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يلتاآيخ: الثالثاء 21 ربيع األول 1441هـ )19 نونبر 2019م(.

يل ئاسة: املستشار السيد عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس 
لرئيس املجلس.

الثالثة  من  إبتداء  دقيقة،  وعشرون  واثنتان  ساعتان  يلتوقات: 
والدقيقة الخامسة بعد الزوال.

ندولعيألعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

يملستشاآعيلسادععبدعيلحمادعيلصوي ي،عآئيسعيلجلسة:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام،عويلصالةعويلسالمععلىعأش فعيمل سلين.

أعلنععنعيفتتاحعيلجلسة.

يلسابةعأعضاءعيلحكومةعيملحت مون،

يلساديتعيملستشاآيتعيملحت مات،

يلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الجلسة ألسئلة  املجلس هذه  املستشارين يخصص  الدارلي ملجلس 

السيدات والسادة املستشارين وأنوبة الحكومة عليها.

قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرنة في ندول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما ند من مراسالت 

وإعالنات، الكلمة للسيد األمين.

يملستشاآعيلسادعإبآيسعيل ي�ضي،عأمينعيملجلس:

شك يعيلسادعيل ئيسعيملحت م.

يلساديتعويلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

املالية  للسنة   70.19 املالية رقم  توصل املجلس بمشروع قانون 
2020، كما وافق عليه مجلس النواب.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها رئاسة مجلس املستشارين إلى 
غاية يومه الثالثاء 19 نونبر 2019، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 10 أسئلة؛

- عدد األسئلة الكتابية: 57 سؤال؛

- عدد األنوبة الكتابية: 11 نواب.

وفي األرير، نحيط املجلس املوقر علما بأننا سنكون على موعد بعد 
نهاية هذه الجلسة، مع نلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على 
 77.15 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم  مشروع قانون ناهز رقم 

القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها 
وتسويقها واستعمالها.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

يلسادعيملستشاآ.

نقطة نظام فيما يخص املوضوع.

يملستشاآعيلسادعيلحوعيمل لوح:

تمام السيد الرئيس، بعجالة السيد الرئيس بغينا نعرفو املصير 
ديال النظام الدارلي ديال املجلس، كنا صادقنا عليه، ام�ضى للمحكمة 
الدستورية رنعاتو بواحد العدد كبير من املالحظات في شهر يوليوز 
املا�ضي، احنا في الشهر الثاني من هاذ الدورة باقي ما تحالش هاذ النظام 

الدارلي، دابا اصدقنا ردامين بنظام دارلي قديم.

راه النظام الدارلي كيهم الجلسة.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيل ئيس.

غادي نجاوبك.

يملستشاآعيلسادعيلحوعيمل لوح:

النظام الدارلي تيهم الجلسة السيد الرئيس.

يعني نورونا ونورو املجلس والرأي العام، احنا ردامين بنظام دارلي 
قديم وفي تراتبية القوانين كان عليكم تجيبوه في األول ديال هاذ الدورة 

باش نكونو تناقشو القانون املالي بنظام دارلي محين.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

فيما يخص هاذ النقطة، النظام الدارلي ملي رنع من عند املحكمة 
الدستورية تحال مباشرة إلى اللجنة، وهاذ الصباح تذاكرنا في االنتماع 

ديال املكتب، باش تجتمع اللجنة في أقرب وقت إن شاء هللا.

نستهل ندول أعمال هذه الجلسة بالسؤال ابني املونه لقطاع 
العدل، حول ارتالالت تدبير املوارد البشرية بوزارة العدل، الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيلحقعحيسان:

شك يعيلسادعيل ئيس.

بالرغم من املجهودات التي تبذلها وزارة العدل في إطار تنزيل مشروع 



د672 الجريدة الرسمية للبرملانعدد812–25ربيع ابرر14412 )22دننبر20192( 

بالنجاعة  يتأتى  لن  القضائية  اإلدارة  تأهيل  فإن  العدالة،  منظومة 
املطلوبة في ظل الطريقة التي تدار بها املوارد البشرية حاليا، تطبيقا 
يعرفها  التي  التغيرات  تواكب  تعد  لم  وتنظيمية  قانونية  ملقتضيات 

القطاع.

تعتزمون  التي  اإلنراءات  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذا، 
اتخاذها لتحديث اإلطار القانوني لتدبير املوارد البشرية؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعمحمدعبجعبدعيلقابآ،عوزي عيلعدل:ع

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيملستشاآعيملحت م،

شكرا على هاذ السؤال املهم اللي كيتعلق بتدبير املوارد البشرية 
في القطاع، وفعال معكم الحق، أن تأهيل اإلدارة القضائية بالنجاعة 
املطلوبة لن يتأتى إال بتدبير نيد للموارد البشرية، وأعتقد أن األمر 

كذلك في الواقع.

لكن دعني أوضح لكم بأن الوزارة تتوفر على رأسمال بشري مهم من 
الناحية ديال أعداد القضاة وديال املوظفين، فاألمر يتعلق بكفاءات 
متنوعة كتغطي الحانيات ديال املحاكم في 21 دائرة قضائية باململكة، 
الفردي  الوضع  وتدبير  والالممركزة،  املركزية  الوحدات  إلى  باإلضافة 
من  هو  املعاش  على  اإلحالة  إلى  التعيين  من  للقضاة  املنهي  واملسار 
ارتصاص املجلس األعلى للسلطة القضائية، طبقا للفصل 113 من 

الدستور، والفصل 65 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى.

لكن بالنسبة للموظفين، فهذا ارتصاص طبقا للمادة 1 من مرسوم 
ارتصاصات الوزارة، يدرل في ارتصاصات هاته الوزارة التي بطبيعة 
الحال هاذ السنوات األريرة بذلت مجهود كبير ال على مستوى الحوار 
االنتماعي مع النقابات األكثر تمثيلية اللي كتشارك في الحركة االنتقالية 
واللي كتحاول تراعي ما أمكن واحد النوع ديال التوازن ما بين املصلحة 
العامة ديال تغطية الحانيات ديال املحاكم في إطار التوازن في التوزيع 

الترابي وأيضا املصلحة ديال االستقرار العائلي ديال املوارد البشرية.

كذلك، هناك برمجيات وتطبيقات رقمية لتدبير املسارات املهنية 
ديال املوظفين، وعدد من اإلنراءات األررى التي بدون شك تحتاج إلى 
التطوير، ونحن سنتقدم قريبا بعدد من املشاريع التي تم�ضي في هاذ 
االتجاه، بطبيعة الحال بالحوار مع املمثلين النقابيين والهيئات املهنية 

لكل املهن املرتبطة بمنظومة العدالة.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعمباآكعيلصابي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعنويبكم.

كنعتبروها  النقط  ديال  ثالثة  إثارة  السؤال  لهاذ  طرحنا  في  نود 
أساسية في الظرفية الحالية، طبعا املشاكل ديال املوارد البشرية هي 
مشاكل كبيرة والجسم القضائي يحتاج إلى معالجة شاملة، كما درنا 
مجهود في اإلصالح العميق الشامل ملنظومة العدالة، راصو يوازيها 
هاذ  وتساير  توازي  باش  البشرية راصها إصالح  املوارد  ال  أو  إصالح 
اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة، وبالتالي كاينة ثالثة ديال 

املشاكل أساسية:

أوال، بالنسبة المتحانات الكفاءة املهنية واللي طبعا فهاذ الكتاب 
وحسب تجارب كل سنة 2017-2018-2019 كتنظمو للموظفين ديال 
وعالنين  املهنية،  الكفاءة  ديال  الترقية  ديال  مباريات  العدل،  وزارة 
في 2019، 22 دننبر، هاذ ال�ضي تيجعل واحد الفئة عريضة تتق�ضى 
وتتحرم من املشاركة في االمتحانات ديال الكفاءة املهنية، يعني اللي 

عندو )la2date2d’effet( في 23 ما عندوش الحق يجتاز هاذ املباراة.

ثانيا، واحد ملي تيوصل لو الحق في انتياز املباراة في فبراير، في 
مارس راصو يتسنى سنة باش عندو الحق يدوز هاذ االمتحان ديال 
الحقوق  ديال  الهضم  يعني  هاذ  تنكرسو  وبالتالي  املهنية،  الكفاءة 
العميق  هاذ اإلصالح  في  تعترفون  وأنتم  املوظفين، راصة  هاذ  ديال 
ملنظومة العدالة فواحد الفترة كتعترفو في 2017 وتتقولو في 2018، 
كل هذه االمتحانات تنظم أوارر شهر دننبر لتمكين أكبر عدد ممكن 
من املرشحين من انتيازها في احترام تام للمقتضيات القانونية، باش 

كتعطيو الحق ألغلبية املوظفين يستافدو.

من  تنطلبو  اإلشكال،  هاذ  كاين   2019 في  السنة  هاذ  أنه  الحال 
السيد الوزير أنه يلقى صيغة كيف يمكن أوال ما يحرمش الناس اللي 
من فوق 22 دننبر، ثانيا نلقاو صيغة بحال في حل الترقي العادي اللي 
تيحسب )la2date2d’effet( من نهار اللي تسجلت في ندول الترقي، بحال 
هاذ املوظف اللي غادي يجتاز املباراة، ألنه تنخليو واحد 9 أشهر ويمكن 
عام يساين، وواحد تيوصل في نفس النهار داالمتحان تيوليو هو وإياه 

متساوين، وبالتالي رناء أنه هذا األمر يؤرذ بعين االعتبار.

في  تقصير  باقي  العميق  اإلصالح  نفس  في  املستمر  التكوين  ثانيا، 
التكوين، راصة كتاب الضبط، وهاذ كتاب الضبط عندهم 2 ديال 

الرؤساء، عندهم وزير العدل وعندهم رئيس املحكمة، وبالتالي...

شكرا.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك ي.

الكلمة للسيد وزير العدل للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلعدل:

فعال كما تفضلتو السيد املستشار املحترم، امتحان الكفاءة املهنية 
هو مناسبة لتعزيز الحقوق وليس لهضمها أو ممارسة اإلقصاء ضد أي 
فئة معينة، لذلك فكونوا متأكدين بأننا سنفتح هذا امللف من ناحية 
املمثلين  مع  هناك حوار  يكون  وغادي  فيه،  املرتبة  التاريخية  ابنال 
النقابيين باش نلقاو الصيغة، ولن يتعذر علينا إيجاد الصيغة فهاذ 

الجزئية هاذي، غادي نلقاو لها حل.

شاملة  ملرانعة  وتصور  إرادة  هناك  حقيقة  للتكوين  بالنسبة 
ملنظومة التكوين املستمر باألرص والتكوين األساس في هذا القطاع.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.

وننتقل إلى األسئلة املونهة لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات حول موضوع املوسم الفالحي، والتي تجمعها 

وحدة املوضوع.

والبداية مع سؤال الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، وموضوعه 
االستعدادات املتخذة من أنل املوسم الفالحي الحالي، الكلمة ألحد 

السادة املستشارين لتقديم السؤال.

يملستشاآةعيلسادةعفاطمةعيلحبو�ضي:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

يلسادعيل ئيس،

يلسابةعيلوزآيء،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

يتخبط القطاع الفالحي في العديد من املشاكل التي تحول دون 
واملواطنين  والفالحات  الفالحة  إلى مستوى رهانات وتطلعات  ارتقائه 
في  املتجلية  املنارية والطبيعية  أمام املشاكل  واملواطنات، رصوصا 
واحد املجموعة دالعوامل، منها انتظار التساقطات املطرية، االستغالل 
املفرط للمياه الجوفية وضعف التثمين ديالها، والتجزيء املفرط للعقار 
وزحف التصحر، باإلضافة إلى زحف اإلسمنت املسلح على املساحات 

الصالحة للزراعة.

نسائلكم السيد الوزير في الفريق االستقاللي:

ما هي إستراتيجية الحكومة لعقلنة املجال الفالحي وما يرتبط به؟

السؤال الثاني ما هي االستعدادات الحكومية املتخذة رالل املوسم 

الفالحي الحالي، وكذلك ما هي التدابير املتخذة لضمان ظروف تسويق 

نيدة للمحاصيل الفالحية؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

ألحد  الكلمة  الحالي،  الفالحي  املوسم  موضوعه  الثاني،  السؤال 

السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيلبكوآي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادينعيلوزي ين،

نحن في بداية املوسم الفالحي نسأل هللا تعالى أن يرحمنا بغيثه.

املوسم  يمر  لكي  بها  قمتم  التي  اإلنراءات  هي  ما  الوزير،  السيد 

األوراش  مواكبة  على  العمل  ومواصلة  الظروف  أحسن  في  الفالحي 

الكبرى لوزارة الفالحة وتسريع وتيرة تنفيذ مختلف البرامج املنبثقة عن 

مخطط املغرب األرضر؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

السؤال الثالث، موضوعه تأرر التساقطات املطرية وتأثيرها على 

املوسم الفالحي، الكلمة ألحد السيدين املستشارين املحترمين، السيد 

أعمو.

يملستشاآعيلسادععبدعيللطافعأعمو:

شك يعيلسادعيل ئيس.

السيد الوزير إن التأمل في املؤشرات التي اعتمدها قانون املالية 

2019 وارتباطها بالظرفية الحالية التي تتميز بتأرر تساقطات األمطار 

وعدم وضوح اإلنراءات املتخذة إلنقاذ املوسم، أو على األقل ضمان 

تحقيق تلك املؤشرات يجعل املالحظين يتوقعون بأن استمرار ارتهان 

االقتصاد املغربي بالتساقطات املطرية وهي مؤشرات اللحظة الفالحية 

ستكون صعبة، مما يعني إمكانية ترانع نسبة النمو عن الحد املعلن 

الفالحي،  بالقطاع  املرتبطة  العمالة  تضاؤل  كذلك  يعني  ومما  عنه، 

فضال عن تعميق أزمة املياه ورطورتها وحدتها، مما قد يعمق في حالة 

التدهور والقلق والغضب املجتمعي.

فما هي التدابير املتخذة لتفادي األسوء؟

شكرا.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

السؤال الرابع، موضوعه دعم صغار الفالحين، الكلمة ألحد السادة 
لتقديم  االنتماعي  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املستشارين 

السؤال.

يملستشاآةعيلسادةععائشةعييتعال:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسابةعيلوزآيء،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  املحترم،  الوزير  السيد 
االنتماعي بمجلس املستشارين نهنئكم السيد الوزير املحترم على الثقة 
املولوية املجددة باستمراركم منذ سنة 2007 في تدبير هذا القطاع، وال 

نشك كذلك أن لديكم ربرة في إنجاح هذا القطاع املهم في بالدنا.

السيد الوزير، نحن والفالحة على علم ودراية بأن مخطط املغرب 
األرضر أولى الفالحة الصغار واملتوسطين بعناية راصة وبوأهم كذلك 
التجميع  ومشاريع  الثانية  الدعامة  برامج  في  والسيما  راصة  مكانة 

الفالحي. 

لكن املعطيات امليدانية والواقعية تؤكد أن الفالح الصغير عانى 
التي  البورية  املناطق  في  الفارطة والسيما  السنة  كبيرة رالل  معاناة 
تضررت بفعل نقص التساقطات املطرية وعانى أيضا صعوبة انتشار 
بعض األمراض، سواء منها النباتية أو الحيوانية ووانه كذلك الفالح 

الصغير مشاكل وتبعيات التأمين الفالحي. 

والفالح الصغير، السيد الوزير، ال يتمركز باألرا�ضي املسقية، بل هو 
متمركز بالبور والجبال، يعاني صعوبات كثيرة. 

وألنل كل هذه املعاناة، السيد الوزير، ونحن بمناسبة الحديث عن 
املوسم الفالحي الجديد الذي نتوسم فيه الخير بسقوط األمطار نود أن 
تطلعونا عن مستجدات اإلنراءات املتخذة رالل هذا املوسم لدعم 

الفالح الصغير وحتى املتوسط؟

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

السؤال الخامس، موضوعه عملية انطالق املوسم الفالحي الحالي، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيبولك عيعباد:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادينعيلوزي ين،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

مع إنتاج ضعيف في نل املنتجات الفالحية ونقص حاد في الكأل في 
السنة املاضية وتقهقر في بعض األثمنة من املنتجات الفالحية نستقبل 
املوسم الفالحي الحالي، ونل املناطق لم تنل حظها من األمطار املبكرة.

السيد الوزير، كل الفالحين يتطلعون ملعرفة كل ما يتعلق باملوسم 
الفالحي الحالي، وماذا أعدت وزارتكم للمنظومة الفالحية ككل إلنجاح 

هذا املوسم؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد وزير الفالحة والصيد البحري لإلنابة على األسئلة 
املتعلقة باملوسم الفالحي، تفضلو للمنصة.

ويلتجماةع يلبح يع ويلصادع يلفالحةع وزي ع أرجوشع عزيزع يلسادع
يلق ويةعويملااهعويلغابات:

شك يعيلسادعيل ئيسعيملحت م.

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

ديال  االنتظام  بعدم  تميز  املا�ضي  الفالحي  املوسم  بأنه  كنعرفو 
التساقطات املطرية، ولكن رغم هذا تمكنا والحمد هلل بفضل الجهود 
تحقيق  من  والفاعلين  واملهنيين  الفالحين  من طرف  املبذولة راصة 

نتائج ند مرضية.

وانهنا الحقيقة بزاف ديال الصعوبات في املوسم املا�ضي لكن التأثير 
ديالها يمكن لي نقول بأنه كان ند نسبي على الوضعية االقتصادية 
العامة للقطاع الفالحي، والناتج الخام الفالحي لسنة 2019 غادي يبقى 

ما بين 115 و125 مليار ديال الدرهم.

واحد  هو  اللي  الحانز  واحد  تخطى  املغرب  في  الفالحي  القطاع 
)palier( من الناتج الخام، وهاذ ال�ضي تيأكد على املناعة ديال الفالحة 

املغربية وضعف يعني التأثر ديال هاذ التغيرات املنارية.

تم  الفالحية  ديال  منا  ررننا  اللي  السنة  هاذ  للحبوب  بالنسبة 
اإلنتاج ديال 52 مليون ديال القنطار من الحبوب بواحد االنخفاض 

ديال %49.

شمال  الشمالية،  باملناطق  راص  للموسم  نزئي  كذلك  تدارك 
سطات وبالرغم من النقص الحاصل في التساقطات املطرية وترانع 
املساحة املزروعة، كذلك تمكننا من تسويق اإلنتاج الوطني في ظروف 
حسنة موازاة مع الرفع ديال 135% ديال الرسوم الجمركية، وتميز 
 81 املعياري  الوزن  لذاك  وصلنا  تقريبا  استثنائية،  بجودة  اإلنتاج 

كيلوغرام للهكتولتر اللي هو املرنع ديالو 77 كيلوغرام للهيكتولتر. 

وكما سبق لي وقلت بأنه انخفاض ديال هاذ إنتاج الحبوب كان ابثار 
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ديالو محدود يعني عن الناتج الدارلي الخام وهاذ ال�ضي بفضل يعني 
التشجيع ديال مخطط املغرب األرضر للفالحين على الزراعات األقل 

اعتمادا على التقلبات املنارية. 

والزراعات  والزيتون  الحوامض  األررى  للسالسل  بالنسبة 
الصناعية فقد كان أداءها متوسطا إلى نيد وذلك رغم االنخفاض 
املتوقع لإلنتاج، ال�ضيء اللي تيسمح بتوازن السوق، بحال هاذ السنة 
املرتقب ديال )la production( اللي هي ابن في )en process( اللي 
طن  ألف  و400  مليون  ديال  متوقع  اإلنتاج  الزيتون  يخرج،  غادي 
بانخفاض ديال قدره ديال 26% بعد ارتفاع اإلنتاج بأكثر من %72 

رالل املوسمين املاضيين. 

ديال                                       )la baisse( هاذ  هلل  الحمد  مالحظة  تمت  وكذلك 
)la production(  أن األثمنة تحسنت وكتراوح فيما يخص الزيتون 
اللي مونه إلنتاج الزيت بين 6 ديال دراهم في بعض املناطق إلى 6.7 في 

مناطق ديال الحوز. 

أما الحوامض فاإلنتاج املتوقع هو تقريبا مليون و780 ألف طن 
بانخفاض ديال 46%، ألن الناس رالو الشجر فيهم الليمون وكاين اللي 
ما هبطش وكاين اللي ما عملش )le traitement(  فلهذا كان من الطبيعي 
 )la production(  من بعد املشاكل اللي وقعت يعني السنة املاضية أنه

تكون هابطة.

والحمد هلل أنه بالنسبة لهاذ املشاكل اللي عرفها القطاع واللي هي 
مرتبطة، املشاكل ديال األثمنة اللي هي مرتبطة أساسا يعني بمشاكل 
ديال  العدد  واحد  ديال  األرذ  تم  راه  العالمي،  الصعيد  على  إنتاج 
اللي  الهيكلة  واحد  تعاود  وباش  واملصدرين  املنتجين  مع  اإلنراءات 

تتسمح بهيكلة شاملة لقطاعين أفضل إن شاء هللا. 

 2020-2019 املتابعة ديال املوسم الفالحي  فيما يخص املواكبة 
نعطيكم بعض املؤشرات، أنه الحمد هلل تميزت ابن االنطالقة املوسم 
الحالي بأمطار على العموم، ولكن هي غير منتظمة، مع تفاوتات على 
مستوى التوزيع الجغرافي والزمني، أنه من سطات الفوق يعني ألم ربيع 
يعني التحت ما كايناش الشتا بزاف، يعني مع األسف نتمناو على هللا 

الخير في األيام املقبلة. 

بلغت  نونبر   19 غاية  إلى  الشمالية  املناطق  في  أحسن  وكذلك 
ديال  املعدل  مع  بانخفاض  ملمتر   49 تقريبا  املطرية  التساقطات 
30 سنة تقريبا ب31%، يعني واحد 30 ملمتر اللي مازال ناقصة على                           
)la moyenne( نتمناو على هللا أنه األيام املقبلة األمطار اللي غادي 
تجي غادي تخلي األمور تتحسن وتم التسريع ديال الوتيرة ديال الحرث 
والبذر ديال الزراعات الخريفية والرفع من الوتيرة ديال املبيعات ديال 
هي مونودة،  اللي  بعد  من  لها  نرنع  غادي  اللي  الفالحية  املدرالت 
وتحسين كذلك الغطاء النباتي، إذا قبطتو من سطات هنا للفوق تقريبا 
قل من الدار البيضاء للشمال تنشوفو بأن الغطاء النباتي بدا الربيع 

كيخرج وكيعطي أحسن، ولكن في املناطق الجنوبية باقي بعيد ونتمناو 

أنه كذلك يساهم في تحسين نسبة امللء ديال الحقينة ديال السدود 

والفرشة املائية.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

للفريق االستقاللي  الكلمة  الوزير،  السيد  التعقيبات على نواب 

للوحدة والتعادلية في إطار التعقيب. 

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادعيل ئيس.

لنا  بتها  اللي  التوضيحات  على  الوزير  السيد  بدورنا  تنشكرو 

واللي اعطاها لنا واحنا بدورنا كفريق استقاللي ال يسعنا إال أن ننوه 

باملجهودات التي بذلت إلنقاذ املوسم الفالحي الحالي رغم أن انخفاض 

في املنتوج ديال الحبوب والحوامض وما تلتها من مزروعات اللي تتطلب 

السقي واللي كتطلب كذلك هذا السقي ألنه في بالدنا غير منتظم نظرا 

ملناره واللي كنطلبو الرحمة ديال هللا، وكيف تيقول هللا سبحانه وتعالى 

"وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه". 

صدق هللا العظيم. 

لكن احنايا اليوم أمام السيد الوزير اللي راكم تجربة كبيرة واللي 

كيشق الطريق ديالو بنجاح في هذا املجال الفالحي، تيبقى السؤال ديالنا 

ما تنتونهوش للفالح الكبار اللي هما كيدبرو الشؤون ديالهم وعندهم 

إمكانيات، اللي كنتسائلو عليه في الفريق االستقاللي هو الفالح الصغير.

اليوم راه الفالح الزريعة تيشريها بثمن، ومني تيشري النكري بثمن، 

امللحة بثمن، الحرث بثمن، راه يمكن يوقف من الحرث ويصدق رابح 

أحسن ما تيبقى لو التبن اللي تيبقى للبهائم، راه تيبقى بواحد الثمن 

باهض، وأشنو دارت الحكومة اليوم، واش كاين �ضي تسهيالت وسلفات، 

حتى القرض الفالحي حتى هو رانقهم.

فكنتمنى من السيد الوزير بتدابيرو الطيبة يفكر في الفالح الصغير 

اللي هو اليوم كيفضل ما يحرتش ويكون رابح، زيتون اليوم مني كيجي 

الزيتون راه غير اللي تيسقط لو اليد العاملة ما تيلقهاش، والزيتون ملي 

تيجي يبيعو كيبيعو بواحد الثمن بخس، في حين أن الوزارة تتبخل عليه 

في هذا املجال. 

شكرا السيد الرئيس. 

شكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار. 
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يملستشاآعيلسادعمحمدعيلبكوآي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،ع

البد من أن نشكركم على نوابكم الصريح الذي أنبتم من رالله 
على كل املشككين لنتائج، رصوصا املخطط الناجح حامدين هللا عز 
ونل على نعمة األمطار التي رزقنا بها رانين منه أن يعطيها لنا على قدر 

املنفعة ويعممها على كافة نهات اململكة. 

السيد الوزير، إنجازات مخطط املغرب األرضر ال ينكرها إال ناحد 
أو يحاول تبخيسها ألغراض سياسوية رريصة، لذلك فنحن نثمن هذه 
املنجزات رصوصا وأنه وقع تغير واضح في بنية الفالحة الوطنية بعدما 

كانت تئن وتعيش أوضاع صعبة. 

مجموعة  طالت  الفالحية  التنمية  صندوق  تدرالت  أن  إذ 
االستثمارات الفالحية، حيث أصبح درهم واحد من اإلعانة يجلب لنا 
2.3 درهم من االستثمار، هذا الرقم تعبر عنه وفرة اإلنتاج في مختلف 
الخام  الدارلي  الناتج  في  مواصلة  مساهمة  كذلك  اإلنتاج،  سالسل 
الفالحي بزيادة قدرها 58%، ثم كذلك ترشيد املوارد املائية عبر عصرنة 
قنوات الري وتحديثها، ثم كذلك إعطاء انطالقة ل 985 مشروع في إطار 
للذين يشككون في عدم استفادة الفالحين  الثانية  مشاريع الدعامة 
الصغار من ثمار املخطط، ثم كذلك مواصلة تعميم التأمين الفالحي، 
املجال  تهيئة  وسيواصل   2018 سنة  هكتار  مليون  إلى  وصل  والذي 

الفالحي.

السؤال املطروح واش هاذ اإلنجازات كاينة أو ال ما كيناش؟ 

اإلنجازات مونودة وتعبر عن نفسها.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للمستشار املحترم السيد عبد اللطيف أعمو.

يملستشاآعيلسادععبدعيللطافعأعمو:

شك يعيلسادعيل ئيس.

السيد الوزير، نشكركم بدورنا على نوابكم الواضح الذي يدل 
على أنكم حاضرين في يقظة تامة كاملعتاد وتترقبون إلى أين تسير األمور، 

ونتمنى أن يكون الغيث مشموال لجميع أقاليم اململكة.

كما تعلمون فاملغرب يتوفر على منطقتين، منطقة الشمال التي 
عادة ما تكون فيها األمطار، كما هو حصل في هذه األيام نسبيا متوفرة، 
ولكن منطقة الجنوب، ننوب الشاوية إلى أق�ضى الجنوب تكاد تكون 

منعدمة في بعض األحيان. 

الوضع  أين ستصل  أو  التساؤل عن مآل  إلى  الذي يجرنا  ال�ضيء 

الراهن في األقاليم الجنوبية، وبالخصوص في أقاليم سوس وما ناورها.

وتنذكرو أن حقينة يوسف بن تاشفين اليوم ال تتعدى 14% إلى 
غاية 31 أكتوبر، حقينة عبد املومن 17%، أبزروز 62%، حقينة املختار 

السو�ضي 5%، بمعنى أن املنطقة على وشك إعالن األزمة أو الكارثة.

إلى  لاللتفات  الوقت  آن  املستعجلة  اإلنراءات  اتخاذ  بأن  فنظن 
الكاملة،  باألسبقية  الجنوب  إلى  الشاوية  من  الجنوبية  املناطق  هذه 
حتى يمكن تدارك حصول كارثة أزمة املياه وتوقف السقي في عدد من 
املناطق املسقية املتواندة في حوض سوس، وكذلك تأمين أو ضمان 
الوصول العادي للمياه الشروب إلى كافة اإلقليم التي تتوقف على هاته 

السدود.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االنتماعي.

يملستشاآةعيلسادةععائشةعييتعال:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعهذهعيملعطااتعيلغجاة.

أود السيد الوزير، أن أنبهكم لبعض األمور، وبالخصوص أشرت 
في نوابكم على مجموعة من الترانعات في اإلنتاج التي تخص الفالح 
الكبير، واليوم الفالح الصغير يعاني ضعف هاذ املشاكل اللي يعاني بها 

الفالح الصغير.

أكثر  يتمركز  حيث  والبورية،  الجبلية  املناطق  رصوصية  أوال، 
والهشاشة،  الفقر  تعاني  املجاالت  هذه  أن  وحيث  الصغار،  الفالحة 
كذلك أنه كيف ما كانت السنة الفالحية هاذ املناطق هاذي تتعاني، يا 
إما ممطرة تتكون عندهم فيضانات وسيول وبالتالي املزروعات ديالهم 

تتم�ضي، وإما نفاف يعاني مثله مثل الفالحة ابررين. 

في نميع األحوال كنا كنتمناو السيد الوزير، أنه يكون واحد البرنامج 
تكون عنده صبغة الديمومة، انه يكون هاذ الدعم يعني لهاذ املناطق 
راه  مزيانة  الفالحة  كانت  إلى  غير غيكون موسمي،  ما�ضي  دائم  يكون 
تتحبس، ألن هاذ الناس دائما معرضين لهاذ املشاكل ديال التساقطات 

أو عدمها.

ثانيا، السيد الوزير، باملناطق الجبلية أيضا تتعقد امللكيات، وبالتالي 
هناك تعقد في بعض املساطر، بينما مشاريع الدعامة الثانية تشترط 
بعض الوثائق، وبالتالي األهداف ديال الدعامة الثانية ما تتنجحش فهاذ 
املناطق، يعني تتنجح ربما في املناطق السقوية، لكن هاذ املناطق دائما 
تيكون واحد التعثر ديال هاذ الدعامة الثانية، بغينا نشوفو يعني هل 

هناك إمكانية ديال الدعم يكون عندو طابع االستدامة؟
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كذلك اليوم الفالحة راه تيعانيو من الديون ديال القرض الفالحي، 
القرض الفالحي اليوم أصبح يعني نقمة على الفالح الصغير، كذلك 
املضاربة اليوم، السيد الوزير، راه كتقهر الفالحة الصغار، ألن كينتجو، 

وزد على ذلك التكلفة ديال اإلنتاج غالية على الفالحة الصغار.

وشكرا السيد الوزير.

أشنو هما اإلستراتيجية ديال الحكومة، السيد الوزير، فهاذ اإلنراء 
هذا؟ 

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للفريق االشتراكي.

يملستشاآعيلسادعيبولك عيعباد:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعنويبكمعيملتكامل.

صحيح أن املخطط األرضر لعب دور كبير في توفير اإلنتاج، والكل 
يعلم أن القطاع الفالحي هو الذي يضمن األمن الغذائي ببالدنا، وهو 
القطاع،  أن هاذ  إال  النشيطة،  الساكنة  أكبر عدد من  الذي يشغل 
السيد الوزير، أصبح يعيش بعض األزمات، وسأتطرق لبعض منها، ألنه 

ال يتسع املجال لتبسيط الكل.

من  الجنوبي  فالنصف  املطرية ورصوصا  التساقطات  قلة  فمع 
واألسمدة  الكيماوية  كاألدوية  اإلنتاج  عوامل  كل  غالء  ومع  بالدنا، 
واملحروقات، إلى غير ذلك من املصاريف الباهظة، كل هذه التحديات 
الكبيرة نعلت معظم الفالحين ورصوصا الشباب منهم، يفكرون في 
التخلي عن هذا القطاع الحيوي، ومما زاد في تفاقم املشاكل تدهور 
أثمنة بعض املنتونات كالحبوب وبعض الخضر والزيتون، وهذه السنة 

التفاح وبعض الفواكه.

فئة أررى، السيد الوزير، تعاني وهي مربو املاشية، فمشاكلهم تزداد 
مع غالء األعالف وكثرة العرض في األسواق وضعف القدرة الشرائية من 

مادة اللحوم.

منتجو الحليب كذلك هم يعانون ويعيشون أزمة رانقة كما سبق 
وأن قلت في غالء األعالف، ومع الشركات املصنعة.

مشاكل الفالحين تزداد مع القرض الفالحي، الذين لم يتمكنوا من 
االستجابة ألداء مديونيتهم ولم يستفيدوا من القروض هذه السنة.

كذلك مشاكل تفاقمت مع شركة  )la MAMDA()l’assurance( ألن 
هما الناس كاينة مناطق اللي هي نافة أو شبه نافة وما استفدوش.

الوزير،  السيد  الساعة،  لحد  )سوناكوس(  شركة  يخص  فيما 
الفالحون لم يستلموا مستحقاتهم لهذه السنة، والشركة الزالت تعيش 

أزمة حادة.

من هذا املنبر، السيد الوزير، نطالبكم باتخاذ اإلنراءات الالزمة في 
حق كل من سولت له نفسه بالتالعب باملصالح.

دكالة-  منطقة  بالذكر  وأرص  املسقية،  األرا�ضي  يخص  فيما 
عبدة، فهي السيد الوزير، شبه قاحلة، والفالحون متمسكون بزراعة 
الشمندر، ولحد الساعة املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي يقول له 

بأنه هناك قلة في املياه وفي السدود وال يمكن أن يلبي نميع طلباتهم.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

السيد الوزير، تفضل.

يلسادعوزي عيلفالحةعويلصادعيلبح يعويلتجماةعيلق ويةعويملااهع
ويلغابات:

شك يعيلسادعيل ئيس.

إلى اسمحتو أوال، بغيت غير نذكر بأنه اتخذنا واحد املجموعة من 
البذور  ألف قنطار من  مليون و100   2 ابن  التدابير، بحيث موفرة 
املعتمدة، راصنا هاذ السنة 20 ألف هكتار لإلكثار ما�ضي أكثر، ألن 

.)important( اللي هو مونود واللي هو )stock( كاين

وكذلك ضمنا التزويد ديال 680 ألف طن من األسمدة بالنسبة 
للفالحة، وإن شاء هللا هاذ السنة غادي نوصلو، غادي نديرو 60 ألف 
هكتار في 2020 ديال السقي )Goutte à Goutte( نديدة اللي غتوصل 
املساحة املجهزة ل635 ألف هكتار، اللي هي فوق من ذاك الهدف اللي 
كنا رططناه في أفق 2020، ديال 550 ألف هكتار ديال مخطط املغرب 

األرضر.

التنمية  ديال  الصندوق  دعم  ديال  التعزيز  يتم  غادي  كذلك 
الفالحية، حيث غادي يبلغ حجم اإلعانات املرتقب من راللها سنة 
2010 حوالي 3 ديال املليار و900 مليون ديال الدرهم، من أنل استثمار 

إنمالي كرافعة ديال 8 املليار ديال الدرهم. 

الخريفية  الزراعات  من  الساعة  لحد  املحروثة  املساحة 
الرئيسية هي 2 املليون ديال الهكتار، وبلغت املبيعات ديال البذور 
اللي  الناس  وبأنه  قنطار،   430000 املعتمدة حوالي  الحبوب  ديال 
كانوا دارو )la production( رداو )les acomptes( ديالهم ما�ضي 
ما تخلصوش نهائيا رداو )les acomptes( ديالهم وبأن الشركة ابن 
تتهبط )le stock( وكتبيع، وذاك ال�ضي اللي غادي يتباع راه غادي 
إن شاء هللا  الفالحة  بأن  مرتاحين  كونوا  وبأنه  الناس،  به  تخلص 

غادي يتخلصو في الوقت ديالهم كذلك. 

أما فيما  يخص الشمندر، املساحة املبرمجة هي 60000 هكتار 
وتزرعت لحد الساعة 41000 هكتار ما�ضي ما تزرع والو، تقريبا 70 
من املساحة املبرمجة وكلها األغلبية ديالها بامليكانيك ومزروعة بالبذور 
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األحادية النبتة، ولكن قلة املياه راه الناس تيتسناو إن شاء هللا يكون 
الخير وإذا كانت الشتاء راه غادي يخليوهم باش يديرو أكثر في النباتات 

في املستقبل إن شاء هللا.

طن   64400 تقريبا  حوالي  تصدير  تم  الصادرات،  مستوى  على 
 ،%37 بارتفاع ديال  47000 طن املوسم املا�ضي  46900 قل  مقابل 
)la clémentine( تقريبا غادية في النفس ديالها، ولكن اللي نا هو أنه 
)Maroc late( اللي هو في الحقيقة تعطل كان كيخرج قبل ولكن بدا 
ابتداء من سبتمبر  الليمون، كنحسبوه  ديال  الفالحي  املوسم  حيث 
اللي ناء معطل واللي ررج واللي رال أنه هاد )l’augmentation( تكون 

ديال%37.

أما )clémentine( هو بحصة نيدة و)la qualité( هاد العام كاينة 
واألثمنة كاينة في األسواق، والحمد هلل أنه يعني السيناريو ديال السنة 

املاضية بعدنا منو.

بالنسبة للخضر والفواكه، الحجم ديال الصادرات تقريبا 150000 
طن، ناقص 3-%، ولكن الطماطم طالعين بـــــ 4%، حيث أنه صدرنا 

94800 طن في املا�ضي.

اللحوم، ألنه أسعار ديال املوا�ضي  بالنسبة لألسعار ديال  اللحوم 
كنعرفوها يعني تتعطي القيمة ديال املوا�ضي يعني في السوق واش كاين 
)bétail( مزيان، واش في حالة صحية مزيان، واش واكل مزيان، اللحوم 
الحمراء تقريبا واحد االنخفاض ديال 5% بالنسبة للحوم ديال األبقار 
اللحوم  الثمن،  يعني نفس  للحوم ديال األغنام،  بالنسبة  واالستقرار 
بــــ 5%، كما أنه نذكر بأنه  بــــ 4% والبيض انخفاض  البيضاء ارتفاع 
السنة هذه اللي احنا فيها اعملنا واحد البرنامج ديال 60 مليون ديال 

الدرهم م�ضى للمناطق الجنوبية اللي كانت ناقصها األمطار.

التدرالت يعني هي كثيرة وتكلمتو على الدعامة الثانية اللي هي ركيزة 
أساسية ديال التدرل في العالم القروي استثمارات إذا اسمحتو ليا 
اللي هي كانت يعني ند مهمة، بحيث بلغ ورصوصا في املناطق الجبلية 
والواحات واملناطق البورية الضعيفة، بلغ عدد املشاريع اللي انطلقت 
منذ بداية مخطط املغرب األرضر 985 مشروع لفائدة 733000 فالح 

من أصل 911 اللي هي مبرمجة في األفق ديال 2020.

وقد بلغت مجمل االعتمادات املفتوحة تقريبا لتمويل هذه املشاريع 
14.5 ديال املليار ديال الدرهم، غرسنا 394000 هكتار اللي تغرست فيها 

261000 هكتار اللي تغرست ديال الزيتون، و57000 ديال اللوز.

كذلك تم اإلحداث وتجهيز ديال 419 وحدة لتثمين املنتوج الفالحي، 
التجهيز  الزيتون،  زيت  ديال  اإلستخالص  ديال  الوحدات  تتهم   %60
على  تنهدرو  هذا  هكتار،   83000 ديال  مساحة  على  فالحي  الهيدرو 
هي صعبة،  اللي  املناطق  في  كاينة  اللي  الصغيرة  التضامنية  الفالحة 
وكذلك البناء ديال تقريبا 2000 كيلومتر ديال السواقي وتحصين املراعي 
املاشية  لتوريد  املاء  ديال  نقطة   811 37000 هكتار، وإحداث  على 

وإنجاز 459 كيلومتر من املسالك.

