عليه فبالرغم من وجود مجموعة من األطر الصحية املعينة في املراكز 

الصحية.

 لو داضئيسا لجلول:

الرئيس  السيد  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
تفضل، اسمح لي تفضل.

 لأ ئبا لو دات5ف قا مل م5ني:

العالم القروي كيوجدو نفسهم  إذن ال�سي السيد الوزير ساكنة 
أمام بنايات فارغة هذا هو ضرب صارخ لحقكم في تقريب الخدمات 
الصحية، وكذلك في الولوج ولوج الخدمات الصحية للعالم القروي، 
إذن السيد الوزير واش ساكنة العالم القروي خصها تنتظر 5 سنوات 
أخرى، انتظرت 5 سنوات وخصها تنتظر 5 سنوات أخرى لتقريب هاذ 

الخدمات منها وكذلك االستفادة.

إذن السيد الوزير الساكنة العالم القروي كيوجدو أنفسهم أمام 
بنايات فارغة، هذا هو طرب صارخ لحقهم في تقريب الخدمات الصحية 
وكذلك في الولوج للخدمات الصحية للعالم القروي، إذن السيد الوزير 
واش ساكنة العالم القروي خاصها تنتظر 5 سنوات أخرى، انتظرت 5 
سنوات أو خاصها تنتظر 5 سنوات أخرى لتقريب هاذ الخدمات منها، 
وكذلك اإلستفادة من هاذ البنايات الفارغة اللي ال تؤدي الدور الذي 

أنشئت من أجلها، شكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي، إذن السيد الوزير نشكركم على حسن 
مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع التربية الوطنية والتكوين 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، السؤال األول سؤال حول مجانية 
اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التعليم 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا ملج داف �سيافهري:

السيد الوزير، تفاجئو املغاربة بقرار املجلس األعلى للتعليم بإلغاء 
مجانية التعليم، أشنو هما التوضيحات اللي يمكن ليكم تقدمو لينا في 

هاذ املوضوع؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلوا السيد الوزير.

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا لأ5 ب،

يعني وبصيغة مبسطة،  نكون واضح  باش  النائب،  السيد  شكرا 
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أوال املجلس ما�سي هو اللي كيقرر، ثانيا الحكومة لم تقرر أي �سيء فيما 
يخص هذا املوضوع، ما كين ال، املجانية بقات كيفما كانت، وإيال كان 

�سي جديد راه غنخبرو به املجلس إن شاء هللا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا ملج داف �سيافهري:

شكرا السيد الوزير، غير للتذكير مجانية التعليم هو مبدأ اللي جابتو 
الحركة الوطنية، احنا كفريق استقاللي كنتشبثو بهاذ املبدأ أو كنعتبروه 
مكسب ال رجعة فيه، األولويات خاصها تكون في انخفاض االكتظاظ 

في األقسام.

 لو داضئيسا لجلول:

من فضلكم، واصل، واصل السيد النائب، من فضلكم.

 لأ ئبا لو داعبدا ملج داف �سيافهري:

ألف   350 املدر�سي  الهدر  انخفاض  في  تكون  خاصها  األولويات 
تالميذ اللي كيخرجو من املدارس سنويا، خاصو يكون في تحفيز وتكوين 
القروي ما  العالم  في  التعليم  %40 من األساتذة ديال  راه  املدرسين 
ما�سي  املجانية  أيضا  عار،  وهذا  املغاربة  أوليدات  يقريو  كيمشيوش 
أصال ما�سي هي مجانية بالفم املطلق، هي مجانية راه التالميذ كيخلصو 

األدوات والكتب وأحيانا التنقل.

 لو داضئيسا لجلول:

النائب..،  السيد  الوزير من فضلكم، من فضلكم واصل  السيد 
الوقت نحتافظو ليكم به، نحتافظو ليكم بالوقت، نردوه السيد التقني، 

واصل واصل ، من فضلكم الوقت ديالة غادي نعطيوه لو كامل.

 لأ ئبا لو داعبدا ملج داف �سيافهري:

اإلعتبار،  بعين  تخاذ  كلها خاصها  األمور  هاذ  بأن  كنقول  ..كنت 
واآلباء منين كتهضر معهم، كيقولو ليك بأنه في آخر املطاف راه ولدو ما 
غيلقاش الخدمة، هاذ املجانية أو راه غتكون البطالة، إذن يمكن لو 
يتصاب باإلحباط، إيال تصاب باإلحباط غيخرج ولدو من املدرسة، وحتى 
إيال ما خرجوش من املدرسة وبقى في املدرسة الولد يقدر يشوف بعض 
السلوكات عند األب ديالو أو ال يسمع بعض الكلمات وحتى هو يتصاب 
التماسك  ت  يهدد  قد  راه  الوزير  السيد  القرار  هاذ  إذن  باإلحباط، 

اإلجتماعي لبالدنا، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد، تفضلوا السيد الوزير.

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

أؤكد مرة أخرى أنه ليس هناك أي قرار فيما يخص هاذ املوضوع، 
واملسائل غتبقى كيف كانت والسالم.

 لو داضئيسا لجلول:

السؤال املوالي سؤال عن مآل مشروع الكلية املتعددة اإلختصاصات 
بإقليم تاونات، للسيدة والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال

 لأ ئبا لو دامحمدا لحجيرة:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن التأخر الكبير الذي عرفه إخراج 
مشروع كلية متعددة االختصاصات بإقليم تاونات.

 لو داضئيسا لجلول:

الجواب السيد الوزير.

نزيرا لترب لا لدىا ك تبا لدنللا خ لدا لصمدي،ا  لو دا
 ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيان لتعل ما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفا

ب لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، فيما يتعلق بالنواة الجامعية اللي هي 
كليات متعددة التخصصات بإقليم تاونات املعروف أن الوزارة تعتمد 
سياسة تقريب املؤسسات الجامعية من املواطنين وبالتالي بذلت واحد 
املجهود من أجل فتح الكلية متعددة التخصصات بتاونات، املعطيات 
اللي يمكن نزودكم بها، السيد النائب املحترم أوال هناك كلفة خصصتها 
الوزارة من أجل اقتناء القطعة األرضية بواحد املساحة ديال 54 هكتار 

الحتضان هاذ النواة الجامعية وكيمكن الجامعة أنها من ساهم.

 لو داضئيسا لجلول:

�سي  الرئيس  السيد  الرئيس،  السيد  فضلكم  من  فضلكم،  من 
مضيان السيد النائب املحترم، السيد الوزير خلقتم نوع من ال نظام في 
القاعة، من فضلكم السيد الرئيس ال�سي مضيان من فضلكم، واصل 

السيد الوزير احتفظوا لو بالوقت.

نزيرا لترب لا لدىا ك تبا لدنللا خ لدا لصمدي،ا  لو دا
 ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيان لتعل ما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفا

ب لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

متعددة  الكلية  هاذ  لبناء  املخصصة  األرضية  القطعة  قلت 
التخصصات بواحد املساحة.
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 لو داضئيسا لجلول:

السيد الرئيس من فضلكم �سي مضيان من فضلكم، السيد الوزير 
يتكلم واصلوا السيد الوزير نظموا لو الوقت ديالو.

نزيرا لترب لا لدىا ك تبا لدنللا خ لدا لصمدي،ا  لو دا
 ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيان لتعل ما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفا

ب لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

طيب غادي نعاود السيد النائب املحترم، باش نزودوا الرأي العام 
نأكد  غادي  التخصصات  املتععدة  الكليات  بهاد  املتعلقة  باملعطيات 
اللي  الكلية  لبناء هاذ  إلى أن القطعة األرضية املخصصة  مرة أخرى 
هي املساحة ديال 54 هكتار بالجماعة القروية مزارة، اآلن هي في إطار 
االقتناء املبلغ املالي هو في حدود 16 مليون درهم الوزارة خصصت 
حوالي 10 د املليون ديال الدرهم، الجامعة كيمن لها تعبأ في إطار املوارد 
ديالها الخاصة واحد 6 د املليون درهم، إذن ما غيكونش عندنا إشكال 
في اقتناء البقعة األرضية و بمجرد ما تيتحل هاد اإلشكاالت كتنطلق 
آنذاك الدراسات وكذلك العملية ديال طلبات العروض والبناء ديال 

املركب كنأكد مرة أخرى.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحمدا لحجيرة:

في الحقيقة كنت كنتمنى السيد الوزير لو أنه اليوم في عوض ما 
نتكلموا على الدراسات والتأخر ديالها إقليم تاونات أكثر من17 ألف 
طالب وطالبة يدرسون بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، أكثر 
من 80 كيلومتر 100 كلم 160 كيلومتر، 3600 طالب وطالبة سنويا 
ديال  املعاناة  هاذ  فاس،  إلى  الباكالوريا  من  ينتقلون  يعني  يدرسون 
التحصيل العلمي مع السكن، مع التنقل، العائالت واألسر تعاني كثيرا 
بغينا السيد الوزير يتم التسريع، خصوصا أنه إيال امشينا في الدراسة 
لنا  تقولوا  بغينا  املعاناة لن تزول،  راه  ومشينا عام خور وعام خور 
فوقاش ممكن تبدا األشغال، أما إيال تعطلنا بهاذ الشكل أنا أخاف 
أنه الصبر ديال هادوك الطلبة زعما املعاناة ديال األسرة ديالهم كأنها 
نزل من السماء وغادي يزول، في حين كان بإمكانكم السيد الوزير أنه 
خصوصا أن التقييم ديال األرض تم وتحدد إلى آخره، لذلك أرجوكم 
وأطلب منكم مرة أخرى أنه أكثر من 20 ألف طالب اللي كيعانيو سنويا 
جا الوقت باش أنه ترفعوا هاد الظلم على هاذ الفئة االجتماعية اللي هي 
واعدة اللي هي املستقبل ديال املغربي اللي هو الرأسمال الحقيقي ديالل 
بالدنا كاملين واللي هو الطلبة والطالبات، أكثر من ذلك التكوين املنهي 
عندنا فيه غياب كثيراللي يمكن تكون مناسبة أيضا باش اإلقليم ياخذ 

حق في هذا الشأن.

 لو دا لرئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟، إذن استنفذت 
كامل الوقت السيد الوزير نمر إلى سؤال عن وضعية املدارس الجماعاتية 
للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد 

النائب تفضلوا.

 لأ ئبا لو داإدضيساأقمني:

شكر ا لو دا لرئيس،

ما  إحداث  املدر�سي  النظام  عرف  سنوات  منذ  الوزير،  السيد 
واش  الوزير  السيد  من  نطلب  الجماعاتية،  باملدارس  عليه  اصطلح 

الوزارة ديالكم قامت بتقييم النتائج ديالها منذ نشأتها؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

الجواب السيد الوزير.

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

أشكر السيد النائب، الجواب املباشر على السؤال تقييم إيجابي 
جدا مع بعض التحسينات خاصها تدخل املتعلقة أساسا بالنقل خصه 
يكون متوفر واملطاعم املدرسية، هاد 10 سنين اآلخرانية ياهلل تنصاوبوا 
واحد املائة من هاذ املدارس الجماعية غير كافية تماما، مع العلم أن 
العالم  اللي كيسميوهم داك اللي مشتتين في  العدد ديال الفرعيات 
القروي أكثر من 13 ألف، هادوا كلهم خاصهم يتجمعوا باش يوليوا 
مدارس نموذجية إن شاء هللا، ولكن خص يكون معهم هاد ال�سي اللي 
قلت وقلت، مطاعم مدرسية، ووسائل النقل باش يكون داك �سي في 
املستوى كيف هو النجاح اللي برهنات عليه هادوك 160 اللي تصاوبات 
في العام، ولكن خاص ما زال تقريبا غادي يخص، تقريبا ألف أخرى 
تيخصها تبنى في القريب العاجل ونزولوا داك الفرعيات كلهم إن شاء 

هللا، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داإدضيساأقمني:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم،

سيدي واحد الشق منتاظر من التعقيب ديالي راكم قلتوه السيد 
الوزير خاص، هاذيك خاص هي اللي راه دابا موقفة األشغال ديالها ألن 
نذكركم، السيد الوزير، ألن هاذ هاذ املدارس الجماعاتية جات ألهداف 
نبيلة في حكومة السيد عباس الفا�سي واللي كان آنذاك السيد وزير 
التربية الوطنية هو ال�سي أحمد اخشيشن، ولكن مع األسف املالحظ هو 
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أنه من بعد كانت ترصدات لها واحد اإلمكانيات مادية من أجل النجاح 
ديالها وهي جات ألهداف نبيلة، كالحد من الهدر املدر�سي وكذلك تكافؤ 
الفرص بين التالميذ ديال اململكة، ولكن مع األسف املالحظ هو أنه 
الحكومة اللي جات من بعد هاد الحكومة هذه ما وكباتش بالطريقة 
اللي خصها تواكب هذا البالد، قلتوا السيد الوزير بأن خاص املطاعم 
خاص، هذا هو املشكل الكبير اللي كاين، الحكومة اللي كانت ما وكباتش 
بهاد الطريقة هذه، اآلن ملي كتقولوا بأنه انتما التقييم ديالكم إيجابي، 
املالحظ على أرض الواقع، السيد الوزير، هو غير إيجابي ألن أكثر من 
نصف ديال هاد املدارس اللي هي موجودة في مناطق معزولة وفي مناطق 
اللي هي أكثر فقرا في اململكة، راه ما كاينش فيها هاذ ال�سي اللي كتقول 
راه كاين كاع اللي مغلوقة راه ما خداماش، إذن فين هي اإليجابية، اللي 
كنتسناوا السيد الوزير هو أنه واش غادي ديروا لنا �سي حاجة أخرى 

جديدة؟

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير على 
الرد ديالكم.

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

واش املشاكل كاينة كاينة، أنا ما كنقولش ما كايناش مشاكل، راه 
حفظت منها 2 ولكن كاين مسائل أخرى، ولكن هذا هو الحل للمستقبل 
بالنسبة للعالم القروي، ما يمكنش نبقاو بهذيك الحجرات مشتتة، ما 
كتعطي حتى �سي نتيجة، اآلن كتعطي غير الهدر، إذن هذيك املدارس 
اللي مجموعة هي الحل وغادي نمشيوا فيه إن شاء هللا، ولكن راه مازال 
دابا احنا غنصاوبوا واحد UN PLAN DIRECTEUR لهاد ال�سي كله باش 

يتصاوب في واحد املدة قصيرة إن شاء هللا، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

السؤال املوالي، سؤال عن توقف أشغال بناء مجموعة من املدارس 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية 

والتنمية، تفضلي واضعة السؤال وشكرا.

 لأ ئبلا لو دةامأيألام5د0:

املدارس  من  مجموعة  بناء  أشغال  توقف  عن  الوزير،  السيد 
املوسم  خالل  رسمي  بشكل  تبدأ  أنها  املفروض  من  كان  العمومية 

الدرا�سي املقبل نسائلكم؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

جوابكم السيد الوزير.

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

الالئحة اللي عندي اآلن ديال املدارس اللي ما زال موقفة ما بقات 
حتى �سي وحدة موقفة لسبب l’entrepreneur ما تخلص �سي وال هادو 
كلهم ما بقاتشاي ما زال لنا تقريبا 31 مؤسسة اللي هي اآلن موقفة، وفي 
الغالب ديالها املشاكل ديال األرض عندي وحدة بوحدة خاصها تسوى 
ألن املشكل ديال األرض هو باش نمشيو بالزربة راكم تتعرفو يمشيو 
كنتراماو ربما على امللك ديال غير، اللي كيقبل راه كتبقى األشغال سايرة 
ولكن اللي ما كيقبل �سي بطبيعة الحال من حقو باش يطلب التسوية 
ديال الوضعية ديال العقار قبل تتميم البناء، وإن شاء هللا شخصيا 

غادي ننكب على هذا امللف هذا باش باش نزولو...

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيدة النائبة أو السيد النائب.

 لأ ئبا لو داحوناعدنلي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، أسمح لي نقول ليك الجواب ديالكم غير دقيق، هناك 
مؤسسات مدارس متوقفة ألسباب أخرى كتقول ما كاينش أن نقولك 
فقط في أسفي 3، 2 ثانوية تأهيلية وثانوية إعدادية، وحده بمنطقة 
جنوب أسفي منطقة كاوكي وحدة في قرية الشمس وحدة في الجماعة 
القروية الغياث، نقولهم لك باألسماء ديالهم متوقفين لسبب هو أنه 
األكاديمية اللي كانت تابعة ليها أسفي آنذاك واليوسفية وحاالت مشابهة 
أيضا لم تسلم بعد امللفات ديال هاذ املشاريع لألكاديميات الجديدة، 
هذا السيد الوزير بالنسبة لنا يسائل في العمق تعاطي بعض املؤسسات 
وبعض املسؤولين مع املرفق العمومي وإعادة اإلعتبار للمرفق العمومي، 
ألنه يولد عند املواطن واحد اإلحساس بأنه االنتظارات ديالو وحقوقو 
في أنه يشوف مرفق عمومي هاذ املؤسسات اللي كنتكلمو عليها 5 سنوات 
السيد الوزير وهي متوقفة، صدرتو مذكرة 17/60 اللي كتقولو بأنه 
كتلتزمو أنه قبل انطالق املوسم الدرا�سي غادي تكون هاذ املؤسسات 
املؤسسات  هذه  اليوم  إلى  بأنه  الوزير  السيد  غنقوليك  أنا  جاهزة، 

متوقفة.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 
النائب.

 لأ ئبا لو دافؤ دا لعم ضي:

السيد الوزير، بعدا مزيان سمعنا اليوم بأنه التقييم ديال املدارس 
سياسة وفكرة املدارس الجماعاتية تقييم إيجابي جدا، مزيان سمعناه 
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من الحكومة بغينا نثيرو في إطار هاذ املدارس املتوقفة مجموعة ديال 
املدارس الجماعاتية اللي 4 سنين و5 سنين وهي متوقفة خصوصا في 
الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة، في الحسيمة في شقران في املنزلة في 
الجماعة ديال املنزلة في طنجة بغينا الساكنة تعرف فوقاش غتبدى فيها 
األشغال وفوقاش غتكمل ؟ طبعا صحيح أن السياسة ديال التعليم 
واملجهود خصو يكون مجهود استثنائي وما خصوش يكون مجهود ديال 
وزير فقط، خص يكون مجهود ديال الحكومة والتعبئة الوطنية، شكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

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

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

كان الجواب بصفة عامة يعني كنقول من هاذوك 30 كاين أغلبيتهم 
من املشاكل ديال األرض ولكن كاين اللي موقفين بأسباب أخرى، فاللي 
طنجة  وديال  أسفي  ديال  الخاصة  للحاالت  بالنسبة  عليكم  كنقترح 
أنها غنتصل بكم شخصيا باش نعطيكم الضبط الحالة ديالهم إمتى 

غتراجع لهم األشغال، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي سؤال متعلق بصعوبة انخراط 
الطلبة في نظام التغطية الصحية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةاأم ألاف5زيازيزي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، لم يبلغ عدد املستفيدين من نظام التغطية الصحية 
سوى 29364 طالب خالل املوسم الدرا�سي 2015-2016، وغالبيتهم 
املطلقة السيد الوزير ينتمون ملؤسسات التكوين املنهي، في هذا اإلطار 
نسائلكم السيد الوزير، عن الصعوبات التي حالت دون انخراط هؤالء 
تنوون  التي  املجهودات  هي  وما  الصحية؟  التغطية  نظام  في  الطلبة 
القيام بها من أجل إنجاح هذا الورش الهام حتى يتمكن هؤالء الطلبة 

من اإلستفادة من هذه الخدمة، وشكرا السيد الرئيس.

 لو داضئيسا لجلولا:

الجواب السيد الوزير.

نزيرا لترب لا لدىا ك تبا لدنللا خ لدا لصمدي،ا  لو دا
 ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيان لتعل ما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفا

ب لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أوال تحتي لي واحد الفرصة مهمة جدا 

باش نتواصل مع الطلبة ومع اآلباء واألمهات من خالل هاذ القبة ديال 
البرملان ونطرح نفس السؤال، الدولة طلقات واحد البرنامج طموح جدا 
للتغطية الصحية ديال الطلبة، سجلنا اآلن حوالي خمسين ألف طالب، 
اللي استفدو فعليا 28.000 طالب، ولكن كنتسائلوا أشنو هي األسباب 
الحقيقية اللي جعلت الطلبة ما يتسجلوش في نظام التغطية الصحي، 
هذا تساؤل أنا تنطرحوا معاك وكنطرحو أيضا على الطلبة أنفسهم، لي 
يمكن لي نقول هو أنه أوال غادي نعملو واحد العملية ديال التشخيص 
هي  أشنو  الطلبة  صفوف  في  رأي  استطالع  نديرو  بالضبط  نحددوا 
األسباب اللي كتجعلهم ما ينخرطوش في نظام التغطية الصحية؟ واش 
صعوبات إدارية؟ واش صعوبات تقنية ؟ إلى آخره، باش نعرفوا أشنو 

هي األسباب بالضبط.

