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محض0املجليلاماييىسلا مايتين

ماتيريخ: اإلثنين 4 جمادى األولى 1439 )22 يناير 2018م(.

ما0ئيسل: السيد عبد الواحد األنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

مساء  السابعة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  خمسون  ماتوقست: 
والدقيقة الثانية واألربعين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعاي2:  لد 2ا
الحكومية التالية:

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ .•

الثقافة واالتصال؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

مايسدامحادامجنصيري،ارئيساملجليل:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

نعلن عن افتتاح الجلسة، وقبل الشروع في جدول أعمال هاته 
الجلسة، أود بداية أن أعتذر لكم عن التغيير الحاصل في توقيت بداية 
أعضاء  والسادة  للسيدات  املؤسساتية  لالرتباطات  نظرا  الجلسة، 

الحكومة واألجندة املؤسساتية، شكرا لكم على تعاونكم وتفهمكم.

ونشرع في تناول جدول األعمال لهاته الجلسة، وأعطي قبل ذلك 
بها  توصلت  التي  املراسالت  لتقديم  املجلس  أمينة  للسيدة  الكلمة 

الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

مايسدةاعز هياماع0مك،اأمسنلامملجلس:

شك0مامايسداما0ئيس،

توصل مجلس النواب بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة 
الكتابية التي توصل بها من 15 إلى 22 يناير 2018 ب: 77 سؤاال شفويا، 
261 سؤاال كتابيا و159 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا لكم السيد 

الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

شك0مامايسدةامجمسنل،

حض0متامايسدمتا ماييىةامانومبامملحترمين،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية، ونبدأ طبعا بالقطاع املبرمج 
في هاته الجلسة وهو التربية الوطنية والتكوين املنهي، وسيتولى اإلجابة 
عن هاته األسئلة السيد كاتب الدولة املكلف بهذا القطاع. وفي سؤال 
أول عن وضعية التعليم باملناطق الجبلية والنائية للسيدات والسادة 
الكلمة ألحد  نعطي  الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين من  النواب 

السادة النواب لتقديم السؤال، تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسدامحاداأمغير:

باملناطق  التعليم  وضعية  حول  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
الجبلية والنائية؟

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير للجواب، السيد كاتب الدولة.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شك0مامايسدامانيئبامملحترم،

الجبلية  املناطق  في  التمدرس  هو  اللي  املوضوع  بهاذ  يتعلق  فيما 

والنائية، أشير بدءا إلى أن الرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة التربية 

والتكوين والبحث العلمي قد أولت في املناطق الجبلية والنائية واملناطق 

باعتبار  وكذلك  املدر�سي  الهدر  نسبة  العتبار  خاصا  تمييزا  القروية 

املجهودات التي ينبغي أن أن تبذل من أجل التخفيف من وطأته. وفي 

هذا السياق، طبعا هناك مجموعة من اإلجراءات؛ اإلجراء األول يتعلق 

بتوسيع العرض املدر�سي، نعطي بعض األرقام عندنا حوالي 11.000 

مؤسسة تعليمية منها حوالي 5946 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي 

بزيادة مهمة جدا تراوحت إلى حدود 78 مؤسسة تعليمية.

فيما يتعلق بالداخليات، كتعرفو بأن الداخليات مهمة جدا فيما 

فقد رصدت  القروي،  العالم  في  الفتيات  باإلستقرار، خاصة  يتعلق 

الوزارة برسم ميزانية 2018 ما يناهز 380 مليون درهم العتمادات األداء 

املتعلقة بمساهمة الوزارة في برامج محو الفوارق الترابية واإلجتماعية 

بالعالم القروي. طبعا ناهيك عن املبادرات األخرى املوازية اللي هي مثل 

»مبادرة مليون محفظة« و«برنامج تيسير« وكذلك الرفع من منسوب 

اإلطعام املدر�سي والتعاون مع الجماعات الترابية فيما يتعلق بالنقل، 

كل هذا من أجل...
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مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامحاداأمغير:

السيد الوزير املحترم، املجهودات اللي كتبذلها الحكومة مشكورة 
عليها، ولكن مازال الهدر املدر�سي في مجموعة ديال املناطق الجبلية 
والنائية كجبل »بويبالن« ومناطق أخرى »تزارين« »مغراوة« إلى آخره... 
املدارس،  منها  أسباب،  لعدة  نتيجة  املدر�سي  الهدر  هاذ  من  تعاني 
الوضعية اللي عليها املدارس فهاذ املناطق حيث أن الوضعية ديالها 
مزرية خص يتعطى لها االعتبار واإلهتمام باش أنها تكون في املستوى. ثم 
أنه خاصنا بحيث هاذ املستوى هذا خاصها توفر لها مراحيض والكهرباء 
والطرق إلى آخره... وتزيدو في وسائل النقل اللي غتمكن هاذ التالميذ 
يتنقلو لهاذ املدارس باش يكون التكوين ديالهم في املستوى، أو نحاربو 
هاذ الهدر املدر�سي، ثم أن خاص هاذ االساتذة ديال التعليم، خاص أنه 
تكون ليهم منح خاصة لهاذو اللي غادي يدرسو فهاذ املناطق الجبلية 
يعني تكون إضافية، منح إضافية اللي غادي تساعدهم وغادي يوليو 

هما غادي يطلبو االنتقال لهاذ املناطق هاذي وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

السؤال  إلى  نمر  إضافية؟ شكرا  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
الثاني.. عفوا، تفضل السيد الرئيس.

مانيئبامايسدانوراماد نامضسينارئيساماف0يقامالستقالليا
)نقطلانظيم(:

غير باش نورو الحضور الكريم، أوال هاذ أربع سوايع ديال التأخير 
راه ما�سي معقول هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما عرفناش طبيعة هاذ 
الجلسة، واش ندوزو كل �سي ألن ولى سؤال سؤال كيما، ما عرفناش غير 
على األقل باش يعرفو ألنه كاين اللي جالس هنا عندو التزامات، وعندو 
كذا حنا غنقولو هذا راه كاين سؤال لكل فريق، غير باش نوروهم السيد 
الرئيس، باش غادي نكونوا يعني على علم بمجريات ومضمون هذه 

الجلسة.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

مانيئبامايسداعبداماعزيزاماعايريا)نقطلانظيم(:

شك0مامايسداما0ئيس،

أشكركم على أنكم وضحتم الظروف اللي انعقدت فيها الجلسة 
الفرق،  رؤساء  السادة  مع  اإلجتماع  وكان  املؤسساتية،  واإللتزامات 
وتم اإلتفاق على أننا سنكتفي بسؤال لقطاع واحد باألسئلة املدرجة 

في القطاع األول حتى يتم تدبير الجلسة وفق ما هو منصوص عليه في 
الدستور، وشكرا لكم السيد الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا وهو كذلك، السؤال املوالي هو عن مقاربة الحكومة في قطاع 
التكوين املنهي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

الكلمة ألحد.. تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاغس لاملحيتاي:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، ما هي املقاربة الحكومية في قطاع التكوين املنهي؟ 
وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

السيد الوزير تفضلوا.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

منظومة  املنظومة،  طبعا  املحترمة،  النائبة  السيدة  جزيال  شكرا 
التربية والتكوين والبحث العلمي تتكون من 3 قطاعات أساسية: قطاع 
التربية الوطنية وقطاع التكوين املنهي وقطاع التعليم العالي والبحث 
أيضا  وبمنظور  متكامل  فريق  القطاع  هذا  يدبر  مرة  وألول  العلمي، 

متكامل.

التكوين املنهي يمكن نجاوب عليه في شقين: الشق األول مرتبط 
التعليم  ضمن  املنهي  للتكوين  مسالك  بفتح  الحكومة  بإستراتيجية 
املدر�سي من التعليم اإلعدادي ثم التعليم الثانوي، ثم الشق الثاني هو 
التكوين املنهي املوجود طبعا في القطاع، والذي يدبره القطاع والذي 
عرف تطورا ملموسا على مستوى الطاقة االستيعابية، وتنوع أنماط 
التكوين حيث وصل عدد املؤسسات اليوم، عدد املؤسسات حوالي 584 
مؤسسة عمومية تستقبل ما يفوق نصف مليون تلميذ وتلميذة، متدرب 
الوطنية  »اإلستراتيجية  صاغت  الحكومة  أنه  نن�سى  ال  ثم  ومتدربة، 
للتكوين املنهي« في أفق 2021 وحددت فيها مجموعة من األهداف لعل 
أبرزها نقتصر على بعض األرقام؛ إحداث حوالي 123 مؤسسة تكوين 
جديدة، وطبعا اآلفاق املرسومة في هذه اإلستراتيجية هي تزويد سوق 
الشغل أو توفير فرص الشغل ملا يفوق 1.700.000 خريج وخريجة، ثم 
العمل بشكل وثيق مع املهنيين على إحداث شعب جديدة منسجمة مع 

حاجات سوق الشغل، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة النائبة للتعقيب تفضلوا.
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مانيئبلامايسدةاغس لاملحيتاي:

شكرا السيد الوزير على هاذ املعلومات، إذا كان التكوين املنهي سابقا 
قد ساهم في تلبية حاجيات سوق الشغل، فإنه حاليا أصبح يساهم 
في البطالة، وبالتالي يجب أن يواكب التكوين املنهي األولويات الحكومية 
في البرنامج الحكومي للنهوض باإلقتصاد من صناعة وغيرها، كما يجب 
بعد تنزيل الجهوية املتقدمة إعادة النظر في البرامج واملناهج التقليدية في 
مراكز التكوين املنهي واالنفتاح على تخصصات أخرى اللي بخصوصيات 
الجهة. كما يجب  الجهة وحاجيات  الجهة، على أساس خصوصيات 
بافتتاح  لألجانب،  املهمة  واإلستثمارات  الكبرى  األوراش  مواكبة 
كذلك  إحداث  والطائرات،  السيارات  كصناعة  جديدة  تخصصات 
مراكز التكوين في الوسط القروي، وبالتالي سنساعد على اإلستثمار في 
هذه القرى، ونساعد على التقليل من الهجرة إلى املدن. كما يجب إعطاء 
الشركات أو تحفيز الشركات وإلزامها بتشغيل هاذ الشباب، ومواكبة 
تشغيلهم ألنه بعض املرات تنوجدو واحد األرقام عالية بأنه عندنا 90% 
ديال الشباب اللي دخلو من التكوين املنهي واليني من بعد شهر وال شهرين 
تيخرجو واحد %40 منهم وال أكثر، إذن خاصنا واحد التكوين مستمر 
اللي غادي يساعد هاذ الشباب باش يستمر فهاذ اسميتو، وفي األخير 

يجب أن تصبح...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات 
إضافية؟ تفضل السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامحاداعبداملحق:

تكلمت السيدة النائبة عن التكوين املستمر، بغيت نثير انتباهكم 
السيد الوزير على أن التكوين املستمر داخل املقاوالت الصغرى غير 
مشجع وكاين هناك كاين تعثر بل عدم استرجاع النسبة املئوية ديال 
مصاريف التكوين التي تؤديها املقاوالت اللي كتأدي %1,6، وهنا نقترحو 
مع  إيجابية  بكيفية  نتعامل  ملاذا ال  الوزير،  السيد  اقتراحين  عليكم 
مباشرة  النسبة  يحيدو هذاك  يعني  ونتركهم  الثقة  إطار  في  املقاوالت 
بالطبع  الضمان اإلجتماعي،  يؤدونه لصندوق  ما  إقتطاع مباشر من 
بعد خلق آليات مراقبة بعدية وقبلية. وإذا لم نتمكن من ذلك، ملاذا ال 
نعطي هذه املهمة »les.GIAC«، »les.GIAC« اآلن الذين يتكلفون ببرنامج 
التكوين، وكذلك »le diagnostic stratégique« الفحص اإلستراتيجي 
باش تكون واحد املنظومة متكاملة اللي كيوافق على برنامج التكوين هو 
الذي يراقب املسائل داخل التكوين، داخل املقاولة، وشكرا لكم السيد 

الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

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

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا جزيال التعقيب في شقين: الشق األول يتعلق بالعرض التربوي 
في ما يتعلق بالتكوين املنهي، يعني املناطق املدن، وكذلك املناطق الشبه 
الحضرية وأحيانا وصلنا اآلن إلى بعض املناطق القروية. فيما يتعلق 
بالتشغيل، تعلمون على أنه في وزارة التشغيل اآلن كاين املرصد الوطني 
للتشغيل واللي الدور ديالو األسا�سي هو تحديد مهن املستقبل، وكذلك 
التكوينات  وكذلك  بها  التكوين  مؤسسات  وتزويد  بها  املقاولة  تزويد 
كتكون دائما بشراكة مع املقاولة، وبشراكة أيضا مع الوكالة الوطنية 

إلنعاش التشغيل والكفاءات اللي كيقومو بالعملية ديال التتبع.

الحكومة  املحترم،  النائب  السيد  ديالكم  باملقترح  يتعلق  فيما 
صادقت على مرسوم التكوين املستمر، والذي تعلمون على أنه كان 
على  الو�سي  القطاع  يعني  مع  وكذلك  املقاولة  مع  واسعة  بمشاورة 
التكوين املنهي، وقد استدمج كل هاذ املقترحات التي سبق وأن تفضلتم 
بها فكان توافقيا ألنه أخذ واحد الوقت طويل جدا، هاذ املرسوم ديال 
التكوين املستمر، والحمد هلل أننا تمكّنا اآلن من إصدار هذا املرسوم 
الذي سيعيد بالفعل إلى التكوين املستمر في املقاولة بمختلف أشكاله، 

ال التكوين بالتناوب، بالتمرس إلى غير ذلك... غادي يمكّنا...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بتدبير اإلختالالت التي 
للسيدات  الخاص  بالقطاع  التعليمية  املؤسسات  بعض  تشهدها 
تفضلي  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة لطرح السؤال.

مانيئبلامايسدةا فيءامابقيلي:

في تدبير  اتخذتها الحكومة  التي  الوزير، ما هي اإلجراءات  السيد 
اإلختالالت التي تعرفها بعض مؤسسات التعليم الخصو�سي؟

مايسدارئيساملجليل:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا جزيال السيدة النائبة املحترمة، ماعرفتش .. وضعت السؤال.. 
أوال ينبغي أن نعلم أن قطاع التعليم الخصو�سي هو قطاع شريك، قطاع 
شريك للدولة في ما يتعلق بتدبير املنظومة التربوية، وهو قطاع طبعا 
منظم بالقانون ويخضع طبعا لدفاتر تحمالت دقيقة جدا سواء تعلق 
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األمر باملراقبة التربوية أو باملراقبة اإلدارية. ومعلوم أنه جهاز التفتيش 
الذي يشتغل في القطاع العام هو نفسه اللي كيقوم بتتبع مدى تطبيق 
املراقبة  كذلك  الخصو�سي،  بالتعليم  يتعلق  ما  في  التحمالت  دفاتر 
باملؤسسة  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق  فحص  عبر  تتم  نفسها  اإلدارية 
واملستخدمين التربويين واإلداريين وما إلى ذلك. صحيح أن هناك بعض 
التعليم  ديال  املؤسسات  بعض  في  املسجلة  والخلل  القصور  أوجه 
الخصو�سي ونحن بصدد معالجتها، ويكفي نذكر على أنه هاذ السنة تم 
مراقبة هاذ السنة هاذي، تم مراقبة حوالي 459 مؤسسة موزعة على 
جميع األكاديميات، أو عندنا النتائج، عندنا النتائج باإلحصاءات مثال 
بخصوص الجوانب التربوية حوالي %63 من املؤسسات تعرف سيرا 
عاديا، في حين أنه %26 من هذه املؤسسات كتعرف بعض الصعوبات 

وتحتاج إلى مواكبة، وهناك حوالي 11 مؤسسة...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

مانيئبلامايسدةا فيءامابقيلي:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي كتقومو بها إلصالح هاذ 
القطاع، ولكن كنأكدو على املزيد من التتبع ومراقبة بعض املؤسسات 
الخصوصية اللي كتعرف مجموعة من اإلختالالت في غياب اإللتزام 
بدفتر التحمالت. من خالل التواصل ديالنا مع جمعيات اآلباء وأمهات 
التالميذ وكذلك مع األسر، لقينا بأن بعض املؤسسات تعتمد إعتماد 
شبه كلي على أطر غير قارة، كذلك كتعتمد على التشغيل املباشر، يعني 
أن األطر التربوية واإلدارية ما كتخضعش لتكوين بيداغوجي مسبق. 
كذلك من أجل الربح يعني تحقيق ربح أكبر، كتلجأ بعض املؤسسات 
للتسجيل في الفصل الدرا�سي الواحد 30، 32، 40 تلميذ ال�سيء طبعا 

اللي كيأثر...

مايسدارئيساملجليل:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد النائب.

مانيئبامايسدارشسداماعبدي:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، الدور ديال املفتش اإلقليمي التابع للقطاع ديالكم 
هو ما كيقتصرشاي غير على املراقبة، ولكن كذلك التأطير. وأنتما دابا 
تشرفون على هاذ القطاع، لو طلبتم إحصائيات على مستوى األقاليم، 
أو تشوفو عدد املفتشين مقارنة مع عدد األساتذة، غادي يتوضح ليكم 
السيد الوزير، على أنه هناك تقصير في التكوين ديال املفتشين، بأنه 
التعليم الخاص فهو واحد القطاع اللي خاضع للمنافسة، ما كيسمحش 
لنفسو أنه يكون عندو أداء محتشم، كيقلب دائما على تجويد العمل 

ديالو، ولكن املواكبة ديال الوزارة فهي مهمة جدا وغادي تالحظو على 
أنه هاذ املواكبة خاصها تحسن في ضوء اآلمال والطموح اللي كتعقدوه 

أن يقوم بهذا القطاع، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب من املجموعة النيابية.

مانيئبامايسداكاي2ابنشق0 ناك0ياي:

فعال السيد الوزير، التعليم الخصو�سي هو قطاع شريك، يعني 
غيكون شريك مواطن واملواطنة تقت�سي بأن يعتمد هذا القطاع على 
مؤهالت وموارد بشرية خاصة، وبالتالي ملا ال أن يكون كذلك مراكز 
خاصة لتكوين األساتذة. اليوم اإلعتماد على حاملي اإلجازة بدون تكوين 
أو تدريب والتعلم في أبناء الشعب املغربي هذا خطر تربوي، قس على 
ذلك اإلعتماد على أساتذة التعليم العمومي، وفي املداخيل األساسية 
السيد  التأمينات  في  مثال  خيالية،  هي  اللي  رسوم  على  يعتمد  ديالو 

الوزير، راه مسألة مبالغ فيها جدا أرقام اللي هي غير مقبولة فبالتالي...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. راه فيه املرونة، فيه من 
25، تفضل، كمل الفكرة ديالك.

مانيئبامايسداكاي2ابنشق0 ناك0ياي:

وإرادة  الحكومة  ديال  إرادة  هذه  فعال  بأنه  الوزير،  السيد  قلت 
خاصها تكون شاملة ليست التعليم الخصو�سي على حساب التعليم 
العمومي، وهذه إشكالية كبيرة، بالتالي يجب أن تراعى فيها إعادة النظر 
في اإلطار القانوني اللي كاين، وبالتالي تثبيت عدد من األسس اللي من 
ومنتج،  أسا�سي  يكون شريك  بغيناه  القطاع  هاذ  فعال  يكون  خاللها 
يجيب لنا فرص الشغل ما�سي يعتمد على القطاع العام، وما�سي يعتمد 
على خريجي الجامعة املغربية، وكنعرفو املستوى اآلن على التعليم العالي 

كذلك السيد الوزير، وشكرا لكم.

مايسدارئيساملجليل:

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

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا جزيال، دابا التعقيبات جات في سياقات ثالث: األمر األول 
يتعلق بالتكوين، التكوين لفائدة هاذ القطاع، وأنتم تعلمون أن املراكز 
الجهوية ملهن التربية والتكوين هي مراكز تكون لفائدة القطاع ككل وليس 
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فقط لفائدة القطاع العمومي. فيما يتعلق بوضعية العاملين في التعليم 
الخصو�سي طبعا تعلمون أنها تخضع أيضا كسائر القطاعات األخرى 

لقانون الشغل ولتتبع مدى احترام مساطر قانون الشغل.

أثناء  التكوين  اإلستفادة من  أو  بالتكوين من  يتعلق  فيما  كذلك 
التربية  ملهن  الجهوية  األكاديميات  كل  في  أنه  على  املعروف  العمل، 
قدم  على  منه  ويستفيد  املستمر،  للتكوين  دورات  تنعقد  والتكوين 
املساواة سواء العاملون في القطاع العمومي أو العاملون في القطاع 

الخاص.

فيما يتعلق بتدبير املوارد البشرية الخاصة، تعلمون أنه الحكومة 
كانت قد أطلقت منذ 2013 برنامج موسع لتكوين 10 آالف إطار تربوي 
اللي غادي يشتغلو سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخصو�سي، 
وطبعا هاذ املبادرة لبت حاجيات كبيرة جدا في القطاع بشقيه. وفي كل 
األحوال القانون اإلطار كما تعلمون الذي سيصدر قريبا أو على األقل 
غادي يجي للمناقشة إن شاء هللا في الغرفتين يتضمن إجراءات دقيقة 
جدا ومفصلة إلعادة هيكلة هذا القطاع باعتباره قطاعا شريكا ملنظومة 

التربية والتكوين والبحث العلمي العمومية، وشكرا.

مايسداما0ئيساملجليل:

شكرا، نمر للسؤال رقم 5 للفريق، رقم 4 عفوا، للسؤال رقم 4 وهو 
حول حرمان متدربي التكوين املنهي من اجتياز امتحانات نهاية السنة 
التكوينية 2016-2017 للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم لبسط السؤال.

مانيئبامايسدامحاداماع ايني:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

شك0مامايسداما0ئيس،

حتى ال يتكرر هذا الخطأ، ماذا أنتم فاعلون؟

مايسداما0ئيساملجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير، التعقيب، للجواب تفضلوا.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

حكم  تقديري  في  هذا  أوال  املحترم،  النائب  السيد  جزيال  شكرا 
اإلشكاالت  أن هناك بعض  الحال، صحيح  وواقع  ينسجم  قيمة، ال 
التي تمت خالل السنة املاضية فيما يتعلق بالتعاون مع طلبة التكوين 
املنهي، ولكن كما كانت هناك بعض السلبيات، هناك إيجابيات كثيرة 
إلى  تشيرون  ربما  األمثلة؛  بعضها  فقط  وأعطي  العملية،  لهذه  جدا 
قضية صنع الطاوالت والسبورات البيضاء اللي تزودات بها مختلف 

املؤسسات التعليمية، هاذ ال�سي أوال كان في إطار قانوني، ألنه تم في 
إطار تعزيز التعاون بين قطاع التعليم ومكتب التكوين املنهي وإنعاش 
الشغل اللي تتعرفو راه قطاع واحد اآلن، ولم يعد هذا قطاع وهذا 
قطاع، ثم هناك اتفاقية سابقة موقعة بين الطرفين واستندنا إليها وهي 
اتفاقية ديال 2008. كذلك تعلمون أنكم في هذه القبة تتحدثون عن 
واحد الخصاص كبير جدا فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات في 
املؤسسات التعليمية وخاصة في العالم القروي، إذن هادي كانت واحد 
العملية تضامنية وطنية بكل املقاييس باش يمكن لنا نزودو املؤسسات 
التعليمية وخاصة في املناطق القروية والشبه الحضرية بالتجهيزات 
الالزمة طبعا باإلضافة إلى مراجعة البنايات وما إلى ذلك، ال�سي الحمد 

هلل خلق واحد االرتياح كبير وكبير جدا.

اللي يمكن نأكدوه بالفعل كما تفضلتوا السيد النائب املحترم، أنه 
هاد العملية ديال الصناعة ديال الطاوالت وكذلك السبورات أتاحت 
فرصة مهمة جدا بالنسبة ملتدربي التكوين املنهي في تخصصات معينة 
ما�سي في كول�سي، في تخصصات معينة ملعرفة مسار اإلنتاج من بدايته 
إلى نهايته، وتتعرفو التكوين املنهي الجانب التطبيقي والعملي فيه جانب 
مهم ومهم جدا فيما يتعلق بالرفع من القدرات والكفاءات ديال متدربي 

ومتدربات التكوين املنهي، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، السيدة النائبة تفضلي.

مانيئبلامايسدةامنينلاموىن:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، نثمن ما جاء في جوابكم، غير أن هاد العملية ترتب 
اجتياز  من  املتدربين  إلى حرمان  باإلضافة  األمور  من  مجموعة  عنها 
الصيفية،  العطلة  أيضا حرمانهم من  املناسب،  في وقتها  امتحاناتهم 
هذه الصفقة، السيد الوزير، حرمت أيضا متدربي السنة األولى ببعض 
الشعب املتضررة من االلتحاق بدروس السنة الثانية بوقت متأخر 
 la( يعني تقريبا شهر يناير هذا الجاري خاصة في شعبة التركيب املعدني
construction métalique(، أيضا هذه العملية، السيد الوزير، خلفت 
حوادث حيث بثرت يد أحد املتدربين في أحد املراكز، طبعا هذا املتدرب 
يعني دخل لكي يعني يخرج بحرفة تمكنه من العيش ودبلوم، فبالتالي 
خرج بإعاقة. هذه الصفقة، السيد الوزير، أيضا في بعض املراكز أيضا 
حرمت هؤالء املتدربين من تعويضاتهم اللي تم االتفاق عليها. املحصلة 
وهذه  الطاوالت  هذه  من  كبير  عدد  يعني  الحقيقة  الوزير،  السيد 
الكرا�سي ثبت أنها غير صالحة لالستعمال وتفككت وتصدأت في معظم 

املؤسسات.

السيد الوزير، الحديث عن التكوين املنهي هاذ القطاع يجرنا أيضا 
بالضرورة للحديث عن متدربيه عن املكونين فيه أو األطر، هؤالء األطر 
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رغم أنهم يشتغلون تحت سقف نفس الوزارة، إال أنهم محرومون من 
تعويضات تصحيح أوراق االمتحانات، أيضا هؤالء األطر يعني لم تتم 
تسوية وضعيتهم خاصة منهم حاملي الشهادات وهم اليوم يدخلون في 
اعتصام أمام مقر املديرية العامة للمكتب، اعتصام من اليوم مدته 3 
أيام، لذلك باإلضافة إلى أنهم أيضا يعني لديهم مجموعة من املتطلبات 
كاستفادتهم من مؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية وغيرها 
من األمور التي تحتاج فعال أن يتم النظر إليها بشكل جدي وفتح الحوار 

معهم قصد حل هذه اإلشكاليات وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟، نمر للسؤال 
املوالي وهو السؤال رقم 6 عن وضعية املؤسسات التعليمية بالعالم 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامملفضلاماطيه0ي:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

مايسداما0ئيس،

السيد الوزير، تعرف املؤسسات التعليمية بالعالم القروي وضعية 
مزرية تحول دون ممارسة مهام التدريس على الوجه املطلوب

فما هي التدابير املتخذة لتحسين وضعية هذه املؤسسات التعليمية 
حتى يتمكن التالميذ من متابعة دراستهم في أحسن الظروف؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب تفضلوا.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا السيد النائب املحترم، طبعا كما سبق وأن ذكرت التمدرس 
وتعرف  الهشاشة  تعرف  التي  املناطق  في  خاصة  القروي  العالم  في 
الخصاص يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للبرنامج الحكومي في مجموعة 
أنه  املدر�سي ومعلوم  العرض  توسيع  أوال على  تكلمت  املحطات،  من 
تم  السنة  هاد  القروي خالل  الوسط  في  التعليمية  البنايات  معظم 
برمجتها من أجل إعادة التأهيل تعرفوا هاد العملية ديال إعادة التأهيل 
هي ليست عملية مرتبطة بقطاع واحد وهو قطاع التربية الوطنية إنما 
هي عملية مرتبطة بالقطاعات الحكومية املختلفة سواء تعلق األمر 
بالنقل املدر�سي أو تعلق األمر باملسالك الطرقية أو تعلق األمر كذلك 
باإلطعام والداخليات وما إلى ذلك، كان عندنا واحد تجربة اللي هي مهمة 
جدا ونسعى إلى تقييمها وتعميمها هي تجربة املدارس الجماعاتية اللي 

تتعرفوا على أنها مدارس تقع في قريتين توجد في الوسط قرى معينة 
عوض ما نمشيوا للبناء املفكك اللي كان عندنا في مختلف القرى اللي 
كان عندنا في إطار إستراتيجية تقريب العرض التربوي من املواطنين اآلن 

هاد العملية يتم مراجعتها..

