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التالية:

- إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛
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محضرثللجليلثلارلبعلثولا م ني7

لات ريخ: االثنين 13 شعبان 1439ه )30 أبريل 2018م(.

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

لاتوقست: ثالث ساعات ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة 
الرابعة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولث
الحكومية التالية:

- إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

- كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛

- الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي؛

- كتابة الدولة املكلفة باملاء؛

- الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛

املدني  واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلفة  املنتدبة  الوزارة   -
الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

- كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي.

لايسدثعشدثلاولحدثلألنص ر4ثرئيسثللجليل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

افتتحت الجلسة،

لايسدثلاوزير،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو7،

يخصص مجلس النواب هذه الجلسة لألسئلة الشفهية في إطار 
 30 الجلسة  هاته  أعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي،  العمل  مراقبة 
سؤاال شفهيا، تهم: قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
وسياسة املدينة؛ القطاع املكلف بالنقل؛ الصناعة واالستثمار والتجارة 
املغاربة  املاء؛  من:  بكل  املكلفة  القطاعات  ثم  الرقمي.  واإلقتصاد 
واملجتمع  البرملان  مع  والعالقات  الهجرة؛  وشؤون  بالخارج  املقيمين 

املدني؛ والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي.

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

لايسدةثعزوه ثلاعرلكثأمسنلثلملجلس:

بكرلثاكمثلايسدثلارئيس،

أبرفث علىث ولايالمث لاصالةث لارحسمث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي7.

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
 ،2.18.117 بقانون رقم  باملصادقة على املرسوم  27.18 يق�ضي  رقم 
2018 بسن  فبراير  املوافق ل23   1439 اآلخرة  6 جمادى  في  الصادر 

أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات ألغراض جبائية.

ثانيا وعمال بمقتضيات املادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، 
توصلت الرئاسة من السيد رئيس الحكومة بمراسلة تتعلق بسحب 
مشروع قانون رقم 45.16 املتعلق بالجامعة األورومتوسطية بفاس، 
الذي سبق أن أودع لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2016.

وتطبيقا ملقتضيات املادة 66 من النظام الداخلي ملجلس النواب، 
توصلت الرئاسة من السيد رئيس الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
إلى  باإلنتماء  القا�ضي  الفريق  املجلس قرار  يخبر من خاللها  بمراسلة 

املعارضة، وذلك ابتداء من تاريخ 23 أبريل2018.

كما توصلت الرئاسة من السيد مصطفى املنصوري، عضو فريق 
التجمع الدستوري بطلب استقالته من مجلس النواب، وذلك على إثر 
تعيينه سفيرا باململكة العربية السعودية من طرف صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس حفظه هللا.

بخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من تاريخ 23 إلى 30 أبريل 2018، توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب: 56 سؤاال شفويا، 264 سؤاال كتابيا، 30 
جوابا على أسئلة كتابية وتم سحب سؤال شفوي واحد وسحب سؤال 

كتابي واحد، والسالم عليكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

بكرلثلايسدةثلان ئشل،

لاي دةثلانولب،

لايسدلتثلان ئش تثلملحترم ت،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  بقطاع  ونستهلها 
عن  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  للمجموعة  أول  سؤال  في  املدينة. 
برنامج محاربة املدن الصفيحية، فليتفضل أحد السادة النواب أو 

النائبات من الفريق، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثسعسدثلازليد4:

لايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي7،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات التي سطرتها وزارتكم من 
أجل تسريع وتيرة إعالن برنامج »مدن بدون صفيح«؟
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لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

لايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو7،

لايسدثلان ئبثلملحترم،

الجواب في أربع نقط: أوال فيما يخص اإلنجازات، بالتأكيد برنامج 
مدن بدون صفيح أدى إلى تحسين األوضاع السكنية ديال عدد من 
األسر وبالضبط 340.000 أسرة، على أساس أن اإلحصاء األصلي على 
أساسه تبنى هاد البرنامج، كان ديال هاد اإلحصاء في 270 ألف أسرة، 
إذن كان مشكل ديال تحيين هاد اإلحصاء. ولكن اآلن بتحسين أوضاع 
ديال 340 ألف أسرة، استطعنا نحققو تقريبا %80 من واحد اإلحصاء 

الشامل ديال 440 ألف أسرة، إذن إنجاز مهم.

هناك إكراهات، إكراهات نحاول أن نعالجها من خالل واحد العدد 
ديال األعمال : الدعم املالي واملواكبة الالزمتين للرفع من وتيرة إنجاز 
املشاريع املرتبطة بهاد البرنامج؛ تسريع عملية ترحيل األسر إلى الوحدات 
املنجزة؛ كما نعمل على إيجاد صيغ مناسبة لإلستجابة لطلبات األسر 
للحد من  الرقابة  لتشديد  املحلية  السلطات  مع  والتنسيق  املتفرعة 
توسع رقعة األحياء الصفيحية مع توحيد املعايير املعتمدة الستفادة 
ألسر من هاد البرنامج، وكذلك كانت نقطة مهمة هي تعبئة العقار الالزم 

لفائدة األسر.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب للتعقيب تفضلوا.

لان ئبثلايسدثسعسدثلازليد4:

شكرا السيد الوزير على توضيحاتكم، نحن ليس لدينا أدنى شك على 
املجهودات التي تقوم بها وزارتكم، إن مركزيا أو إقليميا، وخير دليل على 
ذلك هو الظرف القيا�ضي الذي تم فيه توقيع وتمويل اتفاقية الشراكة 
مع جماعة »الشراط« من أجل القضاء بصفة نهائية على دور الصفيح، 
وأخص بالذكر هنا مجموعة من الدواوير، وخاصة دوار »الواد« ودوار 
»الصخر«، إضافة إلى الشتات. ولكن هناك مجموعة من املشاكل التي 
ومركبا  تدبرون قطاعا حساسا  الوزير،  السيد  لكونكم  عالقة  تبقى 

ومعقدا.

حل  أجل  من  العاجل  التدخل  منكم  نطلب  الوزير،  السيد 
مجموعة من املشاكل، ويتعلق األمر بجماعة »املنصورية« التي تضم 
أكبر التجمعات السكنية بإقليم بنسليمان حيث أن هناك عمل جبار 

قد أنجز من طرف اللجنة اإلقليمية في عملية إحصاء الجميع، ولكن 
مع األسف الشديد ال زال امللف لم يعرف أي تقدم نظرا لعدم موافقة 

اللجنة الجهوية على تعبئة العقار لفائدة مجموعة العمران.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 
من فريق العدالة والتنمية، ما كاين �ضي تعقيب اإلخوان؟.

لان ئبثلايسدثجم لثلمليعود4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، كنعرفو بأن مدينة تازة من املدن التي فازت 
بجائزة دولية فيما يخص »مدينة بدون دور صفيح« بداية التسعينات، 
ولكن لألسف الشديد هناك تراجع كبير. وبالتالي إضافة للدعم املالي 
الذي يجب أن يتوفر في هاد اإلطار هذا، هناك كذلك ضرورة التنسيق 
العملية  لهاد  عقار  وتعبئة  توفير  أجل  من  الحكومية  القطاعات  مع 
هادي، ألن كما تعلمون اآلن جماعة في، يعني، حاجة ملحة لهاد األمر 

ديال العقار، وبالتالي يجب التنسيق في ذلك. وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

ردكم السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

بالفعل نحاول أن نتغلب على واحد العدد ديال الصعاب وبخصوص 
املسألة ديال العقار، ولكن بغيت نقول هنا، رغم اإلنجازات، أنا مقتنع 
اآلن بأن هاد املقاربة فيما يخص البرنامج ديال »مدن بدون صفيح« 
خصها واحد النوع ديال التصحيح نحو املزيد من املقاربة اإلدماجية 
اللي تتعالج في نفس الوقت اإلشكالية ديال السكن ولكن كذلك قضايا 

أخرى من التشغيل...

لايسدثرئيسثللجليل:

لهما وحدة  إلى سؤالين  اآلن  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
لذا سيتم  القروي،  بالعالم  التعمير  بسياسة  األمر  ويتعلق  املوضوع، 
الوزير.  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة  دفعة  طرحهما 
السؤال األول هو للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

لان ئبثلايسدثكريمثب و4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن واقع سياسة التعمير بالعالم القروي، 
وشكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.. عفوا السؤال الثاني هو للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلارحم 7ثلاعمر4:

لايسدثلارئيس،

لاي دةثلاوزرلء،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي7،

التعمير  مجال  في  الحكومي  البرنامج  تضمنها  التي  اإلجراءات  من 
االلتزام بتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج 
خاص باملساعدة املعمارية والتقنية والهندسية بالعالم القروي، وكذا 
للبيئة  تام  احترام  مع  الصاعدة  املراكز  تهم  مندمجة  مشاريع  بلورة 

الطبيعية والخصوصية املعمارية للعالم القروي.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

شكرا للفريقين املحترمين على هاد السؤال اللي كيتعلق إذن بقضية 
من  اللي  القروي،  بالعالم  والبناء  التعمير  ديال  املسألة  هي  أساسية 
الضروري نعطيوها واحد األهمية قصوى، وحقيقة من األولويات. بما 
أن السؤال املطروح يتعلق بتأطير البناء والتعمير في العالم القروي، كاين 
جوج مراجع لتأطير التعمير والبناء؛ كاين أوال، وثائق التعمير وهنا ال بد 
القول بأن هناك مجهود جبار، بحيث استطعنا بلوغ معدالت للتغطية 
جد مهمة %98 بالنسبة للمجاالت الحضرية وأزيد من %70 بالنسبة 
التجمعات  بأن  نؤكد  أن  كذلك،  يجب،  وكذلك  القروية.  للمجاالت 
التكتالت  لتنمية  بمخططات  تغطيتها  تم  اآلن  كلها  املهمة  القروية 

العمرانية القروية، هذا فيما يخص وثائق التعمير.

أما فيما يخص القانون، نعلم جميعا أن هناك قانون تيطرح بعض 
اإلكراهات هو موضوع جدل، والبد نستمر في النقاش أو التشاور في ما 
يخص هاذ النقطة، ولكن بالنظر لخصوصيات العالم القروي أجازت 
التشريعات املعمول بها إمكانية منح إستثناءات والنزول على الهكتار 
الواحد والسماح بالرفع من عدد األمتار املبنية، وكذا علو بنيات إلى 
غير ذلك من التسهيالت التي شريطة بطبيعة الحال تفادي العمليات 
العمرانية املتفرقة التي بشأنها أن تهدد مميزات هذه املناطق، خاصة 
ضواحي املدن واملدن واملناطق الفالحية والغابوية والساحلية. أنا اآلن 
تنقوم تنم�ضي للوكاالت الحضرية عندي أخبار تتقول بأن تقريبا 80% 
اإلستجابة  تتم  القروي  العالم  في  الرخص  طلبات  من  ل90%  حتى 

إليها باإليجاب، ولكن البد من واحد التصور متكامل، هناك برنامج 
منذ  موجود  البد  اللي  املجانية  والتقنية  املعمارية  للمساعدة  جديد 
زمن، وحقيقة عندنا العزم باش نعطيو واحد القوة وواحد الدينامية 
جديدة، كاين كذلك تشجيع إحداث عمليات بديلة من قبيل التجزئات 
ذات التجهيز املحدود أو التدريجي بمحاذاة الدواوير واملناطق التي تعرف 
ضغطا عمرانيا قويا، أو كذلك هناك توجيه عمل الوكاالت الحضرية 
ضغطا  تعرف  التي  والدواوير  املراكز  من  مجموعة  تحديد  اتجاه  في 
يجب  كذلك  التعمير.  بوثائق  تغطيتها  خاص  وعمرانيا  ديموغرافيا 
البرنامج  القروي والسيما  العالم  في  البرامج  العدد  واحد  أن  اإلشارة 
الوطني ملحاربة الفوارق، الهدف منو أو الرهان منو البرنامج واحد العدد 
واستباقي  متجدد  تعميري  النموذج  واحد  بلورة  هو  كذلك  البرنامج 

بالعالم القروي من خالل...

لايسدثرئيسثللجليل:

التجمع  فريق  تعقيب  الوقت.  انتهى  الوزير، شكرا  السيد  شكرا 
الدستوري.

لان ئبثلايسدثكريمثب و4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

األكيد السيد الوزير على أن الجميع يعتبر اليوم بأن العالم القروي 
هو واحد القطب محوري للبنية الترابية واإلقتصادية للمغرب، لكن 
على الرغم من ذلك فهاذ العالم القروي الزال يعاني من الهشاشة، من 
العزلة ومن خصاص مهول على مستوى البنيات التحتية، على مستوى 
أو  التعمير  أن ملف  التجهيز. مع األسف،  أو على مستوى  الخدمات 
سياسة التعمير في العالم القروي تساهم بطريقة أو بأخرى في تكريس 
هذه الوضعية، سواء من خالل مستوى تخطيط املراكز القروية أو 
توجيهها أو مراقبة توسعها بل أكثر من هذا هنالك اليوم مع األسف لغاية 
يومه، واحد العدد من املناطق القروية ال تتوفر اليوم على تصاميم 
التهيئة والتنمية، إذن فشل وعجز هاذ السياسة التعميرية كنعرفو بأنها 
تترجع ألسباب واقعية؛ كوثائق التعمير كيفما ذكرتو، األنظمة العامة 
األنظمة  كتعدد  قانونية  أسباب  كذلك  أو  املخالفات  كأنظمة  للبناء 
والقوانين العقارية. األمر اللي كيجعل من هاذ ال�ضي أن سياسة التدخل 
في بعض األحيان ملعالجة بعض امللفات العالقة على مستوى التعمير، 
وهذا على واحد املجموعة ديال املشاريع اللي من شأنها أنها تساهم في 
التنمية يجعل من آليات التدخل معقدة إن لم نقل مستحيلة، فبالتالي 
كنصبحو أمام سياسة تعمير في عوض أن تساهم في تحقيق التنمية 
في جهة  أكثر  كثيرة وهي  الحالة هي  األمثلة على هاذ  التنمية،  تعرقل 
الغرب، وإيال جات الفرصة ممكن نعرضوها ليكم إذن حنا بحاجة إلى...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. تعقيب الفريق الحركي تفضلوا 
السيد النائب.
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لان ئبثلايسدثعشدثلارحم 7ثلاعمر4:

كلنا  الجميع  يعلم  كما  القيم،  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 
برمته  التعمير  قانون  القروي  بالعالم  ليس  التعمير  قانون  قرويون، 
يعرف إشكاالت عديدة، بل أقول خطيرة لساكنة هذه املنطقة ألننا 
العويص  املشكل  القروية وكرؤساء جماعات قروية  للمنطقة  ننتمي 
وأمامنا هو التحدي ديال البناء. ملاذا؟، ألن كنا كنطمح نتقدم كرؤساء 
جماعات، ولكن نتأسف ألن تقلص اختصاصات رؤساء الجماعات، 
على سبيل املثال كالقانون السابق رقم 66.12، فالبد من تعديل هذا 
القانون حتى يأخذ بعين االعتبار الخصوصيات ديال الجماعات القروية 
أو الجماعات برمتها. وفي انتظار ذلك، يجب إيجاد حلول عاجال كتفعيل 
البرنامج الخاص باملساعدة املعمارية والتقنية والهندسية بصفة عامة، 

مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات التقنية إلى آخره...

جماعات،  كرؤساء  نحن  املحترم،  الوزير  السيد  الرئيس،  السيد 
بل أقول شبه راحلين ألن الهجرة مستمرة، االقتصاد واقف، البناء في 
الحقيقة هو املحرك األسا�ضي ليس بالجماعات القروية فقط وإنما على 

الصعيد الوطني، ألن البناء ملا يقوم مقاول بمقاولة معينة يتعمم...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثموال4ثهش مثلمله جر4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، كلمة املجانية في وثائق التعمير بالنسبة العالم القروي 
سمعناها بزاف داملرات، سمعناها من عند الوزير السابق، سمعناها في 
مناقشة قانون املالية، سمعناها في الغرفة يعني املواطن دا في ودنيه 
املجانية. على أرض الواقع قانون املالية ما فيهش وال بند يشير بأن كاينة 
ميزانية أرصدت للمجانية، يعني كتزيدو توسعو الهوة ما بين السيا�ضي 
واملواطن. وفي جواب كتابي جاوبتينا السيد الوزير، على جماعة »سيد 
املختار«، اعترفتو بأن كاينة 55 رخصة في سنة 2017، كظن بأن جماعة 
»سيد املختار« فيها 55 رخصة السيد الوزير؟، كفى من العبث، نقولوا 
للمواطنين الواقع، ورينا بند في قانون املالية فيه كتكلمو على املجانية 
ديال 2018 ما كاينش، ناقشنا معكم قانون املالية مع الوزير السابق، 
تكلمنا كنوجدو، إيوا سيرو حتى توجدو واجي قولوها للمواطن، املواطن 
كيم�ضي عند رئيس الجماعة كيقول انتما ما بغيتوش ديرو لنا املجانية 

وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لان ئبثلايسدثمحمدثلاع م ني:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، كنتساءلو على املرسوم من 2013 وحنا كنستناوه ما 
عرفناش هاد املرسوم فين وصل، غير قولوا لنا هاد املرسوم فين هو؟. 
السيد الوزير، املواطن في العالم القروي في الجبل باغي يزيد بيت ممنوع 
باش يزيد هاديك البيت، إذن خاص إجراءات عملية باش هاد العالم 
القروي يمكن يبني بيت لولدو وال يزوج �ضي واحد من اوالدو، وبالتالي 

هاد املسألة راها مستعجلة املرسوم خاصو يخرج.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟، الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
التعقيبات.. عفوا السيد الوزير، هناك تعقيب إضافي آخر من فريق 

التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

لان ئبثلايسدثحينثعوك ب :

بكرلثلايسدثلارئيس،

الطلبات  ديال   90% الرخص  ديال   90% ما�ضي  الوزير،  السيد 
القروية  الجماعات  الطلبات رؤساء  ديال   90% ملاذا؟، ألن  بالرفض 
ونرى أي جماعة قروية ما كندفعوهاش كاع للعمالة، ألن مرفوضة من 
األول، الناس كيقول لك بغيت غير نبني بيت وصالون لولدي كنقولو 
لو ما عندكش الحق ألن القانون ما مسموحش لك، القانون الحالي 
ما كيستاجبش للواقع الحقيقي ديال العالم القروي ال اجتماعيا وال 

اقتصاديا وال ثقافيا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات.. الزال تعقيب آخر 
امللف فيه تعقيبات إضافية كلها، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة من 

الفريق الحركي.

لان ئشلثلايسدةثحكسملثبلثقي و4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

العالم  ال  لساكنة  بالنسبة  مجحف  فهو  هذا  القانون  هاد  فعال 
القروي وال هوامش الحواضر، فما يمكن ليناش هاد القانون ما يمكن 
ليناش نطبقوه على هاد الساكنة ألن االرتفاع ديال التكاليف وأن بزاف 
د األمورات اللي هما مستغنيين عليها، donc لهذا حنا كنطالبو بخلق 
-carrément- خلق واحد الوكالة قروية هي اللي غادي يمكن لها غادي 
تقوم بالدراسة ديال كل ما يهم العالم القروي. الوكاالت الحضرية راهم 
ديباساو األشغال ديالهم ما يمكن لهمش يهتموا باملشاكل ديال العالم 
القروي. وحنا كنقولو هذا الوكالة القروية البد منها ما عندناش الحل، 
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وراه الرؤساء دالجماعات كلهم راه عارفين املشاكل اللي كيتخبطو فيها، 
اإلقتصاد  القروي، عجلة  العالم  في  راه واقف  البناء  دابا  والساكنة 
موقفة، الناس دابا راه والت الهجرة، بحال ايال كنشجعو كنقولوا لهاد 

الناس أجيو هاجروا للمدينة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة. الكلمة للسيد الوزير إن لم يبقى 
تعقيب إضافي للرد على التعقيبات، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

بالنسبة للقانون، بالتأكيد خاصنا املزيد من التشاور باش نغيروه، 
باش نطوروه، ولكن أؤكد بأن التوجه العام هو نحو واحد الليونة ومرونة 
كبيرة ملنح إستثناءات عندما األمر والحالة تبرر ذلك، باستثناء بعض 
املعيقات اللي تتعلق بطبيعة الحال بضواحي املدن، باملجال الغابوي، 
بالشواطئ، بضرورة الحفاظ على الطبيعة الفالحية لبعض األرا�ضي، 
كذلك األرا�ضي املسقية إلى غير ذلك... كاين ليونة ولكن أنا متافق بأن 

خاص التشاور.

املجانية تتعلق باملساعدة املعمارية والتقنية، واآلن في جميع مجالس 
اإلدارة ديال الوكاالت الحضارية تنمررو واحد التوصية اللي تترفع واحد 
العدد ديال اإلكراهات فيما يخص ضابط ديال الصفقات العمومية 
الخاصة بالوكاالت الحضرية باش يمكن لنا نشتاغلو، وبالنسبة للوزارة 

راه تم تحويل اإلعتمادات للوكاالت الحضرية للشروع في العمل.

ثم النقطة الثالثة اللي بغيت نأكد عليها، بطبيعة الحال خاصنا 
نعالجو قضايا السكن في العالم القروي، ولكن خاصنا واحد النموذج 
بدون  تكلفة  من  لها  ملا  التفرقة  يتفادى  يتجنب  اللي  تعميري جديد 
حنا  جبار  العمل  واحد  يقت�ضي  وهذا  واضحة،  اقتصادية  مردودية 

عازمين على كل حال أننا نجتهد في هاد اإلتجاه.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هناك سؤالين أيضا لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بمآل 
البرنامج الخاص باملساعدة املعمارية والتقنية بالعالم القروي دائما. 
للسيدات  األول  وهما  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة  دفعة  سيطرحان 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثلحينثولعر4:

أبرفث علىث لايالمث ولاصالةث لارحسمث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي7.

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، في الجلسة األولى للبرملان تعهدت الحكومة باتخاذ 
إجراءات استعجالية وكنسطر على هاد الكلمة منها املساعدة املعمارية 
السيد  نسائلكم  القروي.  العالم  في  للمواطنين  والتقنية  والهندسية 

الوزير، فين وصالت هاد املجانية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السؤال الثاني هو للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعشدثلارحسمثولعمرو:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لاي دةثلاوزرلء،

أخولتيثإخولنيثلانولبثلملحترمي7،

السيد الوزير، تبنت الوزارة ديالكم واحد البرنامج خاص باملساعدة 
املعمارية والتقنية والهندسية بالعالم القروي، ومن خاللكم سمعناه في 
الحكومة كيف جا على لسان الزميل النائب املحترم اللي سبقني، املآل 

ديال هاد�ضي فين وصل؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

شكرا للنواب املحترمين على هاد السؤال، اللي تيأكد مرة أخرى 
وحنا متافقين على ذلك، على األهمية اللي خاصنا نعطيو لهاد املسألة 
ديال  البرنامج  هاد  فيما يخص  القروي.  العالم  في  والسكن  البناء  د 
املساعدة التقنية والهندسية املجانية، في الواقع موجود منذ 2002، 
ولكن البد االعتراف بأن ما استطعناش نحركوه، ولحد اآلن ما خدمش، 
ما خدمش. في 2012، 2013 تم التقييم، وتم مراجعة وضع صيغة 
جديدة لهاذ البرنامج على أساس توسيع العرض املقدم ليشمل إضافة 
إلى التصاميم املعمارية املجانية التصاميم املرتبطة بالخرسانة وإعادة 
واملواثيق  التدريجي  التجهيز  بمناطق  الخاصة  وتلك  الدواوير،  هيكلة 
املعمارية واملشهدية إلى غير ذلك... ثم توسيع قاعدة املستفيدين من 
البرنامج ليشمل كذلك املجاالت القروية املغطاة بوثائق التعمير املصادق 
عليها، أخذا بعين اإلعتبار أن املقاربة السابقة استثنت مجاالت قروية 
في أمس الحاجة للبرنامج وبالتالي فوتت عليها فرصة االستفادة منه. أين 
نحن اآلن من التنزيل؟ التنزيل ما يمكن لو يتم إال عن طريق الشراكة، 
الشراكة أوال مع مجالس الجهات، اآلن عندنا 4 ديال اتفاقيات الشراكة 
مع 4 ديال مجالس الجهات: جهة فاس-مكناس، جهة خنيفرة-بني مالل، 
سوس-ماسة، درعة-تافياللت، وكذلك الداخلة-وادي الذهب، خمسة 
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ديال الجهات، أو كذلك بطبيعة الحال بشراكة مع املدرسين املعماريين 
أو مع الطبوغرافيين اللي قابلين يشتغلو بدون مقابل على أساس بطبيعة 
الحال نتكفلو بالتكاليف أو املصاريف. أو مرة أخرى الوزارة راه فوضات 
االعتمادات يعني 12 مليون ديال الدرهم بالنسبة لكل جهة لتفعيل 
البرنامج، وفي مجالس اإلدارة ديال الوكاالت الحضرية رفعنا العراقيل 
القانونية اللي حالت دون نم�ضي نسرعو بالبرنامج، إذن اآلن أعتقد بأن 
جميع الشروط متوفرة باش نعطيو واحد الدفعة لهاذ البرنامج أو هاذي 

هي العزيمة ديالنا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

تعقيب السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 
النائبة.

لان ئشلثلايسدةثع ئشلثإيدبوش:

بكرلثلايسدثلارئيس،

والتقنية  والهندسية  املعمارية  املساعدة  عملية  الوزير،  السيد 
املجانية لصالح العالم القروي يجب أن تواكبها مجموعة من اإلجراءات 
إصدار  وأهمها ضرورة  أهم  منها،  املتوخاة  األهداف  لتحقيق  ضمانا 
عليه  نص  الذي  القائمة  البنايات  وضعية  بتسوية  املتعلق  املرسوم 
الحاالت  مع  التعامل  من  التمكن  أجل  من  وذلك   ،66.12 القانون 
الوضعية  تسوية  عمليات  جذريا  تواكب  أن  يصعب  والتي  القائمة 

لظروف إجتماعية على الخصوص؛

ثانيا- وجوب تصنيف وفرز املجاالت القروية، وأخد بعين اإلعتبار 
بالجماعات  املحيطة  املناطق  املناطق  منطقة،  كل  خصوصيات 

الحضرية، املناطق السقوية، واملناطق الجبلية؛

ثالثا- تبسيط املساطر وتقديم التسهيالت للحصول على التراخيص 
الضرورية، إعادة العمل باللجنة اإلدارية املتنقلة التي تبت في امللفات في 

عين املكان وتمنح اإلستثناءات الالزمة في وقتها؛

رابعا- األخذ بعين اإلعتبار اإلكراهات املتعلقة بالعقار مثل طبيعة 
العقار، املساحة الدنيا للعقار موضوع الترخيص وامللكية، شكرا السيد 

الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة. تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 
السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلارحسمثولعمرو:

السيد الوزير شكرا على الجواب ديالك، وهللا العظيم إيال كالمك 
إيال  كتقول  اللي  ال�ضي  هاذ  راه  القروي  العالم  ولكن  زوين،  أو  حلو 
خرجنا لبرا راه مكاين حتى حاجة من هاذ ال�ضي. السيد الوزير، بغيتكم 

تعرفو راه بيت اليوم إيال راب أو بغى يتبنى، راه حتى واحد ما كيبغي 
يعطي الترخيص، الكل يتهرب من املسؤولية، ال الوكالة الحضرية وال 
الرؤساء، طبيعي الرئيس ما يمكنش يعطي، ألن غيعطي الترخيص يولي 
في املحاكمة. السيد الوزير، هاذ ال�ضي راه بغى التعجيل إيال جينا نتسناو 

أو نبقاو كيف قلتو 2002، هذا 2013، وحنا في 2018 نمشيو ل2024.

السيد الوزير، نعطيك مثال حي بإقليم قلعة السراغنة، العاصفة 
ديال األمطار ضربة جماعة »الهيادنة« األسبوع املا�ضي، الناس دابا كاين 
ديورهم اللي رايبين، اليوم بغاو يبنيو ما عندهمش السيد الوزير شكون 
يرخص ليهم، الكل يتهرب، إقليم قلعة السراغنة، نعطيك أنا نموذج حي. 
باإلضافة كيف قال الزميل النائب املحترم الجبل ولوطا، كاين الراجل 
اليوم اللي بغى يبني لولدو بيت، واش هاد الناس دابا فين تنقولو ليهم 
يمشيو، ال غير هذا طلب من فريق األصالة واملعاصرة متوجه ليكم 
السيد الوزير، ومن خاللكم الحكومة ككل، هذا مشكل خاصو يتحل 
في أقرب وقت. وباملناسبة كنقول ليكم هاد الكارثة اللي ضربات جماعة 
»الهيادنة« في إطار التضامن الحكومي، بغيتكم السيد الوزير، ومعانا 
اإلعتبار وتشوفو من  بعين  ياخذوها  باش  وزراء آخرين هنا كيسمعو 
حال دوك الناس راه كاين اللي كانوا عندو البهايم ما بقاو، راه كاين اللي 
عندو الفالحة ديالو راه مشات كلها، راه كاين اللي زارع 6 هكتارات ديال 
الكمونة، ويتمنى راه مشات كاملة، باإلضافة لهاد ال�ضي اللي قلت ليك 

ديال املاء، املاء راه دخل للناس للديور، راه حالة كارثية...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير للرد على التعقيبات.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

بطبيعة الحال، الحالة اللي ذكرتي ديال قلعة السراغنة مثل جميع 
الحاالت الخاصة يجب ويجب املعالجة ديالها والوقوف عليها عن كتب. 
التوجه العام اللي حنا ماشيين فيه اللي بطبيعة الحال املسائل القانونية 
تتعلق بمشاكل  القضايا أساسية  تعرقل حل بعض  لهاش  يمكن  ما 
الناس، والتشريعات الحالية تتمكن من واحد العدد اإلستثناءات باش 
نعالجو هاد القضايا. إذن هاد القضايا من حقكم تطرحوها ونعالجوها 

بكل روح التشاور واإلنصات.

هذا  عرف   ،66.12 ديال  التطبيقية  املراسيم  يخص  فيما  ثم 
موضوع ديال نوع من القلق نوع من التأخر، اللي نقول ليكم بأن كاين 
اشتغال فيما يخص هاد املسألة، وأننا في القريب العاجل غادي نّزلو 
هاد املراسيم ألن خاصنا نرفعو واحد النوع من الضبابية واللي خاصها 
العالم القروي، والليونة  بالفعل اإلشكالية ديال خصوصيات  تعالج 

الضرورية في تطبيق القانون.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن الوكاالت الحضرية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعزيزثبنبرلهسم:

بكرلثلايسدثلارئيس،

تعاني شغيلة الوكاالت الحضرية من غياب نظام أسا�ضي موحد. لذا 
نسائلكم السيد الوزير، متى سيتم إنصاف شغيلة هذا القطاع الحيوي 

وإخراج نظام أسا�ضي عادل ومنصف لهذه الفئة؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

شكرا على هذا السؤال، وبطبيعة الحال هاد املسألة ديال القانون 

األسا�ضي ديال الوكاالت الحضرية، بصفة عامة املسألة ديال األوضاع 

أساسية.  مسألة  الحضرية  الوكاالت  ديال  للشغيلة  واملعنوية  املادية 

القانون أسا�ضي موحد على جميع  بأننا خاص واحد  وحنا مقتنعين 

الوكاالت، واللي تيراعي األهمية والدور املهم ديال الوكاالت الحضرية 

من أجل دعم اإلستثمار إلى غير ذلك...، وكاين هناك أشواط في صياغة 

وفي وضع هاد القانون األسا�ضي بتشاور مع املركزيات النقابية، وكذلك 

بتشاور مع وزارة املالية. بالفعل كانت املسألة ديال التكلفة ديال هاد 

املشروع اللي اآلن كاين واحد الصيغة، صيغة متفق عليها كاملسألة ديال 

التكلفة، ولكن نجتهد، وبهاذ املناسبة ما يمكن لي إال نأكد ونوه بحقيقة 

وزارة املالية اللي واكبت الوكاالت الحضرية لتوفير الشروط أو الوسائل 

للقيام بواحد العدد ديال األعمال منها بينها املسألة ديال بناء املقرات 

ديال الوكاالت الحضرية، 10 ديال الوكاالت الحضرية وهاذي مسألة 

أساسية ألن األمر يتعلق بأوضاع وظروف ديال اإلشتغال، واللي هي 

بنفسها مرتبطة بجودة ديال الخدمات املقدمة. وفي انتظار الوصول إلى 

واحد اإلتفاق فيما يخص هاذ القانون األسا�ضي، هناك واحد العدد 

مراجعة  طريق  عن  املكتسبات  ديال  العدد  واحد  اإلجراءات،  ديال 

جزئية ومستمرة ملضامينه، فمثال نعطي أمثلة؛ تسوية وضعية جميع 

فئات مستخدمي الوكاالت الحضرية املترتبين في سالليم األجور من 1 

إلى 16، وإلغاء الساللم من 1 إلى 7...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

لان ئبثلايسدثمحمدثيوسف:

لايسدثلارئيس،

لاي دةثلاوزرلء،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

البناء  وتنظيم  تخطيط  في  مهما  دورا  الحضرية  الوكاالت  لعبت 
ابتداء  متعددة  شغل  مناصب  وخلق  والحضري،  القروي  بالعاملين 
من شراء العقار، إلى املهندس الطبوغرافي، إلى املهندس املعماري، إلى 
مهندس الخرسانة املصنعة، إلى املقاول، إلى البناء، إلى الكهربائي إلى 
مجموعة كبيرة جدا تشتغل في البناء. ولكن هذا العمل كله يمر عبر واحد 
الرواج اقتصادي من ورائه مستخدمين يعملون في صمت، تمر على 
أيديهم مشاريع مهمة ومهيكلة البد من الحرص على تمحيصها وإخراجها 
في حلة جيدة مع الحرص كل الحرص على تطبيق القانون وتتبع املشاريع 
إلى نهايتها. ورغم املتاعب التي ترافق هذا العمل، واملسؤولية العظمى 
أال نجد مواكبة ملستخدمي الوكاالت الحضرية وتشجيعهم على القيام 

بواجباتهم أحسن قيام.

السيد الوزير، لقد مرت على النظام األسا�ضي الخاص بموظفي 
الوكاالت الحضرية منذ تأسيس أول وكالة حضرية باملغرب زهاء ربع 
قرن، وأسطر على كلمة قانون مؤقت، نظام أسا�ضي مؤقت، ولم يشهد 
النور نظام أسا�ضي منصف وعادل وموحد ومحفز الستجالب األطر 

الكفأة خصوصا من مهندسين وأطر تقنية.

السيد الوزير، لقد مرت الوكاالت الحضرية من منعطفات خطيرة 
أثرت سلبا على مداخيل الجماعات، وفوتت على الخزينة العامة أموال 
طائلة يمكن أن تساهم في دينامية وتشجيع اإلقتصاد الوطني خالل 
له  في األسبوع، والذي كان  أيام  ثالثة  ثالث سنوات من اإلضرابات، 
األثر السلبي على املقاولين والعاملين في قطاع البناء، وتكللت بوعود 

ومسودات أنظمة أساسية استهالكية سرعان ما قبرت...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيدة النائبة من الفريق اإلشتراكي.. التقدم واالشتراكية تفضلوا.

لان ئشلثلايسدةثسع دثلازليد4:

املشكل  لواحد  نشيرو  بغينا  الفرصة  كنغتنمو  الوزير،  السيد 
اجتماعي اللي كتعاني منو العديد من األسر املغربية بصفة عامة واألسر 
بحي الرياض وحي السالم بمدينة بوزنيقة بصفة خاصة. األسر السيد 
الوزير، اللي شرات بقع أرضية من عند الناس اللي استفدات من إعادة 
اإليواء لقات مشكل فهاديك العملية ديال إعادة يعني عملية إعادة 
االستفادة. اليوم السيد الوزير، مع العلم أنهم عندهم اإلثباتات الالزمة 

فواتير ديال املاء والضوء، الضريبة على النظافة...
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

ال أحد يجادل في ضرورة واحد القانون أسا�ضي للوكاالت الحضرية، 
أو البد نستمر في التشاور. أنا استقبلت جميع املركزيات النقابية اللي 
هاد  إلى  لنصل  يستمر  الحوار  هاد  بد  وال  الحضرية،  الوكاالت  ديال 
القانون األسا�ضي، مع العلم أن اآلن كاين واحد العدد املراجعات اللي 
تمكننا من واحد العدد ديال املكتسبات، بديت نذكر واحد العدد منها 
املنحة  الحضرية من االستفادة من  الوكاالت  تمكين مستخدمي  زيد 

النتيجة املرتبطة باملداخل الذاتية للوكاالت...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت. سؤال أخير في هذا القطاع عن 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املجالية  الفوارق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثبلحي 7:

بكرلثلايسدثلارئيس،

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

املدن  وتأهيل  التنمية  مخططات  عن  الوزير،  السيد  نتساءل 
الصاعدة لتمكين ساكنتها من العيش الكريم واملساهمة في الحد من 

الهجرة القروية وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

نظرا ما عنديش الوقت بزاف، فيما يخص هاد النقطة األساسية 
هي في قلب اإلشكالية ديال النموذج التنموي الجديد، يمكن ليا نتكلم 
على البرنامج ديال محاربة التفاوتات املجالية وديال التأهيل اإلجتماعي 
في واحد العدد ديال املجاالت. أنا غنكتفي نتكلم فيما يخص سياسة 
املدينة، سياسة املدينة هناك عمل كبير، هناك 150 اتفاقية لسياسة 
املدينة بكلفة إجمالية بلغت 55 مليار، الوزارة كتساهم ب14 مليار، 
واللي بالفعل مكنت جل املدن أحيائها واملراكز الحضرية والتجمعات 
السكنية من تحوالت عميقة في بنيتها الحضرية على مستوى إحداث 
وتحسين البنيات التحتية والتجهيزات واملرافق العمومية واملساحات 

الخضراء، واملصحات العمومية إلى غير ذلك... ثم كاين واحد النقطة 
مهمة، هو املساهمة ديال الوزارة من خالل شراكات مع مجالس الجهة؛ 
500 مليون درهم لكل جهة من أجل التأهيل والنهوض باملراكز القروية، 
مع العلم أن خاص يكون واحد النقاش عميق ما بين الجهات الستهداف 

املراكز اللي من شأنها...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

لان ئبثلايسدثمحمدثبلحي 7:

يعني  املجالية  الفوارق  من  للحد  صندوق  هناك  الوزير،  السيد 
 340 بأنكم  ديالكم  الجواب  في  ثانيا جاء  يتفعل،  لم  الصندوق  هاد 
ألف أسرة من مدن الصفيح اللي رحلتوهم باش بنيتو لهم؟ ما نصيب 
السيد الوزير، هاد 150 اتفاقية اللي درتوها ما نصيبها ديال القصور 
والقصبات املتواجدة في الجنوب الشرقي ديال اململكة، اللي متواجدة 
من بوعرفة، الرشيدية، فيكيك، زاكورة ورززات وطاطا، هاد القصور 
السيد الوزير راه هي تاريخية والقصور إيال أهلناها يمكننا نحّدو من 
الهجرة منهم، ال هي وال املناطق الجنوبية تاع املدن نحّدو من الهجرة 

للمدن؛

منها سياحيا، ألن  نستافدو  القصور هما  إيال أصلحنا هاد  ثانيا- 
القصور كيفما كتعرفو راه الحكومة فوسط قصر، كتلقى فيها فوسط 
القصر فيه الشيخ الغابة، فيه الشيخ ديال املقدم فيها كل �ضيء، حكومة 
مصغرة. لهذا هللا يجازيكم بخير خاصنا هادوك القصور املتواجدة في 
الجنوب الشرقي خاصكم تهالو فيهم، ألنه القصر راه تنقولو حضارة، 
وايال كانت هادي حضارة الناس مثال كيما قالو اإلخوان، كاين اللي الدار 

ما بقاتش كافياه كيبغيو يزيدو شوية...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم هل من تعقيب إضافي؟، شكرا السيد 
الوزير على حسن مساهمتكم انتهى الوقت في هاته الجلسة. وننتقل 
إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بالنقل، مرحبا بالسيد الوزير. 
السؤال األول عن وضعية النقل السككي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا أحد السادة النواب 
من الفريق تفضل، معذرة هناك نقطة نظام، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

لان ئبثلايسدثعمرثبالفريجث)نقطلثنظ م(:

بكرلثلايسدثلارئيس،

منين قريت جدول األعمال استغربت، حيث أنا طارح السؤال فهاد 
املوضوع بالذات في املوضوع السككي هادي أكثر من 6 شهور وكنشوفو 



عدد.60–27.شعبان.1439  )14.ماي.2018( الجريدة الرسمية للبرملان471   

ما كيتبرمجش، فالسؤال كان بكل بساطة كان فوقاش غيوصل التران 
للرشيدية؟، طارحو هادي أكثر من 6 شهور وما كيتبرمجش في الجلسات 

الشفهية...

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد  تفضل  املكتب.  على  نحيلوه  املوضوع  هاد  نشوفو  شكرا 
النائب فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثفؤلدثلاعم ر4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، بغينا نساءلوكم في الفريق عن اإلجراءات والتدابير 
لتحسين وضعية النقل السككي ببالدنا وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير للجواب.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد النائب املحترم، تعلم على أنه بالفعل اليوم املغرب تيعرف 
واحد الورش كبير اللي هو الورش السككي، واللي فيه عدة منجزات سواء 
مرتبط بالقطار الفائق السرعة أو بالتثنية ديال مراكش-الدار البيضاء 
الدائري  على  اإلشتغال  وأيضا  القنيطرة-البيضاء،  ديال  التثليث  وال 
اللي هو مرتبط باملحطات ديال البيضاء أو غيرو. والنسبة ديال اإلنجاز 
ديال كل هذه األوراش اللي هي في البنية التحتية وفي النقل السككي، في 
املتوسط 85 حتى ل%90 وهذا اللي غادي يعطينا نفس جديد بالنسبة 
لكل ما هو منجز فهاد اإلتجاه على أساس أنه بالفعل الخدمات املقدمة 
بمجال النقل السككي نمكنو أننا نرفعو باملستوى والجودة واألداء ديال 
الخدمات، وكتعرفوا أيضا على أنه التصنيف األخير فهاد املجال صنف 
املغرب من حيث البنية السككية وأتحدت عن البنية السككية وليس 

على الخدمات على أنه األول أفريقيا، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثفؤلدثلاعم ر4:

السيد الوزير، ما غنكروش املجهود اللي الدار، ولكن باقي منين 
كنمشيو للمحطة ديال التران كنسمعو هاديك العبارات: »نخبركم أن 
القطار القادم من... غيتأخر نصف ساعة، ساعة«. وكاين واحد 25 % 
تقريبا نسبة التأخير، منين كنهضرو على 25 % كنهضرو على أنه 25 % 

ديال املواطنين اللي كيعانيو من هاد املشاكل اللي كيوقعو، كاين اللي 
اللي  اللي كيم�ضي عليه اإلمتحان، كاين  الطيارة، كاين  كتم�ضي عليه 
كتم�ضي عليه املباراة. باإلضافة السيد الوزير، إلى املشاكل اللي كيوقعو 
في املعابر السككية، مجموعة ديال األحداث، الحوادث اللي كتوقع في 
املعابر السككية، والحادث األخير ديال فبراير في طنجة اللي مشاو فيه 
ضحية 6 ديال املواطنين والعديد من الجرحى كان في خندق الورد في 

مغوغة.

بغينا نساءلوكم السيد الوزير، اشنو هي اإلجراءات اللي ّدار باش 
وسائل  في  يقع  ما  اآلن  كاملين  كتابعو  هادي،  بحال  املشاكل  نتفداو 
ارتفاع  مع  املواطنين  ديال  واملعاناة  واإلحتجاج  اإلجتماعي  التواصل 
في واد  الحكومة  تبقى  املشاكل، ما يمكنش  األسعار، ومع عديد من 
وحتى البرملان نبقاو في واد، وهاد ال�ضي اللي كيوقع من حولنا في واد 
آخر. هاد ال�ضي كيعبر على عمق املعاناة ديال املواطنين السيد الوزير، 
كيعبر كذلك على بؤس بعض املؤسسات، ما يمكنش نبقاو ساكتين، 
ما يمكنش نبقاو ساكتين سواء في القطاع ديال السكك الحديدية وال 
في مختلف القطاعات األخرى. قطاع السكك الحديدية فيه مشاكل 
حقيقية، صحيح أن بالدنا مع الخط الفائق السرعة األول إفريقيا ولى 
كياخذ مكانة على املستوى الوطني، ولكن كاينة مشاكل، كاينة مشاكل 
في املحطات ديال القطارات، كاينة مشاكل فهاد املعابر، كاينة مشاكل 
حتى داخل القطار في الجودة، منين كيم�ضي املواطن في الصيف وكيلقى 
مكاينش البرودة، ما كاينش la clim، كاين مشاكل سواء في الدرجة 

األولى وال في الدرجة الثانية...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟. الكلمة لكم 
السيد الوزير للرد فيما تبقى من الوقت.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

ال يمكن ألي مواطن مغربي أنه يقول ما كاينش مشاكل في الخدمات 
ديال القطار املغربي، ألن ما جيتش اليوم باش نقولكم ما كاينش مشاكل 
السيد النائب، أنا قلت أن هناك أعمال اللي هي تمت فهاد املجال، 
لكن هاد األعمال اللي هي مرتبطة أساسا بالبنيات التحتية واألساسية، 
هي اللي جعلت جزء من التأخرات وأقول جزء من التأخرات واللي هي 
مرتبطة باألشغال. اليوم إيال مشيتي l’autoroute الطريق السيار ديال 
الرباط-الدار البيضاء غادي تشوف بأنهم دايرين مخرج، عالش؟ ألنه 
السكة اليوم تنشتغلو على هاد السكة على أساس أنه نديرو معبر اللي 
تنتكلمو عليه ديال التثليث باش، إذن تيكون واحد النوع ديال، لكن هذا 
ال يمنع أنه بالفعل تنقولو البرنامج ديال املكتب الوطني اللي تيشتغل 
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على األمن وعلى السالمة، هو اليوم يجب أن نطوره وأن نفعله، وهاذ 
العديد من اإلشكاالت اللي تكلمت عليها السيد النائب واللي تيعيشوها 
املواطنين من املفروض أننا نعالجوها في إطار عقد البرنامج الجديد من 

خالل ميزانية مستقبليا اللي...