 )les engrais( وبخالصة الحمد هلل يعني املدرالت مونودة يعني

كاينين)les semences( حتى هما مونودين كل�ضي مونود، هللا يزيدنا إن 

شاء هللا ويرحمنا ويعطينا شتا، وبالخصوص في املناطق الجنوبية اللي 

هي اليوم يعني ناقصة، احنا تنعرفو اإلشكاليات اللي طرح �ضي أعمو، 

55% هي اللي كاينة في البراج ديال أولوز، البرانات الررين ناقصين 

بزاف ولكن نتمناو على هللا أن هاذ الشتا اللي نايا غير في هاذ األسابيع 

ترحم هذيك املنطقة.

هاذي  بداتو  هو  اللي  برنامج  عاملة  الحكومة  يعني  أنه  العلم  مع 

سنوات اللي هو التحلية ديال ماء البحر اللي غادي يكون في اشتوكة آيت 

باها اللي غادي أوال غادي ينقذ هذيك املنطقة ديال اشتوكة آيت باها في 

أفق إن شاء هللا آرر 2020، بداية 2021 واللي كذلك غادي يعطي املاء 

الصالح للشرب ملدينة أكادير باش ما تكونش هاذ يعني هاذ التقلبات 

املنارية كتباشر اإلنسان واملشاكل اللي عايشين في املدينة.

وشكرا لكم.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعللسادعيلوزي .

أيضا  "أليوتيس" والتي تجمعها  املتعلقة بمخطط  ننتقل لألسئلة 

وحدة املوضوع.

والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطني لألحرار، وموضوعه تقييم 

أداء إستراتيجية أليوتيس وأثرها املباشر على االقتصاد الوطني، الكلمة 

ألحد السادة املستشارين لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيل زمة:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلسادةعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

يلسادعيلوزي ،ع

هو  ما  نسائلكم  أليوتيس،  إستراتيجية  انتهاء  من  سنة  بعد  على 

تقييمكم ألداء هذه اإلستراتيجية؟ وهل وصلت إلى األهداف املتوراة 

منها؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

ألحد  الكلمة  أليوتيس،  إستراتيجية  موضوعه  الثاني،  السؤال 

السادة من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.
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يملستشاآعيلسادعحمةعأهلعبابا:

يلسادعيل ئيس،

يلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

أطلق املغرب سنة 2009 إستراتيجية أليوتيس لتطوير قطاع الصيد 
البحري ودراسة ابرز التحديات التي توانهها كإنشاء الوكالة الوطنية 
املوارد  تثمين  بغية  وذلك   ،2011 املائية سنة  األحياء  وتربية  لتنمية 

البحرية بكيفية مستدامة للزيادة في اإلنتاج الدارلي الخام.

نسائلكم السيد الوزير، ما هو تقييم الحكومة لهذه اإلستراتيجية؟ 
وما هي اإلنراءات والتدابير املتخذة إلنجاحها وبلوغ األهداف املتوراة؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

السؤال الثالث، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي 
لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيمباآكعحماة:

السيد الوزير، عملت وزارة الصيد البحري على استصدار مجموعة 
وتثمين  السمكية  الثروة  على  املحافظة  إلى  الرامية  املخططات  من 

املنتونات البحرية، باإلضافة إلى اإلستراتيجية أليوتيس.

لذا نسائكم الوزير، ماذا ستتخذ وزارتكم في املستقبل ومن راللكم 
الحكومة من أنل الدفع باملغرب على أال يكون مكانا للصيد وتصدير 

املنتجات البحرية املجمدة إلى الخارج؟

باإلضافة إلى هل هناك تفكير في إصدار إستراتيجية نديدة تروم 
إلى الدفع باملغرب إلى أن يكون ونهة بطبيعة الحال في إرضاع الصيد 
البحري في دعم بطبيعة الحال املنتونات وتثمينها إلى تصدير املنتجات 

البحرية إلى األسواق مباشرة لوصولها إلى املستهلك؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 
السؤال.

يملستشاآعيلسادعيوسفعبججلون:

بسمعهللاعيل حمنعيل حامعويلصالةعويلسالمععلىعأش فعيمل سلين.

يلسادعيل ئيس،

يلسادعيلوزي ،

يلسابةعويلساديتعيملستشاآينعيملحت مين،

اعتمدته  الذي  أليوتيس  مخطط  الوزير،  السيد  أشرف،  لقد 
وزارتكم سنة 2009 على نهايته وذلك بمتم السنة املقبلة، هاذ املخطط 
الذي هدف إلى تحقيق تنمية وتنافسية بقطاع الصيد البحري وتثمين 

املوارد البحرية، إلى غير ذلك.

فعال من النتائج املحققة الحفاظ على الثروات السمكية، تثمين 
املنتونات البحرية، تهيئة املصايد، نهاز الرصد والتتبع، برنامج إبحار، 

تطور البحث العلمي، إلى غير ذلك.

لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الحصيلة النهائية لهذا املخطط؟ 
وعن اإلنراءات والتدابير التي تستعد وزارتكم للنهوض بها بعد سنة 

2020؟

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير، وزير الفالحة والصيد البحري لإلنابة على 
األسئلة املتعلقة بمخطط أليوتيس.

يلسادعوزي عيلفالحةعويلصادعيلبح يعويلتجماةعيلق ويةعويملااهع
ويلغابات:

شك يعيلسادعيل ئيسعيملحت م.

حض يتعيلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

إذا سمحتو قبل ما نتكلمو على ما بعد 2020، نتكلمو بعدا على 
النتائج املهمة واملؤشرات اإلستراتيجية واملكتسبات ديال مخطط ديال 

أليوتيس اللي تعطات انطالقته من طرف صاحب الجاللة سنة 2009.

البحرية  96% من األصناف  لي نعطي بعض املؤشرات،  اسمحوا 
أصبح التدبير ديالها عن طريق مخططات ديال التهيئة داملصايد مقابل 
5% قبل ما يكون املخطط، ارتفاع قيمة املصطادة بنسبة 74%، حيث 
أصبحت تقدر بحوالي 11.6 مليار ديال الدرهم عوض 6.7 مليار سنة 
2007، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم املصطادات من مليون طن 

2007 إلى مليون و370 ألف طن سنة 2018.

انتعاش الصادرات بارتفاع غير مسبوق لرقم املعامالت حيث وصلت 
ل 2.4 مليار ديال الدوالر مقابل مليار و200 مليون ديال الدوالر سنة 
 )l’exportation( ديال )double( 2007، يعني في إطار املخطط، تقريبا

ديال التصدير ديال املنتونات البحرية.

للقطاع  الخام  الدارلي  الناتج  عرف  �ضيء،  أهم  وهذا  وإنماال، 
تحسنا سنويا بمعدل سنوي قدره )croissance annuelle( كل سنة 
8.7 % ليصل إلى 17.3 مليار ديال الدرهم سنة 2018 عوض 8.3 مليار 

ديال الدرهم سنة 2007.
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مخطط أليوتيس هو في الحقيقة 10 سنوات من املنجزات، تم تنزيل 

ديال 20 مخطط لتهيئة وتدبير املصايد الوطنية، كذلك تقوية املراقبة 

واألنشطة ديال الصيد البحري على املستويين التقني والقانوني، إنجاز 

44 نقطة تفريغ مجهزة والقرى ديال الصيد البحري، بناء 10 ديال 

األسواق لبيع السمك بالجملة لهيكلة السوق الدارلية، إنجاز وفيهم 

آرر واحد غادي يدشن إن شاء هللا قبل من آرر السنة اللي كاين مونود 

في املدينة ديال تطوان واللي هو ابن كمل، إنجاز 11 سوق للسمك من 

 11،)les halles de poisson première génération( الجيل الجديد

اللي تعملو.

التسويق تم تجهيز تقريبا  الثروة السمكية وتسهيل  وألنل تثمين 

6600 قارب على مستوى املناطق الجنوبية بهاذوك العازل ديال الحرارة 

اللي تيسميوهم )icebox( تقريبا 20000 صندوق اللي تعطات للبحارة 

باش يجيو املنتوج ديالهم ديال الصيد البحري فواحد )les frigos( اللي 

هما مبردين باش تكون  )la qualité( باش يقدرو يبيعو بأثمنة مزيانة.

وفهاذ املرحلة الثانية اعطينا 2900 قارب اعطيناهم اللي ردامين في 

البحر األبيض املتوسط منها حتى هما تعطات مع الغرفة اللي كترأسوها 

ال�ضي بنجلون تقريبا 2900 ديال القوارب اللي رداو هاذ)icebox(، كما 

تم ارتفاع عدد املصانع ديال الثلج، في الدارلة ذاك النهار كنت فيها، 

النهار اللي مشيت لها هاذي 7 سنين كنا كنقلبو على الثلج، والسيد 

املستشار أنت من املنطقة وتتعرف هاذ اإلشكالية الدارلة كنا تنقلبو 

على الثلج ما تنلقاوهش، اليوم تبارك هللا، ال الخواص وال الدولة كل�ضي 

 le nerf de la( عمل استثمارات والثلج مونود، والثلج راه هو يعني هو

guerre( بالنسبة للمنتونات البحرية باش يبقى يعني في واحد سميتو.

إذن دزنا من 10 ديال املصانع ديال الثلج إلى 101 مصنع ديال الثلج، 

 3 )la transformation( كذلك القيمة ديال االستثمارات في البر يعني في

داملليار و600 مليون ديال الدرهم، ونوعنا الصادرات إلى 134 دولة، هو 

فعال يعني تنمشيو نميع الونهات اللي هي ديال التصدير اللي يمكن لنا 

نصدرو لها، منطقيا أنه تنمشيو لالتحاد األوروبي اللي هو 28 دولة اللي 

هو تيستهلك أكثر املواد السمكية، هاذ ال�ضي ما تيغفلش بأنه تنمشيو 

للبرازيل، تنمشيو )l’Amérique2du2sud(، )l’Afrique2du2sud( تنمشيو 

القطاع  هاذ  في  والفاعلين  العاملين  هلل  الحمد  أنه  البلدان،  لجميع 

قايمين بالدور ديالهم.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

التعقيبات على نواب السيد الوزير، الكلمة لفريق التجمع الوطني 

لألحرار في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيل زمة:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي عيملحت م،

أشك كمععلىعنويبكمعيلص يحعويلويضح،ع

أوال أريد أن أهنئكم على نجاح هذه اإلستراتيجية الوطنية على بعد 
سنة من انتهاء املدة املحددة لإلنجاز، والتي حققت وهلل الحمد 83% من 
األهداف املحققة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تنمية الناتج الدارلي 

والوطني، إذ أصبح قطاع الصيد البحري قطاع منتج ومشغل بامتياز.

ثانيا، ساهم في توفير العملة الصعبة والتي لعبت دروا أساسيا في 
توازن امليزان التجاري.

ثالثا، ساهمت بشكل كبير في تطوير درل الصيادين البسطاء في 
الصيد الساحلي والتقليدي واالرتقاء بمستوى معيشهم، والحال هو أن 
الكميات املصطادة أصبحت أقل والربح أصبح أكثر، هذا مونود اليوم 

على أرض الواقع.

ما يحاكى ضدها من إشاعات  النتائج مشرفة وممتازة رغم  إذن 
مغرضة، غرضها التشويش على أداء القطاع، استراتيجيته الناجحة 
تسويق  لتحسين  القاعات  لبناء  ورشة   12 من  أكثر  أطلقت  والتي 
املنتجات و11 من األسواق لبيع السمك بالجملة، كدعامة ثانية لهذه 
على  تركز  التي  األولى  الدعامة  هذه  تثمين  أنل  ومن  اإلستراتيجية، 

تحسين املنتوج، الذي تضاعف أربع مرات.

يلسادعيلوزي عيملحت م،

ونحن في نهاية املشوار هذه اإلستراتيجية الناجحة املطلوب االشتغال 
أكثر على تكوين التجار وتحسين نظام اإلنقاذ وتعميم التغطية الصحية، 
ونحن على استعداد كمؤسسة برملانية لالشتغال بها، وبالنسبة للتغطية 
الصحية بالرغم من أنها دبا تتوصل إلى 90% بالنسبة للبحارة، على 
تحسين اإلطار القانوني املرتبط بهذه املحاور، التي نعتبرها آرر سلسلة 

في هذه اإلستراتيجية.

العديد  أبدى  الذي  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  بخصوص 
من املالحظات على هذه اإلستراتيجية، فإننا نؤكد أنه نانب الصواب 
عندما لم ينشر األنوبة الصادرة عن وزارتكم بخصوص هذا املوضوع، 
والتي كانت ستوضح للرأي العام حقيقة املالحظات التي تم نشرها، 
األرير  تقريره  في  للحسابات  األعلى  املجلس  إليها قضاة  توصل  والتي 
حول أداء هذه اإلستراتيجية، حيث أبدى قصورا كبيرا وتبخيسا كبيرا 
لعملكم، ولعل أطر الوزارة التي أشرفت باقتدار على تدبير اإلستراتيجية 
برأي املهنيين وكل الفاعلين الذين يشتغلون في هذا القطاع، مقدرين 
نهودكم الحكيمة في إقرار هذه اإلستراتيجية، التي لقيت مقاومة شرسة 
عند بدايتها من طرف اللوبيات، وهو أمر سنعود إليه في مناسبة أررى.

شكرا السيد الوزير.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

يملستشاآعيلسادعحمةعأهلعبابا:

يلسادعيلوزي ،

نثمن هذه اإلستراتيجية، إستراتيجية أليوتيس، من ناحية الجانب 
التنظيمي طبعا املخطط له إيجابيات عديدة، من ناحية حان الوقت 
لتقييم هذا املخطط ومرانعته، علما أن مرت أكثر من 10 سنوات على 
بدء هذا البرنامج، فعال هو نقول 90% أو 99% ناجح، ألن مازال عندو 
بعض النواقص، نتمناو باش يكونو على سبيل املثال ال الحصر بعض 
معامل التجميد في الدارلة اليوم عندهم بعض اإلكراهات وبعض ما 
يشتغلو في )domaine( ديال تجميد )Cephalopod( نتمناو عنهم تعطى 
لهم األسبقية في بوارر)les petits pélagique( اللي كاينين في الدارلة، 
ونربطهم مع البوارر، وربطهم مع معامل التصدير باش يكون كل�ضي، 

تكون السلسلة كاملة متكاملة وكل�ضي يشتغل.

واملهم من هذا البرنامج، برنامج أليوتيس، هو تشغيل اليد العاملة، 
وضخ العملة الصعبة من تصدير وهذا برنامج ناجح وال يمكن لنا إال 
نثمنه، ولكن البد من مرانعة بعض النقط كيفما قلت لك السيد 

الوزير.

وثانيا بالنسبة للتصنيع دارل اململكة املغربية، احنا اليوم نهد وال 
أغلب األسماك نبيعوهم )brute( ما يوقع لهم تصنيع باش يكون أكثر 
إنتاج وأكثر درل للدولة من العملة الصعبة، على سبيل املثال بالنسبة 
اللي نصدروهم لالتحاد األوروبي، واالتحاد األوربي  لبعض األسماك 
كيف تعرفو عندهم الحق منين يكون بالنسبة لهم التصنيع على أرض 
االتحاد االوروبي تعود األسماك أوربية، اليوم عندنا بعض أصناف 
األسماك اللي تنبيعوهم لالتحاد األوروبي، االتحاد األوربي يصدرهم 
ألكثر من 160 دولة، على سبيل املثال األرطبوط ما يصنع في املغرب، 
يعاودو  وهما  األوروبي  لالتحاد   )brute( نبيعوه  احنا  تقريبا،  يصنع 

التصنيع ويبيعوه بأسماك أوروبية.

وشكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للفريق الحركي.

يملستشاآعيلسادعيمباآكعحماة:

شك يعيلسادعيل ئيس.

وأعطيتم  بإمعان،  الحال  بطبيعة  لكم  استمعنا  الوزير،  السيد 

أرقام حقيقية وامليدان والقطاع يتكلم، هذا ما يمكن ينكرو إال ناحد.

القطاع تحول بطبيعة الحال رالل العقد املا�ضي من الوضعية 
املقلقة إلى الوضعية الحسنة، وهاذ ال�ضي بطبيعة الحال أنتما اعطيتو 
عن  الحديث  في  الحال  بطبيعة  نطولو  غاديش  ما  واحنا  أرقام  فيه 
إستراتيجية أليوتس، بطبيعة الحال اللي هي نات باش تسد االرتالالت 
توضع  وباش  املاضية،  السنوات  القطاع رالل  منها  يعاني  كان  اللي 
املغرب في املكانة ديالو كمصدر ضمن الدول الرائدة واملصدرة في قطاع 
الصيد البحري ومشكورين عليها السيد الوزير وهذا بطبيعة الحال هو 

عملكم ووانبكم.

السيد الوزير، بطبيعة الحال أنا ركزت سؤالي على تثمين املنتجات 
البحرية بطبيعة الحال، ألن كيفما تعرفو على أن املغرب توند فيه 
املئات من وحدات ديال التجميد، هاذ الوحدات ديال التجميد، السيد 
للتثمين،  التجميد  ديال  الوضعية  هذه  من  تخرج  راصها  الوزير، 
راصكم ديرو برنامج في املستقبل، إستراتيجية نديدة في املستقبل 
اللي يتواند منها في  إلى تشجيع هذه الوحدات بطبيعة الحال  تروم 
الدارلة 400 وحدة ديال التجميد، أنكم تدعموها ببرنامج حكومي باش 
تخرج من التجميد، لتثمين املنتجات تخرج للسوق نيشان للمستهلك 

باش املغرب بطبيعة الحال يكسب من عائدات مهمة وكثيرة.

أنكم تطرحو ضمن صلب هاذ االهتمامات  باملناسبة  وما يفوتني 
ديالكم العاملين نتاع قطاع الصيد البحري بصفة عامة، من بحارة 

ورياطة وميكانيكيين، وكل ما له عالقة بالقطاع.

وشكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

يملستشاآعيلسادعيوسفعبججلون:

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعيلجويبعبيالكعيلويضح.

احنا في السؤال ديالنا تذاكرنا على ما بعد 2020، ألن احنا مقتنعين 
السيد الوزير أن أليوتيس ناء بما ناء به، األرقام تتكلم، إذن احنا ما 

يمكن لنا غير نهنيوكم على املسار اللي ردا أليوتيس.

زيدو على ذلك ما نساوش معرض أليوتس اللي كان دعامة لخلق 
واحد الدبلوماسية موازية اللي كان نادى بها صاحب الجاللة في الخطاب 
ديالو، واللي من رالل معرض أليوتيس املغرب أصبح ونهة وطنية 

ودولية لتالقي املهنيين ديال قطاع الصيد البحري.

السيد الوزير، 98% ديال الوحدات تم العصرنة ديالها في إطار 
الدورية ديال العصرنة ديال القطاع، قوارب الصيد التقليدي انتقلت 
من 2 إلى 3 ديال األطنان وهذا حفاظا على األرواح البشرية وتماشيا مع 
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املطالب ديال املنظمات الدولية اللي املغرب رائد فهذا املجال.

كيبقى السيد الوزير بطبيعة الحال احنا مشينا ل 2020 كنذاكرو 
ما بعد 2020، أن هناك بعض النواقص كمشكل ديال املصيدات ديال 
لها، كاملشكل ديال دعم  إيجاد حلول  في  اللي ما توفقناش  القمرون 
تنشيط شبكة الهياكل ديال البيع بالتقسيط، وهذا ما�ضي مسألة ديال 
الحكومة ككل، واللي مهم فهاذ ال�ضي كامل، هو أنه السيد الوزير، ألول 
مرة بعد عقود من الزمن هناك برنامج واضح املعالم، حدد فالزمن و 

فاملكان وباألرقام، األهداف اللي راصنا نوصلو ليها.

وبالتالي اليوم أصبحنا في املجتمع املدني البحري وفي املجتمع املدني 
كناقشو واحد املسائل اللي هي مرقمة ومهيكلة في الزمن واملكان، هذا 
ند إيجابي، وبالتالي ملي فتحنا هاذ النقاش هذا هو اليوم، واللي أنا 
كنعتبرو نقاش إيجابي، في نميع الشرائح ديال املجتمع باش نفكرو 
في مستقبل قطاع الصيد البحري، قطاع الصيد البحري ما غاديش 
العمل،  تعلمون ذلك، مازال  وأنتم  الوزير،  السيد  10 سنين  تكفيه 
مزال طامعين فهاذ القطاع أنه يم�ضي لألمام ويلعب الدور ديالو، ألنه 
هو قطاع كيلعب دور سيا�ضي ودور انتماعي ودور اقتصادي، وأنتم 
تعلمون بذلك بخبايا األمور، والدليل على ذلك املعركة السياسية اللي 

كيخوضها قطاع الصيد البحري ضد األعداء ديال الوطن وآررون.

شكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد وزير الفالحة للرد على التعقيبات.

يلسادعوزي عيلفالحةعويلصادعيلبح يعويلتجماةعيلق ويةعويملااهع
ويلغابات:

شك يعيلسادعيل ئيسعيملحت م.

يلسابةعيلوزآيء،

حض يتعيلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

أنا فت قلتها بأنه إلى كاين �ضي إستراتيجية اللي اعطات نتائج ملموسة 
املستدامة  للتنمية  ودرلنا  مرقمة  أهداف  وكانوا   )chiffré( واضحة 
وتحسين  أسميتو،  يعني  املوارد  على  والحفاظ  التثمين  على  وتكلمنا 
ديال الدرل ديال الصياد و)l’aspect social( أنه نميع الصيادة اليوم 
عندهم )CNSS( وعندهم )l’AMO( كل هاذ ال�ضي هذا راه إلى كاين �ضي 

إستراتيجية اللي اعطات األكل ديالها راه هي هاذ.

فلهذا احنا في الحقيقة راه ما عمرنا ما ناوبنا يعني املجلس األعلى 
للحسابات، ما كنجوبوش املجلس األعلى للحسابات نواب اللي كان 
عندنا راه كتبناه في يعني  )le rapport( مع األسف كايديرو الحانة اللي 
غادي يقولوا هما الفوق وكيخليو ذاك ال�ضي لتحت، والصحافة وال 

الناس اللي بغاو يديرو السياسة كيمشيو يارذو ذاك ال�ضي اللي بغاو. 
احنا كنجاوبو الناس اللي بغاو يسيسو يعني هاذ )le dossier( هذا باش 

يقولو راه ما تعمل والو في الصيد البحري.

ولكن الحمد هللا احنا اللي كيهمنا هما الفاعلين في امليدان، هما اللي 
 les(في امليدان، هما اللي شافو كيفاش يعني اإلمكانية ديالهم تحسنو و
recettes( ديالهم تحسنو كيفاش االستثمارات ديالهم في البوارر اللي 
كانت كتسوى نوج وال ثالثة والت كتسوى bateau( ،100( اللي كان 
كيسوى ب30 ألف درهم اليوم في العيون وفي الدارلة ولى كيسوى 
هما  هذا  الدرهم،  ديال  ألف  و200  مليون  وال  الدرهم  ديال  مليون 

اإلمكانيات اللي تعاطت لسميتو.

وإلى كان �ضي إستراتيجية اللي اعطات، كنتأسف استعمال سيا�ضي، 
ولكن ال يعقل أنه يمكن أنه نبغيو نديرو السياسة مع وزير هذا، ولكن ما 
نضربوش فواحد املجهود نماعي، اللي هو فيه إدارة، فيه فاعلين، فيه 
مستثمرين، فيه ناس اللي رذاو من وقتهم، فيه.. أنا نهار اللي بديت هاذ 
 )les bateaux( املشروع ديال أليوتيس، 3 شهور ديال اإلضراب، واقفين
في املغرب، معرفتش واش تعقلو عليها وال ما تعقلوش؟ حتى واحد مابغا 
يخرج للبحر، قال ليك أنا ما بغيتش الصندوق، أنا مبغيتش )VMS( أنا 

ما بغيتش كذا.

أجي اليوم �ضي واحد وال �ضي وزير، نكون أنا وال واحد من بعد مني، 
يحيد الصندوق ديال البالستيك ملوالين الصيد البحري وغادي تشوف 
ديالو  التثمين  ديالو وعرفو  القيمة  بالعكس عرفو  يوقع؟  أش غادي 

وعرفو العمل ديالو وعرفو بأنه اسميتو.

اإلستراتيجية  بهاذ  وفرحانين  كبير  مسار  قطعنا  هلل  الحمد  احنا 
وهاذ من أحسن االستراتيجيات وكنقلها لهاذوك الناس اللي ما بغاوش 
يفهمو، من أحسن  )les stratégies( ديال )développement(  اللي 
تعملت، ولكن باقي احنا غير في)à la croisée des chemins( باقي في 
النص ديال الطريق، باقي في النص ديال الطريق، راص إستراتيجية 
أررى إن شاء هللا اللي راصها تقدم لسيدنا، وتقدم للحكومة واحنا 
غاديين نشتغلو عليها ودرنا طلب العروض وغادي نختارو املكاتب مع 
من غادي نخدمو، ألن في 2020 وقفنا )les objectifs( راه ما توفقناش 
فكل�ضي ولكن توفقنا في األغلبية، توفقنا ف )l’essentiel( اللي تيقولو 
ساهلة،   )l’aquaculture( واش   ،)l’aquaculture( ف  توفقناش  ما 
اعطيها لي هاذي 30 عام باش نقدر نديرها اليوم، ما اعطيتونيشاي، 
نيت لقيت )l’aquaculture( ما كيناش، كيديرو 300 ديال طن راصك 
الدراسة ديال )le milieu marin( راص )la recherche( تعرف آش 
كاين فالبحر، راصك تشد هداك ال�ضي وتفرقو بحال الهكتارات في 
وسط البحر، راصك تدير طلب العروض، راص تجيب املستثمرين، 
راصك تدير ليهم )l’offre2financière( باش يقدرو يجيو يستثمرو من 
الناحية ديال الضرائب وهذا باش يكون واحد )l’attractivité(، هاذ 
 l’agence nationale pour( ال�ضي كلو كان راصو يتبنى وراص تكون
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le développement de l’aquaculture( اللي دزنا عندكم ودوزتوها، 
والحمد هلل نهار اللي تدار طلب العروض لقينا اليوم اإلمكانيات احنا قلنا 
غير 200 ألف طن هما اإلمكانيات النهار األول اإلستراتيجية، اإلمكانيات 
اللي ررنات لينا )la recherche( اليوم هي 380 ألف طن، وابن طلب 
 des accords( العروض اللي تعمل فاملغرب كله 150 ألف طن اللي هما
de convention( موقعين بين املستثمرين ووزارة املالية ووزارة ديال 

الصيد البحري واللي غادي يتعملو إن شاء هللا في املستقبل.

إذن كاين واحد ال�ضيء كبير، ولكن هاذي مهنة نديدة في املغرب، 
واللي هي دارلة في التنمية املستدامة.

إذن أنا متفق بأنه راصنا مزال نحسنو، أنا متفق بأن هاذ ال�ضي 
باش  فاملستقبل  ديالنا  فاإلمكانيات  نشوفو  )congelé( راصنا  ديال 
يمكن لينا نثمنو أكثر، أنا ما نكرهش هاذوك )Les frigos(  يبداو يخدمو 
للمغاربة، يعني ملي يصيدو يصطوكيو ليهم، ألنه كاين واحد الوقت اللي 
 la production dans les( كتكون الصيادة أكثر من ذاك ال�ضي ديال
usines( يصطوكيو ليهم ومن بعد يصفطو ليهم فاملعامل ديالهم باش 
يشتغلو 100% ما نصيفطش لبعض الدول اللي هي كتنافسنا باش 

تعمل..

 les( أنا متفقين وهاذ ال�ضي غادي نلقاو ليه اإلمكانيات ديالو وغنلقاو
outils( باش نوصلو ليه فاملستقبل، ولكن )déjà( أنه وصلنا لواحد 
التوازن مع موالين الدقيق لقينا واحد التوازن اللي هو إيجابي بالنسبة 
للتنمية املستدامة، دبا غنلقاو فاملستقبل إن شاء هللا كذلك واحد 
التوازن مع موالين )les frigos( باش هما يخدمو والبالد تزيد تخدم 
 )les produits de la mer( ديال )la transformation( إن شاء هللا ف
وهاذي راه غير بداية األهم أنه )le Cap( دبا واضح فين غادي نمشيو 
والنتائج الحمد هلل ما ريباتش، ألن النتائج كانت النتائج أحب من أحب 

وكره من كره.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

السؤال العاشر، املونه لقطاع الفالحة، موضوعه دعم تنافسية 
األصالة  املستشارين من فريق  السادة  الكلمة ألحد  الوطني،  اإلنتاج 

واملعاصرة لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيلحبيبعبنعيلطالب:

شك يعيلسادعيل ئيس.

بسمعهللاعيل حمنعيل حامعويلصالةعويلسالمععلىعري عيمل سلين.

من  للرفع  املتخذة  التدابير  حول  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم 
القدرات املالية والتنافسية للمقاوالت الفالحية؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلفالحةعويلصادعيلبح يعويلتجماةعيلق ويةعويملااهع
ويلغابات:

شك يعيلسادعيل ئيسعويلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون.

عرفتي بأن عملنا واحد العدد ديال اإلمكانيات باش يكون التحسين 
التواصل  مالئمة،  بيئة  توفير  األعمال،  ديال  للمناخ  املستثمر  ديال 
 150 لـــ  املساطر  ديال  وتيسير  تبسيط  املهنية،  البيئات  مع  املستمر 

.)les provinces( اللي مونودين على )guichets uniques(

في مجال ديال التثمين الرفع من الدعم املونه لهاذ القطاع ليصل 
حتى يصل لـــــ 30 % الوحدات ديال التلفيف، الوحدات ديال التخزين 
الستخالص  الفالحية  املنتجات  تحويل  ديال   %20  ،%25 والتبريد 
الزيوت ما عدا زيت الزيتون، كذلك املجازر العصرية والوحدات ديال 

تقطيع اللحوم حتى هي 30% كل هاذ ال�ضي..

فيما يخص الصادرات ديال الطماطم وديال الحوامض األسواق 
كيلو  لكل  بالنسبة  السنتيمات  ديال  العدد  واحد  كنعطيو  الجديدة 
اللي  إمكانيات  ال�ضي  )la croissance( كل هاذ  تيدير  ما  وكذلك فين 
هي كبيرة اللي تعطات للميدان ديال الفالحة باش يمكن يكون واحد 

التواصل باش يكون التثمين ديال املنتوج الفالحي.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعيلحبيبعبنعيلطالب:

يلسادعيلوزي ،

إننا ال نقلل من أهمية هاذ التدابير بل نؤكد فعاليتها، كما نؤكد 
أن الحصيلة اإليجابية ملخطط املغرب األرضر بل والقياسية باألرقام 
أنه  بامللموس على مستوى نل سالسل اإلنتاج رغم اإلكراهات، إال 
السيد الوزير، الظروف املنارية الصعبة واشتداد املنافسة الخارنية 
كمصر  صاعدة  دول  طرف  من  رصوصا  أثرت  الدولية،  بأسواقنا 
وتركيا وإسبانيا، أثرت على التوازنات املالية للمقاولة الفالحية، بحيث 
تتعرف  الصعوبات،  هاذ  في ظل  اليوم  املقاولة  تتعرف  الوضعية  أن 
صعوبات مالية تتجلى في ارتفاع املديونية ونقص رقم املعامالت وتدهور 
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األرصدة العاملة.

وهنا، السيد الوزير، نطلب منكم تفعيل مساهمة القطاع البنكي 
وصندوق الضمان في مواكبة املقاولة الفالحية ونعل هذه املؤسسات 
أكثر ولونا وأكثر تفهما لواقع ورصوصية القطاع وكذا لحجم وطبيعة 
املرتبطين بهذا القطاع، وفي أفق بلورة قرض مشترك بين القطاع البنكي 
وصندوق الضمان بسعر مشجع إلعادة بناء األرصدة العاملة للمقاولة 
الفالحية، إسبانيا مثال رالل هذه األزمة مكنت املقاولة الفالحية من 
قرض راص على مدى 7 سنوات، 4 سنوات )différé( بسعر فائدة صفر 

فائدة.

كذلك على مستوى دعم الصادرات دعم مباشر وكذا على شكل 
تخفيظ ضريبي، وتنشوفو اليوم مشروع املالية، السيد الوزير، مشينا 
املحدثة  املؤسسة  حرمنا  للصادرات،  بالنسبة   %20 إلى   17.5 من 
إمكانية االستدانة من رمس سنين من اإلعفاء، عدم  املصدرة من 
حياد الضريبة على القيمة املضافة، في الوقت اللي اليوم مصر أو تركيا 
مثال اللي عندهم اإلمكانيات االستفادة من إمكانية وفرة املياه، وكذلك 
من الطاقة بسومة معقولة، وكذلك من إمكانية االستفادة من الصرف 

نظرا النخفاض العملة املحلية.

كذلك تركيا 22% في )l’IS( في حين أن 44% من إيرادات القطاع 
الفالحي عبارة عن الدعم، مصر 22.5% في )l’IS(، واليوم حنا تنهضرو 

على %28.

شكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلفالحةعويلصادعيلبح يعويلتجماةعيلق ويةعويملااهع
ويلغابات:

شك يعيلسادعيملستشاآعيملحت م.

هاذ النقطة ديال التمويالت أنا عارف بأنه مخطط املغرب األرضر 
نبد واحد العدد ديال املقاوالت الصغيرة والصغيرة ندا واملتوسطة 
عملو  كبيرة،  اللي  املساهمة  بواحد  ساهمو  راه  والناس  والكبيرة، 
استثمارات اللي هما كبار، كل واحد عمل استثمارات كبار على قدو، 
قدو،  على  والكبير  قدو  على  واملتوسط  قدو  على  عمل  الصغير  يعني 
والناس راه بعض املرات تيعياو، ألن كاين متقلبات ديال األسواق، احنا 
 )l’incertitude( وكاين )le risque( اللي كاين فيه )le secteur( في واحد

ها األسواق، ها الشتاء كاينة، ها ما كيناش، هاذ ال�ضي كلو حاضر.

ناء  هلل،  الحمد  بأنه  املستشار،  السيد  معك  متفق  أنا  فلهاذا 
الخطاب ديال صاحب الجاللة في وقتو، وهذا راه، الحمد هلل، إطاللة 

كبيرة كيحل لنا واحد ابفاق اللي هما كبار بالنسبة للمقاوالت، مزيان أنه 

نشجعو املقاوالت الناشئة والصغرى وذاك ال�ضي كلو، ولكن ما ننساوش 

املقاوالت اللي هي في أزمة واللي رصنا نمشيو معها باش نخرنوها من 

األزمة باش تبقى تشوف في املستقبل إن شاء هللا.

 ،)Le Crédit Agricole( وأنا تكلمت مع الرئيس املدير العام ديال

وقال ليا عندو برنامج ديال املستثمر القروي اللي هو غادي يخرج واللي 

فيه الشق ديال الشركة الصغيرة )TPE( املقاولة صغيرة ندا واملقاولة 

 la( املتوسطة، وكل واحدة غادي يعمل لها إما واش هي في الحالة ديال

création( يعني نديدة أو في الحالة ديال النمو )la croissance( أوال في 

الحالة ديال )l’accompagnement( أنه يم�ضي معها ألنه عندها مشاكل 

إلى كان فيها باقي فين تعيش.

فلهذا راص وال بد اليوم بالنسبة لهذه االستثمارات اللي تعمل تكون 

واحد املتابعة وواحد املرافقة ديال األبناك بالنسبة للقطاع الفالحي.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيلوزي .

على  األرضر  املخطط  تقييم  موضوعه  عشر،  الحادي  السؤال 

مستوى الدعامة الثانية واإلنراءات املتخذة لدعم الفالحين الصغار، 

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 

السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمع�ضيعكوآي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسابةعيلوزآيء،

يلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

وامليزانيات  األرضر  املخطط  من  الثانية  الدعامة  أهمية  رغم 

املهمة املخصصة ملشاريعه إال أن أثر ذلك على صغار الفالحين بقي 

محدودا، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم ما هو تقييمكم لحصيلة 

املخطط األرضر على مستوى الدعامة الثانية؟ وما هي اإلنراءات التي 

ستتخذونها لتحسين أداء ودعم الفالحة التضامنية؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.
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يلسادعوزي عيلفالحةعويلصادعيلبح يعويلتجماةعيلق ويةعويملااهع
ويلغابات:

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلسابةعيلوزآيء،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآون،ع

أوال، الزم ناكد بأن الفالحين الصغار معنيين بجميع برامج ومنجزات 
مخطط املغرب األرضر، ما�ضي غير بالبرنامج ديال الدعامة الثانية، 
بحيث هاد ال�ضي كيظهر من رالل االستثمارات الكبيرة اللي تخصصت 
لهم، 14.5 املليار ديال الدرهم كاعتمادات ملشاريع الفالحة التضامنية، 
1.2 مليار ديال الدرهم ديال التجميع، اللي تقريبا 90% ديالها وال %95  
مشات للفالحين الصغار، 2 املليار و100 مليون ديال الدرهم لتمويل 
برامج فك العزلة بالعالم القروي، هذا بغض النظر عن البرامج ديال 
الفوارق االنتماعية اللي كاين، هذا غير بوحدو ديال 2 املليار اللي م�ضى 

مع الفالحة التضامينة.

كذلك 16 مليار ديال الدرهم اللي تخصصت للمشاريع ديال الري 
وديال التهيئة، وإذا نمعتي هاد ال�ضي كله 43 مليار ديال الدرهم اللي 
تعملت في هاد 10 سنين للفالح الصغير في إطار الفالحة التضامنية 

والفالحة العادية كذلك.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمع�ضيعكوآي:

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعيلجويبعبيالكم.

يلسادعيلوزي ،

فاش تعطات االنطالقة ملخطط املغرب األرضر من طرف ناللة 
امللك في 2008 كان يستهدف في دعامته الثانية دعم الفالح الصغير 
والنهوض  الفالحي  مدروله  من  الرفع  عبر  عيشه  ظروف  لتحسين 

بالفالحة التضامنية.

هناك  مكتسبات،  هناك  سنوات   10 ديال  املرور  بعد  فعال  هو 
إنراءات، هناك تدابير ولكن السيد الوزير احنا كنتساءلو يعني ما هو أثر 
ذلك على عيش الفالح الصغير وأشنو هي املكتسبات اللي تحققت، وأشنو 
هي االرتالالت اللي كاينة لتجاوزها، ألن الهدف الحقيقي من البرنامج هو 

تحسين مستوى عيش الفالح الصغير والضمان ديال االستقرار ديالو.

البرنامج لحد اليوم السيد الوزير لم يساهم بشكل كبير في امتصاص 
البطالة في القرى، ولم يستطع التغلب على التقلبات املنارية املؤثرة في 
اإلنتاج، ولم يساهم كذلك بشكل كبير في تحسين مستوى عيش الفالح 

الصغير.

الناس،  العفاف والكفاف والغنى عن  يمكن نقول لم يضمن له 
ألن عددا كبيرا أوال ديال املستفيدين أو العدد ديال املستفيدين بقي 
البرنامج، واحد العدد ديال الفالحين ما عارفينش  محدودا من هذا 

ابليات ديالو وما عارفينش كفاش يدرلو لهاد الدعم هذا.

كذلك املواكبة لتحسين اإلنتانية والتثمين ديالها بقيت ضعيفة، 
وهذا تسبب في عدم االستدامة ديال املشاريع التي تم تمويلها، وكما قلت 
واحد العدد كبير ديال الفالحين الصغار تعوزهم اإلمكانيات الذاتية 
لتمويل مشاريعهم، باإلضافة إلى قلة التأطير، وهذا إشكال حقيقي، قلة 

التأطير وضعف اإلرشاد لالستفادة من مختلف أنواع الدعم.

اليوم، السيد الوزير، احنا بغينا النسخة املقبلة ديال البرنامج، 
أوال، التوعية ديال الفالح الصغير بمكونات ديال البرنامج، ألنه البرنامج 
ديال  مجاالت  ديال  العدد  وواحد  املكونات،  ديال  العدد  واحد  فيه 
الدعم، باش يستفد واحد العدد كبير ديال الفالحين الصغار ويتحقق 
التعميم، ألن واحد العدد ديال الفالحين كيفما قلت كيجهلو طرق ديال 

االستفادة من هاذ الدعم.