مايسدارئيساملجليل:

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

مانيئبامايسدامملفضلاماطيه0ي:

صالحة  تعد  لم  القروي  بالعالم  تعليمية  للمؤسسة  بالنسبة 
للتدريس لغياب املرافق من الصحة واملاء والكهرباء والبناية قديمة 
و جميع البنايات ديال العالم القروي كلهم مخرب ما فيه ما تشوف 
القروي  العالم  في  اللي كنعيش  بالنسبة  أنا  كلهم  للمدارس  بالنسبة 
وكنشوف ديك ال�سي ديك ال�سي ال يرثى لها، بالنسبة للمدارس جميع 
املدارس ال ماء ال ضوء ال كهرباء ال طرق بالنسبة للطرق حتى هما حتى 
للدراري، األطفال الصغار كيمشيوا مسافة ديال10 كلمتر،  بالنسبة 
10 كلمتر باش يجيوا يدرسوا، يدرسوا ال طريق ال ماء ال ضوء وبالنسبة 
أليام ديال البرد والشتاء كتجي الساعة في واحد الوقت محدد الدراري 
ما يصيبو�سي منين يدوزوا باش يوصلوا للعالم القروي، وشكرا السيد 

الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ طبعا تفضلي 
السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاغس لابدر ن:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، صراحة نتأسف جدا للوضع الذي تعرفه املؤسسات 
التعليمية في العالم القروي فهي تفتقر للشروط األساسية واإلمكانيات 
لتصل للمستوى املطلوب، هاد املؤسسات التعليمية إن وجدت ألن 
التعليمية  املؤسسات  فيها  كنلقاوش  القرويةما  الجماعات  من  عدد 
التعليم  مؤسسات  فيهاش  ما  اللي  القروية  الجماعات  بعض  وكاين 
وغنعطيكم  التأهيلي  الثانوي  التعليم  ومؤسسات  اإلعدادي  الثانوي 
بالضبط جماعة والد سلمان هاد  بإقليم آسفي  الوزير  السيد  مثال 
الجماعة اللي اليوم كتحتاضن مشاريع كبيرة وستحتضن مشاريع أكبر 
عندنا مشروع املحطة الحرارية عندنا مشروع ocp إلى غير ذلك ولكن 
تفتقر إلى إعدادية من بعد الوعود اللي تعطات باإلنجاز وما تنفذاتش 
من بعد املراسالت اللي دارت والجهود املبذولة ما كنلقاوش تغيير في 

أرض الواقع نريد من وزارتكم حل وحل سريع، شكرا.
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مايسدارئيساملجليل:

الكلمة لكم السيد النائب املحترم من الفريق اإلشتراكي تفضلوا.

مانيئبامايسداسعسدابيعزيز:

السيد الوزير، بالرغم أنه تيتعددوا املتدخلين فانتما الوزارة ديالكم 
هي املسؤولة عن القطاع، وبالتالي فانتما اللي مسؤولين بالدرجة األولى في 
وضعية املؤسسات التعليمية في الوسط القروي هي وضعية مأساوية، 
اليوم بالرغم أنها لبسات زي جديد بألوان مزركشة ولكن في األصل راه 
البنية جد متردية، فبدون ماء وال كهرباء وبدون سياجات وال أمن خاص 
وبدون مراحض، فهذا كيأثر سلبا على التلميذ وعلى األستاذ، وأضف إلى 
ذلك السكن الوظيفي، فاليوم ما كاينش مؤسسات تعليمية في الوسط 
القروي اللي عندهم سكن وظيفي، كيفاش بغينا هاد األستاذ يعطي 
مردودية إضافية للتميذ، أيضا التالميذ كيعانيوا، حتى الشركاء ديالكم 
جمعيات اآلباء راه حاصلين غير في النقل املدر�سي في الوسط القروي، ما 
بقات خدمة عندهم إال النقل املدر�سي، ألن انتما هزيتو يديكم السيد 
الوزير، إذن فالتلميذ أيضا يعاني مسافة التنقل وفي الثلوج وفي الجبال 
وفي السهول أضف إلى ذلك، السيد الوزير، أنه إيال كنا، فعال غنتكلمو 
نوفرو  املدر�سي خصنا  العرض  املدر�سي، فتقوية  العرض  تقوية  على 
جميع املستويات، اليوم اإلعدادي والثانوي راه من سابع املستحيالت 
في الوسط القروي، ونعطيكم نموذج في إقليم جرسيف جماعة وحدة 

في إقليم جرسيف اللي فيها ثانوية.

مايسدارئيساملجليل:

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

مانيئبامايسداعزاماد ناحلساي:

شك0مامايسداما0ئيس،

املؤسسات  يعني،  على،  كتحدثوا  أنتما  طبعا  الوزير،  السيد 
التعليمية في الوسط القروي عندنا 2 ديال مناطق قروية املنطقة ديال 
السهول املنطقة ديال عامر اللي واحد املجموعة داملؤسسات التعليمية 
في الحقيقة ما بقاتش فيها املواصفات ديال التدريس واستقبال ديال 
دالبراهمة  املدرسة  ديال  النموذج  ونعطيك  املغاربة  ديال  الوليدات 
2 اللي تسدات وما زال حتى اليوم ما كانتش فيها �سي إجراءات باش 
تستقبل الوليدات ما بغيناش يعاود يوقع االرتباك اللي كان في البداية 
ديال املوسم، فالسيد الوزير تنطالبوكم اتخاذ إجراءات مستعجلة إن 

شاء هللا؟ شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

التجمع  فريق  من  النائب  السيد  تفضلوا  النائب،  السيد  شكرا 
الدستوري.

مانيئبامايسداعبداماوى ىاخ0بوش:

ولو أن هاد التعقيب عندوعالقة مباشرة بالسؤال السابق الذي لم 
يطرح، ولكن ال بأس، حيث أن السيد الوزير غادي يكون حضر الجواب، 
في  تعاني  التعليمية  باملؤسسات  الدولية  الوزير يعني املسالك  السيد 
األقاليم الجنوبية من ندرة املراجع، إن لم نقل إنعدامها بالبت واملطلق، 
أيضا تعاني من ضعف التكوين ديال األساتذة خاصة في اللغات األجنبية 
وال سيما، نحن نعلم، أن هاد التكوين في هاد املسالك مبني أساسا على 

اللغات األجنبية؛

النقطة الثالثة وهي ضعف اإلقبال عليها، ضعف اإلقبال على هاد 
املسالك على اعتبار أن األهالي، يعني، لم يتم إقامة نوع من التحسيس 

وتوعية األهالي بأهمية املسالك الدولية؛

النقطة األخيرة السيد الوزير، وهي ضبابية الرؤية بالنسبة لخريجي 
هذه املسالك، الرؤية غير واضحة، وبالتالي أحيانا خريج املسلك ديال 
الدولي كيلقى راسو أنه يم�سي الكلية، وبالتالي فأشنا هي الجدوى من هاد 
املسالك الدولية إيال ما كانتش واحد الرؤية واضحة خاصة على مستوى 

التعليم العالي ديالها، شكرا السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

الرد ديالكم السيد الوزير على التعقيبات.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شك0مامايسداما0ئيسامملحترم،

ماييىةامانومبامملحترمين،

التحديد،  وجه  على  القروي  العالم  بالتعقيب حول  يتعلق  فيما 
غينفكرو �سي شوية منهجيا، هناك بعض القضايا الجزئية التفصيلية 
التي يمكن أن تحل على صعيد األكاديميات، بمعنى أنه يكون فيها حوار 
مباشر مع األكاديميات وأنتم تعلمون بأن األكاديميات هي مؤسسات 
أو  اإلعداديات  بإحداث  يتعلق  فيما  برمجتها  ولها  مستقلة  عمومية 
الثانويات أو التأهيل ديال املؤسسات التعليمية، وبالتالي يمكن أن تحل 

هناك؛

على  يدينا  هزيناش  ما  احنا  بالنقل  يتعلق  فيما  الثانية،  املسألة 
النقل، ال أبدا، النقل املدر�سي هو اختصاص فعال الوزارة، ولكنها تعمل 
فيه في إطار اتفاقية شراكة وتعاون مع الجماعات الترابية، وهذا حلنا 
لنا واحد العداد ديال اإلشكاالت، أنا اللي مقتنع به في األصل هو أن 
تجربة املدارس الجماعاتية اللي فيها السكن الوظيفي وفيها مكتبة، فيها 
قاعة لألنشطة وفيها داخلية وفيها مؤسسة تعليمية هذا هو الحل اللي 
في تقديري يمكن نمشيو فيه، قمنا بعملية التقييم ديال التجربة، واآلن 
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نحن بصدد تعميمها وأعتقد أنها تجربة يمكن أن تحل اإلشكال ديال 
التعليم في العالم القروي، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، نمر للسؤال املوالي وهو حول الصعوبات املتعلقة بتمويل 
برنامج مليون محفظة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداعبدامافتيحاماعوني:

مليون  برنامج  بتمويل  املتعلقة  الصعوبات  حول  الوزير،  السد 
محفظة؟

مايسدارئيساملجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا جزيال السيد النائب املحترم، أوال تتعرفو هاذ البرنامج ديال 
مليون محفظة راه غير اإلسم ديال مليون محفظة وإال فإن العدد هو 
4 ديال ماليين و260 ألف تلميذ اللي كيستافدو من هاذ املبادرة امللكية 
كما تعلمون، ويستفيد منها على وجه الخصوص وليداتنا في التعليم 
اإلبتدائي وخاصة في العالم القروي والتعليم اإلعدادي كذلك، املبادرة 
كما تعلمون انطلقت في -2008 2009 بموجب اتفاقية شراكة مع 22 
شريك، سواء تعلق األمر بالقطاعات الحكومية مؤسسات عمومية وكاالت 
مؤسسات بنكية بتحويل املبالغ املالية إلى الحساب الخاص بالجمعية 
املغربية لدعم التمدرس املفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، وتسهر 
وزارة اإلقتصاد واملالية على التنسيق بين األطراف املساهمة. هاذ العدد 
اللي هو كبير وكبير جدا، أوال تيمكن األسر من واحد الدعم مهم جدا 
لتمدرس أبنائها فيما يتعلق بتوفير العدة التعليمية والتربوية، إذا ضفنا 
ليها برامج الدعم األخرى بحال تيسير على سبيل مثال فكنكونو بالفعل 
نقدم خدمات مهمة جدا لفائدة أبنائنا ونخفف من الهدر املدر�سي، إال 
أن هاذ البرنامج كما تعلمون يعرف بعض اإلكراهات وبعض الصعوبات 
ونحن طبعا في شراكة دائمة ومتواصلة مع األطراف املساهمة فيه، 
وكذلك مع املمولين من أجل أن نجد الحلول لإلشكاالت التي توجد في 
بعض النقط، أما البرنامج برمته فله أهمية قصوى فيما يتعلق بدعم 

أبنائنا والتخفيف من الهدر املدر�سي، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، تعقيبكم السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداعبدامافتيحاماعوني:

السيد الوزير، هذه املبادرة التي تنبع من إرادة ملكية راسخة للنهوض 
ضمن  تندرج  احتياجا  األكثر  الفئات  أعباء  وتخفيف  املدرسة  بأداء 
توجه تضامني يقوم على دعم البعد اإلجتماعي لإلصالحات العميقة في 
قطاع التعليم، وتعكس املعطيات بجالء مدى أهمية الدعم اإلجتماعي 
املخصص للموسم الدرا�سي الذي تشكل املبادرة امللكية مليون محفظة 
التعليم  بقطاع  للنهوض  التضامني  البعد  تكريس  في  مكوناته  أحد 
إعطاء دفعة  في  واملتمثل  املبادرة  لهذه  الهدف األصيل  تحقيق  وكذا 
قوية لتعميم وإلزامية التعليم األسا�سي ضمانا لتكافؤ الفرص ومحو 
الفوارق اإلقتصادية واإلجتماعية بين املتمدرسين، محاربة اإلنقطاع 
الدراسة، توفير املحافظ والكتب واألدوات املدرسية، لكن كثرة  عن 
املتدخلين وتراكم الديون وعدم قدرة املمولين على الوفاء بإلتزاماتهم من 
بين 22 مساهم بقاو 9 ديال الشركاء ال�سيء الذي كان له انعكاسات على 
مستوى نجاعة تدبير هذا البرنامج، حيث تبين أن البرنامج استفاد منه 
غير املستحقين وهو ما يعني أن برنامج مليون محفظة استهدف األغنياء 
املستحقين  تمكين غير  الهشة، وسبب  الفقراء والطبقات  فضال عن 
من هذا البرنامج يعود لعدم مراعاة القائمين عليه املستوى السوسيو 
اقتصادي لألسر وحصر شروط اإلستفادة في شرط التسجيل في إحدى 
املؤسسات التعليمية التي يشملها البرنامج، وإزاء هذا الحيف نو�سي 
الحكومة بإعادة النظر في اإلطار التنظيمي املتبع حاليا قصد تجاوز كل 
اإلكراهات املتعلقة به وضمان اإلستعمال األمثل للموارد املالية ودعم 
املوارد املخصصة للبرنامج ملواكبة الحاجيات املتزايدة، وكذا وضع آليات 
جديدة تمكن من تحديد قائمة املستفيدين تأخذ بعين اإلعتبار مستوى 
دخل األسر مع اعتماده عند تحديد قائمة املستفيدين منه فضال عن 
السهر على توفير املحفظة املدرسية عند انطالق املوسم الدرا�سي وليس 

بعد مرور شهرين أو ثالث أشهر، وشكرا السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب.

التعقيبات اإلضافية؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاخد جلارضومني:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، صحيح أن هاذ البرنامج هو برنامج يعني تضامني 
وكنثمنوه كثيرا بإسم الفريق اإلستقاللي، وكاين عدة تجاوزات وعدة 
ال�سيء  التمويل وكتهم اإلستهداف األمثل، ولكن  اللي كتهم  إختالالت 
اللي ما كنردوش ليه البال واحنا خصنا نديرو واحد التقييم اللي هو 
هذا  من  كيتستافدو  اللي  كلهم  للمدارس  وماسح  وجريء  موضوعي 
البرنامج هو التلميذ في حد ذاتو اللي كيقرا بهاذ الكتب، فبرنامج مليون 
محفظة كنعرفو أن التجديد فيه أو النسبة الجديدة اللي كتلقاها كل 
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مؤسسة في بداية السنة فقط %15 مع العلم أن اإلكراه اللي كيواجهو 
التلميذ خصنا نحطو راسنا في مكان هاذ التلميذ بكل بساطة، ألن هو 
اللي كيكون كيستغل هاذ الكتب بكل أسف، فالكتاب هو في ملكية 
نظام  بعضيتهم،  من  كيشفرو  تالميذ  كاين  ممكن  مراهق  التلميذ 
اإلعارة كان فيه مشكل، كاين كتب تتلف، كاين اللي كيتسرق كاين 
عو الوثائق فنتخيلو النفسية ديال تلميذ في بداية املوسم 

ّ
اللي كيتقط

الدرا�سي وهو تلقى واحد الكتاب اللي هو ما فيه ما يتشاف مقارنة مع 
الزميل ديالو اللي خذا كتاب جديد، فبرنامج مليون محفظة كنقترحوأن 
يكون االستهداف بشكل اللي هو أمثل، عالش ما يكونش بذل ما نفقو في 
هاذ الصفقات وكيكون عندنا هاذ اإلختالف بين الثمن الحقيقي ديال 
املحفظة والثمن باش كتأدي عليه الدولة كنقترحوأن اإلستهداف يكون 
دائما كيكون بالثمن األولي ويكون للكتب فقط وما يكونش بالدفاتر 

مثال، بالتالي خصنا ننفكرو بالنسبة ... تكون أعلى، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة 
تفضل السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداموالياهشيمامملهيل0ي:

السيد كاتب الدولة ما فيها باس نذكروكم بالحادثة اللي وقعت في 
الخميسات وشيشاوة العام اللي فات ملي كنلقاو محفظة مكتوب عليها 
برنامج مليون محفظة بحال إيال كنقولولواحد التلميذ سير راك أنا ولد 
ي كيدخلو للقسم راه الفرق بيناتهم هو 

ّ
فقير وكنعرف بأن التالميذ مل

القراية وهو العلم، هذا من جهة في سؤال سابق السيد كاتب الدولة 
املتعاقدين  لألساتذة  اإلدارية  الوثائق  استكمال  بخصوص  سألناكم 
رناكم بالبيت الشعري قم للمعلم وفيه التبجيال كاد املعلم أن يكون 

ّ
وذك

رسوال. دبا ها العار كنقولك غير خلصو هاذ الناس السيد كاتب الدولة، 
راه رجل التعليم راه استثناء، راه احنا االجل منا كيدخل لدارو إيال عندو 
مشاكل مادية ما كيقدرش يتعامل مع وليداتوا ما كيسمحش حتى والدو 
يهضر معهم ألنه مزّير، عساك رجل التعليم 6 شهور هاذي ما مخلش 
مول الكرا كيطردو، مول الحانوت ما بقاش حامل يشوف فيه، وبغيتيه 
أنت يقّري ليك الوليدات؟ رغم ما يقال على التجربة ديال التعاقد ولكن 
عطوها ظروف باش تنجح غتقول ليا وزارة املالية هذا استثناء وزارة 
املالية إيال بغيتوها تحل املشكل، ولكن باش نخليو الناس 6 شهور ما 
مخلصينش وهما أصال الوضعية ديالهم ما�سي مريحة ونصيفطوهم 
يقريو وليدات في العالم النائي 5 ديال الشهور 6 ما مخلصينش راه 
ما�سي معقول السيد كاتب الدولة! هاذو خصهم استثناء خصهم تعامل 
خاص، راه وخا نعياو ديرو في البرامج راه في السيتينات احنا املدرسة 
العمومية اللي قرينا فيها راه كان رجل التعليم كيتخلص أحسن من 
القايد وأحسن من ضابط الشرطة وأحسن من البولي�سي، واجي دخل 

أنت جاوب في بالصتو السيد النائب.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب الكلمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداحيناعد لي:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، احنا ارتباطا باملوضوع 
فريق  في  أوال  بغينا  محفظة  مليون  ببرنامج  املتعلق  السؤال  موضوع 
العدالة والتنمية نأكدو على أن أهمية هاد البرنامج هم البرامج ديال 
التمدرس، لكن عندنا عليه  بالنسبة لدعم  املهمة  الدعم اإلجتماعي 
مجموعة من املالحظات تعتريه بعض النقائص التي نتمنى من الوزارة 

أن تعمل على تداركها:

أوال-كان هاد البرنامج كيدبروه السادة مديري املؤسسات التعليمية 
وباعتبارهم قريبين في الوسط املدر�سي وهما املسؤولين املباشرين على 
العملية اإلدارية في املؤسسة كانت األمور كتوصل في الوقت ديالها، اآلن 
تدبر لجن إقليمية على مستوى العماالت كاينة فيها إشكاالت وصعوبات 

تعتري هذا البرنامج.

األمر الثاني: البد السيد الوزير أن نعيد اإلعتبار للتلميذ من خالل 
إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها توزيع هاد ألن تيدار واحد الهالة 
كبيرة وكتكون واحد الوفد وفي مناسبة على كل حال كتخرج من الطابع 

ديالها االجتماعي املباشر وكتعطاها يعني قراءات أخرى.

األمر الثالث: هو في غاية األهمية أن هاد البرنامج راه يا هللا واصل ل 
30 %، 70 % كتب كلها ديال السنة املاضية وكتكون في النوعية ديالها 
ما�سي في املستوى الالئق نرجو أن يعاد تقييم هاد البرنامج ويدخل في 
إطار منظومة شاملة للدعم اإلجتماعي حتى يؤدي الوظائف والغايات 

املرجو منه، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، السيد النائب املحترم فريق التجمع الدستوري تفضلوا.

مانيئبامايسداعبداهللااميعوىي:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد كاتب الدولة هضرتي على برنامج تيسير أنه 95 % من إقليم 
عمالة أكادير إداوتنان هو مجال قروي جبلي ومنطقة هشاشة بينما 
تنلقاوا التالميذ ديال املنطقة ما كيستفدوش من هاد البرنامج ديال 
تيسير للتحويالت املالية املشروطة في إطار الحد من ظاهرة االنقطاع 
بالثانوي بسلكيه املمنوحين  املدر�سي، أما فيما يخص عدد التالميذ 
 13163 تلميذ من أصل  يتعدى1157  نصف منحة ومنحة كاملة ال 
املنحدرين من الوسط القروي. لهذا السيد كاتب الدولة نسائلكم عن 
أكادير  التالميذ ديال عمالة  التي سيستفيد منها هاد  املنح املدرسية 
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إدوتنان وكذلك برنامج تيسير واش هاد التالميذ غيستافدوا كاين برنامج 

تيسير مبرمج للسنوات املقبلة أم ال؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 

لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات تفضلوا.

ماتربسلا اددا زي0ا ماد الا كيتبا ماصادي،ا خيادا مايسدا
ماوطنسلا ماتكوينامملنهيا ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلايامملكلفا

بياتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شك0ماماييىةامانومبامملحترمين،

أوال دعوتكم إلى تقييم هاد البرنامج هذه دعوة نثمنها بالفعل وما�سي 

غير هاد البرنامج نعتقد أنه في برامج الدعم املدر�سي عموما سواء تعلق 

األمر بمليون محفظة أو برنامج تيسير أوغيرها تحتاج إلى أن نقوم بعملية 

تقييم حقيقي ونحاول ما أمكن أن نعيد تنظيم هاد املجال حتى يحقق 

األهداف املتوخاة منه. إذن كنسطر على أنه فعال هاد التجربة خصها 

تقييم، وفي أفق التطوير طبعا ورصد اإلختالالت أشار بعض السادة 

النواب املحترمين إلى أنه كانت هناك السنة املاضية بعض اإلختالالت 

كتسجيل مثال برنامج مليون محفظة كذا إلى آخره أنا أثمن عاليا بالفعل 

ما يمكن أن ترصدونه من إختالالت ونحاولوا ما أمكن أننا نعالجوها 

وراه نفس العملية اللي تمت في ما أشرتم إليه السيد النائب املحترم.

فيما يتعلق باإلستفادة راه ما عندناش في هاد البرنامج ديال مليون 
محفظة املستحقين وغير املستحقين، هذا الجانب النف�سي فيه بالنسبة 
للتالميذ مهم جدا ولذلك كما فاملبادرة معممة على تالميذ اإلبتدائي 
واإلعدادي ما عندناش في القسم مثال غادي ندخلوا ونقولوا هاد 4 ديال 
التالمذ غيستافدوا هادوا ما غيستافدوش بالعكس تفاديا لكل الحرج 
فهاد البرنامج معمم ولذلك نحن ال نتحدث عن أنه هاد الدعم كيم�سي 

لغير املستحقين.

فيما يتعلق بتكثيف املراقبة واآلليات ديال اإلشتغال سواء كان 
األمر يتعلق باملديرين ديال املؤسسة وجمعيات النجاح اللي كانت قبل، 
أو فيما يتعلق باللجان اإلقليمية الحالية في إطار عملية التقييم اللي 
تفضلتم بها كيمكن لنا نراقبو هاد املوضوع من بدايته إلى نهايته، وبالتالي 
نعيد النظر في برنامج تيسير، نعيد النظر في برنامج مليون محفظة في 
أفق التجويد واالستهداف حتى تحقق األهداف الرئيسية املخطط لهما، 

وشكرا جزيال.

مايسدارئيساملجليل:

السيدات  مساهمتكم،  حسن  على  الدولة  كاتب  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين، شكرا على حسن مساهمتكم وتعاونكم بعد 

استيفائنا لجدول األعمال. رفعتاملجليل.
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محض0املجليلاماييبعلا مايتين

ماتيريخ: اإلثنين 11 جمادى األولى 1439ه)29 يناير 2018م(.

ما0ئيسل: السيد ادريس اشطيبي النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

ماتوقست: ثالث ساعات وستة دقائق، ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الرابعة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعاي2:  لد 2ا
الحكومية التالية:

الداخلية؛ .•

العدل؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي .•

كتابة الدولة املكلفة باملاء؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية. .•

مايسدامىريسامشطسبي،ارئيساملجليل:

أش0فا علىا ما0حسما ماصالةا مايالما ما0حانا هللاا بيما
ممل0سلين.

افتتحت الجلسة.

مايسداماوزي0،

مايسدمتا ماييىةامانومبامملحترمون،

جدول  يتضمن  والتي  الشفهية  األسئلة  جلسة  في  مجددا  نلتقي 
أعمالها 31 سؤاال ترتبط بالقطاعات التالية:–من فضلكم السيدات 
والسادة النواب من فضلكم-، الداخلية، العدل، الشباب والرياضة، 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، القطاع 
املكلف باملاء، الشغل واإلدماج املنهي، وأخيرا األسرة والتضامن واملساواة 

والتنمية اإلجتماعية.

من فضلكم السيدات والسادة النواب خذوا مقاعدكم.

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

مايسدابواونامايياكاأمينامملجلس:

شك0مامايسداما0ئيس،

قراءة  إطار  في  املستشارين  مجلس  من  املجلس  رئاسة  توصلت 
بتحديد شروط  يتعلق   86.05 رقم  التنظيمي  القانون  ثانية ملشروع 
املواد  تعديل  بعد  وذلك  القانون،  دستورية  بعدم  الدفع  وإجراءات 
6و5و3 باإلضافة إلى املادة 17 مكرر، ومن الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية توصلت الرئاسة بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير املادة 32 من القانون التنظيمي 
رقم 0.65.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني 

ألعضائها.

- مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم املادة املواد 35.31.5 
من القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق باألحزاب السياسية كما تم 

تغييره و تتميمه.

- مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة التنموية القروية واملناطق 
الحدودية.

- مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 
يتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 92و49 من 

الدستور، كما تم تغييره وتتميمه.

- مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن 
إحداث صندوق اإليداع والتدبير كما تم تغييره وتتميمه.

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 
بشأن التفتيشية العامة للمالية.

نظام  لتدبير  املستقلة  الهيئة  بإحداث  يق�سي  قانون  مقترح   -
املساعدة الطبية.

- مقترح قانون يقت�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة 
مدونة التغطية الصحية األساسية.

- مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 
يتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 92 و 49 من 

الدستور كما تم تغييره وتتميمه.

بنتائج  تتعلق  بمراسلة  املجلس  توصل  الحكومة  رئاسة  ومن 
املحلية  اإلنتخابية  الدائرة  برسم  الجزئية  التشريعية  اإلنتخابات 
العرائش والتي أسفرت عن إعالن انتخاب السيد محمد سيمو من حزب 

الحركة الشعبية.

وتوصل املجلس كذلك من املحكمة الدستوري بقرار رقم 67.18 
اإلقتراع  نتيجة  إلغاء  إلى  الرامي  الطلب  بمقتضاه رفض  الذي صرح 
الجزئي الذي أجري في 5 أكتوبر 2017 بالدائرة اإلنتخابية املحلية أكادير 

إداوتنان.

توصلت رئاسة املجلس ب90 سؤاال شفويا، 113 سؤاال كتابيا، 109 
جوابا عن أسئلة كتابية، وتم سحب 46 سؤاال شفويا، كما تم سحب 
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سؤالين كتابيين في الفترة ما بين 22و 29 يناير 2013، شكرا السيد 
الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

شك0مامايسدامجمين،

مايسدمتا ماييىةامانومباماك0مم،

مايسداماوزي0،

د العالم يوم 24 يناير الجاري ألول مرة اليوم العالمي للثقافة 
ّ
خل

للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  اعتمدته  الذي  اليوم  وهو  اإلفريقية، 
والعلوم والثقافة، ولئن كان هذا اليوم اعترافا بمكانة الثقافة اإلفريقية 
ومساهمتها في إثراء الثقافة العاملية، فإنه يعكس العطاء الصخي، الثقافي 
والحضاري إلفريقيا، كما يجسد عاملية هذه الثقافة التي ال ترتبط فقط، 
والتزدهر فقط، وال تشع فقط في القارة اإلفريقية، بل تتجاوزها إلى 
مختلف القارات بما فيها أمريكا وأوروبا وغيرهما، يغذيها عطاء وحضور 
جاليات إفريقية أثرت املكونات البشرية لشعوب هذه القارات على مدى 
عصور، بل على مدى قرون. وليس هذا العطاء على إفريقيا بغريب، فهي 
صورة مصغرة للتنوع الغني للثقافة والتالقح الثقافي والتعايش الثقافي 
الذي ينبغي أن يكون عليه العالم. فمن املكون األمازيغي-االخوان من 
فضلكم، السيد النائب-إلى املكون العربي والزنجي واإلسالمي واملسيحي، 
إلى الثقافات واللغات املحلية العديدة، تنتصب قيم وحموالت إنسانية 
ثقافية  وإنتاجات  إفريقية عظيمة،  وحضارية وقامات فكرية وأدبية 
وتعبيرات رمزية ما أحوج عالم اليوم إليها في سياق طمس الهويات أو 

اإلستغالل الطائفي للهويات.

انتمائنا  على  التأكيد  نعيد  العالمي،  اإلفريقي  الثقافة  يوم  في 
بكونها أحد  ثقافة تفخر  العاملية.  املفتوح على  القاري  إلى هذا األفق 
مكوناتها اإلنسانية، وفخورون بالدفاع عنها، متعددة متنوعة متفاعلة 

ومتعايشة. تحية إذن إلى إفريقيا في يوم ثقافتها العالمي.

توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني، يخبر فيها طلب السيد الوزير، وزير الداخلية 
املتخذة  باإلجراءات  والخاصة  الخمسة،  الشفهية  األسئلة  تقديم 
تفضلوا  الجلسة.  بداية  في  القارس  البرد  ملواجهة  الساكنة  ملساعدة 

السيد الرئيس.

مانيئبامايسداعبداهللاابو منوا)نقطلانظيم(:

السيد الرئيس شكرا جزيال على إعطائنا الكلمة، نقطة نظام هو 
العمل ديال  الداخلي كيضبط  النظام  أننا عندنا نظام داخلي، هاد 
املؤسسة. وأساسا هو منبوع من الدستور. الفصل 100 واضح. الكلمة 
التي تفضلتم بها مهمة، لكن ما كاينش في النظام الداخلي، أشرنا لهذا 
املوضوع، كان عندنا أكثر منو وكتكون حاالت ديال وفيات ديال رجاالت 

الدولة، وقلنا هاد ال�سي خصو يتناقش في املكتب ويجينا، ألن سولت 
اإلخوان في املكتب هاد ال�سي لم يناقش في املكتب. ولذلك أرجوكم، ثم 
أرجوكم، ثم أرجوكم، هاد ال�سي قلناه للسيد الرئيس، كيغتنم الفرصة 
ديال وجود بعض الحاالت كتكون عندنا، كنغمضو عينينا. ولكن في كل 
جلسة أن نخلد أيام إلى غير ذلك، فأرجو اإلنتباه أن عندنا نظام داخلي، 
وأنا أغتنم هذه الفرصة بأن أحد القراء ديال اململكة املغربية، والذي 
يشهد له الجميع اللي هو ال�سي التهامي الراجي الهاشمي توفي اليوم، كان 

األولى أن نقرأ عليه الفاتحة، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا.