من ناحية ثانية طلبنا من السادة رؤساء الجامعات، أنه أثناء عملية 
التسجيل يحسسو الطلبة أنه عندهم الحق فالتغطية الصحية. كانت 
دارت واحد العملية ديال الربط ما بين التسجيل وإجبارية احضارالوثيقة 
ديال التغطية الصحية، هاذ العملية ما غاتعطيش نتائج على اعتبار أنه 
عرقلة التسجيل في واحد املجموعة من الجامعات، الوقت بغينا نسهلو 
املامورية ديال التغطية الصحية، De toute les façons حنا مشتغلين 
اآلن على تحديد األسباب وغادي نوعيو وكنوعيو من خالل هاذ القبة 
د البرملان جميع الطلبة والطالبات أن عندهم الحق في تغطية صحية 

إجبارية مجانية.....

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة الوزير، تعقيب السيدة النائبة أو السيد النائب.

 لأ ئبا لو دا سم ع لاش5كري:

شكر ا لو دا لرئيس،

بهذا  النهوض  في  تبذلونها  التي  الجهود  على  الوزير  السيد  شكرا 
القطاع، في الحقيقة أجمل ما قدمت الحكومة السابقة للطالب هو هاد 
التغطية الصحية، لألسف الطلبة لم يتعاملوا جيدا مع هاذ التغطية، 
التواصل  قلة  وهو  املؤسسات  بعض  تذكرها  التي  األسباب  بين  من 

اإلعالمي مع الطلبة.

في بعض  الوالد،  تغطية  مع  الطلبة  تغطية  ربط  الثاني هو  األمر 
األحيان يكون الوالد عنده تغطية سابقة، تغطية راميد، والطالب ال 
يسمح له بتغطية أخرى، أو يكون الوالد قد توفي له تغطية، الطالب 
كذلك ال يمكن أن يغطى إال بعد تسوية وضعية الوالد، فهنا املؤسسة 
تغطية  له  تكون  الوالد،  تغطية  عن  الطالب  تغطية  فصل  تطلب 

مستقلة، كذلك عدم تفعيل .....

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ استنفدتم الوقت؟ 
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والسادة  للسيدات  الجامعية  املنح  عن  سؤال  املوالي،  السؤال  إذن 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضل 

السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبداهللاا إلدضي�سيا لب5زيدي:

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

السيد الوزير، ما هي املعايير املعتمدة في توزيع املنح الجامعية على 
األقاليم وباألخص إقليم تاونات؟ شكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد الوزير تفضلوا.

نزيرا لترب لا لدىا ك تبا لدنللا خ لدا لصمدي،ا  لو دا
 ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيان لتعل ما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفا

ب لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

املبلغ  أنه  إلى  البداية  في  نذكر  أوال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
 800 من  إرتفعت  الجامعية  للمنح  املخصصة  املالية  اإلعتمادات  أو 
اللي جعل  ال�سيء  مليون درهم،  مليار و900  إلى حوالي  مليون درهم 
عدد املستفيدين كيوصل لحوالي 333.000 طالب، وهاذي عملية غير 

مسبوقة في الواقع واحد املجهود مبذول بواحد شكل كبير وكبير جدا.

املسألة الثانية كتعلق باملعايير، كان دائما عندنا املعيار األسا�سي 
هوالدخل ديال األبوين، اآلن نحن بصدد إدخال واحد مجموعة من 
التدقيقات، ما قولتش تعديالت، على املرسوم واللي بموجبها غادي 
نحاولو ما أمكن أننا نستحضرو أحقية املعاقين، أحقية ديال االيتام، 
األحقية ديال األسر اللي عندها متعدد من اإلخوة و واألخوات، هذه 
مجموعة من املعايير اللي غادي تدخل باش تعطي أكثر شفافية وأكثر 
وضوح، املعروف أنه اللجن اإلقليمية هي اللي كتعتمد اللوائح النهائية 
للمنح والوزارة تتكلف بعملية الصرف، الدور ديالنا هو أننا نعاود نعدلوا 

املرسوم باش يمكن تستافد أكبر عدد ممكن من، بالنسبة لتاونات.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبداهللاا إلدضي�سيا لب5زيدي:

شكرا السيد الوزير على املعطيات التي تقدمتم بها، السيد الوزير، 
ملي اليوم ماللي حطينا عليكم هاد السؤال عن املنح الجامعية وذكرنا 
إقليم تاونات، الوزارة اللي سبقات كان اعتمدت على 30 %، 80 %على 
املنح الجامعية على كل األقاليم، احنا في إقليم تاونات إقليم اللي شاسع 

و اللي فقير واللي النسبة ديال الباكلوريا ديال الطلبة اللي كيمشيوا 
السيد  هذا،  العام  هاذ  راه  السنوي  الدخل  راه  كبيرة،  نسبة  لفاس 
الوزير، 18 ألف درهم كيفاش غايدير هاد السيد هذا يقري ولده ب 
18 ألف درهم دخل سنوي، راه دابا ما كيستافد حتى �سي واحد ال شيخ 
ال مقدم ال حرفي حتى واحد ما كيستافد السيد الوزير، راه 18 أألف 
درهم راه منكر راه كيف غيقري السيد عنده ولد وال 2 راه السيد الوزير 
للدولة  املنبر كنطلبوا منكم أن تعطيوا  بالخير من هاد  هللا يجازيكم 
حقنا لتاونات تستحقها راه إقليم كبير وإقليم فقير راه 18 ألف درهم 
راه منكر، راه على األقل تكون واحد 50 ألف درهم دخل سنوي، واش 
1600 درهم غايقاضيوا بها وعنده ولد وال 2 راه ما كيستافدوش السيد 

الوزير، راه املنكر هذا، هللا يكثر خيرك السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة  شكرا السيد 
النائبة.

 لأ ئبلا لو دةاسع دا لعم ضي:

شكر ا لو دا لرئيس،

تنطالبوا السيد الوزير بأنه يقوم بتعميم املنح الجامعية بالنسبة 
لطلبة الدكتوراه وما يقتاصروش فقط على اإلستحقاق العلمي وملا 
اإلستحقاق اإلجتماعي، خاصة أن هاد الطلبة استافدوا من الدكتوراة 
في سلك اإلجازة وفي سلك املاستر ولكن تيجيوا مثال في سلك الدكتوراه 
لذلك  العلمي  البحث  نطوروا  بأن  بغينا  واحنا  املنح  عليهم  وكتمنع 
تنطالب السيد الوزير بأنه نحاولوا نرفعوا من النسبة داملنح بالنسبة 

لطلبة الدكتوراة، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير، السيد الوزير ال.

نزيرا لترب لا لدىا ك تبا لدنللا خ لدا لصمدي،ا  لو دا
 ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيان لتعل ما لع سيان لبحثا لعلميا ملكلفا

ب لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

بالنسبة لتاونات، األرقام اللي عندنا حوالي 2188 اللي استافدوا 
من املنح هاذ السنة، وبالنسبة للمنح اإلضافية تخصصات لهم حوالي 
100 منحة إضافية اللي غادي تزاد بالنسبة للمنح الغير مستعملة على 
الصعيد الوطني، البارح درنا اجتماع إلعادة توزيع املنح غير املستعملة 
على الصعيد الوطني، الحصة ديال تاونات وصالت لحوالي 100 منحة، 

كنأكد مرة إلى أنه اللجن اإلقليمية هي اللي كتحدد اللوائح.

 لو داضئيسا لجلول:

عمل  رخصة  تمديد  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
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تكوين  برنامج  على  وتأثيرها  الخاص  بالقطاع  العام  القطاع  أساتذة 
25 ألف متدرب وعلى مردودية عمل هؤالء داخل املدرسة العمومية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحمدا لعثم ني:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، من بعد ما منعتوا العمل متاع األساتذة دالعمومي 
في الخصو�سي واش شفتوا تأثير تاع هاد ال�سي على املدرسة العمومية؟

 لو داضئيسا لجلول:

السيد الوزير.

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

شكرا السيد النائب، أنا غادي نقول لك بالعكس غادي يكون تأثير 
إيجابي، عالش؟ ألن ملي شفت ديك االئحة ديال 6000 واحد اللي كانت 
كتشتاغل مع القطاع الخاص لقيتهم على أن في املدرسة العمومية ما 
كانوش كيديروا السوايع ديالهم كاين اللي ما كيدير حتى 10 دالسوايع 
داك �سي عالش قررنا قلنا اللي بغى يم�سي يخدم في prive يدير ليا 21 
ساعة ديالي وال 24 ساعة على حساب cycle فاش واخد دابا، وغادي 
اللي ما كيديرش  60 ألف ساعة دالعمل،  نبرحوا راه درت الحساب 
السوايع دياله الكاملة داخل القطاع العمومي ما غانرخصولوش يم�سي 
للقطاع الخاص، إذن بالعكس أنا كنقول هاد العملية هذه أنا كنقول 

له خدم معايا مزيان

وسير هللا يعاونك ملي تسالي معايا دير اللي بغيتي بالليل وال بالنهار 
شغالك، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

التعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داضش دا لقب ل:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، ال خالف أن القطاع الخاص شريك أسا�سي يستحق 
والدعم واملصاحبة، لكن السيد الوزير املشكل في قرار الترخيص أنه 
يخرم رؤية إصالحية شمولية مندمجة ومنصفة فعلتها حكومة األستاذ 
بنكيران، رؤية تجمع بين دعم املدرسة العمومية، توفير حاجيات قطاع 
الخاص وتوفير الشغل للطاقات املعطلة، برنامج 10 آالف إطار نموذجا 
الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  كل  17 سنة ورغم  بعد  الوزير،  السيد 
التزام  زال  ما  املطبقة  األسعار  عن  والتغا�سي  الضريبية  كاالمتيازات 

بنسبة %80 كهيئة دائمة للتدريس كما تنص املادة 13 من القانون 
0.6 دون املستوى املطلوب، السيد الوزير إن اشتراط نسبة %80 ال 
يعني بالضرورة أن %20 املتبقية هي بالضرورة من القطاع العام، كما 
يوحي بذلك املذكرة ديالكم، السيد الوزير اإلشكال املطروح في الثانوي 
التأهيلي يمكن حله بصيغ استثنائية أو بالشراكة بين عدة مؤسسات 
خاصة، القطاع العام هو اآلخر اضطر للتعاقد مع أطر مبتدئة، فأين هو 
أنه املشكل؟ السيد الوزير ضغط القطاع العام على القطاع الخاص لن 

ينتهي وال بد من القطع مع.

 لو داضئيسا لجلولا:

 السيد الوزير 
ّ
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال

السيد الوزير كاين أه تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو دا لحوي0احريش:

 لو دا لرئيس،

السيد الوزير، في حقيقة هناك ارتباك وتسرع في تدبير هذا امللف 
وغيره من امللفات على سبيل املثال ملف الحركة الوطنية االنتقالية 
أنكم  إال  الطلبات  من  عدد  ألكبر  لإلستجابة  اإليجابية  اإلرادة  رغم 
السيد الوزير قمتم بنقل املعنيين إلى املديريات اإلقليمية دون تحديد 
املؤسسات املعنية، وهو ما جعل رجال ونساء التعليم يعيشون حالة 
من القلق واإلرتباك والتوتر لذلك يبدو السيد الوزير أنكم مطالبون 
اليوم بإعادة فتح املجال للمعنيين باختيار املؤسسات التي يريدونها وإال 
منحهم الحق باإلحتفاظ بمناصبهم رفعا لحالة القلق والتوفر والتخبط 
واللي هي مؤشر كما قلت على هاذ الحالة ديال االرتباك في تدبير هذه 

املفات منها امللف الذي نحن بصدد مناقشته اآلن، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير ردكم.

 لو دامحمداحص د،انزيرا لترب لا ل5طأ لان لتك5ينا ملنهيا
ن لتعل ما لع سيان لبحثا لعلمي:

ال بالنسبة هاذوك 10 آالف يتكونو باش يكونو في التدريس راه يمكن 
ننقول لكم اآلن أنه تقريبا راه كلهم بقات فيهم ياله �سي ألفين وال �سي 
حاجة ما خدامش، وراه كاين des concours دبا إن شاء هللا غادي 
تدخل 20 ألف للقطاع العمومي، وراه عندهم الفرصة باش يدخلو 
يعني إيال كانو مكونين مزيان ويخدمو مزيان راه ما عندهم حتى مشكل، 
املشكل عندنا هو اللي ما بغاش يخدم وما بغاش يدوز االمتحان، هذا 
هو اللي عندنا مشكل معه أما اللي خدام وتيخدم من نيتو وكيوجد 
املسائل ديالو راه ما عندو حتى مشكل، فيما يخص الحركة االنتقالية 
احنا في اتصال دائم مع النقابات وهاذ درنا les.affectations للعماالت 
وداخل العماالت تيكون الترتيب يشمل الجميع، وإن شاء هللا راه بإتفاق 
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مع النقابات راه ربما غادي نفتحو إمكانية للناس اللي انتقلو من خارج 
األقاليم باش يعاودو إيال بغاو يعاودو يديرو يعني اختيارات أخرى يمكن 
لهم، راه كنظن هاذ ال�سي ما كنديروش بوحدنا راه كنديروه بتشارك مع 

النقابات املعنية وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا لكم السيدين الوزيرين على حسن مساهمتكما وننتقل إلى 
قطاع العدل، السؤال األول في قطاع العدل متعلق بتنفيذ األحكام 
للوحدة  اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النقيب.

 لأ ئبا لو داعبدا ل5 حدا اليص ضي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، موضوع سؤالنا هو حول تنفيذ األحكام القضائية 
التي ال يمكن بأي حال من األحوال أن ننكر املجهود الذي بذل في هذا 
املوضوع، لكن املشاكل الزالت قائمة فماذا أنتم فاعلون لتجاوزها؟ 

شكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

السيد الوزير تفضلوا.

 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

على طرح  اإلستقاللي  للفريق  و  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
السؤال، الحكومة تولي أهمية بالغة ملوضوع تنفيذ األحكام القضائية 
وهذا انشغال كبير من أجل الرفع من وتيرة التنفيذ سواء ضد األشخاص 
العام، قمنا  القانون  الطبيعيين واألشخاص املعنويين أو األشخاص 
إذا  لتفاصيلها  سأعود  والتشريعية  التنظيمية  املبادرات  من  بعدد 
سمح الوقت، هذه التدابير واإلجراءات سمحت بتحسين ما يلي سنة 
2016 شهدت مؤشرات إيجابية جدا لم يسبق تشغيلها، نسبة التنفيذ 
باملحاكم اإلبتدائية بلغت 98.67 %، بلغت نسبة في املحاكم التجارية 
101.45 %، أما في املحاكم اإلدارية فقد بلغت 121.73 %، بلغ مجموع 
املبالغ املالية املنفذة من طرف الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات 
الترابية باملحاكم اإلدارية خالل 2016 ما قدره 3 ماليير و128 و218 94 
درهما، تم اتخاذ التدابير التنظيمية كإنشاء خلية مركزية ملتابعة تنفيذ 
األحكام، عقد اجتماعات تنسيقية مع كل القطاعات املعنية يومي 3 و4 
يوليوز سيتم اجتماع تنسيقي آخر ملعاينة الوضعية، وتم اتخاذ عدد من 

املبادرات التشريعية.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا ل5 حدا اليص ضي:

تمت  التي  املجهودات  نثمن  قلت  كما  بالفعل  الوزير،  السيد 
النوع  التي تخلق واحد  الغاية  زالت قاصرة على  لغاية اآلن، لكن ال 
نفوس  في  العدالة  وتدعم مصداقية  املتقاضين  لدى  اإلطمئنان  من 
املتقاضين، لذلك نقترح عليكم السيد الوزير املحترم �سي لقاء في اللجنة 
لنتداول ربما مع متسع من الوقت املذاكرة حول هاذ املوضوع ديال 
التنفيذ، ولكن منذ اآلن تنشوفوا بأن التعثر كيتعرف على مستويين 
أساسيين، املستوى األول هو املتعلق بالتنفيذ في الجماعات املحلية 
والدولة، اللي عطيتونا رقم تنشكروكم عليه ولكن النسبة ما عرفنه �سي 
شحال األرقام املحكومة، النقطة الثانية هو حول القيام بعمل أو األداء 
بين املواطنين واللي كنقترحوا عليكم ما يعثر عملية التنفيذ هو تلكم 
اإلجراءات الالحقة اللي تتعلق باملآزرة وما إلى ذلك، وكنقتارحوا عليكم 
خلق خلية في كل محكمة تكون تحت إشراف السيد وكيل امللك مباشرة 

ملساعدة املنفذين مع تمكين هاته األقسام باملوارد البشرية الالزمة.

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن استنفذتم 
الوقت السيد الوزير، وفيما يلي سؤاالن لهما وحده املوضوع ويتعلق 

األمر بالسطو على عقارات الغير، لذا سيتم طرح هما دفعة واحدة ليناال 

جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةاسع دازخأ ني:

ظاهرة  املغربية  املدن  من  العديد  في  استفحلت  الوزير،  السيد 

اإلستيالء على العقارات وأمالك الغير، لذلك سنألكم السيد الوزير، ما 

هي اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم للحد من هذه الظاهرة وحماية 

أمالك املواطنين خاصة الجالية املقيمة بالخارج؟ شكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

السؤال الثاني من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لو دات5ف قاكم ل:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، عن ظاهرة اإلستيالء على العقارات نسائلكم عن 

اإلجراءات التي إتخذتها وزارتكم للحد من هذه الظاهرة؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلولا:

جواد السيد الوزير.
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 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

شكر ا لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترمي0،

هاذ املوضوع ديال اإلستيالء على عقارات الغير يكت�سي أهمية خاصة 
ملكية سامية  رسالة  كان موضوع  وقد  الحكومة،  وسياسة  في عمل 
وجهها جاللة امللك نصره هللا إلى السيد وزير العدل والحريات في تاريخ 
30 دجنبر 2016، نبه فيها جاللته إلى خطورة هذه الظاهرة ودعا إلى 
اإلسراع إليجاد حلول ناجعة للتصدي لها، تنفيذا للتعليمات امللكية 
الواردة في الجلسة املشار إليها أعاله، تم تشكيل لجنة تحت إشراف وزير 
العدل ضمت في عضويتها كل الجهات املتدخلة وخاصة الوكيل العام 
لدى محكمة النقد، األمانة العامة للحكومة، وزارة الداخلية، وزارة 
الخارجية، وزارة األوقاف، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح 
العقاري، الوكالة القضائية للمملكة، جمعية هيئة املحامين، املجلس 

الوطني للموثقين، الهيئة الوطنية للعدول وجهات أخرى.

إذن أهم التدابير التي تم اتخاذها على املستوى التشريعي:

- تعديل املادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن 
الوثائق الواجب تحريرها كمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، 
وكان من املفروض أن أقدم هذا التعديل أمام لجنة العدل مباشرة بعد 

هذه الجلسة؛

القانون  مجموعة  من   352 الفصل  مقتضيات  تعديل  مقترح   -
الجنائي فيما يخص توحيد العقوبة املقررة ملحرري العقود؛

- منح الصالحية للنيابة العامة وقا�سي التحقيق واملحكمة اتخاذ 
تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية؛

- إجراء التعديل التشريع يتعلق بالسجل التجاري حتى يشمل إلى 
جانب الشركة التجارية الشركات املدنية التي ال تمارس أعمال تجارية؛

- إضافة صالحيات الجهة املسيرة للشركة ضمن البيانات األساسية 
التي يتضمنها النموذج 7.

