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محضر 3لجلسة 3لحادية و3وستين

3وتاريخ: الثالثاء 29 رمضان 1437ه )05 يوليوز 2016م(.

3ورئاسة: املستشار السيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس 
املجلس.

3وت قيت: ساعة واحدة، ابتداء من الساعة الثانية والدقيقة العاشرة 
بعد الزوال.

جدو1 3ألعما1: مناقشة األسئلة الشفهية.

3ملستشار 3وسيد حميد ك سك س، رئيس 3لجلسة:

3وسيدة و3وسادة 3و 8ر3ء 3ملحترم ن،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارون 3ملحترم ن،

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

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

أعمال هذه  في جدول  املدرجة  تناول األسئلة  في  الشروع  وقبل 
الجلسة، أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من 

مراسالت وإعالنات.

الكلمة للسيد األمين.

3ملستشار 3وسيد أحمد ت يزي، أمين 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم، و3وصالة و3وسالم على 3ونبي 3ألمين.

لقد توصل مجلس املستشارين من مجلس النواب بمشروع قانون 
رقم 39.13 بإعادة تنظيم "املدرسة الحسنية لألشغال العمومية"، 

الرامي إلى إعادة تنظيم "املدرسة الحسنية لألشغال العمومية".

كما توصلت الرئاسة بمراسلة من الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي، يطلب من خاللها تأجيل السؤال املوجه لوزير التعمير 
الخصوصيات  مع  التشريع  مالءمة  حول  الوطني  التراب  وإعداد 

الجهوية في مجال التعمير إلى جلسة الحقة.

أما بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 
5 يوليوز 2016 فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 21 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: سؤاالن اثنان.

شكرا السيد الرئيس.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ألمين.

نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال املوجه لقطاع التعمير 
الوكاالت  ملوظفي  األسا�سي  "النظام  حول  الوطني،  التراب  وإعداد 

الحضرية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل 
لتقديم السؤال، تفضلي السيدة املستشارة.

3ملستشارة 3وسيدة وفاء 3وقا�ضي:

3وسيد 3ورئيس 3ملحترم،

3وسيدة و3وسادة 3و 8ر3ء 3ملحترم ن،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين 3ملحترمين،

بالرغم من مرور أزيد من 20 سنة على تأسيس الجيل األول من 
الوكاالت الحضرية، الزالت هذه املؤسسات الوطنية تخضع في تدبير 

مواردها البشرية ألنظمة أساسية مؤقتة ومتجاوزة.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة إلخراج نظام 
الوكالة  انتظارات أطر ومستخدمي  إلى  يرقى  أسا�سي موحد وعادل، 

الحضرية.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3ملستشارة.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

3وسيد إدريس مرون، و8ير 3وتعمير وإعد3د 3وتر3ب 3و طني:

3وسيدة 3ملستشارة،

جيد–ما  جو  في  الحضرية  الوكاالت  مع  كنشتغلو  احنا  بالطبع 
يمكنليناش نقولو غير ذلك–وهم مؤسسات أعطت الكثير للمغرب من 

النهار اللي بدات.

بالطبع األطر ديالها راكموا مجموعة من التجارب وأصبحوا خبراء، 
النظام اللي تدار في األول لم يعد يتما�سى مع ما نحتاجه اآلن، ألن األطر 
ديال هاذ الوكاالت والوا كيغادرو إلى أماكن أخرى، عملنا واحد املسودة 
كنا شفناها مع وزارة املالية، بتوافق مع النقابات، ولكن لم نتمكن من 
تمريرها ملسائل مادية، ألوضاع مادية، لكن قمنا، في انتظار أن نتابع 
الحوار حول هاذ النظام املقترح، قمنا بواحد 10 ديال اإلجراءات، ألن 

هي إيجابية جدا بالنسبة للوكاالت واملوظفين اللي كيشتغلوا فيها.

هاذ اإلجراءات ترمي إلى تحسين الظروف ديال املوظفين، وكذلك 
املباريات  إجراء  وكذلك  املسؤولية،  ديال  املناصب  جميع  ملء 
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واالمتحانات في الوقت املناسب من أجل تمكين املوظفين من االنتقال 
من مرحلة أو من موقع معين إلى موقع آخر، وهذا في حد ذاته إيجابي.

أو  املستقبل  في  نتوصل  أن  يجب  إكراهات  هناك  تبقى  لكن، 
الحكومة اللي غادي تجي، إن شاء هللا، توصل مع وزارة املالية إلى حل 

أفيد لهؤالء األطر الذين يستهلون ويستحقون كل تقدير واحترام.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة للسيدة املستشارة في إطار التعقيب.

3ملستشارة 3وسيدة فاطمة 3وزهر3ء 3ويحياوي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسيدة 3و 8يرة،

3وسادة و3وسيد3ت 3ملستشارون 3ملحترم ن،

شكرا على جوابكم السيد الوزير.

إن الوكالة الحضرية تضطلع بمسؤوليات جسام من أجل تصحيح 
أوضاع قطاع التعمير وتأهيله واستقطاب املشاريع االستثمارية والرفع 
من جودة املعمار والعمران املغربيين وتطبيق مدونة التعمير بفعالية 

ونجاعة.

