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محر رةلجلعلرةلخ معلروةلخمعي9رنسدرةمل ئتي9

ةوت ضيخ: الثالثاء 6 رمضان املوافق ل 23 يونيو 2015.

ةو ئ سل: السيدة كنزة الغالي النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب.

الحادية عشرة  الساعة  ابتداء من  ةوت قيت: ساعتان ودقيقتين 
صباحا والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:  جدولر
الحكومية التالية: 25 سؤاال )4آنية(:

العدل والحريات؛ .•

الشؤون الهجرة؛ .•

الوظيفة العمومية ؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

ةوب ئبلرةوعيدةركنزةرةوغ ليرضئيعلرةلجلعل:

أش فر علىر وةوعالمر وةوصالةر ةو حيمر ةو حمنر هللار نعمر
ةمل سلي9روعلىرآوهروصحبهرأجمسي9.

ةفتتحترةلجلعل.

ةوع دةرةو 8ضةءرةملحترم 9،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9.

للفصل  طبقا  وذلك  الشفهية  األسئلة  جلسة  في  مجددا  نلتقي 
100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 
أربع  على  مو8عا  شفهيا  سؤاال   25 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن 
قطاعات و8ارية مختلفة، واآلن أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة 

املراسالت الواردة على الرئاسة فلتتفضل مشكورة.

ةوب ئبلرةوعيدةرصب حرب ش م،رأميبلرةملجلس:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

توصل مكتب املجلس بمشاريع القوانين التالية:

مرسوم  على  باملصادقة  يق�ضي   43.15 رقم  قانون  مشروع  .-
بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 19 من جمادى اآلخرة 1436)6 أبريل 

2015( بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات.

كما توصل املكتب بمشروع قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير  .-
وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة في إطار القراءة 

الثانية.

مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول  .-

املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقع بمراكش في 20 
الكوت  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2015 يناير 

ديفوار.

السيد  من  مقدمة  قوانين  مقترحات  بثمانية  املكتب  توصل  كما 
رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريق ويتعلق األمر ب:

-. مقترح قانون يق�ضي بتعديل بعض مقتضيات ظهير 9 رمضان 
1331، )12 غشت 1913(، كما وقع تغييره وتتميمه بمقت�ضى القانون 

رقم 14.04 املتعلق بالتحفيظ العقاري.

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 16 من القانون رقم  .-
34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات.

 65.00 رقم  القانون  وتتميم  بتعديل  يق�ضي  قانون  مقترح  .-
الظهير  بتنفيذه  الصادر  األساسية  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة 

الشريف رقم 1.02.296 في 25 من رجب 1423، ) 3 أكتوبر 2002(.

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 املتعلق  .-
بالطاقات املتجددة.

مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 40 من قانون املسطرة  .-
الجنائية.

الشريف  الظهير  من   106 الفصل  بتعديل  قانون  مقترح  .-
الصادر في 9 رمضان 1931، )12 غشت 1913( بشأن قانون االلتزامات 

والعقود كما تم تعديله وتتميمه.

مقترح قانون بتعديل وتتميم املادة 223 من القانون رقم 9.97  .-
املتعلق بمدونة االنتخابات.

بالوكالة  املتعلق   80.12 القانون رقم  لتعديل  قانون  مقترح  .-
الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية توصل املكتب بمقترح 

قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيدالنيات والصيادلة.

وأخيرا توصلت رئاسة مجلس النواب ب56 سؤاال شفويا و57 سؤاال 

كتابيا و82 جوابا عن األسئلة الكتابية، كما أن عدد األسئلة الكتابية 

املتبقاة بدون جواب بلغ 10663 سؤاال، وشكرا السيدة الرئيسة.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

في بسط األسئلة  السيدات والسادة اآلن نشرع  شكرا، حضرات 

الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع العدل والحريات، 

النواب  والسادة  للسيدات  القضائية  األحكام  تنفيذ  عن  السؤال 

املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا السيد النائب.
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ةوب ئبرةوعيدرب عزةرةو كبي:

ةوعيدةرةو ئيعلرةملحترمل،

ةوع دةرةوب ةبروةوب ئب ترةملحترم ت،

ةوعيدرةو 8ي ،

ةوعيدة9رةو 8ي ة9،

ضمر 9رمب ضكرسسيد.

ماذا  القضائية،  باألحكام  يتعلق  املحترم  الو8ير  السيد  سؤالنا 
حققتم وما لم يتحقق في هذا املجال؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

تفضل السيد الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

هذا  النواب  والسادة  والسيدات  الرئيسة  للسيدة  أبارك  بدوري 
الشهر الكريم، أفيدكم السيد النائب املحترم بأنه فعال هناك مشاكل 
في التنفيذ، لكن ينبغي أن نفرق بين التنفيذ ضد الخواص وبين التنفيذ 

ضد الشخص العام.

جميع  يمارسوا  أن  بإمكانهم  األشخاص  فإن  للخواص،  بالنسبة 
املساطر بما في ذلك املساطر التي تتعلق بالتنفيذ الجبري، وبالطبع فإننا 
في إطار مقاربة موضوع التنفيذ مقاربة جديدة عبر التشريع مشروع 
قانون املسطرة املدنية تضمن مجموعة من املقتضيات التي ستساعد 
على ذلك، ونظرا لعامل الوقت أختصر في مؤسسة قا�ضي التنفيذ التي 

سيكون لها دور كبير في هذا املجال.

بالنسبة ألشخاص القانون العام هناك فعال بعض الصعوبات، 
ولكن مع ذلك أشير إلى أن اإلحصائيات تقول بأن هناك تقدما ملموسا 
في حجم القضايا التي تنفذها الدولة والجماعات املحلية وما إلى ذلك، 
وإن كان األمر يتطلب مجهودات ال أستطيع أن أدخل في تفاصيلها اآلن 

مستعد ملناقشتها في اللجنة املعنية.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، قبل ما نعطي الكلمة للسيد النائب كتجيني إشارة من القاعة 
بأن الشاشات ما كيخدموش، السيد كلزيم إيال كان تكلفوا وتشوفوا 

الشاشات ما كتشتاغلش، تفضل السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرب عزةرةو كبي:

شكرا السيد الو8ير املحترم، املعطيات اللي أدليتم بها والتي نالمسها 
يوميا في قضائنا تدل بشكل جلي على جديتكم وحرصكم على توفير 

إلى ما نطمح  بالقضاء  العدالة والرقي  كل الوسائل من أجل تحقيق 
إليه جميعا، وهذا ما ملسناه أيضا في موضوع تنفيذ األحكام القضائية 
رغم ما يواجهها من مشاكل والتي نقترح عليكم بعض املالحظات، هو 
إنشاء خلية مركزية ملتابعة تحكيم تنفيذ األحكام، العمل على دعم 
وتقوية الجها8 التنفيذي وتعزيزه على مستوى املحاكم باملوارد الال8مة، 
تدليل الصعوبات القانونية التي تواجه تنفيذ األحكام من خالل الحد 
املرتبطة  واملشاكل  التنفيذ،  لعرقلة  الكيدية  املساطر  استعمال  من 
واملفوضين  التنفيذ  أعوان  من  كاف  عدد  توفير  التبليغ،  بإجراءات 
واملوظفين القضائيين وتحفيزهم على تصفية ما بأيديهم من ملفات، 
األهمية السيد الو8ير املحترم ديال األحكام القضائية تكمن في تنفيذها، 

كيف أن حكم قضائي بال تنفيذ أشنو هو معناه؟ وشكر.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي تر:

مقترحات،  من  به  تفضلتم  فيما  النائب،  السيد  معكم  أتفق 
وحتى تساؤلكم الذي طرحتموه ما معنى أن تكون أحكام غير منفذة؟ 
أستنكر،  بدوري  أيضا  وأنا  استنكاري  هو سؤال  عليه،  معكم  أتفق 
لكن تعرفون بأن املواطن هو في طرف طالب تنفيذ هو أيضا في طرف 
املطلوب بالتنفيذ، إذن في إطار النزاعات والخصومات يحاول كل طرف 
أن تتحقق مصالحه من خالل هاذ العملية التي فيها مصالح متضاربة، 
فبقدر ما هناك طرف يحرص على التنفيذ، هناك طرف يحرص على 
التهرب، مسؤوليتنا هو أن نساعد في تطبيق القانون في تنفيذ األحكام 

القضائية، ما أشرتم إليه بخصوص املفوضين القضائيين سيتم...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير، السؤال املوالي عن 8واج القاصرات للسيدات 
السيدة  الفريق االشتراكي، فلتتفضل  النواب املحترمين من  والسادة 

النائبة املحترمة.

ةوب ئبلرةوعيدةرضشيدةرببمعس د:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

القاصرات؟  8واج  نسبة  بارتفاع  يتعلق  سؤالنا  الو8ير،  السيد 

وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

الكلمة لكم السيد الو8ير.
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ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي تر:

السيدة النائبة املحترمة، بالفعل هذا املوضوع ديال 8واج القاصرات 
مشكلة، وطبعا ال يمكن للحكومة أن تساءل عنه، ملاذا؟ ألن هناك قانون 
وهناك أيضا قضاء، والقضاء هو الذي يقرر وال نستطيع أن نتدخل في 
القضاء لنحدد له الحاالت التي ينبغي أن يق�ضي بها بالزواج من عدمها، 
قلت وأقول مرارا في أن موضوع 8واج القاصرات ال يمكن أن يحل، ال 
من خالل القوانين وال من خالل القضاء، وإنما ينبغي أن يكون الحل في 
السياسات العمومية التي ينبغي أن تنهجها الدولة، وهاذ السياسيات 
وأيضا  اإلقتصادي واإلجتماعي  بالرفع من مستوى  تق�ضي  العمومية 
التثقيفي التوعوي الذي يجعلنا في غنى عن 8واج القاصرات، طاملا أن 
هناك هشاشة هناك 8واج القاصرات، ومعلوم أننا إذا ذهبنا إلى املنع 
النهائي للزواج طبقا للقانون الناس سيتزوجون وسيزوجون أبناءهم 

خارج القانون...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير، استنفذتم املدة الزمنية املخصصة، تعقيب 
السيدة النائبة املحترمة.

ةوب ئبلرةوعيدةرضشيدةرببمعس د:

السيد الو8ير فعال 8واج القاصرات يعتبر مشكلة وهي مشكلة ثقيلة 
اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ألن 8واج القاصرات يعمل على إجهاض 
للمجتمع،  ولها كفاءة خاصة وتكون مفيدة  إنسانة مكتملة  مشروع 
ولكن كل املشاكل لها حلول، القانون السيد الو8ير أسا�ضي ومركزي ألنه 
استشرافي وأنه يؤطر الواقع والحاضر، هناك إمكانية لتعديل املادة 20 
من مدونة األسرة، مدونة األسرة اللي كانت مكسب كبير لألسرة وليس 
فقط للمرأة بل لألسرة، رجال وأبناء ونساء، اآلن تطرح وبإلحاح ضرورة 
يعوض  أن  االستثناء  ينبغي  ال  االستثناء،  ينبغي   ،20 املادة  مراجعة 
القاعدة، اجتهاد قا�ضي األسرة ينبغي أن يبدأ من سن 17 سنة هذا هو 
التعديل اللي خاصو يكون وقانوني مهم جدا باش نخليو الفتيات يمشيو 
يقراو وما يمشيو يكونو هما أطفال وفي نفس الوقت أمهات، ينبغي كذلك 

تفعيل وتعديل املادة 20 ...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  املحترمة، هل  النائبة  السيدة  شكرا 
السؤال املوالي حول تعميم التدبير املعلوماتي للسجل العدلي باململكة 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةوب ئبرةوعيدرن ضرةودينرعبدرةو حم 9:

السيد الو8ير املحترم، املعالجة املعلوماتية للسجل العدلي التي تم 

إحداثها مؤخرا على مستوى بعض املحاكم االبتدائية كالدار البيضاء 
وسطات والقنيطرة وبعض املحاكم األخرى، عمل جيد وإجراء جيد جدا 
أعطى نتائج طيبة، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتعميم 

هذه التجربة على مستوى جميع محاكم املغرب؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الو8ير املحترم.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

السيد النائب املحترم، بالفعل املعالجة املعلوماتية للسجل العدلي 
يجري بها العمل اآلن في العديد من املحاكم، حيث يستطيع مثال املواطن 
القاطن في العيون أن يطلب البطاقة رقم 3 عبر األنترنيت من محكمة 
املعالجة  هذه  وبفضل  رأسه،  مسقط  هي  كانت  إذا  البيضاء  الدار 
يستطيع الحصول عليها وهو في العيون بدل االنتقال إلى الدار البيضاء، 
الجهد،  املواطنين  على  نوفر  أن  والحمد هلل  استطعنا  الصيغة  بهذه 
الوقت، املال. بالطبع لم يتم إلى حد اآلن تعميم هذه الخدمة على كافة 

املحاكم، ولكن تأكدوا أنه سيتم تعميمها بحول هللا.

أخيرا أفيدكم بأنه تم اإلعالن هاذ األسبوع عن تطوير خدمة جديدة 
 application لتسهيل تتبع طلبات السجل العدلي عن طريق تطبيق يعني
عبر الهاتف املحمول e -justice.Mobile. ويمكن من خالله تتبع مراحل 
معالجة الطلب، سواء من طرف املحكمة محل اإلقامة أو املحكمة 

مسقط الرأس.

أفيد السيدات النائبات والسادة النواب أننا وبحمد هللا سنعمل 
على تسهيل كافة اإلجراءات لتصبح اإلجراءات كلها إلكترونية في أفق 
املحكمة الرقمية التي تعتبر بالنسبة إليها هدفا في سنة 2020 إن شاء 

هللا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب، تعقيب للسيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرعم ربنيط ة:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

إجراءات  اآلن  ذكرتموها  التي  اإلجراءات  أن  البد  الو8ير،  السيد 
مهمة جدا ستيسر على املواطنين الحصول على هذه الوثيقة الحيوية 
والضرورية في عدد من امللفات سواء اإلدارية أو القضائية وغيرها، لكن 
السيد الو8ير هاذ املعالجة املعلوماتية والتدبير املعلوماتي لوثيقة السجل 
العدلي في أفق رقمنة املحكمة كما جاء في ميثاق إصالح منظومة العدالة 
السيد الو8ير يتطلب عدة مجهودات، من ضمنها تخصيص عدد كبير 
من املوظفين املتخصصين سواء من ناحية املعلوميات أو من الناحية 
التقنية، إضافة إلى موظفين كتاب للضبط لهم الصفة الضبطية، ألن 
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هذه الوثيقة كما تعلمون السيد الو8ير، هي وثيقة رسمية فيها مسؤولية 
كبيرة واملعطيات التي تعطى فيها البد أن تكون دقيقة ومضبوطة، هناك 
إشكال آخر السيد الو8ير يتعلق بتضمين البطائق، فمثال على مستوى 
تتم  بطاقة حتى  ألف   40 تضمين  يجب  ملراكش  االبتدائية  املحكمة 
برمجة هاته املعلومات على املستوى الرقمي واملعلوماتي، لذلك السيد 

الو8ير أعتقد أن املجهودات التي ال8الت...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي ؟ الجواب 
السيد الو8ير فيما تبقى لكم من الوقت.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

نعم، األمر يتطلب مجهودات كبيرة، ألنه كنا نشتغل بشكل ورقي 
طوال كل هاذ السنوات، لكي ننتقل من الورقي إلى اإللكتروني هناك 

مجهود كبير نشتغل عليه وهو تضمين املعطيات...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

ترشيد  حول  املوالي  السؤال  إلى  وننتقل  الو8ير،  السيد  شكرا 
االعتقال االحتياطي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرسسيدرب عزيز:

شكرا السيد الو8ير، االعتقال االحتياطي في ارتفاع مضطرد تجاو8 
نسبة 42 %، واآلن تحول من تدبير استثنائي إلى إجراء إلفساد العدالة، 
بحيث أن املدة ديالو تصل إلى ثالث أشهر في تحقيق الجنح، سنة في 
االعتقال االحتياطي بالنسبة للجنايات وغير محدد أمام هيئة الحكم 
فتحول إلى إجراء من أجل إفساد العدالة، وأصبح معيقا من معيقات 

العدالة الجنائية، فماذا ستفعلون لتدارك هذا األمر؟

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لكم السيد الو8ير املحترم.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

هي  اعتمدناها  التي  واملقاربة  وجهدا  وقتا  منا  أخذ  املوضوع  هذا 
سوف  الذي  الجنائية  املسطرة  قانون  بمشروع  ضمناها  التي  تلك 
يحال عليكم لكي تعطوا فيه رأيكم، إذن حددنا الحاالت التي ينبغي 
أن يتخذ فيها سواء وكيل امللك أو الوكيل العام أو قا�ضي التحقيق قرار 
االعتقال حددنا هذه الحاالت، البد وأن يكون القرار معلل، يمكن في 
االحتياطي  االعتقال  أيضا خفضنا مدة  فيه،  الطعن  األحوال  جميع 
أمام قا�ضي التحقيق من 12 الشهر إلى 8 أشهر إال في حاالت استثنائية، 
أيضا قضاء التحقيق سوف يعني نقلص تدخله في القضايا في املرحلة 

االبتدائية وكذلك في الجنايات، وهناك بدائل، مثال التوسع في املراقبة 
القضائية، مثال اعتماد القيد االلكتروني، كذلك اعتماد الصلح الذي 

يسقط الدعوة في حالة...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير، تعقيب للسيد النائب املحترم، تفضلوا السيد 
النائب.

ةوب ئبرةوعيدرسسيدرب عزيز:

السيد الو8ير، أظن أنه خاصنا حلول اليوم، ما غاديش ننتظرو 
احنا قانون املسطرة الجنائية حتى ينزل ويتنزل، اليوم كاين أ8مة ديال 
العدالة الجنائية، كاين أ8مة االكتظاظ في السجون، كاين أ8مة عدم 
تفعيل وتنزيل التدابير األخرى البديلة عن االعتقال االستثنائي، نحن 
ال نريد إفساد العدالة عن طريق االعتقال االحتياطي، نحن ال نريد 
املساومات السياسية في االعتقال االحتياطي، نحن نريد أن يتم تنزيل 
هاذ التدبير ليكون تدبيرا استثنائيا بما في الكلمة من معنى، وأن يكون له 

مدخل قانوني...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ نمر إلى السؤال املوالي 
والسادة  للسيدات  املتقدمة  الجهوية  ملشروع  القضاء  مواكبة  حول 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرن ضرةودينرةوبرك ني:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

ستتخذونها  التي  التدابير  عن  نسائلكم  املحترم،  الو8ير  السيد 
لضمان وتوفير الظروف املناسبة للقضاء املغربي ملواكبة املهام املنوطة 
به في مجال االنتخابات والفصل في ملفات تدبير الشأن العام الجهوي 

واإلقليمي واملحلي؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لكم السيد الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

إذن معكم الحق في هاذ السؤال االستباقي الذي يتيح لنا أن نجيب 
باآلتي : نحن في إطار الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة، قاربنا 
موضوع املحاكم اإلدارية واملحاكم التجارية مقاربة جديدة، إذن سنبقي 
على املحاكم اإلدارية في األقطاب اإلدارية األساسية، لكن في ما عدا ذلك 
سنعتمد مؤسسة القسم اإلداري يعني قسم القضاء اإلداري باملحاكم 
االبتدائية األساسية، وهكذا فإننا سنتحول من محاكم إدارية محدودة، 
بالفعل محاكم إدارية محدودة، ولكن إلى أيضا أقسام إدارية باملحاكم 
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االبتدائية التي ستغطي التراب الوطني ومثل ذلك سيكون استئنافيا، 
وهكذا فإنه وفي إطار مواكبة يعني الجهوية املنتظرة لن تكون هناك 
أي جهة دون قضاء إداري محلي يمكن الرجوع إليه والتقا�ضي أمامه، 
وبالتالي فنعتقد أننا جاهزين في إطار املواكبة، وأشير إلى أن لدينا في هاذ 
املرحلة، تخرج واحد الفوج فيه 30 قا�ضي إداري جاهزين لكي يكونوا 
قضاة املستقبل في إطار هاذ الوحدات القضائية اإلدارية الجهوية التي 

ستنتشر عبر ربوع اململكة.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةمك ة8:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةوعيدرةو 8ي ،

الخلفية ديال هاذ السؤال كيفما شرتو أوال هو استباقي من جهة، 

ومن جهة أخرى السيد الو8ير نحن مقبلون على انتخابات، يبدو أن 

دائما  معهود  كيفما  جدا  ومهما  أساسيا  دورا  فيها  سيلعب  القضاء 

في املحافظة على نزاهتها من جهة، وفي مواكبة بعض الخروقات التي 

تشوب العمليات اإلنتخابية خصوصا أثناء الحملة، هذا كيفرض السيد 
الو8ير فضال على األقسام اإلدارية اللي هضرتو عليها اللي غادي تكون 

في املحاكم االبتدائية واالستئنافية خالل املرحلة املقبلة، هذا كيطرح 

سؤال اليوم على الضغط اللي كيكون أوال على القضاء الزجري في 8جر 
املخالفات االنتخابية، وأيضا على القضاء اإلداري في مواكبة الطعون 

االنتخابية التي تعرف واحد الحركية استثنائية خالل هذه املرحلة في 

هذه املحاكم اإلدارية، وبالتالي التفكير في آليات أوال لتخفيف الضغط 

على هذه املحاكم من خالل املرحلة ديال البت في الطعون وأيضا بالنسبة 

للمحاكم الزجرية، املحاولة ديال التفكير أيضا في آليات أخرى خالل 

هذه املرحلة في املنظور القريب، يعني قبل حتى تطبيق املقتضيات ديال 

القانون د الجهوية، معالجة ملفات االنتخابات يفترض تعبئة شاملة 

السيد الو8ير من القضاء ملواكبة هذا املوضوع، في امللفات الزجرية 

اليوم السيد الو8ير بعضها املتعلق بالخروقات االنتخابية ...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في هذا املوضوع؟ جواب 

السيد الو8ير في أقل من ثانيتين، شكرا ونمر إلى السؤال املوالي وهو عن 

تأخر البت في الشكايات للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرآمبلرم ءرةوسيبي9:

جدا،  كبيرة  العامة  النيابة  كتلعبها  اللي  األدوار  الو8ير،  السيد 
واملشتكين كيوضعو شكايات عديدة أمام مكاتب النيابة العامة، ولكن 
املعالجة ديالها والبت فيها يعرف تأخرا مما يضر بمصالح املشتكين، 
نسائلكم السيد الو8ير عن اإلجراءات التي تعتمدون القيام بها للمزيد 
من ضمان نجاعة وفعالية النيابة العامة في التعامل مع الشكايات؟ 

شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

إذن أؤكد لحضراتكم أن الو8ارة تشتغل اآلن على تحديد آجال للبت 
في كافة القضايا، تحديد آجال أيضا لإلجراءات وذلك في إطار تنزيل 
الدستور الذي ينص على أن األحكام ينبغي أن تصدر في أجل معقول، 
بالنسبة لكافة القضايا بعد  إذن هاذ األجل املعقول غادي نحددوه 
تصنيفها وأيضا في اإلجراءات، وغادي يصبح هاذ اآلجال مبثوثة داخل 
وكذلك  العامة  النيابة  يعني  للرؤساء  ويمكن  اإللكترونية،  املنظومة 
لو8ارة العدل وكافة املعنيين تتبع هذه اآلجال في مدى احترامها من 
عدمه والتدخل بما يالئم، إذن هاذ ال�ضي حنا كنشتاغلو عليه في إطار 
واحد التشاركية مع كافة القضاة وكافة املعنيين، وأعتقد بأنه حينما 
وكنظن من هنا لنصف السنة املقبلة في هاذ الوقت إن شاء هللا غادي 
يكون هاذ ال�ضي كل ال�ضي موجود، ويمكن إيال بقينا في الحياة تحاسبنا 
عليه، وبالتالي هاذ ال�ضي غادي يقلب وجه العدالة، غتعود العدالة فيها 
معايير موضوعية وفيها معطيات، إيال فات هذاك األجل كيظهر اإلجراء 
بأنه تجاو8 األجل ديالو بلون أحمر، وبالتالي غادي إن شاء هللا هاذ ال�ضي 
اللي تفضلتوا به غادي نتجاو8وه مع العلم أن هاذ املشاكل كاينة، ولكن 
نحققوا  باش  منكم  الدعم  وخاص  كبيرة  مجهودات  خاص  لألسف 

هاذ....

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، التعقيب السيد النائب أو النائبة.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوصمدرةإلدضي�سي:

السيد الو8ير، في الواقع حنا طرحنا السؤال حول ما تحدثتم عليه 
في األخير حول املشاكل اللي هي موجودة اليوم، بطبيعة الحال نحن 
ننتظر ما وعدتم به واللي بالفعل غيحل واحد العدد ديال اإلشكاالت 
في اإلجراءات اللي كيعرفوها املتقاضين في املحاكم، لكن اليوم كيم�ضي 
املتقا�ضي عند النيابة العامة، كيلقاو شكايات في الدراسة لشهور، وفي 
بعض األحيان الشكايات يبت فيها في نفس اليوم، حنا بغينا يكون واحد 
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األجل معقول موحد لجميع املشتكين ملي يوضعوا الشكايات ديالهم، 
كيعرف اإلنسان راه أسبوع 15 يوم، ما�ضي واحد في نهار واحد في 6 

شهور، هادي املسألة االولى؛

ثانيا- واش ما يمكنش نتكلمو على ملي كنتكلمو على القضاء الجالس، 
النجاعة القضائية حول عدد األحكام، وأيضا القضاء الواقف؟ اشنو 
هو املعيار اللي يمكن لنا نقيمو به أداء وكالء امللك ونواب الوكالء ونواب 
الوكالء العامين في البت في الشكايات، كيمكن اإلنسان تبقى عندو 
شكاية 6 شهور، 8 شهور وهو غير معقول، في الوقت اللي املتقا�ضي 
كيوضع الشكاية ديالو وينتظر البت فيها وإحالتها على القضاء في أقرب 
وقت، وهذا كيأثر على مصالح الناس، وكيأثر على ثقتهم في القضاء 
اللي الحكم ما�ضي كافي يكون عادل، لكن خاصو يكون في وقت معقول، 
ولذلك البت في الشكاية خاصو يكون في وقت معقول ألن اإلنسان ال 

يلجأ إلى القضاء إال ألنه...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في هذا املضمار؟ شكرا 
ونمر إلى السؤال املوالي، وهو سؤال، تفضلوا السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرسليملرف جي:

ةوعيدرةو 8ي رةملحترم،

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةب،

نعلم أن كل عدالة تطول تصير ظلما، فبالنسبة إليداع شكايات 
املواطن املتضرر من تاريخ إيداع الشكاية إلى التكييف إلى جمع األدلة 
إلى ضياع األدلة، كل هذه اإلجراءات التي تعيق الشكايات تسبب ضررا 
فادحا للمواطن، صحيح أن األحكام يجب أن تصدر في آجال معينة، 
ولكن مشكل الشكايات مشكل آخر ألنه يتعلق باألدلة، يتعلق بمجموعة 
في  فيها  البت  تتم  الشكايات  بعض  إثارتها،  التي سبقت  املشاكل  من 
حينها، بل ويأخذها صاحبها إلى الضابطة يدا بيد، وبعض الشكايات 
تدوم لشهور وشهور وال أحد يسأل عنها، لذلك في هاذ املشاكل ديال 
الشكايات التي تعيق مسار العدالة، املتضرر األول واألخير هو املواطن، 
لذلك السيد الو8ير نحن بالنسبة للحلول املستقبلية الكل ينتظر هذا 
الحلول املستقبلية، ولكن يجب أن تكون هناك حلول آنية للحيلولة 
دون معاناة املواطن في ردهات املحكمة في انتظار مآل هذه الشكايات 

املرتبطة بوكالء امللك ونوابهم، وشكرا السيد الو8ير.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكر، هل من تعقيب إضافي كذلك في هذا املضمار؟ الكلمة لكم 
السيد الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

للملفات،  افتراضية  أعمار  على  نشتغل  ما  بقدر  بأننا  قلت،  كما 
إجراءات  ذلك  في  بما  لإلجراءات  افتراضية  أعمار  على  أيضا  نشتغل 
النيابة العامة. أنتم وكذلك السيد النائب، تقولون اليوم، لو كان هذا 
سهال لقام به من سبقوني، هذه أشياء تتطلب جهدا، تتطلب إمكانيات، 
تتطلب تظافر مجموعة من الجهود، ولذلك ال تتصوروا أنه في أي بلد من 
البلدان تمت يعني حوسبة اإلجراءات وتم ضبط هذه األمور بين عشية 
وضحاها، أنتم أولى من يعرف الصعوبات التي تعترض مثل هذه املشاريع 
اللي هي مشاريع كبيرة جدا وتؤسس لعدالة جديدة ما�ضي عدالة اليوم 
والغد، عدالة األجيال القادمة كلها، ولذلك تتطلب صراحة مجهودات 
ال يستطيع و8ير العدل وحده وال يعني املشتغل في املنظومة القضائية 
في وقت وجيز تحقيقه، ألننا ال نزرع حضرات السيدات والسادة فجال، 

وإنما نزرع نخال يتطلب يعني قطف فاكهته 8منا ليس باليسير.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

إلى السؤال اآلني وهو متعلق بإحداث  شكر السيد الو8ير، ونمر 
محاكم متخصصة في العقار، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةش وضو:

في  العقار  كيلعبو  اللي  الدور  كنعرفو  كلنا  الو8ير  السيد  شكرا، 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، هذا العقار السيد الو8ير كيتعرض 

لعدة إشكاليات، خاصة جانب الوضعية القانونية:

أوال- كنعرفو بأنه التحفيظ العقاري غير معمم عبر التراب الوطني، 
وأيضا تنعرفو بأن نسبة التحفيظ بعد مرور 60 سنة تبقى ضعيفة 

ومحتشمة.

ثانيا- تنلقاو بأنه كثرة النزاعات وتنلقاو تراكم امللفات أمام املحاكم، 
السيد الو8ير في إطار ونحن على أبواب إصالح منظومة العدالة واش 
ما كتشوفوش بأنه أصبح من الضروري إحداث قضاء متخصص في 

العقار؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

الكلمة لكم السيد الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

السيد النائب املحترم أفيدكم بأننا في الحوار الوطني إلصالح منظومة 
العدالة لم يطرح من طرف أي جهة موضوع إنشاء محاكم متخصصة 
في العقار، ملاذا؟ ألنه في الواقع ليس هناك ما يتطلب ذلك، ومع ذلك 
القضائي تضمن على صعيد  التنظيم  القانون  بأن مشروع  أفيدكم 
محكمة النقد إنشاء غرفة متخصصة جديدة هي الغرفة العقارية، على 
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املستويات اإلبتدائية واالستئنافية تعرفون أن املنحى التي سارت فيه 
توصيات ميثاق إصالح العدالة، قلت هذا آنفا سواء بالنسبة للمادة 
التجارية أو اإلدارية، هو الخروج من بوتقة املحاكم اإلدارية املحدودة 
والتي تجعل أن مواطنا كما قلت دائما في الداخلة ينتقل إلى العيون، 
عفوا ينتقل إلى أكادير ليتقا�ضى أمام محكمة يعني إدارية أو تجارية وقس 
على ذلك طنجة مع فاس وما إلى ذلك، ما بغيناش هاذ ال�ضيء يبقى بغينا 
نقربو القضاء للمواطنين، ولذلك حنا عندنا اآلن في هاذ املوضوع ديال 
العقار بالرغم من أن املنحى هو القضاء الفردي عندنا العقار عندنا 
محاكم اسميتها جماعية، وبالطبع التوجه اللي غاديين فيه هو ليس 
املحكمة املتخصصة، ولكن القضاء املتخصص بأن وجدنا أن هناك 
محاكم متخصصة بقضاة غير متخصصين سنقوم بقلب املعادلة ما 
استطعنا إلى ذلك سبيال، وبالتالي التوجه هو أن يكون في العقار قضاة 

متخصصون إطار املحكمة اإلبتدائية واالستئنافية العادية، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير، الكلمة لكم السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةش وضو:

بالطبع السيد الو8ير حنا بغينا قضاة متخصصين في العقار ألن ما 
عندناش دابا وقالل، السيد الو8ير غادي نعطيكم بعض األرقام اللي هي 
مخيفة ومخيفة جدا، العقار اللي هو في طور التحفيظ ملحاكم اململكة 
كاين ما يزيد عن 20 ألف ملف، ولكن السيد الو8ير يمكن ليكم تبحثوا 
في مدينة الجديدة، ويمكن ليكم  1936 وكاين  أقدم ملف كاين من 
تبحثوا في هاذ ال�ضيء ومزال ما تبتش فيه، عالش تنقولو هاذ ال�ضي؟ ألن 
العقار كيلعب دور كبير في اإلستثمار وتنعرفو بأنه كاين واحد العدد كبير 
ديال املستثمرين اللي غيروا الوجهة ديالهم لدول أخرى بسبب املشكل 
ديال الوضعية القانونية للعقار، وتنظن بأنه هاذ املطلب هذا كان يعني 
كانت مطالب من املجتمع املدني من مجموعة من الندوات اللي كيطالبو 

بإحداث يعني قضاء أو غرف ولكن قضاة متخصصين...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في هذا الشأن؟ كذلك 
السيد الو8ير استنفذ الوقت في الرد، ونمر إلى السؤال املوالي، وهو سؤال 
آني كذلك عن شواهد السكنى للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرأحمدرجبفي:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

ةوعيدرةو ئيس،

ةوع دةرةو 8ضةء،

8ميالتي 8مالئي نهنئكم بمناسبة هذا الشهر الكريم، أكيد أنه ضمن 
أحكام إدارية لم يتم اعتبار شواهد السكنى املسلمة سواء من الدرك أو 
الشرطة، ما سبب ذلك وما هي التدابير املتخذة في هذا اإلطار؟ رغم أننا 
سنواجه بمقتضيات املادة 10 من القانون 88.14 شكرا السيد الو8ير.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

السيد النائب املحترم سؤالكم واضح وهو ما هي التدابير التي ينبغي 
اتخاذها ملعالجة موضوع شواهد السكنى التي تسلم من لدن الدرك 
امللكي والشرطة والتي لم يتم اعتبارها من قبل القضاء اإلداري ؟ إذن 
احنا أمام أحكام قضائية تعرفون وأنتم سيد العارفين أن الدستور 
ينص على استقالل السلطة القضائية، ويمنع عن الجميع التدخل 
بشأن  القا�ضي  يتلقى  ال  وأنه  القضاء،  على  املعروضة  القضايا  في 
مهمة قضائية أي أوامر أو تعليمات، وتأكدوا أنني منذ أن حملت هذه 
املسؤولية الجسيمة لم أتدخل في أي قضية، وأؤكد بأني لن أتدخل في 
أي قضية، وبالتالي فإن املتضرر من أي حكم قضائي ما عليه إال أن 
يلتجئ إلى وسائل الطعن القانونية لكي ينظر هل إن املحكمة سوف تلغي 

الحكم الصادر ضد مصالحه أم ال، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةوب ئبرةوعيدرأحمدرجبفي:

السيد الو8ير املحترم شكرا، أكيد أننا لسنا ملزمون بالخضوع ملادة 
ما أو لقانون ما متى تبين أن هذا القانون مجحف في حق املتقاضين، 
أكيد أن املحكمة عندما أصدرت الحكم أسسته على مقتضيات املادة 
10 من القانون 88.14 وهاذ القانون إيال كان ما صالح �ضي خاصنا نزولوه 
السيد الو8ير املحترم، كما هو الشأن مثال بالنسبة للتقييد االحتياطي، 
اآلن  ولألمانة  للمواطنين،  بالنسبة  كارثة  راه  االحتياطي  التقييد  هاذ 
لتغيير مقتضيات  الرسالة  باش نمررو لكم هاذ  املواطنين  طلبوا منا 
هاذ القانون املتعلق بالتقييد االحتياطي الذي أصبح عالة على كل من 
يطالب بحقوقه وخصوصا البقاء في الشياع، اآلن السيد الو8ير املحترم، 
مررنا لكم رسالة تتعلق بالشواهد املسلمة من الدرك والشرطة وينبغي 

اعتبارها ولعلها هي األصل بحكم أنه عند اقتراف شخص ما...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في هذا املجال؟ 
تفضلوا السيد الو8ير.
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ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

السيد النائب املحترم، أنا أيضا أرد إليكم الرسالة، البرملان مخول 
النائبات  السيدات  يرى  التي  القوانين  كافة  وتغيير  بتعديل  دستوريا 

والسادة النواب أنها غير مالئمة، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال آني عن اإلجراءات األخيرة 
املرتبطة بالتبليغ عن جرائم الرشوة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةألع جرضئيسرةوف يقرةلح كي:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

السيد الو8ير، نسائلكم في الفريق الحركي حول اإلجراءات املتخذة 
املتعلقة بالتبليغ عن جرائم الرشوة، أعلنتم مؤخرا عن فتح خط هاتفي 
أخضر بتمكين املواطنين واملواطنات من التبليغ عن جرائم الرشوة، 
ونحن في الفريق الحركي إذ نسجل بإيجابية هذا اإلجراء املتخذ وهو 
إجراء جاء لتنزيل مقتضيات دستورية بالدرجة األولى املتعلقة بالحكامة 
الجيدة، بتخليق الحياة العامة، وكذلك بتمكين املواطنين من املساهمة 
بإيجابية مباشرة في هذه الحياة العامة، إذن نحن نسائلكم من خالل 
تنوير الرأي العام حول اإلجراءات املتخذة حول هذا اإلجراء الذي نعتبره 
إيجابيا، وكذلك هل هناك إشكالية في تنزيل هذا املقت�ضى وهذا اإلجراء؟ 

وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي ت:

فيه  والذي  املهم  السؤال  هذا  على طرحه  الحركي  للفريق  شكرا 
مواكبة للمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية على صعيد العدالة، 
أفيد بأن هاذ اإلجراء يأتي في سياق كما تفضلتم بتنزيل الدستور، وأيضا 
تنفيذا للتصريح الحكومي الرامي إلى دعم الشفافية وتخليق الحياة 
املساطر  تبسيط  مواصلة  خالل  من  السيما  اإلدارة  وإصالح  العامة 
في  العمومية، والصرامة  إلى خدمات اإلدارة  الولوج  اإلدارية، وتيسير 
8جر املخالفات. إذن ما قمنا به هو وضع هاتف أخضر رهن إشارة جميع 
املواطنين واملواطنات متى كان هناك دعوة من طرف أي موظف أو غير 
موظف لتقديم الرشوة، متى كان هناك أي ابتزا8 ألي مواطن أو مواطنة، 
فإن بإمكانه أن يتصل عبر هذا الخط األخضر بمن يجب ليجد أحد 3 
قضاة رهن إشارته للتواصل معه، وأخذ املعلومات وتوجيهه من أجل 
ضبط حالة الرشوة املفترضة أو املدعاة، وبالطبع ستكون هناك وصلة 
إشهارية ستذاع باللغة العربية واألما8يغية في التلفزة الوطنية، وكذلك 

عبر اإلذاعة، لدعوة املواطنين للمساهمة في محاربة الرشوة، اآلن حنايا 
كنشتاغلو لألسف الهواتف ال تتوقف عن الرنين من أجل أن يتأكد 
املواطنون هل نحن صادقون أم كاذبون. ولألسف، لألسف هناك بعض 

املرتشين الذين يتصلون من أجل سبنا وشتمنا وتهديدنا هل نحن...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، شكرا، العفو السيد الو8ير، تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

ةوعيدرةوب ئبرمحمدرةألع جرضئيسرةوف يقرةلح كي:

شكرا السيد الو8ير على هذه األجوبة التي من خاللها تم تنوير الرأي 
العام حول هذا اإلجراء الذي نعتبره إجراء مهما، خصوصا وأنه سيساهم 
في تخليق الحياة العامة، ولكم البد أن نقول أن هناك إشكالية تطرح في 
تنزيل هذا املقت�ضى خصوصا فيما يتعلق بحماية املبلغين، نعتقد جميعا 
على أننا حينما ناقشنا القانون املتعلق بالنزاهة والوقاية من الرشوة، 
خصوصا من خالل مقتضيات املادة 36 طرح بإلحاح إشكالية حماية 
املبلغين، نعتقد أنه البد أن نساهم جميعا في اتخاذ إجراءات تواكب 
هذا اإلجراء الذي جاء بالدرجة األولى لتخليق الحياة العامة والشفافية 

وكذلك الحكامة الجيدة، وشكرا السيدة الرئيسة.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إذن شكرا للسيد الو8ير، تفضلوا 
السيد الو8ير رغم أنه استنفذتم الوقت ديالكم.

