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محض8ثللجليلثلألربعينث)للجليلثلالفككةحسلثالبرملةن(

لاكةريخ: الجمعة 22 محرم 1439ه )13 أكتوبر 2017(.

لا8ئةسل: صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأّيده.

لاكأقست: ثمانية عشر دقيقة ابتداء من الساعة السادسة مساء 
والدقيقة العشرين.

السادس نصره هللا  امللك محمد  افتتاح جاللة  جدولثلألعمةل: 
التشريعية  الوالية  من  الثانية  التشريعية  السنة  من  األولى  للدورة 

العاشرة 2021-2016.

ترأس  الدستور،  والستين من  الخامس  الفصل  طبقا ملقتضيات 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا محفوفا بولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو 
امللكي األمير موالي رشيد، افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 

الثانية من الوالية التشريعية العاشرة 2016-2021م.

مجل�سي  بين  املشتركة  االفتتاحية  الجلسة  هذه  أشغال  حضر 
رئيس  السيد  يتقدمهم  الجاللة  صاحب  حكومة  أعضاء  البرملان، 
الحكومة سعد الدين العثماني ومستشارو صاحب الجاللة وعدد من 

سامي الشخصيات املدنية والعسكرية.

لاشسخثلملق8ئ:

وعأذثبةهللثمنثلاشسطةنثلا8جسم،

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

يـَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َورَُسوَلُه َوَل َتَولَّْوا َعْنُه   )19(
َل  َوُهْم  َسِمْعنـَا  قـَاُلوا  َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  َوَل   )20( َتْسَمُعوَن  وَأَْنُتْم 
َل  ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن  َيْسَمُعوَن )21( ِإنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ 
َيْعقـُِلوَن )22( َوَلْو َعلَِم اللَُّه ِفيِهْم خَْيرًا َلَْسَمَعُهْم َوَلْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّْوا 
َوُهْم ُمْعرُِضوَن )23( يـَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإذَا 
َدَعاُكْم لَِما ُيْحيِيُكْم وَاْعَلُموا أَنَّ اللََّه َيُحولُ بَْيَن اْلَمْرِء َوقـَْلبِِه وَأَنَُّه إِلَْيِه 

ُتْحَشرُوَن.
آمنت باهلل صدق هللا موالنا العظيم.

صاحب  وجهه  الذي  السامي  للخطاب  الكامل  النص  يلي  ما  في 
بمناسبة  الجمعة  اليوم  نصره هللا،  السادس،  محمد  امللك  الجاللة 
ترؤس جاللته الفتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من 

الوالية التشريعية العاشرة:

صةحبثللجالالثلمللكثمحمدثلايةدسثنص8هثهللا:

وآاهث هللاث رسألث مأالنةث علىث ولايالمث ولاصالةث هللث للحمدث
وصحبه.

حض8لتثلايسدلتثولايةدةثلابرملةنسينثلملحترمين،

بمشاعر الفرح واالعتزاز، أجدد اللقاء بكم اليوم، ككل سنة، في 
افتتاح السنة التشريعية للبرملان.

على  فيه  وقفنا  الذي  العرش،  خطاب  بعد  الدورة  هذه  وتأتي 
االختالالت،  وعلى  التنموي،  النموذج  تطور  تواجه  التي  الصعوبات، 
سواء في ما يخص اإلدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق باملجالس 

املنتخبة والجماعات الترابية.

إال أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية 
في حد ذاته، وال نهاية هذا املسار.

وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط املسؤولية باملحاسبة، 
والقضايا  لإلشكاالت  املالئمة،  والحلول  األجوبة  إيجاد  على  والعمل 

امللحة للمواطنين.

حض8لتثلايسدلتثولايةدةثلابرملةنسين،

إننا ال نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك األمور على حالها. وإنما 
نريد معالجة األوضاع، وتصحيح األخطاء، وتقويم االختالالت.

إننا نؤسس ملقاربة ناجعة، وملسيرة من نوع جديد. فما نقوم به 
يدخل في صميم صالحياتنا الدستورية، وتجسيد إلرادتنا القوية، في 
امل�سي قدما في عملية اإلصالح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية 

تدبير الشأن العام.

وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من 
يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، 

في القيام بمسؤوليته املهنية أو الوطنية.

ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض املزيد من الصرامة، للقطع مع 
التهاون والتالعب بمصالح املواطنين.

حض8لتثلايسدلتثولايةدةثلابرملةنسين،

إن املشاكل معروفة، واألولويات واضحة، وال نحتاج إلى املزيد من 
التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا املجال.

حجم  وعلى  األوضاع،  حقيقة  على  مرة،  من  أكثر  وقفنا،  وقد 
االختالالت، التي يعرفها جميع املغاربة.

املبرمجة،  التنموية  للمشاريع  الجيد  التنفيذ  هو  املطلوب  أليس 
للمشاكل  للتطبيق،  إيجاد حلول عملية وقابلة  التي تم إطالقها، ثم 
الحقيقية، وللمطالب املعقولة، والتطلعات املشروعة للمواطنين، في 

التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟

وبموازاة ذلك، يجب القيام باملتابعة الدقيقة واملستمرة، لتقدم 
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بالتقييم  األشغال  ومواكبة  والتنموية،  االجتماعية  البرامج  تنفيذ 
املنتظم والنزيه.

ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة 
بالشؤون اإلفريقية، وخاصة االستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي 

الداخلية واملالية.

كما نوجه املجلس األعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم 
املشاريع العمومية، بمختلف جهات اململكة.

التي  واملنصفة،  املتوازنة  للتنمية  يحتاجون  اليوم،  املغاربة  إن 
تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، 
وتساهم في االطمئنان واالستقرار، واالندماج في الحياة املهنية والعائلية 

واالجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن.

الجميع  ولوج  وتسهيل  الصحية  التغطية  لتعميم  يتطلعون  كما 
للخدمات االستشفائية الجيدة في إطار الكرامة اإلنسانية.

واملغاربة اليوم، يريدون ألبنائهم تعليما جيدا، ال يقتصر على الكتابة 
والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم االنخراط في عالم املعرفة والتواصل، 
الفردي  االرتقاء  في  ويساهم  الشغل،  سوق  في  واالندماج  والولوج 

والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من املعطلين.

وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، 
تكون في خدمتهم، وخدمة الصالح العام، وتحفز على االستثمار، وتدفع 

بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.

حض8لتثلايسدلتثولايةدةثلابرملةنسين،

إال  العالم،  به  يشهد  ملموسا،  تقدما  حقق  قد  املغرب  كان  إذا 
أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على االستجابة 
للمطالب امللحة، والحاجيات املتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد 
من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات املجالية، وعلى تحقيق العدالة 

االجتماعية.

املؤسسات  والبرملان، ومختلف  الحكومة  ندعو  الصدد،  وفي هذا 
والهيئات املعنية، كل في مجال اختصاصه، إلعادة النظر في نموذجنا 

التنموي ملواكبة التطورات التي تعرفها البالد.

بإعطائه  كفيلة  النموذج،  لهذا  مندمجة  رؤية  لبلورة  نتطلع  إننا 
نقط  ومعالجة  تطوره،  تعيق  التي  العراقيل  وتجاوز  جديدا،  نفسا 

الضعف واالختالالت، التي أبانت عنها التجربة.

وسيرا على املقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، 
كل  إشراك  إلى  ندعو  فإننا  املوسعة،  والجهوية  الدستور،  كمراجعة 

الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية لألمة.

دون  بمسمياتها،  األمور  وتسمية  باملوضوعية،  للتحلي  ندعو  كما 
مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقت�سى 

األمر الخروج عن الطرق املعتادة أو إحداث زلزال سيا�سي.

القضايا  االنكباب على  نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد  إننا 
واملشاكل، التي تشغل املغاربة، واملساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير 
العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح 

إليه.

وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا املوضوع، فإننا ننتظر االطالع عن 
كثب، على املقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة 

مشروع نموذج تنموي جديد.

حض8لتثلايسدلتثولايةدةثلابرملةنسين،

إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى، ما 
لم يرتكز على آليات فعالة للتطور، محليا وجهويا.

لذا، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية املتقدمة، ملا 
تحمله من حلول وإجابات للمطالب االجتماعية والتنموية، بمختلف 

جهات اململكة.

فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق 
في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية.

ملطالب  واالستجابة  املحلية،  املشاكل  ملعالجة  الطرق  أنجع  وهي 
في  للمواطنين، وإشراكهم  ملا تقوم عليه من إصغاء  املنطقة،  سكان 

اتخاذ القرار، ال سيما من خالل ممثليهم في املجالس املنتخبة.

وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلوال جاهزة، لكل املشاكل املطروحة في 
مختلف املناطق، فإننا نشدد على ضرورة مالءمة السياسات العمومية، 
كل  وخصوصيات  حاجيات  حسب  املواطنين  النشغاالت  لتستجيب 

منطقة.

وإلضفاء املزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام املحلي نلح على 
ضرورة نقل الكفاءات البشرية املؤهلة واملوارد املالية الكافية للجهات، 

بموازاة مع نقل االختصاصات.

لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط الستكمال تفعيل 
الجهوية املتقدمة.

لتحمل  الجهات  مستوى  على  وخاصة  املنتخبة  باملجالس  ونهيب 
مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ املبادرات للتجاوب مع 

ساكنتها واالستجابة ملطالبها املشروعة.

كما ندعو إلخراج ميثاق متقدم لالتمركز اإلداري، الذي طاملا دعونا 
إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.

حض8لتثلايسدلتثولايةدةثلابرملةنسين،

إن التقدم الذي يعرفه املغرب ال يشمل مع األسف كل املواطنين 
وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل 
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اهتمامنا ورعايتنا.

الحياة  في  والفعال  اإليجابي  وانخراطه  املغربي  الشباب  فتأهيل 
أكثر  أكدنا  وقد  رفعها.  يتعين  التي  التحديات  أهم  يعد من  الوطنية 
من مرة والسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا 

الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها.

أفرزت  املغرب قد  التي يشهدها  املجتمعية  التغيرات  أن  والواقع 
انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية.

ورغم الجهود املبذولة فإن وضعية شبابنا ال ترضينا وال ترضيهم، 
استكمال  عدم  ومن  والبطالة  اإلقصاء  من  يعانون  منهم  فالعديد 

دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات االجتماعية األساسية.

كما أن منظومة التربية والتكوين ال تؤدي دورها في التأهيل واإلدماج 
االجتماعي واالقتصادي للشباب.

أما السياسات العمومية القطاعية واالجتماعية فرغم أنها تخصص 
مجاال هاما للشباب إال أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف 
النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم مالءمة البرامج لجميع الشرائح 

الشبابية.

النمو  وإشكالية  الشباب  قضايا  بين  الوثيق  لالرتباط  واعتبارا 
واالستثمار والتشغيل، فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار مبادرات 
القار  والدخل  الشغل  لهم  وتوفر  طاقاتهم  تحرر  ملموسة  ومشاريع 

وتضمن لهم االستقرار وتمكنهم من املساهمة البناءة في تنمية الوطن.

الذين  الشباب  وضعية  املثال،  سبيل  على  هنا،  بالذكر  وأخص 
يعملون في القطاع غير املهيكل، والتي تقت�سي إيجاد حلول واقعية قد ال 
تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل 

في إطار القانون بما يعود بالنفع عليهم وعلى املجتمع.

لبلورة  ندعو  فإننا  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  وعلى غرار 
التكوين  على  باألساس  تقوم  للشباب  مندمجة  جديدة  سياسة 
والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية ملشاكلهم الحقيقية، وخاصة 

في املناطق القروية واألحياء الهامشية والفقيرة.

ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة، ندعو 

الستلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، واالنفتاح على 

مختلف التيارات الفكرية، واإلفادة من التقارير والدراسات التي أمرنا 

 2030 رؤية  للمغرب‘‘و”  اإلجمالية  الثروة  وخاصة حول’’  بإعدادها، 

للتربية والتكوين‘‘، وغيرها.

بإقامة  لإلسراع  ندعو  السياسة،  هذه  واعتماد  بلورة  أفق  وفي 

دستورية  كمؤسسة  الجمعوي  والعمل  للشباب  االستشاري  املجلس 

للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب.

حض8لتثلايسدلتثولايةدةثلابرملةنسين،

إن االختالالت التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. 

كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيال، إذا ما توفرت اإلرادة الصادقة 

وحسن استثمار الوسائل املتاحة.

فأنتم  ومنتخبين.  وحكومة  برملانا  اختصاصكم،  من  األمر  وهذا 

مسؤولون أمام هللا، وأمام الشعب وأمام امللك عن الوضع الذي تعرفه 

البالد.

صدق  بكل  الوطنية،  الجهود  في  باالنخراط  مطالبون  وأنتم 

ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو 

حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل املغاربة أن يستفيدوا من التقدم، 

ومن ثمار النمو.

الجسيمة،  الوطنية  املسؤولية  مستوى  في  هللا،  رعاكم  فكونوا، 

امللقاة على عاتقكم، ملا فيه صالح الوطن واملواطنين.

قال تعالى : ’’فإذلثعزمتثفكأكلثعلىثهللا،ثإنثهللاثيحبثلملكأكلين‘‘. 

صدق هللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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محض8ثللجليلثللحةديلثولألربعين

لاكةريخ: اإلثنين 25 محرم 1439 ه )16 أكتوبر 2017 م(.

لرئيس  الرابع  النائب  األنصاري،  الواحد  عبد  السيد  لا8ئةسل: 
مجلس النواب.

لاكأقست: ثالث ساعات وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الثانية والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولث
الحكومية التالية:

الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي. .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة. .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة. .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني. .•

واالقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
االجتماعي.

لايسدثعبدثلاألحدثلألنصةري،ثرئيسثللجليل:

وش8فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا8حسم،ث لا8حمنث هللاث بيمث
لمل8سلين.

نعلن عن افتتاح الجلسة.

لايةدةثلاأزرلءثلملحترمأن،

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمأن،

نلتقي في أول جلسات األسئلة الشفهية برسم هذه الدورة الخريفية 
في إطار مراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول األعمال هاته الجلسة 

32 سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة.

فلتتفضل  الرئاسة  الواردة على  املراسالت  إلى  نستمع  البداية  في 
السيدة األمينة، أمينة املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلي.

لايسدةثعزوهةثلاع8لكثومسنلثلملجلس:

شك8لثاكمثلايسدثلا8ئيس،

الدستورية  املحكمة  رئيس  السيد  من  املجلس  رئاسة  توصلت 
بالقرارات التالية:

-1 قرار رقم 17/32 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه بإلغاء انتخاب 
السيد محمد كريمن عضوا بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

بنسليمان؛

-2 قرار رقم 17/33 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه بإلغاء انتخاب 
السيدين يوسف هوار وعبد القادر حظوري عضوين بمجلس النواب 

بالدائرة اإلنتخابية املحلية وجدة-انجاد؛

الطلب  الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض   17/34 -3 قرار 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية املحمدية؛

-4 قرار رقم 17/35 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه بإلغاء انتخاب 
السيد زين العابدين حواص بالدائرة اإلنتخابية املحلية برشيد؛

-5 قرار رقم 17/36 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه بإلغاء انتخاب 
السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

انزكان-آيت ملول؛

-6 قرار رقم 17/37 املتعلق بالنظام الداخلي ملجلس النواب؛

-7 قرار رقم 39.17 الذي قضت املحكمة بمقتضاه بإلغاء انتخاب 
السيد علي امنيول بالدائرة اإلنتخابية املحلية املضيق-الفنيدق؛

-8 قرار رقم 17/40 بخصوص القانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة 
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

-9 قرار رقم 17/41 الذي صرحت املحكمة بموجبه بإلغاء ما أعلنت 
عنه لجنة اإلحصاء النتخاب السيد عمر بومريس بالدائرة اإلنتخابية 
املحلية سيدي إفني واإلعالن عن فوز السيد محمد ابدرار وانتخابه 
محمد  السيد  انتخاب  بإلغاء  صرحت  كما  النواب،  بمجلس  عضوا 

بلفقيه عضوا بمجلس النواب،

-10 قرار رقم 17/42 تق�سي املحكمة بموجبه برفض الطلب الرامي 
إلى إلغاء انتخاب اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية بوجدور؛

-11 قرار رقم 17/43 تق�سي املحكمة بموجبه برفض الطلب الرامي 
إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية وزان؛

-12 قرار رقم 17/44 الذي قضت املحكمة بمقتضاه بإلغاء انتخاب 
اإلنتخابية  بالدائرة  النواب  بمجلس  اشو عضوا  آيت  لحسن  السيد 

املحلية خنيفرة؛

-13 قرار رقم 17/45 الذي قضت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية زاكورة؛

-14 قرار رقم 17/46 الذي صرحت املحكمة بموجبه بإلغاء انتخاب 
االنتخابية  بالدائرة  النواب  بمجلس  عضوا  الرحموني  سعيد  السيد 

املحلية الناضور؛

-15 قرار رقم 17/47 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة املحلية »جليز-النخيل« عمالة 

مراكش؛

-16 قرار رقم 17/48 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
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الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية ابن مسيك؛

-17 قرار رقم 17/49 الذي صرحت املحكمة بموجبه بإلغاء انتخاب 
النواب  بمجلس  عضوين  جغاوي  وعلي  البرني�سي  محمد  السيدين 

بالدائرة اإلنتخابية املحلية كرسيف؛

-18 قرار رقم 17/50 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية تاوريرت؛

-19 قرار رقم 17/51 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء إنتخاب الفائزات والفائزين عن الئحة الترشيح التي 
وكيلتها السيدة ماجدة بنعربية في االقتراع بالدائرة اإلنتخابية الوطنية؛

-20 قرار رقم 17/52 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية الرباط-شالة؛

-21 قرار رقم17/53 الذي صرحت املحكمة بموجبه بإلغاء انتخاب 
السيد محمد السيمو بالدائرة اإلنتخابية املحلية العرائش.

اإلنتخابات  بنتائج  املجلس  توصل  الحكومة،  رئيس  السيد  ومن 
التشريعية الجزئية ليوم 14 شتنبر 2017 ويوم 5 أكتوبر 2017 على 

التوالي والتي أسفرت عن إعالن انتخاب السادة:

- محمد إد عمار، من حزب العدالة والتنمية برسم دائرة تطوان؛

- محمد غياث من حزب األصالة املعاصرة برسم دائرة سطات؛

الدائرة  الوطني لألحرار برسم  التجمع  الوالف من حزب  - محمد 

أكادير-إداوتنان؛

- هشام صبري من حزب األصالة واملعاصرة برسم دائرة بني مالل؛

- موالي عبد الرحمان بليال من حزب التجمع الوطني األحرار برسم 

دائرة تارودانت الشمالية.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 

توصل بها مجلس النواب من 8 غشت إلى 16 أكتوبر 2017، توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب: 424 سؤاال شفويا؛ 580 سؤاال كتابيا؛ 471 

لكم  شكرا  شفويين،  سؤالين  وتم سحب  كتابية،  أسئلة  عن  جوابا 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شك8لثلايسدةثلألمسنل،

أود أن أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين، على أنه بعد هاته 

الجلسة سيعقد مجلسنا املوقر جلسة عمومية للدراسة والتصويت 

على بعض املواد املعدلة من النظام الداخلي وذلك مباشرة بعد انتهاء 

حصة األسئلة الشفهية.

حض8لتثلايسدلتثولايةدة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
الرقمي،  واإلقتصاد  والتجارة  واإلستثمار  الصناعة  بقطاع  ونستهلها 
وهاته األسئلة توصلت الرئاسة بشأنها بطلب يرمي إلى تقديم األسئلة 
اآلتية دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا لإلرتباط بينها وهي املتعلقة ب.. 

السيد الرئيس نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس.

لانةئبثلايسدثمحمدثوش8وروثرئيسثف8يقثلألصةالثولملعةص8ةث
)نقطلثنظةم(:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدةثولايةدةثلاأزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانألب،

السيد الرئيس، ونحن نفتتح هذه الدورة في حلة جديدة نالحظ 
بكل أسف غياب جل الوزراء اللي كيمثلو القطاعات املهمة في الحكومة. 
بحيث أنه اليوم بغينا نسولو الحكومة على املشاكل اليومية اللي كيعيش 
املواطن، وبالتالي كنالحظو بأنه الوزراء اللي كتمثل هاذ القطاعات سواء 
كانت اجتماعية أو اقتصادية كنالحظو بأنها غائبة تماما، وهاذ ال�سي 
الرئيس  السيد  بكل أسف  الدورة  البداية ديال هاذ  كنسجلوه فهاذ 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السيد الرئيس تفضلوا.

لانةئبثلايسدثنأرثلادينثمضسةنثرئيسثلا 8يقثلالسكقالليث
الأحدةثولاكعةداسلث)نقطلثنظةم(:

نفس املالحظة السيد الرئيس، أثرناها أكثر من مرة وهو التغيب 
القطاعات، ملجموعة من  بالنسبة ملجموعة من  املبرر  الغير  املستمر 
الوزراء، بال ما نذكرو األسماء ديالهم ونحن ندشن هذه السنة يعني 
بغيابات أكثر من الثلثين من هذا القطب هذا. إذن فأعتقد هذا ال يساعد 

ولن يؤدي أبدا إلى حسن يعني إعمال الدور الرقابي للبرملان شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

املتعلقة  الشفهية  األسئلة  في بسط  قلت  اآلن كما  شكرا، نشرع 
بقطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي، وقد ورد على 
الرئاسة طلب ضم بعض األسئلة اإلثنى عشر املبرمجة لهذا القطاع 
وهي التي تحمل بجدول األعمال األرقام التالية: ضم السؤال رقم 44 إلى 
السؤال رقم 3309 وضم السؤال 58 إلى السؤال 1288 بجدول األعمال 
وكذلك ضم السؤال من 2446 إلى السؤال 2981. علما بأنه سبق ضم 

السؤالين 830 إلى السؤال ديال 2300 الحامل لرقم 2635.
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ونستهل بالسؤال األول، وهو للسيدات والسادة النواب املحترمين 
واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من 

السؤال مشكورا.

لانةئبلثلايسدةثرفسعلثلملنصأري:

املقاولين  لتمكين  املتخذة  التدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
الشباب من التعامل اإليجابي فيما يخص الصفقات العمومية.

لايسدثرئيسثللجليل:

السؤال املضموم لهذا السؤال هو من السيدات والسادة النواب 
الصغرى  املقاوالت  دعم  سياسة  حول  الدستوري  التجمع  بفريق 

واملتوسطة، تفضلوا أحد السادة النواب.

لانةئبثلايسدثحمةدثآيتثبهة:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلستراتيجية الحكومية فيما 
يخص مواكبة ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة ببالدنا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير للجواب، لكم الكلمة.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

شكرا السادة النواب، هذا سؤال مهم جدا وكيشير للمرسوم ديال 

20 مارس 2013 اللي كيخص الصفقات العمومية، ولو هاذ الصفقات 

العمومية ما تابعاش للوزارة ديال الصناعة تابعة للوزارة ديال املالية، 

هاذ  كيفتحو  اللي  الناس  املعطيات.  بعض  نعطيكم  اسمحتوا  فإيال 

 la املجال دابا ديال الصفقات العمومية يمكن لهم يوضعوا ما يسمى

كانت  ولو  مغربية  لشركات  األسبقية  يعطيو   préférence nationale
ب15 % أغلى من الشركات األجنبية، 20 % كتكون يمكن لها تكون 

لهاذ  فرصة  يعني  كيعطي  كلو  املجال  فهاذ  صغرى،  مغربية  شركات 

الشباب باش يمكن ليهم يدخلو في السوق املغربي، وكاين صندوق ديال 

ضمان الصفقات اللي تابع ل la CDG اللي اآلن في 2016 وصل ل736 

مليون ديال الدرهم، فهاذو يعني عناصر مهمة جدا، الصفقات ديال 

املغرب كيمكن لهم يدخلو فيهم هاذ الشركات الصغرى في أفق يعني 

يوصلو حتى ل20 % ديال هاذ الصفقات.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب للفريق اإلستقاللي، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرفسعلثلملنصأري:

لكن السيد الوزير الكالم ديالكم منين كنعكسوه للواقع راه ال يمث 
للواقع بصلة، جل املقاوالت الناشئة أعلنت إفالسها. السيد الوزير 
واإلجراءات  التدابير  هي  شنو  اليوم  الحكومة  نسائل  نحن  املحترم، 
القانونية اللي كتشوفها وغادي تعملها الحكومة من أجل تمكين هاذ 
املقاوالت الناشئة من اإلستفادة من الحصة اللي كيخولها لها املرسوم 
ديال 20 مارس 2013، هاديك 20 % السيد الوزير راه املقاولة الناشئة ما 
 .le dossier administratif في l‘ouverture.des.plis كتوصلش أصال في
فلهذا السيد الوزير، نطالبكم بوضع صيغة قانونية تتالءم مع هاذ 
بعد  األول  اليوم  في  الوزير،  السيد  اليوم  واحنا  الناشئة،  املقاوالت 
الخطاب التاريخي ديال جاللة امللك اللي اعطى أولوية للشباب، فلهذا 

يجب تنزيل مضامين هاذ الخطاب بتفعيل هاذ املقترح وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة ألحد السادة النواب من فريق التجمع الدستوري.

لانةئبثلايسدثحمةدثآيتثبهة:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، إننا في فريق التجمع الدستوري ننوه باملجهودات 
املقاوالت  ومواكبة  وتشجيع  دعم  يخص  فيما  املبذولة  الحكومية 
الصغرى واملتوسطة، والتي تعتبر بدون شك النواة األساسية لإلقتصاد 
الوطني وأكبر مشغل في املغرب. إال أنه السيد الوزير في الحقيقة مازال 
هاذ ال�سي ما كافيش، مازالت املقاولة الصغيرة واملتوسطة ديالنا اللي 
الجميع متفق بأنه هي املشغل األسا�سي للشباب ديالنا باقي تتعاني من 
واحد العدد ديال اإلشكاليات. السيد الوزير، واش عرفتو بأنه املقاول 
تنقصيوهم،   départ من  املقاولة  ديال  امللف  تيصاوبو  ي 

ّ
مل الشباب 

تنقول لهم خاصكم les références خاص التصنيف هذا فيه مشكل 
كبير، إذن إيال بغينا نشجعو املقاولة ضروري باش ناخذو بيديهم، ها 

احنا تنعاونوهم ولكن في نفس الوقت تيلقاو معيقات.

20 % اللي  فيما يخص كذلك إشكالية فيما يخص تحديد هاذ 
هضرتو عليها السيد الوزير، تحديد املقاوالت الصغرى من املتوسطة، 
الصفقة  تعطي  تتبغي  اللي  اإلدارة  دابا  كبير  إشكال  فيها  راه  هادي 
تيقولك أنا كيفاش يمكن ليا نميز ما بين هاذ املقاولة الصغيرة وبين 
املقاولة الكبيرة، ثم نبحثو في األسباب ديال اإلفالس ديال املقاوالت، راه 
املقاوالت الكبرى فلسو فما بالك املقاولة الصغيرة وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب عن فريق 
العدالة والتنمية.
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لانةئبثلايسدثيأنسثبنيلسمةن:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

على  الكبرى  باألوراش  الدائم  تواجدها  على  الحكومة  نشكر  أوال 
خالل  من  كذلك  كنكرسوه  الحضور  وهاذ  املدن،  جميع  مستوى 

التشريع.

هي عصب  الناشئة  املقاوالت  أن  تتعرفو  بالتعقيب،  يتعلق  فيما 
اإلقتصاد وهي اللي غتمكن من تسريع وتيرة التشغيل، لألسف اإلشكالية 
الكبرى تتمثل في التمويل، الطريقة اآلن اللي معتمدة من حيث التمويل 
هي صناديق الضمان بالقروض ولكن األبناك لألسف راه ما تتسايرش 
هاذ التوجه ديال الحكومة وبالتالي راه اإلشكال الحقيقي هو التمويل 

ديال املقاوالت وخاصنا نبحثو على حلول ممكنة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيب 
على التعقيبات.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

هاذ التعقيبات ألن الزم نعطيو بعض التوضيحات، ألن إيال شفنا 
هاذ املرسوم كيحيد هادوك الشهادات ديال التجربة، هاذ ال�سي واضح 
 les في املرسوم ألنه الشركات يعني الجديدة ما تيخصهاش تعطي هاذ
certificats ديال l‘éxperience هاذ شهادات التجربة ما كتطلبش لهم، 
ممكن هاذ الشركات أنهم يتجمعو باش يعطيو وتكون عندهم واحد 
القوة، وواحد le.groupement باش يقدمو هاذ العرض ديالهم وأيضا 
ممكن لهذاك اللي كيعرض هاذ الصفقات العمومية أنه يخصص إيال 
كانوا أجنبيين اللي غادي يكون عندهم هاذ الصفقات يلّزم عليهم باش 
يخدمو مع شركات يعني وطنية مغربية. هاذ ال�سي كلو كاين، وحقيقة 
ي كيوصلو لهاذ 

ّ
كنسمع أنه الشركات الصغيرة واملتوسطة كيعانيو مل

الصفقات، خصنا ندرسو أشناهو املشكل اللي عندهم، ألن ايال شفنا 
املرسوم، املرسوم واضح. ولهذا الوكالة الوطنية ديال النهوض باملقاوالت 
أنهم يدرسو هاذ املشاكل وعرضنا  الصغرى »ANPME« طلبت منهم 
أيضا على وزارة املالية باش ندخلو هذاك املقاول الذاتي اللي لحد اآلن 
ما كيوصلش، يعني ما كتكونش عندو فرصة باش يمكن لو يتوصل بهاذ 
الصفقات ولو ضئيلة. أيضا عندنا واحد الشراكة مع البنك الدولي باش 
نخدمو فواحد التحسيس لهاذ الشركات الصغرى ألن ايال كنا احنا ما 
عندناش هاذ املعطيات ديال املرسوم بالضبط باش كذا فين وصلنا، 
الزم هاذ الشركات الصغرى كيكون عندهم واحد النقص في اإلعالم، 
خصنا نوصلو بواحد يعني نوصلو لهم بالتفاصيل اشناهما اإلمكانيات 
اللي عندهم، وايال عندكم اقتراحات أنا موجود كوزير اإلستثمار أنني 

ندمجهم فهاذ املشاريع املستقبلية إن شاء هللا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السؤال املوالي هو حول خلق مناطق صناعية أخرى بمدن وأقاليم 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اململكة 
الدستوري، يليه سؤال حول نفس املوضوع، حول وضعية املناطق 
الصناعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 
التجمع  فريق  من  النواب  السادة  ألحد  الكلمة  والتعادلية،  للوحدة 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثلاعبةسثلاأمغةري:

وعجلة  وتيرة  لتحريك  عليها  املعول  الحيوية  القطاعات  بين  من 
اإلقتصاد الوطني، قطاع الصناعة، ومن تمة بات ال بد من سياسة تروم 
خلق مناطق صناعية إضافية خاصة باملقاوالت الصغرى واملتوسطة، ملا 
لها من آثار على سوق الشغل وتوفير اليد العاملة. فما هي السيد الوزير 
املحترم، إستراتيجية الحكومة لخلق مناطق صناعية أخرى بالعديد من 

مدن وأقاليم اململكة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  النواب  السادة  ألحد  الكلمة 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثللحةفظ:

ما هي التدابير املتخذة من أجل املناطق الصناعية املوجودة وإحداث 
مناطق صناعية جديدة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب، تفضلوا.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

املخطط ديال تسريع الصناعة 2014-2020 درسناه بدقة اشناهما 
أنه  اللي كيعانيو منها يعني املستثمرين فهاذ القطاع؟ لقينا  املشاكل 
ولهذا  دازت،  اللي  السنوات  هاذ  فيها مشاكل  وقعو  مناطق صناعية 
ي تيكونو كيبغيو يديرو 

ّ
الناس ما بقاوش باغيين يستثمرو في األرا�سي مل

املضاربات  من  الحد  هو  لها  توجهنا  احنا  اللي  فاألهداف  الصناعة. 
.la اللي كاينة فهاذ القطاع مهمة جدا  speculation ألن املشكل هاذ
وكتخلي أن األثمنة يطلعو بزاف، والتخفيض من اإلستثمار في األرا�سي 
ألن الناس ما بقاوش كيبغيو يستثمرو في األرا�سي كيبغيو يستثمرو في 
املصانع ديالهم وتوفير الشباك املوحد أو الوحيد، ألن داك الشباك كانوا 
كيمشيو الناس لعدة نقط باش يكون عندهم الرخص، ايال كان هاد 
الشباك الوحيد وكأن اآلن في منطقة وحدة وهي TFZ في طنجة وأعطت 

نتائج إيجابية.
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أخيرا الناس بغاو يعني يكريو هاذ األرا�سي ما باقيش يشريوها، ألن 
املهم عندهم هو يستثمرو في املصانع ما�سي في األرا�سي ديالهم وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

التجمع  فريق  النواب من  السادة  التعقيب ألحد  إطار  في  الكلمة 
الدستوري.

لانةئبثلايسدثلاعبةسثلاأمغةري:

لايسدثلاأزي8ثلملحترم،

ال يختلف اثنان على املجهودات التي تقومون بها لجلب استثمارات 
املناطق  زالت  ال  لكن  كبيرة.  كذلك  صناعية  مناطق  وإحداث  كبيرة 
الصناعية الخاصة باملقاوالت الصغرى واملتوسطة لم تحظى باإلهتمام 
الالئق. نعطيكم السيد الوزيرعلى سبيل املثال، إيال خذيتي الجهة نتاع 
املساهمة  نسبة  في  تراجع  سجلت  التي  الوحيدة  هي  مكناس،  فاس 
اللي تكلمتو عليه السيد الوزير  الناتج الداخلي الخام. فاملخطط  في 
 ،2020-2017 الصناعية  التنمية  لتسريع  الوطني  املخطط  املحترم، 
والذي يعتبر امتدادا لبرنامج اإلقالع الصناعي، والذي دخل حيز التنفيذ 
منذ عام 2005. هاذ املخطط وضع لتقوية مناعة اإلقتصاد الوطني 
وتعزيز مكانته بين الدول الصاعدة. فالجيل الجديد من الشباب اليوم، 
كان يرجو أن تكون الصناعة هي البوابة نحو الحداثة وتحقيق التميز 
والتوفق، وضمان التنمية املستدامة واإلستقرار. لهذا السيد الوزير، 
ما غيسعفنيش الوقت باش ندخل معاك في التفاصيل نحن نطلب 

منكم...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم. الكلمة للفريق اإلستقاللي للتعقيب، 
تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثللحةفظ:

السيد الوزير، كل ما قلتم السيد الوزير جميل، نريد أن يترجم على 
أرض الواقع السيد الوزير. ولكن السيد الوزير، ال يمكن الحديث عن 
سياسة التسريع الصناعي دون تسريع وتيرة املناطق الصناعية، حتى 
تواكب متطلبات اإلستثمار في مختلف جهات اململكة، بما يضمن التوزيع 
العادل لإلستثمار وتحقيق العدالة املجالية حتى ال يظل محور طنجة–
القنيطرة–الدار البيضاء–محتكرا لجميع أنواع االستثمارات في غياب 
سياسة إرادية حقيقية إلى جعل املناطق الصناعية دعامة أساسية، 
السيد الوزير، لجلب اإلستثمار والتوزيع العادل الكفيل بالقضاء على 
سياسة املغرب النافع واملغرب الغير النافع وإعطاء التنمية البشرية 
املستدامة مدلولها الحقيقي، بعيدا عن السياسة الليبرالية املتوحشة، 
السيد الوزير، التي تشجع على الهشاشة واإلقصاء والتهميش وتوسيع 
هوة الفوارق اإلجتماعية، وما يترتب عن ذلك من مخاطر على السلم 

اإلجتماعي السيد الوزير. في الوقت الذي اآلن، نجد فيه مناطق تتوفر 
على مؤهالت طبيعية وبشرية مؤهلة لكي تصبح قطبا اقتصاديا حقيقيا. 
ولكنها لم تنصف من طرف السياسة الحكومية املتبعة، كما هو الشأن 
باملناطق الداخلية كإقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان ووزان 
وتاونات وتازة وشفشاون وغيرها من املناطق التي ال زالت معزولة عنها 

سياسة اإلستثمار.

السيد الوزير، األمر هذا يؤدي حتما إلى إقصاء أبناء هذه املناطق 
باألساس خلق فرص  فيها  بما  واإلجتماعية  االقتصادية  التنمية  من 
الفقر  الشغل للشباب وتحسين مستوى معيشة الساكنة، ومحاربة 
بكل أشكاله، في الوقت الذي يتطلع فيه املغاربة إلى بناء مجتمع تعادلي 
السيد  الفرص والعدالة اإلجتماعية. وشكرا  تسوده املساواة وتكافؤ 

الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ السؤال األول كان للفريق 
اإلستقاللي. اآلن من املعارضة، تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثوب8كي:

بإقليم  صناعية  منطقة  إحداث  على  الوزير،  السيد  نسائلكم 
ديال  تشجيع  كاين  املناطق  بعض  في  العقار  قلتو  إيل  طانطان. 

اإلستثمارات واللي خصنا هو املنطقة الصناعية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد النائب من الفريق اإلستقاللي.

لانةئبثلايسدثمحمدثلابكةوي:

الصناعية،  املناطق  بعض  ديال  للحالة  االنتباه  نثير  بغيت  البد 
وأخص بالذكراملتواجدة بمدينة فاس، واللي املنطقة الصناعية ديال 
بنسودة اللي كيخصها طبعا تأهيل يكون جذري. وأيضا املشكل اللي 
كتعاني منو املنطقة الصناعية سيدي ابراهيم واملناطق املجاورة ديالهم. 
مشكل ديال املصنع »كوطيف« املغلق واللي اليوم كيشكل نقطة سوداء 

على الساكنة وعلى املصانع املجاورة.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

لانةئبثلايسدثمحمدثلحمأش:

التساؤل ديالي هو أن املشكل ليس في خلق مناطق صناعية، بل 
هناك مجموعة من املجاالت الصناعية التي أحدثت منذ سنوات، وعلى 
سبيل املثال كنتكلمو على الخميسات اللي ما فيها حتى منطقة صناعية 
كاين عندنا مجال صناعي في عين جوهرة اللي تخلق هادي 15 سنة وما 

زال هو حبر على ورقة ال زال...
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزيرعلى التعقيبات تفضلوا.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شكرا على هاذ النقط املهمة جدا، فإيال اسمحتو كاين بزاف ديال 
األسئلة، هاذ إعادة التأهيل...

لايسدثرئيسثللجليل:

ما�سي أنا la régie.. معذرة السيد الوزير، تودون استكمال الوقت 
أو تحتفظون به لرد تعقيب آخر؟ شكرا تفضلوا السيد الوزير واصلوا، 

تفضلوا السيد الوزير، la régie تابعوا معانا هللا ير�سي عليكم.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

عندنا  التأهيل،  إعادة  فيها  كان  اللي  املناطق  هاذ  اسمحتو  إيال 
بنسودة بفاس 154 هكتار، قلعة السراغنة 35 هكتار، الجديدة 117 
هكتار،   12 التقدم  هكتار،   32 البيضاء  الدار  رشيد  موالي  هكتار، 
إمزورن 5 هكتار، أكادير 284 هكتار، أيت ملول 355 هكتار. املهم اللي 
كاين واحد منا قال أنه املشكل ما�سي هو املناطق الصناعية، املشكل هو 
املستثمرين إيال ما عندكش املستثمرين ودرتي مناطق صناعية وعندنا 
تجربة في املغرب نعطيكم عدة مناطق صناعية اللي بقاو خاويين، ناخذو 
غير القنيطرة، القنيطرة قبل ما تجي ليها »بوجو« كانت خاوية، عندنا 
كنا  اللي  املستوى  يعني  ما عطاوش  اللي  النموذج  فهاذ  مناطق  عدة 
كنتسناو عالش؟ ألن الدراسة قبل مكانتش ألن قلنا غادي نديرو فهاذ 
املنطقة نديرو منطقة صناعية ما عرفناش واش كاينين مستثمرين أو ال، 
ما عرفناش واش كاين ميناء قريب أو ال، يعني كاين مشاكل اللي خاصها 
 le تدرس قبل، عندي طلبات عديدة ولكن اآلن درنا دراسة دقيقة فهاذ
plan.d‘accélération.industrielle شفنا بالضبط شركة بشركة فهاذ 
القطاعات أشناهما يعني آش كيحتاجو فهاذ السنوات املقبلة في هاذ 
الخمس سنوات املقبلة. اآلن عندك مناطق طبعا غادي تلقى في منطقة 
كاين واحد النقص ديال بعض الهكتارات، ولكن هاذ ال�سي اللي كاين 
فهاذ املشروع ديال التسريع الصناعي كلو عندو الجواب ديالو بمناطق 
صناعية موجودة اآلن أو ال احنا كنوجدو فيها. لكن كاين طلبات من 
عدة يعني ساكنة اللي تتقول لك خاصنا واحد املنطقة صناعية، قلنا 
عالش كيمشيو هاذ يعني »رونو« أو »بوجو« مشاو لطنجة؟ كنسمع 
هاذ ال�سي على طنجة كيتكرر أو ال قنيطرة أو كذا، اللي كانت وهي البنية 
التحتية كان خاصها توجد هي األولى، إيال ما عندكش البنية التحتية 
موجودة املستثمر ما يمكنلوش يجي هاذ ال�سي ديال الشركة األخيرة 

ديال »سيمانس« اللي فتحناها في األسبوع املا�سي كان خاصهم يكونوا 
قراب للميناء ألن كيصاوبو les pales éolenne فيهم 63 ديال الطول، 
مستحيل أنه يكون غادي في وسط البالد بالفيراجات باش يوصل، هاذ 
يعني البنية التحتية اللي دارها املغرب فهاذ السنوات كلها هاذ 30 سنة، 
أعطتنا دابا يعني حلول تنعطيو واحد العرض لهاذ املستثمرين كيمكن 
قنيطرة،  كيقبلو  اليوم  قنيطرة،  كيقبلو  كانوش  ما  قبل  يقبلو،  ليهم 
واحنا غاديين يعني كل منطقة كنحاولو نجيبو ليها مستثمر مهم وداير 
بهاذ املستثمر كتكون منظومة فيها شركات كبرى وفيها شركات صغرى 
وكذا، يعني مستحيل أنك تقرر غادي دير منطقة صناعية ولغد ليه 
تكون  تيخص  مستحيل،  هذا  عندك  يستثمروا  الناس  يجيو  غادي 
دراسة باش تعرف بالضبط أشناهما الحاجيات الناس اللي بغاو، واش 
بغاو منطقة صناعية تكون ديال اإللكترونيك كيف كنا درنا في وجدة 
وخليناها خاوية فارغة أكثر من سبع سنوات، هاذ املشاكل اللي درنا راه 
ما عندناش يعني امليزانية في املغرب اليوم باش نديرو مناطق صناعية 
اللي غتبقى فارغة، إيال كاين �سي مناطق صناعية اللي يمكنا نديرو احنا 
موجودين لكن غنديروا دراسات جميع، إيال عندكم اقتراحات احنا 
مستعدين، ولكن أنا اللي ما قابلش وهو ندير مناطق صناعية عشتهم، 

القنيطرة عشتها وعشت وجدة.

لايسدثرئيسثللجليل:

لبعض  الهاتفية  التغطية  بضعف  يتعلق  املوالي  السؤال  شكر، 
املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  البالد  مناطق 

النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثرشسدثحمأني:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، تعاني مجموعة من املناطق باململكة من ضعف في 
التغطية للهاتف النقال واإلنترنيت وأخص بالذكر إقليم بوملان وإقليم 
من  اتخاذها  املزمع  التدابير  هي  ما  الوزير،  السيد  نسائلكم  تاونات، 

الحكومة إلصالح هاذ العجز وتجويد الخدمات؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير، تفضلوا.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شكرا السيد النائب، املهم هو يعني القانون 96.24 اعطى واحد 
التحرير ديال هاذ القطاع تماما يعني القطاع رجع فيه التنافسية جديدة 
واحنا شفنا أنه األثمنة نزلوا هاذ السنوات األخيرة بواحد الوتيرة مهمة 
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 service.universsel وتنشأ واحد امليكانيزم جديد ديال اللي كيتسمى
اللي تابعاه الوكالة ديال la RNT وهذا تيكون فيه واحد القدر من كل 
مكاملة كيكون فيه باش يمكن لنا هاد التغطية ترجع عامة، كانوا 2 ديال 
املراحل، املرحلة األولى2005-2007، 1500 منطقة قروية اللي وصل 
لها التلفون، الشبكة من 2008 ل 2016، 9263 منطقة قروية اللي 
وصالتها GSM و99 % كانوا ب la 2G و 80 % ب la 3G يعني هاذ الوتيرة 
اللي م�سى بها املغرب وتيرة مهمة جد، املناطق اليوم احنا كنقولوا أننا 
عندنا 99 % من املخطط إيال عندكم مناطق اللي ما شفناهومش ما 
كنظنش عطيوهم لنا، ولكن هاذ ال�سي تنهضروا على 2G التلفون، دابا 
باألنترنيت %80 اللي كاينين اآلن دزنا LA FIBROUPTIQUE يعني كاين 
هاذ LA RNT هاد الوكالة كتتبع املتعاهدين اللي كاينين في املغرب باش 

يمكن يعطيوا بدقة أشنا هو أشنا هي الجودة اللي كاينة في كل منطقة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثرشسدثحمأني:

ما  اللي  كتهمنا  اللي  األقاليم  ذكرت  انت  املناطق  الوزير،  السيد 
زال فيها خصاص كبير من حيث التغطية، ألننا السيد الوزير نحذر 

من تعميق الهوة ما بين املجال الحضري واملجال القروي، كما وقع في 

التعليم واللي كنعيشوا اليوم النتائج دياله، السيد الوزير رغم املناطق 

اللي  الصبيب  الخدمات ألن  في جودة  كاين ضعف  تغطية  فيها  اللي 

كيتعاقد معه املواطن ما كيلقاش الصبيب الحقيقي، كاين إشهارات 

وال شركات كتبجح بعدد املشتركين، ولكن هاد ال�سي ما كيواكبوش 

واحد العمل لتجويد الخدمات، كاين كذلك إشكال ديال الضعف ديال 

التغطية في املدن وفي الرباط كيعانيوا املشتركين ألن حتى اإلشهارات 

اللي كتقوموا بها والتعبئات اللي كيعبؤوا املواطنين ما�سي هو الحقيقة 

اللي كيتم استغاللها، كاين إشكال السيد الوزير خاص فتح تحقيق 

في هاذ املسائل ألن العالقة بالنظري اللي كيتم اإلشهار ديالها بالواقع، 

وكنطالبوكم السيد الوزير كذلك ألن هاذ املسألة ديال الهاتف هي فيها 

فوائد حتى أمنية بالنسبة املناطق النائية، ألن راه كتلعب دور مهم، 

وخصوصا اليوم التالميذ اللي موجودين في العالم القروي ما كيتلقاوش 

املعرفة وما كيتلقاوش يعني واحد املتابعة الرقمية بحالهم بحال اللي 

في الحواضر، ولهذا السيد الوزير، خاص العناية لهاذ املناطق النائية 

والقروية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئبثلايسدثلايعسدثلاصةدق:

نبه  أنا  املحترم،  النائب  السيد  ذكر  ملا  باإلضافة  الوزير،  السيد 
»تنغير«  وإقليم  »ورزازات«  إقليم  في  النائية  املناطق  ديال  املجموعة 
اللي ال زالت تعاني من ضعف الصبيب إلى انعدامه، والسكان قدموا 
بشكايات الجهات املعنية منذ مدة ولم يتوصلوا بجواب، نموذج على 
ذلك جماعة »إغيل نومكون« بإقليم »تنغير«، ثم دواوير عديدة بجماعة 

»إيزناكن« بإقليم ورزازات »بتزناخت الكبرى«، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

في  للرد  الوزير  السيد  الكلمة لكم  هل من تعقيب إضافي آخر؟، 
حدود مدة التعقيب، تفضلوا.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

شكرا، اللي كنواعدكم وهو »ANRT« هاذ الوكالة متبعة اآلن بدقة، 
غادي نطلبو منهم أنهم يشوفو هاذ القضية ديال الجودة بدقة أكثر، 
وايال كان عندكم �سي مشاكل بحال هاذ ال�سي ديال »تنغير« اللي ما 
عنديش إيال يمكن ليكم تعطيوهم لنا نتبعوهم حتى هما وحدة بوحدة، 
 le هاذ املناطق مستحيلة أنه يكون فيهم �سي مشكل، احنا دايرين هاذ
côntrole يعني املستمر مع املتعهدين إيال عندكم �سي مسائل بحال 

هادو.. شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تنزيل  حصيلة  عن  هو  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات  جدا  الصغيرة  باملقاولة  للنهوض  الوطنية  االستراتيجية 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثمجدةثبنع8 سل:

لايسدثلا8ئيس،

شك8لثلايسدثلاأزي8ثلملحترم،

بعد مرور أربع سنوات على إطالق االستراتيجية الوطنية للنهوض 
باملقاولة الصغيرة جدا والتي تهدف إلى خلق مناخ مالئم لها وكذا تشجيع 
الوحدات الغير املهيكلة لالندماج في القطاع املنظم. نسائلكم السيد 
مع  أهدافها  ومقارنة  االستراتيجية  هذه  تنزيل  حصيلة  عن  الوزير، 

األهداف التي سطرت لها، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.
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لاصنةعلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبث لا 8دوسث يأنسث لايسدث
ولالست مةرثولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قميثلملكلفثبةالست مةر:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

كنشكر السيد النائب املحترم على هاذ السؤال والفريق ديالو أيضا، 
واحد  كتشكل  أنها  جدا  والصغرى  الصغرى  املقاوالت  ديال  املشكل 
الشق مهم ديال النسيج االقتصادي املغربي وهي اللي كتدخل العامل 
ديال االبتكار في النسيج املغربي، إذن هذا قطاع مهم جدا. الحكومة 
أهداف:  جوج  عندها  اللي  اإلجراءات  ديال  البرنامج  واحد  وضعات 
الهدف األول هو التحسين ديال اإلنتاجية ديال هاذ املقاوالت، والهدف 
الثاني هو تعزيز قدراتها التنافسية باش حتى هي تقدر تصدر وتدخل 
في املنظومات الصناعية اللي وجداتها الحكومة في إطار املخطط ديال 

التسريع الصناعي.

 ANPME الهيئة اللي كتقوم بهاذ العمل هي وكالة مقاوالت املغرب
والعمل ديالها كيتما�سى مع االستراتيجية الصناعية ديال الحكومة، 
الدليل على هاذ ال�سي هو أن %83 ديال املقاوالت اللي كتعطي هاذ 
الوكالة الدعم هي مقاوالت اللي كتنتمي لهاذ املنظومات الصناعية إذن 
هي كتخدم مع هاذ املقاوالت الكبرى وكتخدم مع الخارج، donc هذا 
معطى مهم جدا باش نعرفو آش كنديرو فهاذ البرنامج. هاذ الوكالة ديال 
املغرب املقاوالت عندها واحد خارطة طريق 2015-2020 وكترتكز على 3 
ديال األصناف ديال املنظومات: كاينة املنظومات الصناعية، املنظومات 
املقاوالتية واملنظومات الرقمية. وباختصار نقول لكم أن املبلغ اإلجمالي 
السنوي اللي كيكون فهاذ البرنامج هو أكثر من 700 مليون درهم سنويا، 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا  والتنمية،  العدالة  فريق  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثإيمةنثلاسعقأبي:

مرحلي  تقييم  عن  هو  اآلن  الحديث  الوزير،  السيد  كنشكرو 
لالستراتيجية ديال 2013 املتعلقة باملقاوالت الصغيرة جدا وهو، نحن 
محتاجون إليه كممثل األمة لكي نصل إلى مجموعة من الخالصات حول 
اإلنجازات التي تم إنجازها، ونذكر بعض األمثلة، مثال في مجال تنزيل 
املشروع مجموعة من البنود اإلستراتيجية على املستوى الجهوي، فين 
وصلت؟ ألن عدد من الجهات تعاقدت مع الحكومة، وما عرفناش فين 
وصالت هاذ العقود، ولكن عدد من الجهات لم يتم التعاقد معها لحد 

اآلن، وهذا بند مهم من البنود اإلستراتيجية؛

ثانيا- هناك عدد منها املقاوالت الصغيرة جدا تعاني من اإلفالس 

وتعاني من عدد من الصعوبات، شنو اإلجراءات اإلستعجالية التي ترتئي 
الحكومة القيام بها إليقاف نزيف بخصوص هاد املقاوالت الصغيرة 
املتعلقة  اإلشكاالت  تعاني من  املقاوالت  أكثر  هي  أن  جدا؟ خصوصا 
باإلقتصاد الوطني، إذا كانت صعوبات على املستوى االقتصادي على 
املستوى السيا�سي كتأثر بها املقاولة الصغيرة جدا أكثر من املقاوالت 

األخرى؛

النقطة الثالثة هي اإلشكال الذي تعاني منه أيضا هذه املقاوالت 
فيما يتعلق بتسلم املستحقات ديالها في وقت، خصوصا أنها تحتاج إلى 
إجراءات استثنائية ليست هي اإلجراءات التي تقدم للمقاوالت الكبرى أو 

املقاوالت املتوسطة لتسلم املستحقات ديالها؛

أخيرا نتكلم عن إلى أي مدى ساهمت هذه اإلستراتيجية في إدماج 
القطاع املهيكل؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، التعقيبات اإلضافية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثخةادثلملنصأري:

لايسدثلاأزي8ثلملحترم،

لتنمية  اإلستراتيجي  للمخطط  عند وضعكم  خيرا  استبشرنا  لقد 
غرف التجارة والصناعة والخدمات باملغرب في واليتكم السابقة، حيث 
أن مجموعة من الغرف انخرطت في هذا املشروع الذي وضعتم تدابير 
تنفيذه للفترة املمتدة ما بين 2016 و2020 في إطار برنامج تعاقدي، 
والذي يدخل في إطار اإلتفاقية اإلطار التي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 
أبريل 2014 بالدار البيضاء تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، وإلى حدود الساعة لم يتم تفعيل 
وذلك  التمويل  وآليات  الدولة  التزامات  وتحديد  التعاقدي  البرنامج 
بهدف تأهيل الغرف لتحسين خدماتها ولتلبي انتظارات التجار والصناع 
والخدماتيين، لذا نرجوكم إخبارنا السيد الوزير عن اإلجراءات التي 

سوف تتخذونها إلخراج البرنامج املذكور إلى حيز التنفيذ، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

ولاكجةرةث لاصنةعلث وزي8ث لاعلمي،ث ح سظث مأاليث لايسدث
ولالست مةرثولالقكصةدثلا8قمي:

الغرف أنا اللي متبعهم شخصيا، يعني داك ال�سي اللي درنا مع الغرف 
لحد اآلن محال واش تدار في هاد 20 سنة اللي دازت، جمعنا الغرف على 
12 غرفة واعطيناها يعني مجال باش توصل لواحد املستوى دولي، ألن 
الغرف في أوروبا هي اللي كتسير املوانيء واملطارات وداك ال�سي، الغرف 
عندنا مازال ما وصلناش لهاد املستوى، هاد التعطيل لي كاين من الغرف 
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ما�سي من الوزارة اسمح لي، أنا اللي تنترأس هاد يعني املجلس اللي متبع 
الغرف يوميا، أنا اللي متبعو، لحد اآلن مازال، باقي ما وصلوش الغرف 
للمستوى اللي تيستحق املغرب، ايال بغينا نكونو واضحين ما زال ما 
ي غادي 

ّ
وصلوش الغرف في املغرب للمستوى اللي كيستحقو املغاربة، مل

يوصلوا حنا موجودين، هداك العقود اللي داروا أنا اللي درتهم وأنا 
موجود، باش نزيدو للقدام، ولكن باش نخدمو الغرف يمكن لها توصل 

لواحد املستوى مهم جدا، حنا بعاد من هاد املستوى، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السؤال املوالي هو يتعلق بمخطط التسريع الصناعي 2014-
2020، وهما سؤاالن اقترح عليكم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 
النواب  والسادة  للسيدات  األول  الوزير،  السيد  لذن  من  موحدا 
النواب من  والسادة  للسيدات  والثاني  الحركي  الفريق  املحترمين من 
فريق التجمع الدستوري، الكلمة للفريق الحركي، تفضلوا أحد السادة 

النواب.

لانةئبثلايسدثتمةلثاع أ:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدثلاأزي8ثلملحترم،

بتأهيل  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  قوي  إقتصادي  نسيج  إرساء  إن 

من  االستثمار،  وتحفيز  املغربية  واملقاولة  الصناعي  القطاع  وتقوية 

التسريع  مخطط  ودعم  تفعيل  إجراءات  عن  نتساءل  املنطلق  هذا 

الصناعي2014-2022 وال سيما الرفع من تنافسية اإلقتصاد الوطني 

لإلستثمار،  جديد  ميثاق  اعتماد  األعمال،  مناخ  تحسين  ومواصلة 

تحفيز املقاولة الوطنية وتمكينها من شروط األفضلية، التوزيع املجال 

الجهوي الستثمارات ذات الطبيعة الصناعية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة ألحد السادة النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثحينثعأكةشة:

لايسدثلا8ئيس،

التسريع  تنزيل مخطط  في  أين وصلتم  الوزير، كنسألوك  السيد 

الصناعي؟ وشنوهما وفين وصلتوا حتى في اإلعتمادات اللي تعطاوا؟ 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير، تفضلوا

ولاكجةرةث لاصنةعلث وزي8ث لاعلمي،ث ح سظث مأاليث لايسدث
ولالست مةرثولالقكصةدثلا8قمي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شك8لثلايةدةثلانألب،

إيال اسمحتوا نعطيكم بعض املعطيات فيما يخص هاذ املشروع 
أننا درناه على هاذ املنظومات  إيال تذكرتوا  التسريع الصناعي،  ديال 
إيجابية وغنعطيكم بعض  نتائج  اللي عطاوا   LES ECOS-SYSTEME
التفاصيل إيال مشينا للقطاع ديال السيارات، درنا 4 ديال املنظومات 
وكان عندنا هدف أنه يكون 56 ألف و500 منصب شغل جديدة، إيال 
خدينا بوجو، درنا معهم واحد العقد باش يديروا 200 ألف سيارة في 
العام، 200 ألف محرك، 11 مليار ديال الدرهم سنويا يشريوها ديال 
أجزاء السيارات من املغرب، تبعوا معايا هللا يخليكم ألن هاذ األرقام 
مهمة جدا، لحد اآلن ما زال ما عمرنا عطيناهم، وكنا اتفقنا معهم 
 TECHNICIENS SUPERIEURS أنهم غادي يشغلوا 1500 مهندس و
ووصلوا ل 60 % في القيمة املضافة اللي غادي تبقى في املغرب، كنعرفوا 
أننا كنا تقريبا 28 % نعطيكم النتائج يعني ديال ديالهم اليوم، املعمل 
ديالهم راه هو خدام قرب يسالي في القنيطرة، ال ديال السيارات وال ديال 
املحركات، كنا متافقين معهم باش يكونوا في 1500 مهندس في 2019 
اليوم وصلوا ل 1200 مهندس اللي مشغلين، شركة ALTRAN يعني هاد 
ال�سي يمكن لكم تشوفوه، كنا متافقين معهم ب 11 مليار باش يشريوا 
أجزاء السيارات اليوم وصل ل 7 مليار اللي دوزوها ككموند ألن في هاذ 
 LES هادوا دوزوا هاذ DONCالقطاع 4 سنين من قبل كتشري أجزاء
تخرج  غادي  اللي  والسيارة  مليار   7 ل  وصلوا  اآلن   COMMANDES
في 2019 من القنيطرة غادي يكون فيها 60 % ديال القيمة املضافة 
املغربية، فهذا مهم جدا، رونو حتى هم درنا معهم عقد جديد، اللي 
وصلنا اليوم وهو 2016 صدرنا 60 مليار ديال الدرهم ديال السيارات، 
اللي هو تقريبا 2 داملرات رقم املعامالت ديال OCP ما عمر �سي قطاع 
ما سبق OCP هاد السنة وصلنا ل 60 مليار فيه 50 % ديال القيمة 
املضافة إذن بقات 30 مليار في املغرب، جينا من تقريبا 6 د املليار5.8 
داملليار اللي كانت ديال القيمة املضافة في املغرب اليوم وصلنا ل 30 
مليار هذا رقم ديال السيارات، ديال أيضا في قطاع الطيران، العقد اللي 
عندنا مع بوينغ ديال مليار ديال الدوالر سنويا ديال أجزاء الطائرات اللي 
تيشريوا من املغرب و ALTRAN مع BOMBARDIER اللي احنا خدامين 

معهم اليوم باش نصاوبوا معهم هاذ املنظومة ديالهم.