مانيئبامايسداسعسداماتدال ي:

السيد الرئيس، جرت العادة والعرف أن نقطة نظام تعطى في تنبيه 
السيد الرئيس في تسيير الجلسة، ما�سي مداخلة هللا يخليك السيد 

الرئيس، إيال كان هكذا راحنا مستعدين نديروا مداخالت.

مايسدارئيساملجليل:

من فضلك أ ال�سي بووانو من فضلك، من فضلك من فضلك عبر عن 
رئيه خليناك انت عبرت عن... وتكلموا معايا، تكلموا معايا انا، تفضلوا أ 
السيد..، السيد النائب ما عطيتكش الكلمة هللا يخليك. تفضل السيد 

النائب.

مانيئبامايسدامحاداأبدرمرا)نقطلانظيم(:

شكرا السيد الرئيس، انا ما غاديش ناقش األمور التي تهم القانون 
الداخلي، ألن القانون الداخلي واضح، وكذلك لن أناقش األهمية ديال 
ما تفضلتم بذكره وحنا معكم فيه، على كل حال أنا املالحظة ديالي هي 
تهم عالقة املجلس املوقر مع الحكومة، اللي هو مالحظ أنه هناك بعض 
القطاعات الوزارية متتحضرش أو تتحضر نادرا للمجلس املوقر،هنا 
تيطرحوا تساؤالت كثيرة، مع العلم أنه املسؤولين أو الرؤساء ديال هاد 
الهيئات السياسية ينخرطون وبصحتهم في األمور ديالهم الحزبية لغير 
ذلك، فحنا نتمسك بما هو مذكور في عالقاتنا ما هو مذكور في عالقتنا مع 
الحكومة إلى اسمحتي هللا يخليك أ السيد الرئيس، متمسكين بالقانون 
اللي تينظم عالقة املجلس املوقر مع الحكومة، الحكومة خاصها تحتارم 
ما�سي بخاطرها خاصها تحضر لهنا، تتحضر باش تجاوب على تساؤالت 
املواطنين، ولكن باش وزير يحضر مرة واحدة في خمس شهور هاد ال�سي 

غير مقبول، دقيقة دقيقة انتهت، السيد الرئيس غير نقط نظام....

مانيئبامايسدانوراماد نامضسينارئيساماف0يقامالستقالليا
الوحدةا ماتعيىاسلا)نقطلانظيم(:

فعال السيد الرئيس، نفس املالحظة سجلتوها وهو أننا استمعنا إلى 
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املراسالت التي توصل بها املجلس الرئاسة مشكورين، ولكن أن نحول 
هذه الجلسة إلى وكالة أخبار، راه ما�سي اختصاص ديالنا السيد الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

أذكركم أننا ما�سي املرة األولى، يوم فاز املنتخب الوطني إتفقتم، 
ومحطات أخرى، إذن إذا كانت ال تهمكم الثقافة اإلفريقية...، ال إيوا 
تكلمتوا متخليونيش نتكلم، أعطيتكم الكلمة ال�سي بووانو، هللا يخليك، 
النائب،  السيد  النائب،  السيد  واخا،  واخا  اآلخر،  الرأي  تقبلون  ال 
النائب غنطبق  السيد  القانون،  أنبهك غنطبق معاك  النائب  السيد 
معاك القانون، السيد النائب اجلس أ السيد النائب راه كتشوش على 
الجلسة، تشوش على الجلسة، خليوني نتكلم، اجلس أ السيد النائب، 
النظام... قرا  النائب  السيد  أ  القانون  وقرا  الثاني،  التنبية  اجلس، 

اجلس، لك الكلمة، مازال ما كملت.

مانيئبامايسداشق0مناأميمارئيساماف0يقامالشترمكيا)نقطلا
نظيم(:

شك0مامايسداما0ئيس،

مايسداما0ئيسامملحترم،

مايسدمتا ماييىةامانومبامملحترمين،

الحال.  بطبيعة  الداخلي  للنظام  نحتكم جميعنا  أنه  على  أعتقد 
وأحيانا كيفما قال ال�سي بووانو يتم ليس التغا�سي على بعض األشياء 
النظام  عليه  ينص  لم  وإنم  حتى  الجلسة  داخل  يتم  ما  ألنه  ولكن 
الداخلي، فإنه اليخالف النظام الداخلي، وهادي النقطة األساسية. 
وبالتالي أعتقد على أن ما يجب، وهذا أمر يجب أن يتطرق إليه املكتب 
وكذلك ندوة الرؤساء واجتماع الرؤساء، فإما أن نتعاطى مع النظام 
الداخلي بحذافيره، وال مجال ألي اجتهاد يذكر، ألن ما يمكنش نتعطاو 
في جانب، نقبلو بواحد األشياء، وفي جانب نعارضوها. يا إما سنحتكم 
للنظام الداخلي وال مجال ألي اجتهاد، حتى وإن لم يكن يخالف النظام 
الداخلي، وإما بأننا سنسمح من حين آلخر كلما اقتضت الضرورة بذلك، 
بأن يكون هناك نوع من اإلجتهاد، مادام لم يخالف النظام الداخلي. 

شكرا السيد الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

تفضل السيد الرئيس.

مانيئبامايسدامىريسامجزميامالىري�سيارئيساف0يقاماعدمالا
 ماتناسلا)نقطلانظيم(:

السيد الرئيس، أنا تدخلت عاود ثاني مرة أخرى حرصاعلى تطبيق 
لتطبيق  تنبه  ومنين  الجميع،  ديال  رئيس  انت  أوال  الداخلي.  النظام 
النظام الداخلي فحرصا على هيبة هذه املؤسسة. وبالتالي ال يمكن أن 

تنعت أي جهة أو أي نائب أو أية نائبة بأنها عندها موقف من ثقافة 
ما. هاد املسألة خصها تسحب. ثانيا ال يمكن لكم أن تتوجهوا إلى نائب 

باالنذار األول واإلنذار الثاني......

مايسدارئيساملجليل:

... أه أه عرقلة عرقلة...ال ال ما يقوليش ما عنديش الحق...... أنا 
الرئيس عاود...

مانيئبامايسدامىريسامجزميامالىري�سيارئيساف0يقاماعدمالا
 ماتناسلا)نقطلانظيم(:

.... املسألة الثالثة، السيد الرئيس ال كاين النظام الداخلي طبقو ما 
توجهش بإنذار األول والثاني، املسألة الثالثة واألخيرة، كاين بزاف ديال 
األمور مهمة، ولكن النظام الداخلي حدد ما نقوم به داخل هذه الجلسة. 
ما�سي لى جات لو على راسوا �سي حاجة مهمة يجي يقراها علينا. وحنا ملي 
كتنتافقو داخل املجلس، داخل املكتب أو داخل ندوة الرؤساء على أمر، 
ملي تكلمتو على الفريق الوطني هذاك كان قرارعلى مستوى املكتب وعلى 
مستوى ندوة الرؤساء. أماهذا األمر فهو تصرف فردي وليس تصرف....

مايسدارئيساملجليل:

صافي انتهت الدقيقة. أجيبك.... تفضل ال�سي رشيد....

مانيئبامايسدارشسداحاونيا)نقطلانظيم(:

السيد الرئيس، اليوم هادي جلسة دستورية، وجلسة اليوم مع 
األسف كنعطيو واحد الصورة للمواطنين واملواطنات اللي كاينة أولويات 
اللي خصها تطرح. اليوم أعتقد ال مجال للمزايدات أرجوكم. الناس راها 
كتعاني في صمت وكتنتظر أجوبة اليوم منا كبرملانيين وكحكومة. السيد 
في  يتدرس  الداخلي. كنتمنى  القانون  النائب قدم نقطة نظام فإطار 

املكتب ويتخذ قرار نهائي ونتجاوزو هاد ال�سي رجاء، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

إذن سندرسه في املكتب، سيحال على املكتب التخاذ القرار املناسب.

إذن حضرات السيدات والسادة نبسط األسئلة الشفهية املدرجة 
في جدول أعمالنا، نعم، ال، أرجوك أرجوك احتفض بها ملرة أخرى، 

بدينا هللا يخليك إيال أمكن.

إذن قطاع الداخلية وفيما يلي 5 أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق 
األمر بمعاملة ساكنة املناطق الباردة مع البرد والثلوج، لهذا من فضلكم، 
لهذا سيتم طرحها، قبيلة كان سكات، انا خصني شوية ديال الصمت، 
لهذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد 

الوزير.

إذن السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي هاد السؤال مشكورا.
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مانيئبامايسداأحادارشسدي:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير املحترم، يعاني املواطنون في املناطق الباردة سيما تلك 
التي تعرف تساقطات تساقط كميات مهمة من الثلوج، معاناة ..

مايسدارئيساملجليل:

تفضل السيد النائب.

مايسداأحادارشسدي:

السيد الوزير املحترم، يعاني املواطنون في املناطق الباردة سيما تلك 
التي تعرف تساقط كميات مهمة من الثلوج معاناة كبيرة بسبب البرد 

القارس، الذي يخلف سنويا عددا من الضحايا خاصة األطفال والنساء 

الحوامل، بسبب العزلة والهشاشة والفقر. لذا نسائلكم السيد الوزير، 

عن التدابير التي ستتخذها الحكومة إلنقاذ هذه املناطق؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

السؤال الثاني في هذا املوضوع للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي هاد 

السؤال.

مانيئبامايسداماكبيراقيىة:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، تجتاح العديد من املناطق بالبالد موجة من البرد 

القارس، مما أثر بشكل كبير على ساكنة هذه املناطق. فما هي اإلجراءات 

التي تنوي الحكومة اتخاذها في هاد الباب؟ شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 

األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

مانيئبامايسدةام0يما حيية:

إتخذتها  التي  املستعجلة  نسائلكم عن اإلجراءات  الوزير،  السيد 

حكومتكم ملساعدة ساكنة املناطق الجبلية على مواجهة موجة البرد 

القارس؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال 

التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي هاد السؤال.

مانيئبامايسداموالياعبيساماومغيري:

السيد الوزير املحترم، عرفت بالدنا مؤخرا تساقط كميات كبيرة 
من الثلوج ببعض مناطق اململكة وموجة سقيع حادة، لذا نسائلكم 
عن اإلجراءات التي اتخذت ملساعدة ساكنة هذه املناطق لتجاوز هذه 

الظروف املناخية الصعبة؟

مايسدارئيساملجليل:

السؤال الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
الحركي، فليتفضل أحد واضعي هاد السؤال.

مانيئبامايسداسعسداماتدال ي:

السيد الوزير، على إثره موجة البرد القارس ما هي اإلجراءات التي 
اتخذتموها أو ستتخذونها في املستقبل؟

مايسدارئيساملجليل:

جواب السيد الوزير، تفضلو للمنصة السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

مايسداما0ئيس،

مايسدمتا ماييىةامانومبامملحترمون،

اسمحوا لي أوال أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشكر للسيدات 
والسادة النواب املحترمين لتطرقهم لهذا املوضوع الهام الذي يعكس 
اإلهتمام الذي يوليه مجلسكم املوقر للوضعية التي تعرفها بعض جهات 
اململكة في ظل األحوال الجوية التي تتسم ببرد قارس وتساقط كثيف 
للثلوج باملرتفعات. وإذ نحمد هللا على التساقطات املهمة التي شهدتها 
مختلف مناطق اململكة، مما سينعكس بال شك على املوسم الفالحي 
وأحوال الفالحين إن شاء هللا، فإننا نواكب كذلك باستمرار ما يترتب 
عن هذه التساقطات واألحوال الجوية الصعبة املرافقة لها من أثر على 

الساكنة ومستخدمي الطرقات.

لصاحب  السامية  املولوية  للتعليمات  وتنفيذا  الصدد  هذا  وفي 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، دأبت وزارة الداخلية 
على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير من خالل إعداد مخطط 
وطني سنوي شامل ملواجهة اآلثار السلبية ملوجة البرد بشكل منتظم 
الحكومية  القطاعات  املتدخلين من  كل  مع  تشاركية  منهجية  ووفق 

املعنية.

املعتمدة  الرئيسية  املحاور  على  الوطني  املخطط  ويرتكز  وهذا 
باألساس على:

تبني تدابير استباقية للتخفيف من آثار البرد، من آثار موجة البرد 
القارس وتساقط الثلوج والتي من شأنها مساعدة السكان املتضررين 
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على تجاوز الوضعية الصعبة من خالل تفعيل مركز للقيادة واليقظة 
على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق 

عمليات التدخل؛

تفعيل اللجان اإلقليمية لليقظة والتتبع والتقييم املستمر للوضعية 
امليدانية؛

ضمان التموين العادي للمناطق املعنية باملواد األساسية الضرورية 
وبمختلف وسائل التدفئة؛

السهر على توفير وتوزيع العلف للماشية نظرا العتماد ساكنة هذه 
املناطق على تربية املوا�سي؛

تحديد أماكن التخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف املندوبية 
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

تأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات اإلسعاف التابعة لكل من 
الدرك امللكي ووزارة الصحة إلنقاذ السكان املتواجدين في حاالت حرجة 

واستعجالية كالنساء الحوامل؛

تعبئة اآلليات التابعة ملصالح الدولة وكذا تلك التي هي في ملك 
الخواص وتموقعها بالقرب من املسالك املهددة باالنقطاع من أجل فك 

العزلة؛

مواصلة أشغال ربط هذه الدواوير واملداشر بالشبكة الهاتفية؛

وبأمرمن صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، 
تمت إقامة مستشفيين عسكريين ميدانيين بكل من إقليم شيشاوة 
بالجماعة القروية لالعزيزة وإقليم تنغير بالجماعة القروية ألمسمرير، 
كما تم إحداث مستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت 

بدائرة إملشيل.

واهتماما باملواطنين املتأثرين بشكل مباشر بسوء األحوال الجوية 
انطلقت عملية توزيع املؤن الغذائية واألغطية داخل األقاليم املحصية 
22 إقليما تشمل 1205 دوار تابعا ل 169 جماعة، وخاصة األقاليم 
التالية: الحوز، الحسيمة، بني مالل أزيالل، بوملان، شفشاون، خنيفرة، 

إفران، ميدلت، تاوريت، تارودانت، تازة، تنغير، صفرو وشيشاوة.

من جانب آخر انكبت املصالح املتدخلة على فتح ما يقارب 10 طرق 
وطنية و18 طريق جهوية و46 طريق إقليمية، كما تم فك العزلة على 
أزيد من 158 دوار وتأمين الولوجية لحوالي 191 دوار التي يصعب الولوج 
إليها وذلك على إثر التساقطات الثلجية التي سجلت في بعض أقاليم 

اململكة؛

تعبئة أزيد من 729 آلية إلزاحة الثلوج و533 منها تم توفيرها من 
طرف العماالت واألقاليم املعنية؛

السهر على ضبط عمليات وضع الحواجز الثلجية لحماية مستعملي 
الطرقات التي من املرشح أن تعرف انقطاعات؛

بإيداعهم بوحدات  6240 شخص بدون مأوى  بأزيد من  التكفل 
استقبال آمنة قابلة من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد القارس، 
وذلك من خالل تقديم الخدمات اإلنسانية لهم من إطعام وتطبيب 

وكذا إيواء جزء مهم منهم؛

إحصاء وتتبع 3742 امرأة حامل حيث تم التكفل لحد اآلن ب 274 
امرأة مقبلة على الوالدة باملراكز الصحية أو دور األمومة إسوة بما تم 

القيام به في املوسم املا�سي؛

 43 وحوالي  املمرضين،  من   1950 من  وأكثر  طبيب   660 تعبئة 
مستشفى تابع لوزارة الصحة و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 

سيارة إسعاف خالل هذه املرحلة؛

والداخليات  الطالبات  دار  أو  الطالبة  دار  سواء  الطلبة  مراكز 
واملستشفيات واملراكز الصحية ودور األيتام باألغطية؛

برمجة تنظيم 371 قافلة طبية في إطار تفعيل برنامج رعاية 2017-
2018 لفائدة ما يما يقرب 207 ألف شخص إلجراء فحوصات مجانية 
وتوزيع األدوية عدد الدواوير املعنية بموجة البرد، وذلك بتنسيق مع 

النسيج الجمعوي واملندوبيات اإلقليمية لوزارة الصحة؛

تعبئة مروحيات تابعة لوزارة الصحة من أجل تقديم الدعم لفرق 
مساعدات  إيصال  أو  املستعجلة  الحاالت  إلجالء  وخاصة  التدخل 

غذائية للبلدات املعزولة؛

مستعملي  إليواء  الثلوج  مالجئ  تجهيز  على  املعنية  املصالح  حث 
الطرق عند اإلقتضاء؛

الثلوج احترازيا  إزاحة  آليات  التعاقد مع عدد إضافي من سائقي 
لتغطية أكثر من خمسة آالف كيلومتر من الطرقات املغطاة بالثلوج 

لتأمين سالسة املرور وضمان سالمة املواطنين؛

تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية إلرشاد مستعملي الطريق حول 
االنقطاعات املحتملة؛

الغاية  لهذه  املعبأة  املروحية  الطائرات  لنزول  900 منصة  تهيئة 
والتابعة ملصالح الدرك امللكي ووزارة الصحة؛

تغطية 1075 دوار بشبكة الهاتف الخلوي ويجري العمل على تفعيل 
برنامج خاص لتغطية ما تبقى بالهاتف عبر األقمار اإلصطناعية؛

كما يجري العمل على دراسة تعزيز شبكات محطة الرصد الجوي 
ملراقبة أو، عفوا، شبكات محطات الرصد الجوي ملراقبة ورصد الحاالت 
الجوية وعناصر الطقس املختلفة من خالل إضافة 130 محطة موزعة 

على مستوى األقاليم املعنية؛

مايسداما0ئيس،

مايسدمتا ماييىةامانومبامملحترمون،
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ال بد من التأكيد على أن مختلف مصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع 
جميع القطاعات الحكومية املعنية معبأة باستمرار للتدخل والتخفيف 
من أثر موجة البرد، كما ال يفوتني في الختام أن أنوه بالروح العالية 
والتعبئة الكبيرة التي تميز جميع املتدخلين لفك العزلة ودعم الساكنة 
والتخفيف من آثار األحوال الجوية من إدارة ترابية ومصالح أمنية من 
درك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة وكذا ممثلي املصالح الخارجية 

املعنية، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، تعقيب، فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسداعا0امحاين:

شكرا السيد الوزير املحترم، طبعا بدورنا نثمن كل هذه الخطوات 
وهاد اإلجراءات التي قامت بها وزارتكم وخاصا في إطار املخطط الوطني 
معاناة  املحترم،  الوزير  السيد  لكن  قمتم،  التي  اإلستباقية  والتدابير 
ساكنة هذه املناطق الباردة والتي تعاني من البرد القارس ومن الثلوج 
معاناتها كبيرة جدا، خاصة مع وسائل التدفئة، وسائل التدفئة التي 
تحدثتم عنها السيد الوزير غير كافية، فأغلب الوسائل التي تستعملها 
ساكنة املنطقة هي الحطب والفحم الحجري وغاز البوطان، فالحطب 
كتعرفوا السيد الوزير أن املندوبية السامية للمياه والغابات كتدير 
مجهود كبير باش تحافظ على هاد الثروة هادي، فبالتالي هاد الوسيلة 
هادي أصبحت غير كافية واملواطنين يتعرضون لعقوبات في هاد املجال.

الفحم الحجري السيد الوزير، راكم شفتو غير هادي أسابيع توفاو 
2 دالناس في سميتو في املنجم واللي تيخّرجوا هاد املادة هادي باش 
يستافدوا منها الساكنة، ولكن، لألسف، الناس سماسرة هم الذين 

يستفيدون استفادة كبيرة في هاد املجال هذا.

وبالنسبة للغاز البوطان وما يشكله من خطورة السيد الوزير على 
الساكنة وعلى صحة الساكنة، رغم ذلك غير إقليم ميدلت مثال، الثمن 
ديالو ما �سي هو الثمن اللي كيتباع به في مختلف املدن، البوطة الكبيرة 
كتباع ب 44 درهم، البوطة املتوسطة 22 درهم، البوطة الصغيرة ب 11 
درهم بزيادة ديال درهم و2 دراهم و4 دراهم في البوطة، فبالتالي السيد 
الوزير، نتمنى هللا أنكم تديروا مجهودات أكثر في هاد املجال باش تفكوا 

العزلة عن املناطق وخاصة دعم املرأة القروية..

مايسدارئيساملجليل:

املحترم،  واملعاصرة  األصالة  فريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة.

مانيئبلامايسدةام0يما حيية:

السيد الوزير، نثمن عاليا التعليمات السامية لصاحب الجاللة 

التي عودنا عليها دائما في مثل هذه الظروف الصعبة، ولكن السيد 
الوزير أنتم كحكومة تتخذون تدابير فقط كردة فعل، لألسف نالحظ 
تنهجها  وارتجالية  ترقيعية  سياسة  وارتجالية،  ترقيعية  سياسات 
وشاملة  متكاملة  سياسة  نهج  في  التفكير  يجب  حين  في  حكومتكم، 
متوازنة  تنمية  إلى  يحتاج  الجبل  الجبلية،  باملناطق  خاصة  وناجعة 
تنمية  في  التفكير  يجب  لذلك  إحسانية،  مقاربة  إلى  وليس  ومنصفة 
هاد الساكنة ديال املناطق الجبلية اقتصاديا واجتماعيا حتى يتسنى 
لهم توفير ظروف العيش الكريم بأنفسهم، اشنو كتنتظروا من ساكنة 
أصبحت تائهة واش تفرح بهاد التساقطات الثلجية اللي نقذات املوسم 
الفالحي وساعدات منابع املياه أنها ما تجفش أو أنها تحّصر على الوضعية 
املزرية اللي كتعيشها في كل تساقط ديال الثلوج، الجبل أعطى للمغرب 
حتى  والو،  اعطيتوهم  كحكومة  أنتم  ولكن  الكثير،  ال�سيء  وأعطى 
سياسات قطاعية ما استاطعتوش أنها تبلوروها تكون خاصة بالجبل، 
ما بقاش مقبول أنكم تشوفوا فينا أو ال يتشفى فينا �سي حد ولو بعيون 
الرحمة، بغينا حلول جذرية، الجبل هو عالي وبغيناه يبقى عالي دائما، 
وهنا اسمحوا لي، السيد الوزير، نعطيكم املثال بإقليم بني مالل بجبال 
إقليم بني مالل اللي هي خزان للمياه باملغرب كامل ولكن ال زال يعاني 
من الحيف، هاد املستشفيات العسكرية املتنقلة اللي تكلمتوا عليها ما 
كايناش في إقليم بني مالل، ما كايناش في جبال إقليم بني مالل وحتى 
ما كتشوفرش على أسطول قوي من كاسحات الثلوج اللي كتمكن من 
فتح الطرق واملسالك بالسرعة املطلوبة، هذه مناطق ذات احتياجات 
خاصة، تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى تدفئة، يجب أن تتمتع بأثمنة 

رمزية وتفضيلية..

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسدامواوىاب0كي و:

شك0مامايسداما0ئيس،

حنا بدورنا تنثمنو االلتفاتة املولوية لهاد املناطق الجبلية، ونثمنو 
كذلك العمل اللي تتقوم به الحكومة وباألخص هاد السنة اللي هي في 
الحقيقة سنة استثنائية أن هناك عمل قامت به الحكومة وتشكر، 
مناسباتي،  غير  ال�سي  هاد  يبقى  بغيناش  ،ما  الرئيس  السيد  ولكن، 
خصنا تقنين هاد العملية باش تبقى عملية دائمة وكذلك ما بغينا �سي 
هاد األقاليم تبقى دائما نخدمو فيها باملناسبة ديال الثلج وباملناسبة..، 
بغينا هاد األقاليم تكون أقاليم حتى هي تساهم في التنمية ديال البالد، 
بغينا هاد األقاليم يكون عندها واحد النموذج تنموي خاص بها، باش 
تجلب حتى هي اإلستثمارات وباألخص اإلستثمارات السياحية، باش 
فهاد املناسبة ما يولي �سي هاد ديال البرد، ما نوليو �سي غير في عزلة، 
خصنا نجلبو السياح ونجلبو املستثمرين في هاد املناسبة، ما خصنا �سي 
هاد األقاليم غير نسكتو عليها كتجي هاد املناسبة ونبقاو نهضرو عليها، 

اقاليم هاذ األقاليم راه مهمة جدا.
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مايسدارئيساملجليلا:

شكرا السيد النائب، آخر تعقيب الفريق..، شكرا السيد النائب 
آخر تعقيب للفريق املحترم الفريق الحركي تفضلوا، نعم فريق التجمع 
الدستوري صافي االستقاللي اسمح لي تفضل ال�سي ما عليش تفضل، ما 

عليهش، نفس التعقيب، تفضل.

مانيئبامايسداسعسداماتدال ي:

شك0مامايسداما0ئيس،

بها  كتقوم  اللي  الجبارة  املجهودات  ننكر  ال  احنا  الوزير،  السيد 
في  الوزارات األخرى املشتركة  باقي  أو  الداخلية  الحكومة سواء وزارة 
لكن  آخره،  إلى  التجهيز  الطرق،  الصحة،  فيها  بما  القطاعات  جميع 
السيد الوزير كما سبقوني بعض الزمالء احنا كنتمناو أن هاذ السياسة 
اللي خصنا ناخذو في إطار السياسة الجبلية تكون عندنا واحد الخلية 
في  مستمرة  وتكون  الجبل  سياسة  ديال   en permanence مستمرة 
الصيف ما�سي دابا، نكونو في إطار الصيف نكونو وجدنا اإلستراتيجي 
ديالنا وجدنا امليزانيات ديالنا نكونو واجدين على كل حاجة تكون واجدة 
باش نغيثو هاذ الناس، كذلك احنا كنشوفو عن طريق الشاشة واحد 
العدد ديال األشياء تتوصل من ماكلة وغطا وكل �سي لو حبذا أن حتى 
مواد التدفئة توصل لهاذ الناس وتكون إما بأثمنة رمزية أو تكون باملجان 
ألن التدفئة راه قبل املاكلة راه كيتمناوه هاذوك الناس، وشكرا السيد 

الرئيس.

مايسدارئيساملجليلا:

تعقيب الفريق املحترم الفريق اإلستقاللي، تفضل.

مانيئبامايسداماكبيراقيىة:

السيد الوزير، بدورنا نثمن مبادرة صاحب الجاللة بالنسبة لهاذ 
املوجة ديال البرد، ولكن لألسف بعض املناطق خاصة املنطقة الشرقية 
وإقليم فكيك على وجه الخصوص كتعيش مأساة في فصل الشتاء 
ملاذا؟ ألنه أوال هاذ الدعم وهاذ املساعدة ال يصل إلى جميع املناطق 
كذلك الدعم اللي خصو يكون نحن نريد أن يكون دعما يعني حقيقي في 
جميع املناسبات وطيلة السنة ما�سي فقط في موجة البرد ألنه ملا كيكون 
في موجة البرد الجميع يبغي يستافد منو، وبالتالي الساكنة ديال املنطقة 
خصكم تعرفو السيد الوزير بأنه كاين الناس اللي كيسكنو تحت الخيام 
طيلة السنة راه ما عندهم ال دار وال قزدير وال حتى �سي حاجة، األعالف 
اللي تكلتو عليها السيد الوزير راه كاين الناس العائالت اللي وصالتهم 3 
 يعطيها 

ّ
ديال األكياس ديال الشعير، واش ياكلها هو والوليدات ديالو وال

للماشية ديالو؟

مايسدارئيساملجليلا:

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

مانيئبامايسدامملصطفىامملخنترا:

بيماهللااما0حاناما0حسما صلىاهللااعلىاسسدنيامحادا علىا
آاها أصحيبهاألاعين،

مايسداما0ئيس،

ماييىةاماوزرمء،

إخومنياأخومتيامانومبامملحترمين،

نشكرو سيدنا هللا يجازيه بخير على هاذ املبادرة اللي دار، فكر هاذ 
الفقراء كنطلبو هللا سبحان وتعالى يعاونو وينصرو على والد الحرام، 
السيد الوزير هللا يجازيك بخير هاذ املبادرة زينة درتوها في الجبال وفي 
 40% إقليم جديدة عندنا  إقليم جديدة راه  لينا  كذا، ولكن تفكرو 
و%50 ضعفا، راه خاصكم تشوف غطاه كيف داير وتشوف السكنى 
ديالو كي داير تفكروهم حتى أنتما هللا يجازيكم بخير، راه ماش البرد اللي 

ضارهم، راه ضارهم حتى خصهم ما ياكلو هللا يجازيكم بخير، وشكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل 
تفضلوا ال�سي رشيد.

مانيئبامايسدارشسداملحاوني:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، عدد من األقاليم الجبلية كتعاني ظروف جد صعبة 
في فصل الشتاء وخارج فصل الشتاء ما نكروش املجهودات اللي كتقوم 
اللي  التجهيز  بها السلطات املحلية خصوصا في فصل الشتاء ووزارة 
فكات العزلة على بعض املناطق، ولكن اإلشكال الحقيقي السيد الوزير 
وهو هاد األقاليم خصها تنمية شاملة، خصها واحد املخطط، التفعيل 
ديال الصندوق ديال التنمية القروية، لحدود الساعة املواطن راه ما 
ملسش هاد الصندوق األثر ديالو املواطن راه ما زال ما ملس حتى حاجة، 
كنهضروا باملاليير كنهضروا على املشكل كمي بالفلوس ولكن ما كاينش 

مشاريع اللي..