على املستوى العملي:

- تم إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
لكافة الرسوم العقارية تحت خدمة محافظتي يتم من خالل إشعار 
رسائل  عبر  العقارية  رسومهم  على  ستنجز  التي  بالتقييدات  املالكين 

نصية وعبر البريد اإللكتروني؛

- حصر العقارات املحفظة اململوكة للمتغيبين وأجانب أو مغاربة 
التخاذ الترتيبات الالزمة؛

- اتخاذ الترتيبات الالزمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود املبرمة 
بالخارج؛

-إحداث مركز إلكتروني لألرشيف يخص العقود املبرمة من طرف 
املوثقين؛

الضبط  كتابات  اإلحتفاظ  أجل  من  الضرورية  التدابير  اتخاذ   -
وتسجيلها  املحامين  طرف  من  املحررة  العقود  من  بنظائر  باملحاكم 

وتقييمها في سجل خاص معد لهذه الغاية؛

- حث املحافظين على األمالك العقارية من طرف املحافظ العام 
على عدم تقييد التصرفات العقارية للشركات املدنية العقارية كلما 

تبين أنها تمارس نشاطا تجاريا إال بعد تسجيلها بالسجل التجاري؛

- دعوة النيابات العامة إلى الحرص على التدخل في الدعاوي املدنية 
املرتبطة باملوضوع وقضايا تديين العقود بصيغة تنفذية وتتبع األبحاث 
الجارية بشأن قضايا اإلستيالء على عقارات الغير بالحرس والصرامة 

الالزمين مع اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املحفظين؛

إذن جدير بالذكر، أن اللجنة املحدثة لهذه الغاية منكبة على تنزيل 
املقترحات املذكورة، كما أنها تستمر في عقد اجتماعاتها إلى حين إيجاد 

حلول إضافية تسهم في تحقيق األمن العقاري ببالدنا، و شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا للط فا بنايعق5ب:

شكرا السيد الوزير، نتفق معكم على أن اإلجراءات املتخذة هي 
من األهمية بمكان ومن شأنها صيانة وتحقيق األمن العقاري، إال أنها 
لألسف تنظر إلى املستقبل، وال يمكنها بحال من األحوال أن تنصف 
الضحايا، وسؤالنا كان باألساس هو للفت اإلنتباه إلى سيران الظاهرة 
واستمرارها لألسف والذي يؤسفنا في هذا الصدد، السيد الوزير، هو 
عدم قيام سلطات البحث وسلطات البت في هذه القضايا بواجبها على 
الوجه األسرع، خصوصا وأن كثير من الضحايا استطاعوا أن يثبتوا 

زورية العقود التي بني عليها عملية السطو على عقاراتهم.

 لذا السيد الوزير من هذا املنبر نوجه لكم الدعوة للسلطة القضائية 
ألجل اإلسراع بالبت والبحث في هذه القضايا وتقديم املجرمين الذين 
هم لألسف أحرار غير مقيد أو معقل على تصرفاتهم، كما أنه باملناسبة، 
وفي  اللجنة  هذه  في  الضحايا  إشراك  منكم  نطلب  الوزير،  السيد 
غيرها من األعمال التي تقومون بها واالستماع إليهم إعادة اإلعتبار لهم 
واإلستماع إليهم من خالل الجمعيات التي تمثلهم، كما أننا باملناسبة 

نلفت النظر إلى أن عملية..

 لو داضئيسا لجلول:

تفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب.

 لأ ئبا لو دات5ف قاكم ل:

شكر ا لو دا لرئيس،
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السيد الوزير، كنتيقو في الكفاءة ديالكم لتدبير هاذ امللف، ولكن 
السيد الوزير في نفس الوقت كنقولو ليكم هللا يكون في العون ديالكم، 
عالش؟ ألن كنشوفو الجانب التشريعي ما كيعونكمش لتدبير ديال هاذ 
امللف، بحيث كنلقاو املادة 166 من قانون التحفيظ العقاري واملادة 
أن  تفضيل  في  وكيمشيوا  كيفضلوا  العينية،  الحقوق  مدونة  من   2
املشتري عن حسن نية كيبقى هو املالك ديال العقار، الرسالة امللكية 
كانت واضحة السيد الوزير وكنشوفو أن حتى محكمة النقد مشات في 
هاذ التوجه بحيث أن محكمة النقض كتقول لك اليوم بأن الشاري 
عن حسن نية يبقى هو مالك العقار وعلى املتضرر املطالبة بالتعويض 
أمام املحاكم، وحنا كنعرفو اإلشكالية ديال هاد املحاكم، إذن السيد 
ي عندكم، وكنتمناو أنه يغلب في 

ّ
الوزير حنا كنعرفو الطابع الحقوقي ل

هاذ التدبير ديال هاذ امللفات، ألن حتى اإلجراءات اللي جات بها الوزارة 
اليوم حتى في إطار مشروع القانون أمام البرملان الرسمية ديال الوكاالت 
حنا مقترفون ديال هاذ الجرائم كنشوفو من بينهم عدول وموثقون وهما 
اللي كيديرو العقود الرسمية، واش الحل هي الوكالة الرسمية؟ وحتى 
املسألة ديال الشركة املدنية، الشركة املدنية باش ندخلوها في إطار 
املادة 6 من مدونة التجارة كتطلب مشكل كبير، حنا عندنا املشكل ديال 
العقارات اللي الناس ديالهم هاجرينهم اليوم، كيفاش غادي نجيبو هاذ 
الناس؟ باش نقولو لهم اليوم يحولوا الشركة ديالهم إلى شركة تجارية 

ونطلبو model 7 اللي شرتو ليه السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد  رد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير، نعم، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا للط فابنايعق5ب:

شكر ا لو دا لرئيس،

باختصار شديد أن بعض املحافظات العقارية ال زالت تحفظ مثل 
هذه العقارات موضوع النزاع، وأخص بالذكر تيزنيت حيث يتم تحفيظ 
حاليا في إطار مطلب قطعة أرضية مساحتها ال تتصور 4 ديال الكيلومتر 
على 6 ديال الكيلومتر، كما أننا نطالب الدولة بوضع يدها على العقارات 
املتخلى عنها، أو عقارات األجانب سواء لها أو للجماعات املحلية املعنية 

لحين البت في هذه العقارات وفي وضعية ملكيتها، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

رد السيد الوزير تفضلوا.

 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

شكر ا لو دا لرئيس،

أوال، أريد أن أطمئن السيدات والسادة النواب أن هناك اآلن تفكير 

ونقاش لتعديل املادة 2 وستحتضن اللجنة إن شاء هللا هذا النقاش، 
ضحايا وجمعياتهم واألفراد يستقبلون بانتظام شديد، امللفات املتداولة 
موجودة أمام القضاء وسيحسم فيها إن شاء هللا، لكن نريد أن نشير إلى 

أنه هناك تعبئة عامة من طرف مختلف مصالح...

 لو داضئيسا لجلول:

القطاع، سؤال عن  في هذا  السؤال األخير  الوزير،  السيد  شكرا 
السياسة الجنائية للحكومة في مجال محاربة الفساد للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو داعبدا للط فانهبي:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، كنت في الحقيقة أريد أن أسألكم حول السياسة 
الجنائية للحكومة، ولكن مع ما يقع في الحسيمة اكتشفت أن ال توجد 
هناك سياسة جنائية مطلقا ولكن هناك سياسة اعتقالية في الحسيمة، 
الحسيمة  تحرك  ديال  األسباب  من ضمن  الرئيس،  السيد  نسألكم 
هو وجود جرائم الفساد متعددة ومتنوعة، نسألكم حول السياسة 

الجنائية استنادا على ما يقع في الحسيمة، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلوا السيد الوزير.

 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

شكر ا لو د تان لو دةا لأ5 ب،

وتعقل  ومسؤولية  بنضج  الحكومة  تعالجه  الحسيمة  في  يقع  ما 
أن  أؤكد  أن  البد  بالسؤال  يتعلق  فيما  القانون،  ملقتضيات  ووفقا 
الحكومة املهتمة بالكشف عن جرائم الفساد وبتوفير كل النصوص 
القانونية الرادعة من أجل عدالة جنائية فعالة وأشير إلى بعض التدابير 

واإلجراءات أجيزها فيما يلي:

- مراجعة القانون الجنائي لدعم وهيكلة الجرائم املالية؛

في  املتخصصة  القضائية  للشرطة  جهوية  فرق  أربعة  إحداث   -
الجرائم املالية واالقتصادية بالدار البيضاء ومراكش وفاس؛

والشهود  والخبراء  الضحايا  بحماية  املتعلق  التشريع  تفعيل   -
واملبلغين؛

- إحداث الرقم األخضر للتبليغ عن الرشوة وتتابعون إعالميا حالة 
التلبس التي يعلن عنها؛

- الخروج من اللوائح السلبية ملجموعة العمل املالي؛

- تفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة، في 2016 تم تسجيل 
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2992 متابعة تتعلق بجرائم الفساد، أحال املجلس األعلى للحسابات 
املحاكم  مدونة  من   111 إطاراملادة  في  قضية   59 العدل  وزارة  على 
املالية، أؤكد أنها قد أحيلت جيمعها على القضاء التخاذ اإلجراءات 
القانونية املناسبة بشأنها، وزارة العدل منخرطة بشكل فعال في تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد وتقدمت ب61 مشروع نفذت 

أغلب املشاريع؛

- تحويل خدمة الرقم األخضر للتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء هو 
استقبال التبليغات؛

تعديل القانون الجنائي ملطبقته مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا للط فانهبي:

 لو دا لرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة فعال الحكومة متعقلة باملساندة النقدية 
الراشدة ديال األغلبية وصلتو ل130 معتقل وقمتم بتطويق الحسيمة، 
وقمتم بتهريب املعتقلين إلى الدار البيضاء، وخرقتم مقتضيات املادة 
271 272، وقمتم بمتابعات قضائية ال تستند على أشياء، هذا هو 
ديال  الراشدة  واملساندة  الحكومي  ديال  التوجه  هو  وهذا  التعقل، 
األغلبية، اللي كنطلبوا منكم راه حذاري أن تنقولوا ملف الحسيمة من 
قضية اجتماعية سياسية إلى قضية قضائية وإال اعتقلت الحسيمة 
كنا  مصداقية،  لهم  أشخاص  مع  حوار  إلى  تحتاج  الحسيمة  كلها، 
كنعتقدو غادي تعتقلوا املفسدين، انتما مشيت اعتقلت املتظاهرين، 
كنا كنعتقدو غتمشيو ديرو أبحاث، ما�سي في هداك اللي تيبيع السمك 
هذاك اللي صيد السمك مثال، مجموعة من األشياء كتفرض نفسها، 
ولكن الحكومة عجزات، فشالت سياسيا في الحسيمة، وخاصها تحمل 
امللف  إدارة  في  فشلتو  موضوع سؤال،  الوطن  ألن  ديالها  املسؤولية 
هناك  وكان  والحريات،  الحقوق  حماية  في  فشلتو  الحسيمة،  ديال 
خرق للقانون وخرق للحريات وخرق الحقوق، وخرق قانون املسطرة 
الجنائية، كتكلموا لنا السيد الوزير على السياسة الجنائية، السياسة 
الجنائية هي االعتقال وهي املس برموز الوطن شكون اللي قال املس 
برموز الوطن هاذي شهر هادي 7 شهور وهما كيظاهروا، شكون اللي 
مس برموز الوطن، اسمحوا لي السيد الوزير إيال كنت غادي تحلوا 

املشاكل ال إاله إال هللا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب؟.

 لأ ئبا لو داعبداهللااب5ن ي5:

إيال بغيتي تنكر عليا أنا دائما جاهز، أنا كنتساءل كيفاش غير هاذي 
أسبوع كانت الحسيمة سؤال محلي ما خاصناش نطرحوه، واليوم ولينا 
كنتهموا ألغلبية، أغلبية راشدة ومساندة، طبعا في تطبيق الدستور، في 
تطبيق القانون وأي حاجة خرجت عليها الحكومة وال خرج عليها أي كان 
حنا غادي نوجهوها بما يلزم ألننا حنا كنعتبروا راسنا أغلبية راشدة 

وناصحة وهاذ ال�سي اللي وقع في الحسيمة الكلمة ديالنا كانت واضحة.

فيما يتعلق باملقترحات ديالنا للخروج من األزمة، فيما يتعلق كذلك 
مقترحات ديالنا في املعتقلين، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب تعقيب إضافي، السيد 
النائب، السيد الرئيس من فضلك.

 لأ ئبا لو داعبدا ل5دنداخرب5ش:

 لو دا لرئيس،

ا لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

نحن في األغلبية الراشدة أيضا داعمة ومساندة للحكومة وكلنا ثقة 
طبعا في السيد وزير العدل.

باإلضافة لهذا، هذا ال يعني أننا لن نطرح القضايا الشائكة ونطلب 
من السيد وزير العدل والحكومة التي نثق فيها أن تعجل اإلجراءات 
واملساطر التي تحارب الفساد أينما كان. قبل يومين في مدينة كلميم، 
كانت واحد الوقفة احتجاجية سلمية للمطالبة طبعا بالشغل والسكن 
والصحة ومحاربة الفساد، عالش؟ ألننا عندنا واحد النموذج استثنائي، 
كيف يعقل أن منتخب يعني جاء ملمارسة الشأن العام املحلي وهو فقير 
معدم واليوم يملك املاليير، حنا طبعا نتمنى بأن محاربة الفساد تكون 
اللي  األولى  لألولويات  طبعا  باإلضافة  الحكومة،  ديال  األولويات  من 
هي الوحدة الترابية وقضية التعليم، نطالب السيد الوزير أن تسريع 
اإلجراءات، خاصة القضايا املحالة على محاكم األموال وعلى الغرف 
الجنحية وعلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، 

ونطالبكم أيضا بطرح السؤال من أين لك هذا؟

 لو داضئيسا لجلولا:

شكرا السيد النائب؟ هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تفضل السيد 
الوزير ردكم.

 لو دامحمداأنج ض،انزيرا لعدل:

شكر ا لو دا لرئيس،
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هو السؤال كان على مساءلة الحكومة على نهجها وتطبيقها في مجال 
محاربة الفساد، فانتقل النقاش إلى موضوع آخر، أوال، ال أنا كوزير 
العدل وال البرملان، أعتقد أنه مخول لتداول في السلطة القضائية، 
قلت السيد الرئيس، ال أعتقد بأنني كوزير للعدل أو أن هذا املجلس 
املوقر مخول، إحتراما للسلطة القضائية، للتداول في أمور جارية أمام 
القضاء، إذن ولي الثقة في القضاء املغربي ويمكن نأكد للمجلس املوقر 
للقانون،  ووفقا  للمساطر  وفقا  اإلجراءات،  على سالمة  أننا حرصنا 
وأعتقد أن هذا املوضوع يجب أن نتعفف جميعا وأن نرتقي ملقاربته 
برؤية وطنية تبتعد على كل ما يفتح الجراح، نحن نسعى إلى معالجة 

وطنية تنهي هذا املشكل.

فيما يتعلق بالفساد، البد أن أجدد عزم وإرادة الحكومة على املحاربة 
القانون.  وبوسائل  بالقانون  الفساد  أشكال  لكل  والصارمة  الحازمة 
إذن السيد النائب، يمكن نعطيكم عدد من التفاصيل ولكن الوقت ال 
يسمح، أهيب بكم في موضوع الحسيمة بالذات، ألننا نواجه موضوعا 
املساطرتم  بأن  وسعيد  أتشرف  وأنا  لبالدنا  بالنسبة  تحديا  يشكل 
احترامها، حتى الضحايا أمام قا�سي التحقيق لم يدلوا بشكايات تتعلق 
ال بالتعذيب وال بخرق الحقوق الحقوق ديالهم. أؤكد لكم أن حرص 
الحكومة أن تفعيل كل مقتضيات دولة القانون والحرص على قرينة 
البراءة وكل مقتضيات املحاكمة العادلة، وأهيب بكم أن نتعاون جميعا 

لبناء دولة جديدة، دولة الحق والقانون.

 لو داضئيسا لجلولا:

القطاع  إلى  وننتقل  مساهمتكم،  حسن  الوزيرعلى  السيد  شكرا 
املكلف بحقوق اإلنسان، السؤال األول في هذا القطاع، سؤال حول 
إرساء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب السيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحم5داإمري:

شكر ا لو دا لرئيس،

شكر ا لو دا ل5زيرا ملحترم،

لقد انتهى األجل املمنوح لبالدنا أمام املنتظم الدولي لتنفيذ التزامه 
القا�سي بإرساء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو ما أثار نقاشا 
وطنيا واسعا، كما أن البرنامج الحكومي نص على إسناد اختصاصات 
له  املنظم  القانون  إطار  في  اإلنسان  الوطني لحقوق  للمجلس  اآللية 
وعليه  الحقوقية،  الجمعيات  وجهتها  التي  الواسعة  اإلنتقادات  رغم 
نسائلكم السيد الوزير عن خلفيات تنصيص البرنامج الحكومي على 
هذا التفصيل بصفة استباقية قطعية متسرعة قبل مناقشة البرملان 
ومصادقته على قانون املجلس وحسمه في التدبير األسلم واألنجع لهذه 

اآللية، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

جواب السيد وزير الدولة.

بحق5قا نزيرا لدنللا ملكلفا  لو دا ملصطفىا لرم د،ا
 إلنو 0:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد النائب، كما هو معروف فإن اململكة املغربية انضمت إلى 
البروتوكول اإلختياري امللحق باتفاقية محاربة التعذيب سنة 2014، 
من  مجموعة  بتنظيم  قام  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بالطبع 
الدورات والندوات في موضوع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، 
كان هناك رأيان: رأي ينحو منحى أن يحتضن املجلس الوطني لحقوق 
اآللية  هاذ  تكون  خاص  كيقول  كان  آخر  رأي  اآللية،  هذه  اإلنسان 
مستقلة عن كافة املؤسسات، شخصيا كنت مع هذا الرأي، إال أنه بعد 
القيام بالنظر فيما اعتمدته الدول عموما عبر العالم، تبين أن أغلب 
الدول أعطت ملؤسساتها الوطنية وحقوق اإلنسان حق احتضان هذه 
اآللية، وهو ما اعتمده املشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، 
السؤال يقول ملاذا تم إدراج واحد الفقرة تقول بأن املجلس الوطني هو 
الذي سيحتضن في هاذ اآللية في التصريح الحكومي، أقول هذا ال�سيء 
طبيعي جدا ألنه الحكومة خاصها يكون عندها تصور وخاصها تكون 
عندها مقاربة واضحة، الحكومة اعتمدت هذا التصور، ولكن البرملان 
له حق التعديل، وحق التعديل يمكن أن يالمس كافة املقتضيات التي 
يمكن أن يراها السادة البرملانيون أنها غير مالئمة، إذن الحكومة تمارس 

حقها والبرملان...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبلا لو دةاآمألام ءا لع أي0:

شكر ا لو دا ل5زير،

إرساء هاذ اآللية جاء تنفيذا إللتزامات دولية، هل سيشرف عليها 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أم هيئات أخرى، هذا غنقشوه منين 
يجينا القانون، لكن اليوم السيد الوزير واملناسبة شرط كنتسائلو على 
منطق التعذيب اللي توضعات هاذ اآللية ملواجهته؟ هل سنتمكن من 
محاربة هاذ املنطق الذي يحكم التعامل اليوم مع الحراك في الريف؟ 
السياسة الجنائية اللي نسائلها ألنها مازال الحكومة إلى حدود اللحظة 
كاين  اإلعتقاالت  من  املجموعة  واحد  شنت  عرفت  عليها،  مسؤولة 
حاطة  ممارسة  عنيفة،  أعمال  التعذيب،  التعذيب،  ملمارسة  مزاعم 
بهذا  بإفاداتهم  كيدليو  ديالهم  املحامين  اليوم  الناس  الكرامة،  من 
للحد من هاذ  تم�سي  املسطرة  أن  نتمنى  تعليمات  كاينة  الخصوص، 

املمارسات، ممارسة التعذيب، املسألة ثانية هو....
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي في هاذ السؤال، 
ال جواب السيد الوزير. الصوت، انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى 

الوقت خذ 5 ثواني.

بحق5قا نزيرا لدنللا ملكلفا  لو دا ملصطفىا لرم د،ا
 إلنو 0:

ما هو من اختصاص القضاء، فهو من اختصاص القضاء، ما هو 
من اختصاص الهيئة التشريعية فهو من اختصاص الهيئة التشريعية، 

أرجوكم احترموا استقالل السلطة القضائية، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تفعيل توصيات مجلس 
حقوق اإلنسان املرتبطة بوضعية النساء، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةاحأ 0اضح ب:

تحتل مسألة حقوق النساء مكانة جد مهمة في اإلستعراض الدولي 
الشامل لوضعية حقوق اإلنسان بجنيف، ما هي اإلجراءات التي تودون 
القيام بها من أجل تنزيل هاذ التوصيات، خاصة أنكم التزمتم بتقديم 

أجوبة حول التوصيات الصادرة عن هذا اإلجتماع؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضل السيد الوزير الجواب.

