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لةسملخلةتش3يعيلخلا ةحسلخأ 6-23 23

دورةخوتكأ 3خأ 23

حمض3خلاجلسلخلةسةبعلخولةسكينخبعدخلملةئكين

لاجلسلخلالفككةحيلخةلبرملةن

أكتوبر   09 املوافق ل  1436 ه  الحجة  25 ذي  الجمعة  لةكةريخ: 
2015م.

لة3ئةسل: صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

لةكأقيت: ستة عشرة دقيقة وخمسة وأربعون ثانية، ابتداء من 
الساعة الخامسة بعد العصر والدقيقة الثامنة.

السادس نصره هللا  امللك محمد  افتتاح جاللة  جدولخلألعمةل: 
للدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية 

التاسعة 2016-2011.

ترأس  الدستور،  والستين من  الخامس  الفصل  طبقا ملقتضيات 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا محفوفا بولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو 
امللكي األمير موالي رشيد، افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
يوم  وذلك  التاسعة،  التشريعية  الوالية  من   2016-2015 الخامسة 

الجمعة 25 ذو الحجة 1436 ه املوافق ل 09 أكتوبر 2015م.

مجل�سي  بين  املشتركة  االفتتاحية  الجلسة  هذه  أشغال  حضر 
رئيس  السيد  يتقدمهم  الجاللة  صاحب  حكومة  أعضاء  البرملان، 
الحكومة عبد اإلله ابن كيران ومستشارو صاحب الجاللة وعدد من 

سامي الشخصيات املدنية والعسكرية.

لةشيخخلملق3ئ:

وعأذخبةهللخحنخلةشيطةنخلة3جيم،

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

وَأَْوُفوا اْلَكيـْلَ  ﴿وَأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل )34( 
ِإذَا ِكْلُتْم َوزُِنوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم ذَِلَك خَْيٌر وَأَْحَسُن تـَأْوِيًل )35( 
َوَل َتْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع وَاْلَبَصَر وَاْلُفؤَاَد ُكلُّ أُولَِئَك 
َوَل َتْمِش ِفي اْلَْرِض َمرًَحا إِنََّك َلْن َتْخرَِق  َكاَن َعْنُه َمْسُئوًل )36( 
اْلَْرَض َوَلْن تَبـُْلَغ اْلِجبـَالَ ُطوًل )37( ُكلُّ ذَِلَك َكاَن َسيَِّئًة ِعْنَد رَبَِّك 

َمْكرُوًها )38(﴾ آمنت باهلل صدق اهلل مولنا العظيم.
في ما يلي نص الخطاب الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، اليوم الجمعة في افتتاح الدورة األولى من السنة 

التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية التاسعة بمقر البرملان:

صةحبخلاجالةلخلمللكخحممدخلةسةدسخنص3هخهللا:

وآةهخ هللاخ رسألخ حأالنةخ علىخ ولةسال9خ ولةصالةخ هللخ لاحمدخ
وصحبه.

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيينخلملحترحين،

يسعدنا أن نفتتح السنة الخامسة من هذه الوالية التشريعية، وهي 
مناسبة سنوية ملخاطبة ممثلي األمة حول مختلف القضايا الوطنية.

وتكت�سي هذه السنة التشريعية أهمية خاصة، ألنها السنة األخيرة 
في الوالية الحالية، بما تقتضيه من ضرورة استكمال إقامة املؤسسات 
الدستورية. كما تأتي بعد أول انتخابات محلية وجهوية في ظل الدستور 

الجديد وبعد إقامة مجلس املستشارين في صيغته الجديدة.

ونود هنا، أن نقدم التهاني ألعضاء مجلس املستشارين، لرؤساء 
املجالس الجهوية واملحلية، وكافة املنتخبين على الثقة التي حظوا بها، 

داعين هللا تعالى لكم جميعا بالتوفيق والسداد في مهامكم.

ولكن ال يجب أن نعتبر أن األمر قد انتهى، إن االنتخابات ليست 
غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية ملسار طويل ينطلق من إقامة 

املؤسسات وإضفاء الشرعية عليها.

بل أكثر من ذلك، فإن تمثيل املواطنين أمانة عظمى، على املنتخبين 
واألحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خالل 
وطنية،  مسؤولية  وهي  امللحة.  النشغاالتهم  االستجابة  على  العمل 
تقت�سي من الجميع االرتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها 
بالدنا، فليس أمامنا إال خيار واحد؛ هو إقامة مؤسسات جهوية ناجعة 

حتى ال يخلف املغرب هذا املوعد الهام مع التاريخ.

غير أن ما ينبغي االنتباه إليه، أن الحياة السياسية ال ينبغي أن ترتكز 
فاألشخاص  املؤسسات.  على  تقوم  أن  يجب  وإنما  األشخاص،  على 
كيفما كانوا فهم راحلون، أما املؤسسات فهي دائمة، وهي الضمانة 
الحقيقية لحقوق املواطنين وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي ال 

نقبل أن تكون رهينة أهواء أشخاص ورغباتهم.

حض3لتخلةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيين،

لقد قال املواطنون كلمتهم، ولكني أريد من هذا املنبر أن نوجه رسالة 
للذين لم يتوفقوا في هذه االنتخابات، فعليهم أال يفقدوا األمل، وأن 
يرفعوا رؤوسهم ملا قدموه من خدمات للوطن واملواطنين، وعليهم أن 

ينتبهوا إلى أن املغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع االنتخابات 

وأكثر صرامة في محاسبة املنتخبين على حصيلة عملهم.

كما يجب عليهم القيام بالنقد الذاتي البناء، لتصحيح األخطاء، 

وتقويم االختالالت، ومواصلة العمل الجاد، من اآلن، ودون كلل أو ملل، 

من أجل كسب ثقة الناخبين في االستحقاقات القادمة.
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وهذا هو حال الديمقراطية الحقة، فهي تداول وتناوب على ممارسة 
السلطة، وتدبير الشأن العام، فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح 

غدا.

غير أننا نرفض البكاء على األطالل، كما نرفض االتهامات الباطلة 
التي  فالضمانات  االنتخابات.  بتنظيم  املختصة  للسلطات  املوجهة 
تم توفيرها تضاهي مثيالتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها 
ال توجد إال في قليل من الدول. وبطبيعة الحال فإن من يعتبر نفسه 
مظلوما بسبب بعض التجاوزات املعزولة، التي تعرفها عادة املمارسة 

الديمقراطية، فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء.

حض3لتخلةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيين،

أقاليمنا  لسكان  املكثفة  املشاركة  االعتزاز،  ببالغ  سجلنا  لقد 
الجنوبية في االنتخابات األخيرة، وهو دليل ديمقراطي آخر على تشبث 
أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السيا�سي لبالدهم، وحرصهم 

على االنخراط الفعال في املؤسسات الوطنية.

اكتسبها  التي  والديمقراطية  الشعبية  الشرعية  أن  نؤكد،  وهنا 
املمثلين  منهم  تجعل  حرية،  بكل  اختيارهم  تم  الذين  املنتخبون 
الحقيقيين لسكان الصحراء املغربية، وليس أقلية تقيم خارج الوطن 

وتحاول واهمة تنصيب نفسها دون أي سند كممثل لهم.

حض3لتخلةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيين،

البناء  في  مكانة خاصة  املستشارين  الدستور ملجلس  أعطى  لقد 
املؤس�سي الوطني، في إطار من التكامل والتوازن مع مجلس النواب. فهو 
يتميز بتركيبة متنوعة، ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة 
واالجتماعية.  واالقتصادية  واملهنية  املحلية  والكفاءات  الخبرات  من 
لذا يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء وللخبرة والرزانة واملوضوعية 

بعيدا عن اعتبارات سياسية.

كما ينبغي استثمار التكامل بين مجل�سي البرملان، للرفع من مستوى 
أدائه ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها.

ورغم كل الجهود املبذولة، فإن الصورة التي تبقى في ذهن عدد من 
املواطنين، هي الصراعات واملزايدات بين األغلبية واملعارضة، داخل 

البرملان أحيانا، وفي بعض التجمعات الحزبية وحتى في وسائل اإلعالم.

وقد سبق لي أن قلت لكم من هذا املنبر، بأن الخطاب السيا�سي ال 
يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه املواطن. وهنا أنبه إلى أن التوجه 
امللحة  القضايا  حساب  على  دائما  يكون  الهامشية  الصراعات  نحو 
الر�سى  عدم  إلى  يؤدي  ما  وهو  للمواطنين،  الحقيقية  واالنشغاالت 
يهتم  املواطن ال  السيا�سي بصفة عامة، ويجعل  العمل  الشعبي على 

بالدور الحقيقي للبرملان.

فالبرملان يجب أن يكون مرآة تعكس انشغاالت املواطنين، وفضاء 
للحوار الجاد واملسؤول حول كل القضايا الوطنية الكبرى.

حض3لتخلةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيين،

إقامة  الستكمال  السنة  هذه  خالل  عمل  من  ينتظركم  ما  إن 
املؤسسات، ال يستحمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية.

شديدة  عليكم  ستعرض  التي  القانونية  النصوص  فمشاريع 
األهمية والحساسية، لذا ارتأينا أن نذكر الحكومة والبرملان بضرورة 
االلتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور الذي يحدد نهاية هذه الوالية 
التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرملان.

ونذكر هنا على سبيل املثال، مشاريع القوانين التنظيمية املتعلقة 
للغات  الوطني  واملجلس  األمازيغية،  للغة  الرسمي  الطابع  بتفعيل 
فهذه  الوصاية.  ومجلس  اإلضراب  حق  وممارسة  املغربية،  والثقافة 
ومعارضة،  أغلبية  جميعا  منكم  تتطلب  الكبرى،  الوطنية  القضايا 
حكومة وبرملانا، تغليب روح التوافق اإليجابي واالبتعاد عن املزايدات 

السياسية.

لتقوم  الرسمي لألمازيغية،  الطابع  تفعيل  ففي ما يخص مراحل 
مستقبال بوظيفتها، يجب استحضار أن العربية واألمازيغية كانتا دائما 

عنصر وحدة، ولن تكون أبدا سببا للصراع أو االنقسام. 

أما املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، فإن األمر يتعلق بإقامة 
مجلس يضم كل املؤسسات املعنية بهذه املجاالت، وليس وضع هيكل 

عام ملؤسسات مستقلة.

كما أن بلورة مشروع القانون التنظيمي لإلضراب، يقت�سي إجراء 
يضمن حقوق  بما  البناء،  التوافق  بروح  والتحلي  واسعة،  استشارة 

الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

ندعو  فإننا  البرملان،  على  املعروضة  النصوص  يخص  فيما  أما 
لإلسراع باملصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة 
كل  ومكافحة  املناصفة  هيأة  قانون  مشروع  إلى  إضافة  القضائية، 

أشكال التمييز.

حض3لتخلةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيين،

إن ما يهمنا ليس فقط املصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة 
الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب املؤسسات.

فمكانة املؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها ملصالح 
املواطنين.

وفي هذا اإلطار، نجدد الدعوة لإلسراع بانتخاب أعضاء املحكمة 
الدستورية الذين يخول الدستور صالحية تعيينهم ملجل�سي البرملان، 
حتى يتسنى تنصيبها في أقرب اآلجال، وهو ما سبق أن دعونا إليه في 

خطاب السنة املاضية.

كما يتعين تفعيل النصوص القانونية املتعلقة بمجلس املنافسة 
والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
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من  عدد  قوانين  تحيين  يتم  لم  ملاذا  املطروح:  السؤال  ويبقى 
املؤسسات، رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور؟ وماذا ننتظر 
بالذكر  ونخص  الدستور؟  أحدثها  التي  الجديدة  املؤسسات  إلقامة 
والرقابية، واملجلس االستشاري لألسرة  الحقوقية  املؤسسات  بعض 

والطفولة، واملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيينخلملحترحين،

بالتحديات،  حافلة  اليوم،  نفتتحها  التي  التشريعية  السنة  إن 
وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة الستكمال إقامة 
املؤسسات الوطنية. ألن املؤسسات ال تهم األغلبية وحدها أو املعارضة، 
وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة املواطنين دون أي اعتبارات 

أخرى.

الكبرى  القضايا  كل  في  اإليجابي،  التوافق  العتماد  ندعو  لذا، 

لألمة. غير أننا نرفض التوافقات السلبية التي تحاول إرضاء الرغبات 

الشخصية واألغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن واملواطنين، 

فالوطن يجب أن يظل فوق الجميع.

فكونوا، رعاكم هللا، في مستوى األمانة امللقاة على عاتقكم، ملا فيه 

خير وطننا العزيز.

صدق اهلل   .﴾ ُيْؤِتُكْم خَْيراً  قـُُلوِبُكْم خَْيراً  ِفي  َيْعَلِم اللَُّه  ِإْن   ﴿
العظيم.

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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حمض3خلاجلسلخلةثةحملخولةسكينخبعدخلملةئكين

لةكةريخ: الثالثاء 29 ذي الحجة 1436 )13 أكتوبر 2015(.

لة3ئةسل: السيد عبد القادر تاتو النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

لةكأقيت: ساعة واحدة ابتداء من الساعة الثانية زواال والدقيقة 
الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية )8 أسئلة(:

التجهيز والنقل واللوجستيك.

لةسيدخعبدخلةقةدرختةتأخرئيسخلاجلسل:

وش3فخ علىخ ولةسال9خ ولةصالةخ لة3حيم،خ لة3حمنخ هللاخ بسمخ
لمل3سلين،خوعلىخآةهخوصحبهخوجمعين.

افتتحت الجلسة.

لةسةدةخلةأزرلءخلملحترحأن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألبخلملحترحأن،

نلتقي مجددا في أولى جلسات األسئلة الشفهية برسم هذه الدورة، 
النظام  بمقتضيات  وعمال  الدستور  من   100 للفصل  طبقا  وذلك 
الداخلي ملجلسنا املوقر. ويتضمن جدول أعمال اليوم 8 أسئلة موجهة 

إلى قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك.

في البداية نستمع إلى املراسالت التي توصلت بها الرئاسة، فليتفضل 
السيد األمين بعرضها عليكم، وشكرا.

لةسيدخوحمدخلةتهةحيخوحينخلملجلس:

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية، ويتعلق األمر 
بما يلي:

مشروع قانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مدرسة للنهوض  .•
باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   16.15 رقم  قانون  مشروع  .•
حول التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة بمراكش في 20 يناير 

2015، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

مشروع قانون رقم 19.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .•
الثقافي والفني املوقع بالرباط في 3 فبراير 2015، بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة دولة الكويت؛

مشروع قانون رقم 20.15 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن  .•

نقل األشخاص املحكوم عليهم املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015، بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

مشروع قانون رقم 31.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .•
في مجال الصحة املوقع بمراكش في 20 يناير 2015، بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .•
بين   ،2015 فبراير   12 في  بالرباط  املوقعة  التجارية  املالحة  في مجال 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا؛

مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني؛ .•

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   40.15 رقم  قانون  مشروع  .•
التعاون اإلداري املتبادل في املسائل الجمركية املوقعة بالدار البيضاء 
في 17 مارس 2015، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة؛

مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم  .•
01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 
رقم 1.00.199، بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( والظهير 
الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 )16 

أكتوبر 1975(، املتعلق بإحداث الجامعات وبسن األحكام الخاصة؛

مشروع قانون رقم 57.14 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار  .•
للتعاون املوقع بالرباط في 17 أبريل 2014 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية بنما؛

مشروع قانون رقم 58.15 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة؛

مشروع قانون رقم 69.14 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم  .•
املغربية  اململكة  بين   2014 فبراير   19 في  بالرباط  املوقعة  املجرمين 

والبوسنة والهرسك؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   75.14 رقم  قانون  مشروع  .•
املساعدة القانونية في امليدان الجنائي املوقعة بالرباط في 19 فبراير 

2014 بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك؛

مشروع قانون رقم 92.14 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
بالرباط في 12 ماي 2014 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

أذربيجان حول التعاون واملساعدة املتبادلة في امليدان الجمركي؛

للسقوط  اآليلة  باملباني  يتعلق   94.12 رقم  قانون  مشروع  .•
وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛

مشروع قانون رقم 102.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .•
في مجال تدبير حاالت الطوارئ املوقعة بالرباط في 13 يونيو 2014، بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان؛
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مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00  .•
املتعلق بنظم امللكية املشتركة للعقارات املبنية؛

مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة  .•
وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية؛

القانون  بتغيير وتتميم  116.14 يق�سي  مشروع قانون رقم  .•
رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010(؛

مشروع قانون رقم 42.15 يوافق بموجبه على اتفاقية املعهد  .•
الدولي لتوحيد القانون الخاص )يونيدروا(، بشأن املمتلكات الثقافية 
املؤتمر  قبل  من  املعتمدة  شرعية  غير  بطرق  املصدرة  أو  املسروقة 

الدبلوما�سي املنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995؛

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 يتعلق  .•
بالفنان تقدم به السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية 
وباقي أعضاء الفريق؛ السيد النائب وديع بنعبد هللا رئيس فريق التجمع 
الوطني لألحرار وباقي أعضاء الفريق؛ السيد النائب محمد األعرج رئيس 
روكبان  رشيد  النائب  السيد  الفريق؛  أعضاء  وباقي  الحركي  الفريق 
رئيس فريق التقدم الديمقراطي وباقي أعضاء الفريق والسيد النائب 
محمد لعسل منسق املجموعة النيابية لتحالف الوسط وباقي أعضاء 

املجموعة.

كما توصل املجلس من السيد سعيد اشباعتو بطلب...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الصوت  عليكم  ير�سي  هللا  شوف  األمين..  السيد  اسمحتي  إيال 
الصوت راه ما مكادش هللا ير�سي عليكم، تفضل السيد األمين وشوية 

دالهدوء هللا ير�سي عليكم.. تفضل السيد األمين.

لةسيدخوحمدخلةتهةحيخوحينخلملجلس:

كما توصل املجلس من السيد سعيد اشباعتو بطلب التجريد من 
عضوية مجلس النواب وذلك على إثر تخليه عن االنتماء السيا�سي الذي 
ترشح باسمه خالل االنتخابات التشريعية التي تم إجراؤها بتاريخ 25 

نوفمبر 2011 ؛

كما توصل املجلس بقرار املجلس الدستوري رقم 15/972 الذي 

صرح بموجبه بإثبات تجريد السيد سعيد اشباعتو وذلك بطلب من 

السيد سعيد اشباعتو واملنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة 

االنتخابية املحلية ميدلت من صفة عضو هذا املجلس وبشغور املقعد 

الذي يشغله فيه، مع دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة 

املقعد  لشغل  الالئحة  نفس  من  منتخب  آخر  بعد  املعنية  الترشيح 

الشاغر؛

وتوصل املجلس من النائب عبد النبي بعيوي بطلب استقالته من 
مجلس النواب وذلك على إثر انتخابه رئيسا ملجلس الجهة الشرقية يوم 

14 شتنبر 2015؛

كما توصل من املجلس الدستوري بالقرار رقم 15/973 الذي صرح 
بموجبه بإقرار تجريد السيد عبد النبي بعيوي املنتخب سابقا عضوا 
بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية املحلية وجدة أنكاد من صفة 
عضو بهذا املجلس، ويصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله فيه مع 
دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد 

آخر منتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛

ومن السيد رئيس الحكومة، توصلت رئاسة املجلس بمراسالة حول 
ملء املقعد الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله السيد سعيد 
بتلقي  املكلفة  السلطة  بأن  علما  املجلس  فيها  تحيط  والتي  اشباعتو 
قد  ميدلت  املحلية  االنتخابية  الدائرة  برسم  بالتشريح  التصريحات 
قامت بدعوة املترشح السيد حدو قسو لشغل املقعد النيابي املذكور، 
وذلك بموجب قرار مؤرخ في 23 من ذي الحجة 1436 املوافق ل7 أكتوبر 

.2015

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 21 يوليوز إلى 13 أكتوبر 2015، توصلت رئاسة 
864 جوابا عن  548 سؤاال كتابيا،  171 سؤاال شفويا،  املجلس ب: 
أسئلة كتابية. األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب: 9186 وتم سحب 

17 سؤاال شفويا وتحويل 11 سؤال شفوي، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شك3لخةلسيدخلألحين،

حض3لتخلةسيدلتخولةسةدة،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية الخاصة بقطاع التجهيز والنقل 
واللوجيستيك. السؤال األول عن تحرير قطاع نقل املسافرين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخفؤلدخلةعمةري:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

لةسيدخلة3ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألبخلملحترحأن،

السيد الوزير املحترم، بغينا نسولوك اليوم باسم فريق األصالة 
واملعاصرة على قطاع مهم وحيوي يهم العديد من املواطنين خصوصا 
اللي  املشاكل  النقل حول  وسائل  مختلف  عبر  الطريق  كياخذو  اللي 
كيعيشها هاذ القطاع، واش ما زال ما لقيتوش الوقت؟ وال مازال ما 
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حانش الوقت باش يتحرر هاذ القطاع؟ خصوصا بعد ما تحرر قطاع 
اإلعالم  لوسائل  واشرتو  الحكومية  الوالية  بداية  وفي  البضائع  ديال 
والرأي العام باألسماء ديال املستفيدين من املأذونيات وبعض املشاكل 
اللي كيعيشها هاذ القطاع على أكثر من صعيد واش ممكن يطمأن الرأي 
العام بأنه في بقية الوالية الحكومية الحالية يتحرر هاذ القطاع، شكرا 

السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيمخولةصالةخولةسال9خعلىخرسألخهللا.

أوال سنة هجرية سعيدة للسيدات والسادة النواب ومن خاللكم 
إلى الشعب املغربي، هنيئا لألخوات واإلخوان اللي توفقوا كبرملانيين في 
تدبير الشأن املحلي. السؤال وجيه هو سؤال يمكن محظوظ أنه جاء في 
بداية هذه السنة التشريعية وهي آخر سنة، ولكن ال بد نعطيو بعض 
املعطيات: أوال هذا قطاع معقد للغاية، يعني دارت عدة محاوالت عبر 
التاريخ لإلصالح ديالو نظرا ألنه مبني على واحد املنطق هو بسيط ولكن 
تعقد مع الزمن، كنعطيو للناس l’autorisation باش يستغلوا، هادوك 
الناس ما كيستغلوشاي لظروف كاين اللي كتعطى لو اجتماعيا، كاين 
كيكريوها  كيمشيو  كيتغلوهاش  ما  ولظروف  مهنيا  لو  كتعطى  اللي 
ولذلك عندنا %75 ديال الرخص تستغل من طرف آخرين، فنحن أمام 
ناس اللي عندهم الكرايم وأمام املستغلين الحقيقيين اللي هما اللي 
كنركبو معاهم، املستغلين الحقيقيين اللي ما كيملكوش، فبالتالي إذن 

خاصنا مفاوضات مع هاذ األطراف.

اإلشكالية الثالثة، هو أن هذا القطاع ال يقبل التحرير %100 ألن هو 

قطاع يجب أن يقنن بمعنى أن يكون مفتوح للمنافسة ولكن مقنن ألن 

التحرير بمعنى أي واحد يمكن لو يدير كار وإيال دار أي واحد كار يمكن 

كار يمشيو فيه 10 ديال الناس، فبالتالي هذا غادي يخضع ملنطق بحال 

يخضع les fréquences ديال اإلذاعات وال غيرها ألنه الخط تيخصو 

يكون خط اللي فيه عدد ديال الحافالت مقبول ومعقول باش يمكن 

تكون واحد العائد، درنا عدة محاوالت وأنا غادي نعطي فقط يعني 

التواريخ، بدينا هاذ املناقشة في 31 يناير يعني بدينا أوال بنشر اللوائح 

وأنا نطمأن أي واحد خذا �سي حاجة اآلن عند وزارة التجهيز والنقل 

مقلع وال �سي رخصة وال �سي حاجة غادي يعرفوه املغاربة، ما كاينش 

الرجوع إلى الخلف، هذا واحد املنطق جديد، دستور جديد، املغاربة 

خاصهم يعرفوا مع من كيشريو أو مع من كيبيعو ومع من كيركبو ومع من 

كيتعاملو خاص يكون الوضوح التام في هذه القضية وبالتالي حنا طبقنا 

فقط الدستور ورغبة املغاربة.

الطريق،  ورقة  أعددنا   2013 مارس   31 الحوار،  بدينا  يناير   31
13، 14 لقاءات وحوارات يمكن لنا نقول ليكم بالعشرات مع جميع 
الجمعيات، أو بقينا غاديين في الحوار درنا بالعكس حتى منتدى حول 
هذا املوضوع، إلى أن وصلنا إلى عقد برنامج جاهز للتوقيع، وقعت بعض 
البرنامج، ولذلك  السنة، يعني حول عقد  في وسط هذه  االختالفات 
إن شاء هللا سنشرع هذه السنة مباشرة بعد إن شاء هللا هاذ الدخول 
البرملاني في بدء املفاوضات في تنزيل العقد البرنامج. أساسه ماذا؟ أنه 
الكريما اليوم أو l’autorisation غادي تعطى في إطار طلب عروض، طلب 
عروض، غادي نحددو الخطوط اللي فيها الخصاص، طلب عروض، 

وبدينا كنحددو الخطوط اللي فيها خصاص؛

األمر الثاني غنضمنو أن النقالة اللي هما مهنيين أو اللي شاريين 
الحقوق  لهم  اللي استثمروا واللي كيوظفو غادي نضمنو  أو  الكيران 

ديالهم املكتسبة؛

األمر الثالث اللي ما قادش يدير شركة يقلب على �سي شركة، على 
�سي شريك يدير هو وإياه شركة، ما نبقاوش نتعاملو مع األشخاص 

غنتعاملو مع الشركات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب، تعقيب.

لةمةئبخلةسيدخفؤلدخلةعمةري:

السيد الوزير شكرا على الجواب، على كل حال القطاع راه املشاكل 
ديالو تتعرفهم مزيان أو كيعرفوهم املغاربة كاملين، أو ما�سي املشكل 
أنه املغاربة يعرفوا مع من كيشريو، ال، املغاربة خاص يحلو املشاكل 
ديالهم، خاص نجي نلقى الكار مزيان نركب فيه وبثمن مناسب، ما�سي 

فقط نعرف شكون اللي كيستغلها وال شكون اللي ما كيستغلهاش.

إذن األسئلة الجوهرية والحقيقية ديال القطاع ما زال ما ملسناهمش 
على أرض الواقع، ما زال ما كيناش واحد الرؤية واحد االستراتيجية 
واضحة، واحد النقاش عمومي ما�سي فقط مع املهنيين ألنه املوضوع 
واملحطة  االستقبال  بنيات  كاين  راه  عام،  بشكل  العام  الرأي  كيهم 
الطرقية اللي كتسيرها الجماعات الترابية، ما كاينش حوار، ما درتوش 
مبادرة باش تفتحو حوار باش على األقل لتحسين هاذ بنيات االستقبال.

في قانون املالية السابق، جبتو بعض األفكار ومن بعد ما تنفذاتش، 
اللي بغى يجيب املأذونية نعطيو ليه تعويض، ومجموعة األفكار اللي 
كانت ولكن عالش هاذ التردد؟ عالش هاذ التردد، ألنه الحكومة عندها 
أغلبية مريحة ممكن تدوز جميع القرارات ديالها اللي كتعرفها مناسبة 
وممكن تجاوب بها على املشاكل ديال املواطنين، ولينا كنحسو بأنه ما 
كاينش رؤية، ما كاينش استراتيجية ويال كاينة لوبيات اللي كتعرقل، 
خاصنا نقولوهم، كيما فضحتو بأنه كاينين هاذ الناس اللي واخذين 
ما  القطاع  هاذ  باش  كتعرقل  اللي  اللوبيات  نفضحو  املأذونيات، 
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يتحسنش أو ما يمشيش القدام أو ما يرجعش بالنفع على املواطنين، 
وكاين عدة مشاكل أخرى مرتبطة ألنه قطاع نقل املسافرين ما كيهمش 
نعرفو أشنو  بغينا  الطاكسيات،  الكيران وال ديال  النقل ديال  فقط 
كاين؟ كاين النقل املزدوج، خالق مشاكل متعددة أو ما عندوش سند 
قانوني، كاين النقل ديال العمال، اآلن اللي ولى كينتشر بشكل خارق 
جدا في العديد من املدن اللي فيها العمال، أشنو هو الجواب عليه؟ كاين 
الناس الل كيمشيو الجماعات الترابية باش ياخذو ترخيض، كاين اللي 
كيمشيو للوزارة، هاذ التردد وهاذ النوع ديال لواحد القطاع اللي مهم، 
أو كيعيش مشاكل أو ما عندناش القدرة باش نقولو ها شنو كاين، أو 
هاذ الجواب اللي كاين أو نجيو للمؤسسة التشريعية أو نطرحو بدائل أو 
نطرحو نصوص قانونية إيال كاين املشكل في القانون، إيال كاين مشكل 
مع املهنيين أنا ال أعتقد بأنه املنهي اللي غيحس بأنه واحد القطاع اللي 

غيم�سي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا انتهى الوقت. السؤال الثاني 
عن مشروع الربط القار بين املغرب وأوروبا للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعم3خلةزعيم:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

لةسيدخلة3ئيس،

لةسيدخلةأزي3،

سؤالنا إليكم السيد الوزير، له بعد استراتيجي األمر يتعلق بمشروع 

الربط القار بين املغرب وأوروبا على مستوى مضيق جبل طارق، وهو 

من  العديد  منذ عقود، وطرحت  الحديث  راج حوله  الذي  املشروع 

األفكار واملقترحات بشأن صياغته الهندسية في إطار الدراسة التقنية 
واملالية التي تم القيام بها، إن هذا املشروع في حالة تحقيقه سيكون 
رافعة من روافع التقدم االقتصادي لبالدنا وستنعكس آثاره اإليجابية 

على الضفة الجنوبية للمتوسط، كما ستمتد إلى العمق اإلفريقي الذي 

نتطلع أن يلعب فيه املغرب دورا أكثر تأثير وقوة وهو هدف يلزم الحكومة 

املغربية بتسخير كل اإلمكانيات السياسية املتاحة من أجل تحقيق هذا 

الحلم. سؤالنا بالتالي أوال، ما هي املعطيات املتوفرة لديكم بخصوص 

هذا املشروع؟ ثانيا، ما هي طبيعة املساعي التي تقومون بها لتحقيقه؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الشكر للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

أؤكد أنا أتمنى هاذ املوضوع ديال النقل يتعطى وقت كافي ألنه ليس 
بسهولة بهذه البساطة يمكن نعطيو كاع املعطيات وماذا أنجزنا فيه. 
يعني هاذ املوضوع ديال الربط القار بين املغرب وإسبانيا بين إفريقيا 
وأوروبا، بطبيعة الحال يرجع كما قال األخ الكريم السيد النائب املحترم 
إلى على األقل نقولوا إلى 1989 ملا بدات أول دراسة لدراسة الجوانب 
التقنية والقتصادية وقدمت دراسة اللي خذات عدة سنوات في 2005 
كارلوس،  السابق خوان  امللك  وأما  نصره هللا  الجاللة  أمام صاحب 
2005 تطلب باش نزيدوا الدراسات يعني في 2006 تزادوا الدراسات، 
في 2009 تدارت دراسات أخرى وتبين باش نعطيكم واحد التقدير معين 
عالش تنتكلموا؟ تنتكلموا على واحد النفق اللي هو في البحر األعماق 
 la gallerie ديال البحر 28 كلمتر اللي الدراسة وحدها باش نديروا واحد
اللي غتبقى تدير الدراسة الجيو-تقنية غتكلف مليار ديال األورو، عالش 
كنذاكرو؟ كنذاكرو على دراسة وحدها مليار، اإلنجاز التقديري نتحدث 
على 10 ماليير غير باش نعرفو عالش كنتكلمو، بمعنى أنه مشروع هو 
مقرر استراتيجيا أمام 2 ديال القارات، أمام 2 ديال الدول استراتيجيا 
ولكن اللي مطلوب اآلن هو إنجاز الدراسات، من بعد اتضح الصعوبات 
20 % من  تياخذ  بأن مضيق جبل طارق هو مضيق  انتما كتعرفوا 
الحركية التجارية العاملية مع البواخر الجديدة اللي والت األعماق ديالها 
اآلن تصل إلى أكثر من 20 متر في العمق ديال البحر، تطرح إشكاليات، 
تطرحت الفكرة الجديدة اليوم على غرار ما وقع في بعض املدن اآلسيوية 
أننا نديرو قنطرة كبيرة، دابا اآلن عندنا 2 ديال الحلول تقنية تم اإلتفاق 
اإلسبانية  والشركة  »السنيد«  مكلفة  اللي  املغربية  الشركة  بين  ما 
واللجنة املشتركة نعاودو نجتامعو باش نطلقو دراسة ثانية ديال هاذ 

البديل ديال القنطرة بين الضفتين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة، تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخنزهلخلةصقلي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيسخلملحتر9،

لةسيدخلةأزي3خلملحتر9،

فعال هاذ الربط القاري بين املغرب وإسبانيا أو بين إفريقيا وأوروبا 
كيشكل واحد الحلم كبير اللي ال بد أننا يعني ندرسو كل املعطيات ديالو، 
أنا كنعرف أنه كاينة واحد الدراسة اللي تم االنطالقة ديالها في 2008 
من غير الجوانب التقنية على االنعكاسات السوسيو-اقتصادية اللي 
غتمكن تكون على هاذ الربط القاري، مع العلم على أنه إيال كان هاذ 
الربط هذا غادي يقوي املوقع الجيو-استراتيجي ديال املغرب وديال 
إسبانيا وغادي يساعدنا بجوج باش يعطينا واحد الدفعة فيما يخص 
الحياة  انعكاسات على تسهيل  السياحة،  االنعكاسات على  التنمية، 
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بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج، السيما على التنمية ديال إفريقيا 
أنه إفريقيا كتشكل واحد الخزان كبير وواحد عندها مؤهالت  علما 
كبيرة ال من الناحية ديال املوارد البشرية وال فيما يخص املوارد املادية.