املسألة الثانية، وهي تبسيط املساطر أمام الفالح الصغير للحصول 
على مختلف أنواع الدعم، ثم كذلك املواكبة ديالو والتأطير ديالو، أوال، 
لتحسين نودة اإلنتانية، ثم لتسهيل التسويق ديال املنتوج ديالو، ألن 

كاين إشكال حقيقي في التسويق.

ثم املسألة الخامسة، هو التحقيق ديال االلتقائية والتكامل، كاين 
صندوق ديال التنمية الفالحية، كاين صندوق ديال التنمية القروية، 
البد من االلتقائية بينهم، أوال، باش نشجعو الفالح الصغير لالستقرار 

وباش ترفع اإلنتانية ديالو.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك ي.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلفالحةعويلصادعيلبح يعويلتجماةعيلق ويةعويملااهع
ويلغابات:

شك يعيلسادعيملستشاآعيملحت م.

غير بغيت نقول بأن هاذ املشاريع ديال الدعامة الثانية راه وحدها 
شملت تقريبا أكثر من 733 ألف مستفيد من رالل 985 مشروع، ما 
يمكنش نقولو بأنه ما وصلناش الفالح الصغير، أنا متفق معك، السيد 
املستشار، ألنه باقي اإلمكانيات باش يكون )conseil( باش نوصلو لهاذ 
الناس وباش نزيدو نأطروهم وباش نقربو ليهم، بأنه باقي العمل، أعملنا 
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املجهود، أعملنا  )l’ONCA1( ولكن باقي العمل أكثر.

ولكن كذلك راص اإلمكانيات، هاذ 733 ألف لقينا لهم اإلمكانيات 

باش نديرو عندهم املشاريع عندهم، ولكن إلى ما عندناش اإلمكانيات، 

يمكنشاي  ما  راه هي محدودة  الدولة  ديال  اإلمكانيات  واللي كتعرفو 

نعطيو لكل�ضي، راه الناس كتطلب ولكن باقي ما وصلهومش الوقت، كل 

واحد غادي يوصلو الوقت ديالو إن شاء هللا.

 le Fonds( كذلك أنه بغيت نذكر مثال، احنا دبا ملي كنهضرو على

الفالحية،  التنمية  ديال  صندوق   ،)de développement agricole

تقريبا رالل الفترة ديال 2009 لـــــ 2018، 131 ألف ملف ديال أصحاب 

من   %74 تقريبا  هكتار،   10 من  أقل  ديال  الصغيرة  االستغالليات 

 moins de( 74% ديال  ،)FDA( الطلبات ديال امللفات اللي كيتحطو في

dix hectares( القضية ديال الفالح الصغير والفالح الكبير، هنا كتبان 

بأنه املجهود وبأنه عارف 74% ديال هاد الناس كيجيو، وهاذ اإلعانات 

املمنوحة ألصحاب االستغالليات الصغيرة، ارتفعت من 2009 لــــ 2018 

تقريبا بـــ %29.

بغيت فقط من الجانب االنتماعي بأنه نقول بأنه هاذ املخطط، ألنه 

درنا )l’évaluation( وعرفنا أشنو هو الصدى ديالو على املواطن وعلى 

الفالح، ارتفاع الناتج الدارلي الخام للفرد بالعالم القروي بنسبة تناهز 

 c’est( ألنه )au moyenne générale( 66% باش تحسنت الحالة ديالو

normal( كان كيدير الحبوب كيتسنى الشتا تكون وال ما تكونش، اليوم 

والت عندو األشجار املثمرة، والت عندو )la valeur ajoutée( اللي طلعت 

.)fois 5(،)fois 6(

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي ،عنشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.

ننتقل للسؤال ابني األول، املونه لقطاع التجهيز والنقل وموضوعه، 

فك العزلة عن ساكنة بعض الدواوير النائية بإقليم تازة، الكلمة ألحد 

السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم 

السؤال.

يملستشاآةعيلسادةعرديجةعيلزومي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي عيملحت م،

هناك مجهودات مبذولة على مستوى البنيات التحتية ملدة أكثر من 

20 سنة واملغرب يستثمر في البنيات التحتية، إال أننا ال زلنا نسجل أن 

هناك رصاص مهول وال سيما في القرى وبالضبط في مدينة تازة.

1 Office2National du Conseil Agricole

لهذا، أتساءل السيد الوزير: ما هي اإلنراءات االستعجالية التي 
يمكن أن تقوم بها الحكومة لفك العزلة، ال سيما على مستوى إنشاء 
ممر على واد إناون مشرع صنصالة لفك العزلة عن مجموعة كبيرة من 

الدواوير املجاورة؟

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادةعيملستشاآة.ع

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على هذا السؤال.

يلسادععبدعيلقابآعيعماآةعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكع
ويملاء:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادةعيملستشاآةعيملحت مة.

السؤال ديالكم السيدة املستشارة، فيه شقان: الشق الوطني أنا 
غادي نذكر به ألنه تكلمت فيه مرارا يتعلق بالبرامج ديال الطرق القروية 
اللي تدارت في بالدنا منذ أواسط التسعينيات من القرن املا�ضي، ابن 

نحن بصدد البرنامج الرابع.

غير واحد الرقم مزيان يكون عند السادة املستشارين أنه مع متم 
الترابية واالنتماعية غادي  الفوارق  تقليص  ديال  البرنامج هذا  هذا 
نكونو وصلنا في الطرق القروية غير املصنفة 33000 كلم، باستثمار 
إنمالي ديال 33 مليار ديال الدرهم، علما بأن إذا رذينا املجموع ديال 
اللي هي  الطرق  فيه بعض  60000 ألن  نوصلو ل  كله غادي  الطرق 

مصنفة، بواحد الغالف اللي يتجاوز 60 مليار ديال الدرهم.

فيما يتعلق بالشق الثاني السيدة املستشارة من السؤال ديالكم 
غير للتذكير هذه مسالك غير مصنفة ال تدرل ضمن ارتصاص وزارة 
ديال  املشروع  هذا  لالستئناس  لكن  واملاء،  واللونيستيك  التجهيز 
الصنصال فيه اتفاقية ما بين وكالة تنمية أقاليم الشمال مع املصالح 
ديال العمالة والجماعة ديال بوحلوب بتكلفة ديال حوالي مليار ديال 
السنتيم، وحسب العلم ديالنا الدراسات التقنية نارية إلنجاز هذا املمر 

املذكور. 

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآةعيلسادةعرديجةعيلزومي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعهذهعيلتوضاحات.
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يلسادعيلوزي ،

فقط من باب الوضع هذه الوضعية التي يعيشها هاد املجموعة من 
الدواوير، هذا مشروع ديال واد ايناون راصنا ممر عليه، عالش؟ ألن 
كاين دوار الدوم، ازميز، ساحل املوزازي، الشايف، عين كدون، رربة 
بين  رابطة  طرقية  مسالك  كلهم  وهذا  عين ستيف،  دوار  الشطيبة، 

الطريق الوطنية رقم 6 للمرور من واد إيناون إلى نماعة أوطابو عبان.

ولإلشارة السيد الوزير فإن ساكنة هذه الدواوير راسلو واحد املدير 
ديال األحواض املائية اللي هي تابعة لكم مرارا ووعد أنه سوف يقوم 
بالوانب، أكثر من هذا في عام 2011 دارو هاد الناس مسيرة مشيا على 
األرنل إلى العمالة ديال تازة، واستقبلهم السيد العامل آنذاك وكانت 
هناك لجنة ترأسها الكاتب العام للعمالة ولحد الساعة ليست هناك 
أي مؤشرات لبناء هذا املمر، علما السيد الوزير أن هذا املمر يؤدي إلى 

املرافق العمومية: املدرسة واملستشفى والسوق األسبوعي.

إذن ال يمكن باش نخليو هذه الهشاشة بالنسبة لهاد الناس، هاد 
الناس ما كيطالبو بحتى حانة، ما بغاو مناصب مالية، ما بغاو حتى 
�ضي حانة، بغاو الطريق، وكيظهر لي الطريق حق لكل املواطنين، وما 
يمكنش نكونو كنسمعو أن هذا املشروع يبرمج وكيتحذف، ما عرفوش 
حتى شكون كيبرمجو وشكون كيحذفو، ثم كذلك حتى تدرل وكالة 
تنمية الشمال هذا ال يلغي أو ال يعفي وزارة التجهيز من أن تقوم بمهامها 

السيد الوزير. 

لهذا، فإننا نلح على أن يبرمج هذا املمر لفك العزلة على هذه الدواوير 
بمدينة تازة التي تعرف حيفا كبيرا على نميع املستويات.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادةعيملستشاآة.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكعويملاء:

ديالك  الرسالة  بأن  يبدو  املستشارة  السيدة  لك  نؤكد  تنعاود 
وصلت، لكنه ما دارلش في االرتصاصات ديال وزارة التجهيز والنقل 

واللونيستيك واملاء، طيب، ال.

وكالة تنمية أقاليم الشمال ما دارالش في ارتصاصات وزارة التجهيز 
والنقل واللونيستيك واملاء، لكن غير واحد املسألة بغيت غير نصححها 
هللا يجازيك بخير، ألنه بالنسبة لإلقليم ديال تازة عندنا اتفاقية، كانت 
فيها في البداية فاش توقعت في 2016، 550 مليون درهم، إذن حوالي 
55 مليار ديال السنتيم، ابن حينا الكلفة ديالها ولينا تنتكلمو على 650 
مليون ديال الدرهم إذن حوالي 65 مليار ديال السنتيم، وأنا عندي نميع 
الجداول ديال املشاريع اللي بدينا فيها واللي هي تستجب لواحد العدد 
ديال املقاطع الطرقية املهمة في هذا اإلقليم، علما بأن هاذي من أكبر 

االتفاقيات اللي توقعت، ألن وزارة التجهيز والنقل واللونستيك واردة 
فيها أكثر من 80% من النسبة ديال التمويل اللي فيها، ناهيك على أنه 
السيدة املستشارة تتعرفي بأنه بالنسبة لإلقليم ديال تازة الطريق اللي 
غادية من تازة إلى كاسيطا، كاسيطا في اإلقليم ديال الدريوش، واللي 
نلها كاينة في اإلقليم ديال تازة هاذي تقريبا مليار و600 مليون ديال 

الدرهم.

إذن إقليم تازة الطبيعة ديال التضاريس ديالو صعيبة، لكن بالنسبة 
لنا كوزارة التجهيز والنقل، وهذا ضمن االرتصاصات ديالنا، نحن نقوم 
بالوانب حتى في االتفاقيات اللي عندنا فيها شراكة، ألن هذا االتفاقية 
اللي قلت لك ابن ديال 65 مليار ديال السنتيم هاذي احنا مكلفين بها 
نساءل حولها، لكن املمر ديال الصلصال ما دارلش في االرتصاصات 

ديال الوزارة.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

السؤال الثاني موضوعه، تعثر نل املشاريع الطرقية بإقليم تاونات، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 

السؤال.

يملستشاآعيلسادععليعيلعس ي:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

نسائلكم عن تعثر الكثير من املشاريع الطرقية بإقليم تاونات، ناهيك 
عن الحيف الذي يعانيه اإلقليم في الشبكة الطرقية؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكعويملاء:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيملستشاآ،

هناك شقان في السؤال:

الشق األول اللي مرتبط بما تم انجازه، غير للتذكير، العمليات اللي 
تنجزات ما بين 2015 و2019 حوالي 320 كلم من الطرق، 9 منشآت 
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فنية ب 31 مليار ديال السنتيم، واللي ابن قيد اإلنجاز 218 كلم من 
الطرق و4 منشآت فنية بغالف مالي ديال 36 مليار ديال السنتيم، واللي 
ابن مبرمجة مستقبال 462 كلم، 24 منشأة فنية بمبلغ تقريبا واحد 700 

مليون ديال الدرهم يعني حوالي 70 مليار ديال السنتيم.

ألن  تأكدت  أنا  ألن  التعثرات،  ديال  به  تفضلتم  بما  يتعلق  فيما 
السؤال سؤال سابق، لكن بالنسبة للمنشأة الفنية على واد إناون تم 
بالنسبة  النهائي،  والتسليم  املؤقت  التسليم  املاضية  السنة  تسليمها 
للمنشأة الفنية على وادي أمزاز تسلمت وتم تدشينها السنة املاضية من 
طرف السيد العامل، بالنسبة ألشغال توسعة تقوية الطريق اإلقليمية 
5313 كملت القارعة ديال الطريق باقي فيها املنافذ ديال املاء،  رقم 
وبالنسبة لتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 5309 هاذي كان فيها 
واحد التأرير وألغينا الصفقة وعاود درنا صفقة نديدة، وابن تقريبا 

تقدم األشغال حوالي %85.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععليعيلعس ي:

نحن ال ننكر املجهودات التي بذلت، راصة على مستوى التجديد 
وإعادة بناء املنشآت الفنية الكبرى، والتي ذكرتم بعضها، ولكن هذا 
ال يمنع من أن نقول بأن وضع إقليم تاونات في الحقيقة وضع غريب 
ندا، ألن اإلقليم يوند في وسط شمال اململكة، املنطقي هو أن تمر 
عبره نميع املحاور الطرقية شرق، غرب، شمال، ننوب، في الواقع أن 
كل املحاور الطرقية املهمة تراوغه وتلتف حوله شرقا وهي غربا وشمال 
وننوب، لحد أن اإلقليم–وغالبا نثير معكم عقدة العقد–عندو 70 
كيلومتر تقريبا من الطريق الوطنية رقم 8، منذ 10 سنوات على األقل 
هناك إلحاح شديد على تثنيتها حتى تتخلص من تسميتها أنها طريق 

املوت، الزال املشروع متعثرا.

املرحلة  في  الحديدية  السكة  تصله  كانت  اإلقليم  هذا  أن  علما 
االستعمارية لألسف الشديد، ما بغيناش بعد 64 سنة من االستقالل 
اللي بعد ما كان االستعمار كيحاول يقول هذا املغرب النافع واملغرب 
غير النافع، نقولو هذا مغرب الطرق والطرق املعبدة والطرق بالجودة 

العالية وهذا طرق مجرد مسالك بسيطة.

إذن هناك العديد من املشاريع املتعثرة، مبغيتش نذكر ألن الوقت 
ال يسمح 5309 لألسف بذاك )les Bicouches( اللي تدار راه ما تيخرج 
منها املقاولة حتى تكون في وضعية رديئة ندا، وأنا البارح دازت واحد 
املجموعة داملحاور، املقاول تقريبا عاد ررج منها هي في وضعية كلها 

حفر، ما يمكنش أن املغرب فيه )enrobé( وفيه نيلو ومغرب نعطيوه 
)Bicouche( فقط اللي مدة الصالحية ديالو ما صالحش أصال للمناطق 

الجبلية اللي فيها كثرة التساقطات.

ثم أنه واحد املجموعة القناطر والسيد الوزير القنطرة أنت دزت 
منها، هاذ القنطرة مهددة ألن بعد 64 سنة داالستقالل ودارها املستعمر 
الفرن�ضي مدة الصالحية ديالها انتهت، قنطرة سبو على الطريق الجهوية 
رقم 501 اللي كتربط القرية بفاس، القنطرة 5309 سبو على الولجة 
املنهارة ابن في راس الواد وواحد الطريقين قرويان  فاس، والقنطرة 
توقفت فيهم األشغال منذ سنوات اللي أوالد داود بوعروس، ودارل 
راس الواد لم تستأنف األشغال ولم يعرف مصير الورش واملشروع، 
419 هاذي طريق نهوية التي يمكن تقرب إقليم تاونات من الشمال 
كيسان،  املعنية  الجماعات  ساكنة  كان  اللي  الوقت  في  البحر  ومن 
تافرانت، تابوضة الورتزاغ، تنساين أنها تصلح وتأهل وأنه كان تيقولو 
مبرمجة في 2021، نفانأ بأن هناك تحويل مسارها وتغيير ترقيمها وإنزال 

ترقيمها إلى طريق إقليمية والزالت تعاني لحد ابن.

إذن السيد الوزير، حقيقة هاذ اإلقليم ال يمكن تصوره، يكفي أنه 
فقد 40 ألف من ساكنته حسب إحصاء 2014، إذن أن حتى قط ما 
تيهرب من دار العرس، ما يمكنش أن هذاك اإلقليم يعرف أي تنمية 
اقتصادية وال فرص الشغل وال حتى حانة إلى ما تمش التنمية ديالو 
عبر شبكة طرقية راقية ومساعدة على التنمية واملعول على قطاعكم 

باألساس. 

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك ي.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكعويملاء:

يلسادعيملستشاآ،ع

غير اطمئن راه ما كاين ال تهميش لإلقليم ديال تاونات وال أي �ضيء 
من هذا. غاية ما هنالك أنه فعال إقليم كان تيعاني على مستوى املحاور 
الطرقية ديالو، أنا ذكرت نزء مما نقوم به وهذا موضوع بطبيعة الحال 
فيه ابن واحد شوية ديال تنحاولو نديرو فيه واحد شوية ديال الجهد 

أكثر بالنسبة لهاذ اإلقليم اللي النسبة ديالو قروية. 

فاس  بين  ما   8 رقم  الوطنية  الطريق  ديال  ذكرتي  اللي  املسألة 
وتاونات، للعلم وارا أنا ما متفقش مع هاذ القضية، هي ليست طريق 
للموت، هذا فيه مبالغة كبيرة ندا، حوادث السير مازال تنقول وتنكرر 
90% ديالها السبب ديالها بشري ما عندهاش عالقة بالطريق، ما عندنا 
حتى مشكل احنا، احنا التزمنا السيد املستشار تيعرف هاذ القضية، 
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احنا 75 مليار سنتيم ديالنا مونودة، ابن تنتسناو التركيبة املالية، 
هناك أطراف أررى التزمت الزالت تناقش االلتزام ديالها، النهار اللي 
غادي نتفقو على االلتزام احنا غادي نديرو لها التثنية وارا احنا هاذ 
املوضوع ما بغيناش ناقشوه ألن فيه أمور تقنية، بحال هاذ القضية 
اللي قلتي واش )Bicouche( وال )enrobé( هاذي مسائل تقنية تتكون في 

دفاتر التحمالت.

ابن إذا كان هناك مقطع طرقي الحظت فيه السيد املستشار، أنه 
فيه تجاوزات اربرنا به ما كاين حتى مشكل، ألنه على كل حال احنا لجن 
التفتيش يمكن لنا نراسلوها ونحن ال ندعي الكمال في القضية ديال 
الطرق، هاذي مقاوالت مغربية قد تقع في الخطأ قد يكون هناك غش 

ولكن كاين متابعات. 

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

السؤال الثالث، موضوعه اإلنراءات االستباقية املتخذة للتخفيف 
من آثار البرد الذي تعرفه بعض املناطق موسميا، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيل حمانعيلدآي�ضي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسابةعيلوزآيء،

إروينيعيألعضاء،ع

أرويتيعيملستشاآيت،

تعرف بعض املناطق باملغرب مونة برد قارسة نتيجة تهاطل الثلوج 
والصقيع، مما ينجم عنه عزلة هذه املناطق، رصوصا الجبلية منها 

ومحاصرة العديد من األسر.

انطالقا مما سبق، نسائلكم السيد الوزير املحترم كما يلي: ما هي 
التدابير االستباقية املتخذة للتخفيف من آثار البرد وفك العزلة عن 

املناطق املتضررة موسميا؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير إلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكعويملاء:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادعيملستشاآ.

ديال  املوضوع  هاذ  أن  املستشار  السيد  على  يخفاش  ما  بالطبع 
البرنامج  وهاذ  سنويا،  تيدار  برنامج  تينتظمو  ابن  البرد  آثار  موانهة 
نشتغلو عليه منذ سنوات وسنة على سنة تيوقع فيه بطبيعة الحال 
تطوير انطالقا مما يقع في السنة الفارطة، واللي الغرض منه بطبيعة 
بتهاطل  املصحوب  وراصة  القارس،  البرد  ديال  آثار  موانهة  الحال 

الثلوج.

بالنسبة لهاذ املوسم ديال 2019 - 2020 عندنا 1753 مركز سيكون 
معنيا بهاذ القضية ديال البرد تينتميو ل 232 نماعة، 27 إقليم يعني 
تزادو لينا 10 أقاليم من 2009 لآلن، ألن في 2009 كان عندنا 17 إقليم، 
عندنا 736311 مواطن ومواطنة معنيين، 35% منهم أطفال، %50 
بالغين، 13% كبار السن، املوسم الفارط كان عندنا 1426 مركز، 213 

نماعة وكان عندنا 464094 داملواطنين.

وبطبيعة الحال كان واحد التصنيف اللي تيسمح باش نقولو واش 
يكون  باش  أصفر  أو  برتقالي  أو  أحمر  فكرة  تيعطينا  تصنيف  هاذي 

التدرل مأروذ بعين االعتبار.

اإلنراءات ديال هاذ السنة 2481 طبيب وممرض معبؤون، 136 
465 سيارة إسعاف، توزيع  745 وحدة طبية متنقلة،  قافلة طبية، 
الرعاية  إطار  في  إقليم   28 في  املواطنين  على  واألدوية  الطبية  املواد 
وإقامة املستشفيات امليدانية، سواء العسكرية وال ديال وزارة الصحة، 
التكفل باللذين ال مأوى لهم في مراكز االستقبال، التكفل كذلك بالنساء 
الحوامل، وهذه تجربة بدات السنة املاضية وتموضع املخزونات من 
املواد الغذائية في مدن مراكش، مكناس، بني مالل ووندة والحسيمة، 

فاس وتطوان بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

باإلضافة إلى مخزون الوقاية املدنية من الخيام واألغطية، 965 
آلية إلزاحة الثلوج، 1003 ديال السائقين، 47 موقع للحماية من الثلوج 
)Les abrineiges( و58 حانز، ثم التطبيقات اللي تيعرفوها اإلروان 

.)MaRoute et Inforoute( ديال

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعللسادعيلوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين.

يملستشاآعيلسادععبدعيل حمانعيلدآي�ضي:

شك يعيلسادعيلوزي .ع

كيف ما تتعرفو فعال كاين واحد املجهود كيف ما تنعرفو كلنا، واحد 
مجهود كبير اللي تيدار فهاذ الوقت هذا، ولكن اإلشكالية اللي كتطرح 
هو أنه تيكون الوقت ضيق فالوقت اللي تنطريطيو هاذ املسألة ديال 
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ألنه هاذ املناطق هاذو من راللكم بعدا قبل ما نبدا السؤال ديالي، 
اللي  اللجنة  بالخصوص  اإلروان  كاع  الحقيقة  في  نشكر  بغيت  أنا 
كيترأسوها السادة العمال في نميع األقاليم، اللي فالحقيقة تيديرو 
واحد العمل اللي هو كبير ندا وبكل صراحة، واإلروان وكلهم الشركاء 
اللي  الصحة  ديال  اإلروان  فيهم  بما  هاذي  اللجنة  فهاذ  كاينين  اللي 

هضرتي على التدرل ديالهم.

يلسادعيلوزي ،

أنا بغيت نرنع بيكم �ضي شوية، اإلشكال اللي كان تيطرح فالحقيقة 
كيف ما طرحو اإلروان قبل مني، ورا يكون هاذ العمل إلى ما تربطوش 
هاذ املناطق بالطرق كيبقى هاذ العمل دائما غادي يخلق لينا مشاكل 
كبيرة، أنا غادي نعطي بعض األمثلة ببعض املناطق اللي راصهم 15 
كلم حتى ل 20 كلم يمكن ليهم يحلو املعضلة ديال هاذ العمل كلو اللي 

تنديرو بواحد الشكل كبير ندا.

املنطقة ديال تنغير كتربطها مع الطريق ديال أزيالل 15 كلم اللي 
بقات ليها تقريبا ما بين تنغير واملنطقة ديال بني مالل.

املنطقة ديال ورزازات الجماعة ديال إملولة والجماعة ديال أزيالل 
واحد 20 كلم اللي يمكن ليها تحل واحد اإلشكالية، يخرنو الناس من 

الجهة األررى فعوض ما يضربو واحد 160 كلم من هاذ الجهة.

اإلشكالية كذلك ديال املنطقة ديال تزنارت ورزازات لطاطا، إقليم 
ورزازات إلقليم طاطا تقريبا واحد 30 كلم غادي يحل واحد املعضلة 

ديال مجموعة ديال الدواوير ويربطنا بالطريق مرقمة.

كذلك اإلشكال اللي كيتطرح السيد الوزير هو املشكل ديال تيشكا، 
وما أدراك ما تيشكا.

يلسادعيلوزي ،

احنا مازالين كنعيشو دائما هذا املشكل ديال الطريق، واللي العمل 
فيها غادي بواحد الوتيرة ثقيلة ندا، وهذا حاط لنا مشكل كبير.

كاين كذلك الطريق اللي كتبرط ما بين هسكورة لتندوت إمغران 
هادو الطرق اللي اعطيتونا عليهم سابقا وررنتو لعين املكان وشفتوهم، 
حتى  وكتخرج  بعد  من  كيتم  الطرق  بعض  بحال  كيتم  دائما  ولكن 

كيتلونصا املار�ضي وكيعاود يتلغى، ما كنفهموش عالش.

كاينة طريق اللي تتربط تيدلي وتيلوات وروزامة وواحد املجموعة 
ديال الدواوير اللي في الحقيقة ومسمرير ويسلسات اللي ال بد السيد 
الوزير أنكم تعطيو لهذه املنطقة واحد، ألن الخصوصية ديالها كما 
تتعرفو هي الخصوصية ديال مناطق نبلية، وإلى بقينا دائما كنجيو 
مع  تنتحرنو  راه  احنا  بكل صراحة حتى  األسئلة  ونحطو هذه  لهنايا 
الناس، راصكم تكونو في املوقع ديالنا مع هاد الناس ألن ما كيلقاوش 
منين يدوزو حتى غير باش دوز )l’ambulance( أنا كنت قلتها لك النوبة 

الفايتة في الفرصة الفارطة، ومن بعد 15 يوم ديال السؤال ديالي أنا 
دزت فيها ب )l’ambulance( ما لقيتش منين ندوز في تيشكا.

كنطلب من السيد الوزير هللا يجازيك بخير إذا كان ممكن أنه تعطيو 
لهذه املنطقة الحق ديالها وتكون من األولويات ديالكم.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكعويملاء:

غير بسرعة السيد املستشار هاد القضية ديال املحاور الطرقية، 
أنت عارف بأن عندنا برنامج ما يمكنش فوق ذاك البرنامج نزيد �ضي 
حانة أررى، راه تنعطي سنويا مليار و 250 مليون ديال الدرهم في 

البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية والترابية.

املسألة الثانية درتي واحد اإلشارة نميع األمور اللي احنا ملتزمين بها 
كوزارة التجهيز نقوم بها.

فيما يتعلق بفسخ بعض الصفقات هللا غالب، ما يمكنلش لك أنت 
عندك مشكل مع مقاولة ما تفسخش العقدة ديالك، وهاد القضية 
هذه هي اللي وقعت في الطريق الوطنية رقم 9 ما بين إمرزكان وتيشكا 
وأنت عارف هذا املوضوع، عارفو بالتفاصيل وتكلمت عليه مرارا، نحن 
فسخنا العقدة ألن الشركة ما التزماتش، ليس هناك في الطريق الوطنية 
رقم 9 قلت السيد املستشار أن األمور تسير ببطء، تسير حسب ما هو 

مخطط لها، كان عندنا الفسخ فسخنا العقدة.

هذه املسألة اللي قلتي أنا بغيت نشير لها ألن حتى أنا كنت نائب 
برملاني وأنت عارف هاذ القضية، مع املواطنين يجب أن نكون واضحين، 
كاين أمور اللي ما يمكنش املواطن يتدرل فيها من الناحية التقنية، ما 
يمكنش املواطن يقول لك هادي دير لها التثنية، وهادي دير لها.. ألن 
هذه أمور تقنية، إذا نينا احنا نديرو التثنية ديال الطرق نديرو غير على 
حسب ذاك ال�ضي اللي كيتصور املواطن غادي نكونو دارلين في واحد 
املتاهة ال نهاية لها، كاين طرق تحتاج إلى أن يتم توسيعها تنوسعوها، 
كاين طرق تحتاج إلى تثنيتها، كاين مجاالت اللي يمكن نديرو فيها طريق 

سيار.

بالنسبة لتيشكا..

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيلوزي .

السؤال الرابع موضوعه ربط رط السكك الحديدية بالكهرباء بدل 
الفحم الحجري، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي 
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للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال. 

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسابةعيلوزآيء،ع

يألرويتعيإلروة،ع

يلسادعيلوزي ،ع

ربط رط السكك الحديدية فاس تازة بالكهرباء بدل الفحم الحجري 
الحالي، نفتخر ونعتز باملجهودات التي بذلت في إطار املواصالت راصة 
السكك الحديدية، ها الخط السريع البراق، ها مراكش أكادير، كلها 
مجاالت يجب أو من حق كل مغربي أن يفتخر بها، غير أن ساكنة تازة وما 
انتمعت أمة على ضاللة، تازة تاونات كنهضرو مجموعين على تيسة، 
عين لكدح هادو كلهم منطقة ما بغيتش نقول أكثر من أنها مهمشة، فما 

رأي حكومتكم السيد الوزير املحترم؟

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكعويملاء:

يلسادعيل ئيس،

الرسالة ديالك وصلت، لكن الراجح أقول الراجح، هنا وقع لكم 
رلط ما بين الفحم الحجري والديازيل، راه ما بقاش الفحم الحجري في 
اململكة املغربية، ليس هناك قطارات تسير بالفحم الحجري، آرر عربة 
عندنا بالفحم الحجري هي اللي دايرينها في املتحف ديال املكتب الوطني 
للسكك الحديدية في أكدال، وهذه ارتفت منذ األربعينيات من القرن 

املا�ضي.

أشنو اللي باقي لنا ابن؟ باقي لينا 480 كلم هي هاذي اللي غادية من 
فاس لوندة ومن تاوريرت للناظور، والدراسات تدارت السيد الرئيس، 
هي ستكلف 1.3 مليار ديال الدرهم، تقريبا 130 مليار ديال السنتيم، 
ما نقدرش نقول لك فوقاش غنديروها، لكن ابن نحن بصدد مدارسة 
عقد برنامج مع املكتب الوطني للسكك الحديدية، لكنها مأروذة بعين 
االعتبار في إطار بطبيعة الحال النجاعة الطاقية وواحد العدد ديال 
األمور، لكنها ليست مرتبطة أبدا ال بتهميش منطقة معينة وال �ضيء من 

هاذ القبيل.

غير املسألة ابن غتارذ الوقت ديالها، ألن املبلغ ضخم، راه 1.3 
مليار ديال الدرهم ما�ضي سهلة، لكن حينما سيتم برمجتها إن شاء هللا 

سنقوم بها.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

 )train( الفحم الحجري أو مادة أررى، املهم أن ملي كنركب أنا في
في القطار من فاس لتازة، كندير ساعتين والربع، ساعتين ونصف، من 
فاس لتازة، هاذ رط السكك الحديدية ملي كيدوز كيقرب للسد راه 
كيم�ضي بجوج في الساعة، راه يمكن لنا ندفعوه باش يزيد، رصوصا أن 
هاذ الساكنة املجاورة راه في الحقيقة كاين أكثر من 100 ألف ساكنة، 
اللي محرومين غنبدا من اوالد عياد، مطماطة، الصميعة،  املواطن 
الزراردة، عين لكدح، تيسا، وملا ال رأس الواد، وملا ال تاونات، يبقى يركبو 
 )barrière( لنا في القطار نهة تازة، حيث عندنا واحد املحطة، واحد
محروس، واحد الحانز محروس اللي الدولة كتكلف عليه، نديرو فوق 
منو قنطرة ونديرو تما )la gare( هذاك )la gare( أو املحطة ديال أورة، 
مبقى حد يم�ضي لها، معزولة بحال اللي ام�ضى لها راه كيقلب غير على 

املوت، هذا واقع، حتى )train( مكيوقفش فيه.

فرناء درلوها ضمن البرمجة ديالكم، احنا ما كنقلوش أن هاذ 
ال�ضي احنا ما كنشكوش في املجهودات اللي كتبذولوها، ولكن درلوها 
في إطار البرمجة، إلى درلنا تاهلة مدينة صغيرة ونميلة، ولكن ما�ضي غير 
التهميش اللي قتلها، ال قطار، هذاك املحطة ديال أورة راه ما يمكنش 
للمواطن اللي ساكن تما يم�ضي لها، وما يمكنش للقطار يوقف فيها، 
ألنها اللي درل لها زعم راه مقتول، مفقود، واللي رارج منها مولود، ال 
مواصالت، ال مرافق، معنى أن هللا يجازيكم بخير السيد الوزير، درلو 
هاذ املنطقة تاهلة واملنطقة ديال الزراردة والصميعة بعين االعتبار، 

راها القضية شوي ذيك الساكنة نفونو عليها.

شكرا السيد الرئيس، و أستسمح.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.ع

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلتجهيزعويلجقلعويللونيستاكعويملاء:

شك ي.

ال غير ذيك القضية اللي قلت ديال ملي كيوصل القطار ملنطقة ديال 
السد، هاذي ما عندها عالقة واش ديازيل وال كهرباء، هذيك منطقة 
أنت عارف كان وقعو فيها واحد العدد ديال عدم االستقرار، ألن منطقة 
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نيولونية اسميتو، هذيك فقط من باب االحتياط.

طيب، دبا هاذ املسألة ديال السكك الحديدية، احنا عندنا واحد 
التصور ل 2040، وهاذ التصور فيه بطبيعة الحال واحد العدد ديال 
املحاور اللي غادي تكون محاور سريعة، قطار فائق السرعة، وكاين 
محاور اللي غادي تكون فيها طرق، سكك كالسيكية، وهذا كله ابن هو 
كمخطط مونود، برمجته ترتبط بمدى قدرة املكتب الوطني للسكك 
املالية املطلوبة، ألنه املكتب الوطني  التراكيب  إيفائه  الحديدية على 
كانت عنده ديون، ابن كاين واحد العمل نبار باش الوضعية ديالو تكون 
وضعية مقادة، وأنا عالش تكلمت على عقد البرنامج؟ بطبيعة الحال 
عقد البرنامج هذا أنت عارفو السيد الرئيس، هو واحد التفاوض ما بين 
وزارة التجهيز والنقل ووزارة املالية واملكتب الوطني باش نلقاو الصيغة 
املناسبة، أرذا بعين االعتبار واحد العدد ديال املؤشرات، فبالتالي هاذ 
املشاريع هاذي هي مشاريع اللي يمكن لها تدار ولكن عندما تكون هناك 

بطبيعة الحال اإلمكانية املادية لها.

ولكن ال تسود هاذ الوضع، يعني، أنت سودتيه �ضي شوية بهاذ، ال، 
ال هاذيك منطقة معروفة بالسدود ديالها، ومعروفة..

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي ،عنشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.

والتجارة،  الصناعة  لقطاع  مونه  األول  السؤال  إلى  وننتقل 
وموضوعه التدابير املعتمدة لتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في 
الجهات األقل مساهمة في الناتج الدارلي الخام، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيلحوعيمل لوح:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

يلسادعيلوزي عيملحت م،

يشكل التفاوت الكبير والصارخ بين نهات اململكة في رلق الثروة 
معضلة حقيقية ينعكس سلبا على مجهودات التنمية االقتصادية.

في هذا اإلطار نسائلكم السيد الوزير، حول التدابير املعتمدة لتحفيز 
الناتج  في  الجهات األقل مساهمة  في  الخاص على االستثمار  القطاع 
الدارلي الخام والجنوب الشرقي من بوعرفة إلى طاطا نموذنا، مرورا 

باألقاليم الخمس لجهة درعة تافياللت؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعمواليعحفاظعيلعلميعوزي عيلصجاعةعويلتجاآةعويالقتصابع
يألرض عويل قمي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادعيملستشاآ.

كيف تنعرفو نميع كل منطقة في املغرب وهي منطقة مهمة ندا، 

كل نهة عندها األهمية ديالها، اللي راصنا نعرفو وهو املستثمر هو اللي 

تيقرر، املستثمر الخاص هو اللي تيقرر فين غادي يمكن لو يستثمر، 

والدولة طبعا تتحاول تعاونو باش يوصل للمناطق اللي احنا عندنا بها 

يعني الغرض.

ثانيا  البالد،  ديال  واالستقرار  األمن  أوال  يشوف  تيم�ضي  املستثمر 

البنيات التحتية وتيشوف هاذ املنطقة واش واصلها البنية التحتية أوال 

ال، ثالثا التمويل، هذا مشكل ألح عليه صاحب الجاللة نصره هللا، اليد 

العاملة والتكوين ديال هاذ اليد العاملة واش مونودة في املنطقة أوال 

ال، املواد األولية، ألن إلى كان تيستعمل املواد األولية في واحد املنطقة، 

وطبعا املواكبة اللي يمكن لها تكون من طرف الجهة أيضا من الدولة 

وأيضا من طرف الجهة.

لحد ابن بدا تيتبين بأنه املناطق اللي ما كانش عندهم هذا الحظ، 

ألن بعض املناطق استفادو أكثر منهم ألن كانت عندهم البنية التحتية 

وكان عندهم مسائل اللي أعطتهم واحد القفزة نوعية في هاذ السنوات 

األريرة، بدا تيتبين بأنه الجهات األررى تدريجيا بدات تتستافد من 

االستثمارات، والحمد هلل، املغرب غادي في واحد الوتيرة نديدة ديال 

االستثمار، تنتمناو أنها نبقاو نميع نواكبها باش نوصلو لنتائج إيجابية.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعيلحوعيمل لوح:

شك يعيلسادعيل ئيس.

على  كتشجع  اللي  العوامل  هاذ  سرد  على  الوزير  السيد  شكرا 

االستثمار، ولكن نم�ضي مباشرة للموضوع.

احنا منذ إلغاء التحفيزات الضريبية في هاذ املناطق بدافع املساواة 

الضريبية ومن حكومة التناوب الثانية، كل حكومة تتقول لنا إلى ما 

كاينينش التحفيزات الضريبية غادي يكون عندنا برنامج راص بهاذ 

املناطق، التصنيع تنهضر على التصنيع، احنا 15 عام هاذي أو ال أكثر 

تنتسناو.
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يلسادعيلوزي ،

ستحقق  كيف  أتساءل  أنا  املجالية،  العدالة  على  دبا  تنتكلمو 
الحكومة هذه العدالة املجالية دون تحفيزات القطاع الخاص لالستثمار 

في بعض املناطق بحال هاذي؟ 

اللي غادي يستثمر في زاكورة أو ال إملشيل وال مرزوكة بهاذ العوامل 
اللي قلتو، السيد الوزير، إلى ما كاينش �ضي تحفيز، آش غادي يدير 

باملعمل تماك؟ 

والسيد الوزير، احنا في السنة تقريبا األريرة ديال التسريع الصناعي، 
املساهمة ديال هاذ الجهة هاذي ديال درعة تافياللت يااله 2.5%، يكاد 
يكون منعدما، وكيفاش انتما كوزير الصناعة بغيناكم تقولو لنا كيفاش 
تتصورو الصناعة أو التصنيع ديال هاذ املناطق هذه، احنا تنحسو أننا 
في هاذ املناطق رارنين على الرادار ديالكم، رارنين على البرابول، ما 

محلنا من اإلعراب في التصنيع؟

يلسادعيلوزي ،

كذلك، سوف تقولون وقلتوها دابا أن املؤهالت، املؤهل األول واملهم 
ديال هاذ املناطق هي املؤهالت البشرية، هاذ املناطق تتنتج مهندسين 
وأطر عليا، تقنيين أكفاء، ولكن مع األسف تيضطرو باش يديرو الهجرة 

الدارلية أو حتى الخارنية باش ينتجو الثروات في مناطق أررى.