ةوعيدرمصطفىرةو ميد،رو8ي رةوسدلروةلح ي تر:

حماية املبلغين أؤكد لكم مضمونة بكل من يطلبها وفق القانون، 
شكرا السيدة الرئيسة.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف باملغاربة، تفضلوا السيد الرئيس.

ةوب ئبرةوعيدرن ضرةودينرمري 9رضئيسرةوف يقرةالستقاللير
)نقطلرنظ م(:

عفوا السيدة الرئيسة، نقطة نظام تتعلق بجدول الغيابات املتكررة 
لقطاعات معينة خالل جلسات األسئلة الشفهية، فبالرجوع ديالنا إلى 
جدول أعمال جلسة هذا اليوم، خاصة القطاعات الحكومية املبرمجة 
نالحظ بأن غياب قطاعات مهمة قطاع الداخلية غائب، قطاع األوقاف 
تراكم،  أسئلة  هناك  وغيرها  ورمضان  الحج  موسم  الحال  بطبيعة 
أسئلة كثيرة، هناك كذلك الخارجية، هناك أسئلة كثيرة، إذن كما 
أنه سجلنا غياب ديال مجموعة من القطاعات يعني خالل الجلسات 
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السابقة، وهذا يؤثر سلبا السيدة الرئيسة على حسن األداء وكذلك 
على البعد الدستوري ملراقبة البرملان للعمل الحكومي، فلذلك أرجو 
تدارك وتصحيح يعني هذا االنفالت الغير املبرر بمعنى أنه نصف الو8راء 

غائبون، إذن هذا غير مقبول نهائيا، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، وننتقل إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف 
باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والسؤال عن التحفيزات 
املتخذة لصالح أفراد املغاربة املقيمين في الخارج للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 
السيد النائب املحترم أو السيدة النائبة املحترمة واضع السؤال، واضع 
السؤال من الفريق االستقاللي شكون؟ تفضلوا السيد النائب وهو عن 

التحفيزات املتخذة لصالح...، تفضلي السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرفتيحلرةوبق لي:

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةب،

ةوع دةرةو 8ضةء،

في  األسا�ضي  الدور  يخفي  تيمكن  ما  واحد  حتى  للجالية  بالنسبة 
التقارب بين املغرب وشركائه وهم سفراؤه، فإذن في ظل هاذ األ8مة 
االقتصادية الحالية السيد الو8ير، اشنا هي يعني اإلعفاءات الضريبية 
بالنسبة لالستثمار؟ أشنا هي االمتيا8ات االجتماعية؟ وما هي التحفيزات 

القانونية التي تمكن منها هاته الفئة التي تستحق منا كل تقدير؟

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةوعيدةرةوب ئبلرةملحترمل،

في البداية أريد أن أشكركم جزيل الشكر على السؤال، فهاذ املجال 
في  بالخارج خاصة  املقيمين  املغاربة  بالتحفيزات وتشجيعات  املتعلق 
بأنه اآلن هاذ األجيال  الشق االستثماري والشق االجتماعي، كنعرفو 
الجديدة الثانية والثالثة تتوجه خاصة في مجال االستثمار، هاذ املجال 

كاين ثالثة ديال اآلليات:

 MDM.Invest « اآللية األولى هو الصندوق الذي يتعلق باالستثمار
« اللي الدولة املغربية تعطي دعما مباشرا ديال 10 % من كلفة املشروع 
ديال  املليون  ديال   5 في حدود  بالخارج  املقيم  املغربي  به  تيجي  اللي 

الدرهم، هاذي اآللية األولى؛

اآللية الثانية تتعلق باإلرشاد، باإلخبار، بالتواصل، باملواكبة، وعلى 
هاذ األساس عملنا واحد الخلية على صعيد الو8ارة اللي تتقوم بهاذ 

العمل؛

البوابة  ديال  السنة  هاذ  درناه  عاد  جديد  وهذا  الثالثة  اآللية 
اإللكترونية املتعلقة بإعطاء كل معلومة، وهاذ البوابة تفاعلية بالنسبة 
للمغاربة ديالنا في الخارج باش يعرفو قبل ما يجي، وهاذ ال�ضي أعطاني 
فرصة باش نجاوب كذلك ملي نسالي من بعد، قبل ما يجي يعرف شنو 
يمكن لو شنا هما اإلمكانات املتاحة شنا هي األوراش ذات األولوية إلى 

غير ذلك.

الجانب االجتماعي، تم فتح واحد الصناديق ديال الدعم االجتماعي 
على صعيد كل التمثيليات الدبلوماسية ديال بالدنا، وفي هاذ املجال هذا 
هناك يعني كل ما يتعلق كذلك بدعم جمعيات ديال املغاربة في الخارج 
إما باش يقدموا ذلك الدعم االجتماعي، والجانب الثالث وتكلمتو على 
األ8مة االقتصادية السيدة النائبة املحترمة هناك برنامج نقوم به اآلن 

سميناه برنامج »عودة« بالنسبة لكل املغاربة اللي...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير، تعقيب للسيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

ةوب ئبلرةوعيدةرفتيحلرةوبق لي:

السيد الو8ير مشكورين على هاذ املجهودات، ولكن احنا كنسمعو 
الجالية اشنو تتقول، الجالية تيقولو هاذ البرنامج ديال »عودة« راه 
فحال ذاك ال�ضي اللي درتو اللي كان ديال le.FINCOME، فإذن الجالية 
تتحتج تتقول بأن هاذ يعني هاذ البرنامج ما عندوش واحد الصدى، وبأن 
يعني كاين واحد استقبال ملي كيمشيو الناس الستقبال الو8ارة يعني 
تيكون هناك واحد املقاومة، وفي الدخول حتى لباب ديال عند الخلية 
فما بالك يكون الجلوس معها، إذن السيد تنطلبو تكون تسهيالت السيما 
قانونية واحنا كنقراو غير اليوم أشنا هي املقاومة إيال بغا الجوا8 ديال 
السفر اإلنسان يؤدي رشوة عاد يمكن لو ياخذ جوا8 السفر ديالو يعني 
عار ما8ال يكون هاذ ال�ضي، هاذ ال�ضي ما �ضي من عندي راه كاين غير اليوم 
في الصحافة اإللكترونية، بالنسبة للدفاع عن املهاجرين في الخليج، أنا 
ما كنفهمش كيفاش دول إسالمية وأنها ال تعطي أدنى الحقوق لإلنسان 
املسلم؟ ما عندوش الحق في التقاعد، ما عندوش الحق في التغطية 
الصحية، ما عندوش الحق في الطبيب، إذن الدولة أين دورها ؟ إيال 

كانت الدول يعني تتدير...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي في هذا املضمار 
؟ إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو عن استراتيجية الو8ارة في استثمار 
مغاربة العالم ببلدهم املغرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.
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ةوب ئبرةوعيدرحمزةرةوكت ني:

املقيمين  املواطنين  من  العديد  يقوم  املحترم،  الو8ير  السيد 
بديار املهجر باالستثمار ببلدهم األم بمجموعة من املشاريع الصغرى 
واملتوسطة، لكن لألسف يجدون أمامهم عراقيل في تنزيل هذه املشاريع 
بأرض الواقع بسبب مشكل العقار، كثرة املضاربة عليه، وتعقيد بعض 
املساطر من قبل الو8ارات وبعض اإلدارات، لذا نسائلكم السيد الو8ير 
املحترم، ما هي التدابير املتخذة لدى و8ارتكم لحل هذه اإلشكاليات؟ 

وتشجيع استثمار مغاربة العالم باملغرب؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تفضل.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

أعتقد جزء من الجواب راه جاء في الجواب األول هو :

االستثمارية  العملية  لتيسير  تجتهد  كلها  املؤسسات  جميع  أوال: 

بالخارج،  املقيمين  املغاربة  فباألحرى  األجانب  وحتى  كاملين  للمغاربة 

الكل يجتهد بالعكس هاذ ال�ضي تشجعوا عليه ألنه فيه قيمة مضافة 

لبالدنا، ألنه كيخلق مناصب الشغل، ألنه كذلك تمثين لهذه الروابط 

ديال املغاربة ديال الخارج؛

ثانيا: وهاذ الجواب اللي تكلمت عليه ألن العديد ديال املغاربة ملا 

كيجي يستثمر ما عرفش ربما املساطر كتنقص لو املعلومة هاذ ال�ضي 

عالش ذيك البوابة باش يعرف كل املساطر، كل املعلومات، كل ما 

يحتاجه قبل ما يجي املغرب باش ما يضيعش وقتو؛

ثالثا: هناك عمليات تنسيقية مع مختلف القطاعات اللي كتقوم بها 

الو8ارة بطبيعة الحال مع مراكز االستثمار، مع كل املؤسسات املعنية 

باإلستثمار لتيسيرهاذ العملية للمغاربة، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا ، جواب أو تعقيب، تفضلي السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرةوعسديلرعلميربيب ني:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

ضمر 9رك يم

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

السيد الو8ير املحترم نقدر ونثمن فريقنا مجهوداتكم في تشجيع 
املطروحة، ونؤكد  التحديات  بالخارج رغم  املقيمين  املغاربة  استثمار 

على ضرورة اطالعهم على يعني األوراش التي باشرتها الحكومة وعلى 
البوابة  على  واطالعهم  خاصة  القانونية،  والترسانة  اإلنجا8ات  يعني 
كما ذكرتم، ونذكر على سبيل املثال صندوق دعم االستثمار ملغاربة 
العالم، كما نهيب بو8ارتكم االسمرار في تطوير آليات التواصل معهم 
لتعريف أوسع بهذه املنجزات، لكن في نفس اآلن ندعوكم السيد الو8ير 
لبذل املزيد من تبسيط املساطر وإعطاء عناية خاصة لهذه الفئة من 
املواطنين بدءا من إيداع يعني ملفاتهم خاصة العراقيل التي يلقونها، 
بعض  الو8ير  السيد  عليكم  نقترح  هنا  من  أكثر،  لتحفيزهم  وذلك 
ملعالجة  اململكة  جهات  عبر  الوحيد  الشباك  إحداث  منها  املقترحات 
طلبات الراغبين في االستثمار ببالدهم، تخفيض بعض الرسوم أو إعفاء 
منها ما أمكن بالتعاون مع باقي القطاعات الحكومية املعنية، وتخفيض 
قيمة سقف املشروع الذي أطلقتم األهداف ديالو في صندوق دعم 
استثمارهم داخل بلدهم وإضافة املقاوالت الصغرى إن أمكن داخل 

أهداف هاذ الصندوق، وشكرا لكم السيد الو8ير.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد 
الو8ير فيما تبقى من ثواني.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

حنا متفقين على هاذ ال�ضي كامل اللي كخصني نزيد أما عندنا دور 
املهاجر كاينة في بني مالل وكاينة في الناضور وهاذ العام 8دنا 2 واحدة في 

تزنيت واحدة في خريبكة، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، السؤال املوالي عن املعاناة أفراد الجالية في ظل 

تزامن موسم العودة مع العطل اإلدارية للسيدات والسادة النواب من 

فريق العدالة والتنمية.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةو �سىرببخلدو9:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

السيد الو8ير دائما في إطار مشاكل الجالية، الجالية عند عودتهم 

يسجلون أنهم كيجيوا في واحد العطل اإلدارية كذلك، وبالتالي يفوت 

أنتم  بها فماذا  التي تقومون  عليهم قضاء حوائجهم رغم املجهودات 

عاملون السيد الو8ير؟

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.
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ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

شكرا السيد النائب املحترم، فعال هناك واحد العدد كبير ديال 
املغاربة اللي كيجيو في واحد املدة صغيرة السنة املاضية راه أكثر 2 مليون 

و300 ألف اللي جاو، اللي بغيت نقولكم على التدابير اللي تنقوموا بها:

أوال- على صعيد الو8ارة ديال املغاربة املقيمين بالخارج حتى واحد ما 
كيخرج عطلة، كلنا ديمومة دائمة، كلنا في فلب الو8ارة ألن كنعتبرو هاذ 

املدة أساسية أن يعبأ الجميع.

ثانيا- هناك على صعيد الو8ارات العدل كذلك في إطار الشراكة 
الشكايات  ومعالجة  التسريع  على  اتفاق  هناك  العدل،  و8ارة  وعلى 
وطلبات املغاربة ذات الصلة بقطاع العدل، األغلبية ديال املغاربة اللي 
كيجيو فين كاين املشاكل؟ إما قطاع العدل إما املحافظة العقارية هاذو 
هما 2 مجاالت أساسية، هاذ ال�ضي اللي خالنا في املحافظة العقارية 
درنا شباك في قلب الو8ارة، املحافظة العقارية اعطاتنا موظفين ديالها 

تيجيو في قلب الو8ارة ليستقبلوا ليرشدوا ليساعدوا.

خاليا  كذلك  هناك  واألقاليم،  العماالت  كل  صعيد  على  ثالثا- 
لالستقبال )الديمومة(، هناك هاذ دور املهاجرين اللي تكلمت عليهم، 
وبالتالي هناك اجتهاد هناك إرادة صادقة، هناك تعبئة حقيقية، أكيد 

أن هناك بعض املشاكل وسنعمل على تجاو8ها إن شاء هللا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تفضل السيد النائب، تعقيب السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرأحمدرصدقي:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

بداية، نثمن الجهود السيد الو8ير املحترم ونتطلع من خاللها لتجاو8 
بالنسبة ألفراد الجالية،  اإلشكاالت املطروحة خالل العطل اإلدارية 
فمنهم السيد الو8ير املحترم من يق�ضي عطلته متنقل بين اإلدارات، 
وهنا الحالة ديال اإلخوان ديالنا في الجالية في مناطق الجنوب الشرقي 

في األقاليم ديال تنغير وديال 8اكورة والراشيدية وغيرها.

وتبسيط  اإلدارية  الخدمات  تقريب  يتم  أن  الو8ير،  السيد  البد 
املساطر وتجميعها. البد من إقرار ديمومة إدارية حقيقية ما تكونش 
شكلية، أن تكون حقيقية تمكن من معالجة امللفات دون تأجيل أو 
إحالة. البد من تفعيل تدابير اإلدارة اإللكترونية والخدمات عن بعد. 
وعلى الحكومة عموما السيد الو8ير، امل�ضي في ورش اإلصالح اإلداري 
إن شاء هللا حتى  الو8ير، ستواصلون  السيد  بالكثير  قمتم  املفتوح. 
نتجاو8 كل هذه اإلشكاالت، خدمة لهذه الفئة التي تقدم ال�ضيء الكثير 

لبالدنا وشكرا جزيال.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

كان  إيال  الو8ير  السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 
عندكم فيما تبقى من الوقت.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

التشخيص اللي عملناه، عالش املغاربة ديالنا في الخارج ملي تيجي 
تيم�ضي لهاذ املصلحة وهاذ املصلحة ؟ ال�ضي اللي درناه هو ربما املشكل 
ديال التواصل، املشكل يعني ما عارفش املعلومة، هاذ ال�ضي عالش 
عملنا االستعمال ديال الوسائل التكنولوجية الحديثة باش قبل ما يجي 
يعرف شنو خاصه، باش ما يضيعش الوقت، إضافة بطبيعة الحال 

التوجيه دياله إما على صعيد الو8ارة أو صعيد الخاليا، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، والسؤال املوالي هو حول عملية عبور سنة 
2015 للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرحعنرب ه يز:

السيد الو8ير، نسائلكم حول عملية العبور ديال 2015، ما هي 
االستعدادات وما هو الجديد في هاذ املوضوع هذا؟ أعتقد بأنه كاين 

وحدة املوضوع السيدة الرئيسة في هاذ القضية.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

رؤساء الفرق أو الفرق رفضت أن يكون وحدة املوضوع، تفضلوا 
السيد الو8ير لإلجابة.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

غير  ومن  جدا،  ويصعب  بزاف  كبيرة  عملية  هو  عبور  عملية 
اإلنصاف، بكل صدق، أن أتكلم عنها في ظرف دقيقة، ألن عمل جبار 
تتقوم به الدولة املغربية بكل مكوناتها. عملية عبور فريدة من نوعها 
على الصعيد العالمي، باش نعرفو، ألن شفنا جميع التجارب، املغرب 
من الدول بوحدها اللي تتقوم بهاذ عملية عبور. هناك إجراءات اللي 
تتعلق مثال باملستوى ديال النقل البحري، وهناك من يتعلق بالنقل 
البري، وهناك عملية ما يتعلق بالنقل الجوي، وهناك ما يتعلق بالتدابير 
املتخذة من أجل ضمان األمن وتعزيز السالمة والوقاية كإنجا8 حملة 
املراقبة التقنية ماي 2015، وهناك دور محوري وكبير تقوم به مؤسسة 
محمد الخامس للتضامن في هاذ العملية ديال عبور، عن طريق املواكبة 
االجتماعية واإلنسانية، عن طريق تهيئة محطات االستراحة، عن طريق 
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إحداث محطات استقبال جديدة ديال الجبهة، عن طريق إنشاء مكتب 
مركزي للتنسيق وإحداث خاليا إقليمية، عن طريق وضع رهن إشارة 
املغاربة ديالنا في الخارج، سواء في املغرب أو في الخارج، طاقم طبي وشبه 

طبي تيتكون من 280 عنصر، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا التعقيب السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرحعنرب ه يز:

شكرا السيد الو8ير على هاذ اإليضاحات اللي هي بطبيعة الحال 
تتعكس حجم التراكمات اإليجابية اللي قامت بها الدولة املغربية في هاذ 
املجال هذا، وبهاذ املناسبة يجب كذلك أن نعترف بالدور اللي قام به 
صاحب الجاللة نصره هللا، ألنه كان هو الدافع الرئي�ضي لهاذ العجلة 
اللي خالت اليوم إخواننا في املهجر ما8ال متشبثين بالبالد ديالهم وكيجيو 

بكثافة.

لكن بطبيعة الحال السيد الو8ير، حنايا ما خاصناش نتوقفو، 
حنايا واحد الشعب اللي هو تقدمي وخاصنا دائما نحسنو من مردودية 
عطاته  الوعد  بواحد  كنذكركم  املناسبة،  وبهاذ  هذا.  القطاع  هاذ 
الحكومة للسلطات املينائية بطبنجة-املتوسط، بحكم أنه امليناء اللي 
كيستقبل العدد األوفر من اإلخوان ديالنا في املهجر، بحيث أنه من 
أجل تفادي بعض املشاكل اللي وقعو السنة اللي فاتت، يجب الرفع من 
حجم األسطول البحري. الحكومة واعدت باش ترفع من عدد البواخر 
من 8-9 إلى 11 باخرة. أعتقد بأنه الحكومة تقوم حاليا بمجهودات كبيرة 
من أجل تنفيذ الوعد ديالها، هي عطت اليوم طلبات العروض وقامت 
بواحد املجموعة من املساطر اإلدارية، لكن السلطات املينائية ما8الت 

تنتظر هاذ الباخرتين أو الثالث اللي غتعز8 األسطول البحري.

إنساني،  الجانب  الو8ير، هو واحد  السيد  أهمية  األكثر  القضية 
واحد  آخر شهر غشت كيكون  وفي  يوليو8  آخر شهر  في  بأنه  كتعرفو 
وخاص  تتعاني  الجالية  هناك  فبالتالي  جدا،  وكبير  كبير  االكتظاظ 
بطبيعة الحال، بغض النظر على الدعم املادي، خاص الدعم املعنوي..

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الو8ير 
فيما تبقى من الوقت.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

غنطرق لنقطة مباشرة هو قضية البواخر، في هاذ املجال توضع 
مخطط املالحة البحرية الذي سيقوم بتأمين رحالت يومية ورحالت 

أسبوعية، ألن خذينا بعين االعتبار ذاك ال�ضي اللي وقع السنة املاضية 
يوميا،  72.136 شخص  اآلن  االستيعابية  والطاقة  طنجة،  ميناء  في 

وعبور يومي لحوالي 20.087 عربة.

في هاذ الصدد، تم وضع أسطول بحري يتكون من 22 باخرة، 10 
البواخر منها في ميناء طنجة املتوسطي، كذلك توضع واحد األسطول 
احتياطي باش إال وقع �ضي مشكل بحال ذاك ال�ضي العام اللي دا8 نلقاو 

باش نجابروه، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

بمغاربة  االهتمام  عن  هو  املوالي  والسؤال  الو8ير،  السيد  شكرا 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العالم 

تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةملالحي:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

السيد الو8ير، ماذا أعدت الحكومة لالهتمام بمغاربة العالم على 
جميع املستويات وبالخصوص في املوسم الحالي؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

شك ةرةوعيدرةوب ئبرةملحترم،

ما أعدته الحكومة راه ما بداش من الصفر بدا هذه أكثر من 20 عام، 
وكاين اجتهادات متواصلة وهناك تراكم. في هاذ املجال هذا، تنعتابرو 

بأن الرهانات األساسية اللي تتواجهنا:

الرهان األول: تعزيز الهوية والثقافة املغربية؛

الرهان الثاني: حماية الحقوق واملصالح ديال املغاربة في الخارج، 
وهاذ ال�ضي تيتأكد يوما عن يوم، راك شفتو راه هولندا، بلجيكا إلى غير 

ذلك؛

الرهان الثالث: هو النمو السوسيو-اقتصادي ودور املغاربة ديالنا 
في الخارج؛

الرهان الرابع: هو الدور ديالهم في بلدان االستقبال.

هاذ ال�ضي اللي خالنا أننا نوضعو واحد االستراتيجية اللي اعتمدت 
على هاذ التراكمات اللي فيها 8 البرامج: فيها الثقافة، فيها التربية، فيها 
كل ما يتعلق بالجانب القانوني إلى الجانب االستثماري إلى غير ذلك اللي 

تصرفات ل 39 مشروع، اللي تصرفات ل 104 العمليات.
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تنعتبرو الجانب الثقافي وال املحور الثقافي أسا�ضي جدا في عالقتنا 
مع املغاربة ديالنا في الخارج، هاذ ال�ضي اللي خالنا أننا اشتغلنا على دور 
املغرب في الخارج اللي العملية بدات منذ مدة في موريـال، قريبا إن شاء 
قانونية  قاعدة  أننا وضعنا  اللي خالنا  أمستردام، كذلك  تيتحل  هللا 

بالنسبة لهاذ..

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةملالحي:

مجموعة  كاين  ولكن  الجواب،  على  املحترم  الو8ير  السيد  شكرا 
أنه  على  وكنعرفو  املغاربة  تتواجه  الحقيقة  في  هي  اللي  اإلكراهات 
التضحيات ومساهمة الجالية املغربية وارتفاع املوارد ديالهم هي تتفوق 

60 مليار درهم.

السيد الو8ير، هناك مغاربة الجيلين الثاني والثالث يشكون من 
التمييز خاصة ببلجيكا. السيد الو8ير، هناك صورة مأساوية الستغالل 
العمال املغاربة بالقطاع الفالحي بإسبانيا. السيد الو8ير، هناك إشكال 
األمن الروحي للجالية لتجنيب األجيال الصاعدة من التطرف. السيد 
الناحية  من  األكبر  بإسبانيا  املغربية  الجالية  مشاكل  هناك  الو8ير، 
الو8ير  السيد  نسمة.  ألف   800 من  أكثر  ديالهم  العدد  تتفوق  اللي 
هناك مشاكل ديال الجيل األول ملتقاعدي فرنسا. السيد الو8ير هناك 
قضية اإلعتداءات على األطفال املغاربة بإسبانيا وخصوصا املتشردين 
منهم. السيد الو8ير هناك مجموعة من املشاكل، هناك طرد مجموعة 
من عامالت مغربيات بإسبانيا مؤخرا وبغير حق. السيد الو8ير هناك 
العنصرية ال تتوقف. السيد الو8ير هناك تزايد مشكل الجالية املغربية...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا السيد 
النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة، ما 

عندكش الصوت.

ةوب ئبلرةوعيدةرسس درب وسيشرةلحج ةوي:

السيد الو8ير، معالجة ملف مغاربة العالم يحتاج إلى مساءلة جدية 

لدور ودينامية وفعالية املؤسسات املعتمدة واملوجودة والتي تأخذ من 

ميزانية الدولة ال�ضيء الكثير، مغاربة العالم اليوم يعانون في صمت عن 

مشكل التطرف، كيطلبو الو8ارة والحكومة أيضا بخلق آليات املعالجة 

لهذا امللف، ألن الشباب ديالهم يوم عن يوم كيسمعو الهجرة إلى أماكن 

وبالتالي  والالستقرار،  والحروب  الحرب  ديال  كنعرفوها  احنا  اللي 

كيطلبو إيجاد حلول عاجلة ومستعجلة، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

الكلمة لكم السيد  شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
الو8ير.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

شكرا السيد النائب والسيدة النائبة املحترمة، ألن كاين هاذ املشكل 
اللي تكلمتو عليها ديال التطرف، ديال األ8مة اإلقتصادية، ديال كذا 
وكذا، هاذ ال�ضي عالش كاين و8ارة، كاين نساء ورجال يشتغلون ليل نهار 
لإلجابة على هذه االنشغاالت، لإلتيان باألجوبة الحقيقية. هاذ ال�ضي 
عالش تكلمت على 38 مشروع، على 104 عمليات، هاذ ال�ضي عالش 

احنا موجودين، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

العبور  ملوسم  اإلعداد  حول  كذلك  هو  املوالي  والسؤال  شكرا، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري، تفضلوا 

السيد النائب أو السيدة النائبة املحترمة.

ةوب ئبلرةوعيدةرأمرةوببي9رلحل :

ةوعيدةرةو ئيعل،

السيد الو8ير، الفريق الدستوري يسائلكم كذلك عن ما أعدت 
الحكومة لتأمين موسم العبور لجاليتنا املقيمة بالخارج؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

للتكرار.  فائدة  ال  أعتقد  وبالتالي  عليه،  جاوبت  راه  السؤال  هاذ 
فقط أقول هناك اجتهاد، هناك إرادة، هناك عمل يومي، هناك تنسيق 

حقيقي للتحسين الدائم للعملية ديال عبور، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا تعقيبكم السيدة النائبة املحترمة.

ةوب ئبلرةوعيدةرأمرةوببي9رلحل :

السيد الو8ير، مسألة العبور مسألة تتكرر كل عطلة سنوية ويتكرر 
معها نفس الخطاب، مع العلم أن جاليتنا في املهجر عانت كثيرا السنة 
املاضية حين كانت عملية عبور في يد شركات املالحة األجنبية، خصوصا 
االسبانية، التي فرضت أسعارها على املغاربة ودون أن نرى أي مساهمة 
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للشركات املغربية. ولحسن الحظ أن هناك مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن التي تنظم »عملية مرحبا« التي تسهر على مرحلة العبور. ولكن 
جاليتنا في املهجر تتطلع إلى أن يكون اإلهتمام بالعبور شامال، ال يتوقف 
على وصول هؤالء إلى وطنهم األصلي، ولكن ينبغي أن يمتد ليرافقهم طيلة 
مقامهم، من خالل مشاكلهم مع اإلدارة، مع القضاء، من خالل خلق 

حوار جدي معهم.

لقد كونتم اللجنة الو8ارية املكلفة بالجالية املغربية بالخارج تحت 
رئاسة رئيس الحكومة، ولم نسمع خبرا عن أعمالها. توجد كذلك لجنة 
تحت إشراف و8ير الداخلية تيهئ عملية العبور من األرا�ضي االسبانية، 
تهم 2 مليون ونصف من املغاربة كل سنة، ولكن هذا يجب أن تكون 

عملية روتينية تشتغل بشكل عادي.

املواطنون يريدون تفعيل الفصل 163 من الدستور الذي يخص 
القديمة.  الذي اليزال على صفته  بالخارج،  املغربية  الجالية  مجلس 

مواطنونن بالخارج يريدون تنزيل الفصل 17 من الدستور.

بالخارج تزداد مع ظهور  السيد الو8ير، مشاكل الجالية املغربية 
جيل جديد من الطموحات والثقافات، وكذلك املخاوف املترتبة عن 
ظروف اإلقامة، والعمل، والتمدرس، والسكن، وامليوالت العنصرية 
لبلدان اإلقامة، خاصة في أوقات الحمالت االنتخابية وصعود القوى 
املتطرفة. وكل هذا يسائلنا جميعا عن استراتيجية الحكومة لتحقيق 
بالخارج،  القاطنين  املغاربة  لجميع  الكاملة  املواطنة  لشروط  فعلي 
الوطني، وهذا يفرض تغييرا  في ترسيخ املسار  وجعلهم كذلك شركاء 
هذا  وفي  السيا�ضي.  الخطاب  طبيعة  وفي  العمومية،  السياسات  في 
الصدد، نقترح عليكم بمناسبة يوم 10 غشت القادم، الذي يصادف 
كذلك  ويصادف  بالخارج،  املقيمة  املغربية  للجالية  الوطني  اليوم 
أجواء االنتخابات املحلية، أن نحتفل بهذا اليوم تحت شعار »املواطنة 

واملشاركة السياسية« وشكرا السيد الو8ير.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
الو8ير.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

غادي  املحترمة  النائبة  السيدة  عليه  تكلمت  اللي  كله  ال�ضي  هاذ 
نذاكرو عليه نهار االثنين في اللجنة خاصة بعملية عبور، اللي غادي 

يعقدها لجنة مجلس النواب.

اجتماع  عقدت  الو8ارية،  اللجنة  بخصوص  الثانية،  النقطة 
السنة املاضية في 26 يونيو، غدا إن شاء هللا عندها االجتماع الثاني، 
وبالتالي هناك الدورية ديال هاذ االجتماعات. اللجنة اللي تترأسها و8ارة 
الداخلية، في نوفمبر 2014 دارت العملية ديال اجتماع تقييمي للعملية 

ديال عبور، خرجنا بخالصات وهاذ الخالصات هي اللي تنوضعوها على 
أرض الواقع، اللي فيها استثمارات مالية مهمة جدا قامت بها عدد من 
املوانئ، إضافة لكل الجوانب اللي تكلمت عليها من نقل بري ونقل بحري 

والسالمة واالنسيابية إلى غير ذلك، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

الضمان  توسيع  حول  هو  املوالي  والسؤال  الو8ير،  السيد  شكرا 
االجتماعي لفائدة مغاربة املهجر، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدري سفرغ بي:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

السيد الو8ير املحترم، الدراسة املهمة التي أنجزتها و8ارتكم بينت 
محدودية التغطية االجتماعية ملغاربة العالم، نسائلكم السيد الو8ير، 
عن اإلجراءات التي ستعتمدونها من جهة للحفاظ على حقوق الجالية 
الحماية  هذه  لتوفير  جهة  ومن  الثنائية،  االتفاقيات  في  املكتسبة 

االجتماعية للذين ال تتوفر لهم أصال، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لكم السيد الو8ير.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

شكرا السيد النائب املحترم، فعال قمنا بهاذ الدراسة واللي أعطتنا 

نتائج جد مهمة. اللي اكتشفناه عندنا بعدا املغاربة ديالنا موجودين في 

أكثر من 100 دولة، وعندنا ياهلل 18 اتفاقية اللي موقعة. وفي هاذ 18 

اتفاقية ما�ضي كلها مفعلة، كاين ثالثة وال أربعة هي اللي مفعلة، إضافة 

إلى ذلك وخا مفعلة بزاف ديال املغاربة ديالنا في الخارج ما عرفينش بأن 

عندهم هاذ الحقوق وال هاذ الحقوق، ألن كاين مشكل ديال التواصل.