لكن، بمقابل هذا الدور الحيوي للوكالة، نسجل في االتحاد املغربي 
للشغل، أنه ال يقابل بما هو مطلوب من االهتمام، لذلك هناك عدة 

مشاكل يمكن تلخيصها في ما يلي:

- غياب نظام أسا�سي خاص باملستخدمين موحد ومحفز، حيث 
الزالت الوكاالت تخضع ألنظمة أساسية مؤقتة ومعقدة غير عادلة 

ومتجاوزة؛

للدينامية  الحضرية  للوكالة  التنظيمي  الهيكل  مواكبة  عدم   -
واملتغيرات على أرض الواقع؛

- عدم تعميم مقتضيات الحوار االجتماعي بشكل أوتوماتيكي على 
الوكالة الحضرية، ومنها الزيادة املقررة بشأن النظام األسا�سي الخاص 
على  تعميمها  عدم  وكذا  املعماريين،  واملهندسين  املهندسين  بهيأة 

املوظفين املصنفين من السلم العاشر إلى السادس عشر؛

- عدم تفعيل توصيتي املجالس اإلدارية األخيرة للوكالة الحضرية، 
القاضيين بتمكين كل مستخدمي الوكالة الحضرية من االستفادة من 
تقاعد تكميلي وفق صيغة ثلث )3/1( مساهمة للمستخدم وثلثين 
)3/2( كمساهمة لإلدارة، في انتظار إيجاد حل شامل إلشكالية النظام 
الوكالة  ملستخدمي  واملهين  املجحف  التقاعد  رواتب  ملنح  الجماعي 

الحضرية؛

الخدمات  لتوفير  االجتماعية  لألعمال  وطنية  جمعية  غياب   -
االجتماعية الضرورية على غرار باقي اإلدارات واملؤسسات العمومية؛

من  الحضرية  الوكاالت  كافة  وأطر  مستخدمي  استفادة  عدم   -
املنتوج السكني للمؤسسات املرتبطة بالوزارة الوصية بأثمنة تفضيلية 

وتسهيالت في األداء؛

- غياب تأمين صحي تكميلي؛

- غياب الشفافية والحكامة في االستفادة من التكوين والتعيين في 
مناصب املسؤولية وتنقيط املوظفين.

لذا، نطالبكم، السيد الوزير، بالتدخل من أجل فتح حوار اجتماعي 
قطاعي جدي ومسؤول مع املمثلين النقابيين للمستخدمين، يف�سي إلى 
نتائج ملموسة، وذلك خدمة لهذا القطاع الحيوي وللعاملين به، وبما 

يساهم في الرفع من وثيرة أداء الوكاالت الحضرية.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3ملستشارة.

الكلمة لكم، السيد الوزير، للرد على التعقيب.

3وسيد و8ير 3وتعمير وإعد3د 3وتر3ب 3و طني:

.. نقطة وال جوج غنجاوبك عليها. جبتي سلسلة من النقط، غادي 
تقت�سي أن نجلس مع اإلخوان ديالنا اللي كيمثلوا النقابات، واحنا 
دائما كنجتمعو معهم، إما عن طريق الكاتب العام، إما عن طريق 

املدير ديال املوارد البشرية، وال ملي كيطلب امللفات كنشوفها معهم.

إذن الباب ديالنا مفتوح وكنتشاوفو معهم، ولكن هاذ النقط كاملة 
ما يمكن ليش نجاوبك عليها دابا – شكرا–ألن خاصها اجتماع خاص 

ندرسو فيه هذه القضية.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.

وموضوعه  الوطنية،  التربية  لقطاع  املوجه  السؤال  إلى  وننتقل 
"وضعية نساء ورجال التعليم الخصو�سي".

الكونفدرالية  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال، تفضل السيد املستشار.
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3ملستشار 3وسيد عبد 3لحق حيسان:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسيدة 3و 8يرة،

إخ 3ني وأخ 3تي 3ملستشارين 3ملحترمين،

3وسيد 3و 8ير،

يعيش التعليم الخصو�سي في بلدنا تطورا مضطردا، لكن الفاعلين 
األساسيين في هذا التعليم الخصو�سي، اللي هما األساتذة، أي رجال 

ونساء التعليم، يعيشون وضعا هشا.

لذلك، نسائلكم، السيد الوزير:

ما هي اإلجراءات أو ماذا تنوون القيام به لــــــ:

في  األساتذة،  هؤالء  املجتمع،  داخل  مكانتهم  إعطائهم  أوال،   -
التعليم الخصو�سي؟

- ثانيا، تطبيق قانون الشغل، ألنه ما كيتطبقش؛

وما هي اإلجراءات اللي قامت بها وزارتكم لتطوير أو لتحسين وضعية 
هؤالء الجنود ديال الخفاء اللي كيقريوا في التعليم الخصو�سي؟

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

3وسيد خاود برجاوي، 3و 8ير 3ملنتدب ودى و8ير 3وتربية 3و طنية 
و3وتك ين 3ملنهي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد 3ورئيس،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين،

3وسيد3ت و3وسادة 3و 8ر3ء،

ع 3شركم مبروكة.

شكرا، السيد املستشار، على طرح هاذ السؤال واالهتمام بنساء 
ورجال التعليم حتى في القطاع الخاص، وفعال هناك اهتمام بهذه 
الفئة وبالدور الذي تقوم به في تنمية قطاع التربية والتكوين، وكذلك 

في تنمية معارف األجيال.

األسا�سي  النظام  بمثابة   06.00 قانون  مقتضيات  تعلمون  كما 
أصحاب  أنه  على   9 املادة  في  ينص  الخصو�سي  املدر�سي  للتعليم 
لاللتزامات  يخضعون  الخصو�سي  املدر�سي  التعليم  مؤسسات 
املنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم، ما لم ينص 
أو على مقتضيات  اتفاقيات جماعية على غير ذلك  أو  عقد خاص 

أحسن من هاذ املقتضيات.

