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دورة وتكأ 6 أ 26

محض6 الجلسة الثمانين بعد املائة

الجلسة االفككاحية للبرملان

الكاريخ: الجمعة 12 صفر 1441ه )11 أكتوبر 2019(.

ال6ئاسة: صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وأّيده.

مساء  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشر  ستة  الكأقيت: 
والدقيقة السابعة.

جدول األعمال: افتتاح جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا 
وأيده، للدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية 

العاشرة 2021-2016.

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

التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة 2016-2021م.

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

سامي الشخصيات املدنية والعسكرية.

)تص يقات(

الشيخ املق6ئ:

وعأذ باهلل من الشيطان ال6جيم.

}بسم اهلل الرحمن الرحيم. فـَلََنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ 
َوَما ُكنَـّا َغائِبِيَن )7( وَاْلَوْزُن  اْلُمْرَسلِين)6( فـَلََنُقصَّنَّ َعلَْيِهم بِِعْلٍم ۖ 
َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ ۚ فََمن َثقـَُلْت َموَازِيُنُه فـَأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمفـْلُِحوَن )8( َوَمْن 
بِآيـَاتِنـَا  َكاُنوا  بَِما  أَنُفَسُهم  فـَأُولَِٰئَك الَِّذيَن َخِسرُوا  َموَازِيُنُه  َخفَّْت 
َيْظلُِموَن )9( َوَلقَْد َمكَّنَـّاُكْم ِفي اْلَْرِض وََجَعْلنـَا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش ۗ 

قـَلِيًل مَّا َتْشُكرُوَن{. آمنت باهلل صدق اهلل موالنا العظيم.
في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة، امللك 

محمد السادس، نصره هللا وأيده، يوم الجمعة، أمام أعضاء مجل�سي 

البرملان، بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من 

الوالية التشريعية العاشرة 2016-2021م.

صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نص6ه هللا وويده:

وآله  هللا  رسأل  مأالنا  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 
وصحبه.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين املحترمين،

يسعدنا أن نترأس افتتاح السنة التشريعية الرابعة، من هذه الوالية 
النيابية، وأن نجدد التواصل مع ممثلي األمة.

وهي سنة تشريعية يجب أن تتميز بروح املسؤولية والعمل الجاد، 
ألنها تأتي في منتصف الوالية الحالية.

وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخالفات، التي تطبع عادة االنتخابات.

لذا، ينبغي استثمارها في النهوض باألمانة التي تتحملونها، بتكليف 
من املواطنين، والتنافس اإليجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن 

قضايا الوطن.

كما تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار املرحلة الجديدة، التي 
حددنا مقوماتها في خطاب العرش األخير.

االقتصادية  والرهانات  التحديات  أهم  على  ركزنا  قد  كنا  وإذا 
وبرملانا  حكومة  السياسية،  الطبقة  فإن  املرحلة،  لهذه  والتنموية، 
وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون عن توفير شروط النجاح 

لها.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

إن املرحلة الجديدة تبدأ من اآلن، وتتطلب انخراط الجميع، باملزيد 
من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات 

الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.

القرارات،  ومتابعة  اإلصالحات،  تنزيل  أولوياتها  صدارة  في  ويأتي 
وتنفيذ املشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، 
بالدرجة األولى. ولكنها أيضا مسؤولية القطاع الخاص، السيما في ما 

يتعلق بالتمويل، فضال عن الدور الهام لهيآت املجتمع املدني الجادة.

فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير 
الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع املستمر ملختلف القرارات واملشاريع، 

سواء على املستوى الوطني، أو الجهوي أو املحلي.

وبما أن اإلدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل 
الوسائل، ال سيما املعطيات اإلحصائية، واآلليات املتعلقة بالتفتيش 
في إطار الشفافية  القرارات،  تنفيذ  في  النجاعة  بما يضمن  واملراقبة 
والتعاون واالنسجام بين مختلف املتدخلين. وال مجال هنا للتهرب من 

املسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط املسؤولية باملحاسبة.

مجال  في  واسعة،  صالحيات  الدستور  منحه  فقد  البرملان،  أما 
التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
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التي  القوانين  جودة  على  مسؤولون  البرملانيين،  حضرات  فأنتم 
تؤطر تنفيذ املشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض 

املجتمع، وتلبي تطلعات وانشغاالت املواطنين.

كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة في كل ما 
يخص تدبير الشأن العام، في مختلف املجاالت، ومراعاة مدى استجابته 

لالنشغاالت الحقيقية للمواطنين.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

مهما بلغ صواب القرارات املتخذة وجودة املشاريع املبرمجة، فإن 
تنفيذها يبقى رهينا بتوفر املوارد الكافية لتمويلها. لذا، ما فتئت أشدد 
على ضرورة اإلعداد الجيد، ملختلف البرامج واملشاريع، وخاصة التمويل 

وتصفية وضعية العقار.

من املعروف أن جهود الدولة وحدها ال تكفي في هذا املجال. وهو 
ما يقت�سي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية. وأخص بالذكر 
هنا القطاع البنكي واملالي، الذي نعتبره حجر الزاوية في كل عمل تنموي.

توقيع  يقتصر فقط على  والقرارات، ال  املشاريع  فتنزيل ومواكبة 
العقود واالتفاقيات على األوراق، وإنما هو عقد أخالقي قبل كل �سيء، 
الفاعلين  جميع  بين  مشتركة  واملسؤولية  والضمير.  العقل  مصدره 
املعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته. وهذا العقد 
ال يهم مؤسسات الدولة واملنتخبين فقط، وإنما يشمل أيضا القطاع 
الخاص، السيما مؤسسات التمويل والقطاع البنكي. واملغرب يتوفر، 
والحمد هلل، على قطاع بنكي يتميز بالقوة والدينامية واملهنية، ويساهم 

في دعم صمود وتطور االقتصاد الوطني.

)تص يقات(

ويخضع النظام املالي املغربي ملراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت 
وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية. وهو ما يعزز الثقة واملصداقية التي 
يحظى بها القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا. وقد بلغ درجة من التقدم، 

مكنته من االستثمار في عدد من الدول األجنبية، وخاصة بإفريقيا.

ورغم ذلك، فإنه اليزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من 
الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع واملضمون. وهو ما يتجلى 
للقروض، وضعف مواكبة  الشباب  املقاولين  في صعوبة ولوج  مثال، 

الخريجين، وإنشاء املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

أعرف جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية، كما 
سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات اإلدارية، ووضع حد لبعض 

التصرفات، التي تعيق التنمية واالستثمار.

)تص يقات(

لذا، نحث القطاع البنكي الوطني على املزيد من االلتزام، واالنخراط 
تمويل  السيما  بالدنا،  تعيشها  التي  التنمية،  دينامية  في  اإليجابي 

االستثمار، ودعم األنشطة املنتجة واملدرة للشغل والدخل.

وفي هذا اإلطار، ندعو األبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي 
من خالل  وخاصة  التنموي،  دورها  لتعزيز  الكبرى  للمقاوالت  توفره 
تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، واالنفتاح أكثر على أصحاب 

املقاوالت الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى واملتوسطة.

ولهذه الغاية، نوجه الحكومة وبنك املغرب، للتنسيق مع املجموعة 
بدعم  برنامج خاص  على وضع  العمل  املغرب، قصد  لبنوك  املهنية 

الخريجين الشباب، وتمويل املشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.

)تص يقات(

وذلك على غرار التجارب الناجحة التي قامت بها عدة مؤسسات، 
في مجال تمويل املشاريع، التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم املنهي 
واالجتماعي. وهو ما كانت له نتائج إيجابية عليهم، وعلى أسرهم، وعلى 

املجتمع.

وإننا نتطلع أن يقوم هذا املخطط، الذي سأتابع مع الحكومة وكل 
املنخرطين فيه، مختلف مراحله، على التوجهات التالية:

• أوال: تمكين أكبر عدد من الشباب املؤهل حاملي املشاريع، املنتمين 
ملختلف الفئات االجتماعية، من الحصول على قروض بنكية إلطالق 

مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم لضمان أكبر نسبة من النجاح؛

مجال  في  العاملة  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  دعم  ثانيا:   •
املضافة،  القيمة  من  واالستفادة  إفريقيا،  نحو  وخاصة  التصدير، 

لالقتصاد الوطني؛

• ثالثا: تسهيل ولوج عموم املواطنين للخدمات البنكية، واالستفادة 
بالنسبة للعاملين في  من فرص االندماج املنهي واالقتصادي، خاصة 

القطاع غير املنظم.

وال داعي للتذكير بأن الرواج االقتصادي، يمر بالخصوص عبر تطوير 
العمليات البنكية.

في هذا املجال، خالل  التي تحققت  بالنتائج  وأود أن أشيد هنا، 
الذين فتحوا حسابا  املواطنين  ارتفع عدد  العقدين األخيرين، حيث 
بنكيا ثالث مرات. وهو ما يتطلب من األبناك مواصلة الجهود، باستثمار 
قاعدة  توسيع  أجل  من  املالية،  واالبتكارات  الحديثة  التكنولوجيات 
املغاربة الذين يلجون للخدمات املصرفية والتمويلية، بما يخدم مصالح 

الطرفين، بشكل متوازن ومنصف، ويساهم في عملية التنمية.

باالنخراط اإليجابي  غير أن هذا املخطط لن يحقق أهدافه، إال 
بخصوص  بالتزاماتهم،  والوفاء  مسؤولياتهم  وتحمل  للمواطنين، 

القروض التي استفادوا منها.

كما أن مؤسسات وآليات الضبط واملراقبة املالية، مطالبة بتتبع 
مختلف العمليات، والسهر على إقامة عالقات متوازنة )تص يقات(

تطبعها الثقة، بين هيآت التمويل، وأصحاب القروض.
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وال يفوتني هنا، أن أذكر باملسؤولية االجتماعية للمقاولة املالية، 

الصعيد  على  سواء  اإليجابية،  املبادرات  في  مساهمتها  وبضرورة 

االجتماعي واإلنساني أو في مجال الحفاظ على البيئة، والنهوض بالتنمية 

املستدامة.

حض6ات السيدات والسادة البرملانيين،

إن بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغاالت وتطلعات 

املواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع.

ومن هذا املنبر، أدعو املؤسسة التشريعية التي تمثلونها، والجهاز 

التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، والسيما القطاع البنكي، لالنخراط في 

هذا املجهود الوطني التنموي، واملساهمة في إنجاح املرحلة الجديدة، 

التي ندخلها.

فكونوا رعاكم هللا، في مستوى ما تقتضيه هذه املرحلة من مسؤولية 

والتزام، وتغليب للمصلحة العليا، ملا فيه خير البالد والعباد.

قـال تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول، 
وال تبطلوا أعمالكم”. صدق اهلل العظيم.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

)تص يقات(
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محض6 الجلسة الحادية والثمانين بعد املائة

الكاريخ: اإلثنين 15 صفر 1441ه )14 أكتوبر 2019(.

ال6ئاسة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعة عشر  ساعات  ثالث  الكأقيت: 
الثالثة مساء والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  جدول 
الحكومية التالية:

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الداخلية؛ .•

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .•

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛ .•

حقوق االنسان والعالقات مع البرملان. .•

السيد محمد جأدار، رئيس الجلسة:

وش6ف  على  والسالم  والصالة  ال6حيم،  ال6حمن  هللا  بسم 
امل6سلين.

افتتحت الجلسة،

السادة الأزراء املحترمأن،

السيدات والسادة النأاب املحترمأن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ويتضمن  الشفهية،  األسئلة  جلسات  أولى  في  مجددا  نلتقي  املوقر، 

جدول أعمالها 31 سؤاال شفهيا تهم القطاعات التالية:

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية 
واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  والبيئة،  واملعادن  الطاقة  الداخلية، 

األخضر والرقمي، وأخيرا قطاع حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان.

في البداية نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل 
السيد أمين الجلسة لتالوتها مشكورا، تفضلوا السيد األمين.

السيد السالك بألأن ومين املجلس:

شك6ا السيد ال6ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشاريع القوانين 
تتعلق:

- ميثاق املرافق العمومية؛

- تبسيط مساطر وإجراءات إدارية؛

- تغيير وتتميم القانون املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص؛

وباإلضافة إلى تسع مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات 
جمهورية  البنين،  جمهورية  ليبيريا،  جمهورية  من  كل  مع  دولية 
صربيا، جمهورية رواندا، تهم مجاالت مختلفة منها املالحة التجارية، 
تفادي االزدواج الضريبي، النقل الدولي عبر الطرق، تشجيع االستثمار 

واملساعدة القضائية؛

وبناء على املادة 66 من النظام الداخلي للمجلس، توصلت الرئاسة 
بمراسلة  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  رئيسة  السيدة  من 
تتعلق بإخبار املجلس باصطفاف املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 

في املعارضة.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 22 يوليوز إلى 14 أكتوبر 2019، توصلت الرئاسة 

رئاسة مجلس النواب ب:

1004 سؤاال شفويا؛ 566 سؤاال كتابيا؛ 1169 جوابا عن أسئلة 
كتابية، وتم سحب 6 أسئلة شفوية. كما تم سحب 3 أسئلة كتابية، 

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شك6ا السيد األمين،

حض6ات السيدات والسادة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، سؤال متعلق بغالء أسعار الكتب الجامعية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد النواب مشكورا.

النائبة السيدة السعدية بنسهلي:

السيد الوزير، ما الذي ستقوم بها وزارتكم من أجل تمكين الطلبة 
من دعم امتيازات القتناء الكتب الجامعية لتشجيعهم على مواصلة 
دراستهم الجامعية دون صعوبات إضافية، وتمكينهم من تطوير تكوينهم 

الجامعي؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،
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السيدات والسادة النأاب املحترمين،

أتمنى لكم دورة تشريعية موفقة، إن  البداية أن  في  لي  اسمحوا 
شاء هللا غنية باإلنجازات، وأستهل أيضا هذه املناسبة ألشكركم على 
الشفوية  األسئلة  من  األولى  الحصة  هذه  من  كبير  جزء  تخصيص 
ملساءلة وزارة التربية الوطنية والتكوين والبحث العلمي، وهذا يعكس 
اهتماماتكم ومواكبتكم وتتبعكم لألوراش املفتوحة في هذه املنظومة، 
إن شاء هللا، سيكون لنا مناسبة وموعد مع اإلشتغال في اللجنة لتقديم 
املخطط التشريعي لتنزيل مقتضيات القانون اإلطار، وسنتطرق بإمعان 

لهاد النقط املتضمنة في القانون.

بالنسبة للسؤال اللي جات به السيدة النائبة املحترمة، ال بد من 
اإلشارة في البداية أن هاد السؤال تم طرحه في 2017، من 2017 لليوم 
تم العمل على واحد العدد ديال األمور اللي مشات في هاد االتجاه، أوال 
هو في إطار استقاللية الجامعات، كل جامعة تخصص ميزانية هائلة 
بالنسبة القتناء الكتب، اليوم تقريبا هاد السنة الفارطة 10 مليون 
الكتب على مستوى جميع  اللي تم تخصيصها القتناء  الدرهم  ديال 

الجامعات.

السيد رئيس الجلسة:

النائبة  السيدة  لكم  الكلمة  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
للتعقيب.

النائبة السيدة السعدية بنسهلي:

شك6ا السيد الأزي6،

نحن ال ننكر املجهودات التي تقوم بها الجامعة لإلرتقاء بالتكوين 
األكاديمي والبحث الجامعي وبالدعم اإلجتماعي املوجه للطلبة، ولكن 
مع ذلك السيد الوزير وأنتم كنتم رئيس جامعة، نعتبر على أن ظاهرة 
إلزام الطلبة باقتناء كتبهم في الجامعة، هذه ظاهرة أصبحت ملفته 
للنظر ويعاني منها الطلبة، وإال ال مبرر لكي نطرح هذا السؤال، وأنتم 
التعليم،  ديال  واإلصالح  القانون  وأجرأة  تنفيذ  على  فعال  حريصون 
وكنعتبرو على أن هاد النقطة يجب أن تكون محورية، ألن األستاذ ال 
يمكن أن يتحول إلى كتبي في قلب الجامعة، األستاذ له رسالة نبيلة هي 
إنتاج النخب الفكرية والثقافية والعلمية، والجامعة يجب أن تتحول 
كذلك إلى فضاء جاذب للطلبة لتكوينهم الذاتي وتكوينهم البحث العلمي، 
وإال ملاذا نراهن على الكفاءات، الجامعة هي الحاضنة للكفاءات، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ نعم نعم، 
بالنسبة للتوقيت راه احنا علمنا الناس ديال la régie، ليس هناك 
تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي، سؤال عن تحقيق أهداف الرؤية 
للسيدات  الحالي  الدخول  ضوء  على  التعليم  إلصالح  اإلستراتيجية 

والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة 
املحترمة.

النائبة السيدة غيكة حاتمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيدات والسادة النأاب املحترمأن،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي اتخذت لتحقيق أهداف الرؤية 
اإلطار؟  قانون  تنزيل  عن  وماذا  املدر�سي؟  الدخول  مع  االستراتيجية 

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

اسمح لي السيد الرئيس، عندي أنا وحدة املوضوع بالنسبة للدخول 
املدر�سي، كاين 5 ديال األسئلة في هاد الباب.

السيد رئيس الجلسة:

وال في سؤالين على ما أظن اللي فيهم وحدة املوضوع،

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

5 ديال...

السيد رئيس الجلسة:

االتفاق اللي تم مع الفرق..

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

نعم بإتفاق مع الفرق، نعم، بما فيه الفريق الحركي...

السيد رئيس الجلسة:

بالكتب  األمر  يتعلق  املوضوع  وحدة  فيهم  عندي  اللي  السؤالين 
املدرسية...

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

والدخول املدر�سي من بعد، كاين 2 فيهم 2 ديال األسئلة، ومن بعد 
كاين 5 داألسئلة...
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السيد رئيس الجلسة:

امللف اللي حضرتو اإلدارة بالتنسيق مع جميع الفرقاء هو اللي عندنا 
السيد الوزير.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

ما�سي مشكل، املهم...

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير. كما هو موزع.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

ما�سي مشكل، ما�سي مشكل.

السيد رئيس الجلسة:

كما هو موزع...

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، اليوم، أنا قلت هاد الدخول األكاديمي 
التربوي 2019 و2020 تميز بإصدار قانون إطار 51.17 اللي هو ترجمة 
للرؤية اإلستراتيجية، واللي حامل واحد العدد ديال املقتضيات إلصالح 
املنظومة، لتأمين هاد اإلصالح وإلستدامة هاد اإلصالح، وكان لنا خالل 
لتقديم  الجوالت ميدانية  ديال  العدد  بواحد  القيام  شهر شتنبر من 
مقتضيات هذا القانون اإلطار، باش يكون واحد اإلطار يلتزموا به جميع 
الفاعلين، ال الفاعلين التربويين، ال املجتمع املدني، ال األسر أيضا، لهذا 
لهذا  الصحيح  التنزيل  نديرو  غادي  باش  عازمين  الحمد هلل،  اليوم، 
اإلصالح، كأول مبادرة تمت هو املصادقة على مرسوم يوم 3 أكتوبر 
2019 يحدد تأليف اللجنة تتبع وتنفيذ اإلصالح، وهاد اللجنة هي لجنة 
20 ديال القطاعات الوزارية واللي كيترأسها السيد  اللي فيها  وطنية 
رئيس الحكومة، املعنى ديال هاد اللجنة هو اليوم هاد القانون اإلطار 
يلزم ما�سي غير القطاع ولكن الحكومة باش تنكب على التنفيذ الصحيح 
لهذا اإلصالح، أيضا تم إقحام في هذه اللجنة واحد العدد ديال الهيئات 
االستشارية بما فيها املجلس األعلى للتربية والتكوين، املجلس البيئي 

اإلقتصادي واإلجتماعي ...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب أو النائبة 
عن الفريق الحركي.

النائب السيد غيكة حاتمي:

شكرا السيد الوزير على هذه املعلومات الرؤية اإلستراتيجية جات 
فيها أكثر من 32 مشروع لتنزيل الرؤية، ومن أهم هي اإلنصاف وتكافؤ 
الفرص، الجودة للجميع، اإلرتقاء بالفرد واملجتمع، الحكامة في تدبير 
املوارد البشرية واملالية، رغم املجهودات اللي تتقوموا بها واللي ما تينفيها 
والجبلية  القروية  املناطق  في  كبير  هناك خصاص  كاين  واحد،  حتى 
والنائية، نقصان إلى حد اآلن في بعض املدارس من األدوات املدرسية، 
ربط  التعليم، عدم  على  للمساعدة  الشروط  تفتقد ألبسط  بنايات 
داخليات  وجود  عدم  األمن،  أسوار  إنعدام  والكهرباء،  باملاء  بعضها 

كافية.

وفي هذا اإلطار نقترح تحويل التمدرس باألوساط القروية والشبه 
الحضرية يعطى لها تمييزا إيجابيا الستدراك هذا الخصاص الذي تراكم 
عبر السنين، وتكوين لجنة مصغرة تكون مهمتها النزول إلى امليدان وزيارة 
املدارس في كل الجهات وجرد الخصاص املتواجد للقيام بالالزم، ألنه 
الشبكة اإلجتماعية تنوجدو بعض الصور يندى له الجبين واش صحيحة 
وال ما�سي صحيحة، إذن باألحرى يكون هناك لجنة للتتبع، فينما كانت 
�سي حاجة تقدر تعطي الواقع املوجود على الناس، أما تنسكتو على هاد 
الصور التي تعطي صورة مهمشة، بحال اللي تنساعدوهم، تنقولوا هذا 

هو اللي موجود، في الوقت ألنه كاين مدارس..

السيد رئيس الجلسة:

السيد  السيدة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا 
النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد عدي خزو:

في  النظر  إعادة  الوزير  السيد  نطالبكم  الوزير،  السيد  شكرا 
وسائل  توفير  تنغير،  إقليم  القروي  بالعالم  التعليمية  املؤسسات 
التدفئة باملدارس في املناطق الجبلية، تعميم النقل املدر�سي في املناطق 
النائية، إعفاء ذوي اإلحتياجات الخاصة من مصاريف التسجيل من 
القروي،  بالعالم  األولي  التعليم  تعميم  التمدرس،  أجل تشجيع على 
توفير األطر التربوية الكافية، تعميم املرافق الصحية باملدارس بالعالم 
القروي، إصالح وتوسيع املدارس، توفير السكن الالئق لألطر التربوية 

بالعالم القروي، وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،
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السيد النائب املحترم، أكيد أن اليوم طلب التمدرس جد مهم سنة 
بعد سنة، والحمد هلل، الوزارة تواكب هذا الطلب وتستجيب النتظارات 
املواطنين، وكاين واحد املجهود كبير فيه واحد العدد ديال اإلنجازات 
سنويا، هاد السنة عرفات واحد 133 مؤسسة جديدة للي تم الفتح 
ديالها خالل هاد الدخول الحالي، أيضا مجهود كبير في إعادة تأهيل 

املؤسسات املدرسية..

السيد رئيس الجلسة:

املنحة  تعميم  ضرورة  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الجامعية وعدم إخضاع طلبة األقاليم النائية والقروية للمحاصصة في 
اإلستفادة من السكن الجامعي كمثال إقليم بوملان نموذجا للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، 

تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد رشيد حمأني:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول حرمان عدد كبير من الطلبة 
والطالبات من إقليم بوملان وتاونات من املنح الجامعية والحي الجامعي 
ومطلبنا هو تعميم املنحة وتعميم الحي بالخصوص بالنسبة للطالبات؟ 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، أريد في البداية أن أشير أن عدد الطلبة 
العالي هو مليون و10 ألف طالب،  التعليم  املنظومة ديال  في  اليوم 
تجاوزنا السقف ديال مليون، وبأن الطلب على املنحة وعلى األحياء هو 
طلب كبير كيتزايد سنة بعد سنة، كان واحد املجهود كبير دارتو الدولة 
واحد  تقريبا  املنحة  كانت   2013-2012 في  األخيرة،  السنوات  خالل 
الغالف مالي أقل 600 مليون درهم، اليوم عندنا مليار و800 مليون درهم 
اللي مخصصة للمنح 382 ألف طالب يستفيد من املنحة الجامعية، 
بالنسبة إلقليم بوملان النسب اللي كانت كتعطى هاد السنوات األخيرة 
هي %80 والسنة املنصرمة تم تخصيص %95 بالنسبة إلقليم بوملان 
وأيضا إلقليم تاونات هما األقاليم اللي ما فيهمش مؤسسات جامعية أو 
ال أحياء جامعية، بالنسبة لألحياء أيضا واحد املجهود كبير اليوم الوتيرة 
اللي عرفتها وتيرة كبيرة ديال إحداث ديال األحياء، كنا كنحدثتو تقريبا 
حي سنويا، اليوم ولينا كنحدثتو 2 ديال األحياء، كاين إقامة جامعية 
أيضا، وهاد ال�سي ديما كيكون واحد الطلب شديد لهذا، غادي نرفعوا 
إن شاء هللا من الوتيرة وغادي نعطيو األولوية للطلبة اللي كيجيوا من 

املناطق فين ما كاينش األحياء الجامعية، شكرا السيد النائب.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد رشيد حمأني:

كتعرفو  كيما  عطيتو،  اللي  املعلومات  على  شكرا  الوزير  السيد 
حرمان الطلبة من هاد األقاليم املهمشة كإقليم بوملان وتاونات، معناه 
حرمانهم من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية، وهاد ال�سي كيرجع ل2 

داألسباب:

الثاني  والسبب  لألسر؛  املادية  اإلمكانيات  هو  األول  السبب 
وبالخصوص بالنسبة للطالبات عدم اطمئنان األسر ديال هاد الطالبات 
أن تقيم خارج األحياء الجامعية، هذا السيد الوزير مشكل مستعجل 
وخطير كيرهن مستقبل مئات الطلبة من هاد من هاد األقاليم هادي 
خاصة الطالبات، سيكون املصير ديالهم هي العودة إلى البيوت ديالهم 

ما يكملوش الدراسة ديالهم؛

السيد الوزير، اليوم احنا متيقنين أنكم غتخذو بجدية هاد اإلشكال 
هذا، وبالخصوص إقليم بوملان للتذكير فقط أن تسجل ألربع سنوات 
متتالية أعلى نسبة النجاح بالنسبة للجهة، يعني ايال ما نصفناهمش 
كيتعتبر هذا إجحاف في حق هاد الناس هادو، كذلك كن كناشدوكم 
املجاورة إلقليم  األقاليم  بعض  املنحة كسائر  بتعميم  الوزير  السيد 
بوملان وتعميم كذلك الحي الجامعي على األقل بالنسبة للطالبات، رجاء 
السيد الوزير ال تغتالوا هذا الحلم، ألن املسؤولية أوال هي مسؤولية 
أخالقية قبل ما تكون سياسية، الدولة دايرة مجهود باش كتشجع 
الفتاة القروية من أجل استمرار في الدراسة مللي كتوصل البكالوريا ايال 

ما لقاتش الحي الجامعي غترجع ....

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد عبد اللطيف رشيد:

ال يفوتنا إال أن ننوه باملجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في 
املجاالت املرتبطة بتوسيع الدعم اإلجتماعي للطلبة الجامعيين من سكن 
ومنح وتغطية صحية، إال أنه الطلب، من طبيعة الحال، إلكراهات كبيرة 
جدا ولذا نطالبكم السيد الوزير بتعميم املنحة على جميع األقاليم التي 
تعاني من الهشاشة ومن ضمنها إقليم النواصر الذي نصف ساكنته 
متأتيه من إعادة الهيكلة، وكذلك أن هاد النصف ديال الطلبة ديالولم 
يستفيدوا ، حرموا من حقهم في املنحة حيث توقفت عتبة املنحة في هذا 
اإلقليم على 2700 درهم، وبالتالي اللي كيربح 2750 درهم، ما يمكنش لو 
يستافد من املنحة، إضافة إلى أن الطالبات الجامعيات تم حرمان 90% 

منهم، نطالب منكم معالجة هذه الوضعية، وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب ثاني للفريق الحركي، تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، صراحة ما كنشكوش في املجهودات اللي كتقوموا 
بها، ولكن نبغي نقول بأن مكناس عندو كيعاني من خصاص جد مهول، 
أكبر أبعد نقطة را هي على أكثر من 300 كيلومتر، الطلبة اللي تابعين 
للجهة ديال مكناس تافياللت فيما قبل كيعانيوا ويمكن راه مجموعة 
منهم ما التحقوش، ولهذا مزيد من املجهودات، السيد الوزير، وخصكم 
تلقاوا حل لهادوك الطلبة ألن إيال غادروا املدرسة بمعنى راه ضياع وما 

كاينش تكافؤ الفرص، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية. عفوا.

النائب السيد عبد هللا اإلدري�سي البأزيدي:

شكرا السيد الوزير، اليوم نسجل بأسف أن أغلب الطلبة بإقليم 
تاونات مسنفدوش من املنحة الجامعية؟ السيد الوزير اليوم أغلب 
الطلبة، اليوم 8000 درهم، راه اللي عندو أكثر من 700 درهم مستفدش 
من املنحة؟ راه الحي الطالبات والطلبة ما استفدوش من الحي الجامعي 
ديال فاس ودبا هاذ الصباح فرجو على الالئحة ديال املنح الجامعية، 
لقينا تقريبا الدخل السنوي ديال 8000 درهم، واش كاين اللي عندو 

700 درهم ما استافدش، شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

لهاذ  اإلستجابة  هي  الوزارة  ديال  األولويات  من  بأن  نذكر  بغيت 
الطلب اإلجتماعي بالنسبة للطلبة، اللي كيتجلى في املنح وفي األحياء 
الجامعية، أنا قلت النسبة الوطنية اللي كانت فهاذ السنوات األخيرة 
هي %73، وفي السنة املنصرمة ألول مرة درنا واحد الدفعة ثانية ديال 
عندنا 27000 طالب واللي رفعات هاذ النسبة، وهاذ األقاليم اللي ما 
فيهومش اليوم ال إقامة جامعية، ال حي جامعي، ال مؤسسة جامعية 

وصلنا معهم حتى ل%95 أشنو بقى، ما بقى والو، بقات %5، هاذ 5% 
إن شاء هللا اللي غادي نحاولو في إطار قانون املالية ديال 2020 باش 
نستاجبو لها، ونوصلو ل%100 لواحد العدد األقاليم اللي كتعرف هاذ 
الخصاص وهاذ الهشاشة اللي هي تقريبا 25 إقليم، هي 160 مليون 
درهم، كنطلب منكم إن شاء هللا في النقاش ديال قانون املالية أيضا 
تأييده فهاذ اإلتجاه، وأنا عندي اليقين بأن الحكومة هي حارصة على 

هاذ اإلستجابة، وغادي يكون، غادي نمشيو فهاذ االتجاه، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن تجهيز 
أقسام التعليم األولي باملؤسسات العمومية، السيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلو السيد النائب املحترم 

مشكورين، الكلمة لكم.

النائب السيد محمد الحجيرة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، التعليم األولي منه تنطلق مسيرة التعليم بشكل عام، 
يجب أن نوفر كل الظروف ألبناء املغاربة سواء في املدينة أو في البادية 
أو في الجبل من أجل التحصيل في مدرسة تضمن اإلنصاف، تضمن 

املساواة؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،

من  أصبح  األولي  التعليم  تعلمون  كما  املحترم،  النائب  السيد 
اليوم  تنظيم  بعد  والسيما  للمنظومة،  اإلصالحية  األوراش  أولويات 
الوطني، يوم 18 يوليوز 2018 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة، 
نصره هللا، واللي كان فيها واحد الرسالة ملكية موجهة لتعميم التعليم 
األولي ذي جودة، تم العمل على إخراج واحد اإلطار املنهجي وطني اللي 
كيأطر العملية ال بالنسبة البيداغوجية املعتمدة على املستوى ديال 
التعليم األولي، ال على مستوى ديال تكوين املربيات، ال على مستوى 
القدرات ديال هاذ األطفال،  يتنماو فيهم  اللي خاصو  الفضاء  تأهيل 
%49,5، والحمد هلل  البرنامج ديال  النسبة النطالق هاذ  كنا فواحد 
بعد اإلنطالقة الرسمية لهاذ برنامج التعليم السنة املنصرمة، وصلنا 
%55 هاذ السنة، تم إحداث 5800 حجرة وتمدرس 100.672 طفل، 
وهاذ السنة إن شاء هللا سنعمل على أيضا تطوير هذا البرنامج اللي 
أفق تعميمه خالل 2027-2028، اللي خاصنا نعرفو هي امليزانية اللي تم 
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رصدها لهذا البرنامج هو مليار و350 مليون في إطار قانون املالية ديال 
2019، وهاذ السنة إن شاء هللا غادي يكون أيضا مليار و100 مليون 
درهم اللي غادي تكون باش يمكن لينا نواكبو هاذ البرنامج الطموح اللي 
اليوم خاص البد نديرو واحد ال التمييز اإليجابي على املستوى القروي 
ألن النسب على املستوى القروي هما نسب قليلة على النسبة الوطنية 

تقريبا %35، أيضا خاصنا نعتمدو.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السيد النائب املحترم للتعقيب 
تفضلوا مشكورين.

النائب السيد محمد الحجيرة:

السيد الوزير، ما قلتموه هو الحقيقة املرة هو أنه العالم القروي 
املتعلقة  املنظومة  بهاد  املتعلق  الشق  في  االختالالت  كل  فيه  تتجلى 
بالتعليم األولي، بحيث أنه أصغر نسبة، هناك ظروف التعلم والتحصيل 
منعدمة متابعة املربيات واملربيين منعدمة، كاين فو�سى على املستوى 
الوطني في تعدد املتدخلين أربع وزارات تتدخل في هاد املوضوع، ولكن 
الحصة األسد هي لوزارتكم، أيضا جمعيات املجتمع املدني مشكورة 
والجادة، لكن ما كاينش املواكبة ديالها، أكثر من ذلك هو أنه هناك 
فيه  اللي  مجال  هو  املجال  هاد  وبالتالي  الذاتيين،  األشخاص  بعض 
فو�سى، وخصكم تدخلوا بالحزم الالزم باش يمكن هاد التعليم األولي 
اللي فيه االنطالقة األساسية باش يمكن وليداتنا وبناتنا خصوصا أبناء 
الطبقة الهشة والفقيرة اللي عندهم صعوبة الولوج لهاد املنظومة يلقاو 
حقهم، أيضا نسبة التنفيذ تكلمتو تقريبا على مليارين ونصف ديال 
الدرهم، شحال نفذتو فيها؟ مليار و300 شحال وصل العالم القروي في 
إطار يمكن اتفاقية الشراكة يمكن كاينة أقسام واجدة ما محتاجاش 
تبنى، وبالتالي يمكن في إطار إتفاقيات شراكة مع الجماعة الترابية يمكن 
نخرجو نرفعو النسبة، ألن كنا في %50 من بعد سنة ولينا %55، خصنا 
أنتما مشيتو ل10 سنين،  10 سنين اخرى باش يتنجزو،  يمكن �سي 
2028 باش يمكن تكون التعميم ولكن يمكن لنا دابا هاد الرقم نرفعوه..

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد حسن الحارس:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، أنتم كتكلموا على التجهيز بغيت غير نغتنم الفرصة، 
ونثير اإلنتباه ديالكم أنه مركز األقسام التحضيرية بسطات بعد الفتح 
ديالو أكثر من ثالث سنوات ما زال ما مربوطش بالشبكة ديال الصرف 
الصحي وشبكة املاء وشبكة الكهرباء، ثم كذلك ما تبناش فيه املطعم 

واملطبخ، والشطر الثاني من الداخلية ما زال ما تبناش رغم أنه األقسام 
التحضيرية كتعرفو الخصوصية ديالها، شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير في ثواني.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

نزيد بالنسبة للتعليم األولي في العالم القروي، اليوم كاين املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية اللي خصصت 15 ألف حجرة، 10.000 ديال 
التأهيل، والتدبير ديالو سنة في سنتين  إحداث و5.000 ديال إعادة 
للعالم  بالنسبة  الدفعة قوية  للتسيير، وهذا غيعطي واحد  بالنسبة 
القروي، بالنسبة للنقطة اللي اثارها األخ أنا سجلتها، إن شاء هللا غادي 

ننظرو فيها، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن معايير وشروط اإلستفادة 
النواب  من السكن باألحياء واإلقامات الجامعية للسيدات والسادة 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد مأالي البشير طأ ا:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها لتوسيع السكن 
باألحياء واإلقامات الجامعية ثم معالجة اإلختالالت التي تشوب عملية 

التوزيع واإلستفادة لضمان اإلنصاف؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد النائب املحترم، أنا قلت بأن هاد الوتيرة ديال إحداثات ديال 
العدد السنوات ما  األحياء الجامعية غادي نرفعو منها، كانت واحد 
كنا كنحدثو حتى �سي حي جامعي في السنة ،من بعد مرينا لحي جامعي 
الكلفة  واحد، دابا مشينا ل2 ديال األحياء سنويا، باش تعرفوا غير 
ديال حي جامعي راه 80 مليون ديال الدرهم بالنسبة للحي الجامعي 
ديال 1500 سرير، بالنسبة، اشنوهما الشروط؟ الشروط كاين أوال، 
ديال االستفادة هما الدخل السنوي لألبوين، عدد األبناء تحت كفالة 
األب أو الو�سي، التفوق العلمي، املستوى الدرا�سي واألخذ بعين اإلعتبار 
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الحاالت الخاصة لإلعاقة، ال الطالق، ال املتخلى عنهم، وتجدر اإلشارة أن 
هاد عملية اإلنتقاء هي عملية اللي موحدة بين جميع األحياء الجامعية 
على املستوى الوطني، واليوم درنا واحد l’application واحد البرنامج 
معلوماتي اللي وطني اللي كيتم التعبئة ديالو وكيتم داك ال�سي بطريقة 

شفافة، شكرا السيد السيد النائب املحترم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب عن فريق العدالة 
والتنمية.

النائب السيد محمد الح6فاوي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير كننهنئكم بعدا على الثقة وكنتمناو لك التوفيق فهاذ 
 في أولوية األولويات، بالنسبة لهاذ املعايير كاين واحد 

ّ
القطاع اللي وال

املعيار ديال السكن ما ذكرتيهش ديال البعد ديال الطالب، وكتعرف بأن 
الطلبة وأزمة النقل كثر كيفضلو أنهم يسكنو في قرب الجامعة، القضية 
ديال عدد األبناء وا؟ ما عرفت! ولكن قضية ديال التفوق العلمي هذا 
داخل فيه بزاف ديال األمور اللي يمكن لها حتى هي معايير كتأثر وفيها 
كاين  كنالحظو  هنا  عليه،  كتعتمدو  اللي  الرئي�سي  املعيار  هو  الدخل 
تالعبات وإختالالت كاين بعض املرات أبناء الناس اللي عندهم مهن 
الحرة الفالحا الكبار كيستافدو وكاين أبناء ديال فالحا وموظفين بساط 
ما كيستفدوش، زد على هاذي أن الطاقة االستيعابية ديال األحياء 
ضعيفة ونعطيك مثال ديال جامعة ابن طفيل اللي كنعرفها أنا مزيان 
لجهة الغرب الوحيدة %90 قروية، عندها 1600 سرير مقابل 57 ألف 
طالب، %2.5 هاذ ال�سي كيخلي الناس يمشيو يتكدسو في البيوتا وتيخلي 
و كيديرو لنا واحد الحجروال 

ّ
بو على الربح السريع، وال

ّ
املستثمرين يقل

صناديق بأثمنة باهظةن بين 1500 درهم و300 درهم، هاذ ال�سي بعيد 
عن الحس اإلجتماعي والربح السريع، إذن كنتمناو وزيد على هاذ ال�سي 
الخدمات اللي كتعطى ال في األحياء الجامعية ديال الدولة وال األحياء 

الجامعية الخاصة راه خدمات ضعيفة.

السيد رئيس الجلسة :

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

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

أنا قلت اليوم املنظومة فيها مليون و10 آالف طالب استجابة لطلب 
اإليواء هو تقريبا 59 ألف، والطلب كيترواح 120 ألف البد من رفع هاذ 
الوتيرة، الدولة بوحدها ما يمكنلهاش تستاجب بهاذ السرعة لهذا فتحنا 
الباب على القطاع الخاص واليوم كاين واحد العدد ديال اتفاقيات 

الشراكة اللي تم التوقيع ديالها سنويا باش كنحدثو بعض اإلقامات 
وال سيما في القنيطرة وأكادير، األثمنة هي كتراوح من 600 و800 ديال 
الدرهم خصنا دبا كيفاش يستافدو هاذ القطاع الخاص من التسهيالت 

والسيما العقار باش..

السيد رئيس الجلسة :

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن ظروف استخالص 
تعويضات برنامج تيسير للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد السعيد الصادق:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

شكرا السيد الوزير، تعلمون و قبل منها كنوهو بالتعميم ديال منحة 
التيسير على معظم الجماعات في اململكة، ولكن بغينا نّبهو لإلجراءات 
اللي ضروري خص تاخذوها لتيسير توصل املعنيين بهاذ املنحة وبها في 
ظروف تليق بكرامة املواطن ألنهم تيتعرضو لإلرهانة واإلدالل في طوابير 
وفي الشمس وغيرها خاصة في مناطق نائية وبعيدة وفي أقاليم كثيرة 

ورزازات مراكش آسفي وغيرها، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :

شكرا لكم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السنة  هلل  الحمد  معنا  كيتّبعتيو  هاذ  املحترم،  النائب  السيد 
املنصرمة كان بعد الخطاب امللكي السامي ديال عيد العرش 2018، 
تم توسيع قاعدة املستفيدين من برنامج تيسير كنا في واحد االستهداف 
لبطاقة  كيعني حاملي  اللي  اإلستهداف  بواحد  وبدينا  جغرافي محض 
الرميد، وما بقيناش مقتصرين على العالم القروي ولكن أيضا على 
العالم الحضري بالنسبة لإلعدادي، ألن ربطنا تيسير بالهدر املدر�سي 
ومع التعليم اإلعدادي كيعرف نسب عالية ديال الهدر عليها ربطنا بهم، 
مّرينا من 700 ألف مستفيد تقريبا 2 ديال املليون ديال املستفيدين 
ااتفاقية شراكة  كانت واحد  املنح؟  هاذ  ديال  التوزيع  كيفاش كيتم 
مع بريد بنك من 2008، ودرنا الشباك الثابت والشباك املتنقل، ال بد 
السنة األولى غادي، هاذ بعد هاذ اإلرتفاع غادي يلقى واحد االرتباك، 
ألن اليوم كاين واحد العدد ديال عدم احترام الجدولة اللي كتدعي، 
كتدفع لواحد االكتظاظ أو كيوقع هاذ االرتباك، هذا هو املشكل، اليوم 
احناي مع وزارة املالية، مع بريد بنك كنشتغلو على واحد الحل ديال 
ذاك موبايل بنك، موبيل بنكي بالهاتف النقال اللي يمكن نبعثو نحولو 
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هاذ املنحة وما يبقاش هاذ املشكل اللي كيعانيو منو الناس خالل هاذ 
املوسم املنصرم، شكرا السيد النائب املحترم.

السيد رئيس الجلسة:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية للتعقيب.

النائب السيد عبد الأاحد بأح6شة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

هو  فبالدنا  بها  تنفتخرو  اللي  الكبرى  البرامج  من  الوزير،  السيد 
هاذ البرنامج ديال تيسير، هاذ البرنامج اللي خلف واحد اإلرتياح كبير 
لدى املواطنين واملواطنات والفرقاء اإلجتماعيين على قدم وساق، في 
الحقيقة السيد الوزير هاذ البرنامج مازال تتعتريه واحد املجموعة ديال 
املشاكل، رغم أن األهداف ديالو هو تكافؤ الفرص، الدعم اإلجتماعي، 
يعني عدم انقطاع التالميذ عن الدراسة، إال أن هناك مشاكل كبرى، 
من املشاكل الكبيرة هي اللي ذكر السيد النائب طارح السؤال، مشكل 
ديال تنقل مجموعة من العائالت، أنتم خاصة تعرفون الصعوبة ديال 
التنقل في الوسط القروي في رحلتي الشتاء والصيف، هاذ التنقل ربما 

يجي ذاك املواطن حتى l’agence ديال بريد بنك و يلقى بأن ما خدامش 

ويلقى مشاكل، مشاكل كبرى، ولهذا نطلب منكم السيد الوزير رحم 

هاد العائالت، وخاصة هاد العائالت هي عائالت هشة، املشكل الثاني 

هو مشكل تربوي، اليوم اإلدارة التربوية السيد الوزير تتعاني وخاصة 

في الهوامش ديال املدن ألن أصبح السيد املدير يشتغل بما هو تربوي.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، شكرا. هل من تعقيب 

إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي، سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق 

األمر بالكتب املدرسية، لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة لينال جوابا 

والسادة  للسيدات  األول  السؤال  الوزير.  السيد  لدن  من  موحدا 

النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

النائبة السيدة خديجة الزياني:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، عبر مختلف الجمعيات الوطنية للكتبيين من جميع 

جهات اململكة عن غضبهم الشديد على القرار اإلداري الصادر بخصوص 

الكتاب املدر�سي والكتاب املوازي والكتاب الفرن�سي، لذا نسائلكم السيد 

الوزير املحترم، ملاذا هذا التغيير وفي القرارات خالل كل دخول مدر�سي؟ 

وهل من إجراءات عملية لإلستجابة مللف الكتبيين املغاربة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم تفضلوا السيد، عفوا السؤال الثاني للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

النائبة السيدة رفيعة املنصأري:

السيد الوزير، حول ندرة الكتب املدرسية نسائلكم اليوم؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،

السيدات النائبات املحترمين،

وفي البداية أريد أن أوضح أن منذ سنة 2006 هو تاريخ استكمال 
390 كتاب  تقريبا  واللي هي  املدرسية،  املستويات  إنتاج كتب جميع 
املدر�سي لم يتم إطالق صفقات جديدة خاصة بتأليف الكتاب منذ 
2006، هاذ التغييرات والتحيينات التي تتم، تهم اليوم 23 كتاب بالنسبة 
بالنسبة  والرابع  والثالث  اإلبتدائي،  ديال  والثاني  األول  للمستوى 
اإلبتدائي وهاذ ال�سي داخل في إطار التغييرات والتحيينات اللي مشير لها 

في الرؤية اإلستراتيجية، وأيضا في املادة 28

ديال القانون اإلطار رقم 51.17 هاد الكتب املدرسية قلت 341 
امللحق ديالها تعطا في يناير2019 الناشرين donc كانوا متوفرين في 
السوق اللي ابقاوهما 41 تعطى امللحق ديالهم في يونيو 21 يونيو 2019 
جلهم كانو متوفرين في السوق بقاو 8 ديال الكتب املدرسية اللي تعطات 
خالل 3 أسابيع ديال شهر شتنبر، خصنا غير نذكرو واحد القضية ألن 
شهر شتنبر هو مخصص ما نسميه للتقويم الشخ�سي بالنسبة للتالميذ، 
ومن بعد كنتستعملو داك الكراسة ابتداء من بداية شهر أكتوبر أي 1 
أكتوبر كان كتاب واحد ديال مرشدي ديال اللغة العربية ديال املستوى 
الثاني، جبناه، واملقابل ديالو راه كاين موفر في السوق منذ شهر شتنبر، 
ولكن واحد بعض األساتذة فضلو ينتاظرو هداك الكتاب واحد على 

390 خصنا غير باش نوضحو األمور باألرقام، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد النواب فريق التجمع الدستوري 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة خديجة الزياني:

شكرا السيد الوزير على التوضيح، احنا كنقولو السيد الوزير على 
أن الطابع بالنسبة لهذه السنة الدراسية 2019-2020 كان متأخر �سيء 
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ما سواء فيما يخص دليل األستاذ أو كراسة التلميذ، نعتبر ذلك تحصيل 
حاصل، ال نكاد نفهم السيد الوزير كيف أن املراسلة على رقم 415 
تحت رقم 19 الصادرة بتاريخ 31 ماي أوصت بعدم التعامل مع طبعة 
2018، في حين بعدها بأسبوع تقريبا جات داك املراسلة الوزارية اللي 
تحت رقم 495-19 بتاريخ 12 يونيو اللي كتأكد على أو ال تخبر بالتعامل 
مع طبعة 2018، اللي كانت محظورة باعتمادها واعتماد كذلك ملحق 
الوزير،  السيد  أكثر من تساؤل  ال�سي  لنا هاد  احنا هنا كيطرح  بها، 
كنقولو على أنه الطبعة 2018 هي مليئة باألخطاء، من املسؤول عن 
هذه األخطاء؟ وبالتالي أي لجنة راقبت ذلك؟ ثم كيف يمكن للتالميذ 
في فصل واحد باش يعتمدو واحدين كيعتمدو الطبعة 2018 بملحقة، 

واحدين كيعتمدو؟

السيد رئيس الجلسة:

للفريق  تعقيب  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة رفيعة املنصأري :

السيد الوزير في كل سنة كنحسو بأن وزارتكم في طريقة تدبيرها 
للدخول املدر�سي وكأنها أمام كارثة طبيعية وقضاء وقدر في غياب أي 
برنامج عمل أو مخطط في تدبير هاد املرحلة، اليوم السيد الوزير احنا 
في منتصف شهر أكتوبر والحقيقة والواقع هو أن معظم العديد من 
املدارس والتالميذ مازال ما توصلوش وما اشراوش الكتب املدرسية، 
ما  التالميذ  كيحظي  غير  را  اليوم  األستاذ  دور  اليوم  فإن  وبالتالي 
اإلقليميين  املدراء  وبعض  الجهوية  األكاديميات  اآلن  كيقريوهومش 
في الجهة ديالنا كعملو مجهود ولكن املشكلة الثانوية جاية من املركز 
جايا من عندكم السيد الوزير الدخول املدر�سي يجب أن تتعرفو بأنه 
كيعرف واحد االرتباك كبير، ناهيك عن هذا السيد الوزير البد أن 
نسجل اليوم بأن هناك عدم اإلنصاف بين الكتب املدرسية بالنسبة 
للتعليم العمومي والكتب املدرسية بالنسبة للتعليم الخصو�سي فيما 
يخص جودة املحتوى واملناهج اللي كتدرسها ولهذا السيد الوزير يجب 
أن تكون لكم رؤية استباقية وبرنامج عمل موضوعي من أجل تدبير هذه 

املرحلة اللي هي كتدار في شهر شتنبر وليس في شهر أكتوبر، والسالم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

السيدة النائبة املحترمة، أؤكد مرة أخرى أن الكتب كاملة كانت 
موفرة في السوق فاتح أكتوبر، وما كاين حتى �سي فرق بين التعليم 
العمومي والتعليم الخاص، هو منهج واحد، الكتب تختلف ولكن منهج 

واحد، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

املوضوع،  بوحدة  يتعلق  املوالي هوسؤال  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 
السيد الوزير اآلن في 4 أسئلة تهتم بالدخول املدر�سي والجامعي، نعم 

ال�سي وهبي تفضلوا.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي )نقطة نظام(:

للتوضيح  فقط  نظام  نقطة  عندي  رئيس؟،  السيد  لي  اسمحتو 
بحضور السيد وزير العالقات مع البرملان كما كتعرفو السيد الرئيس، 
تعديل حكومي لسنا  تم  أنه  الفرق،  السادة رؤساء  النواب،  السادة 
هنا لتقييم أو لنقاش التعديل الحكومي ما�سي هذا هو املوضوع، نحن 
نناقش املوضوع دستوريا وقانونيا بالنسبة ملجلس النواب، أوال ألننا 
رئيس  السيد  عرفناش  ما  التيكنوقراط  ديال   10 فيها  حكومة  أمام 
الحكومة شنو هو التصور ديالو على البرنامج الحكومي اللي كنراقبوا به 

الحكومة، غير بشوية راه مصلحتكم، ما�سي لينا..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السيد النائب.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي )نقطة نظام(:

خليني نكمل السيد الرئيس...