إذن بالتالي كنظن بأنه كاينة مجموعة ديال املعطيات مرتبطة كذلك 
كما جاء في السؤال باآلفاق ديال التنمية ديال البحر األبيض املتوسط، 
ويعني تنمية القيم املشتركة ديال هاذ البحر األبيض املتوسط، إذن 
بالتالي هاذ ال�سي كلو كيدفعنا باش فعال نحاولو باش نمشيو وراء هاذ 
الحلم ما�سي باش نتحملو بوحدنا املصاريف ديالو، ولكن باش اإلتحاد 
األوروبي باألخص اللي هو كيطمح إلى هاذ التنمية املشتركة أنه فعال يدير 

حتى هو يدو في جيبو ويساعد على إنجاز هاذ املشروع الكبير، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

غير نبغي نذكر بأنه املشروع ليس سهال، مشروع معقد، مكلف، 
استراتيجي كما قلتم هذا الشك فيه وأنا اعطيتكم فقط الدراسة وحدها 
مليار 10 ماليير ديال الدرهم غير الدراسة باش نعرفو منين غادي يدوز؟ 
واشمن نوع ديال tunnel والسكة الحديدية اللي غادي تدار؟ ولذلك 
كما قلت اآلن طرحت فكرة جديدة ومقترح من خالل اللجان املشتركة 
القنطرة  بواحد  نعوضوه  لنا  يمكن  واش  الطرفين  بين  تنعقد  اللي 
viaduc اللي هو كبير كما حصل اآلن في آسيا مؤخرا فواحد العدد ديال 
اآلن بدينا تنكلمو على قناطر اللي فيها 40 كلم في البحر 28 ولكن أيضا 
مرة أخرى مكلفة، آخر قنطرة خمسة ديال املليار ديال الدوالر اللي دارت 
في اليابان، غير باش نعرفو الحجم املالي عالش كنتكلمو، صحيح خصو 

التمويل ما يمكن يّدار إال في إطار شراكة مع القطاع الخاص.

تغيرت  اآلن  إلى  املشروع  بدا  ي 
ّ
مل بأن  نعرفو  خصنا  اليوم  لكن 

الجديدة  البواخر  البحرية  التكنولوجيا  اليوم  البحرية،  التكنولوجيا 
يعني أصبحت تسمح بسرعة فائقة باش يمكن لينا نتواصلو كركاب 

وأصبحت تسمح أننا يمكن لينا نحملو �سي ماليين ديال األطنان، ولينا 

اآلن كنتكلمو على اآلالف ديال LES CONTENEURS اللي والو كيديروها 

الباخرات، فبمعنى أنه أنت أمام تكنولوجيا بحرية اللي يمكن ليها تعوض 

ليك الربط القار أمام تكنولوجيا ديال القناطر اللي يمكن ليها تعوض 

النفق، واآلن اللجن تدرس هذه...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تدبير استباقي آلثار الفيضانات على 

البنيات التحتية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخوحمدخصدقي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

لةسيدخلةأزي3خلملحتر9،

بفعل التغيرات املناخية الكونية أصبحت ظاهرة الفيضانات ظاهرة 
مندمجة  استباقية  سياسات  إقرار  يستوجب  مما  متكررة،  بنيوية 
البنيات  تقوية  والتنبؤ،  الرصد  أبعاد  االعتبار  بعين  تأخذ  ومتكاملة، 
ونظم  املختلفة  الحماية  بنية  إرساء  واملسالك،  والقناطر  الطرقية 
التدخل، واإلنقاذ وإصالح األضرار، وإذ نسائلكم السيد الوزير املحترم 
بشأن اعتماد سياسة استباقية بهذا الخصوص، نرى من الضروري 
استحضار وقائع ومخلفات فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي األخيرة.

ونؤكد في إطار فريق العدالة والتنمية، أنه بالفعل خطيئة وتجاوز 
خطير في حق البرملان وفي حق الساكنة املحلية املتضررة، أن يتم إفشال 
وإجهاض إرادي ألول لجنة للتق�سي في ظل الدستور الجديد، ألول لجنة 
تترأسها املعارضة، وذلك بفعل صراعات وحسابات ضيقة ذاتية، هذه 
مناسبة أن نتأسف ونستنكر بشدة بهذا الخصوص، ولكننا في نفس 
الوقت نعتز أن هذا األمر لم يأت ال من األغلبية وال من الحكومة، شكرا 

جزيال.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

جيدا  نستوعب  باش  غير  طيب  الفيضانات،  على  االستباقي  ال، 
القضية، أنا أشكر النائب املحترم على هاذ السؤال، أنا كنعتابر بأنه حتى 
نكون صرحاء، مهما كانت قوة البنية التحتية ال أحد يتنبأ بمفاجآت 
الطبيعة آخرها ما وقع في فرنسا يعني ديال الفيضانات اللي الّدات 
األرواح ال يمكن، القضية اليوم كاين تحول على مستوى الطقس، على 
مستوى يعني كاين تحول كبير، وبالتالي دائما خصنا نكونو جاهزين مع 
املفاجآت، وجاهزين أيضا باش نواجهو هذه الكوارث، اللي يمكن ليا 
نقول لكم هو أنه إيال بغيت تتكلم على الجنوب والجنوب الشرقي، حجم 
االستثمارات في الطرقات وفي القناطر في -2012 2015 ثالثة ديال املرات 
ما استثمر في املرحلة السابقة مثيلتها، وسعنا الطرقان وقادينا القناطر 
كنقدو، كاين استثمارات ضخمة باش يمكن لينا نستاجبو للحاجيات 
ديالهم، لكن أيضا اليوم احنا اعتبرنا بأنه كاين نقط سوداء، مثال على 
سبيل املثال أحصينا ما يقارب من 525 قنطرة تغمرها املياه، تغمرها 
مرة في السنة، مرتين، أحيانا يعني تقريبا باستمرار، فحددنا واحد املبلغ 
ديال 5 ديال املليار اللي غانديروها ما غيمكنش نديروها في أقل من 
عشر سنوات باش نكونو واضحين ألنه كاين هاذ ال�سي، وكاين مطالب 
أخرى يمكن يجي الوقت نعطيكم املخطط الطرقي ديال 20 سنة املقبلة 

والحاجيات اللي تتطلب عشرات ديال املاليير.
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ومشينا أكثر من ذلك زدنا الفرق ديال التدخل وسعنا العدد ديال 
الفرق ديال التدخل ما بقيناش كنمركزوها، زدنا فرق ديال التدخل 
باش تكون قريبة من النقط السوداء ومن النقط ديال الحاجيات، 
زدنا أيضا استثمار ديال 30 مليار في اآلليات بالنسبة لوزارة التجهيز، 
وأيضا زدنا ما يقارب من 400 ديال الكفاءات ديال املوارد البشرية اللي 

الّديناها للمناطق اللي هي تعنى بهذه األمور.

هذه كلها استعدادات باش يمكن لينا نطورو الشبكة الطرقية باش 
يكون واحد النوع من املواجهة بنيوية، ولكن أيضا باش نكونو قريبين من 

املواقع ديال النقط السوداء، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخعلميخبيمةني:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير املحترم، نثمن املجهودات التي تقومون بها في القطاع 
الحيوي الذي تدبرونه، نتفق على أنه االستباقية هي اإلعداد للمستقبل 
السيد الوزير. وفي هاد اإلطار، إليكم مجموعة من املقترحات في فريق 

العدالة والتنمية يعني لتأطير هاد الفيضانات والحد من آثارها.

خاصة  التي سبقت  السابقة  التجارب  نتائج  من  االستفادة  أوال: 
النموذج ديال الجنوب، الغرب، فاس إلى غير ذلك وانتم أعلم بذلك 

السيد الوزير؛

ثانيا: االستفادة من املخطط الوطني للوقاية من الفيضانات املعد 
من قبل كتابة الدولة في وزارة املاء؛

لرصد  الحديثة  التقنيات  من  االستفادة  الثالثة:  النقطة  وأيضا 
الظواهر املناخية؛

أما النقطة الرابعة: تتعلق بدعم التشوير في النقط املحظورة أو 
املعرضة للفيضانات في النقط السوداء كما أشرتم السيد الوزير؛

ووقت  بالوديان  املرور  بخطورة  املواطنين  تحسيس  وأيضا 
الفيضانات.

آثار  معالجة  على  العمل  بكم  نهيب  الوزير  السيد  الختام  وفي 
الفيضانات بشكل استعجالي، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية 
والتعاون مع املؤسسة التشريعية في تفعيل آليات الرقابة كما أشار 
الزميل من قبلي لجنة تق�سي الحقائق وغيرها من آليات الرقابة، ثم 
تفعيل الشراكة ما بين الحكومة ومجالس الجهات املنتخبة، وخاصة 
الدور املقبلة عليه هاد الجهوية املتقدمة، نشكركم مرة أخرى، والسالم 

عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

أنا كنشكر األخت الكريمة على هاذ املقترحات، وتتعرفوا بأن كاينة 
عدة برامج يعتمد عليها، أيضا كاين برنامج تشرف عليه وزارة الداخلية. 
اليوم وزارة التجهيز دخالت في شراكات مع أغلب الجهات غادي نحينوها 
على ضوء الجهوية الحديثة باش غاتكون عندنا برامج اللي فيها.. حنا 
بدينا مع واحد العدد ديال الجهات واآلن جهات راه حنا في آخر األطوار 

ديال املصادقة عليها اللي كنحددوا فيها األولويات.

ومن ضمن األولويات اللي اقترحوا علينا اإلخوان ديالنا في الجهات، 
هما النقط اللي كتعرض إلى الفيضانات أو النقط السوداء، فإذن هاذ 
املخططات الجهوية مع الجهوية املوسعة غاتخلينا أننا نديرو األولويات 
الشبكة  توسيع  السوداء،  النقط  هاذ  معالجة  بين  ما  كتجمع  اللي 
الطرقية وقريبا غانخبروكم ماذا فعلنا في ما يتعلق بتوسيع الشبكة 
الطرقية راه حنا وجدنا البرنامج ديالنا ثم أيضا في ما يتعلق بالعالم 
القروي ألن كاين نوع من التوازن اللي خصنا نديروه بين كافة هذه 

الحاجيات وشكرا.

كنشكر  واإلخوان،  األخوات  كنشكر  فأنا  بالرقابة،  يتعلق  ففيما 
السادة البرملانيين اللي كيتواصلو، بل حتى املواطنين من خالل هذه 
القاعة كيتواصلو معنا وكيخبرونا واش األشغال خدامة ما خداماش...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بالنقل  املتعلقة  التحمالت  دفاتر  تحيين  مآل  عن  سؤال  شكرا، 
السري بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

سال9خهللاخعلىخحنخفيخلةقةعلخلملأق3ة،

عن التعجيل بأجرأة دفاتر تحمالت نقل علنيا غير منظم أسائلكم 
السيد الوزير املحترم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

شك3لخلةسيدخلةمةئبخلملحتر9،

العالم  حتى  دخل  ألنه  املحترم  النائب  السيد  يبقى  تنتمنى  كنت 
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القروي، فأنا ما كنكتفيوش باش نقولو للمغاربة شكون اللي كيستاغل؟ 
ملا جينا حررنا النقل السياحي واآلن عشرات الشركات اللي تأسسوا في 
املغرب في النقل السياحي من بعد ما كانت حكر عند البعض، حررنا 
النقل ديال املستخدمين وهو يعرفه ألن في طنجة، اليوم مئات الشركات 
اللي أسسوها الشباب ما بقاتش عند 3 وال 4 درنا دفتر التحمالت ديال 
اللجنة  تجتمع  باش  العمال  عند  م�سى  اللي  القوي  العالم  في  النقل 
وكيرسلوا لنا، تتجتمع اللجنة اإلقليمية تتجيها الطلبات باملناسبة محررة 
ال يرفض أي شخص إال وفق الشروط ديال دفتر التحمالت، ملا كتجتمع 
واآلن  عليها.  كنصادقو  الوطنية  اللجنة  عند  كتجي  اإلقليمية  اللجنة 
ودرنا مذكرة إلى السادة العمال باش يعجلوا لنا بالطلبات ديال الناس 
اللي في العالم القروي باش أننا الناس نعطيوهم الرخص وخاصة أن 
العالم القروي اليوم كيحتاج إلى نوع خاص من النقل تعرفونه جميعا 
ما�سي هو النقل السري في الحقيقة هو النقل املزدوج ألنه كيجمع بين 
اإلنسان وبين البضائع وهو الذي يليق بالعالم القروي، فاحنا كل ما 
جاتنا امللفات من عند اللجان اإلقليمية للسادة العمال وأنا كنتمنى من 
السادة البرملانيين أنهم يعاونونا حتى فهاذ ال�سي فاللجنة الوطنية تجتمع 
وتعطي الرخص ملن يستحق وفق دفتر التحمالت اللي عند اللي وزعناه 

ونشرناه وكنطبقوه.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

وحديثنا عن النقل بالعالم القروي السيد الوزير املحترم، اتخذتم 
قرارات جريئة تشكرون عليها وندعمكم بشأنها. قد سبق لي أن سألتكم 
قبل سنتين، هذا النقل هو نقل علني بامتياز يعلمه الخاص والعام، 
هذا  أدوار،  له  النقل  هذا  السبيل،  وعابر  والدركي  الشرطي  يعلمه 
النقل يستحق منا ومنكم كل عناية، هذا النقل يجب أن يكون أولوية 
األولويات، خاصنا نعرفو وإياكم السيد الوزير املحترم، أن هؤالء النقالة 
تيوصلو الحوامل للمستشفيات بعد ساعات على مسالك وعرة، تيوصلو 
املتقاضين إلى املحاكم باملراكز في أوقات محددة، تيوصلو املتسوقين هم 
أول من يلج األسواق وأول من يغادرها، تيجمعو ما بين اإلنسان والحجر 
والشجر والبضائع، تيجمعو داك�سي اللي تقضاوه الناس في األسواق 
ما كاين �سي مول الطاك�سي اللي قدر يجمع 6 ديال املسافرين و6 ديال 
األكياس ديال الدقيق املدعم من غير هؤالء، تيجمعو الدقيق مع الناس 
مع الباالت ديال التبن مع الباالت ديال الفصة مع الخنشة ديال الفاخر 
بمعنى أنهم ماركة مسجلة. وبالتالي من نافلة القول أنه القرارات الجريئة 
اللي تتاخذو خاص تكون هادي على أولويتها وعلى رأسها وحتى يكون 
الحديث بيننا وبينكم على سعة خاطرنا، طالبنا بعقد اللجنة من أجل 
أن نفصل في األمر، مئات الطلبات اللي صادقت عليها اللجان اإلقليمية 
واخا فيها شوية ديال.. ما زال ما لقينا فيها داك�سي اللي خاص يدار ألن 

تتكون فيها شوية ديال.. انتما ال داعي ل.. أنتم صاحب الفراسة وبالتالي 
ملن  حياة  ال  ولكن  اإلقليمية  للجان  ورجعتوها  اللوائح  بهاذ  توصلتو 

تنادي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير تعقيب.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

آخر قرار اخذينا في الوزارة أنه ملا يوضع أي طالب طلب على املستوى 
ويال  املركزي،  املستوى  على  يوصلنا  باش  نسجلوه  غادي  اإلقليمي 
ما تجاوبش عليه في ظرف شهرين لجنة وطنية تنعقد وغادي تعطيه 
الرخصة باش نزولو البيروقراطية ديال تأخر امللفات عند املندوبيات 
ديال الوزارة أو عند اللجنة اإلقليمية، نفس املنطق اللي درنا في املقالع 
أنه بعد شهرين إيال ما تجاوبش يعتبر مرخصا. فإذن هاذ العملية راه حنا 
وجدنا لها باش غادي ّدار فيها مراسلة يبدى يتحط امللف يبدى يوصلنا 
الخبار عن طريق l’informatique، إيال ما جاناش امللف اللجنة الوطنية 
اللجنة  تمثل  هي  ألنها  اإلقليمية  اللجنة  مكان  القرار  وتتخذ  تجتمع 

الوطنية؛

األمر الثاني، درنا برنامج ديال تجديد الحظيرة حتى لهؤالء، لم نكتف 
فقط بالشاحنات وبالحافالت بل حتى ألصحاب النقل املزدوج؛

األمر الثالث ديال التكوين لهؤالء الناس؛

 le blocage األمر الرابع، هللا يجازيكم بخير إذا كانت حالة ديال
هذا دور ديال السادة النواب البرملانيين ألنه ال نخفيكم قد ال نفهم 
اعطيونا فين كاين العماالت اللي فيها blocage مع السيد وزير الداخلية 
نحل املشكل نريد أن تكون هذه الخدمة ملك لجميع املغاربة بدون أن 

أستعمل فراستي نخليها ل�سي حاجة أخرى.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير السؤال، املوالي متعلق بتجديد رخصة السياقة 
بالنسبة ألفراد الجالية في الخارج للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق االتحاد الدستوري، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخا ليفيخلقدلدرة:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألبخلملحترحأن،

رخصة  بطاقة  لتجديد  بالدنا صعوبات  في  املواطنين  أمام  تطرح 
التابعة  اإلدارية  والتجهيزات  الوسائل  محدودية  إلى  بالنظر  السياقة 
لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وهي صعوبات تزداد حدة بالنسبة 
ألفراد جاليتنا بالخارج. لذا نسائلكم السيد الوزير هل من إجراءات 
خاصة بالنسبة لهؤالء لتيسير حصولهم على رخصة السياقة الجديدة 

وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

نشكر السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، أوال نبغي نوضح 
هاذي مناسبة، وأنا أتمنى هاذ التجديد ديال الرخصة عندو 5 سنوات 
من 2010 فاش خرجت املدونة والحكومة واإلدارة كتقول للمغاربة هللا 
يخليكم أجيوا جددوا الرخص. من طبيعتنا تيخصنا نغيروها تنخليو 
إلى آخر اليوم عاد تنتقضاو، لذلك مؤخرا جاتنا شكايات من عندكم 
أنه كاين اكتظاظ والزحام راه آخر أجل هو 2015، ولكن راه 5 سنين 
والناس كتنتاظر فطبيعي ملا كتجيك 3 ماليين تغير 3 ماليين في الشهر 
األخير والشهرين كنزيدو نأجلو، حنا أجلنا حتى لدجنبر غنقولكم الذي 
حصل وأنا الن الحل بالنسبة للجالية لقيناه هو عاوتاني الناس منين 
أجلنا مشاو غايخليونا عوتاني حتى ل 15 األخيرة ديال دجنبر وغادي 
يجيو ولذلك قررنا أنه اللي ما جاش في الوقت غادي نديرو عليه ذعيرة 
غنزيدو عليه، ألنه ما يمكنش نبقاو نساينو ومنين تيوقع إشكال فلذلك 
حنا بغينا نسرعو.. وباملناسبة راه دخلنا حتى ملوطورات كنرقموهم وأنا 
ليهم تكوين في كيفية السياقة،  غنقوليكم املوطورات غنوليو نديرو 
خذينا القرار كيفما كان املوطور ألن 44 % من حوادث السير ومن القتلى 
من صحاب املوطورات والبيشكليطات باش نحميوهم ما�سي ضدهم 

هاذ ال�سي.

بالنسبة لإلخوان في الجالية، تقرر اآلن غنعتامدو على املؤسسات 
ديال التمويل ديال التحويل ديال التمويالت في الخارج والقنصليات 
باش من تما يصيفطو لنا امللفات ونبداو نتعاملو معاهم à distance وما 
نخليوهمش يجيو يتعذبو باش يدوزو الكونجي ديالهم في خاطرهم إن 

شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخخليفيخلقدلدرة:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

طبقا للقانون رقم 05.52 املتعلق بمدونة السير قررت الحكومة 
اعتبار 30 شتنبر 2015 كآخر أجل لتجديد رخص السياقة لتحويلها من 
الحامل ورقي إلى الحامل اإللكتروني، ومنين طرحنا هاذ السؤال السيد 
الوزير بطبيعة الحال أنا كنتفهم املوقف اللي حنا فيه وهاذي بالدنا 
وتيخصنا نتعاملو مع الواقع، أنا متفق معاك كنتأخرو وخلي حتى للشهر 
الجاي الشهر الثاني ولكن هاكا حنا املغاربة تنتمناو على أن هاذ ال�سي مع 

املستقبل غادي نقدرو نتجاوزوه ونتغلبو عليه.

 30 اللي خذيتو ديال  ولكن كنا كنعرفو مسبقا أن هداك األجل 
شتنبر لن يفي الوعد، لهاذ الغرض لهاذ السبب اللي قلتو السيد الوزير، 
وبالتالي ما توضعاتش واحد يعني ما اتخداتش بعين االعتبار اإلمكانيات 
التسجيل، كاين  اللي توضعات تحت تصرفات مراكز  اللوجيستيكية 
تأخير حتى على مستوى املراكز ديال التسجيل كاين تأخير، فمنين كان 
مثال املواطنين تيتخبطوا في املواعيد وفي بعض املناطق تيوصل األجل 
ل 3 أشهر باش تعاود تستلم ديك البطاقة كاين 3 أشهر السيد الوزير، 
هاذ املواعيد هاذي الشركة اللي تكلفت أبانت على واحد العجز كبير ألن 
الشركة اللي تكلفت بهاذ التغيير ديال تجديد البطاقات بان واحد العجز 
ديال املعاملة ديالها مع الوضع الحالي، ولكن الحكومة في آخر لحظة 
وعلى مضض مددت عاوتاني ل 31 دجنبر، ويبقى السؤال قائم هل 
الحكومة قادرة على تغطية كيما قلتو السيد الوزير؟ واش غادي يكفينا 
عاوتاني من جديد؟ ونعرفو باقي الناس ما بدلوش رخص السياقة ديالهم 

واش غادي تكفينا 31 دجنبر؟

ولكن مربط الفرس فين، والسؤال ديالنا فين هو اللي ما جاوبتوش 
عليه في الرد ديالكم السيد الوزير، هو الجالية بالخارج ألن اللي كنعيشوه 
حنا كمواطنين داخل البالد يمكن لنا نتجاوزوه يمكن لنا نتسناو يمكن 
لنا نمددو، ولكن بالنسبة للجالية في الخارج اللي كيجي مواطن مثال ملدة 
العطلة ديال شهر واش يمكن ليه يجدد بطاقة السياقة هنا وال ما يمكن 
ليهش يجددها؟ هاذ الجالية السيد الوزير، تركت على الهامش بسبب 
العمل أو الدراسة أو مشاكل أخرى مادية اللي كتكلفها باش تنقل للوطن 
من أجل هاذ التجديد، وبالتالي أمهلتهم الوزارة 3 أشهر نراها كذلك في 

الفريق الدستوري غير كافية ونقترح عليكم ما يلي:

أوال: عالش مكاينش اإلستعانة بالقنصليات والتنسيق معها في أمر 
هذا التجديد؟ شنو هو الدور ديال القنصليات والسفارات داخل دول 

املهجر إيال ما غتكونش تساهم في هذه العملية هذه؛

ثانيا: تبسيط وتيسير مسطرة التجديد وتفويت...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

ال غير باغي نذكر بأنه ما اعتمدناش مع الشركة اللي اشتغلنا معاها، 
اتفقنا على أنها غادي تدير وكاالت على الصعيد الوطني، الدار البيضاء 
درنا عدة وكاالت، جميع املدن األساسية ما بقيناش معتمدين فقط 
على مركز تسجيل السيارات ديال وزارة التجهيز والنقل ألن ياهلل عندنا 
70، أكثر من 70 تقريبا ديال املراكز ما كافيينش، فدرنا وكاالت أخرى 
باش نكونو قراب من املواطنين وكاينين. اللي حصل هو أنت منين تتكون 
عندك واحد اآللة ديال اإلنتاج يومي ديال مثال واحد األلف بطاقة، 
فإذا بها كيجي 20 ألف، فهي آلة اإلنتاج ديال ألف بطاقة، ما يمكنش 
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تنتج هي 20، هذاك ال�سي عالش كيكون املوعد طويل ألن كول�سي جاء 
في آخر شهر وفي آخر شهرين، اآلن وخا مددنا حنا قلت لك التوجه اللي 
ماشيين فيه أن املجتهد غنجازيوه واللي كسول غادي يأدي الثمن، ألن 
هذا هو املنطق اللي خاصو يكون، هذا هو املعقول، واحد اللي جاء في 
الوقت واحترم الوقت وكذا، ياخذ وريقاتو وواحد اللي تعطل البد يأدي 
الوقت محصور،  عندهاش  ما  الجالية  ديالو،  التعطال  ديال  الثمن 
تيبقى الوقت مفتوح، اآلن كما قلتم مع مؤسسة التحويل املالي ومع 
القنصليات إن شاء هللا في 2016 لقينا الحل التقني باش يمكن نعالجوه 
à distance بال ملي يجي هنا إيال جا هنا ياخذها أو أننا نرسلوها له عن 

طريق املؤسسات والقنصليات إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

آسفي  بإقليمي  الطرق  إصالح  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
والصويرة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخحالل:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

ال شك السيد الوزير، أن الحكومات املتعاقبة بذلت مجهودات 
مهمة لفك العزلة عن املناطق القروية وخاصة الجبلية منها، لكن يبقى 
ذلك غير كافي باملقارنة مع حجم الخصاص وفي ظل ضعف امليزانيات 
عن  ناهيك  املسطرة،  البرامج  تنفيذ  وبطء  املناطق  لهذه  املرصودة 
ضعف التنسيق مع مختلف املتدخلين من مجالس إقليمية وجهوية 

واملجالس املحلية.

وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير، عن مآل مجموعة من 
التعهدات التي التزمتم بتحقيقها على صعيد إقليم الصويرة من خالل 
أجوبتكم عن أسئلة كتابية وشفوية، وكذلك اجتماعات اللجنة، وأيضا 
في اللقاء الذي نظم في عمالة إقليم الصويرة في بداية هذه السنة، 
والذي جمعكم ومصالحكم بعامل إقليم الصويرة، واملنتخبين باإلقليم 

ويعني املصالح الخارجية باإلقليم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

طيب، فقط باش نوضح نحن عند تعهداتنا، وكنعتقد في جميع 
األقاليم والجماعات اللي تعهدنا كنلتزمو بها، يمكن يكون واحد التأخر 
هذا �سيء، الكمال هلل، يمكن لنا نتأخرو ربما الدراسات ربما إلى غير 
اللي كيكونو فيها شركاء، تيخصك تجمع  التعهدات  ذلك... وال سيما 

األموال كلها ديال الشركاء، ديال املشاريع.

ديال  الشبكة  كنعني  أنا  لحاالت  للصويرة،  بالنسبة  اآلخر  األمر 
الصويرة فعال تحتاج إلى عناية خاصة، ولذلك تم االتفاق مع السيد 
على  كان  السؤال  ألن  للصويرة،  خما�سي  برنامج  يكون  باش  العمل 
آسفي وعلى الصويرة، أيضا برنامج خما�سي ديال آسفي، اآلن ثم أيضا 
تم االتفاق على واحد العمل ديال تعديل الهيكلة ديال املندوبية ديال 
الصويرة، وراه قمنا بذلك، أنه عينا مدير جديد مع الطريقة الجديدة 
بها على  التزمنا  اللي  ديالنا  بااللتزامات  باش نسرعو  االشتغال،  ديال 
املستوى اإلقليم ديال الصويرة مع العلم أنه حجم االستثمارات اللي 
اآلن ما بين 2015 و2012 اللي غنعطيها 475 مليون ديال الدرهم إلى 
حدود هذه السنة، بمعنى حوالي 48 مليار ديال السنتيم في اإلقليم ديال 
الصويرة، ومع ذلك أنا أؤكد أنه يحتاج ألنه حنا شفنا الشبكة الطرقية 

ديال الصويرة فيها واحد العدد املناطق تحتاج إلى عناية خاصة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخحالل:

شك3لخلةسيدخلةأزي3،

نذكركم غير ببعض هاذ اإللتزامات: أولها هو تزويد املصالح اإلقليمية 
باآلليات الضرورية، ألن كيفما تتعرفو السيد الوزير وهاذ املعطيات 
أعطاها لنا العرض ديالكم، هو أن اإلقليم اللي كتتجاوز املساحة ديالو 
6300 كيلومتر مربع، والساكنة ديالو اللي 500 ألف نسمة كتتوفر فقط 
على 2 آليات و3 تقنيين، فكيف باهلل عليكم كيفاش غادي تكون يعني 

مواجهة الفيضانات والكوارث بهاذ يعني الكم القليل ديال اآلليات.