لذلك، فإذن العالقة بين أصحاب املؤسسات التعليمية في القطاع 
املدر�سي الخصو�سي وهؤالء األساتذة هي عالقة تشرف عليها وتراقبها 
بالحزم الالزم عند  التشغيل، وفعال مفتشية الشغل تتعامل  وزارة 
مالحظتها ألي تقصير، وهؤالء األشخاص القانون يسمح لهم بالتصريح 
واإلخبار بأي مخالفة، لكي تقوم املصالح املختصة وخصوصا وزارة 

التشغيل بدورها وتتدخل بشكل صارم.

مع ذلك، ما دمتم قد طرحتم السؤال حول دور قطاع التربية 
الوطنية، فالوزارة كذلك تقوم ببعض األدوار لتمكين نساء ورجال 
التعليم في القطاع الخاص ليكونوا في وضعية مريحة ولتحقيق عقود 
شغل مناسبة، بحيث تساهم في تكوينهم وفي التكوين املستمر وتمكنهم 
من االستفادة من جميع الدورات التكوينية التي يشرف عليها مختلف 
الخبراء واملفتشين، ويخضعون كذلك لتأطير املفتشين في أفق تمكينهم 
كذلك من التوفر على الكفاءة الالزمة لتمكينهم من التفاوض على 

وضعيتهم مع القطاع الخاص.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

السيدة  التعقيب،  إطار  في  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
املستشارة تفضلي.

3ملستشارة 3وسيدة ثريا لحرش:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسادة 3ملستشارين و3وسيد3ت 3ملستشار3ت،

3وطاقم 3لحك مي،

في الحقيقة، السيد الوزير، إلى اختارينا احنا اليوم ككونفدرالية 
ديمقراطية للشغل وضع السؤال عليكم، فألن مجال التربية والتعليم 
يهم الطفل ويهم التمدرس ديال الطفل ويهم كذلك مستقبل األطفال 
ديالنا، وعندو عالقة بالوضعية املادية واالجتماعية ديال رجال ونساء 
التعليم، يعرفون هشاشة، ما كيناش العقد، السيد الوزير، ال. كاين 
ديالهم مقابل  في األجر  املدة وهشة وما كيتخلصوش  عقد محددة 
الشواهد ديالهم، ما كيتخلصوش على العطل ديالهم، ما كيدارش 
لهم التكوين والتكوين املستمر، مول الشكارة هو اللي كيحدد، مول 
الشكارة هو اللي كيحكم، مول الشكارة هو اللي كيحدد األجر حسب 
هو اللي بغا، ألنه البطالة ديال الشباب وحملة الشواهد كبيرة بزاف، 

ال�سيء اللي كيجعلهم كيستغلوهم.

البنية  في  خصوصا  الوزير،  السيد  كبير،  مشكل  كذلك  هناك 
إلى امللف  التعليمية، ال تخضع  التحتية ديال املدارس واملؤسسات 
املطلبي، إلى الشروط اللي واضعها وزارة التربية الوطنية، ال من الناحية 
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ديال الظروف ال لألطفال وال للناس اللي كيدرسوا في هاذ القطاع.

بالنسبة للنظام األسا�سي فليس هناك نظام أسا�سي. في الحقيقة، 
وهذا هو ال�سيء اللي جعلنا باش نوضعو عليكم السؤال، باش يكون 
واحد املفاوضة جماعية مع هاذ القطاع وباش يكون واحد النقاش 
معك، كاين غياب التغطية الصحية، ما كاينش )la CNSS1 (، ما كاينش 
صندوق الضمان االجتماعي، غدا ما مضمونش املعاش ديالهم، إذن.. 
وهاذو أوالدنا، كيقريوا لنا وليداتنا، كيفاش بغيتي واحد األستاذ رجل 
تعليم اللي كيعيش هاذ الظرف كلو املزري والهش يكون عندو أداء، ما 
غاديش يكون عندو أداء وذاك األداء ديالو كيعطي، كاين اكتئابات، 
 )stress( كاين دراسات اآلن حول املرض اللي كيجيهم ديال االكتئابات و
وديال واحد الوضع ديال مهين، واللي كيقيس الكرامة ديالهم واللي 

عندو انعكاس عليهم.

بالنسبة لنا عالش وضعنا عليكم السؤال هو أن كذلك الكتاب، 
فليس هناك مراقبة للكتب، وليس هناك مراقبين، كيختاروا موالين 
الشكارة شكون اللي غيراقبهم، وبعض املرات كتلقى بأن األطفال ديالنا 
كيحفظوهم أناشيد ديال القنوات دينية متطرفة أو بعض الثقافات 
أجنبية كذلك، التي ال تليق واللي ما�سي ديال الهوية ديالنا، واحنا بغينا 

أوالدنا كلهم يكون عندهم الهوية املغربية ويكون عندهم تعليم..

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3ملستشارة.

الكلمة لكم السيد الوزير، للرد على التعقيب.

3وسيد 3و 8ير 3ملنتدب ودى و8ير 3وتربية 3و طنية و3وتك ين 3ملنهي:

شكر3 ولسيدة 3ملستشارة.

أنا كنعتقد بأنه ما خصناش نعممو، هناك مراقبة تربوية وإدارية 
باإلضافة–قلت لكم–ديال وزارة  الوطنية،  التربية  من طرف وزارة 
التشغيل، والوزارة لن تتساهل في أي تراخي أو خرق للقانون في هذا 

املجال.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.