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ إذن السيد 
الوزير ردكم.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

شك0مامايسداما0ئيس،

ما غنطولوش غير بسرعة فيما يخص التدفئة حقيقة كاين إشكالية 
كبيرة ألن الخيار اللي عندنا الخيارات اللي عندنا محدودة بين البوطة، 
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الغال ديالو والتواجد ديالو، الحطب، اآلن نحن في واحد إيجاد حلول مع 
املياه والغابات من أجل تعميم واحد التجربة اللي دراوها واللي عطات 
األكل ديالها في بعض املناطق اللي هي طريقة التدفئة اللي ما كتستهلكش 
الحطب بحال كيستهلكوا التدفئة العادية غنحاولوا ما أمكن أننا في 

القريب العاجل إن شاء هللا نعمموا هاد التجربة.

النقطة الثانية هذا برنامج ما�سي رد فعل هو برنامج حكومي اللي 
كيتخطط له ما�سي فقط في فصل الشتاء قبل من وقت الشتاء يعني 
لهاد املرحلة  ابتداء من فصل الصيف، الحكومة كتخطط وكتوجد 
اللي هي مرحلة صعيبة اللي تتعرض بالدنا كل سنة. وكنوجد اإلمكانيات 
املادية وكتوجدهم على أرض الواقع باش حيث كتجي هاد ألن موجة 
اللي  الوقت  في  نكونوا موجودين  يعلم وخاص  ما  بال  راه كيجي  البرد 
كيجيوا هاد األحوال الجوية، الحكومة كتقوم بالعمل ديالها الالزم باش 
توجد هاد االستعدادات الكافية باش تجاوب على متطلبات الساكنة 
اللي هما خاصة الساكنة لي كيكونوا في وضعية حرجة من قساوة البرد 
ومن املسالك اللي مقطوعة إلى آخره، النقطة الثالثة واألخيرة هو فيما 
يخص التنمية، صندوق التنمية القروية ولى بصفة عامة برنامج محاربة 
التفاوت املجالي اللي بدينا فيه العمل يعني ابتداءا من الصيف من 
نصف السنة الفارطة واللي بدا إن شاء هللا العمل ديالو غيستمر خالل 
السنوات املقبلة، والهدف األساس األسا�سي ديالو هو فك العزلة وخلق 

يعني الظروف املواتية باش الناس تعيش في ظروف مريحة، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

والسادة  للسيدات  الحدودي  سبتة  معبر  حول  سؤال  إلى  ننتقل 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد النواب، تفضلوا ال�سي حجيرة.

مانيئبامايسداعا0امحجيرة:

السيد الوزير، أصبحت لقمة العيش في املغرب كتقتل، وبالتالي 
البحث  في  واملواطنات  املواطنين  ديال  مقتل  ديال  الحوادث  تكاثرت 
عن لقمة العيش، آخر نموذج هو سبتة. ما هي اإلجراءات اللي كتنوي 

الحكومة ديالكم للحد من هاته اآلفة؟

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

والناس  كبيرة  إشكالية  هذه  أنا  حقيقة  النائب،  السيد  شكرا 
اللي عايشين حدا الحدود كيعرفوها، ألننا أمام واحد اإلشكالية اللي 
متشعبة متشعبة فيها ما هو غير قانوني، ما هو قانوني، ما هو اجتماعي 
وكتعني واحد املجموعة ديال املتدخلين، الحكومة اآلن كتفكر وكتحاول 
توجد واحد الحل اللي هو حل شامل وما نكذبش عليك ونقول لك 

بأنه صعب وصعب جدا باش نلقاوا حل اللي هو ير�سي الجميع بال ما 
يكون عندو آثار جانبية، صعيب وصعيب بزاف ألنه إشكالية كبيرة وبال 
ما ندخلو في التفاصيل راكم عارفينها في انتظار نوجدوا حل شامل لهاد 
املعضلة، اآلن بالنسبة لنا أن هاد الحاالت هي بحال وقعوا في األيام 
األخيرة ما توقعش من جديد، وفي هاد الباب عززنا بالقوات العمومية 
املداخيل ديال مليلية وديال سبتة تم توسيع بعض املناطق، حاولنا 
أننا نوجدوا واحد الطريقة ديال العمل انهار كيدخلوا العياالت وانهار 
كيدخلوا الرجال باش ما يوقعش االكتظاظ يعني كنحاولوا ما أمكن 
أننا انوجدوا بعض التدخالت اللي هي محمودة بطبيعة الحال باش أننا 
ما يوقعوش عندنا هاد اآلفات اللي كيوقعوا في انتظار أننا نوجدوا حل 

شامل لهاد املعضلة، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداعا0امحجيرة:

السيد الوزير، أشكركم على هاته اإلجراءات اللي كتفكروا ديروها، 
الناس  لهاد  بالنسبة املناطق الحدودية وبالنسبة  ولكن الحل واضح 
الفقر، خاص بدائل اقتصادية وخصنا نوجدوا شغل  اللي كيعيشو 
لهاد الناس، مع األسف الحكومة تفتقد إلى حلول وبالتالي هاد ال�سي 
كيتفاقم يوما عن يوم كيموتو الناس في املعابر كيموتو الناس في جهات 
أخرى من أجل البحث عن لقمة العيش ألن ما كاينش كاين البطالة ما 
كاينش الخدمة، وبالتالي ممكن أنكم تفكروا في تنظيم املداخل ديال 
سبتة ومليلية، ولكن األهم من هذا هو أنه توجدوا للناس فاش تخدم 
بال ما تم�سي التهريب املعي�سي، أنها تلقى فين تشتغل في بالدها وفي رزقها، 
وتشتغل من خالل االشتغال في بالدها أنها تضمن القوت ديالها بال ما 
تم�سي تخاطر بالحياة ديالها، كل يوم كاين هناك تسجيل وفيات تقريبا 
الخطر كيهدد الناس بأنهم يتوفاو ألنه كاين ازدحام وما كاينش نظام، 
ولكن ما�سي هذا هو املشكل، املشكل األسا�سي هو خاص بدائل وخاص 
نوجدوا للناس فين تخدم بالصة ما يمشيو يموتوا في املعابر ويموتوا في 

جرادة ويموتوا في باليص أخرى من أجل لقمة العيش يلقاو الخدمة..

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟، تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاب ينلاق0 ري:

السيد الوزير، ال نملك في هذا الحادث املؤسف إال أن نترحم على 
نساء ديال معبري سبتة تراخال 1 وتراخال 2 وما يقع في مليلة، ونذكركم 
السيد الوزير أن ما وقع بالنسبة للنساء اللي توفاي في 15 من هذا الشهر 
هذا، كان في إطار اإلجراءات اللي ذكرتم السيد الوزير ديال أنه تم تحديد 
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يوم للنساء ويوم للرجال وتوسيع ديال هاد املعابر، األمر يتطلب حلول 
جذرية السيد الوزير، ديال مشاريع تنموية حقيقية، نستغرب فعال هاد 
التطبيع اللي وقع لنا مع هاد الظاهرة التهريب املعي�سي في معبر سبتة 
ومليلية، مع سبتة ومليلية كذلك كنعتبروا بأن هاد املوضوع كيضر 
االقتصاد املغربي، احنا بالنسبة لنا سبتة السلطات املحتلة كتعتبر بأنها 
كتربح 700 مليون أورو سنويا، في حين أن حنا حسب اإلحصائيات احنا 
كنضطروا خزينة الدولة هي 12.5 مليار درهم سنويا كنضيعوا فيها، 
الحل يجب أن يكون مستعجل وتنموي وخارج هاد الحل هذا ما يمكنش 

نفكروا في حلول أخرى، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب إضافي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاخد جلامازييني:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، األوضاع املأساوية بباب سبتة التي أدت إلى وقوع 
أن  الدستوري  التجمع  فريق  في  نحن  تجعلنا  هناك  وفيات،  عدة 
ندق ناقوس الخطر، من هاد املنبر كنأكدوا على ضرورة توفير بدائل 
اقتصادية حقيقية في مدينة الفنيدق والنواحي ومنها اإلسراع بإخراج 
املنطقة التجارية الحرة إلى حيز الوجود، هل تعلم السيد الوزير أن 
مدينة الفنيدق وهي قرية في الخمسينات والستينات وأوائل السبعينات 
كانت تعرف عدة معامل، اندثرت كلها ولم يبق لها أثر رغم توسيع فضاء 
الولوج إلى معبر باب سبتة، إال أن ذلك لم ينعكس إيجابا على سهولة 
العبور، وذلك راجع إلى سوء اإلجراءات التنظيمية التي ال تتوافق مع 
التدفق البشري الذي يعرفه املعبر يوميا طابور من النساء على امتداد 
كيلومترين نساء تحت لحف الشمس وقر البرد ينتظرن من أجل الدخول 
إلى معبر سبتتة من أجل لقمة عيش البد من توفير تنسيق حقيقي الذي 

بين املصلحتين اإلسبانية واملغربية، وشكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير، إذن نمر إلى سؤاالن 
لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بحصة الجماعات املحلية من الضريبة 
على القيمة املضافة وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جواب 
موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسدالحينا مع0ي:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، تعتبر حصة الضريبة على القيمة املضافة من بين 
أهم مكونات ميزانية الجماعات الترابية لذا نسائلكم السيد الوزير ما 

هي اإلجراءات التي تعتمدها وزارتكم في توزيعها؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
الحركي، فليتفضل أحد تفضلوا السيد النائب.

مانيئبامايسداعيى2امايبيعي:

مايسداماوزي0امملحترم،

ذاتية  باختصاصات  الترابية  للجماعات  التنظيمي  القانون  جاء 
ومنقولة في مجال التنمية املحلية وتلبية حاجيات املواطنين، لتحقيق 
ودائمة  كافية  مالية  موارد  تعبئة  يجب  الوزير  السيد  األهداف  هاذ 
وأهم هاذ املوارد عائدات الجماعات املحلية من الضريبة على القيمة 
املعتمدة  املعايير  على  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  املضافة، 
لتوزيع هاذ املوارد؟ وما هي التدابير واإلجراءات التي تعتزمون القيام بها 
مستقبال للرفع من عائدات هذه الضريبة على القيمة املضافة؟ شكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

جوابكم السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

باش نتفاهمو على هاذ القضية ديال توزيع الحصة، تقريبا منذ 
دخول النظام لتوزيع الحصة على الجماعات الترابية كتعتمد على 2 
ديال املعايير الحصة األولى والحصة الثانية، الحصة األولى اللي كتدخل 
في الحساب هي اللي الهدف ديالها هو التخفيض من التفاوتات بين 
ون تقريبا من 3 ديال املعايير، كاين واحد الحصة 

ّ
الجماعات وهي كتك

على  للجميع  كتعطى  اللي   c›est une dotation forfaitaire جزافية 
قدم املساواة، جميع الجماعات في املغرب، كاين معيار آخر اللي هو 
بعين  تياخذ  هو  واللي   les. potentiels. fiscales الجبائية  اإلمكانيات 
اإلعتبار اإلمكانيات اللي عند كل جماعة بالنسبة للجماعات األخرى، 
 des resources propres وكاين املعيار الثالث اللي هو املجهود الضريبي
c›est la promotion اللي كياخذ بعين اإلعتبار املجهود اللي كتقوم به 
الجماعة من أجل إصدار وتحصيل الضرائب ديالها الذاتية، هاذي فيما 
يخص الحصة األولى وهي اللي كتعطى لكل سنة للجماعات من أجل 
بلورة امليزانيات ديالها، كاين حصة ثانية كتعطى للجماعات مساعدة 
ديالها وهي اللي كتهم في تغطية مساهمة الجماعات فيما يخص البرامج 
كاين  آخره،  إلى  والطرق  القروية  للكهربة  الوطني  كالبرنامج  الوطنية 
ومتابعة  التجهيز  ومصاريف  الوطني  اإلنعاش  يخص  فيما  مساهمة 
البطالة، وكاين أيضا تمويل النفقات املشتركة ما بين الجماعات، حيث 
برنامج  ببعضهم من أجل  ترابية حيث كيتفقو مع  كيكونو جماعات 
موحد، زد على هذا كاين حصص مالية خاصة اللي كتعطى للجماعات 
اململكة  ديال  الجماعات  جميع  تقريبا  واللي  خاصة  برامج  أجل  من 
استفادت منها وكتستافد وغتستافد، هي فيما يخص برامج محددة في 
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الزمان وفي املكان واللي األهمية ديالها هو أنها كتساعد في اإلستثمار، 
واش هاذ الطريقة ديال توزيع الحصة على القيمة املضافة عادل وال 
ما�سي عادل ؟ هذا اآلن احنا كنشوفوا وكنعاودوا التقييم ديالو واش 
كيجاوب املعايير اللي مطلوبة اليوم نفس ال�سيء تنحاولوا ما أمكن أن 
نشوفوا طريقة أمثل اللي تجعلنا هاد الضريبة على القيمة املضافة 
تتوزع بطريقة اللي تساهم في تنمية الجماعات الترابية. لكن أهم حاجة 
 PAR QUELQUE PARTAGER اللي بغيت نذكرها راه تيقولوا بالفرنسية
LA MISERE راه اإلمكانيات قليلة والطلبات ال تعد وال تح�سى، خاص 
الجماعات الترابية أنها تعمل باش تنمي املوارد الذاتية ديالها، راه هو فين 
عندنا اإلمكانيات الكبيرة اللي يمكن نخدموا مع بعضنا عليهم باش نميوا 
املداخيل دالجماعات الترابية، أما الحصة على ضريبة القيمة املضافة 
راه انتما عارفين اشنو كاين فيها وشنو يمكن يتعطى، اإلمكانيات ديالها 

اآلن محدودة ألن الطلب ولى طلب كبير، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا  والتنمية،  العدالة  فريق  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداموحاما0لدملي:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

شكرا السيد الوزير، أوال كلنا متفقين على أن املعايير املعتمدة اليوم 
هي متجاوزة ومتجاوزة جدا ألن ال تراعي العدالة املجالية من جهة في 
التوزيع وهذا راه رهن الجماعات ملدة عقود، وكانت وعود من الحكومة 
أنها تغير وتجيب مرسوم تعدل فيه هاد األمور على أساس تراعي لهم، 
املسألة الثانية هي أن حتى هاد الضريبة تجمدات وثابتة منذ 3 سنوات، 
في حين أن الجماعات اليوم ترزخ تحت ضغط ديال الديون، أزيد من 
14 مليار ديال الديون اليوم على الجماعات، غادي يزيد يتفاقم هاد 
الوضع بالنسبة لتسوية الوضعية ديال التعويضات ديال املسؤولين 
في املصالح واألقسام ديال الجماعية. ولذلك نعتقد في فريق العدالة 
والتنمية أن هناك ضرورة أوال توزيع الضريبة على أسس موضوعية، 
حتى إيال كان فقر نوزعوه موضوعيا ما كاين مشكل، املسألة الثانية أكبر 
من ذلك نظن أن هذا ما غيحلش فعال املشكل ولذلك نرى أن يجب 
دعم الجماعات املحلية باش فعال تنمي وتكون عندها مقومات ديال 
التنمية، منها أوال الباقي استخالص نساعدوها فيها، الضريبة طبعا ديال 
ديك حتى LES MAJORATIONS اللي تيديروا مثال في داك يرجعوا الش 
يمشيوا للدولة يرجعوا للجماعات، املسألة الثالثة اإلستغالل األمثل 
للمرافق ديال الجماعية اللي فيها واحد الضياع كبير اليوم، املسألة 
ديال امللك العمومي اللي اليوم يعني ضياع كبير عند الجماعات املحلية، 
لذلك هادي أمور يمكن أنها ستساعد وهذا طبعا ضروري أن السلطة 

والداخلية عندها دور كبير في هذا املجال، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق الحركي، تفضل السيد النائب 
املحترم.

مانيئبامايسداعيى2امايبيعي:

كيختلف  القاعة  هاد  في  واحد  �سي  كنظنش  ما  الوزير،  السيد 
معاك في الفكرة ديال محدودية املوارد، ولكن السيد الوزير كنلقاوا 
في نفس اإلقليم جماعات بنفس املواصفات ولكن ما كتستفدش من 
نفس الحصة ديال الضريبة على القيمة املضافة، بغينا نفهموا واش 

املعايير مرة أخرى واش عدد الساكنة؟ واش املساحة ديال الجماعة؟ 

الدولة؟  قطاعات  من  يعني  اختصاصات  من  املنقولة  امليزانية  واش 

واش كيفية تدبير ديال الرئيس كاين بعض املرات كنلقاوا رئيس يعني 

مجتهد أو غير مجتهد، هناك جماعات السيد الوزير بدون مداخيل قارة 

عندهاش  ما  الغابات،  عندهاش  ما  أسبوعية،  أسواق  عندهاش  ما 

مقالع، كتلجأ هاد الجماعات كتولي كتوسل للمجالس اإلقليمية وال 

الجهات باش دير واحد املشاريع اللي تخدم بها الساكنة ومشاريع اللي 

كتكون مهمة مسالك على سبيل املثال، وكاين جماعات أخرى امليزانية 

ديالها أو ميزانية التسيير كتم�سي كلها ألجور املوظفين في هاد الجماعات 

السيد الوزير يا إما دمجوهم مع جماعات أخرى وال شوفوا �سي حل 

آخر، الديون واألحكام القضائية السيد الوزير تثقل كاهل الجماعات 

املحلية، قلتي قبيال باش خاص الجماعات يعني تنتمي املداخل ديالها 

استخالص ديال الباقي يعني..

مايسدارئيساملجليلا:

استنفذتم  ال،  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

وقتكم السيد الوزير إذن..، تفضل كاين.

مانيئبامايسدامايعسداماصيىق:

السيد الوزير، عالقة باملوضوع الرأي العام في جهة درعة تافياللت 

تلقى باستغراب شديد واستياء كبير خبر عدم تأشير وزارة الداخلية على 

اإلعتماد املخصص لدعم املنح الجامعية دون تعليل، على عكس ما 

فعلت وزارة مع جهات أخرى. هاذ الخبر نزل كالصاعقة على 1400 أسرة 

كانت غتستافد فقط هاذ السنة من األقاليم ديال الجهة اللي معروفة 

الجامعية،  املراكز  بدعم  واللي  والفقر  االجتماعية  بالهشاشة  أصال 

فنتمناو نتداركو املوقف السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليلا:

تفضلوا السيد الوزير.
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مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

ما غناخذش بزاف ديال الوقت غير على التساؤل األخير، راه ما 
كاينش تعامل مختلف من جهة لجهة، التعامل هو نفس التعامل مع 
جميع جهات اململكة، وإذا كانت واحد القضية ما يمكنش تكون في جهة، 
ما يمكنش تكون في جهة أخرى، وإذا كانت مسموحة في جهة غتكون 
في جهة أخرى، وهاذ القضية بأن كاينة إمكانيات تعطات في جهة وما 
تعطاتش في جهات أخرى غير صحيحة بتاتا. باش نكونو واضحين فيها، 
باش ندخلو دبا في النقاش ديال املنح إلى آخره هذا موضوع آخر ما�سي 
املجال ديالو باش ندخلو فيه، لكن كنقول لكم بأنه التعامل مع الجهات 

على قدم املساواة ما كاينش تفاضل بين الجهات نكونو واضحين فيها.

مايسدارئيساملجليلا:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى سؤال حول تعثرات في تجديد بطاقة 
راميد للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

تفضل السيد السيد النائب.

مانيئبامايسدامحاداملحفسيني:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

مايسداما0ئيسامملحترم،

الوزير املحترم، مازال موضوع تجديد بطاقة رميد يعرف  السيد 
بالنسبة  خصوصا  والعالج  التطبيب  مواصلة  دون  تحول  تعثرات 
لألمراض املزمنة حيث لم يتوصل لحد اليوم عدد كبير من املواطنين 
ببطائقهم مما تسبب في تراجع كبير في عد املستفيدين، ذلك أن التراجع 
وصل من 8.5 مليون مستفيد سنة 2015 إلى 6.3 مليون أواخر سنة 
2016. إذ أضيف إلى ذلك أن بعض املستشفيات ال تقبل منهم الشهادة 
اإلدارية املسلمة من طرف السيد القائد والتي تقوم مقام البطاقة إلى 
حين تسلمها من طرف صاحبها. لذا نسائلكم السيد الوزير عن أسباب 

التأخر البطاقة وعدم قبول الشهادة اإلدارية في املستشفيات؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

شك0مامايسداما0ئيس،

الوطنية  الوكالة  كانت  يعني بطريقة سهلة،  الوضع  باش نشرحو 
للتأمين الصحي كان عندها واحد العقدة ديال املناولة من أجل إعداد 
هاذ البطائق مع واحد الشركة، وقع واحد اإلشكال بأنه ابتداء من مارس 
أبريل اللي فات انتهت هاذ العقدة وما تجددش العقدة جديدة وقع فيها 
إشكال، إذن املشكل اللي وقع عندنا تقريبا من شهر 2017/4/3 حتى 

ألواخر شهر 12، وقع واحد النوع ديال التأخر في إعداد هاذ البطاقات 
تقريبا ملدة 7 شهور، هذا جعل أنه تراكمو واحد املجموعة ديال بطاقات 
اللي ما ّدارتش لآلن، اآلن كاينة شركة مناولة جديدة والبطاقات كيتم 
الطبع ديالها وفي نفس الوقت كنحاولو ما أمكن أننا نستدركو هاذ التأخر 
اللي وقع نستدركو باش إن شاء هللا في القريب العاجل نحلوا اإلشكالية 
دهاد الناس اللي باقى البطاقة ديالهم معطلة، إن شاء هللا قبل ما تم 
الظرفية  واحد  في  جينا  ألن  كاملة،  اإلشكالية  حلينا  غنكونوا  مارس 
خصنا تجديد البطاقات اللي داز عليهم 3 سنين اللي هم تقريبا 8000 
بطاقة اللي خصها تطبع يوميا، كاينين بطاقات اللي بقاوا لنا في املرحلة 
اللي فاتوا وكاين بطاقات جداد، احنا خدامين بطريقة يعني متكاملة مع 
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باش نخرجوا هاد البطاقات للناس إن 
شاء هللا قبل متم شهر مارس، وفي نفس اإلطار راه تعطاوا التعليلمات 
بأن الناس ديك البطاقة الشهادة اللي املدة ديالها 3 أشهر، اإلشكال 
3 أشهر بطبيعة الحال املستشفيات ما  اللي طرحتوا هو حين تكون 
كيبقاوش ياخذوهم، إذن يمكنا نجددوهم في هاد األيام لهادوك اللي 

مازال ما خداوهومش باش يمكنا نستعملوهم، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب السيد النائب.

مانيئبامايسدامحادامىعاير:

السيد الوزير، صحيح ربما اإلشكال الحاصل في األشهر السبع سيتم 
التجاوز ديالو بهاد االقتراح اللي قلتو السيد الوزير، ولكن كاين واحد 
املشكل اللي هو أسا�سي وخاص التفكير فيه بشكل جدي هو مسألة 
التجديد، املر�سى كيدخلوا للخدمات بعد الحصول على بطاقة الرميد 
املصنفة  للفئة  بالنسبة  وسنة  للفقراء،  بالنسبة  سنوات  ثالث  بعد 
الفئة الهشة، كتسالى البطاقة وكيولي العالج ديالو مرتبك، ألن كيخصو 
ينتاظر التجديد، باغيين السيد الوزير باللي هاد البرنامج اللي هو برنامج 
اجتماعي طموح وكبير حان الوقت باش تم التحيين دجميع املساطر اللي 
كتوصل املواطن للبطاقة دالرميد وحان الوقت كذلك لللتقييم ديالو، 
الفكرة بدات في 2002 بدا التنزيل في 2008 تم التعميم في 2013 دابا 

هذه 15 عام كيخص..

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذن السؤال 
املوالي سؤال عن االنفالت األمني للسيدات والسادة النواب من الفريق 

اإلشتراكي تفضلوا ال�سي الشرقاوي.

مانيئبامايسداماش0قي يامازني دي:

السيد الوزير، يالحظ املواطنون في العديد من املدن املغربية تراجعا 
أمنيا. لهذا نسائلكم السيد الوزير ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها 

وستتخذونها للحد من أو طمأنة املواطنين؟ وشكرا.
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مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد النائب املحترم، باش نهضروا على تراجع الألمن واملالحظ 
يعني خصنا الكلمات ديالنا نكونوا يعني يمكن كاين واحد الحالة في 
التواصل اإلجتماعي اللي كتعطي واحد الحال اللي كنأكد عليه هو األمن 
في بالدنا موجود الحمد هلل ونعمة كبيرة اللي عندنا في بالدنا واللي خصنا 
نحافظوا عليها بجميع الوسائل، حين كنهضروا على األمن ما كاينش راه 
شوية كبيرة. كاين بطبيعة الحال بعض الحاالت اللي كيتم التسويق 
القصوى  بالسرعة  ديالها  املعالجة  كيتم  اللي  األمن  عدم  ديالها ألن 
وكيكون تدخل يعني بطريقة مباشرة من طرف القوات العمومية باش 
تحد منها، كاين إستراتيجية اللي عند بالدنا من أجل محاربة الجريمة 
ومحاربة جميع أنواع اللئم واللي هي إستراتيجية والحمد هلل أعطت 
األكل ديالها واللي بالدنا املعدالت دالجريمة فيها معدالت يعني بالنسبة 
للدول األخرى ما نهضروش على الدول املجاورة حتى بالنسبة للدول 
املتقدمة اللي هي معدالت أقل بكثير من املعدل اللي كاينين في مواضع 
آخرين اللي يمكن نقول أن الجميع جميع القوات العمومية كيعملو يد 

في يد من أجل واحد الحالة ديال الطمأنينة وباش الساكنة...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداماش0قي يامازني دي:

شكرا للسيد الوزير على الجواب ديالكم، لكن، السيد الوزير، من 
هاد املنبر، نحن في الفريق اإلشتراكي نحيي رجال األمن بكل مكوناتهم، 
لكن السيد الوزير، املالحظة ديالنا ال تأتي بناء على مالحظة أخرى، 
هادي  فيها،  موجود  اللي  الهائل  بالعدد  السجون  إكتضاض  الحظنا 
مالحظة تدل على هناك انفالت أمني، لكن كان من املمكن هاد العدد 
ديال رجال األمن أن يكون كافيا لو انخرطت جميع القطاعات الوزارية 
عندنا  كان  لو  البطالة،  وحاربنا  الشغل  لوفرنا  انخرطت  لو  األخرى، 
تعليما جيدا ما كان الهدر املدر�سي حاصل، كذلك لو انخرطت األسرة في 
تربية األبناء ملا كان هناك تنوع جريمة، السيد الوزير، الجريمة أصبحت 
في السنوات السابقة كانت الجريمة تنتشر في املدن، اآلن أصبحت حتى 
في املراكز القروية، السيد الوزير، هناك مالحظة وال بد من اإلدالء بها، 

هناك...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، سؤال 

عن إشكالية عقود النظام التدبير املفوض للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدانوراماد نامجزرق:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير نسائلكم عن إشكالية عقود التدبير املفوض، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

..غادي نجاوبك خالل العقود املاضية، بالدنا مشات في واحد النوع 
بالتدبير املفوض، كانوا واحد املجموعة ديال التجارب  ديال التسيير 
فيما يخص التدبير املفوض في املاء والكهرباء والتطهير السائل، فيما 
يخص النقل العمومي إلى آخره، واش هاد العملية كانت ناجحة %100؟ 
ال، واش كانت فاشلة %100؟ ال، فيها الغث والسمين، فيها اللي كان 
صالح وفيها اللي ما صالحش، واحد املجموعة ديال العقود ديال التدبير 
املفوض تم هما ف..، كاين واحد ، يعني، عمل كيقوم مع الشركات 
من أجل إعادة دراسة هاد العقود بصفة دورية باش يتم التأكد بأنهم 
كيديروا داك ال�سي اللي تم إتفاق عليه وبأن غادين في الطريق املستقيم 
وزارة  صعيد  على  الوقت  نفس  وفي  يكونش،  ما  انحراف  أي  وبأنه 
الداخلية كاين واحد التفكير عميق في املآل ديال هاد اإلتفاقيات، واش 

غنمشيوا في هاد الباب؟ ...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

مانيئبامايسدانوراماد نامجزرق:

صحيح السيد الوزير كاين إيجابيات، ولكن كاين إختالالت، من 
هاد اإلختالالت هو أنه هاد الشركات ال تحترم دفاتر التحمالت، وملي 
ما كتحترمش دفاتر التحمالت تيوقفوا االستثمارات، هناك كذلك هاد 
كيم�سي  وهذا  التجزئات  على  الضرائب  بعض  كتستخلص  الشركات 
لواحد صندوق االستثمارات fond de travaux، ولكن مع األسف ما 
كنعرفوش ما تيمشيش اللي خصو يم�سي اإلستثمارات الواجبة، كاين 
عدم تنفيذ البرامج اإلستثمارية اللي هي كتلتزم بها الشركات، نعطيك 
مثال la STEP املحطة ديال معالجة املياه في سال هادي 11عام، هاد 
مثال  الشركات  هاد  كاينينش،  ما  االستثمارات  ولكن  ت 

ّ
تحال األرض 

كيستخلصو الضريبة ديال الصرف الصحي، كتلقى قد فدور الصفيح 
ما  في ظروف  املياه وعايشين  الناس كتفيض عليهم  ما كيعالجوش، 
كايمشيوش يّدخلوا، كاين هناك أشغال وهنا نجيك النقطة ديال هذا 
هو لجنة املراقبة ولجنة التتبع، ما عندهمش اإلمكانيات باش يتبعو هاد 
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الشركات، وبالتالي خص التفكير إلى حلول أخرى. كاين شركة التنمية 
املحلية، كاين هناك les PPP الشراكات بالقطاع الخاص اللي دوزنا 
القانون ولكن مع األسف ماشملش الجماعات املحلية، وبالتالي كنطالبو 
على أنه هاد الشركات على أقل التدبير املفوض نوضعو لهم مراقبة، ألن 

كنخلصو أزبال املالييروكنلقاو الزبل في الشوارع.