السيد رئيس الجلسة:

ال، السيد النائب..

النائب السيد عبد اللطيف وهبي )نقطة نظام(:

خليني نكمل السيد الرئيس..

السيد رئيس الجلسة:

هذا  �سي  ما  التسيير  في  نظام  نقطة  بالخير،  يجازيك  تصنت هللا 
موضوع خاص اسمح لي، انت خاصك تسكت، بصفتكم كرجل قانون 
خاصكم تحترمو القانون، أول من يحترم القانون خصكم تكونو انتما، 
اسمح ليا السيد الرئيس، ال اسمح لي، السيد الرئيس ما يمكنش، ال ما 
عندكش الحق، القانون ما معاكش، اسمح ليا، أنا ما كنرفضش، حنا 
ما�سي في محكمة، اسمح ليا ال�سي وهبي، إيال كنتي ممثل األمة احترم 
القانون، نقطة نظام في الشكل، ما �سي هكذا في الشكل وفي التسيير، 
اسمح ليا، هادي الفو�سى، ال اسمح ليا، سأكون مضطرا لرفع الجلسة، 
ال وهللا، آش هاد األسلوب، هذا السيد النائب، ال ال ما�سي أ هذا راسل 
السيد رئيس الحكومة عندك القنوات ما تجيش هنا تطرح ليا سؤال 
هنا فيه أسئلة شفهية محددة في قوانين السيد رئيس الفريق اضبط 

الناس ديالك، نعم.
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النائب السيد محمد وبدرار رئيس ف6يق األصالة واملعاص6ة 
)نقطة نظام(:

دابا حكم  ما عرفتيش آش غيكول  تخليه  الرئيس، كنت  السيد 
 5 ثانيا شوف ضيعت  مسبق كنتي تخليه ما عرفتيش آش غيقول، 

دقايق هو بقات له 20 ثانية.

السيد رئيس الجلسة:

أنا را مرأس جلسة دستورية وغادي  النائب املحترم، ال،  السيد 
ت ال�سي عندك 

ّ
تصنت غتريح وتصنت، عطيناك الكلمة في إطار تصن

دقيقة نقطة نظام خاصة نقطة نظام خاصة بالتسيير، هل لك مالحظة 
فيما يخص تسيير الجلسة؟ أما ما هو، ال اسمح ليا ما يمكنش نمشيو 
بهاذ األسلوب ال�سي وهبي، ال وهللا ما يمكن لي نم�سي بهاذ األسلوب، ال 
ال ال اسمح، لي اسمح لي، وأعطي الكلمة للسيدات والسادة النواب عن 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

السيد الرئيس، اسمح لي، شوف اإلخوان ما تمنعنيش من الكالم أنا 
مرأس أنا اللي غادي نعيطيك الكلمة، انا اللي غادي نهضر أنا اللي غادي 
ا واسمع، السيد الرئيس طلبت 

ّ
ليا، السيد الرئيس وخ نهضر اسمح 

تي أستاذ إيال كل نائب محترم 
ّ
نقطة نظام، نقطة نظام تهم التسيير، بال

من هاذ اإلخوان اللي كاينين كيطلب نقطتي نظام في الجلسة راه غادي 
نفوتو بكثير خصنا أيام باش نديرو هاذ الجلسة، وبالتالي فأنا عطيتك، 
واسمح ليا اسمح ليا أنا كنمثل املجلس هنا ما�سي األغلبية وال املعارضة، 
أنا أمثل املجلس هللا يجازيك بالخير، عطيناك نقطة نظام دخلتي أسئلة 
له طابع آخر، طلبنا منك راسل رئيس الحكومة، فهمتيها بأنك خصك 
تراسل رئيس الحكومة مزيان، عندك 2 ثوان تفضل، وهاذي نقطة 

نظام في التسيير تفضل.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي )نقطة نظام(:

السيد الرئيس، نقطة نظام في التسيير أنت مترأس واحد الجلسة، 
من  خارج  حزب  عندنا  املعارضة،  اإلستقالل  حزب  معارضة،  احنا 
 ما�سي من املعارضة، في إطار 

ّ
الحكومة ما عرفناش واش معارضة وال

 ال؟
ّ
الفصل 66 بغينا نعرفو واش من املعارضة وال

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد وهبي، تفضل السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد شق6ان ومام رئيس ال 6يق االشتراكي)نقطة 
نظام(:

أنا عندي السيد الرئيس نقطة نظام في التسيير العام هاد الجلسة 
جلسة دستورية محكومة بالقانون ومحكومة بالنظام الداخلي ديال 
هاد املؤسسة املحترمة، إيال اسمحتي السيد الرئيس املفروض فيكم 

كرئاسة كلما كان هناك خرق للنظام الداخلي أن تفعلوا القانون يجب 
تفعيل القانون، ما كنهرجوش هنا.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال  كنعطي  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
وكنجاوب األخ وهبي على السؤال الثاني ألنه كان غائبا عندما تلى أمين 
الجلسة في قراءته بأن أحد الفرق أصبح ضمن املعارضة، مجموعة أنا 
كبرت بك، قلت لك الفريق، املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن فريق العدالة والتنمية.

النائبة السيدة ومينة فأزي زيزي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

شكرا السيد الرئيس السؤال يتعلق باإلجراءات اللي تبناتها الوزارة 
خالل الدخول املدر�سي والجامعي لهذه السنة، خاصة وأننا ملسنا عدة 
أخرى؟  ومشاكل  وباالكتظاظ  املدرسية  الكتب  بقلة  تتعلق  مشاكل 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

للفريق االستقاللي  في وحدة املوضوع  املوالي  شكرا لكم، السؤال 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد الوزير، مرحبا.

النائب السيد لحسن حداد:

غير اسمعوا لنا ، السيد الوزير ما هي االستعدادات املتخذة من 
طرف الوزارة إلنجاح الدخول املدر�سي الحالي؟

السيد رئيس الجلسة:

التجمع  لفريق  الثالث  السؤال  املوضوع،  وحدة  سؤال  في  دائما 
الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد هللا غازي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، كيف كان تقييمكم للدخول املدر�سي الحالي؟.

السيد رئيس الجلسة:

فريق  النواب عن  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال  لكم،  شكرا 
األصالة واملعاصرة تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة عائشة ف6ح:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن االستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة 
إلنجاح الدخول املدر�سي لهذا املوسم؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي.

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،

بها منظومة  التي تحظى  الكبرى  باألهمية  التذكير  بداية البد من 
التربية والتكوين من طرف صاحب الجاللة، نصره هللا، وهو ما تجسد 
في خطبه السامية، وفي إشراف جاللته، يوم الخميس 12 شتنبر على 
إعطاء اإلنطالقة الرسمية للدخول البيداغوجي الحالي 2020-2019، 
املرحلية  الحصيلة  املناسبة  بهذه  جاللته،  أنظار  أمام  قدمت  حيث 
للمشاريع واألوراش امللتزم بها أمام جاللته، في 17 شتنبر 2018 املوسم 
املنصرم، وبرنامج عمل الوزارة للسنوات املقبلة في أفق 2021، هاذ 
الدخول التربوي تميز أيضا بإصدار قانون اإلطار 51.17 والذي سيمكن 
وهيئات  واألسرة  للدولة  ملزمة  تشريعية  آلية  من  التربوية  املنظومة 
املجتمع املدني والفاعلين اإلقتصاديين واإلجتماعيين، وضامنة لسالمة 
املصادقة  قلت  اإلطار،  القانون  مقتضيات  لتنزيل  وكآلية  اإلصالح، 
من طرف املجلس يوم 03 أكتوبر على مشروع املرسوم بتحديد تكوين 
وتأليف اللجنة الوطنية التي سيترأسها السيد رئيس الحكومة لتتبع 
العلمي وتنظيمها  التربية والتكوين والبحث  ومواكبة إصالح منظومة 
وكيفية سيرها، تم أيضا في إطار االستعدادات للدخول األكاديمي تنظيم 
األمثل  التنزيل  أجل  من  والتواصل  للتعبئة  جهوية  ولقاءات  حمالت 

ملقتضيات القانون اإلطار.

وفي هذا الصدد قمت شخصيا باإلشراف على هذه العملية، وكان 
لي املوعد األول هو في جهات بني مالل خنيفرة، املوعد الثاني في مراكش 
املؤسسات  من  لعدد  تفقدية  ميدانية  بزيارات  قمت  وأيضا  آسفي، 
التعليمية بالجهتين، وستكون إن شاء هللا هاذ األسبوع فاس تاونات، 
املتعددة  الكلية  مشروع  أيضا  إلطالق  لتاونات،  الزيارة  تكون  غادي 
األقاليم.  ديال  العدد  فواحد  األولي  التعليم  ومواكبة  التخصصات 
وهنا يجب التأكيد على أن هاذ الدخول املدر�سي واملنهي والجامعي قد 
مر في أجواء إيجابية بفضل التدابير االستباقية التي اعتمدتها الوزارة 
بمختلف مكوناتها منذ عدة أشهر ابتداء من شهر أبريل، وهاذ التدابير 
االستباقية باش نحرصو باش يكون الدخول في التواريخ املحددة على 
مستوى التكوين املنهي يوم 04 شتنبر، على مستوى التربية الوطنية 05 
شتنبر، وعلى املستوى الجامعي اإلنطالقة الفعلية للدروس يوم االثنين 
09 شتنبر، أيضا تم اإلصدار املبكر ملقرر السنة في تاريخ 29 ماي بالنسبة 
الجامعية  السنة  لتنظيم  الزمنية  الجدولة  وأيضا  الوطنية،  للتربية 
اللي حتى هي تمت بطريقة مبكرة، السهر على تسجيل التالميذ الجدد 
وكذا إعادة تسجيل التالميذ القدامى مع التحكم االستباقي في الصيغة 
النهائية للخريطة املدرسية، وأيضا الخريطة الجامعية وتوزيع وتوسيع 

وتعزيز العرض املدر�سي ببناء واحد العدد هائل من املؤسسات املدرسية 
وإحداث عدد كبير من املؤسسات الجامعية، هاذ السنة عرف تقريبا 
أكثر من 200 مؤسسة جامعية تم إحداث أكثر من 17 مؤسسة جامعية 
فواحد العدد ديال األقاليم، أيضا مواصلة العمل على تنزيل البرنامج 
الوطني لتعميم التعليم األولي وذكرت بعد قليل باألرقام اللي وصلنا 
لها والنسب اللي حققناها، وأيضا إعطاء االنطالقة الرسمية للبرنامج 
الوطني للتربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، كان واحد 
البرنامج طموح اللي اعطينا اإلنطالقة ديالو يوم 26 يونيو واليوم نحن 
بصدد التنزيل ديالو لتمكين ومنح إمكانية التمدرس بالنسبة لهاذ الفئة 
من التالميذ، وأيضا اإلجراء املبكر للحركات اإلنتقالية التعليميةبالنسبة 
ل19 أو 20 بما فيها تلك الخاصة بمدرسات ومدر�سي األسالك التعليمية 
منذ 24 أكتوبر السنة املنصرمة باش هاذ السنة تم التعيين ديالهم 
مباشرة بعد الدخول املدر�سي، أيضا تم تعيين أطر األكاديميات 15.000 
فوج 2019 مباشرة ابتداء من شهر غشت باش يلتحقو فشهر شتنبر 
لألقسام ديالهم، وأيضا تم فتح التسجيل القبلي على مستوى ديال 
األحياء الجامعية، ألن تم الفتح ديالها األحياء الجامعية ابتداء من شهر 
شتنبر، كان أيضا واحد املجهود تم بالنسبة للمدارس الفرصة الثانية، 
عززنا شبكة املدارس بالفرصة الثانية، واليوم عندنا واحد البرنامج 
وطني طموح ديال خلق 80 مؤسسة في أفق 2021، وهاذ السنة غادي 
يتم إن شاء هللا إعطاء اإلنطالقة الفعلية ديال 30 مؤسسة، وخالل 
هاذ الشهر هذا تم واحد 10 ديال املؤسسات اللي تم الفتح ديالها، وشهر 
بعد شهر غادي يتم الفتح ديال املزيد من هاذ املؤسسات اللي كتمنح 
واحد الفرصة، واحد املناسبة استدراكية ديال التمدرس لواحد العدد 
أيضا  أو ال غير متمدرسين،  الدراسة  إما مقاطعين على  اللي  الفئات 
هاذ الدخول راه عرف إرساء واحد النظام وطني مبكر وناجع ونشيط 
جديدة  آليات  إطالق  خالل  من  والجامعي  واملنهي  املدر�سي  للتوجيه 
للتوجيه، اليوم عملية التوجيه والت واحد الوظيفة أساسية في مشروع 
املؤسسة، وتمت املأسسة ديالو واليوم احنا بصدد إخراج واحد القرار 
وزاري اللي كيأطر هاذ العملية، بما فيها املشروع الشخ�سي للتلميذ، 
بما فيها األستاذ الرئيس، بما فيها الرفع من عدد ديال املوجهين، بما 
فيها إلزامية واحد التداريب ميداني في السنة الثالثة اإلعدادي، شكرا 

السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

والسيدات  السادة  للتعقيب  الكلمة  أعطي  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة  فريق  األول  الفريق  للسؤال،  الطارحة  الفرق  عن  النواب 

والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

النائب السيد ادريس مسكين:

شك6ا السيد ال6ئيس،

النهوض  مجال  في  املبذولة  املجهودات  نثمن  الوزير،  السيد 
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باملنظومة التربوية من طرف الحكومة وجميع املتدخلين، ولكن بالنسبة 
على  أوال  املالحظات،  من  مجموعة  نسجل  الحالي  املدر�سي  للدخول 
مستوى الشق البيداغوجي هناك تأخر في إصدار مجموعة من الكتب 
في  ارتباك  باملكتبات،  الكافي  بالشكل  املدرسية، وكذلك عدم توفرها 
عدم  إعدادي،  لألولى  بالنسبة  خصوصا  الدولية  املسارات  تعميم 
مواكبة أطر املراقبة التربوية وأطر التوجيه لعملية التقويم التشخي�سي 
والذين تركو األساتذة لشأنهم إال أن ينتهو من هذه العملية، عدم تمكين 
أساتذة املسارات الدولية واألساتذة املدرسين للمقررات الجديدة من 
تكوين مالئم بيداغوجيا وديداكتيكيا وحتى معرفيا، على مستوى املوارد 
البشرية في السنة الثالثة على التوالي يتم حرمان األساتذة واألستاذات 
من حركة محلية وإقليمية وهو مكتسب كان في السابق وكذلك بالنسبة 
ألطر األكاديميات من اإللتحاق باألزواج، هناك خصاص حاد في أطر 
اإلدارة التربوية وفي املساعدين التقنيين، وكذلك حتى بالنسبة لبعض 
التخصصات والتوجيه التربوي، عودة حالة االكتظاظ من جديد إلى 
األقسام بعدما ربما تم الطي النهائي معه، واإلسراع، مطالبة الوزارة 
باإلسراع بتسوية امللفات العالقة خصوصا الدكاترة وحاملي الشهادات 
حد  إلى  مازال  املفوض  التدبير  مشكل  وغيره،  التقنيين  واملساعدين 
الساعة يعني لم يحل خاصة مع توقف مجموعة من عقود الصفقات 

في هذا املجال.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى التعقيب الثاني وخاص بالفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد لحسن حداد:

شك6ا السيد ال6ئيس،

للدخول  بالنسبة  التحديات  بعض  كاين  مازال  الوزير،  السيد 
املدر�سي كاينة اإلشكالية األولى هو النقص في األطر التربوية، كاين حارس 
عام ل 1200 تلميذ في اإلعدادي، كاين إعداديات اللي فيها اإلعالميات 
كاين 3 د اإلعدادية عندهم مقتصد واحد، على املستوى املركزي كاين 
بعض املديريات اللي واخا تيمشيو الناس للتقاعد ما تيتمش التعويض 
ديالهم كاينين حتى رؤساء املصالح ورؤساء األقسام ما يتمش التعويض 
ديالهم هادي املسألة األولى، املسألة الثانية بالنسبة للداخليات السيد 
الوزير كاينين داخليات اللي مازال األشغال ديال الترميم ديالهم وإعادة 
الصياغة ديالهم اآلن مستمرة لغاية الدخول املدر�سي وقع هذا شهر 
ديال باش بدات الدراسة، كاين مثال اإلشكالية ديال اإلطعام املدر�سي 
وخصوصا في العالم القروي وفي بعض املدن مثال كاينين التالميذ اللي 
إيال عاودو القسم ما تيسمح لهمش باش يمكن لهم أنهم يديرو اإلطعام 
املدر�سي، هذه غير معقولة ألنه هادوك التالميذ راه عندهم صعوبات، 
ديال  كاينة دور  اإلطار هذا،  لهاد  بالنسبة  بالعكس يجب تشجيعهم 
الطلبة اللي هي موجودة منذ سنوات ولكن مقفولة، عالش؟ ألنها ما 

وجودناش جمعيات باش يمكن لهم أنهم يسيروهم يجب تسييرهم من 
طرف اإلدارة إلى حين أنه إيجاد هاد الجمعيات اللي يمكن تكلف بهم، 
كاينة اإلشكالية اللي وقعات هاد السنة هادي وهو أنه كثير من الطلبة 
اللي كانو غاديين العلمي ولكن نظرا ألنه املستوى ديال الفرنسية عندهم 
ضعيف مشاو األدبي خاصنا نلقاو حل بالنسبة لهاد الطلبة هاد التالميذ 
هادو باش يمكن ليهم أنهم يمشيو العلمي كاينة إشكالية ديال الحافالت 

وديال.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، أعطي الكلمة لفريق 
التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد هللا غازي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، املسألة احنا متأكدين من السيد الوزير أنكم غادي 
تافقو معنا بأنه ما بقاش مستساغ اليوم في كل دخول مدر�سي نشاهدو 
هاد الناس ديال االرتباك وهاد النوع ديال املالحظات اللي تيكونو، اليوم 
السيد الوزير هاد الدخول املدر�سي عرف بعض االرتباكات تمت اإلشارة 
املسألة ديال االكتظاظ اللي تنعاودو نعيشها األقسام املشتركة، الغياب 
فيها،  األشغال  انتهاء  رغم  التعليمية  املؤسسات  بعض  تسليم  ديال 
بعض األمور املرتبطة بتدبير املوارد البشرية، التكليفات، تدبير الفائض 
في بعض املؤسسات، كل ما هو مرتبط بالدعم املدر�سي، في النقل، في 
الداخليات وغيرو، في بعض املواد تدريس األمازيغية بالنسبة املدرسين، 
السيد الوزير هاد املوسم هذا كان هو أول موسم بعد دخول القانون 
اإلطار حيز التنفيذ وكنتو من بين الربان ديال الدفاع على هاد القانون 
اإلطار، وتنحييوكم على املجهود اللي بذلتوه، وهو اللي كان هو داك �سي 
عالش كنزيدو كنجددو لكم التهنئة بتجديد الثقة فيكم، وبالتالي هاد 
االختبار ديال هاد السنة الدراسية األلى في دخول قانون اإلطار تنعتبروه 
اختبار حقيقي وامتحان، إيال نجحنا فيه كموسم درا�سي ما�سي فقط 
كدخول، ربما تفهمو االرتباكات في الدخول ولكن كموسم درا�سي غادي 

يكون حاسم ومعول عليكم السيد الوزير باش نجحوه.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، شكرا لكم، آخر متدخل في هاد 
املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلي  واملعاصرة،  األصالة  فريق  السؤال 

مشكورة.

النائبة السيدة عائشة ف6ح:

السيد الوزير املحترم، بالرغم أن الوزارة دارت مجهودات كثيرة باش 
يكون الدخول املدر�سي في املستوى، لكن لألسف كنالحظو بأن هناك 
مجموعة من االرتباكات واالختالالت اللي صاحبات الدخول املدر�سي 
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للموسم 2019-2020 اللي كنا كنتظرو يكون أحسن ألن هذا أول موسم 
غادي يجي من بعد املصادقة على القانون اإلطار. من بين االختالالت 
اللي صاحبات هاد الدخول املدر�سي السيد الوزير غادي نذكر باقتضاب 
إقليم تزنيت، أن مجموعة من التالمذ ما لتاحقوش بالفصول ديالهم في 
الوقت املناسب، نظرا لعدم اكتمال أشغال التهيئة واإلصالح بمجموعة 
من املدارس، كذلك املشكل ديال الداخلية أو دار الطلبة والطالبات اللي 
ما افتحش األبواب ديالو أمام مجموعة من التالميذ إما لعدم الجاهزية 
ديالها أو ألن الطاقة االستيعابية ال تسمح بذلك، وهنا غنشير السيد 
الوزير ما وقع في جماعة تتاوت إقليم تارودانت أو ما بات يعرف بتالميذ 
الكراجات، ألن مجموعة من التالميذ كراو كراجات، ألن الداخلية ما 
استقبالتهومش وما كاينش البالصة ديالوهم، األسف كيفاش تلميذ ما 
بين 12 سنة، 13 سنة أنه يعيش في هاد الظروف، يقرا فهاد الظروف، 
ما نقدروش نستوعبوه، السيد الوزير وانت كتعرف أن هاد السن حرج 
وخاص يكونو عندو عناية خاصة، حنا عارفين باللي الداخليات ما�سي 
من االختصاص ديالكم، السيد الوزير الوزارة بوحدها هناك وزارات 
كتقاطع معكم في هاد االختصاصات، لكن كان األجدر أنكم تقوموا 
بالالزم قبل ما يوقع هاد املشكل، كذلك ما نساوهش التعليم الخاص 
الذي أصبح يثقل كاهل اآلباء، لألسف غالء رسوم التسجيل والتأمين..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة في تعقيب إضافي.

النائبة السيدة م6يم واحساة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، ما يمكن ليناش نتكلمو على دخول مدر�سي ناجح 
في ظل نقص املوارد البشرية واألطر اإلدارية، أعطيكم مثال في ثانوية 
التفاح في تيزي نيسلي اللي فيها 18 أستاذ ومدير واحد بدون مساعد، 
كذلك وضعية الحراس األميين في املؤسسات التعليمية، لألسف جهة 
بني مالل خنيفرة اللي كيتوصلو بمراسالت من طرف األكاديميات باش 
أنهم يوفرو األمن والحراسة للمؤسسات التعليمية، وهما أزيد من سنة 
ما توصلوش باألجور ديالهم، لذلك السيد الوزير نطالبكم بالتدخل 

الفوري لتسوية وضعية هؤالء العاملين، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد عبد ال6حمان العم6ي:

السيد الوزير، أذكركم السيد الوزير مرة أخرى حول إحداث نواة 
لإلقليم،  تعود  منح  تعميم  إلى  باإلضافة  شفشاون،  بإقليم  جامعية 

وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

السيد سعيد ومزازي، وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي.

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،

شكرا لكم على هذا التفاعل، االقتراحات اللي جات على لسانكم 
alors بالنسبة لقضية االكتظاظ غير خصكم تعرفو بأن حنايا مشينا 
في واحد الوتيرة ديال التوظيف الجهوي، واليوم وصلنا 70 ألف أطر 
ما  الرقم  هاد  سنوات   4 في  ديالها  التوظيف  تم  اللي  األكاديميات 
حققناهش خالل أكثر من 10 سنوات األخيرة، واحنا هاد السنة إن شاء 
هللا في إطار القانون املالية 2020 غادي تكون واحد اإلضافة ديال 15 
ألف أستاذ، احنا اللي طلبنا الحكومة هي 25 ألف مستفيد منحات لنا 
وزارة املالية 15 ألف غادي نتعاملو ب 15 ألف، اللي بغيت نطمئنكم 
هي هاد االكتظاظ اللي كتكلمو عليه هي حالة استثنائية، اليوم النسب 
اللي كتعرف   20% أقل من  تقريبا  40، عندنا  أقل من  الوطنية هي 
األعداء ديال أكثر من 40 في القسم بالنسبة األقسام املشتركة أيضا 
اليومة نسبة األقسام املشتركة على املستوى ديال العالم القروي هو 

مستويين وتقريبا %85 اللي ديال مستويين قل من 15«.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة 
استفادة  عن  سؤال  في  الداخلية  قطاع  وهو  املوالي  القطاع  إلى  نمر 
الجماعات الترابية من التطور املالي لصندوق التجهيز الجماعي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

النائب السيد محمد ق6وق:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير املحترم أصبح صندوق التجهيز الجماعي يحقق نتائج 
املالي  التطور  هاد  من  الترابية  الجماعات  استفادة  عن  مهمة  مالية 

نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير.

السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

شك6ا السيد ال6ئيس،

هاد السؤال هو ما�سي أول مرة كيتم الطرح ديالو، بغيت نقول 



عدد.96–27.صفر.1441  )26.أكتوبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان37أ5  

بطريقة مباشرة صندوق التجهيز الجماعي هو بنك وفي التسمية املقبلة 
غيكون سميتو بنك التنمية الترابية تم التطرق لهاد السؤال في لجنة 
مراقبة املالية العامة السنة الفارطة اللي خرجات واحد العدد ديال 
التوصيات وهاد التوصيات اليوم احنا كنعملو بها الرهان الكبير ديال 
املالية، حيث هو ما  التجهيز الجماعي هو تعبئة املوارد  هاد صندوق 
عندوش الصالحية باش يتم اإليداع ديال املوارد، ولذلك فهو اليوم 
الرهان هو يعبأ املوارد املالية باش يواكب الجهوية املتقدمة، ويواكب 
القروية  الجماعات  اإلقتراض،  ديال  القدرة  عندها  اللي  الجماعات 
الفقيرة اللي ما عندهاش القدرة ديال اإلقتراض هذا كاين حل آخر هو 

اللجوء إلى الدعم من طرف املديرية العامة للجماعات املحلية، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد صالح املالأكي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير البد أن نؤكد ما قامت به هذه املؤسسة في ما يخص 
الجماعات الترابية وما ستقوم به إن شاء هللا، صحيح أن هناك مالحظات 
في نسبة الفائدة، وفي قضايا أخرى، ولكن أريد أن أؤكد السيد الوزير 
أن أغلبية الجماعات اليوم الترابية في بلدنا املشكل الحقيقي ديالها هو 
مشكل التمويل، أن املنتخبون يجتهدون ويخططون أو كيوضعو واحد 
العدد ديال املشاريع، ولكن كيجي املشكل ديال التمويل، بطبيعة الحال 
نذكر مرة أخرى بأهمية الدعم الذي أشرتم إليه السيد الوزير في ما 
يخص الضريبة على القيمة املضافة ديال TVA، وهذا اللي خاصو يتغيير 
في كل تفاصيله، إذن كيبقى هاذ القضية ديال اإلقتراض، والجماعات 
الترابية ليس أمامها إال بطبيعة الحال اإلقتراض، اليوم واحد العدد 
ديال الرؤساء والجماعات كيشتاكو كيقولو بأنهم دارو دراسات وضعو 
ملفات أمام هاذ الصندوق، إال أنهم توصلو بمراسالت أن هاذ الصندوق 
اآلن ما تسمح الظروف يعني باش يعطيهم يعني قرض، وهذا غادي يخلق 
صعوبة كبيرة على مستوى التنمية تقريبا في الغالبية ديال الجماعات، 
القاطرة،  الجماعات هي  أننا نعرفو أن  الوزير  السيد  اليوم املطلوب 
وبدون تمويل فليس هناك مشاريع، وبدون مشاريع ليس هناك تنمية 
بطبيعة الحال، أنا أطلب منكم وألتمس السيد الوزير باش تراجعو هاذ 
األمور، وكذلك اإلشكالية على التأشير على امللفات في وزارة الداخلية، 

نحن في جماعة أكادير..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد النائب املحترم عن الفريق اإلستقاللي، تفضلو السيد النائب 

املحترم.

النائب السيد نأر الدين رفيق:

شك6ا السيد ال6ئيس،

أداء  في  التأخير  للبالد  حلول  إيجاد  نعرفو  بغينا  الوزير  السيد 
املستحقات لفائدة الشركات اللي كيخدمو كيشتغلو في املشاريع املمولة 
من طرف صندوق التجهيز الجماعي، وبعض الخطرات التأخير كيوصل 
حتى من 8 حتى ل 10 أشهر، وبالتالي عدد كبير من الشركات اللي رفضو 
يشاركو فهاذ الصفقات اللي كتمول من طرف صندوق التجهيز الجماعي 
بفضل هاذ التعاقدات اللي كاينة وخاصة الديبلوكاج ديال األداء ديال 

الشركات، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

%5، هاذ  انخفضت ألقل من  راه  القروض  القضية ديال نسبة 
القضية ديال التأخرات ال أظن بأنها هي مسؤولية ديال صندوق التجهيز 
الجماعي بوحدو، كاينة بواحد العدد ديال اإلشكاليات ربما عدد من 
األشهر هاذ 8 شهور، 9 شهور كتبان لي كثيرة بزاف، ربما حاالت فيها 
الجماعة، ولكن ما�سي على صعيد  اللي على صعيد  فيها  إشكاليات، 
الصندوق، اللي بغيت نقول هاذ الصندوق في إطار 60 سنة، راه قد قدم 
54 مليار درهم ديال القروض، 54 مليار ديال القروض، إذن هو عندو 
اليوم السحوبات  أو  واحد األهمية قصوى ل5500 مشروع تنموي، 
وصالت في السنة 3,6 مليار في السنة، 2015 كانت 1,8 مليار في السنة، 
ومنين كنت أنا مدير عام للجماعات املحلية كانت ما كتفوتش مليار، 
إذن كاين واحد الوتيرة متصاعدة للقروض لفائدة الجماعات الترابية 
نديرو  غنحاولو  احنا  وراه  املتقدمة،  الجهوية  ملواكبة  وخصوصا 
مجهودات إضافية باش نحسنو من الوتيرة ديال الصندوق وفي إطار 

إصالح...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن نظام خاص لنواب 
أرا�سي الجموع للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

النائب السيد محمد السيمأ:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير اليوم نسائلكم عن هذا املوضوع ديال نواب الجماعة 
في  يعني،  مؤخرا،  تّدار  اللي  القانون  واحد  هذا  والنائبات،  الساللية 
السنوات األخيرة هذا واحد الحيف اللي تفرض على هاد العمال، على 
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هاد النواب ديال أرا�سي الجماعات الساللية، وبان الخلل ديالو والعيب 
ديالو، واحد النائب اللي هو بسيط بالساطة ديال الناس ما عندو نفود 
ما عندو أجر، قلنا لو ما عندكش الحق، تمارس الحق ديالك الدستوري 
يترشح، نعم فئة منهم اللي هي فيها التخلويض وما مزيانينش يمشيو 
فحالهم، عندكم الوسائل باش يم�سي فحالهو، ولكن الناس لي نزهاء 
وغادين مزيان والنساء اللي مزيانين عالش السيد الوزير يتحرمو هاد 
الناس من هاد الحق، بغينا تردوا لنا القانون الواجهة يرجع لنا لهنا، 
وكنطلب من السادة النواب باش يتفاعلو مع هذا القانون ويردوا الحق 
اللي دولة  الطبيب  نمنعو  نمنعو،  ايال غادي  راه حرام،  الناس،  لهاد 
عندها خصاص في األطباء واألطباء معنا في البرملان والجماعات املحلية، 
هذا هو املشكل اللي عملنا السيد الوزير ما�سي هذا، الطبيب مدير ديال 
املستشفى عندو املئات ديال الناس، كيمارس السياسة ومخلي الناس 
يموتو، والنائب اللي هو بسيط أبسط ما كاين منعوه من هاد الحق، هللا 
يجازيكم بخير بغيناكم تجيبوا لنا هاد القانون ألن هذا خلل وبان العيب 
ديالو، باش يتعطى الحق لهاد الشريحة من الناس وما عندنا �سي أدنى 
شك على أنكم عتستاجبوا السيد الوزير، والناس اللي ما مزيانينش 

يم�سي فحالهم، أول حاجة، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا تفضلوا السيد الوزير.

السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

السيد النائب املحترم، السؤال اللي طرحتي ما�سي هو اللي، السؤال 
املطروح هنايا هو كتقولوا خصوا يكون عندهم تحفيزات، الجواب بعد 
على السؤال ياله صدر القانون، إذن القانون كاين، ايال كانت �سي حاجة 
كان خصو يكون في إطار طلب التعديل وال هذا، القانون تم التصويت 
عليه باإلجماع، إذن هذا الجواب عن السؤال ما فيه، القضية اللي 
كتقولوا السيد النائب املحترم هادي قلتوها حتى في الجلسات ديال 
ديال اللجنة، أظن بأنه هذا كيهم القانون االنتخابي، ما كيهمش القانون 
ديال ديال الجماعات الساللية، لذلك لكم الحق باش تجيو بتعديل وال 
ايال كان ملي نوصلو القوانين انتخابية ديك الساعة يمكن لنا نتكلمو 
فيها، احنا عندنا رأي وانتما عندكم رأي وديك الساعة نشوفو اشنا هو 

الحل األنجع.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد السيمأ:

التحفيزات حتى هادي راه داخلة فيها، اسمح لي انتم األساتذة اللي 
كتوريونا، وفي نفس الوقت احنا بغينا هاد القانون نرّدوه ونبدلو لكم 
بسؤال آخر، ايال وقع خطأ مطبعي وال �سي حاجة، ولكن الغاية منو 

هواإلنصاف لهاد الناس، هللا يجازيكم بخير، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا  كاين؟  السؤال،  إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  شكرا؟ هل من 
السيد النائب املحترم عن الفريق الحركي.

النائب السيد محمد لحمأش:

السيد  األخ  به  تقدم  السؤال  واحد  يخليكم  الوزير، هللا  السيد 
الرئيس على التأخيرات ديال األداء بالنسبة لصندوق التجهيز الجماعي 

وقال 7 أشهر..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير في ثواني، نمر.

السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

ما قلتش ما�سي صحيح قلت ربما حاالت قليلة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن ضمان ظروف انعقاد دورات املجالس 
العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املنتخبة 

والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة ناعمة بهيش:

السيد الوزير تعرف مجموعة من املجالس املنتخبة في اآلونة األخيرة 
حمالت ممنهجة إلعاقة عملها الدستوري وأحيانا على مرأى ومسمع 
من ممثلي السلطة دون تحريك أي ساكن، لذا نسائلكم السيد الوزير 
املحترم، كيف تفسرون تقاعس بعض ممثليكم عن أداء مسؤولياتهم؟ 
للمجالس  العادي  السير  لضمان  التي ستتخذونها  اإلجراءات  هي  وما 

املنتخبة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

السيد ال6ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية 
املؤطرة للجماعات الترابية يعتبر رئيس املجلس املخول قانونا للسهر على 
النظام اثناء الجلسات، كما أوكل للمجالس الترابية إمكانية طرد كل 
شخص من بين الحضور يخل بنظام سيرها أو يعرقل مداوالتها أو ال 
يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك باتخاذ مقرر دون 

مناقشة باألغلبية املطلقة لألعضاء الحاضرين.
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إن إقرار املشرع ملبدأ حضور السلطة يهدف باألساس إلى اإلطالع 
على سير املؤسسات املنتخبة وتتبع نشاطها والسهر على حسن تطبيق 
القانون والتدخل إن اقت�سى األمر، ذلك بعد طلب الرئيس من أجل 
الحفاظ على النظام أثناء الجلسات، وعلى الرغم من كون الحاالت التي 
نادرة واستثنائية  تبقى  الجلسات  السلطة خالل  قد تستدعي تدخل 
خاصة وأن الوزارة لم تتوصل بشأنها بأي شكاية، فإنها تحث السادة 
والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم على بدل كل ما في وسعيهم 
الترابية والعمل  ملواكبة وتقديم املساعدة لرؤساء وأعضاء املجالس 
على تغليب املصلحة العامة تحقيقا للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
للساكنة املحلية، وال بد من اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن أعضاء املجالس 
مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت 
واالستثنائية  العادية  الدورة  أثناء جلسات  القضائية  املتابعة  طائلة 
واجتماعات اللجان والتي يتم تدوينها في محاضر الجلسات، ولم يكن 

هناك أي تقاعس كما جاء في سؤالكم.

السيد رئيس الجلسة:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية للتعقيب.

النائب السيد عزيز بنبراهيم:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير املحترم، لقد خص دستور اململكة الجماعة الترابية 
ب 12 فصال من فصوله، ضمنها الفصل 145 الذي ينص على أن يعمل 
الوالة والعمال باإلضافة إلى املراقبة اإلدارية ومهام أخرى على تأمين 
تطبيق القانون، اليوم السيد الوزير نحن أمام قانون تنظيمي أو قوانين 
تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية التي استبشرنا به خيرا في عقلنة 
عمل املجالس املنتخبة، والذي تجلى فعال في بعض موادها التي تحدد 
التواريخ انعقاد الجلسات وتنص على ضرورة تحديد املدة الزمنية لكل 
جلسة وتوقيتها، بل أشارت ألول مرة إلى العمل بالفرق داخل املجالس، 
فكيف يمكن أن نجمع بين هذا التقدم في القوانين من جهة وبين بعض 
املمارسات املشينة التي تعيق سير الجلسات وتطبيق القانون، وتضر 
وتضر  الكبرى،  املدن  في  اآلالف  بمئات  تقدر  التي  الساكنة  بمصالح 
بصورة املنتخبين والعمل السيا�سي في بالدنا، هاته املمارسات املشينة 
التي يكون أصحابها إما الحضور من غير املستشارين الذي يقدم بعضهم 
الدورات  أثناء  الجماعيين  واملسؤوليين  املنتخبين  وإهانة  سب  على 
دون تدخل حازم في حقهم، كما تنص على ذلك املادة 48 من القانون 
التنظيمي املتعلق بالجماعات، وإما أيضا من طرف بعض املستشارين 

الذين ال يحترمون النظام الداخلي للمجلس...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

النائب السيد عبد ال كاح العأني:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيدات والسادة النأاب املحترمين،

كتنظم  اللي  التنظيمية  للقوانين  ديالنا  الخضوع  مع  احنا  فعال 
الدورات ديال املجلس، ولكن حتى احنا بدورنا كنساءلو؟ كنساءلو 
شكون اللي كيحمي هاذ الرؤساء اللي كيخالفو القوانين، وكاين خروقات 
بالجملة، ملا كنتكلمو على دورة عادية ديال املقاطعة كتنعاقد بدون 
ممثل سلطة، شكون اللي كيطبق عليها القانون؟ ملا كنتكلمو على برنامج 
عمل ما تدار حتى للسنة الثالثة، شكون اللي كيطبق القانون؟ كنتكلمو 
على ميزانية كتحال مباشرة على املجلس بدون يعني هذا الوثائق تحال 
قبل الوقت املنصوص عليه في القانون؟ قبل ما تناقش داخل اللجنة أو 
ال عند هذا، كتحال مباشرة، شكون اللي كيطبق هاذ القانون؟ شكون 

اللي كيحمي هاذ الرؤساء؟ كاين تقارير ديال املجالس، ديال املفتشية 

وديال املجالس املجلس األعلى للحسابات، تم اإلقبار ديالها، فيها تبديد 

للمال العام، شكون اللي كيحمي هاذ الرؤساء؟ احنا بغينا غير نعرفو 

حتى احنا بدورنا شكون اللي عاطي هاذ الحصانة هاذي، كاين ملف 

التحقيق ديال اللي تحال على ديال شركة ريضال اللي كيخص املجلس 

الجماعي ديال الرباط تحال على الفرقة الوطنية عامين دبا، ما كاينش، 

ما كاينش حتى الجواب فيه ما كاينش؟ يعني خروقات بالجملة، حتى 

احنا بدورنا كنتساءلو شكون اللي كاين، شكون اللي يعني املفروض فيه 

أنه يطبق القانون ويعطينا أشنو النتائج ديال هاذ ال�سي اللي واقع؟ احنا 

بدورنا كنتساءلو وكنقولو شكون اللي كيحمي هاذ الناس هاذو، شكرا 

السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا، نمر 

للمناطق املتضررة من  بالنسبة  إلى السؤال املوالي حول جبر الضرر 

األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الفيضانات 

واملعاصرة، السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة غيكة آيت بن املدني:

السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، عن إستراتيجية الحكومة في رفع الضرر عن املناطق 

التي عرفت فيضانات هذه اآلونة األخيرة نسائلكم، ما هي إستراتيجية 

حكومتكم؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير تفضلوا.
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السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

السيد ال6ئيس املحترم،

للمناطق  بالنسبة  الضرر  جبر  يعتبر  املحترمة،  النائبة  السيدة 
بصفة  والفيضانات  عامة،  بصفة  الطبيعية  الكوارث  من  املتضررة 
خاصة أحد االنشغاالت الرئيسية للسلطات العمومية التي انخرطت 
في سلسلة من املبادرات على املستويين القانوني واملؤسساتي، أثمرت 
التأمينية  األبعاد  بين  توفق  ومتكاملة  مندمجة  منظومة  صياغة 
والتضامنية من أجل املساهمة بشكل فعال في تعزيز آليات التضامن 
وتكريس مبادئ التماسك اإلجتماعي في هذا اإلطار، وتفعيال لهذه الرؤية 
التي تعتبر تكريسا ملجموعة من التراكمات والتجارب تم إصدار القانون 
الكارثية  الوقائع  عواقب  لتغطية  نظام  بإحداث  املتعلق   110.14
وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 املتعلق بمدونة التأمينات، والذي 
بموجبه تم إقرار نظام لتغطية ضحايا مخلفات الكوارث الطبيعية عبر 
توفير تعويضات لفائدتهم تنسجم وحجم األضرار املعنوية واملادية التي 
تكبدوها، ويقت�سى بهذا القانون املذكور فإن جبر الضرر الناجم عن 
الكوارث الطبيعية يقوم على تركيبة مزدوجة تجمع بين النظام التأميني 
والنظام  جهة،  من  التأمين  عقود  على  املتوفرين  الضحايا  لفائدة 
التضامني لفائدة األشخاص الذاتيين غير املتوفرين على تغطية من 
التضامن،  طريق صندوق  عن  تعويضهم  سيتم  والذين  ثانية،  جهة 
باألساس من  تتشكل  التضامني  الصندوق  هاذ  فإن مداخل  لإلشارة 
عائدات رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية التي تم إحداثها بموجب 
مرسوم، والذي تمت املصادقة عليه من طرف املجلس الحكومي بتاريخ 

.2019/9/12

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

النائبة السيدة غيكة آيت بن املدني:

السيد الوزير، ما جئتم به جد مهم ومهم جدا، ولكن ما نتمناه هو 
عوض أن نفكر.. البد أن نفكر في جبر ضرر عائالت منكوبة أو بنية تحتية 
اللي مشات بحكم الفيضانات، أننا نفكر كيف نقي الضرر؟ كيف نحاول 
أن ال يقع الضرر؟ وأنتم قمتم كذلك بوضع أربع نقط لنظام معلوماتي 
إستباقي لإلخبار بالفيضانات، ايال كنتوا كتعرفوا السيد الوزير أن اآلن 
بحكم األمطار الغزيرة واألمطار الكثيرة اللي كتكون في فصل الصيف أن 
ت كتعرفها، وخير دليل 

ّ
حتى املناطق اللي ما كانتش كتعرف فيضانات وال

على ذلك ما وقع في تارودانت، اللي أكثر من 100 سنة ما دازش املا تمة، 
ما وقع بالطريق الرئيسية رقم 13 واللي مشت ضحيتها عدة ناس، واللي 
باقين لحد اآلن كنقلبو على بنيتة ال زالت وسط السد، إذن حتى املناطق 
تغيرت، فمتى سيتم تعميم هاد النظام املعلوماتي لكي نستبق الضرر 
ولكي نحافظ على األرواح عوض أن نفكر فقط في جبر الضرر وألن مللي 

كيفقدو واحد اإلنسان راه صعيب علينا أننا نقولوا بأن عوضناه ولو 
باملال ولو بغير ذلك، ففقدان الناس �سيء مجزن ومحزن جدا، وكنتمناو 
أن السيد الوزير أن كذلك أنكم تشوفوه هاد الطرق اللي راه موجودة 
على جنب، خدوا مثال خذوا أي طريق بغيتوا، خدوا الطريق 13 بما أنني 

أنا من درعة تافياللت..

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب املحترم.

النائب السيد محمد ووريش:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، إقليم تارودانت هو من بين األقاليم اللي عرفت هاد 
للضحايا  ديالنا  التعازي  نجدد  وباملناسبة  الكوارث  الفيضانات وهاد 
في  الضحايا  تيزرت وضحايا إجوكات وسائر  ديال دوار  سواء ضحايا 
مختلف مناطق املغرب، بغينا بهاد املناسبة أوال نطلبكم باش تعجلوا 
الصندوق  هذاك  إطار  وفي  هادالضحايا،  عائالت  ديال  التعويضات 
ديال الكوارث اللي كاين في وزارة الداخلية كيفرض واحد %20 على 
الجماعات للوقاية من الفيضانات، هاد %20 مجموعة من الجماعات 
القروية تعجز عن توفير هاد املبالغ هادي، كنطلبو منكم باش تزيدوا، 

باش تنقصوا في هاد النسبة لفائدة الجماعات وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، السيدة النائبة املحترمة عن الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضلوا.

النائبة السيدة زينب قيأح:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، في إطار التضامن الحكومي، نسائلكم ومن خاللكم 
السيد رئيس الحكومة، السيد الوزير ما وقع في تارودانت والرشيدية وما 
خلفه وبالدنا الحمد هلل تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتعويض 
هؤالء الضحايا ينظمها القانون 110.14، لكن األمر غير املفهوم السيد 
الوزير هو ملاذا لم يصدر رئيس الحكومة قراره في الجريدة الرسمية 
ليفّعل قانونيا عملية تعويض الضحايا؟ صحيح زرتم الضحايا بعين 
املكان مشكورين ولكن هذا غير كافي السيد الوزير، لذلك نريد جوابا 
عليه  ينص  ملا  الضحايا طبقا  تعويض  متى سيتم  وواضحا،  صريحا 
للسيد رئيس  القانون؟ وكذلك سبق أن طرحنا سؤال كتابي موجه 
الحكومة دون أن نتلقى جواب، وهو متى سيكون تفعيل نظام تغطية 
عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن 
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سيول الفيضانات وبالخصوص أننا كنعرفوا هاد ال�سي غادي وكيتزاد؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة ، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب على التعقيبات.

السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

السؤال كان عن جبر الضرر، ما كانش على اإلجراءات اإلحترازية 
التأمينية  املنظومة  هاد  هو  نقول  بغيت  اللي  املوالي،  والسؤال 
والتضامنية، هي اليوم تقريبا اكتملت وغادي يبدا التفعيل ديالها ابتداء 
من بداية السنة املقبلة إن شاء هللا، فيما يخص اإلجراءات االحترازية، 
هاد ال�سي اللي قلتو كلو كاين، وراه بدات من هاد..، بغيت نقول غير كلمة 
ونجيو لها في السؤال املقبل هو بأنه الوقاية أحسن من العالج، أقل كلفة 

من جبر الضرر، هذا هو اللي بغيت نقول، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن اإلجراءات اإلحترازية للحد 
من الخسائر البشرية الناتجة عن فياضانات األودية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد شق6ان ومام رئيس ال 6يق االشتراكي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

عن  حدثونا  العالج،  من  خير  الوقاية  قلتو  كيما  الوزير،  السيد 
الوقاية فيما يتعلق بالفيضانات وما يتبعها؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، السيد الوزير.

السيد نأر الدين بأطيب، الأزي6 املنكدب لدى وزي6 الداخلية:

شك6ا للسيد ال6ئيس املحترم،

السيد النائب املحترم، في إطار مهامها الرئيسية الرامية للحفاظ 
الطبيعية  الكوارث  الناتجة عن  تلك  واملمتلكات خاصة  األرواح  على 
تعمل وزارة الداخلية على نهج مقاربة وقائية تقوم على آليات املالحظة 
والرصد واملراقبة والتتبع ثم اإلنذار والتحسيس، وتفعيال لهذه املقاربة 
إعداد  على  املعنية  الحكومية  القطاعات  مع  بتعاون  الوزارة  تعمل 
قاعدة بيانات شاملة ومندمجة للمناطق املهددة بمخاطر الفيضانات 
وترتيبها حسب درجة الخطورة والعمل على تحضير املخططات الفعالة 
ودرء مخاطرها،  فيها،  التحكم  أجل  من  الالزمة  التدخالت  ومباشرة 
تمويل مجموعة من املشاريع الهادفة إلى الحماية من خطر الفيضانات 
الناجمة عن تدفق األودية وذلك في إطار برنامج التدبير املندمج للمخاطر 

املتعلقة بالكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها حيث تم تمويل 108 
مشروعا يهدف إلى الحماية من خطر الفيضانات بكلفة تفوق مليار 
و800 مليون درهم منذ سنة 2015 وتنزيال لنفس السياسة الوقائية 
عملت وزارة الداخلية بشراكة مع مختلف الفاعلين املعنيين في 24 

شتنبر املنصرم على إطالق مشروع نظام مندمج للمساعدة.

السيد رئيس الجلسة:

اإلشتراكي  الفريق  تعقيب  شكرا،  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
تفضلوا.

النائب السيد شق6ان ومام رئيس ال 6يق االشتراكي:

أو  وزارتكم  به  كتقوم  اللي  املجهود  عارفين  احنا  الوزير،  السيد 
الحكومة ككل، لكن ما يثير حقا ما يؤلم هو أنه في كل مرة وحين تيكون 
احنا  البشرية،  األرواح  باألساس  يهمنا  مرتفع،  الضحايا  ديال  العدد 
كنعرفو واحد مجموعة الدول كتعرفتو هاذ الكوارث الطبيعية وكيكون 
ضمار أحيانا كيمس قرى ومدن، ولكن دائما العدد ديال الضحايا ما 
كيتجاوز 2 أو 3، في الوقت احنا الحادث ديال الرشيدية 31 قتيا مشاو 
هكاك، فقط يقال بأنه السائق التهور ديالو وال ما حسبهاش مزيان ما�سي 
من هاذ القبيل، املفروض كيكون هناك بالغات سابقة، املفروض على 
أن السلطات تتحمل مسؤوليتها، تكون السدود أمنية اللي تمنع األودية 
اللي كتمر منها هاذ الحافالت وهاذ السيارات تكون السدود أمنية اللي 
تمنع بثاثا مطلقا يكون املرور، إيال ما كانش املرور اآلمن ما تدوز �سي حتى 
�سي حافلة، حتى �سي سيارة ولو بقى 48 ساعة، ألن ما يهم هو األرواح 
ديال الناس، خاصة وأن األمر يتكرر كل سنة وبعدد من املناطق، واحنا 
كنعرفو الطبيعة الجغرافية ديال بالدنا مجموعة ديال األودية من حين 
آلخر منين كتكون واحد األمطار رعدية عاد كتكون الحملة كيما كيتقال، 
املجهودات  تعبأ  الجانب  فهاد  معبئة  تكون  السلطات  خص  بالتالي 
ديالها، عندها بالغات سابقة، تكون السدود أمنية قبل من هاذ األودية 

بكيلومتر وال ب2، حفاظا على أرواح املواطنين.

السيد رئيس الجلسة:

تنشكرو  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة، ونمر إلى القطاع 
املوالي قطاع الطاقة واملعادن والبيئة، نعم بغينا ولكن املسجد طاقته 

ال تتحمل الجميع، ناخذو 10 دقائق.

السيد رئيس الجلسة:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

نستأنف جلسة األسئلة السؤال املوالي في قطاع الطاقة واملعادن 
والبيئة عن خدمات املكتب الوطني للكهرباء للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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النائب السيد مصط ى مشارك:

شك6ا السيد ال6ئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن مقاربتكم لتحسين وتجويد الخدمات 
املكتب الوطني للكهرباء وكذا الحد من اإلنقطاعات املتكررة بالعديد 

من املناطق؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، بغيت نعطي 4 ديال العناوين ديال 
الخدمات ديال املكتب الوطني بإيجاز، وإن كان األمر يحتاج إلى تفصيل، 
العنوان األول هو حجم االستثمارات الضخمة في البالد ديالنا باش تولي 
عندنا الكهربة في املغرب 24/24 بعد ما كان انقطاعات إيال كنذكرو قبل 
10 سنوات، مئات املاليير يعني عشرات املاليير ديال الدراهم لالستثمار، 

النقطة الثانية هو كهربة العالم القروي وهذا جزء هذا مهم في الخدمات 

اللي بقات لنا واحد النسبة إن شاء هللا نتمناو نّداركوها، املسألة الثالثة 

-2011 من  االستثمارات  حجم  تتالحظو  وأنتما  الشبكة  تجويد  وهو 

2018، 13 املليار، باش نقادو الشبكة واملحوالت إلى غيرها، واآلن اللي 

مقرر في 4 سنوات حوالي 5 ديال املليار، طبعا كاين خدمات نوعية اآلن 

بدأنا نعّدها لسنة 2020، باش نكونو قراب من الزبناء باإلضافة إلى 

هاذ اإلشكاالت اللي شرتو لها السيد النائب املحترم اللي لآلن عشرات 

وهذا  اإلستعمال  ديال  الحجم  لتزايد  نظرا  الطلبات  ديال  وعشرات 

ينا ندخلو ملرحلة جديدة في كهربة العالم القروي، ثم نظرا لبعض 
ّ
غيخل

اإلختالالت بما فيها سرقة الكهرباء اللي كتأثر على الشبكة الكهربائية.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

النائب السيد مصط ى مشارك:

واعون  الدستوري  التجمع  فريق  في  نحن  الوزير  السيد  فعال 

باملجهودات ديالكم السيد الوزير، املجهودات الحكومية في هاذ اإلطار، 

لكن البد أن نلفت نظركم إلى مشاكل اإلنقطاعات املتكررة بالعديد من 

األقاليم وأخص بالذكر هنا إقليم سيدي إفني، إقليم سيدي إفني على 

مستوى أيت رخا ومّجاط ال سيما جماعة إيبدر وجماعة تيغيرت، ونتمنى 

السيد الوزير التدخل العاجل للحد من هذه االنقطاعات، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :

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

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

الرقابي  بدورهم طبعا  النواب  السيدات والسادة  وأنا أطلب من 
واملتابعة أنهم دائما يزودونا بهاذ اإلختالالت اللي كاينة ورهن اإلشارة 
كوزارة وكمكتب، باإلضافة راه كاين خط مباشر عند املكتب للتواصل 
هاذ  نعالجو  باش  جاهزين  احنا  ولكن  بالشكايات،  يتعلق  فيما  معه 

اإلختالالت إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعميم الكهربة القروية 
للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورا.

النائب السيد الكبير قادة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

اتخاذها  املزمع  من  التي  اإلجراءات  نسائلكم عن  الوزير،  السيد 

من طرف وزارتكم لتعميم الكهرباء على جميع املناطق، وخاصة منها 

املناطق القروية؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

شكرا السيد النائب املحترم، أذكر أنه الحمد هلل هذا من النماذج 

ال أقوله ألنني في الحكومة، ولكن هذا الجميع يشهد بها يذكر املغرب 

كنموذج نجاح متميز فيما يتعلق بكهربة العالم القروي في 20 سنة، 

تقريبا استطعنا الحمد هلل أن نصل إلى مستوى متميز طريقة التمويل 

الشراكة مع الجماعات املحلية، مشاركة املواطن، التكنولوجيا اللي 

اختاريناها، استثمارات ضخمة فيما يتعلق باملحطات ديال الكهربة اللي 

يمكن ليها تزود شبكة اللي تحسنات فإذن كاين واحد اإلنجاز، ولكن 

2019 و 2022 طبعا هذا هو السؤال بمعنى أشنو اللي جاي فكاين يعني 

مبرمج حوالي 850 دوار إن شاء هللا باش يمكن الكهرباء في إطار البرنامج 

املتفق عليه يعني اآلن 530 دوار اآلن الصفقات قيد اإلنجاز 40 دوار اآلن 

صفقات التوقيع ثم ما يقارب من 250 اللي اآلن إعداد الصفقات، باش 

يمكنا إن شاء هللا هاذيك النسبة اللي بقات نوصلو لها، غتبقى واحد 

النسبة اللي الكابل باش يوصل كيوصل إلى 10 مليون الحل هو أن نمر 

إلى الطاقات املتجددة في إطار شراكة طبعا بين الوزارة ووزارة الداخلية 

الجماعات ونشوفو شنو هي املقاربة التمويلية باش يمكّنا نوصلو لجميع 

املواطنين.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

النائب السيد الكبير قادة:

السيد الوزير، هو فعال املجهودات اللي تبذلت في 10 سنوات األخيرة 
أو أكثر هي مجهودات جبارة، لكن هذا ليس معناه أن التغطية شاملة 
خاصة في املناطق القروية، ألنه عني النسب اللي كتقدمها الحكومة 
هي اللي ملا تتكلم عن إيصال الكهرباء إلى بعض املراكز، ولكن اإلشكال 
للتجمعات  للمداشر،  السكنية،  للدور  الكهرباء  إليصال  املطروح 
السكنية، هذا هو اإلشكال فين مطروح، كاين هاذ البديل ديال األلواح 
ديال الطاقة الشمسية، ولكن باألسف هذا ال يغطي جميع الدواوير، 
حتى في حالة التوزيع كتكون عدة اعتبارات ملا تيتم التوزيع ديال هاذ 
اللوحات خاصة في إقليم فكيك، في إقليم جرادة، بجماعة معتركة، 
بجماعة بوعنان، واحد املجموع ديال الجماعات، ثم هناك االنقطاعات 
اللي تكلمتو عليها السيد الوزير راه لحد الساعة إقليم فكيك كل شهر 
شهرين كيتقطع عليه الكهرباء، ألنه مزود بخط واحد فقط، وبالتالي 

أنتما رابطين هاذ راهنين على الربط بالقطر الجزائري الشقيق، واحنا 

كنقولو بأن هاذ املسألة ربما طول ولهذا.

السيد رئيس الجلسة :

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

النائب املحترم عن الفريق االشتراكي.

النائب السيد سعيد بعزيز:

بعد  عندها  يكون  خص  القروية  الكهربة  الوزير  السيد  شكرا، 

اجتماعي، ما يبقاش يتراعى فيها هذاك السقف التوسعة ديال 300 م 

وأيضا في التكلفة ديال الدوار ب 85 ألف درهم، أضف إلى ذلك السيد 

الوزير وهذا ملتمس خاص من إقليم جرسيف أنه الجهة بدالت مجهود 

اللي دار الصفقة وعطاها  الوطني هو  44 دوار واملكتب  باش تكهرب 

على الشركة الشركة أفلست منذ أزيد من 10 شهور ومازال كنتسناو 

الصفقة تتجدد وما غادي تتجدد حتى للصيف الجاي حسب املعطيات 

اللي عندنا، يعني عامين عاد ممكن تلغي الشركة وتجي شركة أخرى باش 

غادي وهذا ملتمس السيد الوزير على أساس أنه يتحّل هاذ اإلشكال 

وتجي شركة أخرى في أقرب وقت باش تنّفذ هاذ البرنامج ألن هاذي مادة 

حيوية وعندها بعد اجتماع

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السادة النواب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 

الوزير لكم الكلمة تفضلوا.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

فقط أذكر أنه للحاالت الخاصة مثل ما ذكر السيد النائب، كنت 
سبقت أخبرت بأنه كاين التواصل مباشر مع املكتب من خالل وسائل 
اإلتصال الهاتف وغيره، ولكن أيضا عينت في الديوان شخص خاص 
بالتواصل مع الجماعات لحل هاذ اإلشكاالت اللي هي خاصة باش يمكن 
لينا نعالجوها، طبعا جميع الوزراء داروهاذ املبادرة في اتصال وعالقة 
مع البرملانيين عالقة مع الجماعات، ويمكن نعاود نعلن عليه إن شاء 
هللا باش يوصل إلى الجميع. املسألة الثانية وهو هاذ القضية فرق ما 
بين املاء وما بين الكهربة، الكهرباء يصل إلى املنزل، ولذلك راه كنتكلمو 
على 13 مليون مغربي اللي استفادو من الكهربة في العالم القروي في 
هاذ العقدين األخيرين، كيوصل للمنزل ما كنتكلموش على التجمع، اآلن 
الحالة اللي تكلمتوا عليها أنه األلواح الشمسية باش نديروا مقاربة أبشر 
بأن الكلفة األلواح الشمسية تراجعت حوالي 50 %، أبشركم بأنه كاين 
ثالثة مصانع في البالد الحمد هلل دخلنا للصناعة الطاقية، وأتحدث 

تحت رقابة..

السيد رئيس الجلسة:

إستعمال  بتعويض  متعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات  الفالحية  الضيعات  في  الشمشية  بالطاقة  الغازية  الطاقة 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية. نعم، pardon ،20 عفوا، 
سؤال عن وضعية، عفوا، رقم 20 سؤال، عن وضعية شركة السامير 
للوحدة  الفريق االستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد الحافظ:

شك6ا السيد ال6ئيس،

ما مآل شركة السامير بعد مدة طويلة من التوقف في غياب أي 
توضيحات للرأي العام الوطني؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب، السيد الوزير.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

السؤال ماش هو السؤال اللي عندي، ولكن ما كاين باس، يمكن 
دعونا  اللي  الناس  مع  غنديرو  كي  السؤال  �سي،  كل  على  نجاوبو  لنا 
في املحاكم، هذا هو السؤال اللي عندنا، راه كنعتقد هاد ال�سي اللي 
عندكم، فطبعا الشركة اللي كانت مستثمرة والتي أفلست دارت دعوة، 
باإلضافة للشركة للي كانت تتزود، احنا قمنا بالدور ديالنا كما كتقوم 
بها الحكومة دائما، اختارينا 2 ديال املحامين باش نردو فعال على هاد 
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الدعاوى، هذا هو السؤال اللي عندكم السيد النائب املحترم ولكن ما 
كاين باس، اليوم طبعا إيال جا �سي واحد بغى ياخذ السامير هللا يكمل 
بخير وفق الشروط اللي محددها القضاء عن طريق السانديك، فهذا 
هو استقاللية القضاء والقرار ديالو، لكن الحمد هلل استطعنا كنأمنوا 
اليوم السوق املغربي بجميع املحروقات اللي كنحتاجوها، وأذكر بأنه 
خذينا قرار باش نرخصو ألكثر من عشرة شركات جديدة، باش تدخل 
للسوق لتنافس الشركات املوجودة، أول شركة اكتملت الشروط ديالها 
قبل أسبوع راه اخدت املوافقة انضافت إلى شركة املتواجدة وكنتظرو 
الشركات األخرى في بضعة أسابيع أو شهور إن شاء هللا حتى هي تدخل 
للسوق نهائيا، باش يمكن يكون التنافس باش نزودو مع العلم أن كاين 
طلب باش تدخل إن شاء هللا شركات ديال التخزين، إن شاء هللا، ديال 
املحروقات باش نأمنو نهائيا، هما الحمد هلل مأّمن ولكن نطمأنو على 

تأمين السوق وفق الشروط ديال الجودة وحماية املستهلك.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

النائب السيد محمد الحافظ:

السيد الوزير، بغيت غير نقول لكم بأن هاد املسؤولية ديال السامير 
راها نمسؤوليتكم، من األول ألن هاد السيد انتوما اللي خليتوه دار ما 

بغى فهاد الشركة حتى وصلت اللي ما وصلت ليه السيد الوزير، وضعية 

السامير تقت�سي من الحكومة إرادة سياسية حقيقة ملعالجتها باعتبارها 
أصبحت  الشركة  هاد  الدولة، ألن  أموال  من  بناؤه  تم  وطني  رصيد 

للمحروقات كما  املتوالية  الزيادات  الوحيد ملعالجة إشكالية  املخرج 

وهاد  الشركات  تخليوا  بغيتوا  واش  املنافسة،  مجلس  ذلك  عن  عبر 

الوضعية يستافدو منها غير شركات معينة على حساب جيوب املغاربة، 

وعلى القدرة الشرائية، هاد املعلمة اإلقتصادية السيد الوزير تعتبر 

الدعامة األساسية لضمان التأمين الطاقي في مجال املحروقات، العمال 

مشردون، هادوك ما�سي عائالت السيد الوزير، هادوك ما�سي مغاربة، 
راه 3500 عائلة السيد الوزير، عائالت متشردة منذ 4 سنوات السيد 

الوزير، مدن تحتضر نتيجة تقاعس الحكومة في حل إشكالية السامير 

هاد  كذلك  الوزير،  السيد  واملحمدية  قاسم  مدينة سيدي  فيها  بما 

الوضعية أخذت بعدا دوليا بعدما تم رفع دعاوي ضد الدولة املغربية 

من قبل عدة أطراف، لذا فإن هاد الوضعية لم تعد تقبل أي تأخر أو 

التماطل في معالجتها، وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

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

تعقيب إضافي السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

أنا كنبغيو نكونو إيجابيا، الحكومة السابقة جات ولقت الظروف 
اللي فيها الشركة، واسمحوا لي اإلخوان اللي تعاقبوا على املسؤوليات 
في الحكومات السابقة، نبداو نترادو هكذا، راه تاريخ هذا باش أفلست، 
احنا جينا كنعالجو غير اإلفالس الذي ورثناه، ولكن ما بغيناش نبقاو، 
اسمح لي آ أستاذ، ما بغيناش نبقاو نترادو هكذا، ولذلك باش غير..، هللا 
ير�سي عليك تكلمتي غتسمع، تكلمتي غتسمع، فانت كتكلم وانا محرج، 

بغينا الحياة السياسية ترتفع �سي شوية، هللا يجازيكم..

السيد رئيس الجلسة:

إستعمال  بتعويض  متعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
السيدات  الفالحية  الضيعات  في  الشمسية  بالطاقة  الغازية  الطاقة 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

النائب السيد حسن الحارس:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، نجدد التهنئة بالثقة املولوية ونتمناو لكم التوفيق، 
في إطار جهودكم املبذولة إلصالح نظام الدعم والذي من شأنه دعم 
الفالحين إلستبدال إستعمال قنينة الغاز الطبيعي في اإلنتاج الفالحي 
بإستعمال الطاقة الشمسية، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة 

من أجل تحقيق هذا؟ شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

أشكر السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال، هذا من أهم 
امللفات فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية بصفة عامة وخاصة في القطاع 
الفالحي اللي تقريبا كيستهلك %7 من الفاتورة الطاقية وكنخبر السادة 
النواب والنائبات راه وصلنا اآلن اإلستهالك ديال الطاقة 80 مليار ديال 
العالم  في  التمدن  دليل على تطور على مستوى  أنه  بمعنى  الدرهم، 
القروي االقتصاد، فطبعا بإيجاز ألن الوقت ال يسمح ولكن يمكن إن 
شاء هللا أثناء اللجنة ندخلو في التفاصيل الدراسة اكتملت وححدنا 
اآلن برنامج فيما يتعلق بدعم الفالحين، التوافق بين وزارة الطاقة وزارة 
املالية وزارة الفالحة على دعم وخاصة غنراجعو املنظومة الضرائبية كان 
وقع فيها واحد اإلشكال، ثم اآلن كاين 300 شركة أصبحت متخصصة 
فيما يتعلق ب بالضخ الشم�سي، 20 مليون ديال الدرهم ملواكبة البحث 
العلمي في مجال يعني الطاقة وعالقتها بالفالحة، باإلضافة إلى أننا اآلن 
نراجع كل ما يتعلق بالتشريع وبالجودة، باش يمكن الفالح آنذاك ياخد 
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حلول طاقية اللي ما تكونش فيها نوع من الخلل، أضف إلى ذلك إلى أنه 
الحمد هلل يمكن نبشركم أننا وصلنا ل30 ألف ضيعة على الصعيد 
الوطني تستعمل الطاقات الشمسية وهذا طبعا بدعم من بعض األبناك 
مثل القرض الفالحي اللي عندو تمويل الفالح اللي كيدعم الفالح فيما 
يتعلق بالطاقة الشمسية، ولكن، إن شاء هللا، أتمنى القانون املالية كما 

تم اإلتفاق عليه نلقو حلول، إن شاء هللا، أكثر بالنسبة للفالحين.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

النائب السيد وحمد صدقي:

نحيي جهودكم السيد الوزير بهذا الخصوص، دون شك متفقون 
على أن هاد اإلجراء هذا سيكون في مصلحة املواطن الذي يؤدي جزءا 
من تكلفة الغاز املستعمل، وفي مصلحة الدولة التي تؤدي الجزء األكبر 
من  تعاني  التي  البيئة  مصلحة  هادي،  التكلفة  هاد  ديال  الحقيقي 
مخلفات الطاقات األحفورية وفي مصلحة التوازن اإلقتصادي حيث 

الوقع الصعب ديال التكلفة ديال الفاتورة الطاقية.

السيد الوزير، نهاية هاد السنة سنصل، إن شاء هللا تعالى، إلى 11 
مليار درهم ديال الدعم دالغاز من خالل املقاصة الذي يعني 11 ألف 
كيلومتر من الطرق القروية ، الذي يعني 10 ديال السدود الكبرى أو 
نقول املستشفيات جامعية، لو أخدنا منها واحد مليار درهم من هاد 
األموال الطائلة التي تضمحل إلى ال أقول شيئا آخر، وتنذكرو التقرير 
ديال السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات من هاد املنصة هادي نأخذ 
منها واحد مليار درهم ستكفي لتجهيز 20 ألف هكتار بالطاقة الشمسية 
للسقي، أؤكد بهذا الخصوص السيد الوزير أيضا أن هناك إشكال ديال 
افتراضات املخاطر املتمثلة في استنزاف الفرشة املائية، وهنا البد من 
إقرار دفاتر تحمالت بإشتراطات بيئية صارمة، وأيضا ال بد من التوجه 

لتمكين املواطنين من إمكانية بيع..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا.

النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، خصها تكون الشجاعة عند هاد الحكومة باش تقول 
ما عندهاش اإلرادة السياسية باش دّعم الضخ الطاقي، وباش يمكن 
للفالحا املغاربة يكون عندهم منتوج التنافسية، ال في السوق الداخلي 
وال في الخارجي ألن ثمن التكلفة غينقص، باش تكون الطاقة الشمسية 
الصديقة للبيئة، باش يمكن الفالحا الدولة ما تما تخلصش بالعملة 

الصعبة باش يمكنا ناملوارد ديال بالدنا نحافظوا عليها، في الحقيقة 
هاد الحكومة السابقة واللي قبل منها كنتمناو احنا في حزب األصالة 
واملعاصرة وكجميع ونقولوا أغلبية املغاربة أن إعادة الهيكلة ديال هاد 
الحكومة تكون عندها الشجاعة باش تحل هاد امللف ديال الضخ الطاقي 
وباش تحل ملفات أخرى اللي راكمت بحالها واللي حازمة في اإلقتصاد 
ديال البالد، واللي راكمت الفشل راكمت التردد راكمت لهاذ الحكومات 

السابقة املبادرة اللي يمكن لها تحل املشاكل ديال البالد.

السيد رئيس الجلسة :

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

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

السيد النائب املحترم ما عالقة هاذ ال�سي بالشجاعة؟ دبا غير قولنا، 
وا أستاذ هاذ ال�سي الحكومة السابقة والحالية واللي قبل منها الحمد 
هلل البرامج ديال 20 سنة اللي دارتها البالد ديالنا والبرامج األخيرة منذ 
الحكومة السابقة كلها غادة في اإلتجاه ديال اإلصالحات، واللي كثير منها 
كتصوتو عليها باإلجماع ألنها إصالحات حقيقية في املؤسسات في التشريع 
في البرامج، واللي غندخلوإن شاء هللا ملرحلة جديدة، وهاذ املوضوع 
بالذات اليوم كيفاش البالد ديالنا والت رائدة في الطاقات املتجددة ؟ 
كيفاش نزلت األثمنة ب %40 حتى ل %50 كون ما فتحناش املجال 
لإلستثمار ويستثمرو أكثر من 12 دولة في البالد، كيفاش استطعنا أنه 
في مجال الفالحة الشجاعة؟ كاين ما أكثر أننا اليوم كندعمو الفالح في 
كل �سيء، بقا غير هاذ الجزء راه احنا قلنا ليكم الجواب كان واضح كاين 
أكثر من هاذ ال�سي؟ كان واضح أننا مع وزارة املالية غنكملوإن شاء هللا 
الترسانة باش نعاونو الفالح، أما املاليير اللي كتعطى للفالح منذ زمان من 
امليزانية كاين شجاعة أكبر من هاذ ال�سي؟ لدعم الفالح ودعم اإلقتصاد 
اإلجتماعي ودعم الحمد هلل التصدير ودعم الصناعة الفالحية وتعميمها 
على الصعيد الوطني وتطوير شبكة الري، هاذي كلها الحمد هلل يعني 
يقول الفهامة أما الشجاعة خلي حتى يجي وقتها إن شاء هللا وغتكون 

الشجاعة.

السيد رئيس الجلسة :

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن االنتقال الطاقي للمغرب للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

النائب السيد محمد م6زوق:

عن  والتنمية  العدالة  فريق  في  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
اإلنتقال الطاقي ببالدنا خصوا ما يرتبط برفع نسبة الطاقات املتجددة 

والصديقة للبيئة؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

غنعطي  ولكن  الوقت  يحتاج  كان  وإن  املحترم،  النائب  السيد 
عناوين، السياسة الطاقية مرة أخرى الحمد هللا على هاذ البالد أن 
جميعا كنمشيو في إطار التراكم واإلصالحات الحمد هلل كيبداها جيل 
وكيكملها جيل آخر والحكومات تستمر، وهاذي الحمد هلل دليل على 
املنطق املغربي اللي مختلف على املنطق الذي وقع في املنطقة كاملة 
مبني على شّد ليا نقطع لك، ولذلك كنتمنى هاذ الرسالة أنها توصل، 
كنبغي نأكد بعض األرقام 80 مليار في الفاتورة ديال الطاقة نزلنا من 
%98 لحوالي%92 فيما يتعلق بالتبعية الطاقية بسبب هاذ االستثمار 
االنتقال الطاقي، استثمارات ضخمة في املجال ضخمة أقول عشرات 
املاليير اليوم اليوم حجم اإلستثمارات 100 مليار 55 أنجزت والباقي راه 
قيد اإلنجاز بما فيها 13 مليار ديال الشبكة الكهربائية، أكثر من 12 شركة 
متعددة الجنسيات تتلقى الثقة في البالد، البحث العلمي اليوم أصبح 
رائد كجزء من شبكة البحث العلمي في املجال الطاقي في البالد ديالنا، 
أكثر من ذلك راه قلتها قبيلة التصنيع الحمد هلل ما بقيناش كنستوردو 
 عندنا فائض في الكهربة وصل %14 لدرجة 

ّ
فقط أصبحنا نصنع، وال

بدينا كنصدرو �سي  اآلن   14% بدينا كنصّدروما كنا كنستوردو  أننا 
شوية حتى ألوروبا في إطار open market السوق املفتوح، شراكات مع 
دول إفريقية آخرها املبادرة التي أطلقناها مع أثيوبيا للدول للولوج إلى 
الكهربة، الئحة طويلة من إنجازات مجال اإلنتقال الطاقي فجيل بعد 
جيل الحمد هلل املغرب يتقدم فهاذ املجال واآلتي إن شاء هللا أرحب 

وأفضل بالنسبة للبالد ديالنا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

النائب السيد عبد العزيز لعايض:

شك6ا السيد ال6ئيس،

اللي  الجهد  يعني  هاذ  وعلى  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
قلتي  كيما  صراحة  الطاقي،  اإلنتقال  التسريع  بخصوص  كتقوموبه 
ولقاءات  اجتماعات  يعني  بالفعل  يكفيش وغادي يخصنا  ما  الوقت 
اقشو يعني مزيان هاذ امللف هذا، لهذا أنا 

ّ
في اللجنة باش يمكن يعني ن

غادي نم�سي مباشرة للسيد الوزير، غير بعض اإلشارات: األولى هي بغينا 
نعرفو فين وصلنا اآلن بخصوص زيادة حصة الطاقات املتجددة اللي 
محددة في 2020 خصها ل%42، وبغينا نعرفو كذلك، ذكرت كذلك 
القضية ديال تقليص، يعني، التبعية الطاقية %97 آشنا هي اإلجراءات 
اللي ما زال خصنا نديرو باش نزيدو نزلو هاد الجانب هذا، وكذلك بغينا 

و عليها، كيما تتكلموا قبيال على الضيعات 
ّ
نديرو بعض األمور اللي نحث

الوزير، واملدن، فلهذا  املنازل، السيد  بالضيعات فكذلك  واالهتمام 
أشنو دارت الوزارة بخصوص يعني النجاعة الطاقية بخصوص اإلنارة 
العمومية، وكذلك أشنا هي اإلجراءات اللي ممكن نديروها باش يمكن 
الطاقة  ديال  والتقنيات  اآلليات  تقتني  يمكن  باش  الساكنة  ندعمو 
الشمسية، الحمد هلل عندنا الشمس كثيرة في املغرب فممكن، يعني، 
وكذلك  ال�سيء،  القرى،  غير  فقط  ما�سي  ندعموها  كذلك  املنازل  في 
الوزير،  السيد  لي  واسمح  الطاقي،  التحول  ديال  الجانب  بخصوص 
كذلك واحد النقطة اللي جد مهمة وعندنا إشكال دابا كتدخل ل�سي 
إدارة مغربية كتلقى في واضحة النهار، تتلقى املصابيح كلها مشتعلة وال 
تكاد ت�سيء نفسها، فلهذا أشنو درناه السيد الوزير باش يمكن نحثو 
الناس باش يمكن يقتصدوا في الكهرباء وشكرا على ما قلت بخصوص...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
السيد الوزير في 20 ثانية.

السيد عزيز ر اح، وزي6 الطاقة واملعادن والبيئة:

طبعا، أيضا في عناوين، السيد رئيس الحكومة امليزانية جديدة فيها 
للنجاعة،  باإلستهالك باش نمشيو  املرتبطة  النفقات  التقليص ديال 
هادي قرارات مهمة وغتالحظوها في امليزانية الجديدة األمر، اآلخر أننا 
2030، األمراآلخر نعد  2020 و52%   42% غنتجاوزو، إن شاء هللا، 
قانون غادي يجي إن شاء هللا ديال ما يسمى باإلنتاج الذاتي.. مع أن 

الوقت ال يسمح..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
والتجارة واإلقتصاد األخضر  الصناعة  املوالي قطاع  القطاع  إلى  نمر 
والرقمي في سؤالين لهما وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بضعف الشبكة 
اإلنترنيت والهاتف النقال باملناطق الجبلية، لذا سيتم طرحهما دفعة 
اآلن  السيدات  الوزير،  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة 
السؤال األول، السيدات السادة النواب املحترمين عن فريق التجمع 

الدستوري، فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد عبد ال6زاق نايت إدبأ:

شك6ا السيد ال6ئيس،

الوزير، ال يخفى على أحد األهمية  الوزير، السيد  شكرا السيد 
القصوى لشبكة اإلنترنيت والهاتف النقال، وأنا أتحدث خصيصا على 
جماعة سيدي يعقوب من إقليم أزيالل، السيد الوزير احنا النص فينا 
كاماين تقريبا خدامين في الدار البيضاء، غير العياالت اللي كيبقاو عندنا 
البالد ، ما كاين ال اتصال ال والو ما كاين ال كونيكسيون، ما كنقلبوش 
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حنا على االنترنيت بغينا غير الريزو، ايال بغى يهدر �سي واحد مع مرتو وال 
مع ولدو، مشينا لبني مالل، شكينا في سطات، ما خلينا على من شكينا، 
هللا يجازيك بخير السيد الوزير، عندي الدوار ديال آيت الهندي، دابا 
املشكل كاين �سي دواور فيهم و�سي دواور ما فيهمش، آيت الهندي، آنبدأ، 
آيت منصور إخرازن آيت حيمي كلهم بال الكونكسيون مع كنهدرش على 
االنترنيت غير الريزو باش يتجاوب الراجل مع امراتو هللا يجازيك بخير 

السيد الوزير وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد هشام املهاج6ي:

مرة ثانية السيد الوزير كنطرحو السؤال ديال تعميم شبكة الهاتف 
ومرة  ثالثة  مرة  تكون  وغادي  القروي،  العالم  في  واآلنترنيت  النقال 
رابعة ربعة ومرة خامسة كيف قال لك السيد النائب، غير تيتق�سى 
 تنخرج أنا شخصيا من البرملان، ألن ال يعقل بأن 

ّ
الغرض لهاد الناس وال

تلميذ في الجبل في عين تازيتونت وال في آيت بيعقوب في مزوضة وال في 
شيشاوة، نحرموه من مجموعة ديال الخدمات األساسية ونسجلوه في 
مصار ويدوز االمتحان املوحد بحال التلميذ اللي ساكن في حي الرياض 
وال ساكن في جيليز في مراكش، هذا من جهة، جهة ثانية السيد الوزير 
احنا ما كنطلبوش صدقة من هاد الشركات، احنا كنطلبو منك كوزير 
مسؤول على القطاع بتنفيذ مقتضيات املادة القانون24.96 املعدل 
واملغير بالقانون 121.12 فيما يخص الخدمات األساسية، خصوصا 
وبغينا   l’Internet بغينا  احنا  اإلضافية،  والخدمات  التراب  إعدادة 
الهاتف النقال ما محزرين حتى �سي واحد السيد الوزير ألنه ما كاينش 
غير التالميذ السيد الوزير كاينين النساء الحوامل كيجيوهم الوجع، 
كاينين شباب وتعاونيات باغيين يديرو التسويق اإللكتروني ما قدروش، 
كاين استخالص فواتير الكهرباء لقينا فيه مشكل، كاينة أزمة البرد وأزمة 
الثلج اللي كتجيو هاد الناس كينقطعو على العالم الخارجي بمرة، وثانيا 
السيد الوزير راه عندك واحد الصندوق خصو�سي املسمى صندوق 
الخدمات األساسية املحدث بموجب املادة 35 من قانون املالية من 
سنة 2005 خاص هاد لجنة التدبير اللي كاينة في الوكالة الوطنية لتقنين 
املواصالت تنتقل عندنا لألقاليم وتجلس مع السادة العمال والسادة 
املنتخبين وعرفو حجم الخصاص وال ما قداكش %2 السيد الوزير 
جيب لنا مشروع في القانون نرفعو هاد ال�سي كتصبرو معنا حتى نحيدو 
هاد املشاكل ومن بعد ديك الساعة هللا يعفيهم من هداك الصندوق 

ولكن أنا منين قريت هاد النفقات ديال هاد الصندوق..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت السيد الوزير تفضلوا 
لإلجابة.

والكجارة  الصناعة  وزي6  العلمي،  ح يظ  مأالي  السيد 
واالقكصاد األخض6 وال6قمي.

شك6ا السيد ال6ئيس،

السادة النواب، هذا ملف مهم جدا وكنرجعو له يعني مرارا إيال 
سمحتو هاد الصندوق لحد اآلن حل مشاكل ل9200 منطقة قروية 
9200 برنامج اللي كاين اآلن برنامج جديد فيه 2200 منطقة قروية 
جديدة وفيه 8000 منطقة قروية اللي غادي يكون فيها تحسين ديال 
الخدمات في أفق 3 سنين األولى ديال 2200 و5 في يعني املشكل غير 
باش نكونو واضحين باش يمكن ديرو التغطية لحد اآلن إال جينا نشوفو 
وصالت  يعني  عليها  طالعو  خاصكم  ديالها  التغطية  املغرب  خريطة 
املستوى البأس به يعني مهم جدا صراحة ولكن هاد ال�سي اللي ابقا 
صعب جدا ولهذا احنا مستعدين ديرو جلسة نشتغلوا فيها جميع وهاد 
االقتراحات ديالكم نزيدو نقطة أو كذا مرحبا ولكن اللي األهم هو نشوفو 
آش يمكن يدار ما�سي يعني نشوفو غير آشمن نقولوآش يمكن يدارعلى 
املناطق درناهم  أنا مستعد عندنا هاد  الواقع احنا مستعدين  أرض 
يعني كاين un resencement إحصاء بتدقيق إيال عندكم �سي منطق 
 l’ANRT زايدة أجيو نشتغلوعليها جميع مرحبا نديرو لجنة ونشتغلو مع
ونشوفو شنو هما الحلول ولكن ما يمكنش أنه هاد املناطق فيهم 8000 
و2800 أنهم يتصاوبو في 6 شهور أو عام، ألن l’infrastructure البنية 
التحتية اللي كيخصها توضع صعبة جدا منين كنوصلو دابا ما بقيناش 
في املناطق السهلة وصلنا املناطق الجبلية وصلنا املناطق اللي فيها شوية 
صعبة، أنا مستعد نتشتغل معكم نقطة بنقطة ونلقاو الحلول إيال 

عندكم �سي تفكير أو �سي اقتراحات مرحبا، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب ألحد السيدات السادة النواب عن فريق التجمع 
الدستوري.

النائب السيد عبد ال6زاق نايت إدبأ:

السيد الوزير، هللا يجازيك بخير، واش احنا غادي نتسناو دابا، راه 
كتبنا لهداك املندوب اإلقليمي ديال بني مالل، هاد ال�سي راه كنهضر 
معاك من 2015 ملي توليت رئيس الجماعة وأنا كنجري في هاد ال�سي 
واش إيال جينا السيد الوزير واش زعما غادي يتق�سى الغرض لهاد 
الناس في املدة ديال 20 يوم وال شهر وال حتى تسالي الوالية، هاد ال�سي 
اللي مطلوب منكم السيد الوزير هللا يجازيك بخير، فحيت هاد الناس 
راه كيعانيو راه شتي كاع دوك العساسة اللي كتشوف في الدار البيضاء 
راه من عندنا من تما راه ما كيلقا حتى باش يهضر مع والدو كاين اللي مراو 
بغات تولد كاين اللي مريض حنا ما كنقلبوش على l’internet ألن عندنا 
العياالت ما قاريينش في البالد املناطق الجبلية بغينا السيد الوزير غير 

التليفون غير ألو تجاوبو مرتو ويجاوبها راجلها، وشكرا السيد الوزير.



75أ5 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.96–27.صفر.1441  )26.أكتوبر.2019( 

السيد رئيس الجلسة:

السيد عن  التعقيبات اإلضافية  تعقيب إضافي؟  شكرا، هل من 
فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد خالد تيكأتين:

شك6ا السيد ال6ئيس،

الغياب  أنه  قلنا  إيال  نختلفو  غاديش  ما  املحترم،  الوزير  السيد 
ديال التغطية الهاتف النقال يعني كتحد وكتزيد يعني من الصعوبة 
يعني سردو بعض  النواب  السادة  الجبلية،  املناطق  في  العيش  ديال 
األمثلة املتعلقة يعني باإلسعاف املتعلقة بالنظام ديال تيسير واملرتبطة 
أيضا يعني بالتلقي والتحويل ديال األموال، بل أكثر من ذلك راه بعض 
ديال  للعاصمة  يجيو  أنهم  ديالها  املوظفين  يعني  يضطر  الجماعات 
اإلقليم ونتحدث عن إقليم أزيالل باش يباشرو العمليات الحسابية 
املرتبط يعني بالنظام ديال جيد، السيد الوزير احنا مشينا في اإلتجاه 
ديال يعني املسائل اإلجرائية وتوالصلنا مع ANRT وجاو تقريبا عام هذا 
وقفو على الواقع ديال الغياب ديال التغطية، ولكن مازال كنتسناو يعني 
�سي إجراء و�سي تدخل في اتجاه أنه تلزمو هاذ الشركات أنهم يمثتلو لدفتر 

التحمالت اللي كيربط الوزارة بهم، شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة :

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

والكجارة  الصناعة  وزي6  العلمي،  ح يظ  مأالي  السيد 
واالقكصاد األخض6 وال6قمي:

أنا مستعد  بنقطة،  نقطة  نشتغلو  واقعيين خصنا  نكونوا  وباش 
نديرو ن لجنة ونشتغلو نجيبو هاذ النقط البيضاء اللي كاينة اليوم باقية 
في املغرب نشتغلو عليها، إيال كاين حلول غادي بديروهم احنا، عندنا 
يعني اقتراح وهو V7 يعني أنترنيت عبر األقمار احنا كنشتغلو عليها، هذا 
حل يمكن لو يعني axcelerer، يمكن تكون واحد التسريع ديال تغطية 
هاذ املناطق، ولكن أنا كنتمنى أننا نديرو لجنة ونشتغلو إيال كان ممكن 
نشتغلو جميع مع ANRT نديروها جميع من البرملان، إيال كان جماعة 
واحدة، إيال سمحتو اإلحصاء دابا مازال كنشتغلو فيه باقي ليه بعض 
األسابيع، ولكن هاذ اإلحصاء كنتمنى إيال كنا باش تكون النجاعة، إيال 
عندكم �سي اقتراحات نشوفوها نقارنوها مع هاذ اإلحصاء نشوفو آش 
فيه، كتبو لينا إيال كاين �سي حاجة، كتبو ليا أنا نتكلف مع ANRT هذا 
اإلقتراح إيال جات على خاطركم احنا كنشتغلوذاك ال�سي اللي علينا راه 
كنديروه إيال بغيتو تشاركو مرحبا وتكتبو لينا تعطيونا هاذ املناطق اللي 
عندكم بالضبط باش يمكن ليا نشوف واش شافوها فهاذ اإلحصاء 
ال مرحبا، ما بغيتوشاي احنا راه غادي نشتغلو كيف ما موالفين 

ّ
أو ال

كنشتغلو اللي بغيتو.

السيد رئيس الجلسة :

الغذائية  الصناعات  تطوير  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 
الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد ال6حمان وبليال:

شك6ا السيد ال6ئيس،

في البداية نهنئكم السيد الوزير على تجديد الثقة ونتمنى لكم املزيد 
من التوفيق، السؤال ديالنا كيتعلق با إلستراتيجية ديال الوزارة ديالكم 

للعمل على تطوير قطاع الصناعة الغذائية ببالدنا؟

السيد رئيس الجلسة :

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

والكجارة  الصناعة  وزي6  العلمي،  ح يظ  مأالي  السيد 
واالقكصاد األخض6 وال6قمي:

قطاع الصناعة الغذائية، قطاع مهم جدا وحيوي فيه 1900 وحدة 
و135 ألف منصب شغل، تطرقنا ليه فهاذ السنوات األخيرة بدا كيعطي 
النضج ديالو، وقعنا مع 13 فدرالية وجمعية مهنية ودعمنا 50 مشروع 
لحد اآلن اللي عطاو نتائج إيجابية مليار و63 ديال درهم ديال اإلستثمار 
5250 منصب شغل، واحنا كنشتغلو فهاذ القطاع إن شاء هللا غادي 
يجيب هللا التيسير، ألن فيه الكثير ما يّدار في السنوات املقبلة إن شاء 

هللا، شكرا.

السيد رئيس الجلسة :

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

النائب السيد عبد ال6حمان وبليال:

صحيح السيد الوزير أن األمل خاصة أمل الفالحين املنتجين معلقة 
كثيرا على هاذ القطاع، هاذ القطاع اللي بحال اللي قلتو عندو غادي 
يكون عندو انعكاسات إيجابية على املستوى اإلقتصادي وعلى املستوى 
االجتماعي أيضا، كاينين إكراهات صحيح، كاين إكراهات ديال راجعة 
بالخصوص للمسألة ديال التنافسية ديال املنتوجات األجنبية، وراجعة 
بالخصوص للمشكل اللي تحدث عليه صاحب الجاللة، مشكل ديال 
ّوه ونهنيكم بالخصوص على املجهودات 

ّ
التمويل، فهاذ اإلطار البد ما ن

اللي كتبذلوها في املنطقة ديال سوس ماسة، ألنه في اآلونة األخيرة كاينة 
واحد الطفرة كاين.

واحد الدينامية كبيرة تعطات لهاد القطاع في هاد املنطقة، وكاين 
بشائر خير إن شاء هللا بالنسبة للفالحين اللي ماعليهم إال يكثروا اإلنتاج 
ديالهم ألنه كاين ارتباط بين هاد القطاع وبين اإلنتاج الفالحي في هاد 

اإلطار، وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ال، السيد 
العقار  عن  املوالي  السؤال  نمر؟  وال  الوقت  من  تبقى  ما  في  الوزير 
املخصص لالستثمار الصناعي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

النائب السيد محمد البرني�سي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن إستراتيجية الوزارة في توفير وتعبئة 
العقار املخصص للمناطق الصناعية بأثمنة مناسبة وتنافسية؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة.

والكجارة  الصناعة  وزي6  العلمي،  ح يظ  مأالي  السيد 
واالقكصاد األخض6 وال6قمي:

اإلستراتيجية اللي وضعنا في 2014 كان عندها فرع مهم جدا في 
في  صناعية  مناطق  تواجدات  يعني  اآلن  فلحد  الصناعية،  املناطق 
بوسكورة واوالد صالح وفي سطات وبرشيد، في املنطقة اللي كان فيها 
مشاكل، وكنشتغلوا على 10 ديال املناطق أخرى جرسيف سوق األربعاء 
إلى آخره، 10 ديال املناطق اللي هما كنشتغلوا عليهم اليوم باش يوجدوا 

هاد املناطق الصناعية في املستقبل إن شاء هللا، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم تعقيب عن فريق األصالة واملعاصرة.