من  محلنا  ما  املهيكلة،  التحتية  البنيات  على  تكلمتو  كذلك  ثم 
اإلعراب، 2% ديال االستثمار العمومي، واش بهذا غادي نديرو البنية 

التحتية املهيكلة اللي غادي تجلب املستثمر؟ 

اإلروان واألروات تكلمو على السكك الحديدية وعلى الطرق السيارة 
إلى آرره، احنا باقين بعاد على هاذ ال�ضي، ما كاين ال سكة حديدية ال 
طريق سيار، ال تثنية الطريق، إذن الحكومة ككل ما�ضي غير انتما السيد 
الوزير، مطالبة باش تعيد النظر في هاذ الجهات هذو كيفاش تيمكن لها 

تساهم في التنمية ديال البالد.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلصجاعةعويلتجاآةعويالقتصابعيألرض عويل قمي:

شك يعيلسادعيملستشاآععلىعهاذعيلتوضاحات.

املساواة الضريبية، احنا كوزارة االستثمار تنطالبو بها، يعني متفقين 
لكن ما يمكنش نقرو وحدنا، تنتفهمو أنه وزارة املالية عندها إكراهات 

وعندها مشاكل اللي راصها تمول البالد.

النقطة الثانية وهو االتفاقية اللي عندنا مع وزارة املالية وهو بدون 

شك التحفيز املباشر، كاين نوج ديال الوسائل إما التحفيز الضريبي 
يكون في الجهات ما�ضي بحال بحال على الصعيد الوطني، هذا كان اقتراح 
ديال وزارة االستثمار، كاين ونهة نظر أررى وهو التحفيز املباشر، وزارة 
املالية تتقول أنه يمكن نوصلو لهاذ الهدف بال ما يكون عندنا واحد 
الضريبة صعبة باش تكون متبعة، ألن تنعرفو حتى ملي تتكون الضريبة 
شفناها في بعض املناطق ناس ساكنين في نهة وعندهم شركات في نهة 
أررى إلى آرر راك عرفتو اللي كاين في هاذ املسائل، هاذ ال�ضي  تنتفهم 

أنه وزارة املالية عندها واحد التخوف من هاذ املنظور.

املؤهالت البشرية احنا تنشوفو في مناطق املغرب، أنا متفق معك أنه 
الحمد هلل املغاربة في مستوى عالي، وتنوصلو في نميع املناطق النتائج 

إيجابية وتنتمناو أننا نمشيو أكثر في الصناعة في هاذ املناطق.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة  الثقة لدى املستثمرين،  الثاني، موضوعه ترانع  السؤال 
ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

يملستشاآعيلسادععبدعيل حامعيلكمالي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

يلسادةعيلوزي ة،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

تراهن بالدنا على نلب االستثمارات، باعتبارها املحرك األسا�ضي 
للتنمية االقتصادية واالنتماعية.

وفي هذا اإلطار نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلنراءات املتخذة 
إلعادة ثقة املستثمرين في املؤهالت االستثمارية للمغرب؟ 

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلصجاعةعويلتجاآةعويالقتصابعيألرض عويل قمي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادعيملستشاآ.

أنا ما تنظنش أنه فقدان الثقة تماما في االستثمار في بالدنا، أنا 
كنقول شخصيا أننا نميع بعض املرات كنزيدو فيه �ضي شوية، ألن 
االستثمار في املغرب كيعرف مرة كيكون طالع ومرة كيكون نازل، بحال 
الشتاء تتجي سنة وما تتجيش سنة، السنة الفارطة كان 2018 كان زائد 
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34+% االستثمارات األننبية في املغرب.

إذن النتائج كانت ال بأس بها، إذا نينا نشوفو على الصعيد الجهوي 
في إفريقيا، كنا احنا هما األولين في االستثمار، إذن االستثمار يمكن 
نشوفوه من عدة زوايا، أنا كنظن أنه االستثمار في بالدنا ال بأس به يمكن 
لو يم�ضي بواحد السرعة أكثر لكن الحمد هلل، لحد ابن كنتخوفو أكثر 

من الحقائق اللي كاينين على أرض الواقع.

شكرا السيد املستشار.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيلوزي .

الكلمة ألحد املستشارين.

يملستشاآعيلسادععبدعيل حامعيلكمالي:

شك يعيلسادعيلوزي .

نشك كمعيلسادعيلوزي ععلىعإنابتكمعوتفاعلكمعم عهذيعيلسؤيل.ع

صحيح أن بالدنا استطاعت إقناع العديد من الشركات العاملية 
الكبيرة باالستثمار في املغرب، ولكن السيد الوزير اليوم أنا تنقول لك 
غير على مدينة برشيد احنا اليوم في مدينة برشيد عندنا 36 شركة اللي 
هي تسدات، وكل شركة تقريبا فيها غير 100 عامل، ناهيك على اللي كاين 
فيها 300 اللي فيها 200 كاين اللي فيها 400، دبا نقولو غير 100 هي 3600 
عامل، يعني ولت 3600 أسرة مشردة، وناهيك على املناطق الصناعية 

األررى اللي كاينة في البالد.

يلسادعيلوزي ،

احنا دبا عالش ما تدارش واحد اللجنة اللي تدار فيها وزارتكم وفيها 
الجهوي  االستثمار  ومركز  اإلقليم  وعامل  والصناعة  التجارة  غرفة 
اللي تشوف  اللجنة  يتدار واحد  البلدي،  والبنك واملجلس  والضريبة 
باش تارذ زعما املواكبة ديال هذه الشركات باش نلقاو لها واحد الحل، 
كيفما كتدير الدول النامية، ملي تتجي واحد الشركة كتبغي تسد كيجيو 
كيشوفو عالش، أشنو هو املشكل، كيفاش وكيحلو املشاكل ديالها حتى 

يلقاو لها حل باش ترنع تساير العمل ديالها.

في هذا املستوى، ونكونو حتى  نكونو  بغينا  احنا  اليوم حتى  احنا 
احنا نبذلو واحد املجهود باش نكونو في املستوى باش ألن عالش ألن 
راه عندنا البطالة، راه عندنا اليد العاملة اللي هي دبا أصبحت عاهات 
اللي  العائالت ديالهم، راصنا الشباب ديالنا يخدم وهاد ال�ضي  على 
كيطمح له سيدنا وكنطمحو له كاع نميعا إن شاء هللا باش نكونو في 

واحد املستوى.

اليوم السيد الوزير كتجي دبا في هاد املدينة ديال برشيد املنطقة 
الصناعية اليوم دبا هاد البنايات أصبحت اليوم عبارة عن أطالل، إذا 
36 معمل أصبحت عبارة عن أطالل، أصبحت مرتع للفساد واملخدرات 

واملشاكل الكبرى، احنا دبا كنبغيو نبذلو واحد املجهود باش نكونو في 
املستوى املطلوب.

وكنبغي نسولك السيد الوزير على امليثاق الجديد ديال االستثمار 
ديال الحكومة اللي كانت وارذاها من األولويات ديالها فين وصلت؟ 
ألن من 2011 ولحد ابن مازال ما كاينة حتى �ضي حانة، ألنه هاد ال�ضي 
كان داز في الخطابات ديال سيدنا اللي منه الخطاب ديال ناللة امللك 
املنعمين  امللك على عرش أسالفه  لتربع ناللة   19 الذكرى  بمناسبة 
والذي تناول فيه واقع املراكز الجهوية لالستثمار اللي رير دليل على ذلك. 

علينا  كيدق  الرئيس  والسيد  بقية،  للحديث  الوزير  السيد  إذن 
راصنا نستجبو له.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:ع

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلصجاعةعويلتجاآةعويالقتصابعيألرض عويل قمي:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

فيما يخص برشيد، ظهر كنا نميع في واحد التدشين هذه بعض 
األسابيع برشيد معامل مهمة ندا، عشناها نميع وتنشوفو هاد التطور 
اللي  اللي كاين. طبعا كيكون معامل تيتفتحو ومعامل كيسدو، لكن 
شفنا هو املعامل في هذا املستوى بداو كيكونو مونودين عندكم في 

برشيد بكثرة.

فيما يخص اللجنة ديال املواكبة، أنا متفق مع هذه الفكرة، غير 
باش نعرفو أنه كنشتغلو يوميا في هاذ املجال. ابن كاين صندوق أعلن 
عليه وزير املالية ديال 6 مليار على 3 سنوات ملواكبة الشركات الصغرى 
واملتوسطة، كاين هاذ املراكز ديال االستثمار الجديدة اللي هي غادي 

تقرب املستثمرين أكثر في الجهات وفي املدن.

فواحد  قلت  كيف  االستثمار  ديال  الجديد  امليثاق  يخص  فيما 
اللقاء سابق، امليثاق مونود محطوط فالكتابة العامة ديال الحكومة 
ما  املقبلة،  األسابيع  فهاذ  وكنتسناوه  يقدموه  باش  عليه  كيشتغلو 
نقدرش نقول ليك واش أسبوع أو اثنين أو شحال، احنا ذاك ال�ضي اللي 
علينا درناه واحنا كنشتغلو يوميا مع نميع الوزراء باش نخرنوه إن 
شاء هللا في القريب العانل، ألن االستثمار في املغرب من املسائل املهمة 
وغادي نعطيوها اللي راصها باش تكون على أرض الواقع في أقرب وقت 

ممكن.

اللي  املستوى  بواحد  غادي  املغرب  في  االستثمار  ابن  الحمد هلل 
األنانب كلهم كيشهدو أنه املغرب الجاذبية ديالو مهمة، واملغاربة قلتها 
ف )la CGEM( هاذي واحد 3 ديال األسابيع، هاذي سنتين كنت تنقول 
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ليهم أنه كان التشاؤم كبير عند املستثمرين وبديت تنالحظ أنه هاذ 
التشاؤم بدا تيتغير تدريجيا فهاذ األوارر، بدا كيتبين أنه املستثمرين 
باش  رغبة  هما عندهم  األنانب  األنانب،  على  تنهضرش  ما  املغاربة 
يستثمرو في املغرب أكثر، املغاربة الحمد هلل بدينا كنستثمرو فبالدنا 

أكثر باش نوضو ببالدنا وباالقتصاد ديال املغرب.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

التجارية عبر مرانعة  الثالث، موضوعه تعزيز السياسة  السؤال 
االتفاقيات القائمة وتوقيع اتفاقيات تضمن التفضيلية التنافسية، 
ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

املغرب لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيلع بيعيلع يئ�ضي:

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيلوزآيءعيملحت مين،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

املدارلة ديال فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب تتنخرط في سياق 
إيجاد حلول ملعضلة ضعف تنافسية املقاوالت، ورصوصا على مستوى 
التضريب، حيث أن عدد املقاوالت املصدرة ال تفوق 5000 مقاولة أو 
وحدة، والكثير منها ما كتقومش بعملية التصدير بطريقة متداولة، حيث 
أنه يعتبر العدد اللي تيصدر الدائمين ال يفوق 500 وحدة اللي تتساهم 

بنسبة متواضعة على مستوى التصدير بالنسبة للحجم اإلنمالي.

ورغم املجهودات التي تبذلها الحكومة لتفعيل مخططات التنمية 
وكذلك  األرضر  املغرب  مخطط  بينها  من  القطاعية،  واإلستراتيجية 
السيارات  قطاع  يعرفها  التي  والدينامية  الصناعي  التسريع  مخطط 
وقطاع الطيران واملنظومات املتخصصة لهاذ القطاع، فإن العجز يبقى 
متفاقم سنة بعد سنة، حتى وصلنا سنة 2018 أكثر من 200 مليار درهم 

وأن التغطية نتاع االستيراد اللي ما تتفوقش %57 .

هاذ  األداء  تحسين  الوزير  السيد  يستونب  أال  الصدد  هذا  في 
االتفاقيات  بعض  بنود  مرانعة  وكذلك  الحر  للتبادل  االتفاقيات 
للتبادل الحر ليسود مبدأ رابح-رابح لجميع الدول، ورصوصا وأن بعض 
الدول الصناعية بدأت تقوم بإنراءات إدارية لتحسين وتحفيز املنتوج 
الدارلي ديالها، ونستحضر هنا التوتر التجاري الذي يسود بين الدول 
العظمى وكل�ضي تيعرف بأنه ألقى الظالل ديالو على االقتصاد الدولي 

ورصوصا على املغرب.

وفي هذا السياق نتوخى أن يؤرد اإلهتمام أكثر بالجانب التصديري 
في بالدنا في بعض االستراتيجيات القطاعية، مع العلم أن تعزيز القدرات 
بلورة مشروع  التصديرية لالقتصاد الوطني يجب أن تكون في قلب 

النموذج التنموي، ونحن نعلم، السيد الوزير املحترم، أنكم مشتغلون 
سياسة  بدون  ألنه  االستثمار،  ميثاق  إطار  في  األمر  لتدارك  بجدية 

تصديرية من الصعب الولوج إلى نادي الدول الصاعدة.

وأريرا، السيد الوزير، مع توقيع املغرب اتفاقية تأسيس منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية، بما تسمى )ZLECAF(، نتساءل السيد 
تفادي  اتخاذها من أنل  تنوون  التي  الوزير عن اإلنراءات والتدابير 
الصعوبات التي وانهها االقتصاد املغربي في سياق اتفاقيات التبادل 

الحر السابقة؟

وشكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلصجاعةعويلتجاآةعويالقتصابعيألرض عويل قمي:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

ديال   )CGEM( في  زيارة  عندكم  كانت  ألن  ابن  متفائل  أنا  أوال، 
الدارلية ووزير املالية، وألول مرة وزير الدارلية ووزير املالية تيواكب 
يعني القطاع املنتج املغربي، ألول مرة، فأنا متفائل ألن إلى احنا نميع 
اشتغلنا، ال الحكومة وال رنال األعمال، باش يمكن هاذ االستثمارات في 
املنتوج املغربي يكون أكثر وأفضل، تنتمنى في املستقبل أننا نوصلو زعما 

الستثمارات أكثر من هاذ ال�ضي اللي تنشوفو اليوم.

أنه التصدير في املغرب  فيما يخص التصدير، احنا عندنا رغبة 
يكون أكثر من هاذ ال�ضي اللي عندنا اليوم، الحمد هلل، ولينا تنصدرو، 
املغربية،  املضافة  القيمة  ديال   %60 تجاوزنا  احنا  السيارات،  قلت 
)Taux d’intégration locale( تجاوز 60% في املغرب، وراه أول قطاع 
مصدر في املغرب، لكن هاذ ال�ضي ما كافيش، راصنا نمشيو أكثر في 

السنوات املقبلة.

وكنا  اتفاقيات  عندنا  كان  الحرة،  التجارة  اتفاقية  نشوفو  إلى 
آنذاك تنحاربوها، ألن تنقولو أننا ما يمكن لناش نوانهو كمغاربة 
هاذ )la mondialisation( لكن الحمد هلل ابن تبين أنه تدريجيا بدا 

املغرب تيارذ الدور ديالو العالمي في االقتصاد الدولي.

هاذ االتفاقيات راصنا نعاودو فيهم النظر أو البعض منهم، البعض 
منهم راصنا نمشيو بعيد حتى نوقفهم، احنا مستعدين، تنقول البعض 

من هاذ االتفاقيات اللي فيهم املضرة للمغرب راصنا نوقفهم.

غير ملي تتكون �ضي اتفاقية ما�ضي في صالح املغرب، يعني، إلى كنا 
تنصدرو أقل من ما تنستوردو راصنا نكونو نشوفو هاذ النقاط بدقة، 
إلى كنا تنستوردو بحال دبا النفط ولو ما تكونش عندك هاذ االتفاقية 
غادي تكون تتستورد النفط إلى ما عندكش اتفاقية ما يمكن لكش 
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تصدر، إذن راصنا ندرسو هاذ ال�ضي بعقالنية.

احنا متفقين أن البعض منها مضرة للمغرب، وغادي نعودو فيها 
إلى  ومستعدين  امللف  هاذ  على  تنشتغلو  احنا  إن شاء هللا،  النظر، 

عندكم اقتراحات كرنال أعمال أننا ندرسوها أيضا.

فيما يخص )ZLECAF(، احنا رصنا نعرفو األفارقة رايفين من 
ديال  اإلغراق  يكون  االتفاقية غادي  هاذ  كانت  إلى  يقولون  املغاربة، 
السوق اإلفريقي، واملغاربة رنال األعمال في املغرب متخوفين من هاذ 

االتفاقية، قولو لنا أش بغيتو؟ 

احنا تنظنو أنه هاذ االتفاقية مهمة للمغاربة ومهمة لألفارقة أيضا 
في هاذ البلدان، فيها منفعة للجميع، نشتغلو إلى عندكم اقتراحات أو 
تخوفات راصة ندرسها، احنا تنظنو أنه )la ZLECAF( مهمة للمغرب 

ومهمة للبلدان املشاركة.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.

والتنمية  التضامن  لقطاع  مونه  األول  السؤال  إلى  وننتقل 
االنتماعية، وموضوعه ظاهرة أطفال الشوارع، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل لتقديم السؤال.

يملستشاآةعيلسادةعوفاءعيلقا�ضي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادةعيلوزي ة،

إن سؤالنا اليوم كفريق االتحاد املغربي للشغل يتزامن وذكرى إحياء 
اليوم العالمي للطفولة، ويأتي في سياق تعديل حكومي رهاناته نموذج 

تنموي نانع. 

وعليه، ففي غياب برنامج حكومي منسجم يأرذ بعين االعتبار الجانب 
انتماعية  مشاكل  تعيش  التي  واملهمشة  الفقيرة  للفئات  االنتماعي 
صعبة، وضمنها أطفال شوارع مدننا وقرانا وراصة النائية منها لن يكون 
الرهان إال فاشال، فاإلحصائيات واألرقام تنذر باستفحال ظاهرة أطفال 
الشوارع، نتيجة تعاطي الحكومة املتسم بالترانع عن املكتسبات وررق 
الدستور واملواثيق واملعاهدات الدولية الخاصة بالطفولة، وعدم إيالء 
الطفولة االهتمام من رالل إدرانها في السياسات العمومية، حيث 
يراوح  الطفولة  لحماية  املندمجة  العمومية  السياسات  مقترح  يبقى 

مكانه.

يلسادةعيلوزي ة،

تعيش فئة عريضة من أطفالنا محرومة من تعليم وصحة ونماء 
الوزيرة أن نجد أطفالنا  العار السيدة  وحماية ورعاية أسرية، فمن 

رمقهم،  يسد  عما  القمامات  في  يبحثون  يتسولون  الشوارع  يجوبون 
يلجأون أحيانا للسرقة ويتعاطون للمخدرات ويفترشون العراء ويعانون 
من البرد والثلج وقساوة الطبيعة، يغادرون املدارس مبكرا، يقومون 

بأعمال مضرة بهم وهم في حاالت نفسية مزرية تؤجج فيهم الحقد 

وتؤهلهم لإلنرام والتطرف، فعلى أي مجتمع متضامن متكامل في ظل 

هذه األوضاع املأساوية لطفولتنا نتحدث السيدة الوزيرة؟

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيملستشاآة.

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

يالنتماعاةع ويلتجماةع يلتضامنع وزي ةع يملصليع نمالةع يلسادةع
ويملساويةعويألس ة:ع

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادةعيملستشاآةعيملحت مة.

أوال، ال يمكن أن نقول بأنه ليس هناك برنامج حكومي ما فيهش شق 

انتماعي، الدليل على ذلك أنه ملي تنرنعو للبرنامج كاين محور كبير 

مرتبط بالتماسك االنتماعي وبالتنمية البشرية.

لهذه  الرئيسية  االهتمامات  أحد  يشكل  هو  الطفولة  موضوع 

الحكومة وال أدل على ذلك من البرامج الكثيرة اللي هي مونودة، وطبعا 

ملي تنتكلمو على الطفولة كل ما يمس التعليم ويمس الصحة ويمس 

السكن الالئق، فالطفولة يعني نزء من حقوقها ضمن هذه البرامج.

وتنبغي نؤكد أننا ونحن اليوم هاذ األسبوع نحتفل بالذكرى الثالثين 

هاذ  بأن  تتعرفو  واللي  الطفولة  حقوق  اتفاقية  على  املغرب  لتوقيع 

االتفاقية الدولية اللي اليوم بالدنا، من بعد 30 سنة من التوقيع، اليوم 

تنجز تقرير اللي هو تقرير مهم ندا وسبق أن قدم في مجلس حكومي اللي 

تيعكس بالفعل املجهودات التي بذلت لحماية الطفولة املغربية.

أنا يمكن نتفق معك السيدة املستشارة في واحد الشق هو اللي نا في 

موضوع سؤالكم اللي توصلنا به، هو الشق ديال األطفال اللي هما اليوم 

بواحد وبالتالي ما يمكن ليناش نتكلمو بصورة سلبية ونعممو ونقولو أن 

الطفولة املغربية محرومة من التعليم، محرومة من الصحة محرومة 

من كذا، ألن التقارير واإلحصائيات تكذب ذلك.

بعض  كاينة  محصورة،  هلل  الحمد  القليلة  الفئات  بعض  كاين 

اإلشكاليات اليوم احنا عندنا تبعا ملنشور السيد رئيس الحكومة كاين 

مخطط مندمج للطفولة اللي غادي ينزل في مجموعة ديال األقاليم 

بمقاربة مندمجة وبمقاربة ترابية تستحضر البعد الترابي، وأعتقد أن 

هاذ البرنامج وأن هاذ املجهود غادي يكون عندو أثر إيجابي.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآةعيلسادةعوفاءعيلقا�ضي:ع

ومع ذلك السيدة الوزيرة، نجدد ضرورة–في فريق االتحاد املغربي 
املواثيق  املغربي مع  التشريع  الالزمة ملالئمة  بالتدابير  للشغل–القيام 
في  للتحقيق  فعالة  آليات  وضع  الطفل،  بحقوق  املرتبطة  الدولية 
العقوبات  وتشديد  األطفال  وتشغيل  واالغتصاب  التعذيب  حالة 
وتقوية الضمانات القانونية للحد من هذه الظواهر، توفير الشروط 
االنتماعية النفسية إلعادة إدماج األطفال ضحايا االغتصاب والعنف 

واالهتمام باألطفال في وضعية إعاقة،.

االهتمام بالصحة اإلنجابية وضمان نمو األطفال في شروط صحية 
يكون  أن ال  والعمل على  للمجتمع،  باألسرة كنواة  مالئمة واالهتمام 
األطفال ضحية الطالق والتفكك األسري، االهتمام باملراكز االنتماعية 
وتأهيل العاملين بها وتوفير آليات املراقبة ومراقبة مراكز إيواء األطفال 
وتعميمها على املدن والقرى، االهتمام باألسر الفقيرة واملعوزة بشكل 
عام دون تمييز، رلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الطفل مستقلة 
وذات صالحيات تخدم بشكل فعلي قضايا أطفال شوارع مدننا وقرانا 

وتعميم التعليم بتفعيل إلزاميته وإعادة االعتبار للمدرسة العمومية.

وشكرا. 

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

يلسادةعوزي ةعيلتضامنعويلتجماةعيالنتماعاةعويملساويةعويألس ة:ع

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادةعيملستشاآة.

أوال، نواب على سؤالكم، أن اليوم املوضوع ديال الطفولة بالنسبة 
لنا املقاربة املندمجة اللي تحرص على التقائية كل املتدرلين هي الجواب 
اللي سيكون على بعض اإلشكاالت اللي اليوم كتعانيها الطفولة ديالنا، 
هاذ  اليوم  الطفولة،  لحماية  مندمجة  ترابية  أنهزة  فإحداث  ولهذا 
األنهزة تم ارتيار مجموعة ديال املدن تقريبا 5 ديال املدن اللي غينطلق 
فيها هاذ البرنامج، وهاذ البرنامج من حيث اليوم انتهينا من التصور، 
يعني من املقاربة الجاهزة، بقي االشتغال على املستوى الترابي من أنل 

ضمان نجاعة هذا البرنامج وتنفيذه.

حماية  أنل  من  الشركاء  مختلف  مع  رطة  على  كذلك  نشتغل 
األطفال من االستغالل في التسول، وهذا البرنامج سنعلن عن تدابيره 
في األيام القريبة القليلة، ألن املشروع ناهز وتم عرضه على الهيئات 

الشريكة، سواء القطاعات الحكومية ومجتمع مدني يشتغل في هذا 
الجانب.

كذلك البرنامج مرتبط بخطط اإلسعاف االنتماعي، هاذ املدن وهاذ 
األقاليم اللي غيتنزل فيها األنهزة الترابية سيكون فيها كذلك مشروع 

مرتبط باإلسعاف االنتماعي املرتبط باألطفال.

فقط،  حكومي  شأن  ما�ضي  هو  الطفولة  موضوع  أن  نؤكد  نبغي 
إلى وعي مجتمع ويقظة  الطفولة هو شأن مجتمعي، يحتاج  موضوع 
مجتمع، يقظة مجتمع من األسرة، من استقرار األسرة، نعم، من مقاربة 
تقوم على أننا نميع البرامج تونه لحماية األسرة، ألن هي الحاضن 

األسا�ضي والطبيعي للطفل.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

السؤال الثاني، موضوعه آليات تتبع ومواكبة مراكز تأهيل وتقوية 
قدرات النساء بالعالم القروي، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

فريق األصالة واملعاصرة، لتقديم السؤال.

يملستشاآةعيلسادةعنجاةعكمي :

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

يلسادةعيلوزي ة،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

يلسادةعيلوزي ةعيملحت مة،

قطعت بالدنا أشواطا كبيرة في مجال تمكين املرأة، انسجاما مع 
التزاماتها الدولية، غير أن نساء العالم الزلن يعانين من تبعات الفقر 

والهشاشة.

تتبع  آليات  حول  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم،  املنطلق،  هذا  من 
ومواكبة مراكز التأهيل وتقوية قدرات النساء بالعالم القروي؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيملستشاآة.

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

يلسادةعوزي ةعيلتضامنعويلتجماةعيالنتماعاةعويملساويةعويألس ة:ع

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادةعيملستشاآةععلىعسؤيلكم.

تثمين  وكل  اهتمام  كل  منا  تستحق  القروية  املرأة  اليوم  أوال، 
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املبادرات اللي هي مونودة، واليوم االهتمام باملرأة القروية في نزء كبير 
منه هو استثمار املبادرات الحكومية.

صندوق األرامل تستفيد منه املرأة القروية اللي هي في وضعية عوز 
وعندها أطفال، صندوق التماسك االنتماعي ال يستثني املرأة القروية، 
كيفاش  وكنعرفو  النساء،  هم  مباشرة  منو  كيستفدو  اللي  "تيسير" 
املونهة  البرامج  فكل  مستفيد،  مليوني  من  أكثر  إلى  انتقلنا  "تيسير" 
املونهة  العمومية  السياسات  عام،  بشكل  واملونهة  القروي  للعالم 
نانب  في  وكذلك  القروية،  املرأة  منها  تستفيد  االنتماعي  املجال  في 
تقليص الفوارق االنتماعية بشكل عام وفي فك العزلة، وكتعرفو أنه 
كاين برنامج مهم ندا في فك العزلة عن العالم القروي وكذلك في برامج 
الكهرباء، برامج تقريب املاء الصالح للشرب، فكل هذه البرامج تستفيد 

منها املرأة القروية.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآةعيلسادةعنجاةعكمي :

شك يعيلسادةعيلوزي ةععلىعهاذعيلتوضاحات.

ولكن كيف كتعرفو السيدة الوزيرة، موضوع تأهيل وتقوية قدرات 
النساء يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا.

الحكومة  ومستمر  دائم  بشكل  تو�ضي  السامية  امللكية  فالخطب 
بالعمل على اعتماد برامج وآليات ميدانية للنهوض بالحقوق االنتماعية 
املجتمع،  في  ومحوري  أسا�ضي  فاعل  باعتبارها  للمرأة،  واالقتصادية 
لكن لألسف بالنسبة لتنمية القدرات وتأهيل مراكز التكوين والتأهيل 
املرأة  استمرار  تؤكد على  الرسمية  الواقعية واإلحصائيات  املعطيات 

القروية في واقع الهشاشة وعدم مشاركتها في منظومة اإلنتاج.

يلسادةعيلوزي ة،

احنا ما تنبخسوش العمل ديالكم اللي تتقومو بها، بل أنتم مشكورون 
على املجهودات املبذولة، لكن تبقى غير كافية، نظرا لالرتالالت املونودة 
في تدبير البرامج االنتماعية املونهة لتعزيز قدرات املرأة وتأهيلها من 

أنل مواكبة الدينامية التي تشهدها بالدنا في مختلف املجاالت.

يلسادةعيلوزي ة،

القروي  بالعالم  النساء  قدرات  وتقوية  والتكوين  التأهيل  مراكز 
املتزايد من طرف  تلبي الطلب  املعتمدة تظل محدودة ومعدودة، وال 
املجالية  العدالة  تراعى  وال  والتعاونيات،  املدني  املجتمع  نمعيات 
في  تتمركز  أغلبها  واملداشر،  القروية  املراكز  على مستوى  توزيعها  في 
الحواضر، مما يشكل عائق حقيقي في ونه النساء القرويات، رصوصا 
وأننا نعرف نمط الحياة في البادية، بحيث ترتبط املرأة القروية بـأنشطة 

يومية دائمة بين الحقول ومشاغل البيت وتربية األبناء.

زد على ذلك بعد املسافة بين املراكز واملستفيدات وصعوبة ونود 
وسائل النقل املناسبة، ويمكن كنتكلم معك السيدة الوزيرة أنا كنتكلم 
على مراكز التأهيل وتنمية قدرات النساء بمنطقة الزمامرة مثال، وأنا 
كنتكلم كتكون فاملخيلة ديالي منطقة الزمامرة، ولكن كنتخيل الناس 
اللي ساكنين فاملناطق الجبلية كيفاش غيكون الوضع ديالهم إلى بغاو 
يولجو لهاذ املراكز اللي كنتكلمو عليها، ناهيك عن نقص املوارد البشرية 
ونقص التجهيزات األساسية الالزمة للتأطير وتكوين النساء، بل بعض 
املراكز تحذف منها بعض الشعب هاذو املراكز، كنتكلم طبعا على ديال 

التنمية، نظرا لعدم ونود املواد االستهالكية املطلوبة ما تينجزوهاش.

من نهة أررى السيدة الوزيرة، بالنسبة لينا فين هي الحصيلة 
ديال برنامج التمكين االقتصادي إذا لم تكن لدينا نتائج واقعية بشأن 
النساء اللواتي تجاوزن وضع الهشاشة؟ إذا لم تكن هناك آلية للتتبع 
حتى تتمكن هاذ الفئة من النساء املكونات واملؤهالت إلى أن تدمج في 

هذه املنظومة اإلنتانية.

وبالتالي السيدة الوزيرة أشنو الفائدة ديال أننا تندرلو لهاذ مراكز 
التأهيل كنديرو النساء اللي تنعطيوهم دبلومات مثال فالخياطة إلى غير 
ذلك وما كنواكبوهمش حتى كيدمجو فاملجتمع ويدرلو معنا للمنظومة 

اإلنتانية؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك ي.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

يلسادةعوزي ةعيلتضامنعويلتجماةعيالنتماعاةعويملساويةعويألس ة:ع

شك يعلكم.

أوال نبغي نؤكد على املجهودات الكبيرة التي تبذل في نانب إدماج 
املرأة القروية، واليوم تؤكد التقارير املتخصصة بأن املرأة القروية هناك 
وقع تغير كبير على مستوى القيمي، اليوم املرأة القروية هناك رغبة في 
تحسين األوضاع الذاتية، هناك رغبة في تحسين األوضاع االنتماعية 
واحد  وقع  القيمية  الصورة  يمكن  بقاش  ما  وبالتالي  واالقتصادية، 
التحول كبير وكبير ندا، وهو باملناسبة تحول إيجابي، ألنه تيجعل أي 
مبادرات حكومية وأنشطة التي يمكن أن تبذل تجد لها تفاعل إيجابيا، 

وهذا تنظن أنه مهم.

للتأكيد مرة أررى أنه مع مؤسسة التعاون الوطني الوزارة تقوم 
في  النساء  لفائدة  القرب  ردمات  لتفعيل  املبادرات  من  بمجموعة 
للنساء  متعددة  فضاءات  وحدات  إرساء  رالل  من  صعبة  وضعية 
لوظائف النساء، وقد تم وضع رريطة من أنل أننا تكون عندنا مراكز 
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في كل املناطق اللي فيها صعوبات.

طبعا هاذ املوضوع ولو أن تبذل مجهودات كبيرة التي تبذل ولكن 
كنحتانو دائما فيه إلى مزيد من التعاون وراصة التعاون على املستوى 
الترابية  الجماعات  مستوى  على  الجماعات،  مستوى  على  الترابي، 
سواء كانت قروية أو حضرية، ألن الجماعات الترابية عندها دور كبير 
وبالتعاون معها يمكن لنا نساهمو نميعا، واحنا مستعدين للتعاون 
ومستعدين للشراكات في هذا الجانب، ونشتغل حاليا على مخطط من 
أنل تقوية القدرات االقتصادية للنساء وطبعا القدرات االقتصادية، 
االهتمام بالنساء في العالم القروي اللي اليوم كيشتغلو فالتعاونيات، 
وهاذي مناسبة باش نحييو املجهودات اللي تيقومو بها، ومناسبة كذلك 
باش نشيدو باملجهودات اللي تيقومو بها النساء الصانعات في البوادي، 
عندنا مجموعة ديال الصانعات التقليديات كنشير،عندنا مجموعة 

دالبوادي املغربية اللي مصدر العيش هو الحرف التقليدية اللي حافظو 
عليها النساء وكيشتغلو فيها النساء.

يعني ما يمكنش نقولو أن النساء في العالم القروي كاين غير السواد، 
الحمد هلل كاينة مجهودات، كاين مبادرات تحتاج إلى مزيد من التثمين، 
وكل  الشركات  كل  مع  بتعاون  مبادرات  إطالق  من  مزيد  إلى  ونحتاج 
املعنيين، ألن قضايا املرأة بشكل عام هي قضايا كيف ما الطفولة كتهم 

املجتمع، كتهم األسرة وكتحتاج إلى مقاربة متكاملة مندمجة.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نشك عيلسادةعيلوزي ةععلىعمساهمتهاعيلقامة.

شك يعملساهمتكمعنماعا.

آفعتعيلجلسة.
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محض عيلجلسةعآقمعج 2

يلتاآيخ: الثالثاء 21 ربيع األول 1441هـ )19 نونبر 2019م(.

يل ئاسة: املستشار السيد عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس 
لرئيس املجلس.

يلتوقات: ثمان دقائق، إبتداء من الساعة الخامسة والدقيقة السابعة 
والعشرين مساء.

ندولعيألعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 57.18 
بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة 

البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

يملستشاآعيلسادععبدعيلحمادعيلصوي يعآئيسعيلجلسة:

أعلنععنعيفتتاحعيلجلسةعيلتش يعاة.

بسمعهللاعيل حمنعيل حامعويلصالةعويلسالمععلىعموالناعآسولعهللا.

يلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع 
القا�ضي بمنع   77.15 القانون رقم  بتغيير وتتميم   57.18 قانون رقم 
صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها 

واستعمالها، واملحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب.

الكلمة للحكومة لتقديم املشروع، السيد الوزير.

يلسادعمواليعحفاظعيلعلميعوزي عيلصجاعةعويلتجاآةعويالقتصابع
يألرض عويل قمي:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

يسعدني أن أقدم أمام مجلسكم املحترم مشروع القانون رقم 57.18 
بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 املتعلق بمنع صنع األكياس من مادة 
البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي يندرج 
في إطار التزامات املغرب املتعلقة بحماية البيئة من األضرار التي يتسبب 
فيها استعمال األكياس البالستيكية نتيجة ملا أفرزته املمارسة العملية 
السابق   77.15 رقم  القانون  مقتضيات  تطبيق  رالل  سلبيات  من 
الذكر، والتي نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر، ظهور طرق نديدة 
إلنتاج وتزويد وتوزيع األكياس البالستيكية املمنوعة، التهريب والتوزيع 
السري، استعمال البالستيك من مطارح النفايات الذي يحتوي على 

مواد سامة ومضرة بالصحة.

وبناء على ما سبق، تم إعداد مشروع القانون رقم 57.18 قصد 
تحقيق األهداف التالية:

- ضمان تتبع تصنيع وتسويق األكياس البالستيكية غير املمنوعة، 
وكذلك املادة األولية املستخدمة؛

- تقوية نظام املراقبة؛

- ردع املخالفين ألحكام هذا القانون؛

ذات  البالستيكية  األكياس  لبعض  املستورد  أو  املصنع  منع   -
االستعمال الصناعي لغير الذين يستعملونها مباشرة.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

لقد تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية موسعة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويمكن تلخيص أهم مستجداته 

فيما يلي:

- إضافة تعاريف نديدة وتدقيق بعض هذه التعاريف؛

- تعزيز مهام املراقبة؛

- تحديد كيفية حجز األكياس البالستيكية؛

- مآل األكياس واملواد املحجوزة؛

- الرفع من بعض العقوبات؛

- تمديد مدة العود نظرا لقصر املدة املنصوص عليها في الصيغة 
الحالية؛

- التنصيص على اإلغالق اإلداري إلى غاية صدور الحكم القضائي.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

تلكم بارتصار الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 57.18.

واغتنم هذه الفرصة، ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء لجنة الفالحة 
والقطاعات اإلنتانية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع مشروع هذا 
القانون واقتراحاتهم البناءة، رانيا أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر 

دارل اللجنة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

تقرير  لتقديم  اإلنتانية  والقطاعات  الفالحة  لجنة  ملقرر  الكلمة 
اللجنة حول املشروع، وزع.

بالنسبة للمناقشة فللفرق واملجموعات الحرية في التدرل أو تقديم 
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مدارالت مكتوبة قصد إدرانها في املحضر والقرار لكم السادة الرؤساء.

ننتقل للتصويت على مواد مشروع القانون.

املادة األولى، الرامية إلى تغيير القانون رقم 77.15 املذكور أعاله:

املوافقون: اإلنماع.

املادة الثانية، وتتضمن تغيير وتتميم املواد 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 
11، 13 من القانون رقم 77.15 املذكور أعاله:

املوافقون على املادة الثانية: إنماع.

املادة الثالثة، وتتضمن تتميم القانون رقم 77.15 املذكور باملواد 
 ،/1-11 ،/1-10 ،/1-6 ،/3-5 ،/2-5 ،/1-5 ،/3-4 ،/2-4 ،/1-4 ،/1-2

./1-14 ،/2-13 ،/1-13 ،/6-11 ،/5-11 ،/4-11 ،/3-11 ،/2-11

املوافقون على املادة الثالثة: اإلنماع.

املادة الرابعة، وتتضمن نسخ وتعويض املادتين 1 و7 من القانون 
رقم 77.15 املذكور.

املوافقون على املادة الرابعة: اإلنماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: اإلنماع.

إذن، ويفقعمجلسعيملستشاآينععلىعمش وععقانونعآقمع57.18ع
بتغاي عوتتمامعيلقانونعآقمع77.15عيلقا�ضيعبمج عصج عيألكااسعمنع

مابةعيلبالستاكعويستي يبهاعوتصدي هاعوتسويقهاعويستعمالها.

شكرا.

وآفعتعيلجلسة.

يمللحــــــــق:عيملديرالتعيملكتولةعيملسلمةعلل ئاسة.

د-عمديرلةعف يقعيألصالةعويملعاص ة:

يلسادعيل ئيس،

يلسابةعيلوزآيء،

إروينيعيملستشاآين،

يشرفني أن أتدرل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع 
القا�ضي بمنع   77.15 القانون رقم  بتغيير وتتميم   57.18 قانون رقم 
صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها 

واستعمالها.

بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على العرض القيم الذي 
قدمه، والذي مكننا من االطالع على أهم مضامين هذا املشروع قانون 

واألسباب التي دفعت إلى عرضه على مجلسنا املوقر.

إن تعاطينا اإليجابي مع القانون 57.18 كان نابعا من إيماننا العميق 
بضرورة محاربة استعمال األكياس البالستيكية نظرا لخطورتها على 
البيئة وكذلك على صحة املواطن املغربي الذي يستعملها بشكل يومي 

ومكثف دون وعي بمخاطرها الفتاكة على صحته.

بالنفایات  مغطاة  لشواطئ  مفجعة  صورا  نمیعا  نرى  إننا 
ضرورة  معه  أصبح  مما  بها،  امللیئة  الحیوانات  وبطون  البالستیكیة 
تطبيق سياسات لحل مشاكل التلوث بالبالستيك، واللجوء إلى التوقيع 
على التزامات لحماية البيئة والتقليل من منتجات البالستيك، وسن 
وتصديرها  واستيرادها  البالستيكية  األكياس  تصنيع  منع  قوانين 
وتسويقها واستعمالها، وهو األمر الذي أصبح مدرنا ضمن تشريعات 

ألكثر من 60 دولة عبر العالم.