"ضرورة  موضوعه  والسؤال  السياحة،  قطاع  إلى  اآلن  ننتقل 
تنمية السياحة ببالدنا"، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

االستقاللي لتقديم السؤال.

1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale

تفضل السيد رئيس الفريق.

3ملستشار 3وسيد عبد 3وسالم 3ولبار:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسيدة 3و 8يرة،

3ألخ 3ت و3إلخ ة 3ملستشارين،

3وسيد 3و 8ير،

ال أحد ينكر أو يناقش الدور الهام الذي تلعبه وتضطلع به السياحة 
عبر العالم، ألن من خالل السياحة نطلع على املزيد من إبراز الثقافة 
في  املتبعة  السياسة  هي  فما  لبالدنا،  الحضاري  والتاريخ  واألصول 

حكومتكم للنهوض بهذا القطاع على الوجه املطلوب؟

شكرا السيد الوزير.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير، للجواب على السؤال.

3وسيد 3لحسن حد3د، و8ير 3وسياحة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

شكرا السيد املستشار اللي طرح هاذ السؤال، السيد املستشار، 
والحديث عن السياسة ديال البالد في ثالث دقائق غير ممكن، أنا فقط 
أعطيكم بعض اإلشارات، أنه اللي أسا�سي بالنسبة لنا هو دعم البنية 

التحتية باش يمكن لنا يكون عندنا بنية ديال االستقبال مهمة جدا.

املسألة الثانية على مستوى الترويج، وهو أننا نركز على األسواق 
التقليدية، نركز على السياحة الداخلية، ولكن كذلك على األسواق 

الصاعدة، وخصوصا الصين وروسيا وغيرها.

واملسألة الثالثة وهي دعم املقاوالت، ألن هي العمود الفقري بالنسبة 
للسياحة في بالدنا، وبعض اإلجراءات األخرى لدعم االستثمار، هذا 
كلو كيعطينا واحد اإلمكانية أنه السياحة في بالدنا هي صامدة، هي 
تقاوم رغم كثير من التطورات والتغيرات التي موجودة في املحيط، 
ولكن كذلك عندها آفاق مستقبلية اللي هي حسنة، إن شاء هللا، في 

املستقبل.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب على الجواب.
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3ملستشار 3وسيد عبد 3وسالم 3ولبار:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد 3و 8ير،

ضرورة  ألن  االنتباه،  وإثارة  تحفيز  هو  السؤال  هاذ  من  الهدف 
احنا  نتاعنا  النصيب  هو  وأشنو  السياحة،  بقطاع  الكبيرة  العناية 
كمغاربة، وذيك السياحة ديال الندوات واملؤتمرات اللي فيها املاليين 
ومئات املاليين ديال الدوالرات اللي كتوزع، واش مجهزين راسنا ل�سي 
باش  4000 مشارك  اللي كتستوعب   4000  ،3000 فيها  اللي  قاعة 

يمكن لنا نحفزو املقاوالت أيضا لتوفير األسرة؟

هذيك السياحة الصحية اليوم اللي عندنا في بالدنا، خاص واحد 
العناية وهاذي هي الفرصة، السياحة ديال املآثر ما نبقاوش مقتصرين 
على ذيك املآثر اللي معروفة وألن هي االستمرار كاين، كاين أشياء كثيرة، 
كثيرة، كثيرة في املغرب اللي مازال ما زولناش عليها الغبار، واللي يمكن 

لها تستقطب لنا الكثير.

الهدف من هاذ السؤال للفريق االستقاللي، السيد الوزير، هي أننا 
نبحثو ونجتهدو في مواقع سياحية أخرى، ويا ما أكثرها، وخاصنا نراقبو 
مع  كيتجاوب  واش  الوزير،  السيد  للسياحة،  الوطني  املكتب  حتى 
املطالب اللي كتطلبها السياحة، ونحاربو جميع أشكال الريع اللي يمكن 
لها تخدش السمعة ديال البالد، وتقلص أو تربك املسيرة التنموية 

للسياحة.

احنا ما تنبخسوش العمل ديالكم، السيد الوزير، بقدر ما أننا 
كنزيدو نحفزوكم، واحنا معكم باش نجتهدو الستقطاب املزيد من 
السياحة، ألن في االستقطاب ديالها راها خير للبالد، خير للبالد ديالنا، 

وخالص ما نقدرش نذكركم بأن هذه مآثرنا تدل علينا.

إذن، فهاذ املكاتب الجهوية خاصنا العناية بها، وهاذوك املرشدين 
خاصنا نؤطرهم باش يزيدوا يحببوا الزوار للمغرب.

شكرا السيد الرئيس.

أستسمح.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

ماكاين مشكل. الكلمة لكم، السيد الوزير، الكلمة لكم للرد على 
التعقيب السيد الوزير، تفضل.

3وسيد و8ير 3وسياحة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

بالفعل، على مستوى سياحة األعمال، راه ضربنا أشواط كبيرة 

في  موجودة  اللي  املؤتمرات  ديال  قصور  جوج  عندنا  اآلن  جدا، 
مراكش، واللي هي كتوصل للسعة ديال 3000 و4000. اآلن، واحد في 
سال، موجود اآلن في بورقراق كذلك، له سعة كبيرة جدا. لنا قصور 

مؤتمرات كذلك على مستوى الصخيرات، على مستوى مدن كبيرة.

املؤتمرات  سياحة  يخص  فيما  االستقبالية  البنية  نحن،  إذن، 
متطورة في املغرب، وهي في تطور مستمر.