إذن في هذا املجال هذا وبعمل تنسيقي مع و8ارة الشغل والشؤون 

االجتماعية، ألن هي املشرفة على هاذ املسألة ديال االتفاقيات، هناك 

اتفاقيات.  معها  عندنا  اللي  الدول  مع  االتفاقيات  لتفعيل  أوال  عمل 
الجانب الثالث اللي باقي ما توقعاتش وصادقت عندها عدد من الدول 
مثال كإيطاليا، أننا العمل بدا باش يتوقع هاذ االتفاقيات. هناك دول 

مغربي  يكون  خاصو  الحل  اتفاقيات،  معاها  نديرو  يمكنش  ما  اللي 

مغربي، وبدينا في هاذ العمل هناك لجنة و8ارية عند رئاسة الحكومة 

اللي بدات االشتغال منذ مدة باش نلقاو حلول مغربية مغربية، خاصة 

بالنسبة للمغاربة في الخارج واملغاربة اللي في دول جنوب الصحراء في 

إفريقيا، شكرا.
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ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، قبل ما نكملو هللا يجا8يكم بخير، السادة النواب والسيدات 
النائبات شوية ديال الهدوء في القاعة إيال جات على خاطركم، الكلمة 

للسيد النائب املحترم تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرأوضيش:

كنشكركم على الصراحة اللي واجهتم بها هاذ امللف السيد الو8ير، 
هاذ  ديال  املحدودية  بينت  اللي  الدراسة  هاذ  خالل  من  خصوصا 

االتفاقيات. لكن نحن نطالب ونؤكد على ما يلي:

بدل مجهود في اتجاه فرض احترام االتفاقيات الثنائية، ألن  .•
بعض هذه الحكومات ال تلتزم، خصوصا بحال ما وقع في أملانيا وفي 

هولندا وبلجيكا؛

توسيعها لتشمل بمعظم البلدان.. .•

السيدة رئيسة الجلسة :

هللا يخليك إال اسمحت السيد النائب هللا يجا8يكم بخير، تفضلوا 
السيد النائب كملو.

النائب السيد محمد أوريش:

املغاربة،  بها  يتواجد  التي  البلدان  معظم  لتشمل  توسيعها  .•
حيث أن من خالل هاذ الدراسة اللي أثبتت أن محدودية اتساعها؛

واملتقاعدين  وأبناؤهم  وأ8واجهم  العمال  لتشمل  تطويرها   .•
واملر�ضى ونقل الجثامين، وترحيل املعاشات وتطوير العائالت.

وهنا ننوه كذلك السيد الو8ير بتجاوبكم السريع مع الحدث اللي 
وقع للمغاربة الذين قتلوا مؤخرا في كرواتيا، 3 املغاربة وواحد منهم من 
جماعة غيفات بإقليم تارودانت وواحد من أبي جعد وواحد من هنا من 
الرباط، عائالتهم والرأي العام املغربي اليوم يطالب بمزيد من االهتمام 
بهاذ امللف، وبحث عن املالبسات ديال هاذ الحادث وتنقيل جثامينهم 

إلى املغرب. كذلك نطالبكم باإلسراع بإبرام اتفاقيات مع...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الو8ير ما بقى 
لكمش اسوفيتم الوقت. ونمر إن شاء هللا إلى السؤال املوالي وهو سؤال 
والسادة  للسيدات  املغربية  الجالية  أفراد  عبور  بعملية  متعلق  آني 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرن ضرةودينرمري 9رضئيسرةوف يقرةالستقاللير
ول حدةروةوتس دويل:

عفوا السيدة الرئيسة، هو عالقة بالعبور وليس بمفهوم العبور 

كعنوان. السؤال ديالنا يتعلق بإقدام يعني شركة مستغلة لخط بحري 

بين سيت الفرنسية وبني انصار الناظور، على تغيير املعبر من بني انصار 

إلى مليلية. وبين املدة الفاصلة بين طرح السؤال إلى اليوم، يعني تم 

إصالح يعني بل تراجع عن هذا القرار، بغينا الحكومة تجاوبنا، ما هي 

اإلجراءات التي قامت بها من أجل تصحيح أو إرغام الشركة على مراجعة 

قرارها ؟

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرأنيسربيرو،رةو 8ي رةملكلفرب ملغ ضبلرةملقيمي9رب لخ ضجر
وشؤو9رةوهج ة:

بالخواتم  العبرة  هلل.  والحمد  تحل  املشكل  بالخواتم،  ..والعبرة 

واملشكل قد تم حله وهذا هو املهم.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرن ضرةودينرمري 9رضئيسرةوف يقرةالستقاللير
ول حدةروةوتس دويل:

واحنا تنسجلو بإيجاب، أن تعامل الحكومة مع سؤالنا الذي من 
أجله تحركت الحكومة من أجل إرغام الشركة على إعادة النظر في 

قرارها خدمة وتسهيال لعملية العبور، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إذن شكرا للسيد الو8ير على حسن 

إسهامكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف 

بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، والسؤال عن تحسين العالقة بين 

املواطن واإلدارة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرأحمدرةوته مي:

مطبوعة  8الت  ما  واإلدارة  املواطن  بين  العالقة  الو8ير،  السيد 

في ظل  الرئيسة.  السيدة  الوقت  الثقة..  والتوجس وضعف  بالخوف 

الدستور الجديد اللي جاء بمناخ جديد، مناخ الحريات، يعني ماذا أنتم 

فاعلون فيما يتعلق بتحسين هذا الوضع وتصحيح االختالالت؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الو8ير.
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ةوعيدرمحمدرمبديع،رةو 8ي رةملبتدبرودىرضئيسرةلحك ملر
ةملكلفرب و ظيفلرةوسم ميلروتحديثرةإلدةضة:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

من  البد  الوجيه.  السؤال  هاذ  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
التذكير، بأن لإلدارة دور محوري في تنزيل السياسات العمومية، واملغرب 
يعيش تحوال ديمقراطيا ومؤسساتيا وإصالحات متعددة، ويجب على 
اإلدارة أن تكون في صلب هذا التحول كمنّزل للسياسات العمومية، 
ويجب أن تتوفر فيها كل الشروط شروط الشفافية والتبسيط واملواكبة 

والتيسير للولوج إلى الخدمات العمومية.

الوظيفة  لو8ارة  عمل  برنامج  إعداد  إطار  وفي  اإلطار  هذا  في 
العمومية، تم تخصيص محور أسا�ضي للعالقة بين اإلدارة واملواطن، 
تتمثل في انطالق ورش تبسيط املساطر اإلدارية لننتقل من تبسيط 30 
مسطرة إلى 100 مسطرة؛ وكذلك تحسين شروط االستقبال؛ كذلك 
تدبير الشكايات عبر إصدار مرسوم؛ وكذلك انطالق في األسابيع املقبلة 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد؛ وقد تم إحالة مؤخرا مشروع 
ال  التدابير ستساهم  هذه  كل  املعلومة.  إلى  بالولوج  املتعلق  القانون 
بين  العالقة  وتحسين  اإلدارية  الخدمات  إلى  الولوج  تيسير  في  محالة 

اإلدارة واملواطن.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرأحمدرةوته مي:

السيد الو8ير، يمكن هاذ ال�ضيء اللي تنقولو صحيح على املستوى 

كيفاش  اإلدارية،  املحاكم  اجتهاد  على  وغنحيلكم  واألوراق،  النظري 

كل مرة تينصف املواطن ضد تعسف اإلدارة؟ أيضا تنحيلكم السيد 

الو8ير على هاذ التوقيت املستمر اللي هو في الحقيقة ما هو ال توقيت 

وال مستمر.

املسألة الثالثة، هي أن الدستور كينص على أنه األما8يغية هي اللغة 
رسمية ووطنية، شحال من مناطق في املغرب اآلن يتعذر على املواطن 

الناطق باألما8يغية أنه يتواصل وال تفهموا اإلدارة ؟ هنا بغينا املجهود، 

هنا بغينا املجهود.

وأخيرا السيد الو8ير، الدستور الفصل 157 كيتكلم على ميثاق 

املرافق العمومية، ما تكلمتوناش عليه، ما سمعناش �ضي أحد تيتكلم 

عليه، ما سمعنا�ضي الحكومة تتكلم، هذا اللي تيخلينا تنقولو على أن 

هاد ال�ضيء اللي قلتوا لنا ربما يعود إلى ما قبل الدستور 2011، أما 

دستور 2011 ما 8ال ينتظر من الحكومة دير �ضي حاجة ملموسة لفائدة 

املواطن وتحسين العالقة والصورة بين املواطن واإلدارة، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

هل من تعقيب إضافي؟ الجواب للسيد الو8ير فيما تبقى من الوقت.

ةوعيدرمحمدرمبديع،رةو 8ي رةملبتدبرودىرضئيسرةلحك ملر
ةملكلفرب و ظيفلرةوسم ميلروتحديثرةإلدةضة:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

نسردو  يمكنا  باش  يتسعش  ما  املحترم  النائب  السيد  الوقت 
العمومية  املرافق  فميثاق  مبرمجة،  اللي  واملشاريع  املبادرات  جميع 
فمن األوراش األساسية، وتم يعني إعداد املشروع وسيطرح للنقاش 

وللتدارس مع كل املعنيين وذوي الصلة. حقيقة...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، والسؤال املوالي عن اإلصالحات املرتقبة في 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  الوظيفة  مجال 

الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرسسدو9:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةوعيدة9رةو 8ي ة9،

ةألخ ةترةإلخ ةرةوب ةبرضمر 9رك يم،

السيد الو8ير، يعتبر موضوع توسيع مجال حركية املوظفين بين 
اإلدارات العمومية والجماعات الترابية رافعة حقيقية لتحسين أداء 
املرفق العمومي والرفع من جودة خدماته، حيث أن الحكومة صادقت 
على 3 مراسيم من األهمية بمكان، اإللحاق وإدماج املوظفين امللحقين، 
مباريات  تنظيم  وكيفيات  تحديد شروط  وتم  اإلشارة.  رهن  والوضع 
التوظيف في املناصب العمومية، باإلضافة إلى العديد من القضايا ذات 
اإلرتباط بمجال الوظيفة العمومية من قبيل إصالح أنظمة التقاعد 
ومأسسة الحوار اإلجتماعي وغيرهما. لذا نسائلكم السيد الو8ير، عن 

اإلصالحات املرتقبة في مجال الوظيفة العمومية وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرمبديع،رةو 8ي رةملبتدبرودىرضئيسرةلحك ملر
ةملكلفرب و ظيفلرةوسم ميلروتحديثرةإلدةضة:

شكرا، فيما يخص تدبير املوارد البشرية وهذا محور أسا�ضي كذلك 
في برنامج أعمال الو8ارة، ووعيا بأهمية العنصر البشري، فقد تم تيسير 
إمكانية العبور للموظفين من إدارة إلى إدارة ومن منطقة إلى منطقة عبر 
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إصدار مراسيم، أوال الوضع املتعلق باإللحاق ومرسوم كذلك متعلق 
بالوضع رهن اإلشارة. ونحن اآلن بصدد وضع اللمسات األخيرة على 
مشروع الحركية، في إطار نقل املوظفين. هناك اكتظاظ في اإلدارات، 
هناك نقص في إدارات معينة، هناك تشكي من بعض املوظفين الذين 
ال يقومون باألعمال التي هم يعني في إطار تكوينهم، ففي إطار تيسير هذا 
األمر، هناك مشروع مرسوم ييسر هذه العملية وسيطرح على مجلس 

الحكومة في القريب العاجل إن شاء هللا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرسسدو9:

شكر، السيد الو8ير على أجوبتكم ونثمن مجهوداتكم القيمة في هذه 
الو8ارة. السيد الو8ير، بالنسبة للجماعات املحلية، كنا ننتظر هذه املدة 
بأن تكون حركية بين الجماعات املحلية، ألن بعض املوظفين يريدون 
االنتقال إلى مسقط رأسهم وغيرها، ويبقون دائما في الجماعة التي عينوا 

فيها، نتمنى أن يخرج هذا الورش إلى حيز الوجود، وشكرا لكم.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ةوب ئبلرةوعيدةرنسيملربنيحيى:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

ضمر 9رك يمرولجميع،

السيد الو8ير، ملي تنتكلمو على اإلصالحات املرتقبة في الوظيفة 
العمومية، مهما كانت الجهود، فما يمكّناش نقولو بأنها إيجابية مائة 
العموميين،  املوظفين  بين  ما  كبير  تفاوت  كاين  أنه  دام  ما  املائة  في 
كاين موظفين من الدرجة األولى وكاين موظفين من درجات مختلفة. 
كنالحظو بأنه مثال تفاوت في وسائل العمل، عندنا موظفين في املغرب 
اللي كيمشيو ب 4/4 داخل املدن الكبرى، وكاين موظفين بساط اللي 
كيتنقلو بالنقل املزدوج وبوسائل عمومية باش يقومو باملهام ديالهم. 
كاين التفاوت في التعويضات، كاين التفاوت في الفرص املتاحة، الفرص 
املتاحة بمعنى التكوين والتكوين املستمر. كاين الو8ارات اللي عندها 
مؤسسات عمومية اللي كتشمي باملاليير، وكاين مؤسسات عمومية، 

خاصة في املجال االجتماعي، اللي ما عندهاش الوسائل ديال العمل.

بالنسبة لهاذ ال�ضي السيد الو8ير، راه كينعكس حتى على التقدم 
ديال املوظفين داخل اإلدارات العمومية، كنالحظو في بعض القطاعات 
بأنه، بالنسبة للمناصب العليا، كيتم جلب األطر من و8ارات أخرى 
ما�ضي ألنه على الحركية ولكن ألن ما تاحتش للموظفين في مختلف 
الو8ارات العمومية نفس الفرص ديال التكوين وديال التكوين املستمر.

وخصوصا  النائية،  املناطق  في  للموظفين  خاصة  التحية  واحد 
وسائل  عندهمش  ما  ألن  كثير  كيعانيو  راهما  ورجال  نساء  النساء، 
العمل، ما عندهمش أحيانا حتى فين يسكنو. وكنأكد عليكم، بأنه حتى 
النقل بالنسبة للعمل ديالهم، تيتنقلو في النقل املزدوج وفي الكيران، في 

الوقت اللي كاين 4/4 في العواصم وفي املدن الكبرى، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرمبديع،رةو 8ي رةملبتدبرودىرضئيسرةلحك ملر
ةملكلفرب و ظيفلرةوسم ميلروتحديثرةإلدةضة:

املحترمة،  النائبة  السيدة  الحركية  يخص  فيما  النواب،  السادة 

مشروع املرسوم يتعلق باألطر املشتركة بين الو8ارات ويهم حوالي 120 

املوظفين  إرادة  األولى،  املرحلة   : ألف موظف سيكون على مرحلتين 
إلى أخرى  إلى أخرى أو من منطقة  الذين يريدون االنتقال من إدارة 

بإرادتهم. والنقطة الثانية واملرحلة الثانية يتعلق بإرادة اإلدارة، في نهاية 

كل سنة ستعين لجنة على مستوى السيد رئيس الحكومة، ستعاجل 

وتدبر هذا األمر، ستتلقى االقتراحات من اإلدارات عن الفائض في األطر 

واالحتياجات، وسيتم دراسة هذا األمر وتمكين إعادة انتشار املوظفين. 

وبالطبع، هذا املشروع يراعي يعني االنشغاالت االجتماعية للموظفين 

الذين سيتم نقلهم عبر يعني تمتيعهم بإمكانيات يعني تشجيعية على 

ذلك.

فيما يخص النقطة الثانية وهو عدم تكافؤ الفرص أو يعني التوا8ن 

في األجور بين املوظفين، هذه إشكالية حقيقية وثابتة وأنا أشاطركم 

الرأي فيها، فهذا ناتج عن تعدد الهيئات والفئوية في les.statuts وهذا 

إشكال كبير، ال يمكن تداركه إال في إطار مراجعة منظومة األجور الذي 

يدخل في صلب إعادة النظر في النظام األسا�ضي للوظيفة العمومية، 

اللي هو ورش كبير انخرطنا فيه اآلن، هو أحد النقط األساسية في الحوار 

االجتماعي، وأكيد غادي يطلب واحد املجهود وواحد االنخراط ديال 

املركزيات النقابية، ألن هاذ املشروع أو هاذ القانون من 1959 يعني 

خلق تفاوتات كبيرة، وخاصو يتالءم أوال مع الدستور ويتالءم مع الوضع 

الحالي ديال املتطلبات في إطار املساواة بين جميع املوظفين.

كذلك  وهو  النائية  املناطق  عن  التعويض  وهي  الثالثة  النقطة 

موضوع..

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

السؤال املوالي وهو عن الفساد والرشوة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.
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ةوب ئبلرةوعيدةرحعب ءرأب 8يد:

الرشوة  محاربة  عن  عجزت  أنها  تقول  الحكومة  الو8ير،  السيد 
والفساد، ما هو األفق؟

ةوعيدرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرمبديع،رةو 8ي رةملبتدبرودىرضئيسرةلحك ملر
ةملكلفرب و ظيفلرةوسم ميلروتحديثرةإلدةضة:

شكرا، أوال مجهودات كبيرة أ األستاذة قامت بها الحكومة، وهاذ 
املجهودات عطات الثمار ديالها، بحيث تحسن ترتيب املغرب في املؤشر 
ديال محاربة الرشوة، ونزل من الرتبة 91 للمرتبة 80، ولكن رغم هذا 
الترتيب تبقى اآلفة منتشرة حقيقة، ورغم التدابير املتخذة يبقى األمر 
التدابير كلها، سواء على مستوى تقوية مفتشية  مطروحا، ألن هذه 
املالية أو على املستوى إعادة النظر في الصفقات أو في قوانين الصفقات 
العمومية أو حماية الشهود إلخ، فيبقى املشكل مطروحا لعدم تلقائية 
هذه املشاريع. لذا، فكرنا وطرحنا وأعددنا مشروع استراتيجية وطنية 

ملكافحة الفساد اللي فيها اإللتقائية بشكل تشاركي..

ةوعيدةرةو ئيعلرةملحترمل

شكرا السيد الو8ير، التعقيب السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرحعب ءرأب 8يد:

اعتراف السيد رئيس الحكومة بفشل حكومته في محاربة الفساد 
الشعب  التزام  أساس  كان  هذا  سياسية،  تداعيات  عنده  والرشوة 
املغربي معكم، في إطار ال اإلنتخابات من جهة وال البرنامج الحكومي اللي 
نلتم على أساسه الثقة في البرملان. بمعنى ضمنيا، هل هناك ال تزال ثقة 

في هذه الحكومة ؟

النقطة الثانية، قدمنا لكم مقترحات غادي تعاونكم، مثال هيئة 
أنها وسيلة أساسية من أجل  بها دوليا وعربيا  الدولة اعترف  قضايا 
محاربة الفساد، ملاذا ؟ يجب أن يعرف الشعب املغربي، أن هاذ الحكومة 

عطلت هاذ املقترح ألسباب ال نعرفها.

ثالثا، فاش كتكون حكومة كتفتح رقم أخضر وهي في نفس الوقت 
فرضت  الرشوة،  ومحاربة  للنزاهة  الوطنية  هيئة  إطار  في  فرضت، 
التعريف باملبلغين، عالش هاذ اال8دواجية ؟ إذا كنا غادي عطيناكم، في 
إطار الحكومة السابقة، إطار القانوني كيخول لكم حماية املبلغين، إلى 
اليوم التي لم تتحرك هاذ املسطرة. أسيدي معنا هنا في البرملان مبلغين 
يحميهم القانون، لقد بلغ عن رشوة ديال التبغ قدمها السيد رئيس 
الفريق املحترم، أين هي املتابعةة ؟ املغاربة بغاو يعرفوا ملاذا لم تتحرك 

هذه املتابعة، ال يمكن ..

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ لقد استنفذتم الوقت 

في الرد السيد الو8ير، ونمر إلى السؤال املوالي وهو متعلق بانتخابات 

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األعضاء  املتساوية  اللجان 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرع دلرببحمزة:

السيد الو8ير، وجهنا لكم سؤال آني بتاريخ 27 ماي في موضوع 

الحق  اللي كتعطي   11 املادة  الثنائية وخاصة  اللجان  ديال  املرسوم 

للملحقين أنه يصوتوا في اإلدارة األصلية وفي اإلدارة امللحقين بها. كنا 

كنأملو على أنه، كنا مقبلين على انتخابات اللجان الثنائية، كنا كنأملو 

أنكم تقبلوا أوال سؤال آني وتجيو تفاعلوا مع البرملان في هذا املوضوع، 

باملبدأ  وتيمس  االقتراع  ديال  بالنزاهة  تيمس  للي  موضوع  هذا  ألنه 

السيد  كنسألكم  ولهذا  االنتخابات.  عليه  تتقوم  اللي  الديمقراطي 

الو8ير، واش فكرتو شنو غادي ديرو في هذا املرسوم في املادة 11 ؟ 

شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

الكلمة لكم السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرمبديع،رةو 8ي رةملبتدبرودىرضئيسرةلحك ملر
ةملكلفرب و ظيفلرةوسم ميلروتحديثرةإلدةضة:

املوظف  أن  في سؤالكم،  املحترم، كما جاء  النائب  السيد  شكرا 

امللحق يصوت في إدارته األصلية وفي اإلدارة امللحق بها طبقا ملقتضيات 

ويجب  منطقي  غير  املقت�ضى  هذا   ،1959 املرسوم  من   11 الفصل 

مراجعته وسنراجعه

النقطة الثانية، تمت مناقشة هذا األمر، ألن هذا الفصل أو هذا 

-أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم- هذا اإلجراء ديال الفصل 11 من 

1959، ففيه مقتضيات متعددة: أوال كاين هذا املقت�ضى، املقت�ضى 

الثاني هي التكوين وتكوين اللجان املتساوية األعضاء، فكان نقاش كبير 

في عدة مراحل ديال الحوار االجتماعي في 2008 و2012 حتى في 2015، 

لكننا لم نتوصل ألي حل، ألن املركزيات النقابية لم تتوافق بينها في 

مقاربة معينة ملراجعة هذا املرسوم، وسنعمل على مراجعته خصوصا 

مرتين،  املعقول  وغير  املنطقي  الغير  كالتصويت  الواضحة  النقط 

فللموظف الحق في تصويت واحد وهو ما سنعمل عليه إن شاء هللا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ةوب ئبرةوعيدرع دلربنرحمزة:

أوال السيد الو8ير، السؤال وجهناه كسؤال آني وحنا مقبلين على 
االنتخابات، يعني كان بإمكان الحكومة وهي عندها هذه القناعة اللي 
عبرتو عليها اليوم أنها تعمل تعديل في املرسوم، على األقل في هاد الجانب 
اللي هو فيه أوال كاين مبدأ دستوري، ألنه هاد املادة في املرسوم هي خرق 
اللي هي مبدأ دستوري، وبالتالي هذا موضوع  الديمقراطية  للقواعد 
ليس موضوع توافق ديال النقابات وليس موضوع الحوار االجتماعي، 

هادي مسألة جوهرية وأساسية.

ملي كنتكلمو على أنه عندكم اإلرادة ديال التعديل ديال هاذ ال�ضي، 
إذن تنتكلمو على 6 سنين املقبلة ما�ضي انتما ما�ضي هاذ الحكومة اللي 
غادي دير هاد التعديل، علما أنه هذا موضوع بسيط جدا. وكنا على 
األقل كنأملو أننا يعني من بعد توجيه السؤال أنكم تقبلوا وهذا هو اللي 
تيعبر على اإلرادة السياسية. اللي تيطرح سؤال أكثر، هو اليوم التأخير 
ديال إعالن النتائج من بعد 3 ديال األسابيع على إجراء االنتخابات، 
واش هذا استمرار املسلسل ديال املس بالنزاهة ديال االقتراع اللي بدات 

بالحفاظ على هاد املادة في املرسوم ؟ شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

املضمار؟  هذا  في  إضافي  تعقيب  من  هل  النائب،  للسيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةوسثم ني:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

أنها تكون سرية، لألسف  فيها  الو8ير، االنتخابات األصل  السيد 
بعض اإلدارات ما 8ال كتعتمد التصويت باملراسلة واإلسمية، معناه أن 
اإلدارة ملي كتفر8 كتعرفش املوظف على من صوت وكنموذج البريد. 
وهاد�ضي كيتعرض لعقوبات بطريقة غير مباشرة، ألن اإلدارة كتسيطر 
عليها واحد النقابة معينة، فاللي ما صوتش على ديك النقابة كيتعرض 
لواحد العقوبة في الترقية، وبالتالي كتلقى ناس مجدين ما كيترقاوش 

بشكل طبيعي في حين أنه وحدين خرين اللي مع نقابة كيترقاو، شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرمبديع،رةو 8ي رةملبتدبرودىرضئيسرةلحك ملر
ةملكلفرب و ظيفلرةوسم ميلروتحديثرةإلدةضة:

أوال نبغي نأكد للسيد النائب املحترم، هاد مراجعة هاد الفصل 11 
من املرسوم ديال 59، على مستوى تصويت امللحقين، لم يسبق أن 

طرح بتاتا إال هذه السنة، وطرح في األسابيع األخيرة ونحن على أيام من 
االنتخابات، هذا الشق األول.

الشق الثاني، بالنسبة للنتائج سيعلن عنها غدا إن شاء هللا مساء، في 
إطار ندوة صحفية مشتركة بين و8ير التشغيل وو8ير الوظيفة العمومية.

بالنسبة للتصويت بالبريد، هذا مقت�ضى متوافق عليه من طرف 
ديال  باالنتخابات  املكلفة  اللجن  في  النقابية، وحتى  املركزيات  جميع 

اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء تم مناقشة هذا املوضوع.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير ونشكركم على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، 
ونمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني. 
السؤال حول حماية شجرة األركان للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ةوب ئبلرةوعيدةرفتيحلرةوسي دي:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

أوال السيد الو8ير كنبغيو نسجلو االمتعاض ديالنا من أنه ما�ضي 
الو8ارة الوصية على القطاع اللي غادي تجاوبنا حول، ألنه العالقات 
مع البرملان ما كانشوفوش ما هي صلة الوصل بين العالقات مع البرملان 
واملجتمع املدني وحماية شجرة أركان. فالسؤال إذن ولو أننا نتشبث 
ديالنا،  السؤال  كتابيا على هاذ  ولو  بالقطاع  املكلفة  الو8ارة  بجواب 
السؤال حول التدابير املتخذة لحماية شجرة األركان واملشتقات ديالها، 

شكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ب وسالق ترمعر ةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسم ضي،رةو 8ي رةملكلفر
ةوبرمل 9روةملجتمعرةملدني:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

شك ةرةوعيدةرةوب ئبلرةملحترمل،

كاين  كتابية،  توجهوها  يمكن  الكتابية  األسئلة  الحال  بطبيعة 
املندوب  السيد  على  الدستورية  اإلنابة  وكاين  الحكومي  التضامن 

السامي للمياه والغابات.

هاذ الشجرة بطبيعة الحال كتشكل إرث حضاري ثقافي هو موروث 
طبيعة، عندها أدوار إيكولوجية اقتصادية اجتماعية مهمة. بطبيعة 
الحال كتواجه إكراهات اللي عندها طابع إما بشري أولى الطبيعة، اللي 
كيخلي صعوبة التخليف الطبيعي لهاته الشجرة، لكن الوعي ديال بالدنا 
الحمد هلل بهاذ اإلرث ديال الشجرة ديال أركان خاله كيقر منذ 1998 أنه 
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كيدرج هاذ الشجرة ضمن الشبكة الدولية ملحميات املحيط الحيوي 
لبرنامج في منظمة »اليونسكو«، بطبيعة الحال هذا مكن باش تكون 
جهود للحفاظ على هذه الغابات ديال األركان، وكان برنامج عشري، 
دارتو املندوبية السامية من 2005 إلى 2014، اللي مكن بتخليف بوتيرة 
2000 هكتار في السنة. كما مكن من تخليف 17500 هكتار ديال شجر 
الدرهم،  ديال  مليون   210 بحوالي  يقدر  إجمالي  مالي  بغالف  األركان 
هذا البرنامج العشري األول. اآلن هناك مشروع ديال برنامج عشري، 
اللي غادي يسهم باالستمرار في هاذ العملية ديال التخليف، باإلضافة 
هذا  في  األسا�ضي  ديالها  للدور  الساكنة  ديال  واملصاحبة  للمواكبة 
املوضوع، بحيث تم منح يعني التعويض على حقوق االنتفاع في املناطق 
املحظورة من الرعي، الجمعيات اللي تم خلقها 20 جمعية، املساحة 
املعنية 3914 هكتار بتعويض مالي ديال مليون و395 ديال الدرهم. 

كذلك املندوبية السامية وضعت برنامج إطار وقعتو مع...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تفضلوا السيدة النائبة في إطار التعقيب.

ةوب ئبلرةوعيدةرفتيحلرةوسي دي:

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةوعيدرةو 8ي ،

السؤال اللي يعني اللي كنبغيو نعرفو، هي واش وضعتو واحد الطلب 
.une؟ واش  appellation. d’origine. contrôlé. une. AOP باش تكون
املغرب قام بحماية كافية لهاذ، أنا نعطيكم مثل. هاذي واحد السنتين 
كان هناك خبر أنه إسرائيل يعني واحد الشركة إسرائيلية قامت بالنسخ 
ديال الشجرة ديال األركان، الشجرة اللي كتعطي اليوم تقريبا اللي تيمكن 
ليها تنبت في أي تربة واللي كتعطي ثمرات اللي هي عشرة املرات أكبر من 
الثمرات ديال األركان املغربي. طبعا اليوم هما عندهم 20 ألف ديال 
 l›investissement الشجرات، ولكن كنعرفو القدرة ديالهم على يعني
اللي تيديرو هما في البحث العلمي، فواش احنايا عندنا �ضي حاجة �ضي 

بحث علمي فهاذ..

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

السؤال  إلى  النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ ونمر  السيدة  شكرا 
والسادة  للسيدات  الجمعيات  عمل  ظروف  توفير  حول  وهو  املوالي 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةوس قي:

السيد الو8ير املحترم، من املعلوم أن الدستور الجديد خص هيئة 
الترافع  به من  تقوم  ملا أصبحت  بمكانة مهمة، نظرا  املدني  املجتمع 
املجتمعي واملساهمة في التنمية بشتى أبعادها، لكن الواقع السيد الو8ير 

اليوم، أن أكثر من نصف هذه الجمعيات ال تتوفر على شروط موضوعية 
محدودية  العمومية،  والفضاءات  املقرات  توفير  قبيل  من  للعمل، 
الدعم العمومي. السيد الو8ير، ما هي التدابير التي ستعتمدها و8ارتكم 
الجمعيات؟  عمل  تسهل  ومقومات  شروط  لتوفير  عموما  والحكومة 

وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ب وسالق ترمعر ةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسم ضي،رةو 8ي رةملكلفر
ةوبرمل 9روةملجتمعرةملدني:

شكرا السيد النائب املحترم، هو هاد املوضوع أنه ربما الرقم اللي 
اللي  للتخطيط  السامية  املندوبية  تيحييل على دراسة دارتها  عطيتو 
في 8من مرجعي ديال 2007، لكن خليني نقول بأنه املغرب الحمد هلل 
منذ الظهير ديال 58 كّرس واحد العمل على مستوى الحريات والدور 
دالعمل الجمعوي واللي توجو دستور 2011 بطبيعة الحال في ما يخص 

الديمقراطية التشاركية.

في هاد املجال وفي ظل الجهود ديال الحكومات املتعاقبة، خليني 
نقول لكم بأنه كان منشور ديال السيد الو8ير األول يعود إلى 1999، 
اللي كيهدف إلى تمكين الجمعيات من استعمال القاعات بطبيعة الحال 
والبنيات العمومية التابعة لها، باش تنظم األنشطة ديالها الداخلية 
ديالها  بالدور  تقوم  باش  للجمعيات  كيسمح  باش  مهم،  أمر  وهذا 

التأطيرية والخدماتية.

كما أنه السيد الو8ير األول في 2003، كانت دورية تهم الشراكة 
بين الدولة والجمعيات وتتأكد على حق الجميعات في الولوج للدعم 
العمومي. اآلن، في إطار الحوار الوطني، من املخرجات ديالو األساسية 
هو أنه إعداد مشروع قانون وهي في الحقيقة مدونة قانونية لجمعيات 
غشت  في  للحكومة  العامة  األمانة  على  تحال  واللي  املدني،  املجتمع 
2014. ومن بين ما تضمن، تضمن هاد الجوانب املرتبطة بالدعم ديال 
القدرات دالجمعيات على مستوى املوارد املالية، ولكن كذلك املوارد 

البشرية وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيدة النائبة في إطار التعقيب.

ةوب ئبلرةوعيدةرعزيزةرةوقبدو�سي:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

ةوعيدرةو 8ي رةملحترم،

صحيح الدستور املغربي اعترف باملجتمع املدني كشريك أسا�ضي في 
العملية التنموية، وفي إطار الديمقراطية التشاركية، منح لو أدوار جديدة 
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جد هامة من قبيل تقديم امللتمسات والعرائض واملساهمة في التشريع، 
وكذا اقتراح نقاط جدول األعمال في دورات مجالس الجماعات الترابية. 
كل هذا جميل السيد الو8ير، لكن ما هي أدوات العمل الحقيقية التي 
يجب أن تتوفر لديه حتى يحقق األهداف املحددة له دستوريا وحتى ال 

يخبو النفس التطوعي لدى رجال ونساء العمل املدني ؟

السيد الو8ير املحترم، عندنا مجتمعان مدنيان وليس مجتمع واحد، 
واحد تولد وفي فمه ملعقة ديال الذهب، وتوفر له ما يلزم من منح 
خيالية ومقرات وكل ما يلزم له من أداء أدواره، بل هناك جمعيات يعني 
تسلمت لها مقرات للتسيير ليلة والدتها وآخر يعاني منذ التأسيس، بل 
حتى أحيانا ال يجد مصاريف تكوين امللف القانوني ويشتغل في ظروف 

جد صعبة.

املطلوب اليوم السيد الو8ير: العدالة في الدعم بين الجمعيات؛ 
تكافؤ التمويل والتجهيز من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 
الئقة  منح  للجمعيات؛  العمومية  الفضاءات  استغالل  دمقرطة 

بالجمعيات وليس حسب أهواء املنتخبين.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي في هاد املجال؟ تعقيب، 
تفضلي السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرحعب ءرأب ر8يد:

ةوعيدةرةو ئيعل،

هو بالفعل، نريد أوال أن نشير إلى أنه، عكسا ملا ورد في املنشور أو 
الدورية ديال 99 املتعلقة باستفادة الجمعيات من القاعات العمومية، 
استعمال  من  الجمعيات  منعت  ترابية  سلطات  ديال  قرارات  هناك 
الذي  الخطاب  في  اليوم  وننخرط  أمثلة.  وعندنا  العمومية  القاعات 
سمعناه، ألنه بالفعل هناك استعمال مفرط من طرف رؤساء بعض 
الجماعات للدعم ديال الجمعيات، هناك جمعيات اليوم فاش حطت 
طلبات ديالها فرض عليها أن يستقبلها رئيس املقاطعة أو رئيس الجماعة، 
وهذا يوكل إليكم السيد الو8ير، مع أننا ال نعرف إلى اليوم ما هي مسافة 
وحدود الصالحيات، خصوصا بعد أن أوكل كل ما يتعلق بملتمسات 

التشريع والعرائض إلى لجنة و8ارية ال نعرف ملاذا.