وفي هذا اإلطار، ناء القانون 57.18 الخاص بمنع صنع أكياس 
البالستيك، وذلك استجابة لالتفاقيات الدولية املتعلقة بالبيئة والتي 
يشكل املغرب طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل 

البيئة إحدى محاورها.

فقد تعززت املنظومة التشريعية والقانونية باململكة بإصدار الظهير 
الشريف رقم 1.15.148 القا�ضي بتنفيذ قانون رقم 77.15 الخاص بمنع 
صنع األكياس البالستيكية من مادة البالستيك واستيرادها وتسويقها 
التي  الظواهر  انتشار  التدريجي من  للحد  واستعمالها، كآلية حاسمة 

 على البيئة والصحة العامة.
ً
تشكل رطرا

راصة إذا علمنا أن املغرب هو ثاني مستهلك لألكياس البالستيكية 
في العالم بعد الواليات املتحدة األمريكية، حيث يستهلك ما يقدر ب 26 
مليار كيس بالستيكي سنويا، لذا رص املغرب هذا املوضوع بأهمية 

كبيرة وبدقة متناهية.

إلى نانب ذلك تم الحرص على إطالق حملة واسعة للتحسيس 
وتوعية عموم املغاربة ليضمن تطبيقهم قانون 77.15 الذي درل حيز 
التنفيذ ابتداء من يوليو 2016 وتعريفهم بخطر األكياس وحثهم على 
اللجوء للبدائل من نهة أررى، و قد تم إطالق حملة للتحسيس من 
تنظيم االئتالف املغربي حيث تمت دعوة نميع أطراف املجتمع املدني 
للتعبئة واالنخراط بتبني سلوكيات إيجابية للمحافظة على البيئة وعلى 

صحة العامة.

لألسف، السيد الرئيس، عجزت الحكومة عن التنزيل السليم لهذا 
القانون، فالزلنا نالحظ أن األكياس البالستيكية الزلت واسعة االنتشار 
في األسواق في ظل انتشار القطاع غير املهيكل وتدرل أكثر من قطاع 
في هذا الشأن من أنل الحد من استعمال األكياس البالستيكية وكذا 

املواد األولية املصنعة لها.

النوع من  اليومي أن استعمال هذا  أثبتت التجربة والواقع  فقد 
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األكياس املمنوعة مازال مستمرا في األسواق والتجارة املتجولة وغير 
املهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب في املقابل، 
تم التخلص نهائيا من استعمال هذه األكياس على مستوى األسواق 

الكبرى واملتوسطة وتجارة القرب املهيكلة.

كما ناءت هذه املبادرة للحث على تفعيل القانون بتحمل الحكومة 
مسؤولياتها وفقا ملا التزمت به بإعادة تأهيل الشركات املعنية ودعمها 

لعدم ضياع استثماراتها، وضمان تشغيل العاملين في هذا القطاع.

مناقشته  بصدد  نحن  الذي  قانون  املشروع  ناء  اإلطار  هذا  في 
والتصويت عليه اليوم لسد الثغرات التي عرفها تطبيق القانون رقم 
57.18، مما يلقي على الحكومة مسؤولية تكثيف نهودها من أنل 
مراقبة األنشطة التي يقوم بها كل مستورد للمواد األولية البالستيكية 
أو تصدير األكياس  أو استيراد  أو تصنيع  البالستيك  ووحدات تدوير 

البالستيكية.

من هذا املنطلق، وحرصا منا على التعاطي اإليجابي مع مثل هذه 
املبادرات التشريعية الهامة، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت 

باإليجاب على هذا املشروع قانون.

2-عمديرلةعف يقعيلعديلةعويلتجماة:

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
املستشارين بالجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون رقم 57.18 
بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة 

البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

بداية البد من التنويه بانخراط بالدنا الجدي في املجهودات الدولية 
للمحافظة على البيئة والحد من مخاطر التلوث وتأثيره على التوازن 
البيئي ومستقبله، ووعيها بالتهديد الحقيقي لهذا االرتالل على محيطنا 
بالتزاماته  املغرب  بوفاء  أيضا  ننوه  كما  البيئية،  ومواردنا  الطبيعي 
للبيئة من نهة  الوطني  امليثاق  بتفعيل مقتضيات  والتزامها  الدولية 
أررى، من رالل استكمال الترسانة القانونية وتعديلها من رالل مواد 
هذا املشروع القانون محل تصويتنا اليوم، الذي سيحد من تأثير بقاء 
هذه األكياس البالستيكية في البيئة دون تحلل، ويقلل من أضرارها على 

الصحة العامة وعلى الوسط الحيواني والنباتي.

وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن تحقيق النتيجة املتوراة 
من مشروع القانون هذا ال يمكن تحقيقها دون حرص كل املعنيين بهذا 
املوضوع على القيام باألدوار املنوطة بهم، سواء تعلق األمر باملراقبة أو 
التتبع ثم الزنر، باإلضافة الى ضرورة دعم هذه املجهودات بالقيام 
على  األكياس  هذه  استعمال  بخطر  وشاملة  واسعة  توعية  بحمالت 

ضمن  الناشئة  واستهداف  مباشر،  بشكل  املواطنين  وعلى  البيئة 
املقررات والنشاطات املدرسية.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

إننا في فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين، نثمن التعديالت 
واإلضافات التي ناء بها هذا املشروع القانون، آملين أن تمنح مواده 
بعد  املعدل، راصة  القانون  اعترت  التي  النقائص  فرصة استدراك 
االنتكاسة التي عرفها هذا املوضوع رالل املدة السابقة رالفا للشهور 
األولى بعد صدوره، والتي عرفت تجاوبا إيجابيا من عموم املواطنين مع 
هذا القانون، مع دعوتنا إلى االلتزام بعدم استعمال هذه األكياس إال في 

حدودها الضيقة وفق ما سيتم تحديده.

ومن هذا املنطلق البد من التأكيد على أن ضمان التنزيل األمثل 
ملضامين هذا املشروع القانون ال يمكن أن تتحقق دون التنسيق مع 
وزارة الدارلية في الشق املتعلق باملراقبة والضبط، والتنسيق كذلك 
مع إدارة الجمارك في تشديد مراقبة استيراد املواد التي تدرل في صناعة 
هذه األكياس البالستيكية، ومنع تصديرها، وحث باقي األطراف على 

القيام باألدوار امللقاة على عاتقها.

وفي هذا الخضم ال يفوتنا اإلشارة إلى ضرورة إيجاد حلول ذكية 
بدائل  إلى  للوصول  بالفالحة  املكلف  الحكومي  القطاع  مع  بالتنسيق 
األنشطة  في  املستعمل  البالستيك  لتصنيع  للبيئة  صديقة  صناعية 

الفالحية، وتشجيع املقاوالت الوطنية على استعمال هذه املواد.

ورتاما، فإننا وللغايات التي سبق ذكرها سنصوت باإليجاب على 
مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القا�ضي 
وتصديرها  واستيرادها  البالستيك  مادة  من  األكياس  صنع  بمنع 

وتسويقها واستعمالها.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

3-عمديرلةعيلف يقعيلح كي:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

املوقر  الحركي بمجلسنا  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  يشرفني أن 
وتتميم  بتغيير   57.18 رقم  القانون  مشروع  في  نظرنا  ونهة  ألعرض 
القانون رقم 77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك 

واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

في البداية البد من استحضار أهداف ودوافع هذا املشروع الذي 
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يرتكز أساسا على تأثيرات ومخاطر األضرار التي تتسبب فيها األكياس 
البالستيكية بالنسبة للحياة اإلنسانية والحيوانية والجغرافية والبيئية 
واملنارية، وأيضا التونه العالمي نحو القضاء على هذا النوع، باإلضافة 
إلى ونود نوع من الفو�ضى بخصوص املصنعين واملتدرلين، إن على 

مستوى اإلنتاج أو التوزيع.

إن تنزيل القانون رقم 77.15 منذ دروله حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 
2016، يهدف أساسا إلى رلق منهجية تشاركية وتدابير راصة للمواكبة 
التي همت املقاوالت الصناعية، وأيضا السعي إلى اعتماد املنتونات 
البديلة، والتدابير التي تم تسطيرها بخصوص الحمالت التحسيسية 

والتواصلية على املستوى الوطني.

يلسادعيل ئيس،

إننا في الفريق الحركي ننوه بهذا املشروع الهام الذي يهدف باألساس 
إلى تدقيق تعاريف األكياس البالستيكية من أنل رفع أي لبس على 
املستوى التقني، وكذلك املادة األولية، باإلضافة إلى تعزيز الشفافية بين 
األشخاص املكلفين باملراقبة واألشخاص املراقبين، وأيضا تقوية نظام 

املراقبة، وردع املخالفين ملقتضيات أحكام هذا النص التشريعي.

يلسادعيل ئيس،

سنصوت  الحركي  الفريق  في  فإننا  املشروع،  هذا  ألهمية  نظرا 
عليه باإليجاب، آملين أن تتم مواكبته عبر وصالت إعالمية وإشهارية 

للتحسيس بأهميته وكذلك رطورة ررق مقتضياته.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -عمديرلةعيلف يقعيالشت يكي:

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

يشرفني أن أتدرل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في 
مناقشة مشروع القانون رقم 57.18 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 
77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها 
وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وهو املشروع الذي يهدف لتجويد 
وتقوية الترسانة القانونية التي تهم صناعة األكياس البالستيكية، و 
ضبط نشاط املصّنع، للحيلولة دون نمو وازدهار القطاع غير املهيكل، 
النمو االقتصادي، كذلك تحديد  الذي يخلق فو�ضى ومشاكل تهدد 
وتوضيح مهام األعوان املكلفين باملراقبة فيما يخص التفتيش والحجز 
الصعوبات  ظل  في  املراقبة  دور  وتقوية  تشديد  أنل  من  واملعاينة 
والعراقيل التي وانهت تنزيل القانون رقم 77.15، فبالرغم من أنه لقي 
استحسانا لدى نميع شرائح املجتمع املغربي، راصة في األشهر األولى 
من دروله حيز التطبيق، إال أنه سرعان ما تمت العودة إلى استعمال 
األكياس البالستيكية وبشكل قوي وبأثمنة ند مرتفعة، وبجودة أقل، 

كما انتشرت محالت سرية تشتغل في هذا املجال بطرق ال تحترم شروط 
الجودة، وبالتالي تشكل رطرا على صحة وسالمة املواطنين، ضاربة كل 

املقتضيات القانونية عرض الحائط.

يلسادعيل ئيس،

إننا في الفريق االشتراكي نعتبر أن القانون رقم 57.18، هو فعال يتمم 
القانون رقم 77.15 ملا ناء به من تعديالت، ومواد نديدة، تجويدا 
للنص القانوني، وتجاوز االرتالالت والنقائص التي اعترت القانون رقم 
77.15، من أنل التصدي للعابثين بصحة وسالمة املواطنين وبجمالية 

البيئة وسالمتها.

البالستيكية، البد  أنه إلنجاح ورش منع استعمال األكياس  غير 
القطاعات  وإدماج  املدني  املجتمع  ذلك  في  بما  الجميع  انخراط  من 
تشجيع  طريق  عن  التقليدية  الصناعة  كقطاع  األررى،  املعنية 
املواد  من  املصنوعة  البديلة  األكياس  إنتاج  على  التقليدي  الصانع 
الطبيعية وبأثمنة معقولة، وقطاع االتصال لتكثيف برامج التوعية 
والتحسيس واإلشهار في إطار مواكبة تنزيل القانون على أرض الواقع 
وتحقيق األهداف املتوراة منه والتي هي باألساس القضاء على املواد 
البالستيكية واستيرادها وتصديرها واستعمالها وحيازتها بصفة قطعية 
وزارة  كذلك  البيئة،  البديلة صديقة  األكياس  باستعمال  واالكتفاء 
الدارلية للقيام بتدابير حازمة ملنع ترويج األكياس البالستيكية من 
طرف املحالت التجارية واألسواق، وإغالق املحالت السرية التي تقوم 

بتصنيع هذه املادة بطرق غير قانونية كما سبق الذكر.

كما نؤكد على ضرورة منع املادة البالستيكية في القطاع الفالحي، 
نظرا للمخاطر التي تشكلها هذه املادة على الفالحة املغربية، واألضرار 
التي تنتج عنها وتهدد سالمة البيئة وصحة وسالمة اإلنسان والحيوان، 
وبالتالي ال يمكننا إال أن نصوت باإليجاب على املشروع ملا فيه من فائدة 

للصالح العام.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

5-عمديرلةعف يقعيالتحابعيلعامعملقاوالتعيملغ ب:

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلسادعوزي عيلصجاعةعويلتجاآةعويالقتصابعيألرض عويل قميعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب أن أتناول الكلمة 
رقم  قانون  ملناقشة مشروع  املخصصة  التشريعية  الجلسة  هذه  في 
57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس 
البالستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي تمت 
والقطاعات  الفالحة  لجنة  مستوى  على  عليه  والتصويت  مناقشته 

اإلنتانية.
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يلسادعيل ئيسعيملحت م،

إذا كانت مقتضيات مشروع القانون قيد املناقشة في أفق التصويت 
واملصادقة عليه رالل هذه الجلسة التشريعية العامة، تهدف إلى توفير 
ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على األكياس البالستيكية. 
ومن أن أهم مستجدات هذا النص التشريعي قيد الدرس واملناقشة؛ 
إضافة تعاريف نديدة )مادة أولية بالستيكية ومادة بالستيكية نصف 
املصنع،  نشاط  ضبط  إلى  تهدف  نديدة  مواد  وإضافة  مصنعة(؛ 
وذلك من رالل تصريح يودعه لدى الوزارة املكلفة بالصناعة قصد 
إربارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛ وإضافة مواد نديدة تهدف 
إلى تحديد مهام األعوان املكلفين باملراقبة فيما يخص التفتيش والحجز 
واملعاينة، وتحرير املحاضر ومنحهم صالحيات نديدة. مع حصر تداول 
بعض األكياس البالستيكية بين املصنع واملستورد ومستعمليها الذين 
يستعملونها لألغراض املونهة إليها؛ وتعزيز الشفافية بين األشخاص 
املكلفين باملراقبة واألشخاص املراقبين؛ وتمديد مدة العود من ستة 
أشهر إلى رمس سنوات؛ والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات 
نديدة، فضال عن عدم تمتيع املخالفين بظروف التخفيف السيما 

فيما يخص املخالفات املتعلقة بالغرامات املالية.

باملقابل، فإن املقتضيات التشريعية الجديدة بعد استنفاذ مسطرة 
التصويت واملصادقة عليها أمام الجلسة التشريعية العامة، ستساهم 
بال أدنى شك في الحد من تأثيرات ومخاطر األضرار التي تتسبب فيها 
األكياس البالستيكية بالنسبة للحياة اإلنسانية والحيوانية والجغرافية 
والبيئية واملنارية، ووضع حد لفو�ضى املصنعين واملتدرلين، إن على 

مستوى اإلنتاج أو التوزيع نتيجة الفراغ القانوني في هذا املجال.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

في  ناء  ما  نثمن  املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  في  إننا 
رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   57.18 رقم  القانون  مقتضيات مشروع 
77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس البالستيكية واستيرادها وتصديرها 
وتسويقها واستعمالها املعروض أمام الجلسة العامة، مع ضرورة العمل 
على اتخاذ التدابير واإلنراءات الكفيلة بتقوية آليات املراقبة، وتتبع 
كل وحدات التصنيع، ومواكبتها، مع اعتماد سياسة إعالمية للتوعية 
بخطورة املواد البالستيكية، وإشراك نمعيات املجتمع املدني في برامج 
التوعية والتحسيس من أنل تجويد األكياس وتحفيز الصانع على عدم 
الغش والتالعب في صناعة األكياس البديلة. مطالبين الحكومة بإعمال 
ابلية الجبائية، والسير على منوال التشريعات األوربية التي اتجهت إلى 
تخفيض أنواع أررى من املواد البالستيكية للوصول إلى نتائج متقدمة 

ندا في هذا الباب.

البرملانية  اللجنة  دارل  فريقنا  موقف  مع  وانسجاما  وأريرا، 
املختصة بخصوص مشروع القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون 
واستيرادها  البالستيكية  األكياس  صنع  بمنع  القا�ضي   77.15 رقم 
وتصديرها وتسويقها واستعمالها، فإننا نصوت باإليجاب على مشروع 

هذا القانون.

وشكرا على حسن إصغائكم.

6-عمديرلةعف يقعيالتحابعيملغ بيعللشغل:

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلسادعيلوزي ،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

اتشرف بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل من 
أنل مناقشة مشروع القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 
77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها 
وتصديرها وتسويقها واستعمالها والذي تتميز أهم مستجداته، بإضافة 
نصف  بالستيكية  ومادة  بالستيكية  أولية  )مادة  نديدة  تعاريف 
مصنعة(، كما نص على إضافة مواد نديدة تهدف إلى ضبط نشاط 
املصّنع وذلك من رالل تصريح يودعه لدى الوزارة املكلفة بالصناعة 

قصد إربارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه.

كما تضمن مواد نديدة تهدف إلى تحديد مهام األعوان املكلفين 
املحاضر  وتحرير  واملعاينة،  والحجز  التفتيش  يخص  فيما  باملراقبة 

ومنحهم صالحيات نديدة.

بعض  تداول  على حصر  أيضا،  الجديد  القانون  مشروع  وينص 
الذين  ومستعملها  واملستورد  املصنع  بين  البالستيكية  األكياس 

يستعملونها لألغراض املونهة إليها.

باملراقبة  املكلفين  بين األشخاص  الشفافية  تعزيز  إلى  يهدف  كما 
واألشخاص املراقبين؛ وكذا تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى رمس 

سنوات.

وإضافة  العقوبات  بعض  من  الرفع  الجديد  القانون  وتضمن 
عقوبات نديدة، باإلضافة إلى عدم تمتيع املخالفين بظروف التخفيف 

السيما فيما يخص املخالفات املتعلقة بالغرامات املالية.

ونحن في االتحاد املغربي للشغل أبدينا مجوعة من املالحظات أهمها.

• مرت سنتان على صدور املرسوم رقم 2.16.174 ونشره في الجريدة 
الرسمية )عدد 6458 – 21 أبريل 2016( القا�ضي بتنفيذ بعض أحكام 
قانون رقم 77.15، الصادر يوم 7 ديسمبر 2015، والذي يمنع استعمال 
وتداول األكياس البالستيكية ، دون تفعيل مقتضياته، وذلك في تقصير 
واضح من املكلفين بتنفيذه، واملتمثلين في ضباط الشرطة القضائية 
وأعوان اإلدارة املعينين من طرف وزارة الدارلية، إضافة إلى الشرطة 
البيئية. فأكياس البالستيك ال زالت رائجة في األسواق، في ظل تسيب 

شبه تام.

• وتفيد حصيلة نهود الحكومة في هذا الصدد بأنه تم التخلص 
 من استعمال األكياس البالستيكية، املمنوعة بمونب القانون 

ً
نهائيا
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رقم 15.77، على مستوى األسواق الكبرى وتجارة القرب املهيكلة، لكن 
تجارة الرصيف العشوائية ما تزال تستخدمها على نطاق واسع.

• تقوم عدد من املتانر بمنحها باملجان، علما أن نزء كبير من 
الزبائن يرفضون استعمال األكياس الورقية التي تقدر تكلفتها ب 20 

درهم للكيلوغرام، نظرا لهشاشتها وعدم قدرتها على التحمل.

• ويعتقد أن السبب وراء هذا التشبث "بامليكا "، هو كونها تقدم 
 من طرف البقال والتجار، عكس األكياس البديلة الجديدة التي 

ً
مجانا

النوعية والحجم، وبأكثر من ذلك في  تباع بدرهم أو درهمين حسب 
األسواق الكبرى.

األكياس  ملنع   
ً
تحديا توانه  املغربية  الحكومة  أن  يعني  وهذا   •

البالستيكية؛ إذ أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى استمرار استعمالها 
في األسواق والتجارة املتجولة وغير املهيكلة التي تتزود من الشبكات 
السرية وشبكات التهريب. وتظل مساعي الحكومة في إنهاء عهد "امليكا" 
األكياس  أسعار  بسبب  لعاداتهم  املستهلكين  تغيير  صعوبة  يوانه 
البديلة، وهو ما يجب على السلطات املعنية التفكير فيه، إضافة إلى 
واألسماك  كاللحوم  املبتلة،  املنتجات  لشراء  مناسبة  حاويات  تطوير 

والزيتون والحامض املحفوظ.

• وباملوازاة مع تنفيذ قانون منع تداول وصنع األكياس البالستيكية، 
برزت أكياس ملونة، شبيهة بالقماش. وقد أطِلق عليها اسم األكياس 
البديلة. والحال أن هذه األكياس التي تعرف "باألكياس غير املنسونة" 
تصنع من مادة )Polyéthylène(، نفس املادة التي تستخدم في صنع 

األكياس البالستيكية املمنوعة.

• ورالصة القول، فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نرى ما يلي:

عهد  إنهاء  عن  تسفر  لم  واإلتالف  الحجز  عمليات  من  بالرغم   •
"امليكا"، وحتى الزنر لم يوقف انتشارها.

• أسباب عدم التمكن من القضاء على تداول األكياس البالستيكية 
يرنع إلى عدم تنزيل الحكومة للقرار بكيفية تدريجية عالوة على ضعف 

الحمالت اإلعالمية املتعلقة بالتوعية والتحسيس.

• يرنع عودة استعمال امليكا إلى عدة عوامل منها ضعف املراقبة 
وعدم تغطيتها لكل التراب الوطني، إضافة إلى تقصير املراقبين والتغا�ضي 

عن تطبيق القانون بسبب الرشوة والزبونية.

• وفي انتظار التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات القانون على ارض 
الواقع، فإننا في االتحاد املغربي للشغل نصوت بنعم على نص املشروع.
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محض عيلجلسةعآقمع 25ع

يلتاآيخ: الثالثاء 28 ربيع األول 1441هـ )26 نوفمبر 2019م(.

يل ئاسة: املستشار السيد عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس 
لرئيس املجلس.

يلتوقات: ساعتان ورمس عشرة دقيقة، إبتداء من الساعة الثالثة 
والدقيقة الخامسة بعد الزوال.

ندولعيألعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

يملستشاآعيلسادععبدعيلحمادعيلصوي ي،عآئيسعيلجلسة:

بسمعهللاعيل حمنعيل حامعويلصالةعويلسالمععلىعأش فعيمل سلين.

أعلنععنعيفتتاحعيلجلسة.

يلسابةعأعضاءعيلحكومةعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآيتعيملحت مات،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الدارلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأنوبة الحكومة عليها.

قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرنة في ندول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما ند من مراسالت 

وإعالنات.

يملستشاآعيلسادعأحمدعتويزي،عأمينعيملجلس:

شك يعيلسادعيل ئيس.

بسمعهللاعيل حمنعيل حامعويلصالةعويلسالمععلىعيلجبيعيألمين.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيلوزآيءعيملحت مون،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

إلى  بها رئاسة مجلس املستشارين  التي توصلت  بالنسبة لألسئلة 
غاية يومه الثالثاء 26 نوفمبر 2019 فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 10 أسئلة؛

- عدد األسئلة الكتابية: 5 أسئلة.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

أستهل..

نعم.. في إطار البرنامج؟

يملستشاآةعيلسادةعث ياعلح ش:

يلسادعيل ئيس،

إلى اسمحتي لي، بغيت ندير واحد نقطة نظام ألنه احنا تنحتفلو احنا 
في يوم من بعد االحتفاء باليوم العالمي ملناهضة العنف ضد النساء، 
وتتعرفو بأن هاذ السنة منخرطة في واحد الحملة األمم املتحدة وكذلك 
منظمة العمل الدولية من أنل أنه يكون التوقيع على االتفاقية 190 

.)la convention( والتوصية 206 التابعة إلى اليوم لهاذ

واحنا بغينا من هاذ املنبر ألنه كنا باغيين باش نتونهو للسيد وزير 
حقوق اإلنسان بواحد السؤال في املوضوع..

املغربيات وباسم  النساء  أنا غير بغيت باسم كل  لي  إلى اسمحتي 
أرواتي النقابيات، سواء في االتحاد املغربي للشغل أو في كل النقابات، 
أننا كنطالبو باش الحكومة املغربية تصدق على االتفاقية 190 اللي 
تتهم العنف املبني على النوع في أماكن الشغل وهو العنف ضد النساء 

والرنال.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نستهل ندول األعمال هذه الجلسة بالسؤال ابني األول، املونه 
لقطاع الطاقة واملعادن والبيئة حول معايير احتساب تسعيرات فواتير 
األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  والكهرباء،  املاء 

واملعاصرة لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيلحمامي:

بسمعهللاعيل حمنعيل حامعويلصالةعويلسالمععلىعأش فعيمل سلين.

يلسادعيل ئيس،

يلسابةعيلوزآيء،

يلسادةعيلوزي ة،

يلسابةعيملستشاآينعويملستشاآيتعيملحت مات،

يلسادعيلوزي عيملحت م،

يشتكي املواطنون من زيادة غير مفهومة في فاتورة املاء والكهرباء، 
اعتمادها  يتم  التي  املعايير  حول  املواطنين  لدى  ضبابية  يخلق  مما 

الحتساب تسعيرة فواتير املاء والكهرباء والتطهير.

وفي هذا اإلطار نسائلكم السيد الوزير، كيف تتم هذه العملية؟ 
وما هي الضمانات التي من شأنها حماية املستهلك من التالعب من هذه 

الفواتير؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.
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يلسادععزيزعآلاح،عوزي عيلطاقةعويملعابنعويلبيئة:

شك يعيلسادعيملستشاآعيملحت م.

أوال، بغينا نأكد لكم أنه ليس هناك تالعبات وليس هناك زيادة في 
الفواتير إال إذا كان زيادة في االستهالك، ولكن نبغي نعطيوكم واحد الرقم 
احنا إلى رذينا املكتب الوطني للكهرباء للسؤال عليه، عندو 6.2 مليون 
ديال املشتركين، 6.2. هاذ السنة 85% منهم لحد السنة درنا عملية 
اإلحصاء والجرد كلهم تيطيحو في الشطر األول أقل من 150 كيلووات، 
تيطيحو في الشطر األول، بمعنى تيبقاو دائما في التعرفة االنتماعية اللي 
هي مدعومة اللي ما فيهاش اللي ما كانتش تمست سابقا أثناء اإلصالح 
 ،2014 في  اللي كانت تدارت  التعرفة السابقة  ديال الوضعية وديال 
التعريفة هاد  التعريفة االنتماعية، ملي تيطلعو فوق هاذ  تيبقاو في 
آنذاك تندرلو في واحد التعريفة اللي هي مناسبة لالستهالك، طبعا 
هاذي تتكون فيها..، ولكن تنقول لك 85% إلى حد الساعة كلهم ما 

تيستهلكوش.

طبعا أشنو تيدير املكتب في العالم القروي؟ ألسباب كثيرة ويمكن 
لي نتذاكر أشنو هي اإلنجازات اللي غنقومو بها، هو أنه نظرا لشساعة 
العالم القروي أنه تيمشيو ياردو العداد تيحسبوه عمليا كل شهرين، 
ولكن املواطن تيخلص كل شهر، املواطن أش تيدير؟ تيخلص على 
حساب الشهر اللي فات وملي تتجيه الفاتورة ديال حساب كل شهرين 
تيخصمو هذاك ال�ضي اللي رداو وتيخلص الباقي، وتيحاولو ما أمكن أنه 
ورا يحسبو لو ديال شهرين ما يطلعش في الشطر الثاني يبقى دائما في 

الشطر األول.

الشكايات اللي وردتنا السيد املستشار، أنا طلبت عدد الشكايات 
بالفاتورة،  اللي عندها عالقة   %10 تتجاوز  2500 شكاية، ال  حوالي 
من هاذ 2500 تقريبا شكاية، الباقي أعمدة سقطت أو أشياء من هذا 
النوع، أنا تنعطي هذا املعطى وراه سبق لي في اللجنة اللي كانت بمناسبة 
مناقشة امليزانية، راه درلنا في بعض التفاصيل اللي أشارو إليها السادة 
من  املزيد  بغينا  إلى  مستعدين  أررى  ومرة  املحترمين،  املستشارين 
التدقيق إما مهمة استطالعية إما نجيو للجنة وندرلو في التفاصيل، إن 
شاء هللا، وربما إلى كانت عيوب أو بعض االرتالالت يمكن لنا نعالجوها 

ما عندنا حتى مشكل.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيلحمامي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،عشك يععلىعيلتوضاح.

يلسادعيل ئيس،

يلسادعيلوزي عيملحت م،

ديال  املصلحة  على  الدفاع  هو  كمنتخبين  احنا  ديالنا  الدور 
املواطنين وعلى مصلحة ديال الدولة فوق كل اعتبار، بالنسبة لنا احنا 
تنعيشو هاذ املشاكل وتنهضرو معك من صميم القلب ديالنا، ما�ضي 
تنعملو مزايدات سياسية أو باغيين نلعبو بهذا امللف سياسيا أوال..، ما 

باغيين�ضي نديرو السياسة بهذا امللف وال...

احنا الهدف ديالنا هو ندافعو على املواطن، وأنتينا عارف املواطن 
ديالو  الشرائية  القدرة  املشاكل،  ديال  املجموعة  واحد  تيعيش  ابن 
ارتفعت، وعلى أساس هاذ الناس هاذو فعال تنهضر معك عندنا مشاكل في 
املدينة، مثال املدينة ديال طنجة، وفي العلم ديالكم كانت واحد الوقت 
كانو ررنو واحد فئة الناس في الشارع وكانت واحد االلتزامات، هود 
رئيس الحكومة ووزير الدارلية واتفقو على أساس غيديرو العدادات 
املشتركة وغيديرو واحد املجموعة اإلنراءات، والجماعة كانت غادي 
العداد املشترك، هاذ  الرسوم على هاذيك  تأدي بعض  تلتزم وغادي 
العدادات املشتركة ما تدارت�ضي، وواحد املجموعة الحوائج اللي كانت 
التزمت بها الحكومة سابقا، آنذاك كان وزير الدارلية ورئيس الحكومة 
في املدينة ديال طنجة، وكانو التزمو مع الساكنة على أساس غادي يحلو 

هاذ اإلشكاليات.

كاين فعال السيد الوزير املحترم، الناس راه تتعاني من املشكل، أنا 
قلت ما�ضي فيها املزايدات، املواطن تيخلص 400 درهم 500 درهم، كاين 
املواطن مقهور ابن مع الشركة ديال التدبير املفوض، احنا ما تنكرو�ضي 
الشركة ما دارت�ضي ردمتها، الشركة مشكورة دارت ردمتها، كاين بعض 
الحوايج غير إعادة الهيكلة ديال األحياء في املدينة ديال طنجة، لو ما 
كانت�ضي الشركة املفوض لها قامت بهذا إعادة الهيكلة ديال األحياء ما 
كاين�ضي اللي غادي يديره، ولكن عندنا إشكال في الغالء ديال الفاتورة 

ديال املاء والضوء، راصنا نشوفو الحل.

بالنسبة للعدادات، السيد الوزير املحترم، كانت الشركة تتجيبهم 
تيطلعو لواحد )bureau d’études( في )Casa(، اليوم الشركة هي اللي 
تتجيبهم راسها، املواطن بدلو له غير العداد نابو لو واحد العداد نديد، 
تزادت لو 1000 درهم، عندي حجج وعندي دالئل، راص املراقبة، 
العدادات  يبيع  اللي  هو  العدادات،  يجيب  اللي  هو  الوطني  املكتب 
للشركة اللي تتقوم بالتدبير املفوض، فيها حكم وفيها رصم، تتجيب 
هي املواكن هي بالطريقة اللي بغات وتعطيهم للمواطن، تيدور الكونتور 
الشركة؟ عدد  هاذ  اللي غيحاسب  السرعة ريالية، وشكون  بواحد 
الكيلووات أشنو عملو لنا الحساب، عدد الكيلوات اللي تتشري من 
عند املكتب الوطني وشحال هي تتبيع؟ نشوفو نراقبو هاذ الشركة، 
احنا ما�ضي تنقولو ال كذا وال كذا، نراقبو الدور ديالنا املراقبة نراقبو هاذ 

الشركة، ما فيها عيب.

وشكرا السيد الرئيس.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلطاقةعويملعابنعويلبيئة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

أنا ما يمكنش، ألنك أنت تمثل املواطن ما يمكنش ليا نكذبك، ولكن 
اللي يمكن ليا نأكد لك هو أنه غير مقبول أن �ضي شركة دير اللي بغات 
في املغرب نكونو واضحين، عندنا قوانين، عندنا تعاقدات يجب أن 
تلتزم بها الشركات، غادي تحل الكونطرا راها واضحة، وتيمكن لكم على 
املستوى املحلي، وأنا أعرف أنكم منهم، تيمكن لكم تستدعيو باستمرار 
إما في املجلس اإلداري للمجلس عضو فيه، بل فيه عدة أعضاء اللي 
كيمثلو املواطن وكيمثلو املنتخبين وكيمثلو السلطة، إما يمكن تستدعى 
إلى دورات ديال املجلس والدرول معهم في التفاصيل في هذا املوضوع، 
وتعطيهم بالحجج، يعني راه هاذ ال�ضي ما عندناش فيه إشكال بطبيعة 
الحال من رالل التجربة هاذ ال�ضي كنمارسو، ملي كيكون مالحظات 
كيمكن لينا نستدعيوه وما يمكنش ليها تقول ال وما يمكنش ليها تقبل 
أنه ما يمشيوش املنتخبين يشوفو هاذ املعطيات ألن كاين تعاقد مبني 

على الشفافية ومبني على أمور.

األمر ابرر هو فعال التدبير املفوض يمكن لي نقول ليك عندنا نوج 
ديال األنظمة أو قول 3 ديال األنظمة، كاين الوكاالت اللي تتوزع على 
مستوى املدن وكاين املكتب الوطني، الوقت ما كيسمحش، ولكن راه 
تنتمنى ما عندنا مشكل ال احنا وال وزارة الدارلية يمكن لينا نجيو 
وندرلو معكم في التفاصيل، ولكن راه كاين دور كبير ديال الجماعات 

املحلية واملنتخبين على املستوى املحلي ملتابعة وتدقيق هذا التعاقد.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك ي.

الغاز الطبيعي  الثاني، موضوعه عائدات استغالل  السؤال ابني 
العدالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  تندرارة،  لحقل 

والتنمية لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيالالهعيلحلوطي:

يلسادعيل ئيس،

يلسابةعيلوزآيء،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

يلسادعيلوزي ،

غاز  استغالل  عن  تتحدث  مؤررا  الصحف  بعض  علينا  طلعت 
تندرارة، وأنتم عارفين السيد الوزير أن املغاربة مهتمون بالتنقيب عن 

الغاز والتنقيب عن البترول في املغرب باعتبار على أن املغرب الحمد هلل 
ابن املغاربة يعتبرون بأنه لو أنه يتوند عندنا الغاز أو البترول غادي 
يمكن ينقل املغرب إلى مرحلة نديدة، وبالتالي كاين واحد االهتمام 

كبير، وعندما نسمع بأن هناك غاز في تندرارة كنتساءلو السيد الوزير:

أوال، سمعنا الغاز في تندرارة وسمعنا معاه أن هناك اتفاقية تم 
توقيع بروتوكول اتفاق ما بين )ساوند إنرجي( الشركة البريطانية اللي 
واردة التنقيب في تندرارة مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب، ولذلك احنا من بعد ما اطلعنا على هاذ األربار وهاذ األنباء 
كنساءلوكم السيد الوزير على املعطيات املرتبطة بهاذ الحقل هذا ديال 

تندرارة.

السؤال الثاني عن طبيعة العقد، هاذ العقد اللي بمونبه كيستافد 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب من الغاز ديال تندرارة 

وبالطبع املوقع ديال )ساوند إنرجي( هنا؟

السؤال الثالث السيد الوزير، نعتبر بأن هاذ الغاز اللي هو ينبع من 
أرض مغربية ما هي االستفادة ديال االقتصاد الوطني منه؟

شكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلطاقةعويملعابنعويلبيئة:

شك يعيلسادعيملستشاآعيملحت م،

هاذي مناسبة باغي نقول بأن هذا القطاع من أكثر القطاعات، هو 
قطاع معادن ورا فيه الهيدرو كاربير، من القطاعات اللي فيه مغامرات 
كبيرة ندا، ولذلك ال تقوى عليه الدول، فكاين شركات متخصصة 
تستثمر إمكانيات كبيرة ندا، ونعطيكم مثال في 10 سنوات رغم أنه 
يااله لقينا شوية 20 مليار ديال الدرهم اللي استثمرت غير في التنقيب، 
20 مليار ديال الدرهم في سنة واحدة 2018 مليار و800 مليون ديال 

الدرهم، تيحتاج إلى إمكانيات هائلة ندا.

طبعا لقينا شوية ديال الغاز كما تعلمون في الغرب اللي تيستعملوه 
في الصناعة، لقينا شوية الغاز فالصويرة اللي كيتستعمل من طرف 
شركة الفوسفاط، وكاين هاذ الغاز اللي لقينا على مستوى تندرارة، 

نعطي 3 وال 4 ديال املؤشرات:

املؤشر األول أنه غادي يمكن لينا باش نقصو من االستيراد ديال 
الغاز اللي تنستهلكو في الكهرباء حوالي déja( ،%30( هاذي التقديرات 
األولية حسب مذكرة التفاهم، ألن ذاك ال�ضي اللي تنستوردوه %30 
ما نبقاوش نستوردوها، كتجي تقريبا واحد 8 مليون ديال الدرهم ما 
نبقاوش نستوردوها، إذن غتولي واحد النوع من االستقاللية على األقل 
في 30%، ثم على األقل من ناحية العملة الصعبة ألن غنبقاو نخلصوها 
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بالدرهم، ثم دارل البلد شركة دارل البلد غتخلص ضرائب غتشغل 
غتدير استثمارات، حجم االستثمارات اللي دارتها )déjà( غير في التنقيب 
مليار و200 مليون ديال الدرهم واالستثمارات اللي غتدير باش تبقى 

تنتج 3.5 مليار ديال الدرهم.

فإذن هذا واحد بداية تحول، احنا أملنا أن نكتشف أكثر، كاين أمل 
كنقولو بأنه كاين مؤهالت أكثر مما تم اإلعالن عنه، االستغالل غيبدا 
في 2021 إن شاء هللا تمت مذكرة تفاهم، التفاصيل كتجي بعد مذكرة 

التفاهم.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيالالهعيلحلوطي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

ونشكر كذلك السيد الوزير على اإلنابة ديالو، كما نقدر املجهودات 
التي تبذلونها السيد الوزير، وكذلك املكتب الوطني للهيدروكربورات في 

هاذ االتجاه. 

ولكن مع ذلك، أعتقد بأن سؤالنا السيد الوزير، واش ما كاينش 
إمكانية ديال نعرفو الحقل ديال تندرارة، أشنو هي الطاقة ديالو؟ ألن 
ديال  بالطبع  االستفادة  على  كنتكلمو  ملي  ابن،  هذا سؤال مطروح 
)ساوند إنرجي( بالطبع أكيد أن هاذ الغاز هذا اللي مونود في حقل 

تندرارة، راصنا نعرفو الكمية ديالو.

القضية الثانية: نسائلكم، السيد الوزير، واحد القضية كتكلم، 
أكيد نسبة كبيرة ديال االستثمارات اللي كتحتاج هنا، ولكن منساوش 
بأنه راح احنا ملي درنا لهم 75% بمعنى راه درنا واحد العملية ديال 
التشجيع، رغم ذلك التشجيع كنالحظو مؤررا السيد الوزير، بأنه ولى 
واحد النقص والقلة ديال الشركات اللي كتستثمر في هاذ املجال هذا 

في املغرب.