في قطاع النسيج، تغير تماما، عقلتوا هذه سنوات كان قطاع النسيج 
غادي وكينزل رقم املعامالت دياله، هذه السنتين األخيرة يعني تغير تماما 
ألن كان داك �سي كيتسمى LA MENTEXTILE باش كيصاوبوا الثوب 
والصداف والخيط وكذا ماعندناش املغرب بدينا كنصنعوهم وغادي 

نزيدوا فهاذ املنظومات باش يكونوا نتائج مهمة.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب 
املحترم.

لانةئبثلايسدثتمةلثاع أ:

شكرا السيد الوزير على الجواب، غير أنه البد من التأكيد على أن 
املقاوالت الصغرى واملتوسطةفي حاجة ماسة للدعم والتأطير خاصة 
في املناطق القروية ألن هاذ املقاوالت السيد الوزير تتعاني العديد من 
املشاكل واإلكراهات خاصة على مستوى البنيات التحتية، املواكبة من 
قبل مراكز االستثمار، ثانيا السيد الوزير البد من التأكيد على أهمية 
التوزيع العادل للمناطق الصناعية على املستوى الوطني والجهوي فمثال 
جهة فاس مكناس عامة وإقليم موالي يعقوب خاصة ال يتوفر على أي 
منطقة صناعية بالشكل الذي يمتص البطالة التي تعاني منها املنطقة، 
منطقة موالي يعقوب، ويحفز املقاوالت على االستثمار باإلقليم الذي 

يعاني من مشكل البطالة.

وفي األخير السيد الوزير، نأمل أن تحقق هذه االستراتيجية أهدفها 
خاصة على مستوى التشغيل وتحقيق العدالة االجتماعية ومحاربة 

الفقر في جميع الجماعات الترابية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة ألحد السادة النواب من فريق التجمع الدستوري في إطار 
التعقيب، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثحينثعأكةشة:

ما يمكنا إال نهنيو الحكومة ونهنيوك على الوتيرة باش غادي هاذ 
التنزيل، وهذا كيدفعني باش نقول بأن خاص يكون واحد مخطط آخر 
ابتداء من 2018 ألن غادي تكون كملتيو كل �سي إن شاء هللا، اللي بغيت 
نسألك وهو كاين واحد التوازن في هاذ املخطط فيما يتعلق باملناطق 
الصناعية الحرة، ولكن بغينا يكون واحد التوازن ما �سي غير ما بين 
الجهات بغينا واحد التوازن داخل الجهات، ولهذا على سبيل املثال جهة 
الدار البيضاء سطات إقليم بنسليمان ما عمرو ما استفد من طرف 
الدولة بأي تشجيع منطقة صناعية حرة اللي غادي تجلب االستثمار في 
إقليم بنسليمان اللي هو قريب من الدار البيضاء واملحمدية ومن الرباط، 
بنسليمان.  في  تكون  الحرة  الصناعية  املنطقة  هاذ  أن  نطالب  ولهذا 
الحاجة الثانية السيد الوزيراملقاوالت الصغرى والصغيرة في املغرب في 
حاجة إلى مخطط خاص للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، ملاذا؟ ألن هذا 
هو اللي غادي يشجع الشباب املغربي باش يدخل في هذاك تكون عندو 
روح املبادرة في عوض ما الشباب يقلب باش يخدم مع الدولة غادي 
يقلب باش يدير مقاولة ديال صغيرة أو متوسطة وغيعول على راسو 

كيف دايما ...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ نمر إلى السؤال املوالي وهو حول 
تأهيل العنصر البشري في املجال الصناعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثنأرثلادينثلاه8و�شي:

بعد توقيع املغرب اتفاقيات مع مجموعة ..... لبناء مدينة محمد 
السادس الصناعية طنجة تيك على مساحة 500 هكتار، فإننا نسائلكم 
في  البشري  العنصر  بتأهيل  يتعلق  فيما  حكومتكم  استراتيجية  عن 

املجال الصناعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

ولاكجةرةث لاصنةعلث وزي8ث لاعلمي،ث ح سظث مأاليث لايسدث
ولالست مةرثولالقكصةدثلا8قمي:

 cité mohammed شكراعلى السؤال، هاذ املنطقة مهمة جدا ديال
فيها  داخل  مهمة  مشاريع  يكون  غادي  يعني  فيها   6 tanger-tec
 plan. d‘accélération تكوين وتأهيل ديال املوارد البشرية إيال شفنا
industrielle في التسريع الصناعي اللي كان في 2014/ 2020 كانت واحد 
الوتيرة مهمة جدا، أنا تنظن أنه في املغرب غادي يكون قالل البلدان في 
 un.recensement العالم اللي داروا هاذ ال�سي اللي دار في املغرب درنا
دقيق تقريبا شركة بشركة، عرفنا بالضبط أشنا هو آش غادي يحتاجو 
في الخمس سنين اللي غادي تجي، أوال الكفاءات، ثانيا شنو هي الجهة 
 l‘OFPPT اللي خاصهم يكون فيها، وثالثا آش من سنة، وحنا خدامين مع
كنوجدوا هاذ الشباب يعني ال في طنجة وال في غير طنجة في املغرب ككل، 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثنأرثلادينثلاه8و�شي:

السيد الوزير، نشكركم على املجهودات التي تبذلونها، ولكن السيد 
الوزير نحن على مستوى الجهة نريد أن نرى األشياء ملموسة تقوم بها 
الحكومة ونريد من الحكومة أن تضمن مناصب الشغل ألبناء الجهة 
في هذه املشاريع وال نريد أن يقع لشبابنا على مستوى الجهة ما وقع 
لهم إبان إحداث شركات رونو أو امليناء املتوسطي بحيث الشركة كانت 
تبحث عن شباب متكون في املجال التقني وفي املجال الصناعي للسيارات 
وكانت تجد صعوبة في الحصول على شباب متكون في هذا املجال من 
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الجهة، لهذا السيد الوزير على الحكومة أن تستبق األحداث وتحدث 
التكوينات  تصبح  حتى  الصناعي  التقني  املجال  في  للتكوين  معاهد 
التي تقدمها هذه املعاهد تالئم متطلبات وحاجيات املشروع الصيني 
فالحكومة  وبالتالي  بالجهة،  األخرى  املشاريع  من  وغيرها  الصناعي 
مطالبة بالقيام بمجهودات كبيرة من أجل إحداث هذه املعاهد وتطوير 
املعاهد املوجودة لتكوين شباب الجهة وتأهيلهم لإلندماج بسهولة في 
سوق العمل خصوصا وأن املشروع الصيني سيعمل على خلق 90 ألف 
منصب شغل في الجهة، ومن تم السيد الوزير نقول لكم على الحكومة 
أن تمتلك رؤية واضحة في مجال التكوين والتأهيل بخصوص شباب 

الجهة وبصفة خاصة وشبابها بصفة عامة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا هل من تعقيبات إضافية، الكلمة لكم السيد الوزير فيما 
تبقى من الوقت للرد على التعقيب، انتهى الوقت، السيد الوزير معذرة، 
نمر للسؤال املوالي، آ تعقيب إضافي، معذرة تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثبأاعيشثللحج8لوي:

السيد الوزير، التأهيل البشري ببالدنا يحتاج للتخطيط العقالني 
إقليم  من  املثال  العرض،  ولتنوع  املتداخلين  بين  للتنسيق  يحتاج 
الفحص-أنجرة السيد الوزير اللي كيعرف إقالع اقتصادي كبير ورغم 
ضخامة العرض ومحدودية الطلب السيد الوزير لحد اآلن عجزنا كاملين 
عن التأهيل وإدماج أبناء اإلقليم في هذه املشاريع، نتمناو السيد الوزير 
إعادة النظر في هاذ البرامج عبر تقييم موضوعي لها إنصافا للشباب 
وتماشيا مع مضامين الخطاب امللكي األخير املرتبط بالشباب وخصوصا 

شباب العالم القروي، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
التعقيب، تفضلوا السيد الوزير.

ولاكجةرةث لاصنةعلث وزي8ث لاعلمي،ث ح سظث مأاليث لايسدث
ولالست مةرثولالقكصةدثلا8قمي:

نتائج مهمة جدا وهو فيما  في طنجة أعطى  تدار  اللي كان  شكرا 
الناس، في  .... صاوبنا يعني معهد باش تكونوا  يخص املنطقة الحرة 
هاد les metiers هاد اللي هو مهم جدا ال للمغرب وال خارج املغرب، 
وأيضا كيف شرتي ليه املعهد التكوين ديال رونو أعطى نتائج إيجابية 
حتى هو، منين كنا في طنجة األسبوع املا�سي مع سيمانس، الرئيس ديال 
سيمانس منين درنا اإلفتتاح قالي عندنا 600 ديال املهندسين مغاربة 
في هاذ املعمل ما عندناش بحالهم سيمانس في العالم، و لهذا 2 ديال 
املسائل داوا خاضوا 20 منهم باش يمشيوا يفتحوا املعمل ديال بريطانيا 

اللي تفتح هاذي شهر ونصف، عشرين ديال املغاربة ديال املهندسين 
املغاربة مشاو لتم وقرروا على هاذ القضية ديال الكفاءات املغربية أنهم 
يفتحوا معمل آخر في الحجم ديال املعمل األول، األول فيه 13 هكتار 

والثاني غادي يكون فيه 13 هكتار ب 600 مهندس، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، نمر للسؤالين اللذين هما وحدة املوضوع وهما رقم9 و11 
بجدول األعمال، األول من فريق األصالة واملعاصرة حول تقييم تطبيق 
القانون القا�سي بحظر األكياس البالستيكية، تفضلوا أحد السادة 

النواب املحترمين.

لانةئبثلايسدثوحمدثشأكي:

لايسدثلا8ئيس،

األكياس  إستعمال  مظاهر  استمرار  ظل  في  الوزير،  السيد 
البالستيكية في جل مناطق اململكة، نسائلكم حول تقييمكم لتطبيق 
القانون رقم 77.15 القا�سي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك 

واستيرادها وتصديرها وتسويقها وإستعمالها؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

سؤال في نفس املوضوع عن حصيلة سنة على منع تداول األكياس 
البالستيكية، سؤال في نفس املوضوع عن حصيلة سنة على منع تداول 
األكياس البالستيكية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثم8لس:

لايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، بعد مرور أزيد من سنة، ما هي حصيلة منع قرار 
تسويق واستخدام األكياس البالستيكية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

ولالست مةرث لاصنةعلث وزي8ث لاعلميث ح سظث مأاليث لايسدث
ولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قمي:

شكرا على هاذ السؤال املهم جدا، قبل ما يكون املنع، كانو محاوالت 
قبل كنا كنجمعو البالستيك وكنحرقوه وكنقولو لهم هللا يهديكم وكذا.. 
 le bio-dégradable ما عطاش النتائج، يعني كانت محاولة ثانية داك
كانوا كيجيب واحد املادة كيديروها فهداك البالستيك باش يمكن لو 
يذوب. دابا إيال عرفتو داك sac ديال البالستيك باش يمكن لو يذوب 
خصو بين 100 عام و400 عام وهو كيلوث البيئة. ما عطاوش النتائج ألن 
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في األول كانو كيديرو هذوك املواد، وفي األخير حيدوهم، عاود رجعنا ل 
sacs بالستيكيين القدام. فوصلنا لحل وحيد وهو نمنعو هاذ األكياس، 
ألن املغرب فهاذ.. يعني وصلنا لواحد الرقم قيا�سي ديال 26 مليار ديال 
األكياس اللي كنستهلكو سنويا، احنا من البلدان األولى في العالم. اللي 
منعنا وهو هذوك األكياس اللي كيسميوهم les sacs de caisse ولكن ما 
منعناش هادوك األكياس ديال الفالحة وديال الصناعة وديال التجميد 
وديال األزبال، هادو بقاو، يعني يمكن لهم يكونو. فبدينا عدة مشاريع 
ثانيا  دابا واجد؛  كل�سي  املراسم خرجو  التشريع وصلنا..  فيما يخص 
الرقابة 2534 عملية في املصانع، 439.788 ديال العمليات في التجارة، 
 .la contrebande وصلنا ل456 طن اللي حيدنا، يعني 53 طن جاية من
هادو املشاكل املهمة جدا، فكانو وصلو 562 مشاو للمحكمة ووصلنا اآلن 
ل450 مليون سنتيم ديال الغرامات. فهاذ الشركات اليوم جاوا شركات 

جداد، 57 شركة اللي كيصنعو أكياس ديال الورق وديال البالستيك 

الغير املنسج والبالستيك املنسج، وفتنا 10 ديال املليار ديال األكياس 

نواكبو هاذ  الدرهم باش  200 مليون ديال  اليوم. درنا صندوق فيه 

الشركات، اليوم يعني استهلكنا منو 65 مليون ديال الدرهم واستفادت 

منو 24 شركة اللي خالو هادوك مناصب الشغل اللي عندهم وخلقو 

640 منصب شغل. طبعا بعض الشركات اللي ما جاوش لعندنا وشدو 

ما شفناهمش، هما الشركات اللي جاو تقدمو عندنا منهم 24. تجمعات 

8800 طن اللي تحرقات ديال هاد sacs بالستيكية. كنظن أنه النتائج 

ديال  بعض  كاين  ألن  البال،  رادين  نبقاو  لكن خصنا  إيجابية،  اآلن 

املستثمرين فهذا القطاع ما بغاوش يفهموا أنه هاذ ال�سي ما غاديش 

نوقفو فيه. هاذ األكياس البالستيكية ما غاديش نطلقو منهم ألن لوثو 

املغرب، كطلبو أنه األطفال ديالنا...

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

السيد النائب.

لانةئبثلايسدثوحمدثشأكي:

السيد الوزير، أجمعت كل الدراسات في العالم على أن األكياس 

البالستيكية تشكل تهديدا للحياة فوق األرض، وسارعت الدول تباعا 

ملنع هذا املنتوج، وكان دور بالدنا في 2015 لقانون 77.15 لينفذ في 
يوليوز 2016. ولكن مع ذلك السيد الوزير، ال تزال هذه األكياس تدور 

في املغرب في األسواق، في املدن، ثم السيد الوزير، املادة 5 من هاذ 

القانون تق�سي بخلق أعوان خاصين بتحديد هذه املخالفات وضبطها، 

أين وصلت هذه املهمة؟ وهل شكل هؤالء األعوان للقيام بهذه املهمة؟ 

إن األكياس البالستيكية السيد الوزير، ال تزال في أرضنا وتهدد بيئتنا 

وغاباتنا وتهدد مياهنا وتهدد أطفالنا، فعلى الحكومة أن تقوم بدورها...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق اإلشتراكي في إطار التعقيب، 
تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثم8لس:

السيد الوزير، هاذ القانون 77.15 تيذكرنا بقانون 15.91 املتعلق 
بمنع التدخين في األماكن العمومية واللي تيجمع بهاذ جوج القوانين هو 
الصعوبة نتاع التطبيق ديالهم وإخراجهم لحيز الوجود، إلنعدام بدائل 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  في  احنا  الوزير،  السيد  واقعية. 
والفريق اإلشتراكي خضنا معارك وصدرنا بالغات عديدة بينا من خاللها 
إلى أرض الواقع، ألنه عندو واحد  القانون  التنزيل نتاع هاذ  صعوبة 
الكلفة إجتماعية كبيرة على العّمال اللي تم التسريح ديالهم، وكذلك 
على املقاوالت اللي ما استطعاتش االنخرط في البرنامج الحكومي اللي 

وضعتوه إليجاد بدائل األكياس البالستيكية.

السيد الوزير، ال القانون وال النصوص التنظيمية، ال القرارات، 
وال املراسيم الوزارية، ال األحكام، وعلى العقوبات وال الصندوق اللي 
وضعتوه كانوا كافيين باش يحدومن الظاهرة نتاع التداول نتاع أكياس 
البالستيك وتغيير السلوك الجماعي، البدائل اللي توضعات غير عملية 
السيد الوزير، األسواق الشعبية تاتغزوها امليكا، احنا سرعنا بإخراج 
هاذ القانون لدواعي بيئية ولكن اللي ترتب عليه هو التهريب، غالء امليكا 
السيد  السرية،  املعامل  وإنعاش  للكيلو  درهم   45 إلى  درهم   20 من 

الوزير، حتى املقاوالت اللي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية؟ أعتقد 
في هذا  واألخير  املوالي  للسؤال  نمر  الوزير،  السيد  انتهى  الوقت  بأن 
القطاع وهو عن الحصيلة األولية إلستراتيجية املغرب الرقمي 2020 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثعزلوي:

إستراتيجية املغرب الرقمي 2020؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لاصنةعلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبث لا 8دوسث يأنسث لايسدث
ولالست مةرثولاكجةرةثولالقكصةدثلا8قميثلملكلفثبةالست مةر:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

أشكر السيدة النائبة والفريق ديالها على هذا السؤال، إستراتيجية 
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املغرب الرقمي هي إستراتيجية مهمة جدا، الهدف منها هو نجعلو من 
املغرب واحد الدولة اللي كتنتج التكنولوجيات وما�سي هي غير كتستهلكها 
اللي غادي تستعملها هاذ  الرافعات  العدد ديال  فقط، وكاين واحد 

اإلستراتيجية:

-الرافعة األولى هي مبادرة الحكومة اإللكترونية وهي مبادرة مهمة 
املواطن  بين  ما  اإلحتكاك  املناسبات  ديال  للتقليص  بالنسبة  جدا 
واإلدارة؛ كاين أيضا التقليص ديال الفجوة الرقمية وهذا مهم جدا 
بالنسبة للمواطنين القاطنين في العالم القروي؛ كاين أيضا التحويل 
الرقمي ديال النسيج اإلقتصادي املغربي، وقطاع الخدمات املرحلة اللي 
هو كينتج واحد العدد مهم ديال مناصب الشغل هذا القطاع يمكن 
مناصب  ديال  العدد  مرات   2 ونضاعفو  قوية،  دفعة  واحد  نعطيوه 

الشغل خصوصا مع السوق األوروبي؛

كاين أيضا رافعة خلق منصة إفريقية فرنكوفونية في املغرب فيما 
يخص الرقمنة، وأيضا التكوين والتدريب ديال املوارد البشرية؛

وأخيرا كاين التكييف ديال نموذج العمل ما بين املقاوالت الصغرى 
واملقاوالت الكبرى واملشاريع ديال الحكومة اإللكترونية.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي  واملعاصرة،  األصالة  فريق  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثعزلوي:

السيد الوزير، شهدنا مرور العديد من اإلستراتيجيات، اختلفت 
املغرب  بإستراتيجية  بدءا  واحدا  دائما  كان  املسمى  لكن  مسمياتها، 
الجديدة  فاالستراتيجية  الرقمي،  املغرب  فإستراتيجية  اإللكتروني، 
املغرب الرقمي 2015-2020. عدد هائل من الدراسات، لكن الحصيلة 
�سيء  ينجز  لم  جدا،  هزيلة  هي حصيلة  الحصيلة  املنجز؟  عن  ماذا 
الحكومة  برنامج  للمغرب،  الرقمية  التطلعات  مستوى  إلى  بالنسبة 
اإللكترونية نموذجا، لم يتوفق بعد في تحسين أداء اإلدارة، في تحسين 
مناخ األعمال، مواكبة املقاوالت، اليوم أقل من %10 من الخدمات 
اإلدارية هي متوفرة ومتاحة عبر اإلنترنت، وهذا هزيل وقليل جدا في مغرب 
2017، كذلك هنالك جهد مطلوب من أجل االستجابة لالحتياجات 
واملواطنين   ،2017 سنة  نهاية  في  أننا  يعقل  ال  للمواطنين،  الرقمية 
كيحتاجو أنهم يقومو بالتنقل وبانتظار ساعات طوال من أجل الحصول 
على وثائق إدارية بسيطة وعادية جدا، هذا غير معقول، هذا غير مقبول 
السيد الوزير. أنتم مؤمنون على ورش فيه إيجابات وفيه انتظارات 
حقيقية وفرص حقيقية لدعم اإلقتصاد الرقمي، فاإلقتصاد الوطني، 
فالتنمية، فخلق فرص الشغل لشابات وشباب هذا الوطن وطاقات 
وذكاء املغرب املعطل، اللي ما كيستافذش منو هاذ البالد. كتوفرو على 
كل اإلمكانيات من أجل تحقيق هذا وأكثر وكمعارضة مسؤولة سنعود 

لطرح هذا املوضوع ملتابعة مدى التقدم في إطار إستراتيجيات املغرب 
الرقمي، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ نشكر السيدين الوزيرين على 
حسن مساهمتهما في هاته الجلسة ونرفع الجلسة ملدة 10 دقائق ألداء 

صالة العصر.

لايسدثرئيسثللجليل:

أماكنكم  خذوا  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  تفضلوا 
من فضلكم. على بركة هللا نستأنف أشغال هاته الجلسة وننتقل إلى 
القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بالتنمية املستدامة في سؤال أول في 
هذا القطاع عن تدبير النفايات ومعالجتها وفق املعايير الدولية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا أحد 

السادة النواب، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثغس لثبدرون:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

تدبير  مجال  في  سياستكم  عن  الدولة  كاتبة  السيدة  نسائلكم 
النفايات الصناعية واملنزلية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيدة الوزيرة، تفضلي.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شكرا للفريق املحترم على طرح هذا السؤال املتعلق بشأن تدبير 
النفايات ومعالجتها وفق املعايير الدولية. كما تعلمون أن الحمد هلل بلدنا 
كيتميز أنه من البلدان التي تتوفر على مدخلين لتدبير النفايات، املدخل 
التنظيمي التشريعي وكذلك مدخل التخطيط والبرمجة، وبالتالي واليوم 
واحنا في أفق أن نصل لنربح التحدي، لنصل ألن ننطلقو من هاذ ترصيد 
كل ما لدينا في املجالين سواء املستوى التشريعي والتنظيمي، وكذلك 
مستوى التخطيط والبرمجة، من مستوى الجمع إلى مستوى التثمين 
وأن يصبح هذا املجال مجاال لخلق فرص الشغل وكذلك مجال لخلق 
3 مستويات نشتغل عليها حاليا وفق  الثروة. وبالتالي ستكون عندنا 
هاذ املنظور وهاذ الرؤية أن نصل بتدبير النفايات إلى ورش اجتماعي 
واقتصادي تنموي للتنمية املستدامة، وبالتالي في تعزيز هاذ الرصيد من 
الجانب التنظيمي والتشريعي ثم ألول مرة ما كنشتغلوش باملدى الزمني 
ديال  خما�سي  مخطط  ديال  خماسية  وضعنا خطة  اليوم  السنوي، 
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2017-2021 وكذلك أخضعنا الدعومات للجماعات الترابية ملعايير من 
أجل خدمة هذا التوجه.

لايسدةثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة السيدة الوزيرة. تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثغس لثبدرون:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

رغم ما تقدمتم به السيدة كاتبة الدولة، إال أننا اليوم يجب أن 
وال  املنزلية  ال  النفايات  تدبير  إشكال  تجاوز  تستطيعوا  لم  أنكم  نقر 
الصناعية، هذا القطاع الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، والذي 
من املفروض أن يشكل رافعة اقتصادية وإيكولوجية مهمة الزال يعرف 
تأخرا كبيرا. اليوم يجب أن نطرح عدة أسئلة هل الوزارة قادرة على 
بدل  التدوير  إعادة  باعتماد  إيكولوجية،  بطريقة  النفايات  معالجة 
عملية الطمر والحرق املتجاوزة واملرفوضة، واآلن وأنا أكلمكم السيدة 
كاتبة الدولة، في إقليم آسفي الساكنة تعاني جراء حرق النفايات بمطرح 
الوحدات  تجاوزات  ضبط  على  قادرة  الوزارة  هل  باإلقليم،  األزبال 
الصناعية أم تتساهلوا معها على حساب الشأن البيئي؟ بدل االنخراط 
في اقتصاد أخضر مستدام. اليوم في إقليم أسفي أعطيت إنطالقة تيهيء 
تاريخ فتح آخر، وحتى  املنزلية وإغالقه دون تحديد  النفايات  مطرح 
املطرح الجديد يجب أن يكون وفق معايير دولية كنحترمو فيها املواطن، 
إلى جانب هذا الحكومة ولألسف تفاجيء ساكنة أسفي وتعلن عن بناء 

أكبر مطرح طمر النفايات السامة املتحصلة من احتراق الشاربون...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر 
للسؤال املوالي، تفضل السيد النائب املحترم، تفضل.

لانةئبثلايسدثعبدثللحقثلاش سق:

نسائلكم عن مطرح مدينة الدار البيضاء، هذا املطرح الذي أصبح 
مستنقع ديال األمراض، مطرح عشوائي فيه النفايات الطبية والنفايات 
املنزلية والنفايات الصناعية. التدبير ديال املطرح بطريقة تقليدية غير 
تقنية، دخاخين متصاعدة في الوجه ديال الدار البيضاء وكأن عندنا 

تشيرنوبل تماك.

هنا السيدة كاتبة الدولة، هنا املواطن كلو ال بإقليم مديونة وال 
بإقليم النواصر وال بعمالة عين الشق وال بساكنة الدار البيضاء عرفوا 
واحد النوع ديال الحساسية ألن ديك البكتيريا كتحرق وكتغطي أجواء 
مدينة الدار البيضاء. نطلب منكم تقلبو على واحد املساحة ديال 100 
هكتار بدون جوار وتحترموا املواطن ديال الدار البيضاء واملواطن بصفة 

عامة ألن هاذ املواطنين راهم رعايا صاحب الجاللة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

لايسدثلانةئبثلملحترم،

وفيه  متعددين،  شركاء  وفيه  تعاقد  فيه  النفايات  تدبير  أوال 

مسؤوليات كذلك أوال متعددة، ثانيا مسؤولية مشتركة بالتالي ال فيما 

يتعلق بالسيدة النائبة املحترمة بفاس وال بالدار البيضاء، فعال كاين 
إشكاالت نقط سوداء، ولكن اليوم، وإن شاء هللا نمشيو اللجنة ونّداكرو 

ألن هذه فيه تفاصيل جد دقيقة وكذلك تتعلق بمعطيات تقنية نتكلمو 

على أننا عندنا رؤية ألول مرة ما مشيناش باش نغلقو املطارح ونمشيو 

للمطارح املراقبة ونخليو نقط سوداء، اليوم عندنا رؤية أن ال بد في كل 

عمالة أو إقليم أو جهة البد أن تكون عندنا مركز للتثمين، لطمر وتثمين 

النفايات، بالنسبة للدار البيضاء راه العقار راه هو وجد ديال 35 هكتار 

.bureau ديما تقريبا أسبوعيا  d‘études قرب مديونة، الدراسة قيد

الداخلية  وزارة  ديال  املمثلين  مع  بشراكة  الجهوية  املديرية  كنتالقى 

واملمثلين ديال الجماعات الترابية من أجل حل...

لايسدثرئيسثللجليل:

التدفئة  املوالي عن معضلة  للسؤال  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

باملناطق الباردة والحلول املقترحة للسيدات والسادة النواب من فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحدهم مشكورا، تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمأاأدثمه8يل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدةثكةتبلثلادوالثلملحترمل،

ما زال االعتماد بشكل كبير على الحطب في مجال التدفئة باملناطق 

الغابوية في بالدنا. لذا  الثروة  الباردة يمثل عامال رئيسا في استنزاف 

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن التدابير واإلجراءات التي اتخذتموها 

بما  املعضلة  لهذه  الناجعة  الحلول  إيجاد  بهدف  اتخاذها  املزمع  أو 

يتيح الجمع بين مطلب تقوية مناعة البيئة وضرورة ترشيد النفقات 

يتم اإلستفادة من  العمومية والخصوصية على حد سواء، وملاذا ال 

بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا املجال وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيدة الوزيرة، تفضلي.
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لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال الراهني وفوقها 

بالتنمية  الدولة  الكتابة  فقط  كيخص  ما  االختصاص  في  كذلك 

املستدامة، ولكن مجموعة متدخلين.

اليوم احنا بعد مصادقة املجلس الوزاري بالرئاسة الفعلية لجاللة 

امللك محمد السادس، على اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، 

نشتغل على رهانات أهمها هو الورش ديال تثمين الورش خاصة فيما 

يتعلق بإشكالية التجدد الغابوي. ما طرحته فعال هو ما طرحنه الدراسة 

اللي عليها تبنات اإلستراتيجية وهي أن فعال اليوم عندنا 3,25 مليون طن 

اللي هي كتساوي واحد الطلب يتضاعف ثالث مرات مقابل العرض. 

وبالتالي كاين إشكال حقيقي اللي اليوم نحن نشتغل، عندنا مخططات 

جهوية أفقية مع جميع الشركاء ديالنا من أجل أن نعالج هذا اإلختالل 

في التوازن، فيما يتعلق برهان تحسين وتدبير وتثمين املوارد الطبيعية 

حفظا على التنوع البيولوجي باملغرب.

لايسدثرئيسثللجليل:

التعقيب السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثوحمدثرشسدي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدةثكةتبلثلادوال،

املناطق  في  املوجودة  املناخ  وقساوة  والفقر  الهشاشة  كتعرفي 

الجبلية، حيث تصل درجة البرودة في بعض املناطق إلى -15 درجة. 

وتبقى الغابة هي املصدر األول للساكنة قصد التدفئة، حيث يصل 

معدل استهالك الحطب إلى 11 مليون طن سنويا. 88 % منها في العالم 

القروي. وبهذا كنخسرو 30 ألف هكتار سنويا من املجال الغابوي، مما 

يؤدي إلى التصحر. هذه األرقام فهي مصدر قلق للمجال البيئي لهذا يجب 

التحفيز على إستعمال مصادر طاقة بديلة. السيدة كاتبة الدولة، كحل 

من الحلول هي الطاقة الكهربائية بتخفيض فاتورة الكهرباء في موسم 

البرد، على األقل ثالثة أشهر في السنة، وهاذ التجربة هاذي جاري بها 

العمل في بعض دول أوروبا الشرقية، كذلك بتشجيع املبادرة التي قامت 

بها املندوبية السامية بتوزيع أفرنة اقتصادية ومتعددة اإلختصاصات...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم. هل من تعقيب إضافي؟ رد السيدة 

الوزيرة.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شك8لثلايسدثلانةئبثلملحترم،

هو كيفما قلت قبيلة أن فعال ما طرحتموه هو كيلتقي مع الرهانات 
الوطنية  اإلستراتيجية  تنزيل  ديال  رهانات  السبع  ضمن  من  االثنين 
تحسين  هو  أحدهم  األول،  بالرهان  يتعلق  فيما  املستدامة.  للتنمية 
وتدبير تثمين املوارد الطبيعية ودعم املحافظة على التنوع البيولوجي؛ 
والثاني هو إيالء عناية خاصة للمجاالت الترابية الهشة اللي هي خاصة 
الغابات. كيفاش ممكن نوصلو؟ احنا عندنا آليات، اآللية األولى هو أن 
ألول مرة كاين في إطار تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 

عندنا مخططات جهوية قائمة على تشخيص بيئي جهوي، وبالتالي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة. السؤال املوالي عن الحماية البيئية 
بمدينة آسفي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعةدلثلايبةعي:

شك8لثلايسدثلا8ئيسثلملحترم،

لايسدةثكةتبلثلادوال،

اليوم آسفي عبارة عن ورش صناعي كبير مفتوح، محطة حرارية، 
توسيع املجمع الشريف للفوسفاط، الصناعات الكيماوية، ميناء كبير. 
اإلعداد لتقريبا أكبر مدينة صناعية في املغرب 3400 هكتار ديال منطقة 
صناعية. ماذا أنتم فاعلون السيدة كاتبة الدولة لحماية البيئة فهاذ 

اإلقليم؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

واملسؤولية  املشترك  التحدي  بالفعل  املحترم،  النائب  السيد 
املشتركة بيننا وكذلك بين جميع القطاعات املدبرة لهذا الورش األفقي 
أنها تم�سي في اإلقالع اإلقتصادي  هو هذا، هو كيفاش بالدنا ممكن 
والتنموي والصناعي، وكذلك تحمي املوارد الطبيعية ديالها وتمكن من 

النجاح في التحدي في ورش التنمية املستدامة.

عملية،  مسائل  على  ليك  نتكلم  أنا  أوال،  آلسفي  بالنسبة  بالتالي 
بالريادة  بتقريبا  تتميز  اللي  الجهة  في  أنها  هو  العملية  األولى  املسألة 
التخطيط  إلنزال  املستدامة  والتنمية  البيئية  باملواكبة  يتعلق  فيما 
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املديرية  باملخططات  يتعلق  فيما  سواء  وهذا،  املحلي.  اإلستراتيجي 
للعماالت اإلقليمية وال فيما يتعلق بمواكبة هاذ الورش الصناعي اللي 

قلتي عليه؛

املسألة الثانية، هو كاينة واحد املسؤولية مشتركة، هو إلى أي حد 
اقشوه بشكل.. احنا كجهاز 

ّ
فعال احنا، وهذا إن شاء هللا في اللجنة ن

تنفيذي وكذلك كجماعات ترابية، خصوصا في إطار املادة 80 ديال 
الجهة اللي أصبحت إختصاصات هاذي ذاتية للجهة، خصنا نتوجهو 
ترابيا أننا نستطيع فعال أن نتعاون في إطار الرهانات اللي كتأطرها تنزيل 
إلى مستوى هذا  للتنمية املستدامة ألن نصل  اإلستراتيجية الوطنية 
التوازن، بين أننا نمشيو في إطارواحد، بل بالدنا بأوراشه الصناعية 
اإلقتصادية، ولكن كذلك مع الحزم في حفاظ مواردنا الطبيعية. هاذي 
االستراتيجية  إطار  في  جهوية  بخطط  وكذلك  بمحاور  عليها  نشتغل 
الوطنية للتنمية املستدامة. عيطو لنا اللجنة إن شاء هللا نأتي ونتحدث 
في هذا الورش الطموح اللي هو دقيقة ونصف أو 3 دقائق ما كتسمحش 

باش نتكلمو فيه بشكل دقيق وكذلك بشكل مفصل.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعةدلثلايبةعي:

لايسدةثكةتبلثلادوال،

اللي  املشاكل  يعني  بزاف  نذكرو  باش  علينا  يحتم  اإلقليم  واقع 

كاينة. احنا متافقين، التوجه توجه صناعي ديال اإلقليم، هذا ال شك 

فيه. الجهة اآلن تقوم بدراسة ديال التهيئة ديال الساحل ديال الجهة 

اللي كيمتد من الواليدية لحدود أكادير«إيمسوان«. يتم اآلن الدراسة 

باش يهيئو الساحل على أساس أنه سياحي، ولكن واقع الحال السيدة 

أو  الصناعية  باملحطة  ديالو  التلويث  تم  الجنوبي  الساحل  الوزيرة، 

املحطة الحرارية، اآلن يتم كيفما قالت السيدة النائبة املحترمة، توطين 

أكبرمطرح ديال الرماد اللي غينتج على هذه املحطة الحرارية.

ولكن  املشاريع.  وهاذ  البرامج  هاذ  مع  معاه،  كلو  ال�سي  هاذ  احنا 

السيدة الوزيرة، ما يمكنش نلوثو الساحل الشمالي والساحل الجنوبي 

املشاريع  هاذ  توطين  في  العشوائية  واحد  كاين  يعني  املدينة،  وشرق 

 tower الصناعية. كذلك كاين مشكل آخر وهو اآلن املحطة الحرارية

كانت بدات اإلشتغال، كاين الشاحنات ديال charbon كيدوزو وسط 

املدينة، �سيء ممنوع وغير مقبول. دفتر التحمالت ديال املحطة الحرارية 

كيفرضو عليها باش دوز فواحد املسار محدد، هذا املسار غير واضح، غير 

واضح. ألن خص normalement خص يكون واحد املسار واضح ديال 

.charbon الشاحنات ديال

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب من فريق العدالة والتنمية.. عفوا كاين تعقيب؟ تفضل السيد 

النائب.

لانةئبثلايسدثرضةثبأتمةزي:

لايسدةثلاأزي8ة،

آسفي في حاجة إلى جبر ضرر تنموي، إذا كان زاكورة املشكل فيها 
املاء، آسفي املشكل فيها هو الهواء. اليوم الساكنة ديال آسفي تختنق، 
االنبعاثات ديال L‘OCP، االحتراق اليومي للمطرح القديم، ومنذ 2013 
تم استكمال ورش املطرح الجديد، وإلى حدود اللحظة لم تنطلق فيه 
ديال  جديد  مطرح  كاين  واليوم  اإلستعمال،  مستوى  على  األشغال 
النفايات السامة. السيدة الوزيرة، نطالبكم بزيارة مستعجلة آلسفي 

من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد النائب من الفريق الحركي، تفضل.

لانةئبثلايسدثعةدلثلايبةعي:

السيد الرئيس، باش نطرحو يعني جميع املشاكل، السيدة الوزيرة، 
باش نكمل الفكرة ديالي، الشاحنات ديال charbon أو كتدوز وسط 
املدينة، سبق لرئيس املجلس البلدي مشكورا حبس هاذ الشاحنات 
باش ما يدوزوش من وسط املدينة، أنتم كتعرفو الخطر اللي كانت 
تتشكلو هاذ الشربون يعني ملوث أو مادة خطيرة. نطلب منكم السيدة 
الوزيرة، كيفما جا على لسان األخ النائب عن العدالة والتنمية زيارة 
آسفي أو جلسو معانا غير �سي يومين أو 3 أيام أو شمو معانا هاذوك 

الروائح اللي كاينة، هذا ملتمس ديالنا السيدة الوزيرة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شك8لثلايسدثلانةئبثلملحترم،

فعال في آواخر أكتوبر أنا إن شاء هللا غادي نكون عندكم مبرمجة في 
إطار املخطط الجهوي للتشخيص البيئي، ولكن كذلك للقاء املسؤولين 
الترابيين. املسارات ديال الشاحنات ديال الحاملة le charbon هي من 
أنا على  كنتكلم  هنا  والجوالن، ألن  السير  ديال  اللجان  اختصاصات 

املسؤولية املشتركة هاذي األولى؛
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ثانيا إيال كانت إشكاالت بيئية كاينة آلية ديال الشرطة البيئية اللي 
كيأطرها القانون وبالتالي احنا ليس لنا إال تكون عندنا ونحرك الشرطة 
البيئية باش تم�سي مع السلطات املحلية باش تكون عندنا، يكون عندنا 

التشخيص؛

املسألة الثالثة اللي مهمة أيضا هو أننا في تواصل مستمر مع الناس 
ديال املحطة الحرارية واحنا مستعدين غنجلسو ونشوفو عالش ألن 

كيفما قلت...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا. نمر للسؤال املوالي وهو حول توفر 
النواب  والسادة  للسيدات  البيئة  على  للحفاظ  املديرية  املخططات 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمصط ىثلاك8دي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدةثكةتبلثلادوالثلملحترمل،

أو�سى املجلس األعلى للحسابات في تقريره بأكتوبر 2014 بوجوب 
املديرية  املخططات  على  واألقاليم  والعماالت  الجماعات  كل  توفر 
للمحافظة على البيئة والقيام بدراسات حول اآلثار الناتجة عن املطارح 
املراقبة ومراكز التحويل، كما أو�سى بإعادة التأهيل أو إغالق املطارح 
غير املراقبة. فإننا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة، عن التدابير 
التي ستقومون بها لتوفر هذه الهيئات على املخططات املديرية حفاظا 

على البيئة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

السيد النائب املحترم، كما قلت بالفعل بالدنا من البلدان اللي كتميز 
بإطار قانوني لتدبير النفايات على ثالث مستويات، اليوم عندنا املخطط 
املديري الوطني لتدبير النفايات، عندنا املخطط الجهوي لتدبير النفايات 
أو عندنا املخطط العماالتي اللي احنا في طور يعني تقريبا التفعيل ديالو، 
وبالتالي هاذي مناسبة باش نقول للسيدات والسادة النواب املحترمين 
عمليا اليوم إن شاء هللا غادي الشروع في تنفيذ املخططات املديرية اللي 
 décalage كتشمل 10 جهات حسب التقسيم الجديد ألن كانت هذاك
بين التقسيم القديم فاعتبر الجهوية كما كانت سابقا واحالو الحالية، 
أو اإلعتمادات في املخططات العشر السالفة الذكر هي في مرحلة طلب 
اإلعالن عن طلب العروض، وثم هناك لجنة داخلية بكتابة الدولة 
تواكب الجماعة، هذا هو األسا�سي والجديد تواكب الجماعات الترابية 

في تنزيل هذه املخططات.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثوحمدثصدقي:

شك8لثلايسدةثلاأزي8ثلملحترمل،

إذن نثمن هاذ اإلعالن على الشروع في تنفيذ هاذ املخططات هاذي، 
وفي نفس الوقت نؤكد على حجم اإلشكاالت اللي تتواجها الجماعات 
الترابية بهذا الخصوص، فالقانون اإلطار للبيئة والتنمية املستدامة 
في  املستدامة  التنمية  ومفاهيم  البيئة  مقاربة  بإدماج  يلزم   99.12
املخططات والسياسات ديال الجماعات الترابية، وهي مطالبة في نفس 
الوقت أن تتوافق هذه السياسات مع االستراتيجية الوطنية للتنمية 
لحد  ديالها  العملي  التنفيذ  في  نشرع  لم  األسف  مع  التي  املستدامة 
اآلن، بين هذا وذاك هذه الجماعات تختنق بإشكاالت التطهير السائل 
والصلب، بالتدهور البيئي اللي مع األسف يكلف بالدنا حاليا أكثر من 
32 مليار درهم، بهذا الخصوص هذه الجماعات ما عندهاش القدرة 
التقنية على إقرار هذه املخططات، ما عندهاش القدرة املادية على 
تنفيذ هذه املخططات، ونطالب وبالخصوص باملواكبة ديالها والتأطير 
ديالها  والتنزيل  املخططات  هاذ  وإنجاز  لتنزيل  ديالها  والدعم  ديالها، 

وتنفيذ مقتضيات القانون 28.00 بهذا الخصوص، فال يعقل م�سي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ رد السيدة الوزيرة.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

أعلن  أن  كذلك  مناسبة  وهذه  املحترم،  النائب  السيد  بالفعل 
لإلخوان واألخوات بمجلس النواب املحترم، كذلك أننا في إطار مواكبة 
الجماعات الترابية اليوم ألول مرة كذلك غادي يكونوا عندنا فتحنا 
طلبات عروض، البارح اللي كانت النتيجة ديالهم على أساس أن تكون 
عندنا خبرة وطنية ودولية ملواكبة الجماعات الترابية في كل املسائل 
من أجل مواكبة هذا الورش ديال التخطيط املديري ألنه بغينا نقولو 
للمغاربة أشنا هو هاذ املخطط املديري ايال بقى عندي الوقت ولكن 
تكون لجنة وكذلك عن طريق الوسائل ديالنا ديال.. هو أن املخطط 
العماالتي كيقول لنا فين غانديرو املطرح وال فين غانديرو مركز الطمر 
والتثمين بالحفاظ على املوارد الطبيعية يكون بعيد من املدار الجهوي، 
يكون بعيد من الكثافة السكانية، بالتالي هاذ التخطيط املديري اللي هو 

مكسب وطني اليوم سنعززه...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة. السؤال املالي عن حماية البيئة من التلوث 
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الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثهةشمثومينثلاش سق:

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن تدابير الوزارة لحماية البيئة من 
التلوث واملحافظة عليه في ظل وجود مطارح عشوائية للنفايات؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيدة الوزيرة، تفضلوا.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شك8لثلايسدثلانةئبثلملحترم،

قبايلة قلت أننا عندنا الحمد هلل رؤية وعندنا خريطة طريق اللي 
هي مخطط خما�سي ديال 2017-2021 من أجل القضاء على النقط 
السوداء خاصة في ما يتعلق باملطارح الغير مقاربة والتوجه إلى مراكز 

الطمر والتثمين.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثهةشمثومينثلاش سق:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على هاذ اإليضاحات، ولكن كيبان لي 
هاذ املخطط الخما�سي باقي ما بيناش املعالم ديالو ولألسف في الواقع هو 
�سيء آخر، فاملطارح العشوائية حاليا ال تراعي شروط الحياة العامة، 
إذا أخذنا بعين االعتبار أكبر مطرح نفايات اللي متواجد بمديونة قرب 
مدينة الدار البيضاء فال توجد به ال مراقبة، ال من طرف الشركة اللي 
عندها التدبير املفوض من طرف مجلس املدينة، وال من طرف الوزارة 
الوصية، الدخان في كل مكان، النفايات الطبية والخطورة ديالها على 
املواطنين ...... يعني تتكثر في فصل الشتاء، اآلبار تلوثات، العلو ديال 
النفايات وصل لواحد املستوى قيا�سي ديال واحد 80 متر، املطرح كان 
يجب أن يقفل سنة 2010 حاليا احنا في 2017 وهناك عدة التزامات 
لم يتم الوفاء بها. وإذا لم يستطع مجلس املدينة تدبير امللف بالشكل 
املطلوب، فالواجب على الوزارة الوصية التدخل لوضع حلول ناجعة 
وسريعة، يعني املواطنون املغاربة يفتخرون في العديد من املدن املغربية 
بزاف دالحوايج، في إقليم مديونة ما عندهومش باش يفتاخرو، واش 

بأكبر مطرح للنفايات؟ من هنا أقول لكم اتقوا هللا، في إقليم مديونة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيدة 
الوزيرة.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شك8لثلايسدثلانةئبثلملحترم،

هو غير واحد املعلومة وباش نكونو كذلك أوفياء أمام املواطنين، هو 
ي قلنا املخطط الخما�سي اليوم 15 اتفاقية موقعة مع الجماعات 

ّ
أن مل

وهذه  كبير  عمل  فيه  وهذا  املالية،  وزارة  عند  من  معتمدة  الترابية 
مناسبة باش نشكرو كذلك جميع الشركاء ديالنا خاصة أننا في عمل 
ضمن مسؤولية مشتركة، احنا ووزارة الداخلية واإلخوان في الجماعات 
الترابية، ألن هذه مسؤولية مشتركة احنا عندنا التعاقد وعندنا املواكبة 
والجماعات الترابية عندها التتبع واحنا هنا باش حتى مسألة املواكبة 
والتتبع يكونوا في مستوى تملك اآلليات ديال املواكبة والتتبع، بالتالي 
ما�سي ما قلنا املخطط وما كاين والو، 15 ألول مرة كذلك عندنا رؤية 
visibilité ديال من هنا ل2021 بغينا نمشيو للمغرب ما تبقاش عندو 
املطارح املراقبة، ألنها مطارح مطارح تنديرو فيها الدفن والطمر وبالتالي 
خصنا نمشيو لتثمين، غنمشيو ل24 مركز تثمين مركز كتدخله بحاله 
بحال أي شركة، ثم كذلك غادي نتمكنو إن شاء هللا نصل ل30 % 
من التثمين ألننا تنشتاغلو عمليا، الدراسات كمالت، الجانب القانوني 

كمل.

لايسدثرئيسثللجليل:

عن  املوالي  السؤال  شكرا.  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
استراتيجية الحكومة لتعميم تطهير السائل ببالدنا للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

لانةئبثلايسدثلاش8قيثلاغلمي:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

البنية  توفير  في  املبذولة  املجهودات  رغم  الدولة،  كاتبة  السيدة 
تلبي حاجيات املواطنين  أنها ال  التحتية بمختلف املدن املغربية، إال 
استراتيجية  نسائلكم عن  لذا  السائل.  بالتطهير  يتعلق  ما  في  خاصة 

الحكومة في مجال تعميم تطهير السائل ببالدنا؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيدة الوزيرة املحترمة.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شك8لثلايسدثلانةئبثلملحترم،

أعتقد أن بالدنا من البلدان املتميزة في ما يتعلق بالبرنامج الوطني 
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للتطهير السائل، بحيث أننا وصلنا اليوم إلى مستوى أننا نغطيو 260 
نغطيوليشمل  أن نمشيو  التحدي هو  اليوم  أو مركز حضري.  مدينة 
التطهير السائل املجال القروي، بالتالي كذلك هذا نتيجة العمل املشترك 
املتناغم في أعضاء الحكومة وخاصة احنا واإلخوان في الداخلية وكذلك 
اإلخوان في املالية وكتابة الدولة املكلفة باملاء مشينا ودرنا إدماج البرنامج 
الوطني لتطهير العالم القروي في البرنامج الوطني لتطهير اللي كاين أصال 
ديال العالم الحضري وبالتالي هذا مكننا من أننا غندمجو إن شاء هللا 

ما يقارب 1100 مركز قروي ستدمج في هذا البرنامج.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثللحيينثح8يش:

شك8لثلايسدةثلاأزي8ةثلملحترمل،

في الحقيقة، ما نخفيوش أنه عندنا شك بوجود استراتيجية وطنية 
حقيقية واضحة لتعميم التطهير السائل بدليل وجود تعثر وتأخر في 
مجموعة من املشاريع في مدن ومراكز حضرية وما بالك بالعالم القروي. 
نعطي أمثلة: جماعة »القليعة« بإنزكان-آيت ملول، »تميسيا«، مدينة 
تارودانت اللي العائق األول أمام االستثمار والتنمية فيها هو هاذ املشروع 
ديال التطهير السائل املتعطل أو املتأخر. ولألسف الشديد، هاذ التأخر 
اللي حاصل فهاذ املشاريع يحدث تعطال في التنمية واالستثمار في هذه 
الجماعات، تتعرفو بأن الجماعات ملزمة باش تنفذ برامج العمل ديالها 
ما يمكنش تدار الطريق، ما يمكنش دار حتى بنيات أساسية في ظل تأخر 
هاذ املشاريع علما أنه في كثير من األحيان التأخر ديال هاذ املشاريع ليس 
راجعا لإلمكانيات املالية اللي في مرات عديدة اكتشفنا أو ملسنا بأنه 
التأخر بسبب عقليات ديال بعض املسؤولين. وباملناسبة هذه فرصة 
باش نقولوا بأنه حتى احنا إسوة بالقرار الذي ال يقتذى به ديال الكشف 
على األساتذة املتغيبين خاصنا نبداو فهاذ الجلسة العامة نكشفو على 
املسؤولين الذين يتسببون في تعطيل املشاريع املبرمجة منذ سنوات 
ألن التكلفة ديال هاذ التأخير كبيرة ماديا واقتصاديا وكذلك اجتماعيا. 
راه كاين احتقان اجتماعي في مجموعة من الجماعات سببه التأخر في 
مجموعة  بشأن  بالتزاماتها  واملنتخبة  الحكومية  القطاعات  كل  وفاء 
من املشاريع ولكن بالدرجة األولى تأخر برنامج التطهير السائل في هذه 

الجماعات وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شكرا، كيف ما قلتم السيد النائب املحترم، هو أن عملية السهر 

املباشر يعني البناء واملواكبة هي ديال الجماعات الترابية وكذلك الجهات 
املفوضة سواء تتكون L‘ONE وال LES REGIES ولكن األساس من هذا 

ولكن الكاميرا ال�سي بووانو لهاذ الجهة...

لايسدثرئيسثللجليل:

ال هو في جميع األحوال راه كاينة الرئاسة السيد النائب.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

غير هاذ ال�سي تحيدو لي عفاك من الوقت.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة، تفضلي.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

غير هو ايال بغينا نتفاهمو دائما وهذا ورش وطني، أن على املسؤولية 
البرنامج  أننا دمجنا  الطموح هو  الهدف  اليوم هاذ  وبالتالي  املشتركة 
الوطني للتطهير السائل ديال املجال القروي اللي كتستافد منه 1100 
جماعة ومركز قروي في البرنامج الوطني للتطهير السائل الحضري هذا 
مكتسب، اليوم اللي فيه احنا شركاء احنا جميع واإلخوان الداخلية 
الجماعات  هي  ديالنا  األسا�سي  الشريك  ولكن  املاء  وكذلك  واملالية 

الترابية وكذلك التدبير املفوض وعندنا..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزيرة املحترمة، السؤال املوالي هو آني حول آفاق 
النواب  والسادة  للسيدات  العادمة  املياه  معالجة  وتيرة  من  الرفع 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

لانةئبثلايسدثهشةمثلملهةج8ي:

الحكومة  سياسة  عن  نسائلكم  املحترمة،  الدولة  كاتبة  السيدة 
املرتبطة بمعالجة املياه العادمة؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيدة الوزيرة.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

شكرا، كما يقال السؤال بالسؤال يذكر، أنا دبا تكلمت على أن 
يشمل برنامج تطهير السائل كذلك العالم القروي لعل أهم محصلة 
وأهم هدف طموح اللي غنخدموه هو أننا غادين نرفعو من مستوى املياه 
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املعالجة، وبالتالي املغرب نجح في مرحلة أولى في إطار البرنامج الوطني 
لتطهير السائل في املجال الحضري على أساس أنه وصل الحمد هلل باش 
تكون عندو يترتب عليها أوال نسبة كبيرة من املياه املعالجة بهذا البرنامج 

ستضاعف هذه املحطات اللي لها كذلك برنامج مواكب نفصله تبعا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثهشةمثلملهةج8ي:

أوال بغينا نثيروا اهتمامكم بأن منين كنثيرو معكم هاذ السؤال 
كفريق املعارضة في هاذ الظروف العصيبة اللي كتعيشها مجموعة من 
املناطق في املغرب، إنما كنبينو ليكم بأننا من فريق املعارضة كيبحث 

على الحلول، ما�سي كنقلبو على نتكلمو على املأساة ديال املواطنين.

السيدة كاتبة الدولة احنا بغينا نشوفو معكم مستقبال وكنذكروكم 
بمجموعة ديال املسائل اللي خاصها تدار في الحفاظ على املاء، وغادي 
اللي  قانونية  إجراءات  يعني  مهمة  النقط  ديال   2 غنعطوكم  نطرقو 
املاء  قطاع  كتعرفو  كتعرفو  كيما  مالية،  وإجراءات  تسرعو  خاصكم 
ينظمه سابقا القانون 95.10 من بعد سنة 2014 جبتو القانون اإلطار 
رقم99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، اللي املادة 
6 واملادة 7 منه تنص على تحيين التشريعات املتعلقة باملاء، بالفعل 
ولكن  باملاء،  املتعلق   36.15 رقم  القانون  جابت  السابقة  الحكومة 
لألسف منين كنبحثو في هاذ القانون السيدة كاتبة الدولة كنلقاو فيه 
162 مادة، ما يزيد على 60 مادة تحيلنا على نصوص تنظيمية ومراسيم، 
ومع األسف كنلقاو املادة األخيرة الي كتدير يستمر العمل بالنصوص 
يعني  الدولة،  كاتبة  السيدة  موارد  محتاج  ما  ال�سي  هاذ  التطبيقية، 

محتاج جرأة سياسية باش تخرجو لينا النصوص التطبيقية.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة..، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثكةريم:

السيدة الوزيرة، هضرنا على البرنامج ديال املعالجة وتطهير السائل، 
كنظن البرنامج كيبان طموح ويني في األوراق ويني في الواقع نبغي نعرفو 
األسبقيات، ألن كنظن أن عدد كبير متاع املدن والبلديات والجماعات 
كتعرف هاذ اإلشكالية اللي مطروحة وخصوصا على الصعيد البيئي، 
ونبغي نعرفو أشنو هما األولويات؟ يعني كيفاش تتعتامدو األولويات؟ 
ديال  الصعيد  على  سوداء  نقط  كتكون  اللي  املناطق  بعض  كاين 
املجاورة  واملناطق  آسفي  في مدينة  اململكة وخصوصا  متاع  األقاليم 
بحال البلديات سد كزولة اللي فيها واحد البركة راكدة اللي كنظن أنها 
تقريبا ليها واحد 30 وال 40 عام وكتزاد تعفنا يوما بعد يوم، وكنظن أنه 

باملناسبة ديال الزيارة ديال مدينة آسفي أنك تحاولي تديري واحد الزيارة 
لتما إن شاء هللا، نحاولو نلقاو حلول يعني مشتركة ألن اإلمكانيات ديال 
البلدية إمكانيات ضعيفة، والدراسات اللي تدارت يعني تكلفة كبيرة 
بزاف، كنظن أن في الزيارة اللي غتديري ملدينة آسفي حاولي تبرمجي 
بلدية سد سد كزولة إن شاء هللا وتشوفي الوضع البيئي والظروف اللي 

كيعيشوها هاذ السكان، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيدة الوزيرة، تفضلي.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

بالفعل منهجيا هو اللجنة هي اللي عندها قانونا الحق في أنها تجيز 
يعني املشاريع التي غادي يشملها هاذ البرنامج خاصة في ما يتعلق باملراكز 

ديال املجال القروي؛

النقطة الثانية تجاز هذه املشاريع حسب األولويات وأول معيار اللي 
هو يعني للجماعات واملراكز القروية من هنا كنتكلموا على شمولي هاذ 

البرنامج ألول مرة املجال القروي اللي عندها الدراسة؛

املسألة الثالثة حنا ما كنتكلموش السيد النائب املحترم هكا كالم 

وإنما على معطيات، اليوم فعال تمكن املغرب أن يكون عندو إنشاء 118 

محطة معالجة مقابل 21 في 2005 في طور اإلنجاز 76 محطة معالجة 

اللي غتمكن إن شاء هللا من 58 % من املياه املعالجة العادمة.