بحق5قا نزيرا لدنللا ملكلفا  لو دا ملصطفىا لرم د،ا
 إلنو 0:

الشامل  الدوري  لإلستعراض  بالنسبة  املحترمة،  النائبة  السيدة 
املجاالت  كافة  همت  توصية  و244  توصية   244 هناك  كان  األخير، 
وامليادين والفئات ومن ذلك حقوق النساء، ومن أهم القضايا التي 
جاءت في التوصيات هي ما تفضلتم باإلشارة إليه في سؤالكم وهو املتعلق 
بقانون العنف ضد النساء، وهاذ القانون صادق عليه مجلس النواب في 
الوالية التشريعية السابقة، واآلن هو فيي مجلس املستشارين، وأعتقد 
بأنه يستجيب النتظارات ال الحقوقيين وال املجتمع الدولي في باب حماية 

النساء من العنف املمارس ضدهن، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلي.

 لأ ئبلا لو دةاحأ 0اضح ب:

شكرا السيد الوزير، مجموعة من التوصيات الصادرة، ما كاينش 
الصوت عاوتاني...

 لو داضئيسا لجلول:

ال كاين كاين..

 لأ ئبلا لو دةاحأ 0اضح ب:

جنيف  ديال  اإلجتماع  خالل  الصادرة  التوصيات  من  مجموعة 
األخير كانت تهم قضايا النساء بشكل أو بآخر، صحيح مرتبطة بمشروع 
مناهضة العنف ضد النساء 103.13 ولكن مرتبطة أيضا بمجموعة 
من القوانين اللي محتاجة إلى تعديالت ومحتاجة إلى أننا من خاللها 
نحسن وضعية نساء املغربيات، قانون األسرة، مدونة األسرة في حاجة 
محتاجة  الجنائي  القانون  مدونة  البنود،  من  مجموعة  تعديل،  إلى 
إلى تعديل، واملشروع الذي تحدثتم عنه واللي قلت على أنه جاء فيه 
إجماع ديال الحقوقيين، ما فيهش اإلجماع ديال الحقوقيين، السيد 
ي 

ّ
ل التوصيات  من  ومجموعة  الندوات  من  مجموعة  تابعنا  الوزير، 

صدروها مجموعة من الجمعيات اللي كتشتغل في هاذ املجال واللي 
دارت مجموعة من املالحظات حول املشروع املقدم واللي واقف اآلن في 
مجلس املستشارين، اليوم عندنا وزارة الدولة مكلفة بالحريات، بغينا 

نفسها في هاد املشاريع كاملة..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير، 
ما كاينش.

بحق5قا نزيرا لدنللا ملكلفا  لو دا ملصطفىا لرم د،ا
 إلنو 0:

نأكد للسيدة النائبة أن التوصيات اآلن أحيلت على جميع القطاعات 
الحكومية املعنية، أؤكد السيدة النائبة أن مجلس النواب أو مجلس 
املستشارين إيال بغى يساهم في بلورة التصور املالئم اللي خصنا نقدموه 

للمجتمع الدولي بالنسبة للتوصيات فنحن جاهزون، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

السؤال املوالي، سؤال آني عن خالصة اإلستعراض الدوري الشامل 
العدالة  النواب املحترمين فريق  لحقوق اإلنسان للسيدات والسادة 

والتنمية، تفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو دامحمدا لط5يل:

عن االستعراض الدوري لحقوق اإلنسان توصيات ومالحظات وملا 
ال استدراكات نسائلكم السيد الوزير؟

 لو داضئيسا لجلول:

جواب السيد الوزير.
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بحق5قا نزيرا لدنللا ملكلفلا  لو دا ملصطفىا لرم د،ا
 إلنو 0:

كانت  الشامل  الدوري  اإلستعراض  أن  املحترمين  السادة  أفيد 
املرحلة ديالو الثالثة هذه السنة بعدما ما كان 2008 وترأسو األستاذ 
السنة  هاذ  السنة،  هاذ  وكان   2012 في  كان  و  الرا�سي  الواحد  عبد 
شهدت تدخل 105 من الدول، وأفيدكم وراه هو التسجيل موجود في 
املوقع ديال املجلس ديال حقوق اإلنسان بجنيف، أفيدكم أن أغلبية 
الدول قدرت املجهود وقدرت التطورات الحقوقيةة الجارية في املغرب، 
طبعا كانت هناك األغلبية ديال التوصيات بالنسبة لنا غتكون مقبولة 
إن شاء هللا، وهذا هو اإلختيار اللي اختارتو اململكة املغربية هي التفاعل 
اإليجابي مع توصيات املنتظم الدولي، إال فيما يخص بعض التوصيات 
اللي ممكن أن تصادم النظام العام األخالقي الراسخ أو تصادم السيادة 
طبعا  محدودة،  توصيات  هي  اللي  التوصيات  بعض  وهذه  الوطنية 
التوصيات اللي كتسولو عليها بسؤالكم يصعب علي في الوقت اللي هو 
وجيز أن آتي عليها كلها، ولكن أقول لكم إنها تالمس الحقوق املدنية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق أيضا الفئات، 
 2012 244 توصية في حين سنة  إذن شاملة خاصة وأنه كما قلت 
كنا فقط مع 148 توصية، هذا يعني هاذ العدد الوفير من التوصيات 

والدول املتدخلة كيبين حجم االهتمام الدولي...

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد وزير الدولة، تعقيب، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةامريملاب5جمعل:

اإلرتقاء  مجال  في  مقدرة  أشواط  قطعت  بالدنا  الوزير،  السيد 

بالوضعية الحقوقية، وهذا ما أكدت عليه املناقشة وكذلك التفاعل 

في النقاش ديال التقرير ديال الجولة الثالثة، لذلك فإن أي تراجع غير 

مقبول خاصة على مستوى الحقوق املدنية والسياسية، وفتح ملفات 

جديدة من اإلنتهاكات والتجاوزات الحقوقية، وأنتم بصدد قيادة الجهود 

أمرا مربكا ومشوشا،  يكون  التوصيات، قد  للجواب على  التنسيقية 

في مواجهة  للقوة  امللفات فقط غنذكر اإلستعمال املفرط  ومن هاذ 

اإلحتجاجات السلمية واالستعانة أحيانا بعناصر غير أمنية، هنا البد 

من إخضاع املؤسسة األمنية ملبادئ الحكامة األمنية، وكذلك إخضاع 

التدخالت األمنية لتسجيالت سمعية وبصرية حتى نقف على مختلف 

ثقافة  إشاعة  من  البد  كذلك  األطراف،  كل  وتجاوزت  التجاوزات، 

حقوق اإلنسان لدى املواطنين ولدى املؤسسات عبر إعالم يحترم، يقدم 

املعلومة النظيفة ال املزيفة، وكذلك يقدم الوقائع الحقيقية ال املفبركة، 

كذلك السيد الوزير نؤكد على ضرورة تفعيل وانخراط املجتمع املدني 

بما ال يضر..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن الشكر للسيد 
وزير الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة وننتقل إلى قطاع 
الشغل واإلدماج املنهي، السؤال األول في هذا القطاع سؤال عن برنامج 
تشغيل الشباب بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داحونا لعأصر:

شكر ا لو دا لرئيس،

السيد الوزير، من أكثر املشاكل التي يعاني منها العالم القروي مشكل 
بطالة الشباب، وهذا له انعكاسات إجتماعية خطيرة على استقرار هذه 
التي  الوزير عن اإلجراءات  السيد  وفي هذا اإلطار نسائلكم  املناطق، 

ستتخذها الحكومة ملعالجة هذه اإلشكالية؟ وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلوا السيد الوزير الجواب.

 لو دامحمدانت م،انزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

أشكر الفريق املحترم على تفضله بطرح هاذ السؤال، وجوابا عليه 

أقول بأن التشغيل عامة وتشغيل الشباب يحظى بأولوية في البرنامج 

الحكومي كما الحظتم، وذلك من خالل سواء املشاريع التنموية التي 

القطاعات املعنية أو من خالل  القروي وتدخل مختلف  العالم  تهم 

أيضا السياسة اإلرادية للتشغيل عبر البرامج ديال التشغيل اللي كتدير 

الوزارة، وديال الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات.

فيما يتعلق بالشق األول أشير إلى بعض املعطيات التنفيذ ديال 

واحد  عندو  األخضر،  املغرب  إطار  في  الجهوية  الفالحية  املخططات 

املبادرة  الفقر،  مكافحة  وديال  دون شك،  التشغيل  ديال  املضمون 

الوطنية للتنمية البشرية التي تضع آليات عملية وداعمة لخلق فرص 

الشغل، األنشطة كذلك ديال وكالة التنمية اإلجتماعية التي تساهم في 

إنجاز املشاريع والبرامج الهادفة إلى توفير املوارد والخدمات اإلجتماعية 

في املناطق الفقيرة.

فيما يتعلق باالختصاصات الوزارة أؤكد لكم أن الوكالة الوطنية 

إلنعاش التشغيل والكفاءات، تقوم بتوجيه عروض العمل ذات العدد 

تقوم  أيضا  أيضا،  القروي  العالم  ونحو  الجهات،  نحو  دائما  الكبير 

بحمالت إعالمية من أجل استفادة ساكنة العالم القروي منها، في مجال 

الوساطة أيضا عقد شراكات مع الفاعلين املحليين باملناطق القروية من 

أجل فتح فضاءات للتشغيل بشراكة مع الجماعات املحلية والقروية.
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 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تعقيب أحد واضعي 
تفضل.

 لأ ئبا لو داحونا لعأصر:

الفريق  في  نسجل  أن  نود  السياق  هاذ  في  الوزير،  السيد  شكرا 
الحركي، أن حل هذه املعضلة يتطلب ما يلي:

القروي،  العالم  لتنمية  مندمجة  عمومية  سياسة  وضع  أوال- 
ومخطط للتشغيل موجه لهاذ املناطق املهمشة؛

ثانيا-توجيه اإلستثمارات العمومية إلى هذه املناطق ودعم برامج 
الجماعات الترابية؛

ثالثا-خلق مناخ لجلب استثمارات نحو القرى عبر حل إشكاليات 
العقار واألرا�سي الساللية وأرا�سي الجموع والعودة إلى نظام التحفيز 

الضريبي املعمل به في املناطق النائية إلى حدود 1998؛

مباريات  بفتح  يسمح  بما  العمومية  الوظيفة  قانون  رابعا-تعديل 
ليشمل  بالتعاقد  تو�سي  مرسوم  وتعميم  وإقليميا  محليا  التوظيف 

الجهات والجماعات والغرف املهنية.

وأخيرا، ال بد من اإلستثمار في البنايات التحتية واملناطق الصناعية 
بالعالم القروي لتوفير فرص الشغل وأعطيكم مثال بإقليم بوملان الذي 

يفتقر إليها كل محفزات اإلستثمار املشغل، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى السؤال األخير في هذا القطاع، 
سؤال عن مشاكل مستخدمي شركات املناولة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا لحقا لأ جحي:

مع  املتعاقدة  املناولة  شركات  مستخدمو  يعاني  الوزير،  السيد 
املؤسسات العمومية من اإلستغالل والحيف، لذلك نسائلكم السيد 
وضمان  الفئة  هذه  لحماية  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  الوزير 

حقوقه كاملة كما يو�سي على ذلك قانون الشغل؟

 لو داضئيسا لجلول:

الجواب السيد الوزير.

 لو دامحمدانت م،انزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

السؤال،  هذا  بطرح  تفضلك  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
بغيت نشير إلى أن التعاقد من الباطن هو كيضمن 2 دالعقود عقدين 
مستقلين العقد األول هو العقد بين املقاول األصلي وما بين رب العمل 

املقاول األصلي وكاين الثاني العقد الذي بمقتضاه يتم عقد بين املقاول 
األصلي ومقاول آخر ما يسمى باملقاول الباطن، املقاول الباطن بغيت 
نأكد بأن القانون كيلزمه يعد مشغال وهو ملزم بالتقييد بجميع أحكام 
بالضمان  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  وبالنصوص  القانون  هذا 

اإلجتماعي، بحوادث الشغل، وباألمراض املهنية.

ضمانا لحقوق األجراء، املشرع يتدخل إلحالل املقاول األصلي محل 
املقاول من الباطن في إلتزامات امللقاة على عاتق هذا األخير إذا أعصر 
ولم يكن مقيدا في السجل التجاري وال صاحب أصل تجاري ويكون هذا 

التزام في حدود مبالغ مترتبة في ذمة املقاول من الباطن.

اآلن فيما يتعلق بالعمل اللي كتقوم به الوزارة في هاذ املجال هو 
هاذ العقود الباطنية كذلك خاضعة في كليتها ملراقبة أعوان التفتيش 
والتي قد  العمل  بها  الجاري  املقاوالت  للتحقق من مدى تحقق هذه 
تنتهي بتوجيه مالحظات أو تنبيهات أوتحرير محاضر مخالفات ضد يعني 
أصحابه عند الضرورة بطبيعة الحال األجراء عندهم الحق كذلك باش 
يتقدموا بالشكايات للمفتشيات الجهوية ديال التشغيل التابعة لدائرة 

النفوذ..

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لو داأحمداجد ض:

عدم  الشركات  لهذه  السلبية  املظاهر  من  الوزير  السيد  شكرا، 
احترام مقتضيات قانون الشغل سواءا الحد األدنى لألجر، ساعات 
العمل، حقوق املستخدمين في الحماية اإلجتماعية أو شروط الصحة 

والسالمة.

اتجاه  الرسمية  الوزير، هناك صمت غير مفهوم للجهات  السيد 
مثل هذه الشركات التي تتسبب في معاناة اجتماعية لفئة عريضة من 
املجتمع البعض يحمل املسؤولية ملفت�سي الشغل ويتهمهم بالتقصير 
في املراقبة، في ما مفتشو الشغل يؤكدون أن مهمتهم جد صعبة لقلة 

عددهم ويتساءلون عن محاضر أنجزوها وظلت رهينة دهاليز املحاكم.

تطابق  اللي  هي  الشركات  هاذ  من   %  30 حوالي  الوزير،  السيد 
هذه  فشل  أسباب  على  للوقوف  حوار  فتح  مطلوب  اليوم  القانون، 
اآللية وتحولها إلى عائق للسلم اإلجتماعي، باختصار املناولة في حاجة 
إلى قانون إلى متابعة تطبيق القانون وعلى القطاعات التي تلجأ إلى هاتها 

لشركات أن تتحمل مسؤوليتها.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 
النائب.
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 لأ ئبا لو داعبدا للط فا لزع م:

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

 لو داضئيسا لجلول:

انتهى الوقت استنفذتم الوقت سابقا، استنفذتم وقتكم سابقا.

إذن الشكر للسيد الوزير على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى آخر 
قطاع، قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية، السؤال 
واحد، سؤال متعلق بتفعيل صندوق التماسك اإلجتماعي لذوي اإلعاقة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

 لأ ئبا لو داعبدا لجل لاموكي0:

الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  فئة  تعرف  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
صعوبات إجتماعية بالغة خصوصا الذين يعيشون وضعية إجتماعية 
السيدة  نسائلكم  الوضعية  هذه  وأمام  فقيرة،  أوساط  وفي  هشة، 
الوزيرة املحترمة عن اإلجراءات التي إتخذثها الحكومة لتفعيل صندوق 
التماسك اإلجتماعي حتى تستفيذ منه هذه الفئة وكذا عن الوقت الذي 

سيتم فهي بداية العمل بهذا الصندوق؟ شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

 لو دةابو ملا لحق ني،انزيرةا ةسرةان لتر منان ملو ن ةا
ن لتأم لا الجتم ع ل:

س دا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح م،ا بوما
 ملرسلي0،

أوال أشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم، وأريد أن 
أطمئنكم أن العمل بهذا الصندوق، صندوق التماسك اإلجتماعي بدأ 
منذ 2015 أي أن التفعيل الحقيقي بدأ منذ هذه السنة، وهو يضم 
تيسير، مليون محفظة، وكذلك ما  الرميد،  برامج، يدخل فيه  عدة 
يتعلق بدعم األرامل ب 311 مليون ديال الدرهم، وما يهم األشخاص في 
وضعية إعاقة ب111 مليون ديال الدرهم، و لعلمكم فقط ولإلحاطة أن 
هذا الصندوق ضخت فيه 2 املليار و900 مليون ديال الدرهم، موزعة 

بين كل هاته البرامج، إذن نحن أمام صندوق مفعل وجاري به العمل.

 لو داضئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب، السيد النائب، ال تعقيب، إذن تعقبون على 
نفسكم ؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

 لو دةابو ملا لحق ني،انزيرةا ةسرةان لتر منان ملو ن ةا
ن لتأم لا الجتم ع ل:

الحديث عن  تم  املعطيات مادام  إطار استكمال بعض  في  فقط 
املعطيات املرتبطة باألشخاص في وضعية إعاقة، وأنتما كتعرفو بأن 
تتعلق  باملعينات،  تتعلق  أربعة،  هي  الصندوق  بهذا  املتعلقة  املحاور 
بتمدرس األطفال في وضعية إعاقة، بمراكز ديال لإلستقبال والتوجيه، 
وكذلك األنشطة املدرة للدخل، وبغيت نقول ليكم غير مؤشر واحد 
على مستوى امليزانية، كانت عندنا 69 مليون ديال الدرهم في 2015، 
اآلن عندنا 111 مليون الدرهم خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة، 
لذلك استطعنا نطورو ما بين 2016 و2010 ما يتعلق باألجهزة الخاصة 

واملعينات التقنية من 6 إلى 10.

 لو داضئيسا لجلول:

لتناول  اآلن  إلى  لنمر  مساهمتكم،  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة للمتحدثة األولى 
السيدة النائبة عائشه آيت احدو عن فريق األصالة واملعاصرة حول 
وفاة مواطنة أمام املستوصف املحلي للقباب بإقليم خنيفرة بسبب 
غياب املداومة الليلية لتقديم اإلسعافات األولية أو نقلها للمستشفى 

اإلقليمي، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةاع ئشلاآنتاحدن:

شكر ا لو دا لرئيس،

فيما  فهو صحيح، سواء  الصحة  عن  قيل  ما  كل  الوزير  السيد 
يتعلق بالبنيات التحتية أو فيما يتعلق باألطر الطبية، أعود إلى وفاة 
سيدة في أمام املستشفى بالقباب، إن دل هذا إنما يدل على تردي هذه 
الخدمات، يعني تردي الخدمات الصحية وسوء اإلستقبال بالنسبة 

للمستوصفات، وبالنسبة أيضا للمستشفيات، شكرا السيدة الوزيرة.

 لو داضئيسا لجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير، السيد الوزير، الصوت السيد الوزير.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

شكر ا لو دةا لأ ئبلا ملحترمل،

البد أوال من تقديم التعازي ونجدد التعازي للمرحومة اللي توفات 
هللا يرحمها ويوسع عليها هاد النهار، هاد السيدة غير باش بعجالة حنا 
تنتهربو من هاد السيدة هللا يرحمها جات املركز الصحي ديال  ما�سي 
القباب في العشرة د الليل اللي ما فيهش املداومة، غادي تقولي ليا راه 
شت السؤال ديالكم خاص املداومة ما كرهناش أاللة، ما كرهناش 
السيدة النائبة املحترمة ما عندناش اإلمكانيات وهادي غنقولها ونبقى 
نعاودها أنهم هما بداو وعندنا مشاكل عديدة في املستشفيات وغادي 
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نديروها في املستشفيات، إيال قدينا راه غادي نديروها ونفادوك إيال ما 

قديناش، 10 د الليل جات ويا لألسف توفات، جات في سيارة خاصة 

جابوها الناس ديالها من بعد صيفتوها املستشفى، منين بغاو يديروا 

التشريح تما وقعوا املشاكل، الواليدة ديالها جات وعكة صحية حادة 

الضغط  ارتفاع  لقاو  املستشفى،  في  نعسات  االعتبار  بعين  اتخاذت 

الدموي والسكري اللي داوات في أمان هللا ودوزت بعض األيام وخرجات 

في أمان هللا، املشكل هو مشكل املداومة ألن هاد املركز الصحي ديال 

القباب تيخدم من 8 ونصف حتى 4 ونصف اللي فيه دار الوالدة اللي 

فيه les sages femmes املولدات واليني املولدة ما تتجيش اإلنعاش هاد 

الل�سي اللي كاين.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا للسيد الوزير، الكلمة للمتحدث الثاني السيد النائب عدي 

بوعرفة عن فريق األصالة واملعاصرة حول االختناق الذي تعيش على 

إيقاعه فئة من املمرضين واملمرضات، تفضل السيد النائب.