السياحة الشاطئية، نعم، كانت لنا تعثرات في املا�سي، منذ انطالق 
املخطط األزرق، ولكن احنا واخذين اآلن زمام األمور، ألنه تطوير 
الشاطئية على  السياحة  تطوير  تغازوت،  السعيدية، تطوير كذلك 

مستوى تطوان، على مستوى طنجة.

هذا قطاع اللي كيحظى بالدعم ديال صاحب الجاللة، ونحن ننفذ 
الرؤية ديال صاحب الجاللة في هاذ اإلطار هذا، من أجل أن تكون لنا 
سياحة متنوعة، فيها ما هو شاطئي–كما تكلمت–ولكن ما هو ثقافي 
مهم، ألننا نحن وجهة ثقافية بامتياز، 80% ديال السياح كيجيوا 

للمغرب، ألنه على ثقافتو.

عندنا برنامج، برنامج مثال ديال تثمين املدن العتيقة اللي فيها 31 
مدينة عتيقة، 2.4 مليار ديال الدرهم من أجل تثمينها على املستوى 
السياحي، ولكن راه تثمين ما هو تراث بالنسبة للمغرب، يجب تضافر 
جميع الجهود مع وزارة الثقافة، مع الجماعات املحلية، مع كثير من 

املتدخلين، باش يمكن لنا أننا نوصلو إلى أكبر عدد ممكن من املآثر.

القصور والقصبات، كذلك تراث مهم جدا، لنا شركة، اآلن هي في 
إطار البدايات مع القطاع العام والقطاع الخاص، لتثمين القصبات 

وتثمين القصور.

هذا كلو عمل اللي هو طويل، ولكن كذلك مهم ألنه أكبر خزان اللي 
موجود بالنسبة للمغاربة هو املسألة ديال الثقافة.

بالنسبة للمكتب الوطني املغربي للسياحة، إلى كان �سي تقصير، 
خاصنا نعرفوه، وإلى كان هاذ التقصير، يمكن لنا نشتغلو باش يمكن 

لو أنه يكون في خدمة السياحة، في خدمة كذلك املناطق املغربية.

اللي  أمور  �سي  كاين  إلى  الجهوية،  املجالس  مع  تعاقدات  هناك 
يمكن لنا نشتغلو عليها باش يمكن لنا أننا نطورو األداء ديالو، نطورو 

التعامل ديالو، وكذلك نحن إلى كان �سي مسألة اللي فيها ري..

شكرا السيد الرئيس.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الوقت انتهى من فضلك.

 ")Cop22( املناخية  التغيرات  مؤتمر  الحتضان  "االستعدادات 
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موضوع السؤال املوجه للسيد وزير السياحة.

واملعاصرة  األصالة  فرق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد عاد1 3وبر3كات:

3وسيد 3ورئيس،

3وسادة 3و 8ر3ء،

إخ 3ني و أخ 3تي 3ملستشارين و3ملستشار3ت،

 )Cop22( ،حظيت بالدنا بشرف احتضان مؤتمر التغيرات املناخية
ما بين 7 و18 نونبر من هذه السنة، وبالنظر إلى األهمية القصوى 
التي تحظى بها مثل هذه املناسبات، والتي من شأنها تكريس الصورة 
اإليجابية التي تحظى بها بالدنا على املستوى الدولي، فإننا نسائلكم، 
السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير املتخذة إلنجاح هذه التظاهرة.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

3وسيد و8ير 3وسياحة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

هناك إجراءات نتخذها من أجل دعم هذه املبادرة التي تحظى 
بعناية خاصة من صاحب الجاللة. واملسألة األولى، وهو أن تواجدنا 
في إطار لجنة اللوجيستيك، اللي هي كتهتم باملسائل ديال املؤسسات 
اإليوائية، بالنقل السياحي، هاذي لجنة تشرف عليها وزارة الداخلية. 
مهنيي  مع  العمل  عليها  استقر  اللي  الوكالة  مواكبة  كذلك  هناك 

السياحة، املسألة أننا نركز على الجودة.

السياحة  قطاع  مساهمة  هو  بما  تتعلق  مسائل  هناك  كذلك، 
التغيرات  فيما يخص مسألة  الغازات، وكذلك  انبعاثات  في مسألة 

املناخية، نشتغل عليها كذلك، ويمكن أن أعطي تفاصيل بشأنها.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة في 
إطار التعقيب. تفضل الحاج العربي.

3ملستشار 3وسيد 3وعربي 3ملحر�ضي:

في الحقيقة، السيد الرئيس، تناشدوكم، ومن خاللكم، السيدات 
الحقائق  املستشارات واملستشارين، باش نديرو لجنة ديال تق�سي 

حول هاذ الجريمة اللي ارتكبتها الحكومة املغربية في التوقيع ديالها 
على اتفاقية مع إيطاليا باش نستوردو امليكا والبالستيك والكارطون 

والكاواتشو  باش نلوثو البالد ديالنا في آخر الوالية ديالو.

3وسيد 3ورئيس،

في الوقت اللي املغرب تيستعد ل )COP22( وكذلك جهة-طنجة-
تطوان الحسيمة تتهيأ 18 وMedCOP( 19( والحملة الوطنية ديال 
هاذ  تستورد  باش  تتوقع  املغربية  بالحكومة  تنتفاجأو  ميكا"،  "زيرو 
النفايات، في الوقت اللي املجتمع املدني والحقوقي الدولي تيرفع شكاية 
غادي  اللي  الخطير،  العمل  هاذ  من  تيحذر  الحكومة  رئيس  للسيد 

ترتكبو الحكومة املغربية.