وفيثإطةرثلابرنةمجثلاأطنيثاكطهيرثلايةئلثالعةامثلاق8ويثلاليث
تدمجثألولثم8ةثفيثلابرنةمجثلاأطنيثالعةامثللحض8يثإنثشةءثهللاث
سكضةعفثهذهثلملسةهثوهذلثتيبثالمغ8بثخةصلثوونهثبلدثعندوث
آثةرثحقسقسلثتنعيشأهةثكلنةثمنثلاكغيرثلملنةخيثووواهةثندرةثلملسةه.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، آخر سؤال في هذا القطاع وهو حول بلورة مخططات جهوية 

املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  األخضر  اإلقتصاد  العتماد 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثلاكأيميثبنجلأن:

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن التدابير املتخذة لبلورة مخططات 

جهوية وإقليمية العتماد اإلقتصاد األخضر؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.
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لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

ما قلت سابقا السيدة النائب املحترم هو أن بالدنا الحمد هلل هي 
املستدامة،  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  تنزيل  ورش  على  منكبة 
بشكل عملي حنا أحلنا على األمانة العامة للحكومة الجانب القانوني 
فيما يتعلق باملراسيم، وفي الجانب اإلجرائي عندنا اليوم مخططات 
قطاعية كل قطاع اليوم خبير درنا طلب عروض باش يم�سي عند كل 
قطاع يدير ليها ديالها يعني املخطط ديال التنمية املستدامة لكل قطاع 
وكذلك غتكون عندنا إن شاء هللا في نفس التوجه خبرة لكل جهة إن 
شاء هللا، وفي هذا اإلطار نتكلموا على التوجه على اإلقتصاد األخضر ألن 
هذا غادي يعطينا واحد الخريطة في تثمين النفايات باش يكون عندنا 

واحد الورش ديال خلق الثروة وكذلك خلق مناصب الشغل.

لايسدثرئيسثللجليل:

التعقيب للسيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثلاكأيميثبنجلأن:

السيدة الوزيرة، ولكن السيدة الوزيرة حنا حنا اليوم بصدد تطبيق 

واحد املقتضيات اللي هي صادق عليها املغرب مرورا بسكوتهولم، ريو 

دي جينيرو، باريس كوب 21، مراكش كوب 22، ومشينا في هاد هذا 

حنا  الواقع  أرض  الواقع،  أرض  في  ولكن  إستراتيجي وصادقناه  خيار 

تيتكلموا  كلهم   136 والفصل   31 والفصل   2011 ديال  نزلنا دستور 

على التنمية املستدامة والحق في املاء والحق في بيئة سليمة وكل هذه 

األشياء، ولكن كتبقى حبر على ورق ألن اليوم اللي جينا للحقيقة كنلقاوا 

بأن البيئة ملوثة والقطاعات الحيوية كلها إلى بغينا ناخدوا غير الدار 

البيضاء اللي كتعرفيها مزيان، التدبير املفوض تيدبر بواحد اإلرتجالية 

كبيرة وكاين مشكل في جمع النفايات وكاين مشكل في الناحية ديال 

الشاحنات والحافالت اللي هي متهالكة، وكاين مشكل كذلك في قنوات 

الصرف الصحي، وكاين مشاكل في اإلكتظاظ في الطريق، كاين واحد 

املشاكل اللي هي كثيرة في املدن وما كتبشرش بالخير، ما كاين حتى �سي 

تدابير اللي هي اتخاذت بطريقة جدية وال ديالها ولينا كنشوفوا بأن هاذ 
يكون  اللي  نديروا مساحات خضراء  كلنا غادي  اللي  املجال األخضر 

متنفس تدير واحد املساحة اللي هي صغيرة كيجي اإلكتضاض، كيجيو 

الباعة الجائلين كيولي واحد العشوائية في التسيير، عندنا مشاكل كثيرة 

في هاد املجال.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية، ردكم السيدة الوزيرة املحترمة 
تفضلي.

لايسدةثنزهلثلاأفيثكةتبلثلادوالثادىثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنث
ولاكنمسلثلمليكدلملثلملكل لثبةاكنمسلثلمليكدلمل:

حنا مسؤولين أمام مجلس النواب، وبالتالي عندما نقول ال نقول 
كالم من الفراغ، اليوم الدراسات اللي هي مخططات عمل هي مشروع 
تعاقد مع الجهات أربع جهات انطالقت وهي طنجة، تطوان، الحسيمة، 
مراكش، آسفي، والدار البيضاء وسطات، نشتغل كذلك على املحطات 
ديال حماية  املخططات  هذا  لنستكمل  األخرى  الجهات  على  التالية 
البيئة وتثمينها، هذا من جانب وهذا بتعاقد خاصة مع الشريك األسا�سي 
ديالنا اللي هو وزارة الداخلية واإلخوان في الوزارات األخرى، الورش 
الثاني هو أننا كذلك نشتغل منكبين بشكل عملي بالتواريخ بالدراسات 

اللي كمالت على تصنيع تثمين النفايات.

لايسدثرئيسثللجليل:

حسن  وعلى  ردكم  وعلى  جوابكم  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
مساهمتكم في هاته الجلسة، وننتقل إلى القطاع املوالي وهو املتعلق 
بالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة في سؤالين، األول عن السياسة 
الطاقية لبالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، فليتفضل أحد السادة النواب املحترمين، تفضل.

لانةئبثلايسدثعبدثلاأدودثخ8 أش:

نسائلكم السيد الوزير على اآلفاق والتطلعات املنتظرة للسياسة 
الحكومية في مجال الطاقة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير املحترم.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

بيمثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدثلا8ئيس،

أشكر الفريق املحترم على هذا السؤال، غادي نجاوب ألن السؤال 
موجز غنجاوب بإيجاز باش يمكّنا نتفاعلو السياسة الطاقية كلها في 
سؤال ديال دقيقة ونصف، لكن يكفي أن نقول بأنه من 2016 إلى 
2030 حجم االستثمارات في الطاقة غادي توصل إلى 40 مليار دوالر، 
360 تقريبا مليار ديال الدرهم استثمارات، هاذي التقديرات بمشاريع 
رئيسية،  املحاور  ديال  ثالثة  كاين  طبعا  خيال،  فقط  ما�سي  محددة 
املحور األول هو الطاقات البديلة انطلقت فيها البالد ديالنا ومن بعد 
نعطيو املؤشرات، املحور الثاني هي النجاعة الطاقية كيف نستهدف 
أحسن األولى كيف ننتج أحسن، الثانية كيف نستهلك أحسن، واملحور 
الثالث وهو املخطط ديال الغاز الذي هو مخطط طموح جدا اللي كاين 

سؤال حوله يمكن نعطي فيه بعض التفاصيل.
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لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب للسيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثلاأدودثخ8 أش:

السيد الوزير، احنا كنتيقو فيكم وكنتيقو في هاذ الحكومة وطبعا 
املنجزات كثيرة في مجال الطاقة البديلة ال أحد ينكر طبعا ما قطعته 
بالدنا سواء على مستوى الطاقة الشمسية في محطات نور 1، 2، 3، 
أخيرا  ليس  وأخيرا  والجنوب،  الشمال  في  الريحية  الطاقة  ومحطات 
املصنع ديال سيمانس كامصا اللي غادي يدعم هاذ السياسة الطاقية 
في بالدنا، اإلشكال السيد الوزير هو كيفاش يعني هاذ األهداف تخدمنا 
ينقطع،  يبقاش  ما  الضوء  أوال  كيف؟  البسيط؟  املواطن  انتظارات 
ثانيا يكون باب الضغط الكافي وهنا غادي نعطيك بعض األمثلة على 
اعتبار القطاعات ديال الكهرباء في مجموعة من املناطق من بينها آسا-
الزاك وكلميم ثم الضغط املنخفض خاصة عندنا مثال في الجماعة 
ديال األطلس الصغير، بوزاكارن، إيفران، تيموالي، تاغجيجت، أداي، 
أم�سي ما يمكنش املواطن يخدم املكيف في الصيف، ثم النقطة األخيرة 
هي ارتفاع الفواتير donc هاذ الثالثة ديال النقط إيال خدمت عليهم 
الحكومة أعتقد أنها ستحقق ال�سيء الكثير للمواطن املغربي، وشكرا 

السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ كلمة للسيد الوزير للرد تفضلوا.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

أوال ما كنعتقد ما كاينش سياسة في البالد ديالنا واللي كتنهجها 
الحكومة إال خدمة للمواطن وخدمة لإلقتصاد الوطني،خصنا نكونو 
متفقين وإال ما غيصادق عليها ال برملان وحتى املراقبة ستكون قاسية من 
طرف البرملان وحتى املواطن ما غيكونش كيستوعب هاذ السياسات، 
كيفاش  عليها  مركزين  اللي  األمور  أهم  من  الحالية  الحكومة  وذلك 
السياسة  هاذ  كيفهمها،  ي 

ّ
يول السياسات  هاذ  كيمتلك  بدا  املواطن 

ي يبغي الكهرباء يلقاها ملي بغا املحروقات 
ّ
الطاقية بغينا باش املواطن مل

يلقاها في ظروف حسنة بأثمنة مناسبة في كل وقت يمكن أن يحققها في 
العالم القروي إيال كان في العالم الحضري، لكن أيضا بغينا اإلقتصاد 
الوطني اللي كيطور بواحد الشكل كبير جدا اليوم سمعنا وزير الصناعة 

ال بد لالستجابة أيضا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو عن مشروع إدخال الغاز 
الطبيعي املسال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثم8زوق:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، في أواخر سنة 2014 كشفت وزارة الطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة عن مشروع ضخم الستيراد الغاز طبيعي السائل مشروع 
قدرت تكلفته آنذاك حوالي 40 مليار درهم، ولذا نسائلكم السيد الوزير 

عن أهمية هاذ املشروع وعن كيفية تنزيله؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير الجواب.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

إطار  في  دائما  بحسب  نأكد  نبغي  ولكن  املحترم،  النائب  أشكر 
السياسة الطاقية، اليوم كنستهلكو مليار متر مكعب فيما يتعلق بالغاز 
الهدف في إطار السياسة الطاقية غنوصلو لخمسة ديال ملياربمعنى 
غنزيدو 4 ديال املليار، بمعنى نحتاجو إلى استثمارات وهاذ ال�سي عالش 
يتعلق  فيما  مندمج  مشروع  ديال  كيتكلموعليها  اللي  املشروع  كان 
بالغاز اللي هو 4.6 مليار ديال الدوالر التقديرات، على أية حال، ألنه 
اآلن الدراسات يعني طلبات العروض جارية اختيار املستشارين جاري 
باش نختارو أحسن يعني مجموعة اللي فيها املغاربة وفيها األجانب، ما 
غنديروش فقط غيراألجانب بل من الطلبات يكونو فيها املغاربة باش 
يمكن أيضا الشركات املغربية تكون حاضرة، باش يمكن لينا نستجبو 
فعال لهاذ املوضوع واآلن األمور جارية هو مندمج فيه امليناء، فيه النقل 
ديال الغاز، فيه أيضا املحطة ديال معالجة الغاز، فيه واحد العدد 
ديال املكونات ديال هاذ املشروع اللي هو مشروع طموح بالنسبة لبالد 

ديالنا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثلاعزيزثاعةيض:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم وتنوير للرأي العام، احنا 
ما تنشكوش يعني في املقدرة ديالكم السيد الوزير وفي املقدورات ديال 
األطر ديال وزارة الطاقة واملعادن، واحنا جد فرحين بهاذ املشروع ولكن 
هاذ املشروع في انتظارالسيد الوزير تبشرونا يعني بالبشرى الكبيرة ديال 
يكون عندنا إن شاء هللا يعني الغاز الطبيعي ديال املغرب ويكون عندنا 
البترول ديال املغرب، بغيناكم تسرعو بهاذ املشاريع كيما قلتو السيد 
الوزير املشروع اللي ذكرتو تيتكلم على إتمام اإلطار القانوني وتيتكلم 
كذلك على مركب مينائي وصناعي متخصص وكيتكلم على رصيف لرسو 
البواخر وتيتكلم كذلك على مخازن الستقبال الغاز املستورد، وتيتكلم 
على أنابيب نقل الغاز ومنها واحد األنبوب ديال 400 كلم وتيتكلم في األخير 
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على محطات لتوليد الكهرباء، اليوم إيال بغينا نعطيو أكثر ثقة للمواطن، 
تيخصنا نفعلو هاذ املشاريع السيد الوزير، تيخصها تخرج للوجود باش 

املواطن يبدا يشعر بالفعل بأن عندنا سياسات اللي تتطّبق، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ الرد السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

املتابعة  على  كنشكر  الحقيقة  في  ألنه  املحترم  النائب  أشكر  أنا 
الدقيقة، طبعا هذا التكامل بين املؤسستين كل واحد كيقوم بالدور 

ديالو، لكن اللي نبغى نوضح أكثر بأن هاذ املشروع في هاذ التعقيب ديالو 
راه ما كيخرج في شهر، شهرين، ثالثة، أنتما عارفين إيال بغينا نخرجو 

غير طريق فيها كلم وبغينا نخرجو كاين اإلخوان رؤساء الجماعات غير 

اإلنجاز  تيخصك  الصفقة  وبعد  صفقة  خصك  هذا  األشجار  زرعو 

ومن بعد إلى غير ذلك، فما بالك مشروع ديال 40 مليار ديال الدرهم، 

اللي  الطاقية  السياسة  لهاذ  االستجابة  يحقق  غادي  اللي  مشروع 

بغينا الغاز يكون عندها مكون أسا�سي باش نتراجعوعلى الفيول يبقى 

الفحم النظيف الغاز زائد الطاقات املتجددة، يعني هذا بطبيعة الحال 

األهداف ديالو البيئة ثم أيضا املغرب الحمد هلل يصبح نموذج في هاذ 

املجال خلق فرص ديال الشغل، في نفس الوقت راك اتكلمتو ملا كتكلمو 

هذا املركب اللي كنشتغلو عليه، أنا قلت ليكم اآلن الدراسات اختارينا 

املستشارين اآلن غندوزو لهاذوك الشركات اللي بقاو précalifiés اللي 

اآلن باش نختارو املجموعة اللي هي مناسبة اللي غادي تعطينا أحسن 

عرض، ما�سي أحسن عرض من حيث الغاز كيفاش نجيبوه وكيفاش 

 أحسن عرض حتى في التصنيع كيفاش غادي يكون حتى 
ّ
أننا نسوقوه، ال

القيمة املضافة اللي غادي يخلقوها حتى املوارد البشرية حتى واحد 

العدد ديال األمور اللي احنا واضعينها في هاذ املوضوع ديال طلبات 

العروض املكتب الوطني للكهرباء، باإلضافة غلى ذلك تشجيع أيضا 

االستكشافات الغازية ...

لايسدثرئيسثللجليل:

فواتير  أسعار  ارتفاع  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الكهرباء بجهة الداخلة-واد الذهب للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثعزيزةثلاشكةف:

الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة  السيد 
لضبط اإلستهالك الفعلي للكهرباء لساكنة الداخلة جهة واد الذهب، 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

طبعا بإيجاز انتما عرفين املشاريع الكبيرة اآلن اللي في إطار املخطط 
الكبير للجنوب اللي داخل فيه الكهرباء من حيث اإلنتاج ديال الطاقة 
املناطق  إلى بعض  الوصول  ثم من حيث  الطاقة  نقل  ثم من حيث 
اللي ما كانش كيوصل لها الكهرباء، إذن التوجه طبعا مثل اإلخوان 
جميعا املغاربة كاملين كاين واحد النظام ديال الفاتورة اللي كينطبق 
على الجميع هاد النظام ديال الفاتورة كيقول لنا حسب اإلحصائيات 
ومن بعد يمكن التفاصيل %75 ديال املغاربة كيخلصوا الشطر شرط 
%75 ديال املشاركين كيخلصوا الشطر األول اللي املعدل اللي كيأديوا 
الناس  الصيف  بحال  فرص  كتجي  أحيانا  درهم   100 كيفوتش  ما 
بكثيرو  الزوار  الناس  كيجيوا  آليات  كيستعملوا  التبريد  كيستعملوا 
بالتالي كيمكن لهم يدخلوا الشطر الثاني آنذاك كطبق هاديك التعرفة، 
ولكن يمكن ليا نقول لك بالنسبة للداخلة %60 كيأديوا %60 كيأديوا 

يعني الشطر األول.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثعزيزةثلاشكةف:

كتعرف أن جهة الداخلة واد الذهب وخصوصا الداخلة هي مدينة 
سياحية، وبالتالي كنعرفوا أن املدن السياحية الساكنة ديالها كتكون 
ساكنة محبة للحياة، ساكنة كتر�سى بالقليل وساكنة ما فيهاش الشكوى 

بزاف، يعني نهار اللي شكات هاذ الساكنة من ارتفاع الكهرباء يعني عرف 

وكون متأكد أن الفواتير ارتفعت، باش توليي أحياء السيد الوزير مثل 

حي الرحمة وحي الغفران وحي األمل كيدفعوا الساكنة ديالها داك �سي 

اللي كيدخلوه شهريا في املدخول الشهري ديال العائلة، هذا يعني أن 

كاين مشكل حقيقي هاذ املشكل حقيقة خاصنا نوقفوا عليه جميع 

باش نعالجوا نعرفوا مكامن الخلل ونعالجوها يعني بطريقة مشتركة، 

ألننا كنعرفوا أن هاذ املسألة ديال الفواتير هي اللي كتسبب االحتقان 

داخل الساكنة وما كاين الش نوصلوا لداك املستوى، من األفضل أننا 

كجهازين نشوفوا مكامن الخلل فين كاين ونجيبوا لكم الفواتير وتشوفوا 

بعينكم فين واصل غالء هاد الفواتير ونلقاوا الحل الجميع باش نتفاداوا 

االحتقان ونتفداو ونخدموا الساكنة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد.
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لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

طبعا بالنسبة للحكومة يعني بكل مكوناتها ال يمكن أن تقبل أنها 
تكون فاتورة مغلوطة، إال إذا وقع �سي غلط في الحساب وهذا كيوقع 
طبيعي كيمكن يوقع في الحساب الغلط إلى غير ذلك، هذا يمكن يوقع 
ويال كانت شكاية راه الوكالة اإلقليمية مستعدة تجاوب مع الناس هذا 
إيال كنا كنتكلموا على واحد املنطقة اللي كانت كتاخذ الكهرباء من 
عند الجماعة من بعدوالت تابعة املكتب الوطني بمعنى والت كتجيهم 
الفاتورات من اللي والت تتجيهم الفاتورات ما�سي هي منين كياخدوهم 
من عند الجماعة أحيانا مجانا، لكن أيضا كيمكن لينا نشوفوا اإلمكانية 
وهذا هو سياسة النجاعة الطاقية كيفاش املواطن يبدى يتستعمل 
الكهربة في أوقات محددة، يستعمل اآلليات التي ال تستهلك أكثر طبعا 
انتما كتعرفوا بأن الغالء الذي وقع جا ما بين يونيو وأكتوبر بمعنى فترة 

الصيف كيمكن لنا نعالجوها معكم ما كاين حتى مشكل مرحبا.

لايسدثرئيسثللجليل:

للعالم  الشمولية  الكهربة  برنامج  حول  سؤال   ، جزيال  شكرا 
القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من نفس الفريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثتأفسقثلملسمأني:

القروية  الكهربة  لبرنامج  تقييمكم  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
هاذ  تعثرات  بعض  لتجاوز  املتخذة  اإلجراءات  عن  وكذلك  الشاملة 

البرنامج واملشاكل املرتبطة به.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

سبق لي وجاوبت على هاذ املوضوع، ولكن يمكن لينا حنا كوزارة 
عندهم  يكون  باش  البرملانية  الفرق  ونرسلوه  التقرير  واحد  نوجدوا 
املعطيات وشنو هي البرامج اللي كاينة، اللي يمكن ليا نقول بأنه ما تبقى 
للدوار،  تنتكلموا على%99.45 منين كنقولوا وصلناها وصلناها  اآلن 
بعد ذلك املواطن كيطلب باش نوصلوا لو، بحال املا شحال من واحد 
تيقول ليا راه واخا وصلتو هاد الرقم اللي كتعطيو ، ال حنا كنتكلموا 
عليها كنوصلوها الدوار ال هي وال املا وبالتالي من بعد ذلك هو خاص 
مبرمج  هو  اآلن  باقي  اللي  حنا  املدينة،  بحال   l‘abonnement يطلب 
2018/2017 غادي نوصلوا إن شاء هللا ل %99.82 واللي ما�سي مبرمج 
داخل في املشروع ديال مخطط العالم القروي، باش يمكن لنا نوصلوا 
إن شاء هللا إلى، بقات بعض الحاالت كتعرفوا انتما في العالم القروي 
حاالت معزولة، فبالتالي باش نوصلوا الكابل كتوصل ل 8 د املليون 

10 د املليون 12 املليون هادو راه كنقلبوا على املقاربة اللي دخل فيها 
الجماعات ودخل في البرنامج الشمولي أو نديروا الطاقة الشمسية أقل 

كلفة من أننا نوصلوا الخيط إلى هذا املكان.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثتأفسقثلملسمأني:

السيد الوزير، سؤالنا كان كذلك حول املشاكل املرتبطة به والتي 
تؤدي إلى تعثر اإلنتفاع بهاذ البرنامج، السيد الوزير هناك مجموعة من 
املشاكل املرتبطة بهاذ البرنامج كاين اإلنقطاعات املتكررة كنحسبوها 
على هاذ البرنامج، كاين كذلك غالء الفواتيرألن الفواتير كتجمع كتقرا 
مثال لسنة أو لسنتين كتجي فاتورة فيها 8000 وال 9000 درهم وال 10000 
درهم يعني املواطن في العالم القروي ما كيقدرش يخلص هاد الفواتير، 
السيد الرئيس كاين انقطاعات ناتجة عن بعض األعطاب، مثال إيال 
م�سى حتى خسر الديجاكتور أو الترونسفورماتور، تيبقى تقريبا شهر أو 
شهرين ما كيتمش اإلصالح ديالوا وكيتقطع الضوعلى واحد الساكنة 
كبيرة في الدواوير اللي ربما توصل ل 400، دار 500 دار كتبقى مقطوع 
اللي هو  الوزير واحد املشكل  السيد  3 أشهر و شهرين،  الضو  عليها 
مشكل كبير جدا وهو املشكل ديال األعمدة املتساقطة حتى هو مرتابط 
بهاذ البرنامج، السيد الوزير هادي عندي صور حية لهاذ األعمدة، إذا 
األعمدة  هاذ  مدى خطورة  تبين  حية  الوزير صور  السيد  اسمحتوا 
بالنسبة لساكنة العالم القروي، هناك تهديد حقيقي لحياة الساكنة 
وحياة األطفال هنا كاين حاالت اللي حدا املدارس، كاين حاالت اللي 
فوسط الدواوير وهاذ األعمدة املتساقطة السيد الوزير راه ما�سي بين 
عشية وضحاها وإنما راه لسنوات وهاذ األعمدة متساقطة، كاين هناك 

واحد العدد اللي كدبتوه في جلسة سابقة اللي هو 10 آالف.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم عن 
الفريق اإلشتراكي.

لانةئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

هاذ  يخص  فيما  الحكومية  املجهودات  نثمن  الوزير  السيد  فعال 
الجانب هذا ولكن كاين واحد املجموعة تاإلكراهات السيد الوزير فيما 
يخص املناطق القروية واللي باش ما نكررش اللي قال السيد النائب 
املحترم كاين هناك يعني ضعف التيار الكهربائي السيد الوزير، كاين 
وهي  ديالها  الكهربة  متم�سي  الساعة  لحد  اللي  الدواوير  بعض  هناك 
مناطق ما�سي ملزمة ما�سي هي ديال الشتات، ولكن كاين دواوير السيد 
الوزير اللي عندها واحد الصبغة تاريخية وفي املناطق الشاطئية لحد 
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الساعة متمش الكهرباء ديالها، خاصكم السيد الوزير تقوموا بزيارة 
استطالعية وتوقفوا على واحد املجموعة تاملعوقات باش يمكن هاذ 
اإلشكالية ديال هاذ الكهربة تالعالم القروي تاخد واحد املسار الطبيعي 

ديالها في هاد املجال هذا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا رد السيد الوزير املحترم تفضلوا.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

ال  نأكد  كنبغي  أنا  لعلمكم  ولكن  املحترمين،  النائبين  كنشكر  أنا 
باللغة الفرنسية يعني  فعال ال هو راه رجعنا من بعيد كيما كيقولوا 
في 20 سنة من 18 % كنتكلموا دابا على، من بعدما كنا كنقولوا ما 
كاينش الكهرباء إال أنه اآلن باقا بعض الحاالت، غير باش نحطوا األمور 
في السياق ديالها هاذ ال�سي ال يمكن أن ينكره أحد، واش العمود إيال 
طايح أنا غنكروا، عمود وال اإلنقطاعات، أنا كنت سابقا برملاني على 
العالم القروي والشكايات كثيرة ولكن اللي يمكن لي نأكد ليكم، ما تبقى 
من الدواوير كما أشرتم إليه هذا إن شاء هللا 2017و 2018 و 2019 في 
إطار هاد الحكومة مع املكتب الوطني راه كاين اتفاقيات، كاين برامج 
اللي غادي يوصلوا لواحد املستوى، اللي عندهم إشكال غنديرهم في 
مخطط شمولي للعالم القروي باش يمكنا نوصلوا إلى أعلى نسب، لكن 
شنو اللي وقع بغيت نقولها للسادة النواب املحترمين وهو أن في األول 
كان املواطن في العالم القروي كيطلب فقط باش يشعل الضو وبالتالي 
دار برنامج شامل على هاذ األساس، اآلن طورت أنشطة اقتصادية، 
طورت أيضا أنشطة عائلية إجتماعية، وال اآلن حتى الشبكة خاصها 
حجم  بعد،  من  نصححوا  يمكنلي  اللي  التقدير  ولذلك حسب  نوع، 
اإلستثمارات اآلن باش طوروا الشبكة باش ما توقعش اإلنقطاعات 
باش نبدلوا املحوالت، باش يمكننا نستاجبوا يمكن تقريبا واحد 250 
مليار ديال السنتيم مقسمة على سنوات، وكل إقليم اليوم اتافقت مع 

اإلخوان غنوجدوا بكل إقليم شحال ديال اإلستثمارات.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في القطاع هو حول استغالل بعض 
املناجم بإقليمي طاطا وتيزنيت للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثغةزي:

لايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، ما هو تقديركم اتجاه التحفظات واإلعتراضات املعبر 
عنها من طرف بعض الفعاليات املحلية خاصة املجتمع املدني في أقاليم 
والتي  منجمية  استغالالت  مشاريع  إيزاء  بالخصوص،  وطاطا  تيزنيت 
فتحت بشأنها مساطر البحث العمومي في األسابيع القليلة املاضية؟ 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

طبعا أشكر السيد النائب املحترم على السؤال، أقول للمغاربة أنه 
ما تحت األرض وما في السماء وما في البحر ملك للدولة 34 مليون مغربي، 
باش هاذ القضية نكون واضح حتى ولو كنت تحت منك واحد البير ديال 
البترول راه ملك للدولة وليس ملك لصاحبها، لذلك ثانيا الدولة ماشية 
 
ّ
في إطار ديال اإلستثمار أنتما عارفين كيفما بغا يكون االستثمارصغيروال
كبير كاين الجانب ديال احترام ديال البيئة هذا ال يمكن أن يقبل أحد أن 
يكون هناك أي مشروع مدمر للبيئة، وراه القانون الجديد ديال البيئة 
اآلن جاي اللي غنطوروه أكثر إستجابة للطلبات ديال ديال السيدات 
والسادة النواب ثم للرأي العام، األمر الثاني جلسنا مع الجامعة الوطنية 
ديال املعادن اتفقنا على أن يرى املواطن آثار املعادن في منطقته ما 
سميناه ب le.devoleppent.durable.local التنمية املستدامة املحلية 
واتفقنا على واحد املجموعة ديال األمور اللي إن شاء هللا سنعلن عنها 

قريبا في هاذ.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثغةزي:

شك8لثلايسدثلاأزي8،

بالفعل لن نجادل حول أهمية اإلستثمارات املنجمية، ولكن في نظرنا 
ال يمكن تصور توطين مشاريع بحساسية مماثلة دون ر�سى وانخراط 
الساكنة املحيطة إن لم نقل احتضانها من طرف هذه الساكنة، ثانيا 
ال يجب أن تقتصر دراسة التأثير على الجانب البيئي املحض املسألة 
تتجاوزها إلى الوقع اإلجتماعي حين يكون هناك رفض أو تشكيك في 
هذه املشاريع ال نرى أنه من الضروري فرضها، ثالثا ضروري استحضار 
هشاشة بعض املحيطات، املحيط الحيوي ديال شجر أركان ندرة أو 
شح املوارد املائية في بعض املناطق املخاطر ديال الهجرة السيد الوزير، 

أخاطب فيكم روح املدبر املحلي ما هي ...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد 
الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا.

لايسدثعزيزثر ةح،ثوزي8ثلاطةقلثولملعةدنثولاكنمسلثلمليكدلمل:

 أنا كنعتقد بأنه هذا واحد امللف كبير جدا، أنا استقبلت ناس ديال 
ّ
ال

املنطقة كاملين وشرحت ليهم الفلسفة ديال اإلستثمار واآلثار اإليجابية 
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كما اآلثار السلبية راه أي استثمار إيال بغيتي تزرع شجرة راه عندها تأثير 
حتى هي على البيئة وخا تتزرع شجرة، دائما كنعطي هاذ املثال، فلكن 
البد املواطن يحس بأنه كاين آثار، لذلك احنا امشينا ب2 ديال الحوايج 
نتمنى ومعذرة إيال كنت كنطول ألن هاذ ال�سي ما كاين فيه غير اإلفادة ما 

فيهش املحاكة، وهو أن بغينا يستفدو الناس محليا التشغيل...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير على ردكم وعلى حسن 
مساهمتكم في هاته الجلسة. وننتقل القطاع املوالي وهو القطاع املكلف 
بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني في سؤالين، األول حول تحيين 
ومراجعة بعض القوانين الصادرة قبل اإلستقالل للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد السادة 

النواب، تفضل.

لانةئبثلايسدثهشةمثصةب8ي:

لايسدثلا8ئيس،

إلى  وتحتاج  اإلستعمارية  بالفترة  مطبوعة  قوانين  عدة  تزال  ال 
مراجعة. فما هي السياسة التي تعمل الحكومة على تطبيقها في الحقل 

التشريعي؟

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاأزي8ثلملنكدبثادىثرئيسثللحكأملث
لملكل لثبةاعالقةتثمعثلابرملةنثولملجكمعثلملدني:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدثلا8ئيس،

لايسدثلانةئبثلملحترم،

 5000 حوالي  اإلستعمارية  املرحلة  في  ألنه  مهم  جد  السؤال  أوال 
الحكومة ملتزمة بإطالق لجنة عليا لتحيين  اليوم  نص قانوني صدر 
وتدوين التشريعات وغادي قريبا سيعلن عن إطار ينظم هاذ العملية، 
إشكاليات  وكتسبب  تصاغت  اللي  للقوانين  معطاة  األولوية  ثانيا 
للمغاربة، ولهذا واحد املجهود كبير ّدار في هاذ العقود املاضية، أذكر 
الوالية السابقة راه حوالي 390 نص تقريبا اللي تعتمدات، ثالثا كاين 
مستجد ديال الدفع بعدم الدستورية اآلن القانون التنظيمي في مجلس 
املستشارين قريبا غيتعتمد ويشكل لينا حافز لإلسراع في هاذ األمر، 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثهشةمثصةب8ي:

ال يخفى عليكم السيد الوزير أن مجموعة القوانين املعمول بها 
حاليا تعتبر إرث موروثا من الحماية الفرنسية، ومن بين أهم القوانين 
التي تعود التي لهاته الفترة قانون اإللتزامات والعقود، الذي صدر منذ 
أزيد من قرن من الزمن والذي يعتبر التشريع العام لجميع فروع القانون 
األخرى، أذكر أيضا، ليس على سبيل الحصر، قانون فاتح يوليوز 1914 
بمثابة القانون األسا�سي ألمالك الدولة للدولة العامة املعدل بظهير 
1919، أذكر خاصة هذا النص القانوني نظرا ألهميته بحيث أنه هو 
والغابات  الجماعية  واألرا�سي  املحبسة  األمالك  وضعية  ينظم  الذي 
وأرا�سي الجيش وأرا�سي األموات، املناجم وأموال الغائبين وتعلمون أن 
وضعية هذه العقارات أنه في حالة عدم تسويتها تعتبر عائقا ليس فقط 
للتنمية اإلقتصادية بل تعتبر عائقا أيضا لتطوير املدينة والتساعها، 
السيد الوزير املحترم، نسائلكم كذلك هل حكومتكم عازمة على وضع 
الجواب  كان  إذا  الحالية؟  الحكومة  الوالية  برسم  تشريعي  مخطط 
باإليجاب نأمل منكم سيدي الوزير أن توفون بالجدولة الزمنية لهذا 
املخطط التشريعي، ألنه يالحظ أنه بالرغم من أنقضاء السنة األولى 
من والية هذه الحكومة، فإنها لم تعلن بعد عن مخططها التشريعي 

وأهدافه.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير للرد عن التعقيب.

لايسدثمصط ىثللخل يثلاأزي8ثلملنكدبثادىثرئيسثللحكأملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلابرملةنثولملجكمعثلملدني:

التزام  كان  ألن  السابقة  الوالية  في  كان  التشريعي  املخطط  أوال- 
بالتنزيل ديال الدستور، لهذا كان خصنا نوضعو برنامج، اليوم البرملان 
هو صاحب اإلختصاص في املجال التشريعي، ال يمنع من أن تتقدموا 
بمقترحات قوانين في القوانين التي أثرتموها ألن العمل عمل مشترك 
الترسانة ديال حوالي  الحكومة، نجتهدو باش واحد  البرملان مع  ب2، 
بدات، ما  راه  املراجعة  ديالها وهاذ  املراجعة  نعملو على  5000 نص 

يمكنش نبخسو الدور دالبرملانات السابقة اللي كانو، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تفعيل الدراسة القبلية 
ألثر وجدوى القوانين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل.

لانةئبثلايسدثجألدثع8لقي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة  القانون  الوزير، ينص  السيد 
على تفعيل آلية دراسة األثر القبلية الخاصة بالقوانين، وعليه نسائلكم 
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السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة لتفعيل هذه اآللية الهامة؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير، تفضلوا.

لايسدثمصط ىثللخل يثلاأزي8ثلملنكدبثادىثرئيسثللحكأملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلابرملةنثولملجكمعثلملدني:

اإلجراء األسا�سي وهو أننا، السيد النائب املحترم، أننا نعمل على 
إصدار املرسوم قريبا إن شاء هللا، العمل فيه تقدم كثيرا حتى يكون 

هنالك نص قانوني ينظم هاذ العملية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمأدثإم8ي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، مر على صدور القانون التنظيمي ألشغال الحكومة 
ما يزيد على سنتين ونصف واللي نص في املادة 19 منو على أنه: » كلما 
مشاريع  ترفق  أن  الحكومة  لرئيس  قرار  بموجب  الضرورة  اقتضت 
القوانين بدراسة حول أثرها« ما يهمنا السيد الوزير هو هذا الوعد ديالكم 
أن تقدموا لنا آجال واضحة، نطلبو منكم أنكم تقدمو لنا آجال واضحة 
خصوصا  الدراسة،  لعملية  املنظم  التنظيمي  املرسوم  هذا  إلصدار 
وغادي  التشريعية  النصوص  جودة  لنا  يضمن  غادي  الدراسة  وأن 
تمكن البرملان من مناقشة قانونية بالتوفر على املعلومات الكافية بدل 
اإلعتماد على اجتهادات فردية، السيد الوزير من شأن التأخر في تفعيل 
هذه اآللية أن يترتب عليه إشكال كبير وأن يرتب صعوبات خصوصا 

على مستوى تنفيذ هذه القوانين.

أخيرا السيد الوزير من شأن تفعيل الدراسة القبلية أن يساعد في 
توجيه اختيارات الحكومة وفي تيسير سبل تمريرها لإلقالع بها وأيضا 
سيساهم في تحسين الصورة، وغادي نعطيكم مثال السيد الوزير، في 
دراسة املشروع املتعلق بالدفع بعدم الدستورية كان هناك توجه على 
أنه نمرو بواحد املرحلة التصفية، لكن عدم وجود دراسات قبلية يعني 

حال دون ذلك، شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ رد ديال السيد الوزير تفضلوا السيد الوزير.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  الخلفي،  مصطفى  السيد 
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم 

الحكومة:

ما تفضل السيد النائب املحترم باإلشارة إليه جد مهم، ألن هاذ 

املوضوع ديال الدراسة القبلية هاذي إضافة نوعية. الحكومة في مرحلة 
أولى اعتمدت واحد الدليل وهو موجود عند األمانة العامة للحكومة 
ديال الدراسة القبلية لآلثار االقتصادية، املالية، االجتماعية، البيئية 
للتشريعات. ولكن ينبغي أن نعلم، أوال البرملان كما الحكومة بيده طلب 
رأي مؤسسات الحكامة بحال املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
بحال la HACA وغيرها، هاذ ال�سي فعال كيثير إشكال ألنه كيطول املدة 
ديال التشريع، ولكن راه في إمكاننا ما نقولوش بأنه حاليا ما كايناش 
اللي  االلتزام  لكن  ومتاحة  كاينة  القبلية،  للدراسة  إمكانية  �سي  حتى 
عند الحكومة في القريب العاجل ألن املشروع شبه جاهز على مستوى 
األمانة العامة للحكومة انطالقا من الدليل اللي كان اتعد خاصة أن هاذ 
األمر مهم جدا، ال سيما أن بعض النصوص القانونية ما كناخذوش 
بعين االعتبار األثار ديالها الجانبية على الفئات اللي ما كتكونش حاضرة 
أثناء العملية ديال التشريع، إن شاء هللا غادي في القريب نعتمدو هذا 
املرسوم هذا النص التنظيمي واللي غادي يتيح التقدم فهاذ املجال، 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

سؤال حول تعامل إدارة السجون مع السجناء املضربين عن الطعام 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثءلمنلثمةءثلاعسنين:

من  كبير  عدد  اليوم  املغربية  السجون  في  يوجد  الوزير،  السيد 
التي  اإلفادات  وفق  الطعام  عن  إضراب  يخوضون  الذين  املعتقلين 
تتقدم بها عائالتهم واملحامين ديالهم، هاذ اإلضراب عن الطعام وصل في 
حاالت متقدمة إلى درجة التوقف عن شرب املاء، مما صار يشكل خطر 
حقيقي على السالمة ديالهم وعلى الحياة ديالهم. هاذ السجناء السيد 
الوزير، موجودين في العهدة ديال الحكومة باعتبار أن هي املسؤولة على 
إدارة السجون. رجاء، السيد الوزير، ما تقولوش لنا السلطة القضائية 
مستقلة ألن هاذ السجناء عبر ما تفيد به عائالتهم كيتعرضو ملعامالت 

حاطة من الكرامة داخل السجون، كتمس بالكرامة ديالهم.

اليوم أشنو دارت الحكومة في هذا السياق؟ هل سننتظر حتى يموت 
لنا �سي حد من أبناء املغاربة داخل السجون، أوال حرصنا على سالمتهم؛ 
ثانيا على السمعة ديال الدولة املغربية، اليوم كنسائلو الحكومة ما 
يمكنش يكون هاذ الصمت املطبق حول وضعية حقوقية خطيرة ما 
يمكنش البرملان املغربي ما يهضرش فيها، ما ينمكنش الحكومة تقدم لنا 
شنو عملت، شنا هي املبادرات؟ شنو هي الوساطات لحل هاذ األمر ألنه 

خطير؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.
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لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاأزي8ثلملنكدبثادىثرئيسثللحكأملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلابرملةنثولملجكمعثلملدنيثلانةطقثلا8سميث

بةسمثللحكأمل:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

الحكومة كانت جد سريعة في التفاعل مع هذا السؤال، ألن كنعتبرو 
العام.  الرأي  كتشغل  اللي  القضايا  ملناقشة  طبيعي  مجال  البرملان 
مكاينش صمت مطبق، كاين نقاش كاين بيانات كتصدر، وما كاينش 
تهرب من املسؤولية، ما غنقولوش احنا السلطة القضائية مستقلة ألن 
السجون تحت املسؤولية د املندوبية العامة للسجون اللي هي تحت 
املسؤولية ديال الحكومة. اليوم الصباح كان عندي اجتماع مع السيد 
رئيس الحكومة، وكان اتصال مع املندوبية ديال السجون حول هاذ 
املوضوع ألن كاينة متابعة، أوال ال أحد يتمنى باش يتعلن على اإلضراب 
على الطعام، يكون وال ما يكونش راه عندو أثار نفسية صعبة، ال أحد 
يتمنى باش يبقى �سي واحد معتقل وهاذي جزء من املسؤولية بحيث 
مجرد ما يعلن على إضراب على الطعام وزارة الصحة، املندوبية العامة 
للسجون مع الوكيل العام للملك كتحدث آلية ديال املتابعة بشكل 
لصيق ألن أي حالة كما تفضلت السيدة النائبة وشرتي له أي حالة ما 
يمكنش لنا احنا نقبلو باش يوقع تظاهر وأنا عندي أصدقاء كنعرفوهم 
اللي خضعو إلضرابات وقاموا بإضرابات على الطعام مرات عقود وما 
زال كيعانيو من املخلفات ديالها، نتمناو أن اإلضراب عن الطعام هو 
وسيلة احتجاج ما غاديش أنا ندخل في الحيثيات واملضمون واألسباب، 
ولكن راه كاينة مسؤولية باش ما توقعش أي تدهور ويقع تدخل في 
باش  كتلزمنا   131 املادة  السجون  ديال  القانون  وأن  الحين خاصة 
اإلخبار ديال الطبيب ديال املؤسسة يتبع الوضعية الصحية بانتظام، 
يقدم اإلسعافات الضرورية، عند اإلقتضاء خاصو يتنقل للمستشفى 
العمومي وفي الحالة إيال وقع اإلعالن بأن اإلضراب ترفع راه أيضا خاص 
يكون اإلشعار ويوقع التتبع ديال ما بعد هاذ الحالة من جهة املندوبية 
العامة في املراسلة هي حريصة باش تبع الوضعية ديال جميع السجناء 
بغض النظر عن الوضعية ديال القضايا وال امللف وال املتابعة وال املآل 
ديالها هاديك مسؤولية وما�سي من مصلحة كيما قلتي ال الحق املواطن 

حقه في الصحة وال البالد...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلي السيدة النائبة املحترم.

لانةئبلثلايسدةثب ينلثق8وري:

تتابع  الحكومة  تتابع حالة مع  املندوبية  الوزير، أكيد أن  السيد 
الحالة ديال املضربين عن الطعام، لكن احنا املتابعة بالنسبة لنا ما 
كنشوفوهاش هي قياس الضغط ومستوى السكر في الدم. التساؤل 
الحقيقي هو شنو عملت الحكومة فهاذ ال�سي من غير املتابعة؟ قيام 

السجناء اإلضراب عن الطعام خضوع اإلضراب عن الطعام هي معناتها 
ديال  وسائل  اختناق  معناتها  يدهم،  في  ديالهم  الكفن  كيحملو  أنهم 
الحوار والوساطة السيدة الوزير، هناك 20 جمعية حقوقية في إطار 
التنسيقية قدموا طلب للمندوب ديال السجون باش يتلقاو يقوموا 
بوساطة مع هاذ املضربين عن الطعام لثنيهم عن اإلضراب عن الطعام، 
لحدود الساعة لم يتم اإلستجابة لطلب هاذ الجمعيات السيد الوزير. 
السيد الوزير، املضربين عن الطعام ومعهم معتقلين يشتكون من سوء 
املعاملة، ومن اإلهانات املتكررة، وهاذي مناسبة باش نطالبوكم بنتائج 
التحقيقات اللي أعلنتم عليها غير ما مرة حول اإلدعاءات ديال التعذيب.

لايسدثرئيسثللجليل:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  املحترمة، هل  النائبة  السيدة  شكرا 
غير  والتربية  األمية  ملحو  القطاع  هذا  في  األخير  وهو  املوالي  السؤال 
النظامية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثرضألني:

لايسدثلا8ئيس،

لايسدثلاأزي8،

لايةدةثللحضأر،

إن فشل تدبير محو األمية باملغرب يطرح أكثر من تساؤل، فهل تم 
القيام بتقييم دقيق وواقعي لهاذ امللف؟ وهل لدى الحكومة إستراتيجية 
واضحة لتدبير السياسة العمومية في هذا املجال بما يضمن احترام 

مبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمصط ىثللخل ي،ثلاأزي8ثلملنكدبثادىثرئيسثللحكأملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلابرملةنثولملجكمعثلملدنيثلانةطقثلا8سميث

بةسمثللحكأمل:

هاذ  أعتقد  السؤال،  هذا  على طرح  النائبة  السيدة  كنشكر  أوال 
الجواب خاصو واحد الجلسة مطولة. املغرب يخوض حرب على األمية، 
كيربح فيها نقاط سنويا، حاليا عندنا 4000 جمعية تخوض هذه املعركة 
بنصف مليار درهم، زائد العمل الهام اللي كتقوم به وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية لحوالي 300 ألف مستفيد زائد 400 ألف مستفيد 
في الجمعيات. النتيجة املغرب ربح 10 نقط ما بين 2004 و2014، ولكن 
الوضع الحالي مخجل غير مقبول ألن يااله وصلنا 30 %، إيال شفنا 
املا�سي كان 10/9، دابا 10/3، ولكن 10/3 غير مقبولة. املطلوب وهو 
نضاعفو املجهود، يعني دابا كنربحو نقطة كل عام في محو األمية خاصنا 
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نوليو نربحو 2 نقط، باش نوصلو ل20 % في 2021، هاذي كتقت�سي 
والسبت  الجمعة  نهار  نظمت  حاليا  الحكومة  وطنية،  التعبئة  واحد 
فيها  وتقدمت  امللك  لجاللة  السامية  الرعاية  تحت  وطنية  مناظرة 
إستراتيجية 20 % في 2021، 10 % في 2026، هاذ اإلستراتيجية تعبأت 
ليها اإلمكانيات الحكومة هاذ السنة ضاعفت امليزانية املخصصة ملحو 
األمية ضاعفناها كميزانية، وهذا واحد اإلنجاز كبير. املفروض اليوم 
وهو واحد التعبئة شاملة، ّدار نظام معلوماتي، ما خصش يبقاو �سي 
جمعيات اللي واخا هما أقلية ما خاصش يبقى عندنا مشكل من حيث 
التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، وخاص التتبع، وخاص واحد العمل آخر 

اللي هو محاربة الهدر املدر�سي.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائبة  السيدة  تفضلوا  الفريق،  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثرضألني:

صحيح السيد الوزير، هناك مجهودات جبارة، ولكن لألسف راه 

األرقام مخجلة وكذلك فشل قطاع محو األمية رهين بفشل منظومة 

التربية والتكوين كما قلتم السيد الوزير، اللي هاذ املنظومة كتعطينا 

مجموعة من األميين لألسف وكيوليو عبء على التربية غير النظامية. 

وهنا كنوهو باملنشطين اللي كانلقيو لهم العبء ديال هاذ الفئة، وبالتالي 

علينا السيد الوزير، أنه تكون سياسة مندمجة شاملة للنهوض سواء 

بالتربية النظامية وبالتربية غير النظامية، كذلك السيد الوزير كنطالبو 

بتحفيزات للفئة املستهدفة بمحو األمية خاصة بالعالم القروي وحتى 

بالعالم الحضري، الفئات الهشة حتى تقبل على األنشطة ديال محو 

األمية ومراكز محو األمية ونتخلصو من هاذ وصمة عار اللي هي في جبين 

املغاربة لألسف واحنا نعتارفو أننا ما تمكناش أننا نقضيو على األمية 

من 2015، وفق األجندة ديال امليثاق الوطني للتربية والتكوين.

السيد الوزير، كتحطو صحيح هناك مخرجات لهاذ الندوة الوطنية 

وكنتمناوا أنها تحقق، ولكن لألسف يعني تستلزمها جهود جبارة للتنسيق 

اللي هو محكم وحكامة وربط املسؤولية باملحاسبة كذلك.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا السيد 

الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى آخر قطاع 
وهو املكلف بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي في سؤال أول 

عن اإلقتصاد اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

تفضل  الفريق،  من  النواب  السادة  ألحد  الكلمة  والتنمية،  العدالة 

السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثمعةيط:

لايسدثلا8ئيس،

لايسدةثلاأزي8ةثلملحترمل،

إشكاليات  عدة  والتضامني  اإلجتماعي  االقتصاد  قطاع  يعرف 
مرتبطة بالتنظيم والعصرنة والتسويق وتعدد املتدخلين، كما يعرف 
والجمعيات  للتعاونيات  املقدم  الدعم  معايير  وفي  اتخاذ  في  ضبابية 

وخاصة املتعلق باملعارض وبتسويق املنتوجات.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة 
من أجل تجاوز هاذ اإلشكاليات وهاذ املشاكل املطروحة؟ أيضا ما هي 

الخطة واإلستراتيجية لتجاوز معاناة هذا القطاع؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلي.

لايسةحلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجكمةعيث ولالقكصةدث لاكقلسديلث ولاصنةعسلث للجأيث ولانقلث

لملكل لثبةاصنةعلثلاكقلسديلثولالقكصةدثلالجكمةعي:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال الهام والهام جدا، ألن اليوم 
موضوع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني هذا من املحاور الرئيسية أو 
من القطاعات األساسية اليوم في التدبير وفي التنمية املحلية وفي تطوير 
اليوم  االجتماعي  االقتصاد  ألن  كذلك،  اإلقتصادية  منظومتنا  يعني 
في مجموعة من الدول أصبح يشكل 10 % من نسبة الداخلي الخام. 
طبعا بالنسبة لنا التجربة املغربية ككل هي تجربة بدات على مستوى 
املؤسساتي في 2002، صحيح أنه من الناحية الثقافية والقيمية املجتمع 
املغربي هو مجتمع فيه قيم التضامن منذ يعني القدم، وبالتالي فاليوم 
يمكن تكون صحيح يمكن تكون مجموعة مالحظات ولكن نبغي نطمأن 
السيد النائب املحترم، أن اليوم قطاع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني 
هذا قطاع اليوم نشتغل على رؤية إستراتيجية جديدة للقطاع، هاذ 
الرؤيا اإلستراتيجية الجديدة على القطاع تستحضر هاذ التشخيص، 
تستحضر مجموعة إشكاليات اللي كاينة، ولكن نطمئنكم كذلك أن 
هاذ القطاع ما نقدروش نقولو بأن كاينة ضبابية في التدبير ولكن كاينين 
في  اليوم  املؤسسات كتدخل  كاينة مجموعة من  متدخلين كثر، ألن 
اإلقتصاد اإلجتماعي، ولكن دور القطاع الحكومي الو�سي هو التنسيق 

بين كل هذه القطاعات املتدخلة.

طبعا، اليوم كذلك كاين شريك أسا�سي اللي هو الجهات، فبمقت�سى 
القانون التنظيمي الجديد ديال الجهات، اليوم الجهات أصبحت شريك 
وايال  الجهوي  املستوى  على  كتنظم  اللي  فاملعارض  وبالتالي  أسا�سي 
الحظتو نظمنا مجموعة من املعارض في مجموعة ديال الجهات، هذه 
املعارض االنتقاء فيها باش نجاوبك على سؤال املشاركين، اإلنتقاء فيها 



عدد.40–07.صفر.1438  )28.أكتوبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان8 27  

يكون عن طريق لجن، كتكون لجن محلية ولجن جهوية من أجل انتقاء 
املشاركين، طبعا املشاركين خاصهم يكونوا في وضعية قانونية سليمة، 
وانتما كتعرفو أن القانون الجديد املؤطر للتعاونيات 112.12 اليوم 
فيه العديد من اإليجابيات بالنسبة للحركة التعاونية في بالدنا، واليوم 
كذلك أعداد التعاونيات هي في ارتفاع، اليوم راه عندنا تقريبا 18 ألف 
تعاونية غير في ظرف وجيز من بعد ما تم املصادقة على القانون بصيغته 

الجديدة.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب  السيد  تفضلوا  الفريق،  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثللحمدلوي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيدة كاتبة الدولة، نحن كذلك بدورنا ننتظر هاته االستراتيجية 
لكي تفعل في هذا الواقع اللي كيعرف الجميع التعاونيات وما تعيشه من 
اختالالت على مستوى التسيير، على مستوى املجال الديمقراطي الختيار 
الهيئات املسيرة، كما أنه معروف ال تنمية بدون ديمقراطية ما يمكنش 
يكون عندنا اقتصاد اجتماعي ناجح إيال ما كانتش هيئات اللي كتشرف 
على الشق التعاوني بين املتعاونين، فيها إشكاالت حقيقية في اختيار 
املكاتب اإلدارية، في اختيار املكاتب املسيرة. تصورو أن في بعض الحاالت 
كيتحول املسير ديال التعاونية وكيمنح حتى تقديم التقرير املادي واألدبي 
كما حصل في املنطقة ديال »زوادة« للتعاونية ديال الحليب وبحضور 
السلطة، وهنا كنبهو في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، هاذ الحياد 
السلبي ألن مشاو املتعاونين عند السلطة قالوا لهم حاولوا ديرو شوية 
من هنا وشوية من هنا، ال خاص املكاتب تنتخب عندها مصداقية 
ومن غير هاذ الشكل هذا ما يمكنش يكون عندو نتيجة، أكثر من ذلك 
نتمنى املعايير ديال االختيار اللي ما عندوش جماعة في الوقت ديالو، ما 

يتعطاهش الدعم وما يشاركش في املعارض وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم، ما عارفش 
 la آش غتعطينا، انتهى الوقت.. ما عطاتنيش la régie الوقت ديال
régie.. تعقيب إضافي لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثغةزي:

السيدة كاتبة الدولة، القطاع ديال االقتصاد االجتماعي والتضامني 
جاء في التصريح الحكومي أنه غادي تعطاه أهمية اللي تيستحقها، تنتمناو 
فهاذ االستراتيجية أنها إيال راعات االنزالقات اللي كاينة في القطاع، ولكن 
كذلك تم�سي تستأنس بالتجارب الناجحة، كاين تجارب ناجحة وملهمة 

على املستوى الوطني، على مستوى بعض الجهات وبعض األقاليم في 
الهيكلة كنتمناو كذلك أننا نرتقيو بالعمل التضامني واالجتماعي كقطاع 
اقتصادي نحو أقطاب اقتصادية قائمة الذات. هناك أقاليم قامت 
اقتصادية،  ألقطاب  ديالو  االرتقاء  أفق  في  القطاع  لهيكلة  بدراسات 
نتمناو أن فهاذ االستراتيجية، وفهاذ الترسانة التشريعية املقبلة، نلقاو 
الفرصة يلقاو هاذ الفاعلين املحليين اللي انتما واعيين باألهمية ديالهم 
بالخصوص،  القروية  املناطق  في  االقتصادي  النسيج  مستوى  على 
يلقاو املجال باش يتطورو وباش يرتقيو واستئناسا كما قلت بالتجارب 

الناجحة األخرى، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

معذرة،  آخر  إضافي  تعقيب  هناك  الوزيرة،  السيدة  لكم  الكلمة 
 la الفريق الحركي.. عفوا املجموعة النيابية، تفضلوا.. هذا انتهى الوقت
régie هما كانوا خذاو التوقيت خذاه الفريق الحركي 25 ثانية عندكم 

تفضلوا السيد النائب في حدود 25 ثانية.

لانةئبثلايسدثرشسدثحمأني:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

هو  واالجتماعي  التضامني  االقتصاد  أن  أعتقد  الوزيرة،  السيدة 
مدخل أسا�سي لتحقيق الكرامة والعدالة االجتماعية واالقتصادية، 
ومدخل أسا�سي كذلك لخلق الثروة والتشغيل بالنسبة للشباب. عدد 
التضامني  لالقتصاد  املغربية  الشبكة  الجمعيات خصوصا  من  كبير 
قامت بمجهود كبير وأطرات اآلالف ديال الشباب وأسسوا تعاونيات، 
ولكن مع األسف التمويل ما كاينش السيدة الوزيرة، أنا كنقترح عليكم 
خلق بنك خاص لتمويل هذه التعاونيات، كذلك إخراج القانون في 

أسرع وقت...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد عن التعقيبات اإلضافية.

لايسةحلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجكمةعيث ولالقكصةدث لاكقلسديلث ولاصنةعسلث للجأيث ولانقلث

لملكل لثبةاصنةعلثلاكقلسديلثولالقكصةدثلالجكمةعي:

شكرا للسادة النواب على هاذ التفاعل واللي كيدل على اهتمامنا 
جميعا بهذا القطاع الحيوي واإلستراتيجي في بالدنا، واللي كما ذكرتم 
يشكل اليوم يعني فرصة للتشغيل، فرصة إلنتاج الثروة وفرصة لحل 
الشباب  بتشغيل  املرتبطة  خاصة  اإلجتماعية  املشاكل  من  العديد 
والنساء في العالم القروي. فاليوم طبعا اإلشكال الحقيقي هو أنه ال زالنا 
اليوم ال نتوفر على قانون إطار، واحنا بصدد اإلشتغال عليه، وكتعرفو 
أنه إخراج القوانين اإلطار في أي قطاع هي ما�سي أمر سهل ولكنه أمر 
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كياخذ وقت، ألن قانون إطار هو يعني يؤطر يعني سنوات وكيأطرعقود 

هاذ  على  اليوم  فاإلشتغال  فبالتالي  عادي،  قانون  يعني  بحال  ما�سي 

الورش التشريعي هو مفتوح مع، يعني، مع الجهات املعنية. كذلك أنه 

كاين  التمويل،  ديال  إشكالية  كاين  اليوم  الحقيقية  اإلشكاليات  من 

بعض  التأهيل  ديال  كذلك  إشكالية  كاين  التسويق،  ديال  إشكالية 

مكونات الحركة التعاونية، وهنا ما يمكن لناش نقولوا يكون عندنا 

حكم عام، عندنا تعاونيات اليوم في املغرب اللي هي تعاونيات عملها جد 

مشرف وتشغل شباب وأعداد كثيرة من الشباب ومن النساء، وفي نفس 

الوقت كاينة تعاونيات اللي عندها إشكاليات.

الجديدة، نسعى  الرؤية  الجديدة، وهاذ  املنظومة  إطار هاذ  ففي 

اليوم إلى النهوض بهذا القطاع حتى يستجيب لتطلعاتنا جميعا وحتى 

يستجيب للتحديات، وفهاذ السياق نبغي نأكد أن اليوم طبعا ذكرتو 

بتجارب ناجحة، تجارب ناجحة للرؤية التي نشتغل عليها، ال يمكن إال 

أن تنطلق من استحضار التجارب الناجحة سواء على املستوى الوطني 

أو على املستوى الدولي، وكذلك من تشخيص مضبوط ودقيق واللي 

في نهاية املطاف كيفما قلت عندنا عناصر قوة مهمة جدا في الحركة 

التعاونية في املغرب وفي اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني بشكل عام، 

وهنا مؤخرا يعني مجموعة من، يعني، األنشطة املرتبطة بهذا القطاع...

لايسدثرئيسثللجليل:

شك8لثلايسدةثلاأزي8ةثلملحترمل،ث

السؤال املوالي حول تحسين شروط الصحة والسالمة في قطاع 

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التقليدية  الصناعة 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحد أعضاء الفريق، تفضل السيد النائب 

املحترم.. شوف واحد اخر.

لانةئبثلايسدثلب8لهسمثلاضعسف:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

واإلقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كاتبة  السيدة 

االجتماعي، تعد الصناعة التقليدية من القطاعات اإلنتاجية التي ال يتم 

فيها إيالء اإلهتمام الالزم للسالمة الصحية، وحيث أن اإلهتمام بجانب 

السالمة الصحية للصناع التقليدين يجب أن ينال الحيز األوفر في برامج 

الوزارة. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن إستراتيجية وزارتكم 

في النهوض وفي اإلهتمام بهذا الجانب من السالمة الصحية للصناع 

التقليديين الذين وضعيتهم هشة أصال وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلوا.

لايسةحلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجكمةعيث ولالقكصةدث لاكقلسديلث ولاصنةعسلث للجأيث ولانقلث

لملكل لثبةاصنةعلثلاكقلسديلثولالقكصةدثلالجكمةعي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شك8لثلايسدثلانةئب،

فعال موضوع تحسين شروط الصحة والسالمة في قطاع الصناعة 
التقليدية هذا كذلك من املواضيع التي تحظى بأهمية داخل القطاع 
كذلك  خالل  أو   2015 في  كانت  اللي  اإلستراتيجية  خالل  من  سواء 
البرامج التي نعتمدها اليوم، ألن صحة وسالمة هذه الشريحة اللي هي 
اليوم بصحة وسالمة املواطنين،  شريحة مهمة في مجتمعنا مرتبطة 
خاصة قطاع الصناعة التقليدية الخدماتي، الصناعة التقليدية ذات 
البعد الخدماتي، فصحة توفير شروط السالمة مرتبط كذلك بسالمة 
املواطنين وصحتهم، ومن هنا تكت�سي هذه البرامج أهمية خاصة بالنسبة 
لنا في الوزارة، وهنا نبغي نأكد ليكم أنه يعني كاين وعي بهذا األمر، وتمت 
بلورة أو إعداد مجموعة من الدراسات، دراسة مع كلية الطب في الدار 
البيضاء من أجل الوقوف على املخاطر خاصة مخاطر األمراض املهنية، 
خاصة حرف الصياغة والفخار والدباغة، وكذلك اليوم هناك دراسة 
وتشخيص  بفحص  بالقيام  تتعلق  بفاس  والصيدلة  الطب  كلية  مع 
التسمم الذي يمكن أن يقع ناتج عن إستعمال الصناع للمعادن الثقيلة 
والناتج عن مزاولة بعض الحرف املرتبطة بالدباغة يعني في في مدينة 
فاس، إذن فالوعي بهذا األمر موجود، اليوم نشتغل كذلك على إنجاز 
أدلة ودالئل وعروض وبرامج من أجل الزيادة في التحسيس بمخاطر 
بعض املخاطر واألمراض التي يمكن أن تكون ناتجة عن تعرض صناع 
والصانعات خاصة في بعض املجاالت، كيفما قلتي النجارة والحدادة 
والفخار والدباغة واألحجار الرخامية كذلك، فهاذ األمر ولكن نبغي نأكد 
أنه املجهودات اللي كتبذل والوسائل ديال الوقاية اللي كتوزع مع ذلك 

نحتاج اليوم وسمحو لي نقول لكم بصراحة نحتاج إلى ثقافة جديدة.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب  شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للفريق، تفضلوا السيد 
املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثلالطسفثلاعسدي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

في الحقيقة السيدة الوزيرة اطلعنا على املحاور اللي تبنتها الوزارة 
كإستراتيجية في معالجة هاذ اإلشكال ديال الحماية الصحية والسالمة 
ديال الصناع التقليديين، وال يمكن إال أن نثمن هاذ يعني املحاور اللي 
تبنيتوها، إال أن يعني هناك إضافة يمكن أن نضيفها السيدة الوزيرة 
وهي في الحقيقة كنشكروك أنك نهجتي واحد السياسة ديال التواصل 
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وديال القرب من الصناع التقليديين وزرتي الورشات وقفتي في الورشات 
على اآلالت اللي كيخدمو بها والظروف اللي كيخدمو فيها، لذلك كنقترح 
على السيدة الوزيرة هو يعني شراكة مع الهيئة ديال املجتمع املدني، 
 املندوبيات ديال الوزارة يعني ما يقدروش يغطيو 

ّ
األطر ديال الوزارة وال

هاذ يعني يقومو بهاذ املهمة في وسط هاذ القطاع اللي هو كبير وضخم 
جدا، لذلك كنقترح أنه تكون واحد الشراكة مع الهيئة ديال املجتمع 
املدني والجمعيات اللي كتعمل واللي عندها مبادرات في هذا املجال وهي 

الوحيدة الكفيلة بالتعاون معنا لتحقيق هذا األمر.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر آلخر سؤال 
في هذا القطاع وآخر سؤال في هاته الجلسة عن دعم وتطوير قطاع 
الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثمالل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

عن  الدولة  كاتبة  السيدة  نسائلكم  الداخلي  النظام  إطار  في 
الصناعة  قطاع  وتطوير  لدعم  ستتخذونها  التي  والتدابير  اإلجراءات 

التقليدية ببالدنا ؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

لايسةحلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجكمةعيث ولالقكصةدث لاكقلسديلث ولاصنةعلث للجأيث ولانقلث

لملكل لثبةاصنةعلثلاكقلسديلثولالقكصةدثلالجكمةعي:

السؤال،  هذا  على  املحترم  والفريق  النائب  السيد  لكم  شكرا 
أوال نبغى نذكر يعني في موضوع الصناعة التقليدية بمجموعة ديال 
املعطيات، احنا كنتكلمو على قطاع يساهم ب %8 من الناتج الداخلي 
الخام كنتكلمو على قطاع كيشغل تقريبا 2.3 ديال املليون من املغاربة 
يعني قطاع مهم ومهم جدا، طبعا الحديث على اإلجراءات والتدابير 
صعب أنني نجاوبك في دقيقة أو 2 دقائق ولكن كتجي لجنة وغادي تجي 
امليزانيات وستكون فرصة لتقديم برنامجنا وتقديم يعني جميع يعني 

الخطوط العريضة لهاذ البرنامج.

طبعا أول مسألة يمكّنا نتكلم عليها هو البرنامج الحكومي، فالبرنامج 
الحكومي خصص حيزا مهما ملوضوع الصناعة التقليدية واالقتصاد 
االجتماعي، طبعا هاذ اإلهتمام اللي عطاه البرنامج الحكومي للصناعة 
التقليدية واللي كان فيه التأكيد على إعادة جاذبية وجودة املنتوجات 
مرتبطة  بالتسويق  مرتبطة  بالتمويل  مرتبطة  إجراءات  ثم  التقليدية 

الصناعة  في  املنتجة  البنيات  و  املقاولة  وبنيات  املؤسسات  بتقوية 
التقليدية، طبعا كتعرفو بأن القطاع كانت عندو إستراتيجية 2007-
في  وهي  عليها  نشتغل  كذلك  جديدة  إستراتيجية  كاينة  اليوم   2015
ويعني  عرضها  من  مزيد  أجل  من  مناسبات  وغتجي  األخيرة  مراحلها 
مناقشتها، طبعا قطاع الصناعة التقليدية إهتمام به أهميته كنقولها 
دائما وغنكررها أنه يختزل ما�سي فقط منتوجات تقليدية، ولكنه يختزل 
ثقافة املغرب وهوية املغرب وتاريخ املغرب وحضارة ومستقبل املغرب 

كذلك، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

لانةئبثلايسدثمحمدثمالل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، حنا ما كنختلفوش على أن الحكومة 
والدولة كتقوم بواحد املجهود مهم لتحسين الظروف املعيشية خاصة 
ديال هاذ الفئة، وفي هاذ الباب فنطالبكم السيدة كاتبة الدولة، أنكم 
يعني في قانون املالية وفي قوانين املالية الجاية أنها تأنها تكون واحد 
اإلجراءات لتحسين الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية اللي كتعيشها 
هاذ الفئة. فهاذ الفئة تعاني من عدم توفرها على التغطية الصحية، 
كيعيش  القطاع  هاذ  أن  كذلك  التقاعد،  على  كذلك  توفرها  عدم 
بالتسويق،  أساسا  املتعلقة  اإلكراهات  اإلكراهات،  من  مجموعة 
املتعلقة بالتكوين، املتعلقة كذلك بغياب رؤية مندمجة في هاذ القطاع. 
وحنا في إطار الجهوية كان على الوزارة أنها تم�سي في هاذ اإلتجاه، أن 
من  الرفع  كذلك  و  تنشيط  الدور ألجل  واحد  تلعب  الجهات  كذلك 
املستوى ديال هاذ القطاع، كذلك القطاع يعيش نوعا من العشوائية، 
فاللي كنطلبو من الحكومة كذلك أنها يكون واحد التنظيم ديال هاذ 
القطاع بالشكل اللي غادي تكون الصورة ديالو وكذلك تكون واحد 

الجودة حتى في املنتوجات اللي كتصنع. كذلك هاد.....

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئبثلايسدثلاكبيرثقةدة:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيدة الوزيرة، تكلمتوعلى األهمية ديال القطاع ديال الصناعة 
التقليدية، ولكن لألسف أن القطاع والفئة ديال الصناع التقليديين 
تعيش مشاكل عديدة ومتنوعة بمختلف مناطق املغرب، وال سيما في 
املناطق النائية كما هي حالة إقليم فكيك، نظرا أوال إلنعدام البنية 
التحتية ألن هاذ املناطق تنعدم فيها البنية التحتية للصناع التقليديين، 
ثم هناك إشكالية ديال التأطير، ألن في بعض األحيان كنلقاوا إقليم 
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شاسع كنلقاو فيها وكالة أو وكالتين ديال الصناعة التقليدية، وبالتالي 

الصناع  كيلومترعلى   500  ،400 ب  األحيان  فبعض  بعيدة  املديرية 

ألن  التمويل،  انعدام  ألنه  التمويل  ديال  مشكل  كذلك  التقليديين، 

التمويل عادة كتستافد منه املجمعات الكبرى، أنا كنتكلم عن الفئات 

املستضعفة اللي عايشة في األحياء الهامشية، اللي عايشة.....

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد النائب املحترم من 

الفريق الدستوري التجمع الدستوري.

لانةئبثلايسدثعبدثلاأدودثخ8 أش:

بغيت  الوزيرة  السيدة  التقليدية،  الصناعة  دعم  إطار  في  فقط 

نذكركم بواحد املبلغ ديال 6 داملليون ديال الدرهم، خصص لدعم املادة 
األولية للجهات الثالث، الصحراء donc الصناع التقليديون يتساءلون 

ما مصير هاذ املبلغ املخصص من الوزارة ديالكم بتعاون مع وكالة تنمية 

األقاليم الجنوبية؟ مسألة أخرى، مركب الصناعة التقليدية في مدينة 

كلميم، تأخر إنجاز هاذ املركب السيدة الوزيرة، وبالتالي أنا أدعو إلى 

التسريع في إنجاز هذا املركب، وفي نفس الوقت املراعاة ديال الهوية ديال 

مدينة كلميم، ألن كاين بعض الجهات التي تريد بناء املركب في منطقة 

ارتباطا  التقليدية  الصناعة  ديال  املركب  أن  في حين  حضارية جدا، 

بالثرات املغربي وبالهوية ديال املدينة، خصو يتم بناءه وفي املنطقة ديال 

القديمة، شكرا  كلميم  في مدينة  يعني  التقليديين،  والصناع  الرحبة 

السيدة الوزيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب على احترام الوقت، الكلمة للسيدة الوزيرة في 

إطار الرد، معذرة السيدة الوزيرة، تعقيب إضافي؟ ما رفع احد يدو، 

تفضل السيد الرئيس، 7 ثواني السيد الرئيس.

لألصةالث ف8يقث رئيسث لش8ورو،ث محمدث لايسدث لانةئبث
ولملعةص8ة:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

 حقيقة من أكبر املشغلين للقطاع السيدة الوزيرة، ولكن مرتبط 

بالقطاع السياحي، الصناع التقليديين السيدة الوزيرة، ما كيقدروش 

يسوقو املنتوج ديالهم بغينا استراتيجية آش دارت؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الوزيرة  السيدة  تفضلوا  الوقت،  انتهى  الرئيس  السيد  شكرا 

املحترمة.

لايسةحلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجكمةعيث ولالقكصةدث لاكقلسديلث ولاصنةعلث للجأيث ولانقلث

لملكل لثبةاصنةعلثلاكقلسديلثولالقكصةدثلالجكمةعي:

كيأكد  اللي  التفاعل  هاد  على  النواب  السادة  أخرى، شكرا  مرة 
النائب  السيد  طرح  اللي  بكلميم  نبدا  القطاع  بهاد  جميعا  اهتمامنا 
بالنسبة لكلميم الوزارة مستعدة وراسلنا الجهات املعنية املشكل كان 
في العقار كان مشكل في توفير يعني وعاء عقاري منين غيتفك املشكل على 
مستوى اإلقليم وتوفير الوعاء العقاري حنا موجودين ما اعدناش مشكل 
التعميم  يعني  بالنسبة  املشروع،  لهاذ  املرصودة  املالية  واإلمكانيات 
اسمحوا لي السادة النواب أننا نعمموا ونقولوا الصناع التقليديين يعني 
في املغرب مختلف املناطق كلهم عندهم ظروف صعبة وكلهم عندهم 
املشاكل اسمحوا لي من اإلنصاف أن نسمي األمور بمسمياتها عندنا 
صناع وصانعات اللي هما اخطاو خطوات مهمة وأهلوا املقاوالت ديالهم 
أو التعاونيات ديالهم أو األطر اللي كيشتغلوا فيها واللي كنفتخروا بهم 
واللي انطلقوا إلى مستوى التصدير الدولي ألسواق عاملية كبيرة معروفة 
وحنا كنعرفوهم وكنشوفوهم وعندنا صناع صحيح عندهم مشاكل 
والدور ديالنا اليوم هو أنه تعزيز البنيات التحتية والفضاءات للعرض، 
فاليوم كتالحظ بأنه كاين مجهود كبير دار عبر سنوات ما نقولش غير هاذ 
السنة دارعبر سنوات وال زال مستمرا بوتيرة كبيرة لتوفير فضاءات من 
أجل اإلنتاج والعرض والتسويق وهنا نعطي دور الصنعة دور الصنعة 
اللي هما واحد الدور كاين اليوم تقريبا غنوصلوا ل 75 دار صانعة في 
العالم القروي كتوجه للنساء لتوفير محا�سي لهاذ النساء باش يتعلموا 
ويتكونوا وانتجوا وسوقوا هذا من جهة، من جهة أخرى بعد ما يسمى 
قرية الصانع أو دور الصانع في مختلف مناطق اململكة غير في األسبوع 
األخير كان عند زيارات ميدانية في إقليم زاكورة ملجموعة ديال املجمعات 
وبنايات وفضاءات اللي غادي تخصص الصناع والصانعات في منطقة 
زاكورة يعني في تزارين يعني في املناطق املحيطة اللي محيطة بها واللي 
كنعتبرها شخصيا مهمة جدا ألن الصناعة التقليدية فيها القرب فيها 
بأن  القرب مهم جدا ألن صنايعية ديالنا حنا كنعرفوا  القرب وهاذ 
مجموعة ديال املدن كتعيش بالصناعة التقليدية في تامكروت مثال 
أفرنة  تقليدية وسياحة كذلك  أفرنة هاذي ما�سي غير صناعة  كاينة 
اللي عمرها ربعة دالقرون عند أفرنة وما زال كيشتغلوا بها الصناع 

والصانعات يعني في واحد الظروف اللي هي من أجل اإلنتاج.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على الرد وعلى حسن املساهمة في 
هاته الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة التي كانت 

مدرجة بجدول أعمالنا لهاته الجلسة.

نمر اآلن لتناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي، الكلمة 
األصالة  فريق  عن  شرورو  السيد  املحترم  النائب  األول،  للمتحدث 
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واملعاصرة حول استثناء جهة كلميم واد نون من الزيارة األخيرة للجنة 
الوزارية لألقاليم الجنوبية، ينوب عنه السيد النائب املحترم، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثلبأدرلر:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسمثولاصالةثولايالمثعلىثرسألثهللاث
وآاهثوصحبه،

لايسدثلا8ئيس،

لايةدةثلاأزرلء،

لايسدلتثلايةدةثلانألبثلملحترمين،

في إطار العناية املولوية اللي ما فتئ يوليها لجهات الصحراء الثالث 
أطلق مشروع ضخم، وترسانة من االتفاقيات وقعت أمام جاللته في كل 
من العيون والداخلة، وحرصا من جاللته على تتبع تنفيذ هاذ املشاريع 
أعطى توجيهاته للقطاعات الوزارية قصد النزول إلى امليدان لإلسرار 
في تنفيذ هاذ املشاريع خاصة وأن ما وقع في الحسيمة كان السبب 
ديالوا هو تكاسل وإهمال الحكومة السابقة واللي كذلك شدت املنوال 
ديال الحكومة الحالية وانتما كتشوفوا األحداث األليمة التي وقعت في 
الحسيمة لوال يعني تدارك األلطاف اإللهية، اللجنة الوزارية مشات 
للعيون كذلك مشت للداخلة، إال أن تنستغربو بزاف كيفاش استثنوا 
كلميم، كلميم جهة كلميم واد نون عام هاذي واملشاريع مبلوكية، ألربعة 
دورات متتالية واإلتفاقيات اللي جهة اللي املجلس الجهوي طرف فيها 
تيترفضو، وبقات الحكومة تتفرج ونحن ال نسائل فقط الحكومة بل 
املنتخبين  الحكومة واللي  تتكون منها  اللي  السياسية  الهيئات  نسائل 
وهم يتخبطون في هاذ، إن صح التعبير 

ّ
ديالها أعضاء في املجلس وخال

جريمة...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة.

لايسدثمصط ىثللخل يثلاأزي8ثلملنكدبثادىثرئيسثللحكأملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلابرملةنثولملجكمعثلملدني:

نحب نطمأن السيد النائب املحترم أن املشاريع املبرمجة واملقررة 
الخبر  هاد  جا  منين  عرفتش  ما  أنا  استثناء،  كاينش  ما  منطلقة، 
االستثنائي، أنا كنت البارح مع السيد وزير الداخلية في الصباح وسألتو 
هاذ السؤال، قال لي حنا البرنامج ديال الزيارة كاين، التتبع داملشاريع 
كاين، والحكومة باإلضافة للتتبع ديال املشاريع ألن كاينة لجنة قيادة 
خاصة باملشاريع النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، كاين أيضا الزيارة 
ديال الحكومة للجهات، النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية ال في جهة 
الداخلة ال في جهة العيون ال في الجهة ديال كلميم واد نون كيتقدم، 
العمل  انطلق  أربع سدود صغيرة  فيه،  العمل  انطلق  »فاسك«  سد 

الفيضانات  ديال حماية  البرنامج  فيه،  العمل  انتهى  اللي  وكاين سد 
ديال طانطان وكلميم انطلق العمل فيه، ليس ذلك فقط الحكومة 
دارت مديرية خاصة للطريق السريع ديال تيزنيت العيون 5 داملليار ديال 
الدرهم وزيادة املقررة ديال جهة كلميم معبأة وكاين عمل على التنزيل 
ديال هاذ املشاريع اللي مرتبطة، التطهير واملاء الصالح للشرب من أزيد 
من مليار و100 مليون ديال الدرهم، الزيارة ديال التتبع راه كاين زيارات 
ديال الوزراء بشكل فردي، وغادي تكون إن شاء هللا زيارة ديال الفريق 
الوزاري برئاسة ديال وزارة الداخلية، إن شاء هللا، باش التتبع ديال 
البرنامج ككل، األهم وهو أن النموذج التنموي داألقاليم الجنوبية اآلن 
كايفتح الطريق باش املناطق الصحراوية الجنوبية تكون نموذج ديال 
األمل، بوابة ديال اإلقالع اإلقتصادي، محطة ديال اإلقالع في اتجاه 
ديال إفريقيا، واللي النتائج على األرض كتشكل اآلن محطة جدب وإقالع 

تنموي، والسالم عليكم ورحمة هللا.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائبة فتيحة  املوالي هي السيدة  الوزير، املتحدث  شكرا السيد 
الصالح  املاء  في  الحاد  النقص  حول  اإلشتراكي  الفريق  عن  سداس 

للشرب، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدثفكسحلثسدلس:

لايسدةثلاأزي8ة،

لايسدلتثلاأزي8لت،

لايسدثلاأزي8،

لايسدثلا8ئيس،

لايةدةثلاأزرلء،

ولايسدلتثولايةدةثلانألب،

معذرة عن هذا التلعثم في البداية، لكن أنا أريد أن أحيط مجلسكم 
املوقر بأن عدة مدن وقرى املغرب تعيش على وقع احتجاجات بسبب 
الفرشة  إما بسبب استنفاد  الصالح للشرب،  املاء  في  الحاد  النقص 
املائية وإما بسبب امللوحة وإما بسبب التلوث وهناك مشاكل عديدة في 
مختلف مناطق املغرب، حنا نعرف أن ساحل البحر املتوسط يعاني، 
تعاني املناطق اللي قربو من مشاكل عدة، وكذلك في وسط املغرب وفي 
شرق املغرب وفي غرب املغرب، إال أنه االحتجاجات اللي كتعرفها مدينة 
زاكورة إلى حدود البارحة بسبب مشكل املياه، هناك انقطاعات ألسابيع 
والناس تعاني من قلة املياه هذا الحق هو حق في الحياة، املاء هو حق 
في الحياة. إذن الناس كتسول والناس كتساءل واحنا كنتساءلو ما هي 
التدابير املستعجلة لحل مشكل املاء في زاكورة وإليقاف هذا النزيف ديال 
االحتقان االجتماعي اللي باركة املغرب ما بقى يعاني منه؟ ثانيا شنو ما 
هي اإلستراتيجية على املدى املتوسط والبعيد لحل مشكل املاء بزاكورة 
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تفضل انتهى الوقت السيد النائب املحترم انتهى الوقت، السيد النائب 
الكلمة للحكومة للرد تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث وفسالل،ث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

السيد النائب املحترم، أظن أنه سوف يكون من اإلجحاف ومن عدم 
اإلنصاف أن نحول هذه املناسبة إلى محاكمة مكتب اللي هو مؤسسة 
عمومية من املفروض أننا ندفعوها أنها خصها تبقى قوية. خليني نهضر 

راه من حقي نهضر، من حقي نهضر ومن حقي نعبر على الرأي ديالي...

لايسدثرئيسثللجليل:

أرجو من السادة النواب اإلنصات إلى رد الحكومة.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث وفسالل،ث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

.. في إطار التفاعل ما بين السادة النواب والحكومة، ما�سي بالضرورة 
يعني نم�سي معاك في نفس الخط أنا عندي رأي آخر خليني نهضر عفاك، 
املشكل ديال املاء في زاكورة أنا وقفت على هذا املشكل طيلة الثالث 
سنوات األخيرة وعارفة املنطقة نقطة بنقطة وحي بحي يمكن زنقة بزنقة 

حتى هي.

لايةدةثلانألبثلملحترمأن،

املشكل ديال املاء في زاكورة، زاكورة منطقة تعاني من محدودية 
وهيكلي،  بنيوي  أقول  قد  جفاف  من  تعاني  منطقة  املائية،  املوارد 
املوارد املائية املتاحة قليلة جدا وغير كافية أنها تسد الحاجيات ديال 
املنطقة، ما حدث بالفعل كاين فرشة مائية اللي هي ديال »الفايجة« 
اللي فيها املاء هو جيد ولكن هذه الفرشة تعاني من استنزاف مفرط 

على األصح، املكتب الوطني م�سى باش يحفر أثقاب ثقبين لألسف كانت 
هناك تعرضات ديال الساكنة وأوقفت األشغال، مؤخرا تم تجاوز هاذ 

التعرضات وقع...

لايسدثرئيسثللجليل:

السادة النواب من فضلكم، من فضلكم السادة النواب اإلنصات 
إلى رد الحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث وفسالل،ث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

الدراسات  ديال  التعرضات  اآلن  األثقاب  ديال  جوج  وهاذ 
املقبلة  األيام  في  تخرج  غادي  والصفقة  تجاوزناهم  الطوبوغرافية 
الكلفة ديالها 12 مليون درهم، واللي غيمكنو من تعزيز البنية التحتية 
على مستوى األثقاب وعلى مستوى اآلبار، ما وقفناش عند هذا الشأن 
املتوسط  املدى  املستوى  املنطقة على  لها  توجهت  اللي  اإلستثمارات 
والبعيد استثمارات كبيرة جدا، كاين محطة لتحلية املياه األجاج بكلفة 
مالية اللي كتجاوز 60 مليون درهم، كاين أكبر منشأة مائية اللي غيعرفها 
اإلقليم واللي غتجيب واحد معالجة جدرية تاملشكل تاملاء من أكدز حتى 
ملحاميد الغزالن، هي سد أكدز، والوتيرة ديال األشغال وتيرة متقدمة 
جدا، حنا ما كنقولوش زاكورة ال تعاني، زاكورة تعاني، ومن الواجب 
أننا نقدموا إجابات، ولكن هاد اإلجابة خاصها تكون بتشارك وبانخراط 
الجميع من أجل إيجاد الحلول الالزمة وليس تأجيج الوضع، شكرا لكم 

السادة النواب.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجلسة  إلى  وننتقل فورا  للجميع،  الوزيرة، شكرا  للسيدة  شكرا 
التشريعية، شكرا على مساهمتكم.
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محض8ثللجليلثلا ةنسلثولألربعين

لاكةريخ: اإلثنين 25 محرم 1439 ه )16 أكتوبر 2017 م(.

لا8ئةسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

لاكأقست: عشر دقائق ابتداء من الساعة السادسة زواال والدقيقة 
الخامسة والخمسين.

جدولثلألعمةل: الدراسة والتصويت على بعض املواد املعدلة من 
النظام الداخلي ملجلس النواب.

لايسدثللحبيبثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانألب،ثرئيسثللجليل:

وش8فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا8حسمث لا8حمنث هللاث بيمث
لمل8سلين.

لايسدلتثولايةدةثلانألب،

 ،1975 16 أكتوبر  اليوم الذي يصادف ذكرى  اليوم، هذا  نعقد 

الحسن  املرحوم  الراحل  امللك  جاللة  كان  جميعا  نذكر  كما  والذي 

الثاني قد أعلن فيه عن قراره بتنظيم املسيرة الخضراء املظفرة، وذلك 

الستعادة جزء غال من ترابنا الوطني في الجنوب.

نعقد اليوم أقول هذه الجلسة للمصادقة على املواد املعدلة من 

النظام الداخلي وذلك بناء على قرار املحكمة الدستورية رقم 17/37، 

تثميننا  أجدد  أن  يشرفني  الجلسة،  أعمال  في جدول  الشروع  وقبل 

محمد  امللك  جاللة  وجهه  الذي  السامي  امللكي  الخطاب  ملضامين 

السادس إلى األمة خالل ترؤس جاللته افتتاح أشغال الدورة التشريعية 

الحالية يوم الجمعة املا�سي.

لقد جاء الخطاب امللكي استمرارا لخطاب العرش في 30 يوليوز 

اإلدارة  تعتري  التي  واالختالالت  املشكالت  شخص  الذي  املا�سي 

الترابية واآلثار السلبية على مصالح املواطنين. وبطبيعة  والجماعات 

الحال على التنمية، وقد جاء خطاب 13 أكتوبر مشددا على بداية مرحلة 

حاسمة في الحياة الوطنية، حياة حاسمة تقوم على إعمال الصارم 

للمبدأ الدستوري املتمثل في ربط املسؤولية باملحاسبة، والعمل على 

إيجاد األجوبة والحلول املالئمة لإلشكاالت والقضايا امللحة للمواطنين، 

ومعلنا في نفس اآلن عن حزمة من اإلجراءات األولية لتجاوز االختالالت.

وإذا كان الخطاب امللكي متوجها إلى املستقبل ومشددا على ضرورة 

اإلبداع في إيجاد الحلول ملشاكل املواطنين وبلورة نموذج تنموي جديد، 

فإننا كنائبات وكنواب، فإننا مطالبون نحن أعضاء هذا املجلس بالتحلي 

بروح املسؤولية والقيام بمهامنا على النحو املطلوب، علينا أن نجتهد 
بكيفية جماعية من أجل إيجاد الحلول لالختالالت واملشاكل التي تعوق 

العمومية غير منتجة للشغل وللخدمات  السياسات  التنمية وتجعل 

من  نجعل  أن  علينا  الضرورية.  وبالجودة  الكافي  بالقدر  االجتماعية 

التي  القضايا  وملناقشة  للمواطنين  النواب مؤسسة لإلصغاء  مجلس 

هي في صلب اهتمام وانشغال املجتمع. علينا أن نجسد برملان القرب 

ونكسب ثقة املواطن في الشأن العام، وكذلك في السياسة، ولن يتأتى 

ذلك إال بحمل هذه االنشغاالت إلى قلب النقاش العمومي املؤسساتي 

وجعلها في صلبه واالجتهاد في اقتراح أحسن األجوبة والحلول لها، هذه 

قضايا لن ننجزها لوحدنا بالطبع، ولكن بالتعاون مع باقي املؤسسات 

وخاصة مع السلطة التنفيذية، وفي إطار الدستور الذي علينا أن نجسد 

روحه اإلصالحية. علينا أن نجتهد لتجديد تشريعاتنا حتى تواكب وتؤطر 

النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جاللة امللك، وتعكس بالتالي 

الروح التحررية للدستور.

االختالالت،  نشخص  أن  العمومية  السياسات  تقييم  في  علينا 

وفي نفس الوقت أن نثمن ما يستحق التشجيع ونتبين أثر السياسات 

العمومية في حياة الناس.

لايسدلتثولايةدةثلانألب،

يطيب لي مجددا أن أعبر لكم عن اعتزازي وعن اعتزاز كل أجهزة 

املجلس بهذا املنتوج الجماعي الذي يستكمل اليوم مرحلته األخيرة، 

التي تالحقت من خاللها كل مراحل  اإليجابية  تقديري لألجواء  وعن 

اإلعداد الذي نال من مختلف مكونات املجلس وقتا وجهدا أسفر عن 

ميالد إطار متقدم للعمل تجاوز حدود التأطير والتنظيم إلى استشراف 

آفاق واعدة تعزز نجاعة العمل النيابي، وتجعله يستجيب للمقاييس 

املعتمدة في البرملانات الديمقراطية املتقدمة.

إن هاذ املجهود املتقدم بقدر ما استوعب مختلف مناحي العمل 

الجاد، وبلورة مقتضيات جديدة في إطار تطبيق الدستور عبر مجموعة 

من القوانين التنظيمية، بقدر ما وضعنا أمام تحديات جديدة، تتمثل 

في مدى قدرتنا على تفعيله وتنفيذ أوراشه، وهو الجهد الثاني الذي 

استكمال  بعد  املجلس،  أجهزة  عليه  ستنكب  الذي  عليه،  سننكب 

بنيان هذا النظام باملصادقة على مواده املعدلة وصدور القرار النهائي 

للمحكمة للدستورية.

وإذا سمحتم أعطي اآلن الكلمة ألحد مقرري اللجنة، السيد النائب 

حجيرة لتقديم، وزع؟ طيب، شكرا على اقتصاد الوقت.

نمر اآلن إلى التصويت على 9 مواد من 369:

املادة 30:

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد
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وخصوصا أننا نعرف أن حالة الجفاف احنا نعرفو هاذ املغرب هاذ 
العام يعيش حالة جفاف وانتم كتشوفو املناخ مختلف مناطق املغرب 
كتعيش من أزمة حادة في املياه، هناك على بعد 72 كيلومتر من الرباط، 
وهناك على بعد 50 كيلومتر من الرباط مشكل ديال ندرة املياه ال في اآلبار 

في القرى وال أيضا بالنسبة للمدن إذن ما هو.. شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للحكومة تفضلي السيدة 
الوزيرة.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث وفسالل،ث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

لايسدثلا8ئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمأن،

أظن بأنه املعطى اآلن اللي أصبح الكل متفق عليه هو أن بالدنا 
أصبحت عرضة للتقلبات املناخية واللي انعكست بجالء على مستوى 
التساقطات املطرية في السنتين األخيرتين، يعني كان واحد العجز اللي 
وصل 40 % على مستوى التساقطات املطرية واللي انعكس بنفسه على 
مستوى الواردات املائية اللي سجلت عجز على مستوى 60 %، مما خلق 
بعض اإلضطرابات وبعض املشاكل والنقص الحاد في بعض املناطق التي 
تظل في مجملها محدودة مع السياق العام ديال التزويد باملاء الصالح 
جالسين  بقيناش  ما  املحترمة،  النائبة  السيدة  احنا  ولكن  للشرب.  
تنقلنا، نهجنا سياسة القرب، نهجنا التفاعل املباشر مع هاذ املناطق، 
تنقلنا إلى عدة قرى إلى عدة مناطق، خرجنا على مستوى.. نهجنا سياسة 
تواصلية مع الساكنة املحلية عبر ممثليها، عبر املنتخبون، عبر رؤساء 
الجماعات الترابية، وفي كل جلسة كان عندنا برنامج استعجالي لتقديم 
إجابة فورية لهاذ املشكل داملاء املصالح للشرب منها ما هو مستعجل على 
مستوى تعميق اإلستكشاف الجوفي وتجهيز آبار وأسقاف على مستوى 
العمومية،  القنوات  مستوى  على  والتسربات  الهدر  من  الحد  أيضا 
استعجالية  إجراءات  كلها  هذه  السدود،  حقينة  تدبير  مستوى  على 
على املدى املتوسط والقريب بطبيعة الحال كل هاذ املناطق مشمولة 
بمشاريع مهيكلة اللي غاتجلب املاء من منشآت مائية كبرى عبر قنوات 
جهوية، ولكن احنا ما نخليوش املواطن املغربي ينتظر ريتما تنضج هاذ.. 
-السادة النواب هللا يخليكم- تنضج هاذ املشاريع هذه، املواطن بحاجة 
إلى إجراءات استعجالية ويمكن نقول بأن هاذ اإلجراءات االستعجالية 
خرجناها بتعبئة االستثمار الضروري على مستوى أزيالل، على مستوى 
الشاون، على مستوى صفرو، على مستوى بوملان، على مستوى الجهة 
الشرقية أيضا اللي تأثرت بشكل كبير التساقطات املطرية، ونطلبو من 
هللا يرحمنا ألن هاذ املاء اللي كاين فهاذ املناطق الداخلية راه ماء ديال 
األمطار، ما يمكناش نصنعوه وال نجيبوه من غير األمطار ديال الشتاء، 

نطلبو من هللا في األيام املقبلة أن يرحمنا، شكرا لكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب املحترم املرجو اإلستماع إلى 
األسئلة واألجوبة أو ال الكلمة والرد ديال الحكومة. املتحدث الثالث 
هو السيد النائب املحترم لحسن واعري من فريق العدالة والتنمية 
عن املعاناة اليومية التي تعرفها ساكنة زاكورة لالنقطاع املتكرر للماء 
الصالح للشرب وكذا االعتقاالت التي طالت العديد من املواطنين على 
إثر االاحتجاجات اإلجتماعية التي تعرفها املدينة للمطالبة بتوفير املاء 

الصالح للشرب. تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثلحينثولع8ي:

وش8فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا8حسمث لا8حمنث هللاث بيمث
لمل8سلين.

لايسدثلا8ئيس،

لايةدةثولايسدلتثلاأزرلء،

لايةدةثولايسدلتثلانألبثلملحترمأن،

بداية أنوه بالعناية امللكية السامية بهاذ امللف، وأيضا بتوجيهاته 
السامية للحكومة باش تاخذ هاذ امللف بجد. هاذ امللف اللي تعطل 
بزاف في الحل ديالو، تعود مشكلته إلى سنوات التسعينات من القرن 
املا�سي، كنطالبوا l‘ONEP باش دير حل، كتقول ليك ما كاينش املاء، 
 le.groupement دارت l›ONEPديال زاكورة و l‘assainissement جاء
اللي  للمنطقة  املسح  تدير  باش  كلفاتو   d›ingénieurs. supéte. safe
فيها املاء العذب ديال زاكورة، كتسمى املنطقة ديال »الفايجة«، دارت 
املسح، دارت طول وعرض ديال املنطقة وخرجات بخالصة، أن املاء في 
املنطقة ديال »الفايجة« ال يتعدى 1 إلى 5 لتر في الثانية، قلنا آمين ما 
كاينش املاء، جاو املستثمرين ديال الدالح استثمروا في املنطقة زرعوا 5 
آالف هكتار ديال املاء السيد الرئيس، خمسة آالف هكتار ديال الدالح، 
املاء كايخرج من زاكورة فين لقاو هاذ املاء إيال كانت L‘ONEP قالت بأن 
ماكاينش املاء ودارت دراسة أين عثر على هذا املاء؟ تيقولو بأن الدالح 
 كينتظر 

ّ
ي كيسالي الدالح اعطيونا ذاك املاء وال

ّ
استنفذ املاء، مزيان مل

ي ما تتكونش الفالحة. 
ّ
املاء حتى يجيو الفالحا عاد كيبان، وكيغبر مل

أنا تنظن السيد الرئيس، هاذ األعذارالسيد الرئيس، راه ما مقبوالش. 
هاذ اإلشكاالت راه جاو الناس هاذ العام كان مبكرا، جاو الناس ديال 
»النقب« واعتصمو أمام البرملان، فبراير في عز الشتاء أن املاء ناقص في 
زاكورة هاذي في فصل الشتاء وكيغوتو، الناس ديال »تاكنيت« الناس 
في مختلف املناطق تفور خالتنا l‘ONEP في مواجهة احنا والسلطات 

املحلية مع املواطنين.

لايسدثرئيسثللجليل:

للحكومة  الكلمة  للحكومة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
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املمتنعون: 2

املادة 39: نفس العدد

املادة 48: نفس العدد

املادة 64: نفس العدد

املادة 89: نفس العدد

املادة 122: نفس العدد

املادة 130: نفس العدد

املادة 131: نفس العدد

املادة 252: نفس العدد

شكرا لكم. ورفعتثللجليل.
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محض8ثللجليلثلا ةا لثولألربعين

لاكةريخ: اإلثنين 03 صفر 1439ه )23 أكتوبر 2017 م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  أوزين  محمد  السيد  لا8ئةسل: 
النواب.

من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  وخمسة  ساعات  ثالثة  لاكأقست: 
الساعة الثالثة بعد الزواال والدقيقة الرابعة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولث
الحكومية التالية:

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي .•

العدل. .•

الشغل واإلدماج املنهي. .•

الصحة. .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية األجتماعية. .•

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء. .•

كتابة الدولة املكلفة باملاء. .•

الثقافة واالتصال. .•

لايسدثمحمدثووزين،ثرئيسثللجليل:

وش8فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا8حسمث لا8حمنث هللاث بيمث
لمل8سلين.

افتتحت الجلسة،

لايةدةثلاأزرلءثلملحترمأن،

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمأن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 32 سؤاال شفهيا موزعة على 

قطاعات مختلفة.

في البداية إذا سمحتم نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، 
فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

لانةئبثلايسدثلايةاكثبأاأنثومينثلملجلس:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

توصلت رئاسة املجلس بمشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون رقم 28.16 يوافق بموجبه على اتفاقية في ميدان 
اململكة  بين   2016 مارس   15 في  بموسكو  املوقعة  املجرمين  تسليم 

املغربية وروسيا اإلتحادية؛

- مشروع قانون رقم 41.16 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن 
بين حكومة   2016 مارس   15 في  بموسكو  املوقعة  الجوية  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة روسيا اإلتحادية؛

- مشروع قانون رقم 43.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون 
بين حكومة   2016 أبريل   5 في  بالدوحة  املوقعة  والقضائي  القانوني 

اململكة املغربية وحكومة دولة قطر؛

تفاهم  مذكرة  على  بموجبه  يوافق   46.16 رقم  قانون  مشروع   -
للتعاون في مجاالت النفط والغاز والكهربة والطاقة املتجددة والكفاءات 
الستخدامات الطاقة، املوقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين وزارة 
الطاقة  ووزارة  املغربية  اململكة  في  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة 

والصناعة في دولة قطر؛

- مشروع قانون رقم 80.16 يوافق بموجب على االتفاقية حول 
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقعة ببروكسيل في 14 

يوليو 2016 بين اململكة املغربية ومملكة األرا�سي املنخفضة؛

- مشروع قانون رقم 16.17 يوافق بموجبه على اتفاقية في مجال 
النقل الجوي، املوقعة بالرباط في 8 سبتمبر 2016، بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية؛

- مشروع قانون رقم 18.17 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في 
ميدان البحث العلمي والتكنولوجي، املوقعة بالرباط في 8 شتنبر 2016، 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية؛

- مشروع قانون رقم 31.17 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون 
بشأن األمن الداخلي، املوقعة بلشبونة في 20 أبريل 2015، بين اململكة 

املغربية والجمهورية البرتغالية؛

- مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املنشئة 
للمركز الدولي لتطبيق الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات، 

املوقعة بباريس في 10 سبتمبر 2015؛

- مشروع قانون رقم 44.17 يوافق بموجبه على النظام األسا�سي 
إلفريقيا -50تمويل املشاريع وإفريقيا -50تنمية املشاريع، املوقعة بالدار 

البيضاء في 29 يوليو 2015.

- مشروع قانون رقم 45.17 يوافق بموجبه على اتفاقية بين اململكة 
املغربية وإفريقيا -50تمويل املشاريع وإفريقيا -50تنمية املشاريع بشأن 
إنشاء املقر اإلجتماعي إلفريقيا 50 فوق تراب اململكة املغربية، املوقع 

بالدار البيضاء في 29 يونيو 2015؛

املتعلق   17.88 رقم  القانون  لنسخ   52.17 رقم  قانون  - مشروع 
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املعلبة  واملشروبات  املصبرات  وشبه  املصبرات  صالحية  مدة  بإثبات 
املخصصة لإلستهالك اإلنساني أو الحيوانات.

كما توصلت رئاسة املجلس من السيد الرئيس املحكمة الدستورية 
بالقرارات التالية:

- قرار رقم 17/54 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية الحسيمة؛

- قرار رقم 17/56 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية آسفي؛

- قرار رقم 17/57 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية سال املدينة؛

- قرار رقم 17/58 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية الراشيدية؛

- قرار رقم 17/59 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع الذي أجري بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

الفقيه بنصالح؛

- قرار رقم 17/60 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع الذي أجري بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

الصخيرات-تمارة؛

- قرار رقم 17/61 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع بالدائرة اإلنتخابية املحلية الرحامنة؛

- قرار رقم 17/62 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع الذي أجري بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

الحوز؛

- قرار رقم 17/63 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع الذي أجري بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

اليوسفية؛

- قرار رقم 17/64 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتائج اإلقتراع الذي أجري بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

الدريوش.

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب 98 سؤال شفوي، 166 سؤال 
كتابي، 86 جواب عن أسئلة كتابية. وتم سحب سؤال واحد شفوي، 

شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شك8لثلايسدثومينثلملجلس،

أود أن أخبر السيدات والسادة النواب األفاضل على أنه ستعقد 
املستشارين  ومجلس  النواب  مجلس  بين  مشتركة  عمومية  جلسة 

ستخصص لتقديم مشروع قانون املالية للسنة املالية 2018 من طرف 
السيد وزير اإلقتصاد واملالية، وذلك يوم غد الثالثاء إن شاء هللا بدءا 

من الساعة الخامسة مساًء.

وقبل الشروع في جدول األعمال، أخبر السيدات والسادة النواب 
املحترمين، أن رئاسة املجلس توصلت بطلبات لتناول الكلمة في بداية 
الجلسة، وقد عرضت مواضيعها في اإلجتماع الذي عقده السيد رئيس 
وتم  النيابية،  املجموعة  ورئيسة  الفرق  رؤساء  السادة  مع  املجلس 
اإلتفاق على إدارجها في بداية جدول األعمال طبقا للمادة 150 من 
النظام الداخلي للمجلس. والكلمة للنائب املحترم السيد إدريس االزمي 
باسم فرق ومجموعات األغلبية فليتفضل مشكورا في حدود 10 دقائق.

لانةئبثلايسدثإدريسثلألزميثلإلدري�شي،ثرئيسثف8يقثلاعدلالث
ولاكنمسل،ثبةسمثف8قثومجمأعلثلألغلبسل:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمينثولملحترمةت،

لايسدثلا8ئيسثلملحترم،

إطار  في  األغلبية  ومجموعة  فرق  باسم  الكلمة  بتناول  أتشرف 
لوزير  واملغرضة  والعدوانية  املسؤولة  غير  التصريحات  تفاعالت 
الخارجية الجزائري، واملسيئة للعالقات التاريخية ولروابط األخوة التي 
تجمع بين الشعبين الشقيقين املغربي والجزائري، ولصورة املغرب كبلد 
شقيق وجار، وملصداقية مؤسساته اإلقتصادية واملالية املشهود لها 

عامليا، واستثماراته الجدية بإفريقيا وسياسته اإلفريقية املتميزة.

وهي مناسبة لنتوجه بالتحية والتقدير للشعب الجزائري الشقيق، 
الغريبة  التصريحات  بهذه  املنددة  فعله  ردود  بارتياح  نسجل  ونحن 
واملبتدلة، ووعيه العميق بأن هذه األخيرة، إنما هي محاولة يائسة من 
السلطات الجزائرية للتغطية على العجز الداخلي املسجل في مختلف 
النكسات  وعلى  واإلجتماعية،  واإلقتصادية  السياسية  املجاالت 
الدبلوماسية التي يسجلها وخاصة على مستوى إفريقيا، وعلى سعيه 
املمنهج لعرقلة وتأجيل ورش بناء املغرب الكبير كتكثل من شأنه أن 
يقدم أجوبة جماعية على مجموعة من التحديات التنموية واألمنية 

واإلستراتيجية للمنطقة.

وهي مناسبة كذلك، لنعبر في فرق ومجموعة األغلبية بقوة وحزم، عن 
إدانتنا وشجبنا واستغرابنا ملضمون هذه التصريحات التي تنم عن جهل 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  والتطورات  بالسياقات  عميق 
العميقة واإليجابية التي يعيشها املغرب على املستوى الداخلي، وعلى 

مستوى عالقاته الخارجية والسيما اتجاه إفريقيا.

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه التصريحات الغريبة تأتي فقط في 
إطار املناورات التي تهدف إلى التشويش على عودة املغرب إلى اإلتحاد 
اإلفريقي وانخراطه في منظماته اإلقتصادية الجهوية، وكذا على زيارة 
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األمين العام لألمم املتحدة للمنطقة، وعلى القمة التي ستنعقد بين 
اإلتحاد اإلفريقي واإلتحاد األوربي بأبيدجان.

كما أنه البد من التذكير بأن هذه التصريحات تأتي في سياق من 
التنموي، من  املغرب على املستوى  التي يحققها  املتتالية  النجاحات 
خالل إنجازه بنجاح ملجموعة من اإلصالحات الهيكلية، واإلستراتيجيات 
القطاعية، واملشاريع الكبرى، والسياسات اإلجتماعية املدمجة، وكذا 
باإلتحاد  بيته  إلى  املظفرة  بعودته  الخارجية  سياسته  مستوى  على 
اإلفريقي، واإلستقبال الحار الذي لقيته هذه العودة، وما تحمله من 
آفاق واعدة للتضامن الفعال املبني على مشاريع تنموية واقتصادية 

حقيقية.

وهنا البد أن نشير، إلى جهل املسؤول الجزائري بالسياق السيا�سي 
والتنموي الجديد الذي تعيشه إفريقيا، ومن تطور مبني على تعزيز 
ومشاريع  برامج  واعتماد  اإلنتخابات،  ودورية وشفافية  الديمقراطية 

تنموية حقيقية مبنية على إستراتيجيات بعيدة املدى.

كما أنه البد من اإلشارة إلى جهل املسؤول الجزائري بآليات اشتغال 
التنموي  بالدور  لنشيد  واملالية، وهي فرصة  اإلقتصادية  املؤسسات 
للقطاع الخاص املغربي عموما، والقطاع املالي وشركة الخطوط امللكية 
املغربية على الخصوص، سواء على املستوى الداخلي أو على مستوى 

القارة اإلفريقية، وهنا البد أن نذكر بما يلي:

القضايا  أوال: أن املغرب كان دائما سباقا وحاضرا على مستوى 
العادلة السياسية والتنموية بالقارة اإلفريقية؛

ثانيا: أن القطاع املالي املغربي يخضع للمتابعة واملراقبة من طرف 
املؤسسات املالية الدولية، وال سيما من خالل برنامج تقييم القطاع 
املالي »IFSAP« الذي يسهر عليه صندوق النقد الدولي، والذي يحرص 

ويتأكد من خالله على سالمة ونزاهة هذا النظام؛

ثالثا: أن شركة الخطوط امللكية املغربية كانت هي الشركة الوحيدة 
التي أبقت على نشاطها بإفريقيا خالل أزمة اإليبوال، وأن هذه الشركة 
كما هو شأن باقي شركات الطيران تخضع وتطبق قواعد منظمة الطيران 
املدني الدولي كمنظمة تابعة لألمم املتحدة، والتي تراقب تقيد هذه 

الشركة بقواعد وضوابط الطيران املدني؛

رابعا: وعلى مستوى مناخ األعمال، نذكر املسؤول الجزائري بأن 
الحقيقة هي أن املغرب يتبوأ املرتبة 68 عامليا في مؤشر مناخ األعمال، 
واملرتبة األولى على مستوى شمال إفريقيا في الوقت الذي تحتل فيه 

بلده املرتبة 156عامليا.

بالده  عجز  تصدير  إلى  يسعى  الجزائري  املسؤول  أن  والخالصة، 
على مستوى السياسات الداخلية والخارجية، وهو األمر الذي ال يخفى 
على أحد، وال يمكن أن ينطلي على الشعب الجزائري الشقيق وال على 
بالنسبة  وأما  جيدا.  املغرب  تعرف  التي  اإلفريقية  والشعوب  الدول 

للمغرب فإننا ماضون وجوابنا كما كان دائما هو مواصلة بناء وتعميق 
اإلختيار الديمقراطي، مواصلة بناء اقتصاد قوي ومؤسسات اقتصادية 
منفتحة وصاعدة وعصرية، مواصلة السياسات اإلجتماعية املدمجة 
مهنية  دبلوماسية  مبنية على  واملستدامة، مواصلة سياسة خارجية 
تحترم األعراف والتقاليد، وعلى اإلحترام املتبادل بين الدول والتضامن 

الفعال مع الشعوب والدول اإلفريقية.

ر، أننا كنا دائما وسنبقى ننأى بأنفسنا عن الخوض 
ّ
وفي األخير نذك

في القضايا الداخلية للدول محترمين لسيادتها، وأملنا كبير أن ينعم 
بما  والتنمية،  واإلستقرار  بالديمقراطية  الشقيق  الجزائري  الشعب 
سينعكس إيجابا على كل شعوب املنطقة والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للنائب املحترم ال�سي محمد أشرورو 
رئيس فريق األصالة واملعاصرة في حدود خمس دقائق.

لألصةالث ف8يقث رئيسث وش8ورو،ث محمدث لايسدث لانةئبث
ولملعةص8ة:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شك8لثلايسدةثلاأزي8ة،

لايةدةثلاأزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمأن،

املغربي  للشعبين  والتاريخية  األخوية  بالعالقات  نشيد  ما  بقدر 
الدبلوماسية  لرئيس  األخيرة  التصريحات  ندين  ما  بقدر  والجزائري، 
الجزائرية، وفي نفس الوقت نثمن استدعاء القائم باألعمال بسفارة 
الجزائر بالرباط إلبالغه بالطابع غير املسؤول لهذه التصريحات التي 
صدرت عن رئيس الدبلوماسية الجزائري، الذي يفترض في أن يكون 

معبرا عن املواقف الرسمية لبالده على الصعيد الدولي.

ومن جانبنا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر أن هذه التصريحات 
الالمسؤولة ليس من شأنها املساس بمصداقية عالقة اململكة املغربية 
مع الدول اإلفريقية وكذلك مع الشعب الجزائري الشقيق الذي نكن له 
كل التقدير واإلحترام، ونؤكد أن املزاعم الكاذبة ال يمكنها تبرير اإلخفاقات 
إجتماعية  أو  اقتصادية  كانت  سواء  الحقيقية  املشاكل  إخفاء  أو 
أوسياسية لهذا البلد املجاور، والتي تمس شريحة أو شرائح عريضة من 
الساكنة الجزائرية الشقيقة، لذلك نحن في فريق األصالة واملعاصرة 
مصرين على حت بلدنا على املزيد من اإلنخراط لفائدة إفريقيا، بما فيها، 
بطبيعة الحال، الشعب الجزائري الشقيق، ألن عالقاتنا بها ال تختزل 
في مجرد مسألة موارد مالية، وإال لحققت الجزائر بإيرادتها النفطية 
نجاحا بهذا الصدد، بل األمر يتعلق برؤية واضحة إرادية وفاعلة، تؤمن 
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بالدول والشعوب الشقيقة في إفريقيا وفي الجزائر وتستثمر في مستقبل 
مشترك لهذه البلدان. لذلك نعبر في فريق األصالة واملعاصرة عن أسفنا 
الشديد لكون التصريحات التي أدلى بها الوزير الجزائري والتي صدرت 
بشأن مؤسسات بنكية وشركة وطنية للنقل الجوي تنم عن جهل كبير 
باملعايير األساسية الشتغال النظام البنكي ونظام الطيران املدني سواء 
على الصعيد الوطني أو الدولي. وهنا بغيت بإسم الفريق باش نتوجه 
الروابط  على  نأكد  باش  الشقيق  الجزائري  الشعب  إلى  بالخصوص 
األخوية والتاريخية والثقافية اللي كتجمع الشعبين الجزائري واملغربي، 
اللقاء  ديال  في طريق  تيوقف  اللي  اليوم  نطرح سؤال، شكون  باش 
والتواصل ما بين املغاربة والجزائريين؟ شكون؟ شكون اللي كيمنع؟ 
وال شكون اللي كيوقف في وجه فتح الحدود ما بين الشعبين؟ وغادي 
نتوجه أيضا إلى إخواننا في القبائل الجزائرية باش نتكلم معهم باللغة 
األمازيغية: كداسنينخ نكني إزين الشعب ال املغرب ال الجزائر أيتماتن 
أيتكا ما يورزون ميدناد د ويسحكمن ما يزولن أليغ راناغ بدون نكني خير 
خيجن التاريخ اليشور ال دافع ف املبادئ كيف كيف دتينيغ بأنه إخص 
الحكماء الجزائر أدكين الفضايح نسين أداكين وال تميودن أكاخ بدون 
الينكني الشعب املغربي ال الشعب الجزائري، والسالم عليكم ورحمة 

هللا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم محمد شرورو، الكلمة للنائب املحترم 
ال�سي نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 

دائما في حدود 5 دقائق.

لانةئبثلايسدثنأرثلادينثمضسةنثرئيسثلا 8يقثلإلسكقالليث
الأحدةثولاكعةداسل:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدثلا8ئيس،

لايةدةثلاأزرلء،ثلايسدةثلاأزي8ة،

لايسدلتثولايةدةثلانألب،

في إطار املادة 150 من النظام الداخلي يسعدني أن أتدخل باسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في موضوع طارئ يستلزم إلقاء 
الضوء، موضوع اللي بطبيعة الحال يتتبعه الرأي العام الوطني والدولي 
والخطيرة  اإلستفزازية  بالتصريحات  يتعلق  موضوع  بالغ،  باهتمام 
اتهم من خاللها  املنتدى اإلقتصادي  أمام  الجزائري  الخارجية  لوزير 
في  غير مشروعة  أموال  بتبييض  املغربية  البنوك  الجزائري  املسؤول 
القارة األفريقية وشركة الخطوط امللكية املغربية بنقل أشياء غير نقل 
املسافرين، هذه التصريحات التي نعتبرها في الفريق اإلستقاللي للوحدة 

وتضرب  الدبلوماسية،  األعراف  نطاق  عن  وخارج  نشازا  والتعادلية 
في الصميم إحدى املبادئ األساسية التي يقوم عليها املنتظم الدولي 
واملتمثل في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، تمس بسيادة 
األمة املغربية ومشاعر الشعب املغربي الذي كان سيظل، كان وسيظل 

يتطلع إلى تقوية حسن الجوار مع شقيقه الجزائري.

بهذه  نندد  إذ  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
التصريحات الالمسؤولة ملا تحمله من افتراءات وادعاءات باطلة ال 
تستند على أي أساس نعلن تضامننا املطلق مع املؤسسات البنكية، 
تعزيز  في  املساهمة  في  أبانت عن قوتها  التي  املغربي  الطيران  وشركة 
دعائم الشراكة املغربية اإلفريقية بروح وطنية صادقة دون أن تأخذ 
هذه التصريحات من عزيمة هذه املؤسسات في امل�سي قدما نحو تعميق 
املستثمر  املغرب  فيه  يعتبر  الذي  األفريقي  األفريقي  التعاون  أواصر 
اقتصادية  قطاعات  تستهدف  ال  تصريحات  هذه  دامت  ما  الثاني 
بعينها، بل تستهدف املقاربة التنموية الجديدة في افريقيا التي يقودها 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا بحكمة وتبصر وبعد نظر، في 
إطار تعزيز التعاون األفريقي أفريقي من أجل تحقيق النمو املشترك في 
إطار شراكة رابح رابح، بما يضمن األمن الغذائي واإلندماج والتضامن 
والتكامل االفريقي، هذه التصريحات التي شملت أيضا مجموعة ليس 
فقط املغرب، شملت أيضا مجموعة من الدول األشقاء العرب وفي 
مقدمتهم مصر وتونس وغيرها من الدول، من دول الشمال افريقيا من 
أجل التعتيم وكل ذلك كان من أجل التعتيم على الحقائق اإلقتصادية 

والجيوسياسية السائدة باملنطقة.

إن الشعب املغربي واع كل الوعي بأن التصريحات املغلوطة لوزير 
اإلقتصادية  الداخلية  األزمة  تصدير  تستهدف  الجزائي  الخارجية 
واإلجتماعية والسياسية إلى الخارج الجزائرية طبعا من أجل تحويل 
أنظار الشعب الجزائري والرأي العام الدولي، وتستهدف التشويش على 
الجولة كذلك، تستهدف التشويش على الجولة التي يقوم بها املبعوث 
األممي باملنطقة من خالل محاولة افتعال مواجهة بين املغرب والجزائر 

التي تعتبر املعني الحقيقي بالنزاع املفتعل بالصحراء املغربية.

إن هذه التصريحات تعتبر هروبا إلى الوراء عندما شعرت الجزائر 
بهزيمة دبلوماسية بالقارة االفريقية خوفا من تنامي دور املغرب في هذه 

القارة وتعزيز دوره الجيواستراتيجي كقوة إقليمية صاعدة.

وزارة  بها  قامت  التي  املبادرة  نثمن  إذ  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املغربية املتمثلة في استدعاء القائم 
املغربي  السفير  بالرباط وكذلك استدعاء  الجزائر  باألعمال بسفارات 
بالجزائر للتشاور، فإننا ندعو الشعب الجزائري إلى التمسك باليقظة 
والحذر والحكمة ملا فيه تعزيز عالقات جوار جيدة وأخوية ملا فيه بناء 
عليكم  والسالم  والتضامن،  والتكامل  التعاون  قوامه  مغاربي  صرح 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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لايسدثرئيسثللجليل:

ال�سي  املحترم  للنائب  اآلن  الكلمة  املحترم،  الرئيس  للسيد  شكرا 

عمربالفريج في حدود ثالث دقائق، فليتفضل مشكورا.

لانةئبثلايسدثعم8ثبالف8يج:

لايالمثعلسكم،

لايسدلتثلانةئبةت،ثلايةدةثلانألب،

لايسدثلا8ئيس،

لايةدةثلاأزرلء،

في الحقيقة ملي اتصلوا بي هادي بضع دقائق قبل هذه الجلسة 

واقترحوا علي نتدخل في هاذ املوضوع، كان عندي 2 ديال التحفظات. 