 للأ ئبا لو داعدياب5عرفل:

السيد الوزير، 

ديال  واملمرضات  املمرضين  ديال  الوضعية  حول  أسائلكم 

املستشفيات الجامعية، ال يعقل أنه في هاذ البالد 5 ديال املستشفيات 

الجامعية، القانون األسا�سي املنظم للمستشفى الجامعي ابن سينا هو 

مغاير للمراكز االستشفائية الجامعية ديال فاس وديال مراكش وديال 

وجدة، هل يعقل في بلد واحد وفي حكومة واحدة يكون عندنا قانون 

بالنسبة  وظلم  حيف  الجامعي،  االستشفائي  للمراكز  منظم  أسا�سي 

اإلخوان ديال املمرضين وخاصة ديال التقاعد، تقاعد ديال املستشفى 

االستشفائية  املراكز  ديال  التقاعد  هو  ما�سي  سينا  ابن  الجامعي 

الجامعية، و بالتالي أنه املمرضين واملمرضات كيلحوا على إعادة النظر 

في القانون األسا�سي املنظم لهاد املركز االستشفائية الجامعية وخاصة 

توحيد ديالها على غرار املركز االستشفائي الجامعي ابن سينا، وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد الوزير، تفضلوا.

 لو دا لحوي0ا ل5ضدي،انزيرا لصحل:

املراكز  تيهم  سينا  ابن  غير  تيهمش  ما  املشكل  هاذ  الحظتي  إيال 
األخرى اللي ما عندنهاش نفس ال�سيء، صحيح ألن كان هذا النقاش 
مع املمرضون براسهم مع النقابات، ولكن إلى حدود اليوم مع القانون 
الجديد ديال التقاعد أنه هاذ املشكل رجع متجاوز ألن تدريجيا هاذوك 
الناس القدام غيرجعو يخلطو عليهم لوخرين وهاذ املشكل ما يبقاش 

مطروح منين جا يعني القانون الجديد ديال التقاعد، شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون نقطة نظام في آخر الجلسة، ماذا 
سننظم، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لو داإدضيسا ةزميا إلدضي�سيا)يقطلايظ م(:

شكر ا لو دا لرئيس،

سننظم سير الجلسة، ألنه املادة 104 واضحة كتكلم على البرمجة 
بالتناوب بين األغلبية واملعارضة، راه مجموعة ديال املواضيع أثرناها 
والطلبات قدمناها في إطار املادة 104، فاملكتب لم يبرمجها هنا تنتوجه 
من  مجموعة  برمج  ما  املسئول،  هو  النواب  مجلس  ديال  للمكتب 
الطلبات، ما برمج مجموعة من الطلبات، واليوم تتجينوا لنا 2 ديال 
كذلك  تنتوجه  الحال  وبطبيعة   104 املادة  خرقتوا  راكم  املعارضة 
الحكومة اللي في االستجابة للطلبات خاص يكون استجابة في املستوى.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، أوال املكتب ممثل فيه جميع الفرق، ثانيا 
أظن تعرفون أن الحكومة هي التي تختار األسئلة التي ستجيب عنها، إذن 
السيد الرئيس إذا سمحتوا نكون بهذا قد استوفينا جدول أعمالنا، 
وشكرا للجميع على تفهمكم وعلى تعاونكم وضفعتا لجلول وننتقل إلى 

الجلسة الثانية التشريعية، شكرا للجميع.
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محررا لجلولا لخ مولان لعشرين

 لت ضيخ: الثالثاء 18 رمضان 1438 ه )13 يونيو 2017م(.

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  العبدي،  رشيد  السيد   لرئ سل: 
النواب.

 لت5ق ت: ساعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الواحدة زواال 
والدقيقة الخامسة والعشرين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  جدنلا ةعم ل: 
التالية:

اإلجباري  التأمين  بنظام  يتعلق   98.15 رقم  قانون  مشروع  .•
املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئة  الخاص  املرض  عن  األسا�سي 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

التنمية  وكالة  بموجبه  تحدث   61.16 رقم  قانون  مشروع  .•
الرقمية.

 لو داضش دا لعبدياضئيسا لجلول:

السادة النواب من فضلكم اإللتحاق باملقاعد ديالكم،

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

السادة النواب من فضلكم التحقوا باملقاعد ديالكم..

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو د تان لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

يخصص املجلس جلسة اليوم للدراسة والتصويت على مشروعي 
التأمين  بنظام  يتعلق   98.15 رقم  قانون  مشروع  األول  قانونين: 
اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين 
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ والثاني مشروع 
قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية. الكلمة للسيد 

الوزير لتقديم مشروع القانون األول، فليتفضل مشكورا.

 لو دا لحوي0ا ل5ضديانزيرا لصحل:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح ما بوما
 ملرسلي0.

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

 لحر5ضا لكريم،

أتشرف بتقديمي أمامكم القانون 98.15 الذي يتعلق بنظام التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

أوال كنت دائما ال في الوالية السابقة، هذا ألول مرة تنتلقاو فهاد 
الوالية، أؤكد على نقطة مهمة فيما يخص قطاع الصحة. كيما كانوا 
التجهيزات  كانت  ما  التحتية، كيف  البنيات  كانت  كيما  املجهودات، 
البيوطبية وكيفما كانت املوارد البشرية، إيال ما كانتش عندنا تغطية 
صحية شاملة، أي أي مواطن أو مواطن مغربي في أفق 2025 احنا 
تنشوفو 2025 أنه فينما م�سى يجبد بطاقة بال ما يخلص راه ما غاديش 
نحلو هاذ املعضلة ديال الصحة، وإال غنبقاو دائما نرجعو هنا تسولوني 
 le chèque صرفو ليه قالو ليه أرا noire أعطى ،la clinique راه م�سى
غنبقاو غير تندورو. يعني هاذ التغطية الصحية الشاملة مهمة ومهمة 

جدا وبدونها ما يمكنش يكون إصالح القطاع الصحي.

فهاد التغطية الصحية الشاملة، كيفاش كانت الرؤية ديالنا ديال 
الجميع، أنا غادي نجي لهاد املوضوع ألن أوال )هذا القانون بكل تواضع 
أقولها أمامكم ما�سي قانون ديال وزارة الصحة( وزارة الصحة غير درات 
أغلبية  البرملانية  الفرق  يشاركو فيه جميع  la coordination، غادي 
ومعارضة، اللي تنشكروها من هذا املنبر. أو هاد القانون يعني املواد 
ديالو، واألفكار ديالو قديمة يعني كانت الوزارات السابقة كانت خدامة 
فيه، فهاد القانون قلنا غادي نمشيو للتصور على املدى املتوسط، 
نمشيو نحو واحد صندوق تضامني ديال التغطية الصحية، أشنو هو 
يعني  التضامنية؟  الصحية  التغطية  هاذ  هي  أشنو  الصندوق؟  هاد 
الشباب تيأدي باش يخلص الخدمات الصحية على اللي كبيرة، على اللي 
عندو 60 عام فقط فأكثر ألن عندوالضغط الدموي، اللي عندو السكر، 
معناه كذلك أنه اللي ما مريضش تيأدي واخا ما مريضش، باش يداوا 
اللي مريض، معناه كذلك أنه اللي لباس عليه تيأدي باش يداوا الفقير 

هذا هو الصندوق التضامني.

فهاذ السياسة الصحية وهاذ التغطية الصحية الشاملة قطع فيها 
 AMO املغرب أشواط، 2005 كانت عندنا التغطية الصحية اإلجبارية
 :2005 الحين  أو من ذاك  املواطنات واملواطنين،  %38 ديال  بحوالي 
L’AMO اللي كانت خصوصا في القطاع الخاص، من بعد جات تدريجيا 
ديال   28% من  أكثر  نسمة،  مليون   9 حوالي  اللي   2012 »الراميد« 
الساكنة، من بعد جا التغطية الصحية للطلبة، للطلبة املؤهلين حوالي 
288 ألف نسمة ديال الطلبة والطالبات في القطاعين العام والخاص، 
واللي أؤكد من هذا املنبر راه ما تيخلصو حتى حاجة، خاصهم غير يعمرو 
األوراق ديالهم، من بعد جاو التغطية الصحية ديال املهاجرين اللي 
كاينين معانا في املغرب اللي حوالي 20.000، من بعد جا ديال األبوين 
اللي اآلن راه في الغرفة الثانية، من بعد أمامكم أتشرف اليوم باش 
نقدم ليكم التغطية الصحية للمستقلين واملهن الحرة، هاذ املستقلون 
واملهن الحرة اللي حوالي 11 مليون نسمة، أكثر من %30 من الساكنة 
ديال البالد، ديال بالدنا ومن بعد إن شاء هللا مع التغطية الصحية 
للمستقلين واملهن الحرة، غنمشيو نحو التغطية الصحية التكميلية 
l’assurence maladie complémentaire، وهذا غنكونو دورنا الدورة 
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كلها باش نمشيو عند التغطية الصحية الشاملة، أي مواطن مغربي 
م�سى للقطاع العام والقطاع الخاص، تكون عندو واحد البطاقة اللي 
تيأدي بها ميبقاش هذا، أرا واش عندك؟ فوقاش ما املواطن املغربي 
نبنيو ليه، نجهزو ليه، نجيبو ليه املوارد اللي بغينا، إيال باقي تيدير يدو 

فجيبو، ما غاديش نحلو هاذ املعظلة هذه هي النقطة األولى؛

الحكومة  جات  قلت،  كيف  السابقة  حكومات  خدامة  فبقات 
السابقة كذلك، أكتوبر 2013 أعلنت على اللجنة بين الوزارة لقيادة 
التغطية الصحية، باش تكمل األوراش اللي بداتها الحكومة السابقة، 
كذلك في أكتوبر 2016 كانت اللجنة التقنية لبلورة األفكار واإلستراتيجية 
رئيس  كيترأسها  اللي  وزارة  بين  اللجنة  عليها  اعلنت  اللي  والسياسة 
 l’anam, l’assurance, l’agence الحكومة، هاد اللجنة التقنية اللي فيها
nationale اللي فيها la.cnops، la.cnss، وزارة الصحة ووزارة املالية اللي 
في الوزارات األخرى، فآخر إجتماع ديالها في اجتماع اللجنة بين وزارية 
ديال 29 دجنبر2014 تقرر أنه خصها تخّرج للوجود هاذ القانون اللي 

تنقدمو أمامكم وهذا القانون ألن املادة 31 من الدستور تتأكد عليه؛

ثانيا- التوصيات ديال األمم املتحدة جميع اإلجتماعات ديالها تو�سي 
وتؤكد ال املنظمة العاملية للصحة املناظرة وال األمم املتحدة باش نمشيو 
ي قلنا على حساب اإلحصائيات ديال 

ّ
نحو التغطية الصحية الشاملة، ل

املندوبية السامية للتخطيط هاذ الناس هما حوالي أكثر من%30 ديال 
الساكنة، 11 مليون نسمة،5 داملليون اللي غيستافدوا وليّني مع ذوي 
الحقوق غادي نصبحو 11 مليون نسمة اللي تيستافدوا، فاشنو هما 
هاد الناس اللي تيستافدو في املغرب واحد اإلشكالية في بالدنا، إيال جينا 
نشوفو جميع بلدان العالم، جلها عندها األجراء في القطاعين العام 
والخاص اللي أجير في القطاعين العام والخاص هما أكثر من الناس اللي 
تيخدموا لحسابهم الخاص في القطاع الخاص، حنا في املغرب عندنا 
تقلبت اآلية، في املغرب عندنا األجراء في القطاع العام والخاص حوالي 
4.8 داملليون ديال الناس األجراء في القطاعين، أما الناس في املغرب اللي 
تيخدموا لحسابهم الخاص هما حوالي 6 مليون، 5.8 حتى ل6 مليون 
نسمة اللي تيخدموا.. و لهذا كان ال بد، ما يمكنش هما أكثر وما عندهش 
ي أمامكم؟ 

ّ
التغطية الصحية، فأشنو هي الفوائد ديال هاد القانون ل

هاد الفوائد ديال هاد القانون اللي أمامكم، هذا الفوائد ديال هاد 
التغطية الصحية، أوال في إطار التغطية الصحية الشاملة، ليس هناك 
 l’assurence يدير privé سقف للتعويض إلى جا �سي واحد دابا م�سى ل
maladie غيقول لك خاص غادي نخلصوك حتى ل 50 مليون مثال وال 
 حتى ل2 مليون درهم وليني من بعد ذاك ال�سي 

ّ
حتى مليون درهم وال

 il ،اآلخر غتخلصوانت، هاذ القانون أمامكم، اإلنسان ما كاينش سقف
.n y’a pas de plafon

يعني  األمراض  جميع  تغطية  اليوم  أمامكم  القانون  هاذ  ثانيا- 
اإلنسان منين تيجي يشارك جميع األمراض باش يستافد من التغطية 
الصحية وخا كان عندو �سي مرض قديم، واخا عندو هللا يحفظ �سي 

مرض مزمن، يعني غيقبلوه يدخل في التغطية الصحية، ايال مشينا 
دابا للقطاع الخاص �سي واحد بغى يدخل للتغطية الصحية إيال عندو 
هللا يحفظ cancer غادي يقولو ليه ما يمكن لناش ناخدوك ألن جيتي 
تتسج غير باش نخلصو عليك ألن عندك مرض قديم، حنا فهاذ التغطية 

بالعكس وخا عندو قديم غادي تم تغطيتو؛

ثالثا- التغطية ديال التقاعد، املتقاعدين، فهاذ التغطية الصحية 
أمامكم هذا القانون، اإلنسان تيبغي يؤدي اإلشتراك ديالو تيستافد، 
نهار غيكون متقاعد يبدا يستفد، أما دابا ايال مشيتي مثال مقارنة مع 
القطاع الخاص قليل جدا وإال جل ديال القطاع الخاص غادي تم�سي 

ول تتعرفها؛
ّ
، يعني تيديرها لك النهار اال

ّ
التقاعد يقول لك ال

ثالثا- هذا التغطية القانون أمامكم جا ما�سي غير تغطية صحية جاء 
تغطية وحماية اجتماعية يعني فيه قانون هو التغطية الصحية اللي 
تنقدمو أمامكم، ولكن كاين قانون ثاني في نفس اليوم ألن حطيناهم في 
الغرفة الثانية ديال التقاعد للي غيقدمو زميلي في التشغيل راه في الغرفة 
ال�سي غنبداو  هاد  نهار غنصادقو على  بجوج  القوانين  وهاذ  الثانية، 
األجرأة والتفعيل ديال نوجدو للمراسيم التطبيقية غيبداو في يوم واحد 
ي استافدو من التغطية 

ّ
تطبيق فيما يخص هاد الناس هاد الفئات ل

ي جاية 
ّ
الصحية ويستافدو كذلك من التقاعد، هاد التغطية الصحية ل

في هاد القانون أوال هي جات باإللزامية واإلجبارية، أي تغطية صحية في 
العالم كله ككل ما نجحت غير في البلدان اللي كانت فيها إجبارية بقوة 
القانون يعني ال بد خاصك تأدي، وكنعرفو كلنا مثال راه كتعرفو كانت 
ياهلل هادي سنين واحد القانون كان بحال هذا اللي أمامكم، واليني 
ما كانش إجباري هو »عناية« إيال عقلتوا عليه، عناية ما نجحش ألنه 
ي تيكون القانون اختياري يعني ما تيجيش غير اللي 

ّ
كان اختياري، ومل

مريض، اللي شاب ما مريضش ما تيأديش، اللي لباس عليه ما تيأديش، 
ما تيجي غير اللي مريض واللي محتاج ولهذا شكون غادي يخلص عليه 

ألن إجبارية القانون، هاد ال�سي كاين في العالم كله؛

ثانيا- هاد النقطة الثانية اللي جاي بها هاد التغطية الصحية هاد 
 la cnss القانون، التدبير عطى للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
وغادي يدّبر هاذ التغطية الصحية بطريقة مستقلة ألن la cnss ما 
تديرش غير التغطية الصحية ديال املستقلين واملهن الحرة، تّدير حوايج 
أخرى اللي تّديرهم دابا غايكون بكيفية مستقلة، غايكون مجلس إداري 
خاص اللي غادي يسير هاذ التغطية الصحية للمستقلين واملهن الحرة؛

ثالثا- فيما يخص سلة العالجات، غادي تكون مماثلة لألجراء، الناس 
اللي عندهم هاد التغطية الصحية يختارو إما يمشيوا للمستشفيات وال 
يمشيو للمصحات الخاصة، وعندهم نفس سلة العالجات اللي كاينة 

دابا في la cnss؛

رابعا- اعتمد واحد التدرج في التفعيل ديالو هاد التغطية الصحية، 
خالفا ملا يقال، راه هاد التغطية الصحية دارت لهاد الفئات ما بغاو 
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يحيدوا حتى فئة ما تحيد، أنا ما زال الناس واإلخوان اللي حضرو معانا 
في الغرفة الثانية في الوالية السابقة، كانت الغرفة الثانية دارت واحد 
اللقاء، واحد يوم درا�سي حول التغطية الصحية املستقلة واللي عرفات 
واحد النجاح كبير ألن حضرو فيه جميع كنظن الفئات من الفالحة، 
ما  يعني  ديالهم،  املوقف  على  تيدافعو  جاو  كل�سي   les artisans من 
معنى األجرأة بالتدرج؟ يعني الفئة اللي غادي تكون موجودة اللي غادي 
تكون مهيكلة اللي غادي تكون كتأدي الواجب ديالها، تدخل في نفس 
système ما غاديشاي نختارو هادو وندخلو األولين وال هادو الثانيين وال 
هادو الثالثين، غادي نشجعو ألن هذا دور الوزارات فيما يخص وزارة 
الصحة عندها دور مهم ومسؤوليتها فيما يخص األطباء وفيما يخص 
أطباء األسنان وفيما يخص الصيادلة إلى آخره املمرضين إلى آخره... 
فيما يخص مثال les artisans الوزارة ديالهم، فيما يخص الفالحة، 
فيما يخص les entrepreneurs معانا السيد الوزير، يعني هاد جميع 
الفئات املستقلة واللي عندها املهن الحرة الدور ديال الغرف املهنية، 

الدور ديال الوزارات والهيئات املهنية باش يكونوا مستعدين يدخلو؛

تحديد  فكرة  غير  اإلشتراك،  يحدد  جاء  القانون  هاذ  خامسا- 
الجزافية  املداخيل  حسب  الصنف،  حسب  يكون  غادي  اإلشتراك 
هذا كان نقاش كبير في اللجنة بين وزارية، كان نقاش كبير في اللجنة 
التقنية، الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة األصناف غادي نشرح 
 les artisans أكثر؛ كاين واحد الفئة، غادي نبقاو نصنفو الفالحة وال
وال األطباء وال املمرضين وال املهندسين إلخ... على حسب le smig ما 
 le ديالها 10 مرات salarier ؟ يعني غنقولوا هاد الفئة le smig معنى
smig، هاد الفئة فقيرة جدا وعندها 2 مرات le smig. إذن كل واحد 
تيأدي االشتراك على حساب le smig عالش؟ ألن ما يمكّناش نديرو هاذ 
الصندوق التضامني اللي فيه مخلطين les entrepreneurs ، مع الناس 
ديال املوقف، مع الفالح، مع الطبيب، مع pharmaciens وغادي نقولو 
لهم غادي تخلصو نفس ال�سيء، ال ال بد كل واحد تيخلص على حساب 
داك�سي اللي .. ومشينا فهاد القضية ديال التصنيف وهذا راه غادي 
جايكم ألن هذا نقاش مع الفئات، نقاش غادي يكون مع الفالحين مع 

األطباء إلخ...؛

تنزيل  يكون  القانون، غادي  هاد  ديال  السادسة  النقطة  وأخيرا- 
العريضة  الخطوط  غير  تيعطي  راه  القانون  هاد  نقاش  تشاركي، ألن 
فقط فهاد القانون، خلينا كل الحاجة اللي فيها النقاش اللي هي شحال 
غادي يأدي الطبيب؟ شحال غادي يأدي الفالح؟ وشحال غادي يأدي 
املوقف؟ وشحال غادي يأدي كل واحد؟ هذا نقاش مع الفئات غادي 
نخرجو عندنا برنامج مع املصادقة إن شاء هللا على هاد القانون باش 
نقاش  غيبقى  باش  ومجموعةالفئات  واألصناف  الفئات  مع  نجتمعو 
معاهم، مثال، أنا غادي ناخد مثل ديال األطباء اللي في امليدان ديالي، 
فمثال ربما في النقاش أنا غير تنقول ربما في النقاش مع هاد الفئة ديال 
 je suis médecin généraliste األطباء، غيجي طبيب أودي أنا في الحوز

في الحوز ما يمكن ليش نخلص بحال médecin généraliste ديال الدار 
البيضاء، مثال يقول لك اودي أنا في الجبل كنجي لها جوج مرات ما�سي 
 médecin généraliste يقول لك أنا ما يمكنليش نخلص 

ّ
بحال...، وال

بحال médecin spécialiste إلى آخره... هذا نقاش مقبول ومرغوب 
 les حة، نفس ال�سي مع

ّ
فيه، باش نبقاو نقاش، نفس ال�سي مع الفال

artisans، يعني هاد النقاش غادي يكون فيما يخص إن شاء هللا هاد 
األصناف واملجموعات.