النائب السيد محمد البرني�سي:

شكرا السيد الوزير، فعال هو على إثر اإلستراتيجية الوزارة في توفير 
الحقيقة  في  مناسبة،  بأثمنة  الصناعية  للمناطق  املخصص  العقار 
يجب تدخل وزارتكم في املوازنة لألثمنة املناسبة ألن العقار والتجهيز 
للمقاوالت  الشرائية  والقدرة  باهظة  تكلفتها  الصناعية  للمناطق 
الصغرى واملتوسطة وخاصة الشباب منهم ذوي الكفاءات ليست لهم 
القدرة القتناء هاد العقار، هذا بالنسبة للمناطق الصناعية املوجودة، 
أما بالنسبة لألقاليم التي ينعدم فيها أحياء صناعية على سبيل املثال 
السيد الوزير إقليم جرسيف وقع وعد للبيع للعقار من األمالك املخزنية 
الدولة إلى شركة العمران مشكورة سنة 2011 بمساحة 125 هكتار، 
العمران  وعملت وزارتكم بشراكة مشكورة مع صاحب املشروع هو 
بالدراسة مع هاد العدد الكبير للهكتارات والتكلفة الباهظة التي أنتجتها 
الدراسة، ارتأت شركات العمران أن هذا املشروع ال يمكن إخراجه لحيز 
الوجود ألن حجم هذا املشروع كبير جدا على اإلقليم والتكلفة ديالو 

كبيرة أيضا و سينعكس سلبا على اإلقبال في البيع، لهذا السيد الوزير 
نطالب التدخل العاجل إلخراج هذا املشروع لحيز الوجود من ناحية 
الكم والكيف ليستفيد منه املقاولين الشباب والراغبين في اإلستثمار 

بإقليم جرسيف واألقاليم األخرى، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد النائب 
املحترم تفضلوا السيد الرئيس عن فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد عبد هللا بأوانأ:

السيد الرئيس، شفتكم ما ذكرتوش مكناس عمالة مكناس درنا 
املناطق الصناعية عندنا وسالن اللي تقريبا أزيد من سنة واملشروع بين 

أيديكم كنسولوكم أين وصل؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

والكجارة  الصناعة  وزي6  العلمي،  ح يظ  مأالي  السيد 
واالقكصاد األخض6 وال6قمي:

إيال اسمحتوا غادي نعطيكم جرسيف فيها 31 هكتار اللي كنشتاغلوا 

عليها اآلن، إيال كان عندكم �سي معلومة مع العمران ما عندناش هاد 

املعلومة ديال..، ألن الزم كل منطقة صناعية خصها دراسة دقيقة يعني 

التفاصيل، ألن شحال من منطقة استثمرنا فيها وما عطاتش النتائج، 

بقات خاوية لحد اآلن، ألن ما�سي الهدف وهو نبنيوا مناطق صناعية، 

الهدف هو يكونوا مناطق صناعية كتشتاغل عامرة، إذن سوق األربعاء 

فيها 40 هكتار، قرية ابا أحمد 10، السكنية في القنيطرة 46، قلعة 

السراغنة 53، آسفي 35، طاطا 10، طرفاية 70، تنجداد الراشيدية 9 

والسمارة 26، هادو املناطق اللي جداد.

فيما يخص مكناس كاين مناطق صناعية جديدة اللي كتشتغل 

اآلن، احنا كنشتغلوا عليها باش يمكن لها تطور، اللي مهم وهو هاد 

املناطق كنتمناوا أن املغرب يكون فيه كله املناطق الصناعية، ولكن 

في املا�سي استثمرنا في مناطق صناعية اللي ما عطاوش يعني نتائج، 

وكنتمنى أننا هاد الغلط ما باقيش نرتاكبوه، نشتغلوا جميع، يكونوا 

دراسات يعني عقالنية اللي غادي تعطينا النتائج ديال هاد الدراسات، 

واش خصنا نستثمروا أو ما نستثمروش ونستثمروا في محل آخر، ولهذا 

إيال اسمحتوا راه هاد الدراسات ما�سي باش يخلقوا عراقيل للمناطق.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نعم نقطة نظام في التسيير، تفضل.
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تم ذكر شركتين الشركة األولى ديال الدولة ما كاين مشكل، الشركة 
الثانية خاص تسحب من املحضر، وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

الصغرى  باملقاوالت  النهوض  آلية  عن  املوالي  السؤال  شكرا، 
األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  واملتوسطة 

واملعاصرة تفضل السيد النائب املحترم .

النائب السيد عزيز اللبار:

شك6ا السيد ال6ئيس،

هاد السؤال طرحناه قبل الخطاب امللكي والحمد هلل، وسيدنا عطى 
التوجيهات ديالو الشافية واملقنعة تحت هذه القبة وهذا يحسن لنا يوم 
الجمعة، فكيف سوف تطبقون التوجيهات امللكية؟ كما نسائلكم عن 
آليات النهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة والجد جد صغيرة؟ وماذا 
الكبرى  للمقاوالت  أعددتم إلنقاذها؟ عوض إعطاء أولوية األولويات 
والشركات الكبرى واللوبيات الكبرى ومن معهم بدون تسمية األسامي، 

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

والكجارة  الصناعة  وزي6  العلمي،  ح يظ  مأالي  السيد 
واالقكصاد األخض6 وال6قمي:

شكرا السيد النائب، املقاوالت جد الصغرى عندها 2 ديال البرامج، 
االستثمار ياك والبرنامج ديال تحفيز اللي كنعاونوهم في االستثمار وفي 
إمتياز  البرامج،  2 ديال  املقاوالت املتوسطة كاين  عصرنة الشركات، 
ديال   80% الخبراء كنوصلوا حتى ل  اآلن وكنعاونوهم ملي كيجيبوا 
التكلفة ديال الخبراء، فيما يخص الشركات اللي عندها مشاكل، كاين 
مشروع قانون املالي ديال املالية ديال 2020 غادي يتطرح قدامكم، 
املشروع ديال صندوق جديد اللي غادي يوصل ل 6 مليار ديال الدرهم 
باش نشوفوا بالضبط هاد الشركات الصغرى اللي كيوقع لها مشاكل، 
كتكون عندها صعبة؟  اللي  املرحلة  هاد  في  نواكبوها  يمكنا  كيفاش 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد عزيز اللبار:

بالنسبة  املشاكل  الجواب، حقيقة  الوزير شكرا على هاد  السيد 

إال  الفئة  لهاته  األولوية  إعطاء  يمكن  ال  أوال  الصغرى،  للقروض 
بالتسهيل واإلسراع باملساطر عامة وإعادة النظر في القروض البنكية 
وتسريعها للشباب والصناع التقليديين والتجار الصغار وجميع الفئات 
االقتصادية واإلجتماعية كما جاء في خطاب جاللة امللك، نصره هللا 
وأيده، ففي هاد السياق البد من تسريع وتيرة إنجاز الطريق السيار 
السيد  مع  األقدار  تكلمت شاءت  كما  طنجة،  -تطوان-  -وزان  فاس 
رئيس الحكومة من بعد الخطاب ديال جاللة امللك، نصره هللا وأيده، 
وجاوبني قال لي واش مبرمجة، راه كانت مبرمجة في 2003 ولكن سبقوا 
وجدة وسبقوا أكادير ما فيها باس، ولكن هاد فاس مسكينة الزم إعادة 
النظر ديالها، إذن تعاني فاس اقتصاديا واجتماعيا بعد ما كانت ثاني 
مدينة صناعية في السبعينات والثمانينات في إفريقيا، وأول خزان مالي 
كفائض الذي كان يمنع القروض للدار البيضاء واملحمدية والنواحي، 
كذلك السيد الوزير يعني املشكل األسا�سي واألولي ديالنا وهو الزم من 
إعطاء تساوي لبعض الجهات ألن دابا في نطاق الجهات، شكرا السيد 

الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد الوزير في ما تبقى من الوقت اه تعقيب إضافي تفضل السيد 

النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد مصط ى بايكاس:

شك6ا السيد ال6ئيس،

باإلشارة  مطبوع  كان  البرملاني  أو  الحالي  السيا�سي  الدخول  طبعا 
موضوع  هذا  أن  صحيح  األبناك،  مساهمة  ديال  السامية  امللكية 
يهم الحكومة برمتها السيد الوزير، لكن أعتقد ألن هذا الورش هذا 
اإلستثنائي، اليوم مع ما تعيشه املقاولة الصغيرة على الخصوص، من 
إشكاالت كبرى، فبالتالي أنا كنظن السيد الوزير املحترم، البد من إعطاء 
أهمية كبرى، ايضا املسألة البنكية فبالدنا بصفة عامة، السيد الوزير، 
خص إعادة النظر فيها، األبناك ما�سي فقط مدعوة أنها تساهم، ولكن 
هناك مجموعة من اإلعتبارات القانونية أو الال قانونية التي تؤطر العمل 
اآلن في مساهمتها وفي تعاملها مع املؤسسات، مع الشركات الصغرى، مع 
األفراد، أعتقد بأن األبناك خصهم يغيرو من هاد التوجه هذا، شكرا 

السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

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

والكجارة  الصناعة  وزي6  العلمي،  ح يظ  مأالي  السيد 
واالقكصاد األخض6 وال6قمي:

فيما  الجاللة، واضحة  السامية، لصاحب  التعليمات  أن  كنظن 
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يخص األبناك، راه بداو الناس كيشتغلو، فهمت أنه وزير املالية مع والي 
بنك املغرب، كيشتغلوا مع األبناك غادي.. كنتمناو خير، أنه في املستقبل 
غادي األبناك غيعطيو واحد القفزة نوعية لإلستثمار، أيضا النموذج 
الجديد ديال املراكز الجهوية ديال اإلستثمار، هاد النموذج الش جا؟ 
ألن الشركات الصغرى واملتوسطة والصغرى جدا، ما كنتكتلفوش بها 
ألنه صعب ألن متكاثرة، سهل أنك تبع مستمر كبير، مغربي أو أجنبي، 
وال تتبع 1000 ديال الشركات الصغرى. وهذا هو النسيج الحقيقي ديال 
اإلقتصاد املغربي، ولهذا هاد النموذج الجديد ديال املراكز الجهوية 
لالستثمار مهم جدا، غادي نواكبوه، كوزارة مكلفة باإلستثمار، وعندنا 
مشاريع عدة باش يمكن نعطيوللمقاول الصغير وحتى املقاول الذاتي، 
دفعة جديدة وقفزة نوعية، من بعد الخطاب ديال صاحب الجاللة، 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
ونمر إلى القطاع املوالي، قطاع حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، 
عام على صدور   60 بعد  الحقوقي  الوضع  تقييم  األول عن  السؤال 
ظهائر الحريات العامة، للسيدات والسادة النواب املحترمين، عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد محمد بنجلأل:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد وزير الدولة املحترم، بعد مرور60 سنة على صدور ظهائر 
الحريات العامة، راكم املغرب رصيدا حقوقيا هاما توج بدسترته سنة 
2011، إال أنه في السنوات األخيرة، تم تسجيل بعض املنزلقات، شوشت 
على هذا املسار. لذا نسائلكم السيد وزير الدولة املحترم، عن ما مدى 
تقييمكم للوضع الحقوقي باملغرب، وكذا عن اإلجراءات التي ستتخذونها 

من أجل تحصين املكتسبات املسجلة في هذا الباب؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين .

بحقأق  املكلف  الدولة  وزي6  ال6ميد،  املصط ى  السيد 
االنسان والعالقات مع البرملان:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد النائب املحترم، السؤال عام وال يمكن للجواب إال أن يكون 
عاما، وفي هذا الصدد، أقول بأن جميع املعطيات واملؤشرات تقول بأن 
املغرب، والحمد هلل، يعيش تحوال ديمقراطيا وحقوقيا الفتا، لكن هذا 
ال يمنع من القول بأن هناك بالفعل مجموعة من النقائص ومجموعة 
من الشوائب، مسؤولية الحكومة كما مسؤولية املجتمع بكافة مكوناته 

هوالعمل على تجاوز هذه النقائص وهذه الشوائب. وفي هذا السياق 
الديمقراطية وحقوق  في مجال  الوطنية  العمل  إنجاز خطة  تم  فقد 
الديمقراطية  بواقع  النهوض  أجل  من  تشاركية،  بطريقة  اإلنسان 
وحقوق اإلنسان، واآلن كما سنبين ذلك خالل تجربتنا على سؤالين 
مهمين في هذا الصدد، هناك عمل من أجل تنزيل هذه الخطة وتفعيل 

موادها.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير الدولة، أعطي الكلمة للسيد النائب املحترم عن 
فريق العدالة والتنمية للتعقيب.

النائب السيد رضا بأتمازي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

الثقة  على  تهنأتكم  كنجددو  املناسبة  بهاد  الوزير،  السيد  شكرا 
السامية، السيد الوزير فعال البالد ديالنا راكمات مجهود مهم في مجال 
التطور ديال املمارسة الحقوقية البالد ديالنا، ولكن باملقابل السيد 
الوزير املمارسة االحتجاجية والضغط ديال املطالب االجتماعية ولد 
اليوم  الوزير  السيد  الوقت  نفس  وفي  االحتجاج،  من  آليات جديدة 
أكثر من 60 سنة مرت على صدور الظهائر اليوم احنا في حاجة ماسة 
إلى ضرورة مراجعة اإلطار التشريعي الناضم للممارسة ديال الحقوق 
والحريات، ثانيا السيد الوزير، بالقدر ما كنوهو باملجهود التراكم اللي 
حققتو بالدنا بالقدر ما كنلقاو لألسف بعض اإلشارات السلبية الغير 
املساعدة على هاد الجو العام اللي كنتكلمو عليه لألسف السيد الوزير 
التي تشوش على هذا املسار لألسف السيد  هناك بعض املمارسات 
الوزير اليوم احنا في حاجة إلى أننا نعطيو دفعة إيجابية من قبل الجميع 
ويتخلق فعال واحد الجو عام اللي يكون فيه هاد املسار اللي خداتو بالدنا 
واللي تحقق فيه تراكم يعاود يتزاد بإشارات إيجابية اللي تعطي الوضع 
الحقوقي املكانة الذي يستحقها من خالل ما تمت مراكمته، أخيرا السيد 

الوزير، كنظن أننا اليوم تعهدت الحكومة أنها غادي.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة، انتهى 
الوقت ديالكم السيدة النائبة مع كامل األسف، هل من تعقيب إضافي؟، 

السيد الوزير، أمر؟ في ثواني.

بحقأق  املكلف  الدولة  وزي6  ال6ميد،  املصط ى  السيد 
االنسان والعالقات مع البرملان:

أننا  انتقال وهذا يعني  في مرحلة  بأننا دولة  بأنه قلت  نبين  نبغي 
نجر معنا رواسب املا�سي ولكن نتطلع إلى إن شاء هللا مستقبل اللي 
فيه إرساء الحقوق والحريات كاين مشاكيل ينبغي أن نتعاون جميعا 
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على تجاوزها كاين نقط سوداء ينبغي أن نرفع من املمارسة الحقوقية 
لتسمو إلى املستوى الذي يريده جميع املغاربة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير الدولة، نمر إلى السؤال املوالي حيث تم باتفاق 
وحدة   31  ،29 إلى ضم سؤالين  واملعاصرة  األصالة  فريق  رئيس  مع 
املوضوع ويتعلق األمر بتطور واقع حقوق اإلنسان باملغرب، لذا سيتم 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا السؤال األول أحد النواب 

عن فريق العدالة والتنمية، تفضل.

النائب السيد محمأد إم6ي:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، كما تعلمون اتخذات بالدنا مجموعة من الخطوات 
واإلصالحات إن على املستوى السيا�سي أو االقتصادي أو االجتماعي 
لتعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، هاد ال�سي 
توج أخيرا بإخراجكم للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
هاد الخطة اللي ضمنات مئات من اإلجراءات ذات الطابع التشريعي 
والتنفيذي، عن مآل تنفيذ هذه اإلجراءات وأثرها في ترصيد وتطوير 

املمارسة نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السؤال الثاني، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن فريق 
األصالة واملعاصرة، مشكورين.

النائبة السيدة زتية مل6يني:

السيد الوزير، عن تطور واقع حقوق اإلنسان باملغرب نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلو لإلجابة.

بحقأق  املكلف  الدولة  وزي6  ال6ميد،  املصط ى  السيد 
االنسان والعالقات مع البرملان:

إذن اللي فهمت من السؤالين كما وردا علينا هو أنهما يتعلقان بخطة 
العملفي مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان اللي يمكن نقول بهاد 
الصدد، وهو أنه بالدنا والحمد هلل وقد يعني طورت املمارسة الحقوقية 
وصلت إلى مستوى وضع خطة في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
بطريقة تشاركية، أنتم السيدات والسادة البرملانيون سواء في الغرفة 
األولى أو الغرفة الثانية ساهمتم في هذه الخطة من خالل لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان، كما ساهمت جميع أطياف املجتمع. هاد 

الخطة التي تتوفر على 425 تعبير والتي باركتها الحكومة، ولكن األهم من 
ذلك أيضا جاللة امللك، باركها.

وضعنا في هذا الصدد املخطط التنفيذي لها وهو مخطط دقيق 
شركاء  ثم  بالتنفيذ  املعنية  الجهة  يحدد  ثم  إجراء  يضع  إنه  بحيث 
هذه الجهة ثم يعني املؤشرات ديال التنفيذ ثم آجال التنفيذ ، نحن 
اآلن نسهر على أن نوصل هاد املسار إلى مستواه الضروري في التنفيذ 
وبالطبع كيفاش املناسبة بالنسبة لوزير الدولة أن يقدم أمام املجلس 
الحكومي في آخر السنة تقرير حول التطور الذي وصلته يعني حالة 
تنفيذ هذه الخطة وسيكون لي الشرف أن أوجه نسخة من هاد التقرير 
إلى لجنة العدل والتشريع باملجلسين، وإذا أرادت أي لجنة أن يمثل 
أمامها وزير الدولة لكي تناقش معه تقريره فأنا مستعد. من جانب آخر 
وكما تعلمون فإن هذه الخطة وصلنا في التنفيذ إلى ثالث مستويات كاين 
مستوى التدابير نفذت وكاين مستوى من التدابير هي في طور التنفيذ 
وكاين تدابير لألسف لحد اآلن لم يالمسها التنفيذ، أملنا هو أننا نسرعوا 
يعني التدابير اللي هي محل اآلن التجيد وأيضا أملنا هو أن نوجه في إتجاه 
البرملان على  في ذلك  بما  املؤسسات  القطاعات وجميع  تحفيز جميع 
التنفيذ ألن حتى البرملان عندو يعني كثير من التدابير اللي هو مسؤول 

عليها، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائبة السيدة م6يمة بأجمعة:

السيد وزير الدولة، في حقيقة سبق وأن ثمنا اعتماد وإصدار هاد 
الخطة كوثيقة للتخطيط اإلستراتيجي في مجال الديمقراطية وحقوق 
في  الحقوقي والديمقراطي  البعد  اإلنسان نظرا ألهمية وراهنية دمج 
الفعل العمومي، نتوفر كذلك على تقرير رسمي حقوقي اللي هو منجز 
إلى  التقرير كما أشار  2011، هاد  بعد دستور  ديال حقوق اإلنسان 
التطور الذي حققه املغرب وراكمه على مستوى الديمقراطي وحقوق 
اإلنسان، كذلك وقف على نقائص وإختالالت على مستوى السياسات 
العمومية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، هاد ال�سي السيد الوزير يقت�سي 
اإلسراع بتنزيل في الحقيقة اإلسراع بإخراج املخطط التنفيذي والسهر 
على حزم تنزيله قطاعيا وترابيا عالش؟ ألن السيد الوزير من شأن مثال 
تنزيل التدابير املتعلقة باملحور ديال الديمقراطية والحكامة و 18 تدبير 
متعلق بالحماية القانونية والقضائية لألشخاص والجماعات وحماية 
حرياتهم وأمنهم القضائي، هذا يمكن أن يقف ضد بعض السلوكات 

التي قد تظهر هنا وهناك ويمكن أن تؤدي إلى خدش..

السيد رئيس الجلسة:

السيدة  تفضلوا  واملعاصرة  األصالة  لفريق  تعقيب  لكم،  شكرا 
النائبة املحترمة.
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النائبة السيدة زتية مل6يني:

السيد الوزير، هاد الخطة هي كانت جاهزة من 2009 والحكومة 
السابقة رفضات على أنها تبناها، وعطلتوا على املغاربة هاد التحقيق 
ديال التنزيل ديال حقوق اإلنسان، وأيضا منين خذيتيها وعاود رجعتيها 
للوجود، فيها واحد يعني واحد املجموعة ديال التحفظات اللي كتمس 
مواضيع ذات بعد حقوقي دولي، السيد الوزير قلتوا بأن عندكم مخطط 
وطني لتفعيل هاد الخطة ونتمناوا في البرملان أننا ناقشوه بشكل موسع 
واحنا كنعرفوا بأن املغرب في العقدين األخيرين فتح واحد مجموعة 
ديال األوراش مهمة في مجال حقوق اإلنسان واللي كتمس كل الفئات 
املجتمعية كتمس يعني الحق في املعلومة، حرية التعبير غير ذلك، ولكن 
ما زالت هناك إختالالت كثيرة في هاد املجاالت، لكن يبقى واحد املوضوع 
اللي هو الحريات الفردية اللي تينص عليها الدستور، تيبقى مرفوض 
ومعاقب عليه، واحنا كنعيشو أحكام يعني طاغية في هاد املجال، واللي 
خلقات واحد النوع من الغضب الوطني والدولي أيضا فهاد املسألة. 
إذن ما العمل السيد الوزير واحنا تنتكلموا على دولة الحق القانون؟ 
هناك من جهة، قيود مجتمعية وقانونية ودينية وثقافية، وهناك أيضا 
تطورات مجتمعية وطنية ودولية، لها أسباب إجتماعية واقتصادية 
ولها أسباب ناتجة عن السياسات العمومية وعلى القوانين اللي احنا 

مسؤولين عليها.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال، 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

بحقأق  املكلف  الدولة  وزي6  ال6ميد،  املصط ى  السيد 
االنسان والعالقات مع البرملان:

بالنسبة ملا تفضلتم به جميعا، أنه بالفعل هناك تطورات إيجابية، 
أيضا ال أنازع وال أجادل في أنه كاين إختالالت، وهاد االختالالت، نعرف 
كما قلت بأنه أي دولة في طور اإلنتقال إال وكتكون يعني كما كنقول دائما 
شوية القهوة وشوية د الحليب، ونتمنى أنه األمور تتطور إلى هو إيجابي 
أكثر. بالنسبة للحريات الفردية أو الجماعية املصرحة في الدستور، راها 
مضمونة والقوانين تضمنها، وأنتم مشرعون إذا رأيتم أي نقص في هذا 
الباب، ما عليكم إال أن تتفضلوا باالقتراحات الالزمة، لكن كاين هناك 
اقتراحات أخرى التي تتجاوزما هو منصوص عليه في الدستور، من 
منطلقات معينة، هذا املوضوع يعني فيه خالف، وما على الحزب الذي 
يرى بأن بالدنا ينبغي أن تتبنى واحد النوع من الحريات، إال ان يتقدم إلى 

الشعب في إطار مشروع ومعقول ومن حق أي حزب أن يتقدم..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد وزيرالدولة، انتهى الوقت. السؤال املوالي عن استكمال 

ورش اإلنصاف واملصالحة، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق األصالة واملعاصرة. تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

النائب السيد عدي بأع6فة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

شكرا السيد الوزير املحترم، حول إستراتيجية الحكومة الستكمال 
توصيات هيئة األنصاف واملصالحة نسائلكم السيد الوزير؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

بحقأق  املكلف  الدولة  وزي6  ال6ميد،  املصط ى  السيد 
االنسان والعالقات مع البرملان:

هو في الحقيقة السؤال كان عندكم أدق، سؤالكم كان دقيق، ولكن 
السؤال كما تم تقديمه مكتوبا كان أدق بحيث كان كيتكلم على املواضيع 
املرتبطة بجبر الضرر، خاصة منهم االقتصادي واالجتماعي. حسبي أن 
أقول هنا، بأنه كاين هناك تقرير حول حقوق اإلنسان في املغرب، و في 
الصفحات األخيرة، كاين واحد اإلحصاء شامل، ملا تم إنجازه على صعيد 
تنفيذ توصيات هيئة األنصاف واملصالحة، بشكل دقيق. وننتظر من 
املجلس الوطني لحقوق االنسان صاحب الوالية ديال تنفيذ توصيات 

هيئة اإلنصاف واملصالحة، أنه يخرج بتقرير يمكن يكون أدق.

بالنسبة إلينا اآلن يمكن لي نقول ليكم بأنه حوالي 2 مليار درهم التي 
سلمت لفائدة الضحايا أو ذويهم. طبعا هذا راه شمل واحد العدد كبير 
من الضحايا، كما أنه كانت هناك برامج ديال اإلدماج اإلجتماعي، وكانت 
هناك برامج ديال التغطية الصحية، وهذا شمل اآلالف ديال الناس. 
الوقت يضيق، حسبي أن أقول أنه بالنسبة الى جبر الضرر الجماعي، 
هو اللي فيه شوية د املشاكل، ألن جبر الضرر الجماعي اشنو هو؟ هو 
أن يكون واحد املجموعة من التدابير االجتماعية واالقتصادية ملناطق 
أصابتها يعني أضرار بسبب ممارسات ديال االنتهاكات الجسيمة، هنا 

كنقول بأن بعض املناطق استفادت..

السيد رئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

النائب السيد عدي بأع6فة:

السيد الوزير، نثمن ونسجل بارتياح العمل الجبار التي قامت به 
هيئة اإلنصاف واملصالحة، نعم كان هناك جبر الضرر الفردي ديال 
سنوات  في  حقوقهم  انتهكت  التي  املغاربة  املواطنين  ديال  مجموعة 
الرصاص، لنا الجرأة في هاد البلد، شجاعة ملك واإلرادة السياسية 
لبالدنا ملعالجة هاد السنوات، ولكن نحن نطالب اليوم بجبر الضرر 
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الجماعي، نعم هناك جبر الضرر الجماعي ديال مدينة الحسيمة واللي 

قامت فيها الحسيمة منارة املتوسط وهو مهم، هناك مجموعة داملدن 

املغربية كتعاني إلى حدود اليوم مدينة كلميمة، ملعب، تورو، تنجداد، 

بوعزة،  موالي  خنيفرة،  فكيك،  ألفلوس،  النيف،  أمالكو،  أغبالو، 

للتنمية  اليوم خاص خطة  إلى حدود  املغربية  املدن  ديال  مجموعة 

السيد السيد الوزير، خاص خطة مارشال لتنمية هاد املناطق كيعانيوا 

ال�سيء الكثير، قبايلة السيد الوزير تحدث عن القضية ديال الريزو، 

الريزو،  مدينة تمالوت، أمالكو، والقصر ديال أحرور ما عندهومش 

وبالتالي يجب على الحكومة أن تتحمل املسؤولية الكاملة ملعالجة هاد 

جبر الضرر الجماعي، ألن بالفعل كان هناك جبر الضرر الفردي ولكن 

هناك مجموعة ديال الحاالت إلى حدود اليوم السيد الوزير مازال ما 
الضرر  تقريبا ديال جبر  500 واحد واحد  تعالجات وفي حدود ديال 

الفردي، نتمنى أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من بعد الهيكلة 

ديالو، كذلك باش يعمل، هناك مجموعة ديال اإلخوان دارو واحد 

العمل جبار، ونستحضر الروح الطاهرة للمرحوم إدريس بنزكري هاد 

املناضل الذي اعتقل ولكن عمل على املصالحة ما بين الدولة واملجتمع 

يجب أن نساهم جميعا على استحضار األرواح الطاهرة ديال مجموعة 

داملناضلين لبناء املستقبل.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي تفضلوا السيد النائب املحترم 

عن فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد عبد الأدود خ6 أش:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد وزير الدولة، استكمال ورش اإلنصاف واملصالحة نعتقد أنه 

لم ولن يكتمل بمسألة جبر الضرر الفردي بل بجبر الضرر الجماعي، 

بل  فقط،  يعني  بالدنا  في  الجسيمة  االنتهاكات  نتحدث عن  ال  ولكن 

تحدث عن االنتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف نتحدث عن حاالت 
اإلختطاف القسري من مناطق آسا، الزاك والكويرة وطانطان وسيدي 
إيفني والسمارة واملسيد، ناس اقتيدوا قصرا إلى املخيمات واختفوا في 
ظروف، وهنا كنتكلم على املسؤولية التقصيرية ديال الدولة، وأنادي 
الحكومة طبعا لتعويض هؤالء الناس ألن امللفات ديالهم ما تفتحاتش، 
لذلك نطالب بفتح هذه امللفات من جديد وجبر الضرر الفردي والجماعي 

للمناطق التي اختطفوا منها، شكرا السيد وزير الدولة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت.

بحقأق  املكلف  الدولة  وزي6  ال6ميد،  املصط ى  السيد 
االنسان والعالقات مع البرملان:

أؤكد أن هناك برامج تنموية الفتة، ولكن هاد البرامج التنموية لن 
تصل إلى أن تكون يعني برامج تشمل جميع املناطق وتحقق املساواة 
والعدالة املجالية، أنا قلت بأنه هناك مثال الحسيمة اللي عندها برنامج 
كبير، ولكن كاين أقاليم أخرى اللي فيها خصاص تنموي كبير، ولكن 
هذا ال يمنع بأن فيها برامج إجتماعية، واش مثال تيسير الذي عمم أليس 
برنامجا مفيدا على األقل بالنسبة ألبناء تلك املناطق باش يدرسوا؟ 
واش تعميم يعني املنح على مثال إقليم تنغير وغير اللي هو معني في هاد 
الكالم ديالنا واش هذا ما�سي تطور في االتجاه اإليجابي؟ هل وصلنا؟ لم 
نصل، وأنا أقول بإسم الحكومة إنه مازال يلزمنا أن نبذل املجهودات 

املطلوبة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، أشكركم على حسن املساهمة في هذه 
الجلسة، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 

أعمالنا، شكرا للجميع رفعت الجلسة.
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محض6 الجلسة الثانية والثمانين بعد املائة

الكاريخ: اإلثنين 22 صفر 1441ه )21 أكتوبر 2019(.

ال6ئاسة: السيد عبد الواحد األنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  ابتداء من  وثمانية وخمسون دقيقة  الكأقيت: ساعتان 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  جدول 
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  .•
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

األوقاف والشؤون اإلسالمية. .•

السيد عبد الأاحد األنصاري، رئيس الجلسة:

وش6ف  على  والسالم  والصالة  ال6حيم،  ال6حمن  هللا  بسم 
امل6سلين.

السيدين الأزي6ين،

السيدات والسادة النأاب املحترمين،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعا  شفهيا  سؤاال   32 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي، 
الثقافة  التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء،  التالية:  القطاعات  على 
والشباب والرياضة، الشغل واإلدماج املنهي، القطاع املكلف باملغاربة 
املقيمين بالخارج، التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة، 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي وأخيرا 

قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية.

أعطي  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام  من   149 للمادة  ووفقا 
الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، تفضلي 

شكرا.

السيدة عزوها الع6اك ومينة املجلس:

وش6ف  على  السالم  والصالة  ال6حيم  ال6حمن  هللا  بسم 
امل6سلين،

شك6ا لكم السيد ال6ئيس،

توصل مكتب مجلس النواب من السيد رئيس الحكومة ب:

مشروع قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020. .-

مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني. .-

كما توصل مكتب املجلس بمقترح قانون بنسخ وتغيير وتتميم الفرع 
األول من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، تقدم به النائب 
عبد اللطيف وهبي والنائبة فاطمة الزهراء املنصوري عن فريق األصالة 

واملعاصرة.

وتوصلت الرئاسة من النائب مصطفى اإلبراهيمي بمراسلة يخبر فيها 
املجلس انتخابه رئيسا لفريق العدالة والتنمية.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من الفترة 14 إلى 21 أكتوبر 2019. توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب40 سؤاال شفويا، 153 سؤاال كتابيا، و 42 

جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة األمينة، وأخبر السيدات والسادة النواب املحترمين 
على أن البرملان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة، تخصص 
لتقديم السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع قانون 
املالية رقم 70.19 برسم السنة املالية 2020، مساء هذا اليوم على 

الساعة السابعة مساءا، بهاته القاعة.

الطلبات  يخص  فيما  اإلشارة،  أود  النواب،  والسادة  السيدات 
املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب، بناء على املادة 152 من 
موضوع  طلبين،  برمجة  تمت  فقد  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام 
األول مآل التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية، من الفريق 
حول  املوضوع  نفس  في  والثاني  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 
فريق  من  باملغرب،  العمومية  اإلدارات  ملوظفي  العامة  التعاضدية 

العدالة والتنمية.

حض6ات السيدات والسادة،

أعمالنا، ونستهلها  املدرجة بجدول  في بسط األسئلة  اآلن   نشرع 
بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء. هذا القطاع الذي يتضمن 
12 سؤاال، أولها عن البرنامج الوطني للحد من آثار الفيضانات للسيدة 
فألحدهم  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

الكلمة، تفضلوا السيد النائب.
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النائب السيد مصط ى الك6دي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

باملغرب  املناطق  من  مجموعة  عرفت  املحترم،  الوزير  السيد 
لذا  وبشرية،  مادية  خسائر  خلفت  مسبوقة،  وغير  حادة  فيضانات 
الفيضانات  آثار  من  للحد  الوطني  البرنامج  في  النظر  إعادة  يتوجب 
وتحيينه، باألخذ بعين االعتبار التغيرات املناخية املقلقة التي يعرفها 
العالم. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن التدابير التي ستتخذونها 

من أجل استفادة املناطق الجبلية والقروية من هذه البرامج؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

شك6ا السيد ال6ئيس،

آثار  من  الحد  ديال  املوضوع  هاد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اللي  األمور  ديال  العدد  واحد  كاين  تفضلتي  اللي  بحال  الفيضانات 
املناخي،  املتغير  ديال  املسألة  هاد  منها  األخيرة،  السنوات  في  وقعات 
خاصة أن هاد املوضوع هذا اآلن مازال ما لقاش واحد الشكل مناسب 
ديالو على املستوى الدولي، ثم كاين بالنسبة لبالدنا، كاين هاد القضية 
ديال التطور العمراني، اللي امتد لواحد العدد ديال املناطق اللي هي، 

تاريخيا كانت فيها بطبيعة الحال بعض املهددات.

املخطط  واحد   2003 منذ  عندها  كان  الوزارة  علمكم  في  كما 
املواقع  400 ديال  الفيضانات، كان ح�سى واحد  للحماية من  وطني 
تم اإلشتغال على 170 موقع، اآلن قمنا بتحيين هاد املخطط هذا، 
وأصبح لدينا أكثر من 1000 موقع اللي شملت مجموع التراب الوطني، 
بما فيها املناطق القروية والجبلية، اللي تفضلتي بالذكر ديالها، فبالتالي 
غيكون هناك استمرار فهاد املجال ديال الحد من هاد الفيضانات، إما 
بتدخل مباشر من الوزارة، أو تدخل مباشر من وكالة األحواض، أو في 
إطار اتفاقيات مع مختلف الشركاء، خاصة الجماعات الترابية. واحنا 
اآلن تنشتغلو كذلك على الحد من هاد املوضوع على مستوى اآللية 
ديال السدود، خاصة من خالل تعبئة مياه الفيضانات، كما في علمكم 
عندنا 145 سد كبير، وعندنا اآلن قيد اإلنجاز 14 سد، وكاين برنامج 
أولوي اللي كنت تكلمت عليه اللي غيتضاف ليه تقريبا 21 سد، ناهيك 
على السدود الصغيرة، ثم السدود التلية اللي غتوصل لواحد 1000، 
هادي كلها مجموعة من األمور التي سنقوم به، عندنا واحد األمر اللي 
كان وقع فيه شوية ديال التأخير، اآلن احنا تنشتغلو عليه، هو املرسوم 
اللي كيتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات، اآلن هو قيد الدرس مع 

وزارة الداخلية للتوافق حول صيغة نهائية له.

السيد رئيس الجلسة:

السيدة  تفضلوا  للتعقيب،  للفريق  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
النائبة.

النائبة السيدة وسماء الناص ي:

البد أن نثمن عاليا توفر بالدنا على إطار مؤسساتي وتنظيمي لتدبير 
خطر الفيضانات منذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات 
التي عدلتها الوزارة الوصية، ونذكر هنا صدور قانون التعمير، قانون 
القنوات  وبناء  والكبرى،  التلية  السدود  من  مجموعة  وبناء  املاء، 
الصارفة للمياه، وإحداث وكاالت الحوض املائي. وللمساهمة في الحد 
من آثار هذه الكوارث الطبيعية التي تحدث في كل بقاع العالم، نقترح 
أوال اعتماد مقاربة مندمجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في كل بقاع..، 
مناخي،  الهيدرو  الرصد  من  بدءا  وشمولية  مندمجة  مقاربة  اعتماد 
مرورا بالتحسيس واإلشعار باحتمال وقوع الفيضانات إلى تهيئة املجال 
بإحداث منشآت وقائية، ضرورة إدراج البعد الوقائي من الفيضانات في 
وثائق التعمير، إيالء عناية خاصة لعملية الوقاية منشآت الوقاية من 
الفيضانات، وكذلك اإلسراع بتفعيل صندوق الوقائع الكارثية وتبسيط 
الترابية  مساطر االستفادة منها، تخفيض نسبة مساهمة الجماعات 
املستفيدة من صندوق الجماعات من الفيضانات، ألن هذه الجماعات 
عاجزة عن توفير مساهمتها، نذكر هنا على سبيل املثال جماعة إقليم 
طاطا، وجماعة زاكموزن ووالد تايمة بإقليم تارودانت، كذلك ضرورة..

السيد رئيس الجلسة:

الطرقية  باملسالك  يتعلق  املوالي  السؤال  النائبة،  السيدة  شكرا 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروية،  والطرق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

النائب السيد هشام سعنان:

شك6ا السيد ال6ئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن برنامج وزارتكم فيما يتعلق باملسالك 
الطرقية الرابطة بين الجماعات القروية واملدن باملغرب؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

شك6ا السيد ال6ئيس،

بوزارة  فقط  خاص  برنامج  ما�سي  هذا  بأن  نذكر  غير  بغيت  أوال 
التجهيز واللوجستيك والنقل واملاء، هذا برنامج حكومي عندو إمتداد 
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بطبيعة الحال، ألنه تيرجع ألول برنامج وطني للطرق القروية اللي كان 
سنة 1995، وإيال كتذكر كانت فيه 11.000 كيلومتر و7 د املليار ديال 
الدرهم، من بعد جا البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، اللي اآلن 
فيه تقريبا حوالي 14.5 مليار ديال الدرهم و15.122.000، كان البرنامج 
ديال التأهيل الترابي اللي كانت فيه 2320 كلم وتقريبا واحد الكلفة 
مالية ديال 2.5 داملليار ديال الدرهم، اآلن نحن بصدد تنزيل وأجرأة 
املشروع أو البرنامج ديال تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية باملجال 
القروي واملناطق الجبلية للي الكلفة ديال الطرق تقريبا 36 مليار ديال 
الدرهم، غيمتد على 7 سنوات شرعنا فيها منذ سنتين، شكرا السيد 

الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب.

النائب السيد هشام سعنان:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، كاين عدد كبير من الطرق القروية بجميع املناطق 

باملغرب اللي كتعيش وضعية صعبة وماعندش حتى املواطنين منين 

اللي   206 يدوزو وكنموذج إقليم آسفي واليوسفية اللي كاينة طريق 

املوت،  طريق  كتسمى  ت 
ّ
وال واللي  وآسفي  اليوسفية  بين  ما  كتربط 

والطريق 205 الوطنية ل كتربط ما بين سبت جزولة وإيغود والطريقة 

2300 كتربط ما بين آسفي وحد حرارة، بغيناكم توضحوا لنا السيد 

الوزير كانت اتفاقية في 2014..

السيد رئيس الجلسة:

من فضلكم السيدات والسادة النواب أكرموا املتحدثين باإلنصات.

النائب السيد هشام سعنان:

كنسمعو اتفاقية ما اتفاقية من 2014 اللي تع جات من عند الوزارة 

ديالكم ومشت كانت فيها 500 كلم، دابا تقلصت ل 152 واللي اآلن 

الجماعات املجالس املنتخبة صادقوا على هاد اإلتفاقية وما عرفناش 

لحد اآلن بقت في الوزارة، مع بغيناكم تجاوبونا السيد الوزير، وكاينة 

منها طرق مهمة اللي هي الطريق 301 الطريق الساحلية 301 اللي كتربط 

ما بين أسفي و..

السيد رئيس الجلسة:

من  تبقى  فيما  رد؟  من  هل  الوزير  السيد  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيبات  الوزير،  السيد  معذرة  إضافية،  تعقيبات  هل؟  الوقت، 

إضافية، تفضلوا السيد النائب من الفريق الحركي، األغلبية أوال.

النائب السيد عادل السباعي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، نقدر املجهود ديالكم رأس هاد القطاع املهم والحيوي، 
كيفما سبقني السيد النائب املحترم على اإلتفاقية اإلقليمية ما بين 
التجهيز والجهة واملجلس اإلقليمي اللي كتخص اإلقليم ديال آسفي اآلن 
اللي وصالت 205 كيلومتر من 512 كيلومتر، املجلس اإلقليمي رصد 
املبلغ ديالو 45 مليون درهم الجهة كذلك رصدت 67 مليون ديال الدرهم 
في انتظار أن تفرجوا السيد الوزير هللا يجازيكم بخير على اإلتفاقية اللي 
 l’auto route غتفك العزلة على اإلقليم ال محليا وال جهويا، كنجيو مع
 l’auto إنجاز مهم للي دشنو صاحب الجاللة في 2013، ملي كنخرجو من
route الطريق يعني املقطع ما بين l’auto route واملدينة 12 كيلومتر 
كتن�سى واش جيتي في طريق سيار، فنناشدكم السيد الوزير من هاد 

املنبر كفريق حركي باش تخّرجوا هاد اإلتفاقية لحيز الوجود، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا تعقيب إضافي من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 
النائب.

النائب السيد يأسف ال6ويجل:

شك6ا السيد ال6ئيس،

بالفعل، السيد الوزير، كما جاء في سؤال السيد النائب فإن الحالة 
التي توجد عليها الطريق الرابطة بين اليوسفية وجمعة سحيم، باإلضافة 
للطريق الرابطة ما بين الطريق الجهوية 204 وحد لبخاتي أصبحتا في 
وضعية أقل ما يمكن القول عنها وضعية مزرية جدا، باإلضافة السيد 
الوزير فإن إقليم اليوسفية يعاني تردي العديد من الطرق من بينها 
الرابطة  204 والطريق  الجهوية  ايغود والطريق  بين  الرابطة  الطريق 
تربط  التي  الرئيسية  الطريق  وكذلك  واللويحات،  شيكر  سيدي  بين 
أغلب  في  مميتة  سير  حوادث  من  تعرفه  وما  بالشماعية،  اليوسفية 
بإطالق  التزم شخصيا  الحكومة  رئيس  السيد  فإن  وللتذكير  األحيان 
األشغال في هذا املحور سنة 2019، وذلك خالل لقائنا بكم في مراكش 

وهذا ما لم يتم التزام به لحد اآلن.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

بالنسبة  تتكون  اللي  أسئلة  نجاوب على  ليس من عادتي  حقيقة 
لألقاليم حيث أفضل يطرحو فيها أسئلة مباشرة، لكن هاد ال�سي اللي 
أنا  التزمت فيه، اتفاقية أسفي  أنا كنت  قالوا اإلخوان ديال أسفي، 
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وقعتها، اآلن مشات لوزارة الداخلية ووزارة املالية، إذن فيما يتعلق 
ات اللي عليها وأنا تنذكر بأن هاد اإلتفاقية فاش 

ّ
بوزارة التجهيز راه وف

كانوا تكلموا عليها اإلخوان أنا كنت التزمت بها وقلت بأن التأخير اللي كان 
فيها كان مرتابط بالجهة، بالتقسيم الجهوي ما�سي بالوزارة، بالنسبة 
لهاد القضية داملقطع اللي غايربط الطريق السيار بسميتو غانثنيوه 
احنا دخنلناه في القضية ديال التثنية، بالنسبة لهديك الطريق ديال 
اليوسفية جمعة سحيم عندي اآلن الراجح أننا غندخلوها إن شاء هللا 

في �سي برنامج، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير ونمر للسؤال املوالي وهو عن تضرر االقتصاد 
للسيدات  السيار  للطريق  الوحيد  البدال  املناطق من  لبعض  املحلي 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة، 

تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد الش6قي الغلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير املحترم، تقوم الطرق السيارة بدور محوري في التنمية 
االقتصادية ببالدنا إال أنه سجلت بعض املناطق تضررا كبيرا من هذه 
األخيرة بسبب تواجد بدال وحيد بها، ماهي اإلجراءات التي ستتخذونها 
ضررها؟  ملعالجة  الكفيلة  التدابير  وماهي  املتضررة؟  املناطق  لجرد 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

السيد الرئيس، هاد املوضوع ديال البداالت هو كيرجع باستمرار 
تنديرو  ملي  أننا  الرئيس  السيد  نذكر  املنتخبين،  السادة  طرف  من 
املحاور الطرقية في الطرق السيارة تنكونوا دخلنا البداالت بناءا على 
واحد العدد ديال الدراسات اقتصادية ديمغرافية عمرانية، بالطبع 
ما�سي بالضرورة غانوقفوا عن هديك البداالت وما نديروش بداالت 
أخرى وإنما هاد البداالت باش نديروها تتخضع لواحد العدد ديال 
الدراسات عندما نتوصل بطلبات خاصة من الجهات أو من املنتخبين 
أو من الجماع الترابية وتيتم الدراسات ديالها ونشوفوا واش ممكنة 
و غير ممكنة بحال اللي درنا في عين داليا بحال اللي درنا في تاوجطات 
بحال اللي درنا في لكسوس وهذه كلها إما تتكون ممولة من طرف الدولة 
اتفاقيات مع  في إطار  أو  الوطنية للطرق السيارة  عن طريق الشركة 

الجماعات الترابية املعنية.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للفريق تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد الخاليد البص6ي:

من املعلوم أن الطرق السيارة باملغرب من املشاريع التنموية التي لها 
إيجابيات على االقتصاد الوطني، ولكن باملقابل لها سلبيات على بعض 
املدن الوطنية التي تتعيش من الطريق وعلى الطريق، بالنسبة لهاد 
املدن فإن الطريق بقرة حلوب ومن هذه املدن أذكر على سبيل املثال 
مدن إقليم الرحامنة التي تشكل أرخبيل على الطريق رقم 9 الرابطة بين 

الدار البيضاء ومراكش.

سيدي الوزير، مجموعة من املهنيين والحرفيين والتجار أناخ عليهم 
الدهر بكركليه فألبسهم حلال من الفقر ومن التهميش، أرباب مقاهي، 
يطالبونكم،  األحذية  ماسحي  وحتى  بنزين،  محطات  جزارة، خضارة، 
السيد الوزير، برفع الحصار االقتصادي بخلق ما أسمي أنا مقاوالت 
طرقية أي بداالت، صخور الرحامنة عندها بدال شمالي خصها بدال 
جنوبي، بن جرير عندو بدال جنوبي خصو بدال شمالي وسيدي بوعثمان 
خصو بدالين ملاذا السيد الوزير؟ باش نرفعو الحصار على هاد الساكنة 
هذه الطريق هذه كتشجع السياحة الداخلية، مجموعة دالحافالت، 
مجموعة ديال السيارات بعائالتهم، هذا بالنسبة للجانب االقتصادي، 
هناجانب اجتماعي، السيد الوزير، بالنسبة البن جرير خصنا تسهيل 

الولوجية ملاذا؟ ملاذا تسهيل الولوجية ألن بن جرير اآلن فيها استثمار..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في هذا املوضوع؟ الكلمة 
للسيد الوزير للرد في ما تبقى من الوقت طبعا تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

السيد النائب راه ما عندناش ما احناش مختالفين ألنه يمكن تكون 
بداالت غير هو القضية دالبدال هو استثمار عمومي تيخضع لواحد 
التوازن دقيق، وبطبيعة الحال أنا قلت أنه عندما ترد علينا طلبات 
ندرسها وهاد الطلب اللي تفضليتي به اآلن هو قيد الدراسة وعندما 
تثبث جدواه بما قلته على أن الظهر، وكذا وكذا غادي إن شاء هللا 

نبرمجو إال كان ممكن نبرمجوه..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، في ما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بتزويد 
ساكنة العالم القروي باملاء الصالح للشرب، لذا سيتم طرحهما دفعة 
واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، وهما أوال، األول 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

الكلمة ألحد السادة النواب، تفضلوا السيد النائب.
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النائب السيد مألأد ب6كايأ:

السيد ال6ئيس،

البرنامج  عن  املخطط  العالم  تزويد  البرامج  عن  الوزير،  السيد 
املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب نسائلكم السيد 

الوزير؟

السيد رئيس الجلسة:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  النواب  السادة  ألحد  الكلمة 
والتعادلية في نفس املوضوع، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد صالح ووغبال:

السيد الوزير، عن النقص الحاد في املادة ديال املاء الصالح للشرب 
في مجموعة من املناطق املغرب نسائلكم السيد الوزير؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

السيد ال6ئيس،

شك6ا السادة النأاب،

عموما التقييم ديال هاد تزويد العالم القروي باملاء الشروب منذ 
أن شرعت فيه بالدنا هو تقييم إيجابي، وال أدل على ذلك أنه من 1995 
إلى متم 2018 ارتفعنا من %14 ديال النسبة ديال التزود إلى حوالي 
%97 تطلبت منا تقريبا 20 مليار ديال الدرهم، صحيح أنه ديك 97% 
%40، وهذا تيفرض  الفردي حوالي  النسبة ديال اإليصال  أو  العدد 
اآلن علينا التحدي ديال اإليصال يعني الفردي واللي بداو تايطالبو به 
الساكنة العالم القروي وهاد املوضوع هذا ديال توسيع التزويد باملاء 
في العالم القروي اآلن فيه واحد العدد ديال البرامج، إيال خدينا غير 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب عندو من الفترة 2000 
حتى ل2023 يعني من هنا حتى 2023، غنحاولوا نوصلو ل%99 نسبة 
بالنسبة  التزويد  وتحسين   365400 ديال  الساكنة  لفائدة  الولوج 
ل770 ألف تقريبا الساكنة، وإدخال 100 مركز قروي جديد لفائدة 
الساكنة 274 ألف، وفي هاد اإلطار البرنامج دالحد من الفوارق املجالية 
واإلجتماعية عندنا تقريبا 1.8 مليار ديال الدرهم، وانا كنت قلت أنه 
بمناسبة البرنامج األولوي اللي كان ترأسو سيدنا، هللا ينصرو، جميع 
املراكز والقرى غندخلوها في املنظومة ديال التوزيع باش هاد اإلشكاالت 
تتكون  اللي  املنظومات  لهاديك  بالنسبة  الصيف  في  لنا  تتوقع  للي 
منظومات محلية ما يبقاش يتطرح، إن شاء هللا، في املستقبل، شكرا 

السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لفريق التجمع الدستوري للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد مألأد ب6كايأ:

السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، احنا تنثمنو العمل الحكومي فهاد القطاع، ولكن ال 
زال الكثير السيد الوزير..، ألن تنشوفو العالم القروي رغم املجهودات 
الجمعيات داملجتمع  العدد ديال  بها تنشوفوا أن واحد  تتقومو  اللي 
 l’INDH ديال  املصالح  بتنسيق مع  التوزيع  تتشرف على  اللي  املدني 
يعني املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولكن تايقومو بمجهود، ولكن 
من ما يمكنش نبقاو يبقى كحل دائم، هذا حل مؤقت، اللي تنطلبوا 
السيد الوزير ألن بدات املشاكل كتبان، تديروا واحد املجهود وتخرج 
هاد البرامج ألن خص واحد الحكامة محلية ألن هادوك الناس ديال 
املاء الصالح للشرب تيتعطلوا في الصفقات ديالهم، الصفقات باقيين 
الجماعة  في  انا عندي صفقة مثال  كاين  الصفقات  للرباط،  كيجيوا 
ديالي تقريبا عامين وال 3 سنين واحنا أدينا ألن تنأّديو تنخلص وما زال 
الصفقة ما كايناش، احنا في إقليم أزيالل السيد الوزير واحد العدد 
ديال الجمعيات راه كتعتمدوا غير على واحد العدد ديال الجماعات 
تيعتمدو غير على هاذ الجمعيات في التزويد ديال املاء الصالح للشرب، 
ولكن غير كافي وما يمكنش يكون حل دائم خص هاذ املخطط ألن إقليم 

أزيالل فيه واحد.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية للتعقيب تفضلوا.