التحفظ األول هو داخلي قلت عاوتاني حتى كيتعلق األمر بقضية وطنية 

عاد كتفكرو فينا وكتصلو بنا، هاد النقطة األولى. النقطة الثانية، واش 
الجواب على كالم غير..، التحفظ األول دزتو، التحفظ الثاني كنقول 

واش الجواب على كالم غير مسؤول ما�سي السقوط في فخ وكنعطيوه 

قيمة أكثر من الالزم؟ لكن رغم التحفظات وبناءا على متابعتنا للشؤون 

الداخلية والسياسية الجزائرية، بغيت نستغل الفرصة أنا باش نقدم 
رسالة شكر، شكر للعديد من الجزائريين األحرار والديمقراطيين اللي 
ما رضاوش على داك الكالم األخير الغيرمسؤول، صحافيين ومناضلين 
الوطنيين  أولئك  الكالم، فأحيى  اللي ما رضاوش على هاد  سياسيين 
األحرار في الجزائر، وأقول وأتوجه إليهم كذلك، كنقولوهم بأن املغرب 

عندو املشاكل ديالو والجزائر عندها مشاكل، ولكن مستقبلنا مشترك. 

حنا خصنا نآمنو حنا، كنعتبر أنا بأني كنتوجه لألحرار والوطنيين في 

املغرب وفي الجزائر، نآمنو بهاذ املستقبل املشترك، بأن محتاجين إلى 

املغرب الكبير، نتوجهو إلى املغرب الكبير بطموح حقيقي حيث مستقبلنا 
راه هو املغرب الكبير، يكون مغرب كبيرطموح على املستوى السيا�سي 
املستوى  وعلى  اإلقتصادي  املستوى  على  كأساس،  بالديمقراطية 

اإلجتماعي، شكرا على املتابعة.

لايسدثرئيسثللجليل:

والسادة نشرع  السيدات  املحترم، حضرات  النائب  السيد  شكرا 

اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع 

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، عدد 

مشاريع  لتنزيل  األولية  الحصيلة  عن  األول  والسؤال   9 هي  األسئلة 

الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح 2015-2030، خالل املوسمين الدراسيين 

2015-2017، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لانةئبثلايسدثحينثعديلي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، أين وصل تنزيل الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030؟ 
شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب للسيد الوزير.

لايسدثمحمدثحصةد،ثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

لايسدثلا8ئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمين،

بغيت نذكر فقط على أن الرؤية اإلستراتيجية ديال التربية والتكوين 
تتضمن 4 ديال املحاور:

املحور األول: ديال يتعلق بإنصاف وتكافؤ الفرص؛

املحورالثاني: يتعلق بالجودة للجميع؛

املحور الثالث: االرتقاء بالفرد واملجتمع؛

املحورالرابع: يتعلق بتدبير جديد للتغيير.

بالنسبة لهاذ املحاور كلها، هناك إستراتيجية على عدة سنوات، 
خاصة بالنسبة الخمس سنوات املقبلة لتنزيل هاذ اإلستراتيجية، مثال..

لايسدثرئيسثللجليلث:

من فضلكم أكرموا السيد الوزير باإلنصات، هللا يخليكم.

لايسدثمحمدثحصةد،ثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

مثال فيما يخص اإلنصاف وتكافؤ الفرص ففيه واحد العدد ديال 
املسائل اللي تم التنزيل ديالها، أوال كل ما يهم تعميم التعليم، بحيث 
تقريبا راه احنا دبا تقريبا %100 ديال التالمذ في سن التمدرس كيدخلو 
خاصة  القروي  التعليم  في  مشكل  عندنا  زال  ما  االبتدائي،  للتعليم 
الثانوي واإلعدادي، وكذلك ما زال املشكل ديال التعليم األولي اللي ما 
زال ما تم يعنيla généralisation ديالو فيما يخص التعميم ديالو، فيما 
يخص الجودة هناك كذلك يعني خطة لتنزيل هاذ اإلستراتيجية منها أوال 
نقول محاربة اإلكتظاظ بكل أنواعه داخل األقسام وتحسين الفضاء 
ديال التدريس، توفير العدد الكافي ديال األساتذة هاذ ال�سي كلو ّدار، 
ومازال غنزيدو فيه وكاين بالنسبة للسنوات املقبلة إن شاء هللا تحسين 
البيداغوجية ديال التعلمات، ال اللغات وال املواد العلمية وبدينا من 
هاذ السنة هاذي في اإلنزال ديالها واحنا غاديين نستمرو فيها ألن هاذي 
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ب واحد العدد ديال السنين مهمة جدا، وإيال كانت 
ّ
ل
ّ
مسائل اللي كط

�سي إضافات أخرى نتظرو عمل داخل اللجن إن شاء هللا ونتعمقو فيها، 
وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

أو السيدة  النائب املحترم  التعقيب السيد  الوزير،  شكرا السيد 
النائبة.

لانةئبلثلايسدةثمنينلثمأدن:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، نثمن هاذ املعطيات الكمية التي وردت في جوابكم، 
ولكن من الناحية الكيفية في شق اإلنصاف وتكافؤ الفرص ولوج بوابة 
التربية والتكوين نتساءل عن الفئة التي تلفظها املؤسسات التعليمية 
كرها؟ نتساءل عن تعميم التعليم األولي كركيزة أساسية لبنية اإلصالح؟ 
نتسائل عن التمدرس في العام القروي وأيضا عن إدماج األطفال في 
وضعية إعاقة؟ في مجال اإلرتقاء بجودة التعليم ندعو إلى إعادة الثقة 
في مختلف مكونات املدرسة املغربية وفتح باب التكوين املستمر، أما في 
محور الحكامة فيستوقفنا التوظيف بالتعاقد كآلية لسد الخصاص، 
ولكن عند توقيع العقد وولوج القسم عن أي حكامة نتحدث؟ السيد 
الوزير، نسجل بإيجاب التتبع اللصيق للمشاريع املندمجة عبر لوحة 
القيادة، غير أنه باإلضافة إلى ذلك نرى أنه أولى يعني خطوات التنزيل 
هو تفعيل قانون اإلطار بعد املصادقة عليه والذي ال زال في مرحلة 
في وضعية انتظار، أضف أيضا إلى ذلك أنه تم اتخاذ مجموعة من 
اإلجراءات بعيدا عن الرؤية وخارج التصور الذي أعده املجلس األعلى 
للتربية والتكوين، من قبيل اعتماد تدريس اللغة الفرنسية في املستوى 
األول االبتدائي، وفرض سياسة لغوية تهيمن فيها هذه اللغة، وبعض 
التعديالت في مقرارت التربية اإلسالمية وما تسببت فيه من إكراهات 
مباريات  شابت  التي  باإلختالالت  أختم  النشر،  دور  لدى  وصعوبات 
توظيف رؤساء ومصالح األقسام في بعض عدد من املديريات اإلقليمية 

واألكاديميات الجهوية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
إذن غادي نمورو السيد الوزير الرد عن التعقيب إيال تبقى الوقت أو 

فيما تبقى من الوقت.

لايسدثمحمدثحصةد،ثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

واحد 5 ديال الثوان فقط، هاذ القضية ديال الفرنسية في السنة 
األولى راه كاينة في اإلستراتيجية، ما غنزيدو حتى حاجة على ذاك ال�سي 

اللي كاين في االستراتيجية الوطنية.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال الثاني حول التمييز اإليجابي على 
مستوى منظومة التربية والتكوين لفائدة العالم القروي واملناطق ذات 
الفريق الحركي،  النواب املحترمين من  الخصاص للسيدات والسادة 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لانةئبثلايسدثسعسدثلاكدالوي:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات العملية لتنزيل هاذ التمييز اإليجابي 
لفائدة املناطق القروية والشبه حضرية في مستوى تمدرس الفتيات 

التعليمية وخدمات الدعم  الهدر املدر�سي واملؤسسات  والقضاء على 

اإلجتماعي والنقل واإليواء؟

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الكلمة.

لايسدثمحمدثحصةد،ثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، نم�سي مباشرة للجواب على املوضوع 
بالنسبة للتعليم في العالم القروي ما زال عندنا مشاكل كثيرة مازل 

لدبا،فلحد اآلن كيما كتعرفو العدد ديال املدارس في العالم القروي 

أكثر بكثير من الذي هو كاين تقريبا 4700 مدرسة في العالم القروي 

contre 3000 ها الفرق، ويال تزاد عليهم واحد واحد 13000 هاذو كي 

كيسميوهم أسميتو les satellites فهاذ العدد الهائل من األقسام ومن 

هذا، مازال ما فضاوش لنا املشكل ديال التعليم في العالم القروي، وإيال 
زدنا عليه التعليم الثانوي واإلعدادي كنطيحو عاود ثاني في مشاكل 

أكثر، ألنه كان الهدف ديال الوزارة هو تكون عندها إعدادية فكل يعني 

ا تكون إعدادية في كل جماعة ما غتفضيش املشكل ألن 
ّ
جماعة ولكن وخ

داخل الجماعة تتكون املسافات كثيرة جد، داك ال�سي عالش أنا اآلن 

بدراسة إعداد دراسة شمولية حول هاذ املشاكل في العالم القروي باش 

لو فيها هذاك ال�سي ديال املدارس 
ّ
نوضعو واحد الخريطة محكمة، ندخ

الجماعتية ندخلو فيها التعليم الثانوي والتأهيلي واألساس ديال هاذ 

اإلستراتيجية غتكون حول تجميع األقسام مع توفير الشروط الالزمة 

من نقل ومن املطاعم املدرسية، هذا هو اللي غادي يكون في املستقبل 

إن شاء هللا، وغندخلوه فهذاك البرنامج ديال النهوض بالعالم القروي 

باش نفضيوهاذ القضية ديال التعليم في العالم القروي بصفة نهائية، 

ولكن املشكل ما زال قائما اآلن بقوة.
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لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثسعسدثلاكدالوي:

شكرا السيد الوزير على الصراحة ديالك وعلى الوضوح أنه العالم 

القروي يعاني وباقي بعيد هاذ ال�سي ورؤية طويلة وبعيدة، لكن السيد 

الوزير هللا يجازيك بخير باش غادي نفوتو احنا العالم الحضري التنمية 

القروية رهينة بهاذ ال�سي اللي قلتي كلو إيال هاذ الطلبة وهاذ التالميذ 

ديال العالم القروي ما ساعدناهمش بالنقل املدر�سي هاذ السنة اآلن 

العقد شريعة املتعاقدين، اليوم خليتو أنتما كوزارة تخليتو على النقل 

املدر�سي بصفة انفرادية بدون سابق إعالم، صحيح هاذي سنتين وهما 

تيهضرو ولكن ماعطوناش املشروع، اليوم كتعرفو الطلبة الجامعيين ملا 

 une.anneé.blanche ما كيحضرش في االمتحان تياخذ صفر وكتعتبر

بالنسبة وكيم�سي لو السنة، واليوم احنا كنتخبطو في العالم القروي 

القروي  العالم  هاذ  إيال  بالتنمية  رهين  هو  اللي  املدر�سي  النقل  في 

ماعاوناهومش بهاذ ال�سي صحيح ها داملؤسسات التعليمية كيخصها 

واحد العدد ديال املجهودات، كيخص واحد الرؤية بعيدة إستراتيجية 

ولكن فوقاش بغينا un.plan.d‘action السيد الوزير، واحنا مستعدين 

نساعدوكم كبرملانيين هنا في القانون املالي خاص هاذ ال�سي نخرجو به في 

أسرع وقت، راه العالم القروي راه هو اللي كيساعد العالم الحضري، 
راه ما�سي العالم الحضري اللي كيساعد العالم الحضري كيجيونا منو 

غير املشاكل، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليلث:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 

تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثم8زوق:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

تعرفها  التي  الوعرة  والتضاريس  القروي  الطابع  عليكم  يخفى  ال 

مالل  بني  وإقليم  -خنيفرة  مالل  بني  جهة  خصوصا  املناطق  بعض 

إلى  ويؤدي  خصوصا  الفتيات  لتمدرس  عائق  يشكل  وهذا  نموذجا، 

الهدر املدر�سي، وبالتالي إذا كان برنامجكم ستطبعه بصمة من التمييز 

اإليجابي لهذه املناطق، نريد تشييد املزيد من املدارس الجماعاتية التي 

تلعب دورا مهما في محاربة الهدر املدر�سي، دعم الجمعيات والجماعات 

وكل الفعاليات التي تعمل في مجال التمدرس بوسائل النقل املدر�سي، 

لطلبات  الكافية  العناية  وإيالء  الشتاء  فصل  أثناء  التدفئة  وسائل 

اإلستعطاف التي يقدمها.. شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير في بضع.. ما بقاش هناك 
تعقيب إضافي؟ إذن السيد الوزير في بضع ثوان.. ما طلبو حد.. تفضل 

تفضل السيد الوزير تفضل.

لايسدثمحمدثحصةدثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

غير بالنسبة للمدارس الجماعاتية، هي فكرة مزيانة ولكن اللي درنا 
.les وكنديرو مدارس  anexes دابا، ال ما�سي داك ال�سي كنخليو داك
جماعاتية بعيدة عليها، ما بقينا ال في les satellites وال مدرسة جماعاتية، 
ولينا دايرينهم بجوج. فهنا كيخص واحد املدارس الجماعاتية مزيانة 
ولكن خص تكون مرافقة يعني لحذف هاذيك الحجرات الصغيرة اللي 
مفرقة وتوفير النقل واملطعم املدر�سي باش تكون الظروف يعني جيدة 

كيما كانشوفو في أمريكا وال كندا وال في دول أخرى هاذ ال�سي اللي كاين.

لايسدثرئيسثللجليل:

الثالث عن وضعية األمازيغية  شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال 
في منظومة التربية والتكوين، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لانةئبثلايسدثعم8وثودي:

لايسدثلا8ئيس،

لايسدثلاأزي8،

وزولثفالون،

في  األمازيغية  لوضعية  تقييمكم  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املدرسة العمومية من سنة 2003 إلى2017 يعني أسق�سي غفمان تكوال 

تمازيغت فلمدرسة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الكلمة.

لايسدثمحمدثحصةدثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

أورسينغ ماتا تاشلحيت أيساوالن، امكن اتساوالغ است تاسوسيت 
امكن ايفهم، يوف انساوال تعرابت. هاذ التعليم باألمازيغية لحد اآلن 
ه %20 ديال التالمذ في التعليم االبتدائي اللي كيتابعو هاذ.. 

ّ
راه تقريبا يال

وبين قوسين كاين واحد اإلقبال كبير جدا على التعلم ديال األمازيغية، 
فهاذيك املدارس كلها واألقسام اللي فيها التعلم كاين واحد اإلقبال 
على األمازيغية بصفة يعني مهمة جدا. يعني كيف كتقرا دابا األمازيغية 
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كنظن ما غاديش يمكن نعمموها عالش؟ ألن كنمشيو نكونو بعض 
األساتذة لالمازيغية وكنقولو لهم قّريو األمازيغية بوحدها، إذن عندو 
ثالثة ديال السوايع في في األسبوع إيال كاين إمكانية باش يكون عندو 
سبعة وال ثمانية ديال األقسام راه غادي تدير أستاذ، أما إيال كاين �سي 
ه عندو قسم وال جوج ما غاديش يمكن لك تديرها، ذاك ال�سي 

ّ
محل يال

عالش قلنا ابتداء من إن شاء هللا من الناس اللي غيدخلو السنة املقبلة 
غادي نحاولو نكونوهم باألمازيغية تقريبا كلهم، كاع اللي قابل يتكون 
يقّري  الوقت  وفي نفس  بالعربية  يقّري  منها  باش  باألمازيغية عالش؟ 
األمازيغية وال يقّري الفرنسية وفي نفس الوقت يقّري األمازيغية، وال من 
بعد إن شاء هللا اإلنجليزية مع األمازيغية ولكن هذيك باش تقول أساتذة 
مختصين في األمازيغية ما عطاتش النتيجة ديالها وما غاديش نوصلو بها 
يعني للتعميم في أفق القريب إن شاء هللا، وتيقو بيا هاذ املسألة ديال 

األمازيغية غدي ناخذوها بجدية شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئبثلايسدثعم8ثودي:

السيد الوزير، الفصل 5 في الدستور واضح فهاذ املجال هذا يعني 
األمازيغية لغة رسمية للدولة املغربية، إذن احنا خاصنا أننا نفتخرو يعني 
بهاذ اللغة األمازيغية كإرث مشترك لجميع املغاربة ال يقبل أي مزايدة، 
األمازيغية  تدريس  ديال  القضية  فاش طرحت  بداية  في  الوزارة  لذا 
رت له بيداغوجيا وتربويا وزمنيا من أجل تعميم ترسيم اللغة 

ّ
يعني نظ

األمازيغية. لكن لألسف ما الحظناه مؤخرا كاين واحد التراجع خطير في 
تعميم تدريس األمازيغية، وهاذ ال�سي السيد الوزير، خصنا إجراءات 
فعلية ليست فقط قوال يجب الفعل، يعني لتكوين األساتذة وما زاد 
األساتذة  القليلة من  والثلة  الفئة  أن  الوزير، هو  السيد  بلة  الطين 
اللي كوناهم في الوقت السابق لتدريس األمازيغية أصبحوا بقدرة قادر 
باعتبارها  اللغة األمازيغية  في  يدرسون مواد أخرى. إذن فهذا حيف 
واملسؤولين  يعني  السياسيين  الفاعلين  كل  على  يجب  مشترك  ملك 
التربويين الذين يتعاملون مع األمازيغية واملسؤولين التربويين اإلقليميين 
والجهويين كأنها مادة غير واضحة املعالم، يعني ما عندهاش أهداف، 
يعني أهداف محدودة، وهاذ ال�سي السيد الوزير، احنا في الفريق وفي 
الحركة األمازيغية كنطالبو أننا نمشيو في إطار تعميم األمازيغية أفقيا 

وعموديا لتشمل مختلف أسالك التعليم، تانميرت.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئبثلايسدثلب8لهسمثبأغضن:

لايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، باستثناء املنشور ديال السيد رئيس الحكومة الذي 
يدعو مختلف الوزارات إلى وضع برامج تكوينية في مجال األمازيغية، 
فالعنوان األبرز لألمازيغية اليوم هو التراجع ثم التراجع ثم التراجع. كاين 
اآلن التناقص ديال عدد التالميذ املستفيدين من التمدرس باألمازيغية 
من 600 ألف إلى 400 ألف تلميذ حاليا، حاليا أيضا في املجال ديال تعلم 
األمازيغية في الجامعة املغربية كاين تراجع ديال عدد الطلبة املسجلين 
في الشعبة ديال األمازيغية بحيث أننا بصعوبة تسجلو 15 طالب في 
الجامعة ديال ابن زهر مثال في أكادير، والسبب هو أن املستقبل ديال 

هاذ الطلبة مستقبل غامض وأيضا كنسولوكم السيد.. شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ إذن نمر 
إلى تعقيب السيد الوزير.. رد السيد الوزير. شكرا إذن غادي نمروا 
للسؤال التالي هو في الواقع أربعة أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
بالدخول املدر�سي ملوسم 2018/2017 لذا سيتم طرح هذه األسئلة 
دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لانةئبلثلايسدةثنعسملثزيدلن:

لايسدثلا8ئيس،

لايسدلتثولايةدةثلاأزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمأن،

املدر�سي  الدخول  مستجدات  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم 
والجامعي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الثاني للسيدات والسادة 
السيدة  فلتتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثفةطملثلاطأ�شي:

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن ظروف ومستجدات الدخول 
املدر�سي خالل املوسم الدرا�سي الحالي، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا.
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لانةئبثلايسدثفةروقثلاطةه8ي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، حول الدخول املدر�سي الحالي الذي عرف مجموعة 
من اإلشكاالت بعدة مدارس على مستوى اململكة نسائلكم، فما هي 

اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم إلنجاحه؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

للسيدات  آني  وهو  الرابع  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

فليتفضل أحد واضعي، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثللحةفظ:

ما هي اإلجراءات التي اعتمدتها الوزارة من أجل إنجاح الدخول 
املدر�سي؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
فريق التجمع أعتذر، تفضل السيد الوزير، تفضل بعدا، تفضل جواب 

السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

لاتربسلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاأطنسلثولاككأينثلملنهيثولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شك8لثجزيالثلايةدةثلانألبثلملحترمين،

هذه فرصة في الحقيقة للحديث عن مستجدات الدخول املدر�سي 
والجامعي برسم سنة 2018/2017. قبل ما نبدا الجواب، تيظهر لي 
بين الدخول الجامعي الحالي،  النوع من املقارنة  خصنا نديرو واحد 
السابق.  والجامعي  املدر�سي  والدخول  الحالي  والجامعي  املدر�سي 
اكتظاظ مهول، خصاص في األطر اإلدارية والتربوية، ضعف في البنيات 
التحتية، وهذه كلها مالحظات كان قد سجلها السادة النواب املحترمين 
مشكورون، وكانوا كيطالبو بقوة بضرورة توفير الحدود الدنيا لدخول 
مدر�سي وجامعي ناجح، هاذ ال�سي اللي أشتغلنا عليه الضبط. اللي يمكن 

لنا نقول هو أننا استهدفنا في هذا على الدخول املدر�سي والجامعي:

- أوال إعادة الثقة للمدرسة املغربية وملا كنقول املدرسة املغربية 
تنتكلم على املدرسة بمفهومها الواسع من األول إلى العالي؛

تعلق  سواء  امليدان  في  الفاعلين  تعبئة  كهدف  وضعنا  أيضا   -
األمر باألطر اإلدارية والتربوية أو تعلق األمر كذلك بالفاعلين اآلخرين 
باملؤسسات  اإلشتغال  ظروف  تحسين  خالل  من  وذلك  والشركاء، 

التعليمية والتخفيف من اإلكتظاظ؛

- كذلك من املستجدات اللي كاين فهاذ الدخول املنظور الشمولي 
املنهي  والتكوين  بوحدها  والجامعة  بوحدها  املدرسة  ما�سي  لإلصالح، 
بوحدو، بالعكس هناك منظور لإلصالح وضعته الرؤية االستراتيجية 
واشتغلنا في الوزارة كفريق إلرساء منظور متكامل لإلصالح يضم هاته 

املكونات الثالث.

وفي هذا السياق، يمكن أن أذكر بأهم املستجدات التي تضمنها هذا 
الدخول املدر�سي والجامعي، تتمثل أوال:

الصعيد  على  والجامعية  املدرسية  املؤسسات  تأهيل  إعادة  في   -
هاذ  والتعليمية،  التربوية  العملية  ملمارسة  الدنيا  بالشروط  الوطني 
ال�سي كلو تنتبعوه في الصحافة وفي وسائل اإلعالم فيما يتعلق بالبنيات 
التحتية والتجهيزات والطاوالت واملرافق الصحية من أجل توفير الحد 

األدنى من الشروط؛

- األمر الثاني اللي هو ملفت لإلنتباه فهاذ الدخول، هو التخفيف 
من اإلكتظاظ بحيث في اإلبتدائي حوالي ثالثين تلميذ وتلميذة في القسم 
وال يتعدى في املستويات األخرى 40 إال في حاالت نادرة يتم معالجتها في 

حينها؛

- كذلك بداية تطبيق الهندسة البيداغوجية الجديدة املنصوص 
عليها الرؤية اإلستراتيجية وخاصة على مستوى اللغة الفرنسية واللغة 

العربية؛

وتأهيليها  مدرسية  الكتب  من  العديد  في  النظر  إعادة  كذلك   -
وتحيينها عفوا، في بعض املستويات الدراسية، وهاذ القضية ستستمر 
في السنوات القادمة ألن مراجعة املناهج فعال تحتاج إلى بضع سنوات؛

- كذلك إعادة تأهيل املؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية، فقط 
نذكر هنا إلى أننا خصصنا ميزانية استثنائية فيما يتعلق بالجامعات في 
حدود 77 مليون درهم من أجل تأهيل املؤسسات الجامعية وتحسين 

ظروف االستقبال.

على مستوى املوارد البشرية عرف هاد الدخول قفزة نوعية فيما 
في  إطار   24.000 التعاقد، حوالي  إطار  في  بالتوظيفات خاصة  يتعلق 
ديال   1100 وحوالي  املنهي،  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  قطاع 
املناصب املالية املتعلقة بالتعليم العالي إذا تم العملية ديال املزاوجة 
بين تأهيل البنيات التحتية وتوفير املوارد البشرية وبداية إصالح املناهج 
التعليمية سنكون بالفعل، ال نقول قد حققنا كل األهداف املرسومة، 
ولكن نحسب أنها انطالقة جيدة إلصالح جيد، وال زالت أمامنا تحديات 

مستقبلية وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن مباشرة إلى تعقيبات السيدات 
والسادة النواب املحترمين، ونبدأ بتعقيب فريق التجمع الدستوري.
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لانةئبثلايسدثمصط ىثبةيكةس:

شك8لثلايسدثلاأزي8،

هو بداية ما يمكنش أننا يعني ما نعتارفوش باإلجراءات الكبيرة اللي 
قمتيو بها في الدخول يعني الجامعي واملدر�سي الجديد، واللي تكلمتيو 
عليها السيد الوزير في مداخلتكم اآلن، ولكن اسمحوا لي السيد الوزير، 
 ،»Emergence« نقول لكم بأنه اليوم البالد اللي عندها مخطط بحال
عندها مخطط بحال مخطط »املغرب األخضر«، عندها رؤية مهمة 
جدا في الطاقات املتجددة، نبقاو يعني في وضعية اللي هي فيها التعليم 
الوطني العمومي. اليوم بالدنا كتعيش واحد النقاش عمومي مرتبط 
بالنموذج التنموي الجديد اللي بغات تعملو بالدنا، ولكن كيف يمكن 
أن نفكر وأن نناقش نموذجا تنمويا جديدا بمعزل عن التعليم؟ كنعرفو 
السيد الوزير املحترم، بأنكم يعني التحقتم بالقطاع هاذي فقط مجرد 
شهور، أو بينتو على واحد اإلرادة يعني حقيقية ومن أعلى مستوى، 
فأكيد أن هاذ األشياء كلها يعني نتفاءل بها إيجابا ولكن البد أن نذكر 
حول هاذ يعني هاذ املعطيات كلها املرتبطة يعني بالرهانات اللي مقبلة 
عليها بالدنا، اإلصالح الجامعي اليوم اسمحوا لي السيد الوزير، نقول 
لكم بأنه إيال كنتيو اليوم عندكم رؤية واضحة على مستوى اإلصالح 
املدر�سي، فهناك يعني واحد النوع ديال الغموض على املستوى الجامعي، 
ألنه ما يمكنش أننا نكونو يعني في إطار هاذ األشياء الجديدة كلها اللي 
جبتوها وباقي نتكلمو على ما يسمى بالبكالوريا القديمة، السيد الوزير 
املحترم، أعيدوا اإلعتبار للبكالوريا املغربية، ما يمكنش اليوم في بالدنا 

نبقاو نتكلمو على البكالوريا على أساس أنها، انتهى الوقت؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، نمرو للتعقيب املوالي هو عن فريق 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثفةطملثلاطأ�شي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدثكةتبثلادوال،

نبقى معكم في الخطة ذات، الخطة الحكومية ذات 5 أهداف اللي 
سطرتوها واللي كتبدا بتهيئة الفضاءات التعليمية، تهيئة الفضاءات 
التعليمية السيد الوزير، أفرزت نتائج عكسية وجد سلبية، ومنها ما 
يمكنش ننساو أنه تم تكملة ما ترصدش ليها الغالف املالي الكافي، وبالتالي 
مجموعة من املدراء ورؤساء املؤسسات رهنو الشيكات ديالهم الفردية 
من أجل تهيئة، من أجل استكمال تهيئة هاذ الفضاءات التعليمية، 

وهاذ ال�سي خاصنا نظرو فيه السيد كاتب الدولة.

االكتظاظ  مشكلة  عليه،  تكلمتو  اللي  االكتظاظ  مشكل  كذلك 
بكل أسف ال زال مسجال 44 حتى 46 تلميذ في القسم، عن أي خطة 

نتحدث؟ كذلك عندنا مشكل الخصاص في املقررات املدرسية السيد 
كاتب الدولة، لحد اآلن ليومنا الحالي ال زال هناك خصاص مسجل في 
مجموع من املؤسسات التعليمية، في مجموعة من املقررات املدرسية، 
بل نذهب أبعد وأقول أن مؤسسة تعليمية تدرس بمقررين مختلفين 
داخل نفس املؤسسة التعليمية، وهذا يجب النظر فيه السيد الوزير، 
كذلك عندما نتحدث عن لجنة املناهج، لجنة املناهج تدبر خارج هيئة 
التدريس، كيف يعقل أننا الزلنا نالحظ داخل املقررات املدرسية تكريس 
دونية املرأة والعنف املمارس عليها، أو نرجعو للكراسات املدرسية ديال 

الثانية ابتدائي، كذلك السيد الوزير...

لايسدثرئيسثللجليل:

للتعقيب  نمرو  أو  الوقت.  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوالي لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثلاع مةني:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، فعال الوزارة قامت بمجهودات كبيرة من أجل تأهيل 
املؤسسات وتجهيزها، لكن السيد الوزير، هاذ القضية نتاع التجهيز 
كانت ربما على حساب الناس نتاع التكوين املنهي، كنتو تفاهمتو مع 
املتدربين باش تعطيوهم واحد الثمن كيقولو بأنكم ما التزمتوش به، 
اآلن مؤسسات التكوين املنهي كتعاني مشكل في امتحان التخرج، كاين 
الطلبة اللي ما زال ما دوزوش، نظرا ألنهم كانوا مشغولين، امتنحان تاع 

السنة األولى أيضا ما زال، إذن هذا كان على حساب التكوين املنهي.

بالنسبة للجانب البيداغوجي، فعال كاين مجموعة ديال املقررات 
ما زال ما خرجاتش ملجموعة د املواد، ثم هاذ القضية د الفرنسية 
غادي نبقاو السيد الوزير معكم دائما راه العربية هي لغة التدريس، 
ولألسف كاين توجه للعودة لتصبح الفرنسية هي لغة التدريس، واآلن 
اآلباء  كيمشيو  الخصو�سي  التعليم  املؤسسات  نتاع  مجموعة  كاين 
كيقولو لهم ما كاينش البكالوريا العادية كاين غير البكالوريا الفرنسية، 
بمعنى تكريس تدريس املواد العلمية بالفرنسية. كاين واحد القضية 
نتاع هذيك اللوائح اللي نشرتو، السيد الوزير، هذيك راها فيها ضربة 
كبيرة لنفسية رجال ونساء التعليم، القانون كيقول بأن األستاذ اللي في 
رخصة مرضية هو في حاالت مزاولة العمل، الغياب كيتنشر في السبورة 
باش التلميذ واآلباء يعرفو بأن األستاذ مغيب ما�سي تشهروا به، ثم كاين 
واحد املسألة اللي كنساءلوكم عليها السيد الوزير، هو أشنو هو السبب 
اللي باقي لحد اآلن الوزارة ما زال ما اعطاتش النتائج نتاع املباراة نتاع 
التفتيش الناس كتوضع اآلن تساؤالت، واش كاين �سي سر؟ كاين �سي 

مشكل؟ بغينا نعرفو السيد الوزير وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، ونمر إلى آخر تعقيب للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.
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لانةئبثلايسدثلحينثحدلد:

السيد الوزير، العمل اللي كتقومو به كنثمنوه وهذا عمل مهم جدا 
نريد أن تستمروا فهاذ العمل هذا، ولكن كذلك هناك أمور نريد أن 
ننبه إليها اللي هي كذلك أساسية إلنجاح ويكون عندنا دخول مدر�سي 
أحسن. املسألة األولى هو أنه هاذوك الداخليات ما تتفتحش في الوقت 
ديالها فتحت معطلة وهاذوك الداخليات أنه تتشكل يعني املسألة واحد 

املشكل بالنسبة لكثير من املتمدرسين؛

- املسألة الثانية وهو أن اعتماد داك السلك الدولي بالنسبة لإلعدادي 
ديال  تكوين  تمش  ما  أنه  متسرعة،  هي  اللي  الطريقة  بواحد  تم  راه 
األساتذة بشكل اللي هو حسن، وكذلك حتى الكتب العلمية فيها أخطاء 
كثيرة، األثمان ديالها غير محددة، وكذلك هذا شجع على املضاربة، 
وهذا فيه كذلك ضرب بالنسبة لهذه البكالوريا اللي البكالوريا الدولية. 
تيهيء فيها املؤسسات للدخول املدر�سي ما كانش عندكم الوقت، صحيح 
ولكن راه التيهيء ديالهم في املرة جاية خاصو يكون أكثر من الصباغة 
يكون يعني التجهيزات األساسية، يكون كذلك البنيات التحتية، يكون 

التجهيزات املدرسية هاذي مسألة كذلك أساسية نركز عليها؛

دوك  الجاية كذلك حتى  املرة  أنه  تنظن  أنا  االنتقالية  الحركة   -
األساتذة اللي هما الحركة االنتقالية الداخلة خاصنا نركزوا عليها ألن 
هاذي مسألة أساسية ألنه فقط ركزنا على الحركة االنتقالية خارج 
األقاليم ولكن استثنيا اللي هما داخل األقاليم وهاذو كذلك كيحسو 

بغبن كبير؛

املتعاقدون، اآلن غادي تكون عندكم  - املسألة األخيرة هي دوك 
2018، هاذ  ديال  امليزانية  بالنسبة  املتعاقدين  ديال  ألف   20 تقريبا 
التكوين ديالهم ألسبوع أو أسبوعين غير كافي سيكون له  املتعاقدين 
ضرر كبير بالنسبة للمؤهالت ديالهم، سيكون كذلك له يعني تأثير سلبي 
بالنسبة لجودة التعليم أنا تنظن يجب تكوينهم تكوين صحيح وكذلك...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من..؟ تفضل السيد النائب 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا.

لانةئبثلايسدثعم8ثخ سف:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

شك8لثلايسدثلاأزي8ثلملحترم،

التالميذ  بعض  معاناة  إلى  انتباهكم  ألفت  أن  املناسبة  بهاذ  أود 
املفصولين هذه السنة جراء قرارات متهورة لبعض مجالس األساتذة 
في  الحظ  يحالفهم  لم  أنهم  إال  اقترفوه  لذنب  مبرر معقول، ال  دون 
التفوق في دراستهم، بعضهم جراء عدم توفر أساتذة بعض املواد كما هو 
الحال في جميع اململكة. على سبيل املثال إعدادية ابن خلدون بجماعة 

أكرفاي حيث شمل هاد اإلجراء أكثر من 28 تلميذ ضدا على رغبتهم 
وإلحاح ذويهم وأمام هاد الوضعية نطلب منكم، السيد الوزير املحترم، 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة واملستعجلة ملعالجة هاد السلوك الالمسؤول 
في  التالميذ  حق  وضمان  التعليمية  املؤسسات  بعض  في  املتف�سي 
متابعتهم للتعليم ما داموا متمسكين هم وذويهم، شكرا السيد معالي 

الوزير املحترم.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثلالدري�شيثلابأزيدي:

السيد الوزير، اليوم تكلمتوا على الدخول الجامعي، أنا كنهضر 
اليوم على سبقنا دخلنا على املنح الجامعية، السيد الوزير أشنو درتو 
في املنح الجامعية راه إقليم بوملان وال تاونات راه إقليم وصل ل 15 ألف 
درهم، إقليم تاونات الدخل السنوي 10 آالف درهم واش اللي ب 850 
درهم دخل شهري غيقري ولد وال 2، السيد الوزير، هاد املشكل هذا 
خصكم تفكوه، مشكل كبير راه اآلباء كيعانيوا في تاونات، اآلباء كيعانيوا 
في تاونات هذا منكر السيد الوزير بحق هاد اآلباء وهاد الطلبة اللي في 
تاونات، راه 10 دراهم دخل سنوي خصكم تشوفوا لنا هاد املشكل 

السيد الوزير، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

الوزير مشكورا.

لايسدثمحمدثحصةد،ثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شك8لثلايةدةثلانألبثلملحترمين،

ما غادش نرجع للنقط كلها ألن 2 دقايق كنظن قليلة شوية، بغيت 
النقطة  ب،  شوية  منها  دقايق ضيعت   4 اإليضاحات،  بعض  فقط 
األولى هو هاد املسألة ديال االكتظاظ بغيت غير نذكر السادة النواب 
املحترمين أن في السنوات املاضية كنا كنتكلموا على 60.50 في القسم 
من بعد 70 وربما حتى 80 بعض املرات، دابا يمكن نقول لكم على 
أن األقسام اللي تتفوت 44، 1.2 % وياهلل تيفوتها بواحد وال 2 ديال 
أسميته، مشينا داك ال�سي ديال 48 وال 50 ما بقاش وال كان �سي حالة 
وكانوا في بداية السنة الدراسية بعض الحاالت 3 وال 4 كندخل شخصيا 
باش تفك، إال إيال كانت �سي حاجة بحال هاد ال�سي قولوها لي نفكوها، 
ولكن احنا ما كيكفيناش هاد ال�سي، احنا في املستقبل الهدف األق�سى 
اللي خاصنا نوصلوا له هو أكثر ما يمكن هو 35 تلميذ في الثانوي، و30 
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تلميذ في االبتدائي هذا هو اللي غادي نمشيوا له على خمس سنوات 
وابتداءا من السنة املقبلة إن شاء هللا راه غنمشيوا عاود ثاني باش 

نقصوا من االكتظاظ حتى نوصول لهاد الهدف هذا.

في ما يخص املسألة ديال العربية، أؤكد مرة أخرى أن هاد املوضوع 
وهاد  والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  الكفاية دخل  فيه  بما  نوقش 
املجلس األعلى يؤكد على أن العربية هي لغة التدريس األساس في كل 
هذه  إذن  التأهيلي،  والثانوي  والثانوي  االبتدائي  التعليم  مستويات 
مفروغ منها تماما، ولكن كذلك املجلس أجاز تدريس بعض املواد وبعض 
األجزاء من املواد بلغة أجنبية أخرى خاصة باللغة الفرنسية، هاد ال�سي 
وقع فيه نقاش كبير وهذا توافق بين كل الفرقاء عالش؟ ألن كل واحد 
عنده رأي من طبيعة الحال، وهذه 50 وال 60 عام واحنا كنهضروا على 
هاد ال�سي وداخل كانت هناك لجنة داخل املجلس اللي فيها التيارات كلها 

واللي اتفقت على هاد املسألة هذه.

بالنسبة للتعليم الخصو�سي، كنأكد للسيد النائب املحترم على أن 
على حساب اإلحصائيات اللي عندنا كاين 50 % اللي عندهم كيدوزوا 
الباكلوريا الدولية وكاين 50 % اللي كيدوزوا الباكلوريا بالعربية، إذن 
ما�سي ما كاينش يعني احتكار ديال اللغة الفرنسية في ما يخص الباكلوريا 

الدولية.

القضية ديال التشهير بنساء ورجال التعليم راه تكلمت عليها أكثر 
من مرة، أقول وأكرر أن رجال التعليم، رجال التعليم دائما منعوتين 
إلخ، ملي خرجنا اإلحصائيات  ديالهم  الجدية  الغيابات وبعدم  بكثرة 
بينات العكس تماما هو أن رجال التعليم 99.8 % ديال رجال التعليم 
لم يتغيبوا خالل شهر سبتمبر ولو يوم واحد، وكان الزم هذاك الطائفة 
القليلة اللي هذاك باش تكون مصداقية ف la.communication، باش 
حتى اللي تغيب كنعلنو عليه، وهذا راه كان معمول به داخل املؤسسات، 

راه ما�سي مسألة ديال التشهير، هاذ ال�سي مسألة كان معمول بها.

وأخيرا ما يمكن ليش نمر بدون التحدث على التدخل األخير اللي 
كيتكلم على التهور ديال األساتذة في النقط، يعني كيخرجو الدراري حيث 
كيتعسفو عليهم، هذا ما خاصناش نقبلوه تماما هاذ القضية هدي، 
ما يمكنش لنا نتصورو أن كاين أستاذ كيخرج التلميذ على برا فقط 
لإلنتقام ولحاجة أخرى فراسو، هاذي كنظن حنا داخل هاذ املجلس 
هذا ما خاصناش تكون تماما الحديث على هاذ القضية هاذي، يمكن 
يكون التلميذ عندو ظروف أخرى اللي ما ساعدتوش باش يقرا إلى آخره.

فيما يخص اللي كيسميوه التظلم، كاين التظلمات اللي كيعاودو 
اإلستجابة  تمت  اإلستعطافات  ديال  كبير  العدد  واحد  يرجعوهم، 
ديالها داخل هاذ السنة هاذي، وأنا متفق معكم على أن في املستقبل 
في  يبقاو  باش  راغبين  مازال  هما  اللي  التالميذ  نلوحو  خصناش  ما 
املؤسسات، واخا نديرو لهم اقسام خاصة باش يمكن لهم يتداركو 

الخصاص ديالهم، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال قبل األخير في نفس القطاع، 
وهو سؤال حول برنامج إصالح وترميم املؤسسات التعليمية، للسيدات 
السيدة  الفريق اإلشتراكي، فلتتفضل  النواب املحترمين من  والسادة 

النائبة املحترمة مشكورة.

لانةئبلثلايسدةثلايعديلثبنيهلي:

السيد الوزير، أشنو هو البرنامج اإلستعجالي لترميم وإصالح البنايات 
املتقادمة أو التي على وشك االنهيار، بالنسبة للمؤسسات التعليمية في 

املناطق القروية ؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جواب السيد الوزير.

لايسدثمحمدثحصةد،ثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

بالنسبة لتأهيل املؤسسات، حنا هاذ التأهيل بديناه حتى لشهر 
يونيو، وكان عندنا شهرين تقريبا باش نوجدو املؤسسات التعليمية، 
بطبيعة الحال شهرين وال شهرين ونصف ما يمكن لك دير واحد التأهيل 
دابا  ليه  ياهلل كنوجدو  الجذري  التأهيل  هاذ  وتوجد..،  يعني جذري، 
املؤسسات تقريبا كلها، ولكن مع ذلك مجهود كبير جدا تدار من أصل 
11.000 مؤسسة، تم التدخل على األقل ب 10.000 مؤسسة، في البادية 
لجان التفتيش اللي مشات جابت على أن هناك 300 مؤسسة ما زالت 
في حالة رديئة جدا، 300 مؤسسة ومباشرة طلبت باش يتم التدخل فيها 
باستعجال، أما بحذف هذيك األقسام اللي ما بقاتش كتصلح ألن واحد 
العدد ما بقاش كيصلح، أولى بترميم هديك األقسام اللي مازال خصها 
الترميم، ولكن هاذ العملية ديال إعادة الهيكلة والترميم ستبقى مستمرة 
لسنوات كثيرة وغتكون من األهداف األساسية ديال التدخالت ديالنا في 

املدارس، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثلايعديلثبنيهلي:

يبتدئ  أن أي إصالح  نعتبر على  بارتياح، ولكن مع ذلك  نسجلها 
نقطة اإلرتكاز ديالو واملدخل الحقيقي ديالو هو هاد إعادة بناء وتأهيل 
التلميذ  هو  اللي  التربوي  الفاعل  كاين  قلبها  في  ألن  املؤسسات،  هاذ 
واألستاذ. إذن البرنامج اللي خصكم أنكم توضعوه، خص يكون برنامج 
حقيقي، ملموس وبرنامج استباقي، ألن هذا كيوقع حد أمام تأمين الحق 
في التربية، أمام تأمين تعميم حقيقي على املستوى الوطني وخاصة في 

املناطق القروية واملناطق النائية، شكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا السيد النائبة عن فريق العدالة والتنمية.

لانةئبلثلايسدةثعزوهةثلاع8لك:

السيد الوزير، مرت خمس سنوات على صدور املرسوم املتعلق 
بإحداث املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين على صعيد كل جهة، 
وتبقى جهة الداخلة وادي الذهب الجهة الوحيدة التي حرمت من هذه 
املؤسسات، اليوم السيد الوزير 100 أستاذ متعاقد يضطرون للتنقل 
أكثر من 580km إلى العيون لتلقي هذه التكاوين، اليوم السيد الوزير 
جميع الشروط نضجت من أجل استقبال هذه املؤسسة، نسائلكم عن 

التدابير املستعجلة من أجل إحداثها، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر، 

إذن نمر إلى رد السيد الوزير، تفضل السيد الوزير مشكورا.

لايسدثمحمدثحصةد،ثوزي8ثلاتربسلثلاأطنسلثولاككأينثلملنهيث
ولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

بغيت فقط نشكر السيدة النائبة التي تعتبر أن تأهيل املؤسسات 

هي املبدأ لإلصالح، كنشكرها بزاف ألن لحد اآلن كنسمعها دايما هذاك 

آش كيسميوه العكر على �سي حاجة، ها الوزير املزوق من برا آش خبارك 

من الداخل، ها الوزير ديال الصباغة، ها الوزير، وشكرا جزيال كنتمنى 

الصوت ديالك يوصل للعموم إن شاء هللا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير نمر للسؤال األخير وهو 

سؤال آني عن التسجيل الجامعي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، فليتفضل السيد النائب 

املحترم مشكورا.

لانةئبثلايسدثسعسدثإدبعلي:

سؤالنا يتعلق بمعاناة الطلبة بمناسبة كل دخول جامعي إذ يفرض 

عليهم املنطق الترابي املعمول به التسجيل في كليات معينة ال�سيء الذي 

يحول في كثير من األحيان من إمكانية التسجيل في الكليات القريبة من 

سكناهم، وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير.

لاتربسلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاأطنسلثولاككأينثلملنهيثولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، هاذ القضية التسجيل الجامعي فيها 
واحد العدد ديال اإلكراهات ولكن السيد النائب أثار قضية واحدة 
وهي مسألة قرب املؤسسات الجامعية من مقر سكنى املرتفقين اللي 
هما التالميذ، فقط نعطي واحد املعطى إجمالي ويمكن، يمكن أن نعود 
إلى ذلك ذلك بالتفصيل، الرؤية ديال املجلس األعلى للتربية التكوين 
والبحث العلمي تحدثت عن منظور إستراتيجي جيد اللي هو إحداث 
جامعة مندمجة في كل جهة، هاذ التوجه نحن نشتغل عليه اآلن، ولكن 
في انتظار ذلك هناك إكراهات حقيقية تعترض اإلستجابة لكل الحاجيات 
املتعلقة بتسجيل الطالب بالقرب من مقر سكناهم، ولذلك تعلمون أنه 
هاذ العملية ديال التسجيل تنظم بموجب مذكرة كنحدوا فيها بالضبط 
كل جهة ما هي املؤسسات اللي قريبة ليها واللي يمكن ليها تستفذ منها، 
وهي محددة وراعين في هذا اإلعتبار هاذ اإلجتماعي اللي تحدثنا عليه، 
ولكن لم نكتفي بهذا، هناك إجراءات أخرى متعلقة بالتسجيل اللي هي 
غير لألهمية أذكر بها على سبيل املثال ال على سبيل الحصر، سنعمل 
ابتداء من السنة القادمة إن شاء هللا على تعميم التسجيل اإللكتروني 
املحدود،  اإلستقطاب  ذات  املؤسسات  ذات  باملباريات  يتعلق  ما  في 
وهاذي كانت واحد املعاناة كبيرة جدا لدى األسر، نتمنى نتوفقو فيها، 
ثانيا سنعمل إن شاء هللا على اإلنهاء من كل التسجيالت بالنسبة للطلبة 
القدامى وكذلك بالنسبة لجزء من الطلبة الجدد في نهاية شهر 7 بحيث.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئبثلايسدثسعسدثإدبعلي:

شكرا السيد الوزير على املجهودات التي تبذلونها بخصوص هذا 
املوضوع، ولكن هاذ النقطة هاذي اللي ثرت عالش ألن السكان اللي 
عندنا في املنطقة مثال في إقليم الصويرة، هي اللي كيعانيو منها بزاف 
ألنهم بالخصوص املنطقة ديال حاحا مثل سميمو وتمنار وأيت داود 
بحكم أنهم قراب ألكادير 90 كيلومتر، العوض فاش يتسجلو في ابن زهر 
في أكادير، تيسيفطوه ملراكش اللي بعيدة عليهم تقريبا ب 300 كيلومتر 
وهذا مشكل اللي كيحد بكثرة من التعليم بالنسبة للطالبات، ولهذا 
نطالبكم بالتدخل العاجل من أجل وضع حد ملعاناة هذه الساكنة، 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة.
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لانةئبلثلايسدةثم8يمثوحيةة:

الطالب  باش  االعتبار  بعين  كتاخدوا  اللي  املعايير  الوزير  السيد 

يستفد من السكن الجامعي أوال أبانت عن فشلها، كيف يعقل لطالب 

في أق�سى جبال األطلس املتوسط من جماعة سيدي نيزلي وال تاكلفت 

درهم،   2000 كيتجاوز  ما  ديالو  األب  متاع  السنوي  املدخول  اللي  و 

2000 درهم سنويا واألطفال تحت الكفالة هما ربعة وما  أؤكد على 

استافدوش من الحي الجامعي، السيد الوزير واش طلعت على التقرير 

متاع HCP اللي بين بأن منطقة أزيالل كتحتل املرتبة األولى في نسبة 

الفقر، وملي كنجيوا كنشوفوا عدد الطلبة اللي استفادوا من املنحة 

الجامعية في بعض الجماعات كجماعة األربعاء ابن قبلي وال أنركي ما 

تجاوزوش 2، السيد الوزير، ملن اعطيتوا املنح الجامعية إيال كانوا بحال 

هاذ الناس ما استافدوش منها؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟، 

الوزيرعلى  إلى رد السيد  إذن ماكينش تعقيب إضافي آخر، إذن نمر 

التعقيبات.

لاتربسلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاأطنسلثولاككأينثلملنهيثولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

هما 2 ديال النقط اللي تمت اإلثارة ديالهم، النقطة األولى تتعلق 

نحلوا هاذ  يمكن  باش  الوطنية  الجامعية  الخريطة  في  النظر  بإعادة 

اإلشكاالت راه كتلقى جهة وال جامعة موزعة على خمسة ديال الجهات، 

كتلقى جامعة موزعة على 2 دالجهات كتلقى جهة ما فيها جامعة، هناك 

إن شاء  نعالجوه  غادي  اللي  الجماعية  الخريطة  في  اختالل حقيقي 

الثاني  األمر  اللي كنيشتغلوا عليها،  الوطنية  الجامعية  بالخريطة  هللا 

فيما يتعلق باملنح نؤكد مرة أخرى إال أن هاذ املوضوع فيه ثالثة ديال 

املتدخلين.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاتربسلث وزي8ث ادىث لادوالث كةتبث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاأطنسلثولاككأينثلملنهيثولاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاكعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

فيما يتعلق بالقضية ديال املنح، راه فيها ثالثة ديال املتدخلين، 

املتدخل األول اللي هما اللجن اإلقليمية املتدخل الثاني...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير حسبناها 2 ديال ثواني حسبنها، شكرا للسادة 

الوزراء على حسن مساهمتهم في هذه الجلسة ووفق املادة 148 من 

ألداء  الجلسة  سنرفع  والسادة  السيدات  حضرات  الداخلي  النظام 

الصالة في حدود 10 دقائق.

لايسدثرئيسثللجليل:

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلألفةضل،ثإيالثلسمحكألثنيكأنفث
وشغةلثللجليل،

لايةدةثلا8ؤسةء،

لايسدثلا8ئيسثلملحترم،

لايةدةثلا8ؤسةءثلملحترمين،

إيال اسمحتمو نستأنفو أشغال الجلسة،

للسماح  الجلوس  رجاء  األفاضل  النواب  والسادة  السيدات 

باستئناف الجلسة من فضلكم،

إذن نستأنف أشغال جلستنا املوقرة هاته، القطاع املوالي املبرمج هو 

قطاع العدل، لكن الرئاسة توصلت من السيد الوزير املكلف بالعالقات 

مع البرملان واملجتمع املدني يطلب فيها السيد وزير العدل إدراج األسئلة 

املدرجة إليه إلى آخر الجلسة نظرا الرتباطه بالتزام صادق مع اللجنة 

الفرعية األممية ملناهضة التعذيب، وبذلك سوف ننتقل إلى القطاع 

املوالي هو قطاع الشغل واإلدماج املنهي عدد األسئلة أربعة ومباشرة 

سنمر للسؤال األول هو عن حصيلة نظام التعويض عن فقدان الشغل 

بعد سنتين من بداية العمل به، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا 

لوضع السؤال.

لانةئبثلايسدثمحمدثبأشنسف:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدثلا8ئيس،

لايسدثلاأزي8ثلملحترم،

الشغل  فقدان  عن  التعويض  صندوق  إحداث  من  سنتين  بعد 

وبداية العمل به نسائلكم عن الحصيلة؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير لكم الجواب.
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لايسدثمحمدثيتسم،ثوزي8ثلاشغلثولإلدمةجثلملنهي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد النائب املحترم، بالنسبة أوال هاذ التعويض هو واحد اإلجراء 
التفعيل، هذا  اللي هو من املقتضيات ديال  النظام مهم  مهم واحد 
واحد النظام مهم هو تفعيل ديال أحد املقتضيات ديال اتفاق 26 ماي 
2011، وتم تفعيله في عهد الحكومة السابقة واليوم نحن في الحكومة 
الحالية وفي إطار البرنامج الحكومي ملتزمون بإعادة تقييم هذا النظام، 
التعويض  واحد  كتعرفوهو  كما  النظام  هاذ  بحال  ديال  الحصيلة 
نهم باش ياخذو واحد 

ّ
كيتعطى للناس اللي فقدو الشغل ديالهم كيمك

التعويض ديال %70 من متوسط الرواتب ديال 36 شهر األخيرة شريطة 
أن ال يتجاوز مبلغ التعويض الحد األدنى لألجور، هاذ النظام كيتّمول 
بطريقة مشتركة ما بين املشغل الذي يتحمل الثلثين واملساهمة ديال 
األجيرالثلث، باإلضافة للمساهمة ديال الدولة التي بلغت 500 مليون 
سنة2016،يعني  برسم  النظام  هاذ  تفعيل  ديال  الحصيلية  درهم، 
ديال  الحصيلة   ،2015 9305 سنة  األلف و79 مستفيد مقابل   13
التعويضات التي منحت للمستفيدين 142 مليون و704مليون درهم 
سنة 2016، مقابل 77 ألف و500 مليون درهم، طبعا كيتالحظ واحد 
التراجع في اإلستفادة من هذا النظام، األسباب ديال االستفادة هو أنه 
يعني كاين ما زال كيخص احنا أوال عاكفين على واحد الدراسة ألنه في 
األصل ديال النظام تم اإلتفاق على أنه غيّدار واحد التقييم في 2018، 
احنا عاكفين على هاذ الدراسة باش كنشوفو األسباب اللي أدت أنه هاذ 
النظام ما خذاش املكانة املهمة ديال، ولكن املعطيات األولية كتقول 

بأنه بزاف ديال الطلبات لم تستفد لشروط.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثوحمدثلاهسقي:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

شك8لثلايسدثلاأزي8،

شكرا للحكومة السابقة اللي عملت جاهدة باش تخرج هاد املشروع 
للوجود، هاذ املشروع اللي كيشكل قفزة نوعية وجا إنسجاما إلكمال 
وعمل   2011 دستور  بها  جاء  التي  اإلجتماعية  اإلصالحات  مسلسل 
الحكومة السابقة كما قلت في هذا املجال، وكذا التغيرات التي تعرفها 
قوانين الضمان اإلجتماعي باستمرار، إال أن هاذ املشروع تعتريه بعض 
في  في كثير من جوانبه اإلجرائية خاصة  القصور واملحدودية  مظاهر 
الشروط املسطرة لإلستفادة من هاد التعويض وهذا واضح السيد 
الوزير في نسبة املستفيدين بحيث ال تتجاوز نسبة 10 %، ولعل مرد 
ذلك أن هذا املشروع لم يمر على تطبيقه لحد اآلن أكثر من سنتين، 

وهذا يحتم التعجيل بتعديل بنوده وجعلها أكثر مرونة حتى ال تقف 
كحائل أمام األجراء الذين فقدوا شغلهم لسبب ال دخل لهم فيه.

السيد الوزير عندي بعض املالحظات وإقتراحات؛ أوال يجب تسهيل 
املسطرة على مستوى وكالة الضمان اإلجتماعي خاصة على مستوى 
املتعلقة باإلستفادة وكذا توقيع املشغل في هذا املطبوع  املطبوعات 
املخصص لإلستفادة بدونه ال يمكن للعامل اإلستفادة من هذا اإلمتياز، 
ثانيا صرف التعويض عن فقدان الشغل رهين بمدى قدرة األجير عن 
العمل، تساؤلنا السيد الوزير إذا تأكد أن األجير غير قادرعلى إتمام 
العمل بسبب مرض مزمن ألزمه الفراش في هذه الحالة كيف يمكن 

العمل على تعويض هذا األجير حتى ال يبقى عرضة للضياع.

لايسدثرئيسثللجليلث:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
تفضل السيد النائب عن األصالة واملعاصرة.

لانةئبثلايسدثهشةمثلملهةج8ي:

السيد الوزير، اليوم اللي كنتكلم معكم فيه 400 عامل في إقليم 
شيشاوة في مناجم سكساوة معتاصمين في مدينة ايمينتانوت من بعد 
ما ضربوا 70 كلم على رجليهم من شهر 8 السيد الوزير ما تخلصوش، داز 
العيد الكبير، داز الدخول املدر�سي، دازت العطلة الصيفية والناس ما 
زال ما تخلصاتش، في الوقت اللي كان خاصنا ناقشوا ظروف اشتغال هاذ 
العمال وناقشوا التغطية الصحية اإلستثنائية اللي خاصها تعطاهم، في 
عهد حكومتكم أ السيد الوزير ولينا كناقشوا الخالص، كناقشوا األجر، 
شوفو ها التراجع الخطير في عهد وزير نقابي استقال من تدبير نقابته 
عشية التعيين امللكي، كيفاش هاد التراجع الخطير أ السيد الوزير، 

نتمنى تجاوبونا واش كاين �سي حماية لحقوق هاذ العمال، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد النائب املحترم هل هناك من تعقيب إضافي آخر، ما 
كاينش إذن الكلمة لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثيتسم،ثوزي8ثلاشغلثولإلدمةجثلملنهي:

السيد النائب املحترم أنا كنعرف الواقع النقابي املشاكل اللي كاينة 
فيما يتعلق بالحقوق األساسية وحقوق والحريات النقابية ونحن نعمل 
و سنعمل ونحن في حوار مع املركزيات النقابية لكي نتجاوز هاذ الوضع 
وغنديروا وغنقولكم بأنه غنديروا آليات باش غنتجاوزوا هاذ الوضع، 
حكومة  هي  الحكومة،  هاذ  إنجاز  اإلجتماعية  بالحماية  يتعلق  فيما 
توسيع الحماية اإلجتماعية للعمال وسبق لي في هذه الحكومة أن جاءت 
بقانونين، القانون األول راه هو التغطية الصحية راه داز وصوتوا عليه 
وغدا إن شاء هللا وال ربما خالل األسبوع القادم، غادي نديروا واحد 
القانون آخر اللي غادي يتجاوز األجراء لغيراألجراء، إذن كنعتاقد أن 

التوجهات ديالها في هاذ املجال ال تحتاج.
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لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد الوزير املحترم، انتهى الوقت، ونمر السؤال املوالي وهو 
عن مصير عمال شركات املناولة بأوراش الطاقة الحرارية وامليناء بآسفي 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

لانةئبثلايسدثمحمدثكةريم:

لايسدثلا8ئيس،

لايسدثلاأزي8ثلايسدثلاأزي8،

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمين،

من بعد خمسين عام متاع االنتظار، هذه 4 سنين تفتحت بعض 
األوراش اللي خدمات تقريبا واحد 4 آالف وال 5 آالف عامل في مدينة 
النهاية ديالها، كنساءلوكم السيد  آسفي، هاذ األعمال كتشرف على 
هاذ  لتجاوز  الحكومة  أعدت  وشنو  العمال  هاذ  مصير  عن  الوزير، 

املشكل؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثيتسمثوزي8ثلاشغلثولإلدمةجثلملنهي:

السؤال ديالكم، السيد النائب املحترم، فيه 2 ديال فيه شقان: 
فيه الشق األول اللي كيتعلق باملصير ديال عمال شركات املناولة والشق 
الثاني كيتعلق باملستقبل. أوال في ما يتعلق بالشق األول في إطار املهام 
الرقابية املوكولة إليها بمقت�سى تشريع الشغل الجاري به العمل، قامت 
مصالح الوزارة بإنجاز العديد من زيارات التفتيش ومراقبة الورشين 
املذكورين وكذا شركات املناولة العاملة بهدف التحقق من احترامها 
لكافة مقتضيات تشريع الشغل. تبين من خالل هاذ الزيارات أن كل 
العاملين بهذه الشركات يتمتعوون بكافة الحقوق التي يضمنها القانون 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  والتصريح  التأمين  عقود  خصوصا 
االجتماعي والحد األدنى لقانون األجر، أغلب العمال يعملون بموجب 
تنتهي بحلول  العقود  النوع من  عقود محددة املدة، معلوم أن هذا 
اآلجال املحدد بعقد أو بانتهاء الشغل الذي كان محال له كما تقول املادة 

33 من مدونة الشغل.