لايسدثرئيسثللجليل:

النقل  شبكة  توسيع  عن  املوالي  السؤال  الوزير.  السيد  شكرا 
السككي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعمرثحجيرة:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

السيد الوزير، كتعرفو بأنه من أهم آليات جلب اإلستثمار هو النقل 
والنقل فيه مرتكزات أساسية؛ أوال كاين الثمن أو الجودة وكاين كذلك 
الوزير، بأن جهة الشرق كتعاني من واحد  السرعة. كتعرفو السيد 
األزمة اقتصادية، وخاصنا نجلبو املستثمرين، وباش نجلبو املستثمرين 
خاص تكون عندنا وسائل نقل مريحة وسريعة، وخاص يكون عندنا 
الربط السككي ما بين وجدة-الناظور، ومرورا عبر السعيدية وبركان 
ما كاينش خط، كاين بداية واحد الدراسة بغينا نعرفو األفق ديال هاذ 

الدراسة شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد النائب املحترم، تعلم على أنه بالفعل الحكومة تولي أهمية 
حقيقية للمنطقة الشرقية كباقي املناطق، والجهة اليوم تحظى باهتمام 
ديال الحكومة من خالل مختلف األنواع واألنماط ديال النقل. اليوم 
الجانب اللي هو مرتبط باإلقتصادي وبالتجاري في املنطقة الشرقية 
وال في الجهة الشرقية ككل، الجانب اللي هو مرتبط بالسياحي أيضا 
هذه  كل  وغيرها...،  »ميضار«  »السعيدية«،  »زكزل«،  »تافوغالت«، 
املناطق اليوم باإلضافة إلى الناظور، امليناء املتوسطي جعلت على أنه 
اللي  الدراسة  البرنامج ديالها املستقبلي.  في  الحكومة واضعة  بالفعل 
قمنا بها، الخالصة ديالها ضرورة التسريع بإنجاز هاذ مختلف األطقم 
السككية في الجهة الشرقية، هناك أولويات نشتغل على دراسة هذه 
األولويات في البرنامج املستقبلي اللي هو املخطط اللي غنعقدو عقد 
البرنامج املستقبلي فهاذ اإلطار باش نوضعو األولويات للجهة الشرقية 

فهاد املجال وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعمرثحجيرة:

السيد الوزير، أنا فوجئت منين كنتي في السؤال السابق أنك ما 
خط  ديال  التثنية  حول   2015 في  حكومي،  اإللتزام  واحد  ذكرتيش 
وجدة-فاس، وكذلك الكهربة ديال وجدة-فاس. كذلك السيد الوزير، 
بغيت نقول وأنتم تولون العناية لجهة الشرق بأنه train ما بين وجدة 
 l’autoroute،غالي train،أو الرباط كيدير 10 الساعات، الطيارة غالية
غالية، كيفاش بغيتو تشجعو هاذ املنطقة أو l›autoroute الثمن ديالها 
مرتفع ونادينا عدة مرات الحكومة باش تدرس إعادة ديال الثمن ديال 
التخفيض ديال الثمن. الطيارة جا رئيس الحكومة هاذي أكثر تقريبا 
ثالثة شهور أو واعدنا قال لينا راه غدا غادي يولي الثمن قل من 1000 
إيال كانت فعال عناية  الثمن. وبالتالي  الثمن هو نفس  درهم، ما زال 
باملنطقة الشرقية بغينا الناس ديال املنطقة الشرقية يحسو باللي كاين 

إهتمام في الواقع بامللموس، وبالتالي هاذ الدراسة هاذي ديال.. شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لان ئبثلايسدثعمرثبالفريج

 train غيوصل  فوقاش  الوزير،  السيد  السؤال  نكرر،  كنعاود 
للراشيدية، وال قولو للمغاربة بأن ما غتوصلو لهمش train الراشيدية 

ما غيوصلش train غير جاوبو بكل صراحة شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

هو السيد النائب املحترم هو جميع املدن املغربية عندها الحق في 
train، جميع املدن والقرى. فاليوم هي مسألة ديال األولويات، أنت 
واحد  صفرو،  تيطرح  اآلخر  فكيك،  تيطرح  اآلخر  الرشيدية،  تتطرح 
تيطرح شفشاون، هي مسألة أولويات، ما عنديش اليوم أجندة ونقول 
ليك يوم 31 مارس 2025 وال 2021، حنا اليوم عندنا مخطط مديري 
أو تنمشيو عليه، ما تيخضعش ل.. مخطط مديري اللي هو مدروس 
وفيه أولويات أو تنمشيو عليه. اليوم، حنا عندما يقول السيد رئيس 
مرتبطة  الطيارة  هاذ  لغدا،  تيم�ضي  الطيارة  تيقول  تيم�ضي  الحكومة 
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بالخطوط امللكية املغربية، أو تتعرفو هاذ ال�ضي رئيس الجهة هو اللي 
تيوقع اإلتفاقية في إطار تخفيض ديال السعار عالش...

لايسدثرئيسثللجليل:

إشكالية  املوالي عن  السؤال  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
النقل السري بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثنعسملثزيدل7:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد كاتب الدولة املحترم، نسائلكم عن التدابير املتخذة من قبل 
وزارتكم ملعالجة إشكالية النقل السري بالعالم القروي وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير املحترم.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدةثلان ئشلثلملحترمل،

عفوا، النقل في العالم القروي تتقولوا انتم النقل السري هو النقل 
اللي بالفعل تيخضع لدفتر تحمالت، أعيد وأكرر، أنه يخضع لدفتر 
التحمالت اللي فيه واحد املجموعة ديال اإللتزامات يجب أن يلتزم بها 
املستثمر، هاد املستثمر تيم�ضي يسحب دفتر التحمالت، تيجيب ما هو 
مطلوب منه ويقدم ملفه مباشرة إلى اللجنة اإلقليمية التي تصادق عليه 
في غالبية األحيان إذا كان هناك خصاص، واللجنة الوطنية تمنحه 
الرخصة مباشرة بعد ذلك، فإذن املسألة مرتبطة باملستثمر وليست 
مرتبطة بالحكومة، ألن الحكومة قد يسرت املسطرة ديال الحصول على 

التراخيص ديال النقل املزدوج في العالم القروي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة.

لان ئشلثلايسدةثنعسملثزيدل7:

السيد وزير الدولة املحترم، راه النقل بالعالم القروي، راه إيال كانت 
يكون  ما  باش  للي هي كتساعد  تحتية  بنية  التحتية صالحة،  البنية 
الحوادث وإنعدام املسالك الطرقية وغياب وسائل النقل العمومي في 
أغلب الدواوير، وهاد النقل ايال كان فهو ال يحترم عدد الركاب، عدد 
الركاب، كاين حافلة كتكون فيها كتهز 10 دالناس كنلقاو فيها 40، هاد 
ال�ضي كل �ضي كيتسبب في حوادث، بغيناك السيد الوزير تلقى لنا حل 

هاد املشاكل وبغيناكم تبسطوا املساطر القانونية للحصول على هاد 
الرخص، وتفعيل اللجان اإلقليمية الخاصة باملراقبة والتتبع في مجال 
منح الرخص، كما ال يخفى عليكم السيد الوزير الحوادث األليمة اللي 
كتعرض لها العامالت النساء العامالت في مجال الزراعة، مؤخرا بإقليم 
اشتوكة آيت باها وإقليم تارودانت راه كاين واحد، بغينا نعلموكم، واحد 
املنحدر خطير في منطقة أمسكرود واللي اصبح كيشكل واحد النقطة 
سوداء في جهة سوس ماسة، هاد املنحدر الطول ديالو 14 واالنحدار 
ديالو مرتفع كيؤرق السائقين وكيتسبب في العديد من الحوادث كنتمناو 
أنكم تاخدو هاد املسائل بجدية، وبغيناكم ألن هاد الطريق في الحقيقة 
خلف لنا أرامل وأطفال، أطفال اللي ما بقاش عندهم الوالدين اللي 

غادين يعولوهم، بالتالي راه الروح عزيزة عند هللا، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة النائبة تنشكروك ذكرتينا بأمسكرود وإن كان ما مرتبطش 

بالنقل السري ولكن هو جا في الطريق السيار، اليوم كاين لجنة إقليمية 

اللي  الفاعلين باش نشوفو الحلول  ولجنة مركزية تشتغل مع جميع 

بالفعل  العامالت  واللوجيستيكية،  التقنية  الناحية  من  غنقدموها 

املنطقة اللي تكلمتو عليها اليوم كاين اللجنة اللي هي مشتركة بين النقل 

والفالحة والتشغيل ألنه التشغيل ديال العامالت باش تخرجوا واحد 

النص اللي غيكون منظم لنقل العمال والعامالت في املجال الفالحي 

داملسطرة  ناحية  من  قلت،  املزدوج،  النقل  ديال  املجال  والقروي، 

القانونية الحكومة قد قامت بما يلزم وقد يسرت املساطر اليوم زدنا 

درنا دراسات اللي هي دراسات ديال القرب حوالي 57 إقليم واللي من 

خاللها تنشوفو الحاجيات اللي هي إقليمية واللي هي جهوية على أساس 

من خاللها نقدمو الرخص، اإلشكال اللي عندنا السيدة النائبة أنا نقدر 

نم�ضي معك بعيد ونقول لك أن اإلشكال اللي عندنا هو أن أكثر من 

%60 ديال الرخص اللي عاطياها الوزارة هي غير مستعملة، بمعنى أننا 

تنستعملو أقل من %40 من الرخص اللي هي مسلمة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو عن تال�ضي تجهيزات 

القطارات بشكل ملفت للنظر للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، الكلمة للفريق، تفضلوا السيد النائب.



 475 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.60–27.شعبان.1439  )14.ماي.2018( 

لان ئبثلايسدثنورثلادينثقشيشل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، من الظواهر السلبية التي أصبحت تعرفها القطارات 
وال سيما خارج مدار قنيطرة الرباط الدار البيضاء تراجعا على مستوى 
طالها  التي  األخيرة  هاته  مثيالتها،  مع  مقارنة  والتجهيزات  الخدمات 
الوزير  التال�ضي بفعل تقادم وضعف الصيانة، لذا نسائلكم السيد 
املحترم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من قبل وزارتكم لوقف هذا 

التدهور والرفع من جودة الخدمات؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد النائب، ال يمكن أن نتحدث عن ظاهرة معممة اللي هي ديال 
التال�ضي وإن كان جزء مما تفضلت به هو صحيح جزء من العربات اللي 
عند املكتب الوطني فيها بعض األمور اللي ال تروق حقيقة وال ترقى إلى 
مستوى وتطلعات املغاربة اللي تيركبوا هاد القطارات وهاد العربات، 
هناك برنامج اللي هو سنوي ديال التجديد ديال العربات سواء كانت 
ما  من  الداخلية  املحتويات  تجديد  أيضا  ولكن  الخارجي،  التجديد 
هو راحة و ما هو املسألة ديال الكليمو وغيرو. عندنا برنامج اللي كان 
في املرحلة األخيرة ديال واحد 205 ديال العربات اللي كان خاص يتم 
التجديد ديالهم في املرحلة السابقة، واليوم كاين برنامج جديد لتطوير 
أيضا التجديد ديال واحد املجموعة ديال العربات باإلضافة إلى أننا 
من  الصيف  من  مصنعة  هي  اللي  العربات  بعض  تنستعملوا  بدينا 
الشركة الشريفة اللي عندنا في فاس واللي من خاللها غادي نجيبوا 
إضافة نوعية واللي غاديين فيها واحد املجموعة ديال التجهيزات اللي 
غادي تكون في املستوى، هذا ما تيمنعش أنه جزء باقي من داك ال�ضي 
اللي تكلمتوا عليه والذي ال يرقى كما قلت إلى مستوى الخدمات التي 

يجب أن يحظى بها املواطن املغربي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثمصطفىثلاكرد4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثك تبثلادوالثلملحترم،

إن املواطنين الذين يستعملون القطارات كوسيلة نقل مستائين من 

تال�ضي تجهيزات بعض العربات، حيث نجد أن بعض النوافذ يتسرب منها 
الريح مما يزعج املرتفقين، وكذلك نجد بعض وسائل التكييف معطلة 
ونجد كذلك املراحيض تفوح منها رائحة كريهة، وباإلضافة إلى كما أشار 
السادة النواب، السيد الوزير هناك تعثر في القطارات وهناك نفايات 
ومتالشيات على جنبات السكك الحديدية، لذلك السيد كاتب الدولة 
املحترم ال ننتظر منكم فقط صيانة هذه العربات، بل ننتظر منكم برمجة 
صيانة أن تكون دولية لجميع العربات وننتظر منكم تجويد الخدمات 
داخل القطارات وننتظر منكم كذلك أن يكون هناك تمييز حقيقي بين 
الدرجة األولى والدرجة الثانية ألننا نجد اآلن أن الدرجة األولى والدرجة 
الثانية في الحقيقة راها متشابهة وننتظر منكم كذلك السيد الوزير وهو 
تجديد الحظيرة بصفة عامة، وأكثر من هذا ننتظر منكم أن توسعوا 
شبكة السكك الحديدية حتى تصل إلى األقاليم الجنوبية وأن تصل إلى 

سوس ماسة درعة وأن تصل إلى درعة تافياللت، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة 
فريق األصالة واملعاصرة.

لان ئشلثلايسدةثتوريلثفرلج:

بكرلثلايسدثلارئيس،

مع األسف في العهد ديال TGV ال زالت محطاتنا تفتقر إلى أدنى 
شروط األنسنة مثال محطة فاس كمثال اللي كنفتخروا بها ما كتوفر 
على ممرات األشخاص في وضعية إعاقة وال للمسنين وال للمر�ضى اللي 
خاصهم يطلعوا ويهبطوا 50 درجة باش يوصلوا الرصيد املوالي وهما 
هازين الشنط واألمتعة ديالهم الثقيلة وكنعرفوا أن املسنين املر�ضى 
كيف دايرين، أما الكرا�ضي ديال االنتظار في األرصفة غير موجودة في 
الرصيف رقم 2 ورقم 3 ورقم 5 في إطار تأخير القطارات و للمواطن من 
حقو االنتظار في ظروف إنسانية كتحترم الكرامة ديالو من اللي كنفكرو 

في �ضي مشروع السيد الرئيس البد خاصنا نفكرو في اإلنسان، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

هو ال يمكن إال أن أثمن ما تفضل به السيدة والسيد النائب املحترم 
ألنه أن يطلب التجويد ديال الخدمات، فال يمكن إال أن نثمن ما جاء 
الحاضرة،  ديال  بالتجديد  اللي هو مرتبط  برنامج  في كالمهم، عندنا 
عندنا برنامج أيضا ديال املحطات السككية وها انتما شفتوا البرنامج 
على الصعيد الوطني اليوم عندنا بعض املحطات التي تعد من التراث 
يمكن نوزعوها من التراث املعماري في املغرب واللي بالفعل وآخرها كان 
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ديال وجدة راه إن شاء هللا غادي تكون فيها افتتاح رسمي وراها من بين 
أكبر املحطات على الصعيد الوطني، هاد ال�ضي ديال ذوي االحتياجات 
مع  إطار  في  اتفاقية  وموقع  ومنخرط  ملتزم  املكتب  بالفعل  الخاصة 
الوزارة ديال التضامن واألسرة على أساس أنه يلتزم عندنا 4 وال 5 ديال 
االلتزامات مركزية اللي هي مرتبطة بهاد ذوي االحتياجات الخاصة، وها 
انتما شتو جميع املحطات الجديدة جميع املحطات الجديدة التي تبنى 
حاليا عندنا املرافق الضرورية والولوجيات الضرورية باش يستافدوا 
أصحاب ذوي االحتياجات الخاصة، هاد ال�ضي اللي تكلمتي عليه السيدة 
النائبة ديال فاس غادي نحاولو نرجعو نشوفو إيال كان هناك معطيات 
اللي أنا ما فراسيش اآلن ما دام جبتي هاد املحطة بالذات غادي نشوفو 
اإلخوان املسؤولين على هاد املحطة باش نحاولو أننا نستاجبو لبعض 

اإلشكاالت اللي طرحتي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو عن تأهيل النقل الطرقي 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الدولي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثللح فظ:

تراجعا  الدولي  الطرقي  النقل  الرئيس، عرف قطاع  السيد  شكرا 
ملحوظا بسبب املشاكل والعراقيل التي تحول دون تأهيليه وتطويره 
وتحسين خدماته والرفع من مستوى قدرته التنافسية، فما هي التدابير 
املتخذة لتأهيل هذا القطاع الحيوي ومعالجة املشاكل التي يتخبط 

فيها؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

باختصار شديد السيد الرئيس أقول للسيد النائب املحترم، املشاكل 
اليوم تندارسوها اليوم مع املهنيين كلهم املمثلين وجالسين معهم على 
الطاولة للحوار وتنحللوا اإلشكاالت اللي هي وحدة وحدة. اليوم عندها 
عقد برنامج مع القطاع ديال النقل ديال التير، النقل ديال البضائع 
الخارجية واللي من خاللو غادي نعطيوا إجابة شاملة مع املهنيين اللي 
يمكن نقول لكم التواصل عندنا معهم هو يومي وليس فقط شهري وال 

أسبوعي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثللح فظ:

شكرا السيد الوزير، ولكن ما نساوش السيد الوزير بأن املغرب 
راه بوابة افريقيا تجمع معه اتفاقيات التبادل الحر وشريك أسا�ضي 
لالتحاد األوروبي عبر عدة اتفاقيات شراكة، األمر الذي يقت�ضي تأهيل 
هذا القطاع والرفع من قدرته التنافسية لضمان الحضور املغربي في 
هاد الشراكات، ولكن هاد القطاع السيد الوزير يعاني من عدة مشاكل 
تحول دون قيامه بالدور املنوط به، أوال طول انتظار وخاصة بأكبر ميناء 
على الصعيد الوطني أال وهو امليناء املتوسطي طنجة من تدبير عمليات 
عودة الشاحنات املغربية من أوروبا ويكفي بأن هاد الشاحنات الفارغة 
والشاحنات املحملة ببضائع تحت نظام جمركي خارج امليناء أدى إلى 
ضياع الوقت وتحمل وتحمل الناقل للكلفة ما بين 2000 و2500 درهم 
لليوم الواحد، ثانيا السيد الوزير إصدار الجمارك لألمر بوزن الشاحنة 
والغريب في األمر عندما يكون الوزن يكون شمولي الكازوال والعجالت 

البديلة وخزان املاء مما يؤدي إلى تحميلهم الغش في التصريح وبالتالي..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
الرد السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

أنا ما اندخلوش السيد النائب في هاد ال�ضي ديال الوزن ألنه تقني 

وعندي معطيات مع املهنيين راه حنا تناقشو داك ال�ضي، غير آخر ما 

استجد في امللف فهاد ال�ضي ديال التأخرات وهاد ال�ضي ديال العبار اللي 

تكلمتي عليه وهاد ال�ضي ديال الجمارك راه تم توقيع اتفاق خالل هاد 

األسبوع بين الجمارك وبين اإلدارة ديال امليناء ديال طنجة املتوسط 

على أساس تبسيط كل ما هو مرتبط بالنقل ديال البضائع في امليناء 

ديال طنجة املتوسط على أساس أنه املسألة تولي سلسة ويكون هناك 

واحد النوع ديال التعاطي اإليجابي مع املحتويات ومع النقل باش ما 

نوصلوش لداك الضياع اللي تكلم عليه السيد النائب، كان هناك بعض 
اإلشكاالت اللي هي ديال الوقت ألنه إحدى الشركات ديال النقل البحري 

هي اللي ما التزماتش وما كانش عندها الباخرة ديالها وهذا اللي جعل 

التأخر في هداك مرتبط..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو آني عن حصيلة الحوار مع 
ممثلي قطاع الكراء السيارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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لان ئبثلايسدثأحمدثلملرلبطثلايو�سي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، لقد سبق لكم أن اجتمعتم مع هيئات ممثلي 
قطاع السيارات، وأعلنتم عن عدد من اإلجراءات مع هذه الفئة. أين 
وصلتم ووصلت حصيلة هذه اإلجراءات مع هذه الفئة السيد الوزير؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد النائب املحترم، بالفعل كان عندنا لقاءات متعددة سواء 
اللي  التقنية  اللجن  أيضا  صعيد  على  وال  الدولة  كاتب  صعيد  على 
تتشتغل مع اإلخوان ديال كراء السيارات، واللي بالفعل فيه واحد 4 
 les« ديال املحاور رئيسية : املحور اللي هو مرتبط باالفتحاصات ب
audits« اللي غنديرو اليوم على الصعيد الجهوي املالي، امليزانية مشات 
على أساس أنه وضعنا دفتر التحمالت ديال املكاتب ديال الدراسات 
اللي غتدير »l’audit« فإذن العملية انطلقت وهذا هو واحد من األربعة 
ديال اإلشكاالت اللي كانت مطروحة؛ الثانية هي مرتبطة بالطريقة ديال 
العمل أو باإلشتغال أو بالكراء، فهاذ املجال حنا طلبنا من اإلخوان 
الرئيسية باش  ديال كراء السيارات باش يعطيونا املقترحات ديالهم 
نحاولو ندرسوها باش ندخلوها في عقد برنامج جديد أو في إطار دفتر 
تحمالت جديد؛ املسائل األخرى اللي هما جوج ديال النقاط اللي هما 
مرتبطين، مرتبطة بالطريقة ديال التعاطي والتعامل مع السائق ألنه 
السائق كيدير واحد »طونوبيل« مكرية عموما تيدير بعض املخالفات أو 
تتحسب على الشركة إذن هاذي حنا تنشفو لها الحل معاهم، واإلشكال 
اآلخر مرتبط بالمادية اإلجراءات وخاصة »les ww« بالنسبة للسيارات 
 la« وهذا أيضا راه داخل في إطار برنامج ديال الوزارة ديال الالمادية
dématérialisation des procédures« واللي تقدمنا فيه واللي غادي 

يكون فيه إشارات إيجابية من هنا للصيف إن شاء هللا املقبل.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثأحمدثلملرلبطثلايو�سي:

بكرلثلايسدثلاوزير،

حقيقة ما دام استمعتم راه كاين حوار والناس إن شاء هللا منتظرة 
بأن هاذ الحوار هذا يكون واحد األمور جد مهمة لهاذ الفئة، اللي هي 

فئة كتشغل واحد املجموعة ديال العمال. فقط يريدون التسريع بهاذ 
املرورية  املخالفات  عليها  تكلمتيو  اللي  اإلجراء  وخصوصا  اإلجراءات 
وكذلك عملية تسجيل املركبات الجديدة »les ww« وطبعا البطاقة 

الرمادية وشكرا لكم السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا هل من تعقيب إضافي؟، نمر للسؤال املوالي -مادام أن السيد 
الوزير ما عندوش �ضي رد- آني عن النقل بالعالم القروي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد 

النائب.

لان ئبثلايسدثجولدثدولحي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد كاتب الدولة املحترم، نسائلكم عن سياسة الحكومة للنهوض 
بالنقل بالعام القروي.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

عطفا على ما قلته في السؤال اللي كان موجه من طرف السيدة 
النائبة املحترمة، بالفعل الحكومة اليوم تعتبر بأنه العالم القروي أو 
النقل فيه هو من األولويات الرئيسية والضرورية على أساس أنه عندما 
تنمشيو للعالم القروي تنيسرو فيه النقل تنرفعو من املستوى ديال 
الدراسات، وتنرفعو من التنمية البشرية إلى آخره...، ففي هذا اإلطار 
الحكومة التزمت بدفتر التحمالت اللي هو واضح املعايير، واللي من خالله 
يسرنا جميع ما هو مرتبط بالنقل القروي على أساس أنه املستثمرين 
وخاصة املستثمرين اللي حددنا فيهم على أنهم عندهم أولويات يكونوا 
من أصحاب املنطقة في حد ذاتها اللي بغاو يديرو فيها النقل القروي، 
وأيضا يكونوا يا إما كان عندو طاك�ضي قبل وال عندو تجربة مهنية، أو 
عطينا فئة ثالثة في مرحلة ثالثة هو اللي هاذو اإلخوان اللي عندهم 
دبلومات ومعطلين اللي حتى هما أعطيناهم األولوية فهاذ املجال باش 

نيسرو العملية ديال اإلستثمار في النقل في العالم القروي شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

لان ئبثلايسدثجولدثدولحي:

بكرلثلايسدثك تبثلادوال،

فهضرتي على دفتر التحمالت، بالنسبة لهاذ األشخاص اللي كيمشيو 
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ياخذو الرخص ديال النقل املزدوج فما كاينش تحفيزات، تتهضرو على 
النقل املزدوج التكلفة ديالو تكلفة باهظة، بالنسبة للعالم القروي ألن 
ما عندنا حتى هذاك املداخيل غادي تكون مداخيل هزيلة. مسألة أخرى 
هو أنهم غيشوف غياخذ سيارة جديدة خاصها دفتر التحمالت الطرق 

مهترئة، القناطر ما كايناش، يعني كاينة عدة مشاكل.

كاين مسألة أخرى اللي هي النقل بين املدن واألقاليم، هناك شركات 
اللي كتشتغل في التدبير املفوض مع الجماعات املحلية، كيكون عندها 
كاين  الشركات  هاذ  فهنا  األقاليم.  في  املجاورة  للجماعات  خطوط 
تعسف كثير وكبير على هاذ الجماعات، بحيث أنهم كيخدمو معاهم 
بواحد الطريقة غير غيوقع غير كسر في الزجاج على سبيل املثال كيوقفو 

الحافلة، وحنا ذاك الخط غنوقفوه.

كاين مسألة أخرى، كاين على سبيل مثال جماعة »عين الشقف« 
الخط الرابط بين فاس وجماعة »عين الشقف«، فالخط تيوصل لباب 
املدخل ديال الجماعة، درنا عدة دورات في الجماعة، طلبنا من الشركة 
غير تمدد الخط ولو غير واحد الكيلومتر، ما كيستاجبوش. ومسألة 
أخرى السيد الوزير، فالنقل خارج املدار الحضري بين املدن واألقاليم 
فهو من اختصاص الجهات، ملاذا تأخرتو في تفعيل مضامين القانون 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

لايسدثمحمدثنجسبثبواسف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفثب انقل:

لايسدثلارئيس،

السيد النائب املحترم، تيتكلم على غياب التحفيزات، فالقانون املالي 
ديال 2018 في إطار تجديد الحظيرة والتكسير جاب أول مرة في تاريخ 
الحكومات، جاب إجراء دعم النقل في العالم القروي لتجديد الحظيرة، 
بمعنى أنه بالفعل اليوم الحكومة حسات بأنه كاين هناك واحد النوع 

ديال اإلشكال عدم وجود تحفيزات، فحنا قمنا بهاد اإلجراء.

اللي  بالنقل ما بين املدن، فجزء منو  اللي هو مرتبط  األمر اآلخر 
هو مرتبط بالشركات ديال النقل الحضري اللي تتفوض لها املجالس 
فهداك ما�ضي في اختصاص ديال النقل هداك اختصاص ديال وزارة 
الداخلية، وعندنا لجنة مشتركة اللي تتعمل على حل جميع الخالفات 

اإلشكالية اللي كاينة في كافة األنماط ديال النقل.

املسألة األخيرة، وهو هاد ال�ضي ديال اإلختصاصات الذاتية ديال 
الجهات، ففي هذا األسبوع كان لقاء مع رؤساء ديال الجهات، كان من 
املفترض يكون هاد اللقاء مع رؤساء الجهات، والسيد وزير الداخلية 
فاحنا  اإلمكانية،  ندرسو  أننا  أساس  على  بالنقل  املكلف  والوزير 

مستعدين، ووزارة النقل ما عندها حتى �ضي إشكال، أول ما يمكن أن 
تعطي من خالل الصالحيات وتفوضو من اليوم هو النقل...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هاته الجلسة 
وننتقل إلى القطاع املوالي وهو املتعلق بالصناعة واالستثمار والتجارة 
التي  األوضاع  القطاع عن  في هذا  أول  في سؤال  الرقمي.  واإلقتصاد 
النواب  والسادة  للسيدات  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تعيشها 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

بكرلثلايسدثلارئيسثلملحترم،

أوضاعا  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تعيش  الوزير،  السيد 
اقتصادية صعبة، ماذا أعدت الحكومة؟، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب، تفضلوا.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

بكرلثلايسدثلارئيس،

النائب املحترم والفريق ديالو على هاد السؤال، كتعرفو  كنشكر 

اإلهتمام البالغ اللي كيوليه مخطط التسريع الصناعي للتنافسية ديال 

املقاولة املغربية وخاصة املقاولة الصغيرة واملتوسطة. بيت القصيد 
ديال اإلستراتيجية الصناعية ديال املغرب هي أن هاد املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة تشارك في السالسل الصناعية، اليوم 24 تقريبا %24 ديال 

صندوق التنمية الصناعية كيم�ضي لهاد املقاوالت الصغرى واملتوسطة. 

السؤال ديالكم السيد النائب املحترم، على الظاهرة ديال اإلفالس، 

اإلفالس ديال املقاوالت املغربية فيه نوعين بحال الكولستيرول؛ كاين 

اللي مزيان وكاين اللي ما مزيانش. الشق ديالو اللي ما مزيناش كيتعلق 

بثالثة أسباب:

السبب األول هو عدم احترام آجال األداء، هذه ظاهرة مشكلة كبيرة 

الشركات  األداء  أجل  بهاد  وكنعني،  الوطني،  اإلقتصاد  على  وخطيرة 

الخاصة الكبرى، واملؤسسات العمومية بجوجهم داخلين؛

الصفقات  إلى  الصغرى  املقاوالت  إلى  الولوج  كاين صعوبة  ثانيا- 

العمومية، إيال تذكرتيو التقرير ديال البنك الدولي، كان قال بأن في 

املغرب هادي 20 سنة تقريبا... شكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب تعقيب، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

هاد  بفشل  ديالك  االعتراف  على  كنشكرك  الوزير،  السيد  أوال 
العملية هادي. وفعال السيد الوزير، على أنه كاين إشكالية كبيرة وخطيرة 
جدا كون على أنه هاد املقاوالت اليوم اصبحت يعني في مهب الرياح، 
ال يعقل على أننا باش نبنيو اإلقتصاد الوطني ديالنا وحنا عندنا واحد 
مجموعة اإلشكاليات اللي هي في العمق اللي كتمس الشغيلة املغربية. 
هاذ املقاوالت الصغرى السيد الوزير، واملتوسطة يعني كتشغل يعني 
واحد العدد كبير من واحد املجموعة ديال املواطنين اللي في الحقيقة 
كاين  الوزير،  السيد  هنا  الوطني.  لإلقتصاد  األساسية  الدعامة  هما 
واحد املجموعة اإلكراهات اللي خاصها الحكومة تعطيها واحد األولوية 
كبيرة كون أوال يعني هاذ التسهيالت البنكية، كاين يعني التأخرات في ما 
يخص يعني هاد املقاولة ديال ..، كاين واحد املجموعة ديال اإلشكاليات 
اللي هي خطيرة واللي هي كتعوق يعني كيفاش يمكن تكون تنمية، ثم 
هناك إشكاليات ديال املنظومة القانونية اللي خاص الترسانة ديالها 
يعني يتم يعني املراجعة ديالها بواحد اإلطار اللي هو أخالقي وسلوكي اللي 
كيمكن حنا نّميو اإلقتصاد الوطني ديالنا بواحد الروح اللي هي وطنية أو 
نبعدو على واحد املجموعة ديال املزايدات، ألنه السيد الوزير، كيبقى 
الرهان الكبير هو على أنه املغاربة يخدمو، كيبقى الرهان كبير هو على 
أننا باش تكون عندنا واحد املنظومة اقتصادية متكاملة، وهذا هو بيت 
القصيد اللي كيمكن حنا يعني في القبة ديال البرملان باش نعطيو يعني 

واحد املجموعة االقتراحات أو الحلول فهاذ الجانب هذا شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي  إضافي؟،  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة من فريق العدالة والتنمية.

لايسدةثلان ئشلثمجدةثبنعربسل:

الصناعية،  التنمية  تسريع  مخطط  عندنا  اليوم  الوزير،  السيد 
عندنا إستراتيجية وطنية، املحور الخامس فيها كيتكلم على تحسين 
برنامجين مهمين هو  املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، عندنا  تنافسية 
بجوج  البرنامجين  هاذ  النمو«،  امتياز  و«برنامج  مساندة«  »برنامج 
املقاوالت الصغيرة أو املتوسطة في أمس الحاجة إليها، إال أن العراقيل 
نبددوها  الفرص خاصنا  والصعوبات باش يوصلو يستفادو من هاذ 
وخاصنا نحيدوها، باش واحد املقاولة صغيرة هي في حالة ديال العطش 
خاصنا نقربو ليها املاء، هللا يجازيكم بخير يسرو الفرصة ديال الولوج 

لهاذ البرنامجين وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟، الكلمة لكم السيد الوزير في ما تبقى 
من الوقت للرد.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

كاينة إجراءات اللي اتخذتها الوزارة، أوال إجراءات قانونية؛ كاين 
تسريع ديال تطبيق القانون املتعلق بآجال تسديد مستحقات املقاوالت، 
املجال  كيوسع  اللي   49.15 القانون  العمومية  واإلدارات  املؤسسات 
ديال التطبيق ديالو للمؤسسات العمومية، كاين أيضا صدور قانون 
جديد رقم 73.17 اللي هو اللي كيجيب واحد املفهوم جديد هي الوقاية، 
تدابير وقائية جديدة لضمان استمرار نشاط املقاوالت وصيانة حماية 

مناصب الشغل، قبل ما توقع املخاطر وقبل ما توقع...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوالي هو عن إحداث 
والسادة  للسيدات  الجهات  مع  بشراكة  مناطق صناعية متخصصة 
واضعي  ألحد  الكلمة  والتنمية.  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

السؤال، تفضل السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثللح رثي:

التي  الكبرى  اإلقتصادية  الفرص  ألهمية  بالنظر  الوزير،  السيد 
تتيحها هذه املؤهالت وهذه املواد باعتبار أن الجهات أصبحت مؤهلة 
قانونيا للتدخل على مستوى إحداث وتسيير املناطق الصناعية املختصة. 
فإننا نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات والتدابير العملية 
التي تعتزمون اتخاذها إلحداث مناطق صناعية متخصصة بشراكة مع 
مجالس الجهات؟ وما هي مشاريع وزارتكم لدعم الجهات لتصبح أقطابا 

إقتصادية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

كاينة تدابير وكاين إجراءات طموحة في مخطط التسريع الصناعي، 
ومنها 1000 هكتار ديال املناطق الصناعية للكراء اللي هي مهمة جدا، 
ووزارة الصناعة كتقوم سنويا باإلعالن عن طلب إبداء اإلهتمام اللي 
اإلنشاء  ديال  املشاريع  نختارو  وباش  اململكة،  كيشمل جميع جهات 
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وإعادة التأهيل ديال املناطق الصناعية اللي غادي تمكن من الدعم، 
الدعم ديال وزارة الصناعة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثللح رثي:

أو  مباشرة  بطريقة  الحكومة دعمت  أن  نذكركم  الوزير،  السيد 
غير مباشرة تطوير مناطق صناعية بجهات معينة دون أخرى وسخرت 
صندوق التسريع الصناعي الستقطاب وتوطين استثمارات صناعية أو 
خدماتية ضخمة بتلك الجهات. باملقابل، وبجهات أخرى بقيت مشاريع 
إحداث مناطق صناعية مندمجة وحتى املشمولة بمرسوم منطقة حرة 
حبرا على ورق تحت ذريعة كما سبق للسيد الوزير املكلف بالقطاع 
أن صرح في جلسة سابقة أنه ال يمكن املغامرة باالستثمار بها في غياب 
اهتمام مستثمرين بتلك الجهات. وقياسا على مناطق صناعية أحدثت 
ولم تعرف طريقها لإلقالع، والحال أن هاته الجهات غائبة عن أعين 

وزارتكم في مجال استقطاب وتشجيع االستثمارات بها.

مخططاتها  أعدت  الجهات  من  عدد  أن  تعلمون  الوزير،  السيد 
عن  أفرزت  والتي  وزارتكم  مندوبي  مع  مستفيض  بتشاور  التنموية 
إحداث مناطق صناعية وخدماتية وهي فرصة الستدراك التفاوتات 
الترابية بوضع برامج محددة من خالل شراكات مع مجالس الجهات من 

أجل تنزيل هذه املخططات.

السيد الوزير، إن غياب الوزير املكلف بالقطاع عن بعض لقاءات 
للتعاون  انطباعا سلبيا عن تصوركم  الجهات، أعطت  الحكومة مع 
الحكومي مع الجهات في خضم الجهوية املتقدمة، والتي أتمنى أن يتم 
تجاوزها خالل التحضير مليزانية 2019 وكذلك من خالل التنصيص 
الصريح على تدابير لتوجيه االستثمارات الخاصة عبر آلية تدبير صناديق 
الدعم لتحفيز اإلستثمارات بالجهات األقل تطورا في هذه املجاالت، 
الصناعية  لإلستثمارات  الترابي  اإلنتشار  حسن  ستحققون  وبذلك 
والخدماتية وتوازن، وخلق الثروات وتثمين كل مؤهالت بالدنا كما جاء 
على لسان الوزير املكلف بالقطاع بمناسبة بسط استراتيجيتكم خالل 

ندوة صحفية سابقة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟. تفضلوا السيد النائب 
من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثمحمدثلابرني�سي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، غير كما جاء على لسانك ما كتوجدش واحد عدالة 

مجالية فهاذ األمر ديال األحياء الصناعية، كاين واحد الحي صناعي اللي 
راه مبني مشلل ما دخل ليه حتى واحد، وكاين أحياء صناعية اللي شيئا 
ما ناشطة، وكاين بعض األقاليم اللي هي ناشطة جدا لو كان ترجعو 
لألرقام غتشوفو واحد األرقام مهمة ديال العملة الصعبة اللي كتدخل 
وواحد العدد كبير ديال اليد العاملة اللي تشتغل، ولكن تنعدم لحي 
الصناعي، نموذج هو إقليم »جرسيف«، رجعو لألرقام وغادي تشوفو 
شحال ديال العملة الصعبة وشحال ديال العمال اللي خدامين اللي 
كيشتغلو، وأشنو هو النشاط اإلقتصادي اللي كيروج في »جرسيف«، 
ولكن توجد فوق الطاولة ديالكم دابا واحد اإلتفاقية اللي هي بأطراف 
أخرى للمجلس اإلقليمي، تنمية أقاليم الشمال، »العمران« داخلة على 
الخط، ولكن راها فوق الطاولة ديالكم، أو كنطلبو من هاذ املنبر باش 
تحاولو توقعوها أو تردوها لينا باش هادوك الناشطين في الصناعة وال في 

التجارة يمارسوا املهام ديالهم في أحسن الظروف وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا  للرد،  الوزير  السيد  كلمة  آخر؟.  إضافي  تعقيب  من  هل 
السيد الوزير.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

في اإلطار ديال إصالح ميثاق اإلستثمار راه كاين هاذ املفهوم ديال 
الترابية اللي هو مفهوم مهم جدا. وبغيت  العدالة املجالية والعدالة 
نقول بأن راه غادي نتقدمو للقدام أو كنشتغلو مع الجهات واملجالس 
الجهوية، املجلس الجهوي اللي كيسيفط لينا املخطط ديال التنمية 
ديال  املفهوم  واحد  وعندنا  كندرسو  معاه،  كنجلسو  ديالو  الجهوية 
ومراكز  املقاوالت  أيضا  ولكن  الجهوي  للمجلس  الشاملة  الشراكة 
والقطاع  آخره  وإلى  املحلية  والجماعات  التكوين  ومؤسسة  البحوث 
الخاص، وهادو كاملين كيجلسو معا باش نجيو نزلو هاد املخططات 

ديال التنمية الجهوية إلى أرض الواقع، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعثر »برنامج رواج-رؤية 
2020« للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

الكلمة للسيدة النائبة املحترمة تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثسع دثبواعيشثللحجرلو4:

لايسدثلارئيس،

السيد الوزير، عرف »مخطط رواج 2020« الهادف إلى خلق فرص 
الشغل وعصرنة التجار الصغار اختالالت كبيرة أدت إلى تعثر جل هذه 
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املشاريع. اليوم السيد الوزير، نسائلكم أو نطرح بإلحاح تقييم تدبير هذا 
البرنامج ونتساءل عن إجراءات عملية ملعالجة االختالالت على األقل 
إلعادة الثقة ملثل هذه الصناديق التي في غالبيتها تكون مرتبطة بفضائح 

واختالالت صادمة للرأي العام، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

طبعا كتعرفو أن هذا القطاع، قطاع مهم جدا كيشغل أكثر من 
تقريبا مليون ونص ديال املغاربة وكيعاني من بعض اإلكراهات : اإلكراه 
األول هو الهيمنة ديال تجارة القرب على هذا القطاع، حيث أن 80% 
من نقط البيع هي من تجارة القرب، وهاد تجارة القرب عندها إكراهات 
خصوصية بحال مساحات نقط البيع إلى آخره...؛ وكاين إكراه آخر 
هي الهشاشة ديال العاملين فهاد القطاع، وهاد القطاع عندو واحد 
الكبرى من  الشركات  ديال  التناف�ضي  الضغط  كيعاني من  الوضعية 
الفوق وأيضا الضغط ديال الباعة املتجولين من لتحت، هاد ال�ضي 
عالش كاين إكراهات الخصوصية فهاد القطاع، ووزارة التجارة جات 
بواحد خارطة طريق »مغرب التجارة 2021« باش نقومو هاد االعوجاج 

اللي كاين ونمشيو لقدام إن شاء هللا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعزثلاعربثحلسمي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

في الحقيقة السيد الوزير، استمعت بإمعان للجواب ديالكم. في 
البداية البد أننا نوهو باألمور اإليجابية اللي كتستهدف يعني االهتمام 
بهاد الفئة وكذلك البد أننا نوجهو تحية خاصة لهاد الفئة من التجار 
ألنه فعال عندهم دور اقتصادي واجتماعي مهم. اليوم السيد الوزير، 
الحقيقة حنا  في  »رواج«  لنا هداك  تقولو  بغيناكم  الحقيقة حنا  في 
سولناكم على االختالالت، صحيح كاينة إيجابيات لكن كاين اختالالت 
واختالالت كبيرة ألنه اليوم ما يمكنش املال العام نديرو برنامج وما زال 
ما درناش التقييم ديالو وال إيال درنا التقييم ديالو ما علّناش للرأي العام 
على النتائج ديالو وما درناش ربط املسؤولية باملحاسبة ونمشيو عاود 

ثاني لبرنامج آخر.

فأنا كنظن السيد الوزير املحترم، اليوم أوال هاد الفئة هادي كاينة 
مجموعة ديال البرامج اللي كتحاول تبرمج لها اعتمادات، فاليوم خصنا 
النقطة  النقطة األولى،  االلتقائية هادي  فيها  تكون  يعني  أوال مقاربة 

الثانية البد من اإلشراك ديال هاد الناس بشكل مباشر، ما نجيبوش 
الحيتان الكبيرة وتاخد يعني تلتهم االعتمادات املخصصة، املغاربة اليوم 
ما بقاوش قابلين هاد ال�ضي السيد الوزير، اليوم خاص منين نديرو �ضي 
برامج تكون فيها أوال دالئل مسطرية واضحة، تكون فيها خطة تواصلية 
وطبعا السيد الوزير، اليوم يعني هاد التجار كينتظرو يعني األمور اللي 
تكون في القريب العاجل إن شاء هللا باش نردو لهم االعتبار، وكذلك 
باش يعني في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة ألنه ال يعقل أن الدراسة 

تكون ب5000 درهم واألثمنة نقول لك أنا السيد الوزير...