مايسدارئيساملجليل:

النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السؤال عن  شكرا السيد 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الساللية  األرا�سي  وضعية 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامحاداملحيفظ:

مايسداما0ئيس،

السيد الوزير، تعتبر األرا�سي الساللية العرشية وأرا�سي الكيش 
بؤرة توتر ملا تعرفه من مشاكل بالنسبة لذوي الحقوق واملستثمرين، في 
ظل قانونين يرجعان إلى 1919 و1969. فما هي التدابير املتخذة ملعالجة 

وضعية هذه األرا�سي ملا فيه خدمة التنمية البشرية املستدامة؟

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد النائب املحترم، حقيقة هاد األرا�سي اللي أرا�سي ساللية اللي 
كتعرف بعض املشاكل ألسباب عدة، طريقة التسيير ديالها، القانون 
املنظم إلى آخره، اللي يمكن نقول لكم هو أن هاد األرا�سي اآلن، هو رصيد 
عقاري مهم من أجل التنمية، واللي خصو يم�سي من أجل التنمية ويتم 
la mobilisation ديالو باش يخدم التنمية. القانون اللي هو القانون 
ديال 1919 اللي بغيت نقول لكم هو اآلن على مستوى عمل الحكومة، 
كاين القانون الجديد ديال أرا�سي الجموع، أرا�سي ساللية واللي إن شاء 
هللا نحاولو ما أمكن أنه يخرج في القريب العاجل والهدف منو هو أنه 
أوال، يحل بعض اإلشكاليات املطروحة في طريق التسيير ديالو، وثانيا 
يمكن من تفعيل اإلستثمار وخلق فرص الشغل في املناطق اللي كتوفر 

على هاد النوع د األرا�سي، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامحاداملحيفظ:

شكرا السيد الوزير، تنأكد ليك أن معالجة وضعية هاد األرا�سي 

الساللية والعرشية وأرا�سي الكيش، السيد الوزير، أصبحت ضرورة 
ملحة باعتبارها رصيدا عقاريا وطنيا يجب أن يخضع تدبيرها ملبادئ 
الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وسمو القانون، بعيدا عن كل ما من 
الحقوق  ذوي  من  كمستغلين  واملتدخلين  الساكنة  يؤرق  أن  شأنه 
وكمستثمرين في إطار مقاربة تشاركية تضمن حقوق الجميع، بعيدا عن 
أي استغالل للسلطة من شأنه أن يزيد من اإلحتقان اإلجتماعي وتوترا، 
كما هو الشأن بالنسبة لعدة أقاليم وخاصة إلقليم فاس وإقليم سيدي 
قاسم وخاصة قبيلة شراردة السيد الوزير، هنا في قبيلة شراردة كاين 
أكثر من 12800 مستفيد وكاين أكثر من 1200 مشكل قضائي السيد 

الوزير. السيد الوزير البد للحكومة والدولة..

مايسدارئيساملجليل:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 
النائب املحترم.

مانيئبامايسداعا0اخفسف:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

السيد وزير الداخلية املحترم، فوجئنا السيد الوزير بدورية توصلت 
واإلستغالل  تصرف  الشواهد  تسليم  حول  املحلية،  السلطات  بها 
والشواهد اإلدارية املتعلقة بأرا�سي الجماعات الساللية، مفادها أن 
تمنح هذه الشواهد فقط لذوي الحقوق األصليين، ال�سيء الذي تسبب 
في حرمان مجموعة من مستغلي هاد األرا�سي الفالحية من الحصول على 
هاد الشواهد. السيد الوزير، الناس كياخذو الشواهد ديال االستغالل 
أكثر من 40 سنة، واليوم قالو لهم القياد جاتنا دورية من السيد الوزير 
باش نمنعوهم، السيد الوزير، فين غيمشيو هاد الناس؟ الناس ذوي 
الحقوق راه جاو قالل، جابهم السالطين العلويين قالل، كاين الدوار 
اللي جاو فيه غير 4 د الناس دابا، راه فيه اآلالف املؤلفة، لهذا السيد 
الوزير بغينا هاد اإلشكالية تتحل، الناس راه بغاو يسكنو، بغاو يتزوجو 

بغا يعزل الولدو راه حبسونا القياد في مراكش، شكرا السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

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

مانيئبامايسداحيناملحيرس:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، بغيت نثير غير 2 د االختالالت النموذج األول من 
إقليم سطات بحيث أن بعض رجال السلطة ال يحترمون مسطرة كراء 
هاد األرا�سي يعني اعتماد السمسرة وكيسمحوا للناس اللي رسات عليهم 
السمسرة باالستغالل قبل حصولهم على ترخيص مجلس الوصاية. 
في  كيدخلوا  السلطة  رجال  بعض  طنجة  إقليم  من  الثاني  النموذج 
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اختيار النواب على املقاس، كما وقع مؤخرا مع جماعة املنزلة بحيث 
عليه  احتجوا  اللي  الحقوق  ذوي  وعنف  الشاوي  دار  القائد  تدخل 
واختلق مجموعة من الشواهد الطبية وهاد ذوي الحقوق اليوم راه 

رهن االعتقال، شكرا السيد الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب إضافي آخر السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

االختالف على ذوي الحقوق والنواب ما يتعطيش الحق باش يضربوا 
القايد، حتى واحد ما تيعطي الحق منين تيتضرب القايد والقايد تضرب 
في دار الشاوي وعندو شهادة طبية دالعجز واإلجراءات الجارية في هاد 
الباب، ما�سي حيت ما تفهمناش نستعملو اليدين ونضربو الناس اللي 
وال  القايد  هاد  راه  ونقولها،  عليها  كنأكد  هادي  ونهار،  ليل  خدامين 
قايد آخر اللي نهار كامل وك بالليل بالنهار 24 ساعة باش يجي واحد ما 
تفاهمش معاه راه غير مقبولة ونجيو اآلن نقولوا اختلفوا وجاب شواهد 
طبية ملفقة، راه ما�سي شواهد طبية ملفقة راه ضربوه والعدل غيقول 

الكلمة ديالوا، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

إلى السؤال املوالي، سؤال عن سقوط ضحايا جراء التدافع  نمر 
فضلكم  من  فضلكم،  من  والسادة  للسيدات  املحتلة  مليلية  بمعبر 
أجاب السيد الوزير، سؤال عن سقوط ضحايا جراء التدافع بمعبر 
مليلية املحتلة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسدامحادامب0مهساي:

مايسداما0ئيس،

السيد الوزير املحترم، في ظل تزايد املآ�سي وعدد الوفيات في صفوف 
الفئات املعوزة ممتنهي البحث على لقمة العيش في املعابر الحدودية 
مليلة بني يدرار وستبة وأحفير كنماذج. نسائلكم عن اإلجراءات التي 
اتخذتموها أو تنوي وزارتكم اتخاذها من أجل فتح تحقيق حول هذه 

اآلفة التي أصبحت تشكل وصمة عار تمس سمعة بالدنا؟.

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

شك0مامايسداما0ئيس،

لهاد اإلشكالية ديال املعابر الحدودية كيف قلت راه  باش نرجع 

ما�سي وزارة الداخلية، راه الحكومة كاملة ساهرة اليوم أنها تخدم من 
أجل إيجاد حدود شاملة لهاد اإلشكالية، بطبيعة الحال لو كانت كاين 
إمكانية أننا نخلقوا األقطاب ديال العمل بعصا سحرية يتحلوا بطبيعة 
الحال، لكن حتى واحد ما عندو عصا سحرية باش يخلق آالف مناصب 
الشغل، يعني بين ليلة وضحاها. كطلب عمل جاد ودالجميع من أجل 
داملعابر  اإلشكالية  ألن  الجميع،  تر�سي  أنها  يمكن  اللي  حلول  إيجاد 
الحدودية إشكالية عويصة فيها مجموعة من املتدخلين، فيها تجار اللي 
موجودين في املدن اللي في الجانب في الناظور، في الفنيدق، في املضيق، 
في تطوان، فيها الناس اللي كيدخلوا ويخرجو السلعة، فيها تجار اللي 
كيجيبوا هاد السلعة، فيها واحد املجموعة املتدخلين واللي املصالح 
الوسط  في  كنجيوا  واحنا  متضاربة  مصالح  الساعات  بعض  ديالهم 
ديالهم باش نلقاوا حلول حلول صعبة وصعبة جدا ألن ما كاينش عصا 
سحرية حتى واحد ما عندو، هاد اإلشكالية اللي عندو عصا سحرية هاد 
اإلشكالية احنا من غدا انطبقوها اللي عندو �سي حل من غدا نطبقوه 
إشكال عويص وكبير، الحكومة كاملة جادة وخدامة باش تلقى حلول 

اللي يكون حل شامل، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامحادامب0مهساي:

والرجال  النساء  من  الفئة  هذه  أن  تعتقدون  ال  الوزير،  السيد 

يعشقون البحث عن لقمة العيش في املعابر الحدودية، إنهم مجبرون 

أو تقبل  مكرهون بسبب أوضاعهم اإلجتماعية، فكيف يمكن قبول 

كرامة  تخدش  أثقاال  ظهورهن  على  يحملون  أمهاتنا  عمر  في  نساء 

اإلنسان؟ كيف يمكن قبول أو تقبل لجوء شبابنا إلى البحث عن لقمة 

العيش في املعابر الحدودية من الضفة األخرى ووطننا الحبيب في الجهة 

الشرقية يزخر من موارد طبيعية هائلة لم تقم الحكومة باستثمارها في 
زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص الشغل. فمهما اتخذتم اإلجراءات 

فهي مجرد تدابير ترقيعية ال تشكل حلول للمشاكل البنيوية، فالعبرة 

بنهج اإلستراتيجية االقتصادية هذه الفئة في غنى عن البحث عن لقمة 

العيش في املعابر الحدودية وليس باملقاربة األمنية فقط، على حكومتكم 

تشجيع اإلستثمار وتحفيز تشييد املعامل الصناعية الغذائية وتصبير 
األسماك فعلى الحكومة أن تنصف الجهة الشرقية بمحاربة الفوارق 

املجالية بينها وبين باقي الجهات، فالصناعة تم تركيزها في جهة الدار 

البيضاء وطنجة وتطوان والرباط وسال والقنيطرة. فأين نصيب الجهة 

الشرقية من تحفيز املصانع وخلق أقطاب صناعية كبرى من شأنها 

إحداث فرص الشغل ودغع املواطنات واملواطنين إلى اإلستغناء عن 

البحث عن لقمة العيش في املعابر الحدودية..
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مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ ردكم السيد 
الوزير، إذن نمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع السؤال عن اإلختالالت 
التي يشهدها تدبير األرا�سي الساللية القروية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامحادانيص0:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

مايسداما0ئيسامملحترم،

السيد وزير الداخلية املحترم، سؤالنا هو حول اإلختالالت التدبيرية 
التي تعاني منها األرا�سي الساللية؟

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد النائب املحترم ، سبق لي هذه واحد 10 دقايق باش ذكرنا 
على اإلشكالية داألرا�سي الساللية، قلت بأنه كاين نص قانوني اللي 
كيسير هاد األرا�سي كيرجع لعام 1919، اآلن كاين قانون جديد اللي هو 
في إطار اإلعداد، واللي إن شاء هللا نحاولوا ما أمكن على أنه يخرج في 
القريب العاجل، بطبيعة الحال كنشوفوا اإلختالالت، كاين إختالالت 
ما يمكنش نقولوا بأن ما كاينش اختالالت لكن خصنا نرجعوا هاد 
اإلختالالت املشاريع الكبيرة اللي اآلن في هاد الوقت اللي كنهضروا اللي 
األرا�سي الساللية سمحت بأنهم يداروا، اإلخوان في الرشيدية واإلخوان 
تنمي  باش  األرا�سي كتعمل  هاد  املناطق كيشوفوا كيفاش  في بعض 
املناطق ديالها، هاد األرا�سي تم اإلستثمار ديالها من أجل خلق فرص 
القيمة  إعطاء  أجل  من  ديالها  التدبير  كيتم  األرا�سي  هاد  الشغل، 
املضافة للجهات، هذا كامل عمل كيقوموا به مجموعة من األشخاص 
من أجل جعل األرا�سي الساللية كرافعة لإلستثمار، هذا ما كيعنيش 

كاين بعض اإلختالالت كيف قلنا واللي غنحاولوا ما أمكن..

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل.

مانيئبامايسدامحادانيص0:

شك0مامايسداماوزي0امملحترم،

كما تعلمون، السيد الوزير، هناك أكثر من 12 مليون هكتار من هذه 
األرا�سي باملغرب، فنظرا لكثرة اإلشكاليات املطروحة تبقى جامدة وال 

تؤدي األدوار املنوطة بها كاإلستثمار مثال، أبرز مثال تنعيشوه كمنتخب 
في إقليم تاوريرت فاإلقليم كله بني على هذه األرا�سي الساللية تجزيئات 
سكنية في مدينة العيون الشرقية متوقفة منذ سنة 2003 بسبب عدم 
تسوية العقار الساللي، علما أن نسبة األشغال وصلت %80 ، يتعلق 

األمر بتجزئات النجد والشروق والسعادة وتجزئات ذوي الحقوق.

السيد الوزير، اليوم اإلقليم متوقف يعاني، الحركة اإلقتصادية 
التهميش  الوزير،  السيد  متفاقمة.  البطالة  متوقف،  البناء  جامدة، 
واإلقصاء في هاد اإلقليم، السبب هو مذكرة أصدرتها وزارتكم دورية 
رقم 40 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2017، والذي تمنع إعطاء رخص 
البناء إال لذوي الحقوق، علما أن ذوي الحقوق في مدينة تاوريرت ما 

بقاوش السيد الوزير املحترم. لذلك نلتمس منكم السيد ....

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الرئيس.

مانيئبامايسدامىريسامالزميامالىري�سيارئيساف0يقاماعدمالا
 ماتناسل:

شك0مامايسداما0ئيس،

عالقة بهاد اإلشكاليات التي تثار على األرا�سي الساللية وبما وقع 
في عرباوة وفدار الشاوي. أوال نبغيو نأكدو حنا كفريق، فريق العدالة 
والتنمية اللي هو يناضل من أجل البناء الديمقراطي ومن أجل احترام 
الدستور والقانون، ال يمكن أن نقبل باإلعتداء على أي مواطن، كيف 
ما كان، كان رجل سلطة أو كان مواطنا عاديا، هذه قاعدة. املسألة 
الثانية، نحن كذلك في إطار مقتضيات الدستور كسلطة تشريعية أو 
كسلطة تنفيذية بما أن األمر معروض على القضاء، ال يمكن ال أن نؤكد 

أو أن نرفض، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

السيد الوزير تفضلوا.

مايسداعبداماومفياافتيت،ا زي0امادمخلسل:

بما أن األمرمعروص على القضاء ما غنعاودش نداكر فهاد النقطة ، 
ألن جاوبت السيد اللي هضر عليه اللي ما�سي أنا اللي جبدتو واللي جبدو 
جاوبتو. إن سكتوا سكتنا. والبادئ أظلم. على أي، فيما يخص هاد 
الشواهد اللي تجبدوا، الهدف والهدف ديالوأن الناس ذوي الحقوق ما 
يتمش الحرمان ديالهم، هذا هو املبدأ األسا�سي. وما يمكنش الشواهد 
يتعطاو للناس اللي ما�سي من ذوي الحقوق ألن املسؤولين على هاد 
األرا�سي كاين حرص على أن هاد األرا�سي يتم االستغالل ديالها على 
الوجه األمثل، ما�سي في البناء العشوائي وفي التقسيم السري إلى آخره ..
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مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم املفيدة والقيمة، وننتقل إلى 
األول، سؤال عن  السؤال  إذن  الوزير.  السيد  العدل، مرحبا  قطاع 
ملحاربة  الوطنية  الخطة  بدعم  الخاصة  العلمية  اإلجراءات  تفعيل 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الفساد 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداعا0افي�سيافه0ي:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

السيد الوزير املحترم، مع الفساد ال تنمية، ال ديمقراطية، ال ثقة بين 
الدولة وبين املواطن، ال عدالة. املغرب أعد خطة ملحاربة الفساد، ما هو 

واقع تنزيلها في الواقع؟ شكرا السيد الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

السادة النواب من فضلكم، السيد النائب من فضلكم اجلسوا، 
زميلكم يتكلم. السيد الرئيس، السادة النواب، ننتظر خروجكم من 

د من جديد.
ّ
فضلكم، من جديد السيد النائب املحترم العدا

مانيئبامايسداعا0افي�سيافه0ي:

بيماهللااما0حاناما0حسم،

شك0مامايسداما0ئيس،

قلت مع الفساد ال تنمية ال عدالة ال ثقة بين الدولة وبين املواطنين، 
عندنا خطة وطنية ملحاربة الفساد. أشنو هو الواقع ديالها واآلفاق ديالها 

السيد الوزير؟ شكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

تفضلوا السيد الوزير املحترم.

مايسدامحاداأ لير،ا زي0اماعد2:

شكرا السيد النائب املحترم، هاذ السؤال يسمح لي بأن أذكر بأن 
محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة هو من أولويات العمل الحكومي، 
وزارة العدل تنسق واحد من أهم البرامج في هاد الخطة اللي هو تقوية 
املنظومة الزجرية ملحاربة الفساد املالي. تقدمنا ب 61 إجراءا كاين اللي 
عندو طبيعة تشريعية كاين اللي عندو طبيعة تدبيرية. من أهم هذه 
اإلجراءات في إطار هذه الخطة تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم املالية، 
القطاع،  في هاذ  العاملة  البشرية  للموارد  التكوينات املخصصة  رفع 
تحديث السجل التجاري، إعداد دليل حول الرسوم القضائية واآلليات 
نوع  حسب  الرسوم  قيمة  تعريض  املحاكم،  شاشة  في  اإللكترونية 
وتخليق  تحديث  البشرية  املوارد  في  األخالقية  القيم  تعزيز  القضية، 

والقانونية  القضائية  املعلومة  وتحليل  مركزة  مع  العدالة،  منظومة 
املتعلقة بجرائم الفساد، وأيضا تعديالت تشريعية موجودة اآلن أمام 
يتعلق  فيما  الجنائي  القانون  مجموعة  تعديل  إطار  في  العدل  لجنة 
ببعض الجوانب التجريمية والعقابية ملالئمتها مع اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد، شكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

مانيئبامايسداسلسايناماعا0مني:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

تعبير  هي  الفساد  ملكافحة  الوطني  اإلستراتيجية  الوزير،  السيد 
الحالية  الحكومة  وإرادة  وضعتها  التي  السابقة  الحكومة  إرادة  عن 
التي تشراف على تنفيذها، فعال هناك إجراءات مهمة جدا تشريعية 
وتنظيمية جاري لحسن تنزيل هذه اإلستراتيجية، لكن مع السيد الوزير 
دعونا نقول لكم أن هناك تحديات تحيط بتزيل هذه اإلستراتيجية، طاملا 
أنها فرصة لبلدنا ولوطننا لكي تتزحزح عن املوقع الذي نحن فيه اليوم، 
التحدي األول السيد الوزير هو أن الحكومة من خالل اللجنة الوطنية 
تحت وصاية السيد رئيس الحكومة مطلوب منها أن تعتمد إستراتيجية 
تواصلية قوية وناجعة تجعل املواطن في صلب هذه اإلستراتيجية شريكا 
أساسيا ومنخرطا وداعما ومساندا، وهذا يتأتى من خالل من إجراءات 
عديدة من خالل اإلعالم العمومي وغيرها، األمر الثاني هناك إجراءات 
األولوية االستعجالية، تعزيز البليغ عن الفساد وإرساء املركز الذي في 
عهدة وزارتكم، األمر الثاني هو نشر القرارات واألحكام النهائية الصادرة في 
أفعال الفساد وبالخصوص ما يتعلق بالقرارات التي تصدر عن املجالس 
وهيئات يعني مهن العدالة، هذا فيه تعزيز للشفافية وفيه جانب ردعي 
ملن يقع في الفساد، األمر الثالث السيد الوزير هو نشر التقارير سواء 
كانت سنوية أو موضوعاتية، واألمر األخير السيد الوزير األساس في هذا 
كله هو البد أن يكون هناك آثار حقيقي لكل ما يعبأ من إجراءات لكي 
يصبح لنا واقع آخر، فلذلك اليوم الجميع البرملان وكل الفاعلين معكم 
السيد الوزير مع الحكومة لكي ننجح جميعا في تنزيل هاذ االستراتيجية 
بشكل ناجع وقوي جدا، وننتظر نأمل أن تكون املؤسسة يعني الهيئة 

الوطنية.

مايسدارئيساملجليلا:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الرئيس.

مانيئبامايسدانوراماد نامضسينارئيساماف0يقامالستقالليا
الوحدةا ماتعيىاسلا:

كافية،  غير  والقوانين  واإلستراتيجيات  اإلجراءات  الوزير،  السيد 
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والدراسات،  والقوانين  باإلجراءات  كنسمعو  احنا  حتى  مدة  هاذي 
املواطن ال يلمس هذه اإلرادة على مستوى الواقع، الرشوة باقية

إن لم أقل زادت، الفساد معمم كان جزئي بمعنى نتفنن ويتفننون 
كاينة،  االمتيازات  كاين،  الريع  اقتصاد  القوانين،  على  التحايل  في 
البيروقراطية بقات هي هاذيك. احنا املواطن بغينا يلمس بأن التغير 
األثر اإليجابي لهذه القوانين ولهذه اإلستراتيجيات، لألسف ما كايناش 

فقط كالم نصرفه لكن على مستوى الواقع ال �سيء تغير، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

 جوابكم السيد الوزير الحكومة 
ّ
هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال

من فضلكم.

مايسدامحاداأ لير،ا زي0اماعد2:

شك0ماالييىةامانومب،

بطبيعة الحال محاربة الفساد ال يمكن أن تتم إال بالقانون بوسائل 
القانون في دولة القانون، وأهيب بالسادة النواب وبعموم املواطنين 
التعاون مع الحكومة والتبليغ عن جرائم الفساد ونحن رهن إشارتكم 

أجرأة هذا التعاون، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى سؤال ثاني في هذا القطاع سؤال عن 
إجراءات استكمال آليات التنسيق، من فضلكم سؤال عن إجراءات 
استكمال آليات التنسيق بين الوزارة واملجلس األعلى للسلطة القضائية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

مانيئبلامايسدةاسعيىازخنسني:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، بعد استكمال وبعد تنصيب املجلس األعلى للسلطة 
بالتنسيق  التسريع  لزاما  صار  الداخلي،  نظامه  واعتمادنا  القضائية 
بينه وبين الوزارة لضمان حسن تدبير الشؤون القضائية وذلك عبر 
أساسا عبر اللجنة املشتركة املنصوص عليها في القانون التنظيمي. لذلك 

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة في هذا الصدد؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

مايسدامحاداأ لير،ا زي0اماعد2:

شكرا جزيال لفريق العدالة والتنمية الذي من خالل هذا السؤال 
يسمحوا لي أن أؤكد أمام هذا املجلس املوقر أن العالقات بين وزارة 

العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عالقات جد إيجابية 
تشكيل  صادف  ولقد  مثمر،  تعاون  وعالقات  انسيابية  وعالقات 
للسلطة  امللك ألعضاء املجلس األعلى  الحكومة تنصيب جاللة  هذه 
املادية  الوسائل  كل  وضع  على  العدل  وزارة  في  وعملنا  القضائية، 
والبشرية واللوجيستيكية لتسهيل ميالد هذه السلطة القضائية، القرار 
الذي تنص عليه املادة 54 من قانون التنظيمي قرار جاهز وسينشر في 
األيام القليلة املقبلة هو قيد مسطرة النشر والتعاون يتم بشكل عادي، 

شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاءممنلاميءاماعسنين:

شك0مامايسداماوزي0،

استقاللية  ذلك،  في  نشكك  ال  جيدة،  انسيابية،  العالقة  طبعا 
جدا  كبير  مجهود  بذل  التنمية  العدالة  فريق  القضائية  السلطة 
إلقرارها، استقاللية السلطة القضائية نفهمها وفق الفصل 109 من 
الدستور الذي ينص على أنه ال يتم التدخل في القضايا املعروضة على 
القضاء وال يتلقى القا�سي وهو يمارس املهمة القضائية ديالو أي نوع من 
التعليمات أو التوجيه أو الضغط، استقاللية السلطة القضائية تتجلى 
فقط في تحكيم ضمير القا�سي ملي كيحكم للناس، شنو بغاو الناس 
اللي  في إجراءات شكون  بغاوهش باش ندخلو  القضاء املستقل؟ ما 
غيحكم شكون اللي غيدبر املحكمة؟ شكون غيعطي تعليمات؟ شكون 
يلقاو قا�سي  اللي ماغيعطيهاش؟ بغى املتقاضين ملي يمشيو للقضاء 
ل فيه حتى �سي واحد وما تجيه تعليمات 

ّ
يحكم وفق ضميره وما يّدخ

من أي جهة، اليوم احنا في مرحلة انتقالية أسسنا استقاللية السلطة 
الذي  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  تنصب  اليوم  القضائية، 
يحرص على تدبير الوضعية املهنية للقضاة وإصدار التقارير والتوصيات 
في مجال القضاء ولكن راه بقات وزارة العدل السلطة الحكومية املكلفة 
هي التي تدبر السير العادي ديال املحاكم، هي اللي كتشرف على التدبير 
املادي واللوجيستيكي هي اللي كتشرف على اإلدارة القضائية، احنا اليوم 
في مرحلة انتقالية فيها شوية ديال اإلشكاالت،d’ailleur هاد اإلنسيابية 
اللي تكلم عليها السيد الوزير، صدر منشور ديال السيد الرئيس ديال 
النيابة العامة الحالي وجه ملرؤوسيه كيقول لهم: » بلغ إلى علمنا تلقيكم 
لتعليمات بما فيها تعليمات كتابية« احنا ما عارفينش هاد التعليمات 
الكتابية، حيت احنا اطلعنا على حوارات ديال السيد رئيس النيابة 
العامة كيقول: »أن إشكال في التدبير مع وزارة العدل« اآلن مشينا بهاد 
املنطق واحنا ما زال في مرحلة انتقالية كنأسسو، احنا كمشرعين بررنا 
التخوفات ديالنا منها، الوزارة غتصدر حتى هي تقول كتابة الضبط ديالي 

حتى واحد ما يعطيها تعليمات، السلطة القضائية..
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مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

مايسدامحاداأ لير،ا زي0اماعد2:

 يتم أي تدخل كيفما 
ّ
أوال- الحكومة حريصة أشد الحرص على أال

كان شكله، يوم الخميس املا�سي تم افتتاح السنة القضائية، أود أن 
أحيل السيدات والسادة النواب على ما ورد في خطاب الرئيس املنتدب 
النيابة العامة من تأكيد ألجواء التعاون اإليجابي  وفي خطاب رئيس 
استقالل  الحال  بطبيعة  القضاء،  املتدخلين الستقالل  كل  والحترام 
أجل  من  السلط  بين  الدستور  يقره  الذي  التعاون  ينفي  ال  السلط 
التعاون املشترك لخدمة عدالة نزيهة مستقلة في خدمة الديمقراطية 

وفي خدمة القضاء، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، وفيما يلي ثالث أسئلة آنية لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
بممارسة املرأة ملهنة عدل، وعليه سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا 
موحدا من لدن السيدات والسادة النواب، السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد 

واضعي هاد السؤال، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاأسايءاغالاو:

شك0مامايسداما0ئيس،

أهم  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  السامية،  امللكية  املوافقة  بعد 
من  املغربية  املرأة  لتمكين  املتخذة  الحكومية  والتدابير  اإلجراءات 

ممارسة مهنة عدل؟ شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

إذن السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
اإلشتراكي، فليتفضل أحد، تفضل السيد الرئيس.

مانيئبامايسداشق0مناأميمارئيساماف0يقامالشترمكي:

شك0مامايسداما0ئيسامملحترم،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم 
القيام بها واملنهجية التي تنوون اتباعها من أجل تحقيق هدف فتح 

خطة العدالة أمام املرأة؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب املحترمين من املجموعة 
النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

مانيئبلامايسدةاث0يياماصقلي:

السيد الوزير املحترم، تبشرنا بالخير بالقرار امللكي السامي التاريخي 
في املجلس الوزاري األخير على فتح ممارسة مهنة العدل في وجه النساء 
املغربيات، في الوقت اللي كانت هاد املهنة حكرا على الرجال، لذلك 
غادي  التي  والتدابير  اإلجراءات  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم 

تاخذها الوزارة ديالكم لتفعيل هذا القرار السامي؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا للمنصة ايال بغيتوا، تفضلوا.

مايسدامحاداأ ليرا زي0اماعد2:

شك0مامايسداما0ئيس،

حض0متامايسدمتا ماييىةامانومبامملحترمين،

ال يخفى عليكم أن خطة العدالة تشكل أحد املحاور األساسية في 
منظومة العدالة باعتبارها مهنة تهدف إلى توثيق الحقوق واملعامالت 
والحفاظ على األعراض واألنساب والتمكين من وسائل اإلثبات التي 
إطار  الخصومات. وفي  النزاعات وفصل  للقضاء فض  يتأتى  بفضلها 
إصالح  موضوع  حظي  العدالة  ملنظومة  والعميق  الشامل  اإلصالح 
املهن القضائية بأهمية خاصة في الحوار الوطني، حيث أو�سى امليثاق 
بالضبط فيما يتعلق بإصالح مهنة العدل خطة العدالة بفتحها وفتح 
املجال أمام املرأة ملمارستها إنسجاما مع املبدأ الدستوري املنصوص 

عليه في الفصل 19، وإنسجاما مع اإللتزامات الدولية للمملكة.