في ما يخص الشق الثاني من السؤال، يعني أؤكد لكم بأن الجهة 
ديال مراكش وآسفي غادي تكون داخلة في االستراتيجية ديال التشغيل 
وخاصة في إطار ما يسمى بالرامج ديال التشغيل، احنا كنشتاغلو اليوم 
باش نهيأو مع الجهة واحد البرنامج جهوي ديال التشغيل كاين واحد 
تمت مواكبة   ،2017 إلى حدود  دارت  اللي  األنشطة  ديال  املجموعة 
127 حامل مشروع وتم خلق 82 مقاولة صغيرة جدا، ست تعاونيات 

املستفيدون من برامج إنعاش التشغيل وصل إلى حدود ماي 2017 في 
برنامج »إدماج« 2892، عدد املستفيدين من التأهيل 348 ولكن ما 
زال عندنا برامج أخرى.. في البرنامج أو في املخطط الوطني للتشغيل اللي 

غاتكون للجهة إن شاء هللا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. هل هناك من سؤال إضافي؟ 
تفضل تعقيب إضافي عفوا تفضل.

لانةئبثلايسدثمحمدثكةريم:

شك8لثلايسدثلاأزي8،

كنظن أن السؤال ديالي كان واضح كنسول على املصير متاع 4 آالف 
عامل كاين في املدينة غادي يتوقفو عن العمل هذه واحد 6 أشهر وال 
7 أشهر، ما كنهضرش عن املهام الرقابية ديال الوزارة وال �سي حاجة، 
كنظن أن مدينة آسفي تسنات 50 عام وكتسنى أن خاص يكون واحد 
النوع ديال االستثمار على أساس باش االستمرارية ديال العمل تستمر، 
من بعد واحد 6 أشهر وال 7 أشهر 4000 عائلة اللي خدامة بطريقة 
مباشرة غادي توقف عن العمل، يعني هاذ الناس آش غادي يمشيوا 
يديروا؟ تقريبا ايال هضرنا على 4000 عامل كنهضرو على 4000 أخرى 
بصفة غير مباشرة كنقولو 8000 أسرة هي تقريبا 50 ألف ديال السكان، 
50 ألف ديال السكان آش كتنتاظر؟ وكتشوف دوك الشومينيات تاع 
الدخان اللي غايطلق هاذ املحطة الحرارية كنظن أن الحكومة مسؤولة 
أمام مدينة آسفي ألن الحكومة كان خصها تيهئ فرص االستثمار باش 
تبقى االستمرارية، وكنظن راه باقى 6 أشهر خاص الحكومة تدارك هاذ 
بامتياز والحكومة كتحمل كامل  ايال ما كانش غاتكون كارثة  املوقف 
املسؤولية فيها. لهذا هللا يجازيكم بالخير، السيد الوزير، السؤال ديالي 
واضح وكنظن اإلجابة واضحة وكنتمنى أن مدينة آسفي تاخذ الحق 

ديالها اللي تهضم لها تقريبا واحد 50 عام وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدو إذن السيد الوزير، واش باقي لكم �سي إذن انتهى الوقت، انتتهى 
الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت. إذن بذلك سنمر إلى السؤال املوالي، 
هو سؤال آني حول مأسسة وتفعيل آلية الحوار االجتماعي، للسيدات 
الدستوري، فليتفضل  التجمع  املحترمين عن فريق  النواب  والسادة 

السيد النائب املحترم مشكورا.

لانةئبثلايسدثمحمدثنةص8:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.
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لايسدثلا8ئيس،

لايسدثلاأزي8،

دشنت الحكومة مشكورة منذ تنصيبها حوارا اجتماعيا واسعا مع 
املركزيات النقابية، الغرض منه إخراج هذا الحوار من املأزق والعمل 
وأن  خاصة  واألجراء  املوظفين  وضعية  لتحسين  الحلول  إيجاد  على 
الحكومة جمدت األجور منذ سنة 2011 ال�سيء الذي انعكس سلبا على 

القدرة الشرائية للمواطن.

السيد الوزير، الحوار االجتماعي مع النقابات والباطرونا وخلق آليات 
التعاون والتنسيق في ما بينهم هو املفتاح الحقيقي للسلم االجتماعي. 
نحن في فريق التجمع الدستوري متأكدون أن الحكومة لها إرادة قوية 
إلصالح األوضاع االجتماعية عبر إصالح األوضاع االقتصادية، من خالل 
تعزيز املكتسبات والعمل خلف آليات الثروة. إننا مقتنعون بأن معالجة 
األوضاع االجتماعية أصبح اليوم أولويتنا جميعا حكومة وبرملان، فعلى 
أوضاع صعبة،  يعاني  إليه  أنتمي  الذي  تاوريرت  إقليم  املثال  سبيل 
االحتجاجات متواصلة أمام عجز السلطات املحلية في إيجاد الحلول 
الكفيلة للركود االقتصادي وتنامي البطالة، السيد الوزير، أين وصل 

الحوار االجتماعي؟ وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثيتسمثوزي8ثلاشغلثولإلدمةجثلملنهي:

بغيت نجاوب السيد النائب املحترم، بأن الحوار االجتماعي يسير لحد 
الساعة بخير، بغيت نأكد لكم بأن الحكومة ملتزمة بمأسسة الحوار 
ديالنا  املقاربة  في  ركيزة  وكنعتابروه  الفرقاء  مع  بالتشاور  االجتماعي، 
للسياسات العمومية االجتماعية، وكتعرفو أنه منذ تعيين الحكومة 
السيد رئيس الحكومة يعني خاض واحد السلسلة من اللقاءات مع 
املركزيات النقابية بعد تعيينه مباشرة وأيضا أصدر مذكرة للقطاعات 

الحكومية من أجل تفيعل الحوار القطاعي.

كما تعلمون، فخالل األسابيع األخيرة تم إطالق جولة جديدة للحوار 
االجتماعي يوم 09/10/2017، خصصت لالستماع للتوجهات األساسية 
ديال قانون املالية كما كان عليه االتفاق دائما، املرات القليلة التي يتم 
فيها تفعيل هذا املقت�سى وتم االستماع للمركزيات النقابية وملطالبها وتم 
االتفاق على أن يبقى اللقاء مفتوحا، ونحن اآلن بصدد إعداد تصور 
اتفاق ثالثي األطراف تتم فيه االستجابة ملا يمكن  وسنحاول إعداد 
من املطالب االستعجالية وتتم برمجة املطالب األخرى، باإلضافة إلى 
أن الحوار االجتماعي ما فيهش فقط غير الشق املطلبي واملادي ولكن 
فيه شق آخر فيه تشاور، فيه التشريعات، فيه مجموعة من القضايا 
التي سنتفق جميعا على منهجية مواصلة الحوار وعلى أن يكون الحوار 
موضوعيا، على أن يكون بناًء، على أن يكون منتجا، ولحد الساعة أؤكد 

النقابية واالتحاد  املركزيات  انخراط من قبل جميع  بأن هناك  لكم 
ديال مقاوالت املغرب باش نمشيو فهاذ املستوى ونتجاوزو الصعوبات 
ونتجاوزو األخطاء التي ربما قد تكون ارتكبت من طرف الجميع في الفترة 

السابقة. شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب في ما تبقى من 
الوقت. ما كاينش إذن هل.. في ما تبقى من الوقت تفضل السيد النائب 
عندك تعقيب؟ ما كاينش، إذن هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ما 

كاينش، شكرا.

إذن نمر للسؤال املوالي هو سؤال آني حول برامج وتدخالت قطاع 
النواب  والسادة  للسيدات  الشباب،  لفائدة  املنهي  واإلدماج  الشغل 
األفاضل من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل السيد النائب املحترم 

لطرح السؤال.

لانةئبثلايسدثعديثبأع8فل:

السيد الوزير، هل لديكم فعال استراتيجية وخطة وطنية للتشغيل 
واإلدماج املنهي للشباب؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير، جوابكم.

لايسدثمحمدثيتسمثوزي8ثلاشغلثولإلدمةجثلملنهي:

نعم لدينا استراتيجية وخطة وطنية لتشغيل الشباب وللتشغيل 
على العموم، والدليل على ذلك أنه تم تفعيل املقتضيات ديال املرسوم 
الذي يق�سي بإحداث لجنة وزارية للتشغيل انعقدت في 28 اعتمدت 
هذه اللجنة التوجهات االستراتيجية، اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل، 
ملا تنتكلم على التشغيل ما كنتكلمش فقط على اإلدماج املنهي، التشغيل 
مسؤولية وطنية، مسؤولية الدولة ومسؤولية املجتمع، مسؤولية كافة 
القطاعات واليوم كاين واحد التصور باش هاذ النموذج التنموي اللي 
تكلم عليه جاللة امللك من املقتضيات ديالو كيفاش تكون السياسات 
القطاعية واالستثمارات الوطنية كتشتغل بالتشغيل واحنا اليوم كانت 
عندي لجنة اشتغلنا فهاذ املوضوع ونأكد لكم بأن العمل ديال اللجنة 
الوزارية واللجنة ديال التتبع اللجان املوضوعاتية اللي غتشتغل على 
املحاور الخمسة ديال اإلستراتيجية الوطنية أو ديال البرنامج الوطني 
بطريقة  تسير  أعمالها  اآلن  للتشغيل،  الوطني  املخطط  أو  للتشغيل 
جيدة، يا هللا بدينا دابا من 28 ما غتسولونيش على النتائج، النتائج راه 
خصها الوقت، ولكن هذا مكايعنيش راه ّدار واحد العمل وكانت برامج 
إرادية فيها أرقام مهمة جدا تحتاج إلى تحسين، تحتاج إلى تفعيل ولكن 
سيكذب عليكم من يزعم بأن لديه حال سحريا للتشغيل، ألن هاذي 
قضية ديالنا جميعا والقضية ديال البطالة كتواجه بالدنا وكتواجه 
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جميع البلدان. كيخصنا إرادة مشتركة، كيخصنا عمل مشترك يشاركوا 
فيه جميع القطاعات الحكومية، تشارك فيه بطبيعة الحال الوزارة 
ديال الشغل واإلدماج املنهي في إطار ما يسمى بالبرامج النشيطة للتشغيل 

ولكن تشتاغل فيه الجهات وهذا مهم جدا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

السيد  لكم  تعقيب  الوقت،  انتهى  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 

النائب.

لانةئبثلايسدثعديثبأع8فل:

الوطنية  الهيئة  رئيس  أنا  كذلك  إليكم  أتحدث  الوزير،  السيد 

لدعم نضاالت األطر املعطلة، النسبة ديال املعطلين اليوم ديال األطر 

الخريجة ديال الجامعة املغربية 25 % في النسبة ديال البطالة، اليوم 

النسبة ديال البطالة كذلك وصلت 12 % إنسجاما مع التقارير الوطنية 

وخاصة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وكذلك املجلس اإلقتصادي 

التقارير  وكذلك  للتخطيط  السامية  املندوبية  وكذلك  واإلجتماعي 

الدولية سواء البنك الدولي أوصندوق النقد الدولي.

كما أنه البد أن نسجل ألول مرة وفي خطاب ملكي جاءت واحد 

الصيغة اللي هي أساسية أال وهي املعطلين، وأنت السيد الوزير، مدرس 

وتعرف جيدا الفرق ما بين عاطل ومعطل، لهذا نقول بأنه ما�سي قدر 

ديال املغاربة أنه يبقاو عندهم اوالدهم معطلين، احنا العائالت املغربية 

تعيش على التضامن، كيتوظف واحد في العائلة و بالتالي أنه يتم يعني 

املحسوبية،  كاينة  الرشوة،  كاينة  الزبونية،  كاينة  كلها.  األسرة  يعول 

متحزب  وزير  وزارة حزب  أن  يعقل  ال  وراه  الضيقة،  الحزبية  كاينة 

والكاتب العام متحزب ومدير املوارد البشرية متحزب، ونحن نعرف أن 

مجموعة ديال اإلدارات املغربية أصبحت ملحقة حزبية ديال مجموعة 

املغربية والبد  ديال األحزاب، بمعنى آخر البد من فتح املجال لألطر 

أن نستحضر املجلس الوزاري األخير حينما تحدث جاللة امللك، عن 

التشغيل شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي في 

املوضوع؟ ال يبدو شكرا، إذن نشكر السيد الوزير على حسن مساهمته 

في هذه الجلسة.

ننتقل إلى القطاع املوالي، وهو قطاع الصحة ونرحب بالسيد الوزير، 
والسؤال األول هو حول ما تعانيه املنظومة الصحية من خصاص مهول 

على مستوى املوارد البشرية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

لانةئبثلايسدثمصط ىثلابكأري:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

من  للحد  املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد 
اإلنعكاسات السلبية التي يشكلها النقص والخصاص في املوارد البشرية 

بمختلف املؤسسات اإلستشفائية ببالدنا؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الجواب.

لايسدثللحيينثلاأرديثوزي8ثلاصحل:

شك8لثلايسدثلانةئبثلملحترم،

كاين 4 اإلجراءات مهمة جدا في هذا املجال: أوال الرفع من املناصب 
املالية، فأول مرة فهاذ القطاع تيحظى في القانون املالي ديال 2018 
ب4000 منصب مالي فيما يخص املستشفيات العمومية زائد 1400 
منصب مالي للمستشفيات الجامعية وهي 5400 منصب مالي عوض 
1500 ديال هاذ السنة؛ ثانيا كاين جهوية في املباريات وكذلك تمكين 
يعني املدراء الجهويين على الصعيد الجهوي منح صالحيات أكبر في توزيع 
املوارد البشرية؛ كاين كذلك النقطة الثالثة وهي الشراكة مع القطاع 
4 أطباء  الزاك  في آسا  الخاص بديناها هاذي أسابيع، توظيف مثال 
عامين، كلميم توظيف 8 املمرضين، شفشاون بداو ب20 ممرض عام 
2017، 20 في 2018، وزان فيها أطباء جراحين إلى آخره...؛ وأخيرا كاين 
اتفاق مع وزارة الداخلية مرسوم اآلن وقعناه في األمانة العامة للحكومة 
باش يعني في إطار شراكة مع الجماعات الترابية اللي غتوظف حوالي 

1000 ديال األطباء واملمرضين، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيد النائب لكم التعقيب.

لانةئبثلايسدثمصط ىثلابكأري:

في  التي قدمتموها  القيمة  املعطيات  الوزير على  السيد  نشكركم 
لتحسين  بها  تقوم  التي  املجهودات  على  كذلك  وأشكركم  جوابكم، 
مستوى الصحة ببالدنا. لكن البد أن نقر جميعا بأن املواطنين ال زالوا 
غير راضين تماما على جودة وفعالية الخدمات الصحية املقدمة لهم 
خصوصا في املناطق النائية والجبلية، وكما جاء في سؤالنا فإن املنظومة 
الصحية ببالدنا ال زالت تعاني من خصاص كبير على كافة املستويات 
والتجهيزات  والتمريضية  الطبية  واألطر  التحتية،  البنيات  خصوصا 
الضرورية. ولعل أكبر دليل على ذلك هو الخصاص الذي تلمسه ساكنة 
إقليم تطوان، وخصوصا في املستشفى اإلقليمي الذي يكت�سي طابعا 
مالئمة  تعد  لم  بناياته  أن  على  الوزير  السيد  أذكركم  والذي  جهويا 
لتقديم الخدمة الصحية الضرورية بالجودة املطلوبة خصوصا أمام 
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اإلرتفاع املتزايد لساكنة املدينة ولزوارها في فصل الصيف. وهنا نطالب 
السيد الوزير، بضرورة التسريع بإخراج مشروع املستشفى الجديد إلى 
حيز الوجود، وإذ نستحضر جميعا الخطب امللكية السامية التي تدعو 
إلى ضرورة تحسين أداء املرفق العمومي بشكل عام واملرفق الصحي 

بشكل خاص نظرا ألهميته القصوى، فإن...

لايسدثرئيسثللجليل:

إضافي  تعقيب  هناك  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد  شكر 
تفضل.

لانةئبثلايسدثوحمدثودرلق:

شك8لثلايسدثلاأزي8،

أوال إشكالية املوارد البشرية في القطاع الصحي إشكالية وطنية نعلم 
ذلك، ولكن هناك حاالت متعددة على رأسها إقليم إنزكان أيت ملول 
اللي كنمثلوه في هذه القبة املحترمة. السيد الوزير املحترم، 10 الناس 
les gastros، واحد  ديال   3 املحكمة،  باإلستقاالت عن طريق  مشاو 
ديال األعصاب، 2 ديال les.radiologues، املسالك البولية: 1، جراحة 
الوجه: 2، الدياليز: 1 دون أن يعوضوا، مجموعة من الجماعات فيها 
طبيب واحد »القليعة«، »املزاب«، »الجرف«، »تراست« طبيب واحد 

دون تعويض، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثللحيينثلاأرديثوزي8ثلاصحل:

هي هاذ األطباء مشاو بقرار يعني قضائي، فأنا تنحترم القرار القضائي، 
ولكن كتعرفو املناصب املالية اللي عندنا ما تيتزادوش ألن م�سى هذا وال 
مشاو 20 وال 30 بالعكس قلت ليك هاذ العام عندنا 1500 منصب مالي 
ابتداء من 2018 قانون املالية 4000 زائد 1400 هي 5400 تدريجيا إن 

شاء هللا نتغلبو على هاذ ال�سي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال حول تردي 
الخدمات بأقسام املستعجالت في املستشفيات العمومية، للسيدات 
فليتفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين من  النواب  والسادة 

أحد واضعي السؤال السيد النائب املحترم تفضل مشكورا.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثلاعلأي:

لايسدثلا8ئيسثلملحترم،

لايسدثرئيسثللجليل:

إيال اسمحتي السيد النائب، قرب امليكرو باش..

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثلاعلأي:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدثلا8ئيسثلملحترم،

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة النائبة تفضلي، راه كاين الصوت، كاين الصوت غير 
بركي وتسناي.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثلازيةني:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات التي تتخذها الحكومة 

وستتخذها وزارتكم فيما يخص املستعجالت املغربية التي تعرف تعثرا 

كبيرا على جل املستشفيات املغربية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الجواب لكم السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأرديثوزي8ثلاصحل:

صحيح أنه داك ال�سي اللي تقدمنا ولو بال�سيء القليل في ما يخص 

املستعجالت ما وصلناش لداك ال�سي وما غادي �سي توصل دابا لداك 

ال�سي اللي بغينا ال احنا وال املواطن املغربي، ولكن كاين هناك تقدم 

في ما يخص أوال في ما يخص البنيات التحيتة فغاديين في إطار تشييد 

مسشتفيات القرب اللي في غضون 120 يوم دشنا 8 بما في ذلك مصالح 

االستعجالية  الوحدات  ديال  مصالح   16 كذلك  كاين  املستعجالت، 

بغيت  اللي  واملثل  الخاص  القطاع  مع  شراكة  تعزيز  كاين  املتنقلة، 

نعطيه أمامكم هو مثل ديال الوحدات املتنقلة اإلستعجالية املتنقلة 

ديال الجديدة، كاين كذلك النقل الصحي عبر املروحية إلى حدود اآلن 

عندنا اليوم عندنا 4 وابتداء من 2018 غتزاد مروحية أخرى ديال جهة 

درعة-تافياللت، كاين كذلك مشكل املوارد البشرية نتمنى على هللا أنه 

الحكومة تبقى فهاذ املجهود ديال4000-5000 منصب مالي مدة ثالث 

وأربع سنوات، وكاين كذلك يعني التجهيزات البيوطبية اللي خذينا داك 

املليار للسنة اللي فايتة وال هاذ السنة...

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل  فضلكم،  من  الوزير  ألجوبة  املجال  لفتح  اإلنصات  رجاًء 

السيد الوزير، تفضل.
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لايسدثللحيينثلاأرديثوزي8ثلاصحل:

التجهيزات البيوطبية اللي قلت باش يكون »سكانير« في كل يعني 
مستشفى محلي أو مستشفى القرب ويكون »IRM« مستشفى جهوي 
العمليات  قاعات  يخص  فيما  البيوطبية  التجهيزات  يعني  وكذلك 
 les scanners واإلنعاش إلى آخره...، فبدينا السنة املاضية احنا بدينا في
.et في أواخر هاذ السنة وتدريجا إن شاء هللا غانتغلبو على هاذ  l‘IRM

ال�سي.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثلاعلأي:

السيد الوزير كنهضرو على إقليم شفشاون على حسب الصحة، راه 
املنطقة مهمشة بزاف من طرف األطباء ما كاين�سي الوالدة ما كاينشاي 
أطباء، وهاذ ال�سي هذا راه كيأثر على املواطن تماك بزاف واحنا كنطلبو 

منكم تردو البال لهاذ املنطقة إقليم شفشاون وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم 
عن فريق العدالة والتنمية.

لانةئبثلايسدثعبدثلالطسفثب8وحأ:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، ربما قد تكون هناك مجهودات بالفعل، ولكن كاين 
إشكاالت حقيقية، مدينة طنجة مدينة فيها مليون نسمة، إضافة إلى 
إقليم الفحص-أنجرة اللي كيجيو ملستشفى محمد الخامس، الوضعية 
ديال قسم املستعجالت وضعية كارثية ال يمكن اإلصالح ديالها ببضع 
دريهمات قليلة وإنما خصها إستراتيجية ديال التوسيع وديال اإلصالح، 
فبالتالي ال يمكن أن نقول بأنه هاذ املستشفى هذا باركة عليه وقف، 
مدينة طنجة تعاني اآلن قسم مستعجالت فيها، ثم السيد الوزير، أين 

وصل مشروع املستشفى الجامعي؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب  السيد  تفضل  آخر؟  إضافي  تعقيب  شكرا هل هناك من 
املحترم، الفريق االستقاللي.

لانةئبثلايسدثعاللثلاعم8وي:

شك8لثلايسدثلاأزي8،

املنظومة  في  سوداء  نقطة  تشكل  املستعجالت  أقسام  زالت  ال 

االستشفائية على العموم وخاصة في املستشفيات الكبرى، واالنعكاسات 
ديالها على التطبيب وأيضا حتى على السير العام ديال املستشفيات، 
اللي  اليوم  االستعجال  ديال  وطنية  اإلستراتيجية  واحد  هناك  كانت 
استثمرات فيها واحد امليزانية في الحقيقة مهمة جدا، اليوم أربع سنوات 
مرت البد يكون هناك يكون واحد التقييم واقعي على هاذ املستعجالت، 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدو تفضل السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأرديثوزي8ثلاصحل:

في ما يخص التقييم فأنا تنحبذ هاذ الفكرة، فأنا مستعد نجي للجنة 
فوقاش ما بغيتو باش نتناقشو باش ناخذو وقتنا وناقشو كل إجراء 

إجراء أنا مستعد من غدا.

فأنا مستعد  النائب املحترم ديال شفشاون،  السيد  فيما يخص 
السيد النائب إيال عندك �سي وقت غدا في الصباح نجلسو ونتالقاو 
وهاذ املشاكل اللي ذكرتيها شفت عندك الورقة واقيال عامرة أما احنا 
مستاعدين نجلسو معكم ونتناقشو معكم من غدا في الصباح على 

املشاكل.

طنجة  أوال  طنجة:  ديال  ليه  أشرتي  اللي  املستشفى  يخص  فيما 
كدوي على املستعجالت القديمة، دابا كاين مستعجالت جديدة جد 
مجهزة، اللي غتحل األبواب ديالها في بضعة أيام وال أسبوع أو أسبوعين 
على األكثر، جديدة وحنا تنخدموا ما بغيناش بكل صراحة، أنه نضخو 
أموال ضخمة ألن التجهيزات البيوطبية كلها تحتاج أموال وأموال، في 
حين حنا تنبنيو مستشفى جامعي استشفائي جامعي من الطراز العالي، 
فحنا تنحاولو أنه الناس ما يبقاوش بال خدمات صحية، ولكن كذلك 
كتنركزو ألن كتعرفو أن مستشفى استشفائي جامعي ال�سي ديال طنجة 

2 مليار و230 مليون.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، ومباشرة ننتقل إلى السؤال املوالي، هو 
والسادة  للسيدات  املتخرجة  الصحية  األطر  بإدماج  متعلق  سؤال 
السيدة  فلتتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائبة مشكورة.

لانةئبلثلايسدةثتأريلثف8لج:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

والحكومة  الوزارة  إتخذتها  التي  اإلجراءات  ما هي  الوزير،  السيد 
من أجل إدماج األطر الصحية التي تتخرج من املعاهد الوطنية، وذلك 
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بالنظر للخصاص املهول في جميع املستشفيات واملراكز الصحية ومراكز 
الوالدة، والتي أغلقت الكثير من أبوابها أمام املواطنين؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيدة النائبة، الجواب لكم السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأردي،ثوزي8ثلاصحل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اللي قلت، أوال: السؤال ديالكم تيهم 
يعني إدماج األطر الصحية، وأنت السيدة النائبة املحترمة تتعرفي بلي 

الولوج إلى الوظيفة العمومية يمرعبر املباراة أوال.

املالية  املناصب  حسب  تيتم  كرهناش،  ما  حنا  التوظيف  ثانيا: 
سؤالكم  على  إجابة  ولكن  املالية.  فقانون  الصحة  لوزارة  املتاحة 
 au 1500باش نكون صريح، قلت ليك إلى حدود اليوم كنا كناخدو
maximum كنا كناخدو 2000 منصب مالي، هاذ السنة كاين مجهود 
4000 منصب مالي ديال 2018 اللي خلينا منهم تناخذو املمرضين ألنهم 
هما اللي كيحطو املشكل، عندنا في السوق، من املعاهد العليا القديمة 
حوالي 1000 اللي ما مشغلينش دابا في القطاع العمومي، وعندنا هاذو 
اللي خرجو جدد LMD، ثالثة آالف ومئتان+ هي 4200. حنا غنشغلو في 
هاذ 1500 منصب مالي ديال 2017، 1050 د املمرضين وديال 4000، 
2700 ديال املمرضين. au.total غنخدمو 3750 وغيبقى �سي 400، ربما 
للقطاع الخاص وربما خناخدوهم، أنا كنظن هاذ املعضلة إيال مشينا 
في هذا التوجه ديال 4000-5000 منصب مالي سنويا، فهاذ املعضلة 
غادي تتحل، خصوصا مع املرسوم مع وزارة الداخلية ومع الشراكة مع 
القطاعات الترابية اللي بدينا، خذينا جراحين، خذينا ممرضين، خدينا 
أطباء متخصصين. فهاذ ال�سي إن شاء هللا غنحلوا هاذ املشكل، شكرا .

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير املحترم، لكم التعقيب السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثتأريلثف8لج:

شكرا السيد الوزير، كل ما قيل جميل، لن نكون عدميين، هناك 
مكتسبات ما كنكروهاش ولكن مع األسف هاذ املكتسبات ال تصبو إلى 
تطلعات ال املغاربة وال منهي الصحة، الكل كيعلم أن النقص الحاد في 

املوارد البشرية يؤثر بكيفية مباشرة على الخدمات الصحية املقدمة.

اليوم الكل ينتقد سواء املغاربة أواملنظمات الدولية هاذ الوضع، 
وهنا لقد صنف املغرب وانت عارف السيد الوزير، تصنف ضمن 50 
دولة تعاني نقص حاد من املوارد البشرية الصحية في العالم، مع العلم 
أن املغرب يتوفر على كفاءات اللي كتوجد اآلن كيفما قلت في حالة عطالة 
وبطالة، وهذا الوضع أثرعلى الولوج ديال األفواج الجديدة من املعاهد 
العليا، واملثل من فاس، حنا كنعرفوا السيد الوزير، أن في فاس كاين 

الشعبة ديال املروضين الطبيين، اللي هي الشعبة اللي كانت كتجذب 
بزاف ديال الطلبة واآلن تقدمو لها 2 ممرضة إفريقية وممرض..، يعني 
طالب إفريقي وطالبة مغربية، بعدها كاين 3 ديال الئحات اإلنتظار اللي 
استهلكو، ولكن مع األسف حتى واحد ما كاين، دابا في فاس كاين طالبة 
وحدة وكاين طالب، كيفاش غادي يديرو؟ كاين واحد الحالة شاذة اللي 
ماعمرو شافها التاريخ، أن هذا كاين واحد النفور، هنا كيقول واحد 
السؤال، عالش هذا النفور من واحد املهن طبية اللي كانت في الحقيقة 
كتجلب بزاف ديال الطلبة واآلن كيهربو منها ألن كيشوفوا أن كاين هناك 

واحد العطالة وواحد البطالة.. وحنا في حزب األصالة..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، إذن نمر إلى التعقيبات 

اإلضافية، تفضل السيد النائب.

لانةبثلايسدثمحمدثلحمأش:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزيرحنا كنعرفوا بأن هاذ القطاع هذا اإلشكالية واملعضلة 

اللي فيه هو املوارد البشرية، واش ما كتشوفوش أ السيد الوزير بأن 

يمكن نديروا شراكات مع الجماعات الترابية أن هناك مناصب شاغرة 

كثيرة، ويمكن أننا نديروا معاكم يعني شراكة ونوقفوا وخاصة املمرضين 

واملمرضات واألطباء، فحنا مستعدين أننا انشتاغلوا في هاذ اإلطار هذا 

باش أننا نتغلبوا على هاذ املعضلة هاذي اللي هو املشكل األسا�سي في 

قطاع الصحة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 

يبدوا السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأردي،ثوزي8ثلاصحل:

ال أنا دويت تنظن على هاذ الشراكة مع الجماعات وقلتك راه كاين 

مرسوم ألن املشكل اللي خاص، خاصنا �سي حاجة اللي غنعتمدوها 

باش ندوزوا هاذ الشراكة، .. ال ما�سي modele، ال دبا راه كاين مرسوم، 

وجددناه مع وزارة الداخلية مشكورين، راه في األمانة العامة اللي قلت 

لك، ووقعناه كلنا، تنتسنى األمانة العامة في مجلس الحكومة عرفت بأن 

مستاعدين لكم الشكر الجزيل.

فيما يخص السيدة النائبة املحترمة أنا تنحترم الرأي ديالك، انا 

استثنائية  يعني  كتكون  اللي  فاملسائل  اللجنة  في  تنتناقشوا  تنعرفوا 

مسائل ما�سي هي اللي األصل..
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال املوالي والسؤال األخير في نفس 
القطاع متعلق بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

السيد النائب مشكورا.

لانةئبثلايسدثهشةمثسعنةن:

لايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير عن الوضع الصحي باملغرب 
واللي كيشكل وسط دوامة من املشاكل وأبرزها قلة املوارد البشرية؟ 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا لكم الجواب السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأردي،ثوزي8ثلاصحل:

السؤال اللي تيهم يعني الصحة في املغرب اللي خاصني دقيقة وعشرة 
ثواني ما فيها باس، أوال مشينا في إتجاه البنيات التحتية اللي قلت لك اللي 
بداوه الوزراء السابقون واللي في 120 مذكر تم تدشين 120 سرير 8 ديال 
املستشفيات بما فيه مصالح املستعجالت، ثانيا التجهيزات البيوطبية 
اللي ذكرتها فيما يخص قاعات العمليات، فيما يخص سكانير، فيما 
يخص irm باش غتكون على صعيد الجهة، فيما يخص األدوية دزنا من 
875 مليون درهم كميزانية ديال الوزارة لألدوية إلى 2 مليار و400 مليون 

درهم.

وأخيرا فيما يخص املوارد البشرية اللي سردتها أمامكم، أن بداو 
واحد املجهود فيما يخص املناصب املالية وفيما يخص الشراكة مع 
القطاع الخاص وفيما يخص الشراكة مع القطاعات يعني مع الجهات 

ومع الجماعات الترابية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب لكم النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثهشةمثسعنةن:

التفعيل راه  في الكالم ولكن  الوزير، حنا متافقين معكم  السيد 
ما كاينش أ السيد الوزير، وهناك نموذج السيد الوزير في آسفي اللي 
كيتعلق بالعمليات الجراحية اللي متوقفة شهور هادي أ السيد الوزير 
بسبب غياب املمرضين املساعدين في عملية الجراحة، ثم هناك السيد 
اللي تجاوز الطاقة اإلستيعابية ديالو،  الكلوي  الوزير قسم القصور 
وكاين 38 حالة السيد الوزير اللي هي سنة وفي الئحة اإلنتظار، وهذا 
ما�سي معقول، واش هاذ الناس اللي ما عندهمش يمشيوا يموتوا؟ هاذ 

ال�سي خاصوا يتاخذ بعين اإلعتبار، هناك السيد الوزير عدد كبير من 
املراكز الصحية بالجماعات القروية واملحلية تتشكي من غياب األطباء 
بدائرة  إستعجالي  بمركز  الوزير  السيد  كمثال  ونعطيك  واملمرضين، 
عبدة إقليم آسفي، اللي تفتح دابا سنة ومافيه حتى �سي حاجة فيه 
غير الحراس، حتى �سي حاجة ما كاينة السيد الوزير، وكنطلبوا منكم 

تدخلوا في هاذ املسائل هاذي، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
كيم�سي  املعارضة  تطرح طرحته  فين  السؤال  تفضل،  ال  ال  تفضل، 

لألغلبية األول والعكس، تفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمحمدثمالل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

في نفس اإلطار السيد الوزير بغيت فقط منكم توضيح حول تأخر 
املنشآت  لهاذ  وكنموذج  اإلستشفائية  املنشآت  من  مجموعة  إنجاز 
املستشفى اإلقليمي التوسيع دياله بالصويرة وكذلك املستشفى ديال 
يعني  من  تعاني  الساكنة  فهاذ  الوزير  السيد  تتعرفوا  فكيما  تمنار، 
بالتسريع  الوزير  السيد  نطالبكم  وبذلك  الصحية  الخدمات  ضعف 
املعدات  توفير  وكذلك  االستشفائيتين  املنشأتين  هاذ  ديال  داإلنجاز 

واملوارد البشرية الكافية يعني يعني مساعدة..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، السيدة النائبة عن فريق األصالة 
واملعاصرة.

لانةئبلثلايسدةثمةاكلثخلسل:

السيد الوزير، الخدمة الصحية كحق إنساني وكوني ما�سي فقط 
بنية تحتية، بل هو كيعرف املغرب إنعدام العدالة املجالية كاين بعض 
املناطق راه شبه منعدمة فيهم الخدمة الصحية، مدينة بوزاكرن راه 
خرجوا هاذ األسبوع السيد الوزير في تظاهرات تظاهرتين خالل أسبوع، 
كاين  الوزير  السيد  يسعفوها،  باش  لقاوش  ما  توفات  حامل  امرأة 
املستشفى العسكري في الثمانينات والتسعينات موفر الخدمة، والوا 
دابا اآلباء كيطالبوا فقط باألبناء ديالهم بالخدمة اللي كانت متوفرة 
لهم في املستشفى العسكري في الثمانينات والتسعينات، كاينة بناية 
كاين مستشفى في إطار مستشفيات القرب، ولكن ما كاين فيه ال املوارد 
البشرية وال التجهيزات. إذن بالتالي احنا كنبغيوا التفاتة لبعض املناطق 
اللي كتعرف واحد الضعف كبيير في تقديم هاذ الخدمة اللي هي حق 
إنساني وما يمكنش نتعاملوا معها بأنها منحة وال تفضل و كيستحقوها 

ربوع اململكة كاملين، وشكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد النائب املحترم 
عن فريق التجمع الدستوري.

لانةئبثلايسدثحمةدثآيتثبهة:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة حتى واحد ما كينكر �سي املجهودات اللي 
تتقوموا بها ولكن السيد الوزير راه مشاكل الصحة ما زالت مشاكل 
كثيرة ونعطيكم مثال السيد الوزير بالنسبة إلقليم ديال زاكورة راه 
وضع كارثي بالنسبة للصحة راه باإلضافة للمعاناة ديال املاء الصالح 
للشرب راه بداوا ثاني املظاهرات حول القطاع ديال الصحة اليوم في 
جماعة تغبالت مظاهرات حول الصحة في جماعة تزارين، أغلب األطبة 
تينتقلوا بدون تعويض، أغلب املولدات مشاوا ما كاينين �سي، السيد 
إقليمية،  املصحة  ديال  التسمية  بغير  إقليمية  عندنا مصحة  الوزير 
ما كاينش مستشفى إقليمي، أغلب مستعملي الطريق بالنسبة لنا في 
زاكورة هم سيارات اإلسعاف، بالنسبة للمصحة اإلقليمية والت تدير 
غير transite ملي تيجي �سي مريض سير لورزازات ملي تنمشيوا لورزازات 
تيقول لك الناس ديال ورزازات راه عندكم أطباء ديالكم. السيد الوزير، 
راه بغينا نلمسوا �سي حاجة تدار، راه في الحقيقة عندكم زعما طموح 
باش ديروا لهاذ الوزارة ولكن �سي حاجة ملموسة راه باقي ما شفناها 
�سي راه املواطن تيعاني و تيعاني بزاف بغيناكم السيد الوزير تقوموا 

بمجهودات جبارة، وشكرا .

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثلا8حمةنثح8في:

شكرا السيد الوزير املحترم، حنا شحال من مرة قلت لك هداك 

السبيطار ديال جرف امللح راه عالين يكمل وباقي متوقف، وما درتو فيه 

حتى �سي حاجة وهذاك السبيطار ديال املستشفى ديال جرف امللح راه 

غادي يفك واحد الحاجات كثيرة علي البالد ألن راه كاينة مستشفى 

واحد في سيدي قاسم اللي كاين في اإلقليم وعليه اكتظاظ كبير كبير 

بزاف وعيى هذاك املستشفى راه والوا يصيفتوا الناس من سيدي قاسم 

للقنيطرة، وديال جرف امللح ما بقى له والو ويكمل ولكن هللا غالب ما 

درتوش معانا الكلمة اللي قلتي ليا راه احنا غنصيفطوا ناس وغنشوفوا 

وغنديروا راه ما درتي حتى حاجة السيد الوزير، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثلازيةني:

السيد الوزير، فيما يخص ملي تكلمنا على قبايل على املستعجالت، 
فكنطلب منكم السيد الوزير �سي نهار تنكروا بمالبس ديال �سي رجل 
أي  مغربي  مستشفى  ألي  وتم�سي  املغربي  املجتمع  في  فقير  بسيط 
مستشفى مغربي في املستعجالت وغتشوغ الواقع املر اللي كتعاني منها 
املستشفيات املغربية في املستعجالت وهللا العظيم ملي غتجي من تما 

غتجي تقول نعمل استقالتي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، ما كنظنش، تفضل 
السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأردي،ثوزي8ثلاصحل:

أنا  النائبة املحترمة بال ما نتنكر، ألن هذه حرفتي،  ال يا السيدة 
واقع،  آش  �سي  كل  وتنعرف  املستعجالت  في طب  وأستاذ  راه طبيب 
غير تنحاولوا راه هاد ال�سي ما كيتحلش بأرقام ما تيتحلش باألموال 
تيتحلوا بالتكوين وتيتحل باللي تيبغي بالده ألن ال كان واحد خدام في 
املستعجالت وغادي في 12 والكسيدة وقعات هذه مسائل كلها مسائل 
التربية إلى آخره، هاذ ال�سي تيحتاج لسنين وسنين، هذه بداية واحنا 

غاديين.

ما  قلتي  الكلمة،  واحد  قالت  اللي  املحترمة  النائبة  السيدة  ثانيا 
خصش تكون منحة وال صدقة، أنا متافق معك ما عمره احنا قلنا منحة 
والصدقة، هذا راه حق قلتي هذا حق من حقوق اإلنسان، فأنا نتتبع 
األمور بالتدقيق داك ال�سي اللي وقع في بوزكارن مشات اللجنة دويتي 
معايا السيدة النائبة قبيلة، قلتي لي على هذا السؤال قلت لك راه مشات 
اللجنة وسباقات وتدير، وعيطوا لي من تما باش نحلوا ديال األطفال، 
وباش نحلوا جميع املصالح اللي كاينين، كان مشكل املوارد البشرية على 
الصعيد الوطني، وقلت ليكم يعني في هاذ القانون املالي إن شاء هللا أنه 

هاذ ال�سي غيتحل تدريجيا.

في ما يخص جرف امللحة، ما�سي ما درت معكم والو السيد النائب، 
قلتي لي غندخل راه دخلت، غير دابا راه قلتها لك هاد املستشفى ديال 
جرف امللحة احنا مع الناس راه وصلنا للمحكمة، وأنا كنتسنى القرار 
ديالكم، واليني حتى  املشاكل  أنا عارف  يمكنش  ما  املحكمةى،  ديال 
انتما تفهموا، كيفاش بغيتونا نديروا غنسمحوا في داك ال�سي راه درناه 
 la. cour.des في إيمنتانوت ما غنبقاوش نديروه كل نهار، وملي غتجي
comptes غتديني أنا للحبس، ألن في إيمنتانوت وقع املشكل في املحكمة، 
سمحنا في السبيطار خارج، ومشينا شرينا عاود ثاني أرض وبدينا تنبنيوا 
مستشفى آخر، ما�سي هذا هو الحل، راه حتى حنا عندنا مشاكل، واليني 
أنا متبع األمور، دابا خدينا قرار باش غيتحل في أقرب وقت ممكن، 
وهذاك املستشفى ما غتبنيش وزارة الصحة، احنا ما يمكناش نبنيوا، 
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دايما كنقولها أمامكم وزارة الصحة ما حيلتنا نبنيوا وال ندخلوا املاء 
والجبص وال نداويوا، احنا ياهلل الدواء إيال تكافينا معاه، دابا هاد ال�سي 
غنعطيوه للناس ديال الخواص اللي كيعرفوا يبنيوا، احنا ما نبنيوا ما 
نبقاوا ما نديروا حتى حاجة، باش غنزربوا في هاد ال�سي ديال جرف 

امللحة.

فيما يخص الصويرة، السيد النائب املحترم، فيما يخص املستشفى 
الكبير، أعدك أنا املشكل ديال أسابيع ألن التجهيزات بدات كتوصل 

للمستشفى ديال الصويرة وتمنار كذلك، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، نرحب بالسيد وزير العدل الذي التحق بالقبة املوقرة وسننتقل 
مباشرة إلى قطاعه عدد األسئلة خمسة والسؤال األول متعلق بالتدابير 
املتخذة لتعزيز املصالحة مع سكان مناطق شمال اململكة، للسيدات 
فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيد النائب املحترم مشكورا لبسط السؤال.

لانةئبثلايسدثعبدثلالطسفثوهبي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

معالي الوزير، اسمحوا لي أنا لن أوجه سؤاال، أنا سأوجه استعطافا، 
ما وقع في الريف أملنا جميعا، من اعتقل في الريف أو في زاكورة أبناءنا، ال 
نريد ما وقع في الريف، ورجال األمن رجال الشرطة أبناءنا كذلك، هذا 
املوضوع ال زاكورة و ال نواحي بني مالل وال كذلك الريف ليس موضوعا 
أن  وأعرف  العفو  لجنة  تترأسون  وأنتم  من خاللكم  لذلك  للقضاء، 
اإلجراءات القانونية تتطلب شروطا، ولكن من خاللكم نتوجه إلى جاللة 
امللك قصد أن نلتمس استعطافا من خاللكم لسدته من أجل حل هذا 
اإلشكال وخلق نوع من التصالح الوطني وتجاوز هذه اآلالم والجراح 
تلك  إلى  ونعود  املشكل  هذا  ليتم حل  أمهاتهم  دفئ  إلى  األبناء  ليعود 
اإلشارة التي قدمها جاللة امللك حينما قرر إنجاز اإلنصاف واملصالحة 
لنعيد من جديد ذلك الجو السيا�سي العام الذي يجمع األهالي بأبناءهم 
الذي يتجاوز األخطاء، إننا نحترم رجال األمن ونحترم أبنائنا في الريف 
وفي زاكورة، نحترم رجال األمن وال نريد أن يمسو في سالمتهم البدنية 
والجسدية، ونتأسف إذا كانت هناك انزالقات، ولكن نعرف وطنية 
أهل الريف وملكيتهم ونعرف وطنية أهل زاكورة وملكيتهم، ولذلك هذا 
الوطن يحتاج إلى نوع من املصالحة، يحتاج إلى نوع من تجاوز اآلالم، في 
الوصول إلى عالقات إنسانية ومرحلة جديدة داخل هذا الوطن. السيد 

الوزير أرجوكم أن تنقولوا هذا وال أعتقد ألننا من ممثلي..

لايسدثرئيسثللجليلث:

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

لايسدثمحمدثووجةر،ثوزي8ثلاعدل:

شكرا السيد النائب املحترم، هذا ما�سي هو السؤال اللي توصلت به، 
أعتقد أن الرسالة وصلت للجلسات هي جلسات للمساءلة، للمحاكمة، 
للعفو مساطره الخاصة وأجواؤه الخاصة، فأشكر الفريق على اهتمامه 

بهذا املوضوع،

لايسدثرئيسثللجليلث:

رجاء أ السيد الوزير قربوا امليكروا باش يسمعكم الجميع.

لايسدثمحمدثووجةر،ثوزي8ثلاعدل:

شكرا السيد الرئيس على هاد التنبيه، قلت على أن هذه الجلسات هي 
جلسات ملساءلة الحكومة، التماس السيد النائب وصل للعفو املولوي 
مساطره وأجواؤه وأعرافه. فيما يتعلق بموضوع املصالحة، هي انشغال 
دائم في بالدنا وكنا نعتقد أن هذا املوضوع قد أنهيناه بإحداث هيئة 
اإلنصاف واملصالحة وبتدشين مساطر جبر الضرر الفردي والجماعي 
لجميع الضحايا، املوضوع الذي أشرتم إليه موضوع مسطرة قضائية 
والقضايا جارية والسلطة القضائية مستقلة وال تملك الحكومة أي 

تعقيب وال يمكنها أن تدلي بأي تعقيب حول مساطر القضاء، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك من تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثهللاثبأولنأ:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

الريف طبعا وغيمكن  في هاذ املوضوع ديال  الوزير، حنا  السيد 
نضيفو لو حتى زاكورة، كنا تقدمنا بمقاربة كنقولوا مقاربة سياسية، 
وخصنا هاذ امللف نطويوه، بالدنا محتاجة لواحد النوع من السلم، 
وطبعا قلنا في هاديك اللحظة بأنه بأنه إطالق السراح ديالهم كاين عدة 
وسائل باش ندخلوا في هاذ امللف، طبعا اليوم ال�سي عبد اللطيف وهبي 

طرح القضية ديال العفو، نحن مع هذا املقترح ونثمنه، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من..؟ تفضل السيد الرئيس 
عفوا.

لانةئبثلايسدثنأرثلادينثمضسةنثرئيسثلا 8يقثلالسكقالليث
الأحدةثولاكعةداسل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

فعال السيد الرئيس، أنه اآلن يجب علينا أن نطوي صفحة املا�سي، 
ال في الحسيمة وال في زاكورة وال في قلعة السراغنة، أنه الوضع مستقر 
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واألمن مستتب، فما علينا إال أن نبحث سويا على صيغة لطي هذه 
الصفحة، صفحة املا�سي وال أقول املا�سي األليم لهذه الدرجة ولكن 
املا�سي، بسلبياته املختلفة. إذن فما علينا إال أن نطالب بدورنا وقد 
طالبنا بذلك في أكثر من محطة بتفعيل مبدأ العفو على الجميع، هاذو 
والدنا، هاذو خوتنا طالبو بحقهم في التنمية فحدث ما حدث، ويجب أن 
ال يتكرر، لكن نخرجوهم من الحبس، اإلعتقال أمهاتهم تتنقل وآباءهم 
وإخوانهم من سجن إلى سجن، فعلينا هذه هي الصيغة املالئمة لتوقيع 

املصالحة الحقيقية مع أبناء كل هذه املناطق شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، تفضل..، إيال سمحت..، وأنت مراه، تفضل..، 
كانت معارضة غتجي األغلبية، وغادي نرجعو ليك، تفضل في خمس 

ثواني السيد الرئيس، تفضل.

لانةئبثلايسدثمحمدثمبديعثرئيسثلا 8يقثللح8كي:

هذا املوضوع الذي شغلنا جميعا، وشغل املغاربة نتمنى له مخرجا 
سلميا يحافظ على كرامة الجميع، على كرامة املؤسسات، وعلى كرامة 
املواطنين، وأن نتصالح في ما بيننا، نحن نحتاج لبعضنا البعض، نحن 
اليوم كمغرب موحد نحتاج لكل قواتنا، لكل أهلنا، لكل مؤسساتنا، 

الخطر يتربص بنا ويجب أن نكون أقوياء.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، راه وفينا لكل �سي إيال انتبهتو، تفضل السيد 
النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثعم8ثبالف8يج:

في خمسة ثواني طالبنا بمبادرة برملانية فنحيي هاذ املبادرة، ونتمنى 
أن يكون التجاوب، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الوزير  السيد  لكم  الرد  أو  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم.

لايسدثمحمدثووجةر،ثوزي8ثلاعدل:

أشكر كل السادة النواب املتدخلين، وأؤكد أن املغرب دولة حق 
النيابة  باستقالليته وباستقاللية  الذي تعزز  القضاء  والقانون، وأن 
ولحقوق  وللعدل  للحق  املترجمة  العقالنية  اإلجابات  سيجد  العامة 
كل األطراف مواطنين ومؤسسات ودولة، نحن نتعاطف مع الجميع، 
وأذكركم بأن هناك �سيء اسمه الدفاع عن املؤسسات وعن استقرار 

البلد، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي املتعلق بحماية املعطيات 
الشخصية في إطار مشروع املحكمة الرقمية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب املحترم تفضل 

مشكورا.

لانةئبثلايسدثرضةثبأتمةزي:

السيد الوزير، برنامج املحكمة الرقمية هذا واحد البرنامج مهم، 
أعطى يعني دفعة إيجابية في تعامل املرتفقين مع القضاء، ولكن هناك 
تدبير املعطيات الشخصية، املجلس األعلى للحسابات في التقرير ديالو 
هذه  مع  للتعامل  اإلستراتيجية  إيجاد  يجب  أنه  سجل   2015 ديال 
املعطيات، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة من قبل 

وزارتكم لحماية املعطيات الشخصية للمتقاضين، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثووجةر،ثوزي8ثلاعدل:

شكرا للسيد النائب املحترم، والفريق املحترم بالفعل كما تفضلتم 
املحكمة الرقمية مشروع مهم ومهم جدا وتجاوبا مع مالحظات املجلس 
املعلومات  ألن  كبرى  أهمية  العدل  وزارة  أولت  للحسابات،  األعلى 
والبيانات واملعطيات واعتبرت هذا الورش من بين أولى األولويات مسايرة 
للتوجهات الوطنية في مجال أمن النظام املعلوماتي. وفهاذ الصدد في 
هاذ املجال تم إنجاز دراسة لفحص أمن املنظومة املعلوماتية لوزارة 
العدل، تأسيس خلية لليقظة املعلوماتية والتي تنسق بشكل فعال مع 
ومحاوالت  اإللكترونية  الهجمات  لصد  املختصة  الحكومية  املصالح 
اإلختراق، سن سياسة أمنية معلوماتية وإلزام جميع املستعملين التقيد 
بها ومراقبة دقيقة لتدفق املعلومات إلى املوزعات والحواسيب، كما أن 
التي تتضمن املعطيات  إلى مركزة املعطيات والبيانات  الوزارة تسعى 
وتأمين  العاملية  املعايير  وفق  يشتغل  معلومياتي  مركز  في  الشخصية 
التخزين اإلحتياطي لجميع البيانات واملعطيات، ووزارة العدل التزمت 
وتحاول جاهدة أن تلتزم باحترام التشريعات الوطنية املتعلقة بحماية 

األشخاص الذاتيين اتجاه املعطيات ذات الطابع الشخ�سي.

الورقية  التسجيالت  جميع  وجرد  بحصر  قمنا  الصدد  هذا  وفي 
بموجب  أعدت  والتي  الشخصية،  املعطيات  تعالج  التي  والرقمية 
النصوص التشريعية والتنظيمية املفتوحة أمام العموم لإلطالع، كما 
أنه تمت موافاة اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعلومات واملعطيات 
الوزارة  تعمل  املفتوحة،  الرقمية  بالسجالت  الشخ�سي  الطابع  ذات 
على تحيين السجالت الرقمية والعامة على موافاة اللجنة فور انتهاء 
الخوادم  تحتضن  والتي  املركزية  املعلوميات  قاعة  تحصين  العملية؛ 
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للتوجهات  الصارم  التطبيق  وكذا  إليها؛  الولوج  وحصر  واملوزعات 
الوطنية في مجال أمن النظام املعلوماتي والذي يعد حماية املعطيات 
الشخصية أهم مكوناته؛ استغالل الشبكة اإلفتراضية الخاصة للوزارة 
BPM في التواصل بين املحاكم واإلدارة املركزية حفاظا على أمن البيانات 

واملعطيات وعدم استعمال شبكة األنترنت إال في التواصل الخارجي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب.

لانةئبثلايسدثمحمدثبنجلأن:

السيد الوزير، صحيح ال يختلف اليوم اثنان في املغرب بأن التحول 
اإلدارة  تحديث  أجل  من  حقيقية  ثورة  هو  الرقمية  املحكمة  نحو 
منظومة  إلصالح  الوطني  امليثاق  توصيات  مع  إنسجاما  القضائية، 
العدالة. لكن السيد الوزير، ما يزعجنا اليوم، وبمناسبة هذا السؤال، 
هو أننا في أمور اللي هي ملموسة نسجل تسريب بعض امللفات، تسريب 
بعض التسجيالت بل حتى وبعض الفيديوهات، وبالتالي هادي أمور 
اللي هي  الوزير، في األمور  اللي هي ملموسة وبالتالي كنشددو السيد 
إلكترونية وكندعيو الوزارة وكندعيو من خاللكم انتما أنكم باش تبذلو 
واحد املجهودات إضافية إلنجاح هذا الورش الكبير جدا السيد الوزير.

اليوم السيد الوزير، كاين تجارب املجموعة ديال الدول املجاورة 
الوزير،  السيد  اليوم كنخاطبوكم  بالتالي  الورش،  اللي نجحات هاذ 
الحقوقي أنتم حقوقيون بالتالي اليوم ال نر�سى في دولة إسمها اململكة 
املغربية وشعبها هو الشعب املغربي ويرأسها ملك اسمه امللك محمد 
السادس، أن توصف من خالل هاذ الورش أنه �سي نهار نسمعو أنه 
تم اختراق موقع إلكتروني للوزارة ويتم تسريب ديال املعطيات ديال 
املواطنين، وبالتالي احنا عندنا كامل الثقة فهاذ الحكومة من أجل إنجاح 

هاذ الورش الذي يعد طفرة نوعية في إصالح منظومة العدالة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال يبدو. إذن 
السيد الوزير، نمر للسؤال املوالي سؤال عن تدبير املرحلة اإلنتقالية ملا 
بعد استقالل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب 

املحترم مشكورا لبسط السؤال.

لانةئبثلايسدثسلسمةنثلاعم8لني:

نسألكم عن تصور الحكومة لتدبير مرحلة ما بعد استقالل النيابة 
العامة عن السلطة التنفيذية؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثووجةرثوزي8ثلاعدل:

شكرا السيد النائب املحترم وللفريق املحترم على السؤال، بالرجوع 
للقانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة، نجد أن املادة 
25 تنص على أنه يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة 
التسلسليين،  ورؤسائهم  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل 
وهي املقتضيات التي أصبحت سارية بعد ستة أشهر من تاريخ تنصيب 

املجلس األعلى للسلطة القضائية وبطبيعة الحال

فكل  املغرب،  تاريخ  في  كبير  تحول  السلطة  هذه  ميالد  هاذ  كان 
وزراء العدل أشرفوا على النيابة العامة إلى غاية يوم 7 أكتوبراملا�سي. 
ي اختار املغرب في إطار إصالح منظومة النيابة العامة عن السلطة 

ّ
مل

التنفيذية، لم يكن االختيار سهل، ومنذ توليت هذه الوزارة وضمن 
استمرارية الدولة واإلصالح ديال القضاء وضعت ضمن أولى األولويات 
تحقيق انتقال سلس للسلطة بين وزير العدل والوكيل العام للملك لدى 
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، قدمته للبرملان تقديرا منا 
ملكانته املؤسسية، مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير العدل، هذا 
القانون حظي بمناقشتكم وتجويدكم. وأيضا قمنا بتوفير كل الوسائل 
الضرورية البشرية والتجهيزات واملقرات واملساعدة في إعداد امليزانية 
العامة الجديدة لرئاسة النيابة العامة، املرحلة اإلنتقالية تدبر بشكل 

سلس وبتعاون كامل، في احترام كامل للفصل بين السلط.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم تفضل.

لانةئبثلايسدثنجسبثلابقةلي:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدثلاأزي8ثلملحترم،

نقل  فيها  مر  التي  اإليجابية  باألجواء  نشيد  أن  نريد  البداية  في 
العامة،  النيابة  رئيس  السيد  إلى  العدل  وزير  السيد  اختصاصات 
نريد أن نشيد كذلك باملنشور األول الذي وضع الخطاطة األساسية 
للسياسة الجنائية باملغرب. ونريد أن نؤكد أنه اآلن، بعد صدور القوانين 
التنظيمية، بعد صدور القانون33.17، النيابة العامة أصبحت مستقلة 
عن كل السلط، عن السلطة التنفيذية، عن السلطة التشريعية وعن 
أي تدخل من جهة أخرى. نريد أن نقول على أنه اآلن القانون وال �سي غير 
القانون، أنه يتعين االحتكام إلى الضمير املسؤول كما قال ذلك جاللة 
امللك. هذه املرحلة اإلنتقالية تقت�سي السيد الوزير، اإلسراع بإخراج 
اإلطار القانوني الذي ال زال متعثرا، وخاصة تعديل مقتضيات قانون 
املسطرة املدنية، قانون املسطرة الجنائية، فيما يتعلق باالختصاصات 
املسندة للسيد وزير العدل. قلنا إبان مناقشة قانون 33.17 أن هذا 
تدبير وتنظيم مؤسسة كمؤسسة  القانون جاء مقتضبا، عاجزا عن 

النيابة العامة.
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إلى قانون ينظم هذه املؤسسة وينظم  الحاجة  إلى  ندعو مجددا 
العالقات البينية بين مختلف مكونات النيابة العامة. إذا كانت املحكمة 
الدستورية قد قالت على أن السلطة التشريعية هي التي تضع السياسة 
الجنائية، فإننا ندعو إلى إخراج وإعداد مشروع عاجل لوضع اإلطار 

العام لهذا القانون، حتى يساهم املشرع في هذا اإلطار.