شفنا في األخبار البارح، السيد الرئيس، بأن في 24 في شهر 6 من 
السنة الجارية 2500 طن ديال النفايات اللي دخلت للجرف األصفر.

3وسيد 3ورئيس،

والسادة  وتنأكد–السيدات  ذكرت  تناشدو–كما  اآلن  احنا 
املستشارين باش هاذ اللجنة ديال تق�سي الحقائق في أقرب اآلجال 

تعاين هاذ الجريمة املرتكبة في حق املغرب.

3وسيد 3ورئيس،

في الوقت اللي الحكومات املتعاقبة في النهاية ديال الوالية ديالها 
قدمت حصيلة متواضعة، اآلن تنشوفو الحكومة ديال ال�سي عبد اإلله 
إبن كيران تقدم حصيلة ديال اتفاقية اللي غتستورد فيها مجموعة 
املغاربة  اللي غترجع على  اللي غتكون  اللي ذكرت،  املواد  هاذ  ديال 
بأشياء خطيرة وأمراض فتاكة اللي يستوردوها املغاربة واللي وقعت 
عليها الحكومة املغربية، وتناشدو الجميع، املجتمع املدني، وتناشدو 
الشنيع والغير  العمل  في وجه هاذ  باش يوقفوا جميعا  الحقوقيين 
املسؤول ديال الحكومة املغربية على هاذ التوقيع ديال هاذ االتفاقية.

تصور إيطاليا اللي مجموعة ديال الدول تيتشكاو من التلوث اللي 
متواجد في هاذ الدولة، اآلن كنستوردو احنا هاذ امليكا وهاذ الكارطون 

باش نلوثو به األرض ديالنا والوطن ديالنا واملواطنين ديالنا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

لكم الكلمة، السيد الوزير، للرد على التعقيب.

3وسيد و8ير 3وسياحة:

مع األسف، املستشار املحترم ما ردش على.. السؤال كان حول 
مساهمة السياحة، وسرعان ما ام�سى ملوضوع اللي هو كذلك مهم.

راه الوزارة املعنية هي في إطار إعداد األمور الواجبة فيما يخص 
هاذ املوضوع هذا، ولكن اللي أسا�سي كذلك خاصنا نعرفو أشنو هي 
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لهاذ  االستعداد  أجل  من  معينة  قطاعات  اتخذتها  اللي  اإلجراءات 
)Cop22(، راه كاينة أمور اللي هي إيجابية، يجب كذلك التعامل معها.

أنا نعطيك غير األمثلة اللي موجودة مثال بالنسبة لوزارة السياحة، 
القطاع  ديال  التأثير  ديال  دراسة  تشتغل على  اآلن  السياحة  وزارة 
النقل السياحي على مدى التغيرات املناخية. كذلك لنا إجراءات وطنية 
مالئمة للتخفيف من التأثير ديال التغيرات املناخية ومن التخفيف 

ديال التأثير ديال قطاع السياحة فيما يخص التغيرات املناخية.

هناك كذلك تنفيذ ديال الجهاز ديال العالمات بالنسبة للفنادق، 
بالنسبة للمطاعم، بالنسبة كذلك لوسائل النقل السياحي، نشتغل 

عليها هاذي مهمة جدا.

هناك كذلك تدبير اللي وضعناه اللي هو تدبير مالئم للمناخ، هاذو 
كلها إجراءات.. مثال االقتصاد األخضر الدائر مثال ما يسمى بالزيوت 
كذلك  هو  اللي  الوقود  إلنتاج  السياحية  الصناعة  في  املستعملة 
مستعمل بالنسبة للقطاع السياحي، هاذو كلها إجراءات اللي هي مهمة 
تنبخسش من أهمية  اللي كذلك يجب أن نشتغل عليها، ما  جدا، 
املوضوع بالنسبة للمجتمع املدني وال بالنسبة للمتتبعين، يجب أن 
تكون إجابة عليه، ولكن كذلك هناك إجراءات تتخذها هذه الحكومة 

.)COP22( اللي هي أساسية وتدخل في صلب ما نحضره بالنسبة لــــــ

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة الدستورية.

واألسرة،  واملرأة  التضامن  لقطاع  املوجه  السؤال  إلى  ننتقل 
وموضوعه "وضعية قطاع التعاون الوطني بجهة درعة-تافياللت".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 
تفضل السيد املستشار.

3ملستشار 3وسيد لحسن أدعي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسيدتان 3و 8ير3ن،

3وسادة 3ملستشارين و3ملستشار3ت،

يعيش قطاع التعاون الوطني بجهة درعة-تافياللت أوضاعا مزرية 
تستلزم منكم التدخل العاجل لدعم هذا القطاع بهذه الجهة، حتى 

يتمكن من مواكبة الجمعيات الكبيرة التي تستغل بجانبه.

3وسيدة 3و 8يرة 3ملحترمة،

إلى متى سيبقى هذا القطاع مهمشا بهذه الجهة؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال تفضلي.

و3ألسرة  و3ملرأة  3وتضامن  و8يرة  3لحقاوي،  بسيمة  3وسيدة 
و3وتنمية 3إلجتماعية:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم و3وصالة و3وسالم على سيد 3ملرسلين.

3وسيد 3ملستشار 3ملحترم،

أنا أتفهم غيرتكم على املنطقة التي تمثلون والتي تقطنون بها ولكن 
ال أتفهم دواعي طرح هذا السؤال؟ يعني تطرحون سؤال–بالنسبة لي–
ليس هناك ما يوجبه على اعتبار أننا ننشط في جهة درعة-تافياللت 
كما ننشط في كل التراب الوطني. إذن، ال نستثنيه كما أننا ال نخصه 

بأعمال، لذلك أنا ابغيت نعطيك بعض املعطيات اللي كنديرو.