ما  ديالي قبل  الكلمة  الوزير، نختم  السيد  يمكنليش  ما  أنه  كما 
نطلب منكم على أنه تعطى واحد األهمية واالعتبار للمستخدمين ديال 
املكتب الوطني للهيدروكربورات، ويتم واحد االلتفاتة للظروف اللي 
كيعيشوها، وبالخصوص فيما يتعلق باملتقاعدين، ألن غالبيتهم ابن 
 )CIMR( يتقاعدون، وأنتما عارفين السيد الوزير أن النظام اللي عندهم
واللي كيخرج يعني ليس املتقاعدين وإنما كيخرنهم في وضعية صعبة، 

مطلوب منكم السيد الوزير، أن تهتم بهذه الوضعية.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلطاقةعويملعابنعويلبيئة:

أنا اقترح عليكم ألن في الحقيقة السؤال ديالكم والتفاصيل اللي 
قترح عليكم ما عندنا مشكل، 

ٌ
فيه، فيه عدة معطيات مطلوبة، أنا أ

تكون نلسة مع اإلروان في اللجنة واألروات، وندرلو في التفاصيل، 
باش فعال هاذ القطاع يجب أن يفهم في تفاصيله: أشنو هي املغامرات 
اللي  التعاقدات  اللي فيه؟ كيفاش  اللي فيه؟ أشنو هي االستثمارات 

كتكون على الصعيد الدولي، شحال كتربح الدول إلى غير ذلك.

ديال   %100 راه  الصويرة  ديال   )déjà( لكم،  نقول  يمكن  ولكن 
املغرب ديال )l’ONHYM( بمعنى ذاك ال�ضي اللي كندرلو تقريبا ديال 

الصويرة، تقريبا واحد 60 مليون ديال الدرهم سنويا.

ديال الغرب، ديال )l’ONHYM( عندو 25% والشركة "سيدكس"، 
ما�ضي هاذي عندها 75% هاذ، عموما هكذا يعمل به عامليا، إلى عندك 
من  كتجيب  اإلمكانية  عندكش  ما  ديالك،  الشركة  ديرو  اإلمكانيات 
الخارج، هذا عندنا الحجم، التقدير األولي 9 مليار زعم ما غاديش يعطينا 
مدة طويلة، ولكن اعطينا ررصة أررى للتنقيب في املحيط ديال هاذ 
ال�ضي اللي تلقى ألنه ع�ضى أنها تكون اكتشافات أررى في املستقبل، 
ولكن مؤررا بعض الشركات، كانت واحد الشركة مشات من املغرب، 
رنعت وقعنا معها قبل أيام )HUNT( هاذي شركة أمريكية، تكونت 
مبشرات أنه كاين بعض املبشرات بالنسبة للمستقبل ديال املغرب، 
لكن هذا كيحتاج سنوات و ماليير ديال التنقيب باش يااله تعرف أشنو 

هو املؤهالت وتبدا كتستهلكها.

ولكن مستعدين نجيو ندرلو في التفاصيل معكم، املكتب الوطني إلى 
كانت معطيات، احنا ناهزين مع اإلروان النقابيين، الهيئات النقابية 

ونشوفو إلى كان هناك إشكاالت نعالجوها إن شاء هللا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

السؤال الثالث، موضوعه تأهيل املطارح العشوائية، الكلمة ألحد 
املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

يملستشاآعيلسادعأحمدعتويزي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي عيملحت م،

تعاني مجموعة من املدن من مشاكل تدبير النفايات الصلبة، وذلك 
بسبب انتشار املطارح العشوائية وما يترتب عنها من آثار بيئية على رأسها 
تسرب النفايات إلى الفرشة املائية وانتشار الروائح الكريهة، وما لذلك 

من تأثير مباشر على صحة املواطنين.
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في هذا اإلطار، نسائلكم حول اإلنراءات التي ستقوم بها الوزارة 
لتأهيل هذه املطارح العشوائية؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعوزي عيلطاقةعويملعابنعويلبيئة:

شك يعيلسادعيملستشاآعيملحت م.

أشكركم على هذا السؤال، وفعال هذا واحد امللف ظاهره بسيط، 
ولكنه في الحقيقة معقد، يكفي أن أذكر بأنه املخطط اللي كان تطلق في 
2008 حتى ل 2028 احتانينا فيه ل 40 مليار ديال الدرهم، 40 مليار 
درهم ما بين مساهمة وزارة الدارلية ووزارة البيئة، يعني الوزارة املعنية 

والجماعات املحلية.

ديال  رالصة  مسؤولية  هذه  تعلمون  أنتم  الثانية:  املسألة 
الجماعات، غير باش نقدرو، مسؤولية رالصة، لكن نظرا ألن الدولة، 
الحكومة رأت بأن الجماعات ما عندهاش اإلمكانيات هاذ ال�ضي عالش 
نعطيوها  اإلمكانيات  ديال  شوية  نجيبو  باش  البرنامج،  هاذ  دارت 
للجماعات، ولذلك مشات واحد العدد ديال اإلنجازات لحد الساعة 
يااله حققنا 52 مطرح ما بين وابن درلنا في ما يسمى باملطارح املتقدمة.

ولكن مع ذلك كنعتقد وكاين برنامج ديال 2019-2020 اللي فيه 
حوالي 21 مدينة ونماعة اللي غادي نمشيو لها باش نكملو عموما ما تم 
االلتزام به، ولكن مع ذلك ابن كاين عملية )évaluation( تقييم ديال 
هذا البرنامج باش يمكن لنا نشوفو أشنو هو نوع الحكامة الجديدة، 

الجماعات ما قداش.

اليوم إذا بغينا ندرلو في املطارح املتقدمة، رلي املطارح املراقبة، 
هذاك  يدرلش  ما  باش   )géomembrane( ونديرو  نحفرو  كنمشيو 
العصير ما يمشيش، هذا كنخلصو للطن 50-70 حتى ل 100 درهم، 
 200 الجماعة تخلص  التونه نمشيو ملطارح متقدمة راصنا  اليوم 
درهم للطن، حتى نماعة ما عندها هذه اإلمكانيات بما فيها الجماعات 

الكبيرة.

ولذلك إروان ديال وزارة الدارلية مع وزارة البيئة كنقلبو على 
هذه  تدوير  من  نوع  إدرال  مع  الحكامة  هذه  ديال  نديدة  صيغة 
منها  نخرنو  الكهرباء،  منها  نخرنو  الطاقة،  منها  نخرنو  النفايات، 
)les fertilisants( ررنو منها أشياء أررى، هذه هي املرحلة الجديدة 
والحمد هلل التكنولونيا تسمح بذلك، بما فيها التكنولونيا مستقرة 
في املغرب، لكن كنتكلمو فقط على النفايات املنزلية، عندنا ذاك ال�ضي 
ديال الزيتون، عندنا النفايات الصناعية، عندنا النفايات الهوائية، 
واحد العدد ديال النفايات ابن اللي درنا لها برامج وفعال تحتاج إلى 

نرأة أكثر ومرانعة موضوع الحكامة في هذا املجال باش يمكن لنا 
نجحو أكثر فيها.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعأحمدعتويزي:

ندا  كبير  موضوع  معقد،  موضوع  هذا  أن  على  هذا  هو  الواقع 
تتعرفو  ولكن  املحلية،  الجماعات  ديال  الذاتي  وهو من االرتصاص 
انتوما راكم رئيس نماعة السيد الوزير وتتعرفو اإلمكانيات اللي عند 
الجماعات املحلية ال إمكانيات لها، ما نطلبوشاي واحد .. فاقد ال�ضيء ال 
يعطيه، ولكن هناك برامج وهناك التزام حكومي، كانت التزمت الحكومة 
السابقة تقريبا بتأهيل تقريبا 350 مركز حضري اللي تدير في الطمر وتدير 
فيه التثمين، التزام هذا، وكذلك إغالق 220 مطرح عشوائي، الوزيرة 
السابقة كاتبة الدولة السابقة التزمت في 2018 كذلك بإنجاز 50 مركز 
للطمر وتثمين النفايات في أفق 2021، هادو التزامات احنا ما نهضروش 
عليهم وكما قلتي هاد ال�ضي معقد، ألن هذه االلتزامات التزامات صعيبة.

كنقول لك السيد الوزير، هذه التزامات ديال الحكومة، أنا تنقول 
هذا متفق معك راص يكون هناك حكامة نديدة ألن الحكومة بوحدها 
ال الجماعات بوحدهم ما يقدوش، الوزارة بوحدها، كاين برنامج في 
الدارلية، إذن هذه الحكامة اللي تنطلبوها راصكم تفكرو فيها ألن 
طمر النفايات مسألة أساسية، احنا املغرب عندو تقريبا 7 املاليين و500 
ألف طن ديال النفايات سنويا فين تتم�ضي؟ راه تتم�ضي غير في الطبيعة، 
التلوث ثم الحق كذلك املغرب راه صادق عندو ميثاق، عندو قانون إطار 
ديال البيئة والتنمية املستدامة اللي كان دعا لها ناللة امللك، نعطي 

مثال للدول األررى فيما يخص البيئة، إذن هاد ال�ضي كله.

هاد املشكل ديال النفايات يؤثر على سمعة املغرب وعلى نمالية املدن 
ديالنا، وبالتالي راص يكون عندنا الشجاعة باش نديرو استثمارات اللي 
راصها تكون، نعطيكم مثل، أنا مثال في واحد املدينة كنعرفها، مدينة 
آيت ورير 12 عام والناس ردامين باش يديرو هاد مطرح النفايات يكون 
مراقب ومزيان، فين وصلنا دبا؟ وصلنا على أنه درنا املطرح اللي هو ديال 
التحويل وسط املدينة هادي 3 وال 4 سنين، وسط املدينة فيها 50 ألف 
ديال الناس باش يتهز من تما يم�ضي ملراكش وتعقيدات كثير بالنسبة 
للساكنة، الروائح في املدينة، ألن مدينة صغيرة فيها 10 كيلومتم مربع 
واملطرح ديال التحويل في وسط املدينة، وبالتالي الجماعة واش عندها، 

ما عندهاش اإلمكانيات ديال هاد ال�ضي.

وبالتالي نطلب التدرل ديال الحكومة، ديال وزارة الدارلية، ديال 
وزارة البيئة، ديال الجماعات األررى باش يمكن لها كيفما كان الحال 
هاد  يخص  فيما  الضغط  عندها  اللي  هي حرنة  اللي  املناطق  ذوك 

املوضوع ديال النفايات نسبقوهم في هذا املوضوع.
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ولكن عندنا تأرر كبير وتأرر فضيع في التثمين اللي هو كيقول لك 
)les Ordures( فهي ثروة ألن النفايات يمكن نحولوها إلى ثروة إلى كانت 

إرادة وكانت إمكانيات في ذلك.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلطاقةعويملعابنعويلبيئة:

عندنا تأرر يمكن نقول نعم، فضيع بزاف، ألن 2008 غير باش 
نجمعو النفايات ديالنا كنا في 44%، اليوم وصلنا 95% حسب البرنامج 
راصنا نوصلو 90%، كان عندنا معالجة النفايات في مراكز ديال الطمر 

يعني في 2008 كانت عندنا 10%، اليوم وصلنا ل %62.

اللي  البيضاء  الدار  بحال  السوداء  النقط  الظاهر هي هذه  طبعا 
الحمد هلل اتفقنا معهم بحال واحد العدد ديال.. لكن غير تنقول لك 
هذا  دابا  مسؤولة،  أنها  الجماعات  هي  هي؟  أشنو  املعادلة  ابن  ألنه 
القانون، هاذ ال�ضي عالش قلت لك راه مع وزارة الدارلية كنقلبو بحال 
اللي وقع في الكهرباء، الكهربة من مسؤولية الجماعات القروية بحال 
الطرقات، ولكن الدولة دارت برامج مثل هاذ البرنامج باش يمكن لنا 

نعاونو الجماعات باش يمكن لها تعالج.

اليوم هاذ 7 مليون ثروة يعني سبحان هللا التحول الذي حصل 
هذاك ال�ضي اللي كنا تنعيفوه وما تنبغيوهش اليوم أصبح مصدر ديال 
الثروة، هاذ ال�ضي عالش احنا ماشين في إطار ديال التثمين وهاذ ال�ضي 
عالش تتدرل ابن شركات بما فيها الشركات املغربية، اإلروان اللي 
تابعو املعرض األرير ديال )POLLUTEC( الحمد هلل 14 شركة مغربية 

حصلت على نوائز كلها تدير هاذ العملية عملية تدوير ديال النفايات. 

كاين واحد اإلشكال اللي راصنا نعالجوه هو العقار، ضروري نقلبو 
على العقار، العقار ما راصوش يكون قريب من املا، ما يكونش قريب 
من السكان، راصو ما يكونش يعني إلى غير ذلك، فكاين إشكاالت ديال 
العقار، فاحنا تنقلبو ابن على حلول تقنية، معذرة نذكر غير هاذي، 
إلى مشينا ارتارينا عقار إلى بغيت تقول إلى ما لقيناش العقار تنضطرو 
نديروها قريبة من املدينة، إلى قدرنا قريبة من املدينة راصنا نديرو 

تكنولونيا عالية، إذن راصهم يخلصو 300 درهم، 400 درهم.

ولذلك راه إروان وزارة الدارلية ومعهم احنايا تنشوفو أشنو هو 
أحسن طريقة للمخطط الجديد ديال تدبير هاذ النفايات.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.ع

السؤالين املواليين مونهين لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان 
والعالقات مع البرملان تجمعهما وحدة املوضوع، لذا نستعرضها دفعة 
واحدة، والبداية مع سؤال فريق األصالة واملعاصرة، وموضوعه التدابير 
واإلنراءات املتخذة للحد من االكتظاظ وبلورة برامج للتأهيل وإعادة 

اإلدماج، الكلمة ألحد املستشارين لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيمحمدعيحمادي:

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

يلسادةعيلوزي ة،

الطاقة  تفوق  اكتظاظ  ظاهرة  من  السجنية  املؤسسات  تعاني 
االستيعابية، فعال اللي تتجعل اإلدارة ديال السجون في حيرة ال من 

ناحية التأهيل وال من الناحية ديال التأطير ديال هاذ الساكنة هاذو.

أمام هذا الوضع السيد الوزير، نسائلكم ما هي اإلنراءات املتخذة 
في ظل هاذ املسؤولية الجديدة اللي تقلدتم؟ وتنتمناو بأن تكون حلول 

عانلة ونسمعو منكم بأن األفكار فيما يخص هاذ املوضوع هذا.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

ألحد  الكلمة  باملغرب،  السجون  واقع  موضوعه  الثاني،  السؤال 
السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيلبكوآي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي عيملحت م،

يلسادةعيلوزي ة،

تفاقم  اململكة من  أقاليم  بمختلف  املغربية  السجون  تعاني نل 
ظاهرة االكتظاظ، ال�ضيء الذي ينعكس سلبا على األوضاع العامة، 
مما يؤدي إلى ترانعات تمس حقوق اإلنسان االقتصادية واالنتماعية 
والزيارة  اإلقامة  ظروف  نملتها  من  والسياسية،  واملدنية  والثقافية 

والفسحة والصحة والتغذية ومتابعة الدراسة والعمل.

السيد الوزير املحترم، 

ما هي التدابير العانلة التي ستتخذونها من أنل معالجة معضلة 
اكتظاظ السجون وتحسين وضعية السجناء بمختلف نهات اململكة؟ 

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع 
البرملان لإلنابة عن السؤالين املتعلقين بوضعية السجون.
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يلسادعيملصطفىعيل ماد،عوزي عيلدولةعيملكلفعبحقوقعيإلنسانع
ويلعالقاتعم عيلد ملان:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

بالفعل هناك ظاهرة االكتظاظ في املؤسسات السجنية وهي ظاهرة 
االكتظاظ  نسبة  أن  على  تؤكد  واملعطيات  ومسيئة،  مؤملة  لألسف 
وصلت إلى 138% بمعدل ال يتجاوز 1.89 متر لكل سجين، وهي مساحة 
أي  عليها  تتوفر  أن  ينبغي  التي  املقومات  مع  تتنافى  الشديد  لألسف 

مؤسسة سجنية تحترم االحترام الكامل التام لحقوق السجناء.

وبالطبع الحكومة وضمنها املندوبية العامة إلدارة السجون عملت 
رالل  من  السجنية  املؤسسات  دارل  اإليواء  ظروف  تحسين  على 
مجموعة من التدابير، سأرتصرها ارتصارا لضيق الوقت، أوال بناء 
وتجهيز مجموعة من السجون الجديدة، وابن من 2014-2018 تم بناء 
17 مؤسسة سجينة نديدة، بمساحة إيواء عددها 51055 متر مربع، 
ولكن في نفس ابن تم إغالق 15 مؤسسة سجنية ال تتوفر على شروط 

اإليواء لحفظ كرامة النزالء.

من  بكل  املحليين  السجنين  وافتتاح  تجهيز  على  العمل  تم  طبعا 
2000 سرير، مع برمجة  طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر ب 
 4 بناء  بهما، مواصلة أشغال  املتواندين  القديمين  إغالق السجنين 
مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية إنمالية تقدر ب 5800 سرير بكل 
من العرائش، وندة، أصيلة والجديدة 2، انطالق أشغال بناء السجن 
بناء  600 سرير، برمجة  تقدر ب  بالدارلة بطاقة استيعابية  املحلي 
مؤسسات سجنية بالعيون بطاقة استيعابية تقدر ب 1300 سرير، 
وإن كانت بعض العراقيل مازالت في الطريق نتمنى أن تزول، االنتهاء 
من مشاريع إصالح وترميم مؤسسات سجنية بتوالل 1 وتاونات واطيطة 
2، استمرار أشغال إعادة تهيئة املؤسسات السجنية بإقليم تازة وآيت 
توسعة   ،1 وتزنيت وطنجة  والجديدة  وزايو  وأزيالل  وآسفي   1 ملول 
السجن املحلي بفاس راس املاء بطاقة استيعابية تقدر ب 76 سرير، 
انتهاء أشغال ترميم نناح بمركز اإلصالح والتهذيب علي مومن بسطات 
بطاقة استيعابية تقدر ب 600 سرير، استمرار أشغال تقسيم وتهيئة 
املركب السجني بعين السبع 1، انطالق أشغال توسعة السجن املحلي 

سال 2.

االكتظاظ  حدة  من  التخفيف  على  العامة  املندوبية  تعمل  كما 
ببعض املؤسسات السجنية عبر توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم 

أحكام نهائية على مؤسسات أررى.

الذي أريد أن أؤكد عليه في هذا السياق هو أنه بالرغم من هذه 
الجهود، املشكل هو أن عدد الساكنة السجنية في تزايد مستمر، يكفي 
أن أقول لكم أنه املساحة كانت في سنة 2012، 118140 متر مربع، 
في حين في 2018 أصبحت يعني العكس، يعني في سنة 2012 كانت 

158509، في سنة 2012 عادت 118140، إذن ازدادت حوالي 40000 
متر مربع، لكن عدد النزالء ازداد أيضا بشكل كبير ندا، في سنة 2012 
كان عندنا يااله 70758، سنة 2018 عندنا 83757، بحيث ورا تكون 
الساكنة  فتزايد عدد  كبيرة،  وكانت  توسعت  مهما  الدولة  مجهودات 

السجنية يقلل من أهمية هذه الجهود.

الجهود من أنل  باملزيد من  الدولة مطالبة  بأن  أقول  ومع ذلك 
أنسنة السجون، وذلك من أنل الحد من االكتظاظ، ولكن أيضا ينبغي 
للسياسة الجنائية املتبعة أن تقع فيها تغييرات نذرية، ونأمل أن يخرج 
تحيل  وأيضا  األولى  الغرفة  في  يوند  الذي  الجنائي  القانون  مشروع 
الحكومة مشروع قانون املسطرة الجنائية اللذين سيأتيان بالعقوبات 
البديلة وسيأتيان بأشياء نديدة، سوف تؤثر على السياسة الجنائية 

بشكل كبير، ونتمنى أن يتحقق ذلك في أقرب وقت.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

األصالة  لفريق  الكلمة  الوزير،  السيد  نواب  على  التعقيبات 
واملعاصرة في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعيمحمدعيحمادي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

فعال السيد الوزير بأن بكل صراحة هذا املوضوع هذا بغيناه يتعالج 
في العهد ديالكم كوزير حقوق اإلنسان، بصفة املهنة ديالكم محامي 
لها ارتباط بهذا املوضوع هذا، ثم وزير عدل سابق، ودبا وزير حقوق 
اإلنسان، وأنتم تكلمتم عن املؤسسات السجنية اللي تبنات نديدة 
وكذا، ولكن احنا تنتأسفو حتى هاذ مكاتب الدراسات اللي تتعملوهم 
كوزارة باش غيقومو بهاذ املؤسسات هاذو ما عرفتش واش قراو �ضي 
حانة وال ما قراوش، ألن رصوصا ذيك السجن دبا اللي تبنى نديد 
في طنجة اللي في واحد الوضع كارثي في املكان ديال الفيضانات، هاذي 

الدرنة األولى.

ثم فعال بأن هناك املشكل ديال االعتقال االحتياطي، اللي إدارة 
تيقول لك  الفرعية  امليزانية  املناقشة ديال  في  العام  املدير  السجون 
أنا هاذو ال عالقة لي بهم، واللي، كما قلت، بأن عفوا، اإلحصائيات 
اللي تعطات لنا في 2018 هي 85700 معتقل، فيها 34600 في االعتقال 
االحتياطي، املدير ديال إدارة السجون تيقول لك هاذ الناس تنصرفو 
عليهم، مع العلم بأن هذا القانون الجنائي، اللي قلت السيد الوزير أنتما 
أغلبية في مجلس النواب، بأن راصكم تبطرو به، واحنا رهن اإلشارة في 
مجلس املستشارين ألن فيه بدائل، كاين واحد العدد كبير 34600 اللي 
كاينين في 2018. 3666 أردت براءة، 11700 موقوفة التنفيذ، 6691 

سراح مؤقت، فيه تقريبا 829 أو 830 سقوط الدعوى.

هاذ العدد ديال السجناء اللي تيدرلو الدولة تصرف عليهم وفي 
األرير تيخرنو براءة، هاذو راص تخلقو لهم البدائل، باش ما يكونش.. 
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ألن إدارة السجون تتقول لك واحد الحانة، تتقول لك أنا غيزولو لي 
هاذ االعتقال االحتياطي، تيقول لك ذيك 50000 اللي غتبقى لي أوال 

60000 قاد بها، ألن غادي يكونها، غيأطرها إلعادة اإلدماج.

معناه بأن، هاذ ال�ضي باش تنقول لكم بأن صفتكم محامي، تتعرفو 
السيد الوزير واحد ديال املشاكل ألن عندكم ارتباط بهاذ املوضوع هذا، 
هاذ االكتظاظ فيه سواء النفقة ديال الدولة اللي تتزاد عليه، إلى غير 
ذلك من املشاكل، واحد الحانة، واحد العدد كبير من السجناء اللي 

تيخرنو تما عوض غادي يخرنو مؤطرين تيزيدو من الجرائم.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيلبكوآي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي عيملحت م،

بذلت  بالدنا  أن  واألكيد  الصريح،  نوابكم  على  أشكركم  أوال 
مجهودات نبارة في مجال االرتقاء بحقوق اإلنسان في بالدنا، مجهودات 
بالدنا  في  الجهات  بعض  هناك  أن  إال  ناحد،  إال  ينكرها  ال  مقدرة 
ولألسف، تتانر بهذا امللف، تخدم أنندات محددة لتستغلها بعض 
املنظمات الدولية املعروفة بعدائها الدائم للمملكة، في محاولة الركوب 
على واقع السجون ببالدنا، وبالتالي الحكومة يجب أن تكون لها نرأة 

زائدة في الدفاع عن املكتسبات وما يتحقق في هذا املوضوع.

نعم هناك مشاكل تدبيرية في قطاع السجون، وقد اعترف لنا بذلك 
السيد املندوب العام رسميا، هناك االكتظاظ والحكومة، وهلل الحمد، 
الوحدات السجنية،  العديد من  بناء  إمكانيات مهمة من أنل  توفر 

الهدف دائما هو أنسنة السجون.

يلسادعيلوزي عيملحت م،ع

مفهوم املعتقلين السياسيين يجب تحديده وتمييزه، وبالتالي يجب 
التمييز بين من يناضل ضد الفقر أو الهشاشة أو التفاوتات املجالية، 
ومن يحاول الركوب عليها باسم نضاالت الشعب ويتانر بها، بل األكثر 
من ذلك تخدم بها أنندات أننبية تعادي مصالح البلد، ويحاولون 
في  الحكومة  نهجتها  التي  الحقوقية  املقاربة  على  التشويش  يائسين 
معالجة مختلف مظاهر االحتجاج السلمي، والذي يجب أن يعلموا أن 
األمر يتعلق بالدفاع عن املصالح املادية واملوضوعية للمتظاهرين وليس 
بتعنيف األشخاص وضرب رنال األمن وقتلهم في بعض املرات والدوس 

على كرامتهم أو إتالف املمتلكات العامة واالعتداء عليها.

شكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات فيما تبقى من وقت.

م ع ويلعالقاتع يإلنسانع بحقوقع يملكلفع يلدولةع وزي ع يلسادع
يلد ملان:

شك ي.

فقط أريد أن أشير إلى أنه حينما يتعلق األمر بالسجون، فالسجون 

تمتلئ  حينما  أبوابها  يدقون  الذين  أمام  أبوابها  تغلق  فنادق  ليست 

عن آررها، السجون تبقى سجونا، وحينما تتخذ الجهات املختصة 

قرارات باالعتقال فإن من وانب القائمين على أمر السجون أن يفتحوا 

السجون في ونه املقرر سجنهم.

وبالطبع لقد كنت أتحمل املسؤولية ملا يزيد على رمس سنوات 

الوزراء  العامة وونهت كما ونه أسالفي من  النيابة  إشرافي على  في 

السابقين، وكما يفعل ذلك رئيس النيابة العامة حاليا عدة مناشير 

نلغي  أن  يمكن  وال  االحتياطي،  االعتقال  ترشيد  أنل  من  وتونيهات 

االعتقال االحتياطي نهائيا.

املشكل، حضرات السيدات والسادة، هو أن هناك محاولة للموازنة 

بين ترشيد االعتقال االحتياطي ولكن أيضا بين ضمان أمن املجتمع، ألنه 

حينما يصبح أمن املجتمع مهدد من قبل عصابات ومن قبل الخارنين 

عن القانون يصبح املطلوب هو االعتقال، وحينما يصبح االعتقال كثير 

ويصبح املجتمع آمنا يعود املطلوب هو حماية املسانين إلى غير ذلك، مع 

ذلك أقول إن هاذ املعادلة يمكن حلها بمزيد من املجهودات التي ينبغي 

أن نتعاون عليها الجميع.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .ع

السؤال الثالث، موضوعه ظروف عمل النساء املشتغالت في نقل 

البضائع بباب سبتة املحتلة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

االتحاد املغربي للشغل لتقديم السؤال.

يملستشاآةعيلسادةعفاطمةعيلزه يءعيلاحااوي:

يلسادعيل ئيس،

يلسادةعيلوزي ة،عيلسادعيلوزي .

ما هي اإلنراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية النساء املمتهنات 

لحمل السلع بمعبر سبتة من املمارسات الالإنسانية التي تتعرضن لها؟

شكرا.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

م ع ويلعالقاتع يإلنسانع بحقوقع يملكلفع يلدولةع وزي ع يلسادع
يلد ملان:

السيدة املستشارة املحترمة، بالفعل تمثل وضعية النساء املمتهنات 
ملا يسمى بالتهريب املعي�ضي محنة كبيرة لهن، كما يمثل أيضا املوضوع 
صحة  األمر  يهدد  وقد  الوطني،  لالقتصاد  بالنسبة  كبيرة  مشكلة 

املواطنين.

بالنسبة للنساء يالحظ أن األمر يتعلق باستغالل فاحش لفقرهن 
من قبل شبكات منظمة متخصصة في التهريب تقوم بتجنيدهن لنقل 
البضائع املهربة من مدينة سبتة املحتلة إلى التراب الوطني مع ما يؤدي 
إليه ذلك من ازدحام شديد يؤدي أحيانا إلى حاالت مأساوية كإزهاق 
أنسادهن،  بحملها  تنوء  التي  الثقيلة  الحمولة  عن  فضال  األرواح، 

إضافة إلى ما يتعرضن له من أنواع متعددة من اإلساءات هنا وهناك.

وبخصوص ما يلحق االقتصاد الوطني من أضرار، فإن ذلك واضح 
من رالل ما يعمد إليه أصحاب هذه الشبكات من تجنب أداء الوانبات 
واملكوس املقررة قانونا، كل هذا استلزم عقد عدة انتماعات برئاسة 
رئيس الحكومة وبحضور نميع الوزراء املعنيين، وذلك من أنل إيجاد 
مقاربة توازن بين محاربة األنشطة غير الشرعية وضمان سيول العبور 
من رالل تعزيز املوارد البشرية وتجويد البنيات التحتية باملعابر املعنية 
في أفق إيجاد حلول عميقة الستيعاب الظاهرة والحد من محنة هؤالء 

النسوة وغيرهن.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآةعيلسادةعفاطمةعيلزه يءعيلاحااوي:

شك يعيلسادعيلوزي .

فاألوضاع الالإنسانية والحاطة من كرامة آالف املواطنين املغاربة 
وغالبيتهم نساء ممتهنين لحمل البضائع لسد رمق أسرهن املكتوية بنار 
الهشاشة والفقر املدقع، معبر أقل ما يمكن القول عنه هو معبر الذل 
النواب  االستطالعية ملجلس  املهمة  تقرير  أكده  ما  وهو  واالستعباد، 
في أكتوبر 2018، هن نساء يشتغلن في ظروف ترنع بنا إلى العبودية 
واالستعباد والسخرة لكونهن يضطرن لكراء ظهورهن لحمل السلع، 
واملستفيد  وآدميتهن،  إنسانيتهن  من  تجردهم  أوصاف  عليهن  وتطلق 

األول من هذه الوضعية شبكات الوسطاء واللوبيات. 

والحكرة من سب  واملهانة  الذل  أشكال  لكل  يتعرضن  نساء  هن 
وقذف وتحرش، هن نساء منهكات بفعل ثقل السلع وضيق ممر الخروج 

الذي يعمق معاناتهن بفعل التدافع واالكتظاظ الذي تنتج عنه وفيات 
ال ل�ضيء إال من أنل ربز ممزوج بالذل. 

إنها لوصمة عار في نبين الحكومات املتعاقبة نتيجة للسياسات 
العمومية الالشعبية والالانتماعية. 

السيد الوزير، أين نحن من دولة الحق والقانون؟ أين نحن من 
مضامين وروح دستور 2011؟ أين نحن من املواثيق الدولية املصادق 
عليها من طرف املغرب ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحقوق اإلنسانية 
"سيداو"،  اتفاقية  العنف، راصة  الحماية من  ذلك  في  بما  للمرأة، 
وأين نحن من تنزيل مضامين قانون 103.13 على علته؟ أين نحن من 
أهداف التنمية املستدامة 2015-2030؟ وأين نحن من التزام الحكومة 

بتحقيق العدالة االنتماعية واملجالية والتمكين االقتصادي للنساء؟ 

على  التصديق  بتسريع  راللكم  من  الحكومة  نطالب  وباملناسبة 
االتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن 

منظمة العمل الدولية.

يلسادعيلوزي ،

إن إغالق املعبر كان سيصفق له الجميع لو تم اتخاذ إنراءات قبلية 
إلرراج املنطقة من الفقر والهشاشة واإلقصاء، لكن ولألسف تم في 
ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية، عطالة، مما سيؤدي إلى عطالة 
وانقطاع مصدر رزق الوحيد لهذه الفئة، وملا سيؤدي من نتائج كارثية 

قد تكون فاتورتها االنتماعية غالية.

بضرورة  نطالب  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  في  فإننا  لذلك 
للنوع  ومقاربة مستجيبة  وانتماعيا  اقتصاديا  املنطقة  تأهيل  إعادة 
االنتماعي، ضرورة تفعيل التسريع الصناعي الذي كان مبرمجا بمدينة 
الفنيدق والذي من شأنه توفير على األقل لقمة عيش كريمة للطبقات 

الفقيرة والهشة، ونحن في رضم... 

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيملستشاآة.

أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

م ع ويلعالقاتع يإلنسانع بحقوقع يملكلفع يلدولةع وزي ع يلسادع
يلد ملان:

أتفق مع روح كلمة السيدة املستشارة، دون أن يعني ذلك أنني أتفق 
مع تفاصيل كلمتها. 

السيدة  عنها  تتحدثين  التي  باملنطقة  األمر  يتعلق  حينما  ألنه 
املستشارة، الحظي أن الجهود التنموية التي حظيت بها هذه املنطقة 
لم تحظى بها أي منطقة أررى، بالعكس الجهات األررى ابن تغار من 

هذه الجهة. 
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تذكري أننا إزاء ميناء يعتبر أكبر ميناء في منطقة املتوسط، تذكري 
أن هناك مصانع نديدة للسيارات وأنزاء الطيارات، وتذكري أن هناك 

مستوى تنموي كبير ال ينبغي إنكاره. 

لكن هل هذا املستوى التنموي وهذه الجهود املبذولة للرفع من 
املستوى االقتصادي للمنطقة وصلت إلى أن تحل مشاكل املنطقة، 
أقول لك ال، ولكن هناك نهود، هناك يعني عمل، هناك اهتمام، هناك 

يعني كثير مما يمكن قوله في هذا السياق. 

إلى املصادقة على  بالنسبة ملا تفضلت به من رالل دعوتك  أما 
االتفاقية املعنية، فأنا أقول لك أننا ما�ضي غير صادقنا، احنا ابن مشينا 
أكثر، ألن القانون املتعلق بمحاربة العنف راه لم يمنع فقط ولم يجرم 
فقط التحرش دارل العمل الذي كان مجرم قبل ذلك، ولكن أصبح 
التحرش نريمة دارل العمل ورارج العمل، والعنف أيضا أصبحت 
بالنسبة للنساء يعني قوانين صارمة بشأنه وكذلك بالنسبة لألطفال، 

إذن هناك مجهود تشريعي في هذا املجال ال يمكن إنكاره. 

شكرا. 

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .ع

السؤال الرابع، موضوعه عدم االستجابة لطلبات االستماع املونهة 
مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  الحكومة،  ألعضاء 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيلحقعحيسان:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

طبقا ملقتضيات املادة 67 من النظام الدارلي ملجلس املستشارين، 
املواد 67، 70، 102 من الدستور، والفصل 26 من قانون تسيير أشغال 
الحكومة، تقدمنا بطلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة في إطار مهامنا 

الرقابية.

إال أن أغلب هذه الطلبات لم تلقى أي تفاعل إيجابي من طرف 
الحكومة، لذا نسائلكم السيد الوزير عن الدواعي واألسباب التي تحول 

دون االستجابة لهذه الطلبات؟  

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

م ع ويلعالقاتع يإلنسانع بحقوقع يملكلفع يلدولةع وزي ع يلسادع
يلد ملان:

يلسادعيملستشاآعيملحت م،ع

من املؤكد أن العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
تتأسس على مقت�ضى ما نص عليه الدستور، على االستقاللية وكذلك 

التعاون والتوازن. 

من املؤكد أن الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها إزاء البرملان، 
بما في ذلك األنوبة على األسئلة الشفوية والكتابية وكذلك حضور 

أشغال اللجن. 

صحيح قد ال تكون االستجابة أحيانا فورية، ولكنني أؤكد أن هذه 
االستجابة ال مناص منها، فهي وانبة على الحكومة وعلى كل وزير وزير، 
ودوري بصفتي وزيرا للعالقة مع البرملان أن أقوم بتذليل كل الصعوبات 

في هذا الباب. 

ورالل هذه املدة التي تحملت فيها هذه املسؤولية، اشتكى لي رئيس 
لجنة واحدة وهو السيد رئيس لجنة املالية، وتحدثت إلى الوزير املعني 

وعبر عن استعداده للمثول أمام اللجنة املعنية. 

ندير بالذكر أنه في بعض األحيان تكون هناك طلبات عقد لجان 
وتستجيب الحكومة إال أن اللجنة ال تنعقد من أنل ما كان مطلوبا من 

الوزير الحضور من أنله. 

اللي هي مرحلة مناقشة مشروع قانون  وأريرا فإن هذه املرحلة 
املالية، تعرف كل اللجان حوارات مهمة ومفيدة مع الوزراء بشأن كافة 

السياسات العمومية التي تهم كافة القطاعات الحكومية. 

أريرا، أؤكد بأنني ونهت لجميع الوزراء تنبيها إلى أنه ينبغي االستجابة 
إلى كافة الطلبات التي يتقدم بها أعضاء البرملان بمناسبة وقوع أي �ضئ 

يستدعي انعقاد اللجان ملناقشة القضايا الراهنة التي تعيشها البالد. 

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب. 

يملستشاآعيلسادععبدعيلحقعحيسان:

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعيإليضاحاتعيلليععطاتو.ع

لو أن األمور بقيت في اإلطار اللي تكلمتو عليه لكانت مقبولة. 

السيد الوزير أنتما طرحنا عليكم سؤال آني باش تجاوبونا عليه 
اليوم، لكن رفضتو أنكم تستجبو لهذا السؤال ابني اللي كيتعلق بالحق 
في الحياة دون عنف، واحنا والو في لقاءات رسمية ديال النقابات تم 
ال�ضي منير  الوزارة،  للنقابة بسكين دارل  االعتداء على كاتب وطني 

بنعزوز اعتدى عليه بسكين. 

وما�ضي غير هاذ ال�ضي الحكومة تريد أن تجعل نفسها فوق املراقبة 
واملحاسبة، وتحاول أن تتملص من املراقبة ديال البرملان، وهي بذلك 

تساهم في تبخيس املؤسسات. 

السيد الوزير، كيفما قلنا الحكومة ررقت الدستور في مواده 67، 
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102، وررقت القانون التنظيمي لها، املادة ديالو 26، وررقت النظام 
الدارلي ديال مجلس املستشارين في املادة 67، اللقاءات اللي كتدار 
دابا مع قانون املالية هي عادية، لكننا نتكلم على الطلبات اللي نونهها 
ملي تتوقع أحداث، ملي كيوقعو كوارث، وملي كيكونو �ضي مشاكل اللي 
راص الوزير يجي للجنة، رالل 4 سنوات طرحنا عليكم 32 سؤال غير 
احنا، وراه اللجان كلها الفرق كلها أكيد حاطة الطلبات ديال االستماع، 
لم يتم االستجابة إال ل 2 وال ل3 فيها، وهذه الطلبات كاين اللي فيها منذ 

2016 وفيها اللي كانت كتهم أحداث مهمة. 

كنا درنا لكم طلب على التداعيات ديال وفاة بائع السمك محسن 
فكري، درنا طلب حول تعنيف األساتذة املتدربين ومن بعد املتعاقدين، 
درناه حول الوضعية ديال املعتقلين ديال الريف، درنا سؤال حول وفاة 
ذاك الكفيف أو طلب االستماع للوزيرة املعنية حول وفاة الكفيف في 
الوزارة ديال األسرة والتضامن، درنا سؤال حول القطار ديال بوقنادل 

الحادثة.

راهنية  اللي كتكون عندها  الطلبات  أو  األسئلة  ذلك من  غير  إلى 
ما  ال�ضي  هاذ  األسف  كامل  مع  لها،  تستجيب  الحكومة  وكيخص 
كتستجبش والنسبة ند ضئيلة، ال�ضيء اللي نعلنا نتكلمو معكم، ألن 
األمر ما بقاش في حدوده التي تكلمتم عليه، أصبح ظاهرة واضحة ديال 

تهرب الحكومة من مراقبة البرملان.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

م ع ويلعالقاتع يإلنسانع بحقوقع يملكلفع يلدولةع وزي ع يلسادع
يلد ملان:

طلبات  بعض  بخصوص  إلي شخصيا  تونهت  املستشار،  السيد 
الحضور من أنل مناقشة بعض القضايا.

أنا عندي على األقل نوج مراسالت، ونهتها إلى اللجنة املعنية عبر 
ملناقشة  اللجنة  أمام  للمثول  استعدادي  وأعلنت عن  املعني،  الوزير 

القضايا املعنية، واللجنة لم تنعقد.