لذلك، نؤكد على أنه إال وضعناش مسافة ما بين تدخل رؤساء 
املقاطعات والجماعات بإعطاء دعم لزيد وحرمان عمر، ال من الدعم 
وال من استعمال القاعات العمومية، أظن على أن هذه ضربة قاسمة 
في ظهر أي مجتمع مدني أي كان، ألنه سيصبح فقط مدبرا باملناولة 

ألهواء...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الو8ير في إطار التعقيب 
اإلضافي، إال اسمحتو السيد الو8ير هناك تعقيب إضافي آخر.

ةوب ئبرةوعيدرعلىركبيري:

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةألخ ةت،رةإلخ ة9رةوب ةب،

نحن على بعد أسابيع قليلة من االستحقاقات املقبلة، ويعني لكي ال 
يوجه هذا الدعم للجمعيات ألغراض يعني انتخابوية وسياسية، نلتمس 
منكم دراسة إمكانية يعني تأجيل الدعم إلى ما بعد االنتخابات، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الو8ير، العفو، تفضلوا السيد 
النائب، هناك تعقيب إضافي آخر.

ةوتقدمر ف يقر ضئيسر ضوكب 9،ر ضشيدر ةوعيدر ةوب ئبر
ةوديمق ةطي:

املدني  املجتمع  لفعاليات  تحية  نوجه  أن  املنبر،  هذا  من  نود 
بأن  دائما  نقول  ونحن  بها،  تقوم  التي  املجهودات  على  والجمعيات 
الجمعيات أحيانا تصل إلى حيث ال تستطيع أن تصل اإلدارة، في أعالي 
السيد  الفرصة  هذه  نستغل  والوعرة.  النائية  املناطق  وفي  الجبال، 
الو8ير، لنؤكد على أن أغلبية الجمعيات، األغلبية الساحقة تشتغل 
وفق مبدأ العمل التطوعي وهو أسمى أشكال التعبير عن روح املواطنة. 
من جهتكم كحكومة، ماذا فعلتم ملواكبة أطر هذه الجمعيات وتأهيلها 

إلنجاح بعض أوراشها وبرامجها ؟

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الو8ير.

ب وسالق ترمعر ةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسم ضي،رةو 8ي رةملكلفر
ةوبرمل 9روةملجتمعرةملدني:

أوال، أشكر السيدة والسادة النواب على االهتمام بهذا املوضوع، 
وكذلك على االتفاق على أنه موضوع ديال الشفافية وديال الحكامة 
في دعم وتمويل العمل املدني مطلب، هو مطلب جمعوي ومطلب ديال 
مختلف الفاعلين السياسيين، واللي جا عكسته فعال هاذ املدونة ديال، 
كانت وضعت قواعد أساسية باش نضمنو الحكامة والشفافية في تو8يع 
الدعم العمومي ونتجاو8و بعض االختالالت اللي على كل حال تراكمت 

عبر سنوات.

العمل التطوعي ما يمكنش نغفلوه، أساسا العمل املدني هو عمل 
فيه الجانب الطوعي، فيه الروح الوطنية، فيه الجانب ديال أنه املوارد 
الذاتية هي اللي كتعبأ من أجل أن تتكامل مع أدوار ديال الدولة في إطار 
الديمقراطية التشاركية، واآلن نحن في مرحلة أن ينتقل الفاعل املدني 

إلى أن يسهم في القرار العمومي، وهذا أمر تحول مهم.
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في  منشور  مرسوم  وهناك  محصورة  هي  بالنسبة الختصاصات، 
الجريدة الرسمية يوضح اختصاصات الو8ارة في هذا املجال. املوضوع 
بالنسبة  بامللتمسات ال  التنظيمية مشاريع ال مرتبطة  القوانين  ديال 
للعرائض، مرت في املجلس الحكومي واآلن تبرمج إن شاء هللا في مجلس 

و8اري الحق، بمعنى آخر أن املسار التشريعي أخذ الطريق ديالو.

كتبقى الجوانب املرتبطة بالشفافية ودور الجماعات املحلية ودور 
يعني املراقبة هذا موكول للجميع، ومطلب طبيعي أن النائب الفاعل 
املدني أن ينخرط في أي �ضيء يمكن أن يمس بالروح ديال الديمقراطية 
أن  ينبغي  فاعل  هو  بالعكس،  عام،  بشكل  الديمقراطية  أو  املحلية 
يحافظ على استقالليته، وعلى أن يسهم من موقعه في الديمقراطية 

التشاركية.

كما أن األمر املرتبط باملواكبة الو8ارة كتدير هاذ املواكبة من خالل 
برامج تكوينية للرفع من قدرات الجمعيات، ألنه اآلن كما مر في القوانين 
التنظيمية ديال الجهات والعماالت واألقاليم غيولي عندها دور مباشرة 
بعد االنتخابات املقبلة، إذن خاصها تستوعب هذه اآلليات اللي تم 
التصويت عليها من طرف مجل�ضي البرملان. واآلن هاذ البرنامج التكويني 

كيهدف للرفع من القدرات واملؤهالت ديال هذه الجمعيات.

في إطار الشفافية ديال الجوانب التنظيمية، باإلضافة إلى الجانب 
التشريعي، كنعملو على أن تكون عندنا بوابة موحدة، الجمعيات كلها 
كتعرف ها هما العروض اللي كاينة عند املؤسسات العمومية، عند 
القطاعات الحكومية، باش كتعرف باش يكون التنافس، وهاد البوابة 
ملا سترى النور إن شاء هللا وحنا كنشتغلوا عليها، غتعطي شفافية أكبر 

كما هو الحال بالنسبة للصفقات العمومية.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير. وقبل أن نمر إلى السؤال املوالي، يحضر بيننا 
شخص حا8 على جائزة مهمة وهي الجائزة األولى لالبتكار بإفريقيا واسمه 

الدكتور »عدنان الرمال«، ويحضر معنا في املنصة، مرحبا بك.

والسؤال املوالي هو عن املعايير املعتمدة في تخصيص الدعم املمنوح 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املدني،  املجتمع  لجمعيات 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرجليللرم سلي:

شك ةرةوعيدةرةو ئيعل،

السيد الو8ير، دائما في نفس السياق، ما هي املعايير املعتمدة ملنح 
الدعم لجمعيات املجتمع املدني؟ وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الو8ير.

ب وسالق ترمعر ةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسم ضي،رةو 8ي رةملكلفر
ةوبرمل 9روةملجتمعرةملدني:

بطبيعة الحال األخت النائبة املحترمة، هذا السؤال يتكامل مع ما 
ورد في السؤال السابق، ولكن خليني نقول بأن هاد البرنامج الحكومي دار 
وأقر بأنه خصها تكون عندنا في السياسة العمومية املوجهة للمجتمع 

املدني، إقرار معايير الشفافية لتمويل البرامج املوجهة للجمعيات.

الحكومية  القطاعات  به  تقوم  ما  اآلن  بأنه  نقول  يمكن  كذلك، 
اللي كتدعم سنويا الجمعيات، اآلن كتوضع دالئل املساطر املتعلقة 
بهاد الدعم وكتنشرو في املواقع ديال هاد القطاعات الحكومية كذلك 
الشروط اللي خصها تتوفر. كما أن طلب إعالنات على طلبات العروض 
اللي كتقدمها القطاعات الحكومية كتنشر في مواقع هذه الو8ارات، 
وكنحاولو باش نشروها كذلك في املوقع ديال الو8ارة املكلفة بالعالقات 

مع املجتمع املدني.

كاين كذلك تعيين لجان تقنية مختلطة لدراسة طلبات التمويل 
ديال املشاريع، كتكون لجنة ديال القطاعات الحكومية وفقا ملنشور 
السيد الو8ير األول ديال 2003. إذن هذه الجهود بطبيعة الحال مطلوب 
أنها توحد املعايير، ألن الجماعات املحلية كاين معايير فيها، املؤسسات 
العمومية، بعض القطاعات، فنوع من توحيد قواعد قانونية خاصها 
موحدة  غتكون  هادي  املدني،  العمل  مدونة  ديال  القانون  في  تكون 

باإلضافة إلى بعض اإلجراءات ذات طابع تنظيمي وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضل السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرجليللرم سلي:

شكرا السيد الو8ير على هذه التوضيحات، هو بالفعل يعني هاد 
الحكومة وبعد دستور 2011 تعطت واحد القيمة وواحد املكانة مهمة 
جدا للمجتمع املدني، وكنا كنطمحو أن يعني نحاولو ما أمكن أن في نهاية 
الوالية الحكومية نتمكنو أننا من تنزيل هاد املدونة ديال العمل املدني، 
ونتمكنو أننا أيضا نشتغلو في واحد اإلطار ديال النجاعة والشفافية 
وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الفاعلين الجمعويين، ولكن أيضا من 
أننا ننتاقلو بهاذ العمل الجمعوي اللي كاين اليوم في املغرب ننتاقلو به 
واحد النقلة نوعية باش يكون أكثر فعالية وأكثر نجاعة، ونكونو مثال 
كنستنبطو نماذج اللي هي ناجحة عبر العالم، عبر دول كثيرة فين كاين 
املجتمع املدني كيلعب واحد الدور فعال وكبير، وبعض األحيان كيقدر 
أنه يواكب مشاريع ديال الدولة ألنه عنده اآلليات ديال االشتغال اللي 

هي متاحة أكثر وكتضمن له واحد الهامش من الحرية.

املجالس  فبعد  التأسيس،  ديال  مرحلة  هادي  اليوم  حنا  ولكن 
املحلية والجهات، ربما نتطلع أن تكون هناك واحد السرعة في إنزال 
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هذه املدونة، وتنظيم آليات الدعم املمنوح للجمعيات ألنها هي اللي 
غادي تمكنا من الولوج إلى محاسبة هذه الجمعيات وضمان النجاعة 

والفعالية ديالها.

هناك أيضا، الذي يحز في النفس، أننا اليوم على أبواب االنتخابات 
وما 8ال عندنا الجمعيات ديال الشكارة، وما 8ال عندنا يعني املنتخبين 
كيتحكمو في الجمعيات بطرق ديال الدعم وواحدأ يعني باقية آلية ديال 
الفساد االنتخابي بامتيا8أ كنتمناو أننا نستدركو هاد املشاكل والثغرات 

اللي كاينة، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

السيدة  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  النائبة، هل  السيدة  شكرا 
النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرف 8يلرةالبيض:

السيد الو8ير، نسألكم عن مآل توصيات الحوار الوطني والجوالت 
املكوكية التي قام بها سلفكم، وننتظر أن نلمس قطيعة مع ممارسات 
املا�ضي التي جعلت املجتمع املدني يسقط في االبتذال ويجعل من نفسه 
خزانا انتخابيا يتم استغالله، ويحيد عن منطق تأسيس املجتمع املدني. 
وننتظر كذلك أن تخضع جمعيات املجتمع املدني إلى االفتحاص وكذلك 
االشتغال وفق عقود ووفق برامج محددة يتم تقديمها سنويا للوقوف 
إجرائيا عن العمليات التي يقوم بها، وننتظر أن تنظفوا هذا القطاع 

من...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

الكلمة لكم  النائبة، هل من تعقيب إضافي آخر؟  شكرا السيدة 
السيد الو8ير.

ب وسالق ترمعر ةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسم ضي،رةو 8ي رةملكلفر
ةوبرمل 9روةملجتمعرةملدني:

شك ةرةوعيدةتروةوع دةرةوب ةب،

والعمل  الجمعيات  تنشكرو  خاصنا  أوال  بأنه،  نقول  خليني  أنا 
باملجتمع املدني واألدوار اللي تتقوم بها، راه إال كان هاذ الخطاب ديال 
أنه األغلبية وكل�ضي خزانات انتخابية، كاين جمعيات املجتمع املدني 
جادة وفاعلة، فينبغي أن نحييها على األدوار ديالها. بطبيعة الحال هاد 
املسؤولية ديال االستغالل االنتخابي وغيره، راه استقالل القرار الحزبي 
واستقالل القرار الجمعوي مسؤولية الجميع، بطبيعة الحال كل واحد 
خصو يتحمل املسؤولية ديالو. وأنا كنظن بأن اللي جا فيها في املدونة 
بالدعم العمومي حق من حقوق الجمعيات  التمويل  أمور واضحة، 
هذه  الفرص،  تكافؤ  العدالة،  الشفافية،  تحكمو  تكون  أن  ينبغي 
قواعد. احنا كنعملوا باش هاد املدونة تخرج للوجود بطبيعة الحال. 

يتطور،  أن  ينبغي  املدني  الطوعي  بالجانب  املرتبط  املوضوع  أن  كما 
وخليني نقول بأن احنا بالدنا تتقدم نموذج، مخرجات الحوار الوطني 
حول املجتمع املدني هي اللي عطاتنا مسودات ديال مشاريع القوانين 
التنظيمية، مسودة ديال مشروع القانون املرتبط بالتشاور العمومي، 
وهي اللي عطاتنا مشروع ديال املدونة، باإلضافة لإلجراءات ذات الطابع 
التنظيمي كما قلت ديال بوابة اللي غادي يتحط فيها جميع الطلبات 
ديال العروض املرتبطة بالدعم املرتبط بالجمعيات في إطار تعاقد وفي 

إطار شراكة. احنا نؤسس...

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، ونمر إلى السؤال املوالي وهو عن محاربة ظاهرة 
التصحر للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار تفضلوا السيد النائب،

ةوب ئبرةوعيدرمب ضكرب عيدة:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

ةوعيدةرةو ئيعل،

ةوع دةرةو 8ضةء،

أخ ةتيرإخ ةنيرةوب ةبرةملحترمي9،

كتعرف العديد من مناطق اململكة املغربية وخاصة الجنوبية منها 
البيئي، وعلى  التصحر، مما يؤثر سلبا على املجال  والشرقية ظاهرة 
هذا  من  املميتة.  الحوادث  من  كثير  في  يتسبب  مما  الطريق  وضعية 
املنطلق نسائلكم السيد الو8ير: ماهي استراتيجية الحكومة في مكافحة 

ظاهرة التصحر؟

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الو8ير.

ب وسالق ترمعر ةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسم ضي،رةو 8ي رةملكلفر
ةوبرمل 9روةملجتمعرةملدني:

أوال أشكر السيد النائب على طرحه هذا السؤال، كما تتعرفوا بأن 
هناك عوامل هيكلية اللي تتخلي البالد ديالنا بطبيعة الحال في التراب 
الوطني تتعرف يعني مناخ جاف، تقلبات مناخية اللي تتأثر على برو8 
الظاهرة ديال التصحر، واللي من املظاهر ديالها انجراف التربة، 8حف 

الرمال، امللوحة، تدهور التنوع البيولوجي.

بطبيعة الحال املندوبية السامية وضعت برنامج عمل وطني ملكافحة 
التصحر، كيهدف ل:

-. محاربة آثار الجفاف؛

-. التنمية القروية؛
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-. التقليص من الفقر؛

-. التدبير املستدام للموارد الطبيعية في إطار تشاركي.

مجموعة  جاب   2014-2005 ديال  العشري  البرنامج  أن  كما 
املجال  وتوسيع  تجديد  املائية؛  األحواض  تهيئة  بينها:  من  اإلجراءات 

الغابوي؛ محاربة 8حف الرمال؛ وتيهيء وتثمين املناطق املحمية.

من بين اإلنجا8ات اللي كانت في هاد املرحلة، تم تخليف 5500 هكتار 
من الطلح و3370 هكتار من األركان. كما تم تثبيت 1200 هكتار من 

الكتبان الرملية وغرس الصبار على مساحة 4920 هكتار.

بالنسبة للمرحلة املقبلة، كاين البرنامج العشري ديال 2024-2015 
واللي تم عرضو في اللجنة املختصة وكانت فرصة السيد املندوب السامي 
باش قدم التوضيحات الكافية للسيدات والسادة النواب بخصوصه، 

ومن بين املشاريع اللي هي مبرمجة في هاذ البرنامج العشري:

-. تشجير 27700 هكتار؛

-. بناء 135 ألف متر مكعب ديال سدود الترسيب؛

تثبيت الكثبان الرملية على ما يقرب من 730 هكتار. .-

إذن هاذي من أهم اإلجراءات اللي كاينة في البرنامج املقبل، باإلضافة 

للمقاربة التشاركية مع الساكنة ومع الجماعات املحلية إلنجاح هذا 

البرنامج، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعلر:

التعقيب لكم السيد النائب، تفضلوا.

ةوب ئبرةوعيدرمب ضكرب عيدة:

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتصحر الذي يصادف يوم 17 يوليو، 

ارتأينا في فريق التجمع الوطني لألحرار أن نذكر بخطورة هذه اآلفة، آفة 

ظاهرة التصحر، التي تظل مرتبطة باالستغالل املفرط للموارد الطبيعية 

من أجل إنتاج خشب التدفئة والرعي الجائر وغير ذلك. لذا، نطلب من 

الحكومة املزيد من العمل حتى تخفف من هذه اآلفة، وشكرا.

ةوعيدةرضئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي ؟ وشكرا السيد الو8ير على حسن 

إسهامكم في هذه الجلسة. وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 

املدرجة بجدول أعمالنا،رضفسترةلجلعل.ر
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محر رةلجلعلرةوع دسلروةلخمعي9رنسدرةمل ئتي9

ةوت ضيخ: الثالثاء 13 رمضان 1436 ) 30 يونيو 2015(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  رشادي  شفيق  السيد  ةو ئ سل: 
النواب.

ةوت قيت: ساعتان وثالثة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الحادية 
عشر صباحا والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:  جدولر
الحكومية التالية: 26 سؤاال )1آنية(:

االقتصاد واملالية؛ .•

التجهيز والنقل؛ .•

الطاقة واملعادن؛ .•

السياحة؛ .•

الصناعة التقليدية؛ .•

الشؤون العامة؛ .•

املكلفة باملاء؛ .•

التجارة الخارجية؛ .•

املكلف بالنقل. .•

ةوعيدرشفيقرضش ديرضئيسرةلجلعل:

أش فر علىر وةوعالمر وةوصالةر ةو حيمر ةو حمنر هللار نعمر
ةمل سلي9روعلىرآوهروصحبهرأجمسي9.

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

ةوع دةرةو 8ضةءرةملحترم 9،

ونحن نستقبل الثلث الثالث من شهر رمضان املبارك، شهر الرحمة 
واملغفرة، ال يسعني إال أن أتمنى لكم صياما مقبوال وعمال مبرورا، تقبل 
هللا منا جميعا، داعين هللا سبحانه وتعالى أن يمن على بالدنا باألمن 
واألمان والطمأنينة واالستقرار تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، ضارعا إلى الرحمان جلت قدرته أن 
يوفقنا في خطواتنا وقراراتنا، وأن يجعلنا عند حسن ظن عاهلنا الكريم، 

والشعب املغربي قاطبة.

إذن نستهل جلستنا الدستورية بتخصيص هذه الجلسة لحصة 
األسئلة الشفهية طبقا للدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي، 
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة 26 سؤاال مو8عة على 9 قطاعات 
و8ارية مختلفة، واآلن وفق املادة 101 من النظام الداخلي للمجلس، 
أطلب من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، 

فليتفضل مشكورا.

ةوعيدرأحمدرةوته ميرأمي9رةملجلس:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على االتفاقية في  .-
ميدان تسليم املجرمين املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول  .-
اإلضافي امللحق باتفاقية التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقع 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2008 أبريل   18 في  بالرباط 

الجمهورية الفرنسية املوقع بالرباط في 6 فبراير 2015؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   35.15 رقم  قانون  مشروع  .-
التعاون في املجال األمني ومكافحة اإلرهاب املوقع بالدار البيضاء في 
17 مارس 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة؛

مشروع قانون رقم 96.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .-
77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري ؛

حقوق  بحماية  يتعلق   97.13 رقم  إطار  قانون  مشروع  .-
مجلس  من  أحيل  كما  بها  والنهوض  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 

املستشارين؛

مقترح قانون يتعلق بالعلم املغربي تقدم به السيدات والسادة  .-
نور الدين مضيان، عبد القادر الكيحل، ياسمينة بادو، عبد الواحد 
األنصاري، فتيحة مقنع، أحمد جنفي ومحمد إد مو�ضى من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

الجن�ضي  االستغالل  ومعاقبة  بحظر  يتعلق  قانون  مقترح  .-
والسادة  السيدات  به  تقدم  األطفال،  على  الجنسية  واالعتداءات 
النواب، ميلودة حا8ب، عبد اللطيف وهبي، نبيلة بنعمر، سليمة فرجي، 
محمد حجوجي، ومجموعة من السيدات والسادة النواب أعضاء فريق 

األصالة واملعاصرة.

للوحدة  االستقاللي  الفريق  رئيس  السيد  من  التوصل  تم  كما 
الجامعة  إحداث  إلى  يرمي  قانون  مقترح  سحب  برسالة  والتعادلية 

املحمدية للتكنولوجيا.

ومن السيد رئيس الحكومة توصل مكتب املجلس بمراسلة حول 
ملء املقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيد عبد العزيز العماري 
والسيدة جميلة املصلي على إثر تعيينهما عضوين في الحكومة، ودعوة 
العمراني  أمينة  والسيدة  العساوية  بن  السعدية  السيدة  من  كل 

اإلدري�ضي لشغل املقعدين للنائبين املذكورين.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 23 إلى 30 يونيو 2015.
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توصلت رئاسة مجلس النواب بما يلي :

-. 75 سؤاال شفويا.

55 سؤاال كتابيا. .-

أما األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب فهي 10716، وتم سحب 
سؤالين شفويين، وشكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شك ةرولعيدرةألمي9،

حر ةترةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترمي9،

 أخبركم أنه ستعقد جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 4 
مشاريع قوانين وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية.

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا 
عن  األول  السؤال  أسئلة،  ب8  واملالية  االقتصاد  بقطاع  ونستهلها 
الرسوم املفروضة على آالت الضخ املشغلة للطاقة الشمسية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب، السيد الرئيس تفضلوا.

ةوب ئبرةوعيدرمصطفىرةوغزوي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوع دةرةو 8ضةء،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

آلة  ارتفاع الرسوم املفروضة على  يتعلق باستمرار  اليوم  سؤالنا 
ضخ املياه املشغلة بالطاقة الشمسية، وغايتنا من طرح هذا السؤال 
هي التداول معكم السيد الو8ير حول التحفيزات التي يمكنكم تقديمها 
للفالح من أجل استعمال آلة ضخ املياه الخاصة بالطاقة الشمسية 
التي حبانا هللا بوفرة كبيرة منها، عوض قنينة الغا8 املنزلي الذي يكلف 
استعمالها اعتمادات باهظة ناتجة عن دعم استهالك املحروقات في 
إطار صندوق املقاصة، املطلوب اليوم هو تغيير هذا السلوك من خالل 
سياسة إرادية تتجلى في إلغاء الرسوم املفروضة على استيراد وتركيب 
الفالحين  لفائدة  الشمسية  بالطاقة  العاملة  املضخات  واستعمال 
كأفراد وكتعاونيات، وأيضا لفائدة املستثمرين في مجال بناء محطات 
ضخ كبيرة، وهو ما ستكون له نتائج جيدة على مستوى مردود اإلنتاج، 
إننا ال نفهم السيد الو8ير كيف تفرض على اآلالت التي تشتغل بالطاقة 
الشمسية لنفس الرسوم عند االستهالك التي تخضع لها مختلف اآلالت 
الكهربائية التقليدية، بطبيعة الحال نحن ننوه بالتعديالت التي أدخلت 
على قانون املالية لسنة 2015 في هذا الباب، ولكن هذا غير كافي ونتطلع 
إلى إلغاء تام لهذه الرسوم وغيرها وهو ما سيساهم من الحد من انتشار 
الفالحية، وتبعا لذلك نسائلكم السيد  في الضيعات  الغا8  استعمال 

الو8ير، عما يمكنكم القيام به من أجل إلغاء الرسوم املفروضة على 
آالت ضخ املياه العاملة بالطاقة الشمسية؟ شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

معلوم  هو  كما  طبعا  السؤال،  هذا  لطرح  املحترم  الفريق  أشكر 
وبرنامجا  خطة  تقود  وتوجيهاته،  الرشيدة  امللكية  بالقيادة  بالدنا 
طموحا مشهود به على الصعيد العالمي وهو كيفية االستغالل األمثل 
للطاقات املتجددة، والطاقة الشمسية كما تعلمون من هاته الطاقات 
املتجددة، وفعال السؤال يخص استعمال بعض الطاقات خاصة الغا8 
في مجاالت متعددة منها املجال الفالحي، وهذا غير مقبول بكل صدق غير 
مقبول، ولكن في نفس الوقت نتفهمه ألن كل ما كانت األثمنة ملصادر 
الطاقة مختلفة طبعا املستهلك سوف يختار الثمن للطاقة األقل كلفة، 
ولهذا وعيا منها بضرورة اتخاذ اإلجراءات الال8مة في هذا املجال راه 
كان هناك تخفيض لرسم االستيراد بالنسبة آلالت الضخ املستعملة 
للطاقة الشمسية، وبفضلكم بفضل هاذ املجلس على الخصوص اللي 
خفضناها من %10 إلى %2.5 تنهضر على رسم االستيراد، وطبعا إيال 
كانت مستوردة من بعض الدول ألنها معها تبادل الحر راه هي 0%، 
وطبعا في القانون املالية د 2015 أيضا بفضل اجتهادنا جميعا املشترك 
خفضنا من الضريبة على القيمة املضافة باش نشجعو على استعمال 
هاذ آالت الضخ التي تستعمل الطاقة الشمسية، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تعقيب للسيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرةملصطفىرةوغزوي:

هاذ  في  الكاملة  الثقة  الو8ير على جوابكم، وعندنا  السيد  شكرا 
الفالحين  تشجيع  شأنه  من  ما  كل  في  ستتدخل  كونها  في  الحكومة 
باملغرب، والسيما بالنسبة للطاقة الشمسية حتى يتمكن الفالح باش 
الشمسية  الطاقة  هاذ  من  ويستفيد  ديالو،  األرض  يسقي  لو  يمكن 
عوض البوطات ديال الغا8 والغا8وال اللي كتصرف عليه أموال كثيرة، 

شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

تعقيبات إضافية، نمر إلى السؤال الثاني حول إصدار دليل مرجعي 
ألسعار العقار للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.
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ةوب ئبلرةوعيدةرعزوه رةوس ةك:

السيد الو8ير، أصدرت الحكومة مؤخرا دليال مرجعيا ألسعار العقار 
بكافة التراب الوطني يتم من خالله تحديد أسعار مرجعية للعقار، ما هو 

تقييمكم لهذا الدليل؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

ةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

هو تقييم إيجابي رغم طيعا بعض الصعوبات اللي تتصاحب كل 
إصالح يعني في األول البد من...، هاذ اإلصالح اللي جينا به باش املواطن 
اللي كيبيع وال كيشري عقار وال يعني أي نوع من العقارات في املا�ضي 
املراجعة  تتم  مسؤوليتها  من  انطالقا  الضرائب  مديرية  طبعا  كانت 
تقريبا، تقريبا يعني systématiquement بطريقة أتوماتيكية وكيخلق 
كيبيعوا  مواطنين  كاين  ألن  الثقة،  عدم  أيضا  ربما  وكيخلق  تشنج 
ديورهم بعموالت شفافة، وكاينين مواطنين طبعا آخرين يريدون يعني 
عندهم ممارسات أخرى، ولكن الضريبة كانت دايما كتجي وكتراجع، 
وهداك اللي تيكون تيعمل بطريقة شفافة كيتظلم، حنا قلنا باش يكون 
أودي هناك شفافية درنا هاذ الدليل املرجعي اللي الهدف منو وطبعا 
بمشاورة ومشاركة كل الشركاء الذين أشكرهم وهاذي مناسبة اللي هما 
الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، الوكالة الوطنية للمحافظة 
العقارية، بنك املغرب، مفتشيات الجهوية للتعمير بالدار البيضاء، ألن 
بدينا بها والوكالة الحضرية للدار البيضاء، قلنا أودي هاذ الدليل غيعطي 
شفافية أكثر وغادي يكون امللزم واإلدارة في نفس املستوى ديال املعلومة 
ألن قسمنا مدينة الدار البيضاء على أحياء وعلى مناطق وعلى نوعية 
العقار، ودرنا ما نعتبره املعدل ديال األثمنة، طبعا منين كتدير املعدل 
راه ضمنيا كاين اللي أكثر وكاين اللي قل، يعني ضمنيا، ولكن املعدل على 
األقل كنبسطو األمور، كنسهلوها وكنرفعو من تأطير السلطة التقديرية 

لإلدارة، وشكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرحكيملرفصلي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

نهج  إطار  في  كيدخل  اللي  اإلجراء  هاذ  نثمن  نحن  الو8ير  السيد 
الحكومة ملحاربة الفساد، وفعال هذا يدخل في إطار محاربة الفساد 

العقاري هاذ اإلجراء اللي كيرمي إلى وضع حد للتالعبات في التصريح 

العمومية عبر نظام يعني إعداد نظام  للمسابقات  الحقيقة  بالقيمة 

مرجعي كيما تفضلتو وقلتو السيد الو8ير، من أجل تصفية الضرائب 

والرسوم املترتبة عن املعامالت العقارية بشكل يعني دقيق، لكن السيد 

الو8ير اليوم مدينة الدار البيضاء أو ال العقار في الدار البيضاء كيعرف 

واحد التعثر، وهاذ الدليل هذا اليوم ما بقاش كيستاجب ملتطلبات 

العقار في الدار البيضاء.

نعطي مثال، كيما قلتي السيد الو8ير الدار البيضاء تقسمات على 

الثمن،  واحد  عندها  منطقة  كل  مناطق،  لعدة  الدليل  هاذ  حسب 

لكن هاذ الدليل ال يأخذ بعين اإلعتبار واش العقار جاء في شارع، أو ال 

، إذن 
ّ
جاء في 8نقة، واش هاذ العقار جاء حدا ل commerces أو ال ال

اليوم وجب إدخال بعض التعديالت والتصحيحات باش هاذ الدليل 

يقدر يلعب الدور املنوط به، وكذلك ملا جيتو بهاذ التعديل كان الهدف 

أو استراتيجية الحكومة أنه يعمم من بعد على باقي مدن اململكة حتى 

نحتكم  أوال  الو8ير  السيد  اليوم  باغيين نسولوكم  كنا  الفائدة،  تعم 

أنكم تسرعوا بهاذ التعميم باش كيما قلت هاذ اإلجراء هذا يعطي األكل 

ديالو، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة، تعقيبات إضافية، تفضل السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

التحيين غيكون ألن هو األساس في إنجاح هاذ العملية، والتعميم 

غيكون حتى هو إن شاء هللا في األشهر املقبلة ربما قبل آخر السنة، 

وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

ننتقل إلى سؤال عن مساهمة امللك الخاص للدولة في توفير العقار 

املوجه لإلستثمار للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرأب دضةض:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، في موضوع العقار املجمد في سيدي إفني، ماذا أنتم 

فاعلون؟ شكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، جواب السيد الو8ير.
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ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

يمكن لي نعطي السيد النائب املحترم حصيلة العقار في سيدي إفني، 
25 هكتار تشتمل على مصالح إدارية وتربوية مخصصة إلدارة الدولة، 
12 هكتار تشتمل على مرافق اجتماعية تم تفويتها أو تجري بشأنها 
مسطرة التفويت لفائدة الجماعات الترابية، 311 هكتار تتشكل من 9 
مطالب للتحفيظ تتواجد على الشريط الساحلي املمتد ما بين جماعة 
مير اللفت وسيدي إفني، 123 هكتار تضم 3 عقارات تمثل أرضية املطار 
العسكري السابق بسيدي إفني صدر بشأنها قرار لو8ير اإلقتصاد واملالية 
للتخلي عنها لفائدة وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية، وسبق للدولة 
أن ساهمت سنة 72 في تكوين الرصيد العقاري األول لبلدية سيدي إفني 
بتسليمها باملجان 42 عقارا مشتمال على مرافق اجتماعية ودور سكنية، 
وعلى ضوء ذلك فإن العقارات التي يمكن استعمالها حاليا في سيدي 
إفني العقارات العمومية ملشاريع اإلستثمار تبلغ فعال فقط 14 هكتار، 

شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرأب دضةض:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

أن  النواب  السادة  السيدات  جميعا  باسمكم  بداية  لي  اسمحوا 
أهنئ الشعب املغربي عامة وسكان سيدي إفني أبناء سيدي إفني و هم 
يحتفلون اليوم بالذكرى 46 السترجاع هاذ اإلقليم العزيز، رغم أنهم 
الهام جدا،  العيد  لهاذ  الحكومة  تجاهل  في ظل  في صمت  يحتفلون 
وكأن رجوع هاذ اإلقليم ليس بذي أهمية، في موضوع العقار السيد 
الو8ير اسمح لي ال أريد أن أحرجك، ولكن املعلومات اللي اعطيتينا ما 
عندها عالقة بالواقع ديال واقع العقار باإلقليم، فالعقار مشلول السيد 
الو8ير، أوقف االستثمارات سواء االستثمارات الخاصة أو حتى املشاريع 
ديال الدولة رغم نذرتها، نعطيك أمثلة، كيف يعقل مثال عندنا ما يسمى 
باملطار جاء في وسط املدينة فوق من 130 هكتار منذ االستقالل وهو 
هكاك؟ في إطار التضامن الحكومي خاصو يطلق االستثمارات سواء 
عسكرية  ثكنات  هناك  العسكري  امللك  كذلك  العامة،  أو  الخاصة 
يطلق  وكذلك خاصو  الحكومي  التضامن  هو  فينا  هنا  أطالل،  تعتبر 

االستثمارات، أضف إلى ذلك...، شكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية، الكلمة لكم السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

املطار  هكتار   123 قلت  عاودتي،  اللي  هو  قلت  اللي  ال�ضي  ذاك 

املساكن  ديال  التجهيزات  ديال  للوكالة  اعطيناها  وراه  العسكري 
العسكرية، طبعا املشكل ديال العقار هو مشكل أسا�ضي في االستثمار 
خاصة بعض األماكن اللي ما كاينش الرصيد العقاري اململوك للدولة، 
وسيدي إفني تستحق كل الدعم، وكل املساندة، وكل املصاحبة ألن 
اإلقليم أعرفه جيدا، ويعني االستثمار هو الوسيلة الوحيدة لتحريك 

هذه املنطقة كلها، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

في  الوطنية  األفضلية  نظام  تطبيق  حصيلة  عن  سؤال  شكرا، 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  الصفقات 

العدالة والتنمية.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوعالمربالجي:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

ةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةو 8ي رةملحترم،

سؤالنا يتمحور حول تطبيق نظام األفضلية الوطنية في الصفقات 
الصفقات  مرسوم  بمقت�ضى  التطبيق  حيز  دخل  الذي  العمومية، 

العمومية منذ فاتح يناير 2014، ما هي حصيلته؟ وشكرا لكم.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

فعال، هناك إجراءين هامين جدا اتخذتهم الحكومة وركزت عليهم 
من أجل تشجيع املقاولة الوطنية من جهة ومن أجل تشجيع املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة من جهة أخرى، اإلجراء األول هو اللي يتعلق بهاذ 
األفضلية الوطنية، أنه ملي تيكون �ضي أجنبي كيشارك في �ضي صفقة 
في   15 عمومية وكيجي مقاولة وطنية كنعطيو واحد األفضلية ديال 
املائة بالنسبة ديال الثمن ديال املشروع للمقاولة الوطنية، واإلجراء 
الثاني اللي هو أيضا في السؤال هو ذاك ل20 في املائة للي كنخصصو من 
يعني الصفقات العمومية اللي كتكون للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
يعني هاذ اإلجراءين هما موجهين باألساس كيما قلت للمقاولة الوطنية 
واملقاولة الصغرى واملتوسطة، نحن اآلن في اإلجراء التقييمي لهذين 
اإلجراءين، وإن شاء هللا بمناسبة دراسة مشروع قانون املالية غادي 

نعطيوكم النتائج ديال هذا التقييم، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.
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ةوب ئبرةوعيدرسسيدرببحميدة:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، بالفعل نثمن هذه اإلجراءات التي قامت بها الحكومة 
بإخراج املرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ 
التي من  2014، والذي جاء بمجموعة من اإلجراءات  يناير  مع فاتح 
شأنها يعني تيسير األمور للمقاوالت خاصة الصغرى واملتوسطة للولوج 
السيد  العمومية بعد أن طالها اإلقصاء لسنوات، ولكن  للصفقات 
الو8ير، هناك تساؤالت بخصوص: أوال هذا الحجم وعدد الصفقات 
التي استفادت منها املقاوالت الصغرى واملتوسطة في إطار 20 في املائة 
من  تخوف  هناك  وكذلك  العمومية،  الطلبيات  في  لها  املخصصة 
االختصار على الصفقات األشغال والدراسات املتعلقة بها دون صفقات 
الو8اري  القرار  من   1 املادة  ذلك  على  تنص  كما  والتوريدات  السلع 
وكذلك  العمومية،  الصفقات  مرسوم  ديال   156 للمادة  التطبيقي 
مدى التزام أصحاب املشاريع واآلمرين بالصرف باملؤسسات العمومية 
واإلدارات العمومية خاصة الكبرى منها بمقتضيات قرار تطبيق املادة 
156 من مرسوم الصفقات العمومية، خاصة املادة 1 القرار واملادة 
التوقعي  املبلغ  من  املائة  في   20 تخصيص  على  تنص  بحيث  5و6، 
تحديد  وكذلك  كذلك،  والخدمات  والتوريدات  األشغال  لصفقات 

البرنامج التوقعي للصفقات...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكر السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ رد السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

ال هو هاذ طبعا هاذ اإلجراء مؤطر بمرسوم، ولكن أيضا مؤطر بالقرار 
واللي   ،2013 أكتوبر   30 في  اللي صدر  واملالية،  االقتصاد  ديال و8ير 
ذكرت،  وكما  اإلجراء.  لهذا  املؤطرة  اإلجراءات  من  مجموعة  كيعطي 
غتكون عندنا فرصة إلعطائكم ومناقشة التقييم ديال هاذ اإلجراء، 

وشكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، سؤال حول املرسوم الحكومي القا�ضي ببيع الشقق السكنية 
والسادة  للسيدات  املدينة«  »ديار  من طرف شركة  املسيرة  لقاطنيها 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

واضعي السؤال، تفضلوا السيد الرئيس.