قلت هاد القانون 98.15 جا فقط بالخطوط العريضة، شنو خصو 
يتّدار فهاد القانون باش نبداو على بركة هللا، أما املرحلة املقبلة هى ديال 
التشاور اللي غنتشاورو مع الفئات، شحال غادي يخلص هذا، احنا 
عندنا أفكار، احنا عندنا أفكار في اللجنة التقنية، أشنو أفكار ما�سي غير 
 le فكرناها، درنا دراسات ألن هاذ القانون، شنو هي الدراسات، عندنا
minimum ألن خصو ينجح، ما�سي كل واحد يقول لك أنا نخلص غير 
 6 سنين وغادي 

ّ
هادي، وعندنا باش غادي نسيرو النظام 5 سنين وال

نوقفو خاص النظام خص الديمومة ديالو.

معكم  األمة  وممثلي  املعنية  الهيئات  مع  التشاور  املقبلة  املرحلة 
كذلك ونتمناو أنه السادة والسيدات البرملانيين ومع السادة املستشارين 
حة، مع جميع الناس اللي غادي 

ّ
يحضروا معانا مع الفئات، مع الفال

نتناقشو معهم، ألن بداك النقاش غادي يخرجو املراسيم التطبيقية.

اللي  عامة،  املراسيم  ديال  ثالثة  على  تيركز  القانون  فهاذ  كاين 
:pratiquement موجودة

 les modalités de l’application de la loi أوال املرسوم االول -
طريقة تطبيق القانون؛

 Le minimum et le اإلشتراكات،  هوتحديد  الثاني  املرسوم   -
maximum.fixation.de.la.cotisation ؛

 La constutition du املرسوم الثالث هو تشكيل املجلس اإلداري -
 la ألن هاد املجلس اإلداري غادي يكون في conseil d’administartion
cnss، واليني غادي يكون التدبير غير ديال هاد النظام ما يقيش أنظمة 
أخرى عندها يعني مجالس ديالها. وغيكون من غير هاد 3 ديال املراسيم 
ديال طريقة تطبيق القانون ديال تحديد االشتراكات وديال املجلس 
ي غنتناقشو 

ّ
اإلداري، غادي تكون مراسيم أخرى على حسب الفئات، مل

حة غنوصلو لواحد االتفاق، غنخّرجو مرسوم 
ّ
مثال مع اإلخوان الفال

ي غادي نتناقشو مع األطباء واملمرضين مثال 
ّ
غيدخلو يبقاو يستافدو؛ مل

فئات املهنيين ديال الصحة، نتافقو على االشتراك عنخّرجو مرسوم 
 en fonction duديالهم إلى آخره... على حسب الفئات والفئات تيكونو

.discipline

ي صادقوا عليه 
ّ
هاد القانون 98.15 تدرس في مجلس املستشارين ل

مشكورين باإلجماع في اللجنة وفي الجلسة العامة، تدرس في مجلس 
باألغلبية  النواب  والسادة  السيدات  مشكورين  اللجنة  في  النواب 
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واملعارضة صادقوا عليه ونتمنى أن حتى انتم تصادقوا عليه، ألن هذا 
يوم تاريخي بالنسبة لبالدنا، أشكر جميع الفرق النيابية اللي شاركوا 
غتبدا  باش  رضاكم  ينال  أنه  ونتنمى  ومعارضة،  أغلبية  ال�سي  فهاد 
الخدمة ديال املعقول إن شاء هللا، باش نصدرو هاد املراسيم أو نبقاو 
نطبقو هاد ال�سي وفوق 2025 ان شاء هللا، بالدنا غادي نبداو تدريجيا 

نحو التغطية الصحية الشاملة، شكرا على حسن إصغائكم.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير على التقديم، وعلى اعتبار أن السادة النواب 
إلى  بالتقرير نمر إن لم يكن هناك مانع  والنائبات املحترمين توصلوا 
قائمة املتدخلين في مدة 10 دقائق بالنسبة للفرق و5 دقائق بالنسبة ل.. 
إيال توصلتو بالتقرير، كل �سي توصل به؟ ايال توصلتو إذن نمر إلى قائمة 
املتدخلين بالنسبة للفرق وتم االتفاق على 10 دقايق بالنسبة للفرق 
النيابية، و5 دقائق بالنسبة للمجموعة النيابية. نبداو مع فريق العدالة 

والتنمية السيد النائب املحترم السيد مصطفى إبراهيمي فليتفضل.

 لأ ئبا لو دامصطفىا إلبر ه مي:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

شكر ا لو دا لرئيس،

 لو دةاأعر ءا لحك5ملا ملحترمي0،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ةف ضل،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
الحرة  للمهن  الصحية  بالتغطية  املتعلق   98.15 القانون  مشروع 
واملستقلين، والذي يبلغ عددهم حوالي 11 مليون سواء تعلق كما قال 
املعماريين  واملهندسين  واملحامين  والصيادلة  باألطباء  الوزير،  السيد 
والصناع  بالفالحين  أيضا  أو  املنظمة  املهن  من  املجموعة  وواحد 
لولوج  وذلك  وغيرهم...  والتجار  الطاكسيات  وسائقي  التقليديين 
الخدمات الصحية في أفق خفض األداء املباشر لألسر لنفقات الصحة 

اللي اليوم كتراوح ما بين 54 إلى 57 % لتصل إلى إلى 25 %.

أننا نعتبر هذه  النائبات والسادة النواب،  لي السيدات  واسمحوا 
اللحظة هي لحظة تاريخية من لحظات البرملان املغربي، اللي تحقق فيه 
اإلجماع حول واحد املشروع مجتمعي كبير يهم واحد الشريحة اللي كيما 
قلنا تتجاوز 11 مليون، وهذه هي الصورة اإليجابية وهاذي هي الرسالة 
اللي خاص البرملان يوجهها للشعب املغربي اللي عندو واحد املجموعة 
على  فكنترفعو  الصحية،  اإلحتياجات  رأسها  وعلى  اإلحتياجات  ديال 
الخالفات اللي كتكون بيناتنا معارضة وأغلبية من أجل الهدف األسمى.

إجتماعي  املشروع  واحد  هو  النواب،  والسادة  السيدات  فهذا 
ومجتمعي يأتي في إطار تنزيل البرنامج الحكومي، وهاد البرنامج الحكومي 
جاء أيضا امتثاال لواحد املجموعة من التوصيات سواء منها املقتضيات 

ديال الدستور خاصة الفصل 31 أو التوصية ديال املنظمة العاملية 
للصحة أو توصيات املناظرة الوطنية الثانية لوزارة الصحة.

فإذا كان املستوى الصحي ونجاعة منظومته من أهم معايير التطور 
اإلقتصادي واإلجتماعي والتنمية املستدامة للمجتمعات، فإن الحماية 
إلرساء  األساسية  الحقوق  من  تعتبر  الصحية  والتغطية  اإلجتماعية 
دعائم مجتمع متضامن متكافل يتمتع فيه الجميع بالكرامة واملساواة 
وتكافؤ الفرص، بحيث ورد في الفصل 31 من الدستور بأن الدولة 
املتاحة  املوارد  كل  تعبئ  العمومية  واملؤسسات  املحلية  والجماعات 
لتيسير الولوج لواحد املجموعة من الحقوق األساسية ومنها العناية 
الصحية والتغطية الصحية، فهذا منصوص عليه في الدستور سواء 

كان بواسطة التضامن التعاضدي أو املنظم من طرف الدولة.

اآلن نحن بصدد تنزيل هذا املقت�سى الدستوري، ولهذه الغاية فإن 
ضمان املساواة وتحقيق اإلنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال 
اإلستفادة من خدمات طبية يجب أن يمثل إحدى أولويات الدولة وال 
نقول فقط الحكومة، والحكومة بجميع قطاعاتها وكذلك الجماعات 
تحقيق  أدوات  من  فعالة  أداة  باعتبارها  الصحة  مجال  في  املحلية 
العدالة اإلجتماعية ومحاربة الفوارق بين الجهات والفئات، وذلك عبر 
خريطة صحية تسعى لتيسير الولوج للخدمات الصحية لكل الفئات 

اإلجتماعية.

السيد الوزير، غادي يجيو 11 مليون ديال املغاربة اللي الطلبات 
ديالهم سترتفع، ولهذا خاص واحد مجموعة من األمور املواكبة اللي 
خاصنا نوجدوها باش ما يكونش واحد اإلنتكاسة في الوقت اللي كنعطيو 
واحد األمل كبيرة اللي كيجيو للمؤسسات الصحية واآلن سواء كانت 
غتكون الخاصة أو العمومية، فخاص يلقاو واحد الخدمة اللي تكون في 
املستوى سواء تعلق األمر باملؤسسات أو بالتجهيزات أو باملوارد البشرية، 
فهذه ثالثة ديال األمور اللي خاصة، وأيضا التكفل الجماعي والتضامني 

بالنفقات الصحية.

وفي هذا اإلطار، يأتي تفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة 
باملغرب منذ إصدار مدونة التغطية الصحية األساسية 65.00 سنة 
اإلجباري  التأمين  أساسيتين:  منظومتين  على  يرتكز  والذي   ،2002
الطبية  واملساعدة  املساهمة،  على  يقوم  الذي  املرض  على  األسا�سي 
لذوي الدخل املحدود. وقد دخلت هذه املدونة حيز التنفيذ سنة 2005، 
اللي هما شرف عليهم  وهنا يجب أن نذكر بحدثين تاريخيين كبيرين 
صاحب الجاللة: األول سنة 2005 بالقصر امللكي بأكادير، حيث تم 
التوقيع على ميثاق تفعيل مدونة التغطية الصحية األساسية بتاريخ 
4 يناير 2005 من طرف الوزير األول والنقابات و كذلك الكونفدرالية 
العامة ملقاوالت املغرب CGEM؛ والثاني ترأسه أيضا صاحب الجاللة 
سنة 2012 بالقصر امللكي بالدار البيضاء شهر مارس 2012 وهو انطالق 
عملية تعميم نظام املساعدة الطبية لذوي الدخل املحدود، والذي يبلغ 

عددهم عشرة ماليين.
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هاذ املشروع عرف تناوب 4 ديال الحكومات؛ الحكومة األولى اللي 
وضعات تصور هي حكومة التناوب، أيضا جات الحكومة ديال جطو، 
 L’AMO, وهاذ الحكومات كانت عندها اختيارات، واش تاخذ هذيك
l’assurence maladie ديال املوظفين وديال القطاع الخاص، وال تاخذ 
»الراميد«، وال تاخذ هذا املشروع الذي نحن اليوم بصدد التصويت 
عليه ومدارسته. فالحكومة ديال جطو اختارت L’AMO ألنه هو أقل 
تكلفة، ألن غادي يكونوا موظفين اللي غادي تأدي عليهم الدولة 50% 
 50% غيادي  اللي  هو  الخاص  فالقطاع  األجراء  أما   .50% واملوظف 
واألجير %50؛ ثم اإلختيار الثاني هو االختيار ديال الحكومة ديال عباس 
الفا�سي سنة 2008، قامت بتجربة »الراميد« بجهة تادلة-أزيالل اللي 
همت 420.000؛ االختيار الثالث هو اللي قامت به الحكومة ديال ال�سي 
عبد اإلله بنكيران وهي تعميم التغطية الصحية لذوي الدخل املحدود 
اللي هو »الراميد« على 10 مليون ديال املغاربة. و لإلشارة راه 10 مليون 
ي جات الحكومة 

ّ
ديال املغاربة راه الفقر ما زالش ألن قالو كانت 5,8 ومل

و 10، أبدا هادوك الدراسات اللي غالطة، هي اللي دارت التوقعات 
ّ
وال

ي ّدارو هادوك البطائق وصلنا ل10 د املليون، ثم 
ّ
ديال 8,5 ولكن مل

أيضا جاء تمكين للطلبة وبالنسبة لألجانب املقيمين باملغرب.

فيما تمت وهنا اسمحو لي غادي نفتح واحد القوس عرقلة 3 ديال 
مناقشته،  بصدد  نحن  اليوم  الذي  املشروع  هاد  القوانين،  مشاريع 
توضع في مجلس املستشارين في يناير 2016، ولم يتم التصويت عليه إال 
في غشت 2016، 8 أشهر وهو في الغرفة الثانية. واحنا كنطرحو تساؤل: 
ملاذا ثمانية أشهر في الوقت اللي القانون الداخلي كيعطينا فقط 60 
ي كانت سنة انتخابية، ولكن باقيين 2 ديال املشاريع 

ّ
يوم؟ كنتفهمو بل

اللي حتى هما ما زال نطرحو فيهم تساؤالت اللي هما التغطية الصحية 
ديال الوالدين، فقط غادي يزيدو عارضة، اللي غادي يستفد هو املؤمن 
والزوجة ديالو وال الزوج واألطفال ديالو واألبوين ديالو. لحد اآلن ما 
زال، وفي النقاش تقال بأن هذاك ال�سي راه غادي يزيد في املساهمات، و 
بأن هاداك التوازن املالي ديال الصناديق ما تستحملش. الصناديق ما 
شكاتش، قالت ليك احنا يمكن لينا نتحملو، ولهذا نطرحو هاذ السؤال 
والسؤال أيضا هو املشروع الثاني ديال التقاعد ديال هاد املستقلين 
واملهن الحرة اللي نطلبو بأنه يجب التسريع باملصادقة عليهم في الغرفة 
الثانية حتى نصل إلى املغرب اللي يدخل إن شاء هللا في الدول املصاف 
تعلق  سواء  الشاملة  اإلجتماعية  التغطية  عندو  اللي  الدول  ديال 

بالتقاعد أو..

وفي األخير، اآلن الحكومة ديال ال�سي سعد الدين العثماني، املفروض 
أنها تعمل على تنفيذ هذا القانون، ولكن هاذ التفعيل خصو يستوجب 
واحد البرمجة ديال مجموعة من القطاعات راه عندك السيد الوزير، 
ما�سي غير الصحة ولكن الفالحة، الصناعة التقليدية، التجار كلها هاذ 
القطاعات خاصها ّدير واحد البرمجة لتفعيل هاذ النصوص التنظيمية 
اللي تحدثو عليها ولهذا يجب التسريع بهاذ النصوص التنظيمية اللي في 

الحقيقة كتوضع لينا واحد التحدي ما يمكنش أننا نوافقو فقط على 
هاذ القانون.

تاع  بين جوج  ما  التالزم  هذا  وهو  مطروح،  اللي  الثاني  اإلشكال 
القوانين اللي هو التغطية الصحية والتقاعد، فاللي خصنا نعملو جميعا 
أنه االختالف كما ربما على هذا املستوى مع الفرق ولكن نصوتوا على 
هذا ويم�سي للجريدة الرسمية والنصوص التنظيمية، وباملوازاة يجب 

أن نصوت على قانون آخر اللي هو ديال الخر..

في األخير، نجزم بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي السيد الوزير، وأعضاء 
املغاربة.  مليون من   11 أو  لعشرة ماليين  يوم مشهود  الحكومة وهو 
الحكومة التي سنراقبها السيد الوزير، والسادة أعضاء الحكومة اللي 
خاصها تخرج هاذ النصوص التطبيقية في أقرب وقت وتواكب هذا 
الوطني  الصندوق  ديمومته..  وضمان  إلنجاحه  بالضمانات  املشروع 
ديال الضمان اإلجتماعي خاصو يوجد من الحكامة اإلدارية والتدبيرية 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا، اآلن فريق األصالة املعاصرة فليتقدم السيد النائب املحترم 
ال�سي عدي بوعرفة.

 لأ ئبا لو داعدياب5عرفل:

 لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ء،

 لو د تان لو دة،

ال يختلف اثنان حول الوضعية املقلقة اللي كيعرفها القطاع ديال 
اللي كتقدم  تدني الخدمات  اثنان كذلك حول  الصحة، وال يختلف 
للمواطنين، وهذا هو السؤال العريض الذي يطرح علينا يعني اليوم 
ماذا نريد؟ وإلى أين نسير؟ أو بصيغة أخرى إما أن نكون أو ال نكون. أن 
نكون بمعناها دولة الحق والقانون دولة املؤسسات، اليوم علينا أن 
نفتخر بالدستور املغربي، ألول مرة بنص صريح وواضح الفصل 31، 
الحق في الصحة حق من حقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا إنسجاما 
مع املواثيق الدولية وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد 
تضع  أن  الحكومة  وعلى  واإلجتماعية.  اإلقتصادية  للحقوق  الدولي 
الخطط واملناهج واملوارد البشرية واإلعتمادات املالية الكفيلة والتوزيع 
العادل، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يبقى الحصار ديال التغطية 

الصحية 66 % ما بين قنيطرة والجديدة.

النقطة الثانية، منظمة الصحة العاملية كتقول بأن اإلعتمادات 
املالية خصها توصل 10 % السيد الوزير، الحكومة ما زال كتدير 4,5 في 
االعتمادات املالية. نقطة أساسية كذلك البد أن نستحضرها جميعا، 
املغربية  الشبكة  هناك  قلته،  ما  تؤكد  التقارير  وجميع  تقارير  هناك 
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للدفاع عن الحق في الصحة، وهناك املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، 
وهناك منظمة الصحة العاملية كلها تقارير تؤكد على أن الوضعية ال 

تبعث على اإلرتياح.

أنا غادي نم�سي لواحد القضية أساسية باش املغاربة يعرفو أنه 
هاذ البالد تدارت فيها ثالثة ديال املناظرات ما�سي جوج ديال املناظرات؛ 
مناظرة 1959 أيام محمد الخامس هللا يرحمو واملناظرة الثانية أيام 
الحسن الثاني هللا يرحمو 1992 في ورزازات، واملناظرةالثالثة هي اللي 
ه 

ّ
انعقدات في مراكش 2013. ولكن السيد الوزير في الحكومة السابقة يال

تحدث عن املناظرة األولى واملناظرة الثانية ديال مراكش، لم يتحدث 
عن املناظرة ديال أيام الحسن الثاني منين كان الطيب بن الشيخ وزير 
الصحة ال بد أن نترحم على الحسن الثاني هللا يرحمو ونطلب الشفاء 
العاجل ويعني نطلبو هللا سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للطيب بن 
الشيخ. عالش ما هضروش الناس على ورزازات؟ وملاذا تغييب هاديك 
املرحلة ديال الحسن الثاني في القطاع ديال الصحة؟ احنا بغينا أجوبة 
امللكية،  الرسالة  ها  مراكش،  ديال  املناظرة  ذلك  من  حقيقية.أكثر 
فيها كمطالب ديال النقابات وديال املجتمع املدني وديال األحزاب ها 
هي الرسالة، ما دار فيها والو وال يعقل أن نستشهد بالخطب امللكية 
تتحدث عن  امللكية  الرسالة  بها،  نديروش  وما  بالدستور  ونستشهد 
امليثاق الوطني للصحة خاص ميثاق وطني للصحة خاص يكون ألن احنا 
ما بغيناش نوليو حقل ديال التجارب، أنه الوزير اللي جا كيقول لنا خوذ 

هذا الطريق؛

النقطة الثانية، واش السيد الوزير ما�سي عيب وعار فهاذ البالد 
يرجع الجذام في البالد؟ 44 حالة في ميسور، هل يعقل أنه ليشمانيوز 
رجعات بقوة في الراشيدية وفي تنغير وفي رزازات وفي زاكورة؟ هادي 
أمراض انقرضت عاودت الظهور من جديد لتحصد أرواح املغاربة، 
وليشمانيوز.  للبالد  la lèpre رجعات  راه  نقولو  وعار وحشومة  عيب 
السل انتقل العدد من 27 ألف إلى 37 ألف، وعندنا مستشفى ديال 
األمراض الصدرية هنا في الرباط وحدا الوزارة، املدير ديال املستشفى 
يستخلص رسوم من مواطنين مصابين بداء السل بدون سند قانوني، 
املريض كيخلص 1500، الوزير يصيفط غير l’inspection لتما، ونتمنى 
ال�سي جطو يصيفط لينا املجلس األعلى للحسابات لهداك السبيطار 

ديال األمراض الصدرية.