لايسدثرئيسثللجليل:

كلمة  إضافية؟،  تعقيبات  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للسيد الوزير للرد تفضلوا.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلان ئب،

أنا غير نذكر املكانة ديال هاد تجارة القرب في التاريخ ديال املغرب، 

غير نذكر بأن هاد تجار القرب راه كانوا العمود الفقري اللوجستيكي ديال 

املقاومة ضد االستعمار، إذن هادو راه الناس.. قلتي التشخيص ديال 

هاد »برنامج رواج«، غادي نمشيو فهاد االتجاه ديال نخلقو مراكز ديال 

الشراء املشترك »centrale d›achat«، وغادي نمشيو في االتجاه أيضا 

ديال مشاريع ديال التكتل والتجميع، إذن هادو صغار اللي غيتجمعو 

وغادي يكون عندهم واحد الوزن باش يستافدو أكثر من هاد البرنامج 

ديال »رواج«؛ وثانيا هاد البرنامج ما غادي ينجح غير إيال كانت التعبئة 

ديال املوارد البشرية، واملوارد البشرية هما هاد التجار الصغار، إذن 

النظام ديال التغطية الصحية هو بيت القصيد فهاد اإلستراتيجية، 

وكاينين قوانين اللي صدرات، القانون رقم 98.15 و99.15 اللي غادي 

يتكلف بالتدبير ديالو الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن ندرة قطع الغيار الخاصة 

باملركبات املستوردة من قبل الشركات املختصة. للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

لان ئبثلايسدثسعسدثلاتدالو4:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املعتمدة من قبل الوزارة لحت 

الشركات على تغطية السوق الداخلية بكميات كافية من قطع الغيار 

للسيارات املستوردة من طرف هذه األخيرة؟ شكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال، اليوم سنويا في املغرب 
كيتباعو 170 ألف سيارة جديدة، النمو ديال هاد القطاع في 3,3 % كلها 
سنويا، ولكن رقم املعامالت ديال قطاع الغيار هي 15 مليار درهم، 15 
مليار درهم فيها غير 7 % اللي كتنتج في املغرب، 93 % كتستورد. إذن 
الجودة  والسالمة،  الجودة  هي  املجال  هاد  الحكومة ف  إستراتيجية 
والسالمة ثم الجودة والسالمة. درست وزارة الصناعة اإلمكانية باش 
نخلقو واحد املنظومة صناعية حول هاد أجزاء الغيار وباش نقدرو 

نوفروها في السوق الداخلي املغربي بأثمنة مناسبة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثسعسدثلاتدالو4:

طلبناش  ما  طلبناكم  حنا  ديالنا،  السؤال  فهمتوش  ما  كنظن 
اإلحصائيات، طلبنا نعرفو شنو هي الضمانات اللي كتعطيو للمستهلك 
ملا كتعطي لواحد رخصة باش يجيب واحد النوع ديال واحد السيارة 
وهاد ال�ضي ما�ضي جينا وقلناه، هادي كاينة أسباب النزول ديال هاد 
السؤال. ملا كتعطيه عندك بما يسمى هادوك les vendeurs ديال دوك 
الشركات كيطيحو البشر واخا يكون في السماء، كيدخل غير يسول على 
السيارة كيخرج بسيارة. لهذا شنو هي الضمانات باش نحميو املستهلك 
باش كيكونو قطاع الغيار، هاد ال�ضيء راه ما�ضي غير جينا وقلناه، كاينين 
شركات كبرى وضخمة ويعني مستحيل ما تيقش فيها، ملا كدخل عندها 
كتبغي  ملا   ،pièces ديال  ديال سطوك  املليار  د   6-5 كتقولك عندي 
اآلن  غيار سيارات  وكاين قطاع  ملدة سنة،  كاينش  ما  سينيال صغير 
محطوطين، وأنا غنجيبلكم ملف غنعطيه لكم بمقاالت استجوابية من 
طرف مفوض قضائي، ألن قطاع الغيار السيارة واقفة هادي سنة وما 
كاينش قطاع الغيار، والسيارة جديدة ومشرية بثمن كيفوق 200 ألف 

درهم.

ولهذا هذا هو السؤال ديالنا وما�ضي طلبنا اإلحصائيات، هاد ال�ضي 
كل �ضي عندنا وكنعرفوه وكاين في اإلنترنيت، وكاين في واحد العدد ديال 
املناطق، حنا بغينا حماية املستهلك ملا كتعطيو رخصة لإلنسان يجيب 
سيارة من واحد الدولة بعيدة أشنو كتعطيو باملقابل ديالها؟، واش كاينة 
»une caution bancaire«؟، واش كيعطيكم �ضي حاجة ضمانة قبل 
ما يجيب 500 و600 سيارة تيعطيكم مقابل ديالها ديال قطاع الغيار، 

ألنه شكون اللي محمي بهاد ال�ضي؟، ملا كيشري هداك le vendeur راه 
واخا تكون معرفت فين تكون مسيحي يردك مسلم، وتكون مسلم يردك 

مسيحي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا هل من تعقيبات إضافية؟ تفضل نقطة نظام.

لان ئبثلايسدثعشدثهللاثبوولنوث)نقطلثنظ م(:

السيد الرئيس، أنا أرجو انتما كرئيس ديال الجلسة تسهرو على 
تطبيق النظام الداخلي، ربما السيد النائب في خضم الكالم ديالو لم 
ينتبه لذكر بعض األسماء، وشركات، هذا ممنوع في النظام الداخلي 

ديالنا، وبنوك، أنا أرجو أن تسحب من املحضر، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تحدثنا عن مؤسسة  لي.  لي، اسمحوا  صحيح، صحيح، اسمحوا 
بنكية تسحب من املحضر، تفضلوا. السؤال تفضلوا السيد الوزير 
للرد.. ال ال ما فيهش دروس، فيه النظام الداخلي األستاذ.. فيه النظام 
الداخلي أنا مع اإلشارة ألن فيها تطبيق للنظام الداخلي شكرا، تفضل 

السيد الوزير.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

كنشكر السيد النائب املحترم هللا يخليك تمدني بذاك امللف باش 
ندرسوه باليقين، ولكن أنا اللي نقدرو نقول بأن وزارة التجارة كاينة أوال 
حملة باش نقومو بالتوعية والتحسيس ديال املستهلك الوطني، وإطالق 
نظام ملنح عالمة خاصة بخدمات توزيع قطاع الغيار la belle سالمتنا، 
اللي عرفتيه، وكاينة أيضا الصرامة، الصرامة في وضع مساطر ملراقبة 
ذكية للسوق السوق الداخلي وتقوية دور أجهزة املراقبة وأيضا تحديد 
مساطر صارمة للمتابعة القضائية في ما يخص عملية التزييف، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجهوي  التوزيع  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
لالستثمارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة، الكلمة ألحد السادة النواب من الفريق، تفضلوا السيد 

النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثأبودرلر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، موضوع التوزيع الجهوي ديال اإلستثمارات، هذا 
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موضوع صراحة كبير بزاف، وتتمنى حتى رئيس الحكومة براسو خاصو 
يجاوب عليه، تعاني الكثير من الجهات من الحيف في التوزيع ديال 
اإلستثمارات، بغينا جواب مبسط وبّعد ليا من األرقام ما دوخني بهم، 
بشكل مبسط عالش ملاذا؟ وشنو اإلستراتيجية ديالكم باش تعالجو هاذ 

املشكل؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

كلمة السيد الوزير الجواب.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

الجواب غادي يكون إن شاء هللا في اإلصالح ديال ميثاق اإلستثمار، 
غادي يكون واحد املقت�ضى أن غادي نخلقو على األقل منطقة حرة في 
كل جهة في املغرب، منطقة حرة صناعية، في كل جهة في املغرب إن شاء 
هللا، وغادي يجي إن شاء هللا ميثاق اإلستثمار الجديد بتحفيزات اللي 
غادي تحاول تدي ذوك اإلستثمارات الضخمة واملتوسطة والصغرى 
ي قانون املالية ديال 

ْ
إلى الجهات وإلى املناطق النائية، وإيال الحظتو ف

هاذ العام، الحكومة كتعطي دعم مباشر للمستثمر اللي كيستثمر في 
�ضي منطقة اللي هي بعيدة على امليناء، إذن هاذ ال�ضي غادي يشجع 
املستثمر باش يقدر يم�ضي بحال مثال لفاس وال مكناس وال لداخل في 
التراب الوطني بال ما يجي حدا �ضي ميناء، إذن هاذي إجراءات عملية بال 

َدوخكم باألرقام، وشكرا.
ْ
َما ن

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

لان ئبثلايسدثمحمدثأبوثدرلر:

شكرا السيد الوزير، حقيقة ذاك ال�ضي اللي تفضلتو قلتوه فايت 
سمعناه شحال هاذي في ما يخص مثال يعني املخطط الجديد ديال 
اإلستثمار واللي حددتو فيه مباشرة أن كل جهة خاصها منطقة حرة، 
هاذ ال�ضي سمعناه من 2012 هللا اعلم، بمعنى أنه كثرة البرامج، تدوخو 
بها املواطنين في غياب سياسة واضحة ديال اإلستثمار، وهنا تنسيبليو 
ى هاد املنظومة ديال التنمية واملنظومة ديال 

ّ
العيب املباشر اللي خل

اإلقتصاد أنها تكون فاشلة، اليوم من غير املقبول نلقاو جهات نسبة 
دار 

ّ
اإلستثمار فيها %2-%1 مقابل جهات أخرى %30 هذا عيب اللي ت

اللي هو تراكم لسنين متعددة، خصنا حلول عملية ما�ضي فقط �ضي 
حاجة اللي بقى غير نستغلو بها نديرو بها PROPAGANDA بدون نتائج، 
األرقام هي التي تتحدث، منين نشوفو كلميم واد النون فيها النسبة 
 كذلك شأنها شأن جهة الصحراء كذلك، 

ّ
ديالها من اإلستثمار %2 أو ال

جهة بني مالل، الجهة الجنوبية الشرقية كذلك، هادو أرقام مخجلة في 

صحيفة عمل الحكومة، املفروض حلول عملية السيد الوزير ما�ضي 
فقط، سنعمل سنعمل، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة  النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟  شكرا السيد 
لفريق العدالة والتنمية باعتبار أن السؤال طرح من طرف املعارضة في 

إطار التعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثأدرلق:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لإلستثمار،  الجهوي  التوزيع  ديال  املوضوع  هاد  الوزير،  السيد 
اليوم، صحيح أن هذا البعد ديال الجهوية، بصفة عامة، داخل في 

قوانين املالية؛

الجهوي  التوزيع  حول  بمذكرة  توصلنا  املاضية  السنة  ثانيا- 
لإلستثمار، ولكن هناك جهات ال زالت تعاني وعلى رأسها جهة سوس 
ماسة أكادير الكبير، النموذج ديال املستشفى الجامعي بأكادير، الطريق 
املداري بأكادير، الطريق السيار اللي اشاروا ليه اإلخوان مراكش-أكادير، 
مشكل ديال الجماعة من الجماعات الكبيرة في سوس ماسة هي القليعة 
ديال التطهير السائل واألمن، مجموعة من األمور ال بد من إعادة النظر 

فيها، شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للفريق اإلستقاللي، تعقيب، تفضل.

لان ئبثلايسدثمحمدثللح فظ:

السيد الوزير، في إطار تجويد التوزيع الجهوي لالستثمار، هناك 
سؤال مآل القطب الفالحي بجهة الرباط القنيطرة سال؟ وما هي حظوظ 
إقليم سيدي قاسم في استقطابه رغم جلية األرا�ضي الفالحية توجد 
بإقليم سيدي قاسم حتى ال تفوت الفرصة على فالحي هذا اإلقليم؟ 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير، السيد النائب 
املحترم.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

ما دام أنكم تكلمتيو على جهة سوس ماسة، راه كاين بدينا بجهة 
التسريع  ديال  املخطط  ديال  الجهوية  ديال  التنزيل  في  ماسة  سوس 



عدد.60–27.شعبان.1439  )14.ماي.2018( الجريدة الرسمية للبرملان4م4   

الصناعي، واحد املوضوع آخر بغيت نعطيك، كاين استثمارات كبيرة 
مثال RENAULT في TANGER عندهم 9000 مستخدم، تقريبا 40% 
من هاد 9000 مستخدم في مصنع RENAULT في TANGER جايين من 
جهات ما�ضي هي جهة طنجة ما�ضي هي جهة الرباط، ما�ضي هي جهة الدار 
البيضاء، %40 جايين من جهات أخرى و%11 جايين من جهة درعة 
تافياللت، عالش كنقولو لكم هاد ال�ضي؟ باش تفهموا بأن االستثمارات 
ديال  اإلقتصادي  والنشاط  اإلقتصاد  معاها  كتدي  القاطرة  الكبيرة 

الجهات األخرى، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

وضعية  عن  القطاع  هذا  في  سؤال  آخر  الوزير،  السيد  شكرا 
تجارة القرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثهللاثغ ز4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد كاتب الدولة، بخصوص تجارة القرب نسائلكم عن املعاناة 
اللي كيتخبطو فيها اللي كاينين فهاد القطاع وكذلك اآلفاق ديال النهوض 

بها؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا.

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

شكرا على هاد السؤال، راه تكلمت على اإلكراهات اللي كيعرفها هاد 

القطاع وهو قطاع حيوي، من بين اإلكراهات اللي قلت كاين املنافسة 

ديال الشركات الكبرى واملساحات الكبرى، هاد املساحات الكبرى كانت 

و أكثر من 500، إذن، 
ّ
في عام 2000 كانت 14 منها في املغرب، اليوم وال

ديال  واملراكز  التكتل  كاين  اإلشكال،  لهاد  الجواب  عناصر  من  قلت 

الشراء، خصنا نعرفو أيضا أن هاد املساحات الكبرى ما كتساهم غير 

إال في %15 ديال رقم املعامالت في هاد القطاع، آش كيعني هذا ؟ هذا 

كيعني أننا في املغرب عندنا نموذج اللي كيشبه للنموذج ديال اليابان، 

اجتماعي  الدور  واحد  عندها  فيه  القرب  تجارة  أن  كتعرفوا  اليابان 

واقتصادي وثقافي مهم جدا، وهذا هو النموذج اللي بغيناه لبالدنا إن 

شاء هللا، وهاد تجارة القرب كتعطي، كتقدم خدمات القرب للمواطنين 

واعتماد  بالتقسيط  والبيع  األداء  على  التسهيالت  بحال  واملستهلك 

أوقات عمل مالئمة، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثهللاثغ ز4:

شكرا السيد كاتب الدولة، في الجواب ديالكم فيه جزء كبير من 
ديال  الحقيقية  اإلشكاالت  تيالمس  واللي  واقعي  اللي هو  التشخيص 
برنامج  هو  له  نرجع  البد  رواج  برنامج  على  قبايلة  تكلمتو  القطاع، 
اللي التشخيص ديال اعطى مكتسبات فيه مكتسبات وجيتو بمقترح 
جديد ديال مغرب تجارة 2021 هذا دليل على أنكم واعيين بما شابه 
وهاد  جدي  يكون  تشخيص  ديالو  بالتشخيص  تنطالبو  شوائب  من 
البرنامج اللي انطلق هادي عشر سنين تنشوفو أنه ضروري نبنيو نرسخو 
املكتسبات ونبنيو على التراكمات اللي كانت. بالنسبة لتفعيل القانونين 
15.98 و15.99 ديال التقاعد ديال التغطية الصحية ضروري كذلك في 
املراسيم التطبيقية إشراك هاد تجار القرب ضروري اإلشراك ديالهم ألن 
غادي يكون إشكاالت إيال ما تمش اإلشراك ديالهم بالنسبة االستفادة 
منهم، املنافسة شرتو ليها السيد كاتب الدولة هي منافسة غير متكافئة 
يا ليتها كانت مساحات كبرى كاينين مساحات صغار كاينين فاعلين اللي 
تيجيو األحياء الشعبية كاين فاعل بالخصوص واحد الغول اللي جاينة 
من األناضول اللي وصل حاليا األحياء الشعبية واللي فتح تكلمتو على 

500 مركز، فيهم على األقل 480 حاليا ديال هاد الفاعل هذا..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة 
النائبة من الفريق االستقاللي تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثرفسعلثلملنصور4:

السيد الوزير، وأنتم تتكلمون عن تجارة القرب التي تهم الطبقة 
الفقيرة واملتوسطة، البد اليوم في الفريق االستقاللي أن نشير بأن معظم 
األجوبة اللي كتقدمها لنا الحكومة داخل هاد القبة هي ال تمث للواقع 
بصلة ودليلنا على ذلك هو الغالء املهول والغير املبرر لبعض املواد إن 
لم أقول كل املواد اليوم اللي جعل املواطن املغربي يعبر على هاد الغالء 
ويحتج بطريقتو وراه الساحة تتعرف ما تعرفه من احتجاجات، اليوم 
وادناها  على  مبلعا  الحكومة  بأن  كنوجدو  كل  ال�ضي  هاد  مقابل  وفي 
املواطن  ت�ضيء  فهي  الحكومة  وإيال هضرات  عينيها وساكتة  ومغمظا 
البرملان وهاد الكالم ي�ضيء لنا كذلك  املغربي بكالم قبيح داخل قبة 
كنواب ديال هاد املواطنين، اليوم آن األوان آن األوان السيد الوزير 
أن نقول لهذه الحكومة ال سيما وأنها رفعت شعار ال فهاد الحكومة 
الحالية وال الحكومة السابقة شعار أنها حكومة اجتماعية، اليوم آن 
األوان للحكومة أنها تحيد le mode avion اللي دايرة وأنها تعطي لنا 
رؤية واضحة واستراتيجية واضحة وحقيقية إليجاد حلول موضوعية 

خاصة اللي كتهم القدرة الشرائية ديال املواطنين وهنا أخص بالذكر..
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لايسدثرئيسثللجليل:

فريق  من  النائب  للسيد  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
العدالة والتنمية في تعقيب إضافي.

لان ئبثلايسدثعشدثهللاثه مل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

بال مزايدات سياسية أنا يظهر لي هاد النوع من التجار يعيشو واحد 
املوت بطيء مدينة وجدة اللي كنحدر منها السيد الوزير التجار يئنون 
ويستغيثون أوال غياب التهريب املعي�ضي بإغالق الحدود اللي فعال كانت 
عندها واحد الدور في الحركة التجارية، كذلك الفو�ضى والتجارة الغير 
املنظمة مع األسف حتى املجلس الجماعي معاق زد على ذلك السيد 
الوزير هاد املراكز التجارية واألسواق النموذجية جعلت من هاد النوع 
هاد  ملثل  تموت خاص سياسة جديدة  غادي  أنها  فعال  التجارة  تاع 
الحاالت ومدينة وجدة مثال خاص التسريع الصناعي في هاد املجال ألن 

هذا هو اللي غادي يجعل أن الحركة التجارية تكون نشيطة والسالم.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب إضافي آخر من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمصطفىثب يت س:

عملتيو  اللي  التشخيص  على  نشكرك  نبغي  أنا  الوزير،  السيد 
واملقارنة ما بين اليابان والنموذج األوروبي فعال تشخيص موفق وهذا 
ما يخلينا إال نكونو مرتاحين داخل الفريق ديال التجمع الدستوري، ألن 
بالفعل هاذ الفئة هاذي كتعيش فواحد الوضع حرج اآلن 16 لساعة 
السيد الوزير اللي كيشتغلو، وكيعملو social وكيسلفو وذاك املجهود 
اللي كيقومو به، وهذا طبعا إرث ديال املغاربة كاملين على املستوى 
اإلقتصادي والثقافي، احنا كلنا كنعرفو األدوار اللي كتقوم بها هاذ الفئة 
هاذي، رجاء السيد الوزير هاذ الناس راه ما عندهومش �ضي مطالب 
خرافية، باغين واحد الشوية ديال الكرامة، التغطية الصحية ويبقاو 
يلعبو ذاك الدور اللي كيلعبوه وفي األخير ديال العام bien sur يربحو 
ديال بالدهم، شكرا  التنمية  في  ألنهم حتى هما مواطنين وكيساهمو 

السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثع م 7ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م رثولاتج رةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

غنتكلم ليكم على أشنو كنديرو اليوم في الحاضر وأش غنديرو في 

املستقبل. في الحاضر تكلمنا على التغطية الصحية مهمة جدا، ولكن 
خاصنا نزلوها ألرض الواقع أوال، ثانيا كاين برنامج ديال املواكبة ديال 
أكثر من 25.000 نقطة بيع في التراب الوطني أكثر من 100 مدينة وقرية، 
املستفيدين  التجار  معامالت  رقم  من  الرفع  من  مكن  الذي  ال�ضيء 
فُتو بأن يمكن 

ْ
بمعدل 4000 درهم شهريا، دابا نتكلم على املستقبل ش

الشهر املا�ضي األبناك املغربية أعطات اإلنطالقة ديال الخدمات ديال 
األداء اإللكتروني paiement mobile، األداء اإللكتروني بدون حساب 
بنكي هذا غادي دابا التحدي ديالنا هو أننا ندخلو هاذ تجار القرب فهاذ 
اللي غتكون فيها األبناك، ولكن أيضا  السلسلة الرقمية ديال األداء 
التجار الكبار والصغار باش يخدمو في واحد املنظومة متكاملة، وهذا هو 

املستقبل إن شاء هللا اللي بغينا لهاذ البالد، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هاته  في  الوزير على ردكم وعلى حسن مساهمتكم  السيد  شكرا 
الجلسة، نرفع الجلسة ملدة 10 دقائق للصالة.

لايسدثرئيسثللجليل:

السادة النواب املحترمين، نستأنف الجلسة، وننتقل إلى القطاع 
املكلف باملاء في سؤال أول حول إستراتيجية الحكومة بخصوص تحلية 
مياه البحر للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

لان ئبثلايسدثلاي اكثبواو7:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدةثلاوزيرةثلملحترمل،

نسائلكم اليوم حول إستراتيجية الحكومة بخصوص تحلية مياه 
البحار؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة السيدة الوزيرة املحترمة للجواب.

وزيرث ادىث لادوالث ك تشلث لفسالل،ث لاسدر4ث برف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

لاي دةثلانولبثلملحترمو7،

بالفعل املغرب أصبح يطور تجربته تدريجيا في مجال تحلية مياه 
إلى  بالنظر  بفعل  بإلحاح  نفسه  يفرض  مصدر  أصبحت  التي  البحر 
التقلبات املناخية وبالنظر أيضا إلى تراجع التساقطات املطرية، وإن كان 
في وقت ما بأن اقتصرنا على هذه التكنولوجيا في األقاليم الجنوبية، اآلن 
أصبح املغرب مطالب بتعميمها، في حين أنه العديد العديد من األوراش 
قيد اإلنجاز، كاين محطة ديال أكادير، محطة الحسيمة، الدراسة ديال 
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الدارالبيضاء أيضا سوف تطلق في األسابيع املقبلة ومناطق أخرى التي 
غتأمن التزويد ديالها انطالقا من مياه البحر، شكرا لكم السيد النائب 

املحترم.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب للسيد النائب املحترم، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثلاي اكثبواو7:

السيدة الوزيرة املحترمة، شكرا على اإليضاحات بأن بالنسبة لهاد 
ال�ضي ديال املحطات ديال التحلية ديال ماء البحار اللي في الحقيقة، 
املناطق الجنوبية ابتداء من طانطان إلى الداخلة كلها مزودة بمجموعة 
كتعرفي  كيما  الوزيرة  السيدة  ولكن  التحلية،  ديال  املحطات  ديال 
املحطة اللي كاينة في طانطان بدأت ولكن بدات بواحد املجموعة ديال 
التعثرات، أوال، هي تحلية ديال ماء البحر ولكن بدل ما تاخدو املا من 
البحر درتو أثقاب في جنب البحر وما كانوش كيعطيو املاء الكافي للمدينة 
وتعثر هاد ال�ضي سنة ونصف، واضطرت الوزارة هو أنه أن النسبة ديال 
املاء اللي كيصفوا هادوك هاديك املحطة ديال تحلية كيتزاد عليه واحد 
املجموعة ديال املياه جاية من من آبار مالحة والساكنة ما كتستفدش 

من هداك العذوبة ديال املاء...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
الكلمة للسيدة الوزيرة للرد، تفضلي.

وزيرث ادىث لادوالث ك تشلث لفسالل،ث لاسدر4ث برف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد النائب املحترم، بالفعل املحطة ديال طانطان، هي تعتبر من 
أملع املحطات على مستوى التكنولوجيا، le procéde من أملع التقنية 
جهزنا  ألن  عالش؟  التقنية،  املشاكل  بعض  عرفتها  التحلية،  ديال 
بعض األثقاب في جانب البحر وضعنا املضخات، ولكن اكتشفنا بعد 
أننا  املاء هبط على املضخات، مما استدعى األمر  بأن مستوى  ذلك 
نتج عليه  املنتجة، هذا  الطبقة  نستغلو  باش  املضخات  نهبطو داك 
بعض اإلضطرابات في التوزيع وبعض األحيان بعض االنقطاعات، وما 
وقفناش فقط عند هاد اإلجراءات، يعني، اإلجراءات من أجل إصالح 
هاد األعطاب التقنية يعني جهزنا ثقبين إضافيين احتياطا في حالة ما إذا 

انخفض مستوى املاء باش يشكلو إجابة املشكل..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، اآلن مع سؤالين لهما وحدة املوضوع سيتم 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة، 

األول للسيدة والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، 
تفضلوا أحد السادة النواب.

لان ئبثلايسدثعشدثلارزلقثن يتثإدبو:

بكرلثلايسدثلارئيس،

على  املشروب  الصالح  املاء  لتعميم  املعتمدة  اإلجراءات  هي  ما 
املناطق النائية باملغرب العميق السيدة الوزيرة؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

نفس السؤال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثيوسفثلارويجل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة كاتبة الدولة، ما هي منجزات الحكومة فيما يرتبط بتلبية 
وما هي خططها  للشرب؟  الصالح  املاء  من  القروي  العالم  حاجيات 

وبرمجة مستقبلية في هاد املجال؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيدة الوزيرة املحترمة.

وزيرث ادىث لادوالث ك تشلث لفسالل،ث لاسدر4ث برف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

بكرلثاليسدثلارئيس،

السادة النواب املحترمون، فيما يتعلق بتعميم التزويد باملاء الصالح 
للشرب أظن بأن اآلن الكل يجمع بأن بالدنا حققات واحد املجهودات 
جد مهمة على مستوى تعميم املاء الصالح للشرب، بحيث أنه تقريبا في 
واحد 20 سنة انتقلنا من نسبة متدنية ال تراوح %14 إلى %96.5 ولو 
أن هذا الرقم يعني أقول يستفز البعض، ولكن بالفعل هناك 96.5% 
من الساكنة اللي كتوفر على منظومة مائية طبقا ملعايير منظمة الصحة 
العاملية، وذلك بفضل االستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة في 
هذا الشأن ما يراوح أكثر من 19 مليار درهم وارتفع االستثمار السنوي 
من 200 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم سنويا. بطبيعة الحال كان 
انطالقا من هاد املجهودات وقع مباشر على مستوى التنمية البشرية، 
على مستوى ظروف عيش الساكنة، على مستوى أيضا التمدرس ديال 
الفتيات بالخصوص العالم القروي، على مستوى أيضا ترويج العديد 
من األنشطة املدرة للدخل لفائدة املرأة القروية. وبطبيعة الحال كاين 
املعدل  فيها  الزال  املناطق  بعض  مستوى  على  النقص  بعض  هناك 
املناطق  التزود أقل من املعدل السنوي يعني بعض  السنوي معدل 
منطقة  أزيالل،  جهة  أقول  والجبلية  القروية  املناطق  بالخصوص 
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الشاون، منطقة شيشاوة، منطقة الحوز، أيضا الزال فيها معدل التزود 
أقل من املعدل الوطني نظرا للطبيعة الجغرافية والتضاريس الصعبة 
بهاد املنطق، ما�ضي غنقول بأن فيها فيها يعني ماء بوفرة، ولكن الزال فيها 
نقص ألن التضاريس جد وعرة وصعوبة ديال مد القنوات ومحدودية 
أيضا املوارد املائية املتاحة الجوفية مما يشكل يعني منين كتجيك يعني 
واحد سنتين إلى 3 سنوات متتالية من الجفاف كتكون هناك اضطربات، 
ألن املنظومة التي تزود هذه املناطق تظل منظومات هشة منين كيكون 
عندك بئر وال عين وال ثقب وال ساقية وكتنشف بفعل توالي سنوات 
الجفاف كيخلف اضطرابات، ولكن هناك باملقابل برنامج ملعالجة هاد 
املناطق باألساس أو ما يعرف باملناطق بالعالم القروي العميق انطالقا 
يعني  برنامج  من  أيضا  وانطالقا  الوطني  املكتب  يسطرو  برنامج  من 
الحد من الفوارق املجالية. باإلضافة إلى ذلك هناك تنفيذا للتعليمات 
امللكية السامية اللي أمر باش تشكل اللجنة تشرف على معالجة هاد 
االضطرابات، خصت الحكومة واحد البرنامج استعجالي وآني يعني شرع 
في تفعيله لتفادي ما يمكن أن يحدث في الخصوص في فترة الصيف 
والكلفة ديالو كتجاوز 600 مليون درهم وأظن بأن كل األطراف اآلن 
منكبة على تفعيل هذا البرنامج من أجل تفادي االضطرابات التي قد 

تحدث في فترة الذروة، شكرا لكم السادة النواب املحترمون.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب فريق التجمع الدستوري.

لان ئبثلايسدثعشدثلارزلقثن يتثإدبو:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة الوزيرة، تشير بعض التقارير إلى أن البرنامج الوطني لتزويد 
العالم القروي باملاء الصالح للشرب ال يمكن إال من سد حاجيات 90% 
من الساكنة القروية، إذ تشير بعض اإلحصائيات إلى وجود ما يقارب 
610 ألف مواطن من هذه الساكنة ممن لم تشملهم التغطية الشروب 
باإلضافة إلى توفير 2,9 داملليون نسمة على شبكة التزويد باملاء الصالح 
للشرب تعتريها اختالالت، مما يعني أكثر من 3,50 مليون مواطن مغربي 
بالعالم القروي يعيشون دون ولوج دائم للماء الصالح للشرب باملغرب 
العميق، لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املكلفة باملاء، ما هي اإلجراءات 
املتخذة من قبلكم لضمان ديمومة خدمة املياه وجودتها أوال ثم لتعميم 
وتزويد العالم القروي باملاء الشروب ثانيا؟ ونخص بالذكر قرى ومداشر 
املغرب العميق بجماعة سيدي يعقوب، وجماعة آيت تومديس وإمليل 
وتفني وكلها موجودة بأزيالل، وموجودة على ضفاف السدود، ثم ما هي 
اإلجراءات املتخذة لزيادة حصص اإلستهالك بالنسبة للقرى التي تتوفر 
فيها هذه املادة الحيوية؟ وخصوصا وأن تزويد الساكنة باملاء الصالح 
للشرب عبر السقايات الجماعية لم يعد مالئما وال يتجاوب مع طموحات 

وتطلعات الساكنة، شكرا السيدة الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

األصالة  فريق  تعقيب  أو  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثيوسفثلارويجل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

أنه  على  النقطة  واحد  على  متفقين  احنا  الدولة،  كاتبة  السيدة 
كل برنامج حكومي ناجح كيبان على أرض الواقع، ولكن احنا اليوم 
كنشوفو العكس على أرض الواقع، ألن مجموعة كبيرة من الجماعات 
القروية على الصعيد الوطني كتعرف عدة احتجاجات عند حلول فصل 
الصيف وال رمضان، وعلى سبيل املثال السيدة كاتبة الدولة غنعطيك 
إقليم اليوسفية، 3 الجماعات من أصل 9 الجماعات كتعرف عدة 
احتجاجات ألن هو املعدل ديال الربط ديالها ما كيتجاوز %60، وهاذ 
ربط فردي، وكذلك  ما�ضي  ربط جماعي  الوزيرة هذا  السيدة  الربط 
جماعة سيدي شيكر اللي أكثر من 15 الساقية يعني تدارت منذ أكثر 
من 4 سنوات، ولحد اآلن ما كاينش املاء فيها، السيد كاتب الدولة واش 

هاذ الناس بغاو املاء وال بغاو السقايات يبقاو يشوفو فيهم، لهذا السيدة 

كاتبة الدولة كنطالبوكم باملقاربة التشاركية، هو أنكم خاصكم تنزلو 

لألقاليم وتجلسو مع املنتخبين أو مع جمعيات املجتمع املدني أو مع 

السادة العمال أو السادة الكتاب العامون باش تلقاو حلول جذرية لهاذ 

املشاكل ديال املاء الصالح الشرب، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

عفوا  النائب،  السيد  تفضل  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  شكرا، 

السيد النائب كان السؤال أغلبية ومعارضة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثللحجيرة:

بكرلثلايسدثلارئيس،

الحقيقة أوال نشكر هللا على نعمة املطر ونعمة الشتاء هاذ السنة، 

هاذ  على  الحصول  في  مستمرة  القروي  العالم  ساكنة  معاناة  ولكن 

املادة الحيوية واألساسية، واللي بغا يحرف هاذ الحقيقة يم�ضي يشوف 

العالم القروي واشنو فيها، املجهودات تدارت نعم، ولكن كاينة مشاكل 

بالجملة متعلقة باالستثمارات تم إنجازها خمس سنوات، عشر سنوات 

والزالت معطلة، أيضا كاين أقاليم فيها وفرة املاء وفي نفس الوقت الناس 

كيطلبو كيعانيو مع العطش وإقليم تاونات نموذجا، وهاذ العملية هاذي 

كيفاش نتغلبو عليها، كاين أقاليم في البالد على املستوى الوطني اللي فيها 

الخيرات ديال املاء ولكن الساكنة ديالها كتعاني من العطش، بغيناك 

نشكروكم..
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لايسدثرئيسثللجليل:

النائبة  السيدة  لكم  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمة من فريق العدالة والتنمية، الصوت الصوت.

لان ئشلثلايسدةثعزوه ثلاعرلك:

أتعاني  ألوسرد  القروية  الجماعة  أوسرد  إقليم  الوزيرة،  السيدة 
ساكنتها من ظروف اجتماعية صعبة بسبب انعدام مادة املاء أي أننا 
نتحدث عن معدل تزود %0، بطبيعة الحال السيدة الوزيرة تستفزنا 
نسبة %96,5 وأنتم تتحدثون عن نسبة الربط على املستوى الوطني 
ولكن هل أنتم على علم بأن هذه الساكنة الزالت تعتمد على الشاحنات 
الصهريجية في جلب املاء، منظومة هشة للتزود ال يعفي الحكومة من 
إيجاد تدابير وإجراءات من أجل حل مشكل تزود هذه الساكنة القروية 

باملاء الصالح للشرب.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ رد السيدة الوزيرة املحترمة تفضلي.

وزيرث ادىث لادوالث ك تشلث لفسالل،ث لاسدر4ث برف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

بكرلثلايسدثلارئيس،

التفاعل،  هذا  على  املحترمون  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
التشاركية  املقاربة  اللي كيتحدث على  النائب  السيد  الحال  بطبيعة 
أظن بأنه قمنا بأكثر من 20 لقاء في فترة الصيف العسيرة اللي مّرينا 
منها بإشراك وبتشارك مع جميع الجماعات الترابية والفاعلين املحليين 
والسلطات من أجل اتخاذ ما يمكن اتخاذه للحد أو للتقليل من آثار 
الجفاف اللي عرفاتو بالدنا طيلة 3 سنوات األخيرة، والحمد هلل استطعنا 

أننا نتجاوزو العديد من العراقيل.

ر بعدا الحمد هلل، بأن 
ّ

فيما يخص الوضعية املائية، كنبغي نبش
بالدنا عرفت تساقطات مطرية مهمة ولو أنها جاءت متأخرة، اللي عززت 
حقينة السدود تقريبا %69 كنسبة ملء إجمالية، واللي أنعشت من 
خاللها أيضا العديد من العيون واآلبار والفرشاة املائية بمناطق اللي 
كانت كتعرف نضوب، الحمد هلل، ما غتعرفش مشاكل فهاد الصيف. 
ولكن هذا ال يعني بأنه ما غتكونش بعض املشاكل، ستكون مشاكل 
ولكن محدودة، يمكن نقول بأن الحكومة اآلن تتوفر على برامج ملعالجة 
هاد املشاكل واالضطرابات التي قد تحدث، كاين املكتب الوطني الذي 
سوف يواصل برنامجه السنوي من أجل تعميم التزويد باملاء الصالح 
للشرب. كيما قلت، كاين برنامج أيضا للتقليل من الفوارق املجالية للي 
فيه وزارة الداخلية، املكتب الوطني والجماعات الترابية وعلى رأسها 
املجالس الجهوية اللي الكلفة ديالو 6 مليار درهم، ثم أيضا كاين برنامج 
استعجالي اللي تحدثت لكم عليه اآلن اللي فيه واحد 660 مليون درهم، 

واللي أمر انطالقا من التعليمات امللكية السامية. كل هاد البرامج اللي 
استطعنا وشرعنا في التفعيل ديالها غنتمكنو من معالجة اإلضطرابات 

اللي كتعرفها بعض األقاليم التي تظل محدودة.

بالفعل  »تاونات«  املحترم،  النائب  السيد  »تاونات«  على  تكلمتو 
محاطة بالعديد من السدود، وتعتبر شالل من شالالت املغرب، حنا 
ما�ضي ما كاينش، يعني، مشاريع مهيكلة إال أنها كتعرف بعض العراقيل 
اللي الناتجة باألساس عن تعرض الساكنة وتتعرفو مزيان السيد النائب 
هاد املشكل، ومشاكل نزع امللكية، الحمد هلل، استطعنا باش نعالجو 
املشكل في القرية، »وزان« أيضا غادي ما يبقاش فيه مشكل، خاص غير 
شوية الصبر ومساهمة الجميع باش نتمكنو باش.. ألن في االستثمار اللي 

أسا�ضي هو تعبئة االستثمار...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا وشكرا للسيدة الوزيرة أيضا على حسن مساهمتها في هاته 
املقيمين  باملغاربة  املكلف  وهو  املوالي  القطاع  إلى  وننتقل  الجلسة. 
بالخارج وشؤون الهجرة، في سؤال أول عن الحفاظ عن الثقافة والهوية 
املغربية ألبناء املهاجرين املغاربة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثمحمدثزويت7:

بكرلثلايسدثلارئيس،

بثقافتها  األم  بوطنهم  بارتباطهم  املغاربة  يعرف  الوزير،  السيد 
اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذا  وتقاليدها.  وبعاداتها 
والتدابير التي تتخذها الحكومة من أجل الحفاظ على هذه الهوية ألبناء 

الجالية املغربية بالخارج بمختلف األجيال وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

وزيرث ادىث لملنتدبث لاوزيرث عتسق،ث بنث لاكريمث عشدث لايسدث
للخ رجسلثلملكلفثب ملغ ربلثلملقسمي7ثب لخ رجثوبؤو7ثلاهجرة:

بكرلثلايسدثلارئيس،

على  الحفاظ  بالفعل  السؤال،  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 
الهوية املغربية ملغاربة العالم هي إحدى األولويات، كتجي انطالقا من 
التوجيهات امللكية، انطالقا من البرنامج الحكومي اللي مسطر. بطبيعة 

الحال، كاينة واحد السياسة اللي كتحصن هاد الهوية:

-أوال التواجد الثقافي املغربي كيتم عن طريق مشاريع ديال املراكز 
الثقافية، انطلق املركز ديال »مونريال« بكندا واللي كيشتغل، كيقوم 
انتهت  اآلن  الثقافي  »أمستردام«  مركز  مهم،  إشعاعي  الدور  بواحد 
األشغال كنتظرو االنطالقة الرسمية ديالو، وغتنطلق األشغال قريبا في 

مركز ثقافي بباريس، هذا اإلشعاع الثقافي؛
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-كاين كذلك الشراكات اللي كتكون مع مجموعة من الجمعيات اللي 
كتشتغل داخل املجتمع املدني وكنشكرها في هاد املناسبة اللي كتقوم 

بواحد الدور كبير لتحصين الهوية املغربية؛

-كذلك كاين ما يسمى بالتواصل الثقافي، هاد السنة برمجنا 180 
عرض مسرحي اللي غيشمل كل القارات وبدون استثناء، كذلك وقعنا 
مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية على واحد الشراكة اللي غتخلينا 

كذلك ندعمو العرض املسرحي والثقافي واللغة األمازيغية؛

-باإلضافة إلى الجامعات الشبابية اللي كانت جامعة وحدة بفقط 
120 شاب وشابة، اآلن عندنا 5 الجامعات غنوصلو ل560 مستفيد، 

باإلضافة إلى مجموعة من الرحالت.

اللي  القوية  املبادرات  من  مجموعة  هادي  عام،  بشكل  فإذن، 
كتخلينا دائما نحصنو ونأطرو مغاربة العالم على مستوى الحفاظ على 

الهوية املغربية، شكرا السيد النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلوا  الفريق.  تعقيب  فريق،  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب 
السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثللحرف و4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

بها  كتقومو  اللي  املجهودات  على  كنهنأوكم  أوال  الوزير،  السيد 

في الهجرة ال داخل وال خارج البالد، وعلى التفاعل ديالكم مع لجنة 

الخارجية. األبناء ديال الجالية ديالنا يعانون من الضعف ديال التأطير 

واملواكبة من أجل الحفاظ على الثقافة والهوية املغربية. الجيل الثالث، 

خاصة في أوروبا اللي عندنا جالية كبيرة، الجيل الثالث الصلة ديالو 

بالوطن بدات كتضعاف، حنا ما�ضي ضد اإلندماج ولكن غير ما يكونش 

على حساب الهوية، الدين ديالنا، اللغة واألعراف ديالنا.

أنا بغيت غير نحيلكم على الدستور ديالنا، في الباب األول الفصل 

16 اللي كيحث اململكة على الحماية ديال املصالح املشروعة للمواطنين 

واملواطنات بالخارج، وكذلك الحفاظ والحرص على الحفاظ على الهوية 

والثقافة املغربية. كذلك أحيلكم على خطابين لجاللة امللك، األول في 

2016 بمناسبة ثورة امللك والشعب، الذي تكلم فيها على املآ�ضي ديال 

والتقاليد  دينهم  بقيم  التشبث  إلى  بالخارج ودعاهم  ديالنا  املهاجرين 

العريقة، كذلك في الخطاب الثاني بمناسبة عيد العرش 2015، دعا 

بالخارج، ودعاهم  املقيمين  بأبنائه  إلى اإلهتمام  امللك،  كذلك جاللة 

كذلك دعا كذلك التشبث وتوطيد التمسك ديالهم بالهوية وأثار انتباه 

للجالية  املقدمة  الخدمات  الرفع من مستوى وجودة  الخارجية على 

املغربية وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ ردكم السيد الوزير تفضلوا.

وزيرث ادىث لملنتدبث لاوزيرث عتسق،ث بنث لاكريمث عشدث لايسدث
للخ رجسلثلملكلفثب ملغ ربلثلملقسمي7ثب لخ رجثوبؤو7ثلاهجرة:

السيد النائب أنا متفق ألنه هادي سياسة شمولية، كتنطالق من 
مرجعية أساسية هي التوجيهات امللكية، كتنطالق من الدستور، من 
أنا عالش  املغاربة، إذن  يهم كل  البرنامج الحكومي. ولكن راه الشأن 
عن قصد لحيث على املجتمع املدني، ألنه دور أسا�ضي ريادي، وبالتالي 
تعقيدات مجتمع اإلستقبال حاضرة اآلن بثقلها، ال سيما التعقيدات 
من  ملجموعة  تعرض  ربما  الحالية  األجيال  كتخلي  واللي  الثقافية 
التعثرات في الحفاظ على الهوية، إذن دورنا األسا�ضي هو نستمرو، هذا 
عمل طويل، عمل شاق غيطلب منا الحضور الدائم، املغرب حاضر 

بشكل قوي إيال قارناه مع الجاليات األخرى وبالتالي غيخلينا نصبرو...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، السؤال املوالي هو عن مساعدة الشباب 
بلدهم،  إلى  للعودة  والعراق  بسوريا  الديني  التطرف  املغاربة ضحايا 
واملعاصرة.  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال.

لان ئبثلايسدثعد4ثبوعرفل:

السيد الوزير املحترم، شباب مغربي غرر به ضحية ديال التطرف 
الديني يتواجد اليوم بالعراق وبسوريا، دار املراجعة الفكرية ديالو، 
ينتظر منكم مجهودات جبارة لعودته إلى الوطن، ماذا أنتم فاعلون 

السيد الوزير؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

وزيرث ادىث لملنتدبث لاوزيرث عتسق،ث بنث لاكريمث عشدث لايسدث
للخ رجسلثلملكلفثب ملغ ربلثلملقسمي7ثب لخ رجثوبؤو7ثلاهجرة:

أوال السيد الرئيس، السيد النائب كنشكرو على هاد السؤال ألنه من 
بين اإلشكاالت الكبيرة املطروحة، وبالتالي املغرب دائما كان كيتعامل مع 
أبنائه تعامل ديال الوطنية الصادقة. غنعطيك األرقام السيد النائب، 
منين بدات األحداث بسوريا 651 شاب وشابة رجعو، هاد السنة فقط 
2018 رجعنا 4 ديال الشباب، بطبيعة الحال هذا كيتم بتنسيق مع 
املصالح املختصة وكذلك عن طريق وزارة الخارجية ال سيما الشؤون 
القنصلية كتبذل واحد املجهود كبير باش تبقى املتابعة، بالنسبة لليبيا 
رجع 16 ألف و134 من الناس اللي كانوا في وضعية صعبة، بالنسبة 
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لليمن : 127، العراق : 4. فإذن هادو حاالت ديال املغاربة اللي ما�ضي 
بالضرورة عندهم إلتزامات إديولوجية ولكن كانوا في وضعية صعبة، 
واجبنا كوزارة أوال نتكلفو بإرجاعهم للوطن األم، فلذلك هاد العمل 
مستمر لكن بتنسيق تام وكامل مع كافة املؤسسات املعنية شكرا السيد 

النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثعد4ثبوعرفل:

فهاد  وكنقدرو  كنحترمو  اللي  الكفاءات  من  انت  الوزير،  السيد 
الحكومة، املغرب سبق ليه عاش املحنة ديال اإلرهاب؛ 16 ماي »أطلس 
تجفيف  أوال  بغينا  حنا  الفنا،  جامع  ديال  الفاجعة  وكذلك  أسني«، 
املنابع ديال اإلرهاب، هناك من يؤمن بحقوق اإلنسان املتعارف عليها 
دوليا والدستور املغربي ديالنا واضح فهاد الباب، وهناك من ينظر ويؤطر 
وينضم ويهجر للتفجير في الدول العربية الشقيقة. البد أن نسجل كذلك 
التجريدة العسكرية امللكية، املغاربة ماتوا في »القنيطرة« في »الجوالن«، 
ومغاربة ماتوا في »سيناء« أكتوبر، يجب أن نحترم أرواح الجنود ديال 
املغاربة اللي ماتوا من أجل القضية الفلسطينية، ومن أجل القضية 

القومية العربية.