تنزيال لهذه املبادىء اقت�سى النظر السديد لجاللة امللك تكليف وزيره 
في العدل باإلنكباب على دراسة ممارسة املرأة لخطة العدالة وبالنظر إلى 
ما يميز هذه املهنة من ارتباط بالجانب الديني والفقهي وتقاطع الكثير من 
مجاالت اختصاصاتها مع فقه املعامالت، فقد اقت�سى نظر جاللة امللك 
باعتباره أميرا للمؤمنين بإحالة املسألة على املجلس العلمي األعلى إلبداء 
الرأي فيها حيث بعد أن اطلع جاللته على رأي املجلس بجواز ممارسة 
املرأة ملهنة عدل بناء على األحكام الشرعية املتعلقة بالشهادة وأنواعها 
والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه املالكي، واعتبارا 
ملا وصلت إليه املرأة املغربية من تكوين وتثقيف وما أبانت عنه من 
أهلية وكفاءة فقد كلف جاللته وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام 

املرأة واتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق هذا املبدأ.

ألي  وجود  وال  أنه  يتبين  الخطة  لهذه  املنظم  القانون  باستقراء 
مقت�سى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون 

اإلناث أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه املهنة؛

على املستوى الشرعي فقهاء الشريعة ومنهم املالكي يتطرق في كتاباتهم 
إلى شروط الكاتب بالعدل أو املوثق بصفة عامة ونصوا على شروط 
متعددة ليس من ضمنها شرط الذكورة، وأكدوا على إجازة مزاولة املرأة 
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لخطة العدالة وتلقي الشهادة وتوثيقها عن الشهود بشروطها املقررة في 
كل باب من أبواب العقود املختلفة وذلك مع مراعاة شروط أهلية تولي 
هذه املهنة، مثل ما تشترط في الرجل، تنفيذا للتوجيهات املولوية تم عقد 
سلسلة من اإلجتماعات التقنية في الوزارة ومع هيئة عدول املغرب ومع 
املدير العام للمعهد العالي للقضاء ملواكبة هذا الولوج ببرنامج تكويني، 

وبمجموعة من املبادرات.

في هذا اإلطار يشرفني أخبركم أنه سيتم اإلعالن األسبوع املقبل عن 
تنظيم مباراة لولوج لهذه املهنة وسيتم التنصيص ألول مرة على كونها 
مفتوحة في وجه اإلناث والذكور على السواء، مع العلم أن عدد املناصب 
التي سيتم اإلعالن عنها يقارب 800 منصب، 800 منصب نراعي فيها 
املحاكم اإلبتدائية الجديدة، وأنه في إطار النهوض بهذه الخطة سيتم 
فتح ورش إصالح القانون املتعلق بخطة العدالة بتشارك مع الهيئة 
الوطنية لعدول املغرب، حيث سيضمن املشروع الجديد مقتضيات 
جديدة تهم هذه املهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصاتها، وهو 
مشروع نروم من خالله تطوير هذه املهنة لإلستجابة النتظارات السادة 
العدول، ويهدف إلى دمج هذه املهنة في املحيط اإلقتصادي واإلجتماعي 
وجعلها تتما�سى مع التطورات التي يعرفها العصر في كل املجاالت، شكرا 

السيد الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب فريق التجمع الدستوري، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاأسايءاغالاو:

شك0مامايسداما0ئيس،

ولوج املرأة لخطة العدالة هو ضرورة مجتمعاتية يفرضها الواقع، 

فبفضل  وحيوي،  هام  هو  النساء  دور  اليوم  املغربي  املجتمع  واقع 

اإلصالحات العديدة اللي شرف عليها صاحب الجاللة امللك نصره هللا 

داخل  تستحقها  التي  املكانة  في  املرأة  واللي وضعت  السادس  محمد 

ديال سيدنا  العهد  في  اليوم  تنشهدو  والديمقراطية،  الحداثة  مغرب 

املرأة الشرطية، املرأة املستشارة في مجلس العلمي، املرأة والية وقائدة 

وعاملة وهي كانت وال زالت محامية وموثقة ناجحة بفضل التوجيهات 

املرأة  ولوج  اليوم  نشهد  املساواة،  و  العدالة  ملبدأ  وتطبيقا  السامية 

لخطة العدالة. وهنا ال يزال السيد الوزير إال التنويه بكل املجهودات 

التي قمتم بها إلخراج هذه الرغبة امللكية إلى أرض الواقع، ونحن نعلم 

أنه تمت استشارة املجلس العلمي وكل الفقهاء الدين في اتخاذ هذه 

الخطوة، نطلب منكم السيد الوزير اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتسريع 

تنفيذ هذا القرار وكذلك القيام بحمالت تحسيسية للمواطن ومواكبة 

هذا األمر.

مايسدارئيساملجليل:

السيد  تفضل  االشتراكي،  الفريق  تعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
الرئيس.

مانيئبامايسداشق0مناأميمارئيساماف0يقامالشترمكي:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير املحترم، بطبيعة الحال احنا في الفريق االشتراكي ما 
يمكن لنا إال ندعموا وزارتكم في كافة اإلجراءات والتدابير اللي غتاخذها 
املرأة،  أمام  العدالة  خطة  فتح  ديال  الهدف  هاد  تحقيق  أجل  من 
وكنعتبروا على أن األمر مرتبط بإصالح شامل وجدري كذلك خطة 
العدالة وبالنظر حتى االنتظارات ديال املهنيين واإلشكاالت املطروحة 
في هاد الجانب، وهنا ال يسعنا واملناسبة شرط إال أن نؤكد على ضرورة 
العمل على رفع كل أشكال التمييز بين املرأة والرجل اللي كتطبع واحد 
املجموعة ديال القوانين والتشريعات ببالدنا ومن ذلك على سبيل املثال 
ال الحصر القانون الجنائي، أعتقد على أن هاد الخطوة هي محطة ضمن 
محطات اللي كتكرم املرأة املغربية وكتعطها املكانة التي تستحق، املرأة 
املغربية التي أبانت في عدة مواقع عن قدراتها وعن اجتهاداتها وعن عملها 
املضني، وبالتالي الضرورة تحتم أنه في املرحلة املقبلة يجب أن نقطع مع 
هاد النقاش بعدما تكون املساواة قد تحققت على أرض الواقع، وأن 
تصبح مسألة التنمية االقتصادية، واالجتماعية، السياسية، الثقافية 
والفكرية، املرأة حاضرة فيها مثلها مثل الرجل بنفس الحقوق ونفس 

الواجبات، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

السيدة  تفضلي  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  شكرا 
النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاث0يياماصقلي:

نشكركم السيد الوزير املحترم على جوابكم، هذا القرار السامي هو 
تعبير عن اإلرادة امللكية وعن إرادة القوى الديمقراطية والتقدمية في 
تحديث املجتمع ونحن في حزب التقدم واالشتراكية، كنا سباقين إلى 
طرح قضية املساواة في كل املجاالت، وهو اليوم وإذن اليوم كنزكيو كل 
املبادرات واإلجراءات التي تسعى إلى تفعيل املبدأ الدستوري الذي ينص 
على املساواة بين الجنسين، هاد القرار امللكي هو اعتراف وامتنان على 
قدرات وكفاءات املرأة املغربية في جميع امليادين والتي كانت بعضها 
حكرا على الرجال، كما كان في السابق نظرا ألحكام وفهم معين ومتجاوز 

اآلن.

أنكم  القرار  هاد  ينجح  باش  اليوم  عليكم  الزم  الوزير،  السيد 
تقوموا بمجهود من أجل ولوج السهل للنساء ملهنة العدوالت من خالل 

التحسيس والتواصل الدائم بها.
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مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 
النائبة.

مانيئبلامايسدةافيطالاماطو�سي:

السيد الوزير، اعتبارا ملا أبانت عنه املرأة املغربية من كفاءة واقتدار 
عاليين في تولي مختلف املناصب، نشهد اليوم انتصارا آخر للمساواة بين 
الجنسين في الولوج إلى املهن واملناصب باملوافقة امللكية على ممارسة 
املرأة ملهنة عدل باملغرب. وفي هذا اإلطار السيد الوزير، نشدد على 
الحكومة لتتحمل كامل املسؤولية في تفعيل وتنزيل هذا القرار امللكي 
التاريخي، وتحصينه باإلجراءات والتدابير الكافيتين حتى تحظى املرأة 
بالصالحيات الالزمة التي يمنحها القانون للولوج لهذه املهنة حتى ال 
نجد أنفسنا في نهاية املطاف نختزل مهنة عدل في مهنة ناسخة بصيغة 

املؤنث، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

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

مايسدامحاداأ لير،ا زي0اماعد2:

شك0مامايسداما0ئيس،

غير أنه الحكومة معبأة، األسبوع املقبل غنعلنوعلى املباراة، املعهد 
العالي بصدد بلورة واحد التكوين خاص لكي يكون هذا الولوج ولوجا 
ناجحا، االجتماعات متواصلة مع املؤسسة التي تمثل العدول، ومع إن 
شاء هللا يوم األربعاء سنجتمع مع الجمعيات النسائية العاملة في هاذ 
القطاع لتدعيم التواصل مع الجميع ولتوفير املناخ املالئم ليجد هذا 
القرار التاريخي لجاللة امللك التنفيذ والتطبيق اإليجابي الذي يستحق، 

شكرا لكم.

مايسدارئيساملجليلا:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع الشباب والرياضة مرحبا السيد الوزير، إذن السؤال األول 
سؤال عن الشركات الرياضية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسداأحادامب0يجل:

شك0مامايسداما0ئيس،

ماييىةاماوزرمء،

مايسدمتا ماييىةامانومب،

لقد نص القانون 30.09 في مواده من 15 ل 21 على خلق الشركات 

الرياضية لتسيير األندية الرياضية، واملادة 118 من نفس القانون أكدت 
التطبيقية  واإلجراءات  التنظيمية  النصوص  استصدار  ضرورة  على 
لخلق هذه الشركات، الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم مشكورة 
على املجهودات اللي كتبذل واللي بذالت ونجحت في تحقيق البرامج 
ديالها واألهداف ديالها وبال ما نذكرو التأهيل ديال روسيا وبال ما نذكرو 
التنظيم ديال الشان وبال ما كنذكرو كذلك الترتيب الذي أصبح يحتله 
املغرب على املستوى العالمي، أعطت شهر غشت هو آخر أجل لخلق هذه 
الشركات لتسييرهذه األندية الرياضية، ترى هل أنديتنا مؤهلة لخلق 
هذه الشركات الرياضية، علما أن هناك مشاكل عديدة يعرفها الجميع 
الالعبين،  مشكل  املنخرطين،  مشكل  العامة،  الجموع  مشكل  هناك 
مشكل ديال البنيات التحتية، هناك مشاكل كبيرة ومتعددة، في هذا 
السياق وفي هذا الخضم هذا البد من املصاحبة، البد من إجراءات، 
البد من املواكبة ألن الجامعة ألزمت 16 فريق في القسم وطني األول 
و8 في القسم الوطني الثاني لتطبيق اإلحتراف بشكل صحيح، وكذلك 
لتطبيق اإلحتراف مائة في املائة، ترى ما هي اإلجراءات املتخذة ملصاحبة 
وملواكبة هذه األندية في خلق هذه الشركات؟ وبالتالي هاذ الشركات 
القانون األسا�سي ديالها، التركيبة ديالها le passif et l›actif اللي غيكون 
عند األندية دورعالقة الجمعيات بهاذ الشركات، هناك أسئلة كثيرة 
تطرح في هاذ املجال، وهل هناك من مصاحبة ومواكبة لهاذ القضية 

هاذي؟

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا.

مايسدارمشسداماطيابياماعلاي،ا زي0اماشبيبا ما0ييضل:

شك0مامايسداما0ئيس،

وخا السيد النائب قلتو يسحب السؤال ما بغاش يسحبو متعنث 
السيد بريجة، هناك عمليتين: العملية األولى مرتبطة بالقانون والعملية 
الجمع  في  الجامعة  خذاتو  قرار  هذا  بالتنظيم،  مرتبطة  اللي  الثانية 
العام، يعني جميع األندية املكونة للجامعة بعد مناقشته تم اإلتفاق 
جميع  يعني  الجامعة  الوزارة،  ديال  ما�سي  الجامعة  ديال  قرار  وهذا 
األندية املكونة للجامعة خذات هاذ القرار في الجمع العام وباإلجماع، 
للتنفيذ  للتنفيذ، غندخلو  وال �سي واحد اعترض، اآلن غادي ندخلو 
أكيد غتكون صعوبات، أكيد من املؤكد، اللي كاين هو أنه إما غادي 
نوضعو الصعوبات أمامنا وما نعملووالو نبقاو متخوفين وإما كيكون 
الجرأة والشجاعة وكنتحداو هاديك الصعوبات، واحنا  عندنا واحد 
كنعالجوها، واللي غادي تكون اختالالت ما غتكونش فيها عقوبات، ألنه 
احنا في واحد املرحلة ديال البناء، بدينا بالبناء األول بنينا هاد البطولة 
االحترافية، املصدر القانون بصعوباتها وألن راك عارف كل �سي مشاكلها، 
اليوم غادي ندوزوا املرحلة الثانية فبالتالي أكيد غادي نعيشو مشاكل، 
لكن احنا موجودين باش نتعاونوا جميع، عندنا نفس الهاجس اللي عند 
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الجامعة، عند النواب، عند الوزارة، عند املغاربة، كولهم هو نرفعوا من 
املستوى ديال الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، باملناسبة 
راه الجامعة امللكية للدراجات راه فازت بالطوائف في الجزائر فردي 
وجماعي وكاين انتصارات هاد االنتصارات غادي نحولوها إلى انتصارات 

أخرى إن شاء هللا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، هل يمكن الوقت، هل هناك تعقيب إضافي؟، 
استنفدتم وقتكم �سي بريجة، إذن نمر للسؤال املوالي سؤال متعلق 
النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  القرب  مالعب  بتعميم 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

النائب.

مانيئبامايسداصيلحاأ غبي2:

عن تعميم مالعب القرب بالعالم القروي، نسائلكم السيد الوزير؟

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير، السؤال بعض الكلمات.

مايسدارمشسداماطيابياماعلاي،ا زي0اماشبيبا ما0ييضل:

سنعمم مالعب القرب في العالم القروي السيد النائب.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيبكم.

مانيئبامايسداصيلحاأ غبي2:

مجموعة  كاين  الوزير  السيد  كتعرفوا  الوزير،  السيد  اإليجاز 
من املناطق القروية باملغرب اللي كتفتقر لهاد املالعب ديال القرب، 
ونعطيك مثال بإقليم خنيفرة وال ملعب واحد بالعالم القروي ملعب 
واحد ما كاينش في إقليم ديال خنيفرة، يكفيك أن املدينة ديال خنيفرة 
فيها واحد 4 داملالعب وال وال 5، مريرت اللي هي بلدية ما فيهاش وال 
ملعب واحد، تقدر تقول ليا الوزير كاين مشاكل ديال األرض، كاين 
مشاكل ديال الدراسات وال �سي حاجة بحال هكذا، يمكن نقول لك أنا 
نضمن لك املجلس اإلقليمي نضمنو لك هاد األرض هادي، نقول لك 
السيد الوزير بأن مجموعة من الشباب اللي كيمارس هاد الرياضة في 
خنيفرة غير في األزقة وفي األرا�سي الصلبة، خنيفرة اللي كتعرف واعطت 
رياضيين كبار، عرفات جواد غريب بطل عالمي في املاراطون، عطات 
هشام الغرف، وما أدراك ما هشام الغرف؟ عطات حمو مودجي بطل 
كنطلبوا  هادي  التشريعية  املؤسسة  هاد  وعبر  املاراطون،  في  املغرب 
منكم السيد الوزير تعطيو لخنيفرة الحصة ديالها في العدالة املجالية، 
ما اعطيتونا والو في الرياضة، ال في مالعب القرب، وال في مالعب البعد، 

وشكرا السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟.

مانيئبامايسدابلقيسمامير:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، بغينا نعرفو املعايير ديال اختيار املناطق القروية اللي 
غادي تدار فيها 800 ملعب ديال القرب، وهي بادرة طيبة وكنشكركم 
الخصاص  كاين  الوزير، واش درتو خريطة ملعرفة فين  السيد  عليها 
بالضبط؟ باش يستافدوا أبناء العالم القروي، نعطيكم مثال السيد 
الوزير بالجهة الشرقية بني يدرار وأنكاد وعين صفا، مستعدين يعطيو 
مناطق  أن هذه  املالعب، وخصوصا  فيها هاد  برمجتوش  األرض وما 
حدودية خاص الحكومة تعطيها األولوية، وكنعولو عليك السيد الوزير 

تقوم بها العمل، وشكرا السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدارشسدامابهلو2:

السيد الوزير، ضمانا للعدالة املجالية بات من الضروري إعادة 
النظر في املعايير املعتمدة في إحداث مالعب القرب ألن أغلب الجماعات 
القروية ليس بمقدورها توفير الشروط الالزمة وال املطلوبة من طرف 
إلقليم  التابعة  القروية  الجماعات  املثال  سبيل  على  ومنها  وزارتكم 

سطات؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير.

مايسدارمشسداماطيابياماعلاي،ا زي0اماشبيبا ما0ييضل:

شك0مامايسداما0ئيس،

شك0ماماييىةامانومب،

املسطرة  املشاريع  إقليم خنيفرة كتشوف  على  نتكلموا  باش  أوال 
 4 آيت رحو،  تغسالين، سبت  آين إسحاق،  مليون درهم ال   55 تما 
داملالعب القرب معشوشبة بخنيفرة ثم االتفاقيات األخرى. اشنو هو 
اإلشكال؟ كان اإلتفاقيات املوقعة ما بين الوزارة وما بين الجماعات 
أن الجماعة كتوفر الوعاء العقاري وكتخلص 50 % من املشروع وهذا 
ما �سي في متناول الجماعات، هذا هو اإلشكال. اآلن بدلنا هاد التصور 
كامل مشينا لعند صندوق التجهيز الجماعي غادي يسلفنا 600 مليون 
درهم غنمروا عبر املجالس اإلقليمية وما غتعطي الجماعات حتى �سي 
حاجة، الوزارة غتكلف بسميتو باش نخلصوا األقساط ديال صندوق 
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التجهيز الجماعي وغنمشيوا نديروا 800 ملعب القرب بناء على الطلبات 
اللي كاينة اللي هي مسطرة، ألن اإلتفاقية املوقعة احنا عاجزين باش 
نصاوبوها والجماعات عاجزة باش تصاوبها، قلنا باش غادي نخرجوا 
من هذا واحد التصور جديد، إيال نجحنا في العمل هي نزيدوا نرفعوا من 
القيمة ما هذا نراجعوها إلى غير ذلك، احنا في واحد املرحلة ديال البناء، 
لكن 800 ملعب قرب كنواعدكم غادي تخرج، كيفاش غتخرج؟ غتخرج 
باإلتفاق مع رؤساء املجالس اإلقليمية ورؤساء الجماعات، وفي املناطق 
جميع املناطق، ال نعتقد بأن راه الدار البيضاء ما عندهاش حقها من 
املالعب الرياضية، عدد السكان، عدد السكان، السيد الرئيس راك 
عارف راه احنا درنا اجتماع، فاس كذلك، هناك مجموعة من األقاليم 
الجهات اللي خذات واحد الحصة كبيرة من هذا. وكاين وسيدي قاسم 
أنا كنقول لك املغرب احنا كنتكلموا املغرب ككل وغادي نديروه بشكل 
الترف  جماعي ونوزعوا باش يكون الجميع، كذلك ما غاديش لداك 
ديال امللعب د 5 داملليون الدرهم هذا كنعتبره في الترف، إيال كنا غادي 
ندخلوا للترف غادي نعملوا الرياضة في املستوى العالي عندها الشروط 
ديالها هذه الرياضة للجميع لجميع املواطنات واملواطنين عندها كذلك 

الشروط ديالها..

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تفعيل القانون املتعلق بمكافحة 
تعاطي املنشطات في مجال الرياضة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةانوم2امملتوكل:

مايسداما0ئيس،

السيد الوزير، كتعتبر بالدنا من الدول اللي قامت بتأطير موضوع 
الوقاية والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر املمارسات اللي كتخل 
باحترام أخالقيات ومبادئ الرياضة عبر إصدار قانون رقم 97.12 هاد 
القانون اللي صفق ليه الجميع كيهم قانون األنشطة الرياضية والبدنية 
الوزير  30.09 لذلك السيد  البدنية  التربية  الخاضعة ألحكام قانون 

نسائلكم ما هو تقييمكم لهذا القانون على أرض الواقع؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير.

مايسدارمشسداماطيابياماعلاي،ا زي0اماشبيبا ما0ييضل:

شك0مامايسداما0ئيس،

عكس ما يعتقد البعض أن كان هناك مجهود جبار من طرف اللجنة 
األوملبية حول محاربة املنشطات وجا هاد القانون باش يختاتم هداك 
املشوار ديال داك املجهود الجبار اللي قامت به اللجنة األوملبية املغربية، 

اليوم عندنا مشروع القانون كنشكروا السيدات والسادة البرملانيين 
يعني في الغرفتين اللي صادقوا عليه في وقت وجيز جدا وغادي يخرج لحيز 
الوجود، تنشر في الجريدة الرسمية نحن بصدد إعداد جميع املكونات 
ديال هاد املشروع باش كيخرج دفعة واحدة باش ما نطيحوش في داك 
ال�سي في القانون 30.09 اللي خرجوا بعض النصوص التطبيقية وال زالت 
نصوص تطبيقية أخرى لم تخرج إلى حيز الوجود، فباش ما نطيحوش في 
هاد الخطأ دفعة واحدة غادي نخرجوهم عاد نخرجوا l’agence ما�سي 
نخرجوا l’agence معطوبة وكالة معطوبة ما قدراش دير الشغال ديالها 

غانخرجوها بجميع املقومات ديالها إن شاء هللا، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد، تفضلي السيدة النائبة املحترمة تعقيبك.

مانيئبلامايسدةانوم2امملتوكل:

رجل  عليكم  ومعهود  اإليضاحات،  هاد  الوزيرعلى  السيد  شكرا 
امللفات وقمتم بعمل جبار منذ اعتالءكم كر�سي الوزارة، ولكن السيد 

الوزير عرفنا أن امللفات اللي تحملتيوهم جسيمة وحطمتو أرقام قياسية 

في وقت وجيز، ولكن السيد الوزير هناك �سيء حقيقي اللي هو تجارة 

املنشطات أو ما يسمى باملكمالت الغذائية les produits protéinés في 

السوق املغربية وكتعتمد على شبكات للتهريب، وبالتالي البد من حماية 

الرياضيين والبد من إجراءات جزرية مع السلطات األمنية وطنيا ومحليا 

والبد من تطبيق املراقبة الطبية الصارمة للرياضيين قبل املشاركة في 

تظاهرات وطنية ثم دولية والبد من القيام بحمالت تحسيسية من طرف 

املشرفين على الرياضات األوملبية وغير األوملبية، وبالتالي على الوزارة 

أن تسهر على تنسيق هذه العمليات مع كل الحركات الحركة األوملبية 

والحركة الرياضية حفاظا أوال على صحة الرياضيين ثانيا على سمعة 

اململكة املغربية، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير تفضلوا.

مايسدارمشسداماطيابياماعلاي،ا زي0اماشبيبا ما0ييضل:

شكرا، غير باش نطمئن السيدة النائبة أن هاذ القانون ديال محاربة 
مستوى  على  بق 

ّ
تط غادية  اللي  التدابير  بعض  يعني  فيه  املنشطات 

الجمارك باش ما يبقاوش يدخلو لبالدنا جميع املواد الغذائية اللي فيها 

هاذ املنشطات هاذي، واحنا بصدد ملا كنقول بصدد، قبل الجمارك ما 

كانش عندها الحق باش تّدخل ألنه ما كان�سي تعريف ما كانش هناك 

واحد املواصفة une norme دابا كاينة في القانون غادية تدخل كذلك 

في pakitche global باش يمكن لينا نحلو هاذ اإلشكال، شكرا.
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مايسدارئيساملجليل:

تدبير  فو�سى  عن  سؤال  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
مالعب القرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، فليتفضل أحد تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسداهشيماصيب0ي:

شك0مامايسداما0ئيس،

تدبير مالعب  تشوب  التي  الفو�سى  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
القرب والتي أحدثت من أجل استفادة املواطنين منها بشكل متساوي؟ 
وملاذا لم يتم وضع دفتر تحمالت يضع ضوابط تدبير وتسيير هذه املالعب 

باعتبارها مرافق خدماتية موجهة للعموم؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

جوابكم السيد الوزير املحترم.

مايسدارمشسداماطيابياماعلاي،ا زي0اماشبيبا ما0ييضل:

مايسداما0ئيس،

السيد النائب، فعال هاذ الكالم أنا قلتو ياك متفقين؟ اليوم احنا 
بنينا واحد العدد ديال مالعب القرب، تدبير يختلف من مكان إلى مكان 
آخر ماكاينش واحد الوحدة ديال وتصور شمولي، اشتغلنا كان واحد 
اإلجتهاد ديالsigma تبين بأنه ذاك sigma رغم أنه كاين األسعار كانت 
منشورة في الجريدة الرسمية ديال 50 درهم للساعة كاين اللي كتخلص 
200 درهم 250 درهم ما كاينش املراقبة ما كاينش الضبط إلى غير 
ذلك. هاد ال�سي كل �سي الزولناه مشكورين صوتوفي قانون املالية زولنا 
sigma تفتحات البيبان، اآلن في البناء ديال نموذج غادي سيرى النور في 
القريب العاجل ألنه مرتبط بتصور شمولي، ما بغيناش غير التدبير ديال 
امللعب ويكون مفتوح، كذلك أنه خصنا ذاك الالعب potentiel باش 
نختاروه ويم�سي ملدرسة التكوين من مدرسة التكوين يطلع للجامعة 
يطلع هذا وهو كيطلع باش ما تكونش قطائع في املسار ديالو الريا�سي، 
الهوند،  الباسكيط،  الباطمنتون،  فيها   omni-sport القرب  مالعب 
الفوت والتينيس et.vollet 6 ديال هاذو اللي غادي يتبناو، فالتالي غادية 
تكون واحد..، غنخلقو باإلضافة إلى AICS األلعاب املدرسية هاد ال�سي 
كل بغينا نربطوه باألندية باش يمكن لينا تكون عندنا أبطال كيما كان 

في املا�سي، هذا هو التصور الشمولي، شكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب؟ تفضل السيد تفضل.

مانيئبامايسداهشيماصيب0ي:

شك0مامايسداماوزي0،

لكن صحيح أنه التصريح هاذ le cahier de charge وهاذ دفتر 
تحمالت وآلية ديال التدبير في املستقبل ديال مالعب مالعب القرب 
أنه أنتما اللي صرحتو بها. وتلقينا الخبر بسرور كبير وأنه املغاربة فرحوا 
وقاالوا بأنه غادي يخرجوا من التدبير الفوضوي والتدبير والتسيير ديال 
املالعب من طرف الجمعيات اإلسترزاقية واملحابات السياسية ألنه 
غادي ينتقلوا للتدبير املؤسساتي كما سبق وأن صرحتم، كما صرحتم 
أيضا أنه ابتداء من يناير أنه كل األداءات التي كانت تتم داخل من أجل 
االستفادة من مالعب القرب أنه سوف يكون تاريخ بداية شهر يناير أن 
هو تاريخ نهاية هذه األداءات وأنه سوف تتم االستفادة من هذه املرافق 
مجانا، في حين أنه واقع األمر أن تدبير ديال مالعب القرب مازال كما هو 
 omni sport عليه، هذا من جهة؛ أما بالنسبة للبرامج ديال هاد املالعب
نتمنى أن نعرف منكم السيد الوزير أشنو هي ما هي التدابير التي قمتم بها 
من أجل إحقاق التوزيع املجالي بخصوص بناء هاته املرافق الصحية؟ 

وما نصيب جهة بني مالل خاصة من هاته املالعب؟

مايسدارئيساملجليلا:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد 
الوزير في بعض الثواني.

مايسدارمشسداماطيابياماعلاي،ا زي0اماشبيبا ما0ييضل:

مسؤول،  يكون  ديالنا  الكالم  املحترم  النائب  السيد  باش  غير  ال 
قانون املالية صدر أو دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير، السيكما خاصها 
املرسوم اللي غيتبنى على هذا القانون املالية، ما يمكنش تنشرو قبل، 
إذن املرسوم تصاوب، مشا في املسطرة، نهار يصدر غدا في الصباح 
غادي يصبح ، أنا باقي ملتزم كنقول فاتح يناير من دخول حيز التنفيذ 
مبني قانونا ما�سي اللي بغيت أنا وداك ال�سي هذاك، قانونا مبني على 
قانون املالية، املرسوم مصاوب، غادي يدوز في مجلس الحكومة ويتنشر 
في الجريدة الرسمية، غادي تدخل السيكما ما غتبقاش، حنا عدلنا 

السيكما صاوبنالها اإلشكالية ديالها كلها ألنها معقدة.

مايسدارئيساملجليلا:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  إلى  وننتقل 
الداخليات  بناء  برنامج  عن  سؤال  األول،  السؤال  العلمي،  والبحث 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداعبداما0زمقاماورزمزي:

شك0مامايسداما0ئيس،

مايسداماوزي0امملحترم،
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في البداية البد منهنؤوك على الثقة املولوية السامية ديال سيدنا 
هللا ينصرو.