ةوب ئبرةوعيدروديعرببسبدرهللارضئيسرف يقرةوتجمعرةو طنير
وألح ةض:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

اللي  املرسوم  على   2014/10/21 يوم  بتوقيعكم  الو8ير،  السيد 
كيسمح لكم باش تبيعوا الشقق اللي هي تابعة ألمالك الدولة للقاطنين 
من  هم  اللي  األرامل،  من  هم  اللي  القاطنين  رمزية،  وبأثمان  ديالها 
املتقاعدين، اللي هم من ذوي الدخل املحدود أو دون الدخل، حققتو 
واحد املكسب كبير اللي كيهم ما يقرب من 25 ألف عائلة في املغرب. 
فباسم هاذ السكان، باسم سكان حي العنق في الدار البيضاء، باسم 
سكان حي بدر، البالطو، ومناطق أخرى في الدار البيضاء، وخارج الدار 

البيضاء، كنشكروكم.

وهذا واحد املوضوع اللي هنايا كان التزام ديال و8ير سابق ال�ضي 
صالح الدين مزوار، واللي كان التزم بأنه يتفك هاذ املشكل، والحمد هلل 

تفك اليوم في ظل الحكومة الحالية، شكرا مرة أخرى.

ولكن هاذ ال�ضي ما خاصوش ينسينا أنه باقي مشاكل عالقة، هللا 
يخليكم، كنطلبوا منكم ردتوا أجر خليوه يكون أجرين، وتتدخلوا لدى 
شركة »ديار املدينة« ألن كاين بعض العمارات اليوم، في العنق مثال، 
كاين 4 العمارات راهم مستدعيين باش يخويوهم من هاذ العمارات، 
ألن شركة »ديار املدينة« ما قامت�ضي باإلصالحات اللي كانت على عاتقها. 
فبالتالي، يوجدو معهم حل، يجلسوا معهم في الطاولة ويوجدوا حل 

لصون الحقوق ديالهم، ألن هادوا عائالت ما عندهومش إمكانيات.

والنقطة الثالثة ونختم بها السيد الو8ير، وهو أنه هادوا كيف قلت 
لكم هادو عائالت اللي هي في وضعية هشة، منين تبدا العملية وكنتمناها 
تبدا في أقرب وقت، تكون واحد املواكبة، املواكبة مع هاذ العائالت 
بالنسبة إلعداد امللف، بالنسبة للتتبع مع notaire، بالنسبة للبيع وباش 
ما يوقعوشاي في قبضة السماسرة وأطماع السماسرة اللي تتكون في 

عمليات بحال هذه، شكرا جزيال السيد الو8ير.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الرئيس، الجواب السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

كما أعرف نوعا ما منطقة سوس ماسة-درعة أعرف أيضا جهة 
الدار البيضاء الكبرى، وأشكر السيد النائب املحترم على هاذ السؤال. 
في الدنيا الحياة هي هذه كاين اللي كيلتا8م وكاين اللي كينفذ، املهم هذا 
موضوع من األهمية بما كان، »ديار« قديمة جدا، ويمكن لي نقول لكم 
)متهالكة( اللي كانت تبنات في الثالثينات وفي الربعينات وفي الخمسينات 
اللي كتسيرها واحد الشركة تابعة للدولة سميتها »ديار املدينة«، هاذ 
السومة الكرائية ال تتعدى بضعة ماليين درهم. كون قامت الحكومة 
الدور  هاذ  للقاطنين  ك 

ّ
تمل أنها  جدا،  املهمة  يعني  فعال  املبادرة  بهاذ 

هاذ السكن، ودرنا تحفيزات، ولكن راه ما�ضي أول محاولة، غير باش 
نكونو واقعيين وصادقين مع أنفسنا، هناك محاوالت عدة في السابق، 
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وكنشركوا اللي خذاو هاذ املبادرات. طبعا هاذ املبادرات مع األسف ما 
وصالتش لنتيجة، وهذه هي التراكم، هذه هي الدنيا، واحد كيدير �ضي 
حاجة كينجح كيزيد، وواحد كيزيد وما كينجح �ضي مزيان كيجي عاود 

يعاود باش يزيد، املهم هاذ املبادرة بأثمنة رمزية قامت بها الدولة.

واآلن يمكن لي نقول لكم، رغم بعض النقائص فيما يتعلق باإلعالم 
والتأطير وأنت تتعرف هاذ املوضوع جيدا السيد النائب املحترم، وجميع 
للسكان  يفسروا  وباش  املوضوع،  هاذ  ياخذوا  باش  أدعوهم  النواب 
هاذ الفرصة اللي عندهم للتمليك بأثمنة رمزية. يمكن لي نقول لكم أن 
البداية حسنة، ألن في ظرف 6 أشهر األولى تباعو 340 وحدة، وفي 10 
سنوات املاضية كلها تباعو فقط 280 وحدة. يعني درنا في 6 أشهر أكثر 
ما درنا في هذه 10 سنين، هذه بداية طيبة ونتمنى ويعني هذا نداء لكل 
املعنيين باألمر أن يبادروا إلى تمليك هذه الشقق وهذه الوحدات، شكرا 

السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تعقيب السيد النائب، تعقيبات إضافية ؟ 

تفضل السيد النائب من العدالة والتنمية.

ةوب ئبرةوعيدرجم لرةملعس دي:

شكرا السيد الو8ير على الجواب، مرسوم في الحقيقة مهم يحسب 

لهذه الحكومة، ولكن السيد الو8ير بالنسبة ملدينة تا8ة معنية ب 600 

مسكن، ونشكرو اإلدارة اللي بادرت العملية، ولكن نطلب منكم السيد 

الو8ير بالتسريع ديال هاذ العملية 600 مهمة جدا باش تبيع الشقق 

ألصحابها مع تيسير املساطر، وكذلك حل بعض اإلشكاالت بالنسبة 

بالعقدة  يسمى  ما  ال�ضي  عندهم  ما  واللي  كالورثة  القاطنين  لبعض 

الصفراء السيد الو8ير، نطالبكم باش تسرعوا بهاذ العملية، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا نمر إلى سؤال عن ضرورة الزيادة في األجور وتحسين الدخل 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسب دي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، سؤالنا كيجي في هاذ النقطة بالذات اللي أن جميع 

الدراسات اللي دارت حاليا تفيد على أن هناك 8يادة في األسعار وكذلك 

انهيار القدرة الشرائية، مما يتطلب معه الزيادة في األجور. هل الحكومة 

مستعدة لتلبية هاذ الطلب اللي كيطالبو به النقابات ؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

طبعا الحوار االجتماعي هو جاري، وفي إطار هاذ املفاوضات وهاذ 
الحوار وفي إطار العالقة ديال الثقة بين الحكومة والنقابات، وغنشوفو 
وانطالقا من  انطالقا من مسؤوليتنا  به جميعا،  نقوم  أن  يمكن  ما 

الظرفية التي تمر بها بالدنا.

ال داعي إلى التذكير بكل املكتسبات اللي حصلت عليها الشغيلة، ال 
داخل القطاع العمومي وال داخل القطاع الخاص، منذ هاذ السنوات 
هاذ  نفذته  كانت  أبريل   26 اتفاق  كنقول  منين  ألن  املاضية،  هادي 
600 درهم صافية  املكتسبات:  نقولو كل  الحكومة، وما عندنا الش 
للشهر لكل موظف؛ رفع الحد األدنى من املعاش من 600 إلى 1000 
درهم؛ الرفع من نسبة الحصيص، حنا كنساو كنقولو غير األجور ولكن 
راه األجور قسط من تحسين القدرة الشرائية، القدرة الشرائية خاصك 
تزيد في الدخل ما�ضي فقط في األجور، وخاصك تنقص أيضا من النفقات 
والتكاليف ديال األسر؛ نسبة الترقي %33؛ على كل حال هاذ املكتسبات 
راه كان عندها وقع على ثقل ديال كلفة األجور بالنسبة للقطاع العمومي 
اللي وصلنا فيه ألكثر من 105 مليار درهم. ولكن في نفس الوقت، هناك 
طبعا تحسن للدخل واألجور داخل الوظيفة العمومية اللي ارتفع من 

5000 درهم 2007 املعدل إلى 7500 درهم، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، العفو تعقيب السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوسزيزرةوسب دي:

شكرا السيد الو8ير، غير باش نم�ضي معاك مما هو واقع، في هاذ 
األرضية وفي هاذ املكان هذا درنا تعديالت، نعطيك غير أمثلة على أن 
الحكومة ال تقوم بدورها، نهار اللي تذاكرنا على أتاي والعصير، اليوم 
الثمن ديالو شنو هو في السوق اليوم ؟ وتذاكرنا وقلنا أودي هاذ التعديل 
هذا ألنه راه فيه نقاش غادي يتم، داك الباكية ديال 250 غرام اليوم 
صبحات تدير 200 غرام، التجار كيديروا لها 200 غرام. كذلك العصير 
واش طاح الثمن ديالو ؟ اليوم على أنه كنقولو على أن الحكومة كتدير 
إجراء وما كتقومش باملهمة ديالها فيه، والدليل على ذلك الواقع اللي 
القطاعات  الناس كتعيش غالء كبير، جميع  اليوم  اليوم.  كنعيشوه 
وجميع املواد كلها كتعيش ثمن غالي، والحكومة شادة يدها، والناس 
كتعاني من الغالء. ولهذا، كنقولو على أن هاذ الحكومة كان واجب عليها 

على أنها تقوم باملهمة ديالها وما تخالش ألن الشعب كيعاني، وشكرا.
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ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب. سؤال عن ضرورة الزيادة في األجور تم الجواب 
عليه، هل من تعقيبات إضافية ؟ عفوا. نمر إلى سؤال حول التأخر 
االتحاد  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األداءات  في 
النائب  السيد  تفضلوا  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  الدستوري، 

املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرم و درب ك ي :

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، كتعاني املقاوالت املغربية من التأخر في األداءات، 
ال�ضيء اللي تينتج عليه مشاكل واختالالت في استثمار هاذ املقاوالت، 

تنطلبوا بغينا نسمعو منكم آشنو هو السبب السيد الو8ير؟

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

كاين املوضوع فيه شقين، كاين التأخير في األداءات اللي مسؤولة 
عليه هي اإلدارة واللي يمكن تكون مسؤولة عليه هي اإلدارة واملؤسسات 
العمومية، وكاين التأخير في األداءات اللي هو حاصل اليوم واللي هو 
املقاوالت  بين  مشكل،  هناك  الخاصة  املقاوالت  بين  هو  اللي  مشكل 

الخاصة هناك مشكل، �ضي ما كيخلص �ضي وال �ضي كيتعطل على �ضي.

بالنسبة للدولة، منذ سنتين، قمنا بإجراءات جد مهمة وتتبع يعني 
لصيق بالنسبة للخزينة ديال املقاوالت العمومية. واللي يمكن لي نقولكم 
بصفة عامة، أن املكتب الوطني للكهرباء بفضل ذاك عقدة البرنامج راه 

رجع لواحد النسبة ديال التدبير العادي لألداءات.

4 مليار و500 مليون درهم  بالنسبة لألكاديميات، قلصنا، كانت 
املجموع دامليزانية ديال السنة املاضية اللي تلقات، وهاذ السنة أكثر 
من 4 مليار و474 مليون درهم اإلمدادات املبرمجة اللي أيضا فكيناها. 
وقلصنا من تأخير املتأخرات ديال األكاديميات من 3 املليار و700 مليون 
درهم في آخر السنة املاضية إلى أقل من 600 مليون حاليا. يعني هناك 
تحسن، هناك أيضا تحسن للخزينة والسيولة للعديد من املقاوالت 

العمومية.

بالنسبة لإلدارة ما كاينش تأخر ألن امليزانية موجودة، ألن التأخر 
تيخلق بسببين أيضا: إما ما كاينش عندك امليزانية السيولة، أو هناك 
يعني بطء في املساطر وطول املساطر. واآلن في هاذ الوقت اللي كنهضر 
معاكم، كاين اجتماع في و8ارة اإلقتصاد واملالية باش نشوفو الشقين: 
اللي اآلجال ديال  القانون  بالقانون باش نحسنو ذاك  الشق املتعلق 
املتأخرات أو األداءات، وباش نحسنو أيضا من يعني املسطرة املتعلقة 
باألداءات داخل اإلدارة والقطاع العمومي بصفة عامة، شكرا السيد 

الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد النائب، تعقيب.

ةوب ئبرةوعيدرم و درب ك ي :

حنا كنهضرو في على األداءات ديال املقاوالت الخاصة اللي الدولة، 
في  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تتعرف  اللي  بعدا  الدور  تتعرفو 
اإلقتصاد الوطني، تتعرفو الدور اللي تتقوم به في التشغيل، الضرائب، 
املجتمع  في  اجتماعي، سيا�ضي  اقتصادي،  دور  النمو، كذلك عندها 
األقاليم  تنمية  وكالة  الو8ير،  السيد  ال�ضي  لهاذ  وكمثال  املغربي. 
الجنوبية، إلى يومنا هذا، خالل هاذ السنة، لم تؤد الدولة ولو سنتيم 

واحد للمقاوالت، وهاذ ال�ضي شكاية توصلنا بها من عدد من املقاولين.

األكاديميات اللي تتهضرو عليها، هناك ثانويات السيد الو8ير اللي 
تبناو واملقاولين شدوا السوارت ما بغاوش يسلموهم لإلدارة، كيتسناو 
في جميع  تأخير  هناك  ؟  تأخير  كاينش  ما  وتتقولوا  تخلصهم،  الدولة 
القطاعات، خليو لينا املشاكل اللي تتهضروا عليها ديال البطء ديال 
اإلدارة اللي هي مشاكل معروفة، فعال واملقاول تيم�ضي ويجي ما بين 
املهندس، ما بين مكتب الدراسة، ما بين اإلدارة، ويديرو ليه rejet على 
فاصلة وعلى درهم وعلى سنتيم ويعاود ثاني يبقى في نفس. هاذي أمور 

تتعرفوها، نتمناو أنكم تجاو8وها ولو تقلصوا من هاذ املشاكل.

ولكن التأخير في األداء السيد الو8ير، راه كاين وفي جميع القطاعات، 
وعطيناكم أمثلة ونتمناو أن هاذ التأخير هذا، ألن تتعرفوا أشنو املصير 
ديال واحد املقاولة ما خلصاتش العامل، وال ما خلصاتش الضريبة، 
وال ما خلصاتش واحد الفورنيسور ؟ راه املصير ديالو أوال الطرد ديال 
العمال؛ ثانيا، إفالس املقاولة؛ ثالثا، طرد العمال؛ وبالتالي اإلقتصاد 
ديالنا الوطني اللي تيولي في واحد الوضعية ما�ضي هي هاديك. إذن تنتمناو 
هاذ املشاكل السيد الو8ير، تدرسوها بجدية وتحلوها مع املقاولين ألن 

اإلقتصاد الوطني املغربي هو املقاولة.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد النائب، هل من تعقيبات إضافية ؟ تفضلوا السيد 
الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

من  ماي  نهاية  إلى  استفادت  الجهوية  التنمية  لوكالة  بالنسبة 
إمدادات تصل إلى 160 مليون درهم برسم املبرمج اللي هو 300 مليون 
درهم. وبالنسبة للجامعات، استفادت أيضا إلى نهاية ماي، من تحويل 
قدره 460 مليون درهم. حنا نتابع طبعا عن كثب بعض املشاكل اللي 
عند بعض املقاوالت باش نحلوا هاذ اإلشكال، ألن ما قلتش ما كاينش، 
ديال  املتأخرات  ديال  العامة  الوضعية  في  تحسن  هناك  أودي  قلت 

الدولة اتجاه املقاوالت الخاصة، وشكرا السيد الرئيس.
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ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، ننتقل إلى سؤال عن الدراسة حول معيقات النمو باملغرب 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةوزويت9:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةو 8ي ،

قامت الحكومة مشكورة بإنجا8 دراسة مهمة حول معيقات النمو، 
لذا نسائلكم السيد الو8ير: ما هي الخالصات التي توصلتم لها من خالل 
هذه الدراسة وما هي األعمال أو اإلجراءات التي ستقوم بها الحكومة من 

أجل تجاو8 هذه املعيقات؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةوب ئبرةملحترم،

الحكومة طبعا بمساعدة  بها  تقوم  التي  الدراسة  ربما عن  تتكلم 
البنك اإلفريقي للتنمية في داك » Millennium.Challenge « ياك هذه 
اللي تتهضر عليه، طبعا غادي نعطيك الخالصة. ولكن نبغي نقول لكم، 
أن معيقات النمو ببالدنا هي التعليم، ثم التعليم، ثم التعليم، هذا 
اللي أعتقد وأومن نه. طبعا هاذ الخالصة ديال هاذ الدراسة كتقول 
أن هناك معيقات أخرى، تذكر الرأسمال البشري وعالقته بالتعليم، 
وعالقته بجودة التعليم، ومالءمة متطلبات سوق الشغل مع التعليم 
ديالنا. تتقول أودي املشكل الثاني هو الولوج للعقار، الولوج للعقار ألن 
فيه بعض املرات صعوبة وفيه بعض التعقيدات. املعيق الثالث اللي هو 
العدالة، اللي هي عدالة تقول هذه الدراسة بطيئة وغير ما عندهاش 
فعالية. املعيق الرابع الذي تذكره الدراسة هو سوق الشغل وتعقيداته 
وانعدام الليونة داخل هذا السوق، واملعيق األخير تذكره الدراسة، هو 
عدم الفعالية في التنسيق بين كل الفاعلين العموميين بصفة عامة 

وبين الفاعلين العموميين والخواص، وشكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرخيي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، هو بالفعل نتحدث عن الدراسة اللي تعملت بتنسيق 
مع رئاسة الحكومة وتمويل من عند البنك اإلفريقي للتنمية، الخالصات 
بطبيعة الحال اطلعنا عليها من خالل الدراسة وكما أجملتم، املشكل 
ديال تأهيل املوارد البشرية، املشكل ديال ولوج العقار، بطء املساطر 
الضرائب  ديال  املنظومة  ديال  الشفافية  ديال  املشكل  القضائية، 

وغيرها.

دابا اإلشكال املوضوع السيد الو8ير، هو أنه ما بعد هذه الدراسة، 
نقاش وطني حول  لفتح  تكون هذه فرصة  أن  الحال  بطبيعة  ننتظر 
كفاءة النموذج التنموي املغربي، إمكانية مراجعة النموذج التنموي 
املغربي اللي اآلن يتبين للجميع أنه كاين محدودية في قدرة هاذ النموذج 
للوصول إلى األهداف اللي بغيناها، إال بغينا نمو متصاعد قادر على 
إنتاج الثروة وإنتاج مناصب الشغل بطريقة كافية، بطبيعة الحال يجب 
االعتماد على مجموعة املصادر وال املوارد األخرى وال رافعات قطاعية 
ومجالية اللي يمكن تصحح االختالالت املوجودة حاليا، واللي تنقص 
من يعني عدم التوا8ن اللي موجود ما بين الفئات االجتماعية الهشة وما 
بين التنمية املجالية، وهذا بطبيعة الحال لن يتأتى إال بوجود برنامج 

حكومي قاد يم�ضي يتصدى لإلشكاالت الكبيرة..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية ؟ السيد الو8ير، هل 
من تعقيب السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرب سسيد،رو8ي رةالقتص دروةمل ويل:

ال، رغم هاذ املعيقات، الحمد هلل بالدنا خصوصا هاذ السنة، تعرف 

وتيرة للنمو ال بأس بها، يمكن لي نقول جيدة ويمكن لي نقول لكم أنها 

من أعلى النسب على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط. 

هذا بفضل طبعا االستقرار السيا�ضي واالقتصادي لبالدنا، هذا بفضل 

االقتصادية وال  املجاالت، ال  في كل  بالدنا  بها  تقوم  التي  اإلصالحات 

ونميوه  نحافظو عليه  اللي خاصنا  املؤسساتية، وهذا  السياسية وال 

ونركزو عليه، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا لكم السيد الو8ير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 

وننتقل إلى القطاع املكلف بالنقل بسؤال حول إعادة تشغيل الخط 

الجوي الرابط بين كلميم وجزر الكناري، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

السيدات والسادة النواب،

 هللا يخليكم إيال اسمحتو، تفضلوا السيد النائب.
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ةوب ئبرةوعيدرةلحعي9رودمي9:

السيد الو8ير، قبل سنوات استبشرت ساكنة إقليم كلميم خاصة 
وجهة كلميم السمارة عامة بانطالق الرحالت الجوية بين كلميم وجزر 
الكناري، مما ساهم في التواصل بين أبناء جاليتنا املقيمين بتلك الديار 
وذويهم بهذه الربع، ولكن ولألسف الشديد فقد توقفت هذه الرحالت 
الجوية، لذلك نسائلكم السيد الو8ير، هل سوف يتم اتخاذ اإلجراءات 
والتدابير الال8مة إلعادة تشغيل الخط الجوي الذي يربط كلميم وجزر 

الكناري برحالت جوية منتظمة؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، إيال اسمحتو السيدات والسادة النواب راه يصعب تسيير 
الجلسة بهاذ الضجيج، شكرا، تفضل السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرنجيبرب ويفرةو 8ي رةملبتدبرودىرو8ي رةوتجهيزر
وةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

ةوعيدرةو ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل كما تفضلتي السيد النائب 
املحترم الخط اللي كان يشغل جويا بين كلميم وجزر الكناري، حنا اآلن 
.Open( ديال األجواء املفتوحة اللي  Skies( مرتبطين باالتفاقية ديال
تتمنع على الحكومة املغربية وعلى الخطوط املغربية على أنها تدعم 
واحد الخط اللي تيجي من بلد أجنبي إلى املغرب، وعندنا أيضا البند 
السابع ديال العقد البرنامج اللي ديراه الحكومة مع الخطوط امللكية 
املغربية اللي تيمنع على الشركة على أنها تدير خطوط اللي املردودية 
ديالها على مدى سنوات هي مردودية ضعيفة، ألن من بعد تنجيو نحاسبو 
الخطوط امللكية على املنتوج واملردودية ديالها، اآلن كانت شركة أجنبية 
كما تعلمون سابقا، واليوم في الفترة ديال الشتاء كانت شركة أجنبية 
اللي دارت هاذ الخط بين جزر الكناري وكلميم، لكنها توقفت في الفترة 
اليوم  بالفعل  التساؤل يطرح على املردودية، وبالتالي حنا  الصيفية، 
مستعدين، لكن في إطار على أنه تكون اتفاقيات اللي هي واضحة واللي 

تيسمح بها القانون وتتعرفوا أن هاذ الشركة األجنبية غيرت...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

السيد الو8ير شكرا، تعقيب ألحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 
النائب.

ةوب ئبرةوعيدرةلحعي9رودمي9:

على  اآلن  نحن  الو8ير  السيد  تعلمون  كما  الو8ير،  السيد  شكرا 
الرحم  املغربية صلة  الجالية  تجدد  حيث  السنوية  العطلة  مشارف 
بالوطن، لذا نطلب منكم إيجاد حل لهذه املشكلة في أقرب وقت ممكن 

إن شاء هللا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيبات إضافية، شكرا للسيد الو8ير على مساهمتكم في 
هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، بطرح 
والسادة  للسيدات  الكبير  األطلس  عبر  الطرقي  الربط  عن  أسئلة   4
السؤال  واضعي  أحد  تفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين 

تفضل السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرأحمدرصدقي:

شك ةرةوعيدرةو ئيسرةملحترم،

سؤالنا السيد الو8ير املحترم، حول الربط الطرقي البين الجهوي 
املهيكل عبر األطلس الكبير، بالضبط بين تنغير وبني مالل عبرة إملشيل 
يعني بين ضفتي األطلس الكبير الشمالية والجنوبية، وإذ نستبشر خيرا 
بإطالق أشغال شطر أول وإعداد أشطر أخرى، فإننا نسائلكم عن آفاق 

هذا اإلنجا8 الهام؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد النائب، جواب السيد الو8ير.

و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر ب ويف،ر نجيبر محمدر ةوعيدر
ةوتجهيزروةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل تعلمون أنه الحكومة تهتم بهاذ 
املحاور الرئيسية وخاصة في وسط األطلس، وهاذ املحور الطرقي لتنغير 
بني مالل كما تفضلتم هو فيه 2 ديال املحاور مركزية جهوية، الطريق 
الجهوية 317 واللي بالفعل بين إملشيل والقصيبة وتتعرفوا على أنه 
كاين  اآلن   ،120 الكيلومترية  النقطة  إلى   0 الكيلومترية  النقطة  من 
برنامج االشتغال على التقوية والتوسعة في إطار الشراكة اللي كاينة مع 
املجلس الجهوي ومع و8ارة الداخلية، حنا كنشتاغلو اليوم على املقطع 
من 10 كلم إلى 25 واملقطع 25 إلى 120 كلم، تنشتاغلو عليه أيضا في 
إطار املستقبل، وكاين الطريق الجهوية األخرى اللي تتكمل هاذ املقطع 
ديال تنغير بني مالل وهي إملشيل تنغير واللي بالفعل كاين هناك دراسة 
التوسيع والتحسين على 112 كلم بمبلغ ديال 35 مليار سنتيم، وتتعرفوا 
على أنه اليوم راه حنا تنشتاغلو على اتفاقية مع األطراف الفاعلة أساسا 
املحلية وأيضا مع الو8ارة، ونحن مقبلون على توقيع اإلتفاقية ومباشرة 
بعد توقيع اإلتفاقية سيبدأ اإلعداد للعمل على هاذ الدراسة في مقطع 

إملشيل تنغير، شكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 
النائب.
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ةوب ئبرةوعيدرعبدرهللارم �سى:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير نشكركم جزيل الشكر على العناية التي تولونها لجهة 
تادلة أ8يالل من خالل تطوير البنيات التحتية بعد التهميش الذي طالها 
لعقود من الزمن، كما نثمن عاليا الشروع الفعلي في املحور الطرقي 
الكبير واملهيكل الرابط بين بني مالل وتنغير، هذا املشروع السيد الو8ير 
يكت�ضي أهمية بالغة التي تتجلى في كونه طلب ملح للساكنة يربط بين 
جتهي بني مالل خنيفرة ودرعة تافياللت، وفي كونه محط إجماع مختلف 
الفعاليات الجهوية التي سبق للسيد و8ير التجهيز والنقل أن اجتمع 
معها، وفي كون املشروع سينهض بالجانب السوسيو اقتصادي ألكثر 
من 17 جماعة كلها تعاني من الهشاشة في عمق األطلس الكبير، أيضا 
يتجلى في كون املشروع سيسهل على ساكنة تنغير والنواحي الولوج إلى 
املراكز الكبرى كالرباط والدار البيضاء واختصار املسافة و8من الوصول 
بأكثر من الثلث، نتكلم عن ربح 3 ساعات إلى 4 ساعات، وباعتبار أجزاء 

من هذا املسلك تكت�ضي طابع األولوية واالستعجال فإننا نطالب أوال...

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد الو8ير، تفضلوا 
السيد الو8ير. شكرا السيد النائب.

و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر ب ويف،ر نجيبر محمدر ةوعيدر
ةوتجهيزروةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

ةوعيدرةو ئيس،

ال بالفعل تكلمتي على اإلجماع ديال الفاعلين واملنتخبين املحليين 
واإلقليميون والجهويون، وحنا أيضا في الحكومة في إطار هاذ التفاعل، 
قلت ليك نحن مقبلون على إتمام الدراسة في إطار الشراكة اللي الحمد 
هلل جميع الفاعلين هما مستاعدين باش يوقعوها ومباشرة سينطلق 
العمل، ألنه كما تفضلتي السيد الناب املحترم هاذ املنطقة ديال بني 
مالل في هاذ الجهة غادي تكون محور تنموي حقيقي، وحنا على صعيد 
البنية التحتية وأيضا الربط اللي هو الجوي والربط السككي ثم الربط 
أيضا عبر الطرق السيارة وغيرها، أنه محور التفكير في املستقبل على 

أساس أنه هاذ الجهة تولي من الجهات املحورية على الصعيد..

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

سؤال حول تأهيل شبكة املوانئ ببالدنا للسيدات والسادة النواب 
واضعي  أحد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرهللارةوب كيلي:

السيد الو8ير، ال شك أن املغرب يقطع أشواطا مهمة ويحقق تقدما 

كبيرا على مستوى تعزيز بنياته التحتية، ومن أهمها تأهيل شبكة املوانئ. 

ومن تم، فإن الحكومة ومن خاللها الوكالة الوطنية للموانئ، قد سخرت 

غالفا ماليا محترما لهذا الغرض، وعبأت كل وسائلها التقنية والبشرية 

واللوجستكية في أفق التوفر على موانئ ذات صبغة دولية ومن بينها 

امليناء املتوسطي للناضور، وميناء الحسيمة، وميناء طانطان، وميناء 

سيدي إفني، وميناء طرفاية، إلى غيرها من املوانئ، فضال عن األوراش 

املفتوحة تحت القيادة النيرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا، بإنجا8 موانئ جديدة كميناء القنيطرة. من هذا املنطلق، 

نسائلكم السيد الو8ير عن املقاربة الحكومية فيما يخص تأهيل هذه 

املوانئ وتطويرها.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الو8ير.

و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر ب ويف،ر نجيبر محمدر ةوعيدر
ةوتجهيزروةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

شك ةرةوعيدرةوب ئبرةملحترم،

املوانئ،  أهمية  على  النائب  السيد  وتكلمت  تفضلت  بالفعل 

واالستراتيجية املينائية التي اعتمدتها الحكومة هي استراتيجية وطنية 

بالفعل واللي األفق ديالها 2030، تعمد أساسا على تطوير مختلف أداءات 

البنية التحتية اللي هي بنية تحتية، ولكن أيضا تشتغل على تطوير جودة 

الخدمات املينائية وخاصة الجودة املرتبطة بسياسة القرب، وبتطوير 

ما يعرف ب«الربط la.connectivite« وعلى هذا األساس تو8عت هاذ 

االستراتيجية الوطنية املينائية على األعمدة الرئيسية للموانئ املغربية، 

سواء املوانئ اللي هي مرتبطة بالخارج استيرادا وتصديرا، ولكن أيضا 

املوانئ  استراتيجية  وأيضا  الترفيهية،  باملوانئ  هي  اللي  االستراتيجية 

ديال الصيد، سواء كان الصيد اللي هو إقليمي فقط وال الصيد اللي 

 االستراتيجية املينائية 
ّ
هو جهوي. والحمد هلل هاذ السياسة املينائية وال

واللي غادي  درهم  مليار   60 امليزانية حوالي  في  تقريبا  2030، عندها 
نشتغلو عليها، على أساس أننا نرفعو من مستوى الرواج من 115 مليون 
طن في الفترة الحالية إلى أكثر من 250 مليون طن ونرفعو من املستوى 

نقل املسافرين من 4 مليون حاليا إلى 12 مليون في األفق ديال 2030، 

شكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ةوب ئبرةوعيدرعبدرهللارأوب كي:

شك ةرةوعيدرةوب ئبرةو ئيس،

شك ةرةوعيدرةو 8ي ،

نشكركم على الجواب ونثمنو املجهودات ديالكم. السيد الو8ير، 
كنسائلكم على الخط البحري ديال الجزر مع امليناء ديال طرفاية، فين 
وصل؟ ألن الجالية ديال جهة كلميم واد نون في الجزر، وكتعرفو رمضان 

واألعياد كيبغيو يوصلو للعائلة ديالهم، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

فريق  من  النائبة  السيدة  تفضلوا  إضافية؟  تعقيبات  من  هل 
العدالة والتنمية.

ةوب ئبلرةوعيدةرخديجلرأبال�سي:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

شكرا، السيد الو8ير، ال أحد يجادل على أن هناك دينامية حقيقية 
املناطق  عن  أتكلم  أن  وخاصة  املوانئ،  شبكة  تأهيل  مستوى  على 
الجنوبية. اليوم واحد املجموعة من املوانئ الحمد هلل استبشرت ساكنة 
طرفاية بافتتاح يعني هذا امليناء، لكن البنية التحتية السيد الو8ير 
تحتاج منكم عناية خاصة، خاصة على مستوى الخدمات املينائية. 
نتكلم عن جودة الخدمات في إطار يعني مثال البنية التحتية، األرصفة 
تحتاج إلى عناية خاصة، وأيضا على مستوى األمن، األمن اليوم محتاج 
واحد العناية على مستوى توفير أماكن خاصة بهاذ الناس، شكرا جزيال.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، رد السيد الو8ير، تفضلوا.