إلى بغيتي نقول لك، األول كان كيتعلق باألحداث التي وقعت مؤررا 
وفيها مساس بحقوق اإلنسان حسب ما عبرتم به، كان في 27 يوليوز 

2014، وكنت أنا مونود، ما نعقدتش اللجنة.

الثاني، كان يتعلق بموضوع تدارس الوضع االنتماعي ملدينة نرادة، 
وما نعقدتش اللجنة بالرغم من أنني أبديت استعدادي للحضور.

إذن يمكن ما نقدرش نقول لك بأن الحكومة تستجيب بالشكل 
املطلوب لطلبات عقد لجان، ولكن أقول أيضا، هل إن اللجان املعنية 
كانت دائما مستعدة لكي تفتح املجال للوزراء ملناقشة كافة القضايا 
ينبغي  بأنه  معكم  متفق  وأنا  نتعاونو نميعا،  إذن راصنا  املطلوبة، 

الحكومة أن تبذل مجهودا كبيرا لكي تستجيب لكل الطلبات الوانبة، 

ولكن أيضا أنتم ينبغي أن تستجيبوا، وتستجيبوا حينما أقول االستجابة 

بالنسبة للحضور، بال ما ندرل في التفاصيل.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

املؤسسات  في  العاملين  وضعية  موضوعه  الخامس،  السؤال 

السجنية، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية، 

لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيمباآكعنمالي:

يلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

يلسادةعيلوزي ة،

يألرويتعويإلروينعيملستشاآينعويملستشاآيت،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلنراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها 

لتحسين الظروف املهنية واالنتماعية ملوظفي املندوبية العامة إلدارة 

السجون وإعادة اإلدماج؟

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

م ع ويلعالقاتع يإلنسانع بحقوقع يملكلفع يلدولةع وزي ع يلسادع
يلد ملان:

في الحقيقة أن موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون، يتحملون 

أعباء ند صعبة ويمكن أن نقول أيضا أنها دقيقة ومحفوفة باملخاطر، 

هي مهام تجمع بينما هو أمني وبينما هو تربوي وانتماعي.

أيضا موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون يعتبرون من حملة 

السالح ويخضعون لنظام شبه عسكري ويمنع عليهم االنتماء النقابي.

لذلك، فإنني أشاطر الرأي بالنسبة لكافة املستشارين الذين عبروا 

عنه في اللجان املختصة، كما عبر عن ذلك زمالئكم في مجلس النواب، 

بمناسبة مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لهذا القطاع.

من ونوب االهتمام والنهوض باألوضاع املادية لهذه الفئة على غرار 

القطاعات األمنية املشابهة.

التي  األريرة  الزيادات  أعباء  تحملت  الدولة  ميزانية  كانت  وإذا 

أفرزها الحوار االنتماعي، والتي استفاد منها موظفو املندوبية العامة 

إلدارة السجون كغيرهم من املوظفين، فإن الباب لم يغلق أمامهم لكي 

يستفيدوا مما يستفيد منه نظرائهم ممن يتحملون أعباء مثل أعبائهم.
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هذا الطموح أشترك فيه مع السيد املندوب العام إلدارة السجون، 
الوضعية  في  النظر  إعادة  أنل  من  الحكومة  دارل  وهناك حوارات 

املادية واالنتماعية لهؤالء املوظفين.

في انتظار ذلك، هناك العديد من اإلنراءات التحفيزية التي تقوم بها 
إدارة السجون، وذلك من قبل الترقية االستثنائية للموظفين الجادين 
وغيرها من اإلنراءات التي تسهم في تحفيز هذه الفئة التي تحتاج إلى 

الدعم كل الدعم.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين للرد على التعقيب.

يملستشاآعيلسادعيمباآكعنمالي:

شكرا لكم السيد الوزير على هاذ االعتراف واإلقرار بأن هاذ املوظفين 
يساهمون في استتباب األمن دارل مؤسسات محفوفة باملخاطر وعندها 

واحد العبء دقيق وتقني، ولذلك البد من إنصاف هؤالء.

من بين املطالب، السيد الوزير، التي نرنو أن ترى النور في أقرب 
ابنال، هو تحقيق املماثلة في األنور على غرار باقي القطاعات األمنية 
املماثلة، وهاذ اإلقرار أعلن عنه سلفكم في نلسة لألسئلة الشفوية من 
طرف فريقنا في 25 يونيو 2019، حيث كان هناك التزام بتحقيق املماثلة 
في األنور، أيضا إصالح املنظومة ديال الترقي، هاذ الناس كيشكيو من 
هاذ منظومة الترقي بطيئة ندا، التمكين من التعويض على السكن 
كان واحد االتفاق مع املندوب العام السابق حول تمكين هاذ املوظفين 

بالتعويض عن السكن.

أعباء  التعويض عن  أيضا  األرطار،  على  التعويضات  من  الرفع 
املهام الليلية، هاذ الناس كيقومو ببعض املهام ليلية وساعات إضافية، 
السيد الوزير، واش 4 دراهم للساعة هاذي يمكن تعتبر تعويض، فيعني 

كنظن أن هاذ الرقم هذا كافي عن التعليق.

التعويض أيضا عن حمل السالح الوظيفي كما أقررتم قبل قليل، 
الرفع من نسبة التأطير، هنا كنتكلمو على شح املوارد البشرية، حيث 
تنتكلمو على املوارد البشرية كنالحظو بأن املعيار الدولي هو موظف لكل 
5 سجناء، هاذ الناس هاذو موظف لكل 30 سجين في النهار وموظف ل 
500 سجين ليال، حيث كيف ما سبق األسئلة اللي سبقتني كنتكلمو على 
86 ألف سجين ب 11 ألف موظف، إذن هاذ الشح في املوارد البشرية 
واحنا غادي نفتحو مؤسسات سجنية نديدة، إذن املوارد البشرية 
كتشكل واحد العائق كبير لتحقيق هاذ األمن دارل هاذ املؤسسات 

السجنية.

يطالبون أيضا بالتعويض عن تحمل املهام، املسؤوليات، دبا هاذ 
املوظفون ما بغاوش يتحملو مسؤولية مدير أو رئيس مصلحة، نظرا أوال 

للمخاطر اللي تيتعرضو لها نتيجة تحمل هاذ املسؤولية، وثانيا أيضا ألن 
هاذ التحفيزات اللي تتعطى ليهم غير كافية وغير محفزة باش يتحملو هاذ 

املهام.

شكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

م ع ويلعالقاتع يإلنسانع بحقوقع يملكلفع يلدولةع وزي ع يلسادع
يلد ملان:

أنا ال أشك في أن هذه الفئة يجب على الحكومة أن تنصفها في 
إطار مبدأ املماثلة الذي تفضلتم باإلشارة إليه مع القطاعات املماثلة، 
بذلت  الحكومة  أن  السياق  هذا  في  نستحضر  أن  ينبغي  وبالطبع 
مجهودات كبيرة في إنصاف عموم املوظفين وضمنهم هذه الفئة اللي 
هي فئة موظفي إدارة السجون، من رالل مخرنات الحوار االنتماعي، 
وبالطبع فإن أغلبية هؤالء املوظفين استفادو من زيادة ديال 400 حتى 
ل 500 درهم في الشهر، هي زيادة تبدو لربما بالنسبة للبعض محدودة 
ولكنها بالنسبة مليزانية الدولة فهي ثقيلة، حيث أنها رالل هاذ 3 سنوات 

ستصل حتى ل 15 مليار بشكل غير مسبوق.

وبالتالي البد من إنصاف هذه الفئة، ولكن اإلنصاف الذي يجب مع 
الوضع في االعتبار األعباء التي تتحملها الدولة في هذه املرحلة، وأعتقد 

أن ذلك سيكون إن شاء هللا قريبا غير بعيد.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.

وننتقل للسؤال األول املونه لقطاع إعداد التراب الوطني وموضوعه 
االنتقال نحو املدن املستدامة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعساديعيلطابعيملوساوي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادةعيلوزي ة،

يلسادعيلوزي ،

يلساديتعيملستشاآيتعيملحت مات،

يلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

سؤالي السيدة الوزيرة يوانه املجتمع املغربي تحديات تتعلق بتلبية 
احتيانات، أوال السكن باملدن، وبالخصوص في مجال النقل والسكن 
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والبيئة والبنية التحتية والشغل والخدمات األساسية والطاقة.

تدابير  هناك  هل  حكومتكم  ونسأل  نسألكم  الوزيرة،  السيدة 
واحتيانات لهذه املشاكل؟ وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

ويلتعمي ع يلوطنيع يلت يبع إعديبع وزي ةع بوشاآبع نزهةع يلسادةع
ويإلسكانعوسااسةعيملديجة:

يلسادعيل ئيس،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

ففيما  املهم،  سؤالكم  على  املحترم  املستشار  السيد  تنشكروك 
يخص االنتقال نحو املدن املستدامة، بادرت الوزارة بتنسيق مع باقي 
القطاعات الحكومية املعنية إلى اتخاذ عدد من اإلنراءات واملبادرات 
مبادئ  وإدماج  مستدامة  مدن  نحو  االنتقال  هذا  تعزيز  بغية  أيضا 

التنمية املستدامة في املدن.

وذلك كما تتعرفو السيد املستشار، من رالل واحد العديد من 
املناهج السيما املناهج املعتمدة في التخطيط املجالي لضمان تناسق 

وتناغم هاذ اإلستراتيجيات القطاعية. 

أيضا قمنا بإعداد برنامج للتخفيف والتكيف مع التغيرات املنارية 
في مجال السكن، عبر إدماج بعض تقنيات النجاعة الطاقية والطاقات 
املتجددة على مستوى املدينة، أيضا قمنا في إطار املخطط الوزاري 
لإلدارة النموذنية 2019-2021 بتتبع وتنفيذ التدابير املتعلقة باعتماد 

مبادئ اإلدارة النموذنية في مجال التنمية املستدامة.

يلسادعيملستشاآعيملحت م،

الوزارة بمجموعة  في إطار املواكبة لهذه اإلنراءات أيضا، قامت 
من التدابير السيما في إنجاز واحد التصميم الوطني للهيكلة الحضرية 
التماسك أيضا واالندماج  لتعزيز استدامة األنظمة الحضرية ودعم 
املجالي وترشيد استهالك املوارد الطبيعية، ثم قمنا أيضا بإنجاز واحد 
اللي تمكننا من بلورة  الخبرة حول النمو األرضر والتنمية املجالية، 
رؤية واضحة وشمولية فيما يخص املدن املندمجة، وأرذ أيضا في 
الوثائق ديال التعمير اليوم بعين االعتبار هاذ املتطلبات ديال التنمية 
املستدامة، بحيث اليوم راه عندنا واحد الوثائق تعميرية نديدة اللي 

تتارذ بعين االعتبار هاذ املنظومة ديال التنمية املستدامة.

التنمية  تعزيز  بينها  من  أهداف،  تسعة  اإلستراتيجية  في  حددنا 
الحضرية  التنمية  تعزيز  حول  تتمحور  واللي  املستدامة،  الحضرية 
املستدامة مع اعتماد نماذج للمدن الذكية، ثم إشراف الوزارة في إطار 
البرنامج الوطني للتعمير املستدام على العديد من الدراسات الرامية إلى 

وضع أسس التعمير والتنمية املستدامة.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعوزي عيلدولة،

يلسادةعيلوزي ةعيملحت مة،

مرحبا بك أول مرة تنشوفوك في مجلس املستشارين، نتمنى لك 

التوفيق.

يلسادةعيلوزي ة،

في الحقيقة احنا املغاربة كلهم تينتظرو مدن نديدة، هاذ املدن اللي 

تنشوفو فيها واللي تنشفوها صغيرة كانت أم كبيرة، اتسعت واكتظت، 

فمن األنجع اليوم أن نبني ونؤسس مدن نديدة راصة مع االزدحام. 

وعندنا  فالرباط،  تامسنا  عندنا  نماذج،  عندنا  املدن  هاذ  ولكن 

تامنصورت في مراكش، ويمكن يكونو عندنا مدن أررى وما أحوننا إلى 

إنشاء مدن نديدة أررى في املغرب، غير أننا ما يمكنش نجزو باملواطنين 

باش يسكنو في مدن غير مؤهلة. 

فاحنا كنطالبو والزلنا نصر ونلح على أن تكون هذه املدن فيها املعايير 

ديال الحياة الكريمة من بنية تحتية، من مرافق انتماعية كالصحة 

وكالتعليم، من استتباب األمن ومن كرامة املواطن، احنا كنشوفو اليوم 

فالناس اللي مشاو وقدر عليهم هللا وشراو في تامسنا، راهم ندمو، كيفاش 

االنتماعية  الخدمات  كانت  إلى  يسكنو  باش  الناس  نشجعو  بغيتي 

قليلة أو منعدمة، احنا ما كنلومو أحد ولكن هاذي مسؤولية الجميع، 

املسؤولية ديالكم، السيدة الوزيرة، عندنا أمل فيكم باش بالحماس 

تقومو االعوناج وتكملو هاذ  تنوضو  باش  ديالكم  وبالكفاءة  ديالكم 

النقص الحاصل اليوم إلى بغينا املدن الجديدة ديالنا تكون عليها إقبال.

شكرا السيد الرئيس وأستسمح.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.ع

وشكرا اللي أعطيتيني فرصة أيضا أنني مازال عاد بديت بطبيعة 

الحال هاذي ما كمالش شهرين. 
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وكنبغي نقول بأن صحيح املدن الجديدة اليوم هي متنفس للمدن 
اللي تتعرف واحد الكثافة بطبيعة الحال، ولكن اليوم راصنا نوقفو 

نقيمو الوضعية ديال املدن الجديدة وأنا متفقة معك.

اليوم املدن الجديدة هي ما�ضي مدن اللي راصها يتبعها القطاع 
ديالنا بوحدو، ولكن هي مدن راصها االنخراط ديال القطاعات كاملين، 
وانخراط الجميع كيف ما قلت، باش أننا نحاولو نتجاوزو املشاكل اللي 
تتعيشها هاذ املدن اليوم، السيما فيما يخص الخدمات والتجهيزات 

األساسية، إلخ.

 4 3 وال  اللي هي  اليوم احنا غنتوقفو وغنقيمو هاذ املدن هاذي 
ديال املدن، وغنحاولو أننا نتجاوزو فالخطط الجاية باش املدن تكون 

كتجاوب مع الكرامة ديال املواطن.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

السؤال الثاني موضوعه، سكن الطبقة املتوسطة، الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعمباآكعيلسباعي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،عيلسادةعيلوزي ةعيملحت مة.

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين.

السيدة الوزيرة ما هي التدابير واإلنراءات التي ستتخذونها لتمكين 
الطبقة املتوسطة من الولوج لسكن يتما�ضى وقدراتها املالية؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

باعتباره  الونيه  سؤالكم  على  املحترم  املستشار  السيد  شكرا 
موضوعا يحظى باهتمام كبير من لدن شريحة مهمة من املجتمع املغربي 

أال وهي الطبقة املتوسطة.

فيما يخص هاذ املوضوع وتماشيا مع التونيهات السامية لجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا الرامية إلى االهتمام بهذه الطبقة وتوفير 
الظروف املالئمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها، كتعمل الوزارة حاليا على 
تطوير آلية توفير عرض سكني راص بالنسبة للطبقة املتوسطة، أيضا 
وترتكز هذه اإلنراءات على تحسين أداء برنامج سكن مونه للطبقة 

الوسطى الذي تم اعتماده سنة 2013.

منذ  البرنامج  وضعها  اللي  التدابير  هذه  كتضمن  فقط  ولإلشارة 

2013 شقق تتراوح مساحتها ما بين 150 و80 متر مربع وبسعر ال يتجاوز 
6000 درهم للمتر املربع دون احتساب الضريبة، مقابل إعفاء بطبيعة 

الحال املقتنين من رسوم التسجيل والتحفيظ. 

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه بسبب ضعف إقبال املنعشين العقاريين 
على هذا املنتوج تم تسجيل حصيلة متواضعة تتلخص فيما يلي:

اتفاقية   26 منها  سكنية،  وحدة   11048 تهم  اتفاقية   31 توقيع 
من طرف الخواص، وبلغت العدد ديال الوحدات اللي هي اليوم في 
طور اإلنجاز ما يناهز 691 وحدة سكنية، ومن أنل نعل هاذ البرنامج 
السكني أكثر ناذبية وإعطاء دفعة قوية، تم البحث عن إمكانية منح 
تحفيزات مالئمة في مجال التعمير لفائدة املنعشين العقاريين في إطار 
مقاربة تشاورية مع القطاعات املعنية، والعمل أيضا على تعبئة العقار 
اإلنمالية  الكلفة  تخفيض  بغية  السكن،  من  الصنف  هذا  إلنتاج 
للمنتوج مع مرانعة طبعا بعض املقتضيات املدرنة في دفتر التحمالت 
للتشجيع على االستثمار في هذا النوع من السكن دون املساس بشروط 

نودة املنتوج واستدامته.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعمباآكعيلسباعي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادةعيلوزي ةعيملحت مة،

بداية نهنئكم على الثقة املولوية التي حظيتم بها بتعيينكم على رأس 
قطاع انتماعي مهم ونشكركم على نوابكم القيم.

الحركي  الفريق  في  نسجل  فيه،  الواردة  التوضيحات  مع  وتفاعال 
املالحظات واالقتراحات التالية:

أوال، نعتبر أن السعر املرتفع للسكن املونه للطبقة املتوسطة يشكل 
القدرة  تدني  يقابل  فارتفاع األسعار  البرنامج،  أمام نجاح هذا  عائقا 
الشرائية لهذه الطبقة واستقرار األنور، مما يحول دون التمكن من 
اقتناء هذا النوع من العقار، علما السيدة الوزيرة، أن الثمن املحدد في 
البرنامج هو 6000 درهم مع احتساب الرسوم، لكن ثمن بيع هذا العقار 

يتجاوز 7200 درهم للمتر مربع.

ثانيا، تقييمنا لنتائج برنامج سكن الطبقة املتوسطة، يجعلنا في 
الفريق الحركي، نؤكد أن هذا البرنامج لم يثر اهتمام املنعشين العقاريين 
السكن  مشاريع  في  االستثمار  فضلوا  إذ   ،2013 سنة  انطالقه  منذ 
االنتماعي بقيمة 250 ألف درهم الذي كان أكثر ناذبية، لهذا السبب 

كانت نتائج البرنامج متواضعة.

ثالثا، نقترح في الفريق الحركي، إطالق برنامج نديد للسكن املونه 
للطبقة املتوسطة، يتجاوز أسباب فشل البرنامج الحالي، ويرتكز أساسا 



ج676 الجريدة الرسمية للبرملانعدد812–25ربيع ابرر14412 )22دننبر20192( 

على منح تحفيزات وتمويالت عقارية، تنخرط فيه األبناك واملؤسسات 

اعتبار  بعين  وتضع  الخاص،  والقطاع  كالعمران  العقارية  العمومية 

التحفيزات املمنوحة للسكن  املالية لهذه الطبقة على غرار  القدرات 

االنتماعي مع ضرورة اتخاذ تدابير تحفيزية وضريبية لفائدة املنعشين 

العقاريين لالستثمار في هذا النوع من السكن.

رابعا، أن الحديث عن ارتفاع األسعار ووضع التمويالت ال يمنعنا من 

التأكيد على ضرورة إنتاج سكن مونه للطبقة املتوسطة بمواصفات 

نيدة وبجودة تليق بهذه الفئة وأسرها، تضع بعين االعتبار ضرورة توفر 

السكن ومحيطه على ما يتطلبه الحياة والعيش الكريمين من تجهيزات 

ومرافق، مع ضرورة محاربة بعض الظواهر غير قانونية راصة ما يعرف 

.)Noir( "بالنوار"

كهيئة  لإلسكان  الوطني  املجلس  عقد  الوزيرة،  السيدة  رامسا، 

الثانية،  استشارية وقوة اقتراحية في مجال اإلسكان والتعمير دورته 

وأصدر توصيات ورالصات في غاية األهمية، تتعلق أساسا بضرورة تبني 

مقاربة ترابية للسكنى والرفع من نجاعة التدرالت العمومية وتجويد 

مناخ االستثمار وترشيد تكلفة السكن وتوفير عرض للسكنى الئق يتسم 

فيها  بما  االنتماعية  الشرائح  لحانيات مختلف  بالجودة ويستجيب 

الطبقة املتوسطة.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شك يعيألخعيملستشاآ.

بطبيعة الحال احنا في الوزارة، اليوم كنشتغلو على البرنامج الجديد 

ديال السكن ما بعد 2020، والطبقة املتوسطة هي في صلب االهتمام 

ديالنا، إن شاء هللا احنا مستعدين أننا نمتثلو أمام لجنة الدارلية باش 

نحاولو أننا نطعمو باألفكار ديالكم هاذ البرنامج الجديد، واحنا وارذين 

بعين االعتبار نميع أيضا املشاكل اللي تيعيشها اليوم ال من الناحية 

ديال املنعشين اللي ما بغاوش ينخرطو في هاذ العملية، وال من الناحية 

ديال القدرة الشرائية ديال الطبقة املتوسطة، وإن شاء هللا، احنا رهن 

اإلشارة باش نكون في اللجنة باش نهضرو أكثر على هاذ املشكل ديال 

السكن ما بعد 2020، السيما بالنسبة للطبقة الوسطى.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة  بدون صفيح،  برنامج  تقييم  موضوعه  الثالث،  والسؤال 

ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيلحمادعفاتحي:

يلسادعيل ئيس،

يلسابةعيلوزآيء،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

يلسادةعيلوزي ة،

السؤال سبقكم للوزارة في عهد سلفكم، أنتما نئتم للوزارة نتمنى 
لكم التوفيق في املهام، والسؤال طرح السنة املاضية والتي قبلها والتي 
قبلها، يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح، البد من التقييم، اليوم 15 

سنة، سنة 2020 هي سنة الوصول إلى نهاية البرنامج.

حقق  البرنامج  تنعرفو  واحنا  الوزيرة،  السيدة  تنسألكم  لذلك 
نجاحات، ولكن في نفس الوقت كاين تعثرات، نسائلكم السيدة الوزيرة، 
حول تقييمكم لهاذ البرنامج، ولكن في نفس ابن أشنو هي ابفاق بعد 

2020؟

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

كيحظى  اللي  السؤال  لهاذ  طرحكم  على  املستشار  السيد  شكرا 
باهتمام كبير أيضا.

فقد شكل برنامج املدن بدون صفيح، الذي أعطيت انطالقته سنة 
2004، إحدى أهم األولويات ديال العمل ديال الحكومة نظرا لظاهرة 
سكن الصفيح من انعكاسات سلبية على التنمية والتأهيل االنتماعي 

واالقتصاد بالبالد.

وقد حدد عدد األسر اللي استفادت اليوم من البرنامج منذ انطالقته 
رسميا 270000 أسرة، لكن وعلى إثر التحيينات املستمرة لعدد األسر 
فقد أصبح يهم حوالي 478980 أسرة، تتوزع على 85 مدينة ومركز 
حضري، تم إلى حد ابن إعالن 59 مدينة بدون صفيح من هذه املدن 
املعنية، ويمكن تقييم هذه الحصيلة الرقمية لهذا البرنامج إلى متم شهر 

شتنبر 2019 كما يلي:

- عدد األسر التي استفادت من برنامج هي 288419 أسرة، كما قلت.

بالبرنامج اللي هي منجزة تنتظر الترحيل هي  - عدد األسر املعنية 
39245 أسرة.

- عدد األسر املعنية بالبرنامج في طور اإلنجاز هي 40375 أسرة.

- وعدد األسر املعنية بالبرنامج في طور الدراسة هي 23753 أسرة.

البرنامج عدة مراحل  املبذولة فقد قطع  بفضل هذه املجهودات 
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تتجلى في توظيف العديد من األوعية العقارية املعبأة لصالح إنجاز 

مجموعة من البرامج السكنية، وفق مقاربة شمولية مندمجة تستهدف 

الدرل  وذات  املعوزة  االنتماعية  الفئات  هاذ  الخصوص  ونه  على 

املحدود.

ثم اعتمدنا مقاربة ربط هذه األحياء بالتجهيزات األساسية الضرورية 

الالزمة  العقارات  أيضا  تخصيص  التطهير،  وشبكة  والكهرباء  كاملاء 

واملساحات  والحدائق  الضرورية  اقتصادية  السوسيو  املرافق  إلنجاز 

الخضراء.

ومع كل هذه املجهودات اللي بذلتها الحكومة والزالت تبذلها الوزارة، 

فال يمكن إغفال ونود العديد من املعيقات واالرتالالت اللي تتوانه 

تنفيذ هاذ البرنامج، ومن أهمها هي ارتفاع عدد األسر الناتجة رصوصا 

عن التزايد الطبيعي لألسر القاطنة بهذه األحياء.

كاين أيضا تف�ضي ظاهرة تقسيم البرارك وتوسيع املدارات الحضرية، 

املعد  البرنامج  هذا  في  االنخراط  األسر  بعض  رفض  كاين  وأيضا 

الستقبالها، ثم صعوبة االستجابة لطلبات األسر املتفرعة وندرة العقار 

القابل للتعبئة.

وبالنسبة للبرنامج الحكومي اللي هو تيخص تحسين ظروف %50 

من األسر القاطنة بدور الصفيح، أي ما يعادل 60000 أسرة، تمت إلى 

حد اليوم معالجة 62% من الحاالت أي ما يعادل 37419 ديال األسر.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيلحمادعفاتحي:

هو فعال برنامج مدن بدون صفيح، برنامج وطني مهيكل مهم ندا، 

والدولة كذلك رصدت يعني نفقات كبرى ملواكبة هاذ البرنامج، وفعال 

أعطى نتائج، لكن كاين بعض اإلشكاالت اللي البد لألسف ما تمش 

الوقوف عندها في حينها، راصة ما يتعلق بازدياد عدد األسر أو ما يسمى 

"باألسرة املتفرعة".

هي  حتى  صفيح،  بدون  مدن  أنها  عنها  يعلن  التي  املدن  كذلك 

أصبحت تفرخ براريك نديدة، كذلك كاين اإلشكالية ديال تغيير معايير 

االستفادة، معايير االستفادة وغياب دليل وإنراءات موحدة فيما يخص 

التدبير الجماعي للبرنامج، تعدد املتدرلين، كاين وزارة اإلسكان، كاين 

وزارة الدارلية، كاين العمران، كاين املنتخبين، كاين نمعيات ديال 

املعنيين، كاين يعني كاين، وبالتالي كيوقع مجموعة ديال االرتالالت اللي 

ما كتخليش األمور تم�ضي.

كذلك في الوقت اللي في إطار مواكبة برنامج بدون صفيح، لجأنا بما 

يسمى بالسكن االنتماعي، سواء 140 ألف درهم أو 250 ألف درهم، 

وكذلك البقع، باإلضافة إلى البقع، هنا كتدرل بعدة عوامل بشرية، 

سواء من طرف أعوان السلطة، من طرف املنتخبين، من طرف بعض 

الجمعيات اللي ال تريد أن تشتغل في الضوء، تريد أن تشتغل في الظالم، 

وتخلق لنا مشاكل، واللي نتج عنها احتجانات راصة في الدار البيضاء 

وبعض املدن األررى.

عندنا  البيضاء،  الدار  عندنا  معروفة،  اللي  املدن  بعض  وعندنا 

الرباط، عندنا مراكش، الصخيرات، تمارة، هاذي كلها مدن اللي فيها 

إشكاالت.

كذلك املقاربة لم تحقق كل األهداف ديالها واحنا على أبواب 2020، 

لذلك من املفروض اليوم واحنا على أبواب 2020 أن نفكر في مقاربة 

نديدة، أوال من نهة لتفادي مشاكل اللي هاذ 15 سنة واحنا كنعانيو.

حتى  رلقت  واللي  درناها  اللي  االنتماعي  السكن  برامج  وكذلك 

هي متاعب فيما يتعلق بالجودة ديال السكن وفيما يتعلق بالتالعب، 

التالعب اللي كان سواء في البقع أو سواء في عدد األسر أو سواء في األسر 

املعنية.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

السكن  بخصوص  الجودة  مراقبة  موضوعه  الرابع،  السؤال 

الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  التكلفة،  املنخفض 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادةعيلوزي ة،

نعلت  التكلفة،  املنخفض  السكن  بخصوص  الجودة  مراقبة 

بعض الشركات هذه املشاريع التي فكرت فيها بالدنا، حكومتنا، بإنشاء 

وتشجيع على سكن منخفض التسعيرة والتكلفة، غير أن هذه الشركات 

لم ترد أن تشبع بقدر ما أن طموحها ولهفتها نعلت قيمة هذه األسكنة 

تضيع مع انعدام الجودة، فمن العيب أن نتجول في هذه املشاريع لنجد 

أمام سكن ال يصلح لإلنسان، شقوق، مرافق غير واضحة،  أنفسنا 

التجهيز املنزلي من كهرباء، من ماء، كلها متداعية للسقوط والسكن ال 
زال نديدا.

استقاللي  نلتمس كفريق  واليوم  املراقبة؟  متى سيتم  أتساءل  أنا 

إنشاء لجنة ملراقبة هذه املشاريع.

شكرا السيدة الوزيرة.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

مهم،  ند  هو  اللي  السؤال  على  املحترم  املستشار  السيد  شكرا 
واملرتبط بمراقبة الجودة بخصوص السكن املنخفض التكلفة.

لضمان  املقاولين  إلزام  على  الوزارة  كتحرص  الصدد،  هاذ  وفي 
الجودة والسالمة بتنفيذ مشاريع السكن االنتماعي، بما فيها السكن 
منخفض التكلفة، وفقا لدفاتر تحمالت تنص على ضرورة االستعانة 
مختبر  ثم  التقنية،  الدراسة  لتنفيذ  معتمد  أوال،  دراسات،  بمكتب 
مراقبة  ثم مكتب   )géotechnique( تقنية،  الجيو  الدراسات  لتنفيذ 

الدراسات التقنية.

عملية  وتقنين  بتنظيم  يتعلق  قانون  إعداد مشروع  هناك  أيضا 
البناء، يراعي نودة املواد املستعملة وأساليب وتقنيات اإلنجاز وشروط 
املقاوالت  وترتيب  لتصنيف  نظام  أيضا  ووضع  األوراش،  هذه  تدبير 
املتدرلة في قطاع البناء، إعداد أيضا املعايير من أنل تحسين الجودة 
والقدرة التنافسية لصناع مواد البناء وتقوية ترسانة املعايير الوطنية 
املتعلقة بمنتونات البناء، حيث اليوم تترأس الوزارة 13 لجنة تقنية 
النجارة  أيضا  ولجنة  الخزفية،  البناء  مواد  لجنة  فيها  بما  للمعايير، 

واألبواب والنوافذ، ولجنة أيضا السباكة والترصيص إلى آرره.

ضروري أننا نشير اليوم كذلك إلى أن مراقبة الجودة تخضع إلى معايير 
تتجلى في ضرورة مطابقة الوحدات املنجزة لدفتر التحمالت، حتى يتسنى 
الحصول على شهادة مطابقة التي تسلمها التمثيليات الجهوية للوزارة، 
مع العلم أن املنعش العقاري البد له من الحصول على شواهد أررى، 
كررصة البناء باش يتمكن من املشروع في عملية البناء، وأيضا كاين 
زيادة على وثائق تقنية راصة بمراقبة البناء والخرسانة وكذا ررص 
السكن، زعما عندو بزاف ديال الوثائق اللي راصو يدلي بها باش يؤكد 
بأن هذاك املبنى اللي قام به هو كيتجاوب مع املعايير اللي كاينة في دفتر 
التحمالت، باإلضافة إلى ذلك كتعمل اليوم الوزارة على إعداد رارطة 
الطريق للنهوض بقطاع السكن في أفق 2030، ومن بين مرتكزاتها تجويد 
حكامة القطاع وتحسين أيضا مناخ االستثمار العقاري، عبر التسريع 
التطبيقية  )RGC( والنصوص  للبناء  العام  بإصدار مرسوم الضابط 

للقانون املتعلق باملراقبة وزنر املخالفات.

أيضا هناك إحداث نظام قانوني منظم لإلنعاش العقاري والتعجيل 
البناء  مواد  نودة  على  املراقبة  تقوية  ثم  البناء،  مدونة  باستصدار 
املستوردة، ومرانعة أيضا دفاتر التحمالت املتعلقة ببرامج السكنى، 

وذلك لالرتقاء بالجودة واالستدامة.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

في الحقيقة احنا نكونو صرحاء بينتنا، اليوم عندما ينعدم الضمير 
الوطني فال يكفي هاذ اللجان ديال املراقبة ومكتب الدراسات، انعدام 
هاذ  ديال  الساكنة  كنحترم  وأنا  مرموقة،  شركات  اليوم  الضمير، 
املشاريع، كنستحيي نذكر األسماء، مشينا للشمال وال الجنوب وال في 
الدار البيضاء وال الرباط، هناك تضارب، كاين بعض الشركات اللي 
أضحت تضحي بكرامة املواطن، بحيث مساكن ال يقدر اإلنسان أن 
يلجها نهائيا، فين هي املراقبة؟ فين هو مكتب الدراسات؟ كل ما كثرنا من 
املتدرلين، كثرنا من الرشوة، كثرنا من البيع والشراء، كثرنا من النهب 
اللي كيخلصها هذاك الدرويش اللي ال مجال له وال حول له وال قوة إال 
البحث عن سكن يحميه من حرارة الشمس ومن قساوة البرد، احنايا 
اليوم ما تلومو حد، ولكن هذا نداء وطني كلنا نوضو نتعبأو ملحاربة 

التدليس والرشوة.

اسمح لي سيدي أشكرك وأستسمح.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

السؤال الخامس، موضوعه إدماج الصناعة التقليدية في املعمار 
املغربي، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيحمدعباباعيعم عحديب:

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلسابةعيلوزآيء،

يلسادةعيلوزي ةعويلسابةعيلوزآيءعيملحت مين،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآينعيملحت مين،

أوال، نهنئكم السادة الوزراء على الثقة املولوية ألن هذا أول لقاء 
ابني  الشفوي  السؤال  الشكر، ولبسط  نهنيكم نزيل  عندي معكم 
املتعلق بدمج الصناعة التقليدية في املعمار املغربي نظرا لعدة عوامل، 
ناحية  من  واحد  عمل  هما  واملعمار  التقليدية  الصناعة  ألن  نظرا 
التصميم من ناحية اليد العاملة من ناحية التاريخ من ناحية التراث 

والالئحة طويلة.

لهذا نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي اإلنراءات املستعجلة التي 
تنوي الحكومة اتخاذها لدمج الصناعة التقليدية في املعمار املغربي؟
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وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شكرا السيد املستشار على سؤالكم ولطرح السؤال أيضا اللي هو 
مرتبط بمدى إدماج الصناعة التقليدية في املعمار املغربي.

وفي هذا اإلطار، ووعيا منا بضرورة إبراز الهوية املعمارية املغربية 
وتكريس أيضا وتشجيع هاذ الصناعة التقليدية الوطنية، ومن منطلق 
املباني  في  التقليدية  الصناعة  وتقنيات  مواد  استعمال  في  الوانب 
2016 بين الوزارة  العمومية، تم إبرام اتفاقية في هذا الصدد سنة 
ونامعة غرف الصناعة التقليدية باملغرب والهيئة الوطنية للمهندسين 
املعماريين، تهدف إلى أوال وضع إطار شراكة تعمل على تعزيز إمكانية 
وتأثيث  وتزيين  إنجاز  في  التقليدية  الصناعة  ومنتونات  مواد  إدماج 
املعمار  رصوصية  على  الحفاظ  مع  العمرانية،  واملنشآت  البنايات 
التقليدية  الحرف  واستدامة  املغربي  العيش  وفن  األصيل  التقليدي 

كموروث ثقافي متميز، وتوفير أيضا فرص شغل مستدامة.

الحضرية  الوكاالت  على  االتفاقية  هذه  الصدد، عممنا  هذا  وفي 
تقريبا كلهم بصفتهم فاعلين محوريين ضمن املنظومة املحلية في مجال 
التعمير والهندسة املعمارية، ثم ومن نهة أررى أيضا باش نرسخو 
هذيك االستدامة الهوية املعمارية للمدن واملراكز الصاعدة املغربية 
كأداة  ومشهدية  معمارية  مواثيق  بإنجاز  الحضارية  الوكاالت  تقوم 
مرنعية لتأطير التدرالت للرفع من الجودة واالرتقاء بجمالية البنايات، 
حيث أن الحصيلة اليوم إلى متم أكتوبر 2019 تتمثل في 27 ميثاق منجز 

و27 ميثاق في طور اإلنجاز.

أيضا قمنا فيما يخص الشق الثاني من السؤال الذي يتطرق إلى 
فإن  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  باملدارس  التكوين، راصة  مسألة 
هذه املؤسسات تعتبر الحفاظ على املوروث املعماري والعمراني ضرورة 
وأيضا تتقوم من بين أهدافها األساسية اليوم قامت املدرسة الوطنية 
للهندسة املعمارية بالرباط بإحداث واحد املاستر متخصص في التراث 
املعماري وأيضا مهمته هاذ املاستر هو يخرج واحد اليد أيضا عاملة 
وواحد املهندسين يكونو تيحافظو على هاذ التراث املعماري اللي هو 

أيضا تراث المادي اللي راصنا أيضا نحافظو عليه بكل املقاييس.

كنت  راه  تقريبا  األسبوع  واحد  هذي  اليوم  فقط،  لإلشارة  وغير 
حاضرة في )ONU-HABITAT( في كينيا، وأكدت على املديرة التنفيذية 
ديال )ONU-HABITAT( أنها تدرل في البرنامج ديال املغرب املحافظة 
على التراث املعماري، واستقبلت السيدة املديرة بارتياح هاذ الطلب 
ديالنا إن شاء هللا، وغنشتغلو عليه في إطار هاذ البرنامج ديالنا اللي 

غنقومو به اليوم.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

اليوم احنا دائما كناقشو الصناعة التقليدية، وبغينا نشوفو ابثار 
ديال اليد العاملة املغربية وذيك الدهاء ديالو والذكاء ديالو والعبقرية 
تيقول  وكيف  املغربي،  املعمار  في  ومجسدة  مجسمة  تبقى  املغربية 

الشاعر: "هذه آثارنا تدل علينا".

اليوم هللا يرحم الحسن الثاني ناللة امللك، فكان هو في الخطاب 
التقيوسات وذيك  بذيك  املغربي  املعمار  تيقول راصنا نشوفو  ديالو 
الجمالية، واحنا اليوم نالسين واحنا تنشوفو هاذ الزررفة، راه من 
بعدنا ما غيبقاوش يشوفو هاذ ال�ضي، راه اليوم درلت ابلة وفقدت 
ذيك )le charme( ذيك الجمالية ديال اليد املغربية، احنا بغيناكم 
نفرضو  العمومية  الصفقات  في  بينتنا  ولو  التقليدي  الصانع  تدعمو 
ضرورة إدرال املهارة املغربية في زررفة الخشب والنقش على الزليج 
والررام، وملا ال ذيك الهندسة املغربية تكون وارية في املعمار ديالنا؟ راه 

احنا غنمشيو وما غيبقاش الخلف ديالنا يعرفنا شنو درنا.

فاليوم الصانع التقليدي باش نشجعوه ونخليوه يشتغل تيخصنا 
على األقل احنا كوزراء ندرلو �ضي ساعة ساعة ما غنرغمو حتى �ضي 
بسيطة:  حانة  �ضي  األقل  على  ولكن  ديالنا،  باألفكار  يقتدي  واحد 
الخشب املغربي، الزررفة ديال الخشب، الزررفة ديال �ضي معمار اللي 
يكون باين مغربي، باش يبقى كيتداول ونبقاو كنشوفوه من نيل لجيل.

أنا ما كنشكش فالوطنية ديالكم، ولكن راصنا نتعاونو لتشجيع 
الصانع التقليدي.

شكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

العشوائي  السكن  أحزمة  تنامي  موضوعه  السادس،  السؤال 
األصالة  املستشارين من فريق  السادة  الكلمة ألحد  املدن،  بضواحي 

واملعاصرة لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعإب يهامعشكالي:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادةعيلوزي ة،عشك يعيلسادينعيلوزي ين.