النائب السيد صالح ووغبال:

السيد الوزير هاذ األرقام اللي عطتيو ما كتشفيش الغليل ديالنا لهاذ 
املشكل العويص، اللي هو مشكل وطني تقريبا كامل أنا أذكر لك على 

سبيل املثال.

السيد رئيس الجلسة:

الصوت  الصوت  النائب  السيد  تفضل  تفضل  اللور  رجع  رجع 
تفضل، الصوت تفضل.

النائب السيد صالح ووغبال:

عطيني الوقت ديالي رجع اللور شوية.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل تـفضل.
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النائب السيد صالح ووغبال:

آش غنتفضل ! وأنت ّديتي 19.

السيد رئيس الجلسة:

وا عندك الوقت، تفضل الوقت ديالك هو هذاك، تفضل السيد 
النائب.

النائب السيد صالح ووغبال:

ما  هاذي  األرقام  هاذ  بأن  قلت  لي  سبق  كيف  الوزير،  السيد 
كتشفيش الغليل ديالنا من املعاناة اللي كنعانيوها كاملين على املستوى 
الوطني، هاذ املشكل ديال املاء راه راكم كتعرفو راكم واعيين بأنه راه 
مشكل كبير كنعانيو منو، ونذكر لك هنا على سبيل املثال املداشير ديال 
وليلي اللي كتعاني من نقص حاد من املاء ومريرت إقليم خنيفرة، وكان 
سبق لنا سبقت كاتبة الدولة في املاء سابقا ة هللا يجازيها بخير دارت معنا 
تزويد  ديال  املشروع  املكتب واحد  مجموعة من االجتماعات وصدر 
مدينة مريرت باملاء الصالح للشرب من عين لوح واحد الثقب، ولكن 
اآلن بغيناكم أنكم تديرو لنا التصفية في station اللي كاينة في مريرت 
غتنطيح أقل تكلفة وغادي تسرع بوصول املاء لهاذ الناس هاذو، ألن 
هاذ الناس هاذو كيشربو غير امللحة وامللحة باش كتقيس غير الباب ديال 

الحديد راه كتقبو، كي دايرين ..، ديال الناس؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السؤال طرحت في السؤال داز في السؤال عفوا انتهى الوقت 
السيد النائب املحترم، إن هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 

من فريق األصالة واملعاصرة تفضل.

النائب السيد ادريس ووقمني:

شك6ا السيد ال6ئيس،

في  األقاليم  ديال  العدد  واحد  بأن  كتعرفو  أنتما  الوزير،  السيد 
اململكة املغربية تعاني من ندرة املياه، ومن هاذ األقاليم نقدرو نخّصو 
بالذكر إقليم فكيك، فإلى حد اآلن إقليم فكيك ما استفدش من التزويد 
 في بعض املدن رغم 

ّ
 غيرها، إال

ّ
باملاء فيما يخص عن طريقة ONEP وال

السلطات  أو  املحليين  املنتخبين  سواء  بها  كيقومو  اللي  املجهودات 
املحلية، راه مازال اآلن واحد العدد ديال الجماعات القروية كلها كتاخذ 
املاء غير ب ليسيترن ديال وهذا �سيء ربما إيال كان �سي جديد السيد 

الوزير فرحونا به، وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب إضافي واحد للفريق هذا النظام 
الداخلي، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل الفريق اإلستقاللي تفضل.

النائب السيد صالح ووغبال:

ديما في السيد الوزير نهضر لك على اعطيتك مثال بمريرت إقليم 
خنيفرة اللي كتعرف ذيك املنطقة السيد الوزير راك زرتيها راه فيها 40 
عين ديالغس عيون أم الربيع، وعندها 4 ديال البحيرات وعندها براج 
كبير، اللي كيدي منو املكتب الوطني للكهرباء فلوس كثيرة واحنا ما 

عندناش املاء! ماعرفش احنا أشنو؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على 
التعقيبات تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

 هو هاذ املوضوع السادة النواب السادة النواب هللا يجازيكم بخير 
ّ

ال
أنا هاذ املوضوع هذا كنت تكلمت فيه، ألن كانوا فيه واحد العدد ديال 
األسئلة التي تيتعلقو بهاذ القضية ديال االنقطاعات في الصيف، وأنا 
قلت بأن احنا غنستمرو لبضع سنوات فهاذ الحلول اللي هي ما�سي 

حلول جذرية، ألن اشنو اللي وقع؟ واحد العدد ديال املناطق في العالم 

القروي كانت عندها منظومات محلية هاذ ال�سي اللي شار ليه السيد 

النائب، هاذ القضية دالجمعيات أو، اآلن البرنامج اللي احنا تنشتغلوا 

عليه هو ربط جميع املراكز والدواوير بمنظومات قائمة للتوزيع، بمعنى 

في نهاية املطاف إما غيجي املاء من السد وال غيجي من فرشة مائية 

معينة، وال غيجي من التحلية ديال مياه البحر، وهذا خاصو واحد احنا 

في البرنامج ديال البرنامج األولوي اللي تكلمت عليه من 2019 ل2026 راه 

إيال اشتو املبلغ اإلجمالي ديال البرنامج راه تنتكلمو على 118 مليار ديال 

الدرهم، فيها شق مرتبط بالتعبئة، وفيه شق مرتبط بالتوزيع، وهذا 

هو اللي غيكون الحل الجذري لهاذ املسألة، ألن هاذيك املناطق منين 
ما تيكونش عندو تيكون عندو مشكل في اآلبار، وال مشكل في العيون 

تيوقع بطبيعة الحال الخصاص اللي احنا تنحاولو نعالجوه اآلن ولكنها 

عالج موضعي ما�سي عالج شامل، في ما يتعلق السيد النائب هاذ ال�سي 

اللي قلتي ديال خنيفرة، أنا غي تنذكر هو فعال كانت واحد العدد ديال 
املشاريع اللي دارت، أو االستثمارات كانت فيها تقريبا واحد 472 مليون 

ديال الدرهم في الفترة ما بين 2000 و 2018، كان فيها تقوية اإلنتاج ديال 

مدينة امريرت بوضع قناة الجر وبناء محطات للضخ وتقوية اإلنتاج 

باملركز ديال أكلموس، وتزويد املراكز ديال تغسالين، سيدي بوعابد، 

هاذي  ارحو،  آيت  إسحاق،  آيت  بوحسوسن،  احمد  عامر،  سيدي 

مشاريع اللي تدارت لكن عندنا بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب استمرار فواحد العدد ديال املشاريع، هذاك ال�سي اللي 

تفضلتيو به.
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السيد رئيس الجلسة:

قطاع  وتطوير  تحديث  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
النقل العمومي للمسافرين للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة عزوها الع6اك:

السيد الوزير، في إطار املجهودات التي تبذلها وزارتكم لتطوير قطاع 
النقل نسائلكم عن استراتيجية وزارتكم لتطوير وتحديث قطاع النقل 

العمومي للمسافرين؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، احنا عقدنا واحد اليوم درا�سي مع 
املهنيين ديال النقل الجماعي للمسافرين في 9 فبراير 2019، عرضنا 
عليهم لعقد البرنامج بعجالة هاذ العقد البرنامج فيه تقريبا 4 داملحاور 
كبيرة: تطوير الترسانة القانونية لتتنظم القطاع، أو فيها واحد العدد 
ديال املحاور منها مراجعة اإلطار القانوني للقطاع اللي تيرجع للستينيات 
من القرن املا�سي، وضع مرجع لجودة الخدمات والسالمة في القطاع، 
وفيه كذلك واحد العدد داملحاور، تحسين مستوى املقاوالت النقل 
وفيه واحد العدد داملحاور، وكذلك حكامة القطاع، وذكرناهم باألهمية 
ديال أنه كاين موضوع دالجودة اللي هو أسا�سي بالنسبة ملستعملي، 
وكذلك ألن كاين قانون تنظيمي اللي تيتعلق بالجهات لواحد الشق منو 
مستقبال غيرتبط بالجهات في ما يتعلق بالترخيص فهاذ املجال هذا، 
بطبيعة الحال كاين بعض املهنيين جاوبو، واحنا اآلن بصدد يعني تحرير 
النسخة النهائية باش يمكن لينا نقدموها اليوم في أفق التوقيع ديالها، 

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد حسن الحارس:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، نثمن املجهودات املبذولة من أجل قطاع نقل عمومي 
وسائل  عبر  السفر  املواطنين  يضمن  األنماط،  ومتعدد  وآمن  فعال 
مريحة تتوفر على شروط األمن والسالمة وبأثمنة معقولة ومناسبة، 
السيد الوزير البد من االستمرار في حل إشكالية هاذ القطاع في إطار 
مقاربة شمولية وتشاركية من أجل تحسين حكامته وإصالح منظومته، 

وباملناسبة ندعو في فريق العدالة والتنمية جميع الفاعلين في القطاع 
وخاصة الفرقاء االجتماعيين إلى بذل مزيد من الجهود الستكمال تنزيل 
مخرجات املناظرة الوطنية حول إصالح القطاع وتنفيذ باقي اإلجراءات 
املضمنة في عقد البرنامج، السيد الوزير البد من معالجة مجموعة من 
االختالالت التي الزال يعاني منها القطاع أذكر االنحراف في نظام الرخص 
والتراخيص خاصة االستغالل في إطار الكراء والتفويت عن طريق البيع، 
الولوج إلى املهنة عن طريق الكراء وليس عن طريق الرخص البعيدة 
عن رقابة اإلدارة وعدم تفعيل تجديد الرخص بعد كل سبع سنوات، 
هاد اإلجراء الذي يفوت على اإلدارة اتخاذ قرار االحتفاظ أو السحب، 
املربحة  والخطوط  الطويلة  املسارات  تعرفها  التي  املنافسة  إكراهات 
ثم كذلك البد من بذل مجهود من أجل تأهيل قطاع النقل العمومي 
ليكون في مستوى تطلعات املواطنين واملهنيين وفي مستوى التحديات 
االقتصادية واالجتماعية التي تواجه بلدنا، تأهيل املهنيين والعاملين 
بالقطاع خاصة السائقين حتى ال تتكرر مأساة الراشيدية مثال، تأهيل 
املحطات الطرقية واإلشراف املباشر عليها ألن بعض املحطات أصبحت 

عبء على املدن..

السيد رئيس الجلسة:

الوزير  السيد  رد  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 

تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

هو هاد ال�سي اللي تفضلتي به السيد النائب أغلبه موجود في هاد 

البرنامج، احنا اللي تنتمناوا أن هما يسارعوا باإلجابة ألن هذا  عقد 

غيكون فيه مصلحتهم أوال، مصلحة القطاع ومصلحة ديال املستعملين 

كذلك، واحنا اآلن تنشتغلوا كذلك على هاد القضية ديال األنماط 

مختلف أنماط النقل باش يوقع واحد شوية ديال التوازن فيما يتعلق 

بأنماط النقل األخرى خاصة االستعمال ديال القطار أو استعمال النقل 

املزدوج، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن معايير نزع امللكية ببعض 

مناطق اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد هاشم ومين الش يق:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن كيفية نزع امللكية مع ضمان 

حقوق املالك؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

شك6ا السيد ال6ئيس،

شكرا السيد النائب، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ربما 
هي من أكبر الوزارات املعنية بهاد املسألة ديال نزع امللكية، هاد نزع 
امللكية بطبيعة الحال تينتاضمها القانون ديال 81/7 واللي فيه واحد 
املنزوعة  ديال  الحقوق  تتضمن  وقضائية  إدارية  داإلجراءات  العدد 
ملكيتهم، وفيها واحد العدد دالشروط خصها توفر، أوال الشرط ديال 
املنفعة العامة والتعويض ديال املنزوعة امللكية ديالهم تيتم تحديث 
التعويض عن نزع امللكية من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم املنصوص 
عليه في الفصل السابع من املرسوم التطبيقي للقانون واالعتماد على 
البيوعات التي أجريت في املنطقة وثم هناك بطبيعة الحال رقابة القضاء 
على عملية نزع امللكية، ألنه بالنسبة يعني اللي ما تيكونش يعني مقتانع 
بهاد اللجنة ديال التحديد بإمكانه اللجوء للقضاء ثم كاين احترام األجل 
، غير فيما يتعلق احترام األجل تنذكر ألن هادي تتجينا فيها واحد العدد 
دالطلبات ديال السادة والسيدات النواب املحترمين هو هاد القضية 
ديال احترام اآلجال مرتابطة أساسا بتصفية واحد العدد ديال األوراق 
إدارية اللي خص توفر فهادي املنزوعة امللكية ديالهم، وشكرا السيد 

الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

النائب السيد هاشم ومين الش يق:

املضمونة  الحقوق  من  امللكية  حق  يعتبر  الوزير،  السيد  شكرا 
دستوريا حسب الفصل 35 من الدستور املغربي سنة 2011، ويتم 
اللجوء إلى نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، فعال السيد الوزير، 
وذلك لتعويض جبر الضرر وذلك حسب القانون 781 إال أن مالكي 
هذه األرا�سي يعانون من تعقيد املساطر وطول املدة املتمثلة في األحكام 
والقرارات التمهيدية إلجراء الخبرة، وكذا تحديد قيمة العقار والذي 

غالبا ما يكون هزيال باملقارنة مع الثمن الحقيقي للعقار.

طويلة  سنين  األرض  مالك  يمكث  أن  يمكن  ال  الوزير،  السيد 
للحفاظ على أرضه ليتم إصدار قرار نزع امللكية بدعوى طريق سيار أو 
مرور سكة حديدية مقابل تعويض لن يحصل عليه إال بعد مرور سنين 
وهنا نتحدث عن إقليم مديونة وماعانته من قرارات نزع امللكية، كذلك 
كاين السيد الوزير اللي والت األرض ديالو يا إما بياج يا إما رمبوان وإما 
على حساب داك ال�سي اللي خرج به le plan d’aménagement كما 

حصل للعديد من الفالحين بجماعة مجاط اوالد طالب، تجدر اإلشارة 
إلى أن التعويض املقرر نتيجة نزع امللكية يجب أن يكون عادال باعتبار 
أن املنزوع ملكيته يتحمل في هذا النطاق ضررا نتيجة تخليه جبرا عن 

حقه العيني، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

هو هاذ املسألة هاذي، صحيح أنا عندي ليها واحد الحساسية كبيرة 
جدا، وهاذ ال�سي عالش عادة عندما تأتي إلي الطلبات ديال نزع ملكية، 
عادة تنباشرها شخصيا ألن تنعرف بأن وراءها حقوق يمكن تضيع، ألن 
تنقول في الوضع العادي، في الوضع العادي احنا األموال اللي مرصودة 

لنزع امللكية تنوضعوها وفق بطبيعة الحال لديك املسطرة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن استراتيجية النهوض بالبنية 
الطرقية باملناطق النائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، فألحدهم الكلمة، تفضل السيد النائب.

النائب السيد عبد اللطيف مدني:

السيد ال6ئيس،

السالم عليكم،

السيد الوزير، نسائلكم عن استراتيجية النهوض بالبنية الطرقية 
بالبوادي والقرى؟ السيد الوزير تنشكروكم على اإلعتمادات املبرمجة، 
املبرمجة واملرصودة التي..، ولكن مع كامل األسف ما اشمالتش املناطق، 
بعض املناطق كالدائرة اللي تنتمي ليها أنا، معروفة بالجهاد وبقبيلة 
السماعنة واد زم خريبكة، لقد أعطيتم السيد الوزير، وأنا كنت حاضر 
الرابطة بين واد  ف2018، أعطيتو اإلنطالقة ديال الطريق الجهوية 
زم وموالي بوعزة، أنا كنت من األعيان ديال القبيلة، هاذيك الساعة 
راني كنت حاضر، مباشرة بعد ماجيتو السيد الوزير، انطلقت األعمال 
بشهرين أو ثالثة، توقفات إلى يومنا هذا ما عرفناش السبب، الساكنة 

تتساءل لحد اآلن؟ شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

بغيث  غير  أنا  غنفكوها،  احنا  النائب  السيد  القضية  القضية، 
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نقول ليك مزيان اللي طرحتي هاذ املوضوع، ألن هاذ املوضوع بالطريقة 
باش هو مطروح تيخفي واحد اإلشكال اللي احنا تنحاولو نعالجوه، 
دبا احنا تنديرو صفقات، تنفتحو الصفقات، أو تتجي بطبيعة الحال 
فواحد املقاولة، وعموما عموما تنقولو في الجهات وفي األقاليم مزيان 
نعطيو شوية داألولوية للشركات واملقاوالت اللي تتكون في املنطقة، من 
بعد تيوقع مشكل املقاولة املسطرة املعمول بها قبل ما تفسخ العقدة 
خاصك تنبهو واحد ثالثة داملرات..، ومن بعد تفشخ العقدة وخاصك 
تعاود تدير يعني تدير الطلب ديال صفقات العروض، أنا أتفهم بأن 
بالنسبة للمواطن صعيب يفهم هاذ القضية، تيقول لوزارة التجهيز 
مدام هاديك الشركة ما خدماش يحيدها ويجيب شركة أخرى لكن 
التعقيدات اإلدارية من  األمر ليس هكذا، األمر فيه تعقيدات، هذه 
وكذلك  املقاولة،  جهة  من  األخرى  داألطراف  املصالح  حماية  شأنها 
من جهة الوزارة، هاذ بالنسبة لهذا ديال واد زم غنحلو اآلن احنا اآلن 
عنفسخو العقدة وغادي نعاودو نديروها، لكن أنا بغيت نقول هو احنا 
صعيب علينا واحد املقاولة خذات املشروع أننا نشككو واش يمكن ليها 
تكملو وال ما يمكن ليهاش ليها تكملو، حيث �سي مرات تيوقعو ليها مشاكل 
في الخزينة ديالها، فtrésorier احنا ما عندناش هاذ اإلمكانية، احنا 
.la على التصنيف ديالها بطبيعة الحال،  classification تنعتمدو على
وعلى أنها التزمت بدفتر التحمالت وتتاخذ سميتو، فرجاء أنتما ساعدونا 
باش غير املواطن يتفهم هاذ اإلشكالية اللي هي إشكالية إدارية، ونسعى 
جهدنا أن ال يقع هذا ألن هاذ القضية الطريق بطبيعة الحال عندها 

واحد األهمية قصوى بالنسبة للساكنة، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب تفضلوا.

النائب السيد عبد اللطيف مدني:

نقول  بغيت  أنا  ديالكم،  الجواب  تنتفهمو  الوزير  السيد  نتفهمو 
ليك السيد الوزير راه منذ 2018 بدات األعمال ديالها، أو توقفات دبا 
تتدير حوادث سير، يا ريث كن ما يعني كن ما كانتش خاسرة كن بقات 
حتى تزيد اللي غادي يكمل directe، واسمح لي، ومدا بينا السيد الوزير 

تزورونا تماك وتشوفو مرحبا بكم، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس، تفضلوا السيد 
النائب.

النائب السيد شق6ان ومام رئيس ال 6يق االشتراكي:

شكرا السيد الوزير، الطريق الرابطة بين سوق األربعاء أو وزان ال في 
شقها الوطني وال شقها اإلقليمي هي في وضعية كارثية، تنذر بالخطر، إيال 
صكتو فيها السيد الوزير، ستتخذون قرارا عاجال بضرورة إصالحا قبل 

أن يقع ما يقع، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب من فريق التجمع 
الدستوري.

النائب السيد عدي خزو:

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،

اعتبار السيد الوزير، اعتبارا للطبيعة القروية إلقليم تنغير من أجل 
فك العزلة عن ساكنة العالم القروي، نطالبكم بالتدخل على وجه 
السرعة إلنجاز املسالك الطرقية القروية الثالثة، بناء الطريق الرابطة 
ما بين قلعة مكونة وأزيالل عبر إغيل ن أومكون، إصالح النقط السوداء 
وإتمام ما تبقى من الطريق الرابطة ما بين بوملان امسمرير وإملشيل، 
توسيع ما تبقى من الطريق الرابطة بين تنغير وبني مالل عبر إملشيل، 
توسيع الطريق الرابط بين بوملان وإكنيون، إصالح النقط السوداء في 
الطريق الرابطة ما بين تنغير وحصيا عبر ألنيف، تقوية وتوسيع الطريق 
الرابطة بين تنغير وأسول عبر آيت أنيل، بناء الطريق املدار الحضري 

بتنغير، وشكرا السيد الوزير املحترم.

السيد رئيس الجلسة:

على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 
التعقيبات.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

هاد املوضوع اللي أثارو السيد النائب مشكورا، احنا تنحاولو اآلن 
نحاصروه ما أمكن، ألنه فعال هو بعض الشركات أو بعض املقاوالت 
قبل ما تتوصل اإلنذار ديالها، ما�سي كتكون وقفات األشغال، كتكون 
غير خفضات فيهم، وبالتالي هذا تيمكن يشرح عالش �سي مرات تياخذ 
الوقت، بالنسبة للطريق اللي طرح السيد النائب املحترم، أنا نم�سي 
نشوفها إن شاء هللا، هاد القضية ديال نتخد القرار، ما�سي بالضرورة، 
ألنه خصها تكون داخلة في واحد البرنامج، بالنسبة للنائب من التجمع 
الدستوري، راه داك ال�سي تقريبا اللي تيقولو، أكاد أكون حفظته عن 

ظهر قلب، ألنه في كل جلسة كيعاود يقولو، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن تنامي حوادث السير للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد نأر الدين اله6و�سي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، ماهي اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة 
للحد من تنامي ظاهرة حوادث السير؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

شك6ا السيد ال6ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، هاد املوضوع ديال حوادث السير هو 
واحد املوضوع يصعاب، وفي الحقيقة يدمي القلب ألن تنشوفو واحد 
العدد ديال الحوادث اللي ما كانش خصها تكون، ألنها تقع بأخطاء 
بشرية، أنا اللي بغيت نقول فيما يتعلق بهاد ال�سي ديال األرقام، حنا 
اآلن عندنا استراتيجية، صودق عليها من طرف اللجنة املشتركة بين 
الوزارة للسالمة الطرقية اللي ترأسها السيد رئيس الحكومة يوم 18 
ماي 2017، واحنا بصدد التنزيل ديالها، بطبيعة الحال التقييم ديالنا 
عموما هو إيجابي ملا تم في بالدنا في السنوات السابقة، ألنه كنا في واحد 
الطرقات،  في  القتلى  4 آالف ديال  نهبطوا غير على  تنحاولوا  املرحلة 
اآلن هاد النسبة هادي هبطات تقريبا 3600 واحنا الحرص ديالنا أنه 
العدد ديال  في واحد  %25، وهذا عندنا  2021 نخفضوه بحوالي  في 
اإلجراءات نقوم بها، تتخص رخصة السياقة أو توسيع مجال املراقبة 
األوتوماتيكية أو إلى غير ذلك من األمور التي نقوم بها، باإلضافة كذلك 

إلى التحسيس، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيبكم السيد النائب، تفضلوا.

النائب السيد نأر الدين اله6و�سي:

شكرا السيد الوزير، كما تعلمون حرب الطرق ال تعرف تراجعا 
أو انخفاضا بل في تزايد مستمر، تشمل جميع فئات املجتمع بدون 
استثناء، تحصد أرواح وتخلف معطوبين ومعوقين، وتكليف املاليير، 
ويرجع السبب إلى انعدام السالمة الطرقية من بينها العامل البشري 
الحضرية  املجاالت  في  التشوير  في عالمات  والنقص  التحتية  والبنية 
خصوصا والوضعية امليكانيكية للعربات بمختلف أنواعها، زيادة على 

ذلك هناك رشق ملستعملي الطرق السيار بالحجارة..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، يمكن التوقيت فيه �سي إشكال، الريجي شكرا. انتهى الوقت، 
تفضل السيد النائب، عاد عدلو هاد �سي.

النائب السيد نأر الدين اله6و�سي:

زيادة على ذلك هناك رشق ملستعملي الطرق السيار بالحجارة، ووضع 
تنامي  أمام  الوزير،  السيد  السيارات قصد سرقتها،  لعرقلة  حواجز 

خطورة حوادث السير وانعكاساتها الكارثية على النسيج االقتصادي 
واالجتماعي املجتمعي، ال بد للمدرسة أن تطلع بدورها األسا�سي في هذا 
املجال، ألن املدرسة العمومية املغربية تعتبر مشتل حقيقي لكل غاية 
تربوية وفضاء أسا�سي لترسيخ قيم ومبادئ وأسس املواطنة الحقة عبر 
هناك  لكن هل  والتحسيس،  التوعوية  واألخالقية  التربوية  األنشطة 

تنسيق بين وزارتكم ووزارة التربية الوطنية؟

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، هل من 
رد فيما تبقى من الوقت؟

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

عندنا تنسيق مع وزارة التربية الوطنية، وانا تنبصم على هاد ال�سي 
اللي  لألطفال  النسبة  هذا  جدا،  مهم  هذا  النائب  السيد  قلتي  اللي 
غيكونوا األجيال ديال املستقبل، غير فيما يتعلق بالنتائج املحققة على 
ال راه كاين انخفاض، السنة األولى ديال استراتيجية نقصنا 2.66%، 
السنة الثانية صحيح ما كانش واحد االنخفاض كبير كان %0.44، لكن 
عموما هناك انخفاض في هاد القضية ديال الحوادث، بغيت نقول 
واحد املسألة مهمة جدا راه أكثر من %90 ديال أسباب الحوادث هو 

عنصر بشري 100%..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تقييم املخطط الوطني 
للماء واملخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة للموارد املائية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من نفس الفريق، فريق األصالة املعاصرة، 

تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد ردوان غانم:

السيد الوزير، عرفت عدة مناطق املغرب إحتجاجات في السنوات 
األخيرة بخصوص نذرة املياه وهذا لعدة أسباب، تتراوح الوضعية املائية 
في املغرب بين متوسطة وضعيفة، فاملغرب يحتل املرتبة 114 عامليا من 
أصل 174، يتميز الوضع املائي في املغرب بتعاقب فترات الجفاف هذا 
الوضع جعل الدولة تتعاطى مع الجفاف كمعطى بنيوي، يعتبر املجلس 
األعلى للماء أعلى هيئة مقررة للسياسات املائية التي قامت بالتقرير 

التالي:

مناطق  بعض  في  اجتماعية  توترات  في  تسبب  صعوبات  هناك 
البالد مما يؤدي مما يؤكد حجم املخاطر التي تهدد األمن املائي بهذه 
عام،  بشكل  بالدنا  مناطق  وبمجموع  الخصوص  وجه  على  املناطق 
شهد املغرب بالفعل انخفاضا كبيرا في حصة الفرد الواحد من املياه، 
وحسب التقرير فإن تمة العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي 
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إلى املزيد من تناقص املوارد املائية مستقبال، وقد أسندت مهمة تيهيء 
املخطط التوجيهي لتهيئة مندمجة للمواد املائية إلى وكاالت لألحواض 
املائية حيث تقوم هذه األخيرة بتأهيل مخطط توجيهي لكل األحواض 
املائية التابعة لدوائر الري، لكها لم تقم بمهمتها على أحسن ما يرام، 
وذلك لعدة أسباب، وهناك توصيات للمجلس األعلى للحسابات بهذا 
الخصوص، لهذا نطلب منكم تقييم املخطط الوطني للماء واملخطط 

التوجهي ديال التهيئة املندمجة للموارد املائية.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

اعطاني  النائب، ألن  للسيد  بعدا  ديال، شكرا  املوضوع  أوال هاد 
إمكانية نجاوب، أوال هاد املسألة داألمن املائي هو موضوع ال ينبغي ال 
التهويل منه وال التهوين منه، ما يقع في بالدنا يقع في عدد من بلدان 
العالم، أنا تكلمت قبيل على املتغير املناخي، وهاد املتغيرات فيه إشكال، 
إشكال باعتبار أن واش االمتدادات ديالو اشنو األثر ديالو، هذا نقاش 
انتم تتابعوه على املستوى الدولي، طيب ملي خطب جاللة امللك، هللا 
ينصرو، في 2001 على املخطط الوطني للماء، واملخططات الجهوية 
لحد اآلن ما زال ما تدارش، نحن اآلن على مرمى حجر من إنهاء املخطط 
الوطني للماء وغيتعرض اللجنة الوزارية، إن شاء هللا، في دجنبر هاد 
املخطط الوطني للماء ملا جاء القانون 36.15 رفع العدد دالسنوات، 
2050، من هنا ل2050 خص تكون عندنا واحد  اآلن تنتكلموا على 
وباملناسبة  ديالها،  واإلستعماالت  املياه  ديال  للتعبئة  شاملة  النظرة 
راه اإلستعماالت املياه راه أساسا هي فالحية، راه حنا تنتكلمو على أكثر 
من %80 وهذا واحد املوضوع تنحاولو نعالجو مع مختلف املستعملين 
فيه الشق اللي هو وطني وفيه الشق اللي هو مرتبط باألحواض املائية 
واخا األحواض املائية هي ما خضعاش للتقسيم الجهوي، لكن الحوض 
املاء  املوارد  ديال  القضية  هاد  ملناقشة  املناسب  الفضاء  هو  املائي 
واالستعماالت ديالها، إن شاء هللا، إن شاء هللا، نحاولو، إن شاء هللا، 
في 2020 يكون املجلس األعلى للماء واملناخ باش يعطي الرأي ديالو فهاد 

املخطط الوطني للماء، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا تعقيب السيد النائب في بضع ثواني، ما تبقى من الوقت.

النائب السيد ردوان غانم:

السيد الوزير، هناك مناطق يعني فيها عدة أحواض، ولكن فيها 
مناطق ال تستفيد من املياه رغم يعني وجود املياه كثيرة في تلك املناطق، 
أن  يجب  التي  واملناطق  املياه  هذه  من  تستفيد  مناطق  هناك  ولكن 

تستفيد، ال تستفيد، ولهذا يجب أن تقوم الوزارة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيبات اإلضافية؟ تفضلوا السيد النائب 
من فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد محمد ودراق:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير نشكركم على املجهودات املبذولة فهاذ املجال، احنا 
عندنا نثير انتباهكم ألن الهدف ديال التدخل ديالنا هو التسريع ديال 
الوتيرة واألثار على املواطن وعلى األنشطة االقتصادية واالجتماعية، 
اليوم عندنا جوج اإلشكاليات أساسية اإلندماج مع القطاعات األخرى، 
ثم التشارك مع املواطنين، الفرشات ذاك العقدة ديال الفرشات املائية 
أسا�سي  املواطنين  مع  التشارك  ألن  حقيقية،  إشكاليات  فيها  مازال 
في املوضوع، ثم النقطة الثانية هو اإلندماج مع مختلف القطاعات، 
القطاع دالفالحة مثال اللي ذكرتيو مازال عندنا إشكاليات حقيقية فيه؟ 

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

إن شاء هللا أنا تنعتقد املخطط السيد النائب، املخطط الوطني 
للماء بإذن هللا غيحل اإلشكال، ألن هو إشكال دقيق وعميق، بيننا نحن 
كوزارة التي تسهر على تعبئة املياه أو بين مستعملي املياه، راه تكلمتي على 
العقد ديال الفرشات املائية حتى وحدة فيهم ما توقعاتش؟ ألنه اإلشكال 
ديال مستعملي، املستعمل بالنسبة ليه منين تتبدا تكلم ليه على الحد 
املياه تيولي عندو تحليل آخر، بالنسبة للتراتبية خاص املواطن يعرف 
التراتبية ديال االستعمال داملاء املاء الصالح للشرب هو األول أو من 
بعد تيجي املاء الفالحي، ومن بعد تيجي املاء املستعمل في توليد الطاقة، 
يعني منين تتكون أشكال في األحواض املائية هذه هي التراتبية في مجال 
إما عن طريق  أخرى  إمكانيات  كاين  الحال  بطبيعة  اآلن  األولويات، 

التحلية ديال مياه البحر.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال آني عن اإلرتقاء بأوضاع مراكز تسجيل 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السيارات 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد هللا البأتيلي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير واإلجراءات التي تعتزمون 
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اتخاذها بهدف اإلرتقاء بأوضاع مراكز تسجيل السيارات بمختلف مدن 
وأقاليم اململكة إقليم الدريوش نموذجا؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

شك6ا السيد ال6ئيس،

لإلنصاف هاذ املجال ديال مراكز تسجيل السيارات تدار فيها واحد 
الجهد كبير في بالدنا، سواء على مستوى البناء ديالها أو التجهيز ديالها أو 
الترميم ديالها، وأنا عندي هنا املعطيات غير اللي بنينا من 2017 لآلن 
تقريبا 20 مركز ديال تسجيل السيارات جديد، واللي عندنا اآلن في طور 
البناء عندنا اآلن الدار البيضاء الشمالية، قصبة تادلة وزان الراشيدية 
الفقيه بن صالح، واللي عندنا اآلن قيد الدراسة، عندنا واحد املجموعة 
اآلن فيهم إنزكان، جرادة، زاكورة، تطوان، ميدلت، شيشاوة، ميسور، 
طنجة، وهذا بطبيعة الحال البناء ديالهم تيخضع لواحد العدد داملعايير 
جديدة، وكذلك على مستوى تسهيل العمليات اآلن غنمشيو للرقمنة 
ديال واحد العدد األمور خاصة في ما يتعلق بالبطاقة الرمادية باش ما 
يحتاش الحقيقة املواطن من بعد يبدا يجي كاع ملركز تسجيل السيارات 
يمكن لو ياخذ البطاقة الرمادية عند هذاك السيد اللي في حالة الشراء 
الجديد، بالنسبة لهاذو اللي قلت اسميتو اللي تبناو أو عندنا واد زم، بني 
مالل، تاويريت، ورزازات، آسفي، جرسيف، طانطان، الدار البيضاء 
الجنوبية، بركان، الخميسات، تارودانت، والزال لدينا برنامج في هذا 

املوضوع، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد هللا البأتيلي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، تسود حالة من التوتر والقلق 
لدى كل من يتوجه إلى مراكز تسجيل السيارات بمختلف مدن وأقاليم 
اململكة، إقليم الدريوش نموذجا، سواء الذين يأتون من أجل اجتياز 
امتحان رخص السياقة بكافة أصنافها أو الراغبين في تجديد الرخص 
من  وغيرها  الرمادية  البطاقة  على  للحصول  أو  الصالحية  املنتهية 
الخدمات التي تقدمها هاته املراكز، فهي تشتغل في ظروف صعبة وفي 
محالت وأمكنة غير صالحة أحيانا، في ظل سوء التنظيم. ومن تداعيات 
هذه الفو�سى على السير العادي للمؤسسة، ضعف بنيات االستقبال 
عدة  طوابير  في  املواطنين  وانتظار  وتراكمها،  امللفات  في  البت  وبطء 
ساعات وربما أيام، فقط للحصول على أبسط وثيقة، وغالبا ما يق�سي 
املواطنون وقتا طويال في االنتظار. السيد الوزير موظف أو موظفة اللي 

كاينة في عين املكان كتقولو رجع غدا رجع بعد غدا من دبا أسبوع، هاذ 
ال�سي غير معقول.

وفي الختام فإننا نرى في فريق التجمع الدستوري أن الوقت قد 
حان إلحداث وتشييد فضاءات تليق بمستوى هاته املرافق وتحسين 
ظروف اشتغال موظفيها، وبالتالي تخفيض الضغط البشري على املراكز 

الحالية، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير في ما تبقى من 
الوقت.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

ال، غير عفاك ما نعّمموش احنا غي كنتوصلوا ب�سي مالحظة من 
طرف السادة املنتخبين، مباشرة تنديرو فيها تحقيق، على كل حال هاذ 
املراكز ديال تسجسل السيارات في األيام القليلة القادمة غنعطيوها 
للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، وإن شاء هللا غيكون واحد األثر 
إيجابي، باعتبار أن الوكالة هاذي مؤسسة عمومية وستحرص أكثر على 

تجويد الخدمات ربما أكثر مما قامت به اإلدارة، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، في سؤال أخير في هذا القطاع وهو آني عن مصير 
بعض الصفقات العمومية التي أطلقها املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة 

النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد سعيد انميلي:

العمومية  الوزير، نسائلكم حول مصير بعض الصفقات  السيد 
التي أطلقها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح الشرب، خاصة التي 
ما زالت عالقة منذ سنة 2008، خاصة منطقة امزاب إقليم السطات 

نموذج؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

من  عدد  كاين  إنكاره،  يمكن  ال  موجود،  موضوع  هذا  صحيح، 
الصفقات اللي واقفة، أنا طلبت الكشف ديالها هو عندي، بطبيعة 
الحال هي عندها واحد العدد ديال األسباب واملسببات ترتبط بما هو 
ربما وموضوعي تيتعلق بتعرضات الساكنة، مشكل نزع امللكية، وفيها 
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التزام  ما هو ربما مرتبط باملكتب الوطني، خاصة فيما يتعلق بعدم 
بعض املقاوالت اللي تتفوت الصفقات بإلتزامات ديالها واحترام دفتر 
املكتب  أنه  بكل صراحة،  بنيوي وأقوله  وتيبقى اإلشكال  التحمالت، 
الوطني كانت عندو إشكاالت مالية، مرتبطة بالتوازنات ديالو، إن شاء 
هللا مع توقيع عقد البرنامج املقبل اللي يمكن يكون في األسابيع املقبلة، 
واحد العدد ديال الصفقات ستنطلق، وأنا إذا كان �سي حاجة اللي هي 
محدودة عند السادة النواب أنا مستعد نتابعها شكل مباشر، شكرا 

السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب للسيد النائب.

النائب السيد سعيد انميلي:

عندنا مجموعة من الجماعات بدات فيها األشغال، خاصة منطقة 
امزاب ولم تكتمل بعد، الغريب في األمر أن هاذ األشغال اللي ّدارت 
وتوقفت تم التخريب ديالها واإلتالف ديالها، هذا في وجهة نظرنا ضياع 
للمال العام هذا مال ديال املغاربة، فكنلتمسو منكم إيفاد لجن املراقبة 
فت 

ّ
والتفتيش باش كل واحد يتحمل املسؤولية ديالو، مثال أشغال توق

بجماعة عين ضربان، الخزازة، بوكركوح، وسيدي عبد الكريم، كما أن 
اطو 

ّ
بعض الجماعات األخرى اللي عندها طابع جبلي وغابوي كجماعة مك

وأوالد امحمد ما عندوش هاذ الخدمة ديال املاء، مع العلم أنهم كيتوفرو 
على سد تامسنة جاء وسطهم، ال�سي اللي كيجعل الفتاة القروية أنها 
كتقطع عدة مسافات باش تجلب املاء للساكنة، كما أن الولوجيات 
صعبة جدا باش يجلبو املاء ألنه هاذ الجماعات خاصة مكارتو او أوالد 
تبرم  الجماعات  هاذ  اللي جعل  ال�سي  على طرق  كتوفرش  ما  محمد 
اتفاقيات مع وزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعة، باش من أجل 
بناء بعض الطرق باش يجلبو املاء متم وصابو مشكل فهاذ اإلخراج ديال 
الصفقات العمومية اللي بقات رهينة وحبيسة لدى الصندوق الوطني 
لتمويل الطرق مثال جماعة مكاطو، فأكثر من سنة وهي كتسنى فهاذ، 
أكثر من سنة وهي كتسنى اإلفراج على هاذ الصفقات، فلذا كنلتمسو 

منكم وكناشدوكم باإلسراع..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير هل هناك رد في.

السيد عبد القادر اعمارة، وزي6 الكجهيز والنقل واللأجستيك 
واملاء:

ال غير السيد النائب ذكرتي بزاف الحوايج، صندوق التمويل الطرقي، 
هذا إشكال آخر، هذي القضية ديال الربط مع السد مدام مازال ما 
كاينش املشروع ما يمكن ليناش ننتقدو املكتب الوطني، في ما يتعلق بهاذ 

املشاريع ما لقيتهومش عندي هنا في الالئحة اللي عندي رجاء تمدني بها، 
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
للقطاع املوالي وهو قطاع الثقافة والشباب والرياضة، بداية باسمكم 
جميعا نرحب بالسيد الوزير، والسؤال األول في هذا القطاع عن ظاهرة 
شغب املالعب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة إش6اق البأيس ي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير املحترم، حول ظاهرة شغب املالعب الرياضية وما 
تؤدي به من تخريب املمتلكات العمومية بعد جل مباريات كرة القدم 

نسائلكم، وعن اإلجراءات التي تتخذونها للحد من آثارها؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

تحية طيبة للجميع، وأنا جد سعيد جدا اليوم بأنني أتواصل مع 
سبع فرق برملانية، هذا إذن فهاذ املؤسسة املحترمة،

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد وزي6 الدولة،

السادة الأزراء،

املغربي،  املجتمع  الشغب ظاهرة دخيلة على  الحقيقة ظاهرة  في 
رغم أنها دولية وليس من أخالقنا شغب ال في املالعب وال في الشوارع، 
ولكن هذه الظاهرة طبعا هي مستوحاة من بعض املظاهر الكروية خارج 
االهتمام  املحترمة على هاذ  النائبة  السيدة  باملناسبة أشكر  املغرب، 
بقطاع الشباب والرياضة، وكاين واحد املجهود تبدل كبير جدا في هاذ 
املعنية  القطاعات  جميع  من  مكونة  خاصة  لجنة  بتكوين  املوضوع 
اللجنة  الداخلية، وهاذ  املرتبطة وهي وزارة  الوزارات  وخصوصا من 
عمالت واحد املجموعة ديال التداريب، تدابير غالبا بعد استشارات 
متعددة لهذه الظاهرة على مستوى املغرب، وقد حصلت هذه اللجنة 
تم  تنزيلها قريبا  في  إلى خالصات عبارة عن إجراءات عملية سيشرع 
التحسيس،  متعددة  مجاالت  فيها  اإلجراءات  هذه  بشأنها  التوافق 
التوعية، تدبير املالعب الرياضية، االنفتاح على الجماهير املنظمة هذا 
للمباريات عن طريق إشراك  في اإلعداد  �سيء مهم، وإشراك ممثليها 
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شركات الحراسة في تنظيم وتأمين املباراة. طبعا هناك أيضا إجراءات 
أخرى قانونية وتنظيمية وستنظم ندوة وطنية في بداية السنة حول هذا 
املفهوم، ألن هذا ورش وطني يجب على الجميع أن يشارك فيه، ألن هذه 
الظاهرة يجب القضاء عليها بطرق تربوية وتحسيسية أكثر منها قانونية، 
كذلك هناك إجراءات مبذولة على مستوى إخراج وتطبيق القوانين 

املتعلقة بمكافحة الشغب، وكنعتقد بأننا..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد 
النائب.

النائب السيد عبد اللطيف الناص6ي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

ليكم  ونتمناو  املولوية  الثقة  على  نهنئكم  بداية  الوزير،  السيد 
التوفيق في املهام ديالكم على رأس هذا القطاع الحيوي، نثمن كذلك 
ما جاء في جوابكم، السيد الوزير إن استمرار شغب املالعب الرياضية 
بل وارتفاع حدثه أحيانا يسائل نجاعة وفعالية وطرق تنزيل املقاربات 
األمنية  السلطات  بدور  نشيد  الصدد  هذا  وفي  منه،  للحد  املعتمدة 
ونطالبها باملزيد من املجهودات ال سيما على مستوى الرصد والتدخالت 
اإلستباقية مع ضرورة مواكبة تنقالت الجماهير بين املدن ومطالبتها 
أيضا مزيد من عمليات محاربة واجتثات منابع ترويج املخدرات بشتى 
أنواعها، حيث تقف هذه األخيرة خلف كوارث عديدة يشهدها املجتمع 

املغربي.

السيد الوزير، ملحاصرة هذه الظاهرة البد من العمل على تحسين 
ظروف تنقل وولوج واستقبال الجماهير باملالعب الرياضية، البد أيضا 
التي  األلطراس  ومجموعات  املحبين  للجمعيات  الفعلي  اإلدماج  من 
ترفض العنف، وفتح حوار جدي معها من خالل قنوات األندية الرياضية 
ومختلف األجهزة الرياضية ذات الصلة، حوار يف�سي إلى انخراطها بوعي 
ومسؤولية في عملية تأطير الجماهير ومحاربة الشغب بمختلف أنواعه، 
البد أيضا من حملة وطنية مستمرة ونوعية ملحاربة هذه الظاهرة، مع 

انخراط مسؤول لإلعالم في عمليات التوعية والتحسيس.

السيد الوزير، تعلمون ويعلم الجميع أن الشغب املوازي للمنافسات 
الرياضية عموما، وكرة القدم خاصة، أصبح ظاهرة مزمنة تطورت عبر 
سنوات من عنف لفظ معنوي، إلى عنف مادي يتجلى في االعتداء على 
املمتلكات الخاصة والعامة وعلى األرواح، حيث خلف ضحايا كثر في 
مشاهد مأسوية هزت الرأي العام الوطني في العديد من املناسبات، وهو 
عنف ال يمكن فصله عن العنف املتنامي في املجتمع املغربي، حيث يعتبر 
األول امتدادا للثاني، والتصدي لهما مسؤولية جماعية، ويتطلب األمر 

خطة وطنية مندمجة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال املوالي، 
وهو حول تطوير الرياضة املدرسية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة لوضع السؤال.

النائبة السيدة نعيمة زيدان:

شك6ا السيد ال6ئيس،

أوال نهنئكم السيد الوزير بالثقة املولوية التي حظيتم بها من طرف 
صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا.

السيد الوزير، إن قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 في املادة 
2 حث على إجبارية تلقين التربية البدنية في املؤسسات التعليمية. كما 
أن املرسوم التنظيمي في سنة 2011 حتى على إحداث لجنة مختلطة 
بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة، لذا نسائلكم السيد 
الوزير عن اإلجراءات املتخذة من أجل تفعيل املادة 31 من دستور 
اململكة، بجعل التربية البدنية حقا للمواطنين، وملاذا بعد م�سي سبع 
سنوات من صدور القانون، لم ترى اللجنة املختلطة النور بعد؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

السؤال عندو  هاد  أن  لي  فيبدو  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
عالقة بالسؤال األول، البد من تدخل التربية في مجال الرياضة، وربما 
أن هاد القطاع املندمج سيربط الثقافة والرياضة، ألن الرياضة يجب 
أن تكون آلية من آليات التربية وليس العكس، الجواب على هذا السؤال 
أنه هاد اللجنة املختلطة طبعا من وزارة التربية الوطنية والشباب ما 
تماتش سبع سنوات، هذا موضوع ماعرفتش األسباب وأتأسف لكون 
سبع سنوات ما تكوناتش هاد اللجنة، وأنا شخصيا سأسهر على إحداثها 
تكون  أن  ويجب  الشغب،  وهو  السابق  بالسؤال  تتربط  ألنها  فورا، 

الرياضة في املدارس لينتهي الشغب في املالعب.