-22 اإلقليمية  الطريق  بتعبيد  تعهدتم  الوزير،  السيد  كذلك 
14 الرابطة بين جماعة آيت الزاويت وسيدي غانم، وسيد الجازولي 
وأكرض على طول 34 كلمتر، وتعبيد الطريق اإلقليمية الرابطة بين 
جماعة اسايس والطريق الوطنية رقم 8 مرورا بإقليم شيشاوة على 
عي�سي  آيت  بجماعة  آساكا  واد  على  قنطرة  إنشاء  كلمتر،   38 طول 
كتعيش  اللي  قروية  جماعات   5 على  العزلة  ستفك  والتي  بإحاحان 
الطريق  بين  الرابط  الطرقي  املسلك  تهيئة  الشتاء،  فترات  في  العزلة 
اإلقليمية 22-20 وجماعة بزضاض والطريق اإلقليمية 22-25 وجماعة 
سيد الجزولي مرورا بسيدي غانم والزاويت، إصالح الطريق الرابطة 
بين الطريق الوطنية 22-14 والطريق اإلقليمية 22-20، إنجاز الشطر 
الثاني ألشغال تهيئة الطريق اإلقليمي 22-13 الرابطة بين جماعة سيد 
العرو�سي بإقليم الصويرة واثنين الغياث بإقليم آسفي، إنجاز قنطرة 
على واد تانسيفت قرب مركز جماعة سيدي العرو�سي، توسيع القنطرة 
الصويرة،  أكادير  الوطنية  الطريق  على  تمنار  بلدية  بمركز  املتواجدة 
وانتما تتعرفوا هاذ النقطة تتعرف حوادث سير في كل فترات السنة، 
توسيع الطريق اإلقليمية الصويرة الغزوة يعني الطريق اللي هي مؤدية 

للمطار.
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أما فيما يتعلق بالصيانة الطرقية باإلقليم فنالحظ السيد الوزير، 
للطرقات  أي صيانة  اإلقليم  5 سنوات فما يشهدش  هاذ  أن خالل 
اللي هي متالشية واللي يمكن مع مرور الوقت غادي غتخرب، الطريق 

الرابطة بين براكة الرا�سي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للتعقيب.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

ناخذ من عند السيد النائب املحترم هاذ األرقام هذه ألنه يصعب.. 
ولكن املعطيات اللي عندي أنه الصفقات اللي كانت حاليا تقريبا 300 
مليون ديال الدرهم، هل عندها عالقة بهاذ ال�سي اللي قلتي؟ وال طرق 

أخرى ولكن نشوفوها إن شاء هللا ونشوفوها معكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول وضعية الطريق الوطنية الرابطة 
بين تزنيت والكركرات للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسيديخلب3لهيمخخيي:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

لةسيدخلة3ئيس،

لةسيدخلةأزي3،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألبخلملحترحأن،

الخضراء  للمسيرة  األربعينية  بالذكرى  سنحتفل  الوزير،  السيد 
بعد أيام، وحينما نقول أربعين سنة من االستقالل يعني نقول التنمية 
واملشاريع والبنية التحتية خصوصا، هذه السنة الخامسة في هاذ الوالية 
الحكومة، ألم يحن األوان أن ننصف األقاليم الصحراوية ونديرو لها 
طريق مزدوج أو طريق سريع أو طريق موسع في هاذ الحكومة الحالية؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

طيب أشكر السيد النائب املحترم، أنتم تعلمون أن الحمد هلل البلد 
ديالنا يعني الدولة ديالنا تبني املشاريع التنموية على أساس اإلنصاف، 
كل الجهات وكل األقاليم كتاخذ الحق ديالها بطبيعة الحال حسب 
اإلمكانيات املادية اللي عند البالد ديالنا، انتما تتعرفو اإلمكانيات املادية 
باش نقول لكم حاجيات الشبكة الطرقية كأول تقييم قمنا به لـ 20 

سنة املقبلة: 200 مليار ديال الدرهم، العالم القروي الحاجيات ديالو 
وحده: 50 مليار ديال الدرهم، ما غنتكلمش على الطرق السيارة اللي 
خاصنا نزيدو، ما نتكلمش على.. غير بغيت نقول شنو كينتاظرنا كحجم 

االستثمارات في 20 سنة املقبلة في مجال الطرق.

طبيعي األقاليم الجنوبية العزيزة أنتم تعلمون السيد النائب املحترم 
وأكثر الناس قربا لقطاع التجهيز ألنكم منه، أنه حجم االستثمارات في 
املوانئ وفي املطارات وفي الطرق كبير جدا ويمكن إيال بغيتو نديرو لقاء 
أن  أريد  أنا متفائل جدا ال  أمامنا،  املستقبل  خاص ونعطيو، ولكن 
أدخل في التفاصيل، حنا الحمد هلل غنحتفلو قريبا، أنا متفائل جدا 
بأن الجنوب إن شاء هللا تكون فيه مشاريع يعني محترمة. لكن مع ذلك 
خذينا القرار على أن الطريق الوطنية على األقل، أقول على األقل أننا 
نوسعوها من 6 د األمتار لـ 9 د األمتار: 350 مليار سنتيم، الصفقات اللي 
تدارت واللي كتدار وصلنا لـ 80 مليار سنتيم، 80 مليار سنتيم، ويعني ما 
زال الخير لألمام وكاين مقاطع اللي هي قيد الدراسات نتمناو نستاجبو 
على األقل اللي تكلمت عليه في أفق إن شاء هللا تتوفر اإلمكانيات ونمشيو 
بعيدا مما طلب السيد النائب املحترم ونتمناو إن شاء هللا نستاجبو ولو 

تدريجيا خالل السنوات املقبلة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسيديخلب3لهيمخخيي:

بالفعل هناك مجهودات قامت بها الحكومة الحالية منذ تعيينكم 
على رأس هذا القطاع املهم، قمتم بزيارة إلى األقاليم الجنوبية واعطيتو 
االنطالقة ملشاريع لبعض املقاطع الطرقية ما بين بوجدور والعيون، 

والعيون وطرفاية، وطانطان وكلميم إلى غير ذلك...

ولكن السيد الوزير االنتظارات كبيرة، عرفتو أن هاذ السنة عرفت 
أكبر حادثة عرفتها اململكة هي حادثة ديال الحافلة ديال التالميذ اللي 
كانوا في مخيمات رياضية، الطريق اآلن في أكثر مقاطعها ما�سي 6 متر 
5 متر نتيجة تآكل األكتاد وتآكل الجنبات، واليوم الطفرة النوعية في 
االقتصاد اللي تتعرفها األقاليم الجنوبية وفي املوانئ خصوصا هناك 
وزن ثقيل يوميا يمر عبر الطرق، وحينما نقول الوزن الثقيل نقول أن 
2 شاحنات راه عندهم صعوبة باش يتكروازاو على طريق عرضها 5 
أمتار و5 أمتار ونصف. هناك مجهودات أكدتها السيد الوزير، وهناك 
مقاطع توسعت كمقطع بوجدور-العيون، في بعض املقاطع والعيون-

طرفاية، وطرفاية-طانطان، وهناك مشروع اللي غادي يمكن تعطيوه 
االنطالقة قريبا ما بين طانطان وكلميم 80 كلم هاذ ال�سي كلو متبعينو. 
ولكن السيد الوزير املجهودات ال زالت متوسطة أو ضعيفة، ألن اليوم 
حنا عندنا جهوية موسعة غتنطلق قريبا، وعندنا نموذج تنموي جديد، 
واملستثمرين راه ما يمكنش غيجيو ويشوفو ذيك الطريق، الباطرونا يعني 
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االتحاد العام ملقاوالت املغرب م�سى وقع اتفاقية ديال 7 ديال املليار ديال 
الدرهم في العيون، ولكن راه ما كاين أي مستثمر غادي يغامر باملشاريع 
ديالو في طريق عرضها 5 أمتار، بغينا مجهودات كبيرة، بغينا تظافر 
الجهود، بغينا مديرية مختصة تهتم وتنكب على هاذ 1200 كلم، ألن 
لحد الساعة تزنيت وصلهم طريق مزدوج، ولكن من بعد تزنيت هناك 
طريق معبدة بتقنية ديال BICOUCHE هناك مقاطع اللي غتوسع ب
ENROBÉ بغينا مديرية تختص وتهتم بالطريق الوطنية رقم 1 بتنسيق 
مع املديريات اآلخرين. أكيد أنكم السيد الوزير، كتعطيو لهاذ املشروع 
اهتمام كبير، وأكيد أنه رصدتو لو اعتمادات كبيرة، ولكن الساكنة 

مستاءة من وضعية الطريق والزم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم شكرا، تعقيب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

 AMÉNAGEMENT ال املقترح ديال السيد النائب املحترم ديال إحداث
ومديرية خاصة مقترح جيد باش يمكن ربما يوقع التنسيق بين هاذ 
ال�سي كيّدار، تيكون �سي مشروع عندو أهمية كيتجاوزو واحد املليار، 2 
ديال املليار ديال الدرهم كتدار لو مديرية خاصة، أو قسم خاص كيقوم 
باملهمة وينتهي مع انتهاء هاذيك املهمة، فكنديروها في واحد العدد ديال 
املشاريع في وزارة التجهيز ويمكن نقول لك عندنا العشرات باش تيكون 

التنسيق، ألن فيها تزنيت، كلميم، طانطان باش ينسق معهم كنظن.

اللي غادي يبدا يشتغل كيما قلتو اآلن هاذ املقطع، ولكن اللي في 
226 مليار كنعاود الحساب كنتكلمو على  135 كلم،  طور املصادقة 
96 مليار اللي غتكون ما بين 2012 و2015 خاصة بهذا الطريق، ومرة 
أخرى تستحق أكثر، ألنه فعال ال ننظر إلى حركة السير عدد ولكن كنظرو 
إلى الرواج االقتصادي مع إفريقيا، الرواج االقتصادي مع العلم أننا 
اقترحنا باإلضافة إلى هذا الطريق واحد الطريق آخر اللي كيدوز على 
الحدود في اتجاه ديال مالي، ألن لقينا بأنه واحد الربع ديال الشاحنات 
اللي كيمشيو ملوريتانيا جزء منهم كيمشيو في اتجاه مالي، فقررنا أننا 
نمشيو للحدود من موريتانيا بحال اللي غاديين ملالي، باش يوليو عندنا 
القرار  يتخذ  أن  قلنا  كما  انتظار  في  الطرق،  ديال  املسارات  ديال   2

االستراتيجي ديال تنمية األقاليم الجنوبية في إطار الجهوية املوسعة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير،

لةسيدخلةأزي3،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألبخلملحترحأن،

يوجد بين ظهرانينا وفد من برملان أمريكا الوسطى مرحبا به. السؤال 
النواب  للسيدات والسادة  الطرقية  الشبكة  القطاع عن  بهذا  األخير 

السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 
النائب شوية د الهدوء هللا ير�سي عليكم.

لةمةئبخلةسيدخنأرخلةدينخحضيةنخرئيسخلةف3يقخلالسكقاللي:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

لةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، السؤال ديالنا هو حول وضعية الطرق في بعض 
الحسيمة  إقليم  بالريف  وبالضبط  اململكة  بشمال  وخاصة  املناطق 
وتاونات وغيرها... ونحن مقبلون بطبيعة الحال على فصل الشتاء ملا 
يحمله من خيرات ومن أمطار الخير والثلوج، هذه الخيرات التي تصبح 
في بعض املناطق الوعرة الجبلية تتحول من نعمة إلى نقمة بسبب اآلثار 

السلبية التي تخلفها على الطرق بالخصوص.

ولذلك السيد الوزير، نقول بأن هناك بعض غياب الصيانة والتتبع 
الوطنية، ومنها  الطرق املصنفة  الطرق وخاصة  يعني وإصالح بعض 
ذات الرمزية التاريخية، كطريق الوحدة مثال، الذي تحول خالل فترات 
األخيرة من طريق وطنية اللي عندها واحد البعد تاريخي اللي شارك 
فيها املرحوم الحسن الثاني واملهدي بن بركة وكبار الوطنيين، تحول 
اآلن إلى ربما ما يمكنليش نقول إلى مسالك قروية إلى مسلك قروي، 
ونتمنى السيد الوزير أنكم تشوفوه إيال ما استطعتوش تشوفوه انتما 
اآلن، فقط نطلب منكم إيفاد لجنة يعني من مديرية الطرق للوقوف 
على وضعية وواقع هذه الطريق الرابطة بالخصوص بين تاونات وكتامة 

وإساكن، وإساكن والشاون وباب برد وإلى آخره...

هذه الطريق اآلن إذا لم يتم تدارك إصالحها السيد الوزير، أكيد أنها 
بعد فصل الشتاء ستتحول ربما ستندثر وستندثر ألنه ساكنة الحسيمة 
الورش  بعد  أو  اإلصالحات  بعد  اآلن  الوحيد  املنفذ  هي  بالخصوص 
الكبير اللي كنتمناو اإلنهاء ديالو الطريق الثنائية بين الحسيمة وتازة، 
فأصبحت طريق الوحدة هي املنفذ الوحيد يعني نحو فاس وغيرها... 
الطريق  غير صالحة،  الوحدة  اآلن محاصرة، طريق  الحسيمة  فإذن 
الرابطة بين تازة والحسيمة فيها أشغال مستمرة، إذن فلذلك والطائرة 
كاينة مرة في األسبوع وما�سي هي متوفرة للجميع. إذن السيد الوزير هذا 

هو السؤال ديالنا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

أشكر السيد النائب املحترم، وأؤكد ما ذهب إليه إنما الواقع ال يمكن 
أن نختلف عليه وخاصة هو كان سؤال على الحسيمة وتاونات، الحسيمة 
أنتم تعلمون أن هناك برامج طموحة يعني غربا وشرقا ووسطا خاصة 
الربط ما بين تازة والحسيمة، وهذا واحد املشروع استراتيجي طبعا خذا 
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الوقت اللي غادي يحتاج واحد سنة ونصف أخرى باش يمكن لنا إن 

شاء هللا نساليوه، بالنسبة لتاونات ننتظر حنا طلقنا واحد العدد ديال 

املشاريع ديال االشتغال، ولكن كنتظروا االتفاقية مع اإلقليم اللي فيها 

شراكة في اإلقليم مع الوزارة، مع بطبيعة الحال الداخلية، مع الجهات، 

كنتمنى أننا نديرها وفيها األولويات، من األولويات هاذ طريق الوحدة، 

من األولويات أيضا الطريق الوطنية بين فاس وتاونات.

ولكن نكون معاك، اليوم نحن أمام حلين تقنيين بالنسبة خاصة 

 l’estimation بالنسبة بين فاس وتاونات: الحل األول إما نثنيوها ولقينا

هي مليار ديال الدرهم غير باش كنعطيكم األرقام حيث هللا غالب أنا 

للعالم  نمشيو  النواب حنا مطالبون  والسيدات  للسادة  نقولها  باغي 

القروي، مطالبون نحافظو على الرصيد الطرقي اللي كان واحد الوقت 

بدا كيتراجع واآلن الحمد هلل بدينا كنستردوا العافية ديال وغادي نعلن 

على النتائج قريبا، نزيدو فهاذ الطرق املزدوجة اللي ضرورية وخاصة 

إذا كان رواج اقتصادي وكاين ربط مهم، والطرق السيارة بمعنى كاين 

واحد يعني هاذ ال�سي كامل تيخصك كيفاش تركبو. كنتمنى في إطار 

الجهوية نلقاو �سي طريقة، ألنه كاين واحد التصور أن الطرق اإلقليمية 

مثال والقروية تعطى الجهات، ولكن ما�سي اآلن الجهات اآلن كيتكونو 

عاد كيكونو األسس املؤسساتية يمكن يدار هذا فيما بعد، فكاين الحل 

التقني األول وهو الطريق املزدوج اللي كيكلف مليار ديال الدرهم، فحنا 
راه كنوجدو الدراسة ديالو باش نعرضوها فيما بعد التخاذ القرار، أو 

أننا كنفتحو l’autoroute من فاس لتاونات اللي غادي يكلف ما يقارب 

3 مليار ديال الدرهم، ال أخفيكم أنا أميل إلى l’autoroute عالش؟ ألنه 

اليوم الطريق املزدوجة كلفة الصيانة ديالها عالية، نفضلو إيال لقينا 

حل l’autoroute واخا يكلفنا 2 مرات ونصف أو 3 مرات، ولكن هاديك 

شوية ديال الفوس اللي غادي ندخلو غتعاونا على األقل ديال الصيانة، 

ولقينا حتى املسار بمناسبة الدارسة لقاتنا حتى املسار منين غندوزو 

بالنسبة l’autoroute، فاحنا أمام حلين اللي إن شاء هللا كنساينو باش 

نساليو الدراسات التقنية وناخذو القرار اللي هو مناسب بالنسبة لهاذ 

املنطقة إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بعض الثواني السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخنأرخلةدينخحضيةنخرئيسخلةف3يقخلالسكقاللي:

شك3لخلةسيدخلةأزي3،

فقط اللي بغيت السيد الوزير، موضوع السؤال هو طريق الوحدة 

ما  إيال  راه  الوزير،  السيد  تآكلت  راه  الوحدة  طريق  هاذ  باألساس، 

صلحناش هاذ السنة راه مشــــــــات، راه بكـــــــل

صراحة راه ما يمكنش تم�سي 20 في الساعة راه كنمشيو 20/10 

في الساعة بسبب كثرة الحفر، فلذلك إيال كان �سي برنامج مستعجل 

في  الفترة،  هذه  في  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  أوال  الوحدة  طريق  نبداو 

انتظار البرامج الكبرى إن شاء هللا.. نعم نعم الرابطة بين تاونات وكتامة 

وإساكن، هادي هي الطريق األساسية اللي هي طريق الوحدة، هذا هو 

إضافة إلى الطريق الرابطة بين إساكن والشاون...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير لبعض الثواني.

لةسيدخعزيزخلة3 ةحخوزي3خلةكجهيزخولةمقلخولةلأجيستيك:

باغي نعطي واحد الرقم أنه آخر ما قمنا به 52 كلم اللي خذات 30 
مليون ديال الدرهم، اآلن اللي مبرمج غنقومو به 30 كلم فيها 30 مليون 

ديال الدرهم على أساس أننا نساليوها إن شاء هللا السنة اللي من بعد 

هاذ السنة هاذي تكون ساالت هذه الطريق إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 

رفعتخ النواب،  والسادة  للسيدات  شكرا  أعمالنا،  بجدول  املدرجة 

لاجلسل.خ
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حمض3خلاجلسلخلةكةسعلخولةسكينخبعدخلملةئكين

لةكةريخ: الثالثاء 6 محرم 1437ه ) 20 أكتوبر 2015(.

لة3ئةسل: السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

لةكأقيت: ساعتان ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية: 28 سؤاال )5آنية(:

الصحة؛ .•

التربية الوطنية؛ .•

التعليم العالي؛ .•

السكنى وسياسة املدينة؛ .•

التضامن واملرأة. .•

لةسيدخحممدخيتيمخرئيسخلاجلسل:

وش3فخ علىخ ولةسال9خ ولةصالةخ لة3حيمخ لة3حمنخ هللاخ بسمخ
لمل3سلينخوعلىخآةهخوصحبهخوجمعين.

لفككمتخلاجلسل.

لةسةدةخلةأزرلءخلملحترحأن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألبخلملحترحأن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، يتضمن جدول األعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعا على 

قطاعات مختلفة.

أطلب اآلن من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة عن 
الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

لةسيدةخصبةحخبأشة9خوحيملخلملجلس:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

70.15 للسنة  توصل مكتب املجلس بمشروع قانون املالية رقم 
املالية 2016، كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب 18 سؤاال شفويا، 
30 سؤاال كتابيا و138 جوابا على األسئلة الكتابية، األسئلة الكتابية 

املتبقاة دون جواب هي 9194.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شك3لخلةسيدةخلألحيمل،

جلسة  ستعقد  أنه  على  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  بداية 
قانون  مشروع  لتقديم  تخصص  البرملان،  ملجل�سي  مشتركة  عمومية 
املالية للسنة 2016 من طرف السيد وزير االقتصاد واملالية بدءا من 
الساعة 6 والنصف من مساء هذا اليوم. حضرات السيدات والسادة 
نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا ونستهلها 
بقطاع الصحة ونرحب بالسيد الوزير، يتضمن 10 أسئلة من السؤال 
رقم 1 إلى السؤال 10 السؤال األول سؤال عن جهوية مجالس هيئة 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصيادلة 
والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال، تفضل السيد 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخوحمدخجدلر:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير املحترم، نص املخطط التشريعي على إحداث هيئة 
الصيادلة، بلدنا دشن فعليا ورش الجهوية املتقدمة قطاع الصيادلة 

ينتظر، فماذا أنتم فاعلون؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

شك3لخلةسيدخلةمةئبخلملحتر9،

كيف كتعرفو من أولويات وزارة الصحة هو تنظيم وتحسين مزاولة 
مهنة الصيادلة في إطار سياسة دوائية وطنية، فأمامكم كنا مشينا في 
اتجاه حل املجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، وإحداث 
لجنة مؤقتة، وأخيرا تم انتخاب املجلس الوطني الجديد للصيادلة بعد 
االنتخابات اللي كانت على الصعيد الوطني اللي تنتوخاو العمل مع هاذ 

املجلس الوطني هما اتجاهين:

ديال   1.75.453 القانون  ومراجعة   17.04 القانون  مراجعة  أوال 
مجلس الصيادلة اللي هو قديم عندو أكثر من 40 سنة في عمرو ديال 
1976، فهناك لجنة اآلن تشتغل بين وزارة الصحة املجلس الجهوي 
هناك  للحكومة،  العامة  واألمانة  للصيادلة،  عفوا  الوطني  املجلس 
مسودة ديال مراجعة القانون ديال مجلس الصيادلة عما قريب إن شاء 

هللا غادي نجيبو القانون أمامكم، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.
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لةمةئبخلةسيدخحصطفىخلإلب3لهيمي:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير املجلس ديال الصيادلة عرف 
انتخابات مؤخرا، وفيه 2 متاع مجالس ديال الشمال وديال الجنوب، 
وهاذ االنتخابات عرفت واحد املجموعة من االختالالت وتم تسجيلها 
من طرف الفاعلين، اآلن في املخطط التشريعي ديال هاذ الحكومة هادي 
ينص على أنه كاين واحد القانون ديال تنظيم الهيئة ديال الصيادلة عبر 
الجهات، وهاذ الورش هذا هو كما كتعرف ما يمكنش في االختصاصات 
أيضا  ومكلفين  الصيادلة،  كيسجلو  أوال  هو  اللي  الهيئة  عند  اللي 
باألخالقيات ديال املهنة، وكذلك بالتفتيش ديال الصيدليات، وكذلك 
هما املستشار القانوني للحكومة في كل ما يتعلق بالقوانين وباملسائل 
التنظيمية، وهادو كنلقاو فقط لحد اآلن 2 ديال املجالس واحد ديال 
الشمال وواحد ديال الجنوب، فما يمكنش واحد مثال اللي غادي يجي 
من وجدة ويسجل في الرباط أو ال �سي واحد اللي غادي يجي من األقاليم 
تعهد مؤخرا  الجهوية كما  البيضاء فاآلن  الدار  في  الجنوبية ويسجل 
صاحب الجاللة عين الوالة وكذلك بالنسبة لرؤساء الجهات اللي تم 
استقبالهم، فنبغيو أيضا الصحة تم�سي في نفس التوجه حنا لدينا 

اليقين فلهذا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت املخصص لكم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة 
للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

القانون، فغادي  فمنين كنقول غادي نخدمو على مشروع ديال 
نم�سي في إطار ديال الجهوية إسوة مع الزمالء األطباء ذاك ال�سي اللي 
تطبق في القانون ملزاولة الطب 131.13 غيطبق إسوة فيما يخص مهنيي 

الزمالء الصيادلة غنمشيو نحو الجهوية اللي مطبقة اآلن.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

األقاليم  ببعض  الصحية  الوضعية  عن  سؤال  الثاني  السؤال 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اململكة 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخوحمدخجمفي:

سيديخلة3ئيس،

السيد الوزير، متى سيتم تمكين ساكنة أقاليم املناطق النائية من 

مختلف وسائل التطبيب والعالج بما يضمن لهم حقهم في االستفادة 

من الخدمات الطبية دون تحمل عناء التنقل إلى املدن الكبرى.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير، تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

املناطق النائية ديما كنت تنقرا أمامكم وتنتناقشو في هذا املجلس 
املناطق  القروي،  العالم  بين  فوارق  هناك  تفاوتات  هناك  أن  املوقر 
النائية، املناطق الجبلية، املناطق السهلة الولوج، واملناطق الحضرية، 
فكتعرفو املشكل اللي كيعيشو هاذ الجهات، املوارد البشرية، البنيات 
التحتية والتجهيزات البيوطبية، فتدريجيا فمثال السيد النائب املحترم 
أنا أنت اللي أمامي فمثال فكيك وال ذاك أنا كنت جيت هذه بضعة 
شهور خذينا إجراءات كبيرة في ما يخص بناء مستشفى جديد، تيهئ 
مراكز صحية، سكانير اللي شغلناه في mammographie ،2014، فهذه 
تدريجيا تنظن هذا ما�سي تيعني جميع األقاليم وجميع الجهات القروية 

واليني هذه بدايات تدريجي إن شاء هللا نمشيو في هذا االتجاه.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب تفضل.

لةمةئبخلةسيدخوحمدخجمفي:

أكيد لألمانة مجهوداتكم ما كنكروها �سي، ولكن باإلضافة إلى ذلك 
يبدو أنها على رأس هذه اإلكراهات العنصر البشري، العنصر البشري 
سبق واقترحناكم بأن العنصر البشري ينبغي أن يختار من هاته األقاليم، 
في الوقت اللي كنلحو حنا على أنه ينبغي اختيار هذا العنصر البشري من 
األقاليم النائية نفسها، تتجي بعض الجهات وعلى رأسها واحد املسؤول 
ويغض  السادس،  محمد  االستشفائي  باملركز  البشرية  املوارد  على 
النظر سواء عن إقليم الناظور، أو إقليم فكيك، �سيء غريب جدا؟ 
لهذا كنلتمسو منكم تكوين لجنة لزيارة هذا املركز من أجل وحنا ذيك 

الساعة غادي نفيدوكم في املوضوع.

أكثر من ذلك، اآلن املركز االستشفائي، املستشفى اإلقليمي ببوعرفة 
في حاجة إلى مجرد واحد سيارة إسعاف مجهزة، األطفال اللي كيتزادو 
اللي  النساء  الطريق،  في  ديالهم  الحتف  كيتلقاو  ديالهم  اآلوان  قبل 
كيمشيو يولود خاصهم باش ينتاقلو إلى مدينة وجدة كيموتو في الطريق، 

فعال قمتم بمجهودات حنا ما كنكروش، ولكن األطباء اآلن..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت املخصص لكم السيد النائب، الكلمة، هل هناك من 
تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةزويتن:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، في انتظار يعني استكمال املستشفى اإلقليمي ملدينة 
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سال مدينة املليون نسمة واإلسراع يعني باإلنجاز ديال التجهيزات املتوفرة 
أو التي ستتوفر له، نلتمس منكم السيد الوزير، العناية باملستشفى اآلن، 
مستشفى موالي عبد هللا اللي موجود اآلن حاليا، سواء بالتوفير له يعني 
الحاجيات يعني ديال التجهيزات واملعدات وكذلك موضوع االحتفاظ 
باألطفال أثناء يعني، البد من تفعيل يعني قسم جراحة األطفال، وما 
نخليوهمش دائما معاناة الساكنة بنقل أطفالها إلى الرباط أو إلى املركز 

االستشفائي الجامعي، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

كل ال�سي اللي كيقولوا السيدين البرملانيين املحترمين صحيح، اللي 
تنقول ليك يا سيدي بحال دبا إلى جينا إلى جراح ديال األطفال، على 
الصعيد الوطني التكوين حتى تيتخرجوا 7 حتى 8 على الصعيد الوطني، 
النصف الكبير كيم�سي للقطاع الخاص، فتنحاولو ما أمكن أنا تنظن 
بكل تواضع أنه خاصنا نركزو على بعض النقط مثال ما�سي سال تتستهل 
كل خير، واليني ما يمكنش مثال فكيك نقارنوها بسال سال، كاين الرباط، 
كاين يعني تنحولو تدريجيا، ألن اإلمكانيات اللي عندنا هي هاذي، بكل 
صراحة، تدريجيا تنزيدوا، ثانيا جبنا في ما يخص املوارد البشرية اقتراح 
اللي فيه ناض عليه الصداع والنقاش والخدمة الصحية الوطنية، اللي 
ربما غادي يجي الوقت أنه نتناقشو عليه، غادي يعني ننتقدوه، غادي 
نبدلوه، غادي نغيروه إلى آخره، فكاين هناك أفكار أنه تدريجيا باش 

نحلوا هاذ املعضلة ديال املوارد البشرية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

في  واإلجتماعي  اإلقتصادي  للمجلس  األخير  بالرأي  متعلق  سؤال 
املجال الصحي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعليختبيري:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألبخلملحترحأن،

السيد الوزير، بطلب من رئيس الحكومة قام املجلس االقتصادي 
دجنبر  في  الصحي  القطاع  يخص  فيما  بدراسة  والبيئي  واالجتماعي 
لتدارك يعني واحد املجموعة من اإلختالالت وبالتعميم   2013 سنة 
بين  التوازن  نوع من  الصحية، وخلق  الخدمات  في  للولوج  واملساواة 
املجال الحضري واملجال القروي، وأصدر هاذ املجلس عدة توصيات، 
تفعيل من هذه توصيات  تم  ماذا  يعني  الوزير  السيد  نلتمس منكم 
إلى حد الساعة؟ وخاصة في شقها الجهوي، ألن من التوصيات التي 

جاء بها املجلس، اإلستثمار في كافة املوارد البشرية، وإضفاء الصبغة 
الجهوية على قدرات التكوين والتوظيف، وهذا هو املشكل الحالي املوارد 

البشرية، وتثمين الطب العام، وإقرار تدابير تحفيزية، إلخ...

الشأن؟  هذا  في  تفعيله  تم  ماذا  نسائلكم  الوزير،  السيد  إذن 
في  بنيتوهم  ديال املستشفيات   2 الثالثة على واحد  للمرة  وأسائلكم 
الريش وفي ميدلت، ونعطيكم 3 أشهر إضافية غير حددونا أجل نهائي 
إلنهاء أشغال هاذ املستشفيات، وكذلك نثيرو اإلنتباه ديالكم إلى ما 
تثيره يعني هاذ الضجة ديال الجمرة الخبيثة في املنطقة ديال إملشيل 
من يعني تساؤالت ديال السكان وإن كنتم يعني ربطت األمر بمصالح 
وزارة الفالحة والتلقيح، ولكن الناس هما اللي تيمرضو، وهما تيعرفو 
غير السيد وزير الصحة اللي هو مسؤول بطبيعة الحال على القطاع، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

غنحاول  ولكن  الوقت،  ديال  شوية  خاصها  اللي  عميقة  أسئلة 
بعجالة، فيما يخص التقرير ديال اللي شرتي ليه فبكل تواضع بكل 
صراحة أنا شاركت فيه شخصيا وشاركت فيه الوزارة فلم يأت بجديد 
فيما يخص التشخيص اللي حنا متافقين عليه فأنا حضرت شخصيا 

داك النهار اللي تقدم فيه وكانت إجابات وتوضيحات إلخ.

غنركز على 3 وال 4 النقط:

أوال: نقط الضعف وال االنتقادات ديال املشروع بالنسبة لوزارة 
الصحة معقولة، تيقول هاذ ال�سيء البنيات التحتية للرعاية الصحية 
األولية هي موجودة فقط وخصوصا في القطاع العام، حنا متافقين، 
كاين  الصحية،  للخريطة  الخاص مهمش فحنا خرجنا  القطاع  يعني 
القانون 131.13 اللي تيلقى الشراكة بين القطاعين باش تدريجيا تتحل 

هاذ املعضلة.

ثانيا: جاب خصاص حاد في املوارد البشرية كما وكيفا اللي شرت 
اللي  القانون  هاذ  قريب  عما  أمامكم  غيجي  ربما  أمامكم  كاين  ليها، 
غناقشو فيه، فيما يخص الخريطة الصحية تيقول غير موجودة هي 

موجودة جات من بعد.