6773 الجريدة الرسمية للبرملانعدد812–25ربيع ابرر14412 )22دننبر20192( 

شك يعللساديتعيملستشاآيتعويلسابةعيملستشاآين.

يلسادةعيلوزي ةعيملحت مة،

على الرغم من البرامج املسطرة للقضاء على السكن غير الالئق وفي 
ظل العجز الحكومي عن حل هذه اإلشكالية مع تنامي السكن العشوائي 
السكن  تنامي  ملوانهة  سياستكم  حول  نسائلكم  املدن،  بضواحي 

العشوائي بضواحي املدن؟

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلنابة على السؤال.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شكرا السيد املستشار املحترم على سؤالكم والذي هو مرتبط بتنامي 
أحزمة السكن العشوائي بضواحي املدن.

تنامي  ملوانهة  املتبعة  السياسة  يخص  وفيما  الصدد،  هذا  وفي 
أحزمة السكن العشوائي كتهدف اإلستراتيجية املتبعة في هذا اإلطار إلى 

احتواء الظاهرة من رالل:

السكن  من  النوع  هذا  بها  ينتشر  التي  األحياء  في  التدرل  أوال، 
ومعالجة وضعيتها، وذلك عن طريق تسوية وضعيتها التعميرية وأيضا 
إدمانها بالنسيج الحضري ثم تزويدها بالتجهيزات األساسية وتجهيزات 
القرب، من حيث أن كنواكبو هاذ السكن العشوائي بضواحي املدن 
بإنجاز أشغال الطرقات، كاين الساحات العمومية واملساحات الخضراء 

وأيضا املرافق العمومية وشبكة تطهير السائل إلى آرره.

ومن نهة أررى، اعتمدنا مقاربة وقائية واحد املقاربة وقائية تترتكز 
على تهيئة عقارات طموحة تتما�ضى واإلمكانيات املادية للساكنة التي 

تتجه عادة إلى هذا النوع من السكن.

وباإلضافة إلى ذلك فإنه يتم في نفس الوقت العمل على تطوير آليات 
ووسائل املراقبة للحد من انتشار السكن غير الالئق.

وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة أنه تم مؤررا إصدار دورية مشتركة 
رقم 17.07 بين وزارة الدارلية وإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
وسياسة املدينة بشأن تفعيل القانون 66.12 املتعلق بمراقبة وزنر 

املخالفات في مجال التعمير والبناء.

املكتسبات  من  العديد  تحقيق  تم  فقط  الجهود  تظافر  وبفضل 
في مجال محاربة السكن غير الالئق بكل أنواعه. ففيما يتعلق بدور 
الصفيح، فقد حقق برنامج مدن بدون صفيح أيضا نتائج–كما قلت 
توانه  التي  الكبيرة  اإلكراهات  رغم  ابن،  حد  إلى  مهمة  سابقا–ند 

تنفيذه.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك ي.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعيب يهامعشكالي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

دور  في  تعيش  أسرة  ألف  من120   50 معالجة  إلى  السعي  أوال، 

الصفيح في أفق سنة 2021؛

األسر  من  االقتصادي  للسكن  الولوج  في  الراغبين  تمكين  ثانيا، 

الفقيرة من تمويالت مدعمة وفق معايير محددة؛

ثالثا، تقليص العجز السكني من 400000 إلى 200000.

املالحظ أنه رغم كون عدد سكان مدن الصفيح انخفض بشكل 

نسبي بفضل مجموعة من البرامج التي تهدف للقضاء على هاذ النوع 

من السكن، ففي الكثير من الحاالت السيما في املدن الكبرى يتم بناء 

مشاريع إعادة اإلسكان في ضواحي املدن أو يتم بناؤها في بعض األحيان 

في الجماعات القروية املحيطة باملدينة.

السيدة الوزيرة،

املدافع األول لهاذ الشريحة من املواطنين هو سيدنا هللا ينصرو، 

في أي رطاب ما كينساش هاذ الشريحة من املواطنين، في أي رطاب 

يتطرق لهاذ الشريحة من املواطنين، بالسكن الالئق والعيش الكريم.

هاذ اإلروان كلهم مستشارين تنشكركم اللي تدرلو في هاذ.. كلهم 

محامون ديال هاذ املواطنين، البد راص تعرفي واحد القضية السيدة 

الوزيرة، بأن هاذ السكن االنتماعي أو السكن االقتصادي ديال هاذ 

اللي تيتبنى دابا في طور اإلنجاز من العمارات، راه ما تيستافدوش منو 

دور الصفيح، الحقيقة راه هي هاذي، راه ما تيستافدوش منو، تيجيو 

هما  حتى  فيه،  تيسكنو  آررين  محالت  في  الكرا  قاهرهم  مواطنين 

مواطنين ما�ضي تنكرهم، حتى هما مواطنين مغاربة، ولكن شوفو بواحد 

النوع آرر في هاذ السكن لهاذ املواطنين، عملنا تجربة، نعطيك واحد 

املثل في الصخيرات تمارة، عملنا تجربة ديال البقع األرضية ودرنا فيهم 

السكن املزدوج، نوج ديال العائالت في السكن ونجح مزيان.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.
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يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

كنظن بأن اليوم احنا مطالبين في نهاية هاذ البرنامج اللي غيسالي في 
2020 باقي لو غير عام ويسالي، 2020 راصنا أيضا نوقفو ونقيمو هاذ 
البرنامج هذا ديال السكن ما بعد 2020 فيما يخص 140000 درهم 
وال 250000 درهم ضروري أننا نوقفو على بعض املسائل اللي راصنا 

نعيدو فيها النظر، هاذي من نهة.

للجنة ونديرو  أيضا احنا مستعدين باش نجيو  من نهة أررى، 
معكم يوم درا�ضي حول هاذ البرنامج هذا، وكنظن أيضا بأن اليوم حتى 
احنا كحكومة أول املحامون اللي راصنا نحاميو على هاذ البرنامج هذا 
كحكومة وكمواطنين أيضا، اليوم هاذ البرنامج هذا بين بأنه العجز 
هبطناه تقريبا ألكثر من 50% اليوم، إذن كاين بعض املكتسبات اللي ما 
رصناش احنايا ندوزو عليها ونمرو عليها مر الكرام، ولكن كنقول اليوم 
بأن كاين بعض املسائل اللي راصنا نشتغلو عليها واحنا فالتقييم ديالنا 

نخرنوها وغنشتغلو عليها إن شاء هللا في البرنامج ما بعد 2020.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

القروي،  بالعالم  البناء  ررص  إعطاء  موضوعه  السابع  السؤال 
لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيلبكوآي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادةعيلوزي ة،

سؤالي: ما هي التدابير واإلنراءات التي ستتخذها وزارتكم من أنل 
التعجيل واإلفراج عن ررص البناء في الوسط القروي واملراكز القروية 

التي تعرضت للرفض؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شكرا السيد املستشار على وضعكم لهذا السؤال وطرحكم.. هاذ 
من  مجموعة  على  قصوى  أهمية  وكيكت�ضي  ونيه  ند  هو  السؤال 

املستويات.

القروي،  الوسط  في  البناء  ررص  إعطاء  موضوع  يخص  فيما 
وضعت الوزارة مسألة البناء والتعمير في الوسط القروي ضمن أولويات 
برنامجها، وذلك انسجاما مع التونيهات امللكية التي ما فتئت أن تؤكد 

على ضرورة إيالء العناية بالوسط القروي.

ال بد أننا نشيرو اليوم أن الغاية من إقرار ررصة البناء في الوسط 
القروي تتجسد أوال في التحقق من مدى احترام عملية البناء ملضامين 
وثائق التعمير اللي غتغطي هاذ املجاالت والنصوص القانونية الجاري بها 
العمل من نهة، وكذا الحرص وكشرط وكنأكد على الحرص على سالمة 
ساكنة هذه املناطق من رالل توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة 

بتحقيق هذه الغاية من نهة أررى.

وفي سياق تبسيط هذه املسطرة ديال الررص في العالم القروي 
على  االستثناءات  بعض  إقرار  تم  الوطني،  التراب  كافة  على مستوى 
الشروط والضوابط املتعلقة بمنح ررص البناء في هذا الوسط، وذلك 
في حالة عدم توفر شرط الهكتار الواحد يجوز لرئيس مجلس الجماعة 
مساحة  بلغت  مهما  البناء  ررصة  منح  مختصة  لجنة  موافقة  بعد 
القطعة األرضية، شريطة أن تتأكد أن البناء املزمع إقامته ال تترتب 

عليه عمليات عمرانية متفرقة.

املتعلقين  الشرطين  من  باستثناء  الترريص  يمكن  كما  أيضا 
باملساحة أو بالحد األق�ضى للعلو ديال املبنى، وذلك بعد موافقة اللجنة 

السالفة للذكر.

البد كذلك أن نشير أن بغية تسهيل الحصول على ررصة البناء 
بالوسط القروي، قامت الوزارة بإعداد مشروع دورية نديدة تتضمن 
العديد من التدابير الرامية إلى إضفاء املزيد من املرونة فيما يخص 
ثم  القروي،  بالوسط  البناء  ررص  على  الحصول  مسطرة  تبسيط 
التسريع بإرراج مختلف الررص املتعلقة بالتعمير، ومن بينها ررصة 
البناء في أنل معقول، حيث عملت القطاعات الحكومية املعنية على 
إدرال تعديالت هامة على ضابط البناء العام الجاري به العمل، تتمثل 
في مرانعة أيضا بعض اإلنراءات املعتمدة التي أبانت عن محدوديتها، 
وذلك بغرض تبسيط املساطر واحترام ابنال عند دراسة ملفات طلبات 

الحصول على الررص.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادعمحمدعيلبكوآي:

شك يعيلسادةعيلوزي ة.

هاذ ال�ضي اللي قلتي كل�ضي مزيان، ولكن األمر ما يزال على حاله، 
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وكيفما كان الحال أنا أشكركم على الجواب، والذي سمعناه كثيرا من 

الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على هذا القطاع، وحيث أننا نطرحه 

من نديد وطرحنا هذا املوضوع عدة مرات، دليل على أن ررص البناء 

بالعالم القروي تعرف مشاكل وتعقيدات حقيقية، ودليل كذلك على 

أن الحكومة والحكومات السابقة لم تنجح إليجاد الحلول وتبسيط 

مسطرة الررص في العالم القروي واملراكز القروية.

ورغم كل املجهودات التي بذلت، ويجب أن نقر بها نميعا، إال أن 

هناك إحساس سلبي لم يسبق له مثيل لدى الساكنة في هذا املجال، 

ألنهم يعتبرون أن أحد حقوقهم الدستورية يحرم منها باسم القانون.

االحتقان  عناصر  أحد  الوزيرة،  السيدة  يشكل،  أصبح  املوضوع 

االقتصادية  تداعياته  بفعل  الوزيرة،  السيدة  وأرطرها،  االنتماعي 

واالنتماعية على الوضعية ديال هاذ الساكنة.

مازال تعامل، السيد الوزيرة، اإلدارة مع طلبات ررص البناء في 

مع  التعامل  من  البد  ومؤارذات  انتقادات  محل  القروي،  الوسط 

القوانين واألنظمة الجاري بها العمل بما يضمن حقوق املواطنين في 

الحصول على ررص البناء بسهولة ويسر والعمل على توفير الشروط 

والظروف الالزمة لذلك، وراصة في املراكز القروية والجماعات القروية.

تخضع  التي  املناطق  في  الوزيرة،  السيدة  البناء،  ررص  إلزامية 

أن  يمكن  ال  باملدن،  املحيطة  واملناطق  العقارية  السوق  لضغوطات 

أطالبكم  فإني  وبالتالي  القروي،  العالم  مجموع  على  سلبا  ينعكس 

السيدة الوزيرة، أن تتعامل إدارتكم مع روح القوانين املنظمة للبناء 

كل  بمقتضياته، وعدم إرضاع  الحرفي  التشبث  بدل  الوسط،  بهذا 

على  الحفاظ  الضروري  من  كان  إذا  إال  الررصة  إللزامية  الجهات 

التوازنات العقارية واالقتصادية للمنطقة املذكورة.

كما أطالبكم، السيدة الوزيرة، بتقييم حقيقي للمشاكل التي يعاني 

منها سكان العالم القروي من نراء هذه التعقيدات املسطرية وراصة 

األسباب املوضوعية وراء الرفض، ألن هناك بعض الرفض غير مفهوم 

وغير منطقي.

لذلك فاملشكل أصبح بالنسبة لنا، نعطيك مثل بسيط، الجماعة 

التي أترسها 4% فقط من الررص اللي تعطات، 70 ررصة، 70 طلب، 

4 ديال الررص فقط، هذا دليل واضح أن هناك مشكل يجب حله 

السيدة الوزيرة.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب فيما يتبقى من التوقيت.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

يلسادعيملستشاآعيملحت م،

قمنا احنا بالعمل ديال التقييم ديال عدد الررص اللي هي وصلت 
عندنا واللي قمنا بالتعامل معها باش نشوفو أشنو واقع.

أنا عندي رقم واحد آرر، في ذاك ال�ضي الطلبات اللي ناتنا ديال 
الررص اللي كتطلع لنا من عند )les agences urbaines( راه أكثر أقول 
أكثر من النصف فيها ما كيهضرش على اإلقصاء، كاين مشاكل وحدة 

أررى، donc ذاك املشكل ديال اإلقصاء ممطروحش.

 les demandes( ثانيا، شفنا عدم ضبط املعلومة فيما يخص هاذ
d’autorisation( أو ال هاذ الطلبات ديال الترريص، وبالتالي احنا قمنا 
بوضع واحد الهاتف األرضر باش نوصلو املعلومة دغية للناس اللي 
بغاو ياردو املعلومات على هاذ طلب الررص بالنسبة للعالم القروي، 

وغنوقفو على هاذ ال�ضي بطبيعة الحال في البرنامج ديالنا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

السؤال الثامن، موضوعه تقييم برامج اإلسكان باملغرب، الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي، لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيلطابعيلبقالي:

شك يعيلسادعيل ئيسعيملحت م.

يلسادةعيلوزي ةعيملحت مة،

هي  وعما  باملغرب؟  اإلسكان  لبرامج  تقييمكم  هو  عما  نسائلكم 
اإلستراتجية ابنية للحكومة لتقليص العجز السكني ببالدنا؟

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شك يعيلسادعيملستشاآعيملحت مععلىعط حكمعلهذيعيلسؤيل.

الوصية  الوزارة  هذه  رالل  من  الدولة  عملت  الصدد  هذا  وفي 
على القطاع على فتح أوراش مهمة، تروم محاربة الهشاشة والسكن 
العشوائي وتقليص أيضا العجز السكني وتوفير سكن الئق يستجيب 

لحانيات املواطنين.

وفي هذا اإلطار، يمكننا الحديث عن ثالثة برامج اليوم سكنية مهمة 
إعطاء  أنل  من  العقاريين،  املنعشين  مع  الدولة  تتعاقد من راللها 
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دفعة قوية لقطاع السكن، وذلك من رالل منحهم تحفيزات ضريبية، 
فأعطيت االنطالقة منذ سنة 2008 وأيضا 2010 لبرنامجين سكنيين: 
والثاني   ،140000 هو  اللي  التكلفة  املنخفض  بالسكن  راص  األول 
وفي   ،250000 فئة  من  انتماعية  وحدات سكنية  إلنجاز  مخصص 
سنة 2013 تعززت هذه املجهودات باقتراح ملنتوج سكني نديد مونه 
للطبقة املتوسطة، بحيث أن اليوم فاش تنتكلمو على اإلستراتيجية 
الحالية باش نقصو من العجز السكني ولتوزيع أيضا العرض السكني 
وتنويعه كما وأيضا )la qualité( ديالو، فقد تم اتخاذ إنراءات وتدابير 

نديدة لتحسين هاذ املنتوج.

ونذكر على سبيل املثال برنامج السكن االنتماعي ديال 250000 
درهم في الوسط القروي، فقد تم برسم قانون املالية لسنة 2019 
وذلك  درهم   250000 ديال  االنتماعي  السكني  البرنامج  هاذ  تعديل 
بتقليص سقف وحدات السكن الوانب إنجازها في الوسط القروي، 
حيث انتقلنا من 500 إلى 100 وحدة سكنية على األقل، وذلك الستهداف 
الفئات االنتماعية القروية الفقيرة والحد من العجز السكني في هذه 

املناطق.

كما تمت مرافقة أيضا هاذ البرنامج بدفتر تحمالت راص يراعي 
الخصوصيات املعمارية والتقنية واملعطيات الهندسية والخصوصيات 
الدفعة قوية لالستثمار فيما يخص  بإعطاء  أيضا  ثم قمنا  املحلية، 
أيضا  الوزارة  أو  اإلدارة  وتعمل  املتوسطة،  للطبقة  املونه  السكن 
ناهدة في إطار السكن التشاركي والتضامني على تأطير وتونيه ومواكبة 

التعاونيات والجمعيات والوداديات السكنية.

مكنت نميع هاذ البرامج املدعومة باإلصالحات واملواكبات من بلوغ 
الهدف الرئي�ضي وهو رفض العجز السكني الذي وصل ابن إلى ما يقرب 
400000 وحدة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع رارطة الطريق للنهوض 
بقطاع السكن بناء على تونيهات عامة ترسم معالم القطاع في أفق 

.2030

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيل حمانعيلدآي�ضي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسابةعيلوزآيء،

يلسادةعيلوزي ة،

أرويتيعيملستشاآيت،

إروينيعيملستشاآين،

أنا بدوري السيدة الوزيرة تنهنئكم على الثقة املولوية وتنتمنى لكم 

إن شاء هللا النجاح في هذا القطاع اللي هو قطاع كبير ندا وتنتمنى 
كذلك من الشركاء، رصوصا القطاعات األررى، أنها تعاون معكم، ألن 
هذا القطاع ديال الجميع وباش يمكن لنا نخلقو واحد السكن اللي هو 
هاذ الشريحات االنتماعية اللي تتسناه كنتمنى أنه يكون واحد التعاون 

نميعا ال منتخبين وال شركاء آررين.

نسجل أن أهم إشكالية عرفتها مختلف برامج اإلسكان هو ونود 
ارتالالت على مستوى منظومة الدعم العمومي، لذا نقترح مرانعتها 
لتستهدف الفئات املستحقة واملجاالت األكثر رصاصا، وفي هذا اإلطار 

نالحظ تمركز مختلف األوراش السكنية في بعض الجهات دون غيرها.

ولتحقيق العدالة الجهوية املجالية نقترح توسيع مجاالت االستفادة 
رغم حجم االستثمارات العمومية املخصصة ملحاربة السكن غير الالئق 
في إطار برامج مدن بدون صفيح، نسجل محدودية النتائج والفشل في 

الوصول إلى هدف بلوغ 85 مدينة بدون صفيح.

في هذا اإلطار نقترح االبتعاد عن االستغالل السياسوي واالنتخابي 
لقاطني دور الصفيح وكذلك نقترح تغيير مقاربة وكيفية معالجة هذا 
 2017-2016 سنة  برسم  للحسابات  األعلى  املجلس  فتقرير  امللف، 
كشف مدى فشل برامج السكن االنتماعي في إطار محاربة دور الصفيح 

واملساكن ابيلة للسقوط بسبب رفض القاطنين بهذا املنتوج.

لذوي  املونه  للسكن االنتماعي  بالنسبة  الوزيرة،  السيدة  ثالثا، 
 1.2 الدرل املحدود ساهمت برامجه في تقليص العجز السكني من 
مليون وحدة إلى 400000 وحدة ما بين 2002 و2017 كنتيجة حتمية 
لتعبئة العقار العمومي ومنح تحفيزات ضريبية ضخمة قدرت ب 26.5 

مليار درهم ما بين 2008 و2017.

وبالنسبة للدعم املالي العمومي املقدم في إطار السكن االنتماعي، 
منحه  دون  االقتناء  في  الراغبين  لألشخاص  مباشرة  منحه  نقترح 
للمنعشين العقاريين كما هو معمول به حاليا، كما ننبه الحكومة إلى 
ضرورة احترام دفاتر التحمالت وإعطاء األهمية الالزمة لجودة السكن 

االنتماعي.

رابعا، نسجل غياب سياسة سكنية قروية إسوة إلى هاذ ال�ضي اللي 
سمعنا منكم حاليا، نتمناو لكم التوفيق، إن شاء هللا، به ألن املجال 
القروي كذلك راص تكون عنده واحد البرامج، تنتمنى هاذ التعديل 
اللي درتو في هاذ امليزانية يحظاو به الجماعات القروية، باش حتى هم 

كذلك يجاوبو على هذا الخصاص هذا.

في األرير ضرورة مرانعة منظومة الحكامة باملؤسسات العمومية 
النجاعة  يضمن  بما  الحضرية  والوكاالت  العمران  راصة  العقارية، 
والفعالية في عملها، وال نن�ضى السيدة الوزيرة، العالم القروي راصو 
واحد الطريقة ديال الترريص لهاذ الناس اللي تيطيحو الديور ديالهم 
في املناطق النائية وفي املجال القروي، راه الناس تيطيحو ما تيلقاوش 
ترريص باش يعاودو يسكنو، ألنه ما كاينش �ضي قانون اللي تينظم هاذ 
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ال�ضي.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة فيما تبقى من توقيت.

يلسادةعوزي ةعإعديبعيلت يبعيلوطنيعويلتعمي عويإلسكانعوسااسةع
يملديجة:

شك يعيلسادعيملستشاآعيملحت م.

ما بقاش الوقت بزاف، ولكن اللي يمكن نقول اليوم احنا واعيين 

بهاذ اإلشكالية اللي كاينة فيما يخص العدالة املجالية، واحنا واقفين 

على أن كل نهة، نهة، تأرذ حقها في هاذ املشروع ديال السكن الالئق 
ما بعد 2020، وإن شاء هللا غيكون..، احنا بدينا االشتغال باش نكون 

معكم واضحة، ومن دبا 6 أشهر غادي تكون عندنا واحد الرؤية كاملة 

على كيفاش أن هاذ القطاع هذا يتجاوب مع متطلبات الساكنة، السيما 

من رالل السكن الالئق.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نشك عيلسادةعيلوزي ةععلىعمساهمتهاعيلقامة.

وننتقل إلى السؤال املونه لقطاع العدل، وموضوعه رؤية الوزارة 

لكتابة الضبط في ضوء إصالح منظومة العدالة، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

يلسابةعيلوزآيء،

في الحقيقة كتاب الضبط لبنة أساسية في سير املحاكم املغربية، 

كتاب  بحيث  وتشريعاتها،  املغربية  املحاكم  في  أساسيين  ويعتبرون 

الضبط هذه الفئة تشتغل قبل الجلسة ورالل الجلسة وبعد الجلسة.

سؤال الفريق االستقاللي يقول بأن هناك شح بخصوص التنظيمات 

التشريعية في هذه الفئة، بحيث الوزارة أغفلت هذه الفئة في قوانينها 

األساسية، حتى يصبح لهم قانون راص للتحفيز والتشجيع.

شكرا السيد الوزير.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعمحمدعبجعبدعيلقابآعوزي عيلعدل:

شك يعيلسادعيل ئيس.

لهذه  بالنسبة  املحترم، راصة  املستشار  السيد  هناك شح  ليس 

الفئة.

فعال كما تفضلتم، كتابة الضبط مكون أسا�ضي في العملية القضائية 

دارل املحاكم، وبالتالي ال يمكن تصور إصالح منظومة العدالة في غياب 

إصالح كتابة الضبط واالعتناء بأطر وموظفي كتابة الضبط انتماعيا 

وماليا ووظيفيا، فهذا نهاز مهم وحاضر بقوة في مختلف مراحل العمل 

القضائي من إعداد القضايا وسريانها أمام املحاكم إلى ما بعد إصدار 

األحكام.

ووعيا باألهمية واملكانة اللي عند كتابة الضبط، هذه الحكومة في 

13 سبتمبر 2018 أصدرت مرسوما يعدل مرسوم 14 دننبر 2011، 

وهذا املرسوم ناء بالعديد من املكتسبات ومن الحقوق التي ميزت هذه 

الفئة، نظرا لألدوار اللي تتقوم بها في العملية القضائية ومكنتها من 

العديد من الحقوق اللي كتشمل نظام الترقي والتعويضات واألعمال 

االنتماعية إلى غير ذلك السيد املستشار املحترم.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

يملستشاآعيلسادععبدعيلسالمعيللباآ:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعيلوزي ،

كنشكركم على التوضيحات، وكان ضروري ندا هاذ التدرل ديالكم 

وهاذ التوضيح لتحفيز هذه الفئة وتشجيعها، والفريق االستقاللي ال 

يخامره شك في مدى العناية التي ستبذلها وزارتكم لهذه الفئة ولجميع 

الفئات التي تعاني–كيف عبرت قليال–من الشح، فاملغرب يتسع لجميع 

أبنائه وينصف نميع أبنائه، سيما إذا كان األمر يتعلق بالسيد الوزير، 

نظرا لطيبوبته ولوطنيته، أظن أنه سوف لن يبخل.

غير أن الفريق االستقاللي ال زال يؤكد أن هذه الفئة تعاني الكثير 
وتستحق كل تشجيع وتنويه، حيث دون هاذ الفئة سوف لن يكون 

فعال سير عادي للمحاكم، فالرناء املزيد من العناية حتى تشمل نميع 

للمحكمة،  املساعدين  أو  الكتاب  أو  الضبط  كتاب  األصناف، سواء 

كلها اليوم مع الزيادة في األسعار مع السكن ومع ومع، املتطلبات كثرت 

واملانضة بقات محدودة، فاملزيد من العناية وكلما اعتنينا بهذه الفئة 

نعتني بسلك القضاء بصفة عامة.

شكرا السيد الوزير.
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يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيلعدل:

شكرا السيد املستشار على هاذ التوضيحات اإلضافية، لكن املانضة 

لم تبق محدودة، ألن املرسوم اللي تكلمت عليه نا أساسا، وهاذي 

غير في 2018، للرفع من األنرة الشهرية ألطر وموظفي كتابة الضبط 

الحصيص  من  والرفع  الخاص  الحساب  تعويضات  من  واالستفادة 

من  االستفادة  إلى  باإلضافة   ،%36 إلى  الدرنة  في  للترقية  القانوني 

املباريات املهنية إلدماج حاملي الشهادات، وأيضا التنصيص في نفس 

املرسوم على إلزامية التكوين األساس والتكوين املستمر، وال أتحدث 

على املؤسسة املحمدية لألعمال االنتماعية لقضاة وموظفي العدل، 

التي توفر قروض السكن املدعمة، باإلضافة إلى التعويض عن املرض 

ومنح التقاعد والحج والنقل الوظيفي إلى غير ذلك من املكاسب.

لكن معكم الحق كل فئات املوظفين تستحق املزيد لكي تنمي قدراتها 

التنظيم  لقانون  مرانعتنا  عند  فنحن  لذلك  واإلدمانية،  الشرائية 

القضائي في ضوء األحكام ديال املحكمة الدستورية، سنراعي كل ما 

تفضلتم به لتعزيز مكانة هذه الفئة دارل السلك القضائي ودارل 

منظومة العدالة السيد املستشار املحترم.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

نشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.

وننتقل للسؤال األول املونه لقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

وموضوعه تأهيل وإصالح وتشجيع مدارس التعليم العتيقة باململكة، 

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 

السؤال.

يملستشاآعيلسادعنبالعيألندلو�ضي:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعوزي عيلدولة،

يلسادينعيلوزي ين،

يلسادعيلوزي ،

اعتبارا لألدوار املهمة التي تقوم بها املدارس العتيقة نسائلكم عن 

اإلنراءات التي قمتم والتي تنوون القيام بها كذلك لتأهيل وإصالح هذه 

املدارس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلنابة على السؤال.

يلسادعأحمدعيلتوفاقعوزي عيألوقافعويلشؤونعيإلسالماة:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

يلسادعيل ئيسعيملحت م،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآونعيملحت مون،

التعليم العتيق–كما قلتم–مؤسسة وإرث ومجال له تاريخه وله 
حاضره ويرجى منه رسالة متميزة في املستقبل، لهذه األسباب فإن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية الوصية على هذا التعليم قامت بأمور 
االعتمادات  تطوير  األمور  هذه  من  أررى،  بأمور  وستقوم  تعلمونها 
ابن   ،2004 في  درهم  املاليين   3 كانت  منذ  التعليم  لهذا  املخصصة 
والحمد هلل 359 مليون درهم وال تكفي، تطورت شبكة املدارس من 114 
إلى 209 علما بأننا أعدنا ترتيب األمور، يعني ميزنا الكتاتيب عن املدارس 
التي تدرس األطوار املتناسبة مع القوانين التي صدرت فيما بين التعليم 

العتيق والتعليم العمومي، يعني املالءمة.

ثالثا، تأطير هاد القانون وهذه من األمور األساسية اللي ارتص بها 
املغرب كله، وهي أمام العالم وكل�ضي، العالم اإلسالمي يتطلع إلى �ضيء 

من هذا التأطير القانوني وإعداد النصوص املالئمة للتدريس.

رابعا، االستفادة من نظام بيداغوجي وتقويمي نعل معدل النجاح 
ال يقل في نميع املراحل عن %75.

 193 العام  هاد  قدرها  تحفيزات  األحرار  ملؤطريه  تقدم  رامسا، 
مليون درهم بمكافأة ما بين 1000 و4000 درهم.

سادسا، يستفيد البرنامج من تكوين مستمر.

سابعا، يستفيد من دعم انتماعي للطلبة قدره 65 مليون درهم.

ثامنا، يخول للناجحين شهادات وطنية.

تاسعا، تمت إعادة هيكلة نامعة القرويين.

وتجويده،  اإلصالح  هذا  متابعة  ستواصل  تعلمون  كما  والوزارة 
علما بأن التعليم العتيق هو مرحلة وفي مرحلة قد تستمر 10 سنوات 
للوصول فيه إلى ما ينبغي أن يكون في الحقيقة من املالءمة ومن الدعم 

ومن التنظيم القانوني، مزيد من التنظيم.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين.

يملستشاآعيلسادعنبالعيألندلو�ضي:

شك يعيلسادعيلوزي ععلىعهذهعيلتوضاحات.

في الحقيقة املجهودات هي بادية، كاين مجهودات بذلت ونثمنها، 
بهذا  قامت  اللي  الحكومة  من  الساهرين  نميع  ونشكر  ونشكركم 
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املجهود، لكن السيد الوزير كما أشرتم في كلمتكم هذا قطاع حيوي، 
قطاع مهم، واملجهودات اللي دارت رغم األهمية ديالها لكن ما زال نحس 
أنه كاين نقص أو ال كاين أمور راصها تنجز ألنه ال يمكن تطوير القطاع 

بدون اهتمام بالعمود الفقري لهذا القطاع وهو العنصر البشري.

فالحديث عن التعليم العتيق نتحدث عن أساتذة التعليم العتيق، 
هذه القضية ديال املكافآت الجزافية ربما السيد الوزير سبق أن أثرنا 
هذه القضية في اللجنة، ونصر عليها أعتقد فيها نوع من التهرب، مشينا 
التهرب، هاذ األساتذة  بدل األنر كنوع من  سميناها مكافأة نزافية 
رغم الدور وانتوما شرتو في الجواب السيد الوزير بأنه كاين مالءمة مع 
التعليم العمومي، كنلقاو املالءمة في الشواهد وفي التكوين وفي ساعات 
التدريس، ولكن ما كاينش مالءمة على مستوى األنر، إذن كاين نوع من 

الحيف لهذه الفئة.

هذه الفئة محرومة من التقاعد، محرومة من التغطية الصحية، 
فهاذ األمور السيد الوزير، نعي نيدا ونحن نطرح السؤال بأنه كانت 
بأننا  التزامات مالية مهمة يجب أن ترصد لهذه األمور، ولكن نقول 
راصنا هاذ الورش رص يتفتح، ألن هاذ الفئة تستحق وهاذ القطاع 

الذي تشرف عليه قطاع حيوي ويستحق هاذ العمل.

إشارة أررى ومشكل آرر، بالنسبة لهاذ املكافآت، السيد الوزير، 
غالبا ما تتأرر، دبا عندهم هاذ 3 األشهر غالبا 3 األشهر األريرة في السنة 
تيوقع عندهم نوع من التأرر، ونعلم نيدا بأن كاين ناس من األساتذة 
ومالية،  عائلية  التزامات  عندهم  أسر،  عندهم  املهمة  بهاذ  املكلفين 
فبالتالي يجب اإلسراع أو على األقل االلتزام بذاك ابنال ديال الشهر 

اللي تتعطى لهم هاذ املكافأة.

ثم كاين مسألة أررى بالنسبة للتالميذ ديال التعليم العتيق واملنح، 
150 درهم في الشهر، السيد الوزير، أعتقد أنه ليست باملبلغ اللي ممكن 

أنه فعال يتكفل ولو بالحد األدنى من الحانيات ديال هاذ التالميذ.

لهؤالء  بالنسبة  الصحية  التغطية  غياب  قضية  أررى  مسألة 
التالميذ.

كاين القضية ديال املنحة رغم هزالتها بالنسبة للكتاتيب القرآنية ال 
يستفيدون منها، ونعطيكم حاالت، السيد الوزير، مثال تتلقى في نفس 
مدرسة التعليم العتيق تيكون كتاب كرافد من روافد هاذ املدرسة وفي 
نفس الدارلية أو املكان نجد تلميذين، واحد في املدرسة ديال التعليم 
العتيق وابرر في الكتاب القرآني، األول يستفيد من املنحة وابرر ال، 

فبالتالي نطالبكم السيد الوزير في النظر في هذا املوضوع.

وشكرا السيد الرئيس.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيألوقافعويلشؤونعيإلسالماة:

يلسادعيملستشاآعيملحت م،

ما كاينش تهرب وال تملص وال �ضيء من هذا. أنا قلت بأن هذا واحد 
التعليم ناي من واحد الوضعية باش يم�ضي لوضعية أررى كيخصو 
مدة، ألنه لكون اعطيناه لكم شخصيا باش تقول لي كيفاش يمكن لي 
ندمج هاذوك الناس اللي تماك في الوظائف راه ما غاديش تلقى لي الحل.

فلذلك احنا كنتعاملو معه بما ينبغي ال من ناحية التالميذ والسن 
ديالهم وال ومن ناحية الجهات الحرة اللي تتقوم به، وتنحافظو عليه 
بأن  نتفقو  فيه، ولكن  احنا ماشيين  ديالو،  وتنحافظو على األساس 

القضية ما فيها ال تهرب وال �ضيء من هذا القبيل.

هاذيك املنحة ديال 150 درهم ما تيتلقوهاش التالميذ ديال التعليم 
العمومي، كاين امتيازات كثيرة، ثم راه تتعطى للمؤسسات واحد العدد 
ديال االمتيازات باش يكونو دارلية إلى غير ذلك، كيتمتع بأمور ال يتمتع 

بها الناس في التعليم العمومي، فلذلك احنا ماشيين فيه.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

للقيمين  املادية  الوضعية  تصحيح  موضوعه،  الثاني  السؤال 
الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  واألئمة،  الدينيين 

الدستوري الديمقراطي االنتماعي لتقديم السؤال.

يملستشاآعيلسادعيمللوبيعيلعابدعيلعم يني:

شك يعيلسادعيل ئيس.

يلسادعوزي عيلدولة،

يلسادعيلوزي ،

يلساديتعويلسابةعيملستشاآين،

يلسادعيلوزي ،

نحن نعلم على أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تسهر على 
النهوض بأوضاع القيمين الدينيين.

كذلك، السيد الوزير، نحن على علم تام باملجهودات التي تقوم بها 
وزارتكم من أنل إدماج هاذ الفئة ومن أنل تحسين الوضعية املادية 
أن  هو  إليه  التنبيه  يجب  ما  الوزير،  السيد  لكن،  لها.  واالنتماعية 
املجهودات التي تقوم بها وزارتكم تجاه هذه الفئة ال تتناسب وال تتالءم 
مع املهام ومع املسؤوليات املسندة للقيمين الدينيين، فأنتم تعلمون 
على أن القيمين الدينيين هم املحافظون على املساند وهم املحافظون 
على املنشآت الدينية وهم الساهرون على توفير الجو املناسب إلقامة 
الصلوات الخمس اليومية، كذلك يقومون بمهام أساسية للتحسيس 
والقائم  اإلنسانية  على  القائم  املغربي  اإلسالمي  بالنموذج  والتوعية 
على املحبة واألروة واالعتدال، وفي مهامهم هذه فهم يشكلون حصن 
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منيع ضد التطرف الديني ويحافظون على األمن الروحي واألمن الديني 
للمغاربة.

لذلك السيد الوزير أمام قدسية وأمام عظمة هذه املسؤولية التي 
يقوم بها القيمون الدينيين تبقى املكافآت املمنوحة لهم هزيلة، ال تسمح 
لهم بأن توفر لهم ظروف العيش الكريم، ونحن نعلم على أن مهام سواء 
األذان أو اإلمامة أو مهام الخطيب هي مهام لها مكانتها وأن القائم عليها 
يجب اإلعالء من شأنه ألنه يبقى نموذج ويبقى قدوة لدى الجماعة التي 

يقوم بمهمته بينها.

لهذا السيد الوزير فتساؤلنا هو: هل لدى وزارتكم تصور أو هل 
القيمين  لهؤالء  والوضعية  الظروف  من  للتحسين  استراتيجية  لديها 
الدينيين؟ ونحن نعلم كما أشرنا إلى ذلك السيد الوزير بما قمتم به 

ولكن نود االستماع لتصور مستقبلي لهذه الفئة.

وشكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيملستشاآ.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

يلسادعوزي عيألوقافعويلشؤونعيإلسالماة:

بسمعهللاعيل حمنعيل حام.

يلسادعيملستشاآعيملحت م،

أشكركم على سؤالكم كما شكرت السيد املستشار على سؤاله.

كل  القطاع،  مثل  أيضا  القطاع  هذا  أيضا،  هذا  تعلمون  كما 
قطاعات الشأن الديني هي في مرحلة انتقالية، ننقلها بكيفية يسهر عليها 
أمير املؤمنين بكل ما يتطلبه العناية بالحفاظ على ثوابت هذه األمة 

والعاملين فيها، فهي كذلك مرحلة أين كنا وأين أصبحنا.

هذه العناية املنصوص عليها في القانون الذي يتكلم عن األئمة، 
الظهير الشريف التي هي من ارتصاص إمارة املؤمنين تظهر في الوضعية 
من رالل ارتفاع امليزانية املخصصة لهم من 60 مليون عام 2004 إلى 

مليار و227 مليون هذا العام.

تميزت هذه السنة بالخصوص بأمر أمير املؤمنين حفظه هللا الرفع 
من املكافأة الشهرية ب 300 درهم كل عام ملدة 4 سنوات، األمر الذي 

سيكلف 800 مليون درهم.

تقدم لألئمة مقابل الحضور في التكوين املستمر مكافآت قدرها 
106 مليون درهم.

يستفيد القيمون الدينيون من تغطية صحية كلفتها السنوية 21 
مليون درهم.

للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة  ردمات  من  األئمة  يستفيد 
باألعمال االنتماعية للقيمين الدينيين بكلفة 130 مليون درهم.

يستفيد أكثر من 65% من األئمة من الشرط ودعم الجمعيات.

يستفيد 35% من األئمة من مسكن وظيفي.

والوزارة تبذل كل ما في وسعها لتحسين هذه الوضعية اللي هي 
كذلك انتقالية ومرحلية، ألن في نفس الوقت مستوى األئمة يرتفع، 

وكلما درل أئمة ندد إال وفي مستوى راص ربما ما عندهمش.

ابن باإلضافة إلى تكوين األئمة واملرشدين في معهد محمد السادس 
اللي هما مخرنين من الجامعة، راه فاتحين لكل األئمة اللي عندهم 
شهادات أنه واحد الكوطا معينة في السنة أنهم يكونو في نفس الوضعية 
ويمرو للوضعية ديال سلم 10، فهنالك مجهودات وستستمر، وكذلك 

احنا في مرحلة انتقالية في هذا املوضوع.

شكرا.

يلسادعآئيسعيلجلسة:

شك يعيلسادعيلوزي .

نشك عيلسادعيلوزي ععلىعمساهمته.

شك يعملساهمتكمعنماعا.

وآفعتعيلجلسة.
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