أما بخصوص اإلجراءات املتخذة طبعا وتفعيل الدستور، فإن هناك 
بعض اإلجراءات تمت وهو تفعيل اتفاقيات الشراكة مع القطاعات 
القروي  بالعالم  الرياضة  تطوير  املشترك،  االهتمام  ذات  الحكومية 
واألحياء الهامشية، تطوير الرياضة كذلك النسوية، باإلضافة لالهتمام 
برياضة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، بالطبع هذه اإلجراءات 
موجودة ولكن غير كافية، والوزارة عازمة على تطوير هذا القطاع، بمعية 
تثقيفيه، ونتمنى أن نوفق في ذلك، أضيف بأن الحكومة عازمة على حل 

هذه املشاكل ألنها فيها سمعة املغرب، وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة نعيمة زيدان:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، الكل يؤمن أن الرياضة 
املدرسية تعتبر مشتال حقيقيا الكتشاف املواهب الرياضية في سن مبكرة 
جدا، فأنتم تعلمون أن القيمة التربوية للرياضة املدرسية تتجلى في نشر 
األخالق والتسامح، إلى جانب صقل املواهب وتكوين أبطال الغد، لهذا 
البد لنا السيد الوزير من إعطاء عناية خاصة للرياضة املدرسية، عبر 
تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول الرياضة املنعقدة سنة 2008، 
تماشيا مع الرسالة امللكية، كما أنة قد بات من الضروري عقد شراكات 
بين مختلف الفاعلين والتنسيق مع الجامعة امللكية املغربية للرياضة 
االرتقاء  على  نراهن  الدستوري  التجمع  فريق  في  أننا  كما  املدرسية، 
بالرياضة املدرسية والتربية البدنية واملساهمة في تطوير الرياضة، من 
خالل مساهمة الجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية واملؤسسات 
التعليمية في مختلف املستويات وأسالك التعليم املدر�سي، مع تمكينها 

من االعتمادات املالية الضرورية ألداء مهمتها، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير الرد في 
حدود ما تبقى من الوقت تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

كلمة واحدة سنتفق مع وزارة التربية الوطنية لجعل واحد االتفاق 
رسمي ونشتغل عليه في املدارس مع الوزارة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال املوالي وهو عن تأهيل دور 
الفريق االستقاللي  النواب املحترمين من  الشباب للسيدات والسادة 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

النائب السيد امل ضل الطاه6ي:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد ال6ئيس،

الشباب  بدور  للنهوض  املتخذة  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد 
وتأهيلها وتعميمها حتى تقوم بالدور املنوط بها على املطلوب؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

كلمة للسيد للوزير الجواب تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

كاين  املغلقة  للمالعب  بالنسبة  فمثال  استثنائية  ظاهرة  هاذي 
استثناء ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وامللعب الكبير بفاس، 
ولكن اخضع لواحد املجموعة ديال اإلجراءات ديال الصيانة وعندما 
يتم سيفتح وهذا �سيء طبيعي، فيما يتعلق بالضبط بملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء واللي تشرف على تدبيره شركة كازا..

السيد رئيس الجلسة:

الجواب عن دور الشباب عن سؤال لتأهيل دور الشباب..

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

إيال سمحتو كاين عندي اتصال من النائب اللي كان لقى السؤال ما 
جاش، واتصلنا بالوزارة املكلفة مع البرملان وطلبا من النائب بأنه يؤخر 
هذا السؤال حتى يأتي، وبالتالي تم حذفه ولذلك ما عنديش في البرنامج 

وهو بطلب من النائب وتم إخبار الوزارة املعنية، غير سمحو ليا.

السيد رئيس الجلسة:

إذن كنعتبروا هذا جواب ديال السيد الوزير، تفضل السيد النائب 
للتعقيب.

النائب السيد امل ضل الطاه6ي:

دبا هو قال لك أودي ما يجاوبش ما يجاوبناش شنو غنقولو لو ؟ 
نأجلو وال؟

السيد رئيس الجلسة:

نقطة نظام هناك نقطة نظام، السيد الرئيس نقطة نظام تفضل 
ال�سي بووانو.

النائب السيد عبد هللا بأوانأ )نقطة نظام(:

السيد الرئيس، غير في املسطرة هاذ ال�سي اللي تكلم به السيد الوزير 
ما كاينش في مسطرة النظام الداخلي ديالنا، ولكن احنا كنتفهمو أوال 
كنرحبوا بالسيد الوزير وعاد إن شاء هللا هاذي بداية ديالو غيشتغل 
معنا إن شاء هللا، غير هاذي ما كاينش في املسطرة ولكن ال يمنع من أنه 
إذا كانت عندو �سي حاجة باش يجواب يجاوبنا، أما هي راه اتفق مع 

النائب وذاك ال�سي راه ما كاينش في املسطرة، معذرة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هذا أمر واضح السيد الرئيس، من فضلكم تنعتبرو بأن ما جاء به 
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السيد الوزير جواب احنا ال رقابة لنا على جواب السيد الوزير، الكلمة 
للسيد النائب للتعقيب، نقطة نظام ال�سي لشهب.

النائب السيد عبد العزيز األشهب )نقطة نظام(:

شك6ا السيد ال6ئيس،

غيرفيما يخص جدول األعمال الذي أعده املكتب ها هو بين أيدينا، 
السؤال فهو مبرمج احنا كنقترحو على الحكومة السيد النائب ديال 
الفريق غيعاود يتلي يقّدم السؤال ديالو والحكومة تجاوبنا على السؤال، 

السؤال راه هو يعني واضح، مبرمج في جدول األعمال، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

معذرة السؤال رقم 15 بجدول أعمالنا يتعلق بتأهيل دور الشباب 
للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب للتعقيب، 

هذا النظام الداخلي ما غاديش نبقاو في املناقشة اآلن.

النائب السيد امل ضل الطاه6ي:

نبدا من األول، السؤال السيد الوزير، ندير السؤال؟

السيد رئيس الجلسة:

الرد، الرد، الرد السيد الوزير.

النائب السيد امل ضل الطاه6ي:

السيد الوزير،..

السيد رئيس الجلسة:

تفضل السيد النائب.

النائب السيد امل ضل الطاه6ي:

ماهي اإلجراءات املتخذة للنهوض بدور الشباب وتأهيلها وتعميمها 
حتى تقوم بالدور املنوط بها على الوجه املطلوب؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

لكم الحق في الرد، تفضلوا السيد الوزير في إطار الرد للجواب والرد.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

هللا يخليكم للتوضيح، للتوضيح أنا عندي خبر من الوزارة املكلفة 
بالعالقة مع البرملان التي تنظم العمل البرملاني مع الوزراء، عندي النائب 
عالل العماري من فريق حزب...العمري، وهذا جاتني هاد املعلومة على 
أساس أنه هاد السؤال، هاد السؤال تأخر حتى يكون موجود أنا ما 

تكلمتش مع النائب ولكن ايال بغيتو ندويو فهاد املجال ندويو فيه...

السيد رئيس الجلسة:

طبعا، هذا املطلوب السيد الوزير، هذا املطلوب، هذا املطلوب، 
تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

فيما يتعلق بدور الشباب كتعرفوا وزارة الشبيبة والرياضة عندها 
خريطة كبيرة جدا على مستوى التراب الوطني، فيها ثالث أنواع، فيه دور 
الشباب نشيطة والطاقة االستيعابية ديالها مرتفعة، وفيها دور الشباب 
فيها مشاكل متعددة على مستوى البنية التحتية يجب تطويرها، وهناك 
مشاريع جديدة يجب ألنه بعض املناطق تنلقاو الكثافة السكانية ال 
تستوعبها هادي دور الشباب، بعض املناطق فيها مركبات ولكن الكثافة 
الجغرافي  التوازن  الحفاظ  هاد  على  سنعمل  نحن  فكنعتقد  قليلة، 
لتقريب الكثافة من املراكز الكبيرة والعكس، وأنا مستعد ألي جواب 

فقط كنسقوا..، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على التفاعل مع السؤال والتعقيب، ونمر، هل 
من تعقيب إضافي؟ عقب، انتهى املوضوع، عقب، طرح السؤال، تفضل 

السيد النائب للتعقيب، أنا اعطيتو الكلمة في التعقيب، اسمحوا لي.

النائب السيد امل ضل الطاه6ي:

السيد الوزير، علينا أن نعترف بأن العديد من املدن..

السيد رئيس الجلسة:

السادة النواب من فضلكم.

النائب السيد امل ضل الطاه6ي:

علينا أن نعترف أن العديد من املدن واملراكز والجماعات القروية 
تفتقد لدور الشباب أغلبها غير مجهزة باملعدات واملوارد البشرية الالزمة 
لتمكين الشباب من اإلستفادة من خدماتها على الوجه املطلوب، األمر 
الذي يجعل هذه الفئة اإلجتماعية محرومة من هذه الفضاءات التربوية 
والتعليمية والتأطيرية والتن�سيء على القيم الوطنية، كما هو الشأن 
بالنسبة إلقليم تاونات بما فيها الجماعات غير املؤهلة حوالي الجماعات 
للي  الجماعات   6 فيها  حوالي  جماعة   23 فيها  القرية  غفساي  دائرة 
مخدومين، هذه الجماعة اللتي يظل شبابها يتخبط في املشاكل املرتبطة 
في  والتهميش واإلقصاء  واليأس  اإلحباط  ويعاني من  الكريم  بالعيش 

غياب إرادة سياسية حقيقية لتحسين وضعية الشباب، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي، عفوا، تفضل السيد 
النائب من فريق العدالة والتنمية.
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النائب السيد وحمد جدار:

السيد الوزير، نعتنم اليوم هاد الفرصة هادي، نبغيو نثيرو اإلنتباه 
ديالكم لعدم انسجام هيكلة الوزارة بالنسبة لجماعة الدار البيضاء 
التي تتكون من 8 العماالت، 6 من هاد العماالت كل وحدة عندها مدير 
إقليمي، 2 العماالت متبقية اللي هي عماالت كبيرة، عمالة مقاطعة الحي 
الحسني وعمالة مقاطعة عين الشق، إضافة إلى عمالة إقليم النواصر 
اللي تتكون من 5 دالجماعات هاد العماالت كلهم عندهم مدير إقليمي 
واحد، وهاد �سي تيترتب عليه مشاكل كثيرة لإلدارة و لجمعيات املجتمع 

املدني.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب الفريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة حياة بأف6اشن:

والرياضة  الشباب  اليوم  أن  مهمة  فرصة  كانت  الوزير،  السيد 
والثقافة اندامجوا فهي فرصة مهمة جدا على أساس أن اليوم الشباب 
والرياضة عندهم حوالي 600 دار الشباب وبالنسبة لدور الثقافة 500 
بينها  الثقافة، نعتقد أن هذه إدماج هاد املؤسسات فيما  ديال دور 
وترشيد املوارد البشرية وكذلك املوارد اإلمكانيات البشرية واإلمكانيات 
املادية هي في صالح أعتقد في صالح الوزارتين وغادي تكون في صالح 

كذلك 8 داملليون ديال الشباب اللي كتبرددوا على ما يناهز 600 دار 

الشباب، ومع ذلك فأعتقد أن كل سنة وزارة الشباب والرياضة تؤهل 

عدد كبير من دور الشباب ولكن هاد التأهيل يكون سنويا وفيه كثير من 

التكرار وعدم الترشيد للنفقات، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير الرد على التعقيبات إذا 

كان لكم ردا، شكرا. نمر للسؤال املوالي وهو رقم 16 عن إغالق العديد 

من املالعب الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد محمد املالحي:

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،

السيد الأزي6،

السيدات والسادة وعضاء مجلس النأاب،

أوال، أشكر السيد الوزير على الثقة املولوية واالستمرارية في العمل، 

املالعب  من  العديد  إغالق  حول  هو  ديالنا  السؤال  الوزير،  السيد 

الوطنية في وجه الفرق الوطنية؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

أوال أنا فرحان بزاف بهاد التفاعل، ألن هذا جينا هنا لنتفاعل على 
كل �سيء لصالح البالد، أنا قلت بأنه إغالق املالعب كاينة دائما ألسباب 
الصيانة ومحدودة، واآلن األشغال جارية وبسرعة على أساس بعض 
الفرق ما تبقاش تنقل إلى أماكن أخرى وكلها محدودة الزمان يعني في 
إطار 20 يوم أو شهر حسب بعض الدراسات ألنها ستنتهي وستفتح 

املالعب أبوابها في وجه املنتخبات.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

النائب السيد محمد املالحي:

شكرا السيد الوزير على الجواب، وفعال هاد اإلشكالية ديال املالعب 
اللي كتقفل كتخلق واحد اإلشكالية كبيرة بالنسبة لألنصار ديال الفرق، 
بحكم على أنه كتنقل من مدينة ملدينة واللي كتطلب واحد املجموعة 
الوزير  السيد  كذلك  هذا،  الجانب  فهاد  كبيرة  مادية  داإلمكانيات 
موضوع الحكامة والتدبير واملسؤولية ديال املحاسبة ما يمكنش احنا 
نعدلو ملعب، كنشوفوا احنا على أنه يعني في العواصم األوربية، على 
أنه املالعب تستمر لسنوات، ما يمكنش يكون امللعب يتم التسجيل 
ديالو أو يتم الصيانة ديالو، ولكن بين الفينة واألخرى كندورو عاود في 
نفس الحالة وفي نفس األسطوانة، وهذا هو اللي كيجعل على أن هناك 
العادي  العام، وهذا تيشكل واحد الخطورة على السير  للمال  تبذير 
ديال املؤسسات الرياضية ديالنا، وكنعرفوا على أنه بالدنا املغرب وكل 
القدم ولهذا خاص تعطا واحد  الشباب وكل املغاربة عاشقين لكرة 
عناية كبيرة لهاد العمل هذا، باش يمكن السيد الوزير يكون عندنا 

واحد النضج فكري وسيا�سي اللي يمكن..

السيد رئيس الجلسة:

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

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

إذن نوضح بأن هناك بعض مالعب كرة القدم بالذات للجميع، 
املجالس  الوزارة كيدبروها  تدبرها  الرياضية ال  املالعب  كاينة بعض 
البلدية، كيدبروها إداريا وماليا، والوزارة فقط يمكن أن تتدخل عند 
اللزوم، هذا تيخص ألنه كاين متدخلين من بعد في اللقاءات القادمة 
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كاين متدخلين في هاد املجال، بخصوص املالعب اللي هما تابعين للوزارة 
فإنها عندها واحد الرؤية خاصة وكتدير حلول لبعض الفرق اللي تنقلوا 
ألقرب مكان بالنسبة مثال بحال املالعب الكبرى ديال الدار البيضاء 
واملتكلفة بها الشركة والصيانة كتطلب واحد الوقت كثير، هذا طبعا 
ألنه كتعرفوا هاد التقنية ديال العشب كتطلب واحد الوقت باش يكون 

صالح للعب، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو عن تعميم مالعب القرب 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

النائب السيد الحسين آيت وولحيان:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، كما تعلمون فوزارة الشباب والرياضة بشراكة مع 

املجالس اإلقليمية ووزارة اإلقتصاد واملالية وصندوق التجهيز الجماعي 

أطلقت برنامج إلحداث 800 ملعب للقرب باملجالين القروي والشبه 

الحضري بميزانية إجمالية تقدر حوالي 600 مليون درهم، وذلك من 

أجل التخفيف من النقص املسجل في البنية التحتية الرياضية ببالدنا، 

ولكن السيد الوزير هذا العدد ال يكفي لتعميم مالعب القرب في جل 

األسمى،  فالهدف  والجبلية  منها  القروية  خصوصا  اململكة  مناطق 

السيد الوزير، من هذا البرنامج هو التنفيس عن الشباب واألطفال 

من خالل تقريب هاد املالعب منهم وفسح املجال لهم لتفريط طاقتهم 

وصقل مواهبهم في املجال الريا�سي بدل اإلنزواء وسط دائرة التهميش 

وباملجتمع،  بهم  تضر  إلى شيوع ظواهر سلبية  تؤدي  والتي  والحرمان 

املثال  سبيل  على  الجبلية  باملناطق  الوزير  السيد  علمكم  في  وليكن 

بأعالي جبال تماروت وآيت يسر العزيزة بإقليم شيشاوة يقوم الشباب 

عبر جمعيات محلية بتنظيم دوريات لكرة القدم خصوصا في فصل 

القرب  ملالعب  تام  غياب  في  البسيطة  الذاتية  وبإمكانياتهم  الصيف 

والعديد من املرافق املتعلقة بالشباب، ونظرا لألهمية الكبرى للرياضة 

ومدى دورها اإليجابي على الشباب فقد أضحى من الضروري امل�سي 

قدما في تعميم مالعب القرب خصوصا في العالم القروي وباألخص تلك 

املناطق الجبلية، السيد الوزير، التي تعيش على عتبة الفقر وقساوة 

والتدابير  السياسات  هي  ما  نسائلكم  الوزير  السيد  لذلك  الطبيعة 

الالزمة التي تعتزمون اتخادها من أجل تعميم مالعب القرب في املناطق 

القروية والجبلية لتحقيق العدالة املجالية بين املدن والقرى؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

هي  طبعا  الهام،  السؤال  هاد  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
مالعب القرب للممارسين الرياضيين املحليين ولكن هي مالعب البعد 
االستراتيجي لجلب أكبر عدد ممكن من الشباب كرياضيين وكأبطال، 
ومالعب  القرب  مالعب  فهي  القرب  مالعب  ديال  الفلسفة  هي  هذه 
البعد بهاد التوجه، في إطار التوجيهات امللكية السامية لتوسيع قاعدة 
املمارسة الرياضية لجميع شرائح املجتمع وتفعيل السياسة الحكومية 
واالستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة خصوصا الشباب والرياضة 
هناك اتفاقية شراكة مع كل وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية 
وصندوق التجهيز الجماعي من أجل إحداث 800 ملعب للقرب، إذن 
الوزارة هي جزء من املشروع كاينة وزارة الداخلية حتى هي كدير مالعب 
القرب عن طريق الجماعات والوزارة كذلك تساهم بأموال وأحيانا تنجز 
منفردة إذن هذا واحد املشروع كبير وطني مشترك مع جميع الفاعلين، 
احنا بالوزارة ملا تلقيت هاد السؤال واحتراما لطرحه سنقوم بجرد كم 
أنجزنا حاليا وتمارس فيه الرياضة ؟ ما هي املشاريع التي ستنجز وفي أي 
أفق؟ واش سنة وال سنتين ثم أيضا كذلك رصد واحد التوجه خاص 
في أفق سنة وال سنتين تكون هاد 800 متوفرة ألن شبابنا يحتاج إلى 
هذه املالعب وهي في الحقيقة غير كافية ولكن سنعمل ما نحن مكلفين 
به، إذن هناك تشكيل لجنة للتتبع لدى في العماالت واألقاليم، هناك 
دوريات مشتركة كذلك للتنسيق، هناك كذلك دعم كبير من قطاعات 
ومالعب  مشكل،  كتطرح  تجهيز  بدون  مالعب  ألن  للتجهيز،  مختلفة 

بالتجهيز وبدون موارد حتى هي كتطرح مشكل.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال املوالي 
وهو عن حصيلة املوسم السنوي للمخيمات للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد 

النائب.

النائب السيد وحمد رشيدي:

السيد الوزير، أشرفت وزارتكم على تدبير مجموعة من املخيمات 
الوطنية والدولية خالل فصل الصيف، نسائلكم السيد الوزير، أوال 

عن حصيلة ديال هاذ املوسم؟ ثانيا عن تدبير هذه املخيمات؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

آ طبعا هذا قطاع مهم ألنه قطاع التخييم أصبح قطاع سنوي فيه 
عدد كبير من األطفال وفيه كذلك أصبح مدرسة للتأطير، الحصيلة 
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اللي متوفرة اآلن في حصيلة جيدة، ما�سي ذاك ال�سي اللي بغينا، ولكن 
ما�سي ذاك ال�سي اللي كان، كاين واحد املجهود تبذل ولكن كاينة برامج 
موجودة يجب إتمامها وننتظر فقط اإلمكانيات إلنجاز هذا املشروع: 
مثال عدد املستفيدين إلى حدود شهر أكتوبر الحالي 139.269 أعتقد هذا 
الرقم ما�سي كافي ولكن ممكن يطور بخلق البنية الجديدة للمخيمات، 
واملخيمات ما�سي فقط هي تجميع الشباب وتجميع األطفال هي أيضا 
ستكون مصدرا للتأطير والتربية والتكوين سندرج فيها الجانب الثقافي 
انطالقا من دمج الوزارة، والجانب الريا�سي والتربية على املواطنة في 
كل البرامج، كذلك كاين واحد املجموعة ديال البرامج لنقل الخدمات 
التكميلي، االتفاقيات مع املكتب الوطني لوضع واحد األثمنة مناسبة، 
ثم كذلك رفع الطاقة االستيعابية للمخيمات التي كانت السنة املاضية 
إلى %27 إذن كاين إقبال، منين كيشوفو الناس كاين تنظيم أو كاين 
الحفاظ على الجوانب اإلجتماعية والجوانب السيكولوجية والنفسية 
تيبقى خاص واحد  ديالهم،  باألطفال  فالناس كيشاركو  إلى غير ذلك 
املراجعة ديال نظام التكوين، ألنه نظام التكوين من 1957 ماطورش 
تواكب  جديدة  املضامين  واحد  على  نسهرو  خاصنا  وبالتالي  بزاف، 
الناشئة، تواكب االحتياجات وتواكب كذلك ما هو تربوي واجتماعي، 
البرامج، هاذ  تكون حكامة  النقطة وخاصها  تنركزو على واحد  طبعا 
الحكامة تقريبا غنحاول نقلبو على أطر ونشجعو كل ما هو موجود باش 

تكون واحد الحكامة في التدبير حتى ال يخرج املخيم..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق؟ تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد الجليل مسكين:

شك6ا السيد ال6ئيس،

التوفيق  لكم  ونرجو  الثقة  على  نهنئكم  املحترم،  الوزير  السيد 
والسداد، املخيمات خدمة عمومية إلسعاد أبناء املغرب، وهي كذلك 
احترام  التسامح  للمواطنة،  النبيلة  القيم  على  للتربية  الحب  فضاء 
أن  ينبغي  والشباب  لألطفال  موجهة  أنها  وبما  قضاياه  لذلك  اآلخر، 
املخيمات  هاذ  كذلك  الجديد،  التنموي  النموذج  صلب  في  تكون 
باملسار الطويل اللي قطعاتو وبالتجربة اللي كاينة وباإلقبال اللي عليها 
والجمعيات املشتغلة في املجال ديال التخييم يستدعي اآلن مؤسسة 
قائمة بذاتها لتدبير شؤونها، السيد الوزير املحترم، نلتمس منكم أن 
تحققو في مرحلتكم هذه مجموعة األمور، األولى العدالة املجالية، البد 
من اإلنصاف والتمييز اإليجابي ألطفال العالم القروي، أطفال املغرب 
دون  الخدمة  لهاذ  يولجو  خاصهم  كيعانيو  راه  الناس  هاذ  العميق، 
إقصاء أو حرمان، املسألة الثانية البد من التسريع بإخراج قانون ينظم 
املجال، املسألة الثالثة القطع مع التصرفات الرعناء التي تشوش على 
هاذ املحطة وهي املنع ديال املخيمات في آخر لحظة نعطي مثال جمعية 
شباب تارغة للتنمية االجتماعية بتارودانت، الحافلة كانت ستنطلق 

على الساعة العاشرة منعت على الساعة الثامنة، هذا يترك عنف ضد 
الطفولة، يترك جروح في األطفال قد ال تندمل؛ املسألة الثالثة اشرتي 

ليها وهي املضمون..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، بدون تصفيق هللا يبارك فيكم، 
هل من تعقيب إضافي؟ أعتقد أن السيد الوزير، الرد؟ تفضلوا، انتهى 
الوقت السيد الوزير، أنا آسف، السؤال األخير في هذا القطاع هو آني 
عن البطاقة املهنية للفنان واألثر املرتقب لتحسين األوضاع االجتماعية 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغاربة  للفنانين 

الحركي، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد سعيد الكدالوي:

تحسين  أجل  من  للفنانين  املهنية  للبطاقة  املرتقب  األثر  هو  ما 
األوضاع اإلجتماعية وتمكينهم من فرص االشتغال وغير ذلك؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

طبعا ، شكرا للسيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال املهم، 
ألن االعتناء بالفنان كذلك جزء من التنمية وليس فرجة فقط، طبعا 
كاينة لجنة مختصة عملت مجموعة ديال املعايير وحددت هذه املعايير 
ملنح البطاقة للفنان، بدون استثناء وبدون تمييز وال زالت مجموعة من 
امللفات املعروضة الستكمالها، واآلن سلمت حوالي تقريبا 50 بطاقة 
وأعتقد أن األمور سنسهر عليه مستقبال إلستكمال هذا الورش ألنه 
نحن ندعم الفنان والفنانة املغربية ، كذلك هناك هاد البطاقة كتعطي 
واحد املجموعة ديال االمتيازات ومجموعة كذلك ديال الولوج إلى بعض 
الخدمات أعتقد أن هذه البطاقة ستكون مفيدة وأن الوزارة عازمة على 

استكمال هاد امللف وأخذه بجدية، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

النائب السيد سعيد الكدالوي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

ديالك،  واملقدرة  ديالك  الكفاءة  كنعرفو  احنا  الوزير،  السيد 
الفنانين  هاد  بخير  يجازيك  علينا، هللا  وما�سي خافي  ديالك  والتكوين 
يعدون باآلالف، وانت كتعرف هاد ال�سي وناقشنا هذا املوضوع مرارا 
وتكرارا قبل ما تكون وزير، ولسنوات، هللا يجازيك بخير، احنا بغينا 
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هاد البطاقة شنو هو الهدف منها؟ هو أننا نجمعو هاد الناس ونظموهم 
وأنتما كوزارة تفاوضوا بإسمهم باش تكون عندهم التغطية الصحية 
مع شركات التأمين، وتكون بواحد الثمن مهم جدا بخس، تديروا لهم 
واحد الودادية سكنية، كاين اللي ما كيخلص املا والضو ما بالك في 
الكرا، كاين اللي على حافة الفقر، راه الفنانين ضايعين، وراه كاين 
في كثير من 50، وراه هاد امللف كان تبدا، وراه هللا يخليك خدموا فيه 
بجدية وبسرعة، راه كاين اللي ما كيجبرش حتى باش يتداوى، وهاد 
كتعرفوه، راه املواقع اإللكترونية كتقيل تدوزهم وبدا �سي لعرج كامل 
األسف ما كمل �سي، ولكن هللا يخليك خدو بيد من حديد هاد املوضوع، 
راه موضوع جدي وراه هاد الناس مهمولين رغم أنه موروث ثقافي كبير 
كنفقدوه، ما بقيناش نجبرو بحال العربي الدغمي، ما بقيناش كنشوفو 
بحال واحد العدد ديال الناس، أمينة رشيد هللا يرحمها إلى آخره، هاد 
ال�سي ألنه ما كاينش تشجيع الفنان كي كمل كيكمل بالفقر والسعاية، 

هللا يجازيكم بخير خدوا بيد هاد القطاع هذا، شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائبة السيد ومينة فأزي زيزي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، أنتم تتعرفوا بأنه قانون الفنان كان أصله مقترح 
قانون جا به فريق العدالة والتنمية في الوالية السابقة، نحن نؤمن بأن 
هاد القانون عندو واحد األهمية كبيرة جدا في خلق دينامية جديدة في 
القطاع الفني الثقافي املغربي، وكذلك حفظ كرامة الفنان املغربي الذي 
يعتبر مصدر إشعاع حقيقي لوطننا املغرب، هذا من جهة، من جهة 
ثانية، السيد الوزير، حسب اإلحصائيات األخيرة لوزارة الثقافة يوليوز 
2019 تم منح 1500 بطاقة مهنية للفنان من أصل 5000 طلب، هذاك 
ال�سي عالش بغيناكم تحركو شوية هاذ امللف من أجل إعطاء دينامية 
باإلضافة إلى إعطاء قوة حقيقية للمكتب املغربي لحقوق املؤلفين، ألن 

بالرغم من اإلرادات غادي يعطي كرامة أقوى للفنان املغربي، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ فريق التجمع 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

النائب السيد عبد هللا غازي:

السيد الوزير، واحنا بصدد الحديث على بطاقة الفنان، هناك 
في  ألنهم  األمازيغ،  الفنانين  عند  انطباع  مجرد  يبقى  نتمناو  انطباع 
التعاطي معهم ال في البطاقة وال في التحفيزات وال في التكريمات أنهم 
تيبقاو فنانة من الدرجة الثانية، مؤخرا كانت وقفة ديال الفنانين أمام 

والية جهة سوس ماسة، واحد العدد كبير من الفنانين اللي كان عندهم 
هاذ االنطباع تنتمناو من الوزارة ديالكم تضحظ هاذ االنطباع وتعطي 

إنطباع إيجابي أكثر مالءمة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيبات تفضلوا.

الثقافة والشباب وال6ياضة،  السيد الحسن عبيابة، وزي6 
الناطق ال6سمي باسم الحكأمة:

أوال الوزارة تتعامل مع أي مغربي كيحمل جنسية مغربية وفنان 
نحاربوها،  احنا  حاجة  �سي  كانت  وإيال  بالكامل،  االستحقاق  نفس 
النقطة الثانية وهي مهمة الفنان هو الوحيد الذي ملا يأتي تأتي الهموم 
في البيوت وفي الشوارع فيأتي الفنان ويطربنا، الفنان هو الوحيد اللي 
يمكن يخلق ليك إشهار دولي في أكثر من دولة، فالفنان عندو دور كبير 
إشعاعي داخال وفرجوي، أنا شخصيا هاذ امللف سآخذخ بعين االعتبار 
وبتشاور وبتعاون فقط ان الجهة املعنية اللي كتمنح البطاقات آ سيدنا 
املحترم أو كنشكروك ذكرتيني بالحوارات السابقة راها فيها لجن من 
مختصين ومن الفنانين ومن النقباء ألنهم هما اللي تيعرفو امليدان، احنا 
فقط كنعطيو ليهم يد املساعدة باش هما يعطيونا التصورات ديالهم 

ألنه نعمل بتشاور مع املكونات والقطاع املعني باألمر، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هاته  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، ونرفع الجلسة للصالة لعشر دقائق.

السيد رئيس الجلسة:

السيدات النائبات والسادة النأاب،

من فضلكم على بركة هللا نستأنف الجلسة، بداية بإسمكم جميعا 
نرحب بالسيد الوزير وزير الشغل واإلدماج املنهي ونتمنى له التوفيق، 
والسؤال األول في هذا القطاع هو عن تبسيط املساطر املتعلقة بحوادث 
الشغل للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

الكلمة ألحد السادة النواب، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد املجيد جأ يج:

لكم  ونتمنى  السامية  املولوية  بالثقة  كنهّنيوكم  الوزير  السيد 
التوفيق، السيد الوزير املساطر املتعلقة بحوادث الشغل على مستوى 
املعاينة والتكفل والعالج مساطر معقدة وطويلة، كدفع األجير اللي عندو 
حادث في الشغل تيقول بّناقص وهللا يسامح، أشنا هي اإلجراءات اللي 

غادي تديرو السيد الوزير باش تبسطو لينا هاذ املساطر؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد وزي6 الدولة،

السيد الأزي6،

السيدات والسادة النأاب،

بدوري كنشكركم على التهئة وكنشكر اإلخوان في الفريق العدالة 
ر أن األمر 

ّ
والتنمية على هذا السؤال املهم، أنا في الحقيقة أنني نذك

1963، والذي  اللي هو كيرجع لسنة  املغرب  في  كيتعلق بظهير قديم 
تعرض خالل املسار ملجموعة من التعديالت كان من بين التعديالت 
املهمة ديال 2002، اللي جعل التأمين على حوادث الشغل إجباري، كان 
من بين التعديالت املهمة ديال 2002، اللي جعل التأمين على حوادث 
قانون  هناك  كان   2014 في  جينا   ،2002 قبل  وإن  إجباري  الشغل 
جديد اللي هو 18.12 صدر في 2016، وتم وضع مداخلة حيز التنفيذ 
في نهاية 2014، إلى حدود اللحظة تم صدرنا 7 ديال القرارات أو جوج 
ديال املراسيم مهمة جدا آخرها كانت في شهر 9 2019 والذي يتعلق 
بالزيادة في اإليراد هو مكسب إضافي، األمر يتعلق بقانون ما�سي بمساطر 
عادية، وبالتالي 2014، 2015 دخل نهاية 2014 دخل حيز التنفيذ لحد 
الساعة باقي مصدرناش حتى القوانين، القرارات التنفيذية ديالو كاملة، 
أنا كنظن أنه نخليو شوية ديال الوقت ديال التنفيذ آنذاك غتبان فعال 

اإلشكاالت املرتبطة بتنزيله، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

النائب السيد عبد الحق الناجحي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، بدورنا كنهنؤوكم على الثقة املولوية اللي حظيتيو بها 
بعلى رأس هاذ القطاع، القطاع الحيوي، في ما يتعلق بسؤالنا السيد 
الوزير، كنعرفو بأن إنجاز أي نوع من أنواع الشغل كينجمو عليه مخاطر 
أو منها حوادث الشغل واألمراض املهنية، وإلثبات الحادثة ديال الشغل 
البد من املرور عبر مساطر اللي أولها املسطرة اإلدارية هي عبارة عن 
إجراءات ودية تهدف إلى تمكين األجير أو ذويه في حالة وفاة من تعويض 
أو إيراد، ثم تأتي املسطرة القضائية واللي كيتقرر فيها مدى استحقاق 
األجير املصاب أو املتوفى للتعويض وهذا حسب ظهير 1963، السيد 
الوزير الواقع كيتبث غير ذلك باعتبار أن ضياع حقوق األجراء والعمال 
في حالة عدم التصريح بالحادثة، وأقول التصريح بالحادثة سواء من 

طرف األجير العامل وهذا بسبب يعني الجهل ديال العمال بالحقوق 
ديالهم أو من طرف املشغل اللي كيتقاعس على هاذ األمر هذا وبالتالي 
قانونا،  له  املكفولة  واملساعدات  العالج  إلى  الولوج  من  األجير  يحرم 
وبالتالي حماية لحقوق األجراء أو ذويهم من كل إنكار محتمل من طرف 
املشغل أو تلكؤ من اإلقرار بوقوع الحادثة أو عدم التصريح بها، لدى 
الجهات املختصة، البد من تبسيط املساطر وعدم إعفاء املشغل من 

تحمل مسؤولية عند الحادثة كما يجب.

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

السيد ال6ئيس،

السيد النائب، املسؤولية على الحادثة يتحملها فعال املشغل، ولذا 

كيم�سي كيأمن املسؤولية ديالو عند شركة التأمين، وبالتالي أنا كنظن 

أنه باإلضافة إلى ضرورة إلى إجبارية التصريح بحوادث الشغل ممكن ما 

يصرح املشغل، ممكن ما يصرح األجير ولكن يمكن أن تصرح السلطات 

املحلية وهذا واقع معمول به في املحاكم إلى حدود اللحظة وبالتالي ما 
كاين حتى إشكال على هاذ املستوى هذا، كاينة بعض اإلشكاالت األخرى 

يمكن أن تعالج بالقرارات اللي ممكن تصدر، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو حول برنامج تطوير التشغيل 

الذاتي للشباب في املناطق القروية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير عالقة بالتشغيل بالعالم القروي توعدت الحكومة 

بإطالق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في املناطق القروية عبر 

تقديم دعم مالي للمشاريع املختارة، وتوعدت بتكوين ومواكبة حاملي 

املشاريع، نسأل سيادتكم عن التدابير املتخذة إلطالق البرنامج للوجود؟ 

وما هي اإلجراءات املتخذة إلقامة فضاءات رقمية في العالم القروي 

لتشجيع الشباب على تطوير الخدمات عن بعد؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.
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السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السؤال  هذا  على  الحركي  الفريق  النائبة، كنشكر  السيدة  شكرا 
املهم في الحقيقة اللي مرتبط بال بالتشغيل في العالم القروي هذا مهم 
جدا، فعال كاين التزام حكومي واضح في البرنامج الحكومي، ولكن كاين 
أيضا إجراءات عملية خذاتها الحكومة خالل هاذ الفترة، كاين غنسرد 
مجموعة ديال اإلجراءات اللي هي إجراءات واضحة، كاين لعقد شراكات 
الوطنية  واملبادرة  والكفاءات  التشغيل  الوطنية إلنعاش  الوكالة  بين 
التنمية البشرية والجهات في مجموعة من الجهات على املستوى الوطني 
هناك عقد شراكة مع جمعيات املجتمع املدني في إطار مشروع النهوض 
بالتشغيل بالعالم القروي واملنجز في إطار التعاون األملاني، هذا كيشمل 
الجهة ديال فاس مكناس، هذا اشتغل انطلق، جهة بني مالل خنيفرة 
أيضا فطور اإلطالق ديالو، كاين القوافل، كاين سفرو وتازة تاونات 
مجموعة ديال األقاليم على كل حال وفي الطور ديال التعميم على 
باقي األقاليم األخرى بجهة فاس- مكناس على أساس أنه غيتعمم على 
باقي الجهة األخرى، كاين مجموعة ديال األرقام إن شاء هللا إيال بغيتو 

نزّودكم بها مكتوبة هي متواجدة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للفريق تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

 manque هاذ ال�سي اللي تكلمتي عليه السيد الوزير يمكن خصنا
العالم  ديال  الشباب  ديال   communication et la formationديال
القروي، هنا السيد الوزير تقدرو تفقوا معايا déja ذاك القانون ديال 
دينامية  سيما  وال  املرجوة  األهداف  لينا  حققش  ما  الذاتي  املقاول 
التشغيل الذاتي خصوصا لدى الشباب والنساء واملساهمة في إدماج 
القطاع غير املنظم والتقليص املنهجي والعملي للبطالة، هناك إختالالت 
السيد الوزير اللي طّرق ليها الخطاب امللكي افتتاح الدورة التشريعية 
الحالية وخصوصا صعوبة ولوج املقاولين الشباب للقروض وضعف 
مواكبة الخريجين، ننتظر من الحكومة إذن العمل على وضع برنامج 
خاص بدعم الخريجين الشباب وتمويل املشاريع الصغرى للتشغيل 
الذاتي هذا فيما يخص الشباب الحاصلين على الشواهد، هناك السيد 
 ما 

ّ
الوزير هناك 3 ماليين من الشباب اللي ما ساعدهمش الحظ أو ال

قراوشما عندهمش ال يتوفرون على الشهادة، ما يمكّناش نخليوهم 
رو لهم في التكوين ديالهم وهاذ التكوينات اللي يمكنا 

ّ
هكذاك البد ما نفك

خصنا نعطيو البد ما خصها توالم الخصوصيات ديال كل جهة أو كل 
إقليم وكل جماعة، فمثال إقليم.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد لكبير قادة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، صراحة برامج ديال إنعاش التشغيل أو التشغيل 
الذاتي في الحقيقة بالنسبة للمناطق القروية لم تستفد جيدا، ذلك أن 
أوال الوزارة لن تساهم بأي �سيء باستثناء التتبع ديال الوكالة ألن فقط 
كاين هناك الجهة كاين وكاالت أخرى هي التي تساهم ماديا، وبالتالي خلق 
واحد املشاكل كثيرة بالنسبة للشباب اللي الكثير من امللفات ديالهم 
إقليم  ديال  الشأن  بحال  والفقيرة،  النائية  باملناطق  خاصة  ترفضو 
فكيك اللي واحد العدد ديال الشباب ما استافدش من هاذ البرامج 
ديال التشغيل الذاتي، وبالتالي نحبذ أن يكون التدخل ديال الوزارة 

ليس فقط في لتأطير ولكن كذلك ماديا، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبين.

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد النائب، الوزارة تشتغل ليس فقط بشكل مباشر ولكن مع 

L’ANAPEC اللي تشتغل الوزارة تحدثت عن هذا ديال الوكالة، الوكالة 

هي L’ANAPEC تشتغل عبرL’ANAPEC وتتقدم عبر شراكات دولية أو 

وطنية تقدم تمويالت مهمة يقرما�سي من امليزانية ديال الوزارة، ولكن 

الوزارة هي التي تؤطر هي التي تشرف أنا غنقول ليك أنا كنأكد ليك أن 

ا املجال القروي ما استافدش بالكيفية الالزمة، ما�سي غير في التشغيل 

في مجاالت أخرى ولكن هذا واحد الفضاء واحد املجال اللي خصنا 

نزيدو نبذلو فيه مجهود أكبر، في فاس- مكناس تم إحداث 6 وحدات 

6 فضاءات للتشغيل، باإلضافة إلى 4 وحدات متنقلة هاذ الفضاءات 

كتوعي الشباب وتتواكبهم فعال تتحدث معهم في امللفات ديالهم، هناك 

مجموعة من الشباب استافدو في املجال القروي بخصوص التمويل 

اللي  باملستوى  أنه ما�سي  ليك  أنا اآلن كنأكد  ديالهم،  املشاريع  ديال 

لب مجهود إضافي، عدد املستفيدين من 
ّ
كنبغيو جميع ولكن هذا كيط

الخدمات فهاذ الوكاالت منذ انطالق املشروع 3713 مستفيد في البادية، 

منهم 1349 سنة 2018، %45 من النساء 754 هاذ ال �سي عالش قلت 

قبيلة كاينة أرقام كثيرة وكاين مبالغ مهمة إن شاء هللا ممكن في اللجنة 

تكون فرصة للحديث بالتفصيل الكافي على هاذ املوضوع، شكرا لكم.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن حصيلة صندوق التعويض 
فريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الشغل،  فقدان  عن 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

النائب السيد وحمد الهيقي:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد الأزي6 املحترم،

بدوري أتمنى لكم التوفيق في مهامك، سؤال كالتالي ما هي حصيلة 
مسطرة  تبسيط  وإجراءات  الشغل  فقدان  عن  التعويض  صندوق 

الحصول على عن التعويض؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

كلمة للسيد الوزير للجواب.

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد النائب كنشكر الفريق املحترم على طرح هاذ املوضوع اللي هو 
موضوع أسا�سي ومهم جدا، هو مطلب تاريخي باملناسبة هاذ املوضوع 
ديال التعويض عن فقدان الشغل كان مطلب تاريخي وتم اإلستجابة 
له ودخل حيز في سنة 2015، طبعا القانون وضع مجموعة من شروط 
اللي  3 السنوات األخيرة  اإلستفادةن ما غنذكرش عدد األيام خالل 
خصها تكون 780 يوم ديال العمل 260 خالل السنة األخيرة، هاذي فعال 
باإلضافة إلى بعض الشروط األخرى التي وضعها هاذ القانون، ولكن 
األمر يتعلق بالقانون دائما باإلضافة إلى أن الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي أجرى مؤخرا دراسة من أجل كاينين 2 ديال األشياء في هاذ 
املوضوع، كاين تبسيط املساطر وكاين اإلستدامة ديال اإلستفادة من 
سنة  منذ  اللحظة  إلى حدود  إضافية  موارد  عن  والبحث  الصندوق 
2015، إلى حدود اللحظة يونيو2000 إلى حدود يونيو 2019، استفاد 
ما مجموعه 54 ألف و118 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 700 مليون 
درهم، هذا مبلغ مهم جدا يصعب إيال ما بحثناش على موارد إضافية 
جديدة اللي غتضمن لو لإلستدامة ديالو،أنا متفق معاك أنه خصنا 
نزيدو نبسطو املسطرة ولكن في املقابل نبحثو أيضا على املوارد الكفيلة 

باإلستدامة ديال اإلستفادة، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للفريق تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد املجيد آيت العديلة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

تحية للسيد الوزير الشاب ونتمنى لكم التوفيق في املهام ديالكم 
السيد الوزير، ونثمن هاذ اإلجراءات اللي خذاتها الوزارة اللي كتعلق 
بتبسيط املساطر من جهة، ثم ضمان اإلستدامة ديال الصندوق هذا 
مهم جدا، وهذا إنجاز اللي قامت به الحكومة السابقة ابتداء من 2015 
بدا كيبان األثر ديالوا على العمال، املشكل اللي كاين السيد الوزير هو 
دائما كيبقى مطروح مسألة ديال تبسيط املساطر، راه ال يعقل أن 
العامل واحد األجير كيتّوقف عن الشغل وكيبقى بدون عمل  واحد 
ديال  التمدرس  ديال  والضوء  املاء  ديال  الكراء  ديال  إلتزامات  عندو 
واحد املجموعة ديال املصارف اليومية ديال وراه كيصعاب عليه أنه 
يدّبرها، ولذلك املدة ديال التعويض هي6 أشهر على األكثر وبذلك خاص 
تبسيط املساطر ما أمكن، باش يمكن هاذ األجير يستافد في الوقت اللي 
هو كيكون محتاج إيال فات املدة ديال 6 شهور ولقا واحد العمل من بعد 
راه كيبقى ما عندو حتى معنى، املسألة الثانية هو أن بين الوثائق اللي 
املطلوبة والشروط اللي مطلوبة هو كتطلبو الشروط هذا في القانون 
بصراحة هو هذاك الحكم ديال املحكمة باش يمكن اللي كيثبت أنه 
فعال كاين طرد تعسفي، أنا كنقول كاين املحضر ديال مفتشية الشغل 
يمكن نكتفيو به ألن حتى هو كاين في القانون كذلك، عوض أننا ندفعو 
ذاك األجير يم�سي يطلع للمحكمة ويطلع باش يجيب هذاك املحضر، 
مسألة أخرى هو أنه كاين واحد املجموعة ديال العمال واحد املجموعة 
ديال األجراء اللي عندهم وضعية صعبة نعطيك مثال بحال الناس 

ديال الصيد في البحار.

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

نعم، شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب أنا متفق معاك فهاذ النقطة األخيرة املتعلقة بانتظار 
الحكم باش إلثبات الطرد التعسفي ألن الناس اللي كيستافدو منو هما 
الناس ضحايا الطرد التعسفي في العمل ديالهم، طبيعي ألن األجير ايال 
كيتسنى باش يصدر حكم غيتسنى مدة ممكن اللي هوفي حاجة اللي هو 
في حاجة للتعويض هو فهاذيك الفترة فين كيجلس مباشرة، تمناو أننا 
نلقاو إن شاء هللا غنشتغلو نلقاو �سي صيغة من أجل أننا ما نتظروش 
الحكم، دابا الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي كينتظرو إلى حين 
صدور الحكم، نتمناوأنه نلقاو �سي صيغة اللي ممكن نثبتو بها الطرد 

التعسفي دون انتظار الحكم ديال املحكمة، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي واألخير في هذا القطاع هو عن 
بطالة الشباب من خريجي التعليم والتكوين املنهي للسيدات والسادة 
الكلمة،  فألحدهم  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

تفضلوا السيد النائب.
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النائب السيد مصط ى تأتأ:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

التعليم  الشباب من خريجي  بطالة  الوزير، نسائلكم عن  السيد 
والتكوين املنهي؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السؤال  هاد  اختيار  على  املحترم  الفريق  وكنشكر  النائب  السيد 
ديال  الخريجين  في صفوف  البطالة  ولكن  إجماال،  بالبطالة  املرتبط 
التكوين املنهي، ال بد أنني نشير في البادية إلى من نتائج البحث الوطني 
للتشغيل، الفصل الثاني من سنة 2019 الصادر عن املندوبية السامية 
انخفاضا  عرف  البطالة  ديال  املعدل  أن  إلى  أشار  الذي  للتخطيط 
ملموسا وصل إلى حدود %8.1 وسجلت تراجعا %1.2عن نفس املدة من 
السنة املاضية، وهذا مهم وأسا�سي، طبعا غادي يقيس هاد الفئة التي 
نتحدث عنها اليوم، هاد الحكومة فهاد املوضوع ديال الخريجين ديال 
التكوين املنهي تشتغل بالكيفية التالية يتم متابعة الخريجين في املسار 
املنهي ديالهم أنا نؤكد نقول أن النسبة التي يتم إدماجها في حدود 9 
أشهر األولى تصل إلى نسبة %62.9 هذا رقم مهم جدا ، في 3 سنين تصل 
النسبة إلى %83.7 هاد 2 ديال األرقام لها داللة كبيرة تؤكد فعال على 
أن الخريجين ديال التكوين املنهي يدمجون بسهولة في سوق الشغل، 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد مصط ى تأتأ:

السيد الوزير، أوال نرحب بوزير شاب واللي من املفروض أنه يعرف 
معاناة الشباب خريجي التعليم والتكوين املنهي، ال نعرف هل تحّملكم 
لهذه املسؤولية هو أعجوبة الزمن أم مهمة ثقيلة، هاد املهمة الثقيلة 
نريد منكم ، السيد الوزير، أن ترفعوا تحديات كبيرة من أجل تشغيل 
الشباب للي جميع اإلحصائيات تقول أن البطالة أصبحت مالزماهم 
بنسبة كبيرة، نريد منكم أن تجددوا برامج التشغيل الذاتي على أساس 
الخطاب امللكي السامي األخير في افتتاح الدورة التشريعية ، والذي حدد 
جاللته على تشجيع املقاوالت الشباب وانفتاح القطاع البنكي لولوج 
واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  وإنشاء  للقروض  الشباب  املقاولين 
كما نريد منكم إعادة النظر في برامج التشغيل، إدماج وتأهيل وتحفيز 
باش ما تكونش فقط برامج بدون مضمون وبدون فعالية في كل جهات 

اململكة، وخاصة الجهة الشرقية، التي تعتبر أفقر جهة على املستوى 
الوطني، هاد الجهة السيد الوزير ال تستفيد من أي �سيء، نسب البطالة 
مرتفعة، الشباب خريجو التعليم والتكوين املنهي، فرص العمل ضئيلة 
جدا عندهم ذلك لضعف النسيج الصناعي والسياحي والبنية التحتية، 
وأن  الواقع،  أرض  على  كبيرة  مجهودات  يتطلب  البطالة  امتصاص 

تعطوا التفاتة...