تكلمتيو على التعاون الوطني كينزلو إستراتيجية 4+4 ديال الوزارة، 
درنا دراسة منذ 2012، ابدينا كنفعلوها منذ سنة ونصف، اللي هي 
الدراسة ديال تنمية التعاون الوطني، اآلن كنفذوا في املخطط، هناك 
دعم ومواكبة ملؤسسة الرعاية االجتماعية ونقدر نذكر لك حتى بعض 
يقدم  الذي  العمل  بموجب  وكنشطوها  كندعموها  اللي  املناطق 
ملؤسسات الرعاية االجتماعية، هاذ السنة هاذي دعمنا 106 ديال 
املؤسسات ديال الرعاية االجتماعية، اللي كنوفرو لها الدعم للتسيير 
السنوي، عندنا كذلك 85 جمعية، راه تنتكلم غير على ..، ما كنتكلمش 
دابا على التراب الوطني، أتحدث عن دور التعاون الوطني فقط كمكون 

من القطب االجتماعي في املنطقة اللي أشرت لها درعة-تافياللت.

كما أن هناك منح وزعت على املجتمع املدني وعدد هذه الجمعيات 
التضامن  وزارة  بين  تجمع  اتفاقية  بموجب  بأنه  ننساوش  ما   ،85
كلفنا  الوطني،  والتعاون  املالية  ووزارة  االجتماعية  التنمية  واألسرة 

زل صندوق التماسك االجتماعي.
َ
التعاون الوطني لكي ُين

في  إذن هناك نشاط واسع على مستوى دعم تمدرس األطفال 
وضعية إعاقة في املنطقة ديالكم، هناك كذلك نشاط واسع في إطار 
تنشيط اإلدماج املنهي واألنشطة املدرة للدخل، وهناك عمل مهم في 
إطار إحداث مراكز للمساعدة االجتماعية وكذلك مراكز الستقبال 

األشخاص في وضعية إعاقة.

بغيت نقول كذلك أن اآلن احنا في إطار مالءمة وضع التعاون 
الوطني مع التقسيم الجهوي في إطار تنزيل الجهوية املتقدمة.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.
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الكلمة لك، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد لحسن أدعي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدة 3و 8يرة 3ملحترمة،

أداء  لتطوير  امللحوظة  نشكركم على مجهوداتكم  أن  أوال، البد 
قطاع التضامن بصفة عامة، منوهين باملقاربة التي اعتمدتموها والتي 
تضمنها التصريح الحكومي، والتي حققتم من خاللها نتائج جد مهمة 

للقطاع.

اإلشكال الحقيقي اليوم هو أن مقاربة توحيد القطب االجتماعي 
الزالت لم تأخذ طريقها بعد، بحيث أن نقطة ضعف هذا املشروع هو 

أن مجهود الدولة في هذا االتجاه مجهود مشتت يجب تجميعه.

الرعاية  مؤسسة  مستوى  على  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
االجتماعية، هناك مجهود تشكرون عليه لالرتقاء بها رفقة مؤسسة 

محمد الخامس للتضامن، وكذلك املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

هذا املجهود يفتقر إلى التوزيع العادل بين الجهات، فجهة درعة-
تافياللت مثال إقليم تنغير على وجه الخصوص نجد تواجد مؤسسات 
مهترئة قديمة، تحتاج منكم اليوم التدخل العاجل إلنقاذها، خصوصا 
دور الطالبة والطالب، وقد راسلت في هذا املوضوع مديرية التعاون 
الوطني مجموعة من الجمعيات في هذا اإلقليم، يطلبون الدعم املادي 
والبشري من أطر متخصصة والرفع من قيمة املنح التي تبقى ضعيفة 
مقارنة مع نسب الخصاص، فاملطلوب منكم بذل مجهود تمييزي أكبر 
في إطار مبدأ التضامن، ألن إقليمي تنغير وجهة درعة-تافياللت بشكل 
عام ال يتوفر على أبسط الحاجيات، ويحتاج إلى دعم كبير بفعل ارتفاع 

نسب الهشاشة والفقر في هذه املنطقة العزيزة علينا.

وشكرا، وبغيت نزيد نضم صوتي للسيد املستشار ما بقى لنا غير 
نستوردو األزبال في البالد.. عيب ما�سي السؤال ديالك، السيدة الوزيرة، 
ولكن راه في هاذ املنبر اليوم ما عندناش الوقت باش نديرو سؤال آني، 
راه حرام على البالد ديالنا نستوردو األزبال ديال الجالية، أنا راه عايش 
في الجالية وعارف األزبال اللي كتتراكم تما في هذوك البلدان، راه ما 
يمكن لناش، جيبو لنا �سي حوايج اللي تنفع البالد ديالنا، أما راه احنا 
حرنا في الزبل ديال البالد عاد نزيدو ندخلو زبل آخر ديال ناس آخرين، 
وهللا إلى عار، ضروري من لجنة تق�سي الحقائق في هاذ املوضوع هذا، 

راه ما يمكنش نصبرو ونستوردو هاذ األزبال.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

لكم الكلمة، السيدة الوزيرة، للرد على التعقيب في حدود الوقت 
املتبقي.

3وسيدة و8يرة 3وتضامن و3ملرأة و3ألسرة و3وتنمية 3إلجتماعية:

شكرا السيد الرئيس.