نقطة أساسية وجوهرية وتتعرفها جيدا، اإلرهاب ال يرهبنا، والقتل 
ال يفنينا والقصة تعرفها، حنا بغينا بالدنا تبقى آمنة، حنا كنشكرو 
األجهزة األمنية بروافدها على املجهودات الجبارة اللي كتقوم بها، وهاد 
الحرب اإلستباقية ضد اإلرهاب. ولكن هاد التجفيف ديال املنابع ديال 
نقول  حنا  ديالنا  املغاربة  حنا  التنظيم،  وهاد  التأطير  وهاد  اإلرهاب 
له،  دين  ال  اإلرهاب  أن  نعرف  ونحن  للجميع«،  والوطن  »الدين هلل 
واإلرهاب ال وطن له، ولكن علينا أن نحترم التسامح اللي كيعرفو بالدنا 
منذ زمان، ألن املغرب ككيان، كوطن، كثوابث كان دائما متسامحا، 
البد أن نسجل كذلك هاد القضية ديال العودة ديال مجموعة ديال 

املغاربة اللي كيديرو املراجعة، هذا أسا�ضي بالنسبة...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟، 
الكلمة لكم السيد الوزير لكم رد فيما تبقى من الوقت.

وزيرث ادىث لملنتدبث لاوزيرث عتسق،ث بنث لاكريمث عشدث لايسدث
للخ رجسلثلملكلفثب ملغ ربلثلملقسمي7ثب لخ رجثوبؤو7ثلاهجرة:

بطبيعة الحال هادي من بين اإلشكاالت املعقدة املطروحة، لكن 
املغرب بفضل اإلرادة امللكية، وبفضل هاد الرؤية الحكيمة املتبصرة، 
أصبح مثال ونموذج في التعاطي مع كل اإلشكاالت املعقدة. حنا كوزارة، 
ما يعنينا أنه مجرد أي مغربي اللي تيعيش وضعية صعبة فينما كان في 

العالم كنتفاعلو معاه عن طريق املصالح املختصة. لكن، دعني أقول 
أن التأطير والتحصين وبذل مجهود مع الشباب يجب أن تكون إرادة 
جماعية بدون استثناء، وهذا غيطلب مجهود كبير، ألنه مجهود إقناع، 
مجهود تواصل، مجهود اإلقناع بهاد الديمقراطية اللي كنبنيو جميع، 
واللي غتكون أكيد في صالح شباب املستقبل. لذلك هاد العمل هذا، 
عمل ربما غيبدو اللحظة بأنه عادي لكن صعب معقد، إقناع أبناءنا 
بأن مجابهة التحديات تتم داخل الوطن، وأن التفاعل معها يتم داخل 

الوطن.

لايسدثرئيسثللجليل:

بأوضاع  النهوض  حول  آني  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الجالية املغربية املقيمة بالخارج للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثسعسدثب عزيز:

املغربية  الجالية  اقتراب عودت  مع  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
بمناسبة العطلة الصيفية وكذا شهر الصيام إلى أرض الوطن. نسائلكم 
الجالية  بأوضاع  النهوض  أجل  من  وزارتكم  ديال  االستراتيجية  عن 
املغربية املقيمة بالخارج، خاصة فيما يتعلق بخلق نفس جديد على 
مستوى تعبئة الكفاءات واستثمار الرأس املال البشري ملغاربة العالم 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

وزيرث ادىث لملنتدبث لاوزيرث عتسق،ث بنث لاكريمث عشدث لايسدث
للخ رجسلثلملكلفثب ملغ ربلثلملقسمي7ثب لخ رجثوبؤو7ثلاهجرة:

بالفعل السيد النائب، هناك رؤية للتعاطي مع مغاربة العالم تنتقل 
من التعاطي اللي كان واللي اعطى نتائج إيجابية إلى تعاطي جديد، يجب 
تحسيس هذا الرأسمال البشري أنه يجب أن يساهم في التنمية وفي 
املشروع الحداثي اللي تيقودو صاحب الجاللة. لذلك تنقومو بتعبئة 
لقاء  درنا  بأملانيا،  املغربية  الكفاءات  طنجة  في  لقاء  درنا  الكفاءات، 
للكفاءات املغربية باإلمارات بالرباط، لقاءات للكفاءات املغربية بأمريكا 
في مراكش، لقاءات الكفاءات النسائية املقاولة في مراكش كذلك. حنا 
درنا واحد البرنامج هو الهدف منو هو إقناعهم بأن املغرب يتغير، بأن 
لذلك  التنمية،  املشروع  فهاد  أساسيين  يكونوا  أن  اللي  إرادة  هناك 

الجهة 13 كتجاوب على هاد التصور هذا.

املقاربة األخرى كذلك، أنه حنا تنديرو شراكات مع مجموعة من 
املؤسسات واللي كتشتغل ضمن هاد املجال، وبالتالي ما كنبقاوش فقط 
نقتاصرو على التنمية، كنقولو أودي ال كاين صعوبات اللي كيعيشو 
املغاربة في بلدان اإلستقبال، مثال وقعنا 27 اتفاقية مع مكاتب املحاماة 
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في الخارج اللي كتعطي اإلستشارة القانونية للمغاربة منين تيكونو في 
حاجة إليها، باإلضافة إلى اهتمامات أخرى ما كاينش الوقت هنا قصير 
اللي كتهم  التحوالت  في قلب كل  باش نعطيوها ولكن حنا حاضرين 

مغاربة العالم في الخارج. شكرا السيد النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثسعسدثب عزيز:

شكرا السيد الوزير، أكيد أنه الطريق شاق ولكن هذه الجالية 
مهمة واللي تقدر بحوالي 4 داملليون نسمة اللي هما أبناء وطننا واللي احنا 
تننتاظروا منهم يكونوا قيمة مضافة على واجهتين، الواجهة األولى على 
مستوى أرض الوطن أثناء عودتهم ألنه فيهم أطر، فيهم مهندسين، فيهم 
خبرات مختلفة، وفيهم عمال، وبالتالي فعلى مستوى اإلستثمار وتنمية 
بالدهم كنراهنوا عليهم وكنراهنوا على أساس يكونوا حلقة أساسية في 
بلورة النموذج التنموي الجديد، وكذلك وأنهم يلقاوا مكانهم في إطالق 
في املراكز الجهوية لالستثمار واللي غيتطلق النقاش حولها قريبا، ثم 
أيضا الواجهة الثانية على مستوى الخارج حيث أنه يعتبر سفراء لوطننا 
في تدويل أوال الهوية الوطنية وفي الدفاع عن القضية الوطنية األولى، 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ أعتقد السيد الوزير بأن ثالث ثواني عندكم 
�ضي رد فيه ثالث ثوان، شكرا على حسن مساهمتكم السيد الوزير. 
وننتقل للقطاع املوالي واملكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني 
في سؤال أول حول تزايد ظاهرة إضراب املعتقلين للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

لان ئشلثلايسدةثعشللثبوزكر4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

ظاهرة  مع  للتعامل  الحكومة  مقاربة  ماهي  الوزير،  السيد 
اإلحتجاجات واإلضرابات داخل السجون املغربية باعتبار أنها أصبحت 

ظاهرة مقلقة؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

وجود  هو  نسجله  ما  حاالت  هنالك  نعم  بالظاهرة،  ليست  أوال 

تراجع ألنه في 2014، 2790 حالة إضراب سجلت في 2017 تناقصات 
بحوالي ألف، ومازال هاد التراجع مستمر، عندما يقع تسجيل إضراب 
يتم استدعاء السجين للتأكد من دوافع إعالنه اإلضراب عن الطعام 
في حالة ما كانت األسباب اإلضراب  بالعدول عنه،  إقناعه  ومحاولة 
تتعلق بالظروف ديال السجن واإلعتقال ديالوا يقع اإلستجابة لها في 
حدود القانون، في حالة كانت تتعلق بجهات أخرى ترفع مطالبه ويخبر 
بكل جديد، كما وفقا ألحكام املادة 131 من قانون السجون تخبر أيضا 

السلطات القضائية عائلة السجين واإلدارة املركزية.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثعشللثبوزكر4:

جميل السيد الوزير ما جاء على لسانكم، ولكن لألسف أن الواقع 
اإلكتظاظ  في  تتمركز  جسيمة  وانتهاكات  إختالالت  عن  يعري  املؤلم 
الخدمات  وضعف  التحتية  البنيات  ورداءة  السلبية  وتداعياته 
األساسية، خوض معركة األمعاء الفارغة هو تعبير عن الحق في املحاكمة 
فيه حتى ال  أنفسهم  الذي وجدوا  للوضع  والحرية ورفظهم  العادلة 
ينعكس األمر سلبا على وضعهم النف�ضي والصحي، هو سبيل اإلحتجاج 
في غياب أي تفاعل إيجابي مع هذا الوضع املأساوي ولعل إيالء اإلهتمام 
باملؤسسات السجنية باتجاه دعم وظائفها الردعية والوقائية والتربوية 
هذه  مع  التعاطي  في  جديدة  مقاربات  إنتاج  بإلحاح  يفرض  أصبح 
الظاهرة، وإن كنتم لم تسمونها بظاهرة، ولتفادي ذلك على الحكومة 
أن تنهج أساليب جديدة مع الحوار وتكثيف الزيارات امليدانية ورصد 
اإلختالالت واإلنفتاح أكثر على املنظمات الدولية، فمع التطور، شكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ ردكم السيد الوزير.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

أوال، كما تفضلت السيدة النائبة باإلشارة إليه من ضرورة مقاربة 
أنسنة  االكتظاظ،  بخصوص  عليه  اإلشتغال  يقع  ما  هذا  شمولية، 
اإلعتقال  إشكالية  معالجة  أزيد  لها،  الدوراإلدماجي  تعزيز  السجون، 
اإلحتياطي، التوجه نحو عقوبات بديلة، هذا توجه، ولهذا أنا متفق 

معك وهي ظاهرة اإلضراب هو يكون واحد أن ظاهرة من الناحية..

لايسدثرئيسثللجليل:

على  تقييدات  حول  سؤال  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
حركية تكوين وتأسيس الجمعيات للسيدة والسادة النواب املحترمين 
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السؤال،  واضعي  السادة  أحد  تفضلوا  والتنمية.  العدالة  فريق  من 
تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثسميرثعشدثلملولى:

الجمعيات  وتأسيس  تكوين  دينامية  الوزير،  السيد  تواجه، 
العديد من املمارسات اإلدارية التي ال تلتزم في بعض األحيان ما�ضي في 
كل األحيان، بتطبيق مقتضيات القانون، علما أن في الواقع طبيعة 
تأسيس الجمعيات في بالدنا، طبيعة تصريحية. فلماذا يواجه تأسيس 
على  أو  التضييقات  من  عددا  للجمعيات  األسا�ضي  القانون  وتعديل 
األقل تعقيدات؟ وبالتالي نسائلكم السيد الوزير هللا يجازيكم بخير، 
عن اإلجراءات التي سوف تعتمدونها لضمان انسيابية وسالسة تكوين 

الجمعيات؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير املحترم.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

أوال، القانون صريح والدستور واضح، أن التأسيس واملمارسة تقوم 
على قواعد الحرية في إطار احترام الدستور والقانون، حل الجمعية أو 
توقيفها ال يمكن أن يتم إال بقرار قضائي، فعال كتسجل حاالت ولكن 
حاالت محدودة جدا، والتوجه العام هواملعالجة ديالها. في السابق كانت 
كتسجل حاالت اللجوء إلى القضاء ملعالجة ذلك، أنا غير اليوم مثال، 
استعرضنا القرارات اللي صدرت عن القضاء، على املستوى الوطني، 
طيلة سنة 2017، ما لقيناش وال حالة واحدة للجوء بخصوص هاد 
اإلشكاليات، ولكن الحاالت اللي كتوصلنا كنعملو على املعالجة ديالها 
بتنسيق مع وزارة الداخلية. كما تفضلت، هنالك طابع تصريحي لنظام 
تأسيس الجمعيات، األحكام د القضاء اإلداري واضحة، رفض تسليم 
الوصل املؤقت يعتبره القضاء اإلداري قرار مشوب بعدم الشرعية، 
خطأ مصلحي يرتب مسؤولية الدولة وموجب للتعويض أن التصريح 
هو مجرد إخبار يجب اإلشهاد عليه بتسليم وصل مؤقت، أن اإلدارة 
ليست مختصة في فحص شرعية الجموع العامة، التأكد من استيفاء 
الشروط، هادي مرحلة الحقة، القضاء هو السلطة الوحيدة في توقيف 
أو حل جمعية. السجل العدلي واللي مازالت بعض املصالح في بعض 
السجل  بقاش  ما  تعدل،  القانون   2009 تطلبو، ف  كتبقى  املناطق 
العدلي مطلوب، ولهذا من أجل املعالجة ديال هاد األمر، حنا اآلن بصدد 
مراجعة القانون الخاص بتأسيس الجمعيات من أجل تعزيز الضمانات 

ديال الحرية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

املحترمة  النائبة  السيدة  الفريق،  تعقيب  النائب.  السيد  تعقيب 
تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثمريمثبوجمعل:

السيد الوزير، في الوقت الذي قطعت فيه بلدنا أشواط مقدرة 
في مأسسة مشاركة املجتمع املدني في رسم وتقييم وتتبع السياسات 
أساسية  في ضمانات  للخوض  نجدنا مضطرين  والترابية،  العمومية 
ومعتادة تتعلق بحرية تكوين الجمعيات، بفعل سلوكات بعض رجال 
وممثلي السلطة اإلدارية، الذين حولوا نظام التأسيس من نظام تصريحي 
إلى نظام ترخيص مسبق، وكذلك تجاوزوا دورهم القا�ضي بالتسليم 
الفوري للوصوالت املؤقتة، إلى البحث في مشروعية أو عدم مشروعية 
فعل التأسيس. فإضافة إلى التأخر في تسليم الوصوالت املؤقتة، كذلك 
أحيانا يتم رفض تسليمها وذلك بوضع إشتراطات غير قانونية، وكذلك 
أحيانا املطالبة بوثائق ال تنص عليها املادة 5 املتعلقة بمسطرة التصريح، 
إضافة إلى مناقشة أهداف الجمعية، كذلك من خالل أدبيات األممية، 
حرية التكوين والتأسيس ال تتعلق فقط بالتأسيس وإنما كذلك تتعلق 
بحق الجمعية في ممارسة أنشطتها، عندنا غلق مجموعة من املراكز 
واملؤسسات في وجه مجموعة ديال األنشطة، بل أحيانا إعطاء الرخص 
وسحبها بفعل توجيهات من جهات، املفروض فيها أن تقوم على تسهيل 
عمل الجمعيات بإحتفاظ تسهيل عمل الجمعيات باعتبارها فضاءات 
إلنخراط املواطن. كذلك أحيانا إما كان إلغاء أو محاولة إلغاء التفاقيات 

الشراكة...

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثلملقرئثأبوثزيدثلإلدري�سي:

تعاني بعض جمعيات املجتمع املدني التي ال غبار عليها، من تحفظات 
ذات طبع أمني، في املقابل تحظى جمعية مشبوهة بل وخطيرة حسب 
التطبيع  مواجهة  في  اليقظ  املدني  املجتمع  بها  تقدم  التي  املعطيات 
وعلى رأسه مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين واملرصد املغربي 
ملناهظة تطبيع. تقوم بتداريب عسكرية وشبه عسكرية ماسة باألمن، 
تصرح بكل بجاهة بتوجه إيديولوجي متصهين، تستقوي وتدعي عالقة 
العدو  مع  ومكشوفة  مشبوهة  عالقات  تقيم  رسمية،  عليا  بجهات 

الصهيوني، ثم تتهدد..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيدة 
النائبة املحترمة الفريق اإلشتراكي.

لان ئشلثلايسدةثحن 7ثرح ب:

تنعرفوا جميعا السيد الوزيرعلى أنه الديمقراطية التشاركية باش 
نأكدوها في بالدنا ونأكدو اإلختيار اللي جاء به دستور 2011 تيبدى من 
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الجمعيات وتيبدى دعم تأسيس الجمعيات ودعم الناس في التأطير 
وصل  كتاخذش  ما  الجمعيات  من  مجموعة  الجمعيات،  داخل  من 
اإليداع ديالها سواء بمختلف االهتمامات ديالها، جمعيات ديال حماية 
املستهلك، جمعيات آباء وأولياء التالميذ، هذه مجموعة ديال الجمعيات 
فيها أشخاص اللي ما تياخدوش وصل اإليداع ديالها، هذا تضييق على 
عمل ديال الجمعيات وتضييق على املغاربة اللي بغاو يأطرو املجتمع من 
خالل هاد الجمعيات دستور 2011 جاب مجموعة ديال التدابير اللي 

تتحمي الحريات، وجاب مجموعة من التدابير اللي تتعطينا..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ الكلمة لكم للرد السيد الوزير املحترم تفضلوا.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

البلد  أوال- من يستغل العمل الجمعوي ألهداف تمس باستقرار 
وأمنه ومصالحه العليا، تعامل حازم وصارم، ولهذا الحالة اللي أثيرت، 
اإلدارة العامة لألمن الوطني واملصالح األمنية قامت بالالزم، وأوضحت 
للرأي العام كل الخطوات املتخذة ألنه ال تساهل وال تسامح مع كل من 

يسعى للمس باستقرار وأمن ومصالح بالدنا.

ثانيا- املغرب كيشهد دينامية ديال العمل الجمعوي راه وصلنا ل 

150 ألف جمعية، 16.000 وصل سنويا كيتمنح، الحاالت املحدودة اللي 

كتسجل كنعملو على التصدي لها، املسار ديال الديمقراطية التشاركية 

مع هيئات التشاور العمومي، شكل نقلة. راه اليوم باش تدير عريضة، ما 

ما حتاجش حتى �ضي تدير جمعية، يكفي 9 ديال الناس، وكيل والنائب 

ديالو يدير عريضة ويتقدم بها. وهذا واحد التطور مهم من الناحية 

الديمقراطية، املغرب اختار هاد املسار، ولهذا الضمانات اللي توضعات 
الدستورية، الضمانات على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى 

السلطة القضائية، الحماية ديال القضاء، الحق في تأسيس الجمعيات، 

وفي الحق في املمارسة الحرية املمارسة ديالها. ولهذا كترتب التبعات، راه 

والت كتصدر أحكام ديال القضاء موجبة للتعويض، في حالة الى وقع 

شطط في إستعمال السلطة، ولهذا حرصت في الجواب نذكر باألحكام 

ديال القضاء اللي صدرات في هاد العشر سنوات األخيرة، ندعمو املسار، 

ألنه ما عندناش خيار، الديمقراطية تقوم على الديمقراطية التمثيلية 

والديمقراطية التشاركية. وهادي مناسبة باش أنوه باملجهود الهام اللي 

كاين على مستوى بالدنا ديال النسيج الجمعوي، واللي كيقومو بأعمال 

كبيرة على مستوى التماسك اإلجتماعي، على مستوى األمن املجتمعي، 

على مستوى التنمية ديال بالدنا، على مستوى التعليم والصحة وعلى 

مستوى الحقوق والحريات.

لايسدثرئيسثللجليل:

السؤال األخير في هذا القطاع هو عن إصدار النصوص التطبيقية 
النواب  والسادة  للسيدات  الرسمية  بالجريدة  الصادرة  للقوانين 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة. الكلمة ألحد السادة النواب، 

تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثتوفسقثلملسموني:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ما هي األسباب الكامنة وراء تأخر صدور أو إصدار 
بالجريدة  الصادرة  للقوانين  التطبيقية  النصوص  من  مجموعة 
الرسمية؟ وماهي اإلجراءات العملية التي تقوم بها الحكومة من أجل 

تجاوز هاذ اإلشكالية؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد الوزير، الجواب.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

فعال السيد النائب املحترم، السيد الرئيس، السؤال اللي طرحتيه 
جوهري وكيقت�ضي واحد املجهود ألن اإلصدار ديال النصوص التطبيقية 
أو بحسب ما تمت اإلشارة  أو يكون قرار وزاري  سواء يكون مرسوم 
التشاور  املتدخلة،  القطاعات  بين  التشاور  أحيانا  كيقت�ضي  إليه، 
مع الفاعلين فهو ما�ضي واحد املجهود عادي، 2017 ل2018 في سنة 
مجموع ما أصدرته الحكومة حوالي 3000 نص ضمنها 150 مرسوم، 
باإلضافة للقرارات الوزارية واملقررات فكاين مجهود، هذا ما كيعنيش 
بأنه فعال كتسجل حاالت ديال التأخر اللي كنشاطركم فيها، هنالك مثال 
هاذ السنة املراسيم الخاصة بالجهوية أزيد من 30 نص صدر، املرسوم 
الخاص باملقالع، اآلن املراسيم الخاصة ثالثة املراسيم الخاصة بالقانون 
ديال الزجر ديال املخلفات ديال البناء واللي هي في املرحلة األخيرة ديالها، 
فكاين مجهود كيتبذل وكاين برمجة واإلجتماعات ديال الجمعة املاضية 
ديال الحكومة أحد النقاط اللي ناقشناها برنامج تشريعي داخلي اللي 
كيهم األجرأة ديال القوانين اللي كتعتمد من طرف البرملان باش تاخذ 

املسار الطبيعي ديالها على املستوى التطبيقي، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

لان ئبثلايسدثتوفسقثلملسموني:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة تساؤل آخر يطرح هو الجدوى 
من صدور نصوص قانونية واإلسراع بإصدارها، تعرض أمام البرملان، 
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تناقش في اللجان، يتم املصادقة عليها، سيتم إصدارها، يتم نشرها 
وننتظر ننتظر املجهول يعني تنتظر واش سنة، وال ثالث سنوات وال خمس 
سنوات إلصدار نصوص تطبيقية خاصة بها، علما بأنها تعتبر سابقة في 
العمل التشريعي في العالم، ألن النصوص التطبيقية بمجرد ما كيتم 
النشر القانون األسا�ضي أو القانون النص األصلي في الجريدة الرسمية 
فكيكون النص التطبيقي جاهز وواجد، ألن كيف يعقل أننا نرهنو تنفيذ 
نص قانوني مهم اللي خدا الوقت ديالو الكافي في املناقشة وفي التعديل 
وفي اإلصدار أمام اللجان في البرملان، ثم بعد ذلك يظل رهين الرفوف 
وجامد ومعطل عن العمل، بمعنى هذا يطرح السؤال كذلك عن رؤية 
ألن  كمشاريع،  كتقدمها  اللي  القانونية  للنصوص  بالنسبة  الحكومة 
يتضح بأن الحكومة ليس لها رؤية واضحة يعني نصدرو النص القانوني 
ونخليوها على هللا ونشوفو فين غيوصلنا والنص القانوني أو النص 
التطبيقي ديالو واش نصدروه من بعد سنة وال سنتين وال ثالثة سنوات 
واألمثلة كثيرة ومتعددة السيد الوزير، املثال الصارخ وهو اللي تناقش 
في البداية ديال الجلسة بالنسبة للقانون ديال 66.12 بالنسبة لقانون 
التعمير والسيد الوزير في معرض الجواب ديالو على التساؤالت ديال 
السادة النواب قال بأننا خاصنا نعملو واحد العمل تشاركي لتجويد 
هذا النص، فالنص صدر اللي عطا هللا عطاه، خاصنا نصدرو نصوص 
تطبيقية باش يشوف املواطن املغربي واش عندو الحق يبني في املستقبل 
أو ال يم�ضي يدير �ضي خيمة هذا مثال، كاين أمثلة أخرى كثيرة ومتعددة 
اللي تطرح  القانوني  التعاونيات شفتو اإلشكال  للتعاونيات،  بالنسبة 
فهاذ السنتين املاضيتين، اإلشكال هو أن كاين واحد املجموعة ديال 

التعاونيات واتحاد التعاونيات اللي تفتقد الصفة ديالها.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ لكم 
الكلمة السيد الوزير للرد.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

األولى،  الدورية  في غشت صدرت  راه  التعمير  ديال  القانون  أوال 
يعني ما�ضي الحكومة لغاية اليوم ما صدراتش حتى �ضي نص تنظيمي 
يمكن من التطبيق، صدرات الدورية وكاين ثالثة ديال املراسيم راه تم 
التأكيد على وهذا كان عندنا نقاش فيه األسبوع املا�ضي في املجلس ديال 
الحكومة حول هاذ املوضوع، التعاونيات كانت فعال إشكالية املالءمة، 
عطي مثال السجل 

ْ
ولكن راه تدار واحد املجهود كبير، صدور القرارات ن

اللي كاين في املحكمة اللي راه صدر القرار ديال وزير العدل وتم وتعتمدت 
نصوص، القانون داملقالع، القانون ديال املراعي، قوانين الجهوية، أنا 
قدمت ليك أنا بالنسبة هضرت بلغة واقعية، فعال كاينة إشكاليات كثير 
لبعض النصوص ولكن كاين واحد املجهود كبير، واش حوالي 3000 
نص صدر في سنة في الجريدة الرسمية راه مجهود كبير، فاش كنتحدث 

على الجهوية 40 نص تقريبا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هاته  في  قطاع  آخر  إلى  وننتقل  مساهمتكم،  حسن  على  شكرا 
التقليدية  بالصناعة  املكلفة  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  مع  الجلسة 
واإلقتصاد اإلجتماعي في سؤال متعلق بتحفيز التعاونيات على الولوج 
إلى التكنولوجيا الحديثة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثيونسثبنيلسم 7:

لايسدثلارئيس،

لايسدةثك تشلثلادوال،

اإلقتصاد  تنمية  في  التعاونيات  دور  أن  اليوم  اثنان  يتجادل  ال 
خصوصا اإلقتصاد التضامني، لكن تبقى وسائل اإلنتاج تعتمد على 
وسائل تقليدية وكذلك التسويق، سؤالنا اليوم، ما هي التدابير التي 
الحديثة  للتكنولوجيات  الولوج  من  التعاونيات  لتمكين  ستتخذونها 

بوغية الرفع من اإلنتاج وتحسين ظروف التسويق؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تشلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو4ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

اليوم  طبعا  هو  السؤال،  هاد  على  املحترم  النائب  للسيد  شكرا 

النشاط  في  التعاوني  املجال  في  الحديثة  التكنولوجيات  إستعمال 

التعاوني هذا موضوع حاضرة بقوة، ومن أهم أو من أبرز تجليات هاد 

اإلهتمام هو أنه في كل املعارض التي تنظم، سواء املعارض الوطنية أو 

املعارض الجهوية في إطار التكاوين والتداريب التي تخصص للعارضين 

في  يشاركون  الذين  كذلك  واملتعاونين  الصانعين  من  والعارضات 

هذه املعارض، يخصص دائما جزء ل، يعني، محور التطوير، يعني، 

إستعمال التكنولوجيات الحديثة، طبعا هاد املسار واإلهتمام يرتبط 

كذلك القانون الجديد 112.12، تعلمون أن هذا القانون قدم مجموعة 

بالدنا  في  التعاوني  والنشاط  التعاوني  للعمل  اليوم  التسهيالت  من 

التعاونيات،  من  جيل جديد  إحداث  على  تشجيع  هناك  أن  فيكفي 

اليوم كتعرفوا أن هاد القانون كيشجع على إحداث تعاونيات في مجال 

التجارة اإللكترونية، إحداث تعاونيات في مجاالت جديدة في التسويق، 

في التشغيل بما فيها الصحافة إلكترونية، وطبعا هاد القانون هو يفتح 

الباب كذلك لإلستعانة بالخبرة غير الخبرة التي تتوفر عليها التعاونية 

بغية، يعني، تطوير املنتوجات والرقي بها.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم .

لان ئبثلايسدثمحمدثللحمدلو4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيدة كاتبة الدولة، نعني بتحفيز الولوج للتكنولوجية الحديثة 
التعاوني  إلكترونية لإلقتصاد  الوزارة في إيجاد منصة  وهو مساهمة 
التعاونيات  ملنتوجات  رقمية  معارض  ال  ولم  اإلجتماعي  اإلقتصاد  أو 
الصغيرة  للتعاونيات  األسبقية  تعطى  التقليديين، وكنتمناو  والصناع 
اللي كتعاني من العزلة في الجبال في العالم القروي، وهداك فك العزلة 
اللي كنفكروا به بفتح الطرق يمكن من خالل هذا التعامل اإللكتروني 
يمكن ديك التعاونية اللي موجودة فراس الجبل ديال بني عروس وال 
بوكماز يمكن ليها تعرض املنتوجات ديالها في هاته املنصة اللي املفروض 
أن الوزارة تساهم في إيجادها وغادي يكون العائد ديالها على القطاع 
ككل، وذلك من خالل تطوير تطبيقات تكون عالية الجودة وبسيطة 
اإلستعمال، كنعني، ببسيطة اإلستعمال ما نديروش برامج أو تطبيقات 
اللي كتحتاج واحدكم يكون متخصص في املعلوميات، بل تكون بسيطة 
واللي غادي يوّجد هاد البرامج والتطبيقات خصو يطلع للجبل ويخرج 
يشوف  التقليديين  الصناع  هاد  عند  ويم�ضي  الجمعيات  هاد  عند 
املستوى ديالهم، ظروف اإلشتغال ديالهم وآنذاك هداك التطبيقات 
كيمكن تكون غير في الهاتف العادي، وراه كانت تجارب بعض الشباب 
املتطوعين في بعض القرى وجدوا تطبيقات بسيطة للناس ديالهم ديال 
التطبيقات،  هاته  من خالل  غير  املغرب  خارج  كيبيعوا  و 

ّ
وال الدوار، 

تطبيقات اللي كتخفض أو وال دوك الوسطاء داك السيد اللي كيوجد 
السلعة ديالو..

لايسدثرئيسثللجليل:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ فيما 
الوزيرة  السيدة  ديال  الرد  اإلضافية،  للتعقيبات  الوقت  من  تبقى 

املحترمة، تفضلي.

لايس حلث وزيرث ادىث لادوالث ك تشلث لملصلي،ث جمسللث لايسدةث
لالجتم عيث ولالقتص دث لاتقلسديلث ولاصن علث للجو4ث ولانقلث

لملكلفلثب اصن علثلاتقلسديلثولالقتص دثلالجتم عي:

أوال، السيد النائب كنشكركم على هاد اإلشارة ألنه فعال اليوم نحن 
نشتغل على التسويق اإللكتروني، اليوم التسويق اإللكتروني فجميع، 
يعني، التجارب التي تعتمد هاد النوع هو تجربة مهمة جدا، نعم تحتاج 
إلى منصة إلكترونية، اليوم كاين اشتغال وال أخفيكم أنه من الناحية 
العملية هناك بعض الصعوبات، يعني، املوضوع ما�ضي نقول البساطة، 
ولكن ليس بالشكل وإال لكان اتخذنا فيه قرارا سريعا، لكن كاينة بعض 

الصعوبات مرتبطة بالجانب اللوجيستيكي، وإال فإن هاد املوضوع أنا 
شخصيا أعتبره موضوع مهم جدا في مجال؛ أوال، ترويج منتوج الصناعة 
التقليدية واملنتوجات املحلية، وهو كذلك فيه تبسيط وتقريب هذه 
السلع من املواطنين، املواطنين ما�ضي فقط في املغرب ولكن على املستوى 
العالمي، ألن اليوم هاد املنتجات التقليدية اللي هي تحويل مواد أولية 
ملنتوجات تقليدية هي فيها قيمة؛ أوال، من الناحية الهوياتية والتاريخية 
والثقافية والحضارية داملغرب، وبالتالي أي ترويج ليها هو ترويج وإشعاع 

لبلدنا ولحضارة املغرب، وثم كذلك هناك الجانب اقتصادي مهم..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا للسيدة الوزيرة على حسن مساهمتها 
في هاته الجلسة، بهذا السيدات والسادة النواب املحترمين نكون قد 
استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونمر اآلن لتناول 
الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي والكلمة للمتحدث األول 
السيد النائب املحترم أحمد بريجة عن فريق األصالة واملعاصرة، حول 
شروط السالمة في أوراش البناء إثر توالي عدد من الحوادث املرتبطة 
بها والتي تسبب في سقوط ضحايا بين جرحى وقتلى، الكلمة لكم السيد 

النائب املحترم. معذرة معذرة السيد النائب، نقطة نظام.

لان ئبثلايسدثجم لثبنشقرو7ثكريميث)ثنقطلثنظ م(:

بكرلثلايسدثلارئيس،

قد أشرنا شحال هادي بأنه هاد املسألة ديال تناول الكلمة مزيانة، 
ولكن ما كتّضمن في جدول أعمال ديال األشغال ديال هذه الجلسة، 
وبالتالي أثرنا االنتباه سابقا بأن من األحسن أنها تضاف كذلك لجدول 
األعمال باش نعرفوا مسبقا بأن كاين تناول الكلمة في نهاية الجلسة، 

شكرا لكم الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

لان ئبثلايسدثأحمدثبريجل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لاي دةثلاوزرلء،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

أحيط املجلس علما بأن الرافعات ديال أوراش البناء تشكل خطرا 
على املواطنين، وفي اآلونة األخيرة في الدار البيضاء 3 ديال الوفيات،3 
ديال الضحايا نتيجة ديال السقوط هاد الرافعات ديال البناء، واحد 
العدد ديال الناس اآلن باقين في املستشفيات، تنبهو لهاد القضية نقول 
من حسن الصدف بأن هاد الناس اللي ماتوا ماتوا داخل األوراش ديال 

البناء، اللي تنوصيو به دابا هو أنه هاد الرافعات:
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أوال- يكون FIXE مايكونوش متحركة، ما يكونش MOBIL؛

ثانيا- ما يكونوش في امللك العام ديال الجماعة وال ديال الدولة، 
خصهم يكونوا داخل ورش ديال البناء؛

ثالثا- كاين باش أنا غنستعمل واحد الرافعة كندير واحد الطلب 
 ALORS QUE معينة،  بشروط  املبدئية  املوافقة  وكناخذ  للعمالة 
الرقم خاص واحد اللجنة تخرج فيها الوقاية املدنية، فيها الجماعة فيها 
السلطة املحلية، فيها جميع املصالح املعنية، مكاتب دراسات، مكاتب 

ديال املراقبة باش يمكن نعطيو هاد الترخيص هذا؛

كاين مشكل ديال التأمين ديال هاد الرافعات ما كاينش، مع كامل 
األسف، غياب املراقبة، في الدار البيضاء مثال كاين تفعيل تصاميم 
التهيئة املصادق عليها مؤخرا ودخلت حيز التنفيذ، بزاف ديال األحياء 

.R+5 R+6 R+7 غترجع من فيالت إلى عمارات

تصور دابا كل فيال غترجع هاد الورش هذا باعتبارو ورش غادي 
يبدا يدير واحد الرافعة، اآلخر حداه حتى هو غيدير رافعة، لذلك ال 
بد من تقنين وتنظيم ومأسسة هاد املوضوع هاد املشكل هذا اللي ألنه 
كيشكل خطر وخاصة على املارة لذلك ننبه بأنه ضرورة ديال أخذ هاد 
املوضوع ألنه ربما دبا ثالثة الوفيات راه مع اإلستمرار ديال أوراش البناء 

راه غيمكن يشكل واحد املشكل خطير على الساكنة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثعشدثلألحدثلاف �سيثلافهر4،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلاوطنيث
ولاتعميرثولإلسك 7ثوسس سلثلملدينل:

الظاهرة  هاد  القلق من  هاد  نشاطر  لي  يمكن  الحال  بطبيعة  أنا 
حقيقي،  مشكل  البناء  أوراش  في  السالمة  ديال  املسألة  وحقيقة 
مشكل حقيقي اللي احنا بطبيعة الحال نشتغل على إستراتيجية ديال 
التشغيل، ولكن في اعتقادي خص تواكبها واحد البرنامج قوي فيما 
يخص مسألة ديال السالمة، ألن احنا بغينا نخلقو مناصب الشغل 
البناء  أوراش  يخص  وفيما  السالمة،  ديال  الشروط  كتوفر  الالئق، 
بالفعل هذا مشكل، عدد الضحايا غير مقبول، عدد الجرحى، أكبر نسبة 
في أسباب االنقطاع عن التشغيل، إلى غير ذلك، بطبيعة الحال األوراش 
ديال البناء هي مصانع في الهواء الطلق، وبالتالي املدونة ديال الشغل 
تطبق عليها اللي تتفرض على املقاول أن يوفر شروط ديال السالمة مع 
ضرورة املراقبة إلى غير ذلك، بغيت نقول كذلك بالنسبة للوزارة كان 
قانون 66.12 فيما يخص شروط ديال تنظيم ورش البناء، اللي تيوضع 
جميع املتدخلين واملهنيين أمام واحد عدد املسؤوليات حقيقة مسألة 
كاين كذلك مسألة  ثم  املراقبة،  نفعلوه مع ضرورة  أساسية خصنا 
أساسية LE REGLEMENT GENERAL DE LA..، الضابط العام لعملية 
البناء اللي احنا بصدد كذلك تفعيله من خالل واحد الدورية مشتركة 

ما بين الوزارة، ما بين وزارة الداخلية واللي تينص بالحرف على واحد 
العدد داألمور اللي تكلمتي عليها، إعداد حصيلة دورية باملخاطر، تفعيل 
املبادئ العامة وقواعد الوقاية، تعيين منسق السالمة، إحداث التزام 

التأمين على جميع مخاطر الورش إلى غير ذلك.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، املتحدث الثاني، السيد النائب توفير كميل 
عن فريق التجمع الدستوري حول الخصاص في املاء الصالح للشرب 
ببعض مناطق جهات اململكة، ينوب عنه السيد النائب آيت بها، تفضل.

لان ئبثلايسدثحم دثآيتثبه :

بكرلثلايسدثلارئيس،

تتعاني منها واحد  اللي  باملشاكل  الوزيرة، نحيطكم علما  السيدة 
العدد ديال املناطق فيما يخص إشكالية ديال املاء الصالح للشرب، 
وهنا السيدة الوزيرة في العالم القروي وغادي نركز على الجنوب الشرقي، 
خاصة املناطق اللي ما فيهمش الشتا، السيدة الوزيرة، في الحقيقة 
احنا، الحمد هلل أنه هاد امللف ديال املاء الصالح للشرب فيه تعليمات 
ملكية، ولكن خص �ضي حاجة ملموسة بالنسبة للمواطن راه عندنا 
واحد العدد ديال املناطق، ونعطيك على سبيل املثال إقليم زاكورة 
اللي عرفتو بأنه دايما تيعاني وعلى مدة سنوات وهاد املشكل حطيناه 
وانت كنت رئيسة مجلس النواب تتري�ضي هاد الجلسة هادي مدة ديال 
سنوات وإلى حدود اليوم املشاكل ما زالت كثيرة، راه ال بد من، إيال كان 
�ضي برنامج استعجالي السيدة الوزيرة راه خصو يتدار اليوم قبل غدا، 
راه خاص تبسيط املساطر، خص تنقيبات راه الصيف جاي، رمضان 
جاي، وراه منذ أواخر شهر مارس واملاء تيتقطع على الناس راه ال يعقل 
السيدة الوزيرة باش هاد القضية باش هاد املشكل تستمر، في املدينة في 
املدينة ديال املدينة مركز اإلقليم ديال زاكورة، تمكروت فزواطة كتاوة 
تكونيت تايخدو ساعة املا على 24 ساعة، واش هذا معقول 48 ساعة في 
48 ساعة، محاميد الغزالن تاغبالت هاذو املناطق ديال املعيدر،جماعة 
تاغبالت ايت بوداود، تزرين نقوب ايت والل باإلضافة إلى جماعة ديال 
تنغير اللي فيها أهل النيف وحصية، جماعة البليدة تينجدين اوالد يحيى 
تانسيفت، هادو كلهم، جماعات اإلقليم بصفة عامة راه فيهم معاناة 
كثيرة السيدة الوزيرة، وهنا ال بد، هاد إشكالية خص إشكالية معالجة 
استعجالية، وخاص عاوتاني املعالجة بشكل جدري ملشاكل ديال املا، 
االنطالقة  أعطى  ينصرو  سيدنا هللا  السدود،  من  التزود  من  بد  ال 
للتزويد الساكنة ديال زاكورة من سد تيوين من 2010، هادي 8 سنين 
تا حاجة ما تدارت، لو كون تخدم املشروع السيدة الوزيرة كون حنا دبا 
اليوم ماغناقشوش هاد اإلشكالية، التزود من السد ديال أكدز ضرورة 
اإلسراع، مشكورة السيدة الوزيرة على املجهود اللي درتي في اإلنجاز 
ديال املشروع ديال أكدز، ولكن خاص باملوازاة ديالو القنوات، املكتب 

الوطني راه ما تيدير حتى حاجة تمنينا من املدير الجديد..
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، الكلمة للحكومة تفضلي 

السيدة الوزيرة املحترمة.

وزيرث ادىث لادوالث ك تشلث أفسالل،ث لاسدر4ث برف تث لايسدةث
لاتجهيزثولانقلثولالوجيتسكثولمل ءثلملكلفلثب مل ء:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد النائب املحترم، أشكرك على هذ ، اإلحاطة علما. سأكون 
مضطرة إلعادة نفس عناصر الجواب اللي قدمتها أثناء األسئلة املباشرة، 
الحكومة مهيأة بأنها باش تعالج جميع االضطرابات التي قد تحدث أثناء 
فترة الذروة وفترة الصيف، انطالقا من برنامج آني واستعجالي اللي أمر 
به صاحب الجاللة، وعبأت من ذلك استثمارات مهمة تجاوزت 600 
مليون درهم، وكل األطراف املعنية شرعت في تفعيل هذه اإلجراءات، 
املائية  باملنشآت  الربط  تسريع  من  التحتية،  البنية  عن  تنقيب  من 

الكبرى.

قامت  ما  تعلمون جيدا  وأنتم  زاكورة  النائب عن  السيد  تكلمتو 

به الحكومة في إقليم زاكورة من أجل معالجة هاذ املشكل وأزمة املاء 

في زاكورة منذ شهر أكتوبر السيد النائب املحترم، ما بقيناش مكتوفي 

األيدي وجهزنا أثقاب وتربطات الثقاب وتحسنت الوضعية نسبيا مقارنة 

مع شهر أكتوبر وشهر نوفمبر. غير مؤخرا، غير األسبوع الفارط، تم تجهيز 

ثقب منطقة الفايجة 12-13 لتر للثانية اللي حّسن الوضعية بشكل 

نسبي، هناك أثقاب سوف أيضا يتم تجهيزها وربطها باملنشأة املوجودة، 

باإلضافة إلى املشاريع الكبرى اللي عرفتوها، املحطة ديال إزالة األمالح 

يعني محطة station de minéralisation وبرنامج سد أكدز أيضا اللي 

الوتيرة في االشتغال فيه بوتيرة عالية، شكرا لكم السيد النائب.

لايسدثرئيسثللجليل:

على  للجميع  شكرا  الجواب،  على  الوزيرة  السيدة  لك  شكرا 

املساهمة،ثرفعتثللجليل.
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محضرثللجليلثللخ ميلثولا م ني7

لات ريخ: االثنين 20 شعبان 1439ه )7 ماي 2018م(.

لارئ سل: السيد رشيد العبدي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

لاتوقست: ثالث ساعات ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة 
الثانية والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولث
الحكومية التالية:

الصحة؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

الشباب والرياضة؛  .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

املكلف بحقوق االنسان؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  .•
الناطق الرسمي باسم الحكومة.

لايسدثربسدثلاعشد4ثرئيسثللجليل:

أبرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارحسم،ث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي7ثوعلىثآاهثوصحشهثأجمعي7.

افتتحت الجلسة،

لاي دةثلاوزرلءثلملحترمو7،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو7،

العمل  في إطار مراقبة  الشفهية  في جلسة األسئلة  نلتقي مجددا 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها 30 سؤاال تهم قطاعات: الصحة، 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية 
القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة، الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة، الشباب والرياضة، والقطاعات املكلفة بكل من التنمية 
البرملان  مع  العالقات  اإلنسان،  حقوق  والغابات،  واملياه  القروية 

واملجتمع املدني.