القضية ديال األدوية، األدوية عالش تبقى مديرية ديال األدوية في 
وزارة الصحة؟ خاص تكون وكالة ديال األدوية واملستلزمات الطبية، 
املتحدة  الطبية على غرار فرنسا والواليات  املستلزمات  وكالة وطنية 
األمريكية، باش ما تحكموش وبالتالي أنه هداك النقاش اللي غادي 

يكون ما بين الفاعلين والفعاليات؛

النقطة الثانية l’institue pasteur املعلمة التاريخية ديال البالد، 
اليوم يتم التهميش ديالها والحصار ديالها، هل يعقل يجيو لنا األمصال 
من البرازيل؟ كيما قالوا السادة النواب ما زال كيموتو الناس في البالد 

بسموم العقارب واألفاعي عيب وعار؛

يخص  فيما  جميعا،  نستحضرها  أن  البد  كذلك  إضافية  نقطة 
التدبير ديال املستشفيات العمومية، التسيير الفردي انتهى، التسيير 
الجماعي واملسؤولية املشتركة على غرار ما يقع بمجموعة ديال الدول 
ديال العالم املجالس اإلدارية، اليوم التدبير الجديد في املستشفيات 
والتدبير  التسيير  ديال  ولجنة  تقنية  ولجنة  اإلدارية  املجالس  هناك 
والنموذج األمثل وكيعرفو السيد الوزير واشتغلنا إلى جانبه مزيان هي 
مؤسسة اللة سلمى ملحاربة السرطان ،ال أتحدث عن حرم صاحب 
الجاللة، بقدر ما أتحدث عن اللة سلمى املجتمع املدني. اليوم عندنا 
مخطط وطني ملحاربة السرطان علينا أن نفتخر، هناك املجلس اإلداري 
برئاسة األميرة، وهناك لجنة تقنية وعلمية برئاسة البروفسور موالي 
رشيد  الدكتور  برئاسة  التنفيذي  املكتب  وهناك  العلوي،  الطاهر 
لتدبير األنظمة الصحية ولتدبير  الجديدة  البقالي. هادي هي اآلليات 
املستشفيات، احنا ما زال عندنا medcin chef، وما زال عندنا املاجور 
بحاال احنا في ثكنة عسكرية، يجب إعادة النظر فهاذ القضية ديال يعني 

اللي أكدنا عليه؛

النقطة اللي هي مهمة كذلك البد أن نستحضرها جميعا هي هاذ 
القضية ديال النظام، بالفعل من األهمية بمكان وأنه كاين إجماع في 
اللجنة هذا شرف لنا جميعا، ولكن البد أن نستحضر كذلك املعاناة 
ديال املواطنين املغاربة مع »الراميد«، ألن ما�سي ضروري اليوم غادي 
نصادقو على هاذ املشروع ديال القانون راه غتكون التغطية الصحية، 
ديال  نظام  عندهم  اللي  املغاربة  ديال  املعاناة  من  سنوات  عشر 
»الراميد«عشر سنوات للتعميم من بعد االنطالقة ديال 2005. وبغيت 
نأكد بهاذ املناسبة أنه نظام ديال »الراميد« كاين واحد املؤسسة اللي 
مخول لها قانونا لتدبير هاذ امللف، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. 
إلى حدود اليوم ال تباشر هاد املهام ألنه هناك مجموعة ديال العراقيل 
ومجموعة ديال الوزارات اللي إلى حدود اليوم ما بغاتش تطلق هاد 
القضية ديال هاذ املهام. 2 مليار و700 مليون هي اإلعتمادات املالية 
املخصصة »لراميد«، غادي نتفحصو امليزانية ديال البالد، واش كاين 
بند فيه 2 د املليار و700 مليون؟ مكايناش كاينة في التماسك اإلجتماعي. 
خمس سنوات ما عمر املستشفيات خذاو ريال من نظام »الراميد«، 
باستثناء بعض املراكزاالستشفائية الجامعية، وعالش احنا غنديرو هاد 
»الراميد« وما غاديش نديرو اإلعتمادات املالية ونخليوها في التماسك 
اإلجتماعي؟ بمعنى آخر البد أن نسمي األشياء بمسمياتها، ونقولو بأنه 
الوضعية الصحية ال تبعث على اإلرتياح، وبالتالي أنه خص يكون تظافر 

ديال الجهود جميعا أغلبية ومعارضة.

وبالتالي أنه البد أن أقول كذلك إلخواني وأخواتي في األغلبية، نحن 
نؤمن بهاذ الوطن ومستقبل هاذ الوطن، ولكن ال نؤمن بالدكتاتورية 
العددية، ألن النموذج األمثل هو اإلجماع ديال اللجنة، كيفما قال أخي 
ورفيقي اإلبراهيمي فيما يخص هاذ القضية هاذي ديال اإلجماع. كان 
النقاش حاد وصريح وسمينا األشياء بمسمياتها، وكانت هناك تعديالت 
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ولكن، احنا في األصالة واملعاصرة استحضرنا الوفود اللي زارتنا وجاتنا 
وناقشنا معها. ولكن كذلك البد أن نستحضر كذلك الفقيد الشهيد 
الدكتور بناني الناصري، ربما مجموعة ديال النقابيين كيعرفوه، هذا 
الدكتور بناني الناصري كان هو الكاتب العام ديال النقابة ديال القطاع 
الخاص، والذي مات في ظروف سيئة جدا، ما كانتش عندو التغطية 
القضية هادي ألن  هاذ  أن نستحضر كذلك  وبالتالي البد  الصحية، 
البد إذا كنا بالفعل يهمنا هذا الوطن، علينا أن نستحضر هموم هذا 
الوطن.ولكن كذلك وبغيت نأكد للسيد الوزير، مزيان أنه املشكل ديال 
التقاعد اللي ما زال خصو يجينا وناقشو ونذاكرو ألنه بعض الفئات 
تقاعد  عندهاش  ما  الفئات  بعض  ولكن  بالفعل،  بالتقاعد  مهتمة 

بالنسبة لهاد النظام.

نقطة أخرى أساسية، هو أنه الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، 
هو صندوق اللي غادي يتحمل مسؤولية ديال تدبير ديال هاذ النظام، 
يعرفو واملواطن يعرفو  الوزير خص اإلخوان واألخوات  السيد  ولكن 
أنه كاينة polyclinique 13 ديال la cnss غير قانونية، تشتغل خارج 
 les هادوك  ديال  املصير  هو  وما  املسار  هو  ما  القانونية.  الضوابط 
 les polycliniques ألنه ال يعقل أنه هاذ ،polycliniques de la cnss

منذ زمن وهما كيشتغلوا خارج الضوابط.

أنا بغيت نأكد واحد القضية اللي هي مهمة واللي أساسية، كيفما 
قال السيد الوزير وأنا متفق معاه، هاد القضية ديال الصحة ما تكونش 
استعمال  في  كذلك  الشطط  هناك  كاين  راه  ولكن  املزايدات،  فيها 

السلطة من بعض املسؤولين، أتمنى صادقا أن نستحضر هذا وشكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

السيد النائب راكم استنفذتم الوقت شكرا. نمر اآلن إلى تدخل فريق 
الديش.  بوسلهام  السيد  املحترم  النائب  السيد  الدستوري،  التجمع 

تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لو داب5سله ما لديش:

أشرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرح ما بوما
 ملرسلي0.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا ل5زض ءا ملحترم05،

أخ5 تياإخ5 نيا لأ5 با ملحترمي0،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري، وذلك في 
إطار مناقشة مشروع قانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري 
املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن  األسا�سي 
الذين يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل من  واألشخاص غير األجراء 

مجلس املستشارين.

بتنزيل  ننوه  أن  إال  يسعنا  ال  الدستوري،  التجمع  فريق  في  إننا 
لبنة  ليكون  بالذات  الظرفية  هذه  في  قانون  املشروع  هذا  مضامين 
أضحت  وقت  في  ببالدنا  الصحية  التغطية  الستكمال صرح  جديدة 
هاجس كل املتدخلين في بلورة السياسات العمومية املتعلقة بالصحة 
والتأمين عن املرض. اليوم نحن بصدد توفير التغطية اإلجتماعية بنظام 
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض لفئات تشكل عصب الحل في 
تقديم الخدمات األساسية خصوصا منها اإلجتماعية للمواطن املغربي، 
وال يمكن للمؤسسة التشريعية إال أن تجمع على تنزيل وإخراج وتطبيق 
سليم لهذا القانون، ألنه يهم عددا مهما من املواطنين يقدرون اليوم 
والتجارة  والفالحة  الصحة  لقطاعات  ينتمون  مستفيد  مليون  ب11 
والنقل والصناعة التقليدية، هذا إضافة إلى الذين يمارسون أنشطة 

مدرة للدخل.

إلى اإلستشفاء مرتبط  والولوج  العالج  في  الحق  تكريس مبدأ  إن 
السليم  التنزيل  ولعل  الصحية،  التغطية  نطاق  بتوسيع  أساسا 
ملقتضيات الدستور خاصة الفصل 31 الذي ينص صراحة على حق 
التحديات  أهم  بين  من  يظل  والتطبيب  الصحة  في  املغربي  املواطن 
والرهانات التي يجب على الحكومة رفعها وتحقيقها، وذلك من خالل 
مضاعفة الجهود فيما يخص أجرأة نظام التأمين اإلجباري عن املرض 
والتقدم في تعميم نظام املساعدة الطبية خصوصا إذا علمنا أن هذا 
املشروع قانون رقم 98.15 هو بمثابة قيمة قانونية مضافة ومؤطرة 
لتأمين حوالي %30 من ساكنة املغرب حسب آخر إحصاء للمندوبية 

السامية التخطيط.

 لو دا لرئيس،

 لو دةا ل5زض ءا ملحترم05،

أخ5 تياإخ5 نيان لأ5 با ملحترمي0،

وعيا منا في فريق التجمع الدستوري بأهمية تعميم وتوسيع نظام 
التغطية الصحية ليشمل كل شرائح املجتمع املغربي، واستشعارا لكل 
اإلكراهات والصعوبات التي اعترضت هؤالء املهنيين والعمال املستقلين 
تخرج  أن  على  نحرص  فإننا  السابق،  في  األجراء  غير  واألشخاص 
النصوص التطبيقية واملراسيم التنظيمية لهذا املشروع قانون إلى حيز 
الوجود في أقرب اآلجال، وفي إطار حكامة وحسن سير املؤسسات ورغبة 
منا في اعتماد مبادئ الشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة ودرءا لكل 
اإلختالالت التي تم تسجيلها في السابق، فإننا ننوه بمقاربة الحكومة 
القاضية بمنح تدبير هذا النظام املتعلق بالتأمين اإلجباري األسا�سي عن 
املرض لهاته الفئات إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، وذلك 
بكيفية مستقلة عن باقي األنظمة األخرى على تخصيص نفس سلة 
العالجات التي يكفلها نظام التأمين بالصندوق السالف الذكر، إن هذا 
املشروع قانون الذي نناقشه اليوم والذي حظي بإجماع كل السيدات 
والسادة أعضاء لجنة القطاعات اإلجتماعية هو مشروع قانون تضامني 
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أنه سيمكن  إذ  أيضا،  املجالية  للعدالة  ومقر  التماسك  ملبدأ  ومعزز 
من تغطية صحية شاملة لفئات عريضة من هؤالء املهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء في مختلف جهات وربوع اململكة. 
وفي هذا اإلطار نطالب ونلح على الحكومة أن تعمل قدر اإلمكان على 
مراعاة مبدأ التوازن والوقوف عند كل التفاوتات بين الفئات املعنية 
بهذا املشروع، خصوصا إذا علمنا أنه إضافة إلى األطباء وأطباء األسنان 
والصيادلة واملحامين فإنه سيشمل أيضا الفالحين والتجار والحرفيين 
والصناع التقليديين واملمارسين واملزاولين ألنشطة مدرة للدخل، لذلك 
بات من الالزم واملفروض الدفاع عن حقوق الجميع وضمان تغطية 

صحية شاملة في مستوى الطموحات والتطلعات.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا ل5زض ءا ملحترم05،

أخ5 تياإخ5 نيان لأ5 با ملحترمي0،

إننا في فريق التجمع الدستوري، نثمن وننوه بمضامين وأهداف 
مشروع قانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال واملستقلين واألشخاص غير 
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما أحيل من مجلس املستشارين، 
ونظرا للعديد من املكتسبات اإليجابية التي جاء يحملها، فال يسعنا 
في الختام سوى اإلشادة بفلسفته واإلنخراط في إتمام مشروع وورش 
التغطية الصحية ببالدنا، لتشمل كل املغاربة بحول هللا تعالى، آملين أن 
تتعزز الترسانة القانونية الوطنية بمشاريع قوانين من هذا القبيل.ألجل 
ذلك، فإننا نعبر عن تصويتنا باإليجاب لصالح هذا املشروع قانون، 

شكرا على حسن إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لو داضئيسا لجلول:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم السيد الحسين أزوكاغ.

 لأ ئبا لو دا لحوي0اأزنك غ:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيس،

 لو د تان لو دةا ل5زض ء،

أيه ا لحر5ضا لكريم،

التدخل  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  يسعدني 
التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون  مناقشة  إطار  في  اليوم 
اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين 
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. في هذا الصدد، ال 
بد من التذكير باملحطات النضالية التي قادها الفريق اإلستقاللي سواء 

كان داخل الحكومة أو خارجها في تتبع وترسيخ الحقوق اإلقتصادية 
واإلجتماعية، ومن ضمنها الحق في الصحة استلهاما ملضامين العهد 
العالمي  اإلعالن  وكذلك  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للحقوق  الدولي 
لحقوق اإلنسان وكذلك ألهداف التنمية املستدامة بأهدافها 17 ومنها 

الصحة والرفع.

عن  يدافع  يعني  اإلستقاللي  الفريق  دائما  كان  الحال  فبطبيعة 
الصحة ضد كل ما يمكن أن يطال هذا الحق، هذا املشروع الذي له 
كانت محرومة من حق  يهم شرائح مجتمعية  ألنه  القصوى  أهميته 
أسا�سي من الحقوق وهو التغطية الصحية والحماية اإلجتماعية، وهي 
فئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون 
نشاطا خاصا. وال شك السيد الوزير املحترم، أن قيمة املشروع عكسته 
مدة النقاشات وطبيعتها وفحواها داخل مجلس املستشارين والذي كان 
إلخواننا في الفريق اإلستقاللي بهذا املجلس تعديالت جوهرية ومهمة 
ساهمت بشكل كبير في تجويد مضمون هذا القانون و كذلك اآلليات 

التي ستسعى لتنفيذه.

على  وبناء  النواب،  بمجلس  اإلستقاللي  الفريق  في  اليوم  ونحن 
مساهمتنا في النقاش داخل اللجنة إلعطاء املشروع نفسا أقوى من 
خالل املالحظات التي تقدمنا بها، فإننا في هذا التدخل الذي نريده أن 
يعكس توجيهات الفريق اإلستقاللي بخصوص هذا املوضوع الذي ال 

تخفى أهميته.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

هذا  مضامين  ارتياح  بكل  نسجل  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
املشروع انطالقا من قناعتنا بأنه يشكل نقطة تحول في مسار الحماية 
حيث  اإلجتماعي،  والضمان  الصحية  والتغطية  ببالدنا  اإلجتماعية 
بموجبه ستتمكن فئة عريضة تشكل ما يناهز عن %35 من الساكنة 
املغربية أي 10 مليون مستفيد مع احتساب عائالتهم من اإلستفادة من 
التغطية الصحية، حيث سيشمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص من 
أطباء وصيادلة واألشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفالحة 
أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك األشخاص غير األجراء 
الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل شريطة أال يكونوا 

خاضعين ألي نظام آخر للتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

وفي هذا اإلطار، البد من التذكير باملبادرة التشريعية التي تقدم بها 
الفريق اإلستقاللي خالل الوالية التشريعية السابقة، والتي ترمي إلى 
تعميم التغطية الصحية على فئة الرياضيين والرياضيات كمرحلة أولى 
في أفق التعميم على باقي الفئات األخرى بصفة تدريجية، وهذا دليل 
فعلي وملموس على سعي فريقنا اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لتنزيل 
مضامين الدستور في بعده اإلجتماعي وهي املبادرة التي لقيت إجماعا 
لدى كل أعضاء لجنة القطاعات اإلجتماعية السابقة، ولكن لألسف 

تم رفضها من طرف الحكومة.
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 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زير،

إن أهمية هذا املشروع وتعاملنا اإليجابي معه، تفرض علينا تقديم 
املالحظات بخصوص الهندسة القانونية للوثيقة التي بين أيدينا حيث 
أن تعمل الحكومة على إشراك الفاعلين اإلجتماعيين وليس استشارة 
كما سبق أن ذكرنا وتحدثنا داخل اللجنة، كما ينص الدستور في فصله 
العمومية من  املؤسسات  تعمل  بأنه  يقول  الذي   13 والفصل  األول 
أجل إشراك الفاعلين اإلجتماعيين لوضع وتقييم وتنفيذ السياسات 

العمومية؛

أما املؤاخذة الثانية وهي غياب أي إشارة ألجل استصدار النصوص 
التنظيمية التي ترهن املشروع أحيانا وتعرقل تنزيلها إلى حيز التنفيذ، 
وهذا منهج لألسف إذا ما تم التغا�سي عنه سيفرغ النص من محتواه 
اإلجتماعي والسيا�سي املنشود، وهو ما يتطلب أمرين ال محيد عنهما:األول 
التنظيمية  النصوص  والفرقاء عند وضع  الفاعلين  إلى إشراك  يرمي 
وصياغتها وكذا تقييدها بأجل محدد يلزم ويضمن استصدارها خاصة 
وأن هذه النصوص التنظيمية تهم جل املقتضيات التي جاء بها املشروع 
والتي تجاوزت 12 نص تطبيقي. هذه النصوص التنظيمية والتطبيقية 
التي ال يمكن لهذا املشروع أن يرى النور دون إخراجها إلى حيز التطبيق 

كما تنص على ذلك املادة 37 من هذا املشروع.

 لو د تان لو دةا لحر5ض،

املنظومة  وإصالح  بتأهيل  أساسا  رهين  املشروع  هذا  إنجاح  إن 
الصحية في شموليتها كسياسة عمومية، ولذلك ال بد من التذكير بأن 
قطاع الصحة ولألسف ال زال معتال ومتدهورا أمام ضعف امليزانية 
املخصصة للقطاع وكذلك املوارد البشرية والتي ال تتجاوز يعني القيمة 
اإلجمالية املخصصة لهذا القطاع %5 من امليزانية العامة، مما يتوجب 
االستقبالية  للبنيات  التنظيمية  اإلختالالت  من  الحد  على  العمل 
للصحة، حيث يعاني هذا القطاع من نقص حاد ومهول في البنيات 
ضعف  على  عالوة  البشرية  واملوارد  التطبيب  وسائل  وفي  التحتية 

التجهيزات واللوجيستيك.

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زير،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

كانت هذه مجموعة من التخوفات والتي سبق أن طرحناها داخل 
اللجنة بشكل مدقق، حيث كان همنا الوحيد هو إثارة انتباه الحكومة 
للمشاكل واملعيقات التي قد تعيد نفس تجربة نظام املساعدة الطبية 
»الراميد« الذي لم يفي لحد اآلن باألهداف املتمثلة في تغطية صحية 

عادلة شاملة ومنصفة.

رغم كل هذه املالحظات، فأن الفريق اإلستقاللي سيصوت باإليجاب 

على هذا املشروع كما عبر عن ذلك خالل إجتماع اللجنة اإلجتماعية: 
أوال باعتباره يشكل خطوة نحو مسار تعميم التغطية الصحية األساسية 
والحماية اإلجتماعية؛ وثانيا لقناعتنا التامة ببعده اإلجتماعي والحقوقي؛ 
وثالثا إليماننا الراسخ بأنه ال يمكن تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية 
ذات الجودة بدون إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع املواطنات 

واملواطنين بمختلف شرائحهم وفئاتهم.

ونعتبر أنه هذا املشروع ال محالة يعني تيجي في سياق عرف فيه 
هي  بها  يتسم  التي  البارزة  السمات  وأهم  تراجعا،  اإلجتماعي  املجال 
على  عبئا  اعتباره  وكذلك  الدولي  النقد  اإلنصياع إلمالءات صندوق 
امليزانية العامة للدولة، ونعتقد أنه العبء الذي يجب أن يكون عبئا 
علينا كمغاربة وكمنتخبين هو املرض والجهل. والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب للفريق الحركي. الكلمة اآلن.. فلتتقدم السيدة 
النائبة املحترمة السيدة ليلى أحكيم، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئبلا لو دةال للاأحك م:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

تكريسا ملبدأ املناصفة، السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات 
والسادة النواب، يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي إلبداء 
وجهة نظرنا وموقفنا من مشروع القانون رقم 98.15 يتعلق بالتأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

في هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن هذا املشروع قانون يشكل 
نطاق  توسيع  إطار  في  يندرج  حيث  الكبرى  اإلصالحية  األوراش  أهم 
التغطية الصحية األساسية، بغية تعميم اإلستفادة منها، كما أنه يأتي 
من أجل تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى تقنين وتطوير املنظومة 

الصحية.