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد محمد إدعمار:

املنهي  والتكوين  التعليم  لخريجي  بالنسبة  الوزير، صحيح  السيد 
كاين برامج، كاين املتابعة، ولكن كاين واحد الفئة أخرى اللي ما�سي 
من الخريجين، والنموذج في تطوان، فئة عريضة الشباب والنساء اللي 
كيشتغلوا في التهريب املعي�سي مع تقنين ممر سبتة املحتلة هذه الفئة 
برنامج  وبالتالي خصها  الناحية،  هاد  كثيرة جدا من  معرضة ملخاطر 

وخاصها مصاحبة وخاصها تكوين خاص السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبين.

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد النائب، غير كنعاود نذكر بأن الجهة ديال طنجة تطوان هي 
من بين الجهات الثالث اللي عندنا معها شراكة في إطار البرنامج املسطر 
مع البنك الدولي وفيه مبالغ مهمة وإجراءات أساسية كنظن أنها إن 
شاء هللا إيال كملنا هاد البرنامج غنكونو في وضع آخر داخل في الجهة 
عموما وفي تطوان داخل الجهة، أما بالنسبة للبطالة هي معاناة حقيقية 
املغاربة كاملين كيعرفو اشنو هي البطالة وكل واحد منا عندو على األقل 
إيال ما�سي خوه أو ال جارو على األقل عندو قريب منو كيعرف اشنو 
هي البطالة، ما�سي غير أنا اللي كنعرف البطالة بوحدي واملعاناة ديال 
املغاربة تجاهها، ولكن أرقام أنا كنظن األرقام اللي اعطيت قبل قليل 
هي أرقام مبشرة وأنا كنقول لك أن البرامج اللي كنشتغلو عليها إلى حدود 
اللحظة هي برامج مشجعة، طبيعي ما يمكنش، ما كنتصورش غنقضيو 
على البطالة، نوصلو معدل ديال %0 أو ال حتى نقتربو منو ولكن أنا 
كنقول لك على أن البطالة في بالدنا غتبقى تستمر كيما هي في البلدان 
الديمقراطية واملتقدمة اقتصاديا هي مرتبطة بالحركة ديال اإلقتصاد.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، وشكرا لكم على حسن مساهمتكم في هاته الجلسة وننتقل 
للقطاع املوالي وهو القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج، في سؤال 
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أول عن برامج العرض الثقافي املوجه ملغاربة العالم للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

لوضع السؤال.

النائب السيد مصط ى الزيتي:

شك6ا السيدة ال6ئيس،

املقدم  الثقافي  العرض  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
ملغاربة العالم خاصة وأنهم يشكلون أكثر من %10 من ساكنة املغرب، 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السادة النواب من فضلكم، أكرمونا بما تعلمون، الكلمة للسيدة 
الوزيرة للجواب تفضلي.

الشؤون  وزي6  لدى  املنكدبة  الأزي6ة  الأافي،  نزهة  السيدة 
الخارجية والكعاون اإلف6يقي واملغار ة املقيمين بالخارج، املكل ة 

باملغار ة املقيمين بالخارج:

شكرا السيد النائب املحترم، وقبله السيد الرئيس،

السيدات والسادة النأاب املحترمين،

أوال بغيت نتقاسم معكم واحد الشكر وتقدير خاص ألكثر من 10% 

من ساكنة املغرب والذين يعملون بتفاني و بإخالص في تمثيل املغرب 

أحسن تمثيل ، واللذين يعملون بتفاني وبجهد مقدر من أجل تعزيز 

الروابط الدينية والثقافية مع بلدهم األصل، 3 مليون من املغاربة هاد 

السنة اللذين زارو املغرب وحقيقة كان في ذلك صورة كبيرة وشرف 
ومصاري  الذاتية  إمكاناتي  بكل  أخدمهم  أن  لي  شرف  وأنا  للمغرب 

صلب  في  املحترم  النائب  السيد  سؤالكم  املولوية،  بالثقة  ومتشرفة 

الديموغرافية  املتغيرات  مع  خاصة   2021  2016 الحكومي  البرنامج 

السوسيوثقافية اللي كيعرفها جسم مغاربة العالم، اليوم %85 من 

املغاربة إلى %70هم من الشباب، أكثر من 45 منهم 20 منهم ازدادوا 

ببلدان اإلقامة بالتالي هذا يحث ونحن نعمل على أن يكون عرضا ثقافيا 
املحور  املحاور؛  ديال  ثالثة  واحد  على  كنشتغلو  بالتالي  مؤسساتيا، 
األول هو مأسسة العرض الثقافي في إطار هاد البرنامج الحكومي، املحور 

الثاني هو أننا نتوجه إلى رقمنة العرض الثقافي، واملحور الثالث هو أن 

نشتغل على فئة الشباب وفئة األجيال الصاعدة من أجل تثبيت وتعزيز 

الروابط الثقافية ببلدهم األصل.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد فاروق الطاه6ي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، نهنؤك على الثقة املولوية ونتمنى لك التوفيق 
والنجاح في هذا القطاع الحيوي، السيدة الوزيرة يتفق الجميع على 
أهمية الثقافة في السياسات املوجهة ملغاربة العالم، إال أننا انطالقا 
أن  يصعب  الفاعلين  ورصد  للحسابات  األعلى  املجلس  تقارير  من 
نتحدث عن استراتيجية ثقافية مندمجة ناجعة، أوال لتعدد الفاعلين 
املؤسساتيين وغياب آليات التنسيق بين هؤالء الفاعلين، لذلك نقترح 
عليكم السيد الوزيرة نزوال عند تقرير مجلس الجالية أن تشكل وكالة 
لنشر الثقافة املغربية بدول، ملغاربة العالم، السيدة الوزيرة، هناك 
لجنة وزارية مشتركة تنسق مع مديرية التعاون والدراسات في وزارتكم 
املرجو أن تفعل هذه اللجنة، وهناك عدة اتفاقيات مع وزارة الثقافة 
في  الوزيرة،  السيدة  كذلك،  تفّعل  أن  يجب  الوطنية  التربية  ووزارة 
2014 قمتم بدراسة في وزارتكم حول سياسة ثقافية مندمجة تتكون 
من أربعة محاور موزعة على 12 مشروع أو 3 مشاريع، نثمن ما جاء 
في ردكم حول املأسسة والرقمنة والتوجه للشباب، ولكن نتمنى أن 
تفّعل هذه اإلجراءات لنتحدث بالفعل عن استراتيجية ثقافية ناجعة، 
السيدة الوزيرة، هناك غياب استهداف حسب دول االستقبال، الجهد 
مركز فقط في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وهناك غياب على مستوى 
إفريقيا آسيا أمريكا الالتينية والبلدان العربية، السيدة الوزيرة، هناك 

دار املغرب في أمستردام نتمنى أن تفتتح قريبا، السيدة الوزيرة،..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة ثواني، 
ثالث ثواني من التوقيت، تفضلي.

الشؤون  وزي6  لدى  املنكدبة  الأزي6ة  الأافي،  نزهة  السيدة 
الخارجية والكعاون اإلف6يقي واملغار ة املقيمين بالخارج، املكل ة 

باملغار ة املقيمين بالخارج:

شك6ا السيد ال6ئيس،

بالفعل، نحن نعمل أوال على تعزيز منظومة املراكز الثقافية املغربية، 
ستفتح قريبا أمستردام وباريس باإلضافة املركز الثقافي اللي كيشتغل 

اللي هو دار املغرب مونريال، نشتغل أيضا...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، السؤال املوالي هو عن وضعية 
العمال املغاربة بدول الخليج للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة لوضع 

السؤال.
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النائبة السيدة سعيدة آيت بأعلي:

السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات التي اتخذتها وزارتكم لضمان 
الحماية القانونية للعامالت والعمال املغاربة في دول الخليج العربي.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب، تفضلي.

الشؤون  وزي6  لدى  املنكدبة  الأزي6ة  الأافي،  نزهة  السيدة 
الخارجية والكعاون اإلف6يقي واملغار ة املقيمين بالخارج، املكل ة 

باملغار ة املقيمين بالخارج:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على طرح هاد السؤال الهام والحيوي 
بالنسبة لفئة مهمة من املغاربة واملغربيات القاطنين بالدول العربية 
خاص  محور  هناك  أن  تعلمون  كما  عموما،  العربي  الخليج  ودول 
بالبرنامج الحكومي 2016 2021 يهم النهوض بقضايا املغاربة القاطنين 
بالخارج، يهم كذلك الدفاع وحماية مصالح هذه الفئة من املغاربة ، 
في هاد اإلطار الوزارة اشتغلت على إستراتيجية، واشتغلت أيضا على 
باحترام  الوطني  املستوى  على  متدخلين  مع  بشراكة  عملي  مخطط 
للقانون الوطني وأيضا للقانون الدولي على أساس أن التفاوض أيضا 
ومعالجة امللفات تكون على هاد األساس، بالتالي هناك استفادة املغاربة 
مبرمة  اتفاقيات  هناك  اإلتفاقيات،  أحكام  الدول من  بهذه  املقيمين 
استفادو منها بخاصة فيما يتعلق باالستشارة القانونية، ونحن نعمل 
أيضا على تسريع وتنويع وتعزيز هذا العرض فيما يتعلق باالستشارة 

القانونية للمغربيات واملغاربة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للفريق، تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة سعيدة آيت بأعلي:

السيدة الوزيرة، العمال اللي كنتكلمو عليهم والعامالت هم واحد 
املجموعة ديال املواطنين اللي في األصول ديالهم إما من البوادي أو من 
هوامش املدن واللي كيبحثوا على ظروف أحسن باش يحسنوا ظروفهم 
املعيشية، إال أن املعايشة ديال هاد الناس، وكذلك بعض األخبار اللي 
كتوصل كتوصل بأنه ظروفهم عكس ما نقوله اآلن، فهناك أساسا 
العيش ديال العمال اللي كيمشيوا اللي كيشتغلوا أساسا في البناء وفي 
الفالحة كيعيشوا ظروف مزرية كيسكنوا في أماكن هي قريبة من الزرايب 
اإلستغالل  ديال  الوضعية  واحد  كيعيشوا  النساء  الخصوص،  على 
وديال االستنزاف ديال املجهود ديالهم في املنازل وما كيشوفهم إال هللا، 
ألنهم في 4 ديال الحيوط، السيدة الوزيرة، هاد املغاربة املطلوب من 
الدولة أنها تحفظ الكرامة ديالهم، ألن حفظ الكرامة ديال املواطنين 

فيه حفظ لهيبة الدولة ونتمنى أن تأخدو اإلجراءات العملية...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال املوالي وهو عن أوضاع 
للسيدات  بأوروبا،  القانوني  غير  بشكل  املقيمين  املغاربة  القاصرين 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

النائب.

النائب السيد خالد الشناق:

شك6ا السيد ال6ئيس،

كما تعلمون السيدة الوزيرة املحترمة، تعرف بعض الدول األوروبية 
خصوصا فرنسا وإسبانيا تدفق عدد كبير من األطفال املغاربة القاصرين 
غير املصحوبين اللي وصلوا لهاد البلدان بطريقة غير قانونية عبر حافالت 
وشاحنات النقل الدولي أو بوسائل أخرى متسللين من بعض املعابر 
الحدودية، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، هل لديكم برنامج استعجالي 

إلنقاد هاد األطفال وللحد من هذه الظاهرة؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب، تفضلي.

الشؤون  وزي6  لدى  املنكدبة  الأزي6ة  الأافي،  نزهة  السيدة 
الخارجية والكعاون اإلف6يقي واملغار ة املقيمين بالخارج، املكل ة 

باملغار ة املقيمين بالخارج:

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم لهذا السؤال، بالفعل كما 

تعلمون أن هذه الفئة من القاصرين هم غير مرافقين، العنصر الثاني 

هو أنهم كما تعلمون يخضعون إلطار قانوني يختلف من دولة استقبال 

إلى دولة أخرى، املسألة الثانية وهي املوجهة تبعا للتوجيهات امللكية 

السامية التي تحض كل املغاربة وخاصة املغاربة القاطنين بالخارج على 

اختالف وضعياتهم بعناية خاصة، الحكومة ال تذخر ولن تذخر أي جهد 

في الدفاع على املصالح ديالهم، بما يفيد وبما يعود بالنفع على مصالح 

إطالق  على  عملت  الوزارة  هناك  بالتالي  القاصرين،  من  الفئة  هاد 

مشاريع تعاون مع الجمعيات بكل من فرنسا، من إسبانيا، من إيطاليا، 

باإلضافة على التعاون اتفاقي والتعاون القضائي اللي كيكون بين هاد 

املرافقين،  غير  باألطفال  يتعلق  فيما  اإلستقبال خاصة  ودول  الدول 

باإلضافة إلى ذلك كذلك املستوى القانوني وهذا فيه معالجة تضمن 

التعاون للصالح العام البلدين، ثم أيضا التعاون ملا يفيد صالح هذه 

الفئة من املواطنين.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد النائب للتعقيب.
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النائب السيد خالد الشناق:

شكرا السيدة الوزيرة، نثمن املجهودات اللي كتقومو بها، الغاية 
صراحة من طرح هاد السؤال السيدة الوزيرة هو أوال مسألة كرامة 
وطن، ألن هاد املوضوع يهمنا جميعا والسؤال ما موجهش لكم فقط 
اليوم  الوزيرة، بل موجه لجميع أعضاء الحكومة، حشومة  السيدة 
نشوفوا أطفال أبرياء كيعيشوا في في قنوات تصريف مياه األمطار في 
مجموعة من دول أوروبا ومعرضون ألبشع استغالل من طرف مجرمين 
للتنصير،  معرضون  األحيان  بعض  في  وكذلك  إجرامية،  وعصابات 
اليوم، السيدة الوزيرة، احنا هادوك األطفال اللي راهم déjà كاينين في 
الدول األوروبية اللي أعطى هللا اعطاه، احنا بغينا نشوفو اليوم أشنا 
هو البرنامج للحد من تداعيات هاد األزمة، يكفيكم السيدة الوزيرة 
تنتقلو غير للمعابر الحدودية كtanger med وسبتة وبني نصار وتشوفوا 
العدد الكبير ديال وليداتنا اللي مدمنون على املخدرات وكينتظروا فقط 
الفرصة باش يلتحقوا بالديار األوروبية، هاد ال�سي يسائلنا اليوم جميعا 
فين هو الدور داألسرة؟ فين هو دور املجتمع املدني؟ هداك التعاون اللي 
كتديرو مع املجتمع املدني في الدول أوروبية ديروه هنا السيدة الوزيرة..

السيد رئيس الجلسة:

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

الشؤون  وزي6  لدى  املنكدبة  الأزي6ة  الأافي،  نزهة  السيدة 
الخارجية والكعاون اإلف6يقي واملغار ة املقيمين بالخارج، املكل ة 

باملغار ة املقيمين بالخارج:

بالفعل كما قلتم السيد النائب املحترم، هذا يسائلنا جميعا، واعلم 
أن الحكومة ما غتذخر حتى �سي جهد من أجل الدفاع على حقوق هذه 
الفئة من القاصرين سواء اللي غير مرافقين في بلدان استقبال أو اللي 
أيضا اللي غير مرافقين في بعض املناطق ديال العبور، األساس واملنطق 

الذي يحكم هذا التعامل هو مصلحة هذه الفئة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، السؤال األخير في القطاع وهو 
النواب  والسادة  للسيدات  الدستور  من   17 الفصل  بتفعيل  يتعلق 
النائبة  السيدة  تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين 

املحترمة.

النائبة السيدة لطي ة الحمأد:

شك6ا السيد ال6ئيس،

أعتذر عن رداءة الصوت نتيجة وعكة صحية، السيدة الوزيرة، 
العالم  مغاربة  مازال   2011 دستور  إقرار  على  سنوات   8 مرور  بعد 
محرومين من حقوق املواطنة الكاملة بما فيها حق الترشيح والتصويت 

في اإلنتخابات املحلية والجهوية والوطنية وهو الحق الذي أقره الفصل 
17، لذا نسائلكم هل هناك إرادة حقيقية لدى هذه الحكومة بتفعيل 
الفصل 17 في أفق اإلنتخابات التشريعية 2021، وماذا أعدت لذلك 

على مستوى القوانين التنظيمية واملقترحات التدبيرية؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جاوبكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

الشؤون  وزي6  لدى  املنكدبة  الأزي6ة  الأافي،  نزهة  السيدة 
الخارجية والكعاون اإلف6يقي واملغار ة املقيمين بالخارج، املكل ة 

باملغار ة املقيمين بالخارج:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على طرح هذا السؤال الحيوي، أوال 
كما ال يخفى عليكم على السادة والسيدات النواب املحترمين أن اململكة 
املغربية تولي اهتماما كبيرا لهاذ الفئة من املغاربة القاطنين بالخارج 
وبالقضايا ديالهم، وبالفعل الحقوق املدنية السياسية كانت في صلب 
نقاش قوي عميق عرف على مدى 8 سنوات دينامية قوية كانت أيضا 
موضوع توجيهات في الخطب امللكية السامية، أريد فقط أن أصحح 
األمر ال يهم الدوائر املحلية والدوائر الجهوية يهم الدوائر التشريعية تعّزز 
هاذ الخيار وهاذ الدينامية اللى خاضها النسيج العمل الجمعوي بالخارج 
وبالداخل، كذلك الجمعيات املغربية بالداخل األحزاب السياسية على 
أيضا بخصوص  الجميع ويخوضه والزلنا  التمرين ال زال  تمرين هذا 
تفعيل الفصل 17 كما جاء في سؤالكم أن هاذ املطلب هو أيضا ليس 
فقط في بعده احنا ما كنتكلموش على السقف الدستوري ألن السقف 
الدستوري اليوم يؤطرنا جميعا، كنتكلمو على التفعيل ديالو فيه تراكم 
فيه دينامية وسيبقى مفتوحا إلى حدود األفق الذي وجب الوصول إليه 

والتوافق الوطني حول اإلجراءات الالزم اتخاذها.

السيد رئيس الجلسة :

الكلمة لكم السيدة النائبة للتعقيب تفضلوا.

النائبة السيدة لطي ة الحمأد:

السيدة الوزيرة، نتحدث عن اإلنتخابات في بلدان اإلقامة قد نتفّهم 
وجود صعوبات لوجيستيكية بسبب وجودهم في أكثر من 100 بلد، لكن 
هذا ال يعفي الحكومة من مسؤوليتها في البحث عن حلول وتوفير وسائل 
لتحقيق هذا الحق الدستوري انطالقا من بلدان اإلقامة، وذلك بعيدا 
عن منطق التجاذبات السياسية والترضيات الحزبية ألن منظومة مغاربة 
العالم تخترق كل التيارات وكل اإلنتماءات، لقد تعب مغاربة العالم من 
وضع الترقب الذي طال في انتظار استكمال مواطنتهم و كذلك اآلن حان 
وقت رفع التهميش السيا�سي الذي يطالهم في ألن تفعيل الفصل 17 
وتنزيل مقتضيات باقي الفصول املتعلقة بمغاربة العالم ودعم تمثيليتهم 
في جميع هيئات الحكامة واملؤسسات الدستورية باململكة صار ضرورة 
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بتغييب  تقوم  أن  املغربية  للديمقراطية  يمكن  إذ ال  قصوى وملحة، 
شريحة أساسية من املغاربة تتعدى 5 ماليين مواطن، وحرمانهم من 

املساهمة في مسلسل البناء الديمقراطي.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، رد السيدة الوزيرة في بضع ثوان 
إذا كان هناك تعقيب إضافي أوال؟ هناك تعقيب إضافي من.املجموعة 

النيابية، تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة ث6يا الصقلي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيدة الأزي6ة املحترمة،

املواقف  على  النيابية  املجموعة  بإسم  نأكد  نبغي  اإلطار  هاد  في 
الثابتة لحزب التقدم واالشتراكية، فيما يخص حقوق مغاربة العالم 
وفي مقدمتها التمثيلية السياسية في املؤسسات املنتخبة وفي مؤسسات 
أفضل  إليجاد  تشاوري  مسلسل  إطالق  إلى  وندعو  كذلك،  الحكامة 

الحلول..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل 
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا.

النائب السيد سليمان العم6اني:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيدة الوزيرة، ال بد أن نحيي جاليتنا املحترمة ونعتز بها على دورها 
بالوكالة أصبح  التصويت  بأن  نقول  أن  اليوم يجب  وعلى مواطنتها، 
محدودا ولم يعد له قيمة، يجب أن نتوجه إلى تفعيل الفصل 17 ديال 
ضمان حق لجاليتنا املحترمة من أجل الترشيح والتصويت انطالقا من 
بلدان اإلقامة، هذا سؤال كبير يجب أن نجيب عليه جميعا نحن كل 
مكونات هاد املجلس مع الحكومة مع وزارة الداخلية معكم السيدة 
الثقة  تعزيز  ديال  لجاليتنا  إيجابية  رسالة  نصيفطو  باش  الوزيرة، 
وجاليتنا، الحمد هلل، عندها من اإلمكان باش تعبأ وتنخرط معنا في 

االستحقاقات ديال البلد ديالنا، إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:

على  للرد  الوزيرة  للسيدة  الكلمة  آخر،  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيبات، تفضلوا.

الشؤون  وزي6  لدى  املنكدبة  الأزي6ة  الأافي،  نزهة  السيدة 
الخارجية والكعاون اإلف6يقي واملغار ة املقيمين بالخارج، املكل ة 

باملغار ة املقيمين بالخارج:

ملغاربة  الثقة  رسائل  جميع  ترسل  لكي  معبأة  املغربية  الحكومة 
العالم، وأنا في أول الصف، ثانيا كما قامت األستاذة والسيدة النائبة 
لجميع  التشاركية  فيه  هادئ  عميق  واسع  نقاش  خصنا  املحترمة، 
املؤسسة  أيضا  اإلستشارية  املؤسسات  الحكامة  هيئات  مؤسسات 
باملنظومات  يتعلق  فيما  خاصة  التشريع  صلبها  في  الذي  التشريعية 
عموما، وكذلك تفعيل الفصل 17 في أفق الوصول إلى رؤية واضحة 
وتصور مكتمل مندمج وذامج لجميع يمكننا من خلق توافق وطني و 
نوصلو إلى إجراءات اللي كتفّعل الفصل 17 اللي هو مقت�سى دستوري 
ناطق، وبالتالي ما كتناقشوش على املقت�سى الدستوري الذي هو الحمد 
والخارج،  الداخل  ملغاربة  اكتسبناها جميعا  التي  املكتسبات  من  هلل 

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

في  مساهمتكم  حسن  على  لكم  وشكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع املوالي وهو قطاع التضامن والتنمية 
ذوي  تمدرس  عن  أولهما  سؤالين،  في  واألسرة  واملساواة  اإلجتماعية 
االحتياجات الخاصة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد محمد احأيط:

والتي  اتخذت  التي  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  الوزيرة،  السيدة 
الخدمات  إلى  الولوج  الخاصة من  لتمكين ذوي االحتياجات  ستتخذ 

التعليمية والتربوية؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

السيدة جميلة املصلي، وزي6ة الكضامن والكنمية االجكماعية 
واملساواة واألس6ة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

قبل  أوال  املهم،  السؤال  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الجواب عن موضوع يعني اإلهتمام باألطفال في وضعية صعبة من أجل 
التمدرس، ال بد أن نشير إلى أن بالدنا اليوم الحمد هلل عرفت تقدما مهما 
فهاد امللف، خاصة في اإلطار العام فنحن نتوفر، نحن من البلدان التي 
تتوفر على قانون إطار في مجال اإلعاقة، نحن من البلدان التي لديها 
نتوفر على مخطط  نحن كذلك  اإلعاقة،  في مجال  سياسة عمومية 
الحكومي  البرنامج  واللي  جدا  املهم  اإلطار  هذا  طبعا  لإلعاقة،  وطني 
البشرية  التنمية  مجال  في  مهمة  مقتضيات  يتضمن   ،2021-2016
والتماسك األسري اللي كتصب في هاد اإلطار، اليوم موضوع التمدرس 
ال بد أن نقر أن هناك مجهودات كبيرة بدلت لألشخاص في وضعية 
إعاقة وخاصة األطفال، وطبعا هناك تحديات ال بد أن نتعاون جميعا 
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من أجل تحقيقها، بداية نبغي نأكد بأن هاد املوضوع االختصاص فيه 
لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، السيد الوزير راه معنا، وبالتالي 
اليوم مع إنزال القانون اإلطار مع الرؤية اإلستراتيجية 2015 2030 
هناك مقتضيات القانون اإلطار التي تؤكد على حق هذه الفئة في الولوج 
إلى التعليم، ألنه بالتعليم غادي نضمنو اإلندماج ديال هاد الفئات في 

املجتمع.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

النائب السيد محمد احأيط:

السيد الأزي6ة املحترمة،

إدماج  برنامج  حصيلة  فإن  عنها  تحدثتم  التي  املجهودات  رغم 
األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة في منظومة التعليم والتربية ال ترقى 
إلى طموحنا جميعا ، وال تنسجم ومع الوثيقة الدستورية اللتي تكفل 
الحق في التعليم للجميع ودون تمييز، كما أن هذه الحصيلة املقلقة 
ال تساير املواثيق واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها بالدنا، لدا 
والتعجيل  اإلسراع  بضرورة  املحترمة  الوزيرة  السيدة  نطالبكم  فإننا 
بتوفير البنيات التحتية الضرورية الستقبال األطفال ذوي اإلحتياجات 
الخاصة داخل املدارس العمومية، وحسب البرامج املعمول بها رسميا 
تربوية  مؤسسات  داخل  أو  املتوسطة  أو  الخفيفة  لإلعاقة  بالنسبة 
خاصة بالنسبة لدوي اإلحتياجات لدوي اإلعاقة العميقة، كذلك تقوية 
التربية  في مجال  واملكونين  التربوي  والتفتيش  التدريس  هيئة  قدرات 
الدامجة والتحسيس والتوعية بحق األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 
في تربية ذامجة جيدة، السيدة الوزيرة املحترمة، هذه الفئة تعاني في 

صمت وخاصة في العالم القروي، ويعاني معهم أولياء األمور.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائبة السيدة ثأرية ف6اج:

ممتاز،  مؤشرات  وكأفكار  هو كشعار  الخاصة  اإلحتياجات  لدوي 
الواقع كيقول غير ذلك ، ولكن هل هناك وسائل  ولكن مع األسف 
كفيلة لتحقيق هذا الحق وعلى رأسها وسيلة النقل؟ هناك بعض املدن 
كمدينة فاس اللي ألغت املجانية ديالها ودارت واحد الحواجز فوالدية 
للحافالت،  الولوج  من  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  أن  كنتمنع  اللي 
السيدة الوزيرة، وهذا، مع األسف، هاد الحواجز ما كتحترمش الكرامة 
داإلنسان، السيدة الوزيرة رغم أن هناك واحد الحكم قضائي باش 
يلغي هاد الحواجز، ولكن مع األسف ال زالت هناك حواجز، هنا هاد 
املسائل، السيدة الوزيرة، كتضرب في العمق املواثيق الدولية وكذلك 

حقوق اإلنسان، ما رأيكم في هاد الحالة الشاذة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد 
على التعقيبات.

السيدة جميلة املصلي، وزي6ة الكضامن والكنمية االجكماعية 
واملساواة واألس6ة:

في  موضوع  وهذا  التفاعل،  هذا  على  النواب  السادة  لكم  شكرا 
الحقيقة هو موضوع مهم ألن ما�سي فقط شأن ديال الوزارة، ولكن 
باألطفال  يعني،  واالهتمام،  النهوض  قضية  ألن  مجتمعي  شأن  هذا 
اللي هم في وضعية إعاقة وتمدرسهم هذا شأن مجتمعي مفروض أن 
ننخرط فيه جميعا، واحنا اليوم السياسة العمومية املوجودة تحتاج 
فعال إلى التقائية بين مختلف املتدخلين، اإللتقائية من أجل النجاعة، 
وهاد اإللتقائية، إن شاء هللا، يعني، في امليزانية، أثناء عرض امليزانية 
سنتقدم بمجموعة من املقترحات في هذا الشأن وأنا متفقة مع السيد 
النائب أنه كاين إنجاز، ولكن ما زال نطمح إلى، يعني، أكثر والدليل على 
ذلك أنه انتقلنا من قسم واحد، السيد النائب، كان عندنا قسم واحد 
في التسعينات، اليوم عندنا 700 قسم دامج، هذا كيعني أن بالدنا في 

تطور مستمر فهاد املوضوع واحنا معكم..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ونمر إلى السؤال املوالي وهو املتعلق بضعف 
إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  الدعم  برنامج  من  املستفيدين  عدد 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب لوضع السؤال.

النائب السيد سليمان حأليش:

شك6ا السيد ال6ئيس،

حول  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  كشف  الوزيرة،  السيدة 
صندوق دعم التماسك اإلجتماعي عن جملة من املالحظات حول تدبير 
برنامج دعم األشخاص في وضعية إعاقة، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة 
عن اإلجراءات والتدابير املتخذة لتقوية عدد املستفيدين من برنامج 

الدعم املوجه لألشخاص في وضعية إعاقة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جوابكم السيدة الوزيرة، تفضلوا.

السيدة جميلة املصلي، وزي6ة الكضامن والكنمية االجكماعية 
واملساواة واألس6ة:

نعم أوال السيد النائب املحترم، ما�سي أوال السيد النائب املحترم 
ما�سي هذا السؤال اللي توصلنا به، السؤال الذي توصلنا به مع ذلك 
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غادي نجاوبك ما�سي إشكال، ولكن ما�سي هذا هو السؤال اللي توصلنا 
به، توصلنا بسؤال آخر متعلق بأننا خاصنا نساهمو يعني في التأخر في 
عملية ديال طعف عدد املستفيدين من الدعم لألشخاص في وضعية 
إعاقة هذا هو السؤال، بالنسبة لهاذ السؤال املتوصل به، كنأكد يعني 
في جزء منو ماقلته فنصف من السؤال السابق أن اليوم في بالدنا هناك 
سياسة مرتبطة باألشخاص في وضعية إعاقة بل أكثر من ذلك نحن 
اآلن نشتغل إلخراج مخطط من أجل ضمان يعني الدعم لألشخاص في 
وضعية إعاقة، طبعا أنتما كتعرفو أن هاذ املوضوع فيه إشكاالت من 
الناحية التقنية وهو نميزو اإلعاقات، أنواع اإلعاقات في املغرب، ألن 
اإلعاقة ما�سي وحدة، كاينة اإلعاقة العميقة، كاينة اإلعاقة الخفيفة، 
فاليوم احنا وهاذ الدراسة مهمة جدا، احنا في مراحلها يعني متقدمة 
جدا باش يكون عندنا الصورة واضحة ثم باألعمار، ثم باألعمار ألن 
يمكن نتكلم على إعاقة عميقة ولكن في أي عمر من األعمار، وكتعرفو 
بأن اإلعاقة اليوم في اإلحصائيات الوطنية أحيانا كيتم الخلط ما بين 
اإلعاقة على مستوى األطفال وإعاقة املسنين، فإذن البد من ضبط 
هاذ يعني ضبط الفئات اللي هي معنية باإلستفادة، واحنا كنشتغلو 
على هاذ املوضوع وإن شاء هللا قريبا غادي يكون يعني غادي نعلنو على 
بعض املبادرات في هذا الشأن. وبالنسبة لصندوق التماسك اإلجتماعي 
طبعا هذا صندوق كان من اإلنجازات الكبيرة التي أنجزت في 2015، 
واللي باملناسبة كيقدم خدمات مهمة بالنسبة لألرامل، األرامل اللي يوم 
وصلنا لتقريبا 100 ألف مستفيدة من هاذ الصندوق، النساء األرامل، 
وأكثر من 170 ألف طفل يستفيدون من هذا الصندوق، هذا إنجاز كبير 
وكبير جدا، وطبعا تمويله من هذا الصندوق اللي ما يمكن لينا كمغاربة 

جميعا إال..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، هل من تعقيب؟ تعقيب الفريق تفضلوا.

النائب السيد سليمان حأليش:

شكرا السيدة الوزيرة، يعرف املغرب وضعية سوسيو ديموغرافية 
مقلقة من حيث ارتفاع عدد األشخاص في وضعية إعاقة، حيث يبلغ 
عددهم سنة 2014: مليون و700 ألف نسمة، كما أن أسرة من أربع 
الناظور  إقليم  يعرف  الوزيرة  السيدة  باإلعاقة،  معنية  مغربية  أسر 
نسبة انتشار اإلعاقات تقدر ب%3,1 متجاوزا املعدل الوطني، كما أشار 
تقرير املندوبية السامية للتخطيط سنة 2017، السيدة الوزيرة، يحظى 
األشخاص في وضعية إعاقة برعاية ملكية سامية، كما أن الدستور 
املغربي في الفصل 34 ينص على ذلك من خالل إعادة تأهيل األشخاص 
الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية، لذا يجب اإلهتمام 
التدابير  التخاذ  تدبير  أول  خالل  من  إعاقة  وضعية  في  باألشخاص 
املناسبة من أجل استهداف مباشر لألشخاص في وضعية إعاقة، الرفع 
من الغالف املالي املخصص للتمدرس األشخاص في وضعية إعاقة، 

صرف املنح املالية للجمعيات الفاعلة في مجال اإلعاقة في أجلها، توزيع 
منصف للجمعيات الفاعلة في مجال اإلعاقة حسب الجهات، تشجيع 
الجمعيات الفاعلة في مجال اإلعاقة أو اإلجراء اللي هو أهم هو أننا 
خاص هاذ الناس يكون عندهم واحد املدخول قار، هاذ مليون و700 
ألف خاص يكون عندهم social ،chomage اللي غياخذوه كل شهر 

باش غينفعهم في..

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد محمد صديقي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

شكرا السيدة الوزيرة على املجهودات التي قامت وتقوم بها الوزارة 
لهذه الفئة من املواطنين، والتي تستحق منا أكثر إسوة بما تحقق لهذه 
الفئة على املستوى العالمي وأرجو وأطلب من السيدة الوزيرة أن تدرس 
إمكانية املساهمة املادية لحل إشكالية مجانية النقل الحضري بالنسبة 
لهذه الفئة، ونحن بدورنا على املستوى املحلي سنعمل ما في وسعنا 
للمساهمة في الحل العملي الذي ير�سي هذه الفئة العزيزة دون مزايدة 

سياسية، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ في بضع ثواني 15 ثانية تفضلوا 
السيد النائب.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي:

السيدة الوزيرة، في عهد السيدة الوزيرة السابقة كان اسم الوزارة 
�سي  تقلب  اإلجتماعية،  والتنمية  والتضامن  األسرة  وزارة  ديالكم 
حاجة، والت وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة 
في األخر، حيدتوها من األول ودرتوها في األخير، رجعت للمرسوم هو 
les tampons والسميات واالوراق،  الفلوس دابا ف  هو، ختخسرو 

غتخسرو هاد ال�سي كامل تعاودوه، اشنو هو املفهوم ديال هاد ال�سي..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
قدامك،  التوقيت  هاهو  التعقيبات،  على  للرد  الوزيرة  السيدة  لكم 

تفضلي.

السيدة جميلة املصلي، وزي6ة الكضامن والكنمية االجكماعية 
واملساواة واألس6ة:

اإليجابي، ألن فعال هاد  التفاعل  النواب على هذا  السادة  شكرا 
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املوضوع ديال األشخاص في وضعية إعاقة اليوم يسائلنا جميعا، هو 
السياسات  تنسيق  الوصية على  الوزارة  أو  الحكومة  في  ما�سي فقط 
العمومية، ولكن كذلك الجماعات الترابية اليوم يمكن يكون عندها دور 
كبير في التخفيف من الكثير من املعاناة، اليوم اإلحصاءات اللي تقدم بها 
السيد النائب، غادي تجي مناسبة وغادي نعطيوكم اإلحصاءات اللي 
هي مضبوطة فعال، وغادي نعطيو كذلك اإلحصاءات في مجال يعني 
اإلعاقات الثقيلة في املغرب، وغادي نعطيو إحصاءات فمجال األسر 
اللي عندها أمثر من معاق، وأنا بالنسبة لي هذا واحد املعيار مهم على 
مستوى األسر والتحمل ديالها، شكون االسر لي عندها أكثر من طفل 
معاق، وكتاخذ على العاتق ديال هاد النفقات، فإذن غتجي مناسبة 
وناقاو هاد ال�سي بالتفاصيل، فقط اإلرادة السياسية موجودة، هاد 
الحكومة، حكومة عبرت على أن إلتزاماتها يعني السياسة اإلجتماعية 

هناك التزامات كبيرة فهذا الشأن، وبالتالي..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا لكم على حسن مساهمتكم في هاته 
الجلسة، وننتقل للقطاع املوالي وهو قطاع التربية الوطنية والتكوين 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، في سؤالين: أولهما، عن املساطر 
املعتمدة لإلستفادة من برنامج »تيسير«، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب لوضع السؤال.

النائب السيد اسماعيل البقالي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

»تيسير«  برنامج  من  اإلستفادة  وطرق  املعتمدة  املساطر  حول 
نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب، تفضلوا.

السيد سعيد ومزازي وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

السيد ال6ئيس املحترم،

مناسبة  هادي  السؤال،  هذا  على  شكرا  املحترم،  النائب  السيد 
كتيحوها لنا باش نشيدو بهاد البرنامج، اللي حقيقة كيمنح لواحد العدد 
د األسر، وال سيما في العالم القروي، مناسبة لتمدرس األطفال ديالهم، 
أريد أيضا أن أتطرق إلى التوسيع اللي تم بالنسبة لقاعدة املستفيدين، 
كنا في واحد اإلستفادة، بالنسبة للمناطق القروية، الجماعات القروية 
الهدر  في   8% الفقر،  في   30% أكثر من   ، املعايير  اللي عندهم واحد 
املدر�سي، وخصها تكون جماعة قروية ديال املبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية، ومرينا، بعد التنفيذ التعليمات السامية، إلستعمال واعتماد 
املعايير األخرى، وال سيما حاملي بطاقة »راميد«، واليوم مرينا من 700 
ألف مستفيد إلى مليون و800 ألف مستفيد، وهاد الدخول هذا وصلنا 
ل مليون و900 ألف، وربطنا هاد البرنامج بالحد من الهدر املدر�سي، 
لهذا عنينا به فين عندنا املستويات العالية ديال الهدر املدر�سي؟ العالم 
لإلعدادي،  بالنسبة  الحضري  والعالم  لالبتدائي  بالنسبة  القروي 

واليوم..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب تفضلوا.

النائب السيد اسماعيل البقالي:

وقع جد  »تيسير«  البرنامج  لهذا  كاين  لقد  الوزير،  السيد  شكرا 
إيجابي على ساكية مجموعة ديال الجماعات، بعد اعتماد هذا املشروع 
من طرف حكومة السيد عباس الفا�سي، وبعد تثمينه من طرف صاحب 
الجاللة، نصره هللا، وتعميمه على جميع التراب الوطني، إال أنه املساطر 
من  العديد  البرنامج ستطرح  هذا  من  اإلستفادة  أجل  من  املعتمدة 

التساؤالت، وخصوصا فيما يخص بطاقة راميد، كيف نوازي برنامج 

فاشل اللي هو بطاقة راميد، بشهادة الجميع، مع برنامج طموح اللي هو 

»تيسير«؟ وهي قمة التناقض في نظر ي، كذلك برنامج راميد فيه حتى 

صو 120 درهم لكل طفل باش يستافدو من 
ّ
الناس ديال الهشاشة تيخل

 80 درهم برنامج تيسير، يعني كنعطيوهم باليمين وتاخذو ليهم 
ّ
60 وال

بالشمال، كيف يعقل السيد الوزير أن األرامل واملطلقات ال يستفدن 

من هاذ البرنامج بدعوى تعدد البرامج، هي حالل علينا وحرام عليهم، 

السيد الوزير، هناك مجموعة من األعوان الذين يتقاضون ألف حتى 

ل 1500 درهم ليستغلوا من طرف شركات املناولة واللي عندهم الدخل 

محدود، عندهم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ نمر 

للسؤال املوالي وهو املتعلق باستفادة الطلبة من السكن الجامعي برسم 

السنة الجامعية 2019-2020 للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة لوضع السؤال.

النائبة السيدة زهأر الأهابي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 

املوسم  لهذا  الجامعي  السكن  الطلبة على  لتسهيل حصول  وزارتكم 

الدرا�سي؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد سعيد ومزازي وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس املحترم،

السيدة النائبة املحترمة كان سبق لي األسبوع املنصرم أن أجبت على 
هذا السؤال وهذا مناسبة أيضا للتأكيد على املجهودات اللي كتقوم بها 
الدولة إلحداث واحد العدد ديال األحياء الجامعية، كنا فواحد الوتيرة 
ديال حي جامعي في السنوات األخيرة سنويا واليوم إن شاء هللا غنتقلو ل 
2 ديال األحياء باش يمكّنا نستاجبو للطلب ديال الولوج لإليواء بالنسبة 
للطلبة، املعايير هي معايير واضحة هو أوال الدخل السنوي لألبوين عدد 
األبناء تحت الكفالة ديال األباء التفوق العلمي املستوى الدرا�سي، واليوم 
أيضا واحد العدد ديال الفئات ديال الطلبة هما معنيين كمكفولي األمة 
املتخلى عنهم اليتامى ذوي اإلعاقة وأبناء املقاومين وجيش التحرير، 
اللي ضروري هي الطلب ديالكم ملنح الطلبة املنحدرين من أقاليم من 
مناطق قروية االستفادة أكثر، هو فاش كنديرو إحصاءات تقريبا 80% 
املستفيدين من األحياءهما منحدرين من مناطق قروية، لهذا البد أيضا 
لوه السنة املقبلة هو واحد 

ّ
نا ندخ

ّ
من إضافة واحد املعيار اللي غادي يمك

نسبة التوزيع بين األقاليم على مستوى الجهة، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للفريق تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة زهأر الأهابي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير، في كل بداية موسم درا�سي كنلقاو راسنا مضطرين 
ديال  الواقع  الجامعية  األحياء  ديال  الواقع  السؤال ألن  هاذ  نطرحو 
الطلبة اللي العدد ديالهم كبير متوافدين على الجامعات و التعليم العالي 
مقارنة مع أحياء الجامعة كنلقاو بأن هناك ما كاينش واحد التناسب 
بين عدد الطلبة اللي كيجيو كل عام وبين األحياء الجامعية اللي كاينة، 
جديدة  جامعية  نواة  إحداث  كل  مع  كّناش  ما  إيال  الوزير،  السيد 
 يتوسع ألن الواقع السيد الوزير هاذ 

ّ
خص يتحدث معها حي جامعي وال

اإلجراءات اللي هضرتو عليها وهاذ املساطر اللي هضرتو عليها السيد 
الوزير الواقع يفّندها عالش؟ ألن كنلقاو نسبة كبيرة حالم ديال التعليم 
الجامعي خصوصا الوافدين من العالم القروي والفئات الفقيرة كنلقاوه 
كيضيع، ألن هذا سبب مباشر في الهدر الجامعي هوالسكن الجامعي، ألن 
السيد الوزير كنلقاو بأن هناك فئات ميسورة ربما كنلقاو األبناء ديالهم 
في الجامعات واللي هذا حقهم، في مقابل الفئات الفقيرة والفئات الهشة 
 ذاك 

ّ
والوافدة من العالم القروي كيتّم إلجراءات املسطرية املعقدة أو ال

التسجال اإللكتروني اللي ما كيكونش في متناول الجميع، خصوصا على 
الضغط اللي كاين، نتمنى السيد الوزير أن الوزارة ديالكم تزيد تعّمق 
النظر فهاذ اإلشكال اللي هو مرتبط بكرامة الطالب بالتمدرس ديالو 
وباستمرار ديال هاذ الحق اللي هو الحق في التمدرس الجامعي، السيد 

الوزير نتمنى لكم التوفيق، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ الفريق االستقاللي 
تفضل عفوا فريق التجمع الدستوري تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة خديجة الزياني:

شك6ا السيد ال6ئيس،

السيد الوزير كيما كنعرفو جميع على أنه تكلمنا فعال في األسبوع 
املا�سي على املنح، ولكن البد أن نؤكد ونبغي نقول لك السيد الوزير واحد 
املجموعة ديال الطلبة والطالبات بعمالة املضيق -الفنيدق كيعيشو 
استياء وغضب شديد بسبب عدم استفادتهم من املنح الجامعية، احنا 
السيد الوزير يعني كنطلبو منكم في فريق التجمع الدستوري على أنكم 
تشوفو بعين الرحمة فهاد الطلبة والطالبات، وأنكم تتكرمو فهاد السنة 
املاضية بإضافة حصص لكل الطلبة املغاربة باش حتى هما يستافدو. 
كتعرفو السيد الوزير على أن عمالة املضيق -فنيدق تحديدا كيعيشو 
الناس ديالها من التهريب، وكتعرفو بأن مؤخرا باب سبتة كانت مغلقة، 
وأن الركود التجاري اللي كتعرفو املنطقة هو رهيب لم تشهده املنطقة 
من قبل.. وبالتالي أغلب هؤالء الطلبة والطالبات كينحدرو من هاد 

األسر الهشة الضعيفة.

السيد رئيس الجلسة:

للفريق اإلستقاللي،  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائبة،  شكرا السيدة 
تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة رفيعة املنصأري:

تلميذات وتالميذ من أعالي جبال  الوزير، علما بأن كاين  السيد 
الريف: تارغيست، كتامة، إيساغن، تابرانت، بني بشير كيعانيو الفقر 
بجامعة  الجامعي  الحي  من  استفدو ال  ما  املسافة،  وبعد  والهشاشة 
عبد املالك السعدي بتطوان أوال بطنجة، وال من املنح الدراسية، علما 
بأنهم يستحقون اإلستفادة من الحي الجامعي، من املنح الدراسية. لهذا 
نطالبكم بتسريع إنشاء النواة الجامعية بإقليم الحسيمة، لفك هذا 

الحيف على سكان هاد..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب.
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النائب السيد حسن حارس:

السيد الوزير، غير باملناسبة السيد الوزير، فاملوقع ديال سطات، 
هناك واحد البناية ديال الحي الجامعي ما كتمالتش هادي سنوات. دارو 
les grands oeuvres ولكنla.finition مازال ما كامالش، رغم أنه كاين 
إشكال حقيقي ديال إيواء الطلبة. وباملناسبة بغينا نلتمسو منكم أنه 

تكملو لنا الالئحة ديال املستحقين ديال املنح.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد شق6ان ومام رئيس ال 6يق االشتراكي:

السيد الوزير، حنا عارفين العرض أقل من الطلب. هذا إشكال 
بطبيعة الحال، لكن هاد املعايير اللي تحدتثو عليها خصها تحترم أوال. 
ما كاينش �سي فئات اللي تكون محظوظة واللي يكون فحقها االستثناء، 
في إطار املساواة بين املواطنين واملواطنات. ثانيا، الطلبة ديال املاستر، 
ديالهم  فالسنوات  كيقراو  كيتفوقو،  الطلبة  بعض  أن  يعقل  كيف 
الجامعية وملي كيطلع املاستر، واش ياخد الحي وال ما ياخدوش. خص 
تكون بشكل أوتوماتيكي. اللي نجح خدا اإلجازة ديالو ونجح فاملاستر، 
يبقى كيستافد من الحي، ما يبقاوش يدفع امللف ديالو من جديد. شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد سعيد ومزازي وزي6 التربية الأطنية والككأين املنهي 
والكعليم العالي والبحث العلمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

الى اسمحتيو السيد الرئيس غادي نجاوب ما�سي بالترتيب، بالنسبة 
لهاد النقطة األخيرة، اليوم %70 اللي كياخدو الحي، بالنسبة لإلجازة 
20، بالنسبة للماستر 10 وبالنسبة للدكتوراه، فهاد املعيار اعتمدناه 
بالنسبة للمنح اللي عندو املنحة فاملستوى ديال اإلجازة، كياخد املنحة 
فاملاستر، ولكن بالنسبة لألحياء، كاين مشكل كبير ديال الطلب املتزايد، 
اليوم عندنا تقريبا59.000 اللي كنستطعو نمنحو لهم هاد الخدمة، 
علما أن القطاع الخاص أيضا، كيوفر واحد 20.000 إضافية، 80.000 
درهم لكل حي سنويا، 160 مليون اللي كنرصدو كميزانية سنوية بالنسبة 
إلنشاء وإحداث..، و50 مليون درهم بالنسبة ل2 ديال األحياء، ميزانية 

هامة، لهذا احنا كنمشيو إنشاء هللا، سنة مع سنة.