قبل البداية في جدول األعمال، أعطي الكلمة اآلن للسيدة أمينة 
هللا  النواب  السادة  مشكورة..  فلتتفضل  املراسالت  لتالوة  املجلس 

يجازيكم بخير االلتحاق باملقاعد.. تفضل السيد النائب تفضل.

لايسدةثأسم ءثلغالاوثأمسنلثلملجلس:

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون رقم 09.18، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون 

القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بالرباط في 26 

ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر؛

-مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول 

مونتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون املواد املستنفذة لطبقة 

األوزون املعتمد بكيغالي رواندا في 15 أكتوبر 2016؛

بشأن  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   07.18 رقم  قانون  -مشروع 

حكومة  بين   2017 ديسمبر   26 في  بالرباط  املوقع  الجوية  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر؛

حول  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   10.18 رقم  قانون  -مشروع 

 05 في  بالرباط  اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشترك املوقع 

ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية.

رقم  قانون  بمشروع  الرئاسة  توصلت  املستشارين،  ومن مجلس 

84.13 يق�ضي بإحداث مؤسسة األعمال اإلجتماعية لألشغال العمومية 

كما وافق عليه مجلس املستشارين.

ومن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية توصلت الرئاسة بمقترح 

قانون بتنظيم اإليقاف الطبي للحمل.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

مجلس النواب من 30 أبريل إلى 7 ماي 2018، هي: 74 سؤاال شفويا، 

121 سؤاال كتابيا، تم سحب سؤالين شفويين. شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

بكرلثلايسدةثلألمسنل،

حضرلتثلايسدلتثولاي دة،

أعمالها،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 

ونستهلها بقطاع الصحة عدد األسئلة 9. السؤال األول متعلق بتعميم 

النواب املحترمين من  الشاملة للسيدات والسادة  التغطية الصحية 

الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لان ئشلثلايسدةثاسلىثلحكسم:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة لتعميم 

التغطية الصحية نسائلكم؟
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لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

لايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

الصحية  بالتغطية  املتعلق  السؤال  املحترمة،  النائبة  السيدة 
الشاملة، بالدنا كما تعلمون تعمل بطريقة تدريجية، وبشكل تدريجي 
لتحقيق هاذ الهدف ديال التغطية الصحية الشاملة. كاين هناك نظام 
للتأمين الصحي اإلجباري عن املرض اللي انطلق في سنة 2005، وصلنا 
اآلن ل%35 من يعني في 2005 وصلنا ل%36 ديال عدد املنخرطين 
التغطية  كذلك  »راميد«،  الطبية  املساعدة  نظام  التغطية  ديال 
الصحية بالنسبة للطلبة اللي يمكن نوصلو فيها إلى حوالي 300.000 من 
الطلبة وكذلك املهاجرون في وضعية قانونية اللي اليوم 20.000 منهم 
كيستافدو. بهاذ الشكل وصلنا ل%63 ديال التغطية إلى حد اليوم، 
واليوم تفتح الورش الكبير كذلك ديال التأمين على املرض بالنسبة 
للعمال الغير األجراء أو املستقلين، واللي كما في البرنامج الحكومي في أفق 

2021 يعني نسعى إلى الوصول إلى تغطية ديال %90 شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لان ئشلثلايسدةثاسلىثلحكسم:

شكرا السيد الوزير على التوضيح ديالكم، كيف كتعرفو السيد 
الوزير املنظومة الصحية تعاني من نواقص واختالالت متعددة على 
جميع املستويات، ونشخصها في الخصاص املهول في املوارد البشرية 
البشرية  املوارد  لذات  العادل  التوزيع  في  حكامة  اعتماد  عدم  وكذا 
التجهيزات  في  النقص  إلى  باإلضافة  واألقاليم،  الجهات  جميع  على 
واللوجستيك، زيادة على ذلك السيد الوزير، ال زال تعميم التغطية 
الصحية لم يصل إلى املبتغى املطلوب. السيد الوزير، نجاح مخطط 
الصحة 2016-2025 الذي لحد الساعة ال نعرف خطوطه العريضة وال 

توجهاته العامة، رهين بتعميم التغطية الصحية الشاملة.

التنظيمية  بالتعجيل بإصدار النصوص  الوزير،  نطالبكم السيد 
بالتأمين  املتعلق   98.15 رقم  القانون  مقتضيات  لتنزيل  الالزمة 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين 
واألشخاص الغير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا فتح قنوات 
الحوار السيد الوزير مع جميع الفاعلين املهنيين قصد الخروج بنصوص 

تنظيمية بغية الوقوف على جميع اإلكراهات وإيجاد حل لها.

السيد الوزير املادة 6 من القانون 98.15 واضحة وتنص على فتح 

الحوار، نشكركم عن املجهودات التي قمتم بها، البرملان صادق على 
ولكن  الرسمية،  الجريدة  في  القانون خرج  في  98.15 وخرج  القانون 
السيد الوزير لحد اآلن املهنيين من صيادلة وأطباء ومهندسين وصناع 

تقليديين...

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

شكرا، فيما يخص الورش ديال التغطية ديال املستقلين اآلن هناك 
دراسة فئوية ألصناف العمال اللي كنقومو بها تحت إشراف الوزارة 
في  القطاعات الحكومية  ديال الشغل واإلدماج املنهي شرعات بعض 
التشاور مع الفئات السوسيو-مهنية لالستفادة و«CNSS« كتكلم على 
بداية اإلستفادة نهاية 2018، بداية 2019 بالنسبة لبعض الفئات يعني 
ديال املهن املنظمة. كاين هناك كذلك العمل ديال اللجنة بين-الوزارية 
التي ستجتمع لتصادق على أعمال تلك اللجن. فيما يخص التغطية 
الصحية الشاملة، فعال ال يمكن أن ننجح هاد الورش إذا لم يواكبه 

اإلمكانيات املالية الكافية وكذلك اإلمكانيات البشرية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاني عن »راميد« للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلارحم 7ثخسير:

بكرلثلايسدةثلارئيس،

إن الوضعية املتأزمة التي يعرفها نظام املساعدة الطبية »الراميد«، 
مساهمة  بشأن  الالزمة  التوضيحات  تقديم  الحكومة  من  تتطلب 
املستفيدين من هذا النظام أمام الخدمات املتدنية املقدمة لهم. فما 
هي التدابير الكفيلة لتحسين هذه الخدمات التي تبقى دون مستوى 

ضمان حق املواطنين في التطبيب والعالج؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السيد الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

شكرا السيد النائب، نظام املساعدة الطبية »الراميد« هو ورش 
إجتماعي مجتمعي أسا�ضي بالنسبة لبالدنا ديال مغرب دستور ما بعد 
2011، ديال مغرب العدالة اإلجتماعية، وال يمكن كيفما كانت املشاكل 
تنزيل هذا الورش اإلجتماعي، أن  التي يمكن أن تعترض طريق يعني 
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تجعلنا نتراجع. ولذلك الزم أن نتكلمو أوال على ما حققه هاد النظام ديال 
»الراميد«، ألن ملا كنشوفو األرقام ديال اإلرتفاع ديال نسبة املستفيدين 
اللي هما يعني »les RAMEDistes« من الخدمات اللي إرتفعت ب80 % في 
ظرف أربع سنوات، ارتفاع يعني العدد الكبير ديال الكشوفات الخارجية 
واإلستشارات باملاليين، كذلك ارتفاع العدد ديال املتكفل بهم مر�ضى 
السكري، ومر�ضى الضغط الدموي، ومر�ضى القصور ديال الكلي. كل 
هادي إنجازات أساسية باإلضافة إلى مجموعة ديال املعدات الطبية 
املهمة املتطورة اللي اصبحت يعني بفضل هاد النظام، بفضل التمويل 
ديالو عبر امليزانية ديال الدولة، اآلن ماازال ما كاينش هيئة مستقلة، وما 
زال ما كاينش يعني استدامة ديال التمويل، ولكن هذا هو الورش اللي 
حنا غاديين فيه باش يمكن نرسخو النتائج اإليجابية ديال هاد البرنامج.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لايسدثلان ئبثعشدثلارحم 7ثخسير:

شكرا على الردود، في الحقيقة حنا استبشرنا خيرا حينما انطلقت 
هاد »الراميد« من هاد الجهة ديالنا اللي هي جهة بني مالل-خنيفرة. 
ولألسف الشديد، هاد البطاقة ديال »الراميد« إيال اتفقتو معانا معالي 
الوزير، خاصنا نبدلو لها السمية، من »الراميد« نردو لها »تمرميد«، 
لحقاش املواطنين ديالنا كاملين تيتمرمدو بهاد البطاقة هادي، ال من 
ي تياخذ البطاقة اللي هي على شهرين 

ّ
ناحية جمع امللف، وال من ناحية مل

وال 3 شهور وال 4 شهور عاد تياخذ البطاقة، وإيال بغا ياخذ املوعد خاصو 
مدة، وإيال مشا خذا املوعد التجهيزات معطلة، أما األدوية ما كايناش. 
لهذا إيال اتفقتو معايا نبدلو لها السمية ونديرو لها »التمرميد«، واللي 

الحكومة خاصها تكون جدية فهاد التغطية الصحية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك. إذن 
نمر مباشرة إلى السؤال املوالي حول تأخر إنجاز مجموعة من املؤسسات 
اإلستشفائية للتراب الوطني، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
تفضل  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتقدم  اإلشتراكي،  الفريق 

السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثلحويط:

من  مجموعة  إنجاز  تأخر  أسباب  حول  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املؤسسات اإلستشفائية.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير، جوابكم.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

بكرلثلايسدثلان ئب،

فعال، في السنوات األخيرة مجموعة ديال اإلستثمارات العمومية في 
املجال ديال الصحة عرفت الطريق ديالها إلى الوجود، ولكن ذلك طرح 
إكراهات مرتبطة بامليزانية، مرتبطة بأمور تقنية، مرتبطة بتعبئة موارد 
كذلك في إطار برامج خارجية، يعني، كاين تعدد الشركاء هناك كذلك ما 
هو مرتبط ، يعني، ما هو تنظيمي، املرسوم املنظم للصفقات العمومية، 
الوقت اللي كيستلزمو الدراسات اللي يمكن تاخذ الوقت، ثم اإلكراهات 
اللي كيطرحوها بعض مكاتب الدراسات الهندسية والتقنية في اإلنجاز 
ديال التصاميم، أو بعض املشاريع اللي كتعرف، يعني، خالف ومنازعات 

وكتم�ضي للقضاء وتيكون صعوبة ديال فسخ العقود.

إلى  العمل  بصدد  نموذجي-  -كقطاع  يعني،  بصدد،  نحن  اليوم 
جانب وزارة ديال املالية، في العمل على نظام جديد لتدبير اإلستثمارات 
لكي  مبتدعة  جديدة  تمويلية  آليات  عن  البحث  وكذلك  العمومية، 
ديال  مجال  في  واالنتظارات  االستثمارات  ديال  الهائل  العدد  نواكب 

البنايات وإعادة تأهيل ديال املستشفيات وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثلحويط:

من  عدد  هناك  أن  الجميع،  ويعلم  تعلمون  كما  الوزير،  السيد 
املشاريع املتعلقة ببناء املؤسسات اإلستشفائية داخل التراب الوطني 
تعرف تعثرا، وفي بعض األحيان توقف أو عدم االنطالق أصال. هناك 
عدة أمثلة، السيد الوزير، فعلى سبيل املثال مستشفى »تمنار« بإقليم 
الصويرة، الذي كان من املفروض اللي كيستافد منو 20 جماعة، وغادي 
يخفف العبء على املستشفى اإلقليمي واللي بدوره األشغال متوقفة 
فيه منذ 2016؛ كما هو الحال بإقليم وزان السيد الوزير، املجلس 
اإلقليمي قام بتوفير القطعة األرضية إلنشاء مستشفى بإقليم وزان، 
وحفظها ووضعها رهن اإلشارة ديال الوزارة ديالكم، لحد الساعة وهاد 
الطلب السيد الوزير، هو طلب ملح من طرف الساكنة وكل فعاليات 
املجتمع املدني، نظرا ملعاناة الساكنة ديال إقليم وزان بين التنقل بين 
تطوان والرباط وشفشاون لتلقي العالج. ولهذا كان هذا مطلبا ملحا من 
طرف الساكنة ديال إقليم وزان، هاد اإلقليم اللي كيستافد، اللي يمكن 
هاد املستشفى يقدم الخدمات اإلستشفائية ل16 جماعة اللي تابعة 

لهاد اإلقليم. السيد الوزير، حنا الزم ما...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟. السيد 
الوزير تفضلوا، في بعض الثواني.
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لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

شكرا، بالنسبة ملستشفى »تمنار« حنا واعيين اآلن، األعمال الكبيرة 
les gros oeuvres واصلة ل%85، هناك، بطبيعة الحال، هذا املشروع 
اللي كان في األول كنتكلمو على 30 مليون ديال الدرهم، اليوم كنتكلمو 

على 94 مليون ديال الدرهم...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن استمرار وفاة األمهات أثناء الوضع 
باملستشفيات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
النائبة  واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، السيدة 

تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثغس لثآيتثبنثلملدني:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، في يوليوز املا�ضي فارقت الحياة السيدة حكيمة آيت 
زايد إثر نزيف حاد وماتت هي وجنينها تاركة 3 أطفال، وهي املرأة ذات 
24 سنة. ما هي نتائج التحقيق الذي قمتم به؟ وما هي اإلجراءات التي 

ستتخذها وزارتكم للحد من آالم وفقدان هاته النساء؟، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير جوابكم.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

بكرلثلايسدةثلان ئشل،

أعتقد أنه األهم في هذا السؤال هو أن نتكلم عن التطور الذي حصل 

في قطاع الصحة في بالدنا للتقليص من عدد الوفيات ديال األمهات 

نساء  زال هناك  ما  يعني  التقليص  تنقولو  ملا  الوضع.  الحوامل عند 

كيموتو، اليوم تنمرو من 112 حالة في 100 ألف والدة في 2010 إلى 72 

في 100 ألف حالة اليوم، وهاد 72 أغلبيتها في العالم القروي وفي املناطق 

النائية. ولذلك، نحن نعمل على تجنب ذلك من خالل يعني دور الوالدة، 

من خالل دور األمومة اللي كّدار في إطار الشراكة مع الجماعات الترابية، 

من خالل يعني الخدمات الجماعاتية والصحة الجماعاتية اللي كيدخلو 

فيها املنظمات ديال املجتمع املدني من خالل التوعية والتحسيس كذلك 

هذا مسألة أساسية. ال أريد أن أخوض في هاد الحالة يمكن نجاوبوها 

كتابة ألنه كنعتقدو بأنها مسألة ديال السرية ديال املعطيات، ولكن 

نقوم في كل وفاة بالقيام بافتحاص والتعرف على أسباب تلك الوفيات، 

مع العلم أن 50 % ديال الحاالت ديال الوالدات ما كيبان التعقيدات 

ديالها إال في وقت الحمل، يعني ما كتكونش معروفة فيما قبل شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

لان ئشلثلايسدةثغس لثآيتثبنثلملدني:

بكرلثلايسدثلاوزير،

السيد الوزير، حكيمة ما هي إال مثال من أمثلة متعددة، وخاصة من 
نساء الجبل. هل ضريبة نساء الجبل أن يمتن وهن على ظهور الدواب؟ 
هل ضريبتهن أن يمتن وهن على أكتاف الرجال؟ هل ضريبتهن أن يمتن 
ألن سيارة اإلسعاف ال تصل إلى الجبل ألن الطريق وعرة والطريق؟. 
تعرفون السيد الوزير، أن املرأة الحامل تعطيكم تسعة أشهر، ليست 
هي قضاء وقدر ال تأتي بغثة فهي تحمل ملدة تسعة أشهر، هل ال تكفي 
هاد تسعة أشهر لكي يكون برنامج لنحمي هذه املرأة الشابة التي تفقد 
القروي،  العالم  تسكن  أنها  ملجرد  وأبناء  أوالد  وراءها  وتترك  حياتها 
ألنها تبعد عن املستشفى، ألن دار األمومة غير مؤهلة، ألن القابلة حتى 
القابلة التقليدية غير مكونة، هل لم يحن الوقت لكي نقوم بتكوين 
مولدات وخاصة التقليديات؟ ألن كثير من النساء نعرف في الجبل ال 
يردن أن يذهبن إلى املستشفى، ملاذا السيد الوزير؟ ليس ألنهن يرفضن 
املستشفى، ألن التكاليف تكاليف باهظة لكي تذهب 200 كيلومتر، 300 
كيلومتر حتى تصل للمستشفى فعليكم أن تحسبوا كم من املصاريف 
يجب لها، وكم يجب أن تبقى لهذا تفضلن أن تبقى في منازلهن على أن 

تذهبن إلى املستشفى. السيد الوزير، قمتم بعملية...

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

في  كنت  أنا  التكوين  ديال  املسألة  النائبة،  السيدة  الحق  معكم 
اليوم العالمي ديال القابلة حاضر معهم، التكوين أسا�ضي وحنا غاديين 
76 % من  قلنا  إيال  القابالت.  ديال  القدرات  نعززو  يمكن  باش  فيها 
النساء الحوامل تيتم املراقبة ديال الحمل ديالهم و70 % د الوالدات 
في مؤسسات صحية هذا يعني أن هناك نسبة ما زال ما كيتراقبوش، 
هذا هنا فين كاين الخطر، وهنا فين كيخص التدخل وإستعمال كل 
التقنيات بما فيها التقنيات الحديثة للتواصل اليوم والطب عن بعد 
باش يمكن نجاوبو على اإلشكالية ديال النساء اللي هما في مناطق جد 

نائية le SAMU obstétrical يعني مستعجالت خاصة...

لايسدثرئيسثللجليل:

تقنين  املوالي، سؤال حول  السؤال  إلى  نمر  الوزير.  السيد  شكرا 
قطاع سيارات اإلسعاف للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري، السيدة النائبة املحترمة تفضلي.
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لان ئشلثلايسدةثخديجلثلازي ني:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزير،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمو7،

السيد الوزير، حول تقنين قطاع السيارات اإلسعاف نسائلكم؟ 
وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير، جوابكم تفضل.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

بكرلثلايسدةثلان ئشل،

الوزارة كتعمل اليوم على مشروع نص تنظيمي كيحدد النوعية 
ديال سيارات اإلسعاف في املعايير اللي يجب أن تخضع لها، والتجهيزات 
الضرورية التي يجب أن تتوفر عليها. اليوم كاين تقسيم سيارة اإلسعاف 
إلى ثالث فئات: صنف )أ1-( ، صنف )أ( وصنف )ب(. الصنف األول 
كيتوفر على جميع التجهيزات املتطورة التي تمكن من التكفل بجميع 
املستوى  التجهيزات من  تتوفر على  )أ(  املستعصية؛ صنف  الحاالت 
املتوسط وتمكن من التكفل بالحاالت املستعجلة؛ وأخيرا صنف )ب( 
ديال السيارات اللي كتوفر على التجهيزات الضرورية األساسية. وهاد 
املقتضيات غتسري على يعني السيارات اللي هي في ملكية وزارة الصحة، 

وكذلك القطاع الخاص شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب، السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثتوفسقثكمسلثرئيسثفريقثلاتجمعثلادستور4:

بكرلثلايسدثلاوزير،

السيد الوزير، نحن اليوم نتكلم عن قطاع اللي كنعتابروه قطاع 
غير مهيكل، واللي ليه واحد الصلة مباشرة بقطاع الصحة، في 2014 راه 
طرحنا نفس السؤال على السيد وزير الصحة آنذاك، ومع كامل األسف 
ما زال القطاع على ما هو عليه. السيد الوزير، اليوم سيارات اإلسعاف 
وحنا كلنا كنالحظو وكنعيشو أن سيارات اإلسعاف اليوم كيفتاقدو لكل 
الضوابط التقنية. أنا أطرح سؤاال السيد الوزير، ما الفرق بين سائق 
الطاك�ضي وسائق سيارة اإلسعاف؟ على األقل سائق الطاك�ضي كنلقاو 
عندو un.permis.de.confiance، سائق سيارة اإلسعاف ما عندو حتى 

تكوين في مجال اإلسعافات، وكتلقاه كيسوق سيارة اإلسعاف.

السيد الوزير، اسمح لي نقول ليك أن من ضمن القطاعات اللي 

عالش؟  اإلسعاف  سيارة  الصحة،  قطاع  ديال  املشاكل  في  كتساهم 
اليوم وبكل صراحة السيد الوزير، هناك لوبيات نحن نحترم األطباء 
خاصنا  ولكن  الشرفاء،  الصحة  وزارة  ديال  األطر  نحترم  الشرفاء، 
نقولو بأن هناك لوبيات داخل املستشفيات اللي كيعملو اليد ديالهم 
العمومية  املستشفيات  املر�ضى من  اإلسعاف، كيخرجو  مع سيارات 
كيديوهم للمصحات الخاصة، السيد الوزير يمكن ليكم تأكدو من هاد 
النقطة، وكياخذو نسبة ديال 10 % من الفاتورة، شكون اللي كيأديها؟ 

كيأديها املواطن البسيط السيد الوزير.

هذا إشكال ما بقاش يمكن لنا نتسناو السيد الوزير، خاصو يتحل، 
وباإلضافة السيد الوزير، هناك مشكل آخر، اليوم سيارات اإلسعاف 
في غياب القانون اللي كينضمها، اليوم ما يقع في السوق أن اليوم ناس 
كيشريو سيارة اإلسعاف وكيكريوها لسائق يومي بواحد القدر مالي يومي 
كيجيبو ليه وهو يم�ضي يعوم في بحرو يدخلو وال ما يدخلوش. إذن السيد 

الوزير، كنطلبو منكم أن كل ما جاء على لسانكم...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد 
الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

دائما املسألة التكوين تبقى أساسية، فكل ما يمكن أن نقوم به 

من مجهودات يعني على مستوى اإلمكانيات اللوجستيكية كيبقى يعني 
محدود، وبالتالي حنا خلقنا كذلك اليوم واحد الشعب على مستوى 

املؤسسات ديال التكوين ديال األطر ديال الشبه طبية اللي بالنسبة 

بالنسبة  سنة«   + »البكالوريا  ومستوى  التقنيين   ،»2  + »للباكلوريا 
للحاملين ديال الشهادة ديال »البروفي« السنة التاسعة اللي غيكون 

الخدمات  تقديم  في  السياقة،  في  يعني  الشعب  ديال  العدد  واحد 

األساسية بالنسبة اللي كيستعملو سيارة اإلسعاف، فمسألة التكوين 

عندنا أساسية.

اللي  به، هو  بأن كاين املرسوم وحنا غنسرعو  أنا قلت  املرسوم، 

ديال  الحاالت  هاد  عند  الوقوف  من  وكذلك  التقنين،  من  غيمكن 

اإلستعمال يعني الغير املضبوط، الغير املقنن ديال سيارات اإلسعاف. 

وسيشمل كذلك القطاع الخاص، وسيكون هناك يعني عمل من أجل 

الحد من هاد الظواهر اللي تكلمتي عليها السيد النائب وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، سؤال عن تدبير املواعيد باملستشفيات العمومية للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب 

تفضل.
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لان ئبثلايسدثأحمدثلاهسقي:

السيد الوزير، تدبير مواعيد املر�ضى في املستشفيات العمومية عبر 
البوابة يحتاج إلى تقييم، خاصة إلغاء وتأكيد املواعيد وحاالت غياب 
متابعة  مواعيد  تشمل  أنها ال  كما  األسباب،  الطبيب ألي سبب من 
الفحوصات في املراكز الصحية والحصول على األدوية. لذا، نسائلكم 

السيد الوزير، عن التدابير التي تعتزمون القيام بها لتطويرها وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

بكرلثلايسدثلان ئب،

هاد السياسة اللي قامت بها وزارة الصحة تماشيا مع التوجيهات 
امللكية، وتفعيال للدستور، وتنزيال للبرنامج الحكومي فيما يخص يعني 
إطالق هاد البرنامج »خدماتي« في 2016 كنعتابروه أسا�ضي وجاب نتائج 
إيجابية. فيه يعني نقائص أكيد، ولكن اليوم عندنا خدمتين؛ خدمة 
»ألو موعدي« إما عبر الهاتف أو البوابة اإللكترونية، وهذا باملناسبة 
فراز بجائزة ديال اإلدارة اإللكترونية، ثم كذلك »ألو شكاية الصحة« 
حتى هو كذلك اللي لقى إقبال واسع وارتياح ديال املواطنين. اليوم هناك 
العامة،  للكتابة  التابعة  الشكايات  هاد  لتدبير  مركزية  وحدة  كذلك 
توصلنا بين سنتين 2016 و2017 بأكثر من 2000 شكاية، 8 % ديال هاد 
الشكايات مرتبطة بأخذ املواعيد، فيها صنف يتعلق باحترام املواعيد 
من طرف املهنيين يعني كيتخاد امليعاد ولكن ما تيتمش االحترام ديالو في 

املستشفى، أو صلة باملواعيد اللي هي طويلة املدى.

والتدابير اللي تكلمتيو عليها كاين اليوم واحد الدورية اللي صدرناها 
وسيفطناها لكل الجهات، لكل املديريات الجهوية واإلقليمية واملديريات 

د املراكز اإلستشفائية وكذلك املستشفيات، اللي الهدف منها هو:

-الرفع من الحصص املخصصة للفحوصات الطبية؛ إعادة النظر 
في البرمجة الخاصة بالعمليات الجراحية والفحوصات باألشعة ولكن 
اللي أسا�ضي إحداث وحدة لتدبير املواعيد على صعيد كل مستشفى، مع 

وضع رقم هاتفي رهن إشارة املواطنين؛

-وضع آلية لرصد اإلختالالت كذلك واليقظة، ألنه يمكن يكون هاد 
النظام ولكن بعض املرات تنشوفو يمكن يكون واحد املواعيد اللي هي 
بعيدة خصنا نمشيو نتحققو واش فعال هذا راجع لالكتظاظ أو نظرا 

لرغبة ما؛

-موافاة كذلك الوزارة بكل التدابير واإلجراءات يعني هذا كاين واحد 
الخلية غادي تكون على مستوى كل إقليم اللي غتبع هاد العملية هادي 
من أجل التجويد ديالها. املسألة أساسية بالنسبة لنا فيها خير ولكن 
تتبعها أسا�ضي باش يمكن نرفعو من مستوى الرضا ديال استعمال هاد 

الخدمة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعسدثللجلسلثميكي7:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

التطبيق املعلوماتي لتدبير املواعيد باملستشفيات جيد جميل، ولكن 
في نفس اآلن هو مرآة عاكسة للمشاكل العويصة التي يعانيها القطاع، 
واللي هي السبب في تأخر هاد املواعيد وطول املدة ديالها ولها املعدات 

والتجهيزات التي دائما يواجه املواطن بأنها عاطلة وأن فيها إشكاالت.

املسألة الثانية وهي املوارد البشرية على مستويات مختلفة، أوالها 
القلة والنذرة، ثم التوزيع، ثم أزمة القيم. على مستوى القلة والنذرة، 
آالف   4 السنة  فهاد  الحكومة خصصت  أن  كبير  بشكل  نثمن  نحن 
للحاجيات  تلبية  باملزيد  نطالب  ولكن  الصحة،  لقطاع  مالي  منصب 

وتجويدا للخدمات.

على مستوى التوزيع هناك غياب العدالة املجالية وسوء التوزيع، 
السيد الوزير، املحور ديال القنيطرة-الجديدة ما يعني كاين فيه واحد 
مثال نقدرو نقولو طبيب أو ممرض لكل 900 مواطن من الساكنة، ولكن 
كاين أقاليم تحتاج للموارد البشرية. إذن إستثمار هاد 4 آالف منصب 
مالي ينبغي أن تتوجه لألقاليم مثل تارودانت مثل زاكورة مثل طاطا، راه 

كنلقاو طبيب أو ممرض ل9 آالف و7 آالف من الساكنة.

على مستوى أزمة القيم، السيد الوزير هناك من يمتح قيمه من 
الوالء والوفاء واإلنتماء لهذا الوطن، وهذه هي الشريحة العريضة في 
قطاع الصحة. ولكن كاين واحد الفئة تبتز املواطن بالرشوة وتدفعو 

للقطاع الخاص، تمتح قيمها من الجشع والطمع.

ثناياه  بين  يحمل  الذي  املواطن  وهو  الوزير،  السيد  أخير  مقترح 
املرض ومعاناة السنين من الفقر والقهر والحيف، من حيث كيم�ضي 
للمستشفى اإلدارة تتحمل مسؤوليتها، يا إما توفر له طبيب بديل عند 

الغياب أو على األقل تخبره...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟. إذن نمر مباشرة 
للسؤال املوالي عن الوضعية الصحية باألقاليم.. تعقيب إضافي؟ تفضل 

السيد النائب.

لان ئبثلايسدثلملصطفىثلملخنتر:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلارئيس،
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لاي دةثلاوزرلء،

إخولنيثأخولتيثلانولبثلملحترمي7،

راه هي كل �ضي،  الصحة  بخير  يجازيك  الصحة، هللا  السيد وزير 
اإلنسان ايال ما عندو صحة ما ياكل، ما يشرب، ما يهضر حتى حاجة 
ما يديرها.، هللا يجازيك السيد الوزير، راه كاين عندنا القلة في األطباء، 
راه في املستعجالت في هاديك كيجيو عند الطبيب يعطيهم مواعيد عام 
عامين من قلة األطباء، راه مستشفى محمد الخامس راه قاللين فيه 
األطباء، هللا يجازيك بخير شوف هاد املشكل خاصك تعالجو لنا هاد�ضي 

من قريب ال بعيد وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

تكلمت السيدة النائبة من قبل على مخطط الوزارة في أفق 2025، 
أعتقد أنه الركيزة األساسية فيه هو تحسين الحكامة، ألنه إمكانيات 
كبيرة ومجهودات كبيرة اللي دارت وما زال خصها تدار. ولكن عندنا 
هدر ديال اإلمكانيات، وعندنا عدم انخراط شامل في هاد املشروع يعني 
اإلجتماعي اللي هو قطاع الصحة، وتكلم أحد اإلخوان عن بعض الحاالت 
اللي يمكن تكون أو يعني عدم الصبر اللي يمكن ينتاب بعد الفئات من 
عدم قبول الذهاب إلى مناطق بعيدة أو يعني أن يشكون من عدم توفير 
اإلمكانيات في الوقت اللي نوفر كل اإلمكانيات، ويمكن لك تزور تتلقى 

بعض املرات املعدات مسدودة في الكارتونة ما زال ما تحالتش.

لايسدثرئيسثللجليل:

باألقاليم  الصحية  الوضعية  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجبلية 

الدستوري، ال�ضي بركايو تفضل.

لان ئبثلايسدثمواودثبرك يو:

بكرلثلايسدثلارئيس،

املزرية  الوضعية  ملعالجة  استراتيجيتكم  هي  ما  الوزير،  السيد 
لقطاع الصحة باألقاليم الجبلية؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير، تفضل.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

فعال هناك خصاص في املناطق الجبلية، واملناطق قروية ولكن الزم 
نأكدو بأنه 70 % من املؤسسات الصحية األولية في الصعيد الوطني 

لهاد  هي  كذلك  املالية  املناصب  في  األسبقية  القروي،  بالعالم  كاينة 
اللي كيبقى  والعدد  الشساعة  الجبلية. غير  واملناطق  القروي  العالم 
محدود يال املوارد ربما ما تيبانش، ولكن إيال قارناه مع املجال الحضري 
فالجزء الكبير كيم�ضي إلى املناطق الجبلية والعالم القروي. 51 موقع 
القروي  بالوسط  للوالدة  املستعجلة  الطبية  املساعدة  بنظام  خاص 
51، 33 إقليم اللي كيهمو هاد الوحدات؛ 88 وحدة خاصة ملستعجالت 
القرب، 80 % فيها، 80 % هي في العالم القروي؛ األسطول ديال النقل 
واإلخالء الطبي 541 سيارة إسعاف في ظرف 5 سنوات كذلك املناطق 
اللي عندها طابع قروي عندها أسبقية؛ مستشفى متنقل اللي اشتغل 
في »إملشيل« في بداية السنة واآلن إنشاء هللا بغينا نخدموه كذلك املرة 
الثانية في نفس السنة على مستوى املنطقة؛ التعاقد مع أطباء القطاع 
الخاص، عطينا الالئحة ديال مؤسسات الرعاية الصحية اللي عندها 

األولوية هي اللي متواجدة في العالم القروي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثمواودثبرك يو:

شكرا السيد الوزير على هاد األجوبة ديالكم، ولكن السيد الوزير 
القروي عنده خصوصيات، خصوصيات مرتبطة  العالم  أن  تنعرفو 
باإلنسان.  والفقر، وخصوصيات مرتبطة  والعزلة  الجبلية  بالطبيعة 
اإلنسان ديال العالم القروي تيعيش بالفالحة املعيشية ما عندناش 
 en يعني أن الدولة خص تاخد ،»la mutuelle« ما عندناش »CNSS«
charge هاد الناس كلهم. ولكن اإلشكال، الزميل ديالي اللي ه قالك 
»التمرميد« راه الناس تتمرمد، راه هداك »الراميد« راه مشكلة، واش 
املثال  تنعطي  أنا  عام.  يبقى  الرونديفو  ياخذ   »cancer« فيه  واحد 
بإقليم أزيالل، وأنا تنعرفهم السيد الوزير، هناك إشكال في املستشفى 
اإلقليمي وال املستشفى الجهوي، راه غير السمية راه كاين النقص في 
األطباء، النقص في األدوية، النقص في التجهيزات، النقص.. تنطلبو 
منكم، السيد الوزير، ديرو واحد الزيارة باش اطالعو على هاد ال�ضيء، 
ألن إيال شفتو الواقع ألن هذا واقع راه مزري جدا، ألن الفقير راه تيبقى 
 la« حتى تيموت، اللي عندو الفلوس وكتاب ليه باش يعيش راه تيم�ضي
clinique«، وعندو الباقي اللي معول على املستشفى، راه تيبقى تما حتى...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب.. شكرا السيد النائب. 
هل هناك من تعقيب إضافي؟، الجواب السيد الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

عندها  يعني  وملناطق  خاصة  لحاالت  خاص  تعامل  خاص  فعال 
خصوصية ديالها، ولذلك الحكومة خرجات البرنامج بعد الخطاب امللكي 
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الفوارق املجالية واإلجتماعية  السامي خرجات برنامج ديال تقليص 
اللي كتهم هاد املناطق الجبلية، في القطاع ديال الصحة...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن مسلسل اإلضرابات بقطاع الصحة 
العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، السيد النائب تفضلوا.

لان ئبثلايسدثللحيي7ثأزوك غ:

السيد الوزير املحترم، يحملكم األطباء واملمرضين اإلحتقان داخل 
واإلستقاالت  واإلضرابات  اإلحتجاجات  مسلسل  وكذلك  القطاع 
الجماعية، هروبا من جحيم الظروف اللي تيشتغلو فيها بسبب تنكركم 
وتجاهلكم مللفهم املطلبي، بالرغم من أنكم تتسعاو أنكم تألبوا الرأي 
العام ضدهم على أساس أنهم هما السبب في الفشل ديال املنظومة 
الصحية. وبالتالي نسائلكم في إطار امللف املطلبي ديالهم، وخصوصا 
بالنسبة للموارد البشرية اللي انتوما تتبجحو بأنه كاين نقص ديال 19 
ألف من التقنيين ومن املمرضين، في حين أنه 9000 ديال املمرضين 
اليوم في حالة الشوماج، والدولة خسرات عليهم إمكانيات كبيرة. نفس 
ال�ضيء تخويل األطباء الرقم اإلستداللي 509 وبكل تعويضاته، إحداث 
هيئة املمرضين وتقنيي الصحة وإنصافهم من األضرار وكذلك املخاطر 
اللي تتهددهم أثناء املمارسة ديال املهام ديالهم. انتما شرعتو منذ 2011 
في تفكيك هذه املنظومة، وكذلك أنهم تتسعاو باش تبيعو هذا القطاع 

للمتاجرين بصحة املغاربة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

مع  لقاءات  إلى عقد  بادرنا  وحنا  مفتوح،  الحوار  باب  أوال  شوف 
يريد  من  الحوار،  هاد  وغنستأنفو  النقابية  املركزيات  مع  النقابات 
أن يمارس الضغط فله ذلك، فحنا صابرين، انا اللي كيبقى فيا هو 
لي  يمكن  األمور  تعمالت  أبريل  وإتفاقية   2011 منذ  ألنه  املواطن، 
نتكلمو عليها، ال فيما يخص إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض 
باألعمال اإلجتماعية، وال الرفع من القيمة ديال التعويض عن الحراسة 
واإللزامية، وال الرفع من التعويض عن األخطار املهنية، وال من كذلك 
الرعاية  ديال  املرافق  حتى  شمالت  اللي  املسؤولية،  عن  التعويض 
الصحية. فعال ما كافيش يمكن نقولو ما كافيش وخاص اليوم التفاتة، 
ولكن نخدمو في واحد التوجه اللي مبني على الرفع من املردودية، تحسين 
الولوج إلى العالج، تحسين الخدمات باش يكون واحد النوع ديال رضا 
الجميع. ثم كذلك ما ننساوش بأنه ما يتعلق بالرفع من التعويضات 
الشهرية مرتبط بالحوار اإلجتماعي وليس حوار قطاعي ورئيس الحكومة 

هذا  على  سندافع  ونحن  املجال  فهاد  إيجابية  إشارات  يعني  أعطى 
القطاع من جملة القطاعات األخرى وأعترف أنه يحظى بأولوية. فيما 

يخص يعني...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة 
من فريق األصالة املعاصرة تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثتوريلثفرلج:

ألن  انتباهكم  نثير  ولكن  اإلشكال،  هاد  لطرح  النائب  السيد  مع 
هو  واللي  بالقطاع  حدة  أكثر  هو  اللي  املوضوع  واحد  كاين  موضوع 
التعويض عن الخطر، واللي قلتو أنكم رفعتو منه، حنا ما عرفناش 
بأنكم وقتاش رفعتو من التعويض عن الخطر ألن حنا اللي كنعرفوه 
وهو أن الخطر واحد والتعويض مختلف. ال يعقل أننا كنشتغلو في نفس 
القطاع، في نفس الظروف، وكنتعرضو لنفس الخطر ولكن التعويض 
عن هاد الخطر مختلف وغير منصف. لذا نلتمس منكم السيد الوزير، 
أن تراجعوا وتصححوا هاد الحالة الشاذة اللي هي سبب في مسلسل من 

االحتقانات واالحتجاجات وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب إضافي آخر لفريق العدالة والتنمية.

لان ئبثلايسدثمصطفىثلإلبرلهسمي:

السيد الوزير، و7 ديال السنوات السيد الوزير من الوقفة ديال 
25 ماي 2011، اللي تقريبا وقفوا فيها واحد 6 آالف طبيب أمام وزارة 
الصحة إلى شهر ماي الحالي اآلن واحد الوقفة راه غادي دار في 13 ماي، 
وكذلك اإلضراب ديال 48 ساعة. خالل هاد 7 ديال السنوات مجموعة 
من اإلحتجاجات اللي عرفها القطاع، في الوقت اللي هاد الناس املطالب 
ديالهم هي بسيطة: أوال رد اإلعتبار لألطباء وكذلك املمرضين والعاملين 
بالقطاع، ألنهم الصورة ديالهم والت وكأنهم هم الشماعة التي يعلق 
عليها فشل املنظومة؛ ثم هما كيشتغلو فواحد الظروف ال تستجيب 
للسالمة ديال املر�ضى وال إلعطاء الخدمات في ظروف جيدة؛ وأخيرا هما 
كيقولو كيفما عطيتو »Système LMD« للممرضين فاألطباء خصهم 

509 بكل تعويضاته وأيضا درجتين شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تعقيب إضافي.

لان ئبثلايسدثمصطفىثبن و4:

شكرا السيد الوزير، هاد الكالم سمعناه من الحكومات السابقة 
والحكومة الحالية، وعاودتوه انتما كذلك. اللي كيأكد ما عندكمش 

إرادة سياسية حقيقية...
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لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

من  الرفع  التدريجي،  الحوار  على  عازمين  حنا  بأنه  كنطمأن  أنا 
التعويضات.. أوال اإلرادة السياسية كاينة، وغيكون توجه ديال تحسين 
الوضع ال على مستوى التكوين، وكاين برامج، وال على مستوى يعني 
ديال ظروف العمل كل ما هو يعني تأهيل املستشفيات، التجهيز ديالها 
آالف   4 البشرية  املوارد  تعزيز  عمل،  ظروف  تحسين  فيه  هوكذلك 
منصب اليوم عوض 1500 ديال السنة املاضية، هاد ال�ضي كله مزيان. 
غايبقى الرفع من األجور حنا خاصنا نمشيو في التوجه ديال استقاللية 

املستشفيات وربطه باملردودية.

أما الورش اآلخر أنا مقتنع به، ال يمكن أن نقبل أن يبتدئ الطبيب 
بأجر هزيل ديال 8600، ولكن هذا غياخذ الوقت واش ايال ضغطتو عليا 
غنديرو لهم غدا؟. أنا كناقش اليوم مشروع في قطاع الصحة اللي فيه 
املوارد البشرية واللي فيه واحد العدد داإلجراءات اللي غنتكلمو فيها، 
إيال هاد الفرقاء اإلجتماعيين ما غينصاهروش ما غيشتاغلوش، غيكون 
صعوبة في االنطالق فيه، ما يمكنش نحكمو على النوايا في االنطالقة 

صعب، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في هذا القطاع عن الولوج للخدمات 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األساسية  الصحية 
تفضل  السؤال مشكورا،  واضعي  أحد  فليتقدم  واملعاصرة.  األصالة 

السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلايالمثلاش كور4:

نسائلكم  ونحن  والحرقة  باإلحباط  نحس  فعال  الوزير،  السيد 
حول موضوع متجاوز، حيث أن العالم يتحدث عن الجيل الثالث من 
الحقوق بما فيها البيئية والثقافية والتنموية، فيما نحن ال زلنا نسائل 
حق  عن  هذا،  يومنا  إلى  اإلستقالل  بزوغ  منذ  املتعاقبة  الحكومات 
املقاربة  الدستور أال وهو  الكونية والذي كرسه  من حقوق اإلنسان 

الحكومية لتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

تعزيز الولوج للخدمات الصحية األساسية هذا من التحديات اللي 

غانستمرو في الرفع ديالها، ونستمرو بعد مخطط ديال 2012 2016- 
في مقاربات جديدة اليوم اللي يعني: أوال استمرار تنزيل نظام املساعدة 
الطبية اللي كايستافد منه من يعانون من الفقر والهشاشة؛ كذلك تنزيل 
مقتضيات الخريطة الصحية لضبط وتنظيم يعني هاد القطاع، تأهيل 
املستشفيات وتيسير الولوج إلى األدوية عبر السياسة الوطنية للدواء؛ 
كذلك اعتماد مقاربة خدماتية خاصة في العالم القروي وفي التشارك مع 
الفاعلين اآلخرين، املوارد البشرية تكلمت عليها عبر الرفع من املناصب 
البشرية وكذلك االجتهاد في تحسين ظروف العمل، وفي تحسين كذلك 
املستوى ديال التعويضات؛ تحسين الحكامة ديال القطاع على مستوى 
تدبير املستشفيات بخلق تجمعات استشفائية جهوية، وكذلك يعني 
التفكير في أنماط مبتدعة لتدبير املستشفيات ديالنا اللي هي من شأنها 
أنها تقوم بتدبير كل ما يتعلق بالصيانة، وكل ما يتعلق بتحفيز املوارد 
البشرية، وكل ما يتعلق باإلستمرارية ديال الخدمة داخل املستشفى، 
دون انتظار أن يأتي الدواء من الرباط ومن صفقة ما أو االنتظار أن 
يأتي رصيد من أجل أداء بعض الصفقات املرتبطة بأمور اللي هي كتهم 
املستشفى، املستشفى خاص يكون عندو واحد النوع ديال االستقاللية. 
كذلك العمل اللي تقام به اليوم تيوصلنا إلى 2865 مؤسسة، فيها: 800 
ديال الرعاية، 831 بالوسط الحضري، 2034 على مستوى الوسط 

القروي. العدد ديال االستشارات الطبية في 2016...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير.. تعقيب السيد النائب فريق األصالة املعاصرة.

لان ئبثلايسدثعشدثلايالمثلاش كور4:

بكرلثلايسدثلاوزير،

التضامن  أنا بغيت ندعي معاك ونطلب معاك باش يكون واحد 
حكومي معاك، ألنه امليزانية ديال قطاع الصحة كيتطلب واحد السقف 
كبير بكل صراحة، نظرا لهاد الوضعية املزرية اللي كيعيشها القطاع 
على املستوى الوطني. ونعطيك واحد النموذج على مستوى ديال جهة 
نجي ونأكد عالش؛  كارثية، وغادي  الوضعية  مراكش-آسفي، حقيقة 
أوال كاين واحد الخبر على املستوى ديال إقليم »الرحامنة« واش تقال 
واحد املندوب اإلقليمي، نظرا كاين واحد تشنج كبير بينه وبين املندوب 
الجهوي، واللي توصلت به على أنه كان تعين 57 طبيب أو طبيبة في 
التحقو  أطباء   2 بقاو  التحقوش،  ما  فحالهم  كيمشيو  بقاو  الجهة، 

بالصويرة، اللي سمعت أنه حماقو، مشاو عند أطباء نفسانيين.