وأخيرا، إذا وزارة العدل أصبح لها اإلختصاص الكامل على اإلدارة 
باملوارد  أكثر  اإلهتمام  إلى  ندعو  البشرية،  املوارد  وخاصة  القضائية 
البشرية، وخاصة بكتابة الضبط وإخراج اللجنة املشتركة بين الوزارة 

وبين املجلس األعلى للسلطة القضائية، شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم. هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال 
يبدو. تفضل السيد الوزير.

لايسدثمحمدثووجةرثوزي8ثلاعدل:

فقط السيد الرئيس، ألتفاعل إيجابيا مع السيد النائب املحترم، 
مشروع املسطرة شبه جاهز سنعرضه قريبا على أنظاركم ويتضمن 
تدقيقات توفر كل الضمانات مثل اشتراط أن تكون التعليمات املوجهة 
من رئيس النيابة العامة إلى مختلف النيابات العامة باململكة كتابية 
وقانونية، أن توضع التعليمات داخل ملف القضية، أن يضع رئيس 
النيابة العامة التقرير السنوي رهن إشارة الجمهور، تبليغ الحكومة 

لرئيس النيابة العامة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت. نمر اآلن إلى السؤال املوالي املتعلق 

للسيدات  تنفيذها  عن  واالمتناع  القضائية  املقررات  تنفيذ  بتأخير 

والسادة النواب املحترمين دائما من فريق العدالة والتنمية، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثزخنسني:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، كلنا نعلم أن تحقيق العدالة يرتبط ارتباطا وثيقا 

أن  إال  اململكة،  الصادرة عن محاكم  املقررات  أخرى  أحكام  بتنفيذ 

هذه.. وذلك طبعا تحقيقا واحتراما لهيبة القضاء وإنصافا للمواطنين 

املتقاضين. إال أن هذه األحكام وهذه املقرارات تصطدم بظاهرة االمتناع 

عن التنفيذ والتأخير وكذلك عن التنفيذ وهذا يمس طبعا بهيبة القضاء 

كما يمس بحقوق ومصالح املتقاضين. لذلك نسائلكم السيد الوزير، 

عن اإلجراءات التي اتخذتموها لتجريم هذه السلوكات تحقيقا لهيبة 

القضاء، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، جواب لكم الوزير.

لايسدثمحمدثووجةرثوزي8ثلاعدل:

إذن شكرا جزيال على إثارة هذا املوضوع الهام والذي يحظى بأهمية 
كبيرة في استراتيجية عمل الوزارة، عقدنا اجتماعا تنسيقيا يومي 4 و5 
يوليوز 2017 مع مختلف القطاعات الحكومية لحصر امللفات التنفيذية 
واقتراح الصيغ املمكنة لحلها مع وضع جدولة زمنية لتصفية املخلف 
منها. أسفر االجتماع عن حصر امللفات التنفيذية وانطلقت بكل محاكم 
اململكة حملة لتصفية املخلف من امللفات التنفيذية انطلقت يوم 17 
أكتوبر الجاري وستستمر إلى نهاية السنة. املجهود الذي بذل هذه السنة 
أعطى عدة مؤشرات رقمية خالل هذه األشهر األولى من سنة 2017، في 
9 أشهر األولى بلغت نسبة امللفات املنفذة باملحاكم التجارية 86,74% 
وهو معدل يعادل 27 ألف و556 ملف، باملحاكم اإلدارية بلغت النسبة 
%75,92 أي 4684 ملف، بلغ مجموع املبالغ التي تم تنفيذها في مواجهة 
اإلدارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية خالل نفس الفترة 
أي 9 أشهر ديال 2017 مليارين و696 مليونا و39 ألف و490 درهم و90 
سنتيم. أما بالنسبة للمحاكم العادية، فقد بلغت نسبة التفيذ خالل 

النصف ديال السنة األولى %94,95 أي 102 ملفات و839.

بالنسبة للشق الثاني من السؤال املتعلق باإلجراءات التي قامت بها 
الوزارة لتجريم االمتناع عن تنفيذ األحكام أو التأخير فيها، نشير إلى أن 
مقتضيات القانون الجنائي تضمنت مجموعة من الجرائم والعقوبات 
ذات الصلة بهذا املوضوعن نذكر منها جنحة تحقير املقررات القضائية 
سواء باألفعال أو األقوال أو الكتابات العلنية ويكون من شأنها املساس 
جريمة  كذلك  الجنائي،  القانون  من   266 الفصل  القضاء  بسلطة 
العصيان املنصوص عليها في الفصل 8 إلى آخره... وفي مشروع القانون 

الجنائي غنجيبو عدد...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب املحترم 
لكم الكلمة.

لانةئبثلايسدثفةطميثرمسد:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شك8لثلايسدثلاأزي8،

بداية أن البد لنا أن نفتخر بأننا مع حكومة األستاذ عبد اإلله بن 
كيران قد ربحنا خارطة واضحة املعالم إلصالح عميق وشامل ملنظومة 
العدالة، ربحنا تأهيال وتثمينا وتحديثا ورقمنة ملختلف املحاكم، لكن 
بين هذا وذاك ما زالت هناك مشاكل كثيرة ونذكر على سبيل املثال 
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اإلمتناع والتأخر في التنفيذ. ملفات شركات التأمين، السيد الوزير، 
حتى التنفيذ الجبري عن طريق الحجز لدى الغير الذي كنا نمارسه لم 
يعد متوفرا للمواطن، التنفيذ في قضايا النفقة واألحوال الشخصية 
والتي لها طابع معي�سي، شكايات إهمال األسرة تتأخر كثيرا، امللفات 
االجتماعية كتأخر في التنفيذ السيد الوزير، حتى يفاجأ العامل من 
بعد واحد 30 سنة وال 25 سنة ديال العمل بأنه هاذيك الشركة يا إما 
سدات وإما أنه بقات بنفس األطر اإلدارية ولكن غيرت اإلسم ديالها. 
السيد  والوزارات  واإلدارات  العمومية  وشبه  العمومية  املؤسسات 
ي كيكون املواطن العادي عندو ملف ديال الكراء وال ملف 

ّ
الوزير، راه مل

ديال مخالفة البناء، كنباشروعليه جنحة تحقير املقرر القضائي، ولكن 
املؤسسات العمومية التابعة للدولة عندها املليارات وعندها املاليين 
هذه  أمام  امللكي،  الخطاب  في  الجاللة،  وصاحب  املواطنين،  لفائدة 
الغرفة، في 16 أكتوبر 2016، قال بأنه بالنسبة مللفات نزع امللكية يجب 
أن تعوض بالوقت املناسب وبالثمن املناسب، ال�سي اللي ما كيتحققش 

على مستوى أرض الواقع وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال 
يبدو. تفضل السيد الوزير، في حدود 10 ثواني...ال انتهى الوقت السيد 
الوزير عفوا. إذن لذلك سنمر إلى السؤال األخير في القطاع، هو سؤال 
عن الشكايات املجهولة والكيدية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الحركي فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا لبسط 

السؤال.

لانةئبثلايسدثعبدثلا8حمةنثلاعم8ي:

لايسدلتثولايةدةثلانألبثلملحترمأن،

تعيش العديد من املناطق املغربية ومنها الشمالية على إيقاع ما بات 
يعرف بالشكايات املجهولة والوشايات الكيدية، والتي تستخدم كوسيلة 
لالبتزاز واالنتقام وتصفية الحسابات الضيقة. وهو األمر الذي يتسبب 
ليس فقط في ظلم عدد كبير من املواطنين األبرياء، بل أيضا في اكتظاظ 
السجون وهلم جرا. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير 

التي تزمعون اتخاذها ملعالجة هذا الخلل القانوني وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب، السيد الوزير لكم الجواب.

لايسدثمحمدثووجةر،ثوزي8ثلاعدل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم وشكرا للفريق املحترم، حقيقة 
هذا املوضوع هو موضوع هام ونحن نوليه أهمية كبيرة، ونجتهد اآلن لكي 
نتقدم في مشاريع القوانين التي سنتقدم بها بتعديالت جوهرية خاصة 
الجنائية  املسطرة  قانون  40 من  املادة  الجنائية.  املسطرة  قانون  في 

والوشايات،  والشكايات  املحاضر  يتلقى  امللك  وكيل  أن  على  نصت 
ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما، ويباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات 
الضرورية للبحث عن مرتكبي مخالفات القانون الجنائي ويصدر األمر 

بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

التي  والوشايات  الشكايات  في  البحث  في  امللك  إذن سلطة وكيل 
به معلوما، تستمد روحها من  واملشتكي  فيها مجهوال  املشتكي  يكون 
القانون. ويفترض في النيابة العامة بمجرد الوصول إلى علمها وجود 
جريمة معينة أن تعمد إلى فتح بحث ينتهي إما بتحريك املتابعة في حالة 
جدية ما تتضمنه الوشاية أو الحفظ، علما أن توجيه اإلتهام أو املتابعة 
لألشخاص يبقى موكوال بالدرجة األولى للنيابة العامة. وأنا أدرك أن 
التضخم ديال الشكايات الكيدية خاصة في بعض املناطق اآلن، هو 
على  تشتغل  فرق  وهناك  العدل،  وزارة  من  خاص  إهتمام  موضوع 
املوضوع ملحاولة تأطير هذا املوضوع عبر مقاربة قانونية تحاول الحد من 

هاته الظاهرة وإيجاد الضمانات القانونية التي تؤطرها وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير املحترم.

لانةئبثلايسدثعبدثلا8حمةنثلاعم8ي:

املواطن املشتكى به ضائعا، خصوصا أن هذه الشكايات غالبا ما 
تكون عبارة عن وقائع خيالية، مما يمس بحق من حقوق املتقاضين. 
واملالحظ أن في هذه الحاالت املعينة تخرج الوشاية الغاية من وجودها 
لتصبح وسيلة ضغط أو محاولة انتقام. السيد الوزير، يجب مراعاة 
الوضعية اإلجتماعية والنفسية للعديد من املواطنين، خاصة الذين 
تلك  حفظ  على  بالعمل  وذلك  الوشايات  هذه  ملثل  عرضة  يكونون 
ألث

ُ
َمن
َ
ِذيَنثآ

َّ
َهةثلا يُّ

َ
امللفات الشائكة، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿َيةثو

ىث
َ
ْصِبُحألثَعل

ُ
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َ
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َ
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ُ
ك
ْ
َعل
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لايسدثرئيسثللجليل:

وشكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو. 
إذن نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ونمر إلى قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية على 

األسئلة الثالثة، نرحب بالسيدة الوزيرة.

نمر السؤال األول في املوضوع حول دعم مشاريع ذوي اإلحتياجات 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الخاصة، 

والتنمية، فليتفضل، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثإش8لقثلاسأس ي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

املدرة  املشاريع  بدعم  الخاص  البرنامج  يكت�سي  الوزيرة،  السيدة 
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أن  إال  كبيرة،  أهمية  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  لألشخاص  للدخل 
تفعيله على أرض الواقع يعرف بعض التعثر وبطء في األجرأة والتنزيل. 
ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم  لذلك 

لتصحيح هذه الوضعية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوزي8ةثلألس8ةثولاكضةمنثولمليةولةث
ولاكنمسلثلالجكمةعسل:

سسدث علىث ولايالمث ولاصالةث لا8حسمث لا8حمنث هللاث بيمث
لمل8سلين.

أوال، أشكر السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال املهم جدا 
الذي  شقه  في  اإلجتماعي  التماسك  صندوق  بتفعيل  يتعلق  والذي 
يعني األشخاص في وضعية إعاقة. والذي كان قد جاء في قانون املالية 
2012 لكنه لم يفّعل إال في 2015، وبالتالي فاليوم يعني هاذ املسار 
هو مسار جديد بدأ فقط منذ سنتين وفيه محصلة مهمة. إضافة إلى 
االجتماعية  واملساعدة  والتوجيه  باالستقبال  الخاصة  املراكز  بعض 
لألشخاص في وضعية إعاقة، هناك جملة من الخدمات منها: أوال توزيع 
األجهزة التقنية واملعينات وكذلك تحسين ظروف تمدرس األطفال في 
وضعية إعاقة. ألول مرة ما نلقاوش أطفال في الئحة اإلنتظار، ألول مرة 
كنقدرو نغطيو الحاجة من التمدرس، من أهم هذه املحاور اإلدماج 
املنهي وكذلك تمويل األنشطة املدرة للدخل، واللي الحمد هلل اليوم احنا 
في املحصلة ديالنا 500 مشروع اللي هو يعتبر مقاوالت صغيرة وليست 
أنشطة مدرة للدخل يمكن أن تندثر أو تنفلت أو تضيع األموال املسخرة 
لتمويلها. نحن أمام 500 مقاولة صغيرة يمكن أن تحقق اإلستقالل 
املادي لحاملها من ذوي اإلعاقة، لذلك كنقولو بأن املسار ما زال غادي 
يكون فيه تطوير لهاته الخدمة، لكن الحمد هلل هناك محصلة مشجعة 

من أجل املستقبل.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب املحترم، 
تفضل.

لانةئبثلايسدثحمزةثلاصأفي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيدة الوزيرة، نثمن املجهودات القطاعية فهاذ املجال، ولكن 
السيدة الوزيرة، نسجل كما قلتي 500 ملف، نسجل البطء والتعثر 
في معالجة هاذ امللفات. السيدة الوزيرة، إيال شفنا مثال قطاع التعاون 
الوطني اللي كيستقبل هاذ امللفات في جميع أقاليم اململكة، ال داعي لذكر 

األمثلة، هناك اآلالف واملئات من امللفات ويستجاب للعشرات منها.

إذن السيدة الوزيرة، نطالب بمواكبة هذه الفئة والتأهيل ديالها 
لكي تندمج في سوق الشغل وفي سوق املشاريع املدرة للدخل، لذلك 
نطالب بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية لدراسة الجدوى من 
هذه املشاريع اإلقتصادية، ألنه ال يمكن أننا نحاكمو هاذ الفئة بمعايير 
اللي ما قادرينش عليها. لذلك نطالب بتنسيق الجهود للخروج بخطة 

وطنية تؤهل هذه الفئة لإلندماج في املشاريع

اإلقتصادية حتى يكون لها دخل قار وثابت لتعول نفسها بنفسها 
ترفض  امللفات  من  مجموعة  ألن  اإلنتاجية،  القطاعات  في  وتساهم 
بدعوى أنها ال تهم هذا القطاع وال قطاع. لذلك، نطالب بحل جميع 
القطاعات كالفالحة، كالتجارة، كالصناعة لكي تندمج هذه الفئة في 
مشروع مجتمعي مندمج يستجيب للحاجيات امللحة لهذه الفئة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب املحترم، هل هناك من تعقيب  السيد  شكرا، شكرا لكم 
إضافي في املوضوع؟ ال يبدو. السيدة الوزيرة في إطار التعقيب.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوزي8ةثلألس8ةثولاكضةمنثولمليةولةث
ولاكنمسلثلالجكمةعسل:

الكافي  الوقت  نأخذ  بأنه  املحترم،  النائب  للسيد  نقول  بغيت 
للتمحيص في هذه املشاريع حتى ال يقع ملا وقع للمشاريع املدرة للدخل 
اللي حكم عليها بالفشل. احنا بغينا نكونو أمام واحد املقاولة اللي ممكن 
أنها تمكن حاملها من دخل يستطيع أن يعيش به ويستطيع أن يطورها 
إلى مقاولة أكبر منها، لذلك احنايا مضينا اتفاقية مع وزارة املالية قبل ما 

نعطيو التدبير للتعاون الوطني لهاذ األمر.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، ونمر إلى السؤال املوالي عن 
ظاهرة املشردين ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
املحترمة  النائبة  السيدة  فلتتفضل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 

لبسط السؤال.

لانةئبلثلايسدةثعبللثبأزت8ي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيدة الوزيرة، ما هي التدابير املتخذة ملعالجة ظاهرة املشردين 
واألطفال خاصة األطفال منهم؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، لكم الكلمة السيدة الوزيرة.
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لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوزي8ةثلألس8ةثولاكضةمنثولمليةولةث
ولاكنمسلثلالجكمةعسل:

أوال أشكر السيدة النائبة على هذا السؤال املهم أو هو إشكال مركب 
البد أن نعترف بذلك، من وراء وجود مشردين في الشارع نجد من بينهم 
أطفال، نجد من بينهم راشدين، ونجد مع كامل األسف كذلك مسنين. 
فلذلك، اليوم نتوفر على بعض املعطيات سواء التي وفرتها املندوبية 
السامية للتخطيط أو التي وفرتها وزارة الداخلية من خالل رصد التسول 
في الشارع أو دراسة قامت بها وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 
اإلجتماعية في سنة 2011. هاذ املعطيات كلها تتقاطع، أو كتقول بأن 
هناك تراجع تقريبا ديال %13,5، لكن هناك ظواهر جديدة مثال تعاطي 
الفتيات لهاته املمارسات والتي في آخرها تجد الفتاة نفسها في الشارع. 
اآلن أشنو كنديرو؟ غنقول ليك بأنه البد من تشجيع التمدرس؛ ثانيا 
محاربة تناول املخدرات؛ كذلك الحفاظ على التماسك األسري، فنحن 
نشجع الوساطة األسرية والتماسك اإلجتماعي بشتى الطرق، وكذلك 
نوفر بعض املؤسسات للرعاية اإلجتماعية، نعزز املنظومات، نصلحها، 
مؤسسات  لتدبير   65.15 القانون  هو  اللي  أيديكم  بين  قانون  هناك 
الرعاية اإلجتماعية اللي هو غادي يفتح اآلفاق لتحسين ظروف اإليواء 

داخل هاته املؤسسات.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا للسيدة الوزيرة، السيدة النائبة املحترمة لكم التعقيب.

لانةئبلثلايسدةثعبللثبأزت8ي:

السيدة الوزيرة، في 2013 تقدمتم بتصور تتحددو فيه إستراتيجية 
الواقع  ولكن  املجتمعية،  املعضلة  بهاذ  يتعلق  ما  في  ديالكم  العمل 
ولم  الوزارة  رفوف  اإلستراتيجية ظلت حبيسة  هاذ  أن  على  يكشف 
تبرح مكانها، وأن املواطن اللي قال عليه جاللة امللك، يجب أن يكون 
في صلب إهتمامكم، وأن املؤسسات ال جدوى لها إذا لم تسعى لخدمة 

هذا املواطن.

إذن السيدة الوزيرة، ماذا عن برنامج مدن بدون أطفال في وضعية 
الشارع؟ هذا البرنامج هل تم إقباره؟ أم أننا نسوق الوهم للمواطن 
ونقوم بتكريس سياسة املتمنيات؟ السيدة الوزيرة، نريد حلول ناجعة 
يدق  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  وإن  وفعالة،  وملموسة 

ناقوس الخطر من أجل هذه اآلفة التي هي مقلقة ومتنامية، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو السيدة الوزيرة ما كنظنش كنظن انتهى الوقت بقات 
ثانية ما بقا. إذن غادي نمشيو للسؤال ما قبل األخير، هو سؤال عن 
وضعية صندوق التكافل العائلي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

لانةئبلثلايسدةثمةاكلثخلسل:

ما تقييمكم لدرجة فعالية صندوق التكافل العائلي؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوزي8ةثلألس8ةثولاكضةمنثولمليةولةث
ولاكنمسلثلالجكمةعسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أوال تفعيل صندوق التكافل العائلي 
بدأ منذ 2012، طبعا عدد األحكام ياله وصلت ل 14760 اليوم هناك 
مجموعة من املبادرات من ضمنها مقتضيات وإجراءات في قانون املالية 
ديال 2018 لتوسيع الوعاء وتحسين ظروف تمتيع املستفيدات من هذا 

الصندوق.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزير املحترمة، السيدة النائبة التعقيب.

لانةئبلثلايسدةثمةاكلثخلسل:

شكرا السيدة الوزيرة على الوضوح ال�سيء اللي كيبين على أنه الجزء 

الفارغ من الكأس في هاذ الورش الحساس هو الذي يزال الجزء األكبر، 

لتخفيف  جاء  العائلي  التكافل  الوزيرة  السيدة  جميع  كنعرفو  كيما 

من الحيف اإلقتصادي اللي طال األم املطلقة وملي تنقولو أم مطلقة 

وملزمة بتوفير شروط العيش الكريم ألبنائها بوحدها وبدون مؤهالت في 

أغلب األحيان، كان من األجدر من باب اإلنصاف ليها نوفرو ليها التمكين 
اإلقتصادي وما نقربوهاش مقاربة إحسانية، ولكن جبنا هاذ الصندوق 

لغاية معينة للتخفيف من الحيف اللي الحقها، ولألسف الشديد إحداث 

املعيقات  ديال  بزاف  هناك  الغاية عالش؟ ألن  يحقق  لم  الصندوق 

السيدة الوزيرة، هناك نسبة قليلة هي املستفيدة، هناك ضعف املبالغ 

املرصودة، هناك تزايد نسبة املطلقات هناك صعوبة الحصول على 

شهادة اإلحتياج، وصعوبة الحصول على محضر التنفيذ اللي كنعرفو 

أنه كيطلب واحد الوعي باملساطر القضائية وهاذ املرأة ما نوفروش ليها 

الولوج للمحكمة كتلتجئ بوحدها. امللف ملي كيوصل للتنفيذ كيصعاب 

عليها تستمر في املساطر ألن ماعندهاش دراية بهاذ املساطر القضائية، 

كاين هناك وهو العائق األكبر في نظري عدم التحسيس الفعلي من طرف 

الحكومة بوجود هاذ الصندوق، وال أدل على ذلك تراكم واحد العدد 

كبير من امللفات اللي ما تنفذاتش أمام املحاكم وأسر في أمس الحاجة 

الجبارة  له رغم املجهودات  تلجأ  لم  لهاذ الصندوق ولكن  تلتجأ  أنها 

اللي كيقوم به املجتمع املدني أمام الفراغ ديال التحسيس من طرف 

الحكومة والجهات املعنية، وشكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من ما يبدو، تفضلي 
السيد الوزيرة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوزي8ةثلألس8ةثولاكضةمنثولمليةولةث
ولاكنمسلثلالجكمةعسل:

تماما على كل ما قلتيه، فقط  أنا متفقة معك  النائبة،  السيدة 
حتى املجتمع املدني ما دارش التحسيس لكن الحكومة استدركت هذه 
السنة في 2017 تم توقيع قرار وزاري ما بين وزير العدل ووزير املالية أوال 
من أجل تكثيف التحسيس، ثانيا من أجل تبسيط املساطر، واملقت�سى 
الثالث واللي هو مهم جدا هو توسيع عدد املستفيدات ألن في قانون املالي 
إن شاء هللا ديال 2018 ممكن يكونو نساء أخريات، ممكن كذلك يكون 
أطفال حتى بعد وفاة املرأة، ممكن كذلك من بعد املصادقة ديالكم 
طبعا أن أطفال يستفادو سواء مع األمهات ديالهم، سواء في حاالت 
إذن نحن  الزوجية،  انحالل ميثاق  أو عند  الزوجية  الحياة  استمرار 
واعون طبعا بعد دراسة وبعد تمحيص ومتابعة ألن كانت هناك نقائص 
اليوم في 2018 ونهاية 2017 بدا اإلصالح ديال صندوق التكافل العائلي 
أجل  و كذلك من  املستفيدين،  لتوسيع  االستفادة  لتحسين ظروف 

تطوير هذا الصندوق لكي تكون هناك آثار إيجابية على املستفيدات.

لايسدثرئيسثللجليلث:

املتعلق  األخير  السؤال  إلى  مباشرة  ونمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النواب  والسادات  للسيدات  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  بوضعية 
النائبة  السيدة  فلتتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين 

املحترمة لبسط السؤال .

لانةئبلثلايسدةثحسةةثلملش أع:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

النهوض  في  وزارتكم  استراتيجية  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
بوضعية األشخاص في وضعية إعاقة؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيدة الوزيرة لكم الكلمة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوزي8ةثلألس8ةثولاكضةمنثولمليةولةث
ولاكنمسلثلالجكمةعسل:

شكرا السيدة النائبة، من ضمن ما قمنا به أوال إخراج قانون إطار، 
وسنقوم بإخراج النصوص التنظيمية، ثانيا تفعيل وتنزيل السياسة 
تفعيل  ثالثا  تنفيذي،  وطني  مخطط  خالل  من  املندمجة  العمومية 
استقبال  مراكز  إحداث  مواصلة  ثم  مباريات خاصة  تنظيم  مرسوم 

وتوجيه واملساعدة اإلجتماعية لفائدة هاته الفئة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، لكم التعقيب السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثحسةةثلملش أع:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

بالنسبة للسيدة الوزيرة الواقع املعيش لألشخاص في وضعية إعاقة 
في املغرب هو وضع بئيس، أنتما كتعرفو هاذ املسألة، ولكن راكم دبرتو 
هاذ القطاع 6 سنوات كاملة، أو طالعين في السنة 7، ولكن ما درتوش 
مقاربة حقوقية ألن هاذ األشخاص هم مواطنين مغاربة ماخصناش 
نشتغلو في مقاربة فقط إحسانية، غادي نرميو واحد املبلغ مالي ل�سي 
جمعية أو نقول ليها هللا يخليك سير شري ليهم الكرا�سي املتحركة، وال 
شري ليهم الحفاظات، بالعكس هاذ األشخاص خاصهم يستافدو من 
أول �سيء اللي هو الولوجيات، واحنا كنالحظو هاذ املؤسسة اللي هي 
مقر ديال ثالث مؤسسة دستورية في املغرب، ما فيهاش الولوجيات؟ 
فما بالك بالبنايات وباملرافق اللي في التراب املغربي، وملي ما كتكونش 
الولوجيات راه احنا كنقولو بالواضح لهاذ األشخاص سيرو جلسو في 
داركم متقراو ما تخذمو م تديرو والو، حرام ما تكونشاي الولوجيات 
في املرافق ألن بزاف الناس انقطعو عن الدراسة ألن الجامعة ما فيهاش 
الولوجيات، هاذ املسألة هاذي  الطوبيس ما فيهش  الولوجيات، ألن 
خاصكم تشتغلو فيها السيدة الوزيرة، كذلك في ما يخص التشغيل، 
كنلقاو ناس تحملو بزاف املتاعب باش يحصلو على شواهد عليا، إال أنه 
حاليا تيعانيو من البطالة وحتى ذاك القانون ديال الكوطا ما كيستفدو 
اللي  األشخاص  وهي  الخطيرة  املعضلة  عرفتش عالش؟  ما  منو  �سي 
عندهم إعاقة عميقة اللي ما غديش يقدرو ال يشتغلو وال يقراو وال يديرو 

حتى حاجة، هاذ األشخاص خليناهم على عاتق األسر ديالهم...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، انتهى الوقت السيدة 
النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو 

السيدة الوزيرة ما تبقى من الوقت .

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوزي8ةثلألس8ةثولاكضةمنثولمليةولةث
ولاكنمسلثلالجكمةعسل:

البد أن أؤكد أن حصيلتنا بخصوص األشخاص في وضعية إعاقة 
مشرفة ومشرفة جدا، فقط في شهر غشت 16 أو 17 كنا أمام لجنة 
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة لفحص تقرير اململكة املغربية، 
مشينا  إطار،  بقانون  قلت  كيفما  مشينا  خاويين،  بيدنا  مامشيناش 
الولوجيات،  في  مراكش  مدينة  بنموذجية  مشينا  عمومية،  بسياسة 
هلل  والحمد  بأشياء،  مشينا  اإلجتماعي،  التماسك  بصندوق  مشينا 
كنفتخرو في املغرب أن درنا أشياء، واش كل �سي ذاك ال�سي اللي خاصو 
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يدار درناه؟ نعم ال، نعم ال، البد أن نستمرفي عملنا، وفي إنجازاتنا، وفي 
تمكين الشخص في وضعية إعاقة من كامل حقوقه، لذلك بغيت نقول 
ليكم ما تبقاوش تكررو �سي كالم اللي ما�سي حقيقي، أننا في املغرب نتبنى 
املقاربة اإلحسانية، احنا م�سي غير تخلينا على املقاربة األحسانية، تخلينا 
عن املقاربة الطبية في ما يتعلق باألشخاص في وضعية إعاقة، واعتمدنا 

املقاربة الحقوقية وهاذ ال�سي كاين في الديباجة ديال القانون اإلطار.

لايسدثرئيسثللجليل:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 
واملاء املتضمن لثالث أسئلة، السؤال األول عن وضعية املوانئ للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
معنا السيد الوزير اللي سيتكلف باإلجابة على أسئلة القطاع فليتفضل 

السيد النائب املحترم مشكورا.

لانةئبثلايسدثلايةاكثبأاأن:

شك8لثلايسدثلاأزي8،

لوحظ أن جميع املوانيء باملنطقة الجنوبية تعرف تأهيال من حيث 

توسيعها باستثناء ميناء طانطان الذي ظل على حاله منذ أكثر من 20 

سنة األمر الذي انعكس سلبا على مردوديته وأدائه، متى سيتم الشروع 

بهذا امليناء؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبأاسفثكةتبثلادوالثادىثوزي8ثلاكجهيزث
ولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكلفثبةانقل:

اإلستراتيجية  إطار  في  أنه  بالفعل  تعلم  املحترم،  النائب  السيد 

األطلسية  الواجهتين  مع  إيجابي  تفاعل  هناك  املينائية  الوطنية 

واملتوسطية، وفي إطار هاذ البرنامج امليناء ديال طانطان منذ البداية 

ديالو 77 مرحلة تتعرفو على أنه كانت فيه عدة إجراءات وكانت مرحلة 

ثانية ديال التوسعة ومرحلة ثالثة في إطارالفترة ديال 96 و99 حيث تم 

بناء رصيفين واحد فيه ستة أمتار ونصف واحد فيه 4 ديال امليترو ديال 

الغرق، وثم في إطار 2012-2017 مكانش جمود ولكن كانت الصيانة 

ديال البنيات التحتية، كان الجرف ديال الرمال كما تعلم السيد النائب 

وأيضا إزالة األوحال، وفي إطار هاذ اإلستراتيجية الوطنية ديال األفق 

ديالها 2030، الهدف هو املواصلة ديال األشغال ديال جرف الرمال 

املنتوجات  لتنقيل  الظروف  وتطوير مختلف  مليناء طانطان  بالنسبة 

ديال الصيد وأيضا تعزيز السالمة واألمن بامليناء. شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثلايةاكثبأاأن:

غادي�سي  ما  الوزارة  ولكن  اإليضاحات،  الوزير على  السيد  شكرا 
يمكن تبقى على بالنسبة للدراكاج اللي كلف الدولة وخزينة الوزارة 11 
مليار من 2012 لدابا، ويمكن أكثر، امليناء ما كيخدمش إال 6 شهور في 
العام لسوء األحوال الجوية، بامليناء الحوض ديال امليناء بامليناء كاين 
 سميتو وخالتهم 

ّ
سفينتين غارقين في وسط امليناء، الوزارة ما قداتش وال

ديال  النصف  ضرورية،  أصبحت  التوسعة  سنوات،  هاذي  غارقين 
امليناء كتشدو شركة وحدة »Omnium.Macorainne.de.Pêche« هاذ 
ال�سي يعني راه امليناء الظرفية ديالو باقي املوانئ كلهم الوزارة رصدت لهم 
مبالغ مهمة إال ميناء طانطان اللي دابا 25 عام ايال من 96 إيال قلنا من 

96 لدابا راه سنوات شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبأاسفثكةتبثلادوالثادىثوزي8ثلاكجهيزث
ولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكلفثبةانقل:

السيد الرئيس، إذا أنا قلت للسيد النائب املحترم، هي الوزارة ما 
عندهاش إشكال إذا ظهر رواج جديد الذي يتطلب تدخل فاإلمكانية 
عند الوزارة أنها تمدد الحاجز أن تنجز رصيفا جديدا وأن تعمل على 
إيجاد  وضرورة  والدينامية  بالحركية  مرتبط  هذا  الورش.  توسيع 
الرواج ألنه الوزارة ما غتنوضش تستثمر إذا بالفعل هي على حسب 
اإلستراتيجية اللي عندنا امليناء ديال طانطان في اإلطاراإلقتصادي ديالو 
والتنموي بالنسبة للجهة عندنا معطيات إيال كاين معطيات للتحسن 

احنا مستعدين ما كاينش إشكال.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو سؤال عن وضعية الشبكة 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطرقية 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم لبسط السؤال.

لانةئبثلايسدثعبدثلاغنيثمخدلد:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

بإقليمي  الطرقية  الشبكة  وضعية  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
الطرق  هذه  إلصالح  املتخذة  التدابير  وعن  والجديدة،  بنور  سيدي 

وتوسيعها؟
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، الجواب لكم في الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبأاسفثكةتبثلادوالثادىثوزي8ثلاكجهيزث
ولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكلفثبةانقل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السؤال اللي جانا هو عن إقليم الجديدة السيد النائب املحترم، 
بعجالة شديدة املشاريع التي أنجزت خالل 2012-2017 حوالي 355 
كلم ديال التوسعة وديال التقوية وديال التثنية وديال التهيئة في إطار 
املشاريع املبرمجة 2017-2021، عندنا 732 كلم باإلقليم ديال الجديدة، 
فيها مشاريع مبرمجة من طرف امليزانية ديال الوزارة، وفيها مشاريع اللي 
هي مبرمجة في إطار شراكات مع الجهة وعن املجلس اإلقليمي ومع أيضا 
 »OCP« مع  وأيضا  »املهارزة«  وجماعة  »الحوزية«  بحال  الجماعات 
وكاين مشاريع في إطار برنامج الحد من الفوارق املجالية واإلجتماعية 

فيه 291 كلم، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، لكم تعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثعبدثلاغنيثمخدلد:

السيد الوزير، جاء على لسانكم بالنسبة لإلصالحات اللي ّدارت في 
إقليم الجديدة، احنا بعد ما نعم علينا سيدنا بإحداث إقليم سيدي 
بنور، هاذ اإلقليم اللي كيتوفر على واحد الشبكة الطرقية جد مهمة 
ولكن أغلبها كلها في حالة متردية. احنا السيد الوزير، سبق لينا طرحنا 
»الغربية«  بين  الرابطة  الطريق  إصالح  يخص  فيما  سؤال  عليكم 
 6 واحد  تقريبا  عليها  دازت  الصفقة  الساعة  لحد  اللي  و«الوليدية« 
أشهر أو 7 أشهر وال زالت لم تخرج لحيز الوجود، باإلضافة إلى ذلك كاين 
مجموعة ديال الطرق اللي عمرت التدهور ديالها ما يزيد عن 40 أو 
35 سنة وهي متدهورة بحال إيال ما كيناش في املغرب. بغيناكم السيد 
الوزير، باش تعطاها حتى هي واحد األولوية كمثال الطريق الرابطة 
بين »العكاكشة« وجماعة »كريديد« اللي الرقم ديالها 30-34 والطريق 
الرابطة بين »بوحمام« و«كريديد« اللي هاذ الجماعة ديال »كريديد« 
اللي كتواجد فواحد العزلة. بغيناكم السيد الوزير، إعادة النظر كذلك 
سؤال  فيها  طرحنا  لينا  سبق  الصفقات  على  املصادقة  يخص  فيما 
ي كتدوز صفقة عند املدراء الجهويون واملدراء اإلقليميون عطوهم 

ّ
مل

الصالحيات هما يصادقو، هذا راه كيساهم في التأخير ديال األشغال 
وسبق لينا طرحنا فيها سؤال ولحد الساعة ما لقيناش جواب واضح في 
هاذ املجال، بغينا إعادة النظر راه جاوبونا املصالح ديالكم على أنه راه 
كيتعطي السقف للمدراء الجهويون من أجل املصادقة ديال 20 مليون 
درهم، كاين ربط املسؤولية باملحاسبة اللي غادي يصادق على 20 مليون 

درهم، يصادق على جوج ديال املليار ديال الدرهم قانون الصفقات راه 
واضح وهذا غادي يساهم في التسريع ديال الوتيرة ديال األشغال، كاين 

مجموعة ديال الطرق...

لايسدثرئيسثللجليل:

الوقت هل هناك من  انتهى  املحترم، شكرا  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي؟ ال يبدو السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبأاسفثكةتبثلادوالثادىثوزي8ثلاكجهيزث
ولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكلفثبةانقل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

هو السيد النائب كما تفضلت كاين واحد املجموعة ديال الطرق 
اللي بالفعل الوضعية ديالها تحتاج إلى تضافر الجهود في إطار الشراكات، 
وقلت لك عندنا واحد املجموعة ديال الشراكات الطريق ديال 30-34 
راه مبرمجة في إطار مشاريع ديال البرنامج للحد من الفوارق املجالية 

واإلجتماعية.

الجواب  أتذكر  كان  الجواب  بالصفقات،  مرتبط  هو  ما  إطار  في 

والسؤال ديالكم هو الوزارة عندها في إطار التدرج والتعاطي والتعامل 

مع املدراء الجهويون واإلقليميون كانوا هاذي سنتين ونصف تقريبا تم 

التفويض في إطار مبالغ معينة، احنا بالنسبة لنا بالفعل حاولنا على 

أننا نسرعو الوتيرة ديال املصادقة على الصعيد الجهوي واإلقليمي، 

أنه  املحترم  النائب  السيد  تتقولو  اللي  ال�سي  لهاذ  نوصلو  باش  لكن 

نبداو نعطيو صفقات ديال جوج ديال املليار ديال الدرهم حتى هما يتم 

املصادقة عليهم إقليميا تنظن مازال خصنا الوقت ألنه من بعد تتجيو 

عاود طالبونا ما عندناش الوسائل البشرية واللوجستيكية.

لايسدثرئيسثللجليل:

الوقت.  انتهى  الوزير  السيد  شكرا  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 

ونمر إلى السؤال األخير في القطاع، وهو سؤال آني حول االستعدادات 

االستباقية واإلحترازية ملوسم الشتاء املقبل للسيدات والسادة النواب 

املحترم  النائب  السيد  فليتفضل  اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين 

مشكورا لبسط سؤاله.

لانةئبثلايسدثلاش8قةويثلازنةيدي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم ما هي اإلجراءات واإلستعدادات االستباقية 

واإلحترازية التي اتخذتها الحكومة ملواجهة األزمات التي تطرأ مع اقتراب 

فصل الشتاء والحد من أخطار الفيضانات؟ وشكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبأاسفثكةتبثلادوالثادىثوزي8ثلاكجهيزث
ولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكلفثبةانقل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

شك8لثلايسدثلانةئب،

هو كما قالت زميلتي السيدة الوزيرةن مصاب دابا غير تطيح الشتا، 
را احنا مستعدين، هللا يرحمنا فهاذ األيام املباركة. قلت اليوم الوزارة 
كعادتها منذ يونيو ديال كل سنة تبدأ اإلشتغال على البرنامج املقبل 
ديال املرحلة، واالستعداد للموسم ديال الشتاء في إطار ما هو صيانة، 
إصالح املعدات، اقتناء املواد، صيانة اعتيادية، تعبئة املوارد البشرية 
املصالح جديدة  ديال  ثالثة  تنشأو  واملادية والضرورية، وفهاذ اإلطار 
ديال السوقيات واملعدات في طنجة وبني مالل وفي العيون باش نتابعو، 
اللقاءات مع مختلف املصالح الخارجية للوزارة  هناك تكثيف ديال 
وكاين آخر لقاء منذ 15 يوم باش نشوفو االستعدادات ديالهم، كاين 
تنسيق مع املصالح ديال الدرك والوقاية املدنية والسلطات املحلية، 
ثم أيضا املراكز ديال الديمومة مركزيا وترابيا باش نّسرعو الوتيرة ديال 
اإلشتغال، وكاين ما هو مرتبط باإلرشاد والتواصل اللي عندنا فيه أيضا 
عديد من اإلجراءات اللي هي متخذة. اإلجراء الرئي�سي، السيد النائب 
املحترم، اليوم هو املشروع اللي عندنا ديال أجرأة ديال حذف جميع 
املنشآت ديال العبور املغمورة باملحاور اإلستراتيجية، هو برنامج اللي 
فيه 5 داملليار ديال الدرهم وعندنا فيه 525 منشأة اللي هي مغمورة 
إيال جا الشتا تيديها وال تتغرق، هاذي خصنا نحيدوها، عندنا 5 د املليار 

ديال الدرهم في إطار برنامج املستقبلي، إن شاء هللا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، لكم التعقيب السيد النائب.

لانةئبثلايسدثلاش8قةويثلازنةيدي:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، ولكن السيد الوزير نحن مع، يعني، 
مع األمطار بلدنا تنتظر أمطار الخير، لكن السيد الوزير، كل دول املعمور 
تعرف بعض الكوارث الطبيعية كاألمطار، كالفيضانات، لكن ليس من 
املعقول أن تموت األمهات في الطرق إلى املستشفيات، ليس من املعقول 
أن تشل حركة السير، ليس من املعقول أن تعطل املدارس، ليس من 
املعقول أن تحرم أو يحرم املواطنون من الولوج إلى الخدمات األساسية. 
متنا السنوات السابقة هناك أمهات ماتت، أخيرا 

ّ
السيد الوزير، عل

مؤخرا ما حصل في أزيالل وفاة شخصين، يعني بفيضانات بسيطة، ما 
أدراك إن وقعت فيضانات كالتي تقع في بلدان املعمور أخرى، تكون، 
يعني، حجمها قوي، ربما ستكون الكوارث، ستكون النتائج أقبح مما 

تبذلون مجهودات، لكن املجهودات يجب أن  الوزير  السيد  نتصور. 
تكون بالسرعة الالزمة أو التدخل السريع، باش على األقل نحدو من 

أثر هاذ...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب 
فريق  املحترم،  النائب  السيد  تفضل  تفضل،  املوضوع؟  في  إضافي 

العدالة والتنمية، تفضل.

لانةئبثلايسدثمصط ىثلاك8دي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

بالبرد  مهددة  تارودانت  بإقليم  جماعة  عشرين  الوزير،  السيد 
إقتراح  من  هذا  والثلوج،  األمطار  بسبب  الطرق  وانقطاع  والصقيع 
املصالح اإلقليمية، ولكن املصالح الوطنية أو املركزية اكتفت بخمس 
هاذ  مجال  بتوسيع  الوزير  السيد  نطالبكم  لذا  فقط.  جماعات 

الجماعات حتى تشمل هاذ العشرين لتستفيد من هاذ البرامج وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، إذن بهذا نكون قد استوفينا أهم 
األسئلة املبرمجة في هذا القطاع. تتفضل، إيوا كنشوف فيك قلتي ليا 

ال، تفضل.

لايسدثمحمدثنجسبثبأاسفثكةتبثلادوالثادىثوزي8ثلاكجهيزث
ولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكلفثبةانقل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

ال، هو غير التدخل عندما يكون تيكون على مستويات، كاين مستوى 
ديال اإلستعجال-اإلستعجال اللي تتكون في تدخل اللي هو آني، كاين 
التدخالت اللي تتكون على صعيد الجماعات املهيكلة، الجماعات اللي 
»وسيطة« والجماعات ديال القرب على حساب التواجد ديال البنيات 

األساسية والتحتية ديال الوزارة فهاذ املجال.

فاإلقليم اللي تفضل وتكلم عليه السيد النائب، كانت فيه أولويات 
وأقول أولويات بالقياس إلى املجموع ديال الجماعات، فمنين تندوزو 
يتم  أن  بعد  عليه  يشتغل  الباقي  تيبقى  الساعة  داك  األولويات  على 
التنفيذ ديال األولويات، فمنين تيكون هناك خصاص واضح فداك 

الجماعات الخمسة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 
وننتقل للقطاع املوالي وهو القطاع املكلف باملاء، وعدد األسئلة اثنين، 
والسؤال األول هو عن االنقطاعات املتكررة للماء الشروب ببعض املدن 
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للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

لانةئبثلايسدثعبدثلاعزيزثاشهب:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

ديال  اإلشكاليات  عن  نسائلكم  أخرى  مرة  الوزيرة،  السيدة 
االضطرابات املتفاوتة واالنقطاعات املتكررة ديال املاء الصالح للشرب 
في واحد مجموعة ديال املناطق ديال املغرب وخصوصا منطقة ديال 

وزان، شكرا

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة املحترمة لكم الجواب.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث وفساللث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

كنشكر السيد النائب على هذا السؤال، كما في علم الجميع بالدنا 
كتعرف واحد النوع ديال تراجع التساقطات املطرية واللي أثر وانعكس 
سلبا على مستوى الواردات املائية، وبطبيعة الحال عرفت فترة األخيرة 
بعض االضطرابات لتظل في مجملها محدودة واللي شملت بعض املراكز 
من بينها اإلقليم اللي تكلمتي عليه السيد النائب. هاذ االضطرابات هي 

يمكن أو االنقطاعات يمكن لنا نقسموها على ثالثة ديال األجزاء: أوال 

االنقطاعات اللي كتكون نتيجة عطب طارئ سواء في التجهيزات املائية 

أو بعض األحيان أعمال  الكهرباء  أو  الهيدروميكانيكية  التجهيزات  أو 

تخريبية اللي كتعرض لها بعض القنوات مما كيضطر املكتب الفاعل 

األسا�سي فهاذ امليدان إلى قطع املاء عن الساكنة؛

ثم كاين اضطرابات أو انقطاعات اللي ناتجة عن أعمال الصيانة 

وأشغال الصيانة، كما حدث في بعض املدن: خريبكة، الفقيه بنصالح 

اللي كانت فيها يعني أشغال صيانة اعتيادية ويتم إخبار  إلى آخره... 

السلطات التخاذ اإلجراءات االحتراز ية؛

ثم كاين اضطرابات أو انقطاعات اللي ناتجة باألساس عن انخفاض 

اللي  املرتفع  نتيجة االستهالك  املياه  القدرة اإلنتاجية لبعض مصادر 

كيكون في فترة الذروة مما تضطر في بعض األحيان أننا نقننوا اللجوء 

إلى املاء بتنسيق مباشر مع السلطات من حي إلى حي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكر السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. السيد املحترم لكم التعقيب.

لانةئبثلايسدثعبدثلاعزيزثاشهب:

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ الجواب، ولكن كنشكرك على هاذ 
الجواب، ولكن اسمحوا لي نقول لكم لألسف الشديد اليوم املالحظة 
يخص  فيما  كبير  تدني  واحد  كتعرف  والت  بالدنا  أن  هو  األساسية 
الخدمات االجتماعية ال في مجال الصحة، احنا سمعنا عدة مشاكل 
فهاذ القطاع ال في مجال التعليم، ولكن توصل املسألة ديال املاء هاذ 
ال�سي ما يمكنش يقبلوا �سي حد، فاملاء الكل يعلم فهو مادة حيوية ما 

يمكنش املواطن يبقى بال ما.

وبالتالي كنظن السيدة الوزيرة خصكم تجتهدوا كحكومة باش تلقاو 
الحلول الجذرية لهاذ اإلشكاالت ديال املاء، اليوم مجموعة د املناطق 
ما �سي كتعرف غير انقطاعات أو ال اضطرابات، كاين نقص كبير فيما 
يخص الحصول على املاء، هناك من يقطع الكيلومترات أو ال العشرات 
د الكيلومترات من أجل الحصول على هاذ املادة الحيوية وبالتالي كنظن 
هاذي مسؤولية الحكومة اللي خاصها تعالج اإلشكال وتوفير االعتمادات 

الالزمة لحل هاذ اإلشكال الجذري، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
تفضل السيد النائب.

لانةئبثلايسدثوحمدثصدقي:

غالء فاتورة املاء الشروب وهاذي نماذج شكايات من املنطقة ديال 
»تنغير«.

لايسدثرئيسثللجليل:

كنظن انتهى الوقت عفوا، انتهى الوقت. طيب إذن السيد الوزيرة 
ما كنظنش واش بقى.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث وفساللث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

في بعض الثواني السيد النائب املحترم، الحكومة ليست عاجزة عن 
إيجاد الحلول، نحن اآلن نشتغل وكنتم شريك معنا من أجل السيد 
النائب من أجل حل املشكل د وزان والحمد هلل أننا تجاوزنا العوائق 
برنامج  وقت  أقرب  في  إخراج  وبصدد  املشروع،  كتعرض  كانت  اللي 

استعجالي وآني ملعالجة هاذ املشاكل.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، نمر إلى السؤال األخير في القطاع 
واملتعلق بالنقص في املاء الصالح للشرب للسيدات والسادة النواب 
النائب  السيد  فليتفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين 

املحترم مشكورا لطرح السؤال.
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لانةئبثلايسدثعديثخزو:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

لايسدثرئيسثمجلسثلانألبثلملحترم،

لايسدةثكةتبلثلادوالثلملحترمل،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة عن التدابير اإلستعجالية 
التي ستقومون بها في معالجة النقص الحاصل باملاء الصالح للشرب؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة لكم الكلمة الجواب.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

في نفس اإلتجاه السيد النائب املحترم بالدنا عرفت ترجع التساقطات 
املطرية اللي خلفت اضطرابات كيما قلت محدودة على مستوى بعض 
املراكز، وبعض الجماعات بالخصوص القروية والجبلية اللي كتزود 
انطالقا من موارد مائية محلية اللي عرفت النقص في الصبيب ديالها، 
ملعالجة هاذ املشكل كيفما تبعتو السادة النواب املحترمون صاحب 
الجاللة أمر رئيس الحكومة باش تشكل لجنة وزارية االنكباب على هذا 
األمر اللي عقدت أول اجتماع ديالها أو غدا غتكون إجتماع ثاني للجنة 
على  املشكل  هاذ  ملعالجة  واستعجالي  آني  أوال  برنامج  لتسطير  تقنية 
مستوى الجماعات أو املراكز اللي تعرضت لهاذ النقص، ثانيا لتسريع 
وثيرة اإلستثمار في مجال البنية التحتية املائية ألنه أي سنة ديال التأخر 
في االستثمار عندها انعكاس مباشر على نمط التزويد، بطبيعة الحال 
غتكون عندنا فرصة أثناء مناقشة قانون املالية لتدارس ما هي املشاريع 
املستعجلة واآلنية اللي خاصها تخرج؟ ونتمنى أننا نوفرو اإلعتمادات 
املالية ألن البنيات التحتية في املاء هي بنية تستهلك يعني ميزانية ضخمة 
نتمنى أننا نتوفقو من أجل توفير االعتمادات سواء عن طريق امليزانية 
العامة للدولة، أو اللجوء باألساس إلى الرأسمال الخاص، شكرا لكم 

السيد النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

الشكر لكم السيدة الوزيرة، السيد النائب لكم التعقيب.

لانةئبثلايسدثعديثخزو:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، ما هي الحلول الفورية التي ستقومون 
بها لتوفير املاء الصالح للشرب في هاذ املناطق؟ كإقليم، في األقاليم 
املتضررة كزاكورة وتنغير وورزازات وفم زكيد في إقليم طاطا، ووزان 
يتم  لم  ملاذا  املتضررة؟  وشيشاوة والرحامنة والراشيدية؟ وباملناطق 
القيام بحلول مستعجلة ومؤقتة لتوفير املاء الصالح للشرب بواسطة 

الشاحنات الحاملة الصهاريج في هذه املناطق في انتظار الحلول الدائمة؟ 
ما هي الدراسات التي قمتم بها لتفادي هذه الوضع؟ هل قمتم بتشكيل 
اللجان بتنسيق مع باقي الشركاء لتتبع مستوى استهالك املاء قبل وقوع 
هاذ الخصاص في املستقبل؟ السيدة كاتبة الدولة، في فصل الشتاء، 
تضيع كميات كبيرة من املاء، وفي فصل الصيف تعيش بعض املناطق 
نقص في هاذ املادة، ولهذا نطالبكم باإلسراع في بناء السدود التلية 
الفيضانات وتخزين  التحتية من  البنية  واملتوسطة من أجل حماية 

املاء، هل تم األخذ بعين اإلعتبار التوسع العمراني...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، السيدة الوزيرة ماعرفتش واش بقى ليك 

�سي وقت وال ال، تفضل.

وزي8ث ادىث لادوالث كةتبلث لفسالل،ث لاسدريث ش8فةتث لايسدةث
لاكجهيزثولانقلثولالأجيتسكثولملةءثلملكل لثبةملةء:

النائب املحترم باش نجاوبك على هاذ ال�سي خاصني وقيلة نهار، 
أنا مستعدة نجي عندكم اللجنة باش نجاوب ليك على كل هاذ األمور، 
الحلول اآلنية حلول هي كاينة كيفما قلت ليك راه احنا كنشتغلو عليها، 
واللي كتمثل باألساس في انتظار أنكم تنضج املشاريع املهيكلة عبر يعني 
خلق منظومات محلية بئر وشاطو ونافورة، الشاحنات السيد النائب 
تعبأت فقط  اللي  درهم  مليون   120 معاك ألن  متفقاش  ما  املحترم 
خالل هاذ الصيف، لتزويد املناطق اللي كان فيها خصاص عبر الشاحنة 
في هاذ  تبقى مستمرة  لبالدنا  ما كنرضاوش  احنا  الصهريجية، ولكن 
النمط ديال التزويد هذا فقط حل ترقيعي اللي كنطلبو من الساكنة 
أنها تصبر معنا �سي شوية ريثما نوجدو هاذ الحلول اآلنية أوال ثم حلول 

مهيكلة ثانيا، شكرا لكم السيد النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة، ونمر إلى القطاع األخير وهو قطاع الثقافة واإلتصال، ونرحب 
بالسيد الوزير، هناك سؤال في القطاع حول تفعيل القانون رقم 68.16 
املتعلق بالفنان واملهن الفنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائب املحترمة مشكورة.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثاعمةري:

السيد الوزير، يعتبر قانون الفنان واملهن الفنية مكتسبا تشريعيا 
رائدا ونوعيا، عملت على ..

لايسدثرئيسثللجليل:

رجاء السيدة النائبة، حاولي تقربي امليكرو، الصوت.
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لانةئبلثلايسدةثسعةدثاعمةري:

يعتبر قانون الفنان واملهن الفنية مكتسبا تشريعيا رائدا ونوعيا، 
عملت على تحقيقه الحكومة السابقة، للرقي بالقطاع إلى عالم االحتراف 
واإلبداع وأيضا إلنصاف الفنانين والفنانات وحماية لحقوقهم وتوفير 
اإلجراءات  هي  فما  املجتمع،  في  لدورهم  تثمينا  لهم  الالزمة  الحماية 
والتدابير التي تتخذونها من أجل التسريع بإخراج النصوص التنظيمية 
لتجاوز  الواقع  أرض  على  وأجرأته  القانون  هذا  مقتضيات  لتفعيل 

األوضاع غير املناسبة التي يرزح...

لايسدثرئيسثللجليل:

يكم السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة 
ّ
رجاء االنصات هللا يخل

املحترمة، السيد الوزير لكم الجواب.

لايسدثمحمدثلألع8جثوزي8ثلا قةفلثولالتصةل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

الفنان،  بقانون  املتعلق  السؤال  هاد  على  النائبة  السيدة  شكرا 
املكتسبات  من  هو  القانون  هذا  بأن  قلتم  وكما  جميعا  نعلم  كما 
القانونية التشريعية للمهن الفنية، الوزارة ماضية في إخراج النصوص 
التنظيمية املتعلقة بهذا القانون، هناك حوالي 9 مراسيم تنظيمية، 
بدأنا في إخراج هذه املراسيم، وكان املرسوم األول يتعلق ببطاقة الفنان 
تمت املصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في 12 أكتوبر، هناك 
مجموعة من املراسيم في إطار، تمت إحالتها على وزارة الشغل واإلدماج 
املنهي بالنظر إلى املقاربة التشاركية مع هذا القطاع، هناك، خصوصا 
هاذ املرسوم يتعلق بالئحة املهن وكذلك عقود الشغل نموذجية، هناك 
وبالتالي هناك  املالية،  وزارة  املشاورات مع  إطار  في  زالت  مراسيم ال 
عزم أكيد من طرف وزارة الثقافة واإلتصال في اإلسراع في إخراج هذه 
املراسيم التنظيمية املتعلقة بهذا القانون، باعتبار أن هذا القانون من 
املكتسبات التشريعية والقانونية املهمة، التي جاءت لتنظم هذا القطاع 

ولتسد العديد من اإلشكاليات والثغرات التي كانت سابقا، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئبثلايسدثمأاليثلابشيرثطأ ة:

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

الوزير،  السيد  بالفن،  الجلسة  هذه  سننهي  إذ  لكم،  أوال-طوبا 
ال يختلف اثنان أن بالدنا تزخر بالتنوع الثقافي والفني، والدور الذي 

يضطلع به املبدعون والفنانون املغاربة على اختالف مشاربهم وتعبيراتهم 
للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتقوية أواصرها والدفاع عن 
موقعها الحضاري والثقافي بين األمم، وإغناء للحياة الثقافية والفنية 
واإلجتماعية واالقتصادية وتطوير الوعي الفردي والجماعي للمغاربة، 
واستحضارا لنبل رسالة الفنان وضعنا هاذ السؤال، وبناء على جوابكم 

مشكورين نسجل ما يلي:

هذه  الفنان،  بطاقة  بإصدار  عفوا،  بما،  والتثمين  أوال-اإلشادة 
البطاقة التي تعطي األولوية طبعا لإلندماج املنهي لحاملي هذه البطاقة، 
ثم نطالب السيد الوزير مواصلة تنزيل باقي النصوص التنظيمية ذات 
الصلة وعلى الخصوص املرسوم املتعلق بالعقد الفني، وكذلك املتعلق 

بعمل الفنانين األجانب؛

ثم املرسوم املتعلق بتشغيل األطفال، ثم أختم بفن الحلقة، كما 
تعلمون مدينة مراكش، الكل يعلم وزارها بأن هناك...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ ال يبدو، الرد لكم السيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألع8جثوزي8ثلا قةفلثولالتصةل:

شكرا للسيد النائب على اإلهتمام بهذا القطاع اللي هو قطاع مهم، 
إذن حنا غير باش نسجل...

لايسدثرئيسثللجليل:

رجاء أكرموا السيد الوزير باإلنصات.