و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر ب ويف،ر نجيبر محمدر ةوعيدر
ةوتجهيزروةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

بالفعل، اليوم في إطار الربط بين املوانئ وخاصة ديال الجزر واملوانئ 
الجنوبية ديالنا، حنا منفتحون وهاذ ال�ضي اللي دايما تنقولوه، سواء 
البحري، اإلدارة ما عندهاش  على الصعيد الجوي وال على الصعيد 
إشكال اليوم تعطي رخص لكل من يريد، وخاصة الشركات املغربية 
وال غيرها اللي بغا يدير هاذ الربط، وحنا منين كنا في الجزر ناقشناها 
الكبيرة على  الرغبة  أبدوا  وأبدوا حقيقة  املستثمرين  العديد من  مع 
أنهم يجيو للمغرب، وعندنا اليوم تشاور اللي هو متقدم، على أساس 
أنه هذا الخطوط، سواء الخط اللي تيربط مباشرة مع أكادير وال تيربط 
مع العيون، على أساس أنه يفتتح في القريب العاجل إن شاء هللا رب 

العاملين.

البنية التحتية اللي تكلمت عليها السيدة النائبة املحترمة، بالفعل 
نحن من بين األولويات الرئيسية هو تحسين الخدمات ديال الجودة، 
وفي هذا اإلطار، اآلن املوانئ املغربية تشتغل على هذا األساس أنها ترقى 
إلى مستويات متقدمة على صعيد الجودة عامليا، وذلك باعتماد املعايير 
ديال الجودة العاملية )ISO( اللي اليوم نحن ندخل العديد من املوانئ 
ديالنا في ذاك املسلسل ديال التصنيف على أساس أننا نحضاو بهاذ 

الجودة..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

االستعجالية  التدابير  إلى سؤال عن  ننتقل  الو8ير.  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  النائية  املناطق  العزلة عن  لفك  املتخذة 
أحد  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرةلحعنرشبهي:

ةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةو 8ي رةملحترم،

في الوقت الذي يتطلع فيه املغرب إلى تحقيق التنمية املستدامة، 
الطرق  انعدام  نتيجة  العزلة  من  يعانون  القروي  العالم  أبناء  ال8ال 
واملسالك الطرقية والجسور، بما يضمن حقهم في العيش الكريم كما 
هو الشأن بالنسبة إلقليم موالي يعقوب الذي ال 8الت ساكنته تعاني 
من عزلة شبه تامة، فما هي التدابير املتخذة لفك العزلة عن املناطق 

النائية وخاصة إقليم موالي يعقوب؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الو8ير.

و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر ب ويف،ر نجيبر محمدر ةوعيدر
ةوتجهيزروةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

شك ةرةوعيدرةو ئيسرةملحترم،

شك ةرةوعيدرةوب ئبرةملحترم،

ال يمكن الحديث في مغرب 2015 على أنه املغرب بشموليته ما8ال 
التدبير ديال املجال، وخاصة الطرقي في  التباعد وعدم  يعرف واحد 
ال  أقاليم  هناك  أن  أو  اإلقليمية  املجاالت  في  وأيضا  القروي  العالم 
تح�ضى باالهتمام. في إطار املقاربة الوطنية، هناك محاولة إليجاد واحد 
النوع ديال التعادلية، كيفما كتسميوها، على أساس جميع األقاليم 
املغربي،ة وكتعرفو على أن إقليم موالي يعقوب اللي تكلمتو عليه هو 
إقليم ال8ال فتيا، وال يمكن أن يطلب من الحكومة على أنه في 10 سنين 
وال في 5 سنين تقوم بما هو قائم على األقاليم األخرى. لكن نعطيك السيد 
النائب األرقام اللي عندي، امليزانية املعتمدة في هاذ املجال في إقليم 
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موالي يعقوب: 362 مليون درهم، أنجزت منه اآلن 203 مليون الدرهم 
و2015 عندنا حوالي 14 مليار سنتيم اللي هي في طور اإلنجا8، وعندي 
الالئحة املسطرة بجميع فروع الطرق والبنيات التحتية اللي عندكم في 
اإلقليم واللي الحكومة تشتغل على أساس أنها تديرها، في إطار الشراكة 
ديال الو8ارة مع املجلس اإلقليمي كما تعلمون، ومع الداخلية في هاذ 

اإلطار، وشكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

التعقيب السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرةلحعنرشبهي:

بغيت نعرف التوقيت السيد الرئيس ؟

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، اسمحوا لي أن أقول لكم، بأن املاليير تهذر من أجل 
هذا  يعقوب،  موالي  بإقليم  القروي  العالم  وأبناء  والعري،  الرقص 
اإلقليم الفتي كما قلتم، يموتون غرقا من أجل االلتحاق باملدرسة لعدم 
وجود جسور على نهر سبو الذي يعبر اإلقليم بأكمله، وما كاينش ولو 
جسر واحد السيد الو8ير املحترم، فماذا ستقولون ؟ فاملسؤولية على 
عاتقكم، وأنتم إن شاء هللا أمام هللا يوم الحساب والعقاب ستحاسبون 
على اهتمامكم بهذه الطبقة املنسية، هذا اإلقليم الفتي الذي تكلمتم 
عنه، هل هؤالء ليسوا مغاربة ؟ هل هذا اإلقليم ما كايناش في الخريطة 
الوطنية ؟ فهذه 15 عام أو 20 عام باش تخلق اإلقليم، فوقاش بغيتو 
تعتنيو بـه إال كان مزال إقليم فتي؟ هل ال نعتني بالرضع ؟ هل ال نعتني 

باألطفال نظرا ألنهم ما8الو فتيين، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا لكم السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية ؟ أعطي الوقت 
للسيد لو8ير، تفضل السيد الو8ير.

و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر ب ويف،ر نجيبر محمدر ةوعيدر
ةوتجهيزروةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

تنشكر السيد النائب، أوال ذكرنا بأنه دايما خاص الواحد الرجوع 
هلل وفي شهر رمضان، هللا يجا8يك بخير على التذكير، لكن نقول لك 
على أن املغرب يتقدم، أراد من أراد ولم يرد من لم يرد، املغرب يتقدم 

واإلقليم وجميع أقاليم اململكة تتقدم..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، السؤال عن وضعية الطرق الجهوية اإلقليمية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل أحد 

واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرب غالم:

ةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةو 8ي ،

 عبر السيد و8ير التجهيز في أكثر من مناسبات عديدة على التركيز 
على االهتمام بالصيانة الطرقية وفي العالم القروي باألخص املصنفة 
رغم  الجماعية  الطرق  في  التدخل  وعدم  واإلقليمية،  منها  والجهوية 
الخصاص املهول الذي يتجاو8 50 ألف كلم. وبعد مرور سبع سنوات من 
عمر هاته الحكومة، تفاقمت وضعية هذه الطرق من خالل املؤشرات 
التالية: أوال، فاق عجز الصيانة 45 ألف كلم؛ %15 منها غير صالح 
تماما لالستعمال اليومي؛ نزول مؤشر الجودة بما يفوق عشر النقط. 
نسائلكم السيد الو8ير، عن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها في السنة 

املتبقية من عمر هاته الحكومة ؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير، تفضلوا.

و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر ب ويف،ر نجيبر محمدر ةوعيدر
ةوتجهيزروةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

شك ةرةوعيدرةوب ئبرةملحترم،

إذا كنت أتفق معك على ضرورة املزيد من االهتمام بهاد املعابر 

واملسالك وأيضا الطرق الجهوية واإلقليمية واملحلية والريفية، أنا لست 

متفقا معك في ما تقدمت به من أرقام، ألنه ما تتوفر عليه الو8ارة هو 
عكس ما تفضلت به، وخاصة أنه فيما هو مرتبط بالنسبة ديال الطرق 

اللي تمت الرفع من مستوى الصيانة ديالها، ربحنا حوالي 7 ديال النقط 

وأقول 7 النقط خالل هاذ الفترة ديال 4 سنوات. بمعنى أننا اليوم في 

معدل يمكن أن يكون معدل جد محترم، وفي إطار 5 املليار درهم اللي هي 

امليزانية ديال مديرية الطرق، حوالي 80 % تتم�ضي لفك العزلة وللصيانة 

و60 % من هاد امليزانية السيد النائب املحترم تتم�ضي فقط للصيانة، 

ببرنامج -وأقول ببرنامج- يتو8ع على جميع ربوع اململكة وفيه اللي هو 

برنامج ديال الصيانة االعتيادية، وفيه برنامج ديال الصيانة الدورية، 

ليس املجال هنا للتفصيل ونحن مستعدون نجيو للجنة ونعطيوكم 

الجهد  يتبين  باش  مسلكا،  مسلكا  إقليما،  إقليما  التفاصيل،  جميع 

والحجم اللي تتقوم به الو8ارة وتتقوم به الحكومة في هاذ املجال، شكرا 

السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.
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ةوب ئبرةوعيدرمحمدرب غالم:

شكرا السيد الو8ير، اعترفتو أن هناك صيانة، مع األسف ليس 
هناك تعادلية كما قلتم منذ قليل، ما كاينش واحد العدالة مجالية، إال 
كانت هاد الصيانة في �ضي جهات أخرى اللي ما كنشوفهاش أنا ما نعرف. 
كاين املشكل اللي تيزيد يتفاقم هي اإلمكانيات املادية والبشرية اللي ما 
كايناش في املديريات اإلقليمية، كاين أيضا استفحال ظاهرة الغش في 
بناء الطرق والكيفية ديال بناء الطرق، وكاين مثال، أعطيك أمثلة على 
الطريق الجهوية 507 اللي تدارت في عام 2000 مع األسف ما بقاتش 

طريق ال تستعمل، كاين 504...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيبات إضافية ؟ فريق العدالة والتنمية.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوك يمرةوبم وي:

السيد الو8ير، بغيت حتى أنا نثير انتباه ديالك لواحد الجزء مهم 
من اتفاقية الشراكة في جهة تادلة-أ8يالل، يتعلق األمر بالطريق السريع 
الفقيه بن صالح وسوق السبت أوالد عياد واللي تيشمل واحد  بين 
والد  عي�ضى،  الكريفات، سيدي  فيها  اللي  مهمة  الجماعات  مجموعة 
8مان، اوالد بورحمون. كذلك السيد الو8ير، الطريق الرابط بين دار 
ولد 8يدوح والفقيه بن صالح. ثم هناك مسألة مكملة في هاذ االتفاقية 
السيد الو8ير، هي القضية ديال القطار اللي املنطقة جهة تادلة-أ8يالل 

محرومة عليها منذ االستقالل، وشكرا السيد الو8ير.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

تعقيب الفريق الدستوري، تفضلوا.

ةوب ئبرةوعيدرةلخليفيرةقدةدضة:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، نحن بدورنا كذلك نأكدو على املعابر اللي تتربط ما 
بين بعض مناطق التعمير الجديدة مع املدارات أو مع الطريق السيار، 
هاد الطرق هذه تتعرف واحد حوادث سير خطيرة جدا، وبالتالي رغم 
التشوير اللي كاين، فمثال على مستوى بوقنادل بين سال والقنيطرة، 
عرفت الطريق، في ظرف 3 أشهر فاش تفتحات، عرفت 10 حوادث 
سير، 3 منهم مميتة ماتو فيها شبان في مقتبل العمر وأخرى ترتبت عنها 
إعاقات. كنطلبوا إما ردارات ثابتة وإما حواجز أمنية شبه دائمة، وعلى 
األقل حتى إال ماكانش العنصر البشري كاين موجود، فكاين ما يصطلح 

عليه ب)البولي�ضي ناعس(...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكر، الرد السيد الو8ير، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرمحمدرنجيبرب ويفرةو 8ي رةملبتدبرودىرو8ي رةوتجهيزر
وةوبقلروةول جيعتيكرةملكلفرب وبقل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

كنشك رةوع دةرةوب ةبرةملحترمي9،

بالفعل، هاذ مجال النقط السوداء راه الحكومة مخصصة له حوالي 

300 مليون درهم، واللي مبني على تجميع جميع النقط السوداء، وفيه 

إجراءات اللي هي مدققة وهاذ املقطع اللي تكلمتو فيه ديال بوقنادل 

بالفعل فيه إشكاالت، وال شك أن الحادثة ديال هذه شهرين تقريبا تتبين 
على الحجم ديال الخسائر اللي ممكن تكون، وخاصة وخاصة ملا تيكون 

الرادارات  في  مانديرو  نعياو  واللي  البشري  بالسلوك  اإلشكال مرتبط 

ونعياو مانديرو، اآلن أنا عندي في رمضان حوالي 7 ديال الحافالت كلهم 

داروا حوادث، غير في هاذ 13 يوم ديال رمضان، اإلشكال الرئي�ضي هو 

السرعة، الدوبالج غير املسموح به إلى آخره. معناه كلها أخطاء بشرية، 

في مقاطع اللي هي من ناحية البنية التحتية ما فيهاش إشكال.

اإلشكال ديال املوارد البشرية، السيد النائب اللي طرحو على صعيد 

األقاليم والجهات، أنا متفق معاك عندنا إشكاالت حقيقية. وهادي 

فرصة من هاذ القبة باش ندعي السادة النواب املحترمين، باش يعاونونا 

في امليزانية ديال 2016، ألن عندنا أكثر من %30 ديال األطر ديال الو8ارة 

غادي تم�ضي خالل هاذ 5 سنوات املقبلة، وهذا اللي غيفرغها من األطر 

ديالها.

تفضل وطرح  اللي  املحترم  النائب  السيد  األخ  تادلة  ديال  الجهة 

الذاكرة  في  اآلن  ألنه  املوضوع،  نشوفو  مستعدين  فحنا  اإلشكاالت، 

ديالي ما نقدرش نجاوب مباشرة، ولكن حنا مستعدين على أننا نشوفو 

هاذ املقاطع اللي تكلم عليها، في إطار املقاربة التشاركية اللي تتعتمدها 

الو8ارة واللي تتكون في إطار 8يارات ميدانية لألقاليم، واللي تيكون فيها 

السلطات  ومع  والجهوي  اإلقليمي  الصعيد  على  املنتخبين  مع  حوار 
املحلية، وهذا اللي تيجعل تنخرجو بنتائج مباشرة فيما بعد منين تتكون 

عندنا اتفاقيات تنعطيو %70 من حيث اإلدارة والو8ارة و%30 تتجي 

من...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، شكرا مجددا لكم السيد الو8ير على حسن 

مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن واملاء 

الجنوبية،  باألقاليم  الحارة  املناطق  بدعم  متعلق  بسؤال  والبيئة 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.
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ةوب ئبرةوعيدرحع 9رةوت بي:

شك ةرةوعيدرةو ئيسرةملحترم،

ةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

يعاني سكان املناطق الحارة بأقاليمنا الجنوبية...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

السادة  راه  كان ممكن  إال  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 
الو8راء ما يمكنش ليهم يسمعوا السؤال باش يجاوبوا عليه، تفضلوا 

السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرحع 9رةوت بي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، يعاني سكان املناطق الحارة باألقاليم الجنوبية من 
ارتفاع درجات الحرارة، تصل أحيانا إلى مستويات ال تطاق من طرف 
السكان، مما يجعل امليسورين يلتجئون إلى استعمال آليات التبريد 
املكيفة، بينما تظل الفئات الضعيفة مستسلمة لألمر الواقع، أمام 
الحرارة املفرطة. لذا نسائلكم السيد  عجزها عن مواجهة صعوبات 
الحارة  املناطق  هذه  دعم  في  تفكر  الحكومة  كانت  إذا  عما  الو8ير، 
لضمان العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بين املواطنين وحماية أرواح 
السكان على غرار الدعم املخصص للتدفئة باملناطق الباردة، وما هي 
التدابير املتخذة إلنقاذ حياة السكان الذين يئنون تحت وطأة موجات 
الحرارة املفرطة كما هو الشأن بالنسبة إلقليم طاطا وإقليم 8اكورة 

واألقاليم املجاورة التي تصل فيها الحرارة إلى ما بين 45و 50 ؟

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير.

وةمل ءر وةملس د9ر ةوط قلر و8ي ر ةعم ضة،ر ةوق دضر عبدر ةوعيدر
وةوبيئل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

شك ةرةوعيدرةوب ئب،

اللي عندها �ضي  املغربية  اململكة  في  أوال، ما كيناش �ضي منطقة 
تعريفة خاصة فيما يتعلق بالكهرباء، هادي تعريفة وطنية. اللي بغيت 
نذكر بيه هو أن الحكومة، كما يعلم السيد النائب، دارت جهد كبير أوال 
في إنقاذ املكتب الوطني للكهرباء، راه تنتكلمو على أكثر من 40 مليار ديال 
الدرهم، غير الدعم املباشر اللي غادي نقدموه تقريبا 14 مليار ديال 
الدرهم، وأساسا هذا الدعم باش نحافظو على األشطر االجتماعية اللي 

الثمن باش تيتباع ليها الكهرباء أقل من الثمن ديال التكلفة.

بطبيعة الحال هاد املناطق الحارة اللي تكلمتي عليها السيد النائب، 
أنا يمكن لي نقترح على الجهات املعنية، أننا يمكن لينا نديرو معها شراكة 
باعتبار أن هاذ املناطق تتعرف واحد الساعات مشمسة كبيرة، 8يادة 
على ذاك ال�ضيء اللي تنديرو في األلواح الشمسية كتحفيزات، يمكن 
نشوفو �ضي شراكة معينة لدعم مزيد من هاذ األلواح الشمسية، ألن 
15 ساعة في النهار يمكن لها تكون كافية بطبيعة الحال لرفع العبء على 

هاد الساكنة املحلية، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرحع 9رةوت بي:

شكرا السيد الو8ير املحترم على اإلجابة، غير السيد الو8ير، حنا هاد 
السؤال جينا به بأن املناطق التي تعرف نوع من الثلج والبرودة في أيام 
الشتاء، تعرف واحد النوع ديال التخفيض في ميزان األخشاب. ولهذا 
طلبنا السيد الو8ير، بأن هاد املناطق التي تعرفها شدة الحرارة من 
-45 °50 السخونية في الصيف حتى هي عندها واحد الدعم بالنسبة 

للطاقة، هذا هو، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيبات إضافية، نمر إلى السؤال املوالي وهو متعلق بنظام 
أسعار الطاقة الكهربائية، وخاصة الشطر االجتماعي للسيدات والسادة 
املحترمين من الفريق الحركي، تفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا 

السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرعليركبيري:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةو 8ي ،

ةوعيدةرةو 8ي ة،

ةإلخ ةروةألخ ةترةوب ةب،

السيد الو8ير، نثمن ما تقوم به الحكومة يعني تنويع مصادر الطاقة 
والتوجه نحو الطاقة النظيفة، نثمن كذلك ما قامت به الحكومة إلنقاذ 
املكتب الوطني لتو8يع الكهرباء واملاء، ولكن ما نطالب به السيد الو8ير، 
هو التفكير يعني في فئات من مواطنينا يعني تسكن في مناطق غابوية 
وجبلية، ويضمن لها التشريع الحالي الجاري به العمل، في إطار حقوق 
االرتفاق، يضمن لها أن تحصل يعني من الغابة على حاجياتها للتدفئة 
وللبناء )بناء مساكن( وإلى غيرها من الحاجيات التي يمكن أن تضمنها 

يعني املناطق الغابوية املتواجدة فيها.

حفاظا على الثروة الغابوية السيد الو8ير، تقدمنا بمقترح إلعفاء 
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ديال  االستهالك  من  الثاني  والشطر  األول  الشطر  من  املناطق  هاته 
الكهرباء، حفاظا على الثروة الغابوية. فيما يخص الشطر األول إعفاء 
يعني كلي، وفيما يخص الشطر الثاني يتقاسمه الجماعات الغابوية، 
تتقاسم األداء مع املندوبية السامية للمياه والغابات. مقترحنا يعود 
واالستجابة  املقترح  دراسة هذا  يعني  منكم  ونطلب   ،2014 إلى سنة 
لهذا الطلب، أوال حفاظا على الثروة الغابوية، وثانيا إنصافا ورفعا من 

مستوى ساكنة هذه املناطق اللي هي ساكنة هشة في مجملها، شكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا ، جواب السيد الو8ير.

وةمل ءر وةملس د9ر ةوط قلر و8ي ر ةعم ضة،ر ةوق دضر عبدر ةوعيدر
وةوبيئل:

أوال، شكرا على هذا املقترح. أنا بعيت غير نذكرك السيد النائب كما 
قلت للسيد النائب قبل قليل، هو الجهد اللي تدار جهد كبير، ألنه توا8ن 
املكتب الوطني للكهرباء كان في كف عفريت، حنا كنتكلمو على 40 مليار 
ديال الدرهم، باش يمكن لهذا املكتب يمكن لو يزود الساكنة الوطنية 
كلها بالكهرباء. اآلن بطبيعة الحال الجهد الكبير اللي تدار في هذا الدعم 
هذا تيم�ضي لهاذ األشطر االجتماعية، ألن تقريبا عندك 4,1 مليون ديال 
املساكن ما تمساتش، و1,2 غيتزاد عليها درهم، وهذا الدعم كلو كيم�ضي 

كله لألشطر االجتماعية.

بطبيعة الحال كاين توا8ن املالي اللي خاص املكتب الوطني يحافظ 
عليه، ألن إيال ماكانش هاذ التوا8ن املالي ما يمكنش املكتب الوطني 
أن  والحال  التو8يع،  في  ويستمر  النقل  في  ويستمر  اإلنتاج  في  يستمر 
املكتب الوطني هو اللي معني بهاذ املناطق القروية. فأنت كتعرف السيد 
النائب، راه التدبير املفوض والوكاالت ما تيمشوش للمناطق القروية، 
اللي تيم�ضي لها هو املكتب الوطني. اآلن، أنا كيما قلت للسيد النائب، إال 
كنتو مستعدين ديرو شراكات، ألن األلواح الشمسية يمكن لها تستجب 
لهاذ اإلشكاالت، 8يادة على الدعم اللي موجود على مستوى الضريبة على 
القيمة املضافة ومستوى ديال رسم اإلستيراد، يمكن لنا نشوفو أشكال 
من الدعم ديال مناطق معينة لتعميم األلواح الشمسية اللي يمكن 
الساكنة  هاذ  تيبقاوش  وما  اإلشكاالت،  ديال  العدد  لواحد  تستجب 

مرتبطين بالضرورة باملكتب الوطني للكهرباء، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب من الفريق االشتراكي.

ةوب ئبرةوعيدرلحعنربب ةضي:

السيد الو8ير، نظام األشطر املعتمد من طرف الحكومة في اآلونة 
الخرجات  هو  ذلك  على  والدليل  املقاييس،  بكل  مجحف  األخيرة 
االحتجاجية التي يقوم بها الطبقات الشعبية في مختلف املدن املغربية. 

الو8ير  السيد  االحتجاجات هذه ستتفاقم  وهاذ  التصعيد هذا  هذا 
متزايد،  الكهرباء  ديال  االستهالك  فيه  تتكون  اللي  بمناسبة رمضان، 
بحكم أن املواطنين يقضون لياليهم يا إما في العبادة، يا إما في مختلف 
املآرب. ولهذا فديك 100 كيلوواط اللي حددتيوها في الشطر االجتماعي، 
املواطنين سيفقودنها خالل رمضان وسيسقطون جميعا في األشطر 
الحكومة  جابتها  مسمومة  وهدية  اإلجحاف  واحد  وهذه  األخرى، 
للمواطنين وغادي يتكواو بها في هاذ رمضان، من بعد ما تكواو بارتفاع 

األسعار في مواد أخرى.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيب إضافي للحركة.

ةوب ئبرةوعيدرعليركبيري:

السيد الو8ير، هذا يتعلق األمر بتعويض حق من الحقوق املكتسبة 
لها أخذ حاجياتها من  الساكنة، حق االرتفاق يضمن  بالنسبة لهذه 
بهاد  تعويضها  نطلب  حاليا،  تلبى  الحاجيات  هاذ  بقاتش  ما  الغابة، 

اإلجراء اللي احنا تقدمنا به وبدراسة إيجابية للمقترح ديالنا وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، رد السيد الو8ير على التعقيبات.

وةمل ءر وةملس د9ر ةوط قلر و8ي ر ةعم ضة،ر ةوق دضر عبدر ةوعيدر
وةوبيئل:

ةوعيدرةو ئيس،

غير خاصنا ننتابهو لكي ال نصاب بعمى األلوان، احنا تنتكلمو على 
واحد املكتب ورثناه في حالة كارثية، هاذ الحالة الكارثية احنا انقذناها 
وإال ما كانش غادي يكون الضوء عند املواطنين. اآلن هناك من يتحدث 
عن أمور غير صحيحة، هاذ قضية االحتجاجات صحيح كانت هناك 
بعض االحتجاجات، لكن املغاالة فيها هذا ال يوجد إال في مخيلة البعض 
الذين يسعون إلى أن يجعلوا من هاذ األمر اللي هو أمر استراتيجي بالنسبة 
لبالدنا، أن تكون منتج ناقال ومو8عا للكهرباء، في الوقت اللي واحد عدد 
الدول تتعرف انقطاعات الكهرباء. املوضوعية تقت�ضي أن نقول أنه 
واحد الجهد تدار، يمكن نرفعو من 150 نعمموه ل200 هذا مقترح، 
يمكن يتدرس. أما أننا نقولو 100 ما كافياش وهذه هدية مسمومة، 
أعتقد السيد الرئيس أن هذا لألسف الشديد من عمى األلوان، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، ننتقل إلى سؤال حول تشجيع املهنيين على أساليب بديلة 
لغا8 البوطان، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ةوب ئبرةوعيدرم حرةو جدةلي:

أش فر علىر وةوعالمر وةوصالةر ةو حيمر ةو حمنر هللار نعمر
ةمل سلي9.

ةوعيدرةو 8ي رةملحترم،

نسائلكم عن ما أعدته الحكومة الستثمار املوارد الطاقية الطبيعية 
وكذلك استغالل التكنولوجيات الحديثة للتخفيف على الضغط اللي 

تيعرفو غا8 البوطان وي�ضيء إلى امليزانية ديال الدولة، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الو8ير.

وةمل ءر وةملس د9ر ةوط قلر و8ي ر ةعم ضة،ر ةوق دضر عبدر ةوعيدر
وةوبيئل:

الغا8  البوطان هو  أوال هاذ قضية غا8  النائب شكرا،  السيد  هو 
الحال  بطبيعة  املغربية،  اململكة  في  البيوتات  جميع  تستعمله  الذي 
االستهالك ديالو وصل تقريبا ل 2.2 مليون طن، وعندنا سنويا واحد 
النسبة ديال الزيادة ديال %5. املشكل ديال هاذ غا8 البوطان، باعتباره 
مدعوم من طرف الدولة، يستعمله مجموعة من املستثمرين، باعتبار 
أن هذا الدعم هذا تيخليه األقل كلفة بطبيعة الحال. رغم التشجيعات 
اللي كاينة في استعمال الطاقة الشمسية وخاصة األلواح الشمسية 
Photovoltaïque، إال أن هاذ استعمال الغا8 البوطان املعبأ، ألنه هو 

اللي معني ب القضية ديال الدعم.

احنا بطبيعة الحال، التفكير اللي كاين اآلن، هو أن يعاد النظر في 
هاد القضية ديال استهداف الطبقات املحتاجة لهذا الدعم، وآنذاك 
بالضرورة أن واحد العدد داملستثمرين غايتوجهو لبدائل أخرى. البدائل 
الطبيعي،  الغا8  عندنا  املتجددة،  الطاقات  عندنا  كاينة  اللي  األخرى 
ألن الغا8 الطبيعي اآلن كاين اكتشافات تتوالى في املنطقة ديال الغرب 
واملنطقة ديال الصويرة، وغادي ندخلو الغا8 الطبيعي املسال. أنا تنذكر 
بأن هذا واحد االستثمار ديال تقريبا 45 مليار ديال الدرهم اللي غيخلي 
واحد املجموعة دالبدائل عند املستثمرين، وآنذاك الرفع ديال الدعم 
على غا8 البوطان بالنسبة لهاد الفئات هادي االستثمارية، لن يكون له 

أثر �ضيء على التنافسية ديالهم شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

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

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةوس قي:

شكرا السيد الو8ير املحترم، نثمن هاد املجهودات ديال البحث على 
البدائل نثمن قرار الحكومة بتخصيص مبلغ تجاو8 مبلغ 400 مليون 

درهم لدعم استعمال الطاقة الشمسية في املجال الفالحي، كما نثمن 
التخفيض الذي تضمنه قانون املالية بخصوص رسوم استيراد آالت 
الضخ املشغلة بالطاقة الشمسية. ننتظر السيد الو8ير تسريع وتيرة 
البديلة وخاصة الطاقة الشمسية، ملا له من األثر  تعميم الطاقات 
اإليجابي على تكلفة اإلنتاج الفالحي واملحافظة على البيئة وخاصة في 

املجال الصناعي.

هاد اإلجراء السيد الو8ير سيخفف من عبء املقاصة على ميزانية 
الدولة ويعز8 الحكامة املرجوة. هاد اإلجراء السيد الو8ير سيخفض من 
التلوث الناتج عن استعمال غا8 البوطان خاصة في املصانع والفنادق 
وغيرها، والذي عبر عنه السيد و8ير املالية بأنه غير مقبول هاد القضية 
ديال البوطان. السيد الو8ير، الفالح الصغير ينتظر دعم الدولة لشراء 
هذه اآلليات وما 8الت أثمنتها فوق متناوله، خاصة عبر الصندوق الدعم 

الذي أحدث لهذا الغرض..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

الو8ير، شكرا لحسن  السيد  إضافية؟  تعقيبات  شكرا، هل من 
السياحة. سؤال عن  إلى قطاع  الجلسة وننتقل  في هذه  مساهمتكم 
حصيلة الحركة السياحية في فصل الصيف للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرهللارأكف س:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةو 8ي رةملحترم،

عرفت أهم املدن املغربية إقباال كبيرا وكذا سائر املناطق، سواء 
الساحلية أو الصحراوية أو الجبلية من طرف السائح الوطني خاصة 
واألجنبي عامة، عرفت حركة وإقباال كبيرا وهو ما خلف رواجا تجاريا 

وحركيا في أغلب هذه املناطق.

لذا، نسائلكم عن حصيلة هذه الحركة السياحية في ظل الحكومة 
الحالية، عن تقييمكم ملدى قدرة بنيات االستقبال عموما على استيعاب 
هذا اإلقبال، عن اإلجراءات املتخذة لتعزيز وتأمين الجانبية السياحية 

للمملكة في الظروف الراهنة اإلقليمية وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الو8ير.

ةوعيدرلحعنرحدةدرو8ي رةوعي حل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال. بالفعل، الصيف 
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ديال 2014/2013 ألن حنا عاد مقبلين على الصيف ديال 2015، ديال 
2014 كان تزامن مع شهر يوليو8، رمضان تزامن مع شهر يوليو8، إذا هذا 
أثر على الحركة السياحية، بقى فقط شهر وكان التقدم اللي حققناه 
فيها %+1 ال بالنسبة للوافدين وال بالنسبة لليالي املبيت .ولكن هادي 
واحد الفترة اللي كتعرف واحد التطور كبير ديال السياحة الداخلية، 
إقبال كبير جدا على كثير من املحطات، خصوصا على 4 محطات هي: 
الجديدة وهي إفران وهي تطوان وطنجة، باإلضافة إلى أكادير وباإلضافة 

إلى الصويرة.

أشنا هي اإلشكاليات اللي موجودة؟ اإلشكالية األولى وهو أنه هناك 
اكتظاظ كثير جدا يقع في هاد املسألة، مما يؤثر على األسعار، هناك 

ارتفاع مهول لألسعار بالنسبة للصيف؛

املسألة الثانية هو إشكالية ديال الطاقة اإليوائية، مثال إال حيدنا 
طنجة وأكادير تنلقاو بأنه الجديدة فيها فقط 2000 سرير، مثال الصويرة 
فيها 5000 سرير، إفران فيها 3000 سرير وبالنسبة لتطوان فيها 6000 
سرير، إذن هادي إشكالية كبيرة جدا نحن في إطار العمل على توسيع 

الطاقة اإليوائية؛

ولكن الرهان اآلخر أو الثالث هو أنه تيكون واحد القطاع غير مهيكل 
اللي تيم�ضي بواحد الطريقة كبيرة جدا، ألن تنتكلمو على تقريبا 2 د 
اللي  باإلضافة  املدن فقط،  لهاد  اللي كيمشيو  السياح  ديال  املليون 
كيمشيو مراكش إلى غير ذلك، إذن هذا كذلك كيعطينا واحد التحدي 

كبير جدا بالنسبة للصيف وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرعي�سىرةمكيكي:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

شك ةرةوعيدرةو 8ي ،

بداية السيد الو8ير من هذا املنبر ندين بشدة كل العمليات اإلرهابية 
وعلى رأسها التي تستهدف املنشآت السياحية واملدنيين؛

ثانيا، بعض الصحف الوطنية تربط الحصيلة السياحية بغير هذه 
الحكومة، فما ردكم؟

ثالثا، الحركية السياحية في الفترة ديال الصيف، فعال حنا فاش 
طرحنا هاد السؤال استحضرنا السنة املاضية ديال 2014 اللي تحدثو 
ديال  املراكز  جميع  رمضان،  ديال  الشهر  بعد  مباشرة  طبعا  عليها. 
االستقبال مألت تقريبا عن آخرها، أنا نجيب لكم نموذج السيد الو8ير 
هو ديال إمي ودار في أكادير، تم الفتح ديالو هديك السنة، تم ملؤه 
والحجز ديال الصيف بأكمله. نفس ال�ضيء املناطق األخرى اللي ذكرتو، 
واحد العدد ديال املناطق ،سواء بالنسبة للسعيدية، الجديدة، إفران 

وغيرها..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

واملعاصرة،  األصالة  فريق  ؟  إضافية  تعقيبات  من  هل  شكرا، 
تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرب دضة:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدةرةو 8ي ة،

السيد الو8ير، ما تتعتاقدوش بأن اعتقال دوك الفتيات ديال إنزكان 
ت�ضيء إلى سمعة املغرب ؟ ما تتعتاقدوش بأن هاد النوع ديال التفكير 
هو اللي أدى للعملية اإلرهابية في شواطئ تونس ؟ وما تتعتاقدوش بأن 
خاص ضروري التدخل لحماية الشواطئ املغربية من هاد العمليات اللي 
تقدر توقع في أقاليم املغرب ؟ ألن البعض تيخلط بين اللباس واألخالق، 
فين عّمر كان اللباس هو اللي كيحدد األخالق ديال اإلنسان ؟ هاد ال�ضي 
راه كنظن بأنه ي�ضيء إلى السياحة املغربية في صلب املوضوع دالسياحة، 
إال ما كانش واحد النوع ديال االحترام للسائحين األجانب واملعتقدات 
ديالهم واللباسات ديالهم، فما يمكنش نديرو شواطئ خاصة للنساء 
وشواطئ خاصة للرجال، أظن بأن الحكومة خاصها توعى هذا األمر ألنه 

خطير جدا وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، رد السيد الو8ير على التعقيبات.