عالش  كنشوف  أنا  الكارثي،  الوضع  الوزير،  السيد  الوضع  إذن 
هاد األطباء وعالش هاد املمرضين عندهم واحد النفور لوزارة ديال 
الصحة، إذن كاين املشكل هللا يجازيك السيد الوزير، خصنا نعالجو 
املشكل من املوقع ديالو. كنظن السيد الوزير، أنه اإلشكالية مطروحة 
وما نبقاوش حنا غير كنواب نبقاو نزايدو ألنه املوضوع موضوع وطني، 
ألنه اإلشكالية اللي مطروحة، مطروحة كيقا�ضي منها املواطن املغربي...
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد رئيس 
الفريق تفضل.

لان ئبثلايسدثسعسدثب عزيز:

كرسيف،  إقليم  وساكنة  واملنتخبين  املدني  املجتمع  في  اليوم 
إقليم  ديال  املر�ضى  مع  الجامعي  املستشفى  تعامل  كتستنكر طريقة 
»جرسيف«، وكتستنكر أيضا هاد املراسلة اللي خرجات من وزارتكم 
ووقعها الكاتب العام بالنيابة، واللي كتقول أن الجهة كاين األقاليم اللي 
فيها 2 مستشفيات، لكن إقليم »جرسيف« يحتاج إلى مستشفى جديد، 
إال أن هناك إكراهات مادية وبشرية. هل هذا يعني أن هاد الساكنة ما 

عندهاش الحق في امليزانية د البالد؟ أم ماذا يعني ذلك؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب  الوزير؟  السيد  آخر؟.  إضافي  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
إضافي آخر التجمع الدستوري.

لان ئبثلايسدثمصطفىثمش رك:

السيد الوزير، بغيناكم تعطيو مزيد من األهمية ومزيد من العدالة 
املجالية بالنسبة إلقليم سيدي إفني فيما يخص قطاع الصحة. هناك 
وهنا  املراكز،  من  بالعديد  الديمومة  وغياب  أطر  التجهيزات،  غياب 
كنقول لكم السيد الوزير، خصوصا باملناطق »آيت الرخا«، »مجاط«، 
ي يأتيها املخاض اليوم، 

ّ
»آيت باعمران«، فال يعقل أن املرأة الحامل مل

يأتيها املخاض في سيارة اإلسعاف، بسبب عدم إمكانية الوالدة بمكان 
إقامتها، كيترتب عليها الوفاة ديال املرأة والجنين. وهنا نطالبكم بمزيد 
من التوزيع العادل للقطاع الصحي على مستوى جماعة إقليم سيدي 

إفني، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الجواب السيد الوزير على 
التعقيبات تفضلوا.

لايسدثأن سثلادك ليثوزيرثلاصحل:

بكرلثالي دةثلانولب،

الحزم  ديال  أكثر  املسؤولية،  ديال  أكثر  إلى  يحتاج  القطاع  فعال 
الصورة  نسود  أن  يمكن  الجميع، ال  املسؤولية من طرف  تحمل  في 
على مستوى القطاع العمومي. هداك اللي ما قادرش يم�ضي للقطاع 
القطاع  في  ما كيحماق  كاع  العمومي  القطاع  في  العمومي، كيحماق 
اإلمكانيات  املجهودات، ونجيبو  اللي كنديرو كل  الوقت  في  الخاص؟ 
يمكنش  ما  تدريجيا،  غتم�ضي  األمور  راه  ولكن  اإلمكانيات  في  ونزيدو 

بين عشية وضحاها غنعمل لك من مستشفى يعني واحد ما نشبهوش 
باملصحة، حيث حتى املصحات يعني يا ريت يكون عندهم املستوى اللي 
عند املستشفيات اليوم اللي كنبنيو على مستوى وزارة الصحة باملعايير 

الدولية.

اللي خصنا هو نشتغلو على العنصر البشري، اللي خصنا هو نشتغلو 
على العقليات كذلك، اللي خصنا هو يكون عندنا واحد النوع ديال 
الوطنية والنضالية. أكيد كل �ضي عندو جزء من املسؤولية، بما فيه 
املسؤول عن القطاع وبما فيه قطاع الصحة، بما فيه اإلدارة املشرفة 
نسكتو.  يمكنشاي  ما  النائب  السيد  قلتيو  كيفما  ولكن  ذلك.  على 
بسرعة »جرسيف« ما يمكنش أننا نسحبو أي مشروع اللي التزمنا به في 
أي إقليم، ال في »جرسيف« وال أي إقليم آخر، إال أنه نبحث عن سبل 

لتنفيذ هاد املشروع...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أنهينا األسئلة الخاصة بقطاع 
الصحة، نشكر السيد الوزير على حسن مساهمته في هذه الجلسة. 
وقبل املرور إلى قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي، يوجد معنا داخل قبة البرملان وفد برملاني عن املجلس 
السيد  سعادة  برئاسة  الشقيقة،  اإلمارات  لدولة  اإلتحادي  الوطني 
»خالد علي بن زايد«، رئيس لجنة الصداقة مع البلدان العربية، بزيارة 
إلى بالدنا. بإسمكم جميعا نرحب بالوفد البرملاني، ونتمنى له مقاما طيبا 

في بلدهم الثاني.

السؤال األول، سؤال عن واقع منظومة التربية والتكوين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق التجمع الدستوري، فلتتفضل 

السيدة النائبة، تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثسمسلثوعالل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

في إطار املساعي الرامية إلى إصالح منظومة التربية والتكوين، ونظرا 
السيد  نسائلكم  القطاع.  يعرفها  التي  واملشاكل  اإلختالالت  ملجموعة 
الوزير، عن التدابير املتخذة في أفق اإلصالح املنشود ملنظومة التربية 

والتكوين وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة. جواب السيد الوزير تفضل.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بكرلثلايسدةثلان ئشلثلملحترمل،
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لايسدثلارئيس،

لاي دةثلاوزرلء،

لاي دةثلانولبثلملحترمي7،

غني عن القول أن بلدنا اشتغل بامليثاق الوطني للتربية والتكوين 
ملدة طويلة، ثم قام املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
بإجراء عملية تقييم ملقتضيات تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين 
منذ 2000 إلى 2013، وأصدر تقريرا بهذا الشأن. وبناء عليه، يتوفر 
بلدنا على رؤية إستراتيجية 2015-2030 إلصالح املنظومة، وقد أمر 
جاللة امللك، بتحويل هذه الرؤية اإلستراتيجية إلى قانون إطار ملزم حتى 
نقطع مع اإلصالح وإصالح اإلصالح كما جاء على لسان جاللة امللك. 
والحكومة اشتغلت على إعداد هاد القانون اإلطار، وتمت مدارسته 
في مجلس الحكومة، اآلن سيحال على املجلس الوزاري، ثم بعد ذلك 
طبعا سينتقل إلى البرملان بغرفتيه، وهناك ستكون الفرصة ملناقشة 
التفاصيل الواردة في هذا القانون. كل ما يمكننا أن نقول أنه بلدنا 
سيتوفر منذ اإلستقالل إلى اليوم، سيتوفر على قانون إطار ملزم ألول 

مرة إلصالح منظومة التربية والتكوين وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، التعقيب السيدة النائبة تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثسمسلثوعالل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، هاد ال�ضي كل �ضي اللي قلتو مزيان، ويعني حنا كنعترفو 

باملجهودات الجبارة اللي كتقومو بها فهاد القطاع، غير أنه كتبقى غير 

كافية وخصوصا في جهة درعة-تافياللت. املشاكل كثيرة فهاد القطاع 

نذكر البعض منها نظرا لضيق الوقت. السيد الوزير، هاد الجهة كتعاني 

من خصاص كبير في األطر بحيث أنه ال يتم تعويض األطر التربوية التي 

أحيلت للتقاعد بأكملها. في جهة درعة-تافياللت السيد الوزير، كيعانيو 

األساتذة والتالميذ على حد سواء، حيث ال يعقل السيد الوزير، أنه 

معلم كيقري 6 مستويات في نفس القسم، ويعني ونعطيكم على سبيل 

املثال إقليم زاكورة اللي كيعاني من هاد ال�ضي بزاف.

مجانية  موحدة  عمومية  بمدرسة  نطالبكم  الوزير،  السيد  لذا 

 ،Les critères بجودة تعليم عالية بجميع أقاليم اململكة يعني بنفس

التخصصات  بإنشاء قطب جامعي مستقل بجميع  ونطالبكم كذلك 

بجهة درعة-تافياللت، وحبذا لو كان تراعى الخصوصيات ديال هاد 

الجهة باش ما يضطروش الطلبة أنهم يتنقلوا ملراكش وأكادير حيث 

األغلب ديال الطلبة ديال هاد الجهة كيمشيو يا إما يكملو قرايتهم في 

أكادير أو في مراكش، وأخيرا نطالبكم بإعادة النظر في منظومة...

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

في ما يتعلق بالخصاص في املوارد البشرية على مستوى الجهات، 
ربما ألول مرة كما تعلمون اآلن التوظيف في إطار التعاقد يتم عن طريق 
األكاديميات الجهوية ملهن التربية والتكوين، بمعنى أن املباريات اآلن 
أصبحت جهوية بحسب تحديد الحاجيات الضرورية للقطاع في كل 

جهة جهة، ما بقاش عندنا داك املشكل ديال األستاذ...

لايسدثرئيسثللجليل:

العمل  عن  التعويض  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
بالعالم القروي واملناطق الوعرة للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق العدالة والتنمية. فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضلوا السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلاولحدثبوحربل:

لايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

ال زالت أطر التعليم بالعالم القروي تنتظر إخراج التعويض عن 
األتعاب في املناطق خاصة املناطق الوعرة، وهذا النظام لم ير النور 
بعد. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن األسباب على هاد التأخر، 
وعن التدابير املتخذة من أجل إخراج هذا التعويض إلى حيز الوجود؟ 

وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

هذا من النقط املهمة جدا في اإلصالح وفي الحوار اإلجتماعي كما 
تعلمون، فمنذ 2009 وفي إطار التدابير الحكومية تم تخصيص حوالي 
قطاع  في  وخاصة  النائية  املناطق  في  العاملين  لتعويض  درهم   700
التعليم والصحة. وتم في هذا الصدد، على املستوى الوطني املركزي 
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إحداث لجنة لتحديد املناطق النائية، وتحديد املستفيدين تتشكل من 
وزارة التربية الوطنية، الصحة، املالية، الداخلية، تحديث القطاعات 
وما إلى ذلك. وقد تمكنت هاته اللجنة من دراسة املعايير األساسية التي 
ستعتمد، إال أن اللجن اإلقليمية التي تعمل على تطبيق هاته املعايير وقع 
فيها اختالف كبير جدا فيما يتعلق بتحديد املناطق النائية إلى درجة أنه 
بعض اللجن اإلقليمية اعتبرت أن كل منطقة هي منطقة نائية، ال�ضيء 
الذي وضع صعوبات جمة وحقيقية في سبيل تفعيل هذا املقت�ضى. 
حاليا هاد املقت�ضى هو موجود في إطار الحوار املركزي، الحوار اإلجتماعي 
املركزي، واقترحت الحكومة بداية التفعيل بالنسبة للفئات املحسومة 
بحيث اقترحت بداية التفعيل لقرابة 50 ألف مستفيد ومستفيدة ممن 
توفرت فيهم املعايير، هاد العرض الحكومي هو قائم والحوار الزال مع 

النقابات من أجل تفعيلها على الوجه األمثل وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لان ئبثلايسدثلايعسدثلاص دق:

بكرلثلايسدثلاوزير،

القضايا  مختلف  ملعالجة  بها  تتقومو  اللي  املجهودات  وتنثمنو 
املطروحة في الحوار اإلجتماعي، خاصة مع الشغيلة التعليمية اللي معنية 
بكثافة بهذا املوضوع، باإلضافة للشغيلة ديال قطاع الصحة. اإلشكال 

السيد الوزير، وهو أن املرء يتساءل، عالش مثال، امللف ديال »تيسير« 

اللي جات التعويض ديالو لألمهات واألسر اللي استفدت منو بواحد 

السالسة وبواحد السهولة بتعاون مع الجهات املعنية واملتدخلة فهاد 

املوضوع ويتم تنفيذه رغم اإلشكاالت اللي فيه في اإلستهداف؟. فلماذا 

ال تتوفر لدى الوزارة اإلرادة القوية للتغلب على مختلف اإلشكاالت 

املطروحة في هاد امللف ديال التعويض عن العمل باملناطق النائية؟

عليها  التغلب  فينبغي  املعايير،  في  مطروحة  اللي  اإلشكاالت  أما 

وخاصة أننا كمسؤولين نستطيع أن نحدد بسهولة، بتعاون مختلف 

القطاعات املعنية، راه عندنا العالم القروي واملناطق الجبلية محددة 

أصال، معروفة. فلماذا ال نح�ضي املئات والعشرات اللي تيعملو فيها 

حاليا ويستفيدون من هذا التعويض الجزافي الشهري؟ اللي من 2009 

والنقاش فيه وجات املذكرة واملرسوم في 2011، وما زال الناس ضايعة 

إلى يومنا هذا الحق املشروع. وإال كيف نريد نجاح املنظومة ونجاح 

قطاع الصحة...؟

لايسدثرئيسثللجليل:

ليس  إضافي؟.  تعقيب  من  هناك  هل  على  النائب،  السيد  شكرا 

هناك، السيد الوزير، تفضلوا.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

النائب املحترم، هذا بالضبط ما قامت به الحكومة  هذا السيد 
من خالل الحوار اإلجتماعي املركزي، بحيث أنها ستمر إلى العملية ديال 
التفعيل، سوف لن تنتظر، ألنه بالفعل هناك جهات اللي هي محسومة 
فما  انتظار.  هناك  يكون  لكي  معنى  وال  مجال  ال  وبالتالي  وواضحة، 
يمكنشاي بأي حال من األحوال، نقولو إما امللف يكون واجد بصفة 
لحد  الحكومة  مقترح  هو  هذا  ولذلك  التفعيل،  يتمش  ما  أو   100%
الساعة. املنظومة ديال االستهداف »le ciblage« غادي تكون واجدة 
في أفق 2019، إن شاء هللا، وستمكن من تسهيل املأمورية ديال واحد 

العدد من البرامج اإلجتماعية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

في  املدرسية  الوحدات  نقص  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  العالم 

النيابية للتقدم واالشتراكية. السيد النائب، تفضلوا.

لان ئبثلايسدثسعسدثلنمسلي:

من طرف  املتبعة  االستراتيجية  أو  الخطة  هي  ما  الوزير،  السيد 
الحكومة للعناية بالحجرات الدراسية بالعالم القروي؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير، تفضلوا.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

نبدا ببعض األرقام اللي هي مهمة جدا؛ أوال عندنا تقريبا 5940 
املؤسسات  %54 من  من  يقرب  بما  يعني  القروي،  بالعالم  مؤسسة 
التعليمية موجودة اآلن في العالم القروي. باإلضافة إلى هذا كاين حوالي 
العالم  في   »préfabriqué« املفككة  الحجر  ذاك  ألف حجرة من   31
القروي واللي كتطرح واحد عدد من الصعوبات. عالش كاين هاد ال�ضي؟ 
ألنه هادي واحد املدة خذينا واحد القرار، واحد االختيار على املستوى 
اآلن  التقييم  هو. عملية  الساكنة، هذا  من  املدارس  تقريب  الوطني 
عطات بالفعل رغم أن العملية ديال التقريب لكن حدثت صعوبات 
حقيقية وجمة، ونعترف بها، يمكن نقول لك أنه أكثر من %80 من هاد 
»les satellites« هادو اللي تكلمنا عليهم، ما مزودين باملاء، ما بالكهرباء، 

ما بالسياج ما بغيرها من الخدمات األخرى التي تعلمون.



عدد.60–27.شعبان.1439  )14.ماي.2018( الجريدة الرسمية للبرملان4 5   

فلذلك اليوم هناك برنامج وطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومع 
وكاين  املتضررة  املؤسسات  تأهيل  أجل  من  أوال  الترابية  الجماعات 
غالف مالي مخصص لهذا الغرض؛ أيضا تعويض املفكك، ألنه هاد 
31 ألف اآلن مبرمج منها في 2018 واحد العدد كبير من املؤسسات التي 
سينتهي فيها املفكك وستبدأ عملية إعداد املؤسسات الجديدة؛ كذلك 
اآلن  الجماعاتية  املدارس  الجماعاتية،  املدارس  ديال  البديل  عندنا 
وصلنا ل104، كانت عندنا 50 ولينا في 104، عندنا 10 ديال املدارس 
الحقيقي ألن  الحل  تقديري هذا هو  وفي  قريبا،  مبرمجة  الجماعاتية 

املدارس الجماعاتية تتوفر على مطاعم، تتوفر على داخليات...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا للسيد الوزير، التعقيب للسيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثسعسدثلنمسلي:

الجواب  القطاع،  هاد  في  كتبذلوها  اللي  املجهودات  على  شكرا 
التعقيب اللي جاوبتي عليه انت ولكن بقى لنا واحد السؤال اللي كيحيرنا 
جميع، أن وليدات العالم القروي كاين اللي في املستوى الثالث والرابع 
وال يحسن القراءة حتى اللغة العربية ما بالك باللغات األجنبية. واحد 
السؤال اللي كيمحنا كيفاش هاد الناس كتنجحوهم انتما؟، هذا هو 

السؤال املطروح، باإلضافة إلى أن األطر التربوية عندنا حنا بالنسبة 

للحجرات املدرسية ما عندهمش السكن الالئق، ما كتكونش وسائل 

اللي  الثلوج، ما كاينش األسوار  الشتاء وموسم  أثناء موسم  التدفئة 

كيجعل هاد الحجرات املدرسية تنتهك الحرمة ديالها من طرف اإلنسان 

صغيرة  تربوية  وفضاءات  للمعلوميات  قاعة  وجود  عدم  والحيوان، 

على األقل تحبب هاد القسم للتلميذ كما كان أيان زمان أيام »أحمد 

بوكماخ«. فكنلتمسو منكم، رغم املجهودات اللي كتبذلوها اإلعتناء بهاد 

القطاع ألنه هو القاطرة ديال التنمية ديال البالد، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال أحد الجواب السيد الوزير.. 

استنفذتم وقتكم أستسمح، ما كاينش تعقيب إضافي. إذن سؤال عن 

دور الوزارة في مراقبة جودة التعليم الخصو�ضي للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتقدم أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

لان ئبثلايسدثعشدثلارحم 7ثحرفي:

لايسدثلارئيسثلملحترم،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول الوزارة في مراقبة جودة التعليم 

الخصو�ضي؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

أوال قطاع التعليم الخصو�ضي هو يعتبر منذ امليثاق الوطني للتربية 
والتكوين إلى الرؤية االستراتيجية، هو قطاع شريك. قطاع شريك وليس 
قطاع منافس، هو قطاع شريك يقدم خدمة عمومية بتدبير خاص هذا 
هو التعريف الحقيقي لهاد القطاع، هذا القطاع نمى وتطور بواحد 
الشكل كبير جدا، وصلنا اليوم ملا يقرب من مليون تلميذ وتلميذة في 
التربوية  املنظومة  في  يوجد  مما   %  14 حوالي  الخصو�ضي،  التعليم 
والتعليمية. طبعا هذا يقت�ضي واحد النوع من املراقبة والتتبع، وتكثيف 
في هاته املؤسسات وما تقوم  التربية والتكوين  التتبع، احترام جودة 
به الوزارة اآلن من خالل املفتشيات العامة ومن خالل األكاديميات 
الجهوي ملهن التربية والتكوين، كذلك تعلمون أنه هذه املؤسسات تفتح 
أبوابها بناء على دفاتر تحمالت مضبوطة، سواء تعلق األمر بالبنيات 
الفينة واألخرى نسجل بعض  بين  إنما  التربوية.  بالبنيات  أو  اإلدارية 
اإلختالالت، نعطيكم غير على سبيل املثال هاد السنة في 32 مؤسسة من 
التعليم الخصو�ضي منعت من إدخال النقط ديال املراقبة املستمرة في 
امللفات ديال الطلبة واملنظام الوطني، ألنه كشفنا عن وجود مجموعة 
من اإلختالالت فيما يتعلق بتدبير هاد النقط، إذن هذا إجراء سيمكننا 
من أن ندق ناقوس الخطر فيما يتعلق باملؤسسات التي ال تحترم دفاتر 

التحمالت وهي على كل حال...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلارحم 7ثحرفي:

نحن في فريق التجمع الدستوري، نعتبر أن التعليم الخاص شريك 
التعليم العمومي في النهوض بقطاع التربية والتعليم. السيد الوزير، 
يمتاز  الخاص  التعليم  بأن  املغربية  األسر  لدى  عام  انطباع  هناك 
بالجودة مقارنة مع التعليم العام، وهو مجرد انطباع. إال أنه يحتاج إلى 
تدقيق، فسؤال الجودة في التعليم الخاص يظل دائما مطروحا وذلك 
في ظل غياب آليات املراقبة والتتبع والتقييم، خاصة وأن هناك بعض 
املؤسسات الخصوصية رغم ارتفاع رسومها إال أنها ال تحقق الجودة 

املنشودة.

السيد الوزير، البد تعزيز آلية الرقابة على هذه املؤسسات وتفعيل 
ما جاء في الرؤية االستراتيجية بشأن التعليم الخاص، البد من إحكام 
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املراقبة حتى نحافظ على هوية املغاربة ال نريد التعدد في هذه الهوية؛ 
البد من إحكام املراقبة حتى ال تكون النقط املنفوخة فيها ضربا ملبدأ 
تكافؤ الفرص بين القطاعين القطاع العام والقطاع الخاص؛ وأخيرا إذا 
كان القطاع الخاص شريكا ينبغي أن يستمر في أوجه الخصاص لدى 
التكوينات املهمة تنقصنا في القطاع  العام خاصة في بعض  القطاع 

العام وخاصة بالتعليم العالي، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟. نمر مباشرة إلى السؤال املوالي 
حول ارتفاع واجبات الدراسة بمؤسسات التعليم الخاص، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

السيدة النائبة تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثخديجلثرضولني:

لايسدثلارئيس،

السيد الوزير، إذا كان التعليم الخصو�ضي جزء من منظومة التربية 
والتكوين ببالدنا، فإن تكاليفه يعني أضحت مثقلة جدا لألسر املغربية 
التدابير  ما هي  فبالتالي  القطاع.  لهذا  تقنين  أو  أية مراقبة  في غياب 
للتعليم  اإلجتماعي  البعد  ضمان  أجل  من  الحكومة  كتاخذها  اللي 

الخصو�ضي؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بكرلثلايسدةثلان ئشلثلملحترمل،

الخصو�ضي وكذلك  التعليم  بتكلفة  يتعلق  هذا سؤال مهم جدا 
العديد من اآلباء  التي تثقل كاهل  الدراسة  التسجيل ورسوم  رسوم 
واألمهات، أنا فقط نبغي نذكر على أنه القانون 06.00 املتعلق بتنظيم 
التعليم الخصو�ضي ال يتيح للوزارة التدخل في األسعار ديال التمدرس 
الرقم،  واحد  هنا  ونعطي  ديال..  الدور  ولكن  التسجيل.  في رسوم  أو 
سجلنا األثمنة ما بين 300 درهم و3 آالف درهم على الصعيد الوطني 
بحسب املناطق، وبحسب الجهات وما إلى ذلك. وهناك اختالف أيضا 
في الخدمات، هناك من يقدم خدمات النقل، هناك من يقدم خدمات 
اإلطعام إلى غير ذلك من الخدمات التي تقدم لفائدة الساكنة. لكن 
تقنين  بالضبط وهو  املقت�ضى  الرؤية االستراتيجية تحدثت عن هذا 
رسوم التسجيل، وهو سنعمل على تفعيله انطالقا بعد صدور القانون 
اإلطار املنظم، طبعا بحوار مع الشركاء ديالنا في القطاع الخاص، كذلك 

التحفيز ديال التعليم الخصو�ضي سيرتبط بمجموعة من املعايير؛ أولها 
نبقاو  بالضرورة  ما�ضي  الخصاص  ذات  املناطق  في  الخدمات  تقديم 

نستثمرو غير في الدار البيضاء وفي الرباط.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب.

لان ئشلثلايسدةثخديجلثرضولني:

بكرلثلايسدثلاوزير،

صحيح أن الحكومة تتقول أن هذا القانون ال يمكنها من املراقبة، 
ولكن الوزارة هي قطاع و�ضي على التعليم وبالتالي من واجبها اإلسراع 
باش  بالتالي  الوزير،  السيد  قلتي  اللي  اإلجراء  هاد  أو  التعديل  بهاد 
تفرضوا واحد الرقابة على هاد املؤسسات. كتقولو السيد الوزير، أن 
الثمن كيبدى من 300 حتى ل3000 درهم، ولكن هذا كيف ما قلتو 
بمراعاة نوعية املؤسسات والفئة املستهدفة وكذا والجودة والخدمات. 
تخالت  الحكومة  ي 

ّ
مل يعني  هي  املتوسطة  الطبقة  أن  ننساوش  وما 

التعليم  هذا  أصبح  وبالتالي  التعليم  منظومة  همالت  القطاع،  على 
الخصو�ضي �ضيء مفروض، يعني توجهو له األسر مكرهة ما�ضي اختارته، 

وبالتالي يجب تشجيع هاد األسر بطرق.. األسر كيدفعو...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟. ليس هناك 
شكرا نمر إلى السؤال املوالي سؤال عن حكامة تدبير األحياء الجامعية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد 

النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثموال4ثلابشيرثطوب :

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، األحياء الجامعية تلعب دور مهم لتسهيل الولوج إلى 
التعليم العالي، إال أنها تعرف عدة إختالالت وإشكاالت. لهذا نسائلكم 
عن البرامج املستقبلية ملعالجة الخصاص؟ ثم ماهي اإلجراءات التي 

ستتخذونها لحسن تدبير االستفادة من هذه األحياء؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير الجواب.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،
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طبعا األجوبة التقليدية املتعلقة بالرفع من عدد األسرة وما إلى ذلك، 
هذا تكلمنا فيه باستمرار لكن هاد السؤال ديال الحكامة مهم جدا. 
أنا نقول ليكم غير السنة املاضية وهاد السنة، ألول مرة عملنا واحد 
الجامعية  للسنة  املندمج  التنظيم  الجامعية،  السنة  ديال  التنظيم 
فيه؛ فتح األحياء الجامعية، فتح املطاعم الجامعية، توزيع املنح، نظام 
الدراسة، نظام االمتحانات. وهاد ال�ضي كله كل ال يتجزأ، وعنده واحد 
االنعكاس كبير جدا على حكامة تدبير السكن الجامعي، نعطيكم على 
سبيل املثال في الوقت اللي كانوا الطلبة ديالنا كيتسجلو حتى لسبتمبر، 
ي كيكونو عندنا اللوائح واجدين حتى ألكتوبر، ما غتبدى األحياء 

ّ
مل

هاد  لنوفمبر،  حتى  السكن  من  ويستافدو  الطلبة  تسجل  الجامعية 
السنة إن شاء هللا كل املباريات وكل عمليات التسجيل ستتم في شهر 
يوليوز شهر 7، معنى أنه اللوائح غادي يكون عند األحياء الجامعية 
موجودة في شهر 8، واألحياء الجامعية ستفتح أبوابها في فاتح سبتمبر، 
واملطاعم الجامعية ستفتح أبوابها في منتصف شهر سبتمبر. هذا كله من 
أجل غير العملية ديال املالءمة ما بين التسجيل في املؤسسات الجامعية 
والتسجيل في األحياء الجامعية، غادي تمكنا باش نربحو واحد الشهر 
تقريبا ديال السكن الجامعي واإلطعام الجامعي، وهذا تيدخل في صلب 
الحكامة وفي صلب تقديم الخدمات اإلجتماعية لفائدة الطلبة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثيوسفثآيتثللح جثلحين:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، بالرغم من املجهودات 
املبذولة في الحقيقة من أجل النهوض بهاد املرفق األسا�ضي، إال أن في 
نفسه،  يطرح  الجودة  ديال  الحكامة وكذلك  ديال  السؤال  الحقيقة 
وذلك من خالل مجموعة من املالحظات التي باتت في الحقيقة واضحة 
العرض  الجامعي. من قبيل أوال  بالولوج للسكن  يتعلق  للعيان فيما 
املوجود ال يفي بما هو يعني بما هو محتاج إليه، بحيث تنوجدو واحد 
العدد من الطلبة والطالبات بدون سكن جامعي في الوقت اللي أنه تنلقاو 
كذلك ناس أحيانا أقل من حيث الدرجة ديال الترتيب ديال اإلستحقاق 
ما تيستافدوش من هاد املرافق؛ كاين كذلك السيد الوزير، التوزيع 
الجغرافي لألحياء الجامعية، التوزيع الجغرافي كذلك غير منصف بحيث 
فيهاش  ما  يعني جامعية  فيها وحدات  اللي  املناطق  بعض  تنلقاو  أنه 
مساكن وال إقامات جامعية؛ كذلك املعايير ديال اإلستفادة التي غالبا 
ما تعتمد على الشروط ديال االستفادة من املنحة وهاد الشرط هذا 
غير منصف وغير عادل، وتتعرفو السيد الوزير، ما يطال هاد املسألة 
هذه من إختالالت تدفع للزبونية واملحسوبية وكذلك البيع ديال هاد 
املرفق هذا بشكل يخل باإلستفادة ديالو من طرف الطلبة. لذلك السيد 

الوزير، تنطالبو منكم اليوم...

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

ما هو مبرمج لحد الساعة فيما يتعلق باألحياء الجامعية، اليوم حنا 
في 60 ألف سرير مبرمج في أفق 2021 إن شاء هللا غادي نوصلو ل85 
ألف سرير. الطلبات املعبر عنها، ألن باش نحددو بالضبط الحاجيات، 
الطلبات املعبر عنها ال تتعدى 100 ألف سرير، إذن نحن قريبون من 
تلبية أكثر من 85 % من حاجيات السكن الجامعي. ومع ذلك أيضا 
أنا متافق مع السيد النائب املحترم، البد من تدقيق املعايير، البد من 
مراقبة وراه من حق السادة النواب املحترمين على أنهم يساعدونا في 

املراقبة ديال املعايير والتنفيذ ديال هاد املعايير في األحياء الجامعية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع عن وضعية 
الوطني لطلبة املغرب، للسيدات والسادة  املنظمة الطالبية لإلتحاد 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة. فليتفضل أحد السادة 

النواب مشكورا، السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثهش مثص بر4:

نسائلكم السيد الوزير، عن الوضعية التي بات يعيش على إيقاعها 
اإلتحاد الوطني لطلبة املغرب، أال وهي الحضر العملي وليس القانوني؟

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير تفضلوا جوابكم.

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بكرلثلايسدثلان ئبثلملحترم،

تعلمون أن الوزارة تولي أهمية كبرى للخدمات التي تقدم للطلبة 
بكل  والثقافية  العلمية  باألنشطة  يتعلق  فيما  الطلبة  عمل  ولحرية 
املؤسسات الجامعية، وأنتم تعلمون أنه تم إحداث مكتب خاص لهذا 
الغرض اللي هو املكتب الوطني لألعمال اإلجتماعية والثقافية للطلبة، 
وكل الجامعات اآلن تشجع كل الطلبة على اإلنخراط في العمل الجمعوي 
دورات  تنظم  قانوني،  أيضا بشكل  أنشطتها  وتمارس  قانوني،  بشكل 
بنشاطات  بلقاءات علمية،  بندوات،  يتعلق  األمر  كان  متعددة سواء 
مسرحية أو علمية أو ثقافية أو ما إلى ذلك. بل أكثر من ذلك، أن املكتب 
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الذي تحدثت عنه رصد حوالي 40 مليون درهم لفائدة العمل اإلجتماعي 
أندية  إشارة  رهن  تضع  أيضا  والجامعات  الطلبة،  لفائدة  والثقافي 
الطلبة ما ال يقل عن 5000 درهم لكل نادي من أجل أن تمكنهم من 
مختلف األدوات التي تساعد على حركية الطالب، ألننا نعتقد على أنه 
هاته الحركية الطالبية املوجودة في مختلف املؤسسات الجامعية هي 
جزء ال يتجزأ من تكوين شخصية الطالب الجامعي، وجزء ال يتجزأ من 

التكوين الجامعي وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثهش مثص بر4:

ال يخفى عليكم السيد الوزير، أن منظمة اإلتحاد الوطني لطلبة 
املغرب لعبت دورا كبيرا في التربية وتكوين األجيال والقيادات السياسية، 
فتبنيها ملبادئها منها الديمقراطية والتقدمية جعل منها صمام األمان في 
مواجهة جميع أشكال الفكر املتطرف واملتعصب، سواء منه الديني 
أو العرقي أو القبلي. هاته املنظمة لعبت دورا حاسما في تكوين همات 
مؤسسات  داخل  مهمة  جد  مسؤوليات  تحملوا  الذين  السياسيين 
الدولة، وحضرها وتغييبها وإضعافها على غرار باقي الهيئات السياسية 
املسؤولة أدى إلى إنتاج طينة من املسؤولين السياسيين يتظاهرون في 
الشارع العام ضد أنفسهم، ويهتفون في خطاباتهم بعكس ما يصرحون 
به داخل هاته القبة. املوقف من التعاقد ألحد الوزراء خير دليل في 

مهزلة فاتح ماي.

السيد الوزير، إن الحضر العملي املمنهج الذي تعاني منه منظمة 

»أوطيم« وليس إطارات أخرى التي تفضلتم بالحديث عليها، خلق وضعا 

كارثيا داخل الوسط الطالبي لتحول الساحات الجامعية من فضاء 

للتحصيل والتكوين العلمي والسيا�ضي والحقوقي واملواطنة، إلى ساحات 

للعنف واإلقتتال ولجن النهي عن املنكر وبيع كتب فوائد بول البعير 

والكراسات حول الجن. وذلك بعد تغلغل بعض تعبيرات فكر التطرف 

الديني الغريب على ديننا الحنيف، وأخرى انفصالية. وما اغتيال الطلبة 

»املعطي بوملي« بوجدة، و«آيت الجيد بنعي�ضى« بفاس، و«عمر خالق« 

بمراكش لخير دليل على ما أقول.

لطلبة  الوطني  اإلتحاد  عن  اإلجهاز  مسلسل  إن  الوزير،  السيد 

املغرب يستمر اليوم من خالل مصادرة املقر املركزي والتاريخي للمنظمة 

السابق  الحكومة  رئيس  بها  تقدم  التي  الدعوى  خالل  من  بالرباط، 

املقاربة  عبر  العام  الشأن  تدبير  عن  يتحدث  الكل   .2016 مارس  في 

التشاركية، فأي مقاربة تشاركية ترتأونها لتدبير قطاع التعليم العالي 

إن لم يتم إحياء هذا اإلطار من خالل فصائله التاريخية واملشروعة 

وإشراكهم في استراتيجيتكم، وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟. السيد النائب 
من فريق العدالة التنمية تفضل.

لان ئبثلايسدثرض ثبوكم ز4:

السيد الوزير، اإلتحاد الوطني لطلبة املغرب بعدا إطار نقابي تاريخي 
املغرب،  ديال  السياسية  النخب  تشكيل  في  أسا�ضي  دور  عندو  كان 
والحركة الطالبية خرجات لنا مجموعة ديال النماذج واللي على رأسهم 
الحركة  أبناء  ديال  واللي كنعرفوه كنموذج  الخلفي،  ال�ضي مصطفى 

الطالبية.

اليوم لألسف هاد اإلطار النقابي كيعيش أزمة مركبة، فيها زوج ديال 
املستويات: املستوى األول مرتبط بمجموعة ديال األطراف السياسية 
كيدعم  إجرامي  فصيل  كدعم  واللي  واإلقصاء  العنف  كتغذي  اللي 
العنف ضد الطلبة والطالبات ديال الجامعة؛ املستوى الثاني السيد 
الوزير، هو أنه لألسف ما زال جهات في الدولة ما قادراش تقوم بالدور 
ديال  املجموعة  واحد  كاين  الفصيل ولألسف  هاد  في محاربة  ديالها 
اإلشكاالت مرتبطة بالحريات النقابية على مستوى الحركة الطالبية 
السيد الوزير، اللي خص الدولة تقوم بالوظيفة ديالها في رفع يدها على 
هاد املوضوع. ثانيا السيد الوزير، هادي مناسبة اللي نترحمو فيها على 

شهداء الحركة الطالبية وعلى رأسهم الشهيد عبد الرحيم الحسناوي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟. السيد النائب فريق 
األصالة املعاصرة، تفضل.

لان ئبثلايسدثعشدثلالطسفثوهبي:

الدولة  األمن،  على  مسؤولة  اللي  هي  الحكومة  الوزير،  السيد 
دولة، الحكومة هي اللي مسؤولة على األمن. عالش ساكتة الحكومة ما 
استعمالتش السلطات ديالها األمنية، عالش مخلياها لآلخرين ساكتة، 
وطالقة اللجام اللي جا يدير العنف. إيال الحكومة عاجزة أمنيا، تقولها 
لينا ما�ضي تحمل املسؤولية للدولة، حنا كلنا هنا الدولة والحكومة جزء 

من الدولة شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لاتربسلث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمد4،ث خ ادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكوينثلملنهيثولاتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعلسمثلاع ليثولاشحثثلاعلمي:

بما  يدبر  أن  ينبغي  الجامعي  الفضاء  أن  أعتقد  أنا  شكرا جزيال، 



عدد.60–27.شعبان.1439  )14.ماي.2018( الجريدة الرسمية للبرملان4 5   

يقتضيه القانون، ولذلك كانت هناك مذكرة مشتركة بين وزارة التعليم 
تليق  ال  التي  التصرفات  كل  تتبع  أجل  من  الداخلية،  ووزارة  العالي 
بالفضاء الجامعي والتي تمس بالفضاء الجامعي هذا من جهة؛ من جهة 
ثانية، تعلمون أنه القانون ضامنة القانون ضامنة للطالب حقهم في 
التواجد في مجالس املؤسسات وفي مجالس الجامعات، بل وفي املجلس 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبر انتخابات حرة ونزيهة تجرى 
في املؤسسات الجامعية. فما على الطالب إال أن يعملوا على إثبات ذاتهم 
من خالل املؤسسات، وما كان خارج املؤسسات ال يمكن أن يعامل إال 

بالقانون والدولة تقوم بمهامها في هذا الغرض وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

بقطاع  الخاصة  األسئلة  مجموع  أنهينا  قد  نكون  وبذلك  شكرا، 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي. وقبل 
إلى القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوجد معنا  اإلنتقال 
داخل قبة البرملان وفد برملاني برئاسة السيد »براك سيغفريد« رئيس 
نرحب  جميعا  وبإسمكم  بالدنا.  إلى  بزيارة  البلجيكي  النواب  مجلس 

بالوفد البرملاني البلجيكي الذي يحضر معنا هذه الجلسة.

شكرا، السؤال األول بالقطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة، 
سؤال عن ارتفاع أسعار املحروقات للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائب  من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد 

مشكورا تفضل.

لان ئبثلايسدثعشدثلاعزيزثاشهب:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

كنظن واقيال في العلم ديالكم أن الثمن ديال الغازوال راه وصل 10 
دراهم، ثمن ليصانص راه وصل 11.25، بعدما كان حوالي 7 دراهم، 
8 دراهم. بغيناكم توضحو لنا وتوضحو للمغاربة سبب هاد اإلرتفاع، 
السوق  في  معقول  الثمن  هاد  واش  للمغاربة  وتوضحو  لنا  وتوضحو 

الوطنية شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا للجواب.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

مزيان هاد السؤال، ولكن كون تجيب الثمن اللي كاين في العالم 
اآلن. اليوم البرميل فات 75 دوالر كان ب45، هداك أيام زمان، شوفو 

خاصكم اطالعو على األخبار ديال اليوم وحطو األسئلة وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

لان ئبثلايسدثعشدثلاعزيزثاشهب:

السيد الوزير، واش كتقارن القدرة الشرائية ديال املغاربة ديال 
القدرة الشرائية ديال الخارج؟، نقولكم السيد الوزير، لألسف الشديد 
هاد  مواجهة  ديال  القدرة  عندهاش  وما  وصامتة،  غائبة  الحكومة 
اإلشكالية ديال ارتفاع األسعار. الحكومة لم تقم بأي تفسير، كان يجب 
أن تعلن هاد األثمنة واش معقولة أو ال غير معقولة. أنتم اليوم عارفين 
شنو واقع في الساحة الوطنية، كان عليها أنها تضع التدابير الحقيقية 
لتصحيح هاد الوضعية، اسمحوا لي نقولكم السيد الوزير، اإلشكالية 
راها جارية من رفع الدعم على هاد املحروقات. قلتو إصالح املقاصة، راه 
ما كاين إصالح، حيدتو غير الدعم. كذلك القانون ديال تحرير األسعار 
واملنافسة، واش تم التطبيق ديالو منذ 2015؟، القانون ديال حماية 
املستهلك اللي صوتنا عليه منذ 2011، واش كاين املراسيم التطبيقة؟ 

اين هو مجلس املنافسة؟...

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

وتنظن البرملان دار واحد اللجنة، ومشيتو وتساريتو، وفين هو التقرير 
ديالكم؟، كتشوفو غير الحكومة. ياك درتو تقرير، ما تجيوش تقولو 
للحكومة ما عرفناش... الرئيس �ضيء... ما يهمنيش، البرملان مسؤول، 
راه ما كنتكلمش مع فرد، البرملان، الفرق كلها مسؤولة. باش نقولو 
غير الحكومة كل واحد يدير شغاالتو، حنا تنديرو شغاالتنا، كنراقبو 
تخلطوليش  ما  غالي،  ما�ضي  تنقولكش  ما  ليصانص  اليوم  املنافسة. 
الطاقة الشرائية والثمن. نعم ما�ضي املازوط غالي على املواطنين كلهم، 
غالي على اللي ما عندوش، أما اللي عطاه هللا ما غاليش عليه. املشكل 
خصنا نحسنو الطاقة الشرائية ديال املواطن باش ما تغالش عليه، أما 
هاد الغالء راه في العالم كلو. قل لي الطاقة الشرائية ديال املواطن ما�ضي 
في املستوى ديال األثمنة، أنا معاك، ولكن تقول لي... بغيتو الدعم رجعو 
لو.. اش بغيتو غير قولو لنا أشنو بغيتو، ديرو لنا �ضي مقترح قانون وديرو 

لنا �ضي اقتراح، أنا معاكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا. السؤال املوالي حول ارتفاع األسعار وتراجع القدرة الشرائية 
للمواطنين، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

فليتفضل أحد طارحي السؤال مشكورا.. الفريق الحركي.
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لان ئبثلايسدثعشدثللحكسمثلألحمد4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، مع اقتراب شهر رمضان املبارك تعرف السوق املغربية 
ارتفاعا مضطردا في أثمان مجموعة من املواد االستهالكية. لذا نسائلكم 
السيد الوزير، عن أسباب هذه الزيادات، وما هي اإلجراءات التي تنوون 

القيام بها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير جوابكم.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

الجواب هو الحكومة كتخدم باش تزيد في العرض، ألن إيال كانت 
مطيشة مثال قليلة، غتغلى. خصنا نشجعو املنتجين وخاصنا نجيبو 
اإلستثمارات األجنبية باش املواد تكون موجودة في املغرب. أما إيال كانت 
الندرة وبغيتوها تكون رخيصة، راه ما يمكنشاي. إذن حنا مسؤولين 
باش فعال ندعمو اإلنتاج الوطني وندورو العرض ونحسنو ظروف عيش 
املواطن املغربي. خصنا الشغل، خصنا نشجعو اإلستثمارات األجنبية 
والوطنية يجيو ويبقاو في البالد باش يكون الشغل، إيال كانو األجور 
مرتفعين وغيرو، راه ما�ضي la baguette غتكون غالية وال ليصانص 
غالي، ال. األجور منخفضة متفق معاك، كاينة البطالة، إذن الدنيا غالية 
بالنسبة للمواطن. إذن خصنا نراجعو هاد�ضي ديال النمط اإلقتصادي، 

باش نحسنو وضعية املواطن املغربي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب.

لان ئبثلايسدثعشدثللحكسمثلألحمد4:

بكرلثلايسدثلاوزير،

يوجد في املغرب أزيد من 480.000 فقير، كما أن الطبقة املتوسطة 
والسبب  الفقيرة.  الطبقات  اتجاه  تنازلي  منحى  في  أصبحت  بدورها 
بطبيعة الحال هو ارتفاع أسعار العديد من املواد االستهالكية، ال نقول 
املواد الغذائية فقط، بل كل املواد األساسية التي يحتاجها املواطن وفي 

املقابل نجد تجميد األجور.

السيد الوزير، نعلم بأن العديد من املواد الخاضعة لحرية األسعار 
واملنافسة، ولكن هذه الحرية البد لها من ضوابط حتى ال ترتفع هذه 
يتعين على  املنطلق،  إلى مستوى غير متحكم فيه. ومن هاد  األسعار 
الحكومة التحكم في األسباب الحقيقية لهذه اإلرتفاعات، لعل أهمها 
التحكم في مستوى سعر املحروقات، فعندما ترتفع فاتورة املحروقات، 

ترتفع معها فاتورة كل املواد اإلستهالكية. وبالتالي على الحكومة الجلوس 
مع أصحاب شركات املحروقات، من أجل إيجاد حل لتخفيض هذه 
األسعار، كما يتعين تفعيل دور مجلس املنافسة، وكذا قانون حرية 
إلعادة  التدابير  اتخاذ  على ضرورة  ينص  ال  الذي  واملنافسة  األسعار 

التوازن إلى السوق.