ثالثا: تيدوي على غالء األدوية، وكاينة سياسة دوائية وطنية دابا 
إيال مشينا في اتجاه تخفيض ثمن األدوية، كاين التغطية الصحية اللي 

تيقول حنا غاديين في التغطية الصحية الشاملة.

سنة  هادي  فبدينا  كاينة  فهي  للتكوين  الجهوية  الصبغة  أخيرا، 
مستشفيين  يخص  فيما  جهة  كل  صعيد  على  واملباريات  التوظيف 
ديال الريش وديال ميدلت أعدكم كما وعدتكم حنا في املراحل األخيرة 
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ديالهم، فيما يخص الجمرة الخبيثة حنا ما عمرنا قلنا بعدا بال ما�سي 
مشكل ديالنا راه مشكل ديال وزارة الفالحة، حنا خدامين يد في يد راه 

كاين سؤال وغيجي األوان باش نجاوب على هاذ السؤال، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ إذن ننتقل إلى، تفضل 
أ السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةسيمأ:

السيد الوزير، حنا الزلنا ننتظر الوعد ديالكم بالزيارة إلى مدينة 
القصر الكبير، وااللتزامات ديالكم اللي واعدتونا بها هللا يجازيك بخير، 
بغيناكم تكملوا معانا املدينة في أمس الحاجة لداك ال�سيء اللي تذاكرنا 
عليه، كأطر، الطاقم ديال التمريض، بعض األطباء اللي اآلن راه حنا 
باقيين كنعانيو توجيهات العرائش، توجيهات من طنجة من الرباط، هللا 
يجازيك بخير واش ما�سي دابا اآلن وصل الوقت اللي خاصنا نحسمو في 
هاذ األمر هذا، ألن صبحات ضرورة ملحة باش يمكنا نفكوا هاذ املشكل 
وخاصة إقليم العرائش بصفة عامة نقولك أو الجهة، ولكن األولويات 
هي اللي بغينا نذاكرو عليها معاكم باش حتى املواطن يحس على أن 
الجانب الصحي راه كاين، والعناية راه كاينة ألنه نحن في مدينة القصر 
الكبير نعاني كثير من هاذ الجانب، ألن راه كاين خصاص باالعتراف 

ديالكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

بزاف ديال الناس والسادة البرملانيين كيبغيو أنني نزور، ما كرهت 
شراه غندير ما أمكن صحيح قلت لك غادي نزوره، ولكن هللا غالب نهار 
تيمكن لي تنم�سي وراه ما يمكنليش تنحاولو ما أمكن أعدكم مرة أخرى 
وإن شاء هللا هاذ النوبة هذه غنجي وغنذكرو على هاذ املشاكل ونلقاو لها 

تدريجيا الحلول املالئمة إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال عن الوضعية املزرية التي آل إليها مستشفى سانية الرمل 
بتطوان للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخسميرةخلةقةسمي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير املحترم، وضعية مزرية تلك التي آل إليها مستشفى 
استعجالية  وإجراءات  تدابير  من  هل  تطوان،  بمدينة  الرمل  سانية 

لنهوض وتأهيل هذا املستشفى؟ وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

أنا ما متافق �سي مثال كلمة مزرية أوال هاذ السؤال أنا شفت وقتاش 
جاني جاء هذه 6 أشهر، في داك الوقت تتأكدوا في السؤال ديالكم أنه 
السكانير صحيح، في داك الوقت كان خاسر la carte مشاوا لها حتى 
للواليات، ولكن راه كاين بزاف ديال األمور تحسنات، في ما يخص مثال 
السكانير راه خدام، في ما يخص تدويو في السؤال ديالكم على ما كاينش 
أطباء األشعة هم كاينين 4 ديال األطباء األشعة، في ما يخص سيارات 
اإلسعاف كاينين 13 ما�سي كلهم فيهم 3 وال 4 اللي ما�سي واليني راه كاين، 
باش وكاين كذلك أنه توقيع اتفاقيات شراكة أمام صاحب الجاللة في 
أبريل 2014 اللي فيها تأهيل مستشفى سانية الرمل، وفيها بناء وتجهيز 
مركزين صحيين طابوال راه بدا بدات األشغال يوم 13 أكتوبر وكاين دار 
مورسيا اللي غيبدا في أواخر أكتوبر، وكاين كذلك أكثر من هذا وداك هو 
بناء مستشفى إقليمي جديد بتعليمات ملكية سامية باش حتى تطوان 
غتعرف تطور إن شاء هللا تدريجي في ما يخص التكفل بصحة املواطنات 

واملواطنين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلي السيدة النائبة، التعقيب لك.

لةمةئبلخلةسيدةخسميرةخلةقةسمي:

نتكلموا عليها اآلن هاذ  اللي غادي  الوزير، هاذ املعطيات  السيد 
املعطيات جديدة ما�سي ديال 6 أشهر السيد الوزير أنا قبل ما نجي، 
ألن احنا صحيح أن داك السؤال كان قبل، ولكن تتعرفو الظروف اللي 
ما خالتناش نعطيوا السؤال في الوقت قريب، غير هو املشكل هو هو 
السيد الوزير ولحد اآلن باقي ما تحلش كاين واحد العدد ديال املشاكل 
املستشفى ديال سانية الرمل كيف ما كنعرفوه راه مستشفى جهوي، 
كيكب فيه اإلقليم ديال وزان، الشاون، الفنيدق وتطوان، إذن الطاقة 
االستيعابية ديال هذا املستشفى ما بقاتش كتحمل، إضافة إلى نقص 
حاد في املواد البشرية، احنا السيد الوزير هاذ السؤال كنسعاو باش 
نشوفو الحلول يعني نشوفو الحلول مع بعضنا، كاينة يضطروا أن كاين 
متدربين اللي اآلن كيشتاغلوا داخل املستشفى كاين اللي تتكفل بهم 
الجماعات الحضرية وكاين بعض الجمعيات وكاين اللي كيشتاغلو يعني 
مجانا واحنا كنعرفوهم أنهم كيشتاغلوا بواحد الطريقة غير قانونية 
يعني داخل املستشفى، املشكل د maternité ، maternitéتم اإلصالح 
دياله قبل كانوا عندنا deux blocs كان واحد ديال césarienne وكاين 
 bloc ولكن رجع فيه maternité آخر ديال حاالت أخرى اآلن تصلح bloc
واحد احنا بغينا نزيدو للقدام فإذا به رجعنا للوراء، مع العلم أن كاين 
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واحد العدد ديال الشكايات، السيد الوزير احنا هاذ السؤال يعني كاينة 
الشكايات من عند املواطنين احنا اضطرينا نمشيوا للمستشفى باش 
نعرفو أشنا هو املشكل اللي كاين، سيارات اإلسعاف اللي كاينة السيد 
الوزير محطوطين هذه سنتين تشراو تقريبا ب 290 مليون فما فوق، 
ما عرفتش عالش اشنو السبب ألن اليوم باغيين األطباء وباغيين حتى 
الساكنة بمدينة تطوان تعرف وهذا تيشكل واحد املشكل، بالنسبة 
للمختبر، مختبر التحاليل السيد الوزير، كاين نقص في املواد األولية 

اللي نسميوها les réactives كاينة التحاليل السيد الوزير اللي هي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائبة املحترمة، انتهى الوقت املخصص لكم، هل 
هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

في ما يخص 2 القاعات اللي رجعات وحدة هذا قرار ديال املهنيين، 
بالعكس إيال بان للمهنيين أنهم غيزيدو قاعة أخرى، املشكل في املستشفى 
ما�سي قاعة، أنا أعدك السيدة البرملانية املحترمة اليوم غنشوف هاذ 
القضية إيال كان غنحتاجو 2 أنا ما عندي مانع ألن كاينة قلتي هذا هما 

املهنيين مشاو في هاذ االتجاه.

فيما يخص سيارات اإلسعاف تتعرفو تشراو صحيح ألن كان في إطار 
واحد ما�سي تشراو كسيارات إسعاف بوحدها، وشتو هاذي ياله أربعة 
أيام وال خمسة أيام بلي صاحب الجاللة أعطى االنطالقة ديال التكفل 
باملستعجالت في الجهة ككل، اللي فيها املروحية واللي فيها سبعة ديال 
الوحدات االستعجالية املنتقلة اللي تتشيري لهم، وبداو تيشتاغلو اآلن 

تدريجيا فيهم تنظن 2 وال ثالثة في...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال عن املوارد البشرية املختصة والتجهيزات الطبية الضرورية 
للوقاية واملعالجة من األمراض املعدية في إقليم كرسيف، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

السيد الوزير، السؤال يتمحور حول توفير الوسائل املادية والبشرية 
املختصة والتجهيزات الطبية األساسية، سواء في شأن األمراض املعدية 

أو األمراض األخرى، وتحديدا غنعطيكم ثالثة نقط السيد الوزير.

النقطة األولى تتعلق بوجود أطباء اختصاصيون ومعطلون في ذات 
وسائل  وال  عندوش مصلحة خاصة  ما  العيون  بحيث طب  الوقت، 
العمل، كذلك طب األطفال ال مصلحة خاصة وال وسائل العمل، طب 
األنف والحنجرة بدون وسائل العمل، طب األمراض الجلدية كذلك 
باش  وسائل  عندهم  ما  وفقط  الفحوصات  كيديرو  غي  األطباء  هاذ 

 dopplerبغينا إيال  بالصدى  الفحص  أيضا  يديرو عمليات جراحية، 
خصنا نصيفطو ليه لفاس هذا إشكال.

النقطة الثانية تتعلق بكون ما عندناش قسم اإلنعاش، عندنا 45 
سرير فيه الطب العام، طب األطفال، طب السل، طب النساء والتوليد، 
املستشفى اإلقليمي ديال كرسيف بحالو بحال جوطية فهاذ 45 سرير، 
وفهاذ الصدد وضعنا رهن إشارتكم قطعة أرضية محفظة من أجل بناء 

مستشفى إقليمي جديد فين وصل؟

النقطة الثالثة السيد الوزير وهي الخطيرة جدا، هي أن املستشفى 
على مستشفيات  ديالو  املر�سى  كيحيل  ملي  ديال كرسيف  اإلقليمي 

أخرى، سواء في تازة أو فاس أو في وجدة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب الكلمة للسيد الوزير، انتهى الوقت املخصص 
لكم، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

أكثر من هاذ ال�سي كنت ناقشته مع السيد النائب املحترم وعارف 
الجواب ديالي، كانت الجواب اتفقنا عليه بأن مستشفى صغير ديال 45 
سرير متفقين ما يمكنش يحتوي جميع املصالح، خاصة طب األطفال 
اللي شرتي ليه، كلنا طلبنا الوعاء العقاري يتعطى لينا ودابا الدراسات 
بدات باش غنبنيو مستشفى جديد، كنتم طلبتوا سكانير في إطار شراكة 
اللي  اإلنعاش  على مصلحة  كتدوي   ،2014 منذ  ديالو  التشغيل  بدا 
كتبنى حاليا وصلت %90 ديال األشغال مثال ما فهمتش، يعني هاذ ال�سي 
كل�سي غادي كاين بالشراكة معكم، والوعاء العقاري أعطيتوه لنا احنا 
غاديين، ما يمكنش راك تتعرف البني ديال مستشفى ما تيتبناش في 

بضعة شهور، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي في نفس السؤال؟ إذا لم يمكن نمر 
إلى السؤال املوالي، سؤال حول الخصاص في الكثير من املستوصفات 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم 

االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلملالحي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، تعاني البوادي املغربية من الخصاص في الكثير من 
املستوصفات ماذا أنتم فاعلون السيد الوزير؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير.
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لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

راه  نبنيو  فين خصنا  املحترم؟  النائب  السيد  فاعلون  نحن  ماذا 
تنبنيو، فين كاينين اللي ما فيهمش املوارد البشرية تنحاولو قصد اإلمكان 
أنه غادي يكون أطر طبية وال تمريضية والتجهيزات البيوطبية تدريجيا، 

تنحاولو قد املستطاع على حساب اإلمكانيات اللي عندنا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد النائب في إطار التعقيب، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلملالحي:

السيد الوزير، البادية املغربية تعاني الكثير وبالخصوص في الجهة 
ديال  املجموعة  واحد  املثال  نائية على سبيل  اللي هي  املناطق  ديال 
الجماعات في اإلقليم ديال تطوان اللي منها الجماعة ديال بني سعيد، 
وهاذ  منصور،  علي  أوالد  ديال  الجماعة  الخروب،  ديال  الجماعة 
الناس هادو السيد الوزير كلهم يعني في ظل اإلمكانيات اللي هي يعني 
مفقودة،كلهم تيلتاجأو لواحد املستوصف اللي هو موجود في املدينة 
ديال واد لو واللي في الحقيقة يعني املستوصف ما كيقدرش يلبي هاذ 
املجموعة ديال الحاجيات بحكم على أنه ما كاينش أدوية، كاين طبيبة 
واحدة، كاين إشكالية اللي احنا كنتكلفو بواحد املجموعة ديال الحاالت 
السيد الوزير اللي هي في الحقيقة أصبحت عبء على الجماعة الترابية 

ديال املدينة ديال واد الو.

ولهذا السيد الوزير، حنا كنطلبو منكم على أنكم باش يكون عندكم 
واحد التدخل عاجل، ألن اإلشكالية ما�سي غير ديال التدخل العاجل، 
بل هناك مستوصف اللي الزوار اللي كيجيو للمدينة ديال واد الو اللي 
كيفوقوا واحد 130.000 نسمة، وهذا إشكال السيد الوزير اللي يؤرق 

الجماعة، ألن حنا اللي كنتكلفو باملصاريف ديال واحد املجموعة ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم. هل هناك من تعقيب إضافي في نفس 
السؤال؟ الكلمة للسيد الوزير تفضل، عفوا، عفوا، تعقيب للفريق 

االستقاللي.

لةمةئبخلةسيدخحيمأنخعميري:

زرتم  لكم  سبق  الوزير  السيد  باش،  بغيت  غير  الوزير  السيد 
في  كيخص  اللي  الخصاص  ديك  بأنه  وأوعدتمونا  زاكورة،  إقليم 
االقليم غتعوضوه، إال أنه السيد الوزير باقي ما شفنا �سي حاجة، باقي 
القروية خاويين  الجماعات  ديال  القروي  العالم  ديال  املستوصفات 
السيد الوزير، وخاصة املستوصف ديال الجماعة محاميد الغزالن اللي 
كتواجد على الحدود وكتعرف كثافة سكانية وحركة سياحية مهمة. 
الطبيب مافيهاش السيد الوزير، وكذلك جماعة تغبالت اللي كذلك 

كتواجد على الحدود املغربية ومافيهاش الطبيب، السيد الوزير طب 
في املستشفى  اإلنعاش خاسر ماخدامش، طب األطفال ما خدامش 
معطلة،  ديالها  األغلبية  الوزير  السيد  اإلسعاف  سيارات  اإلقليمي، 
اللي  كارثي  بوضع  يبشر  الوزير  السيد  عامة  لزاكورة  الصحي  الوضع 
خصكم تنقدوه وربما عجزتم على باش تنقذوه، وكنتمنى منكم السيد 

الوزير باش تشوفوا �سي حل عما قريب، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

بالنسبة إلقليم زاكورة، السيد النائب املحترم كنتي حاضر نهار جيت، 
كلما وعدت به وفيت. كل �سي داك ال�سي اللي قلت غيجي في التجهيزات ... 
كل�سي جا. إيال كانت �سي حاجة أخرى حنا مستعدين كنحاولو ما أمكن، 
باش نكون واضح، إلى كاين �سي حاجة قولها ليا اللي قلتها في االجتماع 

وما جاتش، إيوا أنا كنقولك.

أما فيما يخص تطوان كاين 37 مركز صحي. واد لو كان مركز صحي 
كبير اللي كان الطلب ديالكم السيد النائب تم التوسيع ديالو درنا فيه 
مستعجالت القرب. هاد ال�سي اللي كتقول الخروب وبني سعسد، هادو 
ما مسدودينش، خدامين مافيهومش األطباء، ولكن في واد لو كانوا 2 ديال 
األطباء، وحدة توفات هللا يرحمها ويوسع عليها، ولكن حنا كنواعدوكم 
بأن حتى هي غادي...، كنمشيو تدريجيا، ولكن ما يمكنش نقولو 37 مركز 
صحي في اإلقليم، انتم السيد النائب فالعام اللي داز طلبتي لي سيارة 
اسعاف سيفطناها لك، ما�سي طلبتي هذا راه حق، وكنحاولو ما أمكن 
نلبيو يعني داك ال�سي اللي خصكم تدريجيا. فيما يخص املوارد البشرية، 

فيما يخص سيارات اإلسعاف، فيما يخص اآلليات...،شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال حول املعاملة داخل املستشفيات للسيدات والسادة النواب 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخحسةنخلةكةبي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

لةسيدخلةأزي3،

لةسةدةخلإلخألنخلملحترحأن،

السيد الوزير، رغم املجهودات املبذولة لتحسين الوضعية الصحية 
ال زال املواطن يعانون من سوء املعامالت داخل بعض املستشفيات 
التعامل  وسوء  والزبونية  باملحسوبية  املطبوعة  ببالدنا  العمومية 
والتواصل مع املر�سى، خاصة القادمين من املناطق النائية والحاالت 
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املستعجلة. وهو ما يحرمهم من حقهم الدستوري في التطبيب والتداوي 
وولوج املرافق العمومية على أساس املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص 
بعيدا عن مظاهر التمييز. لذا نسائلكم السيد الوزير: هل بادرت الوزارة 
في اتخاذ التدابير املناسبة لتحسين املعاملة وحسن االستقبال داخل 

املستشفيات ببالدنا. شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

فهاذ املوضوع هذا، منطق الوزارة، عمل الوزارة ما�سي حيث أنا 
فيها منذ االستقالل، ليس هناك أي تمييز بين املواطنين للولوج، ولكن 
السلوكات  تتكلم على بعض  إذا كنت  النائب  أنا متفق معك السيد 
املنعزلة هنا وال هنا في املستشفى، وأنتما كتالحظو أن الوزارة ال كيفما 
كانت وال حاضرا كتضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه 
العبث بمصالح املواطنين وخاصة الصحية، فإيال خذينا إلى ديسمبر 
2014، قامت الوزارة ب 264 مهمة تفتيش ديال املصحات الخاصة، 
115 مهمة تفتيش املصالح الصحية العمومية و2657 معالجة شكايات 

ديال الوزارة من لدن املواطنين.

وأعدكم أن وزارة الصحة لن تتراجع في معاقبة كل شخص ثبت 
باألدلة امللموسة أنه أخل بالقانون ومن بين ذلك التعاطي بالرشوة وال 

التمييز وال...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخحسةنخلةكةبي:

شك3لخلةسيدخلةأزي3خلملحتر9،

السيد الوزير املحترم، هاذ السؤال هذا حنا جينا به باش نتكلمو 
على املسألة ديال األداءات في املستعجالت ديال جميع األطباء في بالدنا، 
املستعجالت كتعطى فيه مؤخرا تتعطى لألداءات، هذا السيد الوزير 
غير صحيح، أو نتكلمو السيد الوزير على املستشفى ديال الحسن الثاني 
بأكادير، اللي كيتوجهو ليه الناس من جميع األقاليم ال من تزنيت ال 
من طاطا وال من كلميم وال تارودانت، السيد الوزير هذا املستشفى في 
وضعية مزرية، في وضعية كارثية السيد الوزير، ال من حيث أنا كنتكلم 
معاك السيد الوزير باش راه خاصك تزور السيد الوزير تشوف تما، راه 

ال إله إال هللا أو صافي السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل  لكم،  املخصص  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل السيد النائب، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخإدريسخقشةل:

السيد الوزير، فعال هناك معاملة سيئة بالنسبة للمستشفيات، 
ولكن ما يمكنشاي نرجعو كل�سي للممرضين وال بالنسبة لألطباء وال هذا 
ألنه هذاك الخصاص اللي كاين بكثرة في جميع املستشفيات وبأغلبية 
املستشفيات هو اللي كيجعل لألسف اللي كنلقاو ممرض في جناح في 
40 مريض كنلقاو ممرض واحد،  الديمومة، في جناح كيحتوي على 
غادي  املمرض  وهاذ  الطبيب  هاذ  كيفاش  وطبيب؟  ممرض  كيفاش 
يمكن لو يتعامل مع هاذ املواطن؟ ما زاد في الطين بلة هي املوارد وكثير 
ي بدينا هاذي خمس سنين وأنتما كتقولوا 

ّ
من األمور. السيد الوزير مل

لينا بأن هناك غياب...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيد الوزير لكم الكلمة.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

كيف قلت في هذه القبة املحترمة بأن املشكل ديال الصحة هو 
املمرض، ما عمرني قلت هاذ ال�سي، تتقول ليا إيال كان �سي حاجة ما 
مشياش راه املمرض، ال املمرضين تيقومو بواجبهم ال هما ال األطباء 
جميع املهنيين جلهم نزهاء شرفاء أو تيقومو بعملهم، ألن كاين نقص 
حاد صحيح، أو جبنا ليكم اقتراح وغانتناقشو فيه باش غادي نحلو جزء 

من املشاكل، ما يمكنش لنا نحلو جميع املشاكل.

في ما يخص مستشفى الحسن الثاني، فأنا هاذ القضية ديال حالة 

مزرية، حالة يعني بحال اللي كنسمع كول�سي بحال ايال ما كين والو، 

كاين مشاكل صحيح، كاين نقائص صحيح، كاين اختالالت صحيح، 

واليني ما يمكنش نقولو ما كاين حتى حاجة.

وأخيرا أنه في الجنوب اللي قلنا أحسن حالة ألن دابا إلى يومنا هذا 

من  سامية  بتعليمات  كتعرفوا  جامعية،  مستشفيات  خمسة  كاين 

صاحب الجاللة، كاين مركز صحي جامعي في طنجة، أو كاين كذلك بدا 

اللي بدات األشغال تدريجيا باملركز الصحي الجامعي ديال أكادير باش 

غيعوض ذاك املستشفى الجهوي ديال الحسن الثاني شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال آني عن مالبسات مشروع الخدمة الصحية الوطنية للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة. تفضل السيد 

النائب، عفوا السيدة النائبة، نقطة نظام، خير إن شاء هللا.
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لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبأولنأخرئيسخف3يقخلةعدلةلخولةكمميلخ
)نقطلخنظة9(خ:

103 من  املادة  خيرا، دائما ما كاين غير الخير.. طبقا ملقتضيات 
بنفس  توجهنا  بأننا  الرئيس،  السيد  إليكم  نتوجه  الداخلي،  النظام 
السؤال في وعندي كل األمور املتعلقة به، في 2015/10/16 تحت رقم 
9956 كسؤال آني توجهنا به يوم األربعاء املا�سي ولم يبرمج، حنا بحثنا 
ولقينا بأنه دخل في 2015/10/16 لكن لم يبرمج. كان اتصال مع السيد 
غادي  الوزارة وحنا  في  يبحث  غادي  املوضوع طبعا هو  الوزير حول 
نبحثو هنايا في هذا املجلس العزيز علينا ولكن هاذ ال�سي منكر، لذلك 
حنا كنبهو مرة أخرى أن األسئلة اآلنية يجب أن نتعامل معها بنوع من 

املسؤولية شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة النائبة، طرحي السؤال ديالك تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخبش3ىخلملةةكي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، مع استمرار اإلضرابات في كلية الطب بات من املؤكد 
بالنتائج  أنكم واعون  بأننا نسير نحو سنة جامعية بيضاء، وال شك 
السلبية لهذه الوضعية الكارثية. فما هي التدابير املتخذة لتجاوز هذه 

الوضعية املكلفة على جميع املستويات واألصعدة؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

..اقتراح في مجموعة من األفكار، هاذي مبادرة حكومية باش نأكد 
على هاذ النقطة هاذي قبل ما تخرج كان نقاش بيني وبين الوزراء وبين 
السيد رئيس الحكومة اذاكرنا على مجلس الحكومة األول، اذاكرنا في 
مجلس.. فمبادرة حكومية اللي من ورائها شنو هو؟ نحلو املشكل ديال 
النقص العددي والنقص سوء التوزيع اللي كاين، فهاذي أفكار قابلة 
للنقاش، قابلة للتغيير، قابلة للحذف إيال كان �سي حد تيتناقش وعندو 
أفكار أحسن من هاذي وال بغا نبدلو وناخذو النص النص إلخ.. فقابلة..

اللي خاصك تعرفي السيدة النائبة املحترمة، أنا واعي بهاذ ال�سي اللي 
قلتيه، أن الحكومة اليوم أقول الحكومة خرجات بيان حكومي اليوم 
تتشير لهاذ ال�سي والحل أشنو هو الحل؟ هو الحوار، الحل هو الحوار 
فحنا من هاذ املنبر ما عمرو جا �سي واحد يتحاور وال بغا يشوفني وال 
غيذاكر معانا في الوزارة حول هذا املوضوع ورفضنا، بالعكس من دابا 
أي وقت اللي كان كيجيه نستقبله ونحاوره هاذ ال�سيء اللي كاين، واليني 
قابلة للنقاش ويعني الديمقراطية قبل عليا الفكرة ديالي نقبل الفكرة 

ديالك، قبل لي اإلستراتيجية ديالي نقبل والنقاش أحسن وهو اللي غادي 
يتناقش، أما غادي تجي تقول ليا ما ندخلش من عندك حتى تحيد هاذي 
راه مبقاش هاذ ال�سي اللي نقولو، وحنا مستعدين للحوار في أي وقت 

ونتمناو يكون خير إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخبش3ىخلملةةكي:

السيد الوزير اللي تيتبين لينا من خالل املعطيات املتوفرة لدينا أن 
الوزارة املسؤولة على القطاع ال ترغب في التوصل على حل مالئم ير�سي 
جميع األطراف، بل إنها تتمادى في فرض سياسة األمر الواقع. صحيح 
أن الوزارة تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى املوارد البشرية وتقديم 
املناطق املحرومة  في  في املجال الصحي وخاصة  الخدمات األساسية 
والنائية، لكن هل فرض الخدمة اإلجبارية على الخريجين حل ناجع 

لحل هذه اإلشكالية؟

عليكم السيد الوزير، أن تقدموا األجوبة الدقيقة للمضربين أي 
مصير ينتظرهم بعد الخدمة اإلجبارية؟ وما مدى استفادة الساكنة من 
الخدمات الصحية األساسية في غياب البنيات والتجهيزات األساسية؟ 
للمواطنين  يمكن  وهل  الجدد؟  للخريجين  املحفزة  العوامل  هي  وما 
اإلستفادة من خدمات هؤالء الخريجين املفتقرين إلى الخبرة والتجربة؟ 
ال ينبغي اإللتفاف على املشكل بترهيب املضربين أو التشكيك في وطنيتهم 
بل عليكم السيد الوزير أن توفروا الشروط الضرورية لقيام الخريجين 

الجدد بعملهم في أحسن الظروف.

ترقيعي  حل  مجرد  اإلجبارية  الخدمة  مشروع  أن  تعلمون  أنتم 
لتجاوز إشكالية املوارد البشرية، ال يدخل في إطار سياسة اجتماعية 
متكاملة تستهدف اإلرتقاء بمستوى الخدمات وتوفير البنيات التحتية 
والتحفيزات، السيد الوزير لتحقيق عدالة صحية على املستوى الوطني 
ال يمكن اختزال إشكالية املنظومة الصحية في مشكل املوارد البشرية 

فقط وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبأولنأخرئيسخف3يقخلةعدلةلخلةكمميل:

لةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، أنا أعتقد بأن املفتاح ديال هاذ املشكل كما قلتم هو 
الحوار، حنا كذلك عقدنا لقاءات مع املمثلين ديال الطلبة واملمثلين 
كفرقاء  نحن  كنظن  أنا  الحوار.  على  منفتحون  هم  األطباء،  ديال 
مستعدون للوساطة لكن يجب أن نستحضر جميعا املصلحة العليا 
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للبلد، املصلحة العليا لألطباء واملصلحة العليا للمواطنين، إذا اشتغلنا 
على هاذ ال�سي كامل كنظن بأننا غنلقاو حل، دابا هادي مسودة باقي 
حنايا ما جاتناش للبرملان لكي نقول رأينا النهائي فيه ولكن أعتقد حتى 

في هاته املرحلة نحن مستعدون وقد اخبرنا كل األطراف بذلك شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر في املوضوع، تفضل السيد النائب 
املحترم.

لةمةئبخلةسيدخإدريسخلة3ضألني:

الحوار،  هو  ديالو  الحل  فعال  هذا  املوضوع  هاذ  الوزير،  السيد 
والحوار يمكن وصل لواحد املستوى يعني جد متقدم، واملجهود اللي 
كتقومو به حنا كنتابعو هاذ ال�سي واملجهود اللي كتقومو هو مجهود اللي 
كنحييوكم عليه وكنتمناو.. وما عمرو كان في �سي حكومة أو في السابق 
بأن وزير هو كينزل لطاولة ديال الحوار وكيفتح الباب ديالو للحوار، 
كان غير قيدوم فواحد الوقت معين ما كيستقبلش الحوار كان مسؤول 
بسيط ما كيستقبلش الحوار، اآلن فهاذ الحكومة هاذي وفي عهد هاذ 
الوزير هذا الحوار مفتوح على مصراعيه واملصلحة الوطنية فوق كل 
بعض  هناك  وكاين  املواطنين  ديال  املشاكل  نحلو  وخاصنا  اعتبار، 
املغالطات السيد الوزير خاص التوضيح ديالها، كاين اللي كيروج بأنه...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم. الكلمة للسيدة 
النائبة في إطار التعقيب، تفضلي تعقيب إضافي تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخحسمةءخوبأزيد:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

حنا نأسف أن الحكومة مرة أخرى تعبر عن عجزها وضعفها في تدبير 
ملفات بهذه األهمية، وتدخل في مواجهة مع خبراتها وكفاءاتها وخريجي 
جامعاتها املغربية. ساءنا كثيرا سوء هاذ التدبير، واللجوء بعد ذلك إلى 
حوار، أتصور أن هذا الحوار كان يجب أن يفتح سابقا قبل أن نشكك 
أسرنا املغربية واملنظومة املغربية برمتها واملجتمع املغربي في كفاءاته. نعم 
الخدمة الوطنية واجب وطني، ولكن الحفاظ على كفاءاتنا وتيهئ ظروف 
مواطنة ومشاركة حقيقية في خدمة هذا الوطن ليس حسب تصور 
أحادي للحكومة كما دبرت به كل امللفات السابقة، الحكومة فشلت 
في التشاركية، تفشل اآلن في الحوار ونتأسف بكل صدق أننا عّرضنا 
عقول املغاربة وخبراتهم وأحسن كفاءاتهم ألن تخرج إلى الشارع وأن 
تهجر الجامعة كما عملتم على تهجيرهم من املؤسسات االستشفائية، 
الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها عيب وأتأسف على العبارة أال يجد 

كفاءات بحال هاذي مخاطب داخل الحكومة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

يعني  النائب تفضل..  السيد  هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
املعارضة-األغلبية ولكن حتى حد ما هز يدو ما كاين باس، نحن في إطار 
الحوار املفتوح وللحكومة ولباقي فرق األغلبية أيضا إمكانية أخذ الكلمة 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

حنا كنعتبرو هذا واحد املوضوع عندو واحد األهمية بالغة جدا، 
وأن التدبير الحكومي لهاذ امللف يجب أن يراعي هذه الخصوصية.