 لو دا لرئيس،

لقد جاء هذا املشروع قانون استكماال ملسلسل تعميم اإلستفادة 
من التغطية الصحية األساسية الذي انخرط فيها بلدنا والذي انطلق 
منذ غشت 2005 بتفعيل نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
املساعدة  نظام  وتعميم  والخاص  العام  بالقطاعين  األجراء  لفائدة 
الطبية ابتداء من سنة 2012، إضافة إلى دخول نظام التأمين اإلجباري 

عن املرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2015.

لذلك كان من الضروري اإلنخراط في إصالح هذا القطاع عن طريق 
وضع إطار قانوني ينظم التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص 
الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات 
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يزاولون نشاطا خاصا، واملوجه إلى ما يزيد عن %30 من املستفيدين 
يتوزعون بين مهنيي الصحة في القطاع الخاص؛ أطباء وأطباء أسنان 
وصيادلة واألشخاص الذين يزاولون بقطاع التجارة أو الفالحة أو قطاع 
النقل أو الصناعة التقليدية وكذلك األشخاص اآلخرين غير األجراء، 
والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن 
عن  األسا�سي  اإلجباري  للتأمين  آخر  نظام  ألي  خاضعين  غير  يكونوا 
املرض. ولإلشارة فإن هذه الفئات ستستفيد من نفس سلة العالجات 
التي يكفلها التأمين الصحي اإلجباري عن املرض املحددة لدى الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي، الذي سيعهد إليه تدبير النظام شريطة أداء 
املستفيدين ملساهمة تحدد بشكل جزافي حسب الفئات واملهن والقدرة 
املادية للمستفيد، والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي 

سيتم اإلتفاق عليها.

 لو دا لرئيس،

إن هذا الورش اإلجتماعي الكبير الذي يهدف إلى تكريس الحق في 
الصحة وتجسيد مبادئ التضامن واملساواة في الولوج لخدمات صحية 
جيدة، سيشكل تحديا كبيرا يستوجب املواكبة من خالل توفير البنيات 
التحتية والتجهيزات البيوطبية واملوارد البشرية، حيث أن انتظارات 
فرغم  الوطني.  التراب  امتداد  على  جدا  كثيرة  الصحة  وإكراهات 
املجهودات املبذولة من طرف الحكومة فإن الواقع يحبل بالعديد من 
اإلشكاالت واإلنشغاالت، بحيث يمكن القول بأن هذا القطاع يشكو 
من معضالت تتجسد باألساس في نقص موارده البشرية خاصة األطباء 
بخصوص  صارخ  بشكل  ماثل  الهشاشة  حجم  أن  كما  واملمرضين، 
اإلستشفائية  املؤسسات  إلى  الولوج  وإشكالية  الطبية  التجهيزات 
واملشاكل املرتبطة باملستعجالت وعدم توازن الخريطة الصحية.لذلك 
فمن أجل أجرأة هذا النظام وتفعيله، يجب العمل على وضع برنامج 
العالم  في  خصوصا  الصحية،  واملراكز  املستشفيات  هيكلة  إلعادة 

القروي واملناطق النائية.

 لو دا لرئيس،

إننا وإذ نثمن إخراج هذا املشروع قانون لفائدة فئة ظلت تعاني 
الحرمان من التغطية الصحية، كما سيعمل على تحسين ترتيب بالدنا 
في مؤشرات التنمية، فإننا ندعو الحكومة إلى: أوال التعجيل بإصدار 
النصوص التنظيمية الالزمة لتنزيل مقتضيات هذا املشروع قانون؛ فتح 
قنوات الحوار املباشر مع ممثلي الفئات املعنية بهذه التغطية لتحديد 
الفئات املستهدفة؛ اعتماد مبدأي التدرج واإللزامية لإلستفادة من هذا 
الحق ملجموع الفئات املهنية املستهدفة؛ توفير املوارد البشرية املؤهلة 
القطاعات  كافة  انخراط  ضرورة  املبادرة؛  هذه  إلنجاح  والضرورية 

الحكومية في تأطير مختلف الفئات املستهدفة عند التنزيل.

 لو دا لرئيس،

إننا ننوه بخروج هذا املشروع قانون إلى حيز الوجود ألنه سيسد 

الفراغ القانوني املسجل في هذا النطاق، ويندرج كذلك في إطار التدابير 
الرامية إلى الحفاظ على صحة املواطنين، لذلك نصوت عليه في الفريق 

الحركي باإليجاب، شكرا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لو داضئيسا لجلول:

اإلشتراكي  للفريق  اآلن  الدور  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
فلتتقدم السيدة النائبة املحترمة السيدة مينة الطالبي.

 لأ ئبلا لو دةام ألا لط لبي:

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو دةا ل5زض ءا ملحترم05،

 لو د تا لأ ئب تا لو دةا لأ5 با ملحترم05،

يشرفني بإسم الفريق اإلشتراكي أن أقف أمام مجلسكم املوقر، 
ملناقشة مشروع القانون رقم 98.15 املتعلق بالنظام أو نظام التأمين 
والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي 
تفاعلنا إيجابيا معه نظرا ألهميته ولعالقته بالنسبة لفئات عريضة 
وشرائح متنوعة من املواطنات واملواطنين الذين ال يتوفرون على تغطية 
صحية، الذين طال انتظارهم إلخراج هذا القانون إلى الوجود، والرامي 
كذلك إلى تحديد القواعد الخاصة بهذه التغطية وتوفير نفس سلة 
اإلجباري  الصحي  التأمين  يكفلها  التي  الصحية  والخدمات  العالجات 
عن املرض املحددة لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، واعتبار 
إسناد تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي هو نقطة 

إيجابية ومهمة لضمان التتبع وإنجاح املبادرة.

وإذ نسجل بإيجاب، أن هذا القانون لم يحدد سقفا للتعويض عن 
املرض، كما أنه يعوض املنخرطين على جميع األمراض بما فيها السابقة 
عن تاريخ اإلنخراط في هذا التأمين. وباملقابل نسجل تأخر صدور هذا 
القانون كان ألسباب تعود للوزارة وليس بسبب الفاعلين السياسيين 
ربط  تحفظنا  كذلك  ونسجل  لذلك.  يروج  أن  البعض  يحاول  كما 
هذا القانون بقانون املعاشات مما يستوجب التسريع بإخراج قانون 

املعاشات الذي قد يجعل منه قانونا مع وقف التنفيذ.

 لو دا ل5زير،

نحن كفريق اشتراكي نعتبر أن من بين املبادئ التي ناضلنا من أجلها وما 
زلنا مستمرين في مشوارنا النضالي رفقة املناضلين الغيورين والشرفاء 
في  اإلجتماعية  العدالة  صون  هي  الجمعويين،  والفاعلين  والنقابات 
مفهومها الشمولي، فال يمكن أن نربط هذا القانون بقانون املعاشات، 
وال يمكن إغفال فئات واسعة السيد الوزير، كالجالية املغربية العاملة 
في البلدان العربية وبلدان دول الخليج من اإلستفادة من هذا القانون.

وللتأكيد نؤمن بصفتا وبصفتنا حزبا اشتراكيا، بدور الدولة الحامية 
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في  الحق  الحقوق  لها وعلى رأس هذه  للحقوق اإلجتماعية واملنظمة 
الصحة التي ال زالت تؤرق حياة املواطن املغربي نظرا لغالء مصاريف 
الولوج لها واالستفادة منها وعدم توفره على أي تغطية صحية، سيما 
بالنسبة للفئات املعنية بهذا القانون. فاملواطنة الكاملة تتجسد من 
خالل تمكين هذه الفئات من التمتع بالحق في الصحة الذي هو حق 

دستوري طبقا للمادة 31من الدستور.

التصويت  موضوع  القانون  مشروع  فإن  الوزير،  السيد  لذلك 
اليوم، نعتبره في الفريق اإلشتراكي مكسبا وطنيا لهذه الفئات املعنية به 
وكذلك سيسجل في سجل هذه الحكومة وفي هذا الشهر املبارك، وإن 
كنا قد سجلنا داخل اللجنة مجموعة من املالحظات وتقدمنا بمجموعة 
من التعديالت املهمة لبعض مواده بغية تجويده، إال أنه نظرا التزامنا 
األخالقي مع األغلبية، وحفاظا منا كفريق اشتراكي على ضرورة التسريع 
بإخراج هذا القانون إلى الوجود الذي طاملا انتظرته هذه الفئات، فإننا 
قررنا التصويت سياسيا عليه رغم عدم اقتناعنا واتفاقنا مع بعض 

بنوده.

لذلك السيد الوزير، وإيمانا منا بأن هذا املشروع هو بمثابة قانون 
فئة سيكون هو  بكل  الخاصة  املراسيم  بواسطة  تنزيله  وأن  اإلطار، 
الكفيل بمعالجة بعض النواقص والتناقضات الواردة فيه، سيما أنكم 
أكدتم السيد الوزير، أثناء تقديمكم لهذا املشروع أمام لجنة القطاعات 
اإلجتماعية على املقاربة التشاركية في وضع املراسيم مع كل فئة على 
حدة من الفئات املعنية به، ونحن كفريق اشتراكي سنكون مساهمين 
في تجويد هذا املشروع من خالل ما يخوله لنا الدستور كفريق نيابي 
الوزير، كفريق  القوانين. وتوصياتنا لكم السيد  في تقديم مقترحات 
أهمية  إيالء  من  البد  الجادة  املبادرة  هذه  إنجاح  أجل  من  اشتراكي 
خاصة للبنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية وكذلك توفير املوارد 

البشرية الكافية وظروف وشروط مزاولتها ملهامها.

مبدأ  ستعتمدون  أنكم  الوزير،  السيد  اشتراكي  كفريق  نعلم 
التدرج في تفعيل هذا القانون، لكن مع ضرورة تحديد سقف زمني 
لتطبيقه واستفادة جميع الفئات املهنية منه، وكذلك ضرورة وضع 
آليات للمراقبة والتتبع والتقييم لضمان نجاعته وتمكين كل الفئات 

لإلستفادة منه ودون استثناء. شكرا لكم، شكرا السيد الوزير.

 لو داضئيسا لجلول:

النيابية  للمجموعة  اآلن  الدور  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
للتقدم واالشتراكية في خمس دقائق فلتتقدم السيدة النائبة املحترمة 

السيدة ثريا الصقلي.

 لأ ئبلا لو دةاثري ا لصقلي:

 لو دا لرئيس،

 لو دا ل5زير،

 لو د تان لو دةا لأ5 ب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية، لنعبر عن وجهة نظرنا في مشروع قانون رقم 98.15 املتعلق 
بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص باملهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاط خاص، بحيث 
نعتبر أن هذا املشروع يعبر عن إرادة سياسية حقيقيةتجعل املسألة 
اإلجتماعية من أولويات السياسات العمومية ببالدنا، في أفق استكمال 
الحماية اإلجتماعية لكافة املواطنات واملواطنين في جميع مراحل الحياة 
النائية  البالد  مناطق  جميع  في  وذلك  الشيخوخة،  إلى  الطفولة  من 

والجبلية منها والحضرية.

ونعتبر أن تحقيق هذا املطلب هو إستجابة لحق أسا�سي من حقوق 
اإلنسان وهو مطلب مشروع ومنتظر منذ بداية الورش اإلجتماعي الهام 
املتعلق بالتغطية الصحية اإلجبارية والشمولية. هي مناسبة إذن نحيي 
من خاللها السيد وزير الصحة، ومن خالله الحكومة، على هذا املشروع 
وتجار صغار  املحدود من فالحين  الدخل  ذوي  الذي سيهم  الشجاع 
وصناع وصانعات تقليديات وكذا العمال واملهنيين املستقلين وغيرها 
من الفئات، وهي فئات إجتماعية كانت إلى وقت قريب ال تتمتع بأدنى 

ضمانات التغطية الصحية.

القطاعات  لجنة  في  النواب  والسادة  السيدات  نحيي كذلك  كما 
اإلجتماعية، على تفاعلهم اإليجابي مع هذا املشروع والتصويت عليه 
واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  نعتز  يجعلنا  ما  باإلجماع، 
بهذا املشروع، هو أنه خطوة جديدة في أفق تحقيق التغطية الصحية 
الشاملة لكافة املواطنات واملواطنين، وهذا القانون سيشمل استفادة 
ما يقرب من 11 مليون نسمة بصفة تدريجية أي الثلث من مجتمعنا 
بعدما تم توفير التغطية الصحية لفئات إجتماعية أخرى سواء عن 
 la طريق صندوق الضمان اإلجتماعي أو عن طريق الصندوق الوطني

cnops أو عن طريق نظام التغطية »الراميد«.

التنظيمية  النصوص  بإخراج  رهين  القانون  هذا  نجاح  ويبقى 
الخاصة بكل الفئات في أقرب اآلجال بمقاربة تشاورية...

 لو داضئيسا لجلول:

�سيء من الهدوء في القاعة هللا يخليكم السادة النواب.

 لأ ئبلا لو دةاثري ا لصقلي:

حسكم  ومن  السياسية  مسؤوليتكم  من  انطالقا  وتشاركية 
اإلجتماعي...

 لو داضئيسا لجلول:

تفضلي السيدة النائبة.
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 لأ ئبلا لو دةاثري ا لصقلي:

.. لكي تتم بلورة هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود واالستفادة 
الفعلية وامللموسة للفئات املعنية والسالم عليكم.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا شكرا للسيدة النائبة، واستنفدنا الئحة املسجلين في إطار 
التدخالت. نمر اآلن إلى عملية التصويت، من فضلكم السادة والسيدات 
النواب إستعمال البطاقة ديال الحضور في التصويت قدامكم اآللة 
أو  املعارضة  أو  باالمتناع  التصويت  في  إرادتكم  للتعبير عن  فيها  اللي 
املوافقة. وسوف يكون التصويت إلكتروني في أول تجربة داخل هاد 
ما حّضروش  اللي  النواب  والسيدات  السادة  الدورة.. وهناك بعض 
معاهم البطاقة ديالهم وبما أنه وقع اإلجماع داخل اللجنة كنظن على 
أنه األمورغتكون ساهلة ولكن غنستعملو اآللة وكذلك األيدي، ألنه 

هاذي أول تجربة ديالنا في التصويت اإللكتروني.

إذن الباب األول أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت  .•
عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

إذن ندوزو للباب الرابع:

به  واإلحتفاظ  الخدمات  من  اإلستفادة  في  الحق  تخويل  شروط 
وفقه وفقدانه:

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛ .•

أعرض املادة 14للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب السادس:

قواعد التمويل :

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب السابع:

االمتيازات والتحصيل والتقادم:

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب الثامن: العقوبات: .•

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع. .•

الباب السادس:

أحكام ختامية:

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

النواب  السادة  كافة  إجماع  للتصويت:  برمته  املشروع  أعرض 
وشكرا لكم.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام 
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التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. شكرا 

لكم، نقطة نظام تفضلوا.

 لأ ئبا لو داعبداهللااب5ن ي5،اضئيسافريقا لعد للان لتأم ل:

نشكر السيد الرئيس على إستعمال البطاقة، فقط عندنا بعض 
املالحظات: املالحظة األولى هو أنه اإلخوان أخبروا ولكن كاين اللي ما 
جابش معاه البطاقة أرجو أن يتم تدارك هاذ ال�سي بمراسالت من طرف 
السيدات السادة النواب اللي ما جابوش البطائق، وكذلك أن نعمل 
بالحضور اللي كيتبتوه رؤساء الفرق عبر اللوائح ديال الحضور حتى هي 

تاخذوها بعين إلعتبار شكرا.

 لو داضئيسا لجلول:

شكر ا لو دا لرئيس،

في  الشأن، ونعيد إخباره  في هذا  النيابية  الفرق  لقد تم مراسلة 
هذه الجلسة على أنه في الجلسة القادمة إن شاء هللا سيتم التصويت 
بالبطاقة، ونطلب من السادة النواب أن يحضروا بطاقاتهم معهم من 

أجل الحضور ومن أجل التصويت.

نمر اآلن في إطار هاد الجلسة التشريعية ملشروع قانون رقم 61.16 
تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية. الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

ن لتج ضةا نزيرا لصأ علا حف ظا لعلمي،ا م5اليا  لو دا
ن الستثم ضان القتص دا لرقمي:

بوماهللاا لرحمنا لرح م.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

يشرفني ويسعدني أن أعرض على مجلسكم املوقر مشروع القانون 
رقم 61.16 إلحداث وكالة التنمية الرقمية، أعلن إحداث هذه الوكالة 

امللك محمد السادس نصره هللا، خالل شهر  أمام صاحب الجاللة 

يوليوز. كما يأتي إحداث هذه الوكالة بالنظر إلى أهمية التنمية الرقمية 

والتي تتجلى في العناصر التالية:

- الدور املركزي للتكنولوجيات في التنافسية والنمو؛

- الدور املركزي للتكنولوجيات الحديثة في تغيير وتحديث وتقريب 

اإلدارة من املواطن؛

- أهمية اإلقتصاد الرقمي في خلق مناصب الشغل وتحسين مستوى 

عيش املواطن؛

 لو داضئيسا لجلول:

من فضلكم �سيء من الهدوء هللا يخليكم، ليتم اإلنصات للسيد 
الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

ن لتج ضةا نزيرا لصأ علا حف ظا لعلمي،ا م5اليا  لو دا
ن الستثم ضان القتص دا لرقمي:

التنمية  تنموي ملجاالت  لنموذج  مندمجة  مقاربات  ضرورة وضع 
تموقع  إلى  باألساس  القانون  هذا  مشروع  ويهدف  باملغرب.  الرقمية 
املغرب على املدى املتوسط بين البلدان املنتجة للتكنولوجيا؛ جعل 
اإلقتصاد املغربي ذو قيمة مضافة عالية؛ مالءمة اإلطار املؤسساتي مع 

املمارسات الجيدة على الصعيد الدولي ومجال اإلقتصاد الرقمي.

وستتولى هذه الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية 
الرقمية، كما نص عليه مشروع هذا القانون، ستسير الوكالة من طرف 
مجلس لإلدارة وعلى رأسها مدير عام، ويتكون مجلس اإلدارة من ممثلين 
عن القطاع العام وعن القطاع الخاص.وفيما يتعلق بوضعية املوارد 
العاملين  بالوكالة  القانون على اإللحاق  البشرية، فقد نص مشروع 

بمديرية اإلقتصاد الرقمي في وزارة الصناعة.

 لو دا لرئيسا ملحترم،

 لو د تان لو دةا لأ5 با ملحترم05،

هذه  وأغتنم  املشروع،  لهذا  العريضة  الخطوط  باختصار  تلكم 
اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  الشكر ألعضاء  بخالص  ألتقدم  الفرصة 
بمجلسكم املوقر على تجاوبهم اإليجابي، ومساهمتهم البناءة في إغناء 
مشروع هذا القانون راجيا أن ينال رضاكم، كما كان عليه األمر باإلجماع 

داخل هذه اللجنة. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لو داضئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، لقد تم توزيع التقرير بالنسبة لجميع النواب 
لعوا عليه. وبذلك أفتح باب املناقشة وتقدم 5 فرق نيابية بطلب، 

ّ
واط

نبتدئ بفريق العدالة والتنمية، حتى حد ما غيّدخل؟

إذن نمر مباشرة إلى عملية.. الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؟ 
الرئاسة توصلت، من فضلكم، من فضلكم.. الرئاسة توصلت بخمسة 
طلبات.. �سيء من الهدوء هللا يخليكم، الرئاسة توصلت بخمسة ديال 
الطلبات ديال املناقشة غادي نذكرو الفرق واللي ما غاديش يّدخل 
يقول. نبداو بفريق العدالة التنمية؟ ليس هناك تدخل. فريق األصالة 
املعاصرة؟ وإذن تم إتفاق على أنه لن يكون هناك مناقشةبالنسبة لهاذ 

هذا القانون.

إذن نمر إلى عملية التصويت:

الباب األول: التسمية والغرض:
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أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب الثاني: املهام:

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب الثالث: أجهزة اإلدارة والتسيير:

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب الرابع: التنظيم املالي:

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب الخامس: املستخدمون:

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع. .•

الباب السادس: أحكام ختامية وتقنية:

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع؛ .•

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

تحدث   61.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بموجبه وكالة التنمية الرقمية. شكرا السيدات والسادة النواب وضفعتا

 لجلول، شكرا.
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