ةوعيدرلحعنرحدةدرو8ي رةوعي حل:

شكرا النائب املحترم على هاد التعقيب وشكرا كذلك على التعقيب. 
على  نأسف  كما  أنه  بها،  نوعاو  اللي خصنا  املسألة  واحد  تنظن  أنا 
األحداث التي وقعت في تونس ونندد بها ونتضامن مع الشعب التون�ضي 
ومع الشعوب اإلسالمية التي هي ضحية اإلرهاب، يجب أال يكون هناك 
خلط بين املغرب وبين دول أخرى. املغرب هو بلد آمن ومطمئن، بلد 
أن  يجب  املغاربة  كل  هذه  القيم  هي...هاد  اللي  القيم  بلد  االنفتاح، 
يدافعوا عليها، إال كانت هناك انزالقات كما وقعت وفين ما وقعت، 
توقع في شواطئ وتوقع في إنزكان أو توقع في أي منطقة أخرى، يجب على 
املغاربة أن يتصدوا لها بما أوتوا من حكمة وكذلك بإيمانهم العميق 
بأنه املغرب يجب أن يبقى بلدا للتعايش، أنه يبقى بلد يحترم جميع 
االختيارات، سواء كانت شخصية أو فكرية بالنسبة لهذه، هذه مسألة 
أساسية جدا يجب أن نؤمن بها كلنا، وهذه هي اللي تتعطي الصورة، ألنه 
الصورة داملغرب املتعدد الذي موجودة في الدستور، الصورة داملغرب 
املنفتح، القيم ديال االنفتاح هي أساسية جدا، كل األحداث التي وقعت 
واللي هي أنها تتمس بهاد الصورة داملغرب، يجب أن نتعبأ لها جميعا 

ويجب أن نناضل ضدها جميعا، وشكرا.
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ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

ضوء  على  للسياحة  الوطني  املكتب  أداء  من  الرفع  عن  سؤال 
مالحظات التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا أحد واضعي السؤال، 

تفضلي السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرف طملرةورسيف:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، كشف تقرير للمجلس األعلى للحسابات حول مراقبة 
وتقييم أداء املكتب املغربي للسياحة مجموعة من املالحظات، تركزت 
باألساس حول ضعف االستراتيجيات التي أعدها املكتب في ما يتعلق 
االهتمام  في  املؤسسة  هذه  تقصير  ضمنها  ومن  السياحية،  بالتنمية 

بأنشطة البحث عن األسواق والتقدير الخاطئ لألسواق.

حسب التقرير اآلنف الذكر السيد الو8ير، هناك عدم وجود دراسة 
محددة لخيارات تموقع وجهة املغرب، وعدم التفعيل الكافي لعملية 
مراقبة التدبير، فضال عن غياب نظام تقييمي بعدي للنتائج املحصل 
التواصل  باستراتيجية  تتعلق  أخرى  مالحظات  إلى  باإلضافة  عليها، 

والتسويق لصورة املغرب.

مع هذا  الحكومة  تفاعل  الو8ير، عن مدى  السيد  نسائلكم  لذا 
معينة  استراتيجية  هناك  وهل  عنه،  املتمخضة  والتوصيات  التقرير 
تأخذ بعين االعتبار هذه املالحظات من أجل تقوية أداء هذه املؤسسة 
واالرتقاء بالسياحة الوطنية إلى مستوى االستراتيجيات املحددة في رؤية 

2020؟

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير.

ةوعيدرلحعنرحدةد،رو8ي رةوعي حل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نحن ننوه بالعمل الذي يقوم به 
املجلس األعلى للحسابات ألنه مؤسسة دستورية، وتتقوم بالعمل ديالها 
ونأخذ بالتوصيات. ولكن غير لإلشارة، هذه راه تقرير يخص 2001 إلى 
2012، هاد الفترة هذه ليست هناك اختالالت كما ورد في بعض املنابر 

اإلعالمية، هناك توصيات هامة.

غير املسألة األولى اللي خصنا نعرفو، أنه البحث عن أسواق جديدة 
هو مسألة مهمة وم�ضى فيها املكتب الوطني املغربي للسياحة. يعني نحن 
متواجدين اآلن بقوة على مستوى أوروبا الشرقية، في السوق العربية، 
في السوق البرا8يلية وكذلك في أوربا الغربية، ولكن هاد التقدير الخاطئ 
لألسواق الذي تم الحديث عنه راه ما خاصناش أننا نوهمو نفوسنا، 
 ،2020 إلى سنة  الغربية هي أكبر مصدر للسياح لآلن وستبقى  أوربا 

حتى في الرؤية ديال 2020 أنه األسواق الصاعدة كلها إال خدمنا فيها 
مزيان يمكن لنا أننا نجلبو مليون ديال السياح، بينما 17 مليون أن 
غادي نجيبوها أكثر من أوربا الغربية، إذن التنويع ديال األسواق ال بد 
أن نفهمو أشنو كنعنيو بـه. وهناك دراسات محددة لكل األسواقو على 
أساسها تنديرو هاد املسألة ديال التواصل، كنديرو العالقات العامة، 
كنديرو يعني النشرات كلها اللي كنعملوها بالنسبة لكل األسواق، سواء 

في أوربا الغربية أو في غيرها وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

ةوب ئبلرةوعيدةرف طملرةورسيف:

املكتب  في ما يخص عمل  الحكومي  العمل  نثمن  الو8ير،  السيد 
والتدبير الناجع له، ومن ضمنها إعادة هيكلة املكتب وإغالق املندوبيات 
هذا  وفي  الطيران.  استراتيجية  على  والتركيز  املحدودة  املردودية  ذات 
للتسويق  رقمية  استراتيجية  إيجاد  ضرورة  إلى  اإلشارة  نود  اإلطار، 
وإعادة النظر في املعارض التقليدية، وضرورة االهتمام بسياحة األعمال 
والسياحة ذات القيمة املضافة كسياحة الكولف وغيرها وشكرا لكم 

السيد الو8ير.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرلحعنرحدةدرو8ي رةوعي حل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، غير بالنسبة لالستراتيجية الرقمية 
أساسية بالنسبة للتسويق، اآلن كثير من الدول أنهم مشاو وحاولوا أنهم 
يتجاو8وا األنماط الكالسيكية بالنسبة للترويج اللي تتكون في املعارض 
ومشاو ملا هو رقمي. نحن نخصص %60 من ميزانية املجلس للمكتب 
الوطني املغربي للسياحة لالستراتيجية الرقمية، كذلك يعني تم وضع 
مكتب خاص اآلن للتدبير وللتسويق ملا هو سياحة األعمال، خصوصا 

أننا نتوفر على بنية تحتية..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

والسادة  للسيدات  السياحي  القطاع  أ8مة  آني عن  شكرا، سؤال 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا أحد واضعي السؤال، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرةوش ق ويرةوزن يدي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

شك ةرةوعيدرةو 8ي ،
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السيد الو8ير، في تصريح نسب إليكم أن هناك تراجع حاصل في 
قطاع السياحة واألرقام أو املؤشرات تدل على ذلك، أنه نسبة النمو لن 
تتعدى 2,2 % واملقرر أنها كانت 10 %، ما هي أسباب هذا التراجع وما هي 

اإلجراءات التي ستؤهل قطاع السياحة؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الو8ير.

ةوعيدرلحعنرحدةدرو8ي رةوعي حل:

هو في الحقيقة أنه 2014 في مجملها كانت إيجابية السيد النائب 
املحترم، ألنه كملنا السنة تقريبا على 3 % ديال النمو، رغم أننا كنا يعني 
أننا نحاولو نوصلو إلى 10 %، ستة أشهر األولى كانت مهمة جدا ألنه كان 
واحد التطور ديال 8 %، ولكن مع بداية ظهور داعش والخوف من إيبوال 
وقتل الرهينة الجزائري وما وقع من خلط في األذهان بين جميع الدول 
اإلسالمية تم التراجع خصوصا على مستوى السوق الفرنسية، لهذا 
أنه كملنا السنة ديال 2014 على تطور طفيف ديال 2.7 إلى %3، هذا 
التراجع هذا استمر كذلك في 2015، وخصوصا أنه أحداث مثل شارلي 
إيبدو، األحداث اللي وقعات في املتحف في تونس واملؤسف عليها كل هذه 
أدت أن هناك تراجع كبير جدا وقع على مستوى السوق الفرنسية، 4 
أشهر األولى من 2015 ناقص8 على مستوى السوق الفرنسية، ناقص 
6 على مستوى السوق اإليطالية، وهذا يعني أبقى واحد التوا8ن فقط 
بأنه كان هناك تطور كبير جدا على مستوى السوق األملانية 8ائد 18 
% وعلى مستوى كذلك السوق اإلسبانية 2 % ،على مستوى السوق 

اإلنجليزية 6 % .

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

ةوب ئبرةوعيدرةوش ق ويرةوزن يدي:

شكرا السيد الو8ير، إذا كان الوضع الخاص واالستقرار الذي دائما 
تتغنى به الحكومة، كذلك الظرفية التي تمر منها بعض الدول الصديقة 
أو املجاورة لنا، والتي كانت دائما منافسة لنا في قطاع السياحة، كذلك 
ارتباط  لها  السياحي، كذلك جالية مغربية  الجغرافي واملنتوج  التنوع 
خاص بوطنها، نمو السياحة الداخلية، كل هذه املؤهالت واملؤشرات 
لم تستفد منها هذه الحكومة املغربية في تأهيل القطاع السياحي، بهذه 

املناسبة نقر أن السياسة السياحية في املغرب قد فشلت فشال...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

الحركي،  الفريق  إضافية،  تعقيبات  شكرا،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد الرئيس.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةألع جرضئيسرةوف يقرةلح كي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

نتدخل في الفريق الحركي لنقول ولنسجل بإيجابية الدور الذي تقوم 
به و8ارة السياحة في ما يتعلق بإنعاش السياحة، والدليل على ذلك 
األرقام التي أعطيت مؤخرا حول تطور هاد اإلنعاش ديال السياحة، 
من خالل وجود دراسة ومن خالل استراتيجية واضحة، وأعتقد أنه 
هناك إكراهات، هناك صعوبات هي ناتجة عن إشكاليات دولية متعلقة 
بالقضايا املعاصرة حاليا خصوصا إشكالية اإلرهاب، ولكن ال بد أن 
تكون هناك تعبئة عامة من خالل تدخل جميع املتدخلين خصوصا في 

هذا القطاع الذي نعتبره قطاعا حيويا واستراتيجيا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

الفريق االستقاللي، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرميم 9رعميري:

ةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير املحترم، هاد األرقام اللي قلتو السيد الو8ير، لم نر 

منها أي �ضيء في الجهة التي أنتمي إليها اللي هي جهة سوس ماسة درعة، 

السيد الو8ير اليوم ما وقع بإنزكان نندد به أن يتابع من تحرش بهذه 

الفتاتين، توبعت الفتاتين، هذا ما يجعلنا وما يجعلنا في املا�ضي كفريق 

استقاللي نطالب باستقاللية النيابة العامة السيد الو8ير.

السيد الو8ير، هل هذا استهداف لجهة سوس ماسة-درعة في القطاع 

السياحي؟ السيد الو8ير اليوم األقاليم ديال ور8ا8ات خاصة و8اكورة 

وتنغير تتعرف ركود سياحي، فنادق كبرى السيد الو8ير كانت باألمس 

كتخدم فرص شغل كبيرة اليوم مسدودة السيد الو8ير، عجزتم السيد 

الو8ير كو8ير وكحكومة باش تحلوا هاد اللغز ديال هاد الفنادق اللي كان 

لها موروث تاريخي بهاد املناطق واليوم تسدات في وجه السياح، إقليم 

الركوض،  واحد  و8اكورة كيعرف  اليوم  الو8ير  السيد  ور8ا8ات  ديال 

ركوض سياحي ما نعرف كيفاش غادي نقولو لك السيد الو8ير، األفالم 

تتجي،  بقاتش  ما  الو8ير  السيد  األقاليم  في هاد  كانت  اللي  العمالقة 

ألن الفنادق اللي كان كيستضفهم ما بقاوش، السيد الو8ير الخطوط 

ور8ا8ات قتلتوها في الخطوط السيد الو8ير حبستوا عليها الخط ديال 

يوم الثالثاء، حبستوا عليها الخط ديال يوم األربعاء، السيد الو8ير 

كحكومة أنتم تستهدفون هاد األقاليم وتتحملون املسؤولية، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد الرئيس.
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ةوب ئبرةوعيدرعبدرهللارب وةن رضئيسرف يقرةوسدةولروةوتبميل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

املغرب هو حضارة، 12 قرن على األقل ديال الحضارة هو ثقافة هو 
تعايش بين األجيال وتعايش بين حضارات وبين ثقافات، ولذلك اليوم 
الدستور ديالنا يقر بهذا التنوع كما يقر بعدد من األمور تتعلق بالحريات، 
اليوم البرنامج الحكومي كان واضح وضع على رأس األولويات ديالو هو 
انعاش السياحة ببرامج واضحة، أنا أعتقد سواء ما تعلق بالنقل الجوي 
أو البنية التحتية أو الترويج عموما، أن البلد ديالنا كيقوم بأدوار كبيرة، 
هذا التأثير الخارجي على املغرب يجب أن نستوعبه ألن حنا بلد مستقر، 
بلد اللي اليوم كينعم باألمن واالستقرار كيخصنا نسثمروا، كيخصنا 
نستثمروا في هاد االستقرار السيا�ضي الذي تنعم به بلدنا، ولذلك ال 
بد من تظافر الجهود ديال جميع األطراف، وليس فقط ديال الحكومة 
حتى حنا كفاعلين سياسيين من خالل الخطاب ديالنا كيخصنا نروجو 

للخطاب اللي هو مسؤول واللي هو معتدل، شكرا السيد الرئيس.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، رد السيد الو8ير، تفضلوا السيد الو8ير.

ةوعيدرلحعنرحدةد،رو8ي رةوعي حل:

شكرا للسادة النواب املحترمين، أنا بغيت نقول واحد املسألة ألننا 
كلنا مسؤولين على السياحة، كلنا مسؤولين، املجتمع ككل مسؤول 
على السياحة، الصورة اللي كنعطيو لبالدنا ما كتعطيش حكومة فقط، 
الصورة كنعطيوها الكل، كوسائل إعالم، كبرملانيين، كمجتمع مدني، 
كمدن، كذلك كحكومة، لو أن كان الفشل اللي تكملوا عليه اإلخوان وال 
العجز اللي تكلموا عليه اإلخوان ما نوصلوش ل 10 د مليون سائح، أول 
مرة في تاريخ املغرب كنوصلو ل 10 د املليون سائح، االعتماد على السوق 
الفرنسية ما بداش مع هاد الحكومة بدا من 2001 االعتماد على السوق 
الفرنسية، السوق الفرنسية تعرف مشاكل كبيرة جدا وهاديك املشاكل 
هي اللي كتجعل بأنه تتأثر على التراجع ديال السياحة، لو أنه كان عجز 
ديال الحكومة ما نوصلوش + %18 على السوق األملانية، ما نوصلوش 
%6 8ائد في هاد الفترة ديال األ8مة على مستوى السوق االنجليزية، لو 
أنه ما كانش العمل ديال الحكومة ما كناش غادي راه كان غادي يكون 
العجز أكثر مما كان عليه في 4 د األشهر األولى ديال 2015 مع األحداث 
املتعاقبة اللي كانت وصلنا إلى –%51.5 ،كان ممكن أننا نوصلو إلى 20- 
%، ولكن لوال العمل ديال الحكومة ما كانش غادي نديرو الخط ديال 
مدريد وديال ور8ا8ات، لم نغلق أي خطوط، بالعكس عملنا خط من 
مدريد إلى ور8ا8ات والحكومة تتحمل فيه وتدعم هاذ الخط هذا بالنسبة 
لور8ا8ات، لوال العمل اللي تتقوم به الحكومة ما كانش غادي يتزاد 200 
اللي  ديال الخطوط الجوية خارج الرباط والدار البيضاء، الدينامية 
كتعرفها مراكش كاينة قاعدة ديال 3 قاعدات ديال الخطوط ديال 

الطيران اللي موجودة في أكادير والناس اللي تقول بأن هناك أكادير اللي 
هناك إقصاء، وال هناك تهميش وال ضرب بالنسبة ألكادير بالعكس، 
االستثمارات اللي موجودة في أكادير لم تكن في أي منطقة أخرى، تم 
افتتاح إيمي وضار، اللي هي كلفات 700 مليون ديال الدرهم ألن نحن 
نعمل على تغا8وت والفندق األول خرج وتكلف 5 املليار ديال الدرهم 
فقط يعني بدون يعني أنه التجهيزات اللي موجودة فيها، هناك قصر 
املؤتمرات سيكلف 2 مليار ديال الدرهم، مدينة ديال الترفيه تاماونزا 
اللي غتكلف تقريبا 2.8 ديال املليار ديال الدرهم، هذا عمل مجهود جبار 
تقوم به الحكومة من أجل الدعم ديال اكادير ومن أجل الدعم ديال 
الوجهات كلها ، ولكن ال بد أننا نستوعب الظرفية، الظرفية الحالية 
تأثير كبير جدا للعوامل الخارجية على السياحة املغربية، تأثير كبير جدا 
هناك خلط في األذهان، راه ما�ضي تتوقع لنا غير حنا، راه هاد السياح 
اللي ما كيمشيوش الفرنسيين، ما كيمشيوش للمغرب ما كيمشيوش 
أشنو هو  ملاذا؟  لتركيا،  وما كيمشيوش  ما كيمشيوش ملصر  لتونس 
املشترك بين هادو؟ ألنها دول إسالمية نخلط بين اإلسالم وبين عدم 
االستقرار، ولكن ال بد لنا أن نعمل جميعا من أجل أن نستثمر االستقرار 
الذي ننعم به، كذلك التعبئة التي ننعم بها وكذلك القيادة الرشيدة 
ديال صاحب الجاللة من أجل أن نسوق صورة ديال املغرب، املغرب 

املتعدد، املغرب املستقر واملغرب املنفتح، وشكرا لكم.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الو8ير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  قطاع  إلى 
بسؤال عن االستراتيجية الحكومية املتبعة من أجل تقوية االقتصاد 
االجتماعي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوق دضرةوكيحل:

االقتصاد يشكل االقتصاد االجتماعي قطاع أفقي متعدد املجاالت، 
لكن هناك اتجاه نحو تفييء والتضييق على هذا القطاع، حيث سيصبح 
كل قطاع عنده االقتصاد االجتماعي ديالو، لذلك تنتساءلوا عل مآل 
ديال  الخالصات  ومآل  االجتماعي؟  لالقتصاد  الوطنية  االستراتيجية 

املناظرة الوطنية األولى؟ وأنتم تستعدون للمناظرة الوطنية الثانية.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيدة الو8يرة.

ةوعيدةرف طملرم وة9،رو8ي ةرةوصب علرةوتقليديلروةالقتص در
ةالجتم عيروةوتر مني:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةب،
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االقتصاد  معك  متافقة  السؤال،  هاذ  على  النائب  السيد  شكرا 
البالد،  ديال  االقتصاد  في  كبيرة  أهمية  عنده  والتضامني  االجتماعي 
الوطنية  املبادرة  ديال  االنطالقة  بعد  من  كبير  التطور  واحد  وعرف 
للتنمية البشرية من طرف صاحب الجاللة في 2005، من هذاك الوقت 
لآلن العدد ديال التعاونيات اللي هم مكونات أساسية ديال االقتصاد 
االجتماعي والتضامني تضاعف 3 املرات، لذا فقد تم العمل على تنفيذ 

مجموعة من األوراش لتقوية هذا القطاع، ويتعلق األمر:

أوال_ بالقيام بإصدار قانون جديد للتعاونيات الهدف منه هو تنظيم 
املؤسسات، التعاونيات لتساير التحوالت وتبسيط اإلجراءات املسطرية 
للتأسيس، وتقوية وسائل التسيير والتدبير، حيث سيتم بمقت�ضى هذا 
القانون تحسين طرق الحكامة وتمكين التعاونيات من املشاركة مثال في 
الصفقات العمومية، وتقوم الو8ارة حاليا بقافلة تحسيسية للتعريف 

بهاذ القانون.

االقتصاد  إطار  قانون  وبلورة  لوضع  االنطالقة  إعطاء  ثانيا_ 
االجتماعي والتضامني اللي هو مهم وهو األسا�ضي، حيث تم توقيع اتفاقية 
تعاون وشراكة مع منظمة األغذية والزراعة FAO فيJUIN 2015 من 
أجل إنجا8 دراسة لبلورة وصياغة مشروع القانون، وسيتم التركيز فيه 
على نقطتين، األولى تتعلق باالعتماد على املكتسبات التي تم تحقيقها، 

والثانية تتعلق باالستفادة.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الو8يرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوق دضرةوكيحل:

لالقتصاد  املخصصة  امليزانية  في  كبير  انخفاض  تنسجلو  أوال 
 2 الدولة،  كتابة  من  اإلدارية  البنية  في  انكماش  وكذلك  االجتماعي، 
ديال املديريات، مديرية ما عندهاش مدير أكثر من سنة، كذلك غياب 
رؤية حكومية ناظمة وكثرة املتدخلين بنفس األنشطة وبنفس البرامج 
في كل املجاالت املتعلقة باالقتصاد االجتماعي، وشنو هو املصير ديال 
املخططات الجهوية لتنمية االقتصاد االجتماعي اللي صرفات فيه أموال 
باهظة وبقى األمور موقفة اآلن، كذلك في مجال التشريع اليوم تيخصنا 
املنصفة،  التجارة  ديال  وقانون  االجتماعي،  لالقتصاد  إطار  قانون 
غيمكن  اللي  التطبيقية  املراسيم  تيخصو  التعاونيات  ديال  وقانون 
لها تواكبوا راه باقي اآلن مجمد، كذلك تيخص يكون رؤية فيما يتعلق 
بالقطاع التعاضدي، كذلك الجمعيات التنموية اآلن تيخصها تدخل 
في االهتمامات ديال الحكومة، التكوين املستمر لفائدة األطر واملوظفين 
في هذا املجال، أوال التقليص ديال الفاعلين واملوظفين العاملين في هذا 
القطاع، وكذلك التكوين ما تيستافدوش كل املوظفين من التكوين، وما 
كاينش واحد اإلمكانية ديال املتابعة ديال القضايا املتعلقة باالقتصاد 
هذا  وبسيط،  عادي  موضوع  ما�ضي  املوضوع  هذا  لهذا  االجتماعي، 

موضوع يرتبط بتوجهات وباستراتيجية مع األسف البرنامج الحكومي في 
واد والواقع في واد، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

الحماية  توفير  عن  سؤال  إلى  نمر  إضافية؟  تعقيبات  شكرا، 
التقليدية للسيدات والسادة  االجتماعية والصحية لحرفي الصناعة 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرةلحعنرب مشيطل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

الصحية  بالحماية  يتعلق  ديالنا  السؤال  الو8يرة،  السيدة 
واالجتماعية لفئات الصناع التقليديين، هذه الفئة التي عانت لسنوات 
طوال في صمت، تنتظر اليوم تحقيق مكاسب اجتماعية في ظل هذه 
الحكومة االجتماعية، لذلك نسائلكم السيدة الو8يرة، عن اإلجراءات 
الهشة؟  الفئة  لهذه  الحماية  هذه  أجل ضمان  من  اتخذتموها  التي 

وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيدة الو8يرة.

ةوعيدةرف طملرم وة9،رو8ي ةرةوصب علرةوتقليديلروةالقتص در
ةالجتم عيروةوتر مني:

شكرا على هاذ السؤال، التغطية الصحية واالجتماعية هي من أهمية 

ديال هاذ الو8ارة، واللي بغيت نذكر هاذ الصناع فيهم 2 د الفئات، كان 

الفئة اللي هما مأجورين خدامين في املقاوالت وهاذو عندهم التغطية 

الصحية، الفئة الثانية هما الصناع التقليديين املستقلون، فقد عملت 

اعطاتش  ما  ولكن  العناية،  تأمينات  منتوجات  إحداث  على  الدولة 

نتيجة، وبما أن ما عطاتش نتيجة كانوا بعض املبادرات آخرين، تم إنجا8 

دراسة اكتوارية وديمغرافية بدعم من االتحاد األوروبي كأرضية إلرساء 

التقنية  أسسه  ووضع  املستقلين،  لفائدة  الصحية  التغطية  نظام 

ورش  ضمن  النظام  هذا  إحداث  مسألة  إدراج  تم  كما  والقانونية، 

إصالح نظام التغطية الصحية األساسية الذي تسهر عليه لجنة بين 

و8ارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

بناء على نتائج هذه الدراسات وأشغال اللجنة البين و8ارية املذكورة 

تم اعتماد الخيار املتعلق بإحداث تضامين إجبارية يهم األول التغطية 

فيهم  بما  املستقلين  العمال  فئات  لفائدة  التقاعد  والثاني  الصحية 

الصناع التقليديون، وذلك بشكل تدريجي وسيتم تدبير النظامين من 

طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وقد عملت الحكومة على 

إعداد مشروع قانون سيتم...
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ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الو8يرة، تعقيب أحد واضعي السؤال تفضل السيد 
النائب.

ةوب ئبرةوعيدرأحمدرأدضةق:

شكرا السيدة الو8يرة أوال حديثنا اليوم عن فئة هامة في املجتمع 
ال8الت تنتظر، فئات امليكانيكيين، الكهربائيين، الصباغين، الخياطة، 
النجارة، الصباغة ديال الحلي واملجوهرات، الخرا8ة، الفخارين، هاذو 
ذكرت  ملول  أيت  إنزكان  باملناسبة  السؤال،  هاذ  هما عالش طرحنا 
مرتين اللي كنمثلها في هاذ القبة املحترمة، 540 ألف نسمة جزء كبير 
في هاذ إقليم ديال إنزكان أيت ملول من هاذ الفئة اللي جردت اليوم 
اللي كتنتظر من الحكومة إجراء في هاذ املوضوع ديال التغطية الصحية 
وديال التقاعد، صحيح الحكومة الحمد هلل بادرت إلى إصدار قانون ديال 
مشروع املقاول الذاتي اللي اليوم املطلب الرئي�ضي في جميع اللقاءات 
التواصلية اللي كنيديروه مع هاذ الفئة هو هاذ املطلب الرئي�ضي، ولذا 
نسائل الحكومة اليوم من خالل الو8ارة ديالكم السيد الو8يرة، عن 
تقييم ديال السجل الوطني للمقاول الذاتي، تقييم ديال هيئة التدبير 

بلد املغرب من خالل وضع شبابيك للتواصل تقييم ديال برنامج...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية، نمر إلى سؤال عن رؤية 
الفريق  من  املحترمين  والسادة  للسيدات  التقليدية  للصناعة   2015

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل أحد واضعي السؤال.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوسزيزروشهب:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيدة الو8يرة، رؤية 2015 كنظن على مشارف االنتهاء ديالها، 
السؤال ديالنا بكل تركيز واش تحققات األهداف؟ واش لدى الحكومة 

استراتيجية جديدة؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيدة الو8يرة.

ةوعيدةرف طملرم وة9،رو8ي ةرةوصب علرةوتقليديلروةالقتص در
ةالجتم عيروةوتر مني:

اللي بغيت نذكر أن عقد برنامج هاذ االستراتيجية توقع في 2007 
وحدد األهداف واإلجراءات، ولكن الفترة الزمنية اللي كانت موفرة هي 
10 سنوات، بما أنها توقع في 2007 غير 8 السنوات، ومع ذلك مجمل 
األهداف وصلنا لها، كاين بعض األهداف اللي تجاو8ناها، بحال مثال 

القيمة املضافة اللي كانت مسطرة في االستراتيجية هي 8ائد 4 د املاليير 
درهم في أفق 2015، حاليا وصلنا ل 5.6 املليار درهم، بالنسبة لعدد 
املقاوالت الهدف اللي كان مسطر هو 300 مقاولة، وحاليا العدد أكثر 
في  كانتش مسطرة  ما  اللي  برامج  إنجا8  ثم كذلك  مقاولة،   800 من 
االستراتيجية بحال محو األمية الوظيفي اللي درناه مع برنامج تحدي 
األلفية وتكونوا فيه 30 ألف صانع وصانعة، كما تم تعميم مخططات 
اللي كانوا مسطرين هي 6 املخططات لتنمية الصناعة الجهوية تنمية 

الصناعة التقليدية وحاليا وصنا ل 16 مخطط، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرعبدرةوسزيزروشهب:

ولكن  املجهودات،  على  كنشكروك  حنا  الو8يرة،  السيدة  شكرا 
نقول لك بكل صدق رؤية 2015 النتائج غير مرضية، غير كافية السيدة 
الو8يرة، والدليل هو أننا حنا كنشوف الصناع التقليديين دائما وأبدا 
على اتصال بهم، واألسف الشديد كنقولها حنا في الفريق االستقاللي 
بقطاع  املطلوب  بالشكل  تهتم  ال  الحكومة  أن  بأسف شديد نسجل 
الصناعة التقليدية، والسبب واضح، رجعوا السيدة الو8يرة مليزانية 
ديالكم، فامليزانية هزيلة وهزيلة جدا، باهلل عليك واش هاذ امليزانية 
اللي كتعطى للصناعة التقليدية هي اللي غادي تعالج مشاكل الصناعة 
الصناعة؟  ديال  املتراكمة  املشاكل  اللي غتعالج  التقليدية، واش هي 
في  السكن، مشاكل  ديال  املشاكل  الصحية،  التغطية  ديال  املشاكل 
التمويل، مشاكل ديال التسويق، وبالتالي السيدة الو8يرة نبغي نقول 
لك أن الصناع التقليديين اليوم لألسف الشديد كيحسوا بالغبن ألن 
الحكومة ما مهتماش بهم، كيشتغلوا بظروف غير صحية غير آمنة، 

كيشتغلوا في البيوت ديالهم.

ننتظر منكم السيدة الو8ير استراتيجية جديدة ولو أن العمر ديال 
الحكومة ما بقى إال سنة، أنا كنتسائل واش هاذ الحكومة ما فكراتش 
الكالسيكية دالصناعة  املشاكل  دير استراتيجية جديدة وتعالج هاذ 
مهنية  محالت  التقليديين  الصناع  اإلشارة  رهن  وتوضع  التقليدية 
باملجان وتعالج مشكل اللي ما عمر حد تكلم عليه املشكل ديال التأمين، 
اليوم �ضي واحد هللا يحفظ تقطع لو يدو وال وقعات لو �ضي مصيبة مشا 

مسكين هباء منثورا، املشكل...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

حسن  على  الو8يرة  للسيدة  شكرا  إضافية،  تعقيبات  شكرا، 
مساهمتكم في هذه الجلسة، ما بقاش عندك الوقت السيدة الو8يرة، 
وقبل أن أنتقل إلى القطاع املوالي، يوجد بين ظهرانينا وفد برملاني كيني 
يمثل لجنة اإلدارة واألمن القومي برئاسة السيد لونتوماكا، ويسعدني 

بهذه املناسبة إال أن نرحب به وبالوفد املرافق له.
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ننتقل إلى قطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة بسؤال حول 
مخصصات صندوق من أجل دعم الشركات بناء على الفواتير املقدمة 
النيابية  املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  إليه 
لتحالف الوسط، تفضلوا السيد النائب املحترم، من فضلكم السيد 

النائب لكم الكلمة، تفضلوا السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدروسعل:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، حول املحروقات نشر في جريدة املساء بأن هناك 
اختالالت، ما يمكنش السيد الرئيس...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

السيد النائب اعيدو السؤال، تفضل السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدروسعل:

حول املحروقات نشر في جريدة املساء بأن هناك اختالالت في تدبير 
صرف صندوق املقاصة، هذا ما جاء به تقرير املجلس األعلى للحسابات، 
أوال السيد الو8ير ما هي صحة هذه املعلومات؟ ثانيا كيف يتم تدعيم 

غا8وال بواخر الصيد؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الو8ير، تفضلوا.

ةلحك ملر ةملبتدبرودىرضئيسر ةو 8ي ر ةو ف ،ر ةوعيدرمحمدر
ةملكلفرب وشؤو9رةوس ملروةلحك مل:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

ةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

هاذ السؤال هذا هو مرتبط بالتقرير ديال مجلس األعلى للحسابات 
لسنة 2013، وهاذ التقرير تم دراسته على مستوى لجنة مجلس النواب، 
واستخلصنا عدد ديال الخالصات، هاذ ال�ضي اللي كتقول السيد النائب 
فيه واحد الجزء صحيح فيما يتعلق بتدبير الفواتير، ولكن اللي يمكن لي 
نؤكد ليك بما أن هاذ الحكومة مباشرة من بعد ما تحملت املسؤولية 
جعلت حد لهاذ املوضوع، ودخلنا نظام محاسباتي اللي تيخلي املراقبة 
ديال الفاتورة، واملصدر ديال املادة، ونقطة الدخول ديالها، وما تتم 

التصفية إال من بعد ما كيكون اكتمل امللف.

ثانيا، التجأنا إلى مكتب حسابات خارجي اللي تيدير املراقبة جديدة...

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، لكم الكلمة السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدروسعل:

يتم  ما جاوبتنيش كيف  الصراحة  الو8ير على هاذ  للسيد  شكرا 
تدعيم غا8وال بواخر الصيد السيد الو8ير، ألن كاينة بعض االدعاءات 
أنه حتى هو مدعم دائما، حتى هو كيخرج للسوق، واش كاين �ضي مراقبة 

كيف ما درتو هاذ املراقبة هذه؟ وشكرا .

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، تعقيبات إضافية، شكرا، ونمر إلى سؤال حول ارتفاع األسعار 
وحماية القدرة الشرائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
السيد  تفضلوا  السؤال،  واضعي  أحد  تفضل  واملعاصرة،  األصالة 

النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرضشيدرةوسبدي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدرةو 8ي ،

نسائلكم حول التدابير التي اتخذتها حكومتكم فيما يخص ارتفاع 
بعض األسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية؟

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الو8ير.

ةلحك ملر ةملبتدبرودىرضئيسر ةو 8ي ر ةو ف ،ر ةوعيدرمحمدر
ةملكلفرب وشؤو9رةوس ملروةلحك مل:

ةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

هاذ السؤال هذا توضع بتاريخ 16 دجنبر 2014 وجيت عدة مرات 

أمام املجلس وشرحت ليكم كل التدابير املتعلقة بحماية القدرة الشرائية 

ومراقبة األسعار، وجيت قبل شهر رمضان 4 مرات أمام املجلس وقلت 

ليكم اشنو هي التدابير اللي خذات الحكومة في هاذ املجال ملواجهة:

أوال_ التخزين السري وأنتما كتشوفوا وأنا مستعد نعطيكم األرقام 

ديال األسبوع األول من رمضان وراه اعطيناها في بالغ تذاع في اإلذاعة 

والتلفزة ووسائل اإلعالم، وكذلك مقاومة عدم إشهار األسعار، ومقاومة 

ارتفاع بعض األسعار.

واعترفنا أنه كاين ألنه ما عندنا ما نخبعو، كاين الزيادة في الفواكه 

الطرية، وكاين الزيادة في القمرون )crevette( اللي كنستهلكو منه 95 

ألف طن في الوقت اللي كنستهلكو 611 ألف طن ديال السردين.
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ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، التعقيب السيد النائب، تفضلوا.