نحن على علم بأن هناك تفاصيل مخلة باملساواة، مخلة بالعدل 
وهي التي تسببت في القلق السائد لدى أوساط املهنيين ولدى أوساط 
الطلبة، السيد الوزير الحوار لحد اآلن يمكن نأكد لكم أنه ما ناجحش 
ونحن نأمل من حكومة الحوار أن تضمن شروط إنجاح هذا الحوار ملا 
فيه صالح العامة، نحن مع »يجب أن يكون الجميع في خدمة املواطن« 
هاذي واحد املعادلة وواحد القاعدة أساسية، ولكن يجب أن نضمن 
شروط توفر هاذ العنصر سواء على املستوى املادي سواء على املستوى 

املعنوي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هذا  إطار  في  آخر  متدخل  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
املوضوع؟ إذن الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيبات.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

أنا أوال أستغرب ألن بعض اإلخوان واألخوات تيدخلو وزعما هاذ 
ال�سي ما عمرنا ما قلناه حنايا، بحال دابا األخت الزميلة تتقول بيال درتو 
وفعلتو تتطرحي بعض األسئلة وهاذ ال�سي ما كاينش، وهاذي مجموعة 
أفكار ما صيفطنا ليكم ال قانون ال مشروع، مسودة مشروع أفكار اللي 
لهيئة  الوطني  املجلس  على  عرضناها  اللي  النقابات،  على  عرضناها 
األطباء، اللي عرضناها على الجميع باش يعطينا الرأي بعد األول باش 
نشوفو هاذ املسودة فين غادة. وهاذ األفكار خالفا ملا تقولينه السيدة 
النائبة املحترمة، كل�سي داك�سي اللي تتقول جيه وهاذ املسودة د األفكار 

جهة أخرى، ما�سي هو هاذ ال�سي اللي كاين، هاذي النقطة األولى؛

ثانيا، الحوار تنقول ثانيا الحوار ثالثا الحوار، فحنا إيال ما كانش 
الحوار اليوم األول ما�سي حنا، يمكن لنا نرجعو للتاريخ أول يوم طلبوا 
لقاء اعطيناهم اللقاء، أكثر من هذا اعيطانهم لقاء في داك الساعة 
قالوا لك حتى نهار اإلثنين ما داروهاش كان عندهم أشغال كان العيد 
إلى آخره... فما فهمتش أنا شنو هو املشكل، فحتى نسمعو بعدا شنا هو 
هاذ االقتراح، حتى نسمعو الرد ديال النقابات، حتى نسمعو الرد ديال 
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البرملانيات، مجموعة أفكار اللي قلنا ها األفكار قابلة للتعديل، قابلة 
للحذف، قابلة للنقاش يمكن لنا نحيدوها نبذلوها ما فهمتش أنا إيال 
كان �سي حد عندو بديل، فالحوار كاين آخر يوم اللي درنا فيه الحوار كان 
معانا السيد الداودي وزير التعليم العالي هذه 3 أيام استقبلناهم عاود 
ثاني الوقت الكافي، استقبلهم عاود ثاني هو في العشية وفي اللي عندو في 
املكتب، يعني حنا مستعادين واليوم خرج بالغ حكومي تيأكد أنه بغينا 
نحافظو على داك�سي اللي خصهم يتعطاو للطلبة والداخليين واملقيمون 

داك�سي اللي خاص يتعطى للمواطن كذلك.

فالحوار كاين، اللي بغى يتحاور حنا مستاعدين، ولكن ما نبقاوش 
ي كنسمع 

ّ
نقولو �سي حوايج اللي ما كاينينش في املشروع هي أفكار أنا مل

دروس تتعطى ليا في التشاركية وفي هاذ املنبر هذا على القانون 131.13 
اللي تيدار على هاذ القانون وإقصاء وزارة الصحة اللي جابت املشروع، 
وما يبقاوش يوري ليا شنا هي التشاركية يبدا بعدا براسو، نتشاركو 
جميع انت كتدير بوحديك تتسد عليك منين أنا ما عنديش الحق، ال 
هللا يخليكم خصنا نكونو شوية.. الحوار كاين اللي بغى يتحاور يجي وال 

نمشيو عندو حنا ما عندنا ما.. شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال آني متعلق بتوفير مصل داء السعر للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب

لةمةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق3وطي:

تتعملها  اللي  املجهودات  حول  هو  اليوم  سؤالنا  الوزير،  السيد 
السلطات الحكومية من أجل محاربة داء السعر؟ وشكرا.

لةسيدخرئسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

كيف تتعرفوا داء السعر la maladie rabique تتجي من العضان 
العالمي  الصعيد  فعلى  الكالب،  وخاصة  الحيوانات  ديال  خصوصا 
وفي  العالمي،  الصعيد  تتكون على  اللي  ألف حالة   55 تتكون حوالي 
املغرب تتكون حوالي عندنا 12-14 حالة سنويا في املغرب. اللي كاين 
السيروم  تيكون  الصحة  حفظ  مكاتب  يعني   les BMH في  املحاربة 
وتيكون اللقاح، عالش السيروم واللقاح؟ منين تيتعض اإلنسان خاص 
السيروم هو األول ألن السيرم تيكون عندو األثر ديالو فداك الوقت على 
كدير اللقاح هو هذا ولكن اللقاح األثر ديالو تيجي بضعة أيام من 9 أيام 
10 أيام للفوق، ولهذا السيروم خصو يتدار قبل. هاذ ال�سي موجود في 
مكاتب حفظ الصحة les BMH وملا تيكونو les BMH بعاد على الصعيد 
الوطني فهاذ ال�سي تيتعطى للمراكز الصحية، وهاذ les BMH واملراكز 
الصحية اللي موجود فيهم هاذ السيروم، اللي موجود فيهم هاذ اللقاح 

منذ سنوات هي حوالي 263 مركز اللي تتعمل بهم وزارة الصحة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق3وطي:

السيد الوزير، وضعنا هاذ السؤال وحنا نستحضرو الوفاة ديال 
الطفلة خديجة الطوب جماعة غياثة الغربية قيادة واد أمليل دائرة 
سنوات   6 عمرها  العمر،  مقتبل  في  الطفلة  تازة،  إقليم  أمليل  واد 
توفيت أمام أعيننا بعد ما عضها الكلب على واحد املدة د 15 يوم، هاذ 
الطفلة يا ما تغنت بالنشيد الوطني هي والزميالت ديالها، يا ما تغنينا 
نحن جميعا دستور 2011 اللي تيحمي أرواح املواطنين واللي تيربط 
املسؤولية باملحاسبة ولكن توفيت الطفلة دون أن تحرك ساكن. ولهذا 
السيد الوزير، حنا اسمعنا بإمعان األجوبة ديالكم وانتما تتجاوبو على 
السادة النواب، أرخص حاجة عند هاذ الحكومة هي أرواح املواطنين 
يعني التجهيزات غالية، األطباء مكلفين يعني أرخص حاجة هي أرواح 

املواطنين اللي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما كاينش 
تعقيب إضافي، انتهى الوقت املخصص لكم السيد الوزير. سؤال آني 
عن انتشار مرض الجمرة الخبيثة بإقليم ميدلت للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، أحد السادة النواب من 

فريق العدالة تفضل.

لةمةئبخلةسيدخحممدخبأشنيف:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة للحد من 
انتشار وباء الجمرة الخبيثة في بعض مناطق إقليم ميدلت، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

الجمرة الخبيثة هو واحد املرض اللي تينتقل من الحيوان لإلنسان، 
ما عمرو تينتقل من اإلنسان لإلنسان، اللي عموما املنظمة العاملية 
للصحة على الصعيد العالمي ال فرنسا ال أستراليا، ال الواليات املتحدة 
كان حوالي أكثر من 2500 حالة سنويا، في املغرب تتكون عندنا 14 حتى 
ل 20 حتى ل 25 حالة كلها سنويا. فشنو تيدار في هذه الحاالت؟ أنه 
أوال التكفل باملريض تيكون التكفل باملضادات الحيوية وتنتكلفو كذلك 
ثالثا  آخره...  إلى  والجيران  اآلباء  يعني  املريض  ديال  باملحيط  التكفل 
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تيكون اللقاح ديال الحيوانات إما للمحاربات السريعة للقطيع املريض 
اللي شاد فيه املرض وال على الصعيد الجهة كلها وفهاذ الجهة د ميدلت 
حوالي 150 ألف رأس من القطيع اللي بداوا اآلن يعني اللقاح ديالو، 
وتتبقى املراقبة النشيطة ديال األقارب وجيران املريض اللي حتى هما إيال 
اقت�سى الحال تنعطيوهم هاذ املضادات الحيوية مدة 12 يوم وتيزورهم 
ممرض وإال طبيب إذا اقت�سى الحال يوميا باش يتبع يعني هاذ املراقبة 

النشيطة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب أحد السادة النواب، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخعزيزةخلةقمدو�سي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير املحترم، نقدر عاليا ما تقومون به من مجهودات هامة 
على املستوى الوطني، لكن نأسف أنه على مستوى املغرب العميق ال 
زالت غير كافية. دائرة إملشيل بإقليم ميدلت عاشت في الفترة األخيرة 
الخطوبة  موسم  حتى  الخبيثة،  الجمرة  مرض  ورعب  هاجس  تحت 
املصابين  عدد  بسبب  وذلك  االحتجاج  بنكهة  مر  املشهور  السنوي 
املتزايد، وضعف االهتمام باألمر، تربية األبقار واألغنام في املنطقة من 
أهم الركائز االقتصادية وهذا املرض يهدد رأسمال الساكنة والوقاية 

خير من العالج.

هاته  مثل  ملجابهة  الحكومية  االستثمارات  برفع  نطالب  لذلك 
األمراض الطارئة واملفاجئة ألنها تؤدي أهم عنصر وهو العنصر البشري، 
وجود طبيب بيطري قار باملنطقة ضرورة ملحة، توفير لقاحات لألبقار 
واألغنام، املراقبة الصارمة للذبائح ومحاربة الذبيحة السرية، العناية 
الخاصة السيد الوزير والدقيقة باملستوصفات الصحية لتوفير األطر 
واملستلزمات الطبية بشكل كاف ودائم. السيد الوزير املحترم، موسم 
الرحل على األبواب ونتمنى تدخلكم العاجل واإليجابي حتى يمنع انتشار 

املرض في املناطق املجاورة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي في السؤال؟ ال 

أرى أن هناك تعقيب، الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةأردي،خوزي3خلةصحل:

أنا كنظن في ما يخص ما�سي تنتهرب من الحقيقة، في ما يخص وزارة 

الصحة فعمالت ذاك ال�سي اللي خاصو يتدار راه تدار، يعني هذا راه ما 

خصنيش منين تتدوي على املستلزمات الطبية هذا راه خصو فنيدة 

يعني تيخذو ciprofloxacin.pendant يعني 10 أيام 12 يوم.. وسولهم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

وشكرا  لكم  املخصص  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  لكم 
سؤال  أسئلة  عشرة  الوزير،  بالسيد  مرحبا  املنهي،  والتكوين  التربية 
عن مستجدات تدريس اللغة األمازيغية في الدخول املدر�سي الجديد 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، يتفضل أحد 

السادة النواب بطرح السؤال.

لةمةئبخلةسيدخوحمدخلألع3جخرئيسخلةف3يقخلاح3كي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

سؤال الفريق الحركي يتعلق بمستجدات تدريس اللغة األمازيغية 
املوسم  انطلق  معلوم  هو  كما  يعني  الجديد،  املدر�سي  الدخول  مع 
الدرا�سي الجديد، هناك مستجدات دستورية ومهمة خصوصا املتعلقة 
هناك  األمازيغية.  اللغة  ترسيم  حول  الخامسة  املادة  بمقتضيات 
املستجدات  الوطني حول  العام  الرأي  تساؤالت مطروحة من طرف 

املتعلقة بتدريس اللغة األمازيغية في املدارس الوطنية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضل.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

شك3لخلةسيدلتخولةسةدةخلةمألب،

شكرا على هذا السؤال الجد مهم، جوابا على ذلك الوزارة تبذل 
ت عدة مجهودات 

َ
مجهود كبير لتنزيل األمازيغية في القطاع وتدريسها، ُبِذل

منذ سنوات، هناك عدة مؤشرات على ذلك، أشير إلى بعضها هناك مثال 
عدة مكتسبات: هناك خمسة آالف أستاذ وأستاذة يدرسون األمازيغية؛ 
األمازيغية؛  اللغة  مادة  مكونات  يؤطرون  ومفتشة  مفتش   21 هناك 
أكثر من 550 ألف تلميذ وتلميذة يدرسون األمازيغية؛ هناك 11 ألف 
أستاذ وأستاذة استفادوا من التكوينات الخاصة بمجاالت تدريس اللغة 
األمازيغية؛ ثم هناك أكثر من 4200 مؤسسة تعليمية تدرس بها اللغة 
األمازيغية جزئيا أو كليا؛ كذلك هناك 20 مركز تكوين يقدم التكوين 
األسا�سي في األمازيغية؛ هناك إذن عدة خريجون في هذا املجال، الوزارة 
في إطار إذن متابعة تفعيل هاذ الورش تقوم اآلن بدراسة هي في مراحلها 
األخيرة حول تشخيص واقع تدريس األمازيغية وآفاق تطوريها كذلك. 
تنبغي اإلشارة كذلك إلى أن هناك إعداد الكتب املدرسية للسنوات 
الست األولى للتعليم االبتدائي ونعول في هذا املجال على دعم ومساعدة 

للمجتمع املدني لتحقيق هذا التفعيل عمليا، وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب؟ تفضل.

لةمةئبخلةسيدخوحمدخلألع3جخرئيسخلةف3يقخلاح3كي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ولكن نعتقد أن هناك مجهودات 
مع  خصوصا  كافية  غير  مجهودات  ولكن  الوزارة،  طرف  من  قائمة 
املقتضيات الدستورية الجديدة وخصوصا مع املادة الخامسة في طريقة 
تنزيل ما ورد في املادة الخامسة. إذن نحن نعتقد أنه فيما يتعلق باللغة 
األمازيغية في املدارس الوطنية وفي التعليم املدر�سي سواء على املستوى 
استراتيجية  هناك  تكون  أن  بد  ال  الثانوي  أو  اإلعدادي  أو  االبتدائي 
واضحة، موضوعية، واقعية وعقالنية. إذا لم تكن هناك استراتيجية 
عقالنية، وموضوعية وواقعية ال يمكن أن نصل إلى املبتغى، ألن تعليم 
اللغة األمازيغية في املدارس الوطنية يندرج ضمن استجابة لحق من 

حقوق املواطن املغربي، أوال؛

الثقافي  األمن  في ضمان  يمكن تسميته حاليا  ملا  ثانيا، يستجيب 
اللغوي  األمن  إطار ضمان  في  البديهيات  املسائل  واللغوي هاذي من 
والثقافي، كذلك ال بد أن تكون استراتيجية فيما يتعلق بفتح مباريات 
ألساتذة اللغة األمازيغية ونعتقد أن في السنوات املاضية على مستوى 
امليزانية ديال وزارة التربية الوطنية لم تكن هناك مناصب مخصصة 

لتكوين أساتذة متخصصين في هذا املجال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي في هذا 
السؤال؟ ال أرى، الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

إذن هناك مجهودات الوزارة منفتحة لجميع االقتراحات، الدراسة 

التي تكلمت عليها ستبين لنا املجهودات املبذولة والخصاص الحاصل في 

هذا املجال ونحن على استعداد إذن لبذل مجهود إضافي في هذا املجال، 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، هناك أربعة أسئلة لها وحدة املوضوع وكلها 

تنصب حول موضوع الدخول املدر�سي، أقترح عليكم أن تلقى جملة 

واحدة. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

السؤال،  بطرح  النواب  السادة  أحد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة 

تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبنخلةعيسةويل:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

لةسيدخلة3ئيس،

لةسيدخلةأزي3،

معه  حلت  ولكن  الجديد،  املدر�سي  الدخول  موسم  حل  قد  ها 
مجموعة من اإلشكاالت املعهودة من جديد واملرتبطة أساسا بثالث 
ومشكلة  املدر�سي  الزمن  تدبير  البشرية،  املوارد  تدبير  إشكالية  نقط: 

االكتظاظ.

للدخول  العامة  الظروف  عن  الوزير،  السيد  اليوم  أسائلكم 
املدر�سي، كما نسائلكم هل من إجراءات فعالة وجادة متخذة من طرف 

وزارتكم للتغلب على مختلف هذه اإلكراهات؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
السؤال،  بطرح  النواب  السادة  أحد  فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلةطةه3خشةت3:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

لةسيدخلة3ئيس،

لةسةدةخلةأزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألب،

السيد الرئيس، في إطار التحضير بطبيعة الحال والتهييئ لدخول 
مدر�سي ناجح، بطبيعة الحال تنتسائلو حنا تنسائلو الحكومة عن ما 
هي األمور التي اتخذتها الحكومة ليمر هذا املوسم في أحسن الظروف؟ 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 

االتحاد الدستوري، أحد السادة النواب، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبخلةسيدخو9خلةبمينخاحلأ:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن الدخول املدر�سي لهذه السنة وما 

يعرفه من إشكاليات في تدبير املوارد البشرية وظاهرة التفييض الناتجة 

عن ضم األقسام وكذلك عن االنخراط في منظومة اإلصالح شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخر ةع:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

لةسيدخلة3ئيس،

الوزير، ماذا أعدت وزارتكم لضمان دخول مدر�سي على  السيد 
األقل بأقل من مشاكل وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضل.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

لةسيدخلة3ئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

..السيد الوزير يمكنكم استخدام املنصة إذا أردتم.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على هاذ السؤال املهم واملطروح 
خالل فترة الدخول املدر�سي، سؤال يبين مدى العناية بهاذ القطاع، 
القطاع الذي تعلمون جميعا أن هو قطاع اإلثارة بكل امتياز وقطاع 
يعرف ضغط مستمر وبشكل دائم، قطاع يتحمل أعباء كثيرة تتزايد 
باستمرار وهناك مجهودات وتضحيات األطر اإلدارية والبيداغوجية في 

هذا املجال تساهم بذلك في تدليل كل الصعوبات.

في هذا املجال الدخول املدر�سي هناك مجهود جبار يتم القيام به 
بشكل متصاعد بشكل يتم تطويره باستمرار، مجهودات على مستوى 
أريد أن  التأطير وهنا  الولوج، على مستوى االستقبال، على مستوى 
أستغل هاذ الفرصة لتقديم كافة تشكراتي للسيدات والسادة األساتذة 
واألطر اإلدارية على املجهود الذي يبذل لتدليل كل الصعوبات سواء 
فيما يتعلق بظروف االستقبال بما ينعكس ذلك على التالميذ، سواء بما 
يتعلق بالنسبة لتدبير املوارد البشرية هناك مجهود يعتمد على الوسائل 
التكنولوجية الحديثة في هذا املجال وقد تمت هاذ السنة االستجابة 
لنسبة كبيرة النتقال األساتذة وتم حل كثير من املشاكل التي تتعلق 

بتلبية الحاجات املتعلقة بالخصاص في هذا املجال وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيدات والسادة النواب املحترمين فريق العدالة والتنمية، 
الكلمة لفريق العدالة والتنمية تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلاحقختسةر:

دخول  لضمان  املبكرة  االستعدادات  رغم  الوزير،  السيد  شكرا 
درا�سي موفق، تتجدد مجموعة من اإلشكاالت منها: االكتظاظ، منها 
النقص في األطر التربوية واملدرسين فال زالت بعض املواد الدراسية ال 
تدرس في جميع األسالك لحد اليوم، منها سوء تدبير الفائض في بعض 
منها  الجماعاتية،  املدرسة  مشروع  تعثر  منها  واألكاديميات،  النيابات 
االختالالت التي عرفتها بعض املؤسسات التي خضعت لإلصالح خالل 
العطلة الصيفية، منها النقل املدر�سي ما بين الجماعات القروية واملركز 

ثم هناك بعض التعثرات التي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

األصالة  لفريق  للتعقيب  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلةطةه3خشةت3:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، السيد الوزير واألخ الكريم 
أنا كنعرفكم وكنعرف االهتمام ديالكم بالتعليم وبقطاع التربية والتكوين 
بحكم املهنة وبحكم املمارسة، ولكن التعليم عندنا في البالد يعاني من 
عدة مشاكل. لستم املسؤول عنها ولكنها كاينة وواقع، فاملشكل األول 
ديال الدخول املدر�سي السيد الوزير، هو البنايات املدرسية، الوزارة 
فشلت في تدبير البنايات املدرسية إليجاد الحجرات واملرافق الصحية 
والداخليات الستقبال التالميذ والتلميذات وخاصة في العالم القروي. 
السيد الوزير ال أخفيكم سرا إن قلت لكم السيد الوزير، أقول لكم 
بأنه كاينة مدرسة جماعاتية اللي شاروا اإلخوان إلى التعثر ديالها مع إنها 
فكرة رائدة وجميلة وتحل واحد العدد ديال مشاكل التعليم وخاصة 
في العالم القروي من حيث الهدر املدر�سي، هاذ املدارس الجماعاتية 
كمشاريع، كبنايات تعرف مشاكل عالش؟ ألن األكاديميات اللي دبرتها 
ديال  للملف  التدبير  التدبير، ساءت  تحسن  لم  دبرتها  اللي  والوزارة 
البناء، صحيح على أن الناس ديال التعليم تيعرفو غير يقريو ما يعرفوش 
يبنيو وعطيو البني للي يستحقو واللي كيعرف ليه، اآلن واحد العدد ديال 
املشاريع ديال البنايات وديال الداخليات وديال اإلعداديات في العالم 
القروي متعثرة وراها مع املقاوالت في املحاكم إلخ... واملفتشيات جاو 
ولكن ما عرفناهم آش داروا التقارير ديالهم ما شناهاش والبنايات ما 
تحركتش واإلستقبال ما تهيأش وهذا مشكل عويص من املشاكل الكبيرة 
التي يعاني منها التعليم وخاصة في شقه ديال العالم القروي واملناطق 

النائية.
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إذن الحجرات ما وجدتش، الداخليات ما وجدتش، املرافق الصحية 
والرياضية.. هل يعقل السيد الوزير، والسيدات والسادة النواب، أن 
تكون مدرسة فيها 30 من رجال ونساء التعليم ما عندهمش املرافق 
الصحية، ما عندهمش املاء الصالح للشرب، ما مرتابطينش بالكهرباء 
عار هذا، وكيفاش يقراو فيها واحد 600 وال 800 ديال التالميذ كيفاش 
غيقراو؟ كيفاش غيمشيو للمرافق الصحية بدون ماء في العالم القروي 
إلى آخره..؟ وطلبنا هاذ ال�سي من الوزارة عامين من 2012 وحنا تنطالبو 
بهاذ املدارس باش تصلح وما تصلحتشاي جاو مفتشيات ومشاو وغبروا 

وال أثر لهذه ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الدستوري  اإلتحاد  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
شكرا السيد الوزير.. أنا عندي التوقيت هنا مضبوط، فريق اإلتحاد 
ضابطة   la régie النواب  السادة  ألحد  الكلمة  تفضل  الدستوري 

الصوت..

لةمةئبلخلةسيدةخو9خلةبمينخاحلأ:

السيد الوزير، أهم ما اتسم به موسم الدخول املدر�سي هي الفو�سى 
العارمة في تدبير املوارد البشرية، ليس هناك تحكم في الخريطة املدرسية 
التكاليف،  وفي  التعيينات  في  والتخبط  العشوائي  الطابع  ويغلب 
وزارتكم ال تعرف ماذا تفعل بالخريجين الجدد بحيث عندما يلتحق 
فائض  وضعية  في  أنفسهم  يجدون  بها  يعينون  التي  باملناطق  هؤالء 
بعد أن تكبدوا تكاليف النقل والكراء سيطلب منهم تقديم طلب من 
أجل تعيين جديد يكون عبارة عن تكليف مؤقت ليبقى ذلك املوظف 
التائه، مثال مدير ثانوية يطالب أستاذين في اللغة الفرنسية فيتلقى 
تعيين أستاذين في الرياضيات وال أستاذ في الفرنسية ولو أنه في غنى 
أن أساتذة الرياضيات وهناك حاالت عددية متشابهة، تلجأ النيابات 
إلى تفييض مقصود ومتعمد لألساتذة وتشمل هذه العملية الضواحي 
والعالم الشبه القروي أكثر من املدن. لقد أصبحت تقنية التفييض 
وضم األقسام إلى بعضها بديال عن التوظيف وخلق مناصب جديدة 
والنتيجة اكتظاظ غير مقبول قد يصل إلى 60 تلميذ في الفصل، وهذا 

يؤثر على جودة التعليم ويؤدي إلى الهدر املدر�سي.

باختصار لسنا أمام سياسة جدية نابعة من تخطيط مسبق وتدبير 
بالشكل  ويناقد  بالترقيع  يتسم  ارتجالي  أسلوب  أمام  ولكن  توقعي، 
العمومي  للتعليم  وتبخيس  إصالح  من  منتظر  هو  ما  كل  الجوهري 
ربما لفائدة التعليم الخصو�سي، وكذلك لم تنجح الوزارة بالعمل في 
التعيينات الجهوية ونحن بصدد الجهوية املوسعة ما دام أنه هناك خلل 
في اإلمتحانات الجهوية إذ تنفتح هذه اإلمتحانات على كل الطاقات من 
جهات أخرى مما يتم معها تصدير الجميع ألجل العمل بجهات معينة 
على حساب جهات أخرى وباختصار السيد الوزير يهيمن على القطاع...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخر ةع:

يمكن  الحالي  املدر�سي  الدخول  هاذ  األسف  مع  الوزير،  السيد 
أننا نقولو بأنه األسوأ، أسوأ من الدخول املدر�سي السابق، كنا ننتظر 
بداية ديال اإلصالح تكلمتم عن تدابير أولية، أين هي التدابير األولية؟ 
من املفروض أنه إيالا كانت تدابير أولية غادي ينتاعش هاذ املنظومة 
التعليمية تتنتاعش، هاذ املنظومة التعليمية اللي تحتضر. املشاكل اللي 
تنشوفوها هاذ السنة أكثر حدة من السنوات السابقة، اكتظاظ فضيع، 
موارد بشرية واحد األقلية فيها مهولة، بدون ما نتكلمو على هدر الفتيات 
اللي ما التحقوش باملدرس ألنه ما كاينش مدارس ما تبناش مدارس قريبة 
لهم، ذوي االحتياجات الخاصة ما كاينش ولوجيات ما كاينش مدارس 
مدمجة، إذن أين هي التدابير األولية؟ إيال كنا تنذاكرو على تدابير أولية 
يعني االستراتيجية د 2015-2030 راه من الآلن كنتخوفو أنها حتى هي 
غادي يكون يصيبها الفشل اللي صاب االستراتيجيات السابقة. ولهذا 
السيد الوزير، تحملوا مسؤوليتكم كحكومة راه املنظومة التعليمية في 

خطر راه اإلصالح اللي كنا كنتكلمو عليه راه ما...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

لةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، اسمحوا لي يوم 16 يوليوز من هذه السنة استقبل 
جاللة امللك املجلس األعلى للتربية والتكوين، وقدم له تقريرا حول الرؤية 
االستراتيجية، والحمد هلل أنه اآلن موجود معنا حتى وزير التعليم العالي 
ألنه معني باألمر أنه في التقرير، أن التقرير الصادر عن املجلس األعلى 
للتربية والتكوين نص على ضرورة إنشاء قانون إطار وجاء في الخطاب 
امللكي، وكنا نعتقد أنه في هذا الدخول املدر�سي ستقدمون القانون 
اإلطار حتى نستطيع أن نناقشه، فوجئنا أن الدخول املدر�سي تم بدون 
احترام ال القرار الصادر من جاللته، وال توصيات املجلس األعلى للتربية 
والتكوين. التقرير ديال املجلس األعلى للتربية والتكوين تكلم على واحد 
املجموعة د العناصر كان ممكن تكون مشروعكم هاذ السنة، تكلم على 
التدابير املستعجلة، فكيف السيد الوزير، أنه جميع البرامج املدرسية 
من 2002 حتى ل 2015 لم يتغير فيها �سيء؟ التقرير طلب أن تكون هناك 
لجنة مستمرة تقوم بإعادة النظر وتحيين البرامج ولم تقومون بها رغم 
أنها ال تلزمكم ماديا شيئا تكلم على العالقة بين القطاع الخاص والقطاع 
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العام ما درتو فيه حتى �سي حاجة، تكلم حول التعليم األولي ويكون فيه 
إلزامية للدولة باش تمولو ويكون فيه إدماج التعليم االبتدائي ما درتو 

فيه حتى �سي حاجة، كذلك تأهيل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد ال ما بقاوش ما بقاش ليك الوقت السيد الرئيس راك عارف، 

تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةعسل:

لةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، كنا نتساءل عن جودة التعليم، اليوم نبحث عن 
املدر�سي  الدخول  على  ونصف  تقريبا شهر  مر  القسم،  داخل  مقعد 

السيد الوزير، واآلن ما كاينش األساتذة، ما كاينش معلمين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذا لم يكن الكلمة لكم السيد الوزير 
تفضل، غير الوقت غير تكلم مع راسك عندك ما زال 9 دقايق و 35.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على هذه األسئلة التي تعبر عن 
يمكن  وال  الجميع  يهم  قطاع  وهو  القطاع،  هذا  حيال  انشغاالتهم 
املدرسة  الجميع،  بتضافر  إال  الخصاص  مظاهر  هاذ  كل  نتجاوز  أن 

العمومية في حاجة للجميع.

أن  يجب  ولكن  واملؤاخذات  املالحظات  نبدي  أن  حقنا  من  نعم 
نتساءل جميعا ماذا قدمنا للمدرسة؟ في كل هذه النقط التي أثيرت 
سابقا وحاليا والحقا، االكتظاظ دائما كان مطروحا ألنه هناك دائما 
احتياج، هناك تصاعد وتزايد في الطلب، هناك في بعض األحيان بعض 
العوامل الخارجة عن إرادة الوزارة بحيث أن هناك توجيه الطلبات 
ملؤسسات معينة دون أخرى بفعل ربما الجودة، بفعل الهجرة، بفعل 

الهجرة بفعل بعض العوامل الخارجة عن إرادة الوزارة.

البنايات املدرسية ال يجب التعميم في إبداء مالحظة بالنسبة لهذا 
املجال، هناك عدة منجزات في هذا املجال أنجزت عدة بنايات، هناك 
بعض البنايات التي حصلت فيها بعض العثرات ولكن هناك عدة عوامل 
ال ترتبط بالضرورة بسوء التدبير بل ترتبط بالظروف العامة للميزانية 
في البلد، هناك مجهود يبذل في هذا املجال ما بين الوزارة ووزارة املالية 

لتجاوز عدم توصل الوزارة بمبالغ كبيرة ترتبط بهذا املجال.

كذلك بالنسبة للمرافق الصحية، هناك مجهود يبذل من طرف 
الوزارة سواء املرافق الصحية أو بالنسبة للنقط السوداء انطالقا من 
هذه السنة إن شاء هللا، هناك برنامج خاص في هذا املجال واتباعا 
أغلبية  توجيه  سيتم  األخير  الخطاب  في  الجاللة،  لتعليمات صاحب 
مجهودات الوزارة للقرى ومدن الهامش حيث هناك خصاص في هذا 

املجال.