متعددة  كلية  مؤسستين:  خلق  إعتماد  تم  للحسيمة،  بالنسبة 
قامرة،  فآيت  إنشاء هللا،  يكون  اللي غادي   L›ENCG و  التخصصات 

وغنخلقوا واحد مدينة جامعية، حنا في طوراقتناء األرض إن شاء هللا، 
واحد الوعاء عقاري ديال 50 هكتار في آيت قامره، وغادي يتم إحداث 
هذه املؤسسة، بالنسبة لسطات، كاين مشكل مع املقاول، والقضية 
في املحكمة، ونطلبو هللا نخرجوها من القضاء، باش يمكن لنا نباشرو 

العمل ديالنا، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وننتقل إلى القطاع األخير في هذه الجلسة أيضا، وهو قطاع 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، في سؤال واحد عن دور مؤسسة محمد 
الدينيين، للسيدات  للقيمين  باألعمال اإلجتماعية  للنهوض  السادس 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب اللي وضع السؤال.

النائب السيد محمد عبد الحق:

شكرا لك السيد الرئيس،

السيد الوزير، هنيئا لك بإعادة الثقة املولوية، عن حصيلة مؤسسة 
الوزير،  السيد  نسائلكم  الدينيين؟  للقيمين  اإلجتماعية  األعمال 
أجل ضمان  من  اتخاذها  تعتزمون  التي  التدابير  هي  ما  وبالخصوص 
اإلجتماعي؟  والتأمين  الخدمات  التأمين من  الفئة من  استفادة هذه 

وشكرا لكم السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا السيد الوزير.

السيد وحمد الكأفيق، وزي6 األوقاف والشؤون اإلسالمية:

بسم هللا ال6حمن ال6حيم.

السيد ال6ئيس املحترم،

السيدات والسادة النأاب املحترمأن،

أمير  املحترم وفريقكم، من سابق عناية  النائب  السيد  أشكركم 
املؤمنين أعزه هللا بالقيمين الدينيين، أمره بتخصيص مؤسسة محمد 
بمقت�سى  الدينيين  للقيمين  اإلجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس 
الظهير الشريف مكرر 9 أبريل/ 9 ربيع األول 1431 موافق 23 فبراير 
2010، وهي مؤسسة مستقلة تحت الرئاسة الشرفية لجاللته، باشرت 
بابها قدر  في  بالتجربة  لها رصيد مشكور  اإلجتماعية وصل  خدماتها 
ميزانيتها لهاذ العام 125 مليون درهم، 326 ألف، عدد املستفيدين 91 
ألف بين إمام وخطيب ومؤذن ومنظف وحارس وواعظ رسمي وعاجز، 
مع إدارة أعمال وفق أحدث أساليب التدبير، مجاالت..، إعانة العجز، 
إعانة الوفاة، إعانة عيد األضحى، إعانة الزواج، إعانة التمدرس، منحة 
التفوق، إعانة السكن، مساعدة استثنائية على مشاريع مدرة للدخل، 



85أ5 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.96–27.صفر.1441  )26.أكتوبر.2019( 

املساعدة الطبية استثنائيا، النقل الطبي، حمالت طبية، مؤنة رمضان، 
تبذل  اإلستبناء،  الطرقي،  النقل  القيمين،  ألبناء  الصيفية  املخيمات 
الوزارة بالتفاعل مع وزارة اإلقتصاد واملالية مجهودا مستمرا للزيادة في 
الوسائل املالية للمؤسسة، أما في ما يتعلق بميادين تدخلها فهو محدد 

بالظهير الشريف وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد محمد تأفلة:

شك6ا السيد ال6ئيس،

أقف  أن  أحب  املؤسسة  لتقييم حصيلة  املحترم،  الوزير  السيد 
عند الدراسة التي قامت بها املؤسسة نفسها بتعاون مع مكتب خبرة 
نتائجها بينت السيد الوزير أن هناك خدمات لم تتجاوز نسبة الر�سى 
عنها من طرف القيمين الدينيين %50 أو %60 كإعانة عيد األضحى 
املحددة في 500 درهم، ويا لألسف! وإعانة التمدرس التي تصرف في 
السنة األولى من كل سلك درا�سي بالنسبة للنفس مرة واحدة، بالنسبة 
لإلبتدائي فقط كمثال 900 مائة درهم تصرف بما معدله 150 درهم 
فقط سنويا، وعلى الرغم من هزالة هذه اإلعانات فإنها لم تصل بعد 
إلى درجة التعميم بحيث ال زال هناك من ينتظر دوره ليستفيد منها، 
وحينما يسأل؟ كان الجواب عدم كفاية املبالغ املرصودة، أيضا بالنسبة 
للمساعدة الطبية والنقل الطبي والنقل الطبي املتكرر للذين يعانون 
من أمراض مزمنة كالقصور الكلوي، فاإلستفادة دائما تبقى في حدود 

اإلعتمادات املالية املرصودة على قلتها.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة 
لكم السيد الوزير املحترم في ما تبقى من الوقت طبعا.

السيد وحمد الكأفيق، وزي6 األوقاف والشؤون اإلسالمية:

في ما يتعلق بجواب السيد النائب، هو هذاك اللي..، قضية الوسائل 
املالية، أما في ما يتعلق بالجانب الطبي ما�سي هي رئيسية غير تكميلية، 
أما هنالك نظام ما�سي في املؤسسة ديال التغطية الشاملة لكل ما يتعلق 

بالجانب الطب للوزارة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم، و بهذا نكون قد 
استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونمر اآلن لتناول 
الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر في موضوع 
واحد وهو يتعلق بمآل التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية 
االستقاللي،  الفريق  أو  الرئيس  السيد  هو  األول  واملتحدث  باملغرب، 

الفريق  فليتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  الثاني  واملتحدث 
االستقاللي لطرح للحديث في املوضوع املشار إليه، تفضلوا.

النائبة السيدة سعيدة آيت بأعلي:

السيد ال6ئيس،

في إطار مقتضيات املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النواب، 
أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، للتساؤل 

عن مآل للتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للمتحدث الثاني من فريق العدالة والتنمية، أستاذة، عفوا 
عفوا، عفوا، السيدة السيدة النائبة املحترمة الحديث يكون في، السيدة 
النائبة املحترمة، السيدة النائبة املحترمة، السيدة النائبة املحترمة، 
لكم من الوقت دقيقتين، استنفذت، لكم أن تستكملو الحديث أو 

تعتبرو قد استنفذتم الوقت املخصص،.

النائبة السيدة سعيدة آيت بأعلي:

املسير،  املجلس  وكذلك  املسؤول،  السيد  توقيف  بعد  أن  ذلك 
يتعلق  ما  أوال  مآل  عن  التعاضدية  هذه  موظفي  من  كثير  يتساءل 
بأمورهم وعن الوضعية التي سوف تؤول إليها هذه التعاضدية، ولذلك 
سؤالنا هو في إطار إيجابة املوظفين واملتعاقدين مع هاته التعاضدية عن 

وضعهم في ما بعد؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة للمتحدث الثاني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

النائب السيد إدريس اإلدري�سي األزمي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

هو هاذ اإلحاطة أوال بغينا نحتافلو بهاذ القرار التارخي، ألنه مثل هذه 
القرارات تعطي األمل في أن اإلنتصار على الفساد مهما طال الزمن ممكن، 
هذا واحد الفساد جاثم على واحد التعاضدية ونعلم ما هي التعاضدية؟ 
هذه مساهمة املنخرطين وتتقوم بمهام إجتماعية الوفيات فاألضرار 
فالحوادث، وهناك من يأكل هذا املال بالباطل، لذلك أوال لإلحتفال وقد 
احتفل الناس بها بازغاريت، هذا القرار الذي احتفل به بالزغاريت، ثانيا 
بغيت ننوه بوزيرين بالحكومة كلها، ولكن بجوج ديال الوزراء، الوزير 
ال�سي محمد يتيم، هاذ القرار سيحسب له، والقرار والوزير ال�سي محمد 
قامت  اللي  التأمينات  ديال  الهيئة  بهيئة،  كذلك  وننوه  بن شعبون، 
قامت  املؤسسات  ديال  الحقيقية  أواالستقاللية  املؤسسات  إطار  في 
بالدور ديالها ورفعات التقرير على أساسو قامت الحكومة بما يجب، 
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ثانيا بغيت نقول بأن هاذ التأخر اللي كان في اقتالع هاذ الفساد راه 

احنا مساهمين فيه، راه القانون مدونة التعاضد أحيل في قراءة ثانية 

على مجلس املستشارين من 3 8- 2016-، هل يعقل أنه مدونة ديال 

 congélateur الثالجة؟ هاذي  3 سنين؟ هاذي ما�سي  تبقى  التعاضد 

لذلك فعلى مجلس املستشارين في إطار االحترام بين املؤسسات أن يقوم 

بدوره وأن يخرجه؟ أشنو هي هاذ مدونة التعاضد؟ هي تجويد الحكامة، 

وقيام الحكامة الجيدة في ميدان خطير جدا، هاذي أموال املنخرطين، 

هاذي أموال اليتامى، أموال الجرحى، أموال اجتماعية حقيقية، لذلك 

ال يمكن أن نسمح في العبث بها والتصرف بها، كذلك بغيت نقول للسيد 

الوزير، هاذ القرار من بين الحيثيات قيل بأنه تجاوزات جسيمة وخطيرة 

فيها خرق للقانون وخرق للنظام األسا�سي، فال يكفي حل التعاضدية، 

هناك ترتيب وربط املسؤولية باملحاسبة.

السيد رئيس الجلسة:

السيد  تفضلوا  للحكومة،  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

الوزير.

السيد محمد ومك6از، وزي6 الشغل واإلدماج املنهي:

شك6ا السيد ال6ئيس،

هاذ  على  املحترمين  للفريقين  شكرا  النائبين،  السيدين  شكرا 

اإلحاطة، في الحقيقة املوضوع له راهنية كبيرة، وأنا كنتفق مع ذاك 

ال�سي اللي السيد النائب، السيد الرئيس، وكنأكد فعال على أن األمر 

يتعلق بخروقات كثيرة تم ضبطها وفظيعة ألن أصال الفصل 26 من 
الظهير 63 ال يتيح اإلمكانية ديال اللجوء إلى تعيين متصرفين إال في 
حاالت التجاوزات الخطيرة، فعال أنا كنقول أنه تبثت تجاوزات خطيرة 
تدبيرية ومالية وهذا بنص تقرير، تقارير في الحقيقة املنجزة ألن األمر 
يتعلق ما�سي بالتقرير ديال وزارة الشغل فقط، ولكن بالتقرير ديال 
وزارة الشغل، بالتقرير ديال وزارة املفتشية العامة للمالية، التقرير 
أو  نعم،   ، التأمينات  مراقبة  ديال  الهيأة  هي  اللي   CAPS ديال مض 
نيت،  التعاضدية  في  اللي  الرقابة  الرقابة، لجنة  ديال هيئة،  التقرير 
في التعاضدية أيضا، هذه الهيئة أكدت فعال على أنها كاينة خروقات 
فضيعة، اليوم جوابا على على ما طرحه اإلخوان، التعاضدية والشؤون 
ديال التعاضدية وفقا للقانون الديادي املتصرفين األربعة الذين تم 
تعيينهم بمقت�سى القرار املشترك بين وزير ووزير الشغل ووزير املالية 
مشكورين، هؤالء مكلفون بتدبير شؤون التعاضدية ملدة 3 أشهر على 
أن يقوموا باإلعداد النتخاب مكتب مسير جديد وفقا للقانون في ثالثة 
شهور، وأنا كنظن انهم غيقومو بهاذ العملية قبل ما تسالي ثالثة شهور، 
بالنسبة للتقارير األربع نحن اليوم، األربع أو الخمس تقارير املنجزة في 
املوضوع، نحن اليوم بصدد دراستها وتجميعها ألن ما�سي، ما�سي تقرير 
واحد بسيط بصدد دراستها وتجميعيها، أو إن شاء هللا إن كانت هناك ما 
يمكن أن يشكل جرائم، كونو على يقين أن األمر سيسود إلى يد القضاء 

ليقول كلمته، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، شكرا للجميع ورفعت الجلسة.
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محض6 الجلسة الثالثة والثمانين بعد املائة

الكاريخ: اإلثنين 22 صفر 1441ه )21 أكتوبر 2019(.

ال6ئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الكأقيت: ثمانية وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة السابعة مساء 
والدقيقة التاسعة.

جدول األعمال: جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيد 
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية رقم 70.19 

برسم السنة املالية 2020.

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النأاب رئيس الجلسة:

وش6ف  على  والسالم  والصالة  ال6حيم  ال6حمن  هللا  بسم 
امل6سلين،

افتتحت الجلسة،

السيد رئيس الحكأمة،

السيد رئيس مجلس املستشارين،

السيدات والسادة الأزراء،

السيدات والسادة البرملانيين،

طبقا ملقتضيات الفصل 68 من الدستور بعقد البرملان بمجلسيه 
جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيد وزير االقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية رقم 70.19 برسم السنة املالية 
اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  للسيد  اآلن  الكلمة   ،2020

فليتفضل مشكورا.

وإصالح  واملالية  االقكصاد  وزي6  بنشعبأن  محمد  السيد 
اإلدارة:

و ش6ف  على  والسالم  والصالة  ال6حيــم  ال6حمــن  بسم هللا 
امل6سلين.

السيد رئيس مجلس النأاب؛

السيد رئيس مجلس املستشارين؛

السيد رئيس الحكأمة؛

السيد وزي6 الدولة؛

السيدات والسادة الأزراء؛

السيدات والسادة البرملانيأن املحترمأن؛

يشُرفني أن أقف أمام مجلسيكم املوقرين لتقديم مشروع قانون 

املالية لسنة 2020، وقبل الشروع في بسط مضامين هذا املشروع، البد 
أن أقف عند الرسائل املتعددة والوجيهة التي جاءت في الخطب امللكية 
الخالدة  والشعب  امللك  ثورة  وذكرى  املجيد  العرش  لعيد  السامية، 

وافتتاح السنة التشريعية.

املرحلة  ومعالم  مقومات  هللا،  حفظه  امللك،  جاللة  حدد  فقد 
الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها بالدنا، وهي مرحلة حافلة بالتحديات 
والرهانات االقتصادية واالجتماعية التي تسائلنا جميعا حكومة وبرملانا 
التعبئة  أجل  من  ببالدنا،  الحية  القوى  كل  وكذا  خاصا،  وقطاعا 
واالنكباب بكل مسؤولية على إيجاد الحلول التي تعيق التنمية ببالدنا 
على  أكثر، حرصا  يكون  تنموي  نموذج  بلورة  في  الفاعلة  واملساهمة 

تحقيق العدالة االجتماعية وتقليص الفوارق.

إذ تعتبر الحكومة بكل مكوناتها عن اعتزازها بالثقة املولوية السامية، 
فإنها تؤكد في نفس الوقت عزمها على أن تجعل من مشروع قانون 
املالية لسنة 2020 منطلقا للتأسيس ملرحلة جديدة تنبني على توطيد 
الثقة ورفع رهان العدالة االجتماعية واملجالية وتحفيز املبادرة الخاصة 

وإطالق برامج جديدة من االستثمار املنتج واملحدث لفرص الشغل.

وهذه تحديات ورهانات تحرص الحكومة على التفاعل والتجاوب 
السريع معها، من منطلق إيمانها بأن بالدنا حققت مكتسبات كبيرة 
في مسارها التنموي، يجب الحفاظ عليها وترصيدها ومن جهة أخرى 
تقدمها  تعترض  فالزالت  إنجازات  من  بالدنا  حققته  مما  وبالرغم 

مجموعة من العوائق والتحديات.

ومن هذا املنطلق فالبد من إيجاد الحلول وتقديم البدائل املمكنة 
الهشة  واملناطق  الفئات  إدماج  دون  تحول  التي  املعيقات،  لتجاوز 
انبثاق  وضمان  شباب،  البطالة  معضلة  وحل  التنمية،  في  والفقيرة 
الطبقة الوسطى تضمن التوازن املجتمعي لبالدنا، وهذا كله ال يمكن 
أن يتحقق إال بمجهود جماعي للدولة والقطاع الخاص واملجتمع املدني 
عبر إعطاء األولوية ملصلحة الوطن واملواطنين، وتجسيد معاني التعبئة 
والتالحم التي ميزت كل مكونات الشعب املغربي على مر التاريخ، وجعلت 
املنطقة على مستوى استقراره وأمنه وتنميته  في  نموذجا  من بالدنا 

ومساره الديمقراطي، وكذا على مستوى انفتاحه وتنميته.

والرهان اليوم هو أن نعطي نفسا جديدا لهذا النموذج وأن نؤسس 
ملرحلة جديدة شعارها املسؤولية واإلقالع الشامل، كما أ كد على ذلك 
جاللة امللك، حفظه هللا، وذلك حتى نتمكن من الحفاظ على التميز 
باستقرارها  املتربصين  أ مام كل  الذي جعل بالدنا تقف سدا منيعا 

ووحدتها الترابية.

وبهذه املناسبة البد أن أنوه من جديد بالجهود والتضحيات التي 
تبذلها كل القوى األمنية بمختلف تشكيالتها وبتجندها الدائم تحت 
القيادة الرشيدة لجاللة امللك، حفظه هللا، للدفاع عن الوحدة الترابية 

للوطن وصيانة أمنه الدائم واستقراره.
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السيدات والسادة،

إن الظرفية االقتصادية العاملية ال تزال موسومة بالهشاشة ولم 
تبلغ بعد مرحلة االستقرار، وخاصة بمنطقة األورو الشريك االقتصادي 
األخير  تقريره  في  الدولي  النقد  راجع صندوق  فقد  لبالدنا،  األسا�سي 
الصادر منتصف هذا الشهر توقعاته بخصوص النمو العالمي لسنة 
2019 حيث لن يتجاوز معدل النمو 3%، مسجال أضعف وتيرة نمو منذ 
األزمة املالية العاملية، كما لن يتجاوز النمو 1,2% بمنطقة األورو مقابل 
1,9% سنة 2018 وقد راجع الصندوق كذلك توقعاته بخصوص النمو 
3,4%، ويرجع ذلك باألساس  2020 حيث لن يتجاوز  العالمي لسنة 
إلى تصاعد التوترات التجارية واستمرار عدم اليقين املرتبط بخروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي والتوترات الجيو سياسية املتصاعدة، 
مستوى  على  االستهالكية  السلع  على  والطلب  االستثمار  وتراجع 

االقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة.

ورغم هذه الظرفية فقد سجلت جل املؤشرات املاكرو اقتصادية 
الوطنية تحسنا خالل النصف األول من سنة 2019، حيث واصلت 
األنشطة غير الفالحية ديناميتها مسجلة نمو 3,6 % مقابل 3,5 خالل 
النصف األول من سنة 2018، مع تحسن ظروف تمويل االقتصاد 
الوطني وتراجع معدل التضخم لينحصر في 0,1% وانخفاض معدل 

البطالة ب 1.2 نقطة.

وبخصوص تنفيذ قانون املالية للسنة الجارية فقد تحملت ميزانية 
الدولة األثر املالي للحوار االجتماعي الذي خصصت له اعتمادات مالية 
تقدر ب 5,3 مليار درهم، ضمن مبلغ إجمالي يناهز 14,2 مليار درهم 

موزع على ثالث سنوات.

أقول  الجديدة،  اإلجراءات  تمكن  أن  املنتظر  فمن  ذلك،  ورغم 
التحكم في عجز  اإلجراءات الجديدة املتخذة خالل هذه السنة من 

امليزانية في حدود 3.5 % مقبل %3,7 سنة 2018.

التمويالت  وتفعيل  بالخوصصة  أساسا  اإلجراءات  هذه  وتتعلق 
وغير  الجبائية  املوارد  وتعبئة  املؤسساتية  الشراكة  إطار  في  املبتكرة 

الجبائية وضبط النفقات.

وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة خاصة الى تغطية أسعار غاز البوتان 
نفقات  في  التحكم  من  سيمكن  مما  الحكومة،  طرف  من  مرة  ألول 
صندوق املقاصة، وقد لقيت هذه اإلجراءات صدى طيب لدى منظمات 
التنقيط الدولية، وخاصة standard and poor’s » التي حسنت مؤخرا 
آفاق تصنيف املغرب من سلبي إلى مستقر، مع تأكيد وضعه في درجة 

االستثمار.

السيدات والسادة،

لقد أ كد جاللة امللك، حفظه هللا، في خطابه السامي بمناسبة 
عيد العرش املجيد، بأن أثار التقدم واملنجزات التي تم تحقيقها خالل 

العقدين األخيرين لم تشمل بما يكفي جميع فئات املجتمع املغربي، 
تحسين  في  تأثيرها  مباشرة  يلمسون  ال  قد  املواطنين  بعض  أن  ذلك 
ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية وخاصة في مجال الخدمات 
االجتماعية األساسية والحد من الفوارق االجتماعية، وتعزيز الطبقة 
الوسطى، لذا وجب إيالء أهمية خاصة للنهوض بالسياسات االجتماعية 
وتحقيق العدالة املجالية، والتجاوب مع االنشغاالت امللحة للمواطنين. 
وهذا ما حرصت على تفعيله الحكومة في إطار مشروع قانون املالية، 
االجتماعية  السياسات  دعم  ملواصلة  خاصا  اهتماما  أولت  حيث 

وتقليص الفوارق وإرساء آليات الحماية االجتماعية.

ومن منطلق إيمانها بأن تحقيق هذه األولويات االجتماعية يحتاج 
إلى تمويل مستمر، ومستدام، ستحرص الحكومة في إطار هذا املشروع 
وخصوصا  املقاولة  ودعم  االستثمار  وتشجيع  األعمال  مناخ  تحسين 
الصغرى منها واملتوسطة، بما يمكن من رفع وتيرة النمو االقتصادي 

باعتباره مدخال أساسيا إلنتاج الثوة وإيجاد فرص الشغل.

وبناء على ذلك، فقد تم تحديد ثالث أولويات أساسية لهذا املشروع:

أوال-مواصلة دعم السياسات االجتماعية؛

ثانيا-تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وإرساء آليات الحماية 
االجتماعية.

ثالثا-تعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة.

الحكومة  ستعطي  االجتماعية  القطاعات  دعم  مستوى  فعلى 
األولوية لتنزيل القانون اإلطار إلصالح منظومة التربية والتكوين باعتباره 
مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص وعامال حاسما في 
تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، خاصة فيما يرتبط بتطوير الحس 
املقاولتي وإذكاء روح املبادرة لدى التالميذ في جميع مستويات وأسالك 
التعليم والتكوين وتعميم إحداث املسارات املهنية وتعزيز تملك اللغات.

كما ستولي الحكومة اهتماما خاصا لتفعيل خارطة الطريق لتطوير 
التكوين املنهي املقدمة أمام جاللة امللك، حفظه هللا، خاصة فيما يتعلق 
التكوين  التربوية عبر  املناهج  الكفاءات واملهن وتحديث  بإنشاء مدن 
في جميع  املقاولة  املهارات وروح  بالتدرج، وتطوير  بالتناوب والتكوين 
املهيكل،  غير  للقطاع  املنتمين  للشباب  بالنسبة  وخاصة  التكوينات، 

والذين يقطنون بهوامش املدن واملناطق القروية.

وتعتزم الحكومة مواصلة تفعيل مخطط الصحة 2025 الذي يهدف 
بناء  الطبية واألدوية، وذلك عبر مواصلة  للخدمات  الولوج  لتحسين 
وتجهيز املراكز االستشفائية الجامعية، ومواصلة برنامج تأهيل البنايات 
والتجهيزات االستشفائية، وتوفير األدوية واملستلزمات الطبية، ودعم 
البرامج الصحية املوجهة باألساس لألمهات واألطفال في العالم القروي 

واألحياء الهامشية.

وقد خصص مشروع قانون املالية لسنة 2020، 91 مليار درهم 
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لقطاعات التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعلم العالي والصحة، موازاة 
مع إحداث 20.000 منصب مالي موزعة كالتالي: 4.000 منصب لقطاع 
16000 منصب مالي لوزارة التربية الوطنية  الصحة، وما يفوق عن 
15.000لفائدة  منها  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين 

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

في  القطاعات  لهذه  املرصودة  االعتمادات  تمثل  املؤشرات  وبلغة 
امليزانية  يناهز%30 من  2020، ما  املالية لسنة  إطار مشروع قانون 
العامة للدولة دون احتساب الدين، وتمثل املناصب املالية املخصصة 
لها 46 % من مجموع املناصب املفتوحة في إطار مشروع قانون املالية 
لسنة 2020، والتي بلغت 43 ألف و676 منصب، بما في ذلك املناصب 

املفتوحة لفائدة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

باألساس  موجها  هاما  تدبيرا  املالية  قانون  مشروع  يتضمن  كما 
اللقاحات  على  الحصول  من  املواطنين  تمكين  عبر  الصحي  للقطاع 
اللقاحات من الضريبة على  التدبير على إعفاء  الكافية، وينص هذا 

القيمة املضافة.

ومما ال شك فيه فإن الثقافة بشكل عام والرياضة بشكل خاص، 
داعمة  ورافعات  مشتركة  مرجعيات  لبناء  أساسية  مرتكزات  تعتبر 
لتقوية التماسك الوطني والقيم اإلنسانية املشتركة ألجيال املستقبلية.

ومن هذا املنطلق يقترح مشروع قانون املالية تدبيرين ينصان على 
ما يلي:

-أوال: تخفيض سعر الضريبة على القيمة املضافة من 20% إلى 10% 
على عمليات بيع تذاكر الولوج للمتاحف وقاعات السينما واملسرح؛

-ثانيا: مواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات من خالل 
تحفيزات ضريبية.

أيها السيدات والسادة،

والبشري  املالي  الدعم  توفير  على  حريصة  الحكومة  كانت  إذا 
للقطاعات االجتماعية فهي حريصة كذلك على ضمان الحكامة الجيدة 
في تدبير هذه اإلمكانيات من أجل تحقيق األثر املتوخى على مستوى 
تحسين ولوج املواطنين للخدمات الصحية واستفادة أبنائهم من التعلم 

الجيد الذي يمكنهم من االنخراط في املسار التنموي لبالدهم.

وقد حرصت الحكومة باملوازاة مع ذلك على تخصيص ما يناهز 
18 مليار درهم، من أجل تقليص الفوارق مجاليا واجتماعيا في الولوج 

للصحة والتعلم وكل الخدمات االجتماعية األساسية.

وفي هذا اإلطار تم إيالء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية عبر 
 RAMED تخصيص مليار و700 مليون درهم لبرامج املساعدة الطبية
موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين وتوسيع التغطية 

الصحية اإلجبارية للطلبة.

كما تم تخصيص ما يفوق من 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم 
االجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز املعيقات التي تحول دون تمدرس 
الدراسة وخاصة  انقطاعهم عن  في  تتسبب  أو  املعوزة  الفئات  أبناء 
بالعالم القروي. هذا فضال عن تخصيص مليارين و200 مليون درهم 
لدعم املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه 
الجديد لبرامجها التي تهدف إلى إطالق جيل جديد من املبادرات املدرة 

للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ البرامج الوطني لتقليص 
هذه الفوارق عبر تخصيص ما قدره 7,4، مليار درهم ما بين اعتمادات 
األداء وااللتزام، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية 

هذا البرامج.

ووفق نفس الرؤية، خصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم 
لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة بالنسبة للطبقة املتوسطة، 
وذلك من خالل تنزيل التزامات اتفاق الحوار االجتماعي التي يبلغ أثرها 
املالي الذي تتحمله امليزانية العامة الدولة ما مجموعه 11.3 مليار درهم، 
برسم 2020 فضال عن تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق املقاصة في 

إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.

موازاة مع هذا سيتم تحسين استهداف املواطنين في وضعية هشاشة 
والتطوير التدريجي للمساعدات املباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 
630 مليون درهم لدعم األرامل و200 مليون درهم ملساعدة األشخاص 

في وضعية إعاقة.

السيدات والسادة،

لقد أ كد جاللة امللك، حفظه هللا، أ كثر من مرة في خطاباته األخيرة 
على إشكالية توزيع الثروة وضرورة تقليص التفاوتات بين كل الفئات 
لنموذجنا  رؤية  أو  تصور  أي  صياغة  بأن  شك  من  وما  واملجاالت، 
التنموي في املستقبل يجب أن تأخذ بعين االعتبار ضرورة االستجابة 
حسب  املواطنين  النشغاالت  العمومية  السياسات  كل  ومالءمة 
حاجيات وخصوصيات كل منطقة وكل جهة وكل فئة وخاصة الفئات 

الهشة والفقيرة.

ومن هذا املنطلق ولي الحكومة أولوية قصوى لتسريع تنزيل الجهوية 
باعتبارها رافعة لتغيير هياكل الدولة، وتحسين الحكامة الترابية، ورافدا 
أساسيا ملعالجة الفوارق املجالية وتحقيق التوازن املنشود بين املجهود 

التنموي العام وبين خصوصية كل جهة.

وفي هذا اإلطار سيتم رصد ما مجموعه 9,6 مليار درهم في إطار 
مشروع قانون املالية بزيادة مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، سيتم 
الذاتية  اختصاصاتها  ملمارسة  مواكبتها  إطار  في  للجهات  تحويلها 
واالضطالع بأدوارها على مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية على 

املستوى الجهوي.



عدد.96–27.صفر.1441  )26.أكتوبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6أأ5  

صندوق  لفائدة  االعتمادات  هذه  من   %10 تخصيص  وسيتم 
التضامن بين الجهات في إطار التقليص التدريجي للتفاوتات بين الجهات، 
كما سيتم إعطاء األولوية لتفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجهات، 
عبر مواكبتها في إعداد برامجها املتعلقة بالتنمية الجهوية، وتفعيلها في 
إطار عقود برامج بين الدولة والجهات، ومواصلة املشاورات مع كافة 

الشركاء لتمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية واملشتركة.

وما من شك في أ ن برامج تنمية األقاليم الجنوبية 2016-2021 
الذي تم توقيع االتفاقيات الخاصة به أ مام صاحب الجاللة، امللك، 
محمد السادس، نصره هللا، في 20 نونبر 2015 وفبراير 2016، يشكل 
نموذجا رائدا على مستوى التنمية الجهوية املندمجة التي تتظافر فيها 
مجهودات الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية 

والقطاع الخاص.

وقد تم في إطار هذا البرامج إنجاز 87 مشروعا بغالف مالي يبلغ 7 
ماليير درهم، في حين يوجد أكثر من 300 مشروع طور اإلنجاز بغالف 
مالي يقدر ب 48 مليار درهم، وستعرف سنة 2020 إطالق مشاريع هامة 
كميناء الداخلة املتوسطي بغالف مالي إجمالي يبلغ 10 ماليير درهم، 
مليار   1.2 بـ  يقدر  مالي  بغالف  بالعيون  الجامعي  واملركز االستشفائي 
درهم، إلى جانب املشاريع املندمجة للطاقة الريحية بكل من تيسكراد 

وبوجدور بغالف مالي إجمالي يقدر ب 6.8 مليار درهم.

وفي إطار مواكبة تنزيل الورش االستراتيجي للجهوية سيتم العمل 
على التفعيل السريع مليثاق الالتمركز اإلداري خاصة فيما يخص نقل 
البشرية  واملوارد  التقريرية  والصالحيات  الوظيفية  االختصاصات 

واملادية إلى املصالح الالممركزة.

السيدات والسادة،

لقد أ كد جاللة امللك، حفظه هللا، في خطابه العرش للسنة املاضية 
بأن أسمى أشكال الحماية االجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق 
فرص  توفير  يمكن  ال  وأنه  للكرامة،  والضامن  املنتج  الشغل  فرص 
الشغل إال بإحداث نقلة نوعية في مجاالت االستثمار، ودعم القطاع 
اإلنتاجي الوطني وبأن املقاولة املنتجة تحتاج اليوم إلى مزيد من ثقة 

الدولة واملجتمع لكي يستعيد االستثمار مستواه املطلوب.

ومن هذا املنطلق يولي هذا املشروع أهمية خاصة إلنعاش االستثمار 
الخاص ودعم املقاولة وخاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل 
تشجيعها على تشغيل الشباب. وكما قال جاللته، في خطاب العرش 
حافلة  عليها  مقبلون  نحن  التي  الجديدة  املرحلة  »بـأن  السنة  لهذه 
يتعين  والتي  والخارجية  الداخلية  والرهانات  التحديات  من  بالعديد 
كسبها وفي مقدمتها أوال رهان الثقة«؛ ولكسب رهان الثقة سواء بالنسبة 
للمقاولة أو املستثمرين بشكل عام فقد تم اقتراح مجموعة من التدابير 
في إطار مشروع قانون املالية لسنة 2020 وتتمثل هذه التدابير في ست 

نقط تالية:

أوال-التسوية الطوعية برسم املوجودات املحتفظ بها في شكل أوراق 
بنكية من قبل األشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية 

املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب؛

للضريبة  للخاضعين  الجبائية  للوضعية  التلقائية  ثانيا-التسوية 
الذين لم يقوموا في السابق باإلدالء باإلقرار السنوي برسم الدخول 

العقارية؛

ثالثا-منح امللزمين بصفة انتقالية إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية 
من خالل اإلدالء بإقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة للضريبة على الشركات 
والضريبة الدخل والضريبة على القيمة املضافة وذلك برسم السنوات 

املحاسبية 2016-2017-2018

رابعا-إحداث إطار قانوني ملسطرة شفوية من خاللها املواجهة بين 
اإلدارة وامللزم الخاضع ملسطرة فحص املحاسبة وذلك في إطار تعزيز 
اجتماع  عقد  على  التدبير  هذا  وينص  للملزمين.  املخولة  الضمانات 
مع امللزم بعد اختتام أشغال فحص املحاسبة وقبل تبليغ هذا األخير 

بالتعديل الضريبي.

خامسا-توسيع نطاق تطبيق طلبات االستشارة الضريبية املسبقة 
طاقاتهم  توجيه  من  وتمكينهن  للمستثمرين  الرؤية  لتوضيح  وذلك 

لتنمية مشاريعهم.

سادسا-التسوية الطوعية برسم املمتلكات أو املوجودات املحتفظ 
بها خارج املغرب من قبل األشخاص الذين أ خلوا بالتزاماتهم اتجاه 

مكتب الصرف.

وتجدر اإلشارة هنا إلى توقيع املغرب بتاريخ 25 يونيو 2019 لالتفاقية 
متعددة األطراف بغرض التبادل اآللي للمعلومات املتعلقة بالحسابات 
املالية مع دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OCDE. وستدخل 
هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2021، مما يعني أن سنة 
بممتلكاتهم  التصريح  أجل  من  للمغاربة  فرصة  آخر  ستشكل   2020
وموجوداتهم النقدية املنشأة بالخارج وتسوية وضعيتهم فيما يرتبط 

بقوانين الصرف وااللتزامات الضريبية.

وباملقابل ستعمل الحكومة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أ جل 
تبسيط املساطر املتعلقة بالصرف وبإحداث الحسابات البنكية بالعملة 
الصعبة، وتتوخى هذه التدابير على املدى القصير تمكين امللزمين من 
التسوية التلقائية لوضعيتهم اتجاه إدارة الضرائب ومكتب الصرف. 
وعلى املدى البعيد تأسيس استراتيجية مبنية على االنخراط الطوعي 
في األداء التلقائي للضرائب باعتماد البعد التواصلي في التعريف بدور 
الضريبة والعمل على تحسين أداء واجباتهم باعتماد أولوية أسلوب 

التنبيه واإلرشاد قبل اللجوء إلى األسلوب الزجري.

إطار  في  أهمية قصوى  الدقيقة  االنتقالية  املرحلة  وتكت�سي هذه 
التنزيل التدريجي لتوصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات التي ساهم 

فيها مختلف الفاعلين وساهمتم فيها بمقترحاتكم القيمة.
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وفي هذا اإلطار أؤكد لكم بأن الحكومة عازمة على تنزيل توصيات 
مختلف  ومع  املوقرة  مؤسستكم  مع  التعاون  إطار  في  املناظرة  هذه 
الفاعلين. ويأتي على رأس األولويات إخراج القانون اإلطار الذي سيحدد 
عالم  النتظارات  يستجيب  ضريبي  إلصالح  االستراتيجية  التوجهات 
األعمال وامللزمين بشكل عام، في إطار احترام املبادئ العاملية للحكامة 
الضريبية  املنظومة  مقتضيات  تناسق  من ضمان  يمكن  الضريبية، 
والرفع من مردوديتها وجعلها أداة لبناء عالقات الثقة مع املواطن ومع 
القطاع الخاص لتحفيزه على االنخراط في املجهود االستثماري العام 

للدولة.

ويعتبر مشروع قانون املالية املرحلة األولى لتنزيل بعض مضامين هذا 
القانون اإلطار املنبثقة من توصيات املناظرة والتي تتوخى الوصول إلى 
صدقية اإلقرارات التي يودعها امللزمون من جهة وتطوير العمل اإلداري 
من جهة أخرى، خصوصا على مستوى جودة عملية املراقبة الضريبية 

التي تعتبر أكبر ضمانة لتقوية الثقة بين اإلدارة وامللزمين.

وفي هذا الصدد يقترح هذا مشروع مجموعة من التدابير الرامية 
وخاصة  املقاوالت  على  الضريبي  الضغط  وتخفيف  االستثمار  لدعم 
تخفيض السعر الهام�سي للضريبة على الشركات الصناعية من %31 
28 % برسم رقم معامالتها املحلي، موازاة مع تخفيض السعر  رقم 
الحالي للحد األدنى للضريبة من 0,75% إلى 0,50%، كما ستتم مواصلة 
تفعيل اإلصالحات الرامية لتحسين مناخ األعمال التي كان لها أثر كبير 
في تحسين ترتيب املغرب في تقارير السنوات األخيرة ملمارسة األعمال 
للبنك الدول Doing Business هذا موازاة مع العمل على إخراج امليثاق 
إيالء  وسيتم  لالستثمار.  الجهوية  املراكز  وإصالح  لالستثمار  الجديد 
أهمية قصوى إلصالح اإلدارة تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، وذلك 
من خالل إخراج القانون املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، 
وخاصة ما يتعلق بتحديد اآلجال القصوى لرد اإلدارة على الطلبات 
املتعلقة باالستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذه اآلجال 

يعد بمثابة موافقة من قبلها.

وستولي الحكومة عناية خاصة لدعم املقاوالت املتوسطة والصغيرة 
والصغيرة جدا من خالل مواصلة التدابير الرامية لتصفية دين الضريبة 
على القيمة املضافة املتراكم خالل السنوات املاضية وتسريع آجال 
استرجاع هذه الضريبة وتقليص آجال األداء وتحسين الولوج، وقدتم 
وضع إطار مرجعي يمكن املقاوالت املبتدئة والصغيرة واملتوسطة من 
التعرف على كل آليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارتها 

موازاة مع إصالح هذه اآلليات والرفع من نجاعتها وتبسيط مساطرها.

وفي هذا الصدد تمت املصادقة من طرف الحكومة على مشروع 
Crowdfundingوتفعيال  ب  املعروفة  التعاونية  التمويالت  قانون 
للتوجيهات السامية، لصاحب الجاللة، حفظه هللا، في الخطاب الذي 
ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، سيتم إحداث حساب 
مرصد ألمور خصوصية يسمى صندوق دعم تمويل املبادرة املقاولتية 

ترصد له 6 ماليير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة 
وبنك املغرب واملجموعة املهنية لألبناك. وسيخصص هذا الصندوق 
باألساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  دعم  وكذا  لتمويل مشاريعهم،  بنكية 
العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في 

القطاع غير املنظم من االندماج املنهي واالقتصادي.

الخاص  القطاع  لدعم  واملجهودات  التدابير  كل هذه  مع  وموازاة 
الذي  العمومي  االستثمار  لدعم  اإلرادي  املجهود  الحكومة  ستواصل 
ستسجل االعتمادات املخصصة له ارتفاعا ب3 ماليير درهم ليبلغ هذه 

السنة 198 مليار درهم.

التي  املؤسساتية  الشراكة  وتوسيع  توطيد  اإلطار سيتم  هذا  وفي 
شرعت الحكومة في بلورتها هذه السنة من خالل تطوير آليات جديدة 
ومبتكرة لتمويل املشاريع االستثمارية املبرمجة في إطار امليزانية العامة 
للدولة. ويندرج ذلك في إطار تفعيل مقاربة جديدة لتدبير االستثمارات 
العمومية بشكل عام تنبني على النجاعة وتطوير الشراكة مع القطاع 

الخاص.

وفي هذا اإلطار تمت مراجعة اإلطار القانوني املنظم لعقود الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع اللجوء إلى هذا النوع 
واملؤسسات  للدولة  االستثمارية  املشاريع  تمويل  في  الشراكات  من 
واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية. ويوجد مشروع القانون املعني 
طور مسطرة املصادقة لدى مؤسستكم املوقرة. كما تعتزم الحكومة 
يمكنها  بما  العمومية،  واملقاوالت  للمؤسسات  هيكلي  إصالح  إطالق 
من املساهمة بشكل فعال في دعم دينامية النمو وخلق فرص الشغل. 
موازاة مع مواصلة تنزيل مقتضيات إصالح القانون التنظيمي لقانون 

املالية، وتكريس الترابط بين نجاعة األداء ومبادئ التقييم واملحاسبة.

وفي هذا اإلطار ستتميز سنة 2020 بدخول مجموعة من املقتضيات 
حي التنفيذ ويتعلق األمر بـ:

1. باإلدراج مساهمات الدولة في التقاعد وأنظمة االحتياط اجتماعي 
ضمن نفقات املوظفين؛ 2. تصديق املجلس ال على للحسابات على 

مطابقة حسابات الدولة للقانون؛

3. إعداد التقرير السنوي حول نجاعة األداء الذي يلخص التقارير 
املعدة من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات؛

4. إعداد تقرير افتحاص نجاعة األداء من طرف املفتشية العامة 
للمالية.

السيدات والسادة،

لقد بذلت بالدنا في السنوات األخيرة جهودا كبيرة للمحافظة على 
والتطور  االستقرار  تعزيز  يبقى  لكن  واملالية،  االقتصادية  التوازنات 
االقتصادي لبالدنا، والحفاظ على هذه التوازنات محفوفا بمجموعة 
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من املخاطر تكمن أساسا في تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار الطاقة 
بالنظر للمخاطر الجيو سياسية القائمة، كما تنضاف إلى هذه املخاطر 
كلفة تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة أساسا بتفعيل مضامين الحوار 
االجتماعي وتحمل نفقات املقاصة، والتحويالت املالية لفائدة الجهات 
األوراش  مختلف  ومواكبة  التقاعد  أنظمة  إلصالح  املالية  والكلفة 
اإلصالحية واالستراتيجيات القطاعية. وسينتج عن كل هذه االلتزامات 
املالية تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم 2019 بما يناهز 16 مليار 
درهم وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أ جل التحكم في مستوى 

عجز الخزينة.

الالزمة  التدابير  اتخاذ  على  فقد حرصنا  الوضعية  هذه  وفي ظل 
للحفاظ على التوازنات املالية من خالل:

أوال: التحكم في النفقات املرتبطة بالسير العادي لإلدارة من خالل 
تقليص النفقات بـ مليار درهم؛

ثانيا: اللجوء إلى آليات التمويل املبتكرة في إطار الشراكة املؤسساتية 
واملؤسسات  الدولة  ألمالك  النشيط  والتدبير  الخاص  القطاع  ومع 

العمومية مما سيمكن من تعبئة 12 مليار درهم؛

 3 تحصيل  من  التي ستمكن  الخوصصة  مواصلة عمليات  ثالثا: 
ماليير درهم؛

كما ستعمل الحكومة على تكثيف املجهودات على مستوى تعبئة 
املوارد الجبائية عبر تقوية املراقبة وتقليص النفقات الجبائية.

ومن املنتظر أن تمكن هذه التدابير من تقليص عجز امليزانية إلى 
%3,5 من الناتج الداخلي الخام، إال أنه البد من التأكيد بأن مواصلة 
السنوات  من  يلي  فيما  املديونية  وتقليص  امليزانية  عجز  في  التحكم 
يقت�سي التفعيل السريع لإلصالحات الهيكلية ألنظمة التقاعد واملقاصة 

واملؤسسات واملقاوالت العمومية.

املالية  قانون  مشروع  خالل  من  تتوخى  الحكومة  عامة  وبصفة 
تحقيق نمو اقتصادي في حدود %3.7 مع مواصلة التحكم في التضخم 
 3,5% في  العجز  من خالل حصر  املالية  التوازنات  استقرار  وضمان 
ويتطلب تحقيق هذه األهداف اإلسراع بتعاون مع مؤسستكم املحترمة 
وموازاة مع قانون املالية بإخراج عدد كبير من القوانين املتعلقة أساسا 

بـ:

تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية؛ .-

ميثاق املرافق العمومية؛ .-

والتمويالت  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  .-
التعاوني.

السيدات والسادة،

املوجهة   2020 لسنة  املالية  قانون  مشروع  أولويات  كانت  تلكم 
باألساس لدعم البرامج االجتماعية وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل 
من  مجموعة  اتخاذ  عبر  املقاولة  ودعم  االستثمار  وتحفيز  الجهوية، 
والصغرى  الصغيرة جدا  الشركات  ومواكبة  الثقة  التدابير الستعادة 
مشاريعهم  إطالق  من  الشباب  وتمكين  الذاتية  واملقاولة  واملتوسطة 

واالستفادة من كل فرص االندماج املنهي واالقتصادي.

وموازاة مع انكبابها على هذه األوراش املستعجلة في إطار االستجابة 
النشغاالت املوطنين فإن الحكومة عاقدة العزم على املساهمة الفاعلة 
في تجسيد رؤية جاللة امللك، حفظه هللا، بتمكين املغرب من نموذج 
كفيل بتحقيق طموحات املغاربة في التقدم والعيش الكريم. وتراهن 
الوطني  بالحس  الثقة وتنشد االنخراط الجماعي  في ذلك على إعادة 
التي  التضامن  وقيم  الصادقة  الوطنية  الروح  واستحضار  الجامع، 
لطاملا تشبع بها املغاربة عبر التاريخ من أجل رفع الرهانات والتحديات 
االجتماعية  العدالة  بتحقيق  باألساس  واملرتبطة  بالدنا،  تواجه  التي 

وتقليص الفوارق، وتوفير الشغل للشباب.

على  الحكومة  بقدرة  مرتبطا  األهداف  هذه  تحقيق  كان  وإذا 
وضع مخططات مضبوطة تضمن التحضير الجيد والتنفيذ الدقيق 
والتتبع املستمر ملختلف القرارات واملشاريع، كما أكد على ذلك جاللة 
امللك، حفظه هللا، في خطابه أمام مؤسستكم املحترمة، فهو مرتبط 
واالقتصاديين  املؤسساتيين  الفاعلين  وتجاوب  تفاعل  بمدى  كذلك 
واالجتماعيين وعلى رأسهم القطاع الخاص، عبر تطوير شراكات فاعلة 
الصغرى  املقاوالت  وتمكين  االستثمارية  املشاريع  مختلف  لتمويل 
واملتوسطة واملقاوالت الذاتية والشباب الخريجين والعاملين في القطاع 
غير املنظم من الولوج للتمويل وخلق فرص الشغل. وهو مرتبط كذلك 
أجل  من  املشروع  هذا  بها  جاء  التي  التدابير  مع  اإليجابي  بالتفاعل 
إرساء الثقة والتأسيس التدريجي ملبدأ املواطنة الجبائية ومساهمة كل 
املواطنين، كل على قدر إمكانياته في املجهود التنموي الجماعي لبالدنا، 
فكما أ كد على ذلك جاللة امللك، حفظه هللا، في خطابه بمناسبة افتتاح 
السنة التشريعية: »إن املرحلة الجديدة تبدأ من اآلن وتتطلب انخراط 
الجميع باملزيد من الثقة والتعاون والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيد عن 
الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات.« انتهى منطوق الخطاب 
امللكي السامي، شكرا على حسن إصغائكم وسأبقى رهن إشارتكم طوال 

مسار املناقشات، والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد ال6ئيس:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا على حسن إصغائكم، رفعت الجلسة.
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