لايسدثمحمدثلألع8جثوزي8ثلا قةفلثولالتصةل:

... هناك مشاورات مع وزارة املالية في، يعني، اإلسراع في إخراج 
املرسوم املتعلق بأنظمة الحماية اإلجتماعية للفنانين وكذلك إحداث 
وكالة الخدمات الفنية، بالتالي حنا في املراحل األخيرة في إطار املشاورات 
مع وزارة املالية، وكذلك مع وزارة الشغل واإلدماج املنهي فيما يتعلق 
بعقود الشغل الخدماتية، خصوصا في املجال ديال الفن وخصوصا في 

املجال املتعلق باملهن الفنية بصفة عامة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 
أعمالنا، ونمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي، 
الكلمة للمتحدثة األولى السيدة النائبة مريم عالمي عن فريق األصالة 
واملعاصرة حول عودة اإلحتقان وشبح اإلضرابات في صفوف شغيلة 
فلتتفضل  الجنوبية،  األقاليم  وباقي  السمارة  بإقليم  الصحة  قطاع 

السيدة النائبة املحترمة مشكورة.
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لانةئبلثلايسدةثم8يمثعةملي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لايسدثلايسدثلاأزي8،

لايةدةثلايسدلتثلانألبثلملحترمأن،

ربما السيد الوزير أن مشكل الصحة ال يخلو من أي إقليم من أقاليم 
اململكة، رغم التفاوت طبعا في الخصاص، فنحن في إقليم السمارة مثال 
لدينا عدة مشاكل في املستشفى اإلقليمي، لدينا السيد الوزير نقص 
في األطباء العامون، واآلن السيد الوزير يشهد اإلقليم إضرابا داخل 
املستشفى، وهذا اإلضراب طبعا سيؤدي إلى تعريض حياة املواطنين 
للخطر وخاصة الحاالت املستعجلة منهم، كما نعلم أن اإلقليم ال تتوفر 

لديه أي مصحات خاصة.

كما نسجل السيد الوزير عدم توفر املستشفى على طبيب جراح، 
مما يضطرمعه املواطنين إلى التنقل إلى أماكن أخرى إلجراء العمليات 
الالزمة، السيد الوزير حتى طبيب األشعة ال يتوفر عليه املستشفى، 
ولدينا أيضا مشاكل أخرى في املستوصفات في اإلقليم من نقص التجهيز 
وقلة األطر وخاصة في مخيمات الربيب والكويز، واملشكل الكبير السيد 
مما  باملستشفى،  والتوليد  للنساء  طبيب  غياب  هو  والخطير  الوزير 
يستدعي إلى نقلهن إلى مستشفى بلمهدي بالعيون في ظروف يعني صعبة 
وال تخفى على أحد، وهناك العديد منهن وضعن في سيارات اإلسعاف في 
الطريق، هناك العديد من النساء وضعن أطفالهن في سيارة اإلسعاف 
وسط الطريق، وهناك بعض الحاالت السيد الوزير التي يصعب حتى 
نقلها في سيارات اإلسعاف، فهذا الوضع السيد الوزير ال يمكن السكوت 
عنه واإلستمرار فيه، واملشكل السيد الوزير الذي ال يقل خطورة عن 
هذا وذاك هو عزوف األطباء عن اإلستمرار في العمل في هذا اإلقليم 
واإلستقرار به على قلة الحاجة الضرورية إلى تواجدهم به فهذا الوضع 

السيد الوزير ال يشرف أحد، وشكرا لكم جميعا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، وقبل إعطاء الكلمة للسيد الوزير 
باش  ديالهم،  باألماكن  اإللتزام  النواب  والسيدات  السادة  من  رجاء 

يفتحو املجال للسيد الوزير لإلجابة، وشكرا تفضل السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأردي،ثوزي8ثلاصحل:

اللي تنشاطر  السؤال ديالك  النائبة املحترمة على  شكرا السيدة 
هاذ الرأي ديالك، وأنا متّبع األمور فيما يخص السمارة ألنها هي واحد 
النقطة خاصة ال�سي اللي وقع أخيرا في السمارة وزيادة على نقص في 
املوارد البشرية تناخذو قرارات اللي ربما تتبان صعيبة وليني كان ال 
فت ما�سي غير التوقيف كاين 

ّ
بد ألن كان هفوات خطيرة، أنا اللي وق

ي تيكون 
ّ
التوقيف وكاين العزل، يعني قليال جدا في القطاع وليني مل

الرفض باش استقبال امرأة حامل وهي في حالة خطيرة جدا فكان البد 
ناخذ هاذ القرارات، ولكن ما�سي خذيت هاذ القرارات وزدن بحالي احنا 
متبعين األمور وعما قريب راه كاين تما واحد فريق برئاسة املفتشية 
العامة باش نلقاو الحلول الناجعة باش األطباء يجيو يعني يصيفطو 
أطباء آخرين، ولكن كذلك املشكل الكبير في السمارة هو خصنا نعملو 
ا نحلو هاذ املعضلة املوارد البشرية كلها 

ّ
يد في يد ألن املشكل الكبير وخ

ما تتبغيش تجلس في املناطق النائية، املناطق املعزولة، املناطق الجبلية 
واملناطق الصعبة الولوج فهذا يعني مهمتنا بجوج ما�سي تنلوح ليكم حنا 
مهمة وزارة الصحة صحيح من حقكم ومن حق املر�سى والساكنة ديال 
البالد، ولكن خاصنا نشوفو هاذ الحلول يعني التحفيزية كيفاش بيناتنا 

باش األطباء واملمرضات واملمرضين يبقاو تما، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم على اإلجابة، الكلمة املوالية للسيدة 
النائبة مريم واحساة عن فريق األصالة واملعاصرة حول احتجاجات 
ساكنة القصيبة بإقليم بني مالل حول الوضعية املتردية للمستشفى 

املحلي، تفضل.

لانةئبثلايسدثهشةمثصةب8ي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

هاذ املادة كانت محل تعديل في النظام الداخلي، وبقات بأن خاصها 
تم بالتناوب واخا تجاوب الحكومة كيخص تكون فيها أغلبية ومعارضة 

بالتناوب، وأق�سى ما درنا هو 15 دقيقة، يجب احترام هذا املقت�سى.

ثانيا عالقة بالنظام الداخلي، فيما يتعلق بالتعقيبات اإلضافية، ال 
يمكن أن تكون هناك تعقيبات إضافية متعددة في نفس السؤال لفريق 

واحد، أرجو السيد الرئيس أن تلتزموا بالنظام الداخلي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

أعتقد أن جدول األعمال تم االتفاق عليه يعني في االجتماع اللي 
ّدار سواء ال مع املكتب وال مع الرؤساء، وهاذ ال�سي اللي بلغني هاذ ال�سي 
اللي بلغني، يعني كان حتى في التنسيق مع الرؤساء. إذن غادي نمشيو 
فهاذ االتجاه إذن نعطيو الكلمة للسيدة النائبة، فلتتفضل مشكورة 
إيال غادي ياخد السيد النائب الكلمة ما كاينش إشكال، تفضل السيد 

النائب.

لانةئبثلايسدثهشةمثصةب8ي:

شك8لثلايسدثلا8ئيس،

لتفاعلكم اإليجابي مع طلب اإلحاطة، فهذا  الوزير  شكرا السيد 
يدل على تفاعلكم اإليجابي مع ما يقع في هاذ خالل شهر تقريبا ديال 
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ديال   l‘hôpital ديال  مشكل  بخصوص  القصيبة  في  االحتجاجات 
»القصيبة«، بالنسبة للمركز الصحي ديال »القصيبة« أنه تم تأسيسه 
من 1933 وتم توسيعه في 1999، توسيع الشطر الثاني ديال التوسيع 
ّدار خصص لقسم الوالدة، قسم الوالدة وما كاينش طبيب مختص في 
 urgentiste توليد النساء، وّدار قسم د املستعجالت وما كاينش طبيب
مختص في املستعجالت، كاين مختبر كاين un.technicien وما كاينش 
يوجههم،  باش  لعباد هللا   les radios دوك  يقرا  غادي  اللي  الطبيب 
.pour كاين قسم ديال األشعة،  la. radiologie كاين بالنسبة املختبر
املنطقة  كاين عندنا  أنه  »القصيبة« هو  بالنسبة  كاين  اللي  اإلشكال 
كتقسم ل »أيت سخمان« أي من »بوتفردة« حتى ل«تانوغة« »أغباال« 
»لتيزي نيسلي« من بعد كاين »أيت ويرا« من »تانوغة« حد »القصيبة« 
 2 فيها  donc هادو كان  اللي فيه »دير« لتحت،  و«القصيبة« »دير« 
ديال املستوصفات أخرين كاين املستوصف ديال املركز الصحي ديال 
 dotation أغباال« فيه طبيب فقط بدون ال إمكانيات ال معدات وال«
ديال الدوا اللي suffisante، وكاين »إغرم العالم«، »إغرم العالم« حتى 

هو نفس املشكل بالتالي كل �سي كيجي »القصيبة«.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثللحيينثلاأرديثوزي8ثلاصحل:

السيد النائب املحترم، فأنا بكل صراحة أنا من املستشفيات ومن 
وأقولها  جدا  القليلة  »القصيبة«  باشوية  باشويات  ومن  الجماعات 
بكل تواضع اللي ما فخباريش يعني ما تبعتش هاذ األمور بكل صراحة، 
فأنا بمجرد ما جاني هاذ السؤال اتصلت أنا شخصيا باملدير الجهوي 
واملندوب وعلمت هاذ ال�سي اللي قلتي صحيح، واليني غير نصحح بعض 

األمور وغادي نجاوبك.

ي تتقول راه كاين والدة ولكن ما كاينش طبيب خاص بالوالدة 
ّ
أوال مل

راه ما يمكنش يكون السيد النائب، راه الطبيب املختص ما تيكونش في 
املراكز الصحية، يعني واليني الناس خصهم يّداواو صحيح، غاتقول ليا 
واليني خصنا نمشيو هاذ ال�سي »القصيبة« مالها الباشوية فيها تنظن 21 
ألف نسمة، وكيفاش هاذ 21 ألف نسمة تتقول لينا ما كاينش طبيب 
ديال الوالدة؟ وخص يكون مستشفى أنا متفق معك. ولهذا في املخطط 
الجهوي ديال باشوية »القصيبة« كاين مستشفى القرب اللي إن شاء 
هللا غادي نبرمجوه غادي نشوفو على حساب اإلمكانيات األموال اللي 
عندنا في وزارة الصحة، فما يمكنش 21 ألف نسمة بهاذ املشاكل كلها 
دات 4 غير 

ّ
اللي وخا كاين مختبر، وخا كاين راديو األشعة، وخا كاين املول

كاف تماما، فعندك الحق أنا شوية ديال الوقت إن شاء هللا غنبرمجو 
هاذ ال�سي في إطار هاذ املخطط الجهوي لعرض العالجات، خصنا نمشيو 

في اتجاه مستشفى القرب للباشويات.

غير للتذكير راه يقال هاذ اإلشاعات اللي نوضات هاذ االحتجاجات 
أنو هاذ املستشفى اللي كان برمجاتو وزارة الصحة فهاذ اإلتجاه واللي 
تتفكر فيه راه غيم�سي لجهة أخرى راه ما كاين �سي، هنا تنأكد وتنأكد 
على الساكنة املستشفى إيال غيتبنى، غيتبنى بباشوية يعني »القصيبة« 

إن شاء هللا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب  السيد  الثالث  للمتحدث  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
مصطفى إبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية حول االحتجاجات التي 
يعرفها قطاع الصحة ومبادرة الوزارة للتجاوب مع مطالب املهنيين بهذا 

القطاع، فليتفضل السيد النائب املحترم.

لانةئبثلايسدثمصط ىثإب8لهسمي:

لايسدثلا8ئيس،

بيمثهللاثلا8حمنثلا8حسم.

السيد الوزير، ال يمكن أن ننكر املجهودات الجبارة التي قمتم بها 
على رأس هاذ القطاع ال من ناحية املوارد البشرية وخاصة ما زففتم به 
إلينا من 4000 منصب مالي اللي غيّدار إن شاء هللا فهاذ قانون املالية، 
وال في امليزانية االستثنائية للتجهيز اللي هي ثالثة ديال املليار مقسمة 
على ثالثة سنوات باإلضافة إلى ميزانية 14 املليار أو يفوق، وال واحد 
املجموعة ديال بالنسبة لألدوية، وكان آخرها 2 ديال املشاريع اللي مهمة 
جدا وهو système LMD بالنسبة للممرضين هذا واحد املكتسب كبير 
نهنيوكم عليه السيد السيد الوزير، وأيضا التغطية الصحية بالنسبة 

للمستقل.

ولكن السيد الوزير كاين مشكل في القطاع الطبي..، كاين مشكل ألن 
الناس كيشكاو من ظروف العمل واللي كيكون الضحية ديالو هو املريض 
أوال، فكاين هاذوك اللي كتوصل حتى العنف اللي ضد هاذ الناس اللي 
اشتغلو في القطاع العام، وكيطالبوكم برد اإلعتبار، كيعتبرو أصابهم 

بأنهم املشكل انتاع التشغيل إلى آخره...؛

املشكل الثاني هو واحد امللف مطلبي ديال األطباء وديال األطباء 
وهادوك   509 انتاع  االستداللي  الرقم  في  واملقيمين  الداخليين 

التعويضات، ثم املشكل ديال..، بما في ذلك حتى األطباء األساتذة؛

املشكل الثالث هو ديال »TPA« وديال التعريفة اللي خصها تراجع 
بالنسبة للقطاع الخاص اللي من 2006 ما تراجعتش، وهذا أدى لواحد 
املجموعة من الوقفات، واحد املجموعة من.. وهي مرشحة للتصعيد. 
كنشكروكم السيد الوزير، أنكم فتحتم الحوار اإلجتماعي مع مؤخرا، 
ولكن راه غير هاذي يومين وال 3 أيام صدرو 2 ديال البيانات، وكاين 
بيانات متضاربة الوزارة كتصدر بالغات والنقابات ثالثة انتاع املركزيات 
دايرين بيان مشترك غير هاذ الجمعة اليوم، وكذلك 4 ديال النقابات 



عدد.40–07.صفر.1438  )28.أكتوبر.2017( الجريدة الرسمية للبرملان8أ27  

ديال األطباء اللي حتى هما دارو أيضا يعني بيانات، وبالتالي احنا بغينا 
من خالل هاذ اإلحاطة على الصعيد الوطني أنكم تزفو إيال كان ممكن 
نخرجو واحد الحل لهاذ اإلشكال باش يمكن لقطاع الصحة انتاعنا 

يكون أحسن إن شاء هللا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

لايسدثللحيينثلاأرديثوزي8ثلاصحل:

أوال االحتجاجات واإلضراب حق مشروع اللي كنحترموه، ولكن دعني 
ز على 2 وال 3 ديال النقط: النقطة األولى هو 

ّ
السيد النائب املحترم، نرك

مشينا في الحوار منذ 5 ماي املا�سي إلى حدود اليوم 4 ديال األشواط مع 
كل نقابة، أوال املشكل األول نقابة ما تتبغي تجلس مع نقابة، واخا هكذا 
ما�سي كلهم ولكن الجل فيهم. الشوط الرابع، 2 د األشواط ترأستهم أنا 

شخصيا، كلهم وكناخدو وقتنا وكنتناقشو على جميع النقط؛

النقطة الثانية اللي بغيت نشير ليها، هاذ اإلجتماعات كلها وصالت 
إلى األولويات واألسبقيات اللي حددناها كلنا باش الرفع من املعنويات 
ومن املسائل املادية ديال اللي تتهم خاصة املمرضين واملهنيين واألطباء، 
املمرضات  ديال  والعلمية  اإلدارية  الوضعية  تسوية  أوال  هي؟  شنو 

واملمرضين، اللي صادق عليه مجلس الحكومة داز، ثانيا الزيادة والرفع 
والزيادة في التعويضات عن األخطار املهنية، اللي كتهم الجميع، الزيادة 
في التعويضات على املردودية، الزيادة في التعويضات عن اإللزامية و
les gardes اللي تتهم املقيمين واألطباء وجميع.. واألساتذة. كاين كذلك 
 ،509 يبداو  خصهم  ب336  يبداو  باش  اإلستداللي  الرقم   l‘indice

بالترتيبات املالية ديالهم؛

وأخيرا نقطة الخاء ولكن كاين نقط أخرى غير هذه النقط، هي 
التغطية الصحية املستقلين، فما كنفهمش هاذ ال�سي يقدم بيال احنا 
متفقين ولكن الوزارة ضد، كيفاش ضد؟ راه احنا تنتافقو وتنوجدو 
أرضية وكنعطيوها للسيد الرئيس ألن كاين النقابات والفرقاء اللي أكثر 
تمثيلية، اللي تيوقعو النقاش. ألن هاذ ال�سي ما�سي غير نقط في الكتابة، 
هذا راه أموال، 336 ل509 كتحتاج أموال، املردودية أموال، يعني هاذ 
ال�سي،  هاذ  متابعين  احنا  بالحوار  فاحنا متشبثين  متفق،  أنا  ال�سي.. 

وخص يكون بينا حوار...

لايسدرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير وشكرا على إسهامكم. وشكرا للسيدات والسادة 
للجميع،  النواب األفاضل على الحضور وعلى سعة الصدر، وشكرا 

ورفعتثللجليل.



9أ27 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.40–07.صفر.1438  )28.أكتوبر.2017( 

محض8ثللجليلثلا8لبعلثولألربعين

لاكةريخ: الثالثاء 04 صفر 1439ه )23 أكتوبر 2017 م(.

لا8ئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

لاكأقست: ثالثة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة مساء 
والدقيقة الواحدة والثالثين.

وزير  السيد  لعرض  لإلستماع  مشتركة  جلسة  لألعمةل:  جدولث
اإلقتصاد واملالية حول مشروع القانون املالي رقم 68.17 لسنة 2018.

لايسدثللحبيبثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانألب،ثرئيسثللجليل:

وش8فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا8حسم،ث لا8حمنث هللاث بيمث
لمل8سلين.

لايسدثرئيسثللحكأمل،

لايسدثرئيسثمجلسثلمليتشةرين،

لايسدلتثولايةدةثلاأزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلابرملةنسين،

طبقا ملقتضيات الفصل 68 من الدستور، نخصص جلسة اليوم 
لإلستماع لعرض السيد وزير اإلقتصاد واملالية حول مشروع القانون 
املالي رقم 68.17 لسنة 2018، وكما تعلمون فإن هاذ املشروع يأتي بعد 
سنتين ونصف من إقرار القانون التنظيمي للمالية، حيث يندرج في إطار 
التفعيل املتدرج ملقتضياته املتقدمة والتي أتاحت وستتيح إمكانيات 
واسعة للبرملانيين في املساهمة الفعلية في صناعة القرار املالي، سواء في 

مرحلة اإلعداد أو مرحلة املناقشة أو مرحلة التنفيذ لقوانين املالية.

لقد دشن القانون التنظيمي للمالية مفهوما جديدا يقوم أساسا 
على اإلنتقال بين التدبير بمنطق الوسائل إلى التدبير بمنطق النتائج، إن 
هذه املقاربة تقوم على إرساء نظام عقالني يرتكز على تحديد األهداف 
والوظائف، عبر اعتماد أسلوب التقييم في مجال التدبير املالي القائم 
على مبدأ الالتركيز في تدبير امليزانية العامة وترسيخ البعد الجهوي في 
لثقافة جديدة  الباب  يفتح  مما  املجالية،  والعدالة  اإلستثمار  مجال 

قائمة على استهداف تحسين عيش املواطنـيـن.

إن من بين أهم اإلصالحات التي سيتم تنزيلها سنة 2018 اعتماد 
قطاع  كل  يعتزم  التي  املشاريع  من  يتضمن مجموعة  كإطار  البرنامج 
وزاري تحقيقها، مقرونة بمجموعة من املؤشرات التي تسمح بقياس 
النتائج املحققة، بما يكفل نجاعة التدبير العمومي وفعالية الخدمات 
السياسات  وتقييم  الحساب  تقديم  من  بالتالي  ويمكن  العمومية، 

العمومية.

إن اإلصالحات املهيكلة التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية تطرح 

علينا مسؤولية مشتركة حول مدى انخراطنا الفعلي والناجع في تدبير 
وكيفية قيادة هذا اإلصالح، على النحو الذي يحقق التنمية بمفهومها 

الشامل ببالدنا ويعزز مبادئ الحكامة وربط املسؤولية باملحاسبة.

ويسعدني باملناسبة، أن أجدد استحضار مضامين النظام الداخلي 
الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والذي أطر في أبواب ومواد 
متعددة كيفيات تفعيل القانون التنظيمي للمالية، وأفرد مقتضيات 
في  كما  املالية  بلجنة  والتفصيلية  العامة  املناقشة  لتنظيم  إجرائية 
باقي اللجن الدائمة، وهي املقتضيات التي تعززت بإصدار دليل عملي 

لالستعمال.

الكلمة اآلن للسيد وزير االقتصاد واملالية، فليتفضل مشكورا.

لايسدثمحمدثبأسعسدثوزي8ثلالقكصةدثولملةاسل:

وش8فث علىث ولايالمث ولاصالةث لا8حسم،ث لا8حمنث هللاث بيمث
لمل8سلينثوآاهثوصحبهثوجمعين.

لايسدثلا8ئيسثمجلسثلانألبثلملحترم،

لايسدثرئيسثمجلسثلمليتشةرينثلملحترم،

لايسدثرئيسثللحكأملثلملحترم،

لايسدثوزي8ثلادوالثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلاأزرلءثوتكةبثلادوال،

لايسدلتثولايةدةثلابرملةنسأنثلملحترمأن،

يشرفني أن أتقدم أمام مجلسيكم املوقرين لتقديم مشروع قانون 
املالية لسنة 2018، ولكن بداية البد لي أن أشكر السيد رئيس مجلس 
بأن املشروع واإلصالح األسا�سي والكبير  الذي ذكرنا  النواب املحترم 
والجذري للقانون التنظيمي لقوانين املالية والذي بدأ تنزيله منذ سنتين 
واملناقشة  وإعداد  تحضير  ناجح  وشكل  عملي  بشكل  يؤطر  ونصف، 

والتصويت على قوانين املالية، وهو يعتبر مكسبا كبيرا جدا لبالدنا.

لكن قبل الشروع في بسط مضامين هذا املشروع، البد أن نقف 
امللكيين  الخطابين  في  جاءت  التي  والوجيهة  املتعددة  الرسائل  عند 
فالوقفة  التشريعية،  السنة  وافتتاح  املجيد  العرش  لعيد  الساميين 
نموذجنا  قدرة  ملدى  هللا  حفظه  امللك  جاللة  بها  قام  التي  النقدية 
التنموي على االستجابة للمطالب امللحة واملتزايدة للمواطنين، يسائلنا 
جميعا حكومة وبرملانا ومجالس ترابية وكل املؤسسات والهيئات املعنية 
وجميع القوى الحية بالبالد، من أجل االنكباب الجماعي بكل مسؤولية 
ووطنية صادقة على بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه 

نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره.

هذا النموذج أيها السيدات والسادة، الذي يجب أن يأخذ بعين 
االعتبار التنمية املتوازنة واملنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر 
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للخدمات  الولوج  وتحسين  للشباب،  خاصة  العمل  وفرص  الدخل 
االستشفائية وللتعليم الجيد املدمج في سوق الشغل والقضاء املنصف 
والفعال واملحفز على االستثمار، بعيدا عن كل أشكال الزبونة والرشوة 

والفساد.

والبد من التأكيد بأن الرؤية املندمجة التي دعانا جاللة امللك حفظه 
هللا لبلورتها، تهم النموذج التنموي الذي يتضمن مفهوما شامال للتنمية 
بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والدينية والثقافية 
والهوياتية، بما في ذلك عناصر نموذج النمو، للدفع به إلى مستويات 

عالية بصفة مستدامة ومدمجة لكل فئات الشعب.

والبد من التأكيد هنا بأن الهدف األسا�سي لكل نموذج تنموي هو 
العيش الكريم لكل املواطنين في وطن تسود فيه روح  توفير ظروف 
التعايش والعدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص واألمن واإلستقرار وضمان 
الحقوق األساسية وتقليص الفوارق املجالية، فقد أكد جاللته أكثر 
من مرة في خطاباته األخيرة على مسألة توزيع الثروة، وضرورة تقليص 

التفاوتات بين كل الفئات واملجاالت.

وما من شك بأن صياغة أي تصور أو رؤية لنموذجنا التنموي في 
ومالءمة  اإلستجابة  ضرورة  اإلعتبار  بعين  تأخذ  أن  يجب  املستقبل 
حاجيات  حسب  املواطنين،  النشغاالت  العمومية  السياسات  كل 
وخصوصيات كل منطقة وكل جهة وكل فئة، وخاصة الفئات الهشة 

والفقيرة.

ومن هذا املنطلق ينبغي تسريع تنزيل ورش الجهوية، لتكون بالفعل 
رافعة لتغيير هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية وذلك عبر نقل 
نقل  مع  بموازاة  الكافية،  املالية  واملوارد  املؤهلة  البشرية  الكفاءات 
في  جاء  كما  اإلداري  الالتمركز  ميثاق  إخراج  وتسريع  اإلختصاصات 

خطاب جاللته.

كما ال يمكن بناء نموذج تنموي قوي، دون استحضار رأسمال ال 
واملستدامة  البشرية  للتنمية  تصور  خالل  من  اإلنسان  وبناء  مادي 
يتداخل فيها الدعم اإلجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على 
كل  والفكري ضد  الروحي  والتحصين  الثروة  وخلق  واإلبداع  املبادرة 

أشكال العنف والتطرف واإلنحراف.

ويتعلق األمر خصوصا بإدماج الشباب وتأهيلهم وضمان انخراطهم 
اإليجابي في املسيرة التنموية لبالدهم، ومن هذا املنطلق دعا جاللة 
بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، تقوم  إلى  امللك حفظه هللا 
على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد الحلول الواقعية ملشاكلهم 

الحقيقية خاصة بالقرى واألحياء الهامشية.

ويهةثلايسدلتثولايةدة،

جديد  تنموي  نموذج  بلورة  في  املتمثلة  الثالث  األولويات  تشكل 
وجهوية فعالة والنهوض بالشباب، عناوين بارزة لخطة عمل تشاركي 

الفترة  لتحديات  وامللموسة  والواقعية  الصحيحة  اإلجابات  يعطي 
امللك  جاللة  لتوجهات  تستجيب  مندمجة  سياسات  وبلورة  املقبلة، 

السامية وتطلعات الشعب املغربي.

وما من شك بأن هذه األولويات ستكون نبراسا للعمل الحكومي خالل 
هذه الوالية، من خالل اإلنكباب الفوري وعبر إشراك كافة الفاعلين 
املعنيين وعلى رأسهم ممثلي األمة، على وضع وبلورة التصورات والرؤى 

الكفيلة بتنزيل التوجهات امللكية السامية.

كما أن حرص الحكومة األكيد على التفاعل السريع مع التوجهات 
هذا  من  تجعل  أن  على  إصراراها  كذلك  يجسده  السامية  امللكية 
املشروع منطلقا للتجاوب مع االنشغاالت اليومية للمواطنين، وتلبية 
مطالبهم املستعجلة وامللحة من خالل اإلنكباب السريع على معالجة 
كل مظاهر الخصاص اإلجتماعي وتقليص الفوارق الفئوية واملجالية، 
وكذا عبر اتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة الثقة وتجاوز مناخ اإلنتظار 
الخاص كنتيجة  وتيرة اإلستثمار  وتباطؤ  الفاعلين اإلقتصاديين  لدى 
التي أثرت على  موضوعية لتداخل مجموعة من العوامل واملعيقات 
الثقة لدى الفاعلين الخواص، تتعلق أساسا بأداء اإلدارة والتحفيز 
الجبائي وصعوبة التمويل وآجال األداء، وضعف تنافسية اإلقتصاد 
الوطني وميكانيزمات سوق الشغل. وهذه كلها تحديات ورهانات تحرص 
الحكومة على التفاعل والتجاوب السريع معها من منطلق إيمانها بأن 
بالدنا حققت مكتسبات كبيرة في مسارها التنموي، ومسؤولياتنا جميعا 

الحفاظ على هذه املكتسبات.

والحمد هلل سليمة،  ومرتكزاتها  التنموية صائبة  بالدنا  اختيارات 
متمثلة في اإلستقرار السيا�سي واإلقتصادي واإللتفاف حول ثوابت األمة 
واإلنجازات الهامة في بنيتنا التحتية والتطور امللموس في استراتيجياتنا 
القطاعية، وتحسن ظروف توازناتنا املالية، والصورة اإليجابية واإلشادة 
الدولية باإلصالحات التي تقوم بها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة 
امللك، وتحسين مناخ األعمال، حيث تحتل بالدنا الرتبة 68 عامليا على 
مستوى مؤشر األعمال » Doing.Business« والرتبة األولى على مستوى 
دول شمال إفريقيا، والثالثة قاريا، مع العلم أن الحكومة حددت في إطار 
واليتها الحالية هدف ولوج دائرة اإلقتصادات الخمسين األوائل على 

مستوى مؤشرممارسة األعمال.

ومن مسؤوليتنا جميعا تحصين هذه املكتسبات والدفاع عنها، عبر 
التصدي بكل الوسائل للحمالت العدائية التي تستهدف املس بسمعة 
مقاوالتنا الوطنية أو باملصالح اإلقتصادية لبالدنا، أو بوحدتنا الترابية.

في  ونموذجا  استثناءا  تشكل  والسادة،  السيدات  أيتها  فبالدنا، 
املنطقة، تشيد به كل الدول وكل املنظمات العاملية، أحب من أحب 
وكره من كره، وذلك بفضل اعتماد نهج اإلصالحات تحت قيادة ملكية 
رشيدة في كل امليادين السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والدينية 

واألمنية.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.40–07.صفر.1438  )28.أكتوبر.2017(  278

وتدخالتها  األمنية  القوى  كل  وتعبئة  بيقظة  التنويه  من  والبد 
اإلستباقية في مواجهة خاليا التطرف واإلرهاب، وتفانيها في توفير األمن 

للوطن واملواطنين.

إال أنه وبالرغم مما حققته بالدنا من إنجازات، فال زالت تعترض 
تقدمها مجموعة من العوائق والتحديات. ومن هذا املنطلق، البد من 
الوقوف بكل موضوعية وتجرد على املعيقات واإلختالالت التي تحول 
دون ولوج املواطن املغربي إلى الخدمات اإلستشفائية الجيدة في إطار 
دون  كذلك  وتحول  الجيد  التعليم  إلى  وأبناؤه  اإلنسانية،  الكرامة 
استفادتهم من القضاء املنصف والعادل، وقضاء أغراضه في اإلدارات 
العمومية، وتعيق املستثمرين واملقاوالت، وتحرم الشباب من فرص 

الشغل.

وتحرص الحكومة على أن تضع احتياجات املواطنين وانشغاالتهم 
اليومية وتشغيل الشباب في مقدمة أولوياتها. ومن هذا املنطلق، حددت 
ملشروع قانون املالية سنة 2018 أولويتين اثنتين أساسيتين تنسجمان 

مع التوجهات الكبرى:

أوال: الدعم الغير املسبوق للقطاعات اإلجتماعية من تعليم وصحة 
عبر توفير املوارد واملناصب املالية الضرورية؛

ثانيا: اتخاذ حزمة من اإلجراءات الضريبية لتحفيز اإلستثمار ودعم 
مواردها  وتحسين  واملتوسطة،  الصغرى  املقاولة  خاصة  املقاولة، 
الضريبي، موازاة مع إجراءات  الضغط  الذاتية وتنافسيتها وتخفيف 
تحفيزية تهدف إلى تيسير خلق مناصب الشغل، ودعم املقاوالت الناشئة 

واإلستثمارات السياحية.

من  والسادة،  السيدات  أيتها  مرجعيته،  املشروع  هذا  ويستمد 
توجيهات جاللة امللك حفظه هللا والبرنامج الحكومي الذي صادقتم 

عليه بمناسبة تنصيب هذه الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2017.

األولوية  إعطاء  اجتماعي واضح من خالل  توجه  ذو  إنه مشروع 
الدعم  وتقديم  والصحة،  التعليم  وخاصة  اإلجتماعية،  للقطاعات 

للفئات اإلجتماعية الهشة وتقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية.

أجل  من  واملقاولة  الخاص  للقطاع  الثقة  إلعادة  مشروع  وهو 
تشجيعها على االنخراط في الدينامية التي أحدثتها مختلف اإلستراتيجيات 
التسريع  ومخطط  األخضر  املغرب  مخطط  مقدمتها  وفي  القطاعية، 
الصناعي واإلستراتيجية السياحية والطاقات املتجددة، وتحفيزها من 

أجل خلق فرص الشغل للشباب.

سسدلتيثسةدتي،ثلايةدةثلابرملةنينثلملحترمين،

إن إعطاء األولوية للقطاعات اإلجتماعية عبر مشروع قانون املالية 
في  القطاعات  لهذه  الواضحة  لألهمية  باألساس  يرجع   ،2018 سنة 
حياة املواطنين وانشغاالتهم اليومية، ويكت�سي إصالح التعليم ضرورة 
أسوى باعتباره مرتكزا للتنشئة اإلجتماعية السليمة والتربية على القيم 

الوطنية ولتمكين أبناء املغاربة من تملك املهارات واملعارف وتشجيعهم 
واالجتماعي  االقتصادي  اندماجهم  وتيسير  واالبتكار  البحث  على 
والثقافي، وفق هذا املنظور سيتم العمل على تفعيل التوجيهات امللكية 
السامية فيما يتعلق بتنزيل رؤية استراتيجية إلصالح منظومة التربية 
اللغات  تملك  تعزيز  مستوى  على  العلمي، خاصة  والبحث  والتكوين 
وتعميم إحداث املسارات املهنية ومالءمتها مع سوق الشغل، وتحقيق 
عن  فضال  هذا  التعليمية،  املنظومة  مكونات  مختلف  بين  التكامل 
وتقليص  التمدرس  تحسين ظروف  على مستوى  املجهودات  تكثيف 

الهدر املدر�سي ونسبة االكتظاظ في األقسام.

لقد حرصت الحكومة على تمكين القطاع من مجهود استثنائي سواء 
على مستوى املناصب املالية أو على مستوى االعتمادات، قد خصص 
مالية  اعتمادات  التعليم  لقطاع   2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
بلغت 59 مليار درهم أي بزيادة خمسة ماليير درهم باملقارنة مع سنة 
2017، كما سيستفيد القطاع من 20 ألف منصب مالي في إطار التعاقد 
تضاف إلى 35 ألف منصب محدثة في نفس اإلطار برسم هذه السنة، 
أي أن القطاع استفاد بما مجموعه 55 ألف منصب برسم سنتي 2017 

و2018 وهو ما يفوق مجموع املناصب املحدثة لكل القطاعات.

كما حظي قطاع الصحة بنفس املجهود من خالل إعطاء األولوية 
لسد الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى األطر الطبية والشبه 

الطبية من خالل تخصيص حوالي 4000 منصب مالي.

وبلغت االعتمادات املخصصة للقطاع 14,8 مليار أي بزيادة 500 
مليون درهم مقارنة مع 2017 هذا دون احتساب امليزانية املخصصة 
في الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي لبناء وتجهيز 
املركزين االستشفائيين الجامعيين لطنجة وأكادير، وإعادة بناء املركز 
االستشفائي ابن سينا بالرباط بحوالي 2,4 مليار درهم. وستخصص هذه 
وتحسين  املواطنين  استقبال  ظروف  لتحسين  باألساس  االعتمادات 

جودة الخدمات االستشفائية املقدمة لهم.

كما تولي الحكومة أهمية خاصة ملواصلة تعميم التغطية الصحية 
خاصة بالنسبة للمستقلين وأصحاب املهن الحرة والطلبة وآباء وأمهات 
العام،  بالقطاع  اإلجبارية  الصحية  التغطية  نظام  إطار  في  املؤمنين 
املواطنين  استشفاء  ظروف  تحسين  على  الحكومة  حرص  وبنفس 
تحسين  على  فهي حريصة كذلك  والفقيرة،  املعوزة  الفئات  وخاصة 
ظروف ولوج هذه الفئات للسكن الالئق بشروط ميسرة، مع توفير 
الخدمات واملرافق العمومية الضرورية، موازاة مع مواصلة مجهودات 

القضاء على دور الصفيح ومعالجة البنايات املهددة باالنهيار.

ومن املؤكد أن تحسين ظروف عيش املواطنين بشكل عام والفقراء 
منهم بشكل خاص وضمان ولوجهم بشكل منصف وعادل إلى التعليم 
والصحة والسكن، يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة إرساء التقاءية وتكامل 
املوجه  الدعم  حكامة  وتحسين  العمومية،  االجتماعية  السياسات 

للفئات الفقيرة والهشة.
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موحدة  معطيات  قاعدة  لوضع  خاصة  أهمية  الحكومة  وتولي 
خاصة من الفئات الفقيرة والهشة من أجل ضمان العدالة والفعالية 
في توجيه آليات الدعم املباشر لهذه الفئات سواء تعلق األمر بنظام 
املساعدة الطبية راميد أو ببرنامج تيسير أو دعم األرامل واملطلقات وذوي 

االحتياجات الخاصة.

وفي هذا اإلطار قد مكن تعميم نظام املساعدة الطبية راميد من 
تسجيل ما يناهز 11,4 مليون مستفيد منهم %52 من النساء، أي ما 
يفوق التوقعات بخصوص الفئات املستهدفة من هذا النظام، ويتم 
تخصيص ما يفوق مليار درهم سنويا لشراء األدوية واملستلزمات الطبية 

املوجهة لهذه الفئات في إطار صندوق التماسك االجتماعي.

املالية  للمساعدات  تيسير  برنامج  بين  وبلغ عدد املستفيدين من 
املباشرة برسم السنة الدراسية 2017-2018 حوالي 736 ألف و380 
تلميذ بمبلغ يناهز 500 مليون درهم، وتشكل التلميذات املستفيدات 

من هاذ البرنامج حوالي %46 من مجموع املستفيدين.

فقد  األرامل،  للنساء  املوجه  املباشر  املالي  الدعم  بخصوص  أما 
استفادت منه حوالي 72 ألف و660 أرملة إلى غاية غشت 2017، وبلغ 
الغالف املالي املحول لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين املكلف 
بتدبير هاذ البرنامج حوالي مليار درهم، منها 572 مليون درهم برسم هذه 

السنة.

كما تم رصد 250 مليون درهم في إطار الدخول املدر�سي للسنة 
260 ألف محفظة في إطار  4 املليون  2017-2018 لتوفير  الدراسية 

املبادرة امللكية.

هامة  تدابير   2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  ويتضمن  هذا 
تتعلق بإعفاء التفويتات العقارية بغير عوض املنجزة في إطار الكفالة 
العقاري مع تطبيق واجب  بالربح  من الضريبة على الدخل املتعلقة 

التسجيل النسبي املخفض 1,5%.

قاعدة  توسيع  سيتم  هللا،  حفظه  امللك  جاللة  من  وبتعليمات 
النساء  ليشمل  العائلي  التكافل  صندوق  خدمات  من  املستفيدين 
املعوزات وأطفالهن القاصرين عندما يتم إهمالهم بدون نفقة خالل 
فترة الزواج وكذا األطفال املستحقون للنفقة املذكورة في حالة وفاة 

األم املهملة.

الفوارق،  وتقليص  املعوزة  الفئات  استهداف  السياق  نفس  وفي 
تولي الحكومة اهتماما خاصا لتسريع إنجاز برنامج  تقليص الفوارق 
امللك  جاللة  عنه  أعلن  الذي  القروي  بالعالم  واملجالية  اإلجتماعية 
القطاعية  اإلجتماعية  السياسات  إللتقائية  فعليا  نموذجا  باعتباره 
وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكامل جهود كافة املتدخلين 
وتبلغ  عمومية،  ومؤسسات  ترابية  وجماعات  وزارية  قطاعات  من 
مجموع اإلعتمادات املخصصة  لهذا البرنامج الهام الذي تناهز كلفته 
اإلجمالية 50 مليار  درهم حوالي 3,5 مليار درهم كاعتمادات  أداء  لسنة 

2018،   و4 ماليير درهم كاعتمادات إلتزام مسبق برسم سنة 2019.

ومن جهة أخرى ستتم مواصلة دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية 
املدرة  األنشطة  تطوير  في  اإلجتماعي  اإلقتصاد  دور  وتعزيز  البشرية 
للدخل لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي واألحياء الهامشية، 
هذا إضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية اإلجتماعية والبرامج املوجهة لدعم 
األسرة وحماية الطفولة، واإلعتناء باألشخاص املسنين، واألشخاص في 
وضعية إعاقة، ومواكبة الجهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة وتفعيل 
على مستوى  املبذولة  املجهودات  مواصلة  مع  موازاة  املساواة،  مبدأ 
وتفعيل  بالخارج،  الجالية  ألفراد  املقدمة  الخدمات  وتيسير  تحديث 
املقيمين  املهاجرين  وتمتيع  واللجوء  للهجرة  الوطنية  اإلستراتيجية 

ببالدنا بكافة حقوقهم.

ويهةثلايسدلتثولايةدة،

تأكيد  إطار  في  يندرج  للقطاعات اإلجتماعية،  األولوية  إعطاء  إن 
التردد الوثيق بين ضرورة النهوض بالرأسمال البشري وتحقيق النمو 
اإلقتصادي الذي تطمح إليه بالدنا، فبلوغ نسب عالية من النمو عبر 
من  تجعل  أن  على  بالدنا  قدرة  بمدى  مرتبط  التصنيع  نحو  التوجه 
شبابنا الرافعة األساسية لتحقيق هذا الهدف، من خالل اإلستثمارات 
الضرورية واملستدامة والصائبة في ميادين التربية والتعليم والتكوين 

املنهي والصحة والشغل.

وما من شك في أن إصالح التعليم يعد مدخال أساسيا لتحسين 
إدماج الشباب في سوق الشغل ومالءمة تكوينهم مع التحول اإلقتصادي 
لبالدنا والتوجه نحو التصنيع وما يقتضيه من تكوينات دقيقة، كما أن 
الحكومة حريصة على تسريع إخراج املخطط الوطني للنهوض بالشغل، 
إلنعاش  برامج  تقييم  عبر  خاصة  لتفعيله  العملية  اآلليات  ووضع 
التشغيل ومراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرصد سوق 

الشغل.

وفي هذا اإلطار يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 2018 إجراءات 
هامة ترمي إلى تحسين شروط اإلستفادة من اإلعفاء لألجر الشهري 
اإلجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آالف درهم شهريا، ومن 
تحمل الدولة لإلشتراكات اإلجتماعية في إطار برنامج تحفيز، وذلك من 

خالل:

أوال: تمكين املقاوالت حديثة النشأة من اإلستفادة من اإلمتيازات 
ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل عوض تاريخ اإلحداث؛

ثانيا: التنصيص على استفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة ل10 أجراء 
عوض 5 أجراء حاليا؛

الفترة  خالل  املحدثة  للمقاوالت  اإلعفاء  هاذ  أجل  تمديد  ثالثا: 
املمتدة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

املقاول  برنامج  تفعيل  مواصلة  اإلجراءات  هذه  كل  إلى  ويضاف 
الذاتي الذي بلغ عدد املستفيدين منه ما يفوق 50.000 مقاول ذاتي 
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للمقاوالت  واملواكبة  الدعم  تكثيف  إلى  باإلضافة  نهاية شهر غشت، 
املبتدئة واملبتكرة، خاصة عبر إقرار تدبير هام يق�سي بالتخفيض من 
الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إثر املساهمة في رأسمال 
les.Startups. املقاوالت الناشئة املبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة

الحماية  آليات  تعزيز  على  الحكومة  ستعمل  أخرى،  جهة  ومن 
القانونية واإلجتماعية للعمال من خالل إخراج النصوص التنظيمية 
والقانونية املؤطرة للشغل، موازاة مع التنصيص في إطار مشروع قانون 
املالية لسنة 2018، على أن اإلعفاء من الضريبة على الدخل املخولة 
لتعويضات عن الضرر املمنوحة في حالة الفصل عن العمل يمنح سواء 
تم اللجوء إلى املحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي، هذا إضافة إلى 
تبسيط شروط اإلستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بعد تفعيل 
مقتضيات هذا اإلجراء الذي رصدت الحكومة له حوالي 250 مليون 

درهم.

وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية، ستعمل الحكومة على اإلسراع 
كمؤسسة  الجمعوي  والعمل  للشباب  اإلستشاري  املجلس  بإقامة 
دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب، هذا موازاة مع 
مواصلة تفعيل كل التدابير الرامية للعناية بالشباب من خالل تأهيل 
وتطوير مؤسسات دور الشباب وتعزيز البنيات الرياضية للقرب ودعم 

كل أشكال اإلبداع الثقافي.

ويهةثلايسدلتثولايةدة،

إن إشكالية تشغيل الشباب تشكل إحدى أهم أولويات الحكومة، 
والوالية   2018 املالية  قانون  إطار مشروع  في  أهم هواجسها،  وأحد 
الحكومية ككل، ومن األكيد أن إصالح التعليم والتكوين املنهي ومراجعة 
آليات الوساطة وتحسين مردودية برامج التشغيل، كلها تدابير هامة 
ستسعى الحكومة لتفعيلها لتحسين وتقوية اندماج الشباب في سوق 
الشغل. لكن الحكومة حريصة كذلك على مواكبة املقاوالت الوطنية 
تشغيل  على  تشجيعها  أجل  من  توجهها  التي  العراقيل  كل  وتدليل 
الشباب، سواء على مستوى التمويل أو على مستوى أجل األداء أو على 
مستوى استعداد متأخراتها من الضريبة على القيمة املضافة أو على 

مستوى تقوية تنافسيتها.

القطاعية  اإلستراتيجيات  مستوى  على  املبذولة  فاملجهودات 
املتجددة  والطاقات  الصناعي  والتسريع  األخضر  املغرب  كمخطط 
باإلضافة إلى املشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتدابير املتخذة لتحسين 
الوطني  املقاوالتي  النسيج  تطوير  إلى  باألساس  تهدف  األعمال  مناخ 

وتحسين تنافسيته وتقوية مساهمته في خلق الثروة وتشغيل الشباب.

وما من شك بأن االستثمارات الكبرى التي استقطبتها بالدنا بفضل 
هذه املجهودات ستشكل قاطرة لتقوية تطوير املقاولة الوطنية وخاصة 

الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا.

لدعم  اإلرادي  املجهود  الحكومة  ستواصل  املنطلق،  هذا  ومن 

اإلستثمار العمومي من خالل رفع اإلستثمارات العمومية بخمس ماليير 
امليزانية  استثمارات  أي  درهم،  مليار   195 مجموعه  ما  لتبلغ  درهم 

واستثمارات املؤسسات العمومية واستثمارات الجماعات الترابية.

 2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  يتضمن  ذلك،  مع  وموازاة 
مجموعة من التدابير املوجهة باألساس لدعم املقاولة وتحفيز اإلستثمار 
الخاص من أجل املحافظة على مناصب الشغل الحالية، وخلق فرص 
شغل جديدة تساهم في تخفيض نسبة البطالة للوصول إلى هدف8,5 

% في آخر الوالية، طبقا للبرنامج الحكومي. ويتعلق األمر أساسا ب:

على  الضريبة  مجال  في  لألسعار  تصاعدي  جدول  إحداث  أوال: 
الشركات، عوض جدول األسعار النسبية املطبق حاليا، وذلك لتخفيف 

الضغط الضريبي على املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

ثانيا: تمديد منح اإلستفادة من امتيازات نظام القبول املؤقت لفائدة 
املعدات املستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقية اإلستثمارواملشاريع 

املمولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة لإلرجاع؛

ثالثا: اإلعفاء من واجبات التسجيل برسم عملية التأسيس والزيادة 
في رأسمال الشركات أو املجموعات ذات النفع اإلقتصادي؛

رابعا: إعطاء دينامية جديدة لإلستثمار في القطاع السياحي من خالل 
إعفاء املستثمرين من واجبات التسجيل األرا�سي العارية املقتناة بغرض 
تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة، باإلضافة إلى 
منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس االمتيازات الضريبية املنشآت 

الفندقية.

وما من شك، فإن التنويع القطاعي والتحفيزات الجبائية ال تكفي 
أن  من  البد  بل  التناف�سي  الوطنية  املقاوالت  نسيج  لتطوير  لوحدها 
يواكبه استثمار جيد لسياسة اإلنفتاح وتنويع املنافذ واألسواق التي 

اختارتها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا.

رؤية  لتنفيذ  خاصة  أهمية  الحكومة  تولي  الصدد،  هذا  وفي 
إستراتيجية لجاللة امللك في هذا املجال، والتي تهدف إلى تعزيز اإلشعاع 
الدولي للمغرب والدفاع عن مصالحه العليا وتوطيد موقعه كفاعل 

اقليمي وتحصين مصالحه اإلستراتيجية، وتنويع شركائه.

وتتجسد أولى األولويات في تفعيل السياسة اإلفريقية للمغرب التي 
أساس لها جاللة امللك حفظه هللا، من خالل العمل على تعزيز العالقات 
مع كل دول ومناطق القارة، والتتبع الدولي وامليداني إلنجاز املشاريع 
واإلتفاقيات املوقعة مع هذه الدول، موازاة مع توطيد جهود انضمام 

بالدنا للمجموعة اإلقتصادية لدول إفريقيا الغربية سيدياو.

شتى  في  الوطنية  بمقاوالتنا  التنويه  يفوتني  ال  يفوتني،  ال  وهنا 
القطاعات والتي تساهم بشكل إيجابي في تنزيل رؤية جاللة امللك حفظه 
هللا في تنمية القارة اإلفريقية عبر شراكات واعدة وانخراط واسع في 
التنديد  من  هناك  والبد  والتضامني.  الفعلي  جنوب  جنوب  التعاون 
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واملقاوالت  املؤسسات  سمعة  يمس  أن  يريد  بمن  والشديد  القوي 
الوطنية بدافع العداء والغيرة والحقد والحسد من نجاحاتها، وتجاوب 
البلدان اإلفريقية الشقيقة معها، وال أدل على ذلك أنه في عز اشتداد 
أزمة وباء إبوال كانت شركة الخطوط امللكية املغربية هي شركة الطائرات 
الوحيدة في العالم التي استمرت في التوجه إلى البلدان املعنية حتى ال 

يتم عزلها عن العالم الخارجي.

وال يسعنا في هذا املجال إال أن نقول ما قاله أبو الطيب املتنبي 
في قصيدته، قصيدة جميلة في مدح القا�سي، ال أذكر إسمه، تقول 
القصيدة، لك منازل في القلوب منازل، لك يا منازل في القلوب منازل، 
وتيقول ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري وال سمعت بسحري بابل، اللي 
جايا هي اللي مزيانة، وإذا أتتك مذتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل.

ويهةثلايسدلتثولايةدة،

إن تحقيق شروط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املتوازنة يرتبط 
ارتباطا وثيقا بضرورة التفعيل السريع للجهوية، وما يرتبط بذلك من 
ملخططات  وإطالق  الالتمركز  وتسريع  واإلختصاصات  املوارد  تحويل 
الوزارية  القطاعات  بين  وتشاركي  تعاقدي  إطار  في  الجهوية  التنمية 

واملؤسسات العمومية واملجالس الترابية.

لدعم  املوجه  املالي  املجهود  الحكومة  ستواصل  اإلطار  هذا  وفي 
الرفع من حصتها على  في ممارسة اختصاصاتها، من خالل  الجهات 
الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من 3 إلى 4 % تضاف 
إليها اعتمادات من امليزانية العامة أي أن الجهات تستفيد في السنة 
املقبلة إن شاء هللا بميزانية مجموعها أو التحويالت مجموع التحويالت 
ملا مجموعه سبعة ماليير درهم، كما ستعمل الحكومة على اإلعتماد 
السريع مليثاق الالتمركز اإلداري والشروع في تفعيله، وضع مخطط 
لتحويل اختصاصات الجهات موازاة مع تحويل املوارد املالية والبشرية، 
هذا إضافة إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية املنصوص عليها في 

القانون التنظيمي للجهة.

هذا وتولي الحكومة أهمية خاصة ملواكبة الجماعات الترابية لبلوغ 
حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها وتنمية مواردها 
الذاتية وخاصة على مستوى تأهيل املوارد البشرية، كما تحرص على 
واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  إلتزامات  لتفعيل  األولوية  إعطاء 
العمومية في إطار اتفاقيات برامج التنمية الحضرية املندمجة املوقعة 
في مختلف املدن واألقاليم، موازاة مع تقديم املواكبة الالزمة لتسريع 
وعلى  والجماعية  واإلقليمية  الجهوية  التنموية  املخططات  إنجازات 
رأسها النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية الذي يعتبر نموذجا لإلرتقاء 
والتطور لباقي الجهات ومثاال متميزا لتفعيل اإللتقائية والعمل املتكامل 

بين املصالح املركزية والجهات من أجل نمو جهوي متوازن.

ومن جهة أخرى وتفعيال لتوجيهات جاللة امللك حفظه هللا ستعطي 
املواطن  في خدمة  اإلدارة، وجعلها  لتسريع إصالح  األولوية  الحكومة 

واملقاولة وتحسين ظروف استقبال املواطنين واإلنصات إليهم، وتمكينهم 
من قضاء مصالحهم في آجال معقولة، وستحرص على التنظيم الصارم 
ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة وتطبيق القانون على املسؤولين الذين 

يتسببون في تعطيل مصالح املواطنين أو املشاريع التي تهمهم.

الضمانة  يشكل  القضاء  إصالح  مواصلة  أن  فيه  شك  ال  ومما 
املواطن  بين  تمييز  دون  الجميع  على  القانون  لتطبيق  األساسية 
واملسؤول، كما ستعمل الحكومة على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة 
محاربة الرشوة من خالل التنزيل األمثل لإلستراتيجية الوطنية ملحاربة 

الفساد، والعمل على تتبعها وتقييمها.

رأسها  وعلى  األولوية  ذات  الهيكلية  اإلصالحات  تنزيل  وستواصل 
إصالح القانون التنظيمي للمالية وتنزيله تنزيال سليما، وهذا ما شرعنا 
فيه منذ سنتين، تنزيال سليما لكل مقتضياته وتفعيل املقاربة الجديدة 
لتدبير املشاريع اإلستثمارية العمومية والرفع من فعاليتها في خلق الثروة 
وفرص الشغل، وتحسين أثرها املباشر على مستوى عيش املواطنين، 
التقاعد واإلصالح الجبائي  إلى مواصلة إصالح أنظمة  هذا باإلضافة 

وتحسين حكامة املؤسسات العمومية.

ويهةثلايسدلتثولايةدة،

أمام  بعرضها  تشرفت  التي  والتدابير  األولويات  إلى  باإلستناد 
نمو  تحقيق   2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  يتوقع  مجلسيكم، 
اإلقتصاد الوطني في حدود %3,2 مرتكزا باألساس على مواصلة دينامية 
القطاعات الغير الفالحية التي ستنمو في حدود %3,7 عوض %3,2 هذه 
واألوراش  القطاعية  اإلستراتيجيات  مختلف  تفعيل  بفضل  السنة، 
الكبرى وتنزيل الجهوية وكل التدابير املوجهة لدعم اإلستثمار واملقاولة، 
كما يتوقع املشروع تواصل التحكم في معدل التضخم في حدود 1,5% 
مما سيمكن من املساهمة في استقرار األسعار والحفاظ على القدرة 
املناطق  من  العديد  أن  ألذكر  مناسبة  وهذه  للمواطنين،  الشرائية 
أو البلدان في منطقتنا تعاني من تضخم كبير جدا ينقص من القدرة 
الشرائية للمواطنين في سياستنا املالية أو النقدية هناك تحول كبير 
في ضبط نسبة التضخم وهذا يساهم في كما قلت في استقرار األسعار 
والحفاظ على القدرة الشرائية، هذا كله مع مواصلة ضبط التوازنات 

املالية عبر تقليص عجز امليزانية إلى 3%.

ويهةثلايسدلتثولايةدة،

يأتي مشروع قانون املالية لسنة 2018 في ظرفيات لها خصوصيات 
وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح املجتمع املغربي، وقد 
وضع لنا جاللة امللك حفظه هللا من خالل خطابه األخير خارطة الطريق 
التي يجب أن تؤطر عملنا في ما يلي من األيام واألشهر واألعوام، من أجل 
تحقيق هذه االنتظارات وعلى رأسها التنمية املتوازنة واملنصفة وتوفر 
الدخل وفرص الشغل والتعليم الجيد والخدمات الصحية والقضاء 
املنصف والفعال واإلدارة الناجعة مسؤوليتنا جميعا حكومة وبرملانا 
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وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين أن تكون في مستوى تطلعات جاللة 

امللك، وأن نعمل كل من موقعه على تقديم مقترحات الكفيلة ببلورة 

نموذج تنموي جديد، يحصن مكتسبات بالدنا ويستجيب للمطالب 

اإلجتماعية  العدالة  ويحقق  الفوارق  من  ويقلص  املواطنين  امللحة 

بمفهومها الشامل، ويدمج الشباب باعتبارهم فاعال أساسيا في تنمية 

وطنهم، والحكومة حريصة على التفاعل السريع مع التعليمات امللكية 

السامية ومعبأة للعمل في إطار تشاركي مع كل الفاعلين من أجل تفعيل 

األولويات التي حددها جاللته، سواء تعلق األمر بالنموذج التنموي أو 

الجهوية أوالسياسة املندمجة للشباب.

كما أن األولويات التي حددناها ملشروع قانون املالية سنة 2018 

بالتوجيهات امللكية السامية خاصة ما تعلق منها باالستغالل  تهتدي 

األمثل للوسائل املتاحة وتوجيهها باألساس لقطاعي التعليم والصحة 

وتقليص الفوارق واستهداف الفئات الهشة والفقيرة؛

إطار هاذ  في  العمومية  اإلستثمارات  فالرفع من  أخرى،  من جهة 

يهدف  الخاص  اإلستثمار  لتحفيز  املوجهة  التدابير  اعتماد  املشروع، 

على خلق  املقاوالت  وتشجيع  للمستثمرين  الثقة  إعادة  إلى  باألساس 

السيدات  أيها  هذا،  املالية  قانون  فمشروع  للشباب،  الشغل  فرص 

والسادة، هو مشروع إجتماعي يهدف للتجاوب مع انتظارات املواطنين 

األساسية على مستوى الصحة والتعليم والشغل، حيث خصصت أو 

خصص املشروع نصف امليزانية للقطاعات اإلجتماعية، وهو مشروع 

الستعادة دينامية اإلستثمار الخاص ومواكبة املقاولة الوطنية من أجل 

تشجيعها على خلق فرص الشغل للشباب ومواصلة دعم اإلستثمارات 

العمومية لنفس الهدف.

إجماال فمشروع قانون املالية هذا هو مشروع إرادي ومتوازن ذو 

معالم إجتماعية واضحة، ويهدف أن يكون رافعة للنمو اإلقتصادي، 

وإذا كان تحقيق هذه األهداف مرتبطا بقدرة الحكومة على التفعيل 

السريع ملختلف التدابير املتضمنة في املشروع، فهو مرتبط كذلك بمدى 

رأسهم  وعلى  واالجتماعيين  االقتصاديين  الفاعلين  وتجاوب  تفاعل 

أجل  من  الصادقة  الوطنية  للروح  واستحضارهم  الخاص،  القطاع 

أن نجعل من مشروع قانون املالية سنة 2018 منعطفا لتعزيز الثقة، 

ويسهل أسس العمل التشاركي من أجل بلورة نموذج تنموي يكون في 

مستوى تطلعات جاللة امللك حفظه هللا، بتمكين بكل فئات الشعب 

املغربي من سبل العيش الكريم في مغرب مستقر ومزدهر.

شكرا على إصغائكم، وسأبقى رهن إشارتكم طوال مسار مناقشة 

ومداولة هذا املشروع، وفي األخير ندعو هللا بهذا الدعاء: »اللهم اسق 

عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك امليت« والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلا8ئيس:

شكرا للسيد الوزير، شكرا لكم جميعا، رفعتثللجليل.
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