لبعض  بالنسبة  التعميم  البشرية، هنا ال يجب  للموارد  بالنسبة 

املظاهر السلبية بحيث هناك مجهود جبار تم القيام به ويمكن للسيدات 

والسادة النواب مالحظة ذلك في عين املكان بمديرية املوظفين، بحيث 

أن هناك برنامج معلوماتي مكن من تدليل الكثير من الصعوبات. ولكن 

يجب االنتباه هنا بأن تدبير املوارد البشرية يتم على الصعيد الوطني 

الكثيرة وبفعل عدد األطر  وهذا يتطلب مجهود كبير بفعل الطلبات 

البيداغوجية في هذا املجال والذي يتجاوز النسبة املعروفة في قطاعات 

أخرى، وهناك تفكير اآلن لتفويض تدبير املوارد البشرية لألكاديميات 

ويبذل مجهود جبار في هذا املجال بشكل متصاعد.ـ

بالنسبة لإلشارة إلى التدابير األولية وتقرير املجلس األعلى للتعليم، 

هناك تدابير أولية اتخذتها الوزارة وتعمل على تنزيلها هذه السنة، وهي 

أنجزت بتنسيق مع تقرير املجلس األعلى للتعليم والرؤية االستراتيجية 

بحيث أن هناك توافق تام واتفاق تام، وهناك عمل يتم القيام به سواء 

املجلس  مستوى  على  أو  املركزي  املستوى  على  الوزارة  مستوى  على 

األعلى للتعليم لتنزيل هذه التدابير ذات األولوية التي تم تحضيرها بشكل 

تشاوري في الجهات، وسيتم انطالقا من هذا املوسم الدرا�سي تنزيلها 

سواء في ما يتعلق بالبرامج، في ما يتعلق بالعرض املدر�سي وتعميمه، 

سواء في ما يتعلق بأنواع ومظاهر الخصاص التي أشرتم إليها وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املؤسسات  بعض  فتح  عدم  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

التعليمية املبرمجة بداية من املوسم الدرا�سي الحالي للسيدات والسادة 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

السادة النواب، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبأتيلي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

أسائلكم السيد الوزير، عن عدم فتح بعض املؤسسات التعليمية 
بداية من املوسم الحالي وكمثال على ذلك إقليم الدريوش؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة لكم السيد الوزير.
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لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

شكرا لهذا السؤال املتعلق بعدم فتح بعض املؤسسات التعليمية، 
توصل فعال  بعدم  تتعلق  أن هناك صعوبات  إلى  قليل  منذ  وأشرت 
وبالتالي  السابقة  السنوات  ميزانيات  من  املستحقات  ببعض  الوزارة 
عدم التمكن من تزويد األكاديميات بها، هاذ األمر خلق عدة صعوبات 
للتمكن بالتالي من أداء مستحقات املتدخلين املقاوالت ومكاتب دراسات. 
ولكن هاذ األمر ال يجب تعميمه، ألن هناك الكثير من املؤسسات التي تم 
فعال إتمام بنائها وفتحها ووضعها رهن إشارة التالميذ ويجب اإلشارة 
هنا إلى أن مجموع املؤسسات التعليمية وصل إلى 10.805: 4500 في 
العالم القروي، املدارس الجماعية هناك 111 مدرسة جماعية، عدد 
الداخليات 832. إذن هناك اآلن عمل جبار كما أشرت إليه تقوم به 
مصالح الوزارة لحل هاذ املشاكل والتمكن بالتالي من تجاوز وتدليل 

هذه الصعوبات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم؟ تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبأتيلي:

السيد الوزير، ال أحد يمكن أن ينكر املجهودات الجبارة التي تقوم 
بها نيابة وزارة التربية الوطنية وأسرة التعليم بعمالة إقليم الدريوش، 
الوسائل  وتوفير  والتعليمية  التربوية  باملنظومة  االرتقاء  يخص  فيما 
املادية وتسخير املوارد البشرية املؤهلة حتى يتمكن تالميذ وتلميذات 
هذا اإلقليم الفتي من االستفادة من تعليم ذو جودة عالية. إال أنه 
والصعوبات  اإلكراهات  من  للعديد  ودرءا  الوزير،  السيد  باملقابل 
كظاهرة االكتظاظ بالحجرات الدراسية واستفحال إشكاليات الهدر 
املدر�سي في صفوف تالميذ وتلميذات العالم القروي، وتعزيزا كذلك 
للبنيات التحتية التي يتوفر عليها إقليم الدريوش من مؤسسات ومدارس 

وفضاءات تربوية قادرة على استقبال األعداد الكبيرة من املتمدرسين.

فإننا نناشدكم السيد الوزير، ونلتمس منكم أن تتفضلوا بالتعجيل 

بفتح بعض املؤسسات التعليمية املبرمجة منذ بداية املوسم الدرا�سي 

املنصرم وخلق مطاعم مدرسية وإنشاء وتشييد داخليات قادرة على 

توفير الظروف املالئمة للتمدرس في وجه أبناء املناطق القروية واملعزولة.

السيد الوزير، ونحن في محطة مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

2016، واعتبارا للميزانية املحترمة املرصودة لهذا القطاع الحيوي، فإننا 

نمني النفس بأن يحظى إقليم الدريوش بالعناية وااللتفاتة الالزمتين 

فيما يخص تأهيل مؤسساته التعليمية وتعزيز بنياته التحتية خدمة 

للمنظومة التربوية، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير في إطار التعقيب.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

يراعي  بما  والخصاص  الحاجيات  دائما  تلبية  على  تعمل  الوزارة 
الخريطة املدرسية وأخذا بعين االعتبار وجود خصاص فعلي في هذا 

املجال، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

التقدم  الدراسية ورد من فريق  الحجرات  اكتظاظ  سؤال حول 
أقترح  االشتراكي،  الفريق  من  وأيضا  الوسط  ومجموعة  الديمقراطي 
للسيدات  األول  السؤال  املوضوع.  وحدة  إطار  في  إدراجهما  عليكم 

والسادة النواب من فريق التقدم الديمقراطي، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخإدريسخبأطةه3:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي تنوون القيام 

املواسم  في  التعليمية  باملؤسسة  االكتظاظ  نسب  معالجة  بها قصد 

الدراسية املقبلة وخصوصا بالتعليم الثانوي واإلعدادي، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املجموعة  املحترمين عن  النواب  للسادة  آني  وهو  الثاني  السؤال 

النيابية لتحالف الوسط، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخةعسل:

السيد الوزير، عشرات السنين ونحن داخل هذه القبة نشكي من 

السياسة الترقيعية للتعليم. السيد الوزير، تكلمتو قبيلة على الهجرة 
اليوم، حنا في إقليم سيدي قاسم ما مصير أبناء العالم القروي بدون 

التالميذ  عدد  في  االكتظاظ  تعرف  األقسام  جل  وكذلك  مدرسين؟ 

وكمثال إقليم سيدي قاسم الجماعة القروية النويرات، الصفصاف 

والحوافات، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الغير  االكتظاظ  التخوفات من  آني حول  الثالث سؤال  السؤال 

مسبوق في املدارس للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، تفضل السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبأدي:

االكتظاظ  ظاهرة  مواجهة  في  املتخذة  الوزير،  السيد  اإلجراءات 
باملدارس؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضل.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

االكتظاظ له عدة أسباب ترتبط بتراجع عدد أطر التدريس ابتداء 
من سنة 2012، والذي يعزى أساسا إلى تزايد وتيرة التقاعد والتقاعد 
النسبي خصوصا خالل سنة 2015، ثم هناك محدودية املناصب املالية 
التي يتم رصدها لقطاع التربية والتكوين والتي لم تواكب الحاجيات 
الحقيقية واملنحى املتزايد لعمليات التعميم، ثم هناك تراجع في ميزانية 
االستثمار لتطوير العرض املدر�سي منذ سنة 2012 رغم ازدياد الطلب 

بالتعليمين الثانوي-إعدادي والثانوي-تأهيلي.

مع ذلك هناك عدة إجراءات تقوم بها الوزارة تتمثل ملواجهة هذه 
الظاهرة: توسيع العرض املدر�سي مع توفير التكييف األمثل للموارد مع 
تطور الطلب، ثم هناك تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات املدرسية 
التعليم  قطاع  مساهمة  تثمين  هناك  ثم  صيانتها،  على  واملحافظة 

املدر�سي الخصو�سي الذي يجب أن يقوم بدوره في هذا املجال، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب أحد السادة النواب من فريق التقدم الديمقراطي، تفضل 
السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخإدريسخبأطةه3:

شك3لخةلسيدخلةأزي3،

محدودية املناصب املالية، تراجع ميزانية االستثمار هذه إكراهات 
أن  الوزير،  السيد  مقبولش  ما  اللي  أنه  إال  الوزير،  السيد  مقبولة 
مؤسسة بدا الورش ديالها، بدا ورش البناء ديالها في 2011 وحنا في 
أواخر 2015 وما زال هاذ املؤسسة هاذي ما كمالتش وراه في حدود 
45 % من نسبة األشغال. لهذا السيد الوزير، هذه املرة الثالثة باش 
مصالح  مع  االتصال  تربطو  وكنتمناو  هاذي  املالحظة  بهاذ  كنتقدمو 
ّعرفو على الحقيقة 

ّ
النيابة بإقليم صفرو األكاديمية بإقليم فاس باش ت

ديال هاذ الوقف انتاع هاذ الورش هذا ألنها أسباب غير معروفة لدى 
الجميع، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

لتحالف  النيابية  املجموعة  من  النواب  السادة  أحد  تعقيب 
الوسط؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخةعسل:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، ما جاوبتوناش على السؤال ديالنا، حنا طرحنا لكم 
مشكل كبير، اوالد العالم القروي ما قراوش اليوم هاذي تقريبا شهر 
ونص العطلة قريبة ما املصير ديالهم هاذ الناس؟ يمشيو للزنقة؟ واش 
اوالد الرباط جالسين ما تيقراوش؟ كتكلمنا على الهجرة هذا العالم 
القروي ما املصير ديالهم؟ جاوبونا بصراحة، تقريبا عندنا غير فواحد 
ثالثة ديال الجماعات سبعة ديال األقسام ما كايناش والعطلة قريبة، 
تكلمتو السيد الوزير على نقص في املناصب، واش حنا كنواب املشكل 
ديالنا حنا؟ حنا ها القانون املالي جاي عطيونا املناصب اللي غنصوتو 
عليها، واملشكل ديال التعليم هو األول، ألنه كاينة �سي دولة ما عندهاش 

التعليم؟ ما مصير هاذ الشعب إيال ما تعلمشاي؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد السادة النواب من الفريق االشتراكي في إطار 
التعقيب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبأدي:

شكرا السيد الوزير على االعتراف على أنه هناك فعال كاين مشكل، 

تصوروا أن هاذ املشكل ديال االكتظاظ السيد الوزير، أنتما تتعرفو 

على أنه كاين مشكل ديال املوظفين ديال األطر وكاين الحالة الثانية 

ديال الحجرات.

في األطر كاين الناس اآلن اللي ما زال ما بداتش تقرا أنا كنعرف 

مدارس مدرسة بو مقبل في تاونات ما قراتش الثاني والثالث والرابع 

والخامس والسادس إلى اليوم ماقراوش الناس، مكاينش أساتذة طلبنا 

وهذا أضعف اإليمان، حيث ديك األطر اللي كانت ديال هادوك اللي 

كانوا معطلين اللي كانت أطر ديال سد الخصاص كيقولك ما عطتناش 

الوزارة هاذ ال�سي، قلي أ اإلخوان باهلل عليكم واش أن نحلوا غير مشكل 

تصوروا أن هاذ الناس ما كيقراوش وكيجيو واليديهم وتيقيلو تمكينا 

فهاذ  تخاطب  معامن  كاينش  ما  يذاكرو،  معامن  كاينش  وما  واقفين 

البالد، ما يمكنش تبقى األمور هاكا، على األقل سد الخصاص يدارك 

2000 درهم في الشهر للواحد ولكن يبقاو الناس هاكا ما تيقراوش لحد 

الساعة هذا ما�سي معقول السيد الوزير، وانتم اعترفتم بهاذ ال�سي على 

األقل إجراء تكتب للمندوبين، املندوبين في األقاليم تقول ليهم اودي 

خليو على األقل سد الخصاص. كاين حوايج موضوعية حنا متافقين 

تعيط  ملن  كاينش  ما  كتعيط  التسيير  ديال  كاين حوايج  ولكن  عليها 
معامن داكر ما كاينش ما يمكنش هاذ ال�سي تبقى هاكا غادية األمور 

وبالتالي أرجوكم أنكم اتدخلو فهاذ االتجاه.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي في هذا 
السؤال؟ تفضل السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخرشيد:

من خالل هاذ التعقيب اإلضافي نريد أن نذكركم السيد الوزير، 
بنموذج لإلكتظاظ بإقليم النواصر، هناك 56 تلميذ في القسم ببعض 
مريم  ومدرسة  الفهري  نافع  بن  عقبة  كمدرسة  االبتدائية  املدارس 
الفهرية، هناك حجرات بها 3 تالمذ اللي تيجلسو في الطاولة، هناك 
وثانوية  الناصري  محمد  بثانوية  التعليمية  األطر  في  كبير  خصاص 
هاذ  لحل  مستعجلة  إجراءات  اتخاذ  منكم  املرجو  ملعاني.  مصطفى 

املشكل املتعلق باإلكتظاظ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ �سي أخ من املعارضة تفضل 
السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةغنيخجمةح:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

.. املؤسسات من التعليم اإلبتدائي بدائرة مجاط إقليم شيشاوة 
يعاني من االكتظاظ والنقص الحاد في األطر التعليمية حيث تضطر 
إدارة املؤسسات إلى خلق قسم مشترك بين مستويين لتفادي اإلشكال 
النحلية، كما  بالزاوية  املركزية  املدرسة  الحاصل، وكمثال على ذلك 
أن أكثر من 140 تلميذ من الثانوية التأهيلية بمجاط املنحدرون من 
مزودة تزداد معاناتهم نظرا لعدم توصلهم باملنح املخصصة لهم لسد 
حاجياتهم، وهذا راجع إلى عدم توصل إدارة الثانوية بالئحة املمنوحين 
من طرف الجهة املعنية مما يهدد الكثير من التالميذ باالنقطاع عن 
الدراسة إذ ليس باستطاعتهم قطع مسافة 20 كلم ذهابا وإيابا يوميا مع 
املصروف وسد حاجياتهم من التغذية نظرا للظروف املعيشية القاهرة 
التي تعيشها أغلبية آباء هاذ التالميذ. لذا نطلب من السيد الوزير، 

االستعجال بوجود حل سريع لهذه املشاكل وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةتربيلخ وزي3خ ةدىخ لملمكدبخ لةأزي3خ ب3جةويخ خةةدخ لةسيدخ
لةأطميلخولةككأينخلملنهي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

أنا أشكر السيدات السادة النواب على هذا الحماس في إبداء هاذ 
املالحظات، نتمنى أن هاذ الحماس يترجم في مناقشة ميزانية القطاع 

إلى حجم  وأشرت  القطاع،  يحتاجها  التي  املناصب  في حصر  وكذلك 
الخصاص في هذا املجال. فقط أريد أن أنبه إلى أنه صراحة في الكثير من 
األحيان أنا توصلت ببعض الشكايات على شاكلة بعض هاذ الشكايات 
املتعلقة بالخصاص عدم بداية الدروس وملا قمنا بتحريات تبين لنا 
بأنه الواقع �سيء آخر بأنه في الكثير من األحيان هناك غياب طلب على 
التسجيل في بعض املدارس أو الطلب الكافي لفتح مدرسة، ال يعقل أن 
نفتح مدرسة أو قسم مع وجود تلميذين أو ثالث تالميذ أو أربع تالميذ. 
واستعمال  البشرية  املوارد  استعمال  ترشيد  يروم  تدبير  هناك  إذن 

املؤسسات كذلك في هذا املجال.

ولكن  يقال،  �سيء قد  الدروس هذا  بداية  لعدم  بالنسبة  كذلك 
يجب أن نتيقن من ذلك في عين املكان أنا رهن اإلشارة والوزارة رهن 
اإلشارة لدراسة والتحري في أي معلومة تتعلق بهاذ مظاهر مثال التأخير 
في بداية الدروس أو الخصاص في األساتذة إلى غير ذلك... ألنه في الكثير 

من األحيان كما قلت الواقع �سيء آخر وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال عن توفير النقل املدر�سي والداخليات بالعالم القروي وخاصة 
بإقليم موالي يعقوب للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنأرخلةدينخحضيةنخرئيسخلةف3يقخلالسكقالليخ
ةلأحدةخولةكعةدةيلخ)نقطلخنظة9(:

تعرفوا السيد الرئيس، أنه تم تغيير هاذ السؤال.. إذن نطلب تأخيره.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

لم نتوصل أو تم التوصل بسؤال يؤجل إلى لقاء آخر أو يحول إلى 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  إلى قطاع  ننتقل  كتابي شكرا.  سؤال 
وتكوين األطر ونرحب بالسيد الوزير بأربعة أسئلة. سؤال حول التأخر 
الحاصل بالنسبة إلحداث جامعة باألقاليم الجنوبية للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخسةةمخلةبيهي:

لةسيدخلة3ئيس،

لةسيدخلةأزي3خلملحتر9،

منذ استرجاع األقاليم الجنوبية وساكنتها تحلم بجامعة خاصة بعد 
املصادقة في املجلسين اإلداريين لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
بالعيون-الساقية الحمراء. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي 
اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين عاصمة األقاليم 
االقتصادية  التنمية  في  للمساهمة  جامعة  من  العيون  الجنوبية 

واالجتماعية ولتوفير فرص الشغل؟ وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير، تفضل.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

مؤسسات  عندك  واش  املهم  الجامعة،  د  السمية  ما�سي  املهم 
جامعية، هاذ الحكومة ما يمكنش تلوموها عالش؟ السمارة كاين نواة، 
في الداخلة تنبنيو ENCG، في العيون درنا EST ، كلميم فيها اإلقتصاد 
فيها القانون، حنا غاديين ماشيين راه الجامعة كتقت�سي آالف وعشرات 
اآلالف د الطلبة راه ما يمكنش تبني جامعة إيال كان عندك 2000 طالب 
و3000 طالب، إذن هذا راه املسلسل جاية جاية ولكن ال تستعجلوا 
عاوتاني أكثر من الزمان، األجل هاذ ال�سي جاي ولكن حتى يكثار عدد 
رئيس  تكون  الضروري  ما�سي  جامعة، ألن  عندك  تكون  عاد  الطلبة 
الجامعة بنية الجامعة، الطلبة واش تيقراو وال ال؟ واش عندنا البنايات 
في الجنوب اللي كافيين وال ال؟ قولوها لي. اآلن الجامعة ديال أكادير 
اللي ضعف التاريخ د الجامعة كلها في 3 سنوات ونصف ضاعفنا عدد 

املقاعد، 3 سنوات ونصف وقولوا باز...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم أو السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخخديجلخوبال�سي:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

في الحقيقة ال ننكر أنه في 2011 شهدت األقاليم الجنوبية أول مرة 

وقد هرمنا من أجل إحداث هاته النواة الجامعية في أزيد من 50 % 

من األقاليم الجنوبية، صحيح هي تخصصات مهمة جدا وتستجيب 
ملتطلبات سوق الشغل، باملناسبة املدرسة العليا للتكنلوجيا بالعيون 
أنا فقط أود اإلشارة إلى التخصصات تحتاج في الحقيقة على املستوى 
مستوى  على  ولكن  البشرية  املوارد  من  إمكانيات  هناك  النظري 

التجهيزات والبعد التطبيقي نستحضر السيد الوزير هذا األمر بحدة 

ونتمنى أن يجد التفاتة. في اتجاه آخر أيضا عرفت كلية السمارة أول فوج 

تخرج في هذه الكلية وهذا إيجابي جدا ال بد أن ننظر إلى األمور صحيح 

الجامعة ال يمكن أن تنزل هكذا فجاة ولكن ال بد من التدرج

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي؟ 

الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

باغي نطمأن السيدة البرملانية، إيال كانوا التجهيزات خاصة تجي تدي 
في يناير امليزانية ديالها صافي؟ ياهلل..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال حول بناء حي جامعي بمدينة العرائش للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

السيد الرئيس، سبق وطلبنا منكم بناء حي جامعي ومطعم جامعي 
بالكلية املتعددة االختصاصات بمدينة العرائش، هل من جواب؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

شكرا السيد النائب، العرائش زرتها ياهلل أقل من شهرين، كلية 
جميلة جدا عدد الطلبة فيها 3200، هاذ السنة دخالت لها 850 من 
الباكالوريا: %55 من داخل العرائش %40 من القصر الكبير. العدد 
د الطلبة قليل جدا ورغم ذلك أنا واعدتك أنني كنبحث عن مستثمر 
باش نعملو الشراكة باش يكون حي جامعي أنا واعدتك بهاذ ال�سي، اآلن 
في فاس الحمد هلل 5000 سرير حنا تنقلبو كاين عاود ثاني مستثمر في 
الراشيدية، بني مالل حنا غاديين فهاذ االتجاه، إذن الوعد باقي جاري 

إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد النائب، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

متعددة  ديال  الكلية  عامين  عندو  الوعد  هاذ  الوزير،  السيد 
االختصاصات في العرائش كيدرسو فيها 3200 طالب، ينتمون الغالبية 
ديالهم للجماعات القروية والعرائش والقصر الكبير ويمكن لي نعبر فهاذ 
املقام على التضامن الكامل ديالي مع طلبة القصر الكبير ألنهم كيتنقلو 
ل 40 كلم في حافالت مكدسين كأنهم في علب سردين، كاين الطوبيس 
اللي كيم�سي فيها أكثر من 100 طالب وهذا واحد اإلنذار خطير جدا ال 
قدر هللا �سي حادثة سير ما نبغيوهاش لفلذات أكبادنا فهاذ الكلية غادي 
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تكون واحد الكارثة وواحد املصيبة، انقذوا هاذ الطلبة هللا يخليكم 
السيد الوزير، وهاذ الكلية الجميلة وأعضاء اللجنة ديال التعليم كلهم 
زارت هاذ الكلية وعبرت عن التضامن ديالها مع الطلبة والتمست منكم 
اإلسراع ببناء حي جامعي ومطعم جامعي، الكلية كتوجد في املخرج د 
املدينة وما فيهاش الشروط واملواصفات د الخدمات كلها، ما كاينش 
فين يعملوا les sandwichs، ما كاينش فين يتقلوا، رجاًء السيد الوزير، 
هاذي واحد املسؤولية د الحكومة رجاًء السيد الوزير أنقذوا هاذ الطلبة 

ألنه الشروط ديال التحصيل غير متوفرة مع كامل األسف.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي فيه؟ تفضل  شكرا السيد 
السيد النائب.. بالتي السيد الوزير، السيد الوزير، أبالتي كاين تعقيب 

إضافي مازال عندك الوقت، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحسنخلاحةرس:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

بجامعة  الجامعي  الحي  أشغال  باملوضوع  عالقة  الوزير،  السيد 
الحسن األول بسطات واملطعم الجامعي متوقفة أكثر من سنتين، هاذ 
الوضعية كرست االكتظاظ والخصاص املهول في إقامة الحي الجامعي. 

نسائلكم مرة أخرى السيد الوزير، عن هذه الوضعية شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةزحأري:

نسائلكم عن أسباب تعطيل اشتغال البناية اإلضافية للحي الجامعي 
بسطات في الوقت الذي يعرف فيه هذا الحي الجامعي اكتظاظا ومغادرة 

العديد من الطلبة والطالبات وال سيما العالم القروي وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

أنا أطالب بلجنة تق�سي الحقائق في املطعم ديال سطات اللي واقف 
شوفو الظروف عالش وقفات؟ وفي املحاكم واملصائب وديال طنجة 
اللي %90 ديال الكلفة ديال البناء تعطات وما زال ما تنجزات حتى 50% 

ديرو عندي تق�سي الحقائق عندي فهاذ امللفات.

عاطيهم  أنا  الطلبة  مع  مضامن  معاكم  أنا  للعرائش،  بالنسبة 

األساتذة وعاطيهم التجهيزات وهاذ العام زدتهم استثناء العرائش ألن 
فعال لقيت واحد النخبة ديال الشباب ومشتغلين وغادي نديرو مراكز 

للبحث العلمي عندهم أنا مضامن أنا وياك وأكثر.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال عن الدخول الجامعي للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب املحترم.. ياله السيد 

النائب تفضل.

لةمةئبخلةسيدخيةسينخوحجة9:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

إشكاالت  عدة  املغربية  الجامعات  تعيش  املحترم،  الوزير  السيد 
ال�سي  البشرية، هاذ  املوارد  ببنية االستقبال وأيضا بضعف  مرتبطة 
كيأثر سلبا على الدخول الجامعي اللي كيعرف مجموعة من اإلكراهات. 

فما هي إجراءاتكم في هذا الشأن؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

اللي عرفات غير  املغربية  الجامعة  واش هذا سؤال؟ جبل هذا، 

باش  للطلبة  اللوحات  اآلن  تعطات،  باألحرى  اللي  الصحية  التغطية 

تكون للطالب تكون عنده لوحة الويفي باش يكون في الجامعات كلها، 

البنايات في تاريخ املغرب كلو تبنات فيه 5 د الكليات د الطب، في تاريخ 

هاذ الحكومة 3: طنجة، أكادير، بني مالل. املدرجات اللي بنيناها اآلن 

عدد الطلبة الحمد هلل، عدد الطلبة انتقل من 485 ألف تقريبا 800 

ألف هاذ السنة، عندي 212 ألف طالب تسجيل هاذ العام جداد، 

املغرب الحمد هلل غادي وتيتقدم باش الجامعة تكون مؤطرة للمجتمع 

ألن عدد الطلبة في دول أخرى خاص املغرب تكون عنده 3 د املليون ديال 

الطلبة اآلن، تأخرنا كثير الوتيرة عدد املمنوحين كانت 135 ألف اآلن 

330 ألف، امليزانية كانت 700 مليون درهم اآلن 2 مليار ديال الدراهم 

املغربية  الجامعة  عمر  العلمي  البحث  بسطانين؟  تكونوش  ما  وهذه 

عرفات البحث العلمي املناصب املالية اللي توزعات 1300 منصب مالي 

عمرها في التاريخ ما فاتت 500-600، مجهود كبير ولكن كان عجز كبير 

وحرام الطالب يجي وما يلقاش كر�سي، اآلن فين بقى االكتظاظ؟ بقى 

في طنجة وفي الشمال في القنيطرة عاطينهم ميزانية باش يبنيو كلية د 

الحقوق جديدة ويخليوا داك�سي ديال ENCG ، طنجة عطيناهم املوارد 

باش يبنيو، نزيد..
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

.. ال حبس.. تعقيب للسيد النائب، تفضل السيد النائب املحترم في 
إطار التعقيب تفضل.

لةمةئبخلةسيدخوحمدخبأخبزة:

البرنامج  أشكركم وأشكر الحكومة على الجهود املبذولة في تنزيل 
الحكومي في القطاع ديال التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، 
ومن آخر اإلنجازات اللي تكلمتو عليها ديال انطالق تفعيل نظام التغطية 
الصحية لحوالي 240 ألف طالب. بطبيعة الحال السيد الوزير، حنا 
نترقب ونراقب باهتمام تنزيلكم لألوراش الكبرى التي فتحاتها وزارتكم 
في  األجنبية  الرائدة  الجامعية  املؤسسات  مع  الشراكة  والحكومة، 
التعليم العالي، استكمال املنشآت اللي تكلمتو عليها األحياء والكليات 
واملعاهد العليا، ولكن السيد الوزير، نود أن يشمل اضطالعكم بتفعيل 
هاذ الدخول الجامعي الحالي إلى تجاوز الضعف ديال ميزانية التعليم 
مما  املغرب  خارج  للتدريب  للطلبة  التحفيزات  وشح  العلمي  البحث 
يدفع بعض األساتذة للتخلي على البحث، الصعوبة ديال تطبيق نظام 
الوحدات في املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح اللي كيأثر على جودة 
التكوين، املعالجة، املواكبة التقنية للمراكز الجامعية واإلشكاالت ديال 
املناصب  وتأخر  املالية  املناصب  قلة   ،  l’APOGEE برنامج  استعمال 
املالية القديمة املحدثة، إنقاذ السنة الجامعية بالنسبة لكلية الطب...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما كاينش �سي 
تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

..كلمة شح املوارد بالبحث العلمي اآلن رمينا 300 مليون، 90 مليون 
اآلن جايا 200 مليون جايا 60 مليون مع مناجم، 20 مليون.. املشكل هو 
صرف هاذ املوارد ألن ساهل ترمي الفلوس، املتابعة ديالها ألن ما كانتش 
عندنا الهياكل ديال صرف هاذ األموال، اآلن املوارد موجودة قل لي سرع 

وخرجها راه عندنا صندوق الحمد هلل عندو...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السد الوزير، انتهى الوقت املخصص لكم. سؤال عن إجراءات 
تسجيل الطلبة في الكليات للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخحمةنخوبأخلةفكح:

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة لتسجيل الطلبة 

التعليم  الستكمال  املعتمدة  املساطر  عن  وكذا  املغربية  بالجامعات 
بأسالك املاستر والدكتوراه؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

إيوا الحمد هلل بعدا 212 ألف هنيئا للمغرب قد يستوعب 212 
ألف طالب، تمشيو لدول أوربية حدانا أوربا كتدخل في الئحة االنتظار 
ما�سي الطلبة كلهم اللي عندهم باك جديد تيدخل، تيتسجلوا في أوروبا، 
ال، عندك الئحة االنتظار كاين بالصة ما كايناش. اآلن الحمد هلل كلهم 
الطلبة بعدا اللي عندهم باك جديد تسجلو، الجامعات اللي عندهم 
نقص، ما زال عندهم إمكانيات قالل عملوا معايير باش ما يسجليش 
واحد عندو الباك د 10 سنين، ويخلي لي واحد باك عندو جديد، غير 
تكون املعايير باينة اللي اإلمكانيات ألن املقاعد قلنا خاص املقاعد، إيال 
عندي ألف مقعد ما يمكنش يسجلوا 10 أالف طالب، كل طالب بمقعد. 
إذن اآلن خاص غير تكون الشفافية ولكن الحمد هلل ما كاينش واحد 

جديد جا يتسجل ما تسجلش.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخحمةنخوبأخلةفكح:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، حنا في الحقيقة في فريق التجمع 
الوطني لألحرار، تنوهوا باملجهودات املبذولة من طرفكم في هذا القطاع 
الحيوي املهم، ولكن في الحقيقة السيد الوزير، حنا طرحنا هاذ السؤال 
للضرورة امللحة، ملعالجة مجموعة من اإلشكاليات اللي تتخبط فيهم 
هاذ عملية التسجيل في الجامعات املغربية وخصوصا ذات التسجيل 
املفتوح، تنذكرو السيد الوزير على سبيل املثال ال الحصر كاين مشكل 
سنين  منذ  محددة  الجامعية  الخرائط  الجامعية،  الخرائط  ديال 
هاذ  تحيين  على  تعملوا  الوزير،  السيد  ضروري  خاصكم  وأعوام، 

الخرائط الجامعية؛

راه  الدراسة،  أثناء  أثناء تسجيل، ال  االكتظاظ ال  إشكالية  ثانيا 
خاصك تشوف السيد الوزير، راه االكتظاظ مهول أثناء التسجيل ال 
الطلبة في خير ال اإلدارة في خير وهذا االكتظاظ تيدفع بعض العمداء 
باش يفرضوا واحد الشروط خارج إطار القانون. هاذ املشكلة ديال 
أمام  املوظفين  على  الضغط  إشكالية  على  تتحيلنا  أيضا  االكتظاظ 
الخصاص الفادح اللي تتعيشوا ال األطر اإلدارية، ال األطر البيداغوجية 
ملا ال السيد الوزير، ما تعملوا على تفعيل مسطرة ديال إعادة انتشار 

املوظفين.
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أيضا في ما يخص املساطر ديال استكمال التعليم بأسالك املاستر 
والدكتوراه، فين هاذ املساطر السيد الوزير؟ منين تتفاجأ الطلبة ديال 
مدينة برشيد واألقاليم املجاورة من واحد القرار مجحف في حقهم من 
مجلس اإلدارة ديال كلية سطات تيبث على إغالق هاذ املسالك، هاذ 
الطلبة راه مابغاو والو، بغاو غير يكملوا غير الدراسة ديالهم، ولكن إال 
كانت هاذ الجامعة تتخبط في املشاكل ديال التسيير، أو ديال التدبير، 
أشنو الذنب ديالهم؟ راه السيد الوزير هاذ الطلبة راه األمل ديالهم يعني 
كبيرة باش يحاول يكون فتح جديد لهاذ أسالك الدكتوراه واملاستر 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير تفضل، هل هناك من تعقيب إضافي في هذا 
املوضوع؟ تفضل السيد الوزير تفضل.