اليوم موضوع مساءلة من طرف  املدرسة  توجد  الوزير،  السيد 
الجميع من أعلى سلطة في البالد التي دقت ناقوس الخطر مع القيام 
بوقفة، مساءلة الضمير ومن األمة بمختلف مكوناتها وممثليها مساءلة 
املدرسة تحيلنا اليوم لنسائلكم عن برنامج وزارتكم فيما يتعلق ببناء 

الداخليات بالعالم القروي؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

السيد كاتب الدولة تفضلوا تفضلوا السيد كاتب الدولة، السيد 
الوزير مرحبا.

مايسداسعسداأمزمزي،ا زي0اماتربسلاماوطنسلا ماتكوينامملنهيا
 ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شك0مامايسداما0ئيسامملحترم،

مايسدمتامانيئبيتاماييىةامانومبامملحترمون،

أريد في البداية أن أعبر عن اعتزازي بالثقة املولوية السامية وأريد 
أيضا أن أعبر عن سعادتي بتواجدي معكم في هذه الجلسة ألول مرة 
داخل هذه املؤسسة الدستورية العريقة للعمل سويا بمنطق تشاركي 
مهام هاد اإلصالح  أسئلتكم ومقترحاتكم، ألن  وبانفتاح وتجاوب مع 
إصالح املنظومة التربوية والنهوض بها يعتبر مهام مشتركة ومسؤولية 
جماعية، لهذا أهيب جميع املغاربة من هاد املنبر برملان وحكومة ونقابات 
وأحزاب ومجتمع مدني وعائالت لالنخراط واملساهمة في هذا الورش 

الوطني الهام والرقي به إلى ما نطمح إليه جميعا.

فيما يتعلق الرد على السؤال السيد النائب املحترم والذي يتعلق 
خدمات  توفر  الداخليات  أن  لكم  أؤكد  أن  أريد  القروي،  بالعالم 
اجتماعية أساسية للتلميذات والتالميذ املستفيدين كالتغذية والرعاية 
واملناطق  القروي  الوسط  من  الوافدين  التالميذ  وخاصة  الصحية 
النائية من أجل االلتحاق باملدرسة ومتابعة الدراسة بها، هاد الطلب 
عرف تزايد جد مهم سنة بعد سنة، املستوى اليوم ما هو؟ بلغ عدد 
الداخليات 889 هذا الدخول املدر�سي منها 545 في العالم القروي أي 

%61 مقارنة مع السنة الفارطة.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا بعض الثواني في داك التقديم تفضلوا 
زيد بعض ما عليهش تفضلوا.

مايسداسعسداأمزمزي،ا زي0اماتربسلاماوطنسلا ماتكوينامملنهيا
 ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شك0مامايسداما0ئيس،

اللي بغيت غير نذكر به هي من 2008 ل 2018 خالل 10 سنوات 
تضاعف عدد الداخليات دزنا من 451 إلى 900 داخلية، هاد الداخليات 
توفر إيواء وتغذية 111 ألف مستفيد، منهم 52 % ديال املستفيدات. 
وأيضا أريد أن أذكر بأن الوزارة عمدت على إعادة تأهيل وتجهيز وتجديد 
أثات هاد الداخليات، اليوم تقريبا 90 % تم إعادة تأهيلهم. وفي إطار 
ميزانية 2018، 77 داخلية غادي تنجز إن شاء هللا 90 % منها في العالم 

القروي، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

مانيئبامايسداعبداما0زمقاماورزمزي:

شكرا السيد الوزير املحترم، هذا �سيء جميل وهللا يكون لك في 
العوان، حسب تقرير املجلس األعلى اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 
هناك تدني الخدمات اإلجتماعية على مستوى الداخليات واملطاعم 
املدرسية بوجود إختالالت كبيرة يعرفها هذا املرفق اإلجتماعي البالغ 
األهمية حسب تقريري أنا كرئيس بلدية عندي lycée و2 إعداديات، 
الداخلية 2 إعداديات، الداخليات السيد الوزير في واحد الحالة كارثية 
من 2009 خرجوا دوك األعوان تقاعد، البلدية اعطيتهم 9 ديال األعوان 
اللي كيقوموا من 2009 حتى اليوم راه الكراف ديال املاء اللي كنت أنا 
داخلي في 82 هو اللي باقي اليوم السيد الوزير وخرج شوف عاين أسميته، 
هذه مجرد أرقام اللي هي أرقام ربما عطاوها لك هاد الصباح جبتيها ما 
كاين مشكل نقبلوها ما كاين مشكل، ألن كنعيشوا واحد الحالة كارثية 
في العالم القروي، الهدر املدر�سي ديال الفتيات السبب ديالو هو هاد 

املشاكل ديال أسميتو، السيد الوزير هذا يعني بأن نتائج سياسة.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب ال هللا يخليك ال. هو دار تقديم، السيد الوزير 
يحل بنا للمرة األولى، دار تقديم ما عارفشاي هذا يعطينا عوض، ايوا 
حنا النواب عارفين السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةانيعالابهيش:

أن  إال  املدر�سي،  الهدر  ملحاربة  داخليات  أحدثت  الوزير،  السيد 
وغياب  واإلداري  املالي  التدبير  مستوى  على  تعيشها  التي  اإلختالالت 
البنيات التحتية وتأخر أشغال انطالق بنائها حالت دون تحقيق الهدف 
املنشود، كما أن إحداثها ال يراعي في بعض األحيان القرب من املؤسسات 
التعليمية، وكنعطي على سبيل املثال إقليم كلميم لحسابات سياسية 
غيبني �سي داخلية بعيدة على املؤسسات التعليمية، ماتبناتش وبقت 
هكاك، املطلوب السيد الوزير تحسين جاذبية الداخليات الستقطاب 
التالميذ والتلميذات، وكما، املطلوب كذلك تعميمها خاصة للفتيات، 
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بني مالل  القروي خصوصا جهة  العالم  في  ألن هناك خصاص كبير 
خنيفرة.

مايسدةارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

مايسداسعسداأمزمزي،ا زي0اماتربسلاماوطنسلا ماتكوينامملنهيا
 ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيد النائب، كيف عبرت عليه في 
األول، أنا في استعداد تام لإلنصات ليكم لهاد املقترحات، وإن شاء هللا، 
غادي نمشيو في عين املكان ونعاينو هاد األمور كاملة اللي قلتوها، أنا 
قلت بأن طلب يتزايد سنة بعد سنة واإلكراهات راكم كتعرفوها، إن 

شاء هللا، غنشتغلو يد في يد باش نحققو هذا املبتغى الجماعي.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول االرتباك الذي شاب تدبير املنهاج 
للسيدات  بشكل خاص  اإلسالمية  التربية  ومنهاج  عام  بشكل  املنقح 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةاسعيىااعايري:

نعم السيد الوزير انطلقت عملية مراجعة املناهج والبرامج مراجعة 
في إطار تنزيل اإلصالحات البيداغوجية كإحدى أهم مشاريع التدابير 
ذات األولوية أو املندمجة املنبثقة عن رؤية إستراتيجية، وقد شابت 
القانونية  املساطر  احترام  عدم  بينها  من  متعددة  إختالالت  العملية 
في مجال إصدار وتأليف الكتب املدرسية كلما كان هناك تجديد لهذه 
املقرارات، كما أن التنقيح الجزئي لبرامج التربية اإلسالمية بسبب التدبير 
إشكاالت  اإلسالمية  التربية  مادة  ومفت�سي  ملدر�سي  خلق  اإلستعجالي 
في التنزيل البيداغوجي داخل الفصول الدراسية، إذن ما هي التدابير 

املتخذة لتجاوز كل هذه اإلختالالت؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

مايسداسعسداأمزمزي،ا زي0اماتربسلاماوطنسلا ماتكوينامملنهيا
 ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاد السؤال املهم، أود التأكيد في 
البداية أن املراجعات الجزئية للمقررات الدراسية تتم بطريقة منتظمة 
بها من تنسيقيات  اللي كنتوصلوا  التقارير  بناء على  سنة بعد سنة، 
التفتيش ديال كل املواد الدراسية، وهاد السنة الفارطة شملت هاد 
العملية 147 كتاب من أجل تنقيتها من بعد محتويات التي ال تتما�سى مع 

املشروع املجتمعي الذي أر�سى معامله جاللة امللك نصره هللا املتضمن في 
الوثيقة الدستورية لسنة 2011؛

بالنسبة ملراجعة املنهاج الدرا�سي في شموليته، فهو مرتبط بصدور 
القانون اإلطار، كاين في القانون إطار واحد اللجنة الدائمة للتجديد 
واملالءمة املستمرين للمناهج والبرامج، إن شاء هللا، في الباب الخامس 

اللي هي اللي غتشرف على هاد مراجعة املنهاج الدرا�سي في شموليته؛

بالنسبة، بخصوص مراجعة منهاج وكتب التربية اإلسالمية بغيت 
غير نذكر، وكتعرفوا جميعا بعد بالغ الديوان امللكي املتعلق باجتماع 
العيون، تم تنظيم عدة  2016 بمدينة  الوزاري ديال فبراير  املجلس 
لقاءات بين السيدين وزير األوقاف آنذاك والشؤون اإلسالمية والتربية 
الوطنية والتكوين املنهي، تم تشكيل لجنة مختلطة من أساتذة وعلماء 

دام عملها زهاء 8 أشهر، وتكللت أشغالها بما يلي:

أوال- إعداد البرنامج الدرا�سي لكل مستوى؛

ثانيا- املشاركة في تحيين دفاتر التحمالت تأليف الكتب املدرسية؛

وثالثا مراجعة وتصحيح 29 مشروع كتاب مدر�سي للتربية اإلسالمية 
من املستوى الثاني إلى مستوى الباكلوريا، علما بأن السنة األولى من 
اإلبتدائي هي فقط فيها فقد دليل لألستاذ وال كتاب للتلميذ، وجدير 
بالذكر أن املوسم الدرا�سي لهذه السنة الحمد هلل انطلق في أجواء عادية 
في كل األسالك التعليمية دون أي ارتباك في الزمان املدر�سي أو في املنهج 

املدر�سي، شكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

تعقيب السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدامحاداماع ايني:

بيماهللااما0حاناما0حسم.

شك0مامايسداما0ئيس،

قرار  ومراجعتها  الدراسية  واملناهج  البرامج  وضع  الوزير،  السيد 
يتخدعبر  أو  يستورد  وال  ويستنبت،  يصنع  اجتماعي،  تربوي  سيا�سي 
إجتماع محدود في الزمان واملكان، األمر يتطلب شروطا وضوابط لتكون 
في مستوى ما تتطلع إليه األمة من تجديد وتطوير، كما يتطلب تأمال 
ووقتا وتريثا لتجنب اإلستعجال الذي يسقطنا في االرتجال، ويتطلب 
موضوعية  مؤشرات  أمام  تجعلنا  تقويمية  ومرجعية  قاعدة  أيضا 
على  ولو  اآلخر،  إرضاء  وضغوطات  الذاتية  عن  وتبعدنا  للمراجعة، 
في  ويتطلب  والدينية،  الدستورية  وقيمينا ومرتكزاتنا  حساب هويتنا 
األخير تكوين املدرس وتأهيليه وتأطيره ليحسن تنزيل مضامين املنهاج 
وكفاياته ويعمل على تحقيق مقاصده، البرنامج تاع التربية اإلسالمية 

تصلح في 2016.
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مايسدارئيساملجليل:

إذن  ال  إضافي،  تعقيب  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
استنفدتم السيد الوزير وقتكم، السؤال حول تمتيع األساتذة املكلفين 
النواب  والسادة  للسيدات  لهم  مناسب  بإطار  التربوية  اإلدارة  بمهام 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسداعبداماومحدابوح0شل:

شك0مامايسداما0ئيس،

مايسداماوزي0امملحترم،

يطالب السيدات والسادة األساتذة املكلفون بمهام اإلدارة التربوية 
العامون  والحراس  والنظار  املديرين  الثالث،  التعليمية  األسالك  في 
املستندة  املهام  يالئم  بهم  خاص  بإطار  بتمتيعهم  األشغال،  ورؤساء 
إليهم منذ سنوات طويلة، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات 
والتدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل تلبية طلب هذه الفئة 

من الشغيلة التعليمية؟ وشكرا.

مايسدارئيساملجليلا:

جوابكم السيد الوزير.

مايسداسعسداأمزمزي،ا زي0اماتربسلاماوطنسلا ماتكوينامملنهيا
 ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

شكرا السيد النائب املحترم، أود التأكيد في البداية أن وزارة التريبة 
الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي، تولي اهتماما وتقديرا خاصا 
للمسار املنهي ألطر اإلدارة التربوية على غرار باقي فئات موظفي القطاع، 
التربوية  باإلدارة  للنهوض  املديرون  يبذلها  التي  الجهودات  تقدر  كما 

والرقي بها إلى مستوى اإلصالح املنشود.

وفي هذا السياق أعدت الوزارة مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث 
التربوية  اإلدارية  األطر  مجهودات  تثمين  بهدف  تربوي  متصرف  إطار 
وإعطاء دينامية ونفس جديدين لألطر للقيادة التربوية املحلية، كما تم 
تعيين خريجي مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية الذين تابعوا تكوينهم 
باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين في إطار متصرف تربوي وذلك 
ابتداءا من تاريخ تخرجهم بنجاح من هذه املراكز، وأيضا سيستفيد من 
مقتضيات هذا املرسوم األطر التي تزاول حاليا املهام اإلدارية التربوية 
وهي الفئة الواردة في سؤالكم، حيث سيتم إعادة تعيين هؤالء األطر 
في إطار متصرف تربوي وفق شروط وكيفية سيتم تحديدها بموجب 
طرف  من  املصادقة  طور  في  الدرس  قيد  في  املرسوم  واآلن  القرار، 

القطاعات املالية، شكرا السيد النائب.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضل السيد النائب املحترم السيد 
ادريس.

مانيئبامايسدامىريساميكين:

شكرا السيد الوزير، نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم، فقط نسائلكم 
السيد الوزير متى سوف يتم اإلفراج عن هاد املرسوم املتعلق بهيئة 
التدبير التربوي واإلداري خاصة أن هذه الفئة أكثر من 20 ألف من األطر 
اإلدارية والتربوية ينتظرونه منذ سنوات جميع الفئات عندهم إطار 
ديالهم خاص حتى األعوان راه والو اآلن كيتسماوا مساعدين تقنيين، 
هاد املهام الجسيمة اللي كيتكلفوها أطر اإلدارة التربوية أول من ينزل 
املدرسية  الحياة  وتفعيل  التعليمية  والسياسة  اإلصالحية  السياسة 
هم هؤالء أطر اإلدارة التربوية هم أول من يلجأ إلى املؤسسة وآخر من 
يغادرها. لذلك نسائلكم السيد الوزير متى سوف يتم اإلفراج عن هذا 
املرسوم وخاصة أن النظام األسا�سي اآلن مرت علي 15 سنة والزال لن 
يجدد إلى حد الساعة، وبالتالي فإننا يعني كممثلي األمة هذه الفئة يكفي 
من الصبر أنها انتظرت طويال واآلن نريد منكم جوابا السيد الوزير لكي 
ألنك اآلن قررات باش تخوض وقفات احتجاجية ابتداءا من شهر مارس 
في األكاديميات الجهوية ووقفة احتجاجية في ماي، الجمعيات الثالث، 
جميعة ديال مديري اإلبتدائي والثانوي وكذلك جمعية الحراس والنظار 
ورؤساء األشغال ومديري الدراسة، فما بغيناش نوصلوا لهاد الوقفات 

االحتجاجية نريد منكم جوابا اآلن السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليل:

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

مانيئبامايسدامصطفىابي تيس:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير املحترم، في الدول اللي كتعرف واحد يعني واحد التقدم 

في املجال ديال التعليم املدير ديال املؤسسة التعليمية كيعين املدرسين 

على  كنتكلموا  املغرب  في  اليوم  احنا  معه،  كيشتغلوا  اللي  واملعلمين 

اإلصالح وتنشوفوا وضعية إدارية غير سليمة ديال املدارء في املؤسسات 

العمومية وهذا ال يستقيم، اليوم كتكلموا على املرسوم وكتكلموا على 

الصفة ديال متصرف أنا باغي نتساءل واش الوضعية ديال املتصرفين 

اإلداريين كتر�سي املتصرفين أنفسهم، كنظن بأنه اإلصالح باش يتم 

خاصه يتم إصالح شمولي وبالشجاعة اللي محتاجينها و نمشيوا قدما ما 

نبقاوش نقلبوا على حلول ترقيعية املتصرفين اليوم وضعيتهم اإلدارية 

واإلقتصادية ما راضيينش عليها غادي نلحقوا بهم عاود ثاني لواحد 

اإلمكانيات  نعطيوا  اإلصالح  نشللوا  وغادي  املديرين  ديال  املجموعة 
يكون  اليوم  يمكنش  ما  املطاف،  نهاية  في  نحاسبوهم  و  للمديرين 
عندي مدير وهو ما عندوش يعني قدرة على أنه يمتالك واحد التصور 

داملؤسسة دياله ألن وضعيته اإلدارية غير سليمة، السيد الوزير املحترم 

اإلصالح عندو كلفة وعندو وكيطلب شجاعة وكيطلب..
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مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد بايتاس، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال تفضلوا 
السيد الوزير.

مايسداسعسداأمزمزي،ا زي0اماتربسلاماوطنسلا ماتكوينامملنهيا
 ماتعلسماماعيليا مابحثاماعلاي:

كيف قلت اليوم مشروع املرسوم واجد ويناقش من طرف أعضاء 
بالنسبة  قريبا،  ديالو  اإلعتماد  يتم  غادي  هللا  شاء  وإن  الحكومة 
للمقترحات ديال األخ سأنظر بكل إمعان في هذا املشروع إن شاء هللا 

ونطلبوا هللا يكون واحد اإلطار أكثر تحفيز لهاد الفئة، شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم على حسن مساهمتكم وألول مرة في هذه 
الجلسة، وننتقل إلى القطاع املكلف باملاء مرحبا بالسيدة كاتبة الدولة 
السؤال األول سؤال حول الربط الفردي بشبكة التوزيع للماء الصالح 
للشرب بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية تفضل أحد تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسداعبداماعزيزاماعي ض:

شك0مامايسداما0ئيس،

املاء  بشبكة  الفردي  للربط  الوزارة  برنامج  الوزيرة، عن  السيدة 
الصالح للشرب بالعالم القروي نسائلكم؟ شكرا.

مايسدارئيساملجليل:

تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

اددا زي0ا ماد الا كيتبلا مفسال2،ا ماسدريا ش0فيتا مايسدةا
ماتجهيزا مانقلا مالوليتسكا ممليءامملكلفلابيمليء:

شك0مامايسداما0ئيس،

بالرغم  بالفعل  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
باملاء  التزويد  تعميم  مستوى  على  املغرب  بها  قام  اللي  املجهودات 
الصالح للشرب على الساكنة القروية اللي يعني قطعت عدة أشواط 
وصلنا لواحد النسبة قد أقول مرضية، إال أن الساكنة القروية اآلن 
لم تعد تكتفي أو تر�سى فقط بالربط الجماعي عن طريق النافورات بل 
أصبحت تطالب بحقها في الربط الفردي، لذلك اعتمد املكتب الوطني 
تهدف  مقاربة جديدة  على  ذلك  على  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
باألساس إلى تشجيع اللجوء إلى الربط الفردي عبر واحد التصور شمولي 
بطبيعة الحال بتنسيق مباشر مع مصالح وزارة الداخلية واللي حدد 
واحد التكلفة جد محفزة للساكنة القروية تقريبا 3500 درهم اللي 
يمكن لها تم�سي حتى ل 7 سنوات عبر األشطر، وأكثر من ذلك يعني وضع 

أيضا واحد الخط تمويلي من طرف البنك الدولي، واحد le Fond ديال 
التشجيع اللي كيهدف بأنه يؤدي في يعني الساكنة املعوزة ريثما يتوفر 
لها االعتمادات املالية للجوء إلى ذلك، بطبيعة الحال باإلضافة إلى عدة 
تحفيزات منها باألساس التوفر على نظام تطهير السائل إلى آخره للحد 

من التلوث، شكرا لكم السيد النائب.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب السيدة النائبة.

مانيئبلامايسدةانزهلامايز دي:

مستوى  على  الوزارة  بها  تقوم  التي  املجهودات  الوزيرة،  السيدة 
البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء مجهودات معتبرة ومقدرة، 
والتي حققت العديد من النتائج الطيبة غير أن الفلسفة التي يقوم عليها 
هاد الربط والتي تتمثل في التزويد الجماعي للساكنة عبر النافورات 
الساكنة  طموحات  تلبي  ال  وبالتالي  وظائفها،  استنفدت  والسقايات 
التي تطمح إلى الربط الفردي، وبالتالي هاد اإلشكال السيدة الوزيرة 
فيه تحدي هو تمديد الشبكة، وكذلك الخفض أو اإلعفاء من رسوم 
الجوار التي تعتبر تحديا وإشكاال حقيقيا في وجه الساكنة القروية التي 
تعرف جماعاتها وساكنتها هشاشة تضرب حد القدرة الشرائية لها، 
وبالتالي ضرورة التفكير في آلية إلعفاء هاد الناس لتمتيعهم بهاد الحق 

الدستوري للولوج للماء.

الشبكة  هاد  إقران  ضرورة  هو  الوزيرة  السيدة  الثانية  املسألة 
وكذلك  بيئية،  كوارث  نتجب  لكي  الصحي  الصرف  بقنوات  املائية 
السيدة الوزيرة ممكن حتى عمراني على اعتبار أنه بزاف ديال القصور 
والقصبات على مستوى جهة درعة تافياللت فيهم هاد الشبكة وممكن 
أنها تسبب كوارث لهادوك املنشآت ذات القيمة العمرانية التاريخية، 
على مستوى أخرى السيد الوزير عندنا مجموعة سكنية قروية وسط 
الحواضر باعتبار أنه عندنا في زاكورة أحياء اللي 18 عام هادي السيدة 
الوزيرة ال ماء ال كهرباء ال صرف صحي، وبالتالي ضرورة التفكير وإيجاد 
تمتع  ما  بدون  الحضرية  عليها  محسوب  واللي  الساكنة  لهاد  حلول 

بالحقوق ديالها الحضرية.

مايسدارئيساملجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة اسمح لي السيدة النائبة.

مانيئبلامايسدةازهوراماوهيبي:

شك0مامايسداما0ئيس،

العالم  كنعرفوا  وكيفما  القروي  بالعالم  اليوم  الوزيرة  السيدة 
القروي كيعرف هشاشة كبيرة وعندنا الفقر بمستويات كبيرة، اليوم 
بالعالم القروي الناس ما قدرنش يلحقوا املا لديورهم بسبب التكلفة 
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الغالية ديال الشبكة، مجموعة األقاليم على مستوى املغرب اللي باقي 
عندها هاد اإلشكال للوصول لهاد املادة الحيوية، وأذكر على سبيل 
املثال إقليم مدينة العرائش ومجموعة من الدواوير مزمولة، وامرساة، 
تكزارت، تازروت، مجموعة من املداشر اللي قريبة جدا املركز ديال بني 
عروس، ولكن ما كيقدروش يوصلوا املا للديور ديالهم بسبب غالء 

التكلفة، وشكرا السيد الرئيس.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب إضافي آخر، ال، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا.

اددا زي0ا ماد الا كيتبلا مفسال2،ا ماسدريا ش0فيتا مايسدةا
ماتجهيزا مانقلا مالوليتسكا ممليءامملكلفلابيمليء:

السيدات النائبات املحترمات، بطبيعة الحال أشاطركم حول يعني 
إلحاح الساكنة القروي من أجل التوفر على إيصال فردي نبغي فقط 
نشير بأن %40 من الساكنة القروية اآلن مزودة كتوفر على إيصال فردي 
branchement individuel ويواصل املكتب يعني التشجيع باللجوء إلى 
هاد اآللية تالربط عبر العديد من التحفيزات، اآلن واش خصنا نعفيوهم 
وال ما نعفيوهمش القرار ما كيرجعش لي، والسادة النواب والسيدات 
النائبات يعني يمكن لهم يقدمو مقترح قانون في هذا الشأن ويسلك 
املسطرة ديالو العادية، إن صودق عليه ما غيكونش عندي أي تحفظ 
في ذلك، ولكن خصنا نعرفوا بأن عدة آليات تحفيزية لجأ لها املكتب من 

أجل تحفيز هاد الساكنة من اللجوء إلى اإليصال الفردي:

أوال- التكلفة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية، 3500 درهم موزعة 
على 7 سنوات،

ثانيا- في حالة ما إذا كان تبت بأن الساكنة القروية ما عندهاش 
اإلمكانيات باش تأدي الثمن كاين هناك خط تمويلي من البنك الدولي 
اللي كيؤدي في املكانة ديال الساكنة ريتما توفر لها هاد اإلعتمادات اللي 

ما كتجاوزش 350 درهم تقريبا في العام وال إلى أقل من ذلك.

ثم فيما يتعلق بزاكورة السيدة النائبة املحترمة تحدتي على بعض 
املراكز بالفعل اللي فيها مشكل ديال الربط بشبكات املاء والكهرباء ولكن 
هذا مشكل التعمير وعلى رئيس الجماعة اللي كيسير الجماعة أنه يبت 

فيه وليس املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب شكرا لكم.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، نمر للسؤال حول مخاطر السيول للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب.

مانيئبامايسدا وسفاحدهم:

مايسداما0ئيس،

التقلبات  عن  الناتجة  الجارفة  السيولة  الدولة،  كاتبة  السيدة 
املناخية تشكل خطرا حقيقيا على حياة الساكنة، ما هي التدابير املتخذة 

ملواجهة هذه السهولة الجارفة؟

مايسدارئيساملجليل:

تفظلوا السيدة كاتبة الدولة.

اددا زي0ا ماد الا كيتبلا مفسال2،ا ماسدريا ش0فيتا مايسدةا
ماتجهيزا مانقلا مالوليتسكا ممليءامملكلفلابيمليء:

مايسداما0ئيس،

شكرا السيد النائب، في الواقع ما كرهناش السيول في هاد الوقت 
اللي في الواقع كنتظروا فيه تساقطات مطرية، ولكن أنها تكون غير 
جارفة باألساس، السيد النائب املحترم بالدنا أصبح معارض باألساس 
بالظواهر  يعرف  ما  على  باألساس  كتمظهر  واللي  املناخية  للتقلبات 
القصوىن يعني فيضانات مباغتة وقوية في واحد الفترة زمنية قصيرة 
وإال جفاف اللي كيكون لسنوات متتالية، ألجل التأقلم كنتوفرو على 
واحد املخطط الحماية من الفيضانات اللي كنعالجوا فيه هاد النقط 
السوداء، إال أن هاد النقط أصبحت في تزايد مستمر، وأقول وأؤكد بأن 
هاد القضية ديال الحماية من الفيضانات راه اختصاص مشترك ما بين 
الدولة والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية وعلى رأسها املجالس 
الجهوية، لذلك يستع�سي بل يتعذر علينا كقطاع وزاري كنتوفرو فقط 
على 300 مليون درهم سنويا كاعتماد أننا نعالجوا جميع النقط بشكل 
انفرادي، لذلك ألتمس باألساس إلى خلق تعاقد وشراكة بالخصوص مع 
الجماعات الترابية من أجل الحد من هاد الفيضانات يعني التأقلم مع 
هاد الفيضانات وحماية باألساس الساكنة من هاد السيول الجارفة، 

شكرا لكم السيد النائب.

مايسدارئيساملجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

مانيئبامايسدا وسفاحدهم:

السيدة كاتبة الدولة التدخل الحمد هلل كان صائب، وهاد ال�سي اللي 
قلتي هو اللي كاين دابا، ولكن البد من معالجة هاد الوضع، ملعالجة هاد 
الوضع البد من إنشاء سدود تلية ومتوسطة لحماية الساكنة واملمتلكات 
املائية واستغالل  الفرشة  إنعاش  إلى  باإلضافة  الزراعية  واملنتوجات 
املاء للسقي والشرب واملساهمة في التنمية املحلية باملناطق الجبلية 
خاصة وأن مناطق األطلس هي املستهدف األول من هذه املخاطر كإقليم 
الحاجب الذي عرف كوارث طبيعية منذ سنة 1997 وضعف الفرشة 
املائية ولتجاوز هذه الوضعية املأساوية طالبنا بإحداث سدود بالنقط 
السوداء على وديان بكل من جماعة أيت حرز هللا وجماعات آيت أخلفن 
بإقليم الحاجب حيث تمت اإلستجابة من طرف وكالة الحوض املائي 
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 5 4 سنوات أو  بفاس ولكن األمر الزال في طور الدراسة منذ تقريبا 
سنوات، شكرا السيدة كاتبة الدولة.

مايسدارئيساملجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس.

مانيئبامايسدارشسداماعبدي:

السيدة الوزيرة، وماذا عن نوعية أخرى من السيول؟ سيول املياه 
املالحظات  مأخذ جد  تأخذوا  لم  السدود،  إلى  تتسرب  التي  العادمة 
وكذلك السؤال اللي باشرناكم به ما وضحتوش للرأي العام الخطورة 
اللي  العاجلة  العملية  اإلجراءات  هما  وشنو  هذا،  الوضع  هاذ  ديال 
كيخصكم تاخذوها ألن هاذ ال�سي هاذ املواضيع كيخصكم تتوضحو 
للرأي العام الوضع الحقيقي كذلك تقولو لهم اإلجراءات اللي غادي 

تعملو؟

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيدة كاتبة 
الدولة تفضلوا.