في  تقييم سياسة معينة  العيب  الوزير املحترم، ليس من  السيد 
أفق إعادة النظر فيها، وبالتالي نريد إجراءات إجتماعية حازمة في اتجاه 
القدرة الشرائية التي تضعف يوما بعد يوم وبالتالي نتمنى التعجيل بهذه 

اإلجراءات تفاديا...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟. جواب السيد 
الوزير، تفضلوا.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

وأوال الحوار اإلجتماعي راه مستمر، إذن النقابات راه ممكن يتكلمو 
على هاد ال�ضي راه كان الحوار؛ ثانيا خاصنا نفرحو بالدنا راه الفقر راه 
ما�ضي الحكومة اللي قالتها، كل�ضي معترف باللي الفقر تراجع باملغرب 
من 15 % ل%4,5، ولكن باقي الفقر اللي مثال ما عندو طريق، ما عندو 
مدرسة، ما عندو مستشفى. إذن كاين الفقر املادي، وكاين داك الفقر 
ي نقولو تراجع ل%4,5 راه 

ّ
املتنوع اللي عندو أسباب كثيرة، ولكن مل

بالدنا ما�ضي غير هاد الحكومة، هذا راه إنجاز ديال البالد خاصكم تفرحو 
بهاد البالد. املؤسسات الدولية كلها كتقول هاد ال�ضي إال حنا كنجلدو 
انفسنا، الفقر نعم كاين ولكن واش كيتراجع وال ال؟ إذن تنتمناو إن شاء 
هللا من هنا ل 2021-2022 يكون املغرب قضا على داك الفقر املدقع، 
ما  يمكنش،  ما  لكم  قلتها  البالد،  فهاد  يبقاش  ما  املادي  الفقر  داك 
يمكنش يبقا هاد الفقر في هاد البالد من هنا ل2022. إذن خدامين فهاد 
ال�ضيء إن شاء هللا، وراه املغرب كيطور واللي ما عترفش باللي املغرب 

كيطور منعرف.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن سياسة مراقبة األسعار ودورها في 
حماية القدرة الشرائية للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 
ملهاجري  ال�ضي  السؤال مشكورا،  فليتفضل أحد واضعي  واملعاصرة. 

تفضل.

لان ئبثلايسدثموال4ثهش مثلمله جر4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزير،
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آ السيد الوزير، في جلسات دستورية سابقة سولناك على ارتفاع 
كيبيعو  املغاربة  بأن  جاوبتينا  للمواطن،  الشرائية  والقدرة  األسعار 
صوتهم ب100 درهم، سولناك على السكر جيتي كدردر لينا سانيدة 
هنا، قلتلك راه عندي الدقيق فيه الدود في شيشاوة قلتي ليا مالك ما 
تصلتيش بيا راه السيد الوزير راه اتصل بيا وقديت ليه الغرض، وهادي 
غنسميها نظرية جديدة في محاربة الفساد عبر املحسوبية والزبونية. 
السيد النائب داك النهار قاليك راه تطبيق »محطتي« اللي تينتاقدو حقو 
ألنه في املعارضة هو دعاية مجانية للشركات املحروقات، قلتي ليه ما 

كندويش معاك أنت لباس عليك.

هذا السيد الوزير، نموذج من األجوبة ديالكم من نهار توليتو تدبير 
هاد القطاع. اليوم السيد الوزير، كنظن بأن الحكومة كتهرب مباشرة 
مما يقع في قطاع تدبير األسعار في املغرب، ولهذا مغاديش ندير ليك 
السيد الوزير، قضية الطائرة والبستان غنهضر معاك مباشرة، أين 
أنتم مما يقع اليوم في املغرب؟، أين أنتم مما يقع اليوم في املغرب؟، 
اعطيونا  للحكومة،  رسمي  موقف  اعطيونا  الوزير،  السيد  جاوبونا 
معلومة رسمية للحكومة تكون صالحة وال خاطئة وال صالحة اعطيونا 

املوقف الرسمي للحكومة وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير. تفضل السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

وراه ملي دخلت للسياسة ما تنقول غير املعقول، املغاربة عارفينها 
وتيصوتو عليا، فراسك.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير، تفضل الجواب ديالكم.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

يوم  غدا  كيكون  املواطن  مع  والحساب  مسؤولين،  حنا  أوال 
اإلنتخابات إن شاء هللا. اليوم حنا خدامين واملجتمع عارفها، والنمو 
اإلقتصادي غادي يرتفع والفقر تينقص، وباقي املشاكل كثيرة، ومنين 
نقول واحد لباس عليه الحمد هلل إال لباس عليه نقولو انت ما عندك 

والو ونكدب عليه، هادي النقطة األولى؛

النقطة الثانية، محاربة الفساد غير شهر واحد أكثر من 95 طن ديال 
املواد فاسدة اللي تحجزات، املوازين أكثر من 34 ألف في شهر واحد ديال 
املراقبة. إذن الحكومة قايمة بشغالتها، خاص حتى البرملانيين يقوموا 
بشغاالتهم، ديال املعارضة ألن الكالم بالتين ألن الكالم إيال كاين �ضي 

حاجة القانون اقترحوا قوانين، حرام إيال جبتو �ضي قانون مزيان ونقول 
ليكم ال. املشكل هو حنا خدامين، إذن غنخلي شوية الوقت باش نشوف 

الجواب ديالك.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد النائب تفضل تعقيب.

لان ئبثلايسدثموال4ثهش مثلمله جر4:

ها انتما اشهدو يا املغاربة، راه ما بقاش عاود باغي يجاوبني، ولكن 
ال  ال�ضيء  فاقد  ألن  الوزير؟،  السيد  كتجوابنيش  ما  عالش  عرفتي 
يعطيه. أنتم وزير في الحكومة، عندكم خمسة د املناصب مالية على 
أصل 40.000 منصب في قانون املالية ديال سنة 2018. نسبتكم املئوية 
تؤول إلى الصفر، ميزانياتكم 60 مليون، فيها؛ l’investissement, فيها 
L’MDD، فيها le personnel. من أصل 300 مليار ديال الدرهم. إيال 
طبقنا املسؤولية واملحاسبة، هاد ال�ضي اللي شادة الحكومة باش تراقب 
األسعار، ميزانياتكم تؤول إلى الصفر، وعملكم يؤول إلى الصفر، وأنتما 
الريع السيا�ضي في أكبر تجلياته. أنت جيتي لهاد الحكومة غير باش تنسف 

العمل ديال البرملانيين السيد الوزير...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب.. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ هل هناك 
من تعقيب إضافي؟ السيد رئيس الفريق تفضل.

لان ئبثلايسدثإدريسثلألزميثلإلدري�سيثرئيسثفريقثلاعدلالث
ولاتنمسل:

ديال  املراقبة  ديال  القضية  هاد  الحال  بطبيعة  الوزير،  السيد 
الحكومة، أمر مهم جدا. حنا الهدف ديالنا هو املواطن نرفعو عنه كل 
اإلشكاالت القائمة؛ سواء البطالة، سواء غالء األسعار، سواء... لذلك 
حنا تنقومو بدورنا كنواب حقيقيين، اللي كيسفه العمل النيابي هما 

النواب املشبوهين.

لايسدثرئيسثللجليل:

األصالة  فريق  عن  النائب  آخر؟،  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل 
املعاصرة تفضل.

لان ئبثلايسدثعد4ثبوعرفل:

لايسدثلارئيس،

تحرير  والحالية.  السابقة  الكاملة،  املسؤولية  تتحمل  الحكومة 
األسعار أنتما مسؤولين عليها، صندوق املقاصة اإلعدام ديالو غاديين 
ديال  الشرائية  القدرة  راه  يكفي،  ما  درتوش  وما  كبير  مشكل  ليه، 
في واحد املستوى ال يطاق. حنا ما بغيناش نعيشو  اليوم  املواطنين 
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ي ادريس البصري سماهم 
ّ
السنوات ديال الثمانينات والتسعينات، مل

شهداء الكوميرا. اليوم املشكل اللي مطروح بالنسبة لينا، بغينا نعرفو 
هاد الحكومة اللي هي تدعي أنها إجتماعية، بالعكس راه تؤجج الصراع، 
وهناك مخاطر تحدق بالوطن، أنتما مسؤولين عليها وأنتما غادي تحملو 
املسؤولية ديال املآ�ضي ديال الناس اللي غادي يخرجو للزنقة وتحملو 

املسؤولة ديالكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

وا اللي تصفى تصفى في 2017 في االنتخابات، اللي تصفى.. شوف 
اآلن املجتمع املغربي راه ما�ضي الكالم اللي كنقولو هو املهم، العمل هو 
املهم. ألن إيال صندوق املقاصة، الشعب عندي في الجبل ما عندوش 
بغا  املستشفى،  بغا  املدرسة،  بغا  راه  هنا.  بعضين  �ضي  فحال   4*4
الطريق، بغا نحسنو لو الوضعية ديالو. راه 57 مليار كانوا كيديوها 
األغنياء وصحاب 4*4 في البترول، في ليصانص. راه عندنا كيمشيو غير 
على الدابة، على البغل ما عندو.. وكان تيخلص الضرائب ونعطيها ملول 
4*4. اآلن تنعطيوها للناس اللي كيستحقوها، هاد الفقراء والشريحة 
املتوسطة هما اللي كيستحقوه، كاين اللي بغا باقي كيحلم يشري بالدعم 
دار  اللي  اليوم  الدعم،  املقاصة  بقا صندوق  الدولة. ألن كون  ديال 
البترول، خصني نعطيه درهم و30 في كل.. إذن بغيتو نرجعو لهاد ال�ضي؟ 
ما بقاش، هديك البزولة تحيدات، غتم�ضي للمواطنين. أما هاد الكالم 
اللي كنقولو، للمواطنين الفقراء والشريحة املتوسطة هما املهم عندنا، 
ألن اللي عندو الفلوس خصو يخلص، أما ناخذ الضريبة من الفقراء 
اللي كيشري أتاي ويخلص الضريبة ونعطيها لألغنياء، حرام. ما بقاش 

هاد ال�ضي خصو تحيدوها من روسكم، صافي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن مجلس املنافسة، 
الفريق اإلشتراكي. فليتقدم  النواب املحترمين من  للسيدات والسادة 

أحد واضعي السؤال مشكورا، السيدة النائبة تفضلي.

لان ئشلثلايسدةثلايعديلثبنثسهلي:

املنافسة  مجلس  تجميد  أسباب  عن  نتساءل  الوزير،  السيد 
والتدابير اإلجرائية االستعجالية إلعادة هيكلته اآلن؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير للجواب.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

علي أي حال تنتاظرو يتعين الرئيس باش الحكومة تغير األعضاء 

اآلخرين، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم، تعقيب السيدة النائبة.

لان ئشلثلايسدةثلايعديلثبنثسهلي:

السيد الوزير، منذ 2013 وهو تجمد، وفي 2015 توضعات قوانين 

جديدة لتمكينه من آليات تدبير املنافسة على قاعدة اإلنصاف، على 
والصغرى.  واملتوسطة  الكبرى  املقاوالت  بين  الفرص  تكافؤ  قاعدة 

وحنا كنعرفو أن غياب وفي الضبط والتقنين ديال السوق هو كيأذي 

املستهلك واملواطن، وكيساهم في ارتفاع األسعار، وكذلك ما كيحميش 

السوق الوطنية. إذن ضرورة تفعيل مجلس املنافسة بما يتالءم وروح 

الدستور، إذن فنحن كفريق اشتراكي نؤكد على ضرورة إعادة هيكلة 

وتعيين رئيسة أو رئيس وإعطاء الصفة لألعضاء الجدد حتى ينهضوا 

بمهامهم وأدوارهم على أحسن وجه وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

ديال.. تعقيب إضافي؟ تعقيب إضافي عاد نرجعو للوزير.. تفضل السيد 

النائب، تفضل التعقيب ديال السيد النائب تفضل املجموعة نيابية.

لان ئبثلايسدثجم لثبنشقرو7ثكريمي:

مجلس  لهاد  ماسة  الحاجة  اليوم  املحترم،  الوزير  السيد  فعال 

املنافسة، إيال كنآمنو ب�ضي عدالة إجتماعية و�ضي مساواة اليوم باش 

فعال الفقراء يستفادو والطبقة الوسطى توصل للحقوق ديالها خصنا 

واحد املجلس قوي اللي يعاون الحكومة ويلعب أدوار إستراتيجية في 

الحماية القدرة الشرائية والضرب على املحتكرين وعلى اللي كيرفعو 

األسعار في محطات معينة. اليوم حنا على مقربة من شهر رمضان، 

فهاد ال�ضي كاين، واالحتكار كاين، والغالء كاين. السيد الوزير، خصنا 

نقولوها علنية وخاص الحكومة تلقى واحد السند اللي هو هاد املجلس 

اللي نتمناو أنه يكون مجلس قوي وعندو أدوار قوية، ويلقى فعال القابلية 

داخل امليدان وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب إضافي السيدة النائبة من فريق العدالة والتنمية، تفضل.
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لان ئشلثلايسدةثاشنىثلاكحلي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، منذ 2014 وهاد مجلس املنافسة معطلة الوظيفة 
ديالو، أي إقتصاد حر وقوي يتطلب مجلس املنافسة. صحيح حنا في 
إطار املهمة اإلستطالعية ديال البرملان اللي نظمناها حول املحروقات، 
وقفنا على واحد املالحظة مهمة جدا؛ هو أن غياب مجلس املنافسة 
يشكل آثار سلبية كبيرة على املواطن أساسا، وهاد يعني هاد املعطى هذا 
كنشوفوه اليوم من خالل املقاطعة الشعبية ديال مجموعات املواطنين 
وانتقلت  املحروقات  مع  بدات  اإلستهالكية،  املنتجات  من  ملجموعة 

ملجموعة من املواد اإلستهالكية.

مجلس  هاد  بتفعيل  نسرعو  أننا  ضروري  الوزير،  السيد  اليوم 
بين  من  املنافسة  مجلس  هاد  كبير،  سؤال  وكنطرحو  املنافسة. 
اإلختصاصات ديالو هو أنه يحمي اإلستثمار الوطني، وهو اللي رخص 
االندماجات  ديال  املجموعة  واحد  وقعات  اإلقتصادي.  االندماج 
اإلقتصادية لم يرخص لها يعني مجلس املنافسة، ثم أيضا نتساءل 

السيد الوزير، من املستفيد من هذا التعطيل؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

أنا معاكم باللي خاص يتفعل، هذا ما ال إختالف في هاد ال�ضي. ولكن 
راه حنا قايمين بالواجب، واملشكل عاود ياك درتو لجنة وأراو نشوفو 
واش كاينة املنافسة وال ال؟ جيبوه غير نعرفو الرأي ديالكم، واش كاينة 
املنافسة في هاد القطاع اللي مشيتو ليه. انتما قمتو بالواجب أراو لنا 
التقرير نشوفو، ربما غادي نستافدو منو بزاف. عطيونا هاد التقرير 
اقشوه، أنا مستاعد نجي عندكم 

ّ
نشوفو ياك البرملان اللي دارو؟، أراوه ن

في أي لحظة 24 ساعة على 24، ما عندي مشكل.

لايسدثرئيسثللجليلث:

الغذائية  واملواد  السلع  توفير  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
باألسواق املغربية على مشارف شهر رمضان األبرك للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثص لحثأوغش ل:

انرا نسقسا الوزير مايتكا الحكومة؟، إستوجد كان السلعت كويور 
أمبارك أمغرابين

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثص لحثأوغش ل:

التوقيت؟ نعاود السؤال؟ رجع الكرونو..

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل.. السيد النائب.

لان ئبثلايسدثص لحثأوغش ل:

نيغاك الوزير، ما استوجد الحكومة إمغربين وكويور امبارك أدكشم 
إن شاء هللا كالسيمانة كون أيكان السليعت؟

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب، عاود أ السيد الوزير، جاوب أ السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

كل �ضي إال موجود إن شاء هللا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد النائب، تفضل.

لان ئبثلايسدثص لحثأوغش ل:

فاش كنسمعو الجواب ديالكم السيد الوزير، كيكون الجواب دائما 
إيجابي وكيبشر بالخير. إال أن الواقع بعيد كل البعد على هاد ال�ضي اللي 
كتقول السيد الوزير. بغينا غي نسولوكم واش كتحسو بضعف القدرة 
الشرائية ديال املغاربة؟، هاد املغاربة هادو اللي اكتووا بنار لهيب األسعار 
املرتفعة مكاين ال حسيب وال رقيب، بغينا نعرفوكم أ الوزير واش انتما 
هاد الحكومة اللي كتعرفو هاد الحكومة عاجزة عن توفير هاد الحق 
الدستوري اللي هو العيش الكريم للمغاربة؟، بغينا نعرفوكم أ الوزير 
واش هاد الحكومة واعية بالوضعية اإلجتماعية الصعبة اللي آلت إليها 
البالد أمام عدم تحكمها في ضمان األمن الغذائي؟. وباهلل عليك السيد 
الوزير، بغيت نسولك واش املغرب اللي فيه 3500 كلم واملغاربة كيشريو 
واش  درهم،  رمضان ب40  في  وغيشريوه  درهم  دابا ب25  السردين 
كتشوفو هاد ال�ضي فيه عدالة اجتماعية؟، وبغيت نسولك أ الوزير، 

واش الحمص دابا اللي كيتباع ب30 درهم وحنا بالد الفالحة...؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ فريق األصالة 
املعاصرة تفضل السيد النائب.
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لان ئبثلايسدثعشدثلالطسفثوهبي:

اسمح لي السيد الوزير، أنا هنا، السيد الداودي أنا هنا.. على كل 
ما�ضي بوحدك اللي كتدوز للبرملان، كلنا كندوزو للبرملان هذا نقاش آخر. 
ولكن باهلل عليك، مجموع قوى من الشعب املغربي قالوا املقاطعة، 
كنقاطعو بال ما نقول األسماء، الحكومة ما كتجاوبش كتقول ال املقاطعة 
خايبة، وال املقاطعة مزيانة، كيسبونا، الوزراء ديالكم كيسبو الشعب 
املغربي كيقولو ليه »املداويخ«، كاين اللي قالوا »القطيع«، واش هادي 
الحليب  قاطعو  قاطعو سولوهم عالش كتقاطعو،  الناس  حكومة؟، 
الفالحين، املشكلة اللي كيعانيوها الفالحين دابا اللي كيبيعو الحليب 
ديالهم. وهاد الشعب هذا ما�ضي من حقو يتحاور معاكم؟، ما�ضي من 
حقو تسولوه؟، واش الوسائل اإلجتماعية جاية غير في الزنقة؟، اسمح 
لي السيد الوزير، راه كنعيشو واحد الواقع مر، وهو أن الحكومة ديالكم 
كيفاش  اجتانبوهم،  فقط  الناس،  على حقوق  تجاوب  كتعرفش  ما 
املواطن كيصوت عليك كديمقراطي وانت كتسبو، كتشتمو كتقولو 
»املداويخ«، والحكومة ساكتة على السبان هادي حكومة هادي؟، هادي 
حكومة جاللة امللك؟، هادي حكومة كاين فيها البرملان؟، اسمحوا لي 
السيد الرئيس وتم�ضي تقول ليا أن كل �ضي موجود، موجود السبان.. 

العفو.

لايسدثرئيسثللجليل:

للوحدة  اإلستقالل  فريق  آخر  إضافي؟،  تعقيب  من  هناك  هل 
والتعادلية تفضل.

لان ئبثلايسدثنورثلادينثمضس 7ثرئيسثلافريقثلالستقالليث
الوحدةثولاتع داسل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

الهروب إلى األمام ال يفيد في �ضيء كاين غالء األسعار، كاين تدني 
أجوبة  في  الوضوح  وعدم  ارتباك  كاين  للمواطن،  الشرائية  القدرة 
الحكومة وخاصة على ما يحدث اآلن في املواقع اإلجتماعية. كنا ننتظر 
من الحكومة جوابا صريحا، وأنه ما يحدث وما عبرت عنه الحكومة 
من صمت، هو دليل على أن هناك ارتفاع في األسعار في كل املواد، قبل 

رمضان وبعد رمضان.

الحرة، بل  املنافسة  الحكومة، ليس فقط أن تطلق عنان  فعلى 
عليها أن تحمي القدرة الشرائية للمواطن، وحنا عارفين جميع الطبقات 
املتوسطة  الطبقة  حتى  الفقر  وكاين  الهشاشة،  كاين  املستهدفة، 
استهدفت. إذن فعلى الحكومة أن تعترف بأن هناك ركود اقتصادي 
وعشوائية في معالجة شؤون وأمور الشعب املتعلقة باألسعار، ونحن 
على أبواب رمضان، وما أدراك ما رمضان فعلى الحكومة أن تتحرك. 
فعال كاين الحرية، ولكن ما نخليوش األسعار تأكل املواطن، وخير دليل 
ما يحدث اآلن من مقاطعة لبعض املواد، فين الجواب ديال الحكومة؟ 

وهناك املاليين من املغاربة يقاطعون، وغدا سيقاطعون مواد أخرى 
أمام صمت الحكومة، إذا مجلس املنافسة معطل...

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب إضافي آخر؟ فريق  الرئيس، هل هناك من  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية.

لان ئبثلايسدثعشدثهللاثبوولنو:

بكرلثلايسدثلارئيس،

وحنا  ديالنا،  الدور  نديرو  خصنا  كبرملان  حنا  الوزير،  السيد 
كنديروه، حنا عندنا ما مشيناش نتساراو بعدا؛ ثانيا درنا التقرير؛ ثالثا 
عطيناه لكم؛ رابعا عند الفرق كلها؛ وخامسا كنتمنى هاد النقاش اللي 
كان اآلن لألسف الشديد كان مفقود في اللجنة. كنتمناو أنه السيمانة 
هاد  وكنتمنى  اللقاء،  الجاية سيبرمج  السيمانة  إن شاء هللا،  الجاية 
املواقف تكون حاضرة ونناقش واحد الجانب ديال املهمة استطالعية. 
ي كيدير 

ّ
وثالثا وأخيرا السيد الوزير، كيخص الحكومة تنتبه الشعب مل

�ضي مبادرة من واجهوهش بالسب والقذف، خصنا نتواصلو معاه بالتي 
هي أحسن، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

أوال الحكومة بريئة ألن ما كاينش �ضي موقف رسمي، خليونا من 
اللعب تبداو قالوا الحكومة، راكم برملانيين عارفين أشنا هو الحكومة 
ال  وايلي  هادي..  راه مصيبة  عارفشاي  ما  الوزير،  هو  أشنا  وعارفين 
الحاجة اللي كتصدر على الحكومة راه معروفة، ها الناطق الرسمي ديال 
الحكومة ها هو قدامك قال �ضي كالم؟. إذن خليونا بال مزايدات فهاد 
املجال، حنا ما�ضي ال حتى الحكومة ما تكلمش على الحكومة كلها ما�ضي 

بالغوات هكذاك راه كلنا قادين نغوتو.

اآلن الحمص، انت اللي تتكلم لي على الحمص وسير شريه برا شوف 
بشحال الثمن ديالو، سير شريه برا شوف بشحال الثمن ديالو، ألن 
مستورد بغيتو تستافدو من الدعم ديال الدولة على حساب الفقراء؟، 
اشنو هاد ال�ضي؟، واش بغيتو نرجعو لور؟، واش بغيتو الدعم يرجع 
عاود ثاني للمواد األساسية حنا في �ضي حكومة شيوعية؟. راه املغرب، 
راكم تتقولو حزب ليبرالي، وفين هاد املرجعية ديال األحزاب ديالكم؟، 
على  نسهرو  إذن خصنا  املنافسة،  تتقول  ياك  املرجعية؟،  هاد  فين 

املنافسة وكونوا غير منطقيين مع روسكم.



عدد.60–27.شعبان.1439  )14.ماي.2018( الجريدة الرسمية للبرملان514   

بالدور  قايمين  بها،  قايمين  حنا  املنافسة  نعم  املنافسة،  تتقولو 
ديالنا، قلت لك 95 طن اللي تقبطات واآلن في رمضان غادي تعطاكم 
رقم هاد الرقم غاتكون لجنة اليقظة 24 ساعة على 24، غيال كان في 
الباشوية، إيال كان في القيادة غادي نمشيو للمحل، ولكن خاص ما�ضي 
دير ليا املزايدة هنا، حنا ما�ضي في بالصة املزايدة، حنا تنعالجو املشاكل 
باملعقول، وبالصح ألن دايرين فينا املواطنين الثقة، راه عارفين شكون 
ما  كيتزايدش، حنا  ما  اللي  كيتزايد وشكون  اللي  الثقة، شكون  داير 

كنتزايدوش على الناس.

ي تحط السؤال، تحط سؤال على 
ّ
إذن تنقول، اآلن املواد أوال مل

ي قلت موجودة كلها نقز لي 
ّ
الطاقة على واش املنتوجات موجودة، مل

والطاقة الشرائية، وخصنا نعرفو بعدا السؤال عالش حطيناه، واش 
موجودة وال غالية؟. الغالء كاين، إيال كاين الغالء مستورد واش غندير 
لك؟، عالش غاتشري سيارة غالية عالش؟، عالش ما يشري املواطن 
حتى هو يكون عندو عالش شاري سيارة غالية؟، حتى هي غالية إذن 

غالية راه غالية على الشعب كلو، شكرا وتنتصنت لك.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال األخير. سؤال عن اإلجراءات 
املتخذة الستقبال شهر رمضان األبرك 1439 للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 
مشكورا، تفضل السيد النائب. شوية ديال الصمت هللا يجازيكم بخير، 
السيدة النائبة التاحقي باملقعد ديالك هللا يجازيك بخير، تفضل السيد 

النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلالطسفثبنثيعقوب:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نعود لشهر رمضان األبرك الذي سحل بيننا بعد 
أيام، لنسائلكم عن اإلجراءات التي اتخذتموها على املستوى الحكومي 
لتموين السوق املغربي وإعمال الرقابة الالزمة للحد من غالء األسعار. 

وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير، الجواب.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

كنقول أن كل املواد ولو املستوردة ألن اآلن ما�ضي موسم الحمص 
مثال عالش تكلمتو وال العدس، والتمر مستورد، املواد كلها مستوردة 
بثمن السوق العالمي، ما يجيش �ضي واحد يقول لي غالية وال ما غالية، 
أنا مستوردها من كندا، واش كندا غادي يعطيها ليك فابور؟، إال إيال 

قلتو خاص الدعم، إذن خاصنا غير نعرفو شنو بغينا، واش هاد املواد 
املنافسة  املنافسة.  املشكل  داملواد وال خاصنا  للدعم  نرجعو  الثانية 
شنو دايرين؟، هادوك املستوردين خاص نعرفو شحال استوردو وفين 
حاطينهم؟، الغش كاين تعبئة شاملة ملحاربة الغش، حتى املوازين أكثر 
من 14 ألف ديال الحاالت اللي لقينا املوازين ديالهم فاسدة، اآلن امليزان 

امليزان، »وأقيموا امليزان بالقسط وال تخسروا امليزان«.

اآلن اإلشكالية هو كيفاش املواطنين يتعاملو معانا يعرفونا فين ما 
كاين �ضي مشكل احتكار وال مواد فاسدة، كاينة التعبئة ديال الحكومة، 
وكاين لقاء راه شفتوه لقاء مع وزارة الداخلية، وكل ممثلين على كل 
ها  اآلن  اإلحتكار.  ومحاربة  الغش  محاربة  ديال  والعماالت  األقاليم 
انتما البرملانيين إيال عندكم �ضي حاجة اتصلوا بنا، حنا مستعدين في 
نفس الوقت نتحركو، ولكن باش تقول لي خاص تكون رخيصة وانا 
مستوردها من كندا، كيفاش هذا اللي مستوردها يبيعها لك فابور؟، 
ياكما كاين اللي مولف فابور؟، راه ما بقاش فابور، راك مستوردها من 
برا، راه غتخلصها بالثمن ديالها، خاص غير اإلحتكار ما يكونش والغش ما 
يكونش هذا هو املهمة ديالنا، إما عايشين ف�ضي بالد اللي فيها الليبرالية، 
وال إيال بغيتو ّديرو ف�ضي بالد شيوعية.. ما نعرفش شنو بغيتو؟ وغير 

قولوا لنا شنو بغيتو.

اآلن دور الحكومة، دور الحكومة هو محاربة اإلحتكار، هو محاربة 
الفساد وشروط املنافسة، هادي حاسبونا عليها، هادي حنا كنتحملو 
فيها املسؤولية، أما تقولي غالي وال ما غالي، أنا مستوردها من كندا، أش 

غندير لك؟ بغيتونا ندعموها؟، بغيتو ترجعو للدعم؟...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب.

لان ئبثلايسدثعشدثلارحسمثاقرلع:

بكرلثلايسدثلارئيس،

أوال نثمن السيد الوزير املجهودات التي تبذلونها قصد مراقبة األسعار 
ومتابعة شكايات املواطنين والتجار بما يلزم، ثانيا السيد الوزير، ينبغي 
أن يكون هذا العمل مستمرا وليس مناسباتيا من أجل حماية املستهلك 
من جشع بعض املحتكرين والذين يغتنمون قدوم الشهر الفضيل حيث 
يزداد الطلب على واحد العدد ديال السلع؛ كالحليب والعدس والتمر، 
وأيضا الحمص واللي عرف مؤخرا السيد الوزير، ارتفاعا صاروخيا ال 
يمكن أن تتحمله فئات عريضة من املواطنين، 30 درهم للكيلو الواحد.

السيد الوزير، تقولون أنكم تعولون على يقظة وتعبئة املواطنين، 
نحن نقول ونحيي املواطنين بهذه املناسبة على تعبئتهم ويقظتهم، ولكن 
غير مسموح للحكومة السيد الوزير، أن تتخلى عن أدوارها الزجرية، 
ألنها تملك الصالحيات الالزمة وأيضا الوسائل قصد الضرب على أيدي 

املتالعبين.
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السيد الوزير، بهذه املناسبة نؤكد لكم على أهمية اعتماد برنامج 
بكل شفافية ضمن  يتم اإلعالن عنه  عمل سنوي محدد ومعروف، 
والقريب  الفعال  والتواصل  اإلخبار  تضمن  تواصلية  إستراتيجية 

واملتناغم مع تظلمات وشكايات املواطنين والتجار على حد سواء.

في األخير السيد الوزير، البد من تفعيل دور املؤسسات الدستورية، 
وخاصة مجلس املنافسة والعمل على تحيين اإلطار القانوني املنظم 
لحرية األسعار حتى ال يصبح هذا اإلطار مدخال لإلغتناء السريع على 
حساب جيوب املواطنين الضعفاء وخاصة السيد الوزير، كما تعلمون 

أن ارتفاع األسعار في اآلونة األخيرة...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، التعقيبات اإلضافية تفضل السيد النائب 
التجمع الدستوري.

لان ئبثلايسدثمصطفىثب يت س:

تنتبعو هاد النقاش اللي راه اليوم موجود في البالد، وريتينا الناطق 
الرسمي باسم الحكومة وكنشكروك عليه، ولكن ما كنتفهموش عالش 
الحكومة يعني لم تتواصل حول هذا املوضوع هذا؟، ألنه اللي واقع 
اليوم هو أنه كاين واحد اإلرتفاع مهول ديال األسعار ديال املحروقات 
ديال  السياسة  نراجعو  واش  اليوم  املفروض  الدولي،  الصعيد  على 
الدعم اللي مخصصة اآلن ونهبطو من هاد األسعار هادي؟، وراه كنظن 
هذا خيار بيد الحكومة، ونصححو الحقائق باش املواطن املغربي يكون 
عارف. ألن اليوم شنو اللي وقع؟، اليوم كاين واحد السياسة جديدة 
سميتها ركوب األمواج، الشجاعة اليوم كتطلب أنه من كل موقع سواء 
في األغلبية وال في املعارضة نقولوا الحقيقة كاملة، هناك ارتفاع ديال 
األسعار، واملنحى متوجه نحو مزيد من اإلرتفاع. في املقابل كاين فالحة 
اليوم اللي كينتجو وكيفيقو من الصباح وكينتجو الحليب ويتعرضون 
اآلن لخسائر فادحة، الحكومة خاصها تحمل مسؤوليتها بدون ضرب 
على الطاولة، وبدون أننا ندغدغو املشاعر ديال املغاربة. املغاربة اليوم 
دارو الخيارات ديالهم وعرفوها، ولكن الحكومة خاصها تواصل اسمح لي 
السيد الوزير، وتواصل وتقول الحقيقة كاملة، اإلرتفاع مهول واإلتجاه 
نحو مزيد من اإلرتفاع في املحروقات، ثم املقاولة املغربية شنو ذنبها 
أنها تاكل الع�ضى فهاد امللف هذا؟، اسمحوا لي السيد الوزير، تحملوا 

املسؤولية شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك تعقيب السيد 
الوزير تفضل.

لايسدثلحينثلادلود4،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اشؤو7ثلاع ملثوللحك مل:

أنا معاك ألن فعال، أن فعال خدامين هذه أكثر من 6 أشهر كنشوفو 

عندنا »benchmark«، راه قلتها لكم كاين دول بحال بلجيكا اللي محددة 
هامش الربح، تدير السقف وكتكون املنافسة في حد داك السقف، 
حنا خدامين على هاد النماذج. اآلن غتقولو غيرالضغط، حنا خدامين 
وقلتها لكم املرة اللي فاتت على هاد�ضي النموذج البلجيكي، ممكن نجيو 
نعرضوه لكم في اللجنة هاد ال�ضي ونستاشرو فيه ونشوفو ما هي أحسن 
حاجة للبالد، غير ما�ضي نقولو نرجعو لور ديال الدعم نهز فلوس الفقراء 
وندعم به ثاني ليصانص ملول 4X4، وهذا غادي يكون حرام ياك؟، 
متافقين معايا. الدعم ما خصوش يبقى، ولكن خصنا أساليب أخرى 
صيغ أخرى واللي عندو �ضي مقترح حنا راه قلتها لكم، إيال كاين �ضي مقترح 
حنا نتبناوه، ما�ضي عندنا اللي عندو �ضي مقترح يجيبو نتبناوه وناقشوه، 
 ،z وال y وال x املصلحة ديال املواطن فوق كل اعتبار، ما كندافع ال على
اآلن تندافعو على املواطنين على الطاقة الشرائية كيف ما قلت ال قدر 

هللا غدا يوصل البترول ل100 دوالر ما العمل؟...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وبذلك نكون قد أنهينا مجموع األسئلة الخاصة 
بقطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة. نشكركم السيد الوزير على 
حسن مساهمتكم، ترفع الجلسة ملدة عشر دقائق من أجل أداء صالة 

العصر عشر دقائق هللا يخليكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

السادة النواب، هللا يخليكم التحقو باملقاعد.. إذن نمر إلى قطاع 
حول  23 سؤال  السؤال  إذن  املستدامة.  والتنمية  واملعادن  الطاقة 
املحلية  التنمية  برامج  في  للفوسفاط  الشريف  املكتب  مساهمة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق العدالة والتنمية، فليتفضل 

السيد النائب لطرح السؤال.

لان ئبثلايسدثحينثللح رس:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، عن مساهمة املكتب الشريف للفوسفاط في برامج 
التنمية املحلية، نسائلكم؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير، جوابكم.

لايسدثعزيزثرب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د7ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

طيب أشكر الفريق املحترم على طرح هذا السؤال، وإن كان يحتاج 
إلى وقت ألنه هذا واحد الثروة وطنية كبيرة جدا. انتقلنا من اإلستغالل 
اقتصاد حقيقي. فقط نعطي بعض  وإلى  نوعي  إلى استغالل  العادي 
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األرقام هو أنه اليوم حجم االستثمارات ستصل من اآلن إلى 2025 إلى 
199 مليار ديال الدرهم، تقريبا 200 مليار درهم استثمارات نوعية، خلق 
فرص الشغل. لكن هاد الثروة الوطنية اللي اآلن ماشية في اإلتجاه ديال 
االستثمارات والتصنيع وشراكات دولية مع إفريقيا وأمريكا الالتينية 
وآسيا بالخصوص، تحول فيها جزء إلى التنمية املحلية، شأنها شأن 
واحد العدد ديال القطاعات؛ في الطاقة، في الصناعة، في الفالحة وفي 

املعادن بالخصوص، بغينا نربطوها بالتنمية املحلية.

أهم التحديات اللي مطروحة كيفاش املعادن تساهم في التنمية 
املحلية؟، الفوسفاط من خالل la fondation ديال املكتب الشريف، 
من خالل la fondation ديال »فوسبوكراع«، كاين التنمية الحضرية.. 
التنمية  طرقات،  من  التحتية  البنية  كاين  كيسمحش،  ما  الوقت 
الحضرية من خالل املدينة الخضراء إلى غير ذلك..، كاين التمدرس، 
الصحة، الثقافة، الرياضة، الفالحة، ثم أيضا من خالل فرص ديال 
التشغيل اللي هي باآلالف، فضال على تكوين اآلالف الشباب باش يمكن 
لهم يخلقوا الشركات ديالهم. وبالتالي يمكن ليا نقوليكم حجم استثمارات 
كبيرة فيها ماليير من الدراهم، جميع املناطق اللي فيها الفوسفاط، كاين 
استثمارات الحمد هلل ديال املكتب الشريف باش يمكن الناس يحسوا 

باألهمية ديال الفوسفاط على املستوى املحلي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثلدريسثلا مر4:

بكرلثلايسدثلاوزير،

حقيقة هاد األرقام اللي اعطيتنا وهاد واحد التوجه ديال أنه املجمع 
املحلية،  التنمية  في  يساهم  باش  يتجه  اليوم  للفوسفاط،  الشريف 
وكنعتقد بأن هذه من املسؤوليات اإلجتماعية ديالو، ألنه كمؤسسة 
مصنعة عندها آثار بيئية على املناطق ديال الفوسفاط، وعندها كذلك 
آثار. فإذن من الواجب أن يساهم هاد.. اليوم حنا في السؤال ديالنا 
بغينا نديرو واحد العملية ديال التقييم ديال هاد املساهمة. حقيقة 
املناطق  التوازن على  ديال عدم  النوع  فيها واحد  املساهمة  أوال هاد 
الفوسفاطية؛ ثانيا هاد املساهمة ديال املكتب الشريف للفوسفاط في 
التنمية، مع كل أسف، يعني ما اتجهتش لألولويات األساسية اللي عند 
املناطق الفوسفاطية واللي هي من الحاجيات األساسية ديال املواطنين، 
اللي تكلمتي منها: املساهمة في القطاع الصحي، للمساهمة في التشغيل، 
في  املساهمة  الحضاري،  والتأهيل  األساسية  البنيات  في  املساهمة 
التنمية اإلقتصادية. هادي مساهمات ضرورية كيخص يكون التركيز في 

هاد النوع ديال االحتياجات عند املواطنين.

ثانيا، كاين كذلك من املالحظات األساسية هو أنها ما شملتش املناطق 
القروية والعالم القروي، يعني فقط هي تتجه بزاف للعالم الحضري، 

وهاد ال�ضي عالش تنعطيو هاد املالحظات. ألنه إلى اآلن، السيد الوزير، 
املناطق الفوسفاطية والساكنة ديال هاد املناطق، اليوم هي غير راضية 
على هاد املساهمة، غير راضية ألنها هاد املساهمات لحد اآلن، االي هي 
في واحد العدد من األشياء فيها كتم�ضي لألضاحي، للقوافل الطبية. ال، 
كيخصها تم�ضي إلى البنيات األساسية واملساهمة في التنمية الحقيقية، 
ولذلك نعطي نموذج دابا ديال آسفي، آسفي فيه 14 اتفاقية، 9 ديال 

اإلتفاقيات متعثرة أو متوقفة. إذن كيف يمكن أن تكون...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد 
الوزير.

لايسدثعزيزثرب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د7ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

ال أنا فعال ما اعطيتش التفاصيل، ولكن يمكن ليا نقول لكم في 

العالم القروي مساهمات كبيرة من خالل واحد العدد ديال الشراكات؛ 

ال في الكهرباء، ال في الصحة، ال في املاء، ال في كل ما هو اجتماعي، وال حتى 

في دعم الفالحين في واحد العدد ديال املناطق.

املسألة الثانية، هو أنه داك ال�ضي ما كيدارش فقط اجتهاد من عند 

املكتب الشريف، كيدار بشراكة، يمكن إعادة النظر في هاد الشراكات 

حسب األولويات، ربما اآلن عندنا مخططات ديال الجماعات املحلية 

وعندنا مخططات ديال الجهات وديال األقاليم، يمكن يندمج ضمن 

هذه املخططات ال بأس. هنا هذا من صناعة اإلنسان يمكن لنا نراجعو 

هاد البرامج.

املسألة الثالثة، حنا مستعدين إن شاء هللا إيال كان...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول الزيادة التي تعرفها تسعيرة املاء 

والكهرباء لفريق األصالة املعاصرة. فليتقدم أحد النواب مشكورا لطرح 

السؤال، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثخ ادثلملنصور4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم على الزيادات التي تعرفها تسعيرة 

املاء والكهرباء في بعض املدن وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين؟ 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير تفضل.
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لايسدثعزيزثرب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د7ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

أنا الفريق املحترم، صدقا بغيت نعرف زيادات ألنه األثمنة محددة، 
يعني قبل قليل ال�ضي الداودي تكلم، راه واحد العدد ديال املواد األثمنة 
فيها محددة، راه ما يمكنش يزيد فيها �ضي واحد. محددة ومقننة ومراقبة، 
قد تقع أخطاء تقنية، قد يقع le cumul على واحد الناس ما كيخلصوش 
يمكن تزاد عليهم ذعائر، ممكن نعالجوها ما كاين باس. ولكن يمكن ليا 
نقول لك حسب األرقام، ونعطيو إقليم بإقليم إيال بغيتو، %70 من 
املغاربة، %70 ديال les compteurs كيخلصو الشطر األول والثاني اللي 
قررت الحكومة السابقة، وما�ضي غير الحكومة الحالية ما كاين حتى �ضي 
ي كندخلو لهاديك 

ّ
زيادة، ما يسمى باألشطر اإلجتماعية. ماعدا ذلك مل

راه كنتخدو القرار سابقا، فأنا كنعتقد ربما، أنا كنتمنى تعطيوني بعض 
املعطيات باش يمكن لينا نتواصلو معكم ومع املكتب الوطني، قلت لكم 
يجيو وندخلو في التفاصيل، إذا كانت هناك زيادات غير معقولة، يعني 

يمكن أن نعالجها.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثخ ادثلملنصور4:

بكرلثلايسدثلاوزير،

املوارد  نقص  ديالها هو  األصل  الوزير،  السيد  االحتجاجات  هاد 
ما  هادي  املعضلة  وهاد  الحكومية،  املجاالت  جميع  في  البشرية 
هاد  هو  هذا،  على  والدليل  عليها.  تتغلب  أنها  الحكومة  استطاعتش 
العشوائية في املراقبة الشهرية ديال العدادات، ديال املاء والكهرباء 
وتطبيق السياسة ديال التقدير، التي تكون في أغلب األحيان غير معقولة 
وبعيدة عن التسعيرة الحقيقية اللي تتعطينا صعوبة ديال األداء ديال 
املواطنين. على سبيل املثال السيد الوزير، في مدينة بني مالل عندنا 
80.000 عداد، اللي تتم املراقبة ديالها من 6 ديال املراقبين، بمعدل 

600 عداد لكل مراقب في اليوم، وهاد الرقم هذا راه خيالي.

وبالنسبة لهاد التوقيع ديال هاد عقد البرنامج ما بين الحكومة وبين 
املكتب، كان يهدف لجوج ديال الحوايج؛ هي زيادة في التسعيرة مقابل 
تحسين املردودية اللي كانت ما بين %60 اللي كانت نتمناو أنها توصل 
ل%75، وفي غضون سنتين ما توصلش املكتب والوزارة لهاد العدد هذا، 
%75. واملشكل منين جاي؟ جاي من سوء التدبير ديال هاد املؤسسات 
املفروضة لها لهاد سميتو.. وفي بعض الدوائر السيد الوزير، كانت واحد 
املبادرة اللي قام بها املكتب، اللي كانت استجب لها املواطنين هي العداد 
بالبطاقات. ولكن تم توقيف هاد العملية ما عرفناش عالش، وكيف ما 

خص أنه تعاد النظرية فهاديك الذعيرة املطبقة من طرف املكتب.

وبخصوص األداء ديال املبالغ املترتبة عن بعض اإليصاالت ديال 

مركز  لكل  نراعيو  نشوفو،  الوزير  السيد  خصكم  الصحي،  الصرف 
مركز، على حسب الحالة اإلجتماعية ديالهم، بحال فإقليم بني مالل...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير 
تفضلوا.