ةوب ئبرةوعيدرضشيدرةوسبدي:

السيد الو8ير راه القمرون ما كيكلوهش املغاربة كاملين، راه كيكلوه 
غير الناس اللي الباس عليهم، هاذ السؤال حنا كنطرحوه في فريق واألصالة 
واملعاصرة كنعاود دائما نذكرك به، عالش؟ عاود ارتأينا نطرحوه اليوم، 
ألن آخر تصريح ديالكم في سؤال هنا في قبة البرملان، قلت لنا بأنه ما 
غاديش تقيسو الثمن ديال السكر وديال الدقيق وديال البوطا، وهاذ 
التصريح ديالكم ديال األسبوع هذا كتقول بأنه كاينة هناك خطة، اللي 
الحكومة تضع خطة لرفع الدعم على البوطان والسكر والدقيق، حنا 
انتما،  ما بقيناش نفهموا واش الحكومة وانتما هاذ املشكل عندكم 
البراحة  اليوم،  عليها  كنتكلموا  ولينا  اللي  الحكومة  ديال  املصداقية 
لينا خطة  كتجيبوا تصريح وكتقولوا ما نقيصوش، واليوم كتجيبوا 
ديال رفع الدعم، هاذ الدعم هذا أصال راه املغاربة اللي كيخلصوه راه 
من الضرائب ديالهم، وانتم كتعرفو غير التو8يع ديالو، انتما كتحرمو 
الناس من هذاك الدعم راه فضيتوا معهم، الحكومة ديالكم العهد 
ديالها عرفت مجموعة من األمور منها هاذ الزيادات اللي كتقيس الجيب 
ديال املواطن،كيخصكم تعاود تراجعوا أنفسكم وحتى الطريقة اللي 
بغيتو تباشروا بها هاذ اإلصالح، اللي غتقيسو فيه الفاتورة ديال املاء 
والضوء، واش غتعطيو بوطا لعائلة ؟ راه دابا عائلة ما بقيناش نقولوا 
غير األم واألب واألوالد أو وال فيها الجد والجدة واألب ووالدو ووالد والدو، 

كلهم كيعيشوا في نفس الدار، هذاك الكونتور..

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم السيد 
الو8ير.

ةلحك ملر ةملبتدبرودىرضئيسر ةو 8ي ر ةو ف ،ر ةوعيدرمحمدر
ةملكلفرب وشؤو9رةوس ملروةلحك مل:

على كل حال، حنا اتخذنا تدابير ملي جينا باش نحافظو على بالدنا 
وعلى التوا8نات، واألمثلة قدامكم ديال الدول اللي ما حافظتش على 
ونصف  مليار  ترد  باش  قدامكم،  هاهي  كتعيش،  كيف  التوا8نات 
للصندوق الدولي خاص تعطاها 14 مليار. على كل حال خاصنا نحتاطو 
من هاذ ال�ضي، ولكن نقول لك، حنا عندنا واحد املصداقية، راه حنا 
بشرنا بأننا غنصلحو، ولكن ما8ال ما درناهش، نهار تجيو إن شاء هللا 

للحكومة، راه باقي غير عام..

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الو8ير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر 

إلى القطاع املكلف باملاء بسؤال متعلق بالتطلعات املنتظرة من وراء 
اإلستراتيجية الوطنية حول املاء وتدارك النواقص املسجلة في بعض 
املناطق على مستوى الجودة وتعميم اإلستفادة، للسيدات والسادة 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةوعال�سي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

ةوعيدةرةو 8ي ة،

تاونات، مكتب دراسات  التنمية املندمج إلقليم  في إطار مخطط 
بإقليم  املاء  التعميم ديال  املائة من  في   37 مختص، بشكل صادق، 
تاونات اللي كيتعتبر خزان ديال املغرب 45 % من الخزان املغربي، 5 
ديال السدود، 37 % من التغطية. بالنسبة للملوحة، امللوحة كاينة 
والنموذج تيسة، كنا سولناكم السيد الو8يرة قلت لنا ما مات حتى �ضي 
واحد، وأنا غادي نذكرك بأن ما8ال الناس كتعاني وما نستناوش حتى 

يموتو عاد نجيو نقراو عليهم الفاتحة هنايا.

السيد الو8يرة، عن أي استراتيجية نتحدث وحنا كنعانيو بشكل كبير 
جميع املناطق وأحياء في جماعة حضرية، نصف الجماعة الحضرية 
إستراتيجية  أي  للشرب، عن  الصالح  املاء  ما عندهمش  تيسة  ديال 

غادي نتحدثو السيدة الو8يرة؟ وشكرا جزيال.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، جواب السيدة الو8يرة.

ةوعيدةرش ف ترأفيالل،رةو 8ي ةرةملبتدبلرودىرو8ي رةوط قلر
وةملس د9روةمل ءروةوبيئلرةملكلفلرب مل ء:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

أوال كتبغي نشكر السيد النائب على هاذ السؤال ولو أن السؤال 
اللي توصلت به يتعلق باإلستراتيجية الوطنية للماء، وإذا أنني أفاجئ 
بسؤال يعني عنده طابع محلي، على أي إن كانت هناك استراتيجية البد 
يعني من اإلشادة بها هي اإلستراتيجية الوطنية للماء، حيث أن بالدنا 
انخرطت في عملية التحكم في املوارد املائية عن طريق التعبئة املتزايدة، 
سواء عن طريق السدود أو املياه الجوفية، اللي مكنت البالد من تأمين 
حاجيتها من املاء بالخصوص في ظروف كانت ظروف جفاف عسيرة، 

وهاذ اإلستراتيجية اللي كتعتمد باألساس على 3 دعامات:

الدعامة األولى: املتعلقة باألساس في تدبير الطلب، ما نبقاوش فقط 
نتحدثوا عن العرض ولكن نتحدثوا أيضا الطلب عن طريق سن سياسة 

اقتصاد املاء.

الدعامة الثانية: هي تنمية املوارد املائية اإلضافية، سواء عن طريق 
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السدود أو أيضا عن طريق اللجوء إلى بدائل غير تقليدية.

الدعامة الثالثة: هي املحافظة على هذا الرصيد املائي من التلوث.

سيواصل  للشرب،  الصالح  باملاء  التزويد  بتعميم  يتعلق  فيما 
املكتب استثماراته في هذا املجال، باألساس من أجل تأمين التزويد في 
التجمعات الحضرية الكبرى، وأيضا مواصلة البرامج املتعلقة بتعميم 

التزويد في العالم القروي.

تحدثتو السيد النائب على تيسة، وكانت عندي مناسبات عديدة 
معكم بالخصوص قصد إطالعكم على املشاريع املبرمجة بهاذ املنطقة، 
اللي كتجلى باألساس في استغالل املياه ديال سد الوحدة باعتباره أكبر 
معلمة مائية، بحيث أنه مبرمجة 2 ديال املشاريع كبرى، واللي غتستافد 
منها بالخصوص الجماعات القروية بإقليم شفشاون، و8ان، تيسة، 
تاونات، غفساي، القرية إلخ. املشاريع كتعرف بعض التعثرات متعلقة 
باألساس بالتعرضات ديال الساكنة، وهذا أكبر مشكل اللي كتواجهو 
البرامج التنموية في هذا املجال املتعلقة بنزع امللكية، وأيضا التعثرات 
اللي كتعرفوها املتعلقة بفسخ الصفقة مع املقاولة واللجوء أيضا إلى 

طلب عروض جديد قصد تعيين الصفقة.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا ا السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرعم رك دودي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

والبد ما نتفاءلو، ما نشكرو الحكومة على الدور الذي تقوم به، 
الو8ارة  هاذي  الحقيقة،  هاذي  والبيئة،  املاء  و8ارة  باستثناء  ولكن 
الوحيدة ال تقوم بالدور ديالها. ونقول ليك على سبيل املثال السيدة 
الو8يرة املحترمة، حنا عندنا و8ارة املاء والبيئة، ونقول ليك بأنه كاين 
بعض املناطق وأنا غادي نعطيك، 180 كلم ديال املنطقة الساحلية 
كتبدا من البير الجديد حتى لصويرة، طلعت نسبة امللوحة ديالها حتى 
ما بقاتش صالحة ال للشرب وال للفالحة. ما هو الدور اللي كتلعبو هاذ 
الو8ارة ديالكم وكنعرفو بأنه الفيضانات واملناطق اللي هي كانت فيها 
مشكلة في التساقطات املطرية السابقة، ماذا قمت به السيدة الو8يرة 
في هذا الشأن ؟ وكان واحد العدد ديال الوعود من الو8ارة ديالكم ولم 
تقوموا بأي �ضيء في هذا ال�ضيء تواعدو به السيدة الو8يرة. اليوم حنا 

تنعيشو فراغ داخل هذه الو8ارة ديال املاء والبيئة..

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية، تعقيب إضافي ؟ في 
إطار التعقيب اإلضافي، تفضلوا فريق التجمع الوطني لألحرار، العفو 
تفضلوا  بعد،  من  الكلمة  النائب غنعطيك  السيد  لي  اسمح  العفو، 

السيد النائب املحترم الفريق اإلشتراكي.

ةوب ئبرةوعيدرسسيدرب عزيز:

السيدة الو8يرة، في هاذ الصدد ديال استراتيجية املاء، كنساءلوكم 
على سد محمد الخامس اللي كاين في جماعة صاكا في إقليم جرسيف 
اللي هو داخل األرا�ضي جماعة صاكا، ولكن ساكنة صاكا ما كتستافدش 
من هاذ السد، مياه هاذ السد كتم�ضي لجهات أخرى، في حين أنه وضع 

على أرض هاذ الساكنة هاذي، وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار، العفو، الفريق الحركي 
فيما تبقى من الوقت ؟ تفضلوا كاين �ضي حاجة قليلة. العدالة والتنمية 

؟ انتهى الوقت السيد النائب، العفو. فريق التجمع الوطني لألحرار.

ةوب ئبرةوعيدرعم رك دودي:

حنا السيدة الو8يرة بكل صراحة حنا في األغلبية، وال بد ما ندافعوا 
على الحكومة وعلى استراتيجية الحكومة، ولكن كاينة بعض الوعود 
ال  والبيئة،  املاء  و8ارة  وباألخص  الو8يرة  السيدة  بها  تتواعودو  التي 
تقوم بأي، واعدتنا بواحد عدد الوعود، ونعطيك على سبيل املثال 
امللف ديال الفيضانات اللي عرفتو املنطقة ديال جماعة حد حرارة في 
1996، وهاذي 3 مرات ونتوما تتعاودو تديرو إعادة النظر في الدراسة 
وتتقوموا بدراسة، وسنويا منين كنجتامعو معاكم في املجالس اإلدارية 
ديالكم، تتقولوا لينا بأنه راه تعدت البرامج وراه خارجة في budget وراه 
عاد العام غادي تكون الصفقة، من 1976، من اللي كانت املندوبية 
السامية، قبل ما تكون و8ارة كتكون كتابة عامة لو8ارة املاء والبيئة 
وحتى والت اليوم و8ارة منتدبة، وعالش هاذي؟ بأنه حنا شخصيا، أنا 
تنطلب بإ8الة هذه الو8ارة، وتعاود ترجع مندوبية سامية وال مديرية 
عامة وتضم لو8ارة الفالحة ،اللي باش تلعب االستراتيجية ديالها والدور 
مادة  املادة هي  هاذ  بال هو  الفالحي، وكنعرفوا  القطاع  داخل  ديالها 
حيوية، بكل صراحة، ونطلب من السيد رئيس الحكومة، يعيد النظر في 
هذه الو8ارة وتكون مديرية جريئة اللي تخدم القطاع والبالد واملصلحة 

البالد والقطاع الفالحي وال تكون مندوبية سامية..

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيدة الو8يرة للرد على هذه التعقيبات.

ةوعيدةرش ف ترأفيالل،رةو 8ي ةرةملبتدبلرودىرو8ي رةوط قلر
وةملس د9روةمل ءروةوبيئلرةملكلفلرب مل ء:

هاذ  إ8الة  تحبذون  كنتم  إذا  مشكل  عندي  ما  ديالو،  ..التدخل 
الو8ارة، يعني الحكومة ما بقى لها غير عام ويمكن لكم أنكم إذا كنتم 
طرف في التحالف الحكومي تبحثوا على ذلك ما عنديش مشكل. فيما 
يتعلق بتدبير مياه السد، أنا أقول بأن التدبير يكون باألساس بتنسيق مع 
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الفاعلين املتدخلين، يعني و8ارة الفالحة وقطاع املاء الصالح للشرب. 
نحن نعبئ موارد مائية ونضعها رهن إشارة املتدخلين في القطاع الفالحي 
وقطاع املاء الصالح للشرب بتوافق تام وهما اللي كيحددو الجهات اللي 
غادي تم�ضي لها املياه، سواء املدارات السقوية أو الدواوير اللي غادي 

تشملها تزويد املاء الصالح للشرب.

إذا كنت السيد النائب كتعرفوا بأنه هاذ 2 الو8يرات ما قنعوكومش 
في الو8ارة ديال املاء والبيئة هذا املشكل ديالكم، وإذا قلتو بأن كاين فراغ 
فيما يتعلق بو8ارة املاء والبيئة، يمكن لكم تديروا ملتمس للسيد رئيس 
الحكومة قصد إقالة هاذ الو8يرين وسنكون لكم شاكرين، وشكرا لكم 

السيد النائب.

ةوعيدرضئيسرةلجلعلر:

الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الو8يرة  للسيدة  شكرا 
وننتقل إلى القطاع املكلف بالتجارة الخارجية في سؤال عن املراقبة 
الصارمة للمنتوجات املستوردة للسيدات والسادة النواب من الفريق 

اإلشتراكي، تفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةملالرحي:

شك ةرةوعيدرةو ئيسرةملحترم،

السيد الو8ير، نسائلكم في الفريق اإلشتراكي: ما هي إستراتيجية 
الحكومة في املراقبة الصارمة للمنتوجات املستوردة؟ وشكرا.

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الو8ير.

ةوصب علر و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر عب ،ر محمدر ةوعيدر
وةوتج ضةروةالستثم ضروةالقتص درةو قمي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

أود في البداية أن أؤكد للسيد النائب املحترم، على أن موضوع املراقبة 
الصارمة للمنتوجات املستوردة هو كيدخل في صلب املخطط الوطني 
لتنمية املبادالت التجارية. كما أن عملية مراقبة املنتوجات املستوردة 
كتدخل كذلك في اختصاص مجموعة من املؤسسات العمومية، أذكر 
منها ONSSA املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الفالحية، 
التجارة  لو8ارة  التابع  الجودة  مصالح  وكذا  الجمارك،  إدارة  مصالح 
والصناعة واالستثمار. وهي مناسبة، أؤكد لكم السيد النائب املحترم، 
املستوردة  املنتوجات  الصارمة على  املراقبة  تعميم  أن موضوع  على 
يدخل في صلب اهتمام العمل الحكومي. اليوم ما استطعناش نعممو 
اليوم  الو8ارة  والبشرية،  املادية  اإلمكانيات  ملحدودية  نظرا  املراقبة 

كتراقب أكثر من 80 ألف...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا، التعقيب السيد النائب لكم الكلمة.

ةوب ئبرةوعيدرمحمدرةملالحي:

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيد الو8ير، هذا عمل محدود من طرف الحكومة. السيد الو8ير، 
يعني واحد  املغاربة، هناك  ديال  بالصحة  يعني كتستهزأ  هذه شبكة 
املجموعة ديال األمور في جميع األصناف، هناك سمك فاسد، هناك 
اللحوم  مواد غذائية فاسدة، هناك عصائر، هناك معلبات، هناك 
الحمراء، وبالخصوص في هذا الشهر الفضيل السيد الو8ير. من هاذ 
تكون�ضي  وما  يومية  املراقبة  تكون  أن  ندعوكم  الو8ير،  السيد  القبة 

موسمية.

واحد  باكتشاف  قام  اللي  الوطني  األمن  كنحييو  الو8ير،  السيد 
املجموعة د املخا8ن د املواد الفاسدة، كون على أنه الحكومة يعني في 
الحقيقة ما تتقومش بالواجب ديالها السيد الو8ير. السيد الو8ير، هاذ 

الحكومة مسؤولة على صحة املواطنين السيد الو8ير وعلى السالمة..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية تعقيبات ؟ شكرا لكم السيد 
الو8ير عل حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وبهذا نكون قد استوفينا 
طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونمر لتناول الكالم وفق 
املادة 104 من النظام الداخلي. الكلمة للمتحدث السيد النائب املحترم 
يونس مفتاح حول موضوع »أحداث العنف التي تعيشها جامعة سيدي 
محمد بن عبد هللا بفاس وتأثيرها على اجتيا8 االمتحانات« من فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةوب ئبرةوعيدري نسرمفت ح:

نعمرهللارةو حمنرةو حيم.

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

السيدة الو8يرة املحترمة، موضوع هذه اإلحاطة هو األحداث التي 
عاشتها كلية اآلداب وجامعة محمد سيدي محمد بن عبد هللا بفاس 

أساسا.

بداية السيدة الو8يرة، كنتساءلوا واش هاذ الجامعة تابعة للمملكة 
املغربية ؟ واش تابعة للقانون كيسرى عليها القانون املغربي ؟

السيدة الو8يرة، عنف، إرهاب، تخريب، تهديد، تدمير، مقاطعة 
االمتحانات بالقوة، هاذي هي أهم الكلمات اللي كانت في البالغ ديال 
مجلس كلية اآلداب بتاريخ 2015/6/5 دون أن يتم تحريك أي ساكن 
أمام هاذ العصابات املتطرفة ديال النهج القاعدي، أمام هاذ الدواعش 
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الجدد اللي اقتحموا الكلية، خربوا األقسام، خرجوا الطاوالت، قطعوا 
الطريق العام دون أن يكون هناك أي تدخل، باستثناء سطافيط د 
البوليس والقوات املساعدة اللي كاينة في املحيط د الجامعة، لم يكن 

هناك السيدة الو8يرة أي تدخل.

ثانيا السيدة الو8يرة، لم يتم االستجابة لطلبات الحوار اللي طلبتها 
واحد العدد من األطراف الطالبية داخل الجامعة من أجل تدبير مشكل 
االمتحانات. باملقابل، تم الجلوس والتحاور مع هاذ الشرذمة، تم إعطاء 
القضائية، وأحداث  يوم عطلة على االمتحانات يوم إصدار األحكام 

العنف السيدة الو8يرة اللي تلتها.

إعالمي  التعتيم  من  النوع  واحد  نجد  الو8يرة،  السيدة  باملقابل 
مقيت أمام هاذ العنف اللي كيطال الطلبة، كيطال األساتذة، كيطال 
املوظفين. خالل هاذ املدة األخيرة أ8يد من 30 اعتداء دون أن يحرك 
أحد ساكنا، ال مسؤولي الجامعة، ال السلطة املحلية، ال األمن. من 
السيدة الو8يرة، اليوم يجب أن نكشف للناس ولعموم الشعب املغربي 
من يساند هاذ الدواعش؟ من يساند إرهابهم؟ من يشيد به؟ من يقدم 
الدعم املادي واملعنوي؟ هاذو معروفين، أسمائهم، هوياتهم، كول�ضي 

معروف. الجامعة يجب أن تظل فضاء..

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة تفضلوا السيدة الو8يرة.

ةوعيدةرجميللرمصلي،رةو 8ي ةرةملبتدبلرودىرو8ي رةوتسليمر
ةوس ليروةوبحثرةوسلميروتك ينرةألط :

شك ةرةوعيدرةو ئيس،

شكرا للفريق املحترم على إثارة هذا املوضوع. بداية، ال يمكن إال أن 
نسجل بكل أسف ما آلت إليه األوضاع في بعض الكليات، حتى ال نعمم 
ونقول أن موضوع العنف هو موضوع عام، فهو في بعض الكليات، وإال 

فإن أغلب الجامعات املغربية اليوم تعرف سيرا عاديا ويعني تخوض 
امتحاناتها يعني بالسير العادي.

طبعا اليوم الحكومة تؤكد ومن خاللها الو8ارة الوصية على هاذ 
القطاع، أن الحكومة حريصة على توطيد دولة القانون وحريصة على 
تطبيقه، وعدم التساهل مع أي عرقلة للسير العادي ملؤسسة عمومية 
هذه  أن  مفروض  اللي  وبالتالي،  العلمي.  والبحث  بالتكوين  مكلفة 
املؤسسة وهذه املؤسسات العمومية هي مؤسسات للحوار والتسامح 

وإنتاج املعرفة.

اليوم ال يمكن أن نقبل، بأي شكل من األشكال، استغالل الحرم 
وتهدد  العمومي  للمرفق  العادي  السير  تعرقل  ملمارسات  الجامعي 
سالمة الطلبة والباحثين واألساتذة واملوظفين، وفي أحيان كثيرة تقع 
الجامعي  بالحرم  لهم  عالقة  ال  أشخاص  من طرف  االختالالت  هذه 
فيه  تعرف  في وضع  يقع  أن هذا  الطلبة، خاصة  يحملون صفة  وال 
املستوى  على  بذلت  التي  املجهودات  من  املغربية مجموعة  الجامعة 
االجتماعي. فعلى املستوى االجتماعي، معلوم أنه بذلت مساعي كثيرة 
في الفترة األخيرة على مستوى املنح، توسيع قاعدة املنح، توسيع عدد 
املستفيدين، رفع يعني من املنح، يعني مجموعة من التدابير اتخذت في 
املستوى االجتماعي، منها التغطية الصحية اللي القانون اليوم يناقش، 
مشروع القانون بدأت مناقشته اليوم في مجلس املستشارين، مجموعة 
من التدابير االجتماعية اتخذت ومع ذلك يظل اإلصرار من طرف بعض 
الفئات اللي هي محدودة جدا على أن يعني إخراج الجامعة املغربية من 
دورها الحقيقي. طبعا على مستوى مجلس الجامعة، ألنكم تعلمون أن 

الجامعة في إطار القانون 00.01 فهي جامعة مستقلة...

ةوعيدرضئيسرةلجلعل:

شكرا للسيدة الو8يرة، فننتقل إن شاء هللا بعد هذه الجلسة وبعد 
شكركم، ننتقل إلى الجلسة التشريعية إن شاء هللا.
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محر رةلجلعلرةوع نسلروةلخمعي9رنسدرةمل ئتي9

ةوت ضيخ: الثالثاء 13 رمضان 1436 ه)30 يونيو 2015م(.

ةو ئ سل: السيد راشيد الطالبي العلمي، ريس مجلس النواب.

8واال  الواحدة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرون  ةوت قيت: 
والدقيقة العشرون.

جدولرةألعم ل: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   34.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون 

الجماعات الترابية في إطار قراءة ثانية له؛

43.15 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .•
بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 16 جمادى اآلخرة 1436 )6 ابريل 

2015( بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 املتعلق بمدونة اإلنتخابات؛

مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف املهنية؛ .•

مشروع قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
17.95 املتعلق بشركات املساهمة في إطار قراءة ثانية له.

ةوعيدرضةشيدرةوط وبيرةوسلميرضئيسرمجلسرةوب ةب،رضئيسر
ةلجلعل:

ةوع دةرةو 8ضةءرةملحترم 9،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
على مشاريع القوانين التالية:

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   34.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون 

الجماعات الترابية في إطار قراءة ثانية له؛

43.15 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .•
بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 16 جمادى اآلخرة 1436 )6 أبريل 

2015( بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 املتعلق بمدونة اإلنتخابات؛

مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف املهنية؛ .•

مشروع قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
17.95 املتعلق بشركات املساهمة في إطار قراءة ثانية له.

إذن على بركة هللا، نبدأ باملشروع األول وهو مشروع قانون تنظيمي 
رقم 34.15 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في إطار قراءة ثانية له، 
وأقترح أن أعطي الكلمة للسيد الو8ير لتقديم املشاريع القوانين الثالث 

دفعة واحدة، السيد و8ير الداخلية.

ةوعيدرةوش قيرةور يسرةو 8ي رةملبتدبرودىرو8ي رةودةخليل:

نعمرهللارةو حمنروةوصالةروةوعالمرعلىرأش فرةمل سلي9.

ةوعيدرةو ئيسرةملحترم،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

يشرفني أن أعرض أمام مجلسكم املوقر، كما جاء في تدخل السيد 
الرئيس، ثالثة مشاريع قوانين. املشروع األول وهو رقم 34.15 في قراءة 
املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  ثانية، 

بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

لقد سبق ملجلسكم املوقر أن صادق على املشروع املذكور، غير أنه 
عند إحالته على مجلس املستشارين، طرحت مسألة وضع األساس 
القانوني الذي يسمح للنساء بالترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، 
وذلك حتى ال يفهم من أحكام القانونين التنظيمين املتعلقين على التوالي 
بالجهات والجماعات، أن الترشيح لرئاسة املجلس ينحصر في املترشح 

املرتب على رأس الئحة الترشيح.

وتفاديا لكل تأويل قد ينتج عنه حرمان النساء من الترشح لرئاسة 
مجلس الجهة أو الجماعة، قام مجلس املستشارين بإدراج تعديل على 
املادتين 85 و134 من مشروع القانون التنظيمي رقم 34.15 السالف 
الذكر، ينص على أن املترشحة الواردة إسمها في املرتبة األولى، بالنسبة 
للجزء املخصص للنساء، تعتبر بمثابة رأس الالئحة ولها نفس الحقوق 
املخولة لرأس الئحة الترشيح املعنية، سواء برسم االنتخاب ملنصب 
رئيس الجهة أو ملنصب رئيس مجلس الجماعة. هذا هو التعديل الوحيد 
الذي تم إدخاله من طرف مجلس املستشارين على مشروع القانون 
التنظيمي رقم 34.15 واملعروض على أنظار مجلسكم املوقر، في إطار 

القراءة الثانية للمشروع للمصادقة عليه.

رقم  بقانون  املرسوم  على  باملصادقة  الثاني  القانون  مشروع 
2.15.260 الصادر في 6 أبريل 2015 بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 
املتعلق بمدونة اإلنتخابات. هذا املشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام 
الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على أنه يمكن للحكومة أن تصدر 
خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر 
في كال املجلسين، مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد املصادقة عليها 
من طرف البرملان خالل دورته العادية املوالية. ويتعين التذكير، أن 
اللجوء إلى اعتماد صيغة مرسوم بقانون، فرضته ضرورة التدبير الجيد 
للعامل الزمني لإلعداد لالستحقاقات االنتخابية املهنية التي مرت، في 
أفق التحضير النتخاب أعضاء مجلس املستشارين في أحسن الظروف 

واآلجال.

24.15 املتعلق بالغرف املهنية، وهو يندرج  مشروع القانون رقم 
بهذه  املقبلة.  االنتخابية  لالستحقاقات  املواكبة  اإلجراءات  إطار  في 
املناسبة، أود أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس لجنة القطاعات اإلنتاجية 
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وكذا للسيدات والسادة أعضاء اللجنة على مشاركتهم خالل أشغال 
اللجنة وعلى مساهمتهم القيمة التي مكنت من تجويد النص وتحسينه.

القانونية  اآلثار  ترتيب  يتوخى  أنظاركم  على  املعروض  املشروع 
عن التصور الجديد املعتمد بالنسبة للغرف املهنية والذي ينبني على 
أساس إحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة، بالنسبة لكل من 
الغرف الفالحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة 
التقليدية، في إطار مواكبة مبادئ الجهوية املوسعة بغية ضمان تطابق 
في تقطيعها  للجهات  الترابي  النفوذ  املهنية مع  للغرف  الترابي  النفوذ 
الجديد الذي يتضمن 12 جهة. ومشروع القانون السالف الذكر الذي 
يحتوي على مادة فريدة، يروم وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة 
عملية إحداث الغرف الجهوية الجديدة التي ستنبثق عن االنتخابات 

التي ستمر يوم 7 غشت 2015 والتي ستحل محل الغرف القائمة.

ومن أجل تمكين الغرف الجديدة من الحلول مكان الغرف القائمة، 
نقل  على  ينص  القانون  مشروع  فإن  والتزاماتها،  حقوقها  جميع  في 
جميع الحقوق والتزامات الغرف الحالية إلى الغرف الجديدة املحدثة 
واملنقوالت  العقارات  كل  نقل  على  ينص  كما  الجهات،  صعيد  على 
والقيم املوجودة في حو8ة الغرف القائمة تلقائيا إلى ملكية الغرف التي 
تحل محلها، مع إعفاء هذا النقل من أي تكاليف مادية لتفادي إرهاق 
ميزانية هذه الغرف، خاصة ما يتعلق منها برسوم املحافظة على األمالك 

العقارية.

بالغرف  والعاملين  املوظفين  وحقوق  مكتسبات  على  وللحفاظ 
القانون على أن ينقل كل ما يرتبط بتسيير  القائمة، ينص مشروع 
شؤون املوظفين واملستخدمين واألعوان املزاولين مهامهم إلى الغرف 
الجديدة التي ستحل محلها. كما يتضمن املشروع مقتضيات انتقالية 
تهم املوظفين واملستخدمين بالغرف املهنية، وكذا ممثليهم في حظيرة 

اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء.

وتتوخى هذه املقتضيات تحقيق هدفين اثنين، يتمثل أولهما في األخذ 
بعين االعتبار بجميع الخدمات املؤداة من طرف املوظفين واملستخدمين 
املزاولين مهامهم بالغرف القائمة لتحتسب لفائدتهم بالغرف املهنية 
اإلدارية  اللجن  أعضاء  استمرار  في  الثاني،  الهدف  ويتمثل  الجديدة. 
املتساوية األعضاء املختصة إ8اء مستخدمي الغرف املهنية القائمة، 
الرسميين منهم والنواب، واملنبثقين عن اقتراع 3 يونيو 2015 في مزاولة 
مهامهم بصفة انتقالية وخالفا لجميع األحكام املخالفة إلى غاية انتهاء 
مدة انتدابهم في ما يتعلق بتمثيل املوظفين واملستخدمين، سواء في 
لجان الترقي أو اللجان التأديبية أو في تتبع القضايا ذات الصلة باملسار 

املنهي ملستخدمي الغرف املذكورة.

املشروع  فإن  القانون،  هذا  أحكام  تنفيذ  كيفيات  وبخصوص 
ينص على أن تحدد هذه الكيفيات بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة 
الحكومية الوصية على القطاع املعني. شكرا على انتباهكم، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةوعيدرةو ئيس:

شكرا السيد الو8ير، و8ع التقرير؟ و8ع التقرير. نمر إذن إلى عملية 
التصويت.

كما  التنظيمي  القانون  مشروع  من  للتصويت   85 املادة  أعرض 
صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 134 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

امتناع؟  للتصويت:  برمته  التنظيمي  القانون  مشروع  أعرض 
إذن خصنا نحسبو، كل فريق، تسهلوا لنا املأمورية. كل رئيس فريق 
 33 الرئيس  السيد   ،32 الدين،  نور  ال�ضي  الرئيس،  السيد  يعطينا، 
االتحاد االشتراكي، 100، التحالف 4، 9، 33 حسبتي ال�ضي التهامي، 
أنا دالجميع، 34، ال�ضي عبد القادر 32. إذن 33 االتحاد االشتراكي؛ 9 
االتحاد الدستوري؛ 34 البام؛ 32 االستقالل؛ 19PPS ، 53 التجمع، 

خليني أنا ماتحسبنيش أنا دالجميع، 100 في 32 في 4.

أعرض املشروع برمته للتصويت:

املوافقون: 208

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 109

ي .9 ر مش وعرق ن 9رتبظيميرضقمر ص دق مجلس النواب على 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب 

أعضاء مجالس الجماعات الترابية في قراءة ثانية له.

مشروع قانون رقم 43.15 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون 
رقم 2.15.260 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1436 )6 أبريل 2015( 

بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات.

عملية التصويت:

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يق�ضي  ي . 9  ضقمر ق ن 9ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
من   16 في  الصادر   2.15.260 رقم  بقانون  املرسوم  على  باملصادقة 
جمادى اآلخرة 1436 )6 أبريل 2015( بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 

املتعلق بمدونة االنتخابات.

مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف املهنية.

التصويت هناك  إلى عملية  املرور  التصويت، قبل  إلى عملية  أمر 
خطأ مادي جا في واحد الصيغة يقرأ يعني »انتقائية« هي »انتقالية« غير 

للتصحيح خطأ مادي.

إذا أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة للمشروع القانون كما 
صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.
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يتعلق  ي .09ر ضقمر ق ن 9ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
بالغرف املهنية.

شكرا لكم السيد الو8ير الداخلية على املساهمة، نمر إلى مشروع 
قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق 
بشركات املساهمة في قراءة ثانية له، الكلمة لكم السيد الو8ير لتقيم 

مشروع القانون.

ةوصب علر و8ي ر ودىر ةملبتدبر ةو 8ي ر عب ر محمدر ةوعيدر
وةوتج ضةروةالستثم ضروةالقتص درةو قمي:

أش فر علىر وةوعالمر وةوصالةر ةو حيمر ةو حمنر هللار نعمر
ةمل سلي9روعلىرآوهروصحبهرأجمسي9.

ةوعيدرةو ئيسرةملحترم،

ةوعيدةتروةوع دةرةوب ةبرةملحترم 9،

ةوعيدرةو 8ي رةملحترم،

يشرفني ويسعدني أن أقف مرة أخرى أمام مجلسكم املوقر لتقديم 
مشروع قانون رقم 78.12 املغير واملتمم للقانون رقم 17.95 املتعلق 
بشركات املساهمة، وذلك في قراءة ثانية بعد إحالته على مجلسكم، 
تبعا لبعض التعديالت التي أدخلها مجلس املستشارين على مقتضيات 

مشروع هذا القانون.

السيدات  الرئيس، حضرات  السيد  الصدد  في هذا  لي  واسمحوا 
على  املحترم،  ملجلسكم  واالمتنان  الشكر  ببالغ  أتقدم  أن  والسادة، 
الدعم اإليجابي واملتواصل للمبادرة الحكومية الرامية إلى تأهيل اإلطار 
القانوني لشركات املساهمة، والسعي إلى جعله أحد الركائز األساسية 
فرص  وتوفير  االستثمارات  واستقطاب  االقتصادي  اإلقالع  لتحقيق 
الشغل وتحسين املنظومة املقاوالتية الوطنية وضمان تنافسيتها بما 
يمكن بالدنا من تحسين توقعها في مجال مناخ األعمال. والشكر موصول 
كذلك للسيد رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية ومن خالله إلى 
باقي أعضاء اللجنة الدائمة، على روحهم اإليجابية والبناءة وتفاعلهم 
الخالق واملثمر، وجودة تدخالتهم التي مكنت من إثراء دراسة مشروع 
هذا القانون، والذي توج في األخير بالتصويت باإلجماع من قبل اعضاء 

اللجنة.

والسادة، فقد حظي هذا مشروع  السيدات  ولإلشارة، حضرات 

القانون بالتصويت وباإلجماع كذلك داخل مجلس املستشارين. وإن 
مجمل التعديالت التي تم إدخالها على النص هي مقتضيات شكلية، 
وإن كانت ال تخلو من أهمية تتوخى باألساس تحسين صياغة هذا النص 
الضمانات  كافة  توفير  من  يمكننا  بما  وأحكامه  مقتضياته  وتجويد 
إلصدار قانون يكون في مستوى اللحظة السياسية التي تعيشها بالدنا 
وفي مستوى تطلعاتنا جميعا، في بلورة نموذج تنموي رائد كما يرتضيه 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، آملين في الختام أن يحظى 
مشروع هذا القانون كذلك بالتصويت باإلجماع داخل مجلسكم املوقر 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةوعيدرةو ئيس:

شكرا لكم السيد الو8ير، نمر إلى عملية التصويت.

للتصويت  التي سنعرضها  املواد  من  وتتضمن عددا  األولى  املادة 
تباعا.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

إذن أعرض املواد: 41-58-97-121-280 للتصويت كما صادقت 
عليهم اللجنة: إجماع.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  برمتها  األولى  املادة  أعرض 
إجماع.

املادة الثانية وتتضمن عددا من املواد التي سنعرضها للتصويت 
تباعا.

املادة 58 مكررة مرتين- املادة 97 مكررة- املادة 97 مكررة مرتين- 
املادة 106 مكررة- املادة 121 مكررة- املادة 193 مكررة- كما صادقت 

عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة الثانية برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته: إجماع.

يق�ضي  0 .78ر ضقمر ق ن 9ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة في إطار 

قراءة ثانية له، شكرا لكم ضفسترةلجلعل.
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