اددا زي0ا ماد الا كيتبلا مفسال2،ا ماسدريا ش0فيتا مايسدةا
ماتجهيزا مانقلا مالوليتسكا ممليءامملكلفلابيمليء:

مايسداما0ئيس،

ماييىةامانومبامملحترمون،

برمجة  الدولة  كتابة  تواصل  التلية  السدود  ببرمجة  يتعلق  فيما 
السدود وتعطى األسبقية باألساس للسدود لي عندها دور في الحماية 
من الفيضانات، إال أنه يتعذر علينا باش نخرجو جميع السدود اللي 
كيطالبو بها السادة النواب في عام واحد في سنة واحدة أو في سنتين 
ألن خصها برمجة على عدة سنوات، والسدود ديال الحاجب راه هي 
نبرمجها وفق  التفصيلية سوف  الدراسة  الدراسة أوال ملا توجد  قيد 

اإلعتمادات املرصودة.

عطيتيني  ملي  مزيان  التلوث  قضية  هاذ  املحترم،  النائب  السيد 
الدولة معنية  الدولة، كتابة  فيها ال تسائل فقد كتابة  نهضر  فرصة 
بأنني  يفهم  الحكومي، كي ال  التضامن  تهرب من  بتدبير، ليس هناك 
أتهرب من املسألة املعنية باملحافظة على الحقينة ديال السد، ما عدى 
ذلك يدخل في اختصاصات باألساس الجماعة الترابية باعتبارها هي 
املسؤولة باألساس على..، صافي ما بغيتيش نوريكم واحد غير املياه 
الصالحة املالية املوزعة هللا يخليكم السادة النواب املحترمون هاذي 
نتائج الدراسات اللي قام بها مختبر معتمد من طرف منظمة الصحة 
l›OMS كلها كتبث بأن املياه املوزعة على مستوى الشريط  العاملية 
الساحلي هي مياه صالحة للشرب، على مستوى الخصائص البكتيرية، 

على مستوى الخصائص الفيزيوكيميائية، لذلك رجاء كفى من خلق 
الفزع والرعب وسط الساكنة، شكرا لكم السادة النواب.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا للسيد كاتب الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
من  الوزير،  السيد  مرحبا  املنهي  واإلدماج  الشغل  قطاع  إلى  وننتقل 
حول  سؤال  الضجيج.  يستدعي  ال  آخر  قطاع  إلى  اإلنتقال  فضلكم 
إستراتيجية الحكومة للتشغيل في املناطق الحدودية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

مانيئبلامايسدةابديعلامافساللي:

مايسداما0ئيس،

مايسداماوزي0امملحترم،

أنا بغيت اليوم نتكلم على السكان نتاع الشريط الحدودي باملنطقة 
الشرقية، هاذ السكان اللي كيما كتعرفومن نهار حلو، عينيهم وهما 
عايشين اقتصاد الحدود أو بما يسمى بالتهريب املعي�سي، وما عّمرهم 
ّداها  تنموية وال حتى �سي واحد ما  ما استافدو من �سي إستراتيجية 
فيهم، ومع ذلك صابرين و قانعين وكيحاولو كيخلقو هما فرص الشغل 
ديالهم، وهما وطنيين لحّد أق�سى واه التاريخ كيشهد ليهم ذلك، وما 
عمرهم ما احتجو وال دارو حتى �سي مشاكل، جات الدولة دارت واحد 
ما�سي  أمنية  لدواعي  الحدودي  الشريط  السياج على  واحد  الشريط 
مشكل احنا متفقين على هاذ القضية غير هو ما وضعتش الحكومة ما 
فكرتش في البديل، بين عشية وضحاها صبحو هاذ الناس في الشارع 
ال خدمة ال ردمة ما لقاو، ما يكلو، من نهار تّدار السياج راه ما دخلوش 
درهم واحد، وما رينيش كنبالغ السيد الوزير هاذ الناس راهم وصلهم 
لعظم راه احنا ما لقينا فين نديرو وجهنا منهم، ما لقينا ما نقولو لهم 
فين يمشيو، املنطقة ما فيها ال مصانع ال معامل ما عندهم ال حرفة ال 
صنعة ما عمرهم ما استافدو من دورات تكوينية، فين غادي يمشيو هاذ 
الناس؟ وفين باغية تّديهم الحكومة بالسياسة ديالها؟ غير هما صابرين 
والحكومة  املنطقة  في  االجتماعي  السلم  على  ومحافظين  وساكتين 
مهمشاهم وعطياهم بالظهر، هما راهم كيتساءلو ورا احنا حتى احنا 
 ال؟ إيال راهم مغاربة نحسوبهم 

ّ
معهم كبرملانيين، واش راهم مغاربة وال

ونفكرو فيهم ونلقاو لهم الحلول، شكرا السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليلا:

تفضلوا السيد الوزير.

مايسدامحادا تسم،ا زي0اماشغلا مإلىميجامملنهي:

بطبيعة الحال الناس ديال الشريط الحدودي للمغاربة، والحكومة 
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وما  أجلهم  من  وتشتغل  باملغاربة  تحس  مغربية  حكومة  كذلك 
غيخصناش اإلستراتيجية ديال الشريط الحدودية، خاصنا غير برامج، 
واحنا عندنا برامج، وعندنا برامج عندنا اليوم البرنامج الوطني للتشغيل 
اللي هو كيشمل جميع الجهات، وهاد البرنامج فيه واحد الحاجة كتسمى 
البعد الجهوي للتشغيل، ولهذا أنا قلت لإلخوان ديال املنطقة الشرقية 
كما درنا يعني برامج جهوية في إطار املخطط الجهوي، البرنامج التنموي 
الجهوي، دون شك أن الجهة ديال الشرق كتشتاغل عليه غادي يكون 
فيه واحد املكون ديال التشغيل واحنا مستعدين نشتغلوا مع الجهة، 
إضافة إلى هذا كاين ما يسمى بالبرامج الوطنية، البرامج النشيطة اللي هي 
مفتوحة لجميع املغاربة، الخدمات ديال l’anapec بطبيعة الحال ما�سي 
بالضروري حتى تكون l’anapec في أي منطقة، ولكن اليوم كاين إمكانية 
ديال ولوج l’anapec في جميع املواقع ديالها، وكاين عندها واحد الخدمة 
غنقترحوها عليكم، اليوم طلقنا واحد البرنامج ديال الوحدات املتحركة 
إلى اإلخوان ديال الجهة كانت عندهم رغبة وبغاونا نتعاقدوا غنتعاقدوا 
وفي إطار التعاون الدولي نجيبوا إمكانيات اللي نقربوا الخدمات للناس 
ديال هاد املناطق وكاين بزاف ديال اإلفكار في إطار البرنامج الوطني، 
عندنا التشغيل املؤهل للنسيج اإلجتماعين املؤسسات ديال اإلقتصاد 
التضامني، توفير التشغيل ديال املنفعة اإلجتماعية وهاد البرامج كلها 
كتستهدف العالم القروي واحنا مستعدين نشتغلوا ولهذا يعني الناس 
الساكنة ديال املناطق الحدودية، املواطنون الحكومة تشعر بهم وهي 
مستعدة للذهاب لهم ولكن عبر العمل املشترك مع السلطات الجهوية.

مايسدارئيساملجليلا:

تعقيب السيدة النائبة تفضلوا.

مانيئبلامايسدةابديعلامافساللي:

..ما�سي هي اللي غادي نديها معايا باش نجاوب الناس ديال املناطق 
الحدودية، الناس راه ملقيين ما يأكلوا واصالهم للعظم، ما غيفهمو 
ليش هاد ال�سيء، ما غتعمرش لهم القفة هاد األرقام، خاصنا �سي حلول 
استعجالية، من غير املجهودات اللي كيديرها رئيس الجهة في إنشاء 
تعاونيات فالحية باش كينعش شوية هاديك املنطقة راه ما كاين والو، 
السيد  تقولي  تمنيتك  أنني  بالجوع، ومع األسف  راها كتموت  الناس 

الوزير أنك تقوم بزيارة في عين املكان.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب؟ تفضلوا ال�سي السيد الوزير، تفضلوا 
ال�سي حجيرة تعقيب إضافي.

مانيئبامايسداعا0امحجيرة:

ما  اإلستقاللي  الفريق  داخل  في  كبير  باستغراب  الوزير،  السيد 
فهمناش عالش السيد رئيس الحكومة ما بغاش يستقبلنا، كاين مشكل 

حقيقي ديال البطالة وديال املشاكل اإلجتماعية في الجهة وبغينا نجلسو 
بانقاوا حلول، ونجلسوا  ما�سي باش نديرو السياسة، بغينا نجلسوا 
والبرملانيين  الجهة  ورئيس  الجهة  ديال  املمثلين  ككل  كحزب،  ما�سي 
املستشارين ونديروا جلسة عمل وناقشوا معاكم هاد ال�سي اللي جبتوا 
مزيان ونشوفوا حلول، وحنا ما بغيناش حتى يجي لوجدة ويدير داك 
الجوالت، ما�سي احنا ما بغيناش ندخلوا في إطار جوالت، احنا بغينا 

نديروا جلسة عمل رسمية عندنا اقتراحات عندكم اقتراحات ونوجدوا 

حلول الناس كتسنى الحلول السيد الوزير، راه ما يمكنش الناس تفهم 

عالش رئيس الحكومة ما بغاش يستقبل نواب األمة، ما مفهوماش، 

شكرا السيد الوزير.

مايسدارئيساملجليلا:

ما كاين �سي تعقيب ال تفضلوا السيد الوزير.

مايسدامحادا تسم،ا زي0اماشغلا مإلىميجامملنهي:

أوال السيدة النائبة املحترمة أنا لم أتكلم عن أي رقم، األرقام هي 

اللي جبدتوها في السؤال ديالكم وجبتوا أرقام غالطة، حول النسبة 

ديال البطالة في الجهة ديال وجدة، وما بغيتش نثيرها، ولكن بما أنك 

انتما  بالعكس  رقم،  �سي  كان حتى  ما  تنقولك  أنا  أرقام  على  تكلمتي 

اللي كتعطيونا األرقام. فيما يتعلق بسميتو رئيس الحكومة ما يبغيش 
يستقبل أكثر من هذا رئيس الحكومة مع وفد وزاري قرر باش غادي 
يجي عندكم، ما�سي باش يمشيوا غادي ندير جلسة عمل كما درناها في 

الجهات كلها اللي مشينا ليها وجاو املنتخبين وجاو جميع األطراف وقبل 
أسبوعين كنا في مدينة فاس وكان يوم مشهود وكان تواصل وكاينة أمور 
اللي غتكون إن شاء هللا عملية، ولهذا احنا مستعدين في إطار التعاون 

مع الجهات، في إطار البرامج التنموية الجهوية باش نكونو حاضرين في 

جميع القطاعات الحكومية معبأة زيد عليها القضية ديال الالتركيز اللي 

هي جاية قريبا، كيبان لي مستاعدين غنجيو عندكم ا�سي حجيرة لوجدة 

وغنجلسو نسمعو لكم، ومستعدين نديرو معكم عمل مشترك في إطار 

البرامج ديال التشغيل.

مايسدارئيساملجليل:

ننتقل إلى آخر سؤال في هذا القطاع، سؤال متعلق بتشغيل الشباب 

الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

مانيئبامايسداحاسداماع0�سي:

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير واإلجراءات الحكومية املتخذة 

فيما يخص تشغيل الشباب العاطل عن العمل؟
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مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

مايسدامحادا تسم،ا زي0اماشغلا مإلىميجامملنهي:

شكرا للفريق الدستوري على هاد السؤال، بطبيعة الحال كتعرفوا 
اليوم بأنه القضية ديال التشغيل في صلب اهتمامات ديال البرنامج 
الحكومي، وجاللة امللك في الخطاب اللي أعطانا في افتتاح، من بين 
األمور تكلم على البرنامج التنموي مرتبط به القضية ديال التشغيل 
ديال  االهتمام  ديال  الصلب  في  القضية  فهاد  ولهذا  الشباب،  ديال 
الحكومة، املؤشرات اللي كتدل على هذه العدد ديال املناصب املالية 
اللي حدثت الحكومة في هاد السنتين، تقريبا غتوصل لواحد حوالي 
ل94 ألف منصب شغل، اللي هي تحدثت في امليزانية باإلضافة للتعاقد، 
عندي أرقام ما عنديش الوقت باش نقولها فيما يتعلق بما تحقق في إطار 
البرامج النشيطة، نقول لك 75 ألف مستفيد من برنامج إدماج، 36 
ألف مستفيد من برنامج تأهيل، إحداث 821 مقاولة بنسبة %54 من 
الهدف املحدد، تسجيل 65 ألف طلب نظام املقاول الذاتي وهاد البرامج 
كلها تقريبا %80 كتوجه للشباب، اليوم كتعرفوا بأنه، يعني، التشغيل 
اإلستثمارات  وفي  القطاعية  اإلستراتيجيات  ديال  األولويات  من  ولى 
الوطنية، اللجنة الوطنية لإلستثمارات التي انعقدت قبل أسبوعين، 
يعني، دوزت عدد ديال ديال 48 اتفاقية، الحجم ديال االستثمارات 23 
مليار ستوفر 6190 منصب شغل و13292 منصب شغل غير مباشر، 
االول مباشر والثاني غير مباشر، البارح جاللة امللك كما كتعرفوا أشرف 
على التنزيل الجهوي ديال اإلستراتيجية الصناعية، وهاد اإلستراتيجية..

مايسدارئيساملجليل:

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

مانيئبامايسداحاسداماع0�سي:

الرامية  املنهي  واإلدماج  الشغل  وزارة  مقاربة  إطار  وفي  املقابل  في 
إلى تخفيض نسبة البطالة في صفوف الشباب نسجل وبأسف شديد 
البطالة  إشكالية  يعانون من  واألقاليم  املدن  من  العديد  أن شباب 
ويطالبون بحقهم في املشروع في الشغل والذي يعد من بين الحقوق 
املشروعة التي يكفلها الدستور، ومن بين املناطق املتضررة بشكل كبير 
من آفة البطالة هناك إقليم خريبكة العاصمة العاملية للفوسفاط، 
وقد ازدادت حدة هذه الظاهرة نتيجة عودة املهاجرين وتوالي سنوات 
الجفاف وهجرة ساكنة البوادي إلى الحواضر املجاورة وفي غياب منطقة 
صناعية، وهو ما ساهم في تف�سي ظاهرة الباعة الجائلين، كما نتمنى أن 
تتوفر خريبكة على غرار باقي املدن على وحدات صناعية مهمة، نظرا 
للفوسفاط.  الشريف  املكتب  وهي  وازنة  اقتصادية  مؤسسة  لوجود 
تفعيله  املكتب عن عدم  الوزير هذا  السيد  لذا نسائل من خاللكم 

الفصل السادس للقانون املنجمي والقا�سي بضرورة إعطاء األولوية في 
التشغيل ألبناء األرامل واملتقاعدين اللذين أفنوا شبابهم في خدمة هذا 
املكتب، وفي حالة عدم تفعيل هذا الفصل، نطلب من املكتب تشغيل 
أبناء املنطقة ضمن شركات املناولة التابعة له، هؤالء الشباب الذين 

أصبحوا أمام إدارة الفوسفاط طالبين...

مايسدارئيساملجليل:

، إذن شكرا السيد 
ّ
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال

الوزير على حسن..، نعم، اسمح لي، اسمح لي السيد الوزير، تفضل، 
تفضل السيد املالحي مازال، مازال راك ضيعتو، ارجع، ارجع ..

مانيئبامايسدامحادامملالحي:

شك0مامايسداما0ئيس،

السيد الوزير، فعال جاللة امللك نصره هللا، أكد في افتتاح السنة 
التكوين  تعتمد  للشباب  مندمجة  سياسة  وضع  على  التشريعية 
والتشغيل، والسيد رئيس الحكومة أكد عدم وجود أي التقائية بين 
سيتم  متى  الوزير،  السيد  املطروح  السؤال  الشبابية،  السياسات 
استخراج هاد اإلستراتيجية املندمجة إلى حيز الوجود؟ باش املغاربة 

يشوفو وليداتهم كيخدمو.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

مايسدامحادا تسم،ا زي0اماشغلا مإلىميجامملنهي:

ال غير في املجال ديال التشغيل حنا عندنا اليوم برنامج مندمج اللي 
هو كتشرف عليه لجنة وزارية اللي فيها 15 قطاع، اليوم نقوليك عقدنا 
حوالي أكثر من 40 إجتماع شاركت فيه 60 قطاع تقريبا وقريبا سنعلن 
عن املخطط التنفيذي، وبطبيعة الحال من بين األمور اللي أشرتي ليها 
مهمة، العالقة ديالنا مع املؤسسات العمومية غتكون حاضرة وغتحمل 

وينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في هاد الورش اإلجتماعي والوطني.

مايسدارئيساملجليل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  السيد  شكرا 
وننتقل إلى آخر قطاع وهو قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
الحكومية  املقاربة  عن  السؤال  الوزيرة.  السيدة  مرحبا  اإلجتماعية. 
ملحاربة الفقر والهشاشة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

مانيئبلامايسدةامبتييماعزم ي:

التحديات املطروحة  الفقر والهشاشة من أهم  الوزيرة،  السيدة 
أمام بالدنا. فشنو هما اإلجراءات؟ وشنو ما هي املقاربة الحكومية اللي 
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كتعتمدوها من أجل أنكم تقدموا إجابات ومن أجل أن تقدمو حلول 
لإلنتظارات اآلنية وامللحة للمواطنات واملواطنين؟

مايسدارئيساملجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة.

مايسدةابيسالاملحقي ي،ا زي0ةامجس0ةا ماتضيمنا ممليي مةا
 ماتناسلاماللتايعسل:

سسدا علىا ماصالةا مايالما ما0حسم،ا ما0حانا هللاا بيما
ممل0سلين.

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، طبعا هناك فئات واسعة 
من املجتمع املغربي التي تعاني من الفقر وتعاني من الهشاشة، والحكومة 
بالطبع قد أصدرت مجموعة من البرامج انطالقا من سياسات عمومية 
إحداث  وكذلك  املتدخلين،  جميع  بين  اإللتقائية  تحقق  مندمجة 

مجموعة من الصناديق لفائدة هاته الفئات.

مايسدارئيساملجليل:

التعقيب السيدة النائبة.

مانيئبلامايسدةامبتييماعزم ي:

بسبب  والهشاشة،  الفقر  بسبب  ماتو  ماتوا،  اللي  سبتة  نساء 
اضطرارهم أنهم يقومو بالتهريب املعي�سي، الشباب اللي ماتو في مناجم 
الفحم بجرادة، ماتوا بسبب الفقر والهشاشة، نساء الصويرة اللي ماتوا 
ماتو بسبب الفقر والهشاشة ما�سي بسبب اللهطة كيفما وصفتموهم 
اللي  البالد  هاد  ووالد  لبنات  مؤملة  أخرى  وصور  الوزيرة،  السيدة 
ديال  الحاالت  من  عدد  كيعيشوا  واللي  والتهميش،  القهر  كيعيشوا 
اإلقصاء. حسب التقرير األخير للبنك الدولي، ف %25 من املواطنين في 
املغرب، كيعيشوا يا إما الفقر أو على عتبة الفقر، يعني كنتكلمو على 8 د 
املاليين د املواطنات واملواطنين اللي كيعيشوا الفقر أو على عتبة الفقر.

وفي تصريح صادم لكم في لقاء في األيام القليلة السابقة، بحيث 
اللي  للتخطيط،  السامية  املندوبية  ديال  التقرير  لواحد  استندتم 
كتعتمدو وتبنيتم وصرحتم بأن املواطن اللي كيشد 20 درهم في النهار، 
هاد املواطن هذا كيتعتبرغير فقير، ممكن السيدة الوزيرة باهلل عليكم 
تقولوا لنا ب 600 درهم في الشهر، واش يمكن هاد املواطن أنه يقوم 
 ،transport بالتكاليف ديال املعيشة ديالو، أنه يمكن يكري، يخلص
يخلص املاء والضو، ويخلص األكل، هذا باال ما نتكلمو ال على على 
صحة وال نتكلموا على لباس وعلى أي حاجة من الحاجيات اليومية 
األخرى. اليوم 8 د املاليين د املغاربة اللي كيعيشو الفقر وتبعات الفقر 
من بطالة من تشرد، من هدر مدر�سي، من تسول، من تعاطي املخدرات، 
من عنف، من جريمة، من عدد من عدد من اآلفات اللي كتنخر الجسم 
الفقر  أمراض  املغرب  في  عندنا  اليوم  املغربي، كذلك  املجتمع  ديال 
الليشمانيا في 2018 رجعات املغرب أمام نظام رميد فاشل، نظام رميد 

ملي تدار كانت هنالك دراسة دارت كتقول أن 8.5 مليون ديال املغاربة 
هما اللي كيستحقوا أنهم يدخلو في نظام الرميد، اليوم 11.5 مليون 

منخرط في نظام الرميد، اشنو كيعني هذا السيدة الوزيرة..

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

مانيئبامايسداملحييناح0يش:

مايسداما0ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، هنالك محاربة الفقر وهنالك أيضا محاربة 
للديمقراطية،  املعادية  السياسية  بها األحزاب  اللي كيقومو  الفقراء، 
هذه  داخل  تتقنه  الذي  الوحيد  الخطاب  أن  الجميع  كيعرف  واللي 

القبة، هو املزايدات السياسية.

السيدة الوزيرة، نود إثارة انتباهكم إلى واحد القضية مهمة جدا، 
هي الرفض مؤخرا ديال بعض مراكز حماية الطفولة وبعض املؤسسات 
التعليمية أيضا لتمدرس بعض األطفال املتخلى عنهم املصابين بداء 

السيدا.

الوزيرة، واخا هي أحداث ووقائع معزولة،  أنتم كتعرفو السيدة 
كل  بحظر  املتعلقة  املقتضيات  للدستور، خصوصا  فيها خرق  ولكن 

أشكال التمييز، فيها أيضا خدش ملقتضيات..

مايسدارئيساملجليل:

تفضلوا  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة.

مايسدةابيسالاملحقي ي،ا زي0ةامجس0ةا ماتضيمنا ممليي مةا
 ماتناسلاماللتايعسل:

كنستغرب دائما كيفاش كتعتمدو في املصادر ديالكم على الكالم 
الكاذب وعلى اإلفتراءات التي تروج في الفايسبوك، فاملصادر ديال نائب 
برملاني في الواقع خصها تكون هي التقارير، خصها تكون هي إستراتيجيات، 
خصها تكون هي الوثائق الرسمية، بينما كتجيبوا واحد املجموعة من 
اإلتهامات كتستاقوها من الذين يروجون أكاذيب، أوال غير دابا عاد 
كنقول لك بأن هناك فئات واسعة من املغاربة تعاني من الفقر وبيدك 
قلتي 8 ديال املليون ومن بعد لقيتي بأن »الرميد« كيستافدو منو ما 
يزيد على 11 مليون، ماذا يعني هذا؟ يعني أن »الرميد« كيغطي أكثر من 
الحاجة ويقدم خدماته للفقراء وكذلك لألشخاص في وضعية هشاشة، 
وكتعرفوا كذلك بأن اليوم ألننا عارفين أن الفقر مستشري في كثير من 
الفئات، خصوصا املنعزلة وفي القرى وحول املدن، اليوم الحديث على 
سجل اجتماعي موحد إلحصاء هاته الفئات من أجل االستهداف، ألن 
اليوم جميع الدعومات التي تقدمها الدولة في الواقع كتهضر، خصوصا 
أن هادي سنوات هادي محصلة ديال عشرات السنين اللي اعطاتنا 
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هاد الواقع ديال الفقر وديال الهشاشة، لذلك كنقولوا بأن السياسة 
ديال اإلستهداف لم تكن سياسة ناجعة. اليوم نشتغل على أن يكون 
اليوم  يشمل  الذي  باإلصالح  نعم،  وكنربطوها،  ناجعا،  االستهداف 
صندوق املقاصة، وهذا صندوق املقاصة اليوم اللي هو داخل في واحد 
الفئات  دعم  الدعم،  برفع  نستهدف  حتى  اإلصالحات  من  السلسلة 
املهمشة والفئات اللي كتواجد في وضعية صعبة، وكذلك التي تستحق 
الدعم، اليوم تبقاو تروجو هاد الكالم حشومة، وانتم نواب ديال األمة، 
يجب أن تكون في مستوى القيام بدوركم النيابي، يجب أن تحدثوا بما 
ينفع الناس وليس بما يشوش على الناس، بغيت نقول لكم كذلك، 
السيد الرئيس، اليوم الجهد اللي كتبدل الدولة املغربية جهد كبير جدا، 

إيال بغيت نقول لكم دابا غير املاليير التي...

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، بدون، من فضلكم، شكرا السيدة الوزيرة 
على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح 
جميع األسئلة املدرجة، ما زال، من فضلكم مازال ما كملناش، من 
فضلكم، بجدول أعمالنا وننتقل ونمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 152 
من النظام الداخلي، الكلمة للمتحدث السيد النائب املحترم محمد 
أبركان عن الفريق اإلشتراكي حول الوضع املقلق باملعابر الحدودية، 

تفضل أ�سي أبركان.

مانيئبامايسدامحاداأب0كين:

مايسداما0ئيس،

مايسدةاماوزي0ة،

مايسدارئيساملجليل:

الصوت، الصوت...

مانيئبامايسدامحاداأب0كين:

ايوا قل ليه يدير السكوت يدير السكوت...

مايسدارئيساملجليل:

النواب،  والسادة  السيدات  من فضلكم  تفضل،  كاين،  الصوت 
شيئا من الصبر...

مانيئبامايسدامحاداأب0كين:

السيد الوزير، الرأي العام الوطني مقلق بزاف على املعابر ديال 
اوا 

ّ
سبتة املحتلة ومليلية املحتلة، ألن الكارثة اللي وقعت تمة، 2 توف

في املعابر ديال سبتة املحتلة، و 2 نهار 22، االثنين الفايتة باريوتشينو 
إقليم الناظور، ولكن أنا كنشوف منين ما كانش هاد التهريب املعي�سي 
كان قليل كان عندنا 7 ديال املعابر في إقليم الناظور، عندنا في إقليم 
الناظور، عندنا أرسترو غوردو، عندنا ماري واري، عندنا سوق األحد، 

عندنا فرخانة، عندنا ياسنن، عندنا باريوتشينو، عندنا بني انصار، 
3000 سيارة، وعندنا  2500 حتى ل  يوميا  دابا عندنا   ،3 بقاوا  دابا 
ديال الرجال والنساء من 35.000 حتى 40.000 يوميا. وهاد الناس ما 
كيقولو الحكومة شوفونا الخدمة وال صندوق الضمان اإلجتماعي وال..، 
غير نظمونا، والسكان ديال بني شيكة، فرخانة والقيادة ديال اعزانن 
خصهم واحد املعبر غادي يتفتح ألن هادوك الناس ديال هذا القيادات 
الثالثة، كيخدمو في مليلية، تما رجال ونساء، ولكن دابا ماعندهومش 
تنظم  السلطة املختصة باش  املعابر تسدو وخاص  منين يدخلو ألن 
هداك ال�سي وتفتح واحد املعبر آخر، ألن ردو السيارات ديال التهريب 
املعيشية، املعبر ديال فرخانة، الطريق ديال فرخانة فيها 8 مترو، وكاين 
واحد الطريق فيها 4 مترو منين غادي يدخلوا هذا 2500 حتى ل 3000 
سيارة يوميا مع الجالية املغربية، اللي غاديين يجيو في الصيف على 

املعبر ديال بني انصار..

مايسدارئيساملجليل:

شكرا السيد النائب، صافي، تفضلوا السيد الوزير.

مايسدامصطفىاملخلفي،اماوزي0امملنتدبااددارئيساملحكوملا
مملكلفابياعالقيتامعامابرملينا مملجتاعامملدني:

أوال أجدد التعازي في الضحايا، كما أؤكد أن األمر يقت�سي حلول، 
حلول جذرية وحلول عملية، ألن املآ�سي التي تقع في هذه املمرات مع 
مليلية املحتلة وسبتة املحتلة اللي الضحية ديالها هما املمتهنين ديال 
طائلة  أموال  كيكسبو  اللي  أباطرة  كاين  راه  ولكن  املعي�سي،  التهريب 
نقولوها  خصنا  اللي  الحقيقة  واحد  وهادي  الناس،  هاد  وكيستغلو 
ونواجهوها، ألن كيوقع واحد اإلستغالل اللي هو غير مقبول ومرفوض 

كليا. اإلجراءات والتدابير اللي كانت،

أوال- بدا كيوقع واحد النوع من تخصيص يوم للنساء ويوم للرجال؛

ثانيا- التأهيل ديال هاد املمرات؛

ثالثا- التوجه نحو رفع العدد ديالها؛

أيضا عندما قلت حلول هيكلية، مرتبطة باإلقتصاد الوطني، اآلن 
كاين مشروع ديال الزيارة ديال وفد وزاري من أجل تتبع سير واحد العدد 
ديال املشاريع كبرى، مرتبطة بالجهة ككل، وأيضا اتخاذ إجراءات أخرى 
بما يحفظ الكرامة ديال الناس، وبما يتيح بدائل اقتصادية حقيقية، 
وهذا واحد املسار اللي بالدنا انخرطت فيه، واليوم راه كاين تنجزات 
خطوات ولكن عندنا القناعة بضرورة القيام بخطوات أخرى. السيد 
رئيس الحكومة منذ مدة انخرط مع القطاعات الحكومية املعنية، وزارة 
الداخلية، وزارة الخارجية وقطاعات أخرى من أجل التفكير في بلورة 

وتدقيق حلول إضافية، وشكرا.

مايسدارئيساملجليل:

شكرا لكم على صبركم وعلى تعاونكم، ورفعتاملجليل.
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