لايسدثعزيزثرب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د7ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

نقولوا  نبغي  املحترم،  النائب  السيد  ديالكم  السؤال  خالل  من 
الكلفة  من  بأقل  منتوجاتها  تبيع  الوطنية  الشركة  هذه  للمغاربة، 
للمغاربة. الدولة من خالل الحكومة تحملت املسؤولية ما تزيدش على 
املغاربة، في العقد البرنامج السابق كانت الزيادة، بطبيعة الحال كيما 
قلت لك 70 % ديال املغارب مكاينش الزيادة، مكاين باس اللي مسك 
عليه هللا، يخلص الثمن باش يمكن لنا نعاونو 70 % ديال الفقراء، هذا 

العدل في الكون ديال سيدي ربي.

قضية املاء، قررت الحكومة السابقة والحالية ما تزيدش في املاء، 
رغم أنه أرخص ثمن في العالم ديال املاء، رغم ان عندنا إشكال ديال 
إنتاج املاء، وهذا راه الحمد هلل كاين واحد السياسة اآلن، يكفي نقول 
لكم اللجنة األخيرة للماء راه كاين حجم اإلستثمار من اآلن ل2025 : 106 
مليار ديال الدرهم، 106 مليار ديال الدرهم، وقلتها بالسنتيم شحال. 
االستثمارات في املاء باش نستاجبو للحاجيات ديال املاء، ومع ذلك ما 

زدناش على املغاربة تقديرا للقدرة الشرائية.

اللي يمكن ليا نقول لكم اآلن، كاين التكنلوجيا الجديدة، كنشتغلو 
القضية  العدادات، مشينا غنعممو هاد  الجديدة قضية  اإلدارة  مع 
واللي  يمشيو  الناس  باش   »la. sous-traitance« البطاقات، غنديروا 
 la« راه حنا ما كنزيدوش عليه، ما كندخلوهش »le cumul« وقع عليه
tranche« الثانية، قررنا واخا يوقع »le cumul« غنبقاو دائما في األشطر 

اإلجتماعية باش ما يمكنش يتزاد على املواطن.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير. آخر سؤال في هذا القطاع، سؤال عن تشجيع 
اإلستثمار في القطاع املعدني للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق 

التجمع الدستوري، فليتقدم أحد السادة النواب مشكورا.

لان ئبثلايسدثمحمدثلاوالف:

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير التي تزعم الحكومة اتخاذها 
من أجل تشجيع اإلستثمار في القطاع املعدني شكرا

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير، تفضلوا للجواب.
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لايسدثعزيزثرب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د7ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

الحال  بطبيعة  كبير..  سؤال  ولكن  املحترم،  الفريق  أشكر  طيب 
كيحتاج الوقت ولكن خليني نقول لكم بعناوين، الحمد هلل املنظومة 
قانونية  منظومة  كلها  الحكومة  وهاد  السابقة  للحكومة  القانونية 
غادية في اإلتجاه ديال تشجيع اإلستثمار، ديال اإلستفادة من الثروة 
الوطنية، ديال استفادة املستثمرين األجانب واملغاربة من هاد الجو 
العام باش يمكن لنا نخلقو قيمة مضافة. بالدنا فيها مؤهالت كثيرة 
حسب التقديرات، رغم أن هاد ال�ضيء راه فيه صعوبة، اإلستثمار باش.. 

صعوبة كبيرة.

وتم  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  جميع  مراجعة  هو  الثاني  األمر 
واحد  معاهم  درنا  راه  اإلخوان  مع  راه  اآلن  املعادن  ليا  ذكرتو  ذلك، 
العدد ديال اإلجراءات باش اإلستثمار في املعادن، وغير املعادن حتى في 
املحروقات، ما عرفتش واش كيوصلكم مجموعة ديال املساطر اللي 
غيرناها والعشرات ديال التراخيص اللي تعطات، بل مئات يمكن لي 
نقول لك غنوصولو 1500 رخصة معدنية اللي غتسحب باش تعطى 
للمستثمرين الحقيقيين. هذا واحد التوجه ماشية فيه البالد، ما عندنا 
إال هاد التوجه باش نخلقو القيمة املضافة، ونخلقوا اإلستثماروتكون 
املنافسة، وتكون املراقبة وأيضا الشركة الوطنية تكون عندها األفضلية 

الوطنية، طبعا اللي جا دار عندنا شركة يصبح شركة وطنية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا تعقيب السيد النائب، ال�ضي الوالف.

لان ئبثلايسدثمحمدثلاوالف:

أنا غادي نحصرو  فعال السيد الوزير، املوضوع كبير لذلك حتى 
 la« الترخيص،  إعادة  ملوضوع  غنطرق  هو  اللي  الجزء  واحد  في 
réattribution des autorisations«. اللي غنطلبو منكم السيد الوزير، 
العمل أوال على توحيد املسطرة اإلدارية بين املديريات الجهوية واملديرية 
املركزية، كما أريد أن ألفت نظركم على واحد املوضوع ديال املناجم، 
مبدأ املنجم واملناجم املجاورة »la mitoyenneté« ألنه غير موضوعي 
وغير عادل، في بعض األحيان تنلقاو باللي ديك املناجم املجاورة غير 

مستعملة، ملدة صالحيتها.

وأريد كذلك السيد الوزير، أن أطلب منكم إعادة املعايير املتخذة في 
الحسم في التراخيص لكي نعطي أفضلية للشركات الصغرى واملتوسطة، 
 les ديال »une préférence« كما كيتخاذ بعين اإلعتبار مجموعة تكون
petites et moyennes entreprises. والسيد الوزير، ما يمكنش إال نعبر 
لك على اإلستغراب ديالي ملاذا ال يوجد التصنيف للشركات املنجمية، 
واملالية  التقنية  القدرات  ديال  اإلعتبار  اتخاذ  من  نتمكن  لكي  يعني 
واملهنية ديال الشركات من أجل الترخيص. كما أنني أتساءل، ملاذا هاد 
طلبات العروض ما كتكونش على طريق »les.appels.d’offre« يعني على 

طريق طلبات العروض وشكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟، جواب السيد الوزير.

لايسدثعزيزثرب ح،ثوزيرثلاط قلثولملع د7ثولاتنمسلثلمليتدلمل:

أنا كنظن أنك متابع، ألنه من األمور اللي كناقشو مع الجامعة، 
نردوه »fluide« شفاف، فيه  ديال كيفاش اإلستثمار  هو هاد األمور 
التنافسية، الشركات الصغرى والكبيرة، التصنيف، نوحدو املساطر، 
ما يمكنش مدير جهوي عندو منطق واملدير الجهوي. وباملناسبة رانا 
اخذيت قرار في واحد الجهة ألن لقيت الفو�ضى، ما غندخلش معاكم 
في التفاصيل، بطبيعتي، وبطبيعتنا كاملين كحكومة كناخذو القرارات 
في..،  كنديرو  أشنو  نشيعو  نبداو  ضروري  ما�ضي  ولكن  اإلصالحية، 
بطبيعة الحال صحيح تنبشرو باإلنجازات ديال الحكومة ولكن البد 

كاين أمور كتبقى عند..، فنبغي نقول لكم هذا هو التوجه...

لايسدثرئيسثللجليل:

األسئلة  مجموع  أنهينا  قد  نكون  وبذلك  الوزير،  السيد  شكرا 
الخاصة بهذا القطاع، نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في 
هذه الجلسة. وننتقل إلى قطاع الشبيبة والرياضة السيد الوزير مرحبا 
بكم، سؤال حول حصة العالم القروي في برامج التخييم للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

لان ئبثلايسدثعشدثللحقثلان جحي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

التخييم  برامج  من  القروي  العالم  هي حصة  ما  الوزير،  السيد 
املنظمة من قبل وزارتكم؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثرلبسدثلاط ابيثلاعلمي،ثوزيرثلاشش بثولاري ضل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

ديال  خريطة  وضعنا  أنه  القروي،  العالم  بحصة  يتعلق  فيما 
التوزيع ديال عدد املستفيدين لكل إقليم حسب عدد السكان، وبالتالي 
الطلبات بشكل إجمالي اللي توصلنا بها 360 ألف مقابل ياله عندنا 
واحد الطاقة استيعابية اللي ما كتفوتش 150 ألف، وحنا خدامين دابا 
اآلن في اللمسات األخيرة. لكن املؤكد، أن العالم القروي سيحصل على 
نسبة البأس بها في التخييم هاد السنة إن شاء هللا، على أساس أنه يتم 

التدارك السنة املقبلة، شكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلملجسدثجوبسج:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، ما يمكناش نتكلمو على حصة العالم القروي من 
برامج التخييم بال ما نتكلمو على دور الشباب، والوضعية ديالها والعدد 
ديالها في العالم القروي، ما يمكنش نتكلمو على حصة العالم القروي 
من برامج التخييم، وما نتكلموش على الجمعيات املهتمة بالتخييم في 
العالم القروي، هاد الجمعيات ياله مضاربة مع الوصل املؤقت والوصل 

النهائي.

التخييم السيد الوزير، هي تتويج سنة دراسية، سنة تربوية، سنة 
ديال  للطفل  ونقول  الحصاد  موسم  يجي  حتى  يمكنش  ما  جمعوية. 
ي نفكرو في الطفل ديال 

ّ
البادية ياله للمخيم، وما يمكنش على أننا مل

العالم القروي املخيم كنديرو له مخيم في دار الشباب، وال مؤسسة 

تعليمية داخل القرية. خصنا السيد الوزير، نداءات ديال االهتمام 

بالعالم القروي كثيرة، ولكن ما كاينش الطفل في اإلهتمام ديالها.

هي  توصيات  التوصيات،  بعض  عندي  أنا  الوزير،  السيد  ولهذا 

كالتالي؛ نحاولو الجمعيات اللي مهتمة بالعالم القروي في مجال التخييم 

القروي  العالم  ديال  األطفال  نعفيو  خاص،  الدعم  واحد  نعطيوها 

من الواجبات ديال التنقل، كما أننا فكرنا درنا برنامج »تيسير« لدعم 

التمدرس، نديرو برنامج »تيسير« لدعم التخييم والتخييم راه حتى هو 

عندو واحد البعد تربوي. مسألة أخرى نديرو معايير خاصة بالجمعيات، 

بدعم  األطفال  بدعم  املتعلقة  بالبرامج  خاصة  بالشراكات  وخاصة 

الجمعيات اللي كتختص في مجال التخييم.

مسألة أخرى حنا كنفكرو السيد الوزير، أننا يكون عندنا نموذج 

تنموي جديد في بالدنا، هاد النموذج التنموي الجديد ما بغيناش فقط 

يهتم بالشجر والحجر، خاصو يهتم بالبشر. حنا بغينا العالم القروي 

القروي  العالم  القروي واألطفال ديال  العالم  الناس ديال  يستافد، 

يستافدو من الخيرات ديال العالم القروي، ال يعقل أن العالم القروي 

هو عبارة عن حقول، عبارة عن قمح، عبارة الخضرة، ولكن االستفادة 

السيد  وشكرا  استفادة ضئيلة،  القروي  العالم  ديال  األطفال  ديال 

الوزير، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك. السيد الوزير 

تفضلوا للجواب.

لايسدثرلبسدثلاط ابيثلاعلمي،ثوزيرثلاشش بثولاري ضل:

شكرا السيد النائب، أنه ما مختلفينش أنا وانت متفقين، زعما ما 
عندناش اختالف، اللي كان أنه 100 سنة لهاد السنة كنحتفلو بقرن 
من التخييم، ونفس الطريقة باش انطلق عملية التخييم منذ بداية 
السنوات األولى ال زالت هي التي مستمرة إلى حدود الساعة، ما عمرها 
ما تعرضت ل�ضي إصالح. الكالم اللي قلتوه كله منطقي ومعقول، هو 
اللي كنشتغلو فيه، لكن ما يمكنش اإلصالح يجي دفعة واحدة، احنا 
ماشيين بالتدرج، وبغض النظر عن االنتماء واش العالم القروي وال 
العالم الحضري، اإلنسان الطفل ألن هاذي واحد الفرصة اللي كيجي 
فيها، كتكون فيها واحد التكوين، تأطير من نوع آخر خارج املدرسة أو 
أنتما كتعيشوها ألنه أنا شخصيا ضد املدرسة باش تكون باش تستعمل 
كمخيم ألن ال تتوفر فيها الشروط، بغينا نبنيو مخيمات ملا جينا بغينا 
نبنيو املخيمات، لقينا الخصاص كبير، 360.000 اللي توصلنا بها ديال 
الطلبات، ياله غادي عندنا الطاقة االستيعابية ب150.000، هاذ الرقم 
عندو داللة ديالو. إذن خاصنا في السنوات املقبلة نرفعو من الحمولة، 
من البنيات التحتية ببرنامج تأطيري باإلنتقال من مكان للسكن إلى مكان 
آخر فيه التمازج بين األطفال من مختلف األقاليم، برنامج بيداغوجي 
إلى غير ذلك مجموعة.. وهاذ ال�ضي كله كنبلوروه في مشروع قانون اللي 
ديالكم  بالنقاش  تغنيوه  أنتما غادي  واللي غادي  للبرملان  يجي  غادي 

داخل اللجنة شكر.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي سؤال فريق األصالة 
فلتتفضل  الرياضية  القرب  مركبات  بعض  تعطيل  حول  املعاصرة 

السيدة النائبة مشكورة.

لان ئشلثلايسدةثمش ركلثصف :

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن أسباب ودواعي إغالق وتعطيل مجموعة 
من املركبات الرياضية للقرب، وكذا النقص الذي يعرفه العالم القروي 

على مستوى هذه املنشآت الرياضية وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جوابكم السيد الوزير.

لايسدثرلبسدثلاط ابيثلاعلمي،ثوزيرثلاشش بثولاري ضل:

النقص اللي حاصل في العالم القروي وال في مجموعة ديال املناطق، 
هذا يعني نعترف به، داك�ضي عالش حنا اطلقنا برامج، السيد رئيس 
الداخلية، وزارة الشباب  املالية، السيد وزير  الحكومة، السيد وزير 
والرياضة، طلقنا واحد املشروع أولي ديال 800 ملعب للقرب، توصلنا 
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بالطلبات لحد الساعة ديال 1000 ملعب قرب، حنا عندنا 800 أو 
غادي نرفعو غادي نوصلو ل1000 باش نعمموها على الصعيد الوطني.

في ما يتعلق بدور الشباب، وارتباطا حتى بالسؤال األول، املغرب كلو 
ياله عندنا فيه 600 دار شباب، غير كافية وبالتالي حنا كنشتغلو على 
برنامج آخر ديال دور الشباب، املراكز املعطلة كتعرف بأنه فيه 3 ديال 
الوطنية  املبادرة  كاين  أو  الوزارة،  كاين  الجماعات،  كاين  املتدخلين؛ 
تابع  اللي  باش  هذا  اشنو  بالضبط  أنا  ما عرفتش  البشرية.  للتنمية 

للوزارة باش نبحث فيه شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة مباركة صفا.

لان ئشلثلايسدةثمش ركلثصف :

أو هذا بالضبط السيد الوزير، اللي بغينا نعرفو شكون هو املسؤول 
على هاذ التعطيل، حنا كنعرفو أن هاذ املركبات الرياضية كيفما قلتي 
كتشارك فيه الجماعات القروية ووزارة الشباب، وكالة الجنوب أو ال 
وكالة التنمية. إذن ملن غتمسحو هاذ التهمة هاذي إذن؟، إيال ما كنتوش 
أنتما مسؤولين بهاذ.. نعطيك نموذجا مثال جهة كلميم-واد نون جماعة 
فايدة، خسرنا  بال  الرياضية  املركبات  جوج  هناك  القروية  »أسري« 
فيهم أموال طائلة بالصة، أنا كنقول بالصة.. ياك ايال غتبنيو مركبات 
رياضية وما غاديش نستعملوها، وما غاديش تأطر لينا األطفال، ما 
غديش يستافذو منها يعني جمعيات املجتمع املدني، بال ما تبنيوهم 
نقولها بصريح العبارة؛ النقطة الثانية عندك جماعة »بن منصور« 
إقليم القنيطرة، واش أعباد هللا 43.882 نسمة -خايبة حتى ملعاودة- ال 
دار شباب، وال مركب قرب، وال مركب ريا�ضي وال غيره؛ النقطة الثالثة، 
كاين مشكل ديال هادوك الجمعيات اللي كتسير املركبات، يعني خاص 
إعادة النظر فهاذ املسائل هاذي، والنقطة الثالثة ما نتكلموش كاع على 
األطلس املتوسط أو الكبير يعني حقوق مهضومة في هذا املجال، يعني 
الرياضة �ضيء بعيد جدا أننا نفكرو فهذوك الناس دير لهم ولو غير دار 

شباب واحدة.

النقطة الثالثة السيد الوزير، قلتي لينا في اللجنة في واحد الجلسة 
النوادي  أو  بالرياضة  بعيد  نمشيو  بغينا  غتدعم،  أنك  قلتي  سابقة 
النسوية أو نخرجو منو نخب وطاقات، ولكن بهاذ الشكل اللي كتقول راه 

تقزم وآش غنقول ليك -خايبة حتى ملعاودة-.

كيلقاوها  كبيرة  عراقيل  كاينة  الوزير،  السيد  األخيرة  والنقطة 
املركبات  في  يأطرو  أنهم  يتقدمو  بغاو  اللي  األطر  هاذ  وال  املتطوعين، 
العالم  في  أعباد هللا  واش  االنخراط،  ديال  املشكل  كاين  الرياضية؛ 
في  زال  ما  وكتفكرو  املدقع  والفقر  املجتمع  تنخر  البطالة  القروي 

االنخراط...

لايسدثرئيسثللجليل:

الفريق  تفضل  النائب  السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  شكرا، 
االشتراكي.

لان ئبثلايسدثمحمدثلملالحي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

800 ملعب للقرب وفي  السيد الوزير، نحيي عملكم على برمجة 
األفق، إن شاء هللا، 1000. وهذا يدل على أنه الحكومة يعني مستمرة 
في واحد العمل اللي هو جاد اللي يمكن يكون عندو واحد الصيغة كبيرة. 

السيد الوزير، نبغيو نعرفو على أنه شّنو...

لايسدثرئيسثللجليل:

من  هناك  هل  وقتكم.  استنفدتم  النائب،  السيد  شكرا  شكرا، 
تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثرلبسدثلاط ابيثلاعلمي،ثوزيرثلاشش بثولاري ضل:

بكرلثلايسدثلارئيس،

االنخراط  ألن  ضروري،  هو  االنخراط  االنخراط،  باآلخر،  نبدا 
يساوي التأمين، والتأمين ضروري في املالعب وفي هذا باش كل إنسان، 
 انسان دخل يلعب الرياضة، كيكون عندو التأمين. ما 

ّ
كل طفل، أو ال

غنبقاو�ضي في الحوادث وعندنا حاالت اللي الناس اللي مشاو ضحايا 
ديال عدم التأمين؛

ثانيا، هادي بنية تحتية والبنية التحتية تتطلب وقتا لإلنجاز، حنا 
اطلقنا املشروع راه ما�ضي غادي.. هذا توقيع غادي.. هذا كاين فيه بناء، 
فيه »les.appels.d’offres« يعني الصفقات العمومية إلى غير ذلك...، 
وفيه واحد املسطرة، حنا متبعين املسطرة، حنا آخر السنة إن شاء هللا، 

غنبداو نحصلو على النتائج.

والسادة  اإلقليمية،  املجالس  اعطينا  حنا  التوزيع،  يتعلق  فيما 
تيعطيونا  الجماعات  مع  وبإتفاق  اإلقليمية  املجالس  رؤساء  العمال 
الحاجيات ديالهم، اعطيناهم في املغرب، قلنا لهم ديرو اللي بغيتو، 
ونديرو  البرمجة  غنديرو  الساعة  هاديك  كنا  حنا   ،1000 لنا  طلعو 
باش  قادرين  حنا  و200   ،1000  ،800 من   1000 طلعو  املصادقة، 
 2000 كنا غيكون عندنا مشكل، ولكن 

ّ
عو 1600 وال

ّ
نعملوها. كون طل

800 و200 أنا شفت مع السيد رئيس الحكومة، عاود ثاني باش نزيدو 
هاديك 200، 1000 وغنستاجبو لجميع الطلبات، غير هو شوية ديال 

الوقت باش يمكن لنا نوصلو.

خدامين على دور الشباب، دور الشباب، أنا قلت 600 دار شباب 
منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا، 600 دار الشباب، غير كافية. كنشتغلو 
باش نخّرجو برنامج آخر ديال دور الشباب، يعني، راه مجهود كاين، لكن 

ما�ضي بالبوطون غادي نخرجو النتائج شكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، شكرا السيد الوزير الشباب والرياضة على حسن مشاركتكم 
في هذا امللف. ونمر إلى القطاع املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات، 
سؤال عن حصيلة صندوق التنمية القروية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق العدالة والتنمية. سؤال فريد في هذا امللف، تفضل 

السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلالطسفثلاعسد4:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

أن�ضئ صندوق التنمية القروية في إطار قانون املالية سنة 1994، 
السيد  نسائلكم  لذا  بمستواه.  والنهوض  القروي  اإلقتصاد  لتنويع 
الوزير، ما هي حصيلة صندوق التنمية القروية ل10 سنوات األخيرة؟ 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الوزير تفضلوا.

لايسدثحموثلوحلي،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلافالحلثولاصسدث
ب اتنمسلث لملكلفلث ولاغ ب تث ولملس هث لاقرويلث ولاتنمسلث لاشحر4ث

لاقرويلثولملس هثولاغ ب ت:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدلتثولاي دةثلانولبثلملحترمي7،

في الحقيقة يصعب باش تتعطى الحصيلة في دقيقتين، ولكن ما 

يمكن أن أقوله هو أن صندوق التنمية القروية مر بمرحلتين: املرحلة 

األولى كانت وزارة الفالحة يعني تدبر %60 من املبالغ املخصصة لهذا 

الصندوق. وهاد املبالغ جلها صرفت في املسالك القروية، وكذلك في 

النهوض باملناطق الواحية واألركان والتشجير، يعني، في الدعامة الثانية 

ملخطط »املغرب األخضر«، هذه املرحلة األولى؛

املرحلة الثانية، فاش ولى التنسيق ديال وزارة الفالحة فيما يخص 

هذا الصندوق، هناك يعني مبدأين أساسيين: أوال، اإللتقائية، ثانيا، 

إعطاء اإلمكانية للمجال الترابي باش يمكن هو اللي تيرفع املشاريع اللي 

خصها في املنطقة وكذلك هو اللي تيدبر وتيتبع هاد املشاريع هادي. 

فبالتالي في 2017 تخصصات واحد 8,31 مليار ديال الدرهم واللي هي 

اللجنة  من طرف  املصادقة  كذلك  تمت   2018 وفي  اإلنجاز،  سائرة 

الوطنية، فيما يخص مبلغ ديال 7,36 مليار ديال الدرهم ويعني املشاريع 

غادية في اإلتجاه الصحيح، وفي السكة الصحيحة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلايسدثبوعشسدثاشسدة:

بكرلثلايسدثلارئيس،

السيد كاتب الدولة، إن صندوق التنمية القروية وعلى بعد 10 
سنوات يعني من إحداثه ال يبدو أنه يجيب على األهداف اإلستراتيجية 
التي أحدث من أجلها، والتي هي تحسين مستوى العيش في الوسط 
مختلف  في  التحتية  والبنية  التجهيزات  من  عدد  تقوية  عبر  القروي 
املناطق التي جيء من أجلها، يعني هذا الصندوق املوجه أصال للعالم 
القروي الذي يح�ضي أكثر من %40 من السكان ديال املغرب، واللي 
في  ويعيشون  الفقر  عتبة  تحت  يعني  مهول  رقم  وهذا  ديالهم   89%
الصندوق  هاذ  انعكاسات  يعني  عليهم حال  يبدو  ال  يعني  الهشاشة، 
واإلمكانيات ديالو، حيث أنه يفتقر إلى أسباب العيش الكريم وكذلك 
التوزيع السياسوي وإمكانية صندوق وضعف البنية التحتية، بل هناك 
حتى بضعة أيام من سقوط الثلوج تجعل هذه املناطق في عزلة تامة. 
املجلس األعلى للحسابات قام بتفحص حاالت 183 مشروع أنجزها 
الصندوق في كل من جهة سوس-ماسة، وجهة فاس-مكناس، وجهة 
طنجة-تطوان يعني املغرب النافع، أما املغرب الغير النافع فلم يتكلم 
عنه، وأصدر مالحظات حول 12 مشروع والتي تعرف إختالالت وتشكل 
فقط 6,6 % من املشاريع املنجزة عن قلتها وعن علتها خالل السنوات 
األخيرة، وكأن كل �ضيء جميل في املغرب وسياسة »العام زين«، واقع 
الوزير،  السيد  تظنون  مما  أكبر  إختالالت  هناك  أن  يقول  الحال 
والعالقة بما جاء في التقرير وإن كنتم تبحثون عن الالعدالة مجالية في 
توزيع موارد الصندوق القروية فأحيلكم وأدعوكم لزيارة كل من جهة 
بني مالل-خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة كلميم-واد نون وجهات أخرى 

التي لم تسمع حتى بهذا الصندوق...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ التجمع الدستوري.. 
استنفدتم وقتكم السيد النائب، إذن جواب السيد الوزير.

لايسدثحموثلوحلي،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلافالحلثولاصسدث
ب اتنمسلث لملكلفلث ولاغ ب تث ولملس هث لاقرويلث ولاتنمسلث لاشحر4ث

لاقرويلثولملس هثولاغ ب ت:

بكرلثلايسدثلارئيس،

أنا متافق معاكم يعني الخصاص في العالم القروي كبير جدا، ولكن 
راه فقط هاد صندوق التنمية القروية هو مخصص لتأهيل البنيات 
التحتية، أما التنمية في العالم القروي راه خاصها اإلسكان، وخاصها 
إلى آخره...، يعني  األنشطة املدرة للمداخيل، واألنشطة اإلقتصادية 

ما�ضي أنه ويعني كاين ..
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مساهمتكم في هاد الجلسة. 
وننتقل إلى القطاع املوالي القطاع املكلف بحقوق اإلنسان، سؤال عن 
استمرار تنفيذ توصيات هيئة األنصاف واملصالحة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب محمد الطويل.

لان ئبثلايسدثمحمدثلاطويل:

السيد الوزير، عن مآل تنفيذ توصيات هيئة األنصاف واملصالحة، 
نسائلكم؟.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير، تفضل.

بحقوقث لملكلفث لادوالث وزيرث لارمسد،ث لملصطفىث لايسدث
لإلني 7:

بيمثهللاثلارحمنثلارحسم.

التوصيات  بتنفيذ  فقط  مخولة  الحكومة  أن  التذكير  يجدر  أوال 
التي صدرت عن هيئة اإلنصاف واملصالحة ابتداء وحاليا من املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان؛

-ثانيا بالنسبة للتعويضات املالية سواء بالنسبة لضحايا أو ذوي 
حقوقهم، فقد وصلت حوالي مليارين؛

-بالنسبة لإلدماج اإلجتماعي بلغ عدد املستفيدين : 1334 حالة، 
وما زالت بعض الحاالت في طور التنفيذ؛

هيئة  أصدرت  فقد  واملالية  اإلدارية  األوضاع  لتسوية  -بالنسبة 
بتسوية  توصيات  توصياتها،  تفعيل  ولجنة  واملصالحة،  األنصاف 
 354 567 مستفيد، وتمت تسوية  الوضعية اإلدارية واملالية لفائدة 
ملفا، وطبعا 84 ملف تبين أن وضعيتها املهنية مسواة وعادية وال تهدف 

إلى تسوية؛

-التغطية الصحية، عدد البطائق : 8306 بطاقة، ويستفيد منها 
ضحايا أو ذوي حقوقهم بما يناهز 18.417 شخص، يبلغ املبلغ اإلجمالي 
اإلعتقال  ملنظمات  الوطني  الصندوق  حساب  إلى  تحويله  تم  الذي 

اإلحتياطي : 120 مليون درهم؛

-جبر الضرر الجماعي، تم تخصيص مبالغ مهمة وبرامج جد مهمة 
أيضا لكافة املناطق التي عرفت احتجازا قصريا وإختطافات. وفي هذا 
الصدد تبلغ عدد األقاليم العماالت 13 يعني عمالة وإقليم خصص لها 
149 مشروع، تهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين املحليين والحفاظ على 
الذاكرة وتحسين ظروف العيش، ورصدت لها ميزانية بمبلغ 872 مليون 

و799 ألف و159 درهم.

طبعا بالنسبة لسؤالكم كما جاء كتابة، ضمانات عدم التكرار، 

الدستور...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي؟. جواب السيد 

النائب، الجواب تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثمحمدثبنجلول:

لايسدثلارئيسثلملحترم،

لايسدثلاوزيرثلملحترم،

لايسدلتثولاي دةثلانولب،

نسجل  لألسف  أنه  غير  عاليا  الوزير،  السيد  مجهوداتكم  نثمن 

الديمقراطي  اإلنتقال  مسار  إجهاض  على  تصر  جهات  توجد  هناك 

وخنق اإلنفراج الحقوقي. هاته الجهات، تسعى إلى نسف توصيات هيئة 

اإلنصاف واملصالحة من خالل عدة مؤشرات واضحة :

- أوال تحقير املقررات التحكيمية التي يحملها ضحايا تمت محاكمتهم 

وقضو عقوبات نافذة، يفاجأون اليوم بإعادة املحاكمة في مالبسات 

سياسية واضحة، بمالمح تعود بنا إلى سنوات ما قبل هيئة األنصاف 

واملصالحة؛

الوطنية  الفرقة  بتحريك  املستقلة،  الصحافية  األصوات  - خنق 

بعدد كبير من العناصر األمنية للمداهمة بناء على شكايات مما يطرح 

سؤال اإلنتقائية؛

- التعامل األمني الفج مع بعض اإلحتجاجات الشعبية حراك الريف 

نموذجا وحراك جرادة، مما يطرح سؤال ضوابط الحكامة األمنية كما 

ورد في دستور اململكة، الفصل 54؛

- مزاعم التعذيب خاصة ما صرح به أحد املعتقلين داخل املحكمة، 

وعدم الجدية في التحقيق في هاته املزاعيم.

كل هذا السيد الوزير املحترم، يجعلنا نتخوف ونضع أيدينا على 

قلوبنا ونخ�ضى ما نخشاه هو أن نكون محتاجين خالل السنوات القليلة 

املقبلة إلى هيئة إنصاف ومصالحة ثانية. لذا، ثقتنا في حكومتكم السيد 

هاته  لكل  حد  لوضع  جدا  كبيرة  الخاصة  مجهوداتكم  وفي  الوزير، 

املمارسات التي تسعى هاته الجهات إلى الرجوع بنا إلى سنوات قد خلت، 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟، فريق األصالة املعاصرة.
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لان ئبثلايسدثعشدثلالطسفثوهبي:

بكرلثلايسدثلارئيس،

غير فقط وسائل التعديب، أو ما يسمى باإلرتدادات كنعرفوها اآلن 
املسؤولية  تتحمل  الحكومة،  مسؤولية  هذه  الحقوقي  املستوى  على 
الحكومة، وتتابع من يجب وتتقدم بشكايات ضد من يجب، وتعاقب 
ونحن كذلك في امليزانية التي نقدمها. الحكومة مسؤولة على تطبيق 
حقوق اإلنسان أو هاذي كلها خطة ديالكم، الخطة ديالكم خاصها 
تنفذ بالحذافر ديالها، كاينة 450 شخص لم يتعوض بعد، الحكومة 
السابقة لهاذ الحكومة لم يضخ ولو درهم واحد في امليزانية ديال املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشتكي...

لايسدثرئيسثللجليل:

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

بحقوقث لملكلفث لادوالث وزيرث لارمسد،ث لملصطفىث لايسدث
لإلني 7:

 42 املعطيات،  تحين  نبغيك  غير  العزيز،  صديقي  وهبي  األستاذ 

مليون درهم تم صرفها لفائدة جميع، أقول جميع امللفات التي أصدر 

ملداخلة  بالنسبة  توصيات.  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بشأنها 

السيد النائب املحترم، غير نبغي نقول ليكم، أرجوكم ما هو معروض 

على القضاء، فهو معروض على القضاء، ال يمكن هكذا في نصف دقيقة 

أن نتحدث عن قضايا من هذا النوع وبهذا الحجم وبهاذ املعطيات، 

وبهذا الشكل ونفصل فيها ونقول فيها يعني القول والقول االخر. هذا من 

اختصاص القضاء، والقضاء وحده، إيال بغينا الديمقراطية الحقة...

لايسدثرئيسثللجليل:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  نشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 

مع  بالعالقات  املكلف  القطاع  وهو  قطاع  آخر  إلى  وننتقل  الجلسة. 

البرملان واملجتمع املدني، سؤال عن الولوج العادل والشفاف للمجتمع 

املدني إلى التمويل العمومي للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق 

تفضلوا  السؤال مشكورا،  واضعي  أحد  فليتقدم  املعاصرة.  األصالة 

السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلاغنيثمخدلد:

بكرلثلايسدثلارئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن السياسة الحكومية لضمان الولوج 

الشفاف والعادل للمجتمع املدني إلى التمويل العمومي.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير، تفضل.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

أوال، هي سياسة تقوم على تعميم نظام دفاتر تحمالت يقوم على 
التقدم بطلبات مشاريع، وآخر إجراء هو املذكرة التي وجهت من قبل 
الترابية  الجماعات  تقوم  أن  أجل  من  العماالت  إلى  الداخلية  وزارة 
باعتماد نفس املنهجية اللي كتعتمدها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

على مستوى لجن، اللي كتلقى مشاريع أو كيوقع البث فيها؛

ثانيا، هنالك بوابة للشراكات كتنشر فيها املشاريع ديال القطاعات 
الحكومية واملؤسسات، مثال وزارة التضامن عندها 386 مليون درهم 
 4000 مع  كتشتغل  اللي  األمية  محو  ديال  الوطنية  الوكالة  كتعلن، 
املنهجية،  بهاذ  كتشتغل  العاملة  القطاعات  مختلف  مثال  جمعية، 
وكنشرو فهاذ املوقع اللي هو »شراكة« »association.ma«، كنشرو هاذ 

طلبات العروض باش الناس تقدم ليها؛

تحيل  باش  الحكومية  القطاعات  كتلزم  اللي  مذكرة  كاينة  ثالثا، 
اإلتفاقيات على املجلس األعلى للحسابات باش يقوم بالعملية ديال 
كتنظم  اللي  املقتضيات  ديال  االحترام  مدى  ويراقب  االفتحاص، 
الشراكة واملؤطرة بمنشور 2003. هذا ما كيعنيش بأن هاذ املجال ما�ضي 
مجال اإلصالح، حنا اطلقنا واحد الدراسة باش نطورو املنشور ديال 

2003 بعد 15 سنة، أو نتقدمو إلى األمام في هاذ املجال وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلايسدثعشدثلاغنيثمخدلد:

نص دستور اململكة املغربية 2011 في الفصل 29 منه، على أن 
الجمعيات  وتأسيس  السلمي  والتظاهر  والتجمهر  اإلجتماع  حرية 
واإلنتماء النقابي والسيا�ضي مضمونة، ويحدد قانون شروط ممارسة 
هذه الحريات. وتنص ديباجة هذا الدستور التي تعتبر جزءا ال يتجزأ منه 
على جعل اإلتفاقيات الدولية كما صادق عليها املغرب في نطاق أحكام 
الدستور وقوانين اململكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها 
على التشريعات الوطنية وعلى مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه 

هذه املصادقة.

ومن هنا، فإن التزام املغرب بحق الجمعيات في الحصول على التمويل 
كما هو مبين في املواثيق الدولية، ال سيما امليثاق الدولي حول الحقوق 
السياسية واملدنية تحصيل حاصل، والتزام يسمو على كل التشريعات 
الوطنية في هذا الصدد. ويؤكد الفصل السادس من الظهير الشريف 
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رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958، وفق آخر التعديالت على أن 
كل الجمعيات التي صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع 
أمام املحاكم، وأن تقتني وأن تتملك وتتصرف في اإلعانات العمومية، 
من  تتلقاها  أن  يمكن  التي  املساعدات  وفي  الخاص  القطاع  إعانات 
جهات أجنبية أو منظمات دولية. أما في الفصول 32 و32 مكرر و32 
مكرر مرتين، فتؤكد كما هو مبين في التقرير على جملة إجراءات بعدية 
يتعين التقيد بها في حالة تلقي هذه اإلعانات، من هنا يتبين أن كاين 
غياب رؤية واضحة لدى الحكومة يجب العمل على تقليص الفوارق 

اإلجتماعية وتحقيق العدالة املجالية في هذا املجال، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟. تعقيب إضافي 
فريق العدالة والتنمية.

لان ئبثلايسدثعشدثلالطسفثلبنثيعقوب:

لألسف الواقع هو خالف ما جاء في كالمكم السيد الوزير، حيث 
يالحظ أن الفاعل العمومي على مستوى الدعم ال زال يتصرف بشكل 
في فمها  غير عادل وغير منصف وغير شفاف. فهناك جمعيات تولد 

مالعق من ذهب، وهناك جمعيات ...

لايسدثرئيسثللجليل:

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

السيد الوزير جوابكم.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوزيرثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 7ثولملجتمعثلملدني:

الدعم العمومي يصل في العمومي إلى 6,4 مليار درهم سنويا، هذا 
رقم مهم، لكن باملعايير املقارنة ما زال محدود. الطموح ديالنا املضاعفة 

ديالو؛ ثانيا الرؤية الحكومية تتبلور دابا اآلن في التقرير السنوي ديال 

الشراكة بين الدولة والجمعيات، كنصدروها كيما قلت :

-1 دفاتر التحمالت باش تكون طلبات عروض؛

-2 نشر نتائج طلبات العروض وإستعمال الوسائل الرقمية في ذلك؛

األعلى  مجلس  إلى  اإلتفاقية  يم�ضي  املنحة،  كتصرف  فاش   3-

للحسابات باش يدير لها االفتحاص؛

-4 كنصدرو التقرير السنوي.

هذه أربع إجراءات، كاينة إجراءات أخرى اللي جات من لجنة مراقبة 

املالية العامة ديال البرملان، اللي دارت تقرير على الدعم ديال الجمعيات. 

هداك التقرير التوصيات ديالو خدامين فيها من أجل أجرأتها وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وبهذا نكون قد 
استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونمر اآلن لتناول 
الكلمة وفق املادة 152 من النظام الداخلي. الكلمة للمتحدث السيد 
النائب محمد لشكر عن فريق العدالة التنمية حول الرعي الجائر بعدد 
من أقاليم اململكة.. ما زال ما انتهتش الجلسة السادة النواب، نقطة 

نظام تفضل السيد النائب.

لان ئبثلايسدثجم لثبنشقرو7ثكريميث)نقطلثنظ م(:

بكرلثلايسدثلارئيس،

لايسدثلاوزير،

السيد الرئيس املحترم، للمرة الثالثة على التوالي ننبه مكتب املجلس 
بأن أتناول الكلمة مسألة جيدة وموجودة بالنظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر. لكنها ال يعلن عنها، غير مبرمجة بجدول األعمال هذه الجلسة، 
ومن املحبذ أن يعلن عنها في بداية الجلسة على األقل أضعف اإليمان 

أن نخبر في بداية الجلسة أن هناك تناول الكلمة.

ومن جهة أخرى، نحن في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
ويتعلقان  إليهما،  يستجب  ولم  األساس،  هذا  في  بطلبين  تقدمنا 
بموضوعين أساسيين؛ األول حول املواد الغذائية وعلى مقربة شهر 
ولم  البكالوريا.  امتحانات  في  الغش  حول  والثاني  املبارك،  رمضان 
تستجب الحكومة لهذه الطلبين، هنا نرفع أوال اإلحتجاج يعني ملموس، 
ثم نقول ملاذا هذا الحيف؟، هل هناك وزراء يستجيبون ووزراء ال 
يستجبون؟ وبالتالي على مكتبنا املوقر أن يراسل الحكومة في هذا الشأن 

وشكرا لكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا سوف نأخذ مالحظتكم بعين اإلعتبار، وسوف.. السيد النائب 
والسيد النائب ما عطيناكش الكلمة، مازال ما انتهيناش. إذن ونتمنى 
من هللا أن تبدي الحكومة استعدادها في املستقبل للتجاوب مع النقط 
ديال تناول الكلمة، ونعطي الكلمة اآلن للسيد النائب محمد لشكر، 

فليتفضل.

لان ئبثلايسدثمحمدثاشكر:

بكرلثلايسدثلارئيس،

على  الوزير،  والسيد  الحكومة،  نشكر  أن  اإلنصاف  من  يعني 
اإلستجابة لطلب الكلمة في هاد املوضوع. املوضوع باملباشر أن هناك 
أحداث خطيرة تعيشها مناطق سوس، نتيجة أنشطة الرعي الجائر. 
هاد األنشطة التي موضوعها جحافل من املاشية والجمال تأتي على 
والبيئي  الثقافي  املوروث  على  تأتي  كذلك  لكن  الزراعية،  املحاصيل 
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املتجلي في شجرة األركان. لو أننا مشينا ملناطق ديال تزنيت، سيدي 
إفني، اشتوكة وتارودانت وسولناهم اآلن ما هي أولويتكم؟ ما يطلبو لنا 
ال ضوء، ال ماء، ال طريق، لكن سيطالبون أوال بوضع حد لهذا الظلم 

الذي يتعرضون له يوميا.

الجحافل من األغنام والجمال تأتي على املحصوالت، لكن الرعاة 
املسؤولين يتكفلون بالباقي، اللي هو املس بسالمة املواطنين، باألعراض 
ديالهم، باملوارد املائية، أيا كان نوعها آبار أو قنوات واملطافي إلى آخره... 
أكثر من ذلك تهجمات على الساكنة بإستعمال مختلف األسلحة بل 
لوجستيك واعر، يعني كنهضرو على سيارات رباعية الدفع والبنادق 
أيضا. هاد ال�ضي اعطانا ملفات داخلة للحكومة وال يمكن أن يستمر 

الوضع على ما هو عليه.

يتعلق  الذي   113.33 القانون  لدينا  قانوني،  صحيح هناك فراغ 
ينزل بفعل  2016، لكنه لم  9 فبراير  في  بالرعي، وافق عليه املجلس 
غياب النصوص التنظيمية. في ظل هذا الفراغ، من سيعوض هؤالء 
الذين نهبت محاصيلهم؟ من هنا نطالب بتعويض املزارعين والساكنة 

املتضررين من هاد العملية ديال الرعي الجائر.

السيد الوزير، مؤخرا اختطاف الساكنة، اختطاف تلميذين من 
منطقة »تقصبيت« ب »بلفاع« ورميهما غي منطقة...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، نعطي الكلمة للحكومة في دقيقتين.

لايسدثحموثلوحلي،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلافالحلثولاصسدث
ب اتنمسلث لملكلفلث ولاغ ب تث ولملس هث لاقرويلث ولاتنمسلث لاشحر4ث

لاقرويلثولملس هثولاغ ب ت:

يعني  السؤال،  هذا  طرحكم  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
62 مليون  سؤال مهم جدا بحيث كيعني واحد املساحة كبيرة جدا 

ديال الهكتارات فيما يخص املناطق الرعوية، بما فيها املناطق الغابوية 

الرعوية. وكذلك هاد الرعي هو املصدر األسا�ضي إن لم أقل املصدر 

الوحيد لعدد كبير من الساكنة. وبطبيعة الحال كاين واحد التغير، 

قلتم،  كما  واحد،  كاين  يعني  وبالتالي  بشاحنات  الترحال  أصبح  اآلن 

كاين مشاكل مطروحة ما بين الرحالة وما بين مناطق العبور أو املناطق 

الرعوية املستهدفة.

على  مقاربة  وهناك  بها،  واعية  الحكومة  املشاكل،  هاد  فبالتالي 

عليه،  تكلمتي  اللي  القانوني  الفراغ  هاد  أولهما  صعيدين، مستويين: 

كاين هداك القانون ديال 113.13، صحيح. ولكن اآلن منذ 19 أبريل 

تم آخر مرسوم تطبيقي وتنظيمي لهاد القانون. إذن اآلن غادي يخرجو 

في الجريدة الرسمية في املستقبل القريب إن شاء هللا، هذا من جهة؛

من جهة أخرى، بطبيعة الحال تيخص نظمو هاد املراعي ككل، ألن 

هادي موارد رعوية مهمة أساسية اقتصادية، والبد من تنظيمها. فلهذا 

الرعوية،  املناطق  تأهيل  فيه  وبرنامج شامل  الوزارة عندها مخطط 

وفيه تنظيمها وتدبيرها املعقلن. واآلن عندنا برنامج ديال 49 مليون ديال 

الهكتارات، وتنتمناو نكملو هاد البرنامج في جميع املناطق. وتنتمناو أن 

هاد املسألة غادي تنزل شوية هاد املشاكل املطروحة ما بين الرحالة وما 

بين الناس اللي تيكونو في املناطق اللي مستهدفة بالرعي وشكرا.

وتدبيرها املعقلن واآلن عندنا برنامج ديال 49 مليون ديال الهكتارات 

وتنتمناو أنه نكملوا هاد البرنامج في جميع املناطق وتنتمناوا أن هاد 

املسألة غادي يعني تنزل شوية هاد املشاكل املطروحة ما بين الرحالة 

وما بين الناس اللي تيكونوا في املناطق اللي مستهدفة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وبذلك ننهي أعمال هذه الجلسة، شكرا لكم، 
رفعتثللجليل.
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