لةسيدخاحسنخلةدلوديخوزي3خلةكعليمخلةعةليخولةبمثخلةعلميخ
وتكأينخلألط3:

فعال هناك اكتظاظ في وقت التسجيل ألن كاين بعض الكليات اللي 
تيقولو عندي 500 تيجيوه ألف في النهار، كل واحد باغي يتسجل في 
نفس الوقت، كاين تسجيل عبر األنترنيت، وتيستدعيو 500، كل كلية، 
ولكن استدعينا 200 أو جاتني ألف ضروري يكون االكتظاظ، عالش 
كيجيو ذاك الوقت؟ إذن هذا النقطة األولى. بالنسبة لسطات، برشيد 
بعدا نخبرك هذاك l’EST غادي تولي polytechnique أو غاتخصص في 

الطيران وفي السيارة وا سيري قوليها لهم.

الكلية  ذيك  من  كثيرة  مشاكل  جاوني  سطات  الثانية،  النقطة 
عندكم، راه امللف في املحكمة، الغالب هللا راه ما�سي اإلدارة اللي كتسد، 
راه منين يكون الفساد، بّسيف عليك تسدي، ألن وايلي ما يمكنش نزكيو 
الفساد، إال بغيتوني نزكيو الفساد نقولوها، كاين مشاكل كاين صراعات 
تما كاين مشاكل أرسلناها للمحكمة هي اللي غتقول الكلمة ديالها، أنا 
الحمد هلل شوفي الكل الجامعة املغربية عمرها ما كانت في املستوى اللي 
كاين، العالم كل بغى يتعاود 29 دولة أ عباد هللا 29 دولة جات كتشارك 
فداك املشروع ديال l’OCP 90 مليون درنا ليه البحث العلمي افريقيا 

الجنوبية، الهند، الواليات املتحدة دول العالم كلو...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

حسن  على  وشكرا  لكم  املخصص  الوقت  انتهى  الوزير  السيد 
وسياسة  السكنى  وزير  بالسيد  ونرحب  الجلسة.  هذه  في  مساهتكم 
املدينة في 3 أسئلة، السؤال األول عن انسجام املخططات التشاركية 
للمدن التي تقودها املجالس وسياسة املدينة التي من املفترض صياغتها 
من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة املدينة للسيدات والسادة 
السادة  ألحد  الكلمة  والتنمية  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النواب، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخر يعلخلطمين�سي:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيم.

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها 
من أجل انسجام ومالءمة املخططات التشاركية للمدن مع مخططات 

وزارتكم بخصوص سياسة املدينة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخحممدخنبيلخبمعبدخهللاخوزي3خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

شك3لخةكمخلةسيدخلة3ئيس،

شك3لخلةسيدةخلةمةئبلخلملحترحل،

التدابير املتخذة عند نشأة مفهوم سياسة املدينة هي االعتماد على 
املحلي واالعتماد على املقترحات.. كاين �سي جلسة أخرى كيظهر لي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

.. السادة النواب املرجو احترام جواب السيد الوزير، واإلصغاء له 
على األقل عدم التشويش عليه، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخحممدخنبيلخبمعبدخهللاخوزي3خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

.. واالعتماد على البرامج التي تحدد محليا، منها املخططات ديال 
التنمية املحلية ديال الجماعات، منها كل التصورات التي تعتمد عليها 
املجالس، ال يمكن أبدا أن نعتمد في سياسة املدينة على برامج فوقية 
محددة في الوزارة بشكل ال يأخذ بعين االعتبار املقترحات التي تأتي من 
املحلي، نحن نواكب، نساهم في التمويل، ونسعى إلى شمولية املقاربة 
من خالل إدخال البرامج التي تكون في بعض األحيان قطاعية في إطار 
تصور شمولي يهدف إلى اإلدماجية، يهدف إلى التوازن، يهدف إلى أن 
كما قلت أن الطابع يكون شمولي ديال التدخل وهذا ما رأيناه في عدد 
من البرامج الكبيرة والضخمة. ولكن كذلك املتوسطة والصغرى التي 

حددت باقتراح من املحلي، دائما باقتراح من املحلي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب أحد السادة النواب، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخنجيبخعمأر:

شك3لخلةسيدخلةأزي3،

حنا في الحقيقة السيد الوزير، بغيناكم تبادروا لواحد العملية ديال 
التعاقد، التعاقد مع هاذ الجماعات الترابية، فعال أن االقتراحات تتجي 
من ما هو محلي ولكن وفق واحد الرؤيا، هاذ الرؤيا هذه تنظن ما يمكن 
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تجي إال من الوزارة الوصية، واحد الرؤية اللي تتعالج بعض االختالالت 
التي تعرفها واحد املجموعة ديال الجماعات وواحد املجموعة ديال 
املدن وخصوصا تنعرفو بأن أغلب املدن عندنا إشكالية ما يسمى بواحد 
املجموعة ديال األحياء اللي هي داخلة في إطار برنامج ديال إعادة الهيكلة، 
هاذ امللف هذا السيد الوزير إيال ما كانش التدخل والدعم ديال الوزارة 
باش أننا نعالجو هاذ األحياء اللي تتعرف واحد النوع من التهميش نوع من 
يعني وضعية صعبة، راه ما يمكنش أننا نوصلو لهديك املدينة اللي غادي 
تكون فيها اللي تنوفروا فيها هداك العيش الكريم لهداك املواطن املغربي 
اللي تيستحق أنه يعيش في واحد البيئة اللي هي تتحفظ له الكرامة 
ديالو. لهذا السيد الوزير، بغيناكم تبادروا باش أنكم يعني تكون واحد 
التعاقد مع الجماعات الترابية ووفق واحد الرؤية بأن الوزارة تكون هي 

املبادرة في هاذ االتجاه وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد الوزير تفضل.

لةسيدخحممدخنبيلخبمعبدخهللاخوزي3خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

أنا معكم السيد النائب املحترم، فعال ما نسعى إليه يعني في األفق 
هو أن هاذ سياسة املدينة تعتمد على مبدأ التعاقد، التعاقد البرنامج، 
البرنامج الذي يكون مبني مع املحلي لكن في إطار توجهات عامة اللي 

كتجعل أننا نتجاوز ما كان يسمى في املا�سي بسياسة التأهيل أو ما كان 

يسمى في املا�سي بإعادة هيكلة األحياء، أي أننا نريد أن ندخل ذلك في 

إطار ما�سي غير يلقاو الناس فين يسكنو أو نحسنو اإلطار ديال السكن 

ديالهم، خصنا نحسنو اإلطار ديال الحياة ديالهم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

باملغرب  العقار  سوق  وضعية  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

أحد السادة النواب تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلاحسينخلاحمصةلي:

لةسيدخلة3ئيس،

السيد الوزير، يعرف قطاع العقار باملغرب ركوضا ملحوظا، يتجلى 

املواد  سوق  وتراجع  الطلب  وضعف  األوراش  فتح  نسبة  تراجع  في 

املرتبطة بالبناء. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات التي 

ستتخذونها لتجاوز هذه الوضعية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخحممدخنبيلخبمعبدخهللاخوزي3خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، فعال سوق العقار كتعرف في بالدنا 
تراجع، لكن التراجع يتعين أن يقارن بسنوات معينة، الجميع يعلم بأن 
السوق ديال العقار ديالنا عرفات واحد التطور ربما في بعض جوانبه 
يتجاوز حدود املعقول، في ما يتعلق ببعض املنتوجات التي تستهدف 
الفئات املتوسطة أو الفئات امليسورة، وفي ذلك وصلنا لواحد املستوى 
ديال األسعار في 2008-2009-2010 إلى حدود ربما 2011 اللي تجاوز كل 
هذه الحدود. إضافة إلى ذلك، املجهود الذي بذل في السكن االجتماعي 
جعل أننا غير من 2010 لدابا نحن بنينا ما يزيد على 500 ألف وحدة 
سكنية اللي كتدخل في إطار 250 ألف درهم، 350 ألف تقريبا تسلمات 
و150 ألف ها هي غاتسلم في غضون السنة املقبلة بين نهاية هذه السنة 
والسنة املقبلة، اليوم كنعرفو واحد النوع ديال اإلشباع على مستوى 

هاذ السوق هاذي، ما نعرفه اليوم هو فقط نتيجة ديال سياسات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب في إطار التعقيب، 
تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلملجيدخجأ يج:

وضعية سوق  ديالكم،  املجهودات  على  مشكورين  الوزير  السيد 
العقار باملغرب هو نتيجة سياسات الحكومات السابقة، ألن الحكومات 
السابقة عبأت الوعاء العقاري وهداتو لشركات محددة بأثمنة بخسة 
بإعفاءات ضريبية مهمة، هاذ ال�سي اللي نتج عليه واحد التحكم في 
سوق العقار. ولهذا من حقنا السيد الوزير، نعرفو آالف الهكتارات 
اللي تفوتات لتلك الشركات واألسماء ديال تلك الشركات واإلعفاءات 

الضريبية وملن وشكون املستفيدين الحقيقيين من تلك اإلعفاءات؟

املسألة الثانية، ما نتج عنه السيد الوزير على أن حرمان بعض 
املنعشين العقاريين من العقار العمومي ما بقيناش كنشوفو مثال واحد 
املنعش عقاري كيشري ألف متر كيوزعها إلى بقع، الغالء ديال األسعار، 

الركوض مثال الركوض ديال سوق املواد املرتبطة بالبناء مثال...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةمةئبخلةسيدخحممدخخيري:

تؤثر سلبا  العقار  على  املفروضة  الضرائب  مختلف  أن  ترون  أال 
على سوق العقار وأثمنته هبوطا وصعودا، وكمثال على ذلك الرسم 
املفروض على األرباح العقارية والذي يتراوح ما بين 20 و30 %، ورسوم 
التفويتات العقارية واألثمنة املرجعية املرتفعة ألثمنة العقار في مدينة 
الدار البيضاء، مما يتطلب التنسيق بينكم وبين وزارة املالية في هذا 

اإلطار  وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخحممدخنبيلخبمعبدخهللاخوزي3خلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

على أي حال في ما يتعلق بهاذ الجانب األخير تعلمون بأنه هناك رأي 
يقول بأن القطاع العقاري في املغرب استفاد أكثر من غيره من فوائد 
ضريبية، وبالتالي هناك من يدافع عن عكس ما تقولون بمعنى الرجوع 
إلى نفس املستوى ما تعرفه قطاعات صناعية أو اقتصادية وتجارية 

أخرى.

عارفين  عارفينو  حنا  اآلن،  لحد  به  القيام  تم  بما  يتعلق  ما  وفي 
الشركات التي استفادت من العقار العمومي؟ شنو دارت به؟ فين؟ بأي 
شكل؟ واعتقد عموما حتى نكون موضوعيين وإن كان جزء كبير من ذلك 
تم في إطار الحكومات السابقة نكون موضوعيين، هذه السياسة عطات 
فوائد ديالها ربما البعض استافذ منها ماليا وطور الشركات ديالو إلى غير 
ذلك... هذا أمر راه حنا نتمناه للجميع، اللي مهم فهاذ ال�سي هو أنه قلت 
لكم 500 ألف وحدة سكنية غير في السكن االجتماعي راه ما�سي حاجة 
ساهلة راه بلدان ال تقدر على ذلك وتطورت فيها األحياء غير مهيكلة، 
وتطورت فيها السكن الغير الالئق، وتطور فيها الصفيحي وتطور فيها، 
حنا الحمد هلل استطعنا في بالدنا أن نوقف ذلك مع استمراره في بعض 

الحاالت ونسعى إلى مواصلة ذلك في املجمل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

على  وشكرا  لكم  املخصص  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
مساهمتكم.. املرة الجاية إن شاء هللا، شكرا على مساهمتكم السيد 

الوزير.

إلى قطاع التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية بسؤال  وننتقل 
واحد نرحب بالسيدة الوزيرة. سؤال عن تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلعاقة  من 

والتنمية فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخحسنخةغشيم:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

للنهوض  الدولية  االتفاقية  على  املغرب  صادق  الوزيرة،  السيدة 
بحقوق األشخاص املعاقين سنة 2008، وما اعتماد الخطة الوطنية 
للوقاية من اإلعاقة إال تعبير أولي على الرغبة في تنفيذ االلتزام بهذه 
االتفاقية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي حصيلة التنفيذ على 

باقي املحاور االستراتيجية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ولألس3ةخ ولمل3وةخ لةكضةحنخ وزي3ةخ لاحقةويخ بسيملخ لةسيدةخ
ولةكمميلخلالجكمةعيل:

سيدخ علىخ ولةسال9خ ولةصالةخ لة3حيمخ لة3حمنخ هللاخ بسمخ
لمل3سلين.

لةسيدخلة3ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمألب،

أشكركم على هذا السؤال، ألنه مناسبة لكي نتحدث عن مشروع 
لنا من  اليوم ملناقشته وهو الذي يسمح  أيديكم  بين  اإلطار املوجود 
تحقيق التقائية بين جميع مكونات الحكومة وكذلك جمعيات املجتمع 
املدني، إلى جانب السياسة العمومية املندمجة التي من خاللها نحقق 
هذه االلتقائية وكل من موقعه طبعا سوف -انطالقا من اختصاصاته- 
يقوم باملنوط به سواء تعلق األمر بالوقاية بالجانب الوقائي والعالجي أو 
تعلق األمر بالجانب النف�سي واالجتماعي أو تعلق األمر بالجانب الخدماتي. 
ليس هناك استراتيجية خاصة بالوقاية، بل هناك مرجعية االتفاقية 
الدولية التي ينطلق منها املغرب والذي صادق عليها واليوم عندنا قانون 
إطار وعندنا سياسة عمومية في إطار البلورة من أجل طبعا الحد من 
التي  السياسات  كل  في  اإلعاقة  جانب  الجانب؛  واستحضار  اإلعاقة 

تصدرها مكونات الحكومة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب أحد السادة النواب، تفضل السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةأهةبخرلجي:

السيدة الوزيرة املحترمة، نحن ال نملك إال أن نشيد بهاذ القانون 
اإلطار الذي ظللنا ننتظره مدة زمنية طويلة، والذي يتسم بالشمولية 
وتطبيقه أكيد أنه سيدخل املغرب في مرحلة متقدمة يمكن من خاللها 
أن ننافس ربما الدول األكثر تقدما. ومع ذلك وفي هذا السياق السيدة 
الوزيرة، رغبتنا أكيدة بالعناية بهذه الفئة ألنه كما يعلم الجميع ألن 

هذه الفئة إلى اآلن لم يكن بالنسبة لها استفادة كبيرة تذكر على األقل 

كما وقع بالنسبة لعدد من الفئات مثل الطلبة ومثل األرامل وما إلى غير 

ذلك...

فلذا فضال على التأكيد على أن هذه املسؤولية مسؤولية ما بين 

كل القطاعات الحكومية، فنحن أملنا هو أن تكون لكم، أن تتوفر لكم 

الشروط الكافية لإلخراج السريع طبعا لهذا املشروع قانون الذي هو 

مسؤوليتنا نحن أوال، وبعد ذلك أن تتهيأ لكم األسباب الكاملة للتعجيل 

بتخليص هذه الفئات من املعاناة املتراكمة عليهم، ألن الجميع يعلم على 

أن املعاق تحيط به إكراهات متعددة سواء تعلق األمر بالتمدرس أو 

بالتنقل أو ما إلى غير ذلك من اإلكراهات اليومية، فأملنا...
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لكم السيدة الوزيرة في ما تبقى من الوقت.

ولألس3ةخ ولمل3وةخ لةكضةحنخ وزي3ةخ لاحقةويخ بسيملخ لةسيدةخ

ولةكمميلخلالجكمةعيل:

شك3لخلةسيدخلة3ئيس،

أريد أن أبشر فقط أن هناك نهضة حقيقية بالنسبة لالستجابة 

النتظارات هذه الفئة من أبناء هذا الوطن، هاذ الصباح فقط كان 

هناك تفعيل صندوق التماسك االجتماعي في الجانب الذي يستهدف 

األشخاص في وضعية إعاقة بضمان اإلدماج املنهي والتشغيل وكذلك 

املعينات وكذلك املراكز الخاصة باستقبالهم وتوجيههم وكذلك مجموعة 

من الخدمات لصالحهم هذا من جهة،

من جهة ثانية، ما تنساوش بأنه غدا إن شاء هللا سوف ينطلق ورش 

كبير له عالقة بالصحة واإلعاقة، وسيكون مكونـــــــــــا أساسيا في السياسة 

العمومية الشاملة التي ستنخرط فيها الحكومة بكل مكوناتها وكذلك 

جمعيات املجتمع املدني.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتك  حسن  على  الوزيرة  للسيدة  شكرا 

وشكرا للجميعخورفعتخلاجلسل.
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حمض3خلاجلسلخلةسبعينخبعدخلملةئكين

لةكةريخ: الثالثاء 06 محرم 1437 )20 أكتوبر 2015(.

لة3ئةسل :–السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

- السيد حكيم بنشماس رئيس مجلس املستشارين.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعون  خمسة  لةكأقيت: 
مساء والدقيقة الخامسة والثالثين.

جدولخلألعمةل: جلسة عمومية مشتركة ملجل�سي البرملان مخصصة 
لتقديم مشروع قانون املالية رقم 70.15 للسنة املالية 2016.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخحجلسخلةمألب،خرئيسخ
لاجلسل.

وش3فخ علىخ ولةسال9خ ولةصالةخ لة3حيمخ لة3حمنخ هللاخ بسمخ
لمل3سلين.

لةسيدخرئيسخحجلسخلملستشةرينخلملحتر9،

لةسيدخرئيسخلاحكأحلخلملحتر9،

لةسةدةخلةأزرلءخلملحترحأن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيأنخلملحترحأن،

طبقا ألحكام الفصل 68 من الدستور يعقد البرملان جلسة مشتركة 
تخصص لعرض السيد وزير االقتصاد واملالية ملشروع قانون املالية 
رقم 70.15 للسنة املالية 2016. وأغتنم مناسبة انعقاد هذه الجلسة 
املشتركة مع مجلس املستشارين الجديد، لنؤكد حرص مجلس النواب 
على مواصلة التعاون املشترك، في إطار من التكامل والتوازن كما جاء 
في خطاب جاللة امللك -حفظه هللا- في افتتاح الدورة الحالية. الكلمة 
للسيد وزير االقتصاد واملالية فليتفضل مشكورا، تفصل السيد الوزير.

لةسيدخحممدخبأسعيدخوزي3خلالقكصةدخولملةةيل:

بسمخهللاخلة3حمنخلة3حيمخولةصالةخولةسال9خعلىخخيرخلمل3سلين.

لةسيدخرئيسخحجلسخلةمألب،

لةسيدخرئيسخحجلسخلملستشةرين،

لةسيدخرئيسخلاحكأحلخلملحتر9،

زحالئيخلةسيدلتخولةسةدةخلةأزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيأنخلملحترحأن،

يشرفني أن أتقدم أمام مجلسيكم املوقرين لتقديم مشروع قانون 
املالية لسنة 2016. وبداية، البد أن ننهئ أنفسنا جميعا، بالجو الذي 

مر فيه املسلسل االنتخابي الذي نظمته بالدنا، و توج يوم 2 أكتوبر 
بانتخاب مجلس املستشارين في صيغته الجديدة.

املستشارين  مجلس  التهاني ألعضاء  ألقدم  الفرصة  هذه  وأغتنم 
ولرؤساء املجالس الجهوية، واملحلية، وكافة املنتخبين، على الثقة التي 

حظوا بها، مع متمنياتي لهم بالتوفيق في مهامهم.

السامي  في خطابه  امللك حفظه هللا  ذلك جاللة  على  أكد  وكما 
جاللته:                            قال  الحالية،حيث  التشريعية  السنة  افتتاح  بمناسبة 
» فةالنكخةبةتخةيستخغةيلخفيخحدخذلتهة،خوإنمةخهيخلةبدليلخلاحقيقيلخ
ملسةرخطأيلخيمطلقخحنخإقةحلخلملؤسسةتخوإضفةءخلةش3عيلخعليهة.بلخ
وتثرخحنخذةك،خفكمثيلخلملألطمينخوحةنلخعظمى،خوهيخحسؤوةيلخوطميلخ
لةتيخ لةكةريخيلخ لةلحظلخ حسكأىخ إلىخ لالرتقةءخ لاجميعخ حنخ تقك�سيخ
تعيشهةخبالدنة،ختمةخدعةخجالةكهخإلىخلعكمةدخلةكألفقخلإليجةبي،خفيخكلخ

لةقضةيةخلةكبرىخةألحل،خألنخلةأطنخيجبخونخيظلخفأقخلاجميع«.

باعتبارها  الجهوية  تفعيل  هي  تنتظرنا،  التي  الرهانات  أهم  ولعل 
مرتكزا للوحدة الوطنية والترابية، وتحقيق التضامن والتوازن والتكامل 
بين كل جهات اململكة، وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية العزيزة خاصة، 
وبلدنا قاطبة تستعد لتخليد الذكرى 40 للمسيرة الخضراء املظفرة التي 

مكنتنا من توطيد وحدتنا الوطنية، واسترجاع أراضينا.

االنتخابات  في  األقاليم،  هذه  ألبناء  املكثفة  املشاركة  كانت  وإذا 
األخيرة، تؤكد بامللموس تشبتهم بالوحدة الترابية لبلدهم، فهذا يضعنا 
جميعا حكومة وبرملانا ونقابات ومنتخبين جهويين وإقليمين ومحليين 
ومجتمع مدني، أمام رهان مواصلة اليقظة والتعبئة من أجل استباق 
مناورات الخصوم التي تستهدف وحدتنا الترابية، والعمل على استثمار 
بلدنا  تعزيز صورة  أجل  من  والتنموي،  الديمقراطي  نموذجنا  تطور 
ومكانته على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه 
العادلة، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي ألقاليمنا الجنوبية الذي أكد 

مجلس األمن وكبرى الدول على جديته ومصداقيته.

املنطقة، من خالل  في  فريدا  نموذجا  تقدم  و  بالدنا  لقد قدمت 
امليادين  في كل  نهج اإلصالحات، تحت قيادة ملكية رشيدة،  اعتماد 
هذه  كل  أبانت  وقد  والدينية.  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
اإلصالحات، التي تعتمد التشخيص املوضوعي للواقع وخدمة املواطن 
بالدرجة األولى، عن نجاعتها في مواجهة كل املخاطر، سواء كانت في 
صورة معضالت اجتماعية مثل الفقر والهشاشة واألمية، أو كانت في 
شكل تحديات اقتصادية من خالل تقوية مناعة االقتصاد الوطني في 
تحصين  خالل  أومن  العاملية،  واالقتصادية  املالية  األزمات  مواجهة 
بأمنهم  املس  تستهدف  التي  املؤامرات  كل  ضد  واملواطنين  الوطن 

وعقيدتهم وهويتهم.

والبد هنا من التنويه بيقظة وتعبئة كل القوى األمنية، وتدخالتها 
االستباقية في مواجهة خاليا التطرف واإلرهاب، وتفانيها في توفير األمن 
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إنجازات،  من  بالدنا  حققته  ما  وبالرغم  أنه،  واملواطنين.إال  للوطن 
وأخص  والتحديات،  العوائق  من  مجموعة  تقدمها  تعترض  فالزالت 

بالذكر أهم قضية بعد الوحدة الترابية، أي قضية التعليم والتكوين.

في  امللك حفظه هللا  ذلك جاللة  على  أكد  كما  التعليم  فإصالح 
خطاب العرش، يعد عماد تحقيق التنمية، ومفتاح االنفتاح واالرتقاء 
االجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد واملجتمع من آفة الجهل والفقر، 
الكبرى،  امللفات  لهذه  وباإلضافة  واالنغالق.  التطرف  نزوعات  ومن 
املجالية  الفوارق  تقليص  مقدمتها  وفي  أهمية،  تقل  ال  هناك قضايا 
بالنسبة  التشغيل  وإنعاش  والهشاشة،  الفقر  واالجتماعية، ومحاربة 
للشباب، واالستجابة لتطلعات املقاولين، وتنزيل القوانين التنظيمية 

وإقامة املؤسسات الدستورية.

ويهةخلةسيدلتخولةسةدة،

لقد جرت العادة في مثل هذه املناسبة السنوية أن نقف عند ما 
بكل موضوعية ومسؤولية،  املنتهية  السنة  في  يتحقق  لم  وما  تحقق 
كمنطلق لتعليل ما نخطط له ونرسمه للسنة املوالية. غير أن الطابع 
أخالقيا  يلزمنا  الوالية،  ختم  سنة  باعتبارها  السنة،  لهذه  الخاص 

بالتذكير ولو بشكل مقتضب بالتزاماتنا وبما أنجز منه حتى اآلن.

خاص  سيا�سي  سياق  ظل  في  املسؤولية  تسلمنا  فقد  وللتذكير، 
وظرفية اقتصادية عاملية وإقليمية مضطربة، وواجهتنا مجموعة من 
التحديات وفي مقدمتها استعادة التوازنات املاكرو-اقتصادية ووقف 
النزيف، وبالخصوص استعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، فبدون ثقة 
وفي ظل التفاقم املستمر للعجز وتعميق االستدانة، كان سيؤدي حتما إلى 
فقدان القرار السيادي املالي، وسيؤثر سلبا على تمويل االقتصاد الوطني 
وبالتالي الحد من االستثمار وخلق فرص الشغل، فقد بلغ مستوى عجز 
كل من امليزانية والحساب الجاري مليزان األداءات ذروته خالل سنة 

2012ـ، بنسب بلغت على التوالي: 7,2 و9,5 من الناتج الداخلي الخام.

واملسؤولة  الهامة  اإلصالحات  بفضل  هلل،  والحمد  تمكنا  وقد 
النزيف  وقف  من  الصائبة،  املالية  اإلجراءات  وبفضل  والجريئة، 
واستعادة التوازنات املالية، أي أننا أوفينا بما التزمنا بـه أمام مجلسيكم 

املوقرين.

بها الحكومة،  التي قامت  بامللموس املجهودات  وحتى نوضح لكم 
وبلغة األرقام، فقد تم تقليص عجز امليزانية من 7,2 سنة 2012 إلى 4,9 
سنة 2014، ومن املنتظر أن يتواصل هذا املنحى نهاية سنة 2015 ليبلغ 
4,3 % وذلك في أفق تقليصه إلى 3,5 سنة 2016. كما تم تقليص عجز 
ميزان األداءات من 9,5 % سنة 2012 إلى أقل من 2,8 هذه السنة، يعني 

تقلص عجز ميزان األداءات إلى ثلثه.

وكنتيجة لهذه املجهودات، تقلصت الوتيرة السنوية الرتفاع معدل 
املديونية للخزينة إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 
2014 مقابل ارتفاع سنوي بلغ 3,8 نقطة مابين 2009 و2013. ومن 

املنتظر أن يستقر معدل املديونية خالل سنة 2015 ما دون 64 %من 
الناتج الداخلي الخام، على أن يتجه في منحى تنازلي ابتدء من السنة 

املقبلة إن شاء هللا.

لةسيدلتخولةسةدةخلملحترحأن،

كان التحدي الثاني الذي يواجه الحكومة هو وضع أسس نموذج 
مستوى  على  املتاحة  الهوامش  استغالل  بين  يزاوج  متجدد،  تنموي 

الطلب ودعم العرض املوجه للتصدير واملحدث لفرص الشغل.

وفي هذا اإلطار، قامت الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية، بإطالق 
مخطط طموح لتسريع التنمية الصناعية سيمكننا في أفق 2020 من 
رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من %14 إلى 

%23 ومن إحداث أكثر من نصف مليون منصب شغل.

الرشيدة  القيادة  وقد تمكنا بفضل هذا املخطط الطموح تحت 
لجاللة امللك حفظه هللا، من استقطاب استثمارات كبرى، كمشروع 
peugeot Citroën والذي سيكون بمثابة قاطرة للمقاوالت الصغرى 
وتطوير  واالندماج  التكامل  مبنية على  إطار شراكات  في  واملتوسطة، 
اإلدماج  نسبة  من  يرفع  أن  املنتظر  من  بحيث  الصناعية،  املناولة 
الصناعي للسيارات ببالدنا من 40 إلى %80 وأن يشغل 1500 مهندس 

وتقني من الدرجة العليا.

االستراتيجيات  باقي  وتسريع  تفعيل  على  الحكومة  عملت  كما 
القطاعية وعلى رأسها »مخطط املغرب األخضر« الذي أحدث تحوال 
نوعيا في تركيبة القيمة املضافة للقطاع الفالحي، ومكن من تحسين 
مسوى األمن الغذائي للمغاربة، بتغطية %70 من حاجياتهم من الحبوب 
إلى استقطاب ما  اللحوم والفواكه والخضر، باإلضافة  و%100 من 
مجموعه 42,3 مليار درهم من االستثمارات الخاصة، والتي كان الفضل 
فيها إلعانات الدولة التي بلغت 15,4 مليار درهم في إطار صندوق التنمية 
الفالحية. هذا موازاة مع اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم االستثمار 

واملقاولة، ومن أهمها:

مع  املبرمة  لالتفاقيات  بالنسبة  االستثمار  سقف  تقليص  .-
الدولة، من 200 إلى 100 مليون درهم مع اإلعفاء من الرسوم عند 

االستيراد؛

القيمة املضافة  بالنسبة للضريبة على  تمديد مدة اإلعفاء  .-
املطبق على االستثمارات من 24 شهر إلى 36 شهرا بالنسبة للمقاوالت 

حديثة النشأة؛

معالجة تراكم الدين الضريبي؛ .-

تسريع اإلرجاعات الضريبية على القيمة املضافة؛ .-

تسريع أداء املتأخرات على اإلدارات العمومية؛ .-

من   20% حصة  من  واملتوسطة  الصغرى  املقوالت  تمكين  .-
الصفقات العمومية.
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النتائج  لغة  لندع  التدابير،  كل  سرد  في  عليكم  أطيل  ال  وحتى 
واألرقام تتكلم مرة أخرى، فجل املؤشرات -والحمد هلل- تؤكد أننا في 
الطريق الصحيح، وخاصة التطور الكبير لصادرات قطاع السيارات 
التي ارتفعت مساهمتها في مجموع الصادرات بعشر نقاط خالل السبع 
سنوات األخيرة، مسجلة رقم معامالت عند التصدير يفوق 40 مليار 
درهم سنة 2014 وزيادة بأكثر من %13 حتى متم شهر غشت املا�سي، 
تطور  ملواكبة   8% من  بأكثر  التجهيز  سلع  واردات  ارتفاع  مع  موازاة 
االستثمارات وتحسن جاذبية بالدنا لالستثمارات األجنبية املباشرة التي 

ارتفعت بما يناهز 23%.

يضاف إلى هذه املؤشرات اإليجابية النتائج املحققة على املستوى 
املاكرو-اقتصادي، حيث من املنتظر أن يصل النمو االقتصادي نهاية 
متميز،  فالحي  موسم  من  باألساس  مستفيدا   5% إلى  السنة  هذه 
بمحصول قيا�سي للحبوب، تجاوز 115 مليون قنطار. هذا موازاة مع 
تراجع أسعار النفط وبروز بوادر لتحسن األنشطة الغير فالحية، بفضل 
االنتعاش التدريجي القتصاديات منطقة األورو، مما ساهم في تحسن 
توقعات الطلب املوجه إلى بالدنا من 3,3 % سنة 2014 إلى 4,4 % هذه 

السنة.

وكانت لهذه النتائج بالغ األثر في انخفاض معدل البطالة من 9,3% 
إلى %8,7 وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2012، فضال عن 
تقليص العجز التجاري ب 20 %، وارتفاع صافي احتياطات الصرف إلى 
مستوى قيا�سي يناهز 214 مليار درهم، أي ما يناهز 6 أشهر و 13 يوما من 

الواردات بعد أن كانت ال تتعدى أربعة أشهر في متم سنة 2013.

وعلى املستوى االجتماعي، عملت الحكومة على تخصيص نصف 
امليزانية العامة للقطاعات االجتماعية، وتم توفير إمكانيات مالية هامة 

في إطار صندوق

التماسك االجتماعي، فاقت 4 ماليير درهم نهاية سنة 2014 . وقد 
مكنت من تمويل برنامج« راميد« لتعميم التغطية الصحية للمعوزين 
الذي بلغ عدد املستفيدين منه حوالي 8,78 مليون معوز، واستفاد من 
مخصصات مالية فاقت 3 ماليير درهم بين سنتي 2014 و2015 ، لشراء 
األدوية وتأهيل املستشفيات، موازاة مع تخصيص 500 مليون درهم 
لبرنامج« تيسير« الذي بلغ عدد املستفيدين منه ما يفوق 493 ألف 
أسرة و 800 ألف تلميذة وتلميذ، هذا فضال عن تخصيص 300مليون 
درهم للمبادرة امللكية »مليون محفظة« والتي بلغ عدد املستفيدين منها 
ما يزيد عن 3,9 مليون تلميذة وتلميذ. كما تم تفعيل صندوق التعويض 

عن فقدان الشغل، وتخصيص املوارد املالية الالزمة لذلك.

الوطنية  املبادرة  برامج  دعم  اإلنجازات،  هذه  كل  إلى  يضاف 
خالل  درهم  مليار   29 استثماراتها  فاقت  التي  البشرية  للتنمية 
الفترة2005–2014،  وبلغ عدد املستفيدين منها 9,75 مليون شخص، 

50 % منهم ينحدرون من العالم القروي.

كما تم، في إطار نفس املبادرة، إنجاز برنامج التأهيل الترابي املوجه 
فاقت  القروي،  بالعالم  األساسية  بالتجهيزات  للنهوض  باألساس 
استثماراته 4,3 مليار درهم. تضاف إلى ذلك االستثمارات املرصدة لبرامج 
الكهربة القروية، والتزويد باملاء الصالح للشرب، والطرق القروية، التي 
بلغت نسبة الربط بها على التوالي 99 % و %94,5و%78، فضال عن رفع 
القروية واملناطق الجبلية  التنمية  االستثمارات املخصصة لصندوق 

من 500 مليون درهم إلى 1,3 مليار درهم.

القوانين  تم إخراج  الدستورية، فقد  املقتضيات  تنزيل  إطار  وفي 
التنظيمية للجهات وباقي الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي لقانون 
املالية. كما حرصت الحكومة، على الدفع قدما باإلصالحات، في إطار 
التشاور والحوار مع كافة الفاعلين خاصة إصالح املقاصة، واإلصالح 

الجبائي وإصالح التقاعد الذي أصبك أمرا مستعجال وضرورة ملحة.

تلكم كانت املؤشرات الدالة على صواب اختياراتنا وعلى نجاحنا 
في املرور من مرحلة كنا فيها على وشك فقدان قرارنا السيادي املالي 
واالقتصادي إلى مرحلة أعدنا فيها التوازنات املاكرو-اقتصادية وأطلقنا 
دينامية جديدة عززت ثقة شركائنا الوطنيين واألجانب في مؤهالتنا، 
ال�سيء الذي ترجم حصول بالدنا على درجة االستثمار من لدن وكاالت 
ميسرة  بشروط  املالية  األسواق  ولوج  من  ومكنها  الدولية  التنقيط 
وتفضيلية وتجديد خط الوقاية والسيولة، فضال عن إشادة املؤسسات 
املالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، بنجاعة استراتيجتنا 

التنموية واستقرارنا املالي.

لةسيدلنخرئيسةخلملجلسينخلملحترحين،

لةسيدخرئيسخلاحكأحل،

زحالئي،

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيأنخلملحترحأن،

بقدر حرص الحكومة على تقديم ما أنجزته حتى اآلن، فإنها حريصة 
على تثبيت اختياراتها وتوطيدها لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف وعلى 
رأسها تحقيق ظروف العيش الكريم للمواطن املغربي. وقد حرصت 
الحكومة على أن يستجيب مشروع قانون املالية لسنة 2016 من خالل 

بلورة تصوره وصياغة مضامينه ألولويات حددناها فيما يلي:

تحقيق التحول على مستوى نموذجنا التنموي بما يضمن  .•
التأهيل التدريجي لبالدنا لدخول نادي الدول الصاعدة؛

تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، وتسخير كل الوسائل  .•
حتى يستفيد كل املغاربة بمختلف فئاتهم وفي كل املناطق من خيرات 

وطنهم؛

تفعيل اإلصالحات الهيكلية؛ .•

هذه هي العناوين الكبرى األساسية لهذا املشروع.
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مستوى  على  تحول  من  جميعا  نأمله  ما  تحقيق  فإن  وهكذا، 
النموذج التنموي لبالدنا، يضعنا في نفس الوقت أمام رهان التنمية 
املتوازنة واملتضامنة، وضرورة البحث عن أفضل السبل حتى يستفيد 

كل املغاربة بمختلف فئاتهم وفي كل املناطق من خيرات وطنهم.

فقد أكد جاللة امللك في خطاب العرش بأن :  »كلخحةختمخإنجةزه،خعلىخ
وهميكه،خيبقىخغيرخكةفخةبالدنة،خحةخدلحتخهمةكخفئلختعةنيخحنخظ3وفخ

لاحيةةخلةقةسيل،خوتشع3خبأنهةخحهمشل،خرغمخكلخلاجهأدخلملبذوةل« . 

ومن هذ املنطلق، فبقدر حرص الحكومة على تثبيت التحول النوعي 
تنمية  أسس  وضع  على  عازمة  فهي  التنموي،  لنموذجنا  والتدريجي 
اقتصادية مدمجة تقلص الفوارق االجتماعية واملجالية، وتجعل من 

صيانة كرامة املواطن املغربي هدفا أساسيا.

امللكية  التوجيهات  تفعيل  الحكومة،  أولويات  مقدمة  في  ويأتي 
السامية، بتحسين أوضاع سكان املناطق البعيدة واملعزولة والتخفيف 
من معاناتهم. وقد صيغت، وفق هذا املنظور، توجهات مشروع قانون 

املالية لسنة2016 ، باالستناد إلى املرتكزات األربع األساسية التالية:

الطلب  دعم  يواصل  متوازن،  اقتصادي  نمو  توطيد أسس  .)1
ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش االستثمار الخاص ودعم 

املقاولة؛

الفوارق  يقلص  مدمج،  اقتصادي  نمو  أسس  توطيد  .)2
االجتماعية واملجالية ويوفر فرص الشغل الكريم؛

تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية الكبرى؛ .)3

ومواصلة  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  إصالح  تفعيل  .)4
مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو اقتصادية.

وانسجاما مع هذه التوجهات، يقترح مشروع قانون املالية لسنة 
2016 مجموعة من التدابير، توازن بين مواصلة دعم االستثمار العمومي 
االجتماعية،  للقطاعات  خاص  اهتمام  وتوجيه  واملقاولة،  والخاص 
موازاة مع تفعيل الجهوية وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

ويهةخلةسيدلتخولةسةدةخلملحترحأن،

إذا كان تنويع النسيج اإلنتاجي الوطني ودعم الصادرات يشكالن 
أحد الركائز األساسية للتوجه الجديد نحو دعم العرض، فإن الحكومة 
حريصة على مواصلة دعم الطلب، من خالل تخصيص 189 مليار درهم 
لالستثمار العمومي، منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية 
العامة بارتفاع يناهز 13,5 % مقارنة مع سنة 2015 ، ومواصلة دعم 
القدرة الشرائية للمواطنين من خالل3رصد 15,5 مليار درهم لدعم 
غاز البوتان واملواد الغذائية األساسية موازاة مع التحكم في التضخم 
في مستوى 1,7 .% وستعطي الحكومة األولوية لدعم العرض اإلنتاجي 
للقطاعات ذات القيمة املضافة العالية، املوجهة للتصدير واملنتجة 

للثروة ولفرص الشغل.

ويأتي في مقدمة األولويات، مواصلة تفعيل املخطط الوطني لتسريع 
القيمة  سالسل  خارطة  على  بالدنا  تموقع  ودعم  الصناعية  التنمية 
العاملية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى الطاقة التلديرية 

القتصادنا وعلى مستوى تأهيل واستيعاب القوة العاملة.

ووفق هذا املنظور، ستتم مواصلة تطوير وتسريع باقي املخططات 
القطاعية بهدف تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني وتقليص 
التبعية الغذائية والطاقية، وتكريس التحول البنيوي للنسيج اإلنتاجي 
باألساس  األمر  ويتعلق  العاملية.  القطاعية  التحوالت  ملسايرة  الوطني 
بمخطط »املغرب األخضر« حيث ستخصص له اعتمادات تفوق 11 
مليار درهم أي بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة2015 ، ستوجه 
باألساس ملواصلة إنجاز 497 مشروعا، وإعطاء انطالقة 85 مشروعا 
جديدا في إطار مشاريع الفالحة التضامنية، موازاة مع مواصلة تفعيل 
القطاع  مع  الشراكة  وتطوير  السقي  مياه  القتصاد  الوطني  البرنامج 

الخاص في مجال الري.

كما سيتم العمل على مواصلة برنامج »الطاقات املتجددة«، عبر 
إعطاء انطالقة أشغال تنفيذ الشطر الثاني للمركب الشم�سي بورزازات 
بطاقة) 350 ميغاواط( وتشغيل املحطة الريحية لتازة( 150 ميغاواط)، 
واختيار الشركات املكلفة بتنفيذ مشروع ريحي مندمج بقدرة كهربائية 

ديال) 850 ميغاواط(.

البرنامج  وخاصة  البيئة،  على  املحافظة  برامج  مواصلة  وستتم 
الوطني  والبرنامج  العادمة،  املياه  ومعالجة  السائل  للتطهير  الوطني 
للنفايات املنزلية. كما سيتم العمل على تسخير كل الوسائل لضمان 
تنظيم جيد للمؤتمر العالمي حول تغيير املناخ )COP22( الذي تتشرف 

بالدنا باحتضانه أواخر سنة 2016.

وقد كان لقاء جاللة امللك- حفظه هللا- بفخامة رئيس الجمهورية 
الفرنسية يوم 20 شتنبر املا�سي بمدينة طنجة، مناسبة إلطالق مبادرة 
»نداء طنجة من أجل عمل تضامني وقوي لفائدة املناخ«، والدعوة إلى 
اغتنام فرصة انعقاد مؤتمري )COP 21( و )COP22( بباريس ومراكش، 
لتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد عالمي أخضر، بشكل تنسجم معه 
التطلعات املشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة املوارد والتقليص من 

املخاطر البيئية .

لتدعيم  األولوية  االستراتيجيات، ستعطى  هذه  مواكبة  إطار  وفي 
فرص وشروط االستثمار، من خالل مواصلة دعم االستثمار العمومي 
املنتج، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة املشاريع الكبرى 
التنمية  ومشاريع  الكبرى،  السياحية  واملشاريع  التحتية،  للبنية 

الحضرية املندمجة.

تعزيز  عبر  السيارة  الطرق  برنامج  سيتواصل  اإلطار،  هذا  وفي 
اإلنجازات التي بلغت 1588 كلم مفتوحة أمام حركة السير، وذلك بإنهاء 
الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي على مسافة 143 كلم، وكذا 
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املدار الخارجي ملدينة الرباط على مسافة 41 كلم. هذا، إضافة إلى إعطاء 
األطل�سي«  »القنيطرة  الجديد  املينائي  املجمع  بناء  أشغال  انطالقة 
بغالف مالي يقدر ب 8 ماليير درهم، وكذا املجمع املينائي »الناظور غرب 

املتوسط« باستثمار قدره 10 مليار درهم.

دار  سدود  بناء  أشغال  مواصلة  املشاريع،  هذه  إلى  يضاف 
بالعرائش، ومرتيل بتطوان، ومدز بصفرو، وولجة السلطان  خروفة 
أومادي  وتركا  بالرشيدية،  بطنجة،5وقدوسة  وخروب  بالخميسات، 
بكرسيف، وتيداس على وادي أبي رقراق. موازاة مع إعطاء االنطالقة 
لسد اكدز بإقليم زاكورة بتكلفة تبلغ حوالي 500مليون درهم، وسد 
تودغا بإقليم تنغير بغالف مالي يقدر ب 400 مليون درهم، إضافة إلى 

سد »لغيس« بإقليم الحسيمة بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون درهم.

وتجدر اإلشارة إلى املجهود االستثنائي املبذول من طرف الحكومة 
من خالل  القضائية،  األحكام  وتنفيذ  امللكية،  نزع  عمليات  لتسوية 

تخصيص ما يفوق 800 مليون درهم برسم السنة املالية املقبلة.

وموازاة مع تعزيز االستثمار في البنيات التحتية، سيتم العمل على 
مراجعة  ،من خالل  األعمال  مناخ  لتحسين  املتخذة  التدابير  توطيد 
ميثاق االستثمار، وتحسين منظومة لجان البث في النزاعات الضريبية، 
اللجان اإلقليمية واللجنة الوطنية. هذا، فضال عن مواصلة تحديث 
القطاع املالي عبر تفعيل القانون البنكي واألبناك التشاركية، وتنويع 
مواصلة  مع  موازاة  للمستثمرين،  املتاحة  املالية  واألسواق  األدوات 

تحديث اإلطار التشريعي لبورصة القيم، وللقطب املالي للدار البيضاء.

وستتم، في نفس اإلطار، مواصلة دعم املقاوالت والسيما املقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة، من خالل مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم 
تنافسيتها. هذا، فضال عن  للتمويل وتعزيز  خزينتها، وضمان ولوجها 
مواصلة دعم برامج »امتياز« و »مساندة« املوجهة لدعم مشاريع تطوير 
وتحديث املقاوالت املتوسطة والصغيرة، من خالل تقديم الدعم املالي 

لحوالي 600 مشروع تحديث و 115 برنامج استثماري.

املالية  آليات املواكبة  التركيز في نفس اإلطار، على تقوية  وسيتم 
للمقاوالت الصغيرة جدا، من خالل تطوير السلفات الصغرى وعروض 
الضمان. هذا، باإلضافة إلى االنطالقة الفعلية للمقتضيات املتعلقة 

باملقاولة الذاتية.

كما يقترح مشروع قانون املالية لسنة 2016 مجموعة من التدابير 
الجبائية التي تهدف باألساس لدعم االستثمار واملقاولة، ويتعلق األمر 

أساسا ب:

.1 إرساء تعريفة لألسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، 
تعريفة  مراجعة  ستتم  وبذلك  أرباحها.  مستوى  االعتبار  بعين  تأخذ 

الضريبة على الشركات كما يلي:

10 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يساوي أو  .•
يقل عن 300.000 درهم وهذا ما هو جاري بـه العمل؛

بين  ما  ضريبيا  ربحا  تحقق  التي  للشركات  بالنسبة   %  20 .•
300.000 درهم ومليون درهم ؛

30 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق مليون  .•
درهم ويقل عن 5 ماليين درهم؛

 5 التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق  بالنسبة للشركات   % 31 .•
ماليين درهم.

هذا، مع اإلبقاء على التعريفة املتعلقة بالقطاع البنكي.

.2 تعميم إرجاع الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لالستثمارات 
بهدف حذف حاالت الدين الضريبي غير القابل لإلرجاع، علما أن اإلعفاء 

ملدة 36 شهرا املمنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري املفعول؛

من  تمكينه  عبر  الغذائية،  الصناعة  قطاع  تنافسية  تقوية   3.
استرداد الضريبة على القيمة املضافة على العناصر الداخلة في اإلنتاج 

ذات األصل الفالحي.

ووفق هذا املنظور، ستعمل الحكومة على تنويع املنافذ واألسواق، من 
خالل مواصلة دعم املقاوالت املصدرة، موازاة مع تقوية الديبلوماسية 
االقتصادية، وتنويع وتقوية العالقات مع الشركاء االقتصاديين لبالدنا، 
ويأتي على رأسها االستثمار األمثل للسياسة الرشيدة واملثمرة لجاللة 
املنتج جنوب/جنوب وخاصة مع  التعاون  بتعزيز  امللك -حفظه هللا- 
دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول مجلس التعاون الخليجي. هذا، 
فضال عن إقامة شراكة متوازنة ومنصفة مع أوربا، وتطوير الشراكة 
االستراتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية، وتطوير آليات التعاون مع 

روسيا والصين والدول اآلسيوية ودول امريكا الالتينية.

ويتهةخلةسيدلتخلملحترحةت،

ويهةخلةسةدةخلملحترحأن،

ومن هذا املنطلق، ستعطي الحكومة األولوية لتفعيل التوجيهات 
وسد  والهشاشة  الفقر  ملكافحة  الجهود  بتكثيف  السامية،  امللكية 
الخصاص املسجل في املناطق البعيدة واملعزولة، ونحن اآلن نتكلم على 
املرتكز الثاني لهذا املشروع واملتعلق بتوطيد أسس نمو اقتصادي مدمج، 

يقلص الفوارق االجتماعية واملجالية ويوفر فرص الشغل الكريم.

لتفعيل  األولوية  املنطلق،ستعطى  هذا  ومن  املرتكز  هذا  إطار  في 
التوجيهات امللكية السامية، بتكثيف الجهود ملكافحة الفقر والهشاشة 
وسد الخصاص املسجل في املناطق البعيدة واملعزولة وخاصة بقمم 
وببعض  والواحات،  والجافة  الصحراوية  واملناطق  والريف،  األطلس 
أو  التحتية  البنيات  مستوى  على  والسواحل،إن  السهول  في  القرى 

الخدمات االجتماعية األساسية.

ويشكل مشروع قانون املالية لسنة2016 ، منطلقا لتفعيل املخطط 
املندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه املناطق، والتخفيف من 
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معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خالل الفترة 2016-
2022 ، ستوجه لتمويل حوالي 20800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 

مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.

وقد أعدت الحكومة بكافة قطاعاتها الوزارية، وبتنسيق مع مختلف 
الشركاء والفاعلين على املستوى املحلي، استراتيجية متكاملة، ترتكز 
على التقائية البرامج املوجهة للعالم القروي واملناطق الجبلية واملناطق 
في  املحققة  واإلنجازات  التراكمات  إلى  باالستناد  والنائية،  البعيدة 
البرامج واالستراتيجيات  وباقي  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار 

القطاعية.

ووفق نفس املنظور، ستواصل الحكومة استهداف الفئات املعوزة 
صندوق  موارد  استدامة  ضمان  على  العمل  خالل  من  واملهمشة، 
نظام  لتمويل  الضروري  التمويل  توفير  بهدف  االجتماعي،  التماسك 
املساعدة الطبية »راميد«، وبرنامج »تيسير«، واملبادرة امللكية »مليون 

محفظة«.

إلى  الدراسية  املنح  من  املستفيدين  الطلبة  رفع عدد  كما سيتم 
330.000طالبة وطالب أي بزيادة حوالي 45 ألف مستفيد بغالف مالي 
يناهز 1,6 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 

250.000 طالبة وطالب بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم.

وإن كان تحسين أوضاع سكان العالم القروي، واملناطق الصعبة 
والبعيدة، واألحياء الهامشية والعشوائية بضواحي املدن، واستهداف 
الفئات الفقيرة واملهمشة، يشكل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، فإن 
التشغيل، باعتباره من أهم مرتكزات النمو املدمج، يوجد كذلك على 

رأس األولويات.

ومن هنا، البد من التأكيد على أهمية النمو االقتصادي في توفير 
مناصب الشغل، إذ أن التوجه نحو تسريع املجهود التصنيعي وباقي 
القطاعية، وتوفير9الظروف الستقطاب االستثمارات  االستراتيجيات 
غير  القطاع  وإدماج  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  ودعم  الكبرى، 
جديدة  آفاق  فتح  وبالتالي  النمو،  نسبة  تحسين  شأنه  من  املهيكل 
في صلب  كلها  الخيارات  هذه  وتندرج  الشغل.  فرص  خلق  مجال  في 
االستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة شمولية، تأخذ 
بعين االعتبار األبعاد االقتصادية واملؤسساتية للتشغيل، وكذا مختلف 
أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات املستهدفة، وخاصة املرأة 

والشباب.

ووفق نفس املنظور، ستتم مواصلة تفعيل االستراتيجية الوطنية 
لإلدماج  املهمة  اآلليات  أحد  باعتباره  التضامني،  االقتصاد  لتنمية 
التعاونيات  دعم  من خالل  خاصة  الشغل،  فرص  وخلق  االجتماعي 

واألنشطة املدرة للدخل.

وفي نفس اإلطار، يقترح مشروع قانون املالية لسنة 2016 إحداث 
26.000 منصب شغل بالوظيفة العمومية أي بزيادة تقدر ب 15,5 % 

مقارنة مع سنة 2015. كما ستعمل الحكومة على االنخراط الجاد، 
بالتعاون مع كافة املتدخلين، في تفعيل اإلصالح الجوهري واملصيري 
للتعليم، بما يعيد االعتبار للمدرسة املغربية، ويجعلها تقوم بدورها 
التربوي والتنموي املطلوب. وستخصص لهذا القطاع اعتمادات تقدر 

ب 45,7 مليار درهم.

وستتم مواصلة جهود تعزيز وتحسين الخدمات الصحية، حيث 
سجلت االعتمادات املخصصة لهذا القطاع )أي قطاع الصحة( ارتفاعا 
هاما وانتقلتامليزانية لهذا القطاع من 8 ماليير درهم سنة 2008 إلى ما 
يزيد عن 14 مليار درهم سنة 2016. وسيتركز االهتمام على مواصلة 
املراكز  بناء  ،وخاصة  الصحية  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل 
الجديد  االستشفائي  واملركز  وأكادير  لطنجة  الجامعية  االستشفائية 
ملراكش  الجامعية  االستشفائية  املراكز  تجهيز  للرباط، وكذا مواصلة 

ووجدة.

هذا، مع إيالء أهمية خاصة لتكثيف وتنويع العرض السكني املوجه 
تنفيذ  وتسريع  واملحدود،  املتوسط  الدخل  ذات  االجتماعية  للفئات 
باالنهيار.  املهدد  السكن  ومعالجة  الصفيح  القضاء على مدن  برامج 
مليار درهم   2,8 تقدر ب  مالية  اعتمادات  القطاع  لهذا  وستخصص 

باحتساب موارد صندوق التضامن للسكنى.

ووفق نفس املنظور، سيتم العمل على مواصلة وتكثيف البرامج 
وذوي  واألطفال  والشباب  املرأة  بأوضاع  للنهوض  الهادفة  واملشاريع 
االحتياجات الخاصة، وإدماجهم في املسيرة التنموية لبالدنا، فضال عن 
مواصلة العمل لتثمين الثرات الثقافي ودعم األنشطة الثقافية، والفنية 

واإلبداعية بكل أصنافها.

ةالسامية،  امللكية  التوجيهات  لتفعيل  األولوية  ستعطى  كما 
بتحسين وتحديث وتيسير الخدمات اإلدارية املوجهة ملغاربة العالم في 
بلدان اإلقامة وداخل أرض الوطن، وتحسين التواصل والتعامل معهم، 

واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم .

ويهةخلةسيدلتخولةسةدة،

لتحقيق  أساسيا  مرتكزا  يشكل  الجهوية  تفعيل  أن  من شك  ما 
التوازن املأمول بين دينامية النمو ودينامية اإلدماج االجتماعي والحد 

من الفوارق املجالية.

القوانين  لتفعيل  األولوية  الحكومة  تعطي  املنطلق،  هذا  ومن 
التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية. ومن أهم التدابير املقترحة 
في إطار مشروع قانون املالية لسنة2016 ، إحداث صندوقي التأهيل 
االجتماعي والتضامن بين الجهات والذي حدده الدستور، باملوزاة مع 
املتعلق  التنظيمي  القانون  في  عليها  املنصوص  الجبائية  املوارد  رصد 
2 من  الشركات، و%  الضريبة على  2 من حصيلة  بالجهات، أي % 
حصيلة الضريبة على الدخل، و% 20 من حصيلة الرسم على عقود 
التأمين، تضاف إلى كل هذه املوارد مخصصات مالية من امليزانية العامة 
تقدر ب 2 ماليير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ماليير درهم للجهات، 

لضمان انطالقها وممارستها الختصاصاتها على الوجه املطلوب.
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لالتمركز  السريع  التفعيل  على  جهودها  الحكومة  ستركز  كما، 
اإلداري، وتقوية آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية، بما 

يضمن تعزيز املقاربة املجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.

وباملوازاة مع تفعيل هذا الورش التنموي االستراتيجي والهام، ستتم 
مواصلة تنزيل الدستور، واإلسراع بوضع واعتماد القوانين التنظيمية 
ذات  الهيكلية  باإلصالحات  قدما  والدفع  الدستورية،  واملؤسسات 
والنظام  املقاصة  وصندوق  القضاء،  بإصالح  األمر  ويتعلق  األولوية، 

الجبائي.

ويهةخلةسيدلتخولةسةدة،

التنظيمي  القانون  في تفعيل  2016 منطلقا للشروع  تشكل سنة 
لقانون املالية، وهذا هو املرتكز الرابع بالنسبة ألولويات مشروع قانون 
املالية لسنة 2016. هذا املشروع الذي يعد ثمرة لتضافر جهود كل من 
املؤسستين التشريعية والتنفيذية لوضع االطار التشريعي املالي القادر 
التي  التنموية  والدينامية  الديمقراطي  البناء  مسلسل  مواكبة  على 

انخرطت فيها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا.

وما من شك أن تفعيل هذا اإلصالح الهام، إصالح القانون التنظيمي 
للمالية، سيؤسس ملرحلة جديدة في برمجة وتدبير السياسات العمومية، 
مقروئية  من خالل2تحسين  املالية،  قوانين  ومراقبة  وتنفيذ  وإعداد 
امليزانية وترسيخ مبادئ النجاعة وحسن األداء والتقييم واملحاسبة. كما 
سيمكن من اعتماد آليات حديثة في تدبير امليزانية ترقى ألحدث املعايير 
وتقارير حسن  السنوات،  املتعددة  البرمجة  املعتمدة عامليا، وخاصة 
األداء، وإحداث نظامي املحاسبة على أساس االستحقاق واملحاسبة 

التحليلية، واعتماد آليات التعاقد.

ومن هذا املنطلق، حرصت الحكومة على إعداد هذا املشروع وفقا 
قانون  املالية. مشروع  لقانون  الجديد  التنظيمي  القانون  ملقتضيات 
الجديد  التنظيمي  القانون  ملقتضيات  وفقا  أعد   2016 لسنة  املالية 
يسمى  جديد  فصل  بإحداث  منها  تعلق  ما  وخاصة  املالية،  لقانون 
النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية، 
إلى  باإلضافة  الدولة،  وتكاليف  موارد  توازن  هيكلة جدول  ومراجعة 

إغناء هذا املشروع بكل التقارير املقدمة ملجلسيكم املوقرين.

ستعمل  القانون،  هذا  مقتضيات  تنزيل  في  الشروع  مع  وموازاة 
اتخاذها  تم  التي  والتدابير  املجهودات  تثبيت  على  الحكومة، 
للتوازنات  التدريجية  االستعادة  إطار  في  املاضية  السنوات  خالل 

املاكرو-اقتصادية.

لةسيدلنخلة3ئيسةن،

لةسيدخرئيسخلاحكأحل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةأزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيأنخلملحترحأن،

تلكم هي املرتكزات التي انبنى على أساسها مشروع قانون املالية 
الحكومة تحقيق  تتوقع  لكم  تقديمها  والتي من خالل   ، لسنة2016 
من   3,5 إلى %  امليزانية  وتقليص عجز   %3 في حدود  اقتصادي  نمو 
الناتج الداخلي الخام، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دوالرا كمتوسط 
الدوالر  صرف  لسعر  كمتوسط  9,5دراهم  و  البترول،  برميل  لسعر 
مقابل الدرهم.  والحكومة عازمة على تحقيق ما حددته من أهداف، 
في إطار املشروع املعروض على أنظاركم، من خالل تسخير كل الوسائل 
برملانا  الفاعلين،  كل  مع  والتفاعل  التعاون  إطار  وفي  واإلمكانيات، 

ونقابات ومقاوالت ومجالس جهوية ومحلية ومجتمع مدني.

وفي هذا اإلطار، نعبر لكم عن استعدادنا للتفاعل والتجاوب مع 
مقترحاتكم وتساؤالتكم وتعديالتكم، في إطار ما أسسنا له خالل دراسة 
ومناقشة قوانين املالية السابقة، من عالقة مبنية على التعاون والحوار 

والتوافق اإليجابي.

ليس فقط  نموذج كفيل،  املغرب من  تمكين  فهدفنا جميعا هو 
الكريم، ولكن كذلك  التقدم والعيش  في  املغاربة  بتحقيق طموحات 
بتحقيق اإلشعاع على املستوى اإلقليمي، في وضع أصبح فيه االستقرار 
أمرا غير متيسر للجميع بفعل التحوالت الجيو-استراتيجية الكبرى التي 
يعيشها عاملنا، وتعيشها منطقتنا على وجه التحديد، وشكلت بالدنا 
استثناء ونموذجا فريدا بفضل السياسة الرشيدة لجاللة امللك -حفظه 
هللا -التي زاوجت بين تعزيز األمن الروحي للمغاربة وتوطيد النموذج 
املغربي في تدبير الشأن الديني القائم على الوسطية واالعتدال، والنهوض 
في  األمنية  القوى  ويقظة  االستباقية  والتدخالت  البشرية،  بالتنمية 
املادية  الوسائل  وتوفير  واإلرهاب،  التطرف  مظاهر  لكل  التصدي 

والبشرية الالزمة لها للقيام بعملها على أحسن وجه.

من  الجماعي،  العمل  في  الجدي  باالنخراط  إال  ذلك  يتأتى  ولن 
أجل مغرب الوحدة والتنمية، واملساواة في الحقوق والواجبات، وفي 

االستفادة من خيرات الوطن .

شكرا لكم جميعا على حسن إصغائكم، وسأبقى مع زميلي الوزير 
املنتدب رهن إشارتكم طوال مسار مناقشات ومداوالت هذا املشروع. 

وهللا املوفق، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة3ئيس:

شكرا للسيد الوزير، رفعت الجلسة. .
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