أوال، بغيت نقول بأن الوزارة الوصية ديال البيئة أصدرت بالغا 
في هذا املوضوع، وبإمكان مؤسستكم املوقرة وال مجلس النواب أنهم 

يشكلوا لجنة تق�سي الحقائق ويوقفوا على حقيقة األمر.

ثاني �سيء أنت تحدثت عن مكون القطب االجتماعي، فأنا أجبتك 
عن هذا املكون، وإال إن كان السؤال على التضامن فهو واسع واألجوبة 
كثيرة، هناك أعمال تقوم بها الوزارة وهناك أعمال تقوم بها وكالة 
ومع  الوطني  التعاون  بها  يقوم  أعمال  وهناك  االجتماعية  التنمية 
ذلك أنا تنشكرك على السؤال ديالك وكذلك على الغيرة ديالك على 
املنطقة، وراه احنا ما بقيناش مشتتين، راه احنا مجموعين منذ أن 

أصبحت إستراتيجية 4+4 هي إستراتيجية القطب االجتماعي.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.

املواليان  والسؤاالن  التقليدية،  الصناعة  قطاع  إلى  اآلن  ننتقل 
املوجهان لهذا القطاع تجمعهما وحدة املوضوع، وقد تمت استشارة 

الفريقين املعنيين، فوافقا على عرضهما دفعة واحدة.

األول موضوعه، "حصيلة إستراتيجية قطاع الصناعة التقليدية 
االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة   ،"2015 رؤية 

ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

3ملستشار 3وسيد ي سف محيي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدة 3و 8يرة،

3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسادة و3وسيد3ت 3ملستشار3ت 3ملحترمين،

نسائلكم، السيدة الوزيرة، اليوم عن حصيلة إستراتيجية قطاع 
الصناعة التقليدية "رؤية 2015"، ونظرا للحالة املزرية لهذا القطاع 
على األرض وكذلك نظرا لألرقام الباهتة، أال تقرون السيدة الوزيرة، 

بفشل هذه اإلستراتيجية؟

وأال ترون أنه من الضروري ومن العاجل تنظيم مناظرة وطنية 
لتجديد الرؤية ولبث الروح في الفاعلين وكذلك إلعادة األمل للقطاع؟
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شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة اآلن في إطار السؤال الثاني حول موضوع "نجاح الحكومة في 
تحقيق أهداف رؤية 2015 للنهوض بالصناعة التقليدية".

تفضل أحد السادة املستشارين من الفريق الحركي.

3ملستشار 3وسيد م الي 3دريس 3لحسني عل ي:

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم.

3وسيد 3ورئيس،

3وسيد3ت 3و 8ير3ت،

3وسيد 3و 8ير،

إخ 3ني 3ملستشارين، أخ 3تي،

3وسيدة 3و 8يرة، 

بالصناعة  للنهوض  مهمة  إستراتيجية  املاضية  السنة  أطلقتم 
دخل ظروفهم  وتحسين  الشغل  مناصب  خلق  أجل  من  التقليدية 

عمال الصناعة التقليدية وتشجيع املقاوالت العامة في هذا املجال.

وعلى هاذ األساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة املحترمة:

ما هو تقييمكم لحصيلة رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية؟

وما هي اإلكراهات التي ال زالت تعترض طريق إنجاح إستراتيجيتكم؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

برؤية  املتعلقين  السؤالين  على  لإلجابة  الوزيرة  للسيدة  الكلمة 
الدقائق،  ديال   6 حدود  في  التقليدية  بالصناعة  بالنهوض   2015

السيدة الوزيرة تفضلي.

3وسيدة فاطمة مرو3ن، و8يرة 3وصناعة 3وتقليدية و3إلقتصاد 
3إلجتماعي و3وتضامني:

3وسيد 3ورئيس،

حصيلة  حول  السؤال  هاذ  على  املستشارين  السادة  شكرا 
إستراتجية تنمية الصناعة التقليدية.

اللي ابغيت نقول بأن هاذ إستراتجية تنمية الصناعة التقليدية 
اللي انطلقت في 2007 وانتهت آخر 2015، حققت نتائج اللي يمكن لنا 
نقول جد إيجابية، بعض األهداف ديال هاذ اإلستراتجية تم التجاوز 

ديالها، وغادي نعطيكم بعض املؤشرات وبعض املعطيات.

تم تفعيل كل مقتضيات عقد البرنامج اللي هما 46 مادة، كان 
تطور رقم معامالت، الهدف اللي كان مسطر في اإلستراتجية هي نوصلو 
24 مليار ديال درهم ديال رقم معامالت آخر 2015، الرقم اللي وصلنا 
له هو 22.4 أي نسبة تحقيق ديال 94%، كان تطور عدد تعاونيات 
للصناعة التقليدية اللي ارتفع من 622 إلى 2295، كان ارتفع مناصب 
 2015 نهاية  إلى  412.000 منصب شغل  ل  ارتفعوا وصلنا  الشغل 

بزيادة بلغت %20.7.

بالنسبة للقيمة املضافة ديال هاذ القطاع، الهدف اللي كان مسطر 
بالنسبة لإلستراتجية هي نوصلو في آخر 2015 لقيمة مضافة زائد 4 
داملليار ديال الدرهم، في آخر 2015 وصلنا 6.9 مليار ديال الدرهم، إذن 

قيمة مضافة جد مهمة.

بالنسبة إلحداث املقاوالت، الهدف اللي كان مسطر في اإلستراتجية 
هي نوصلو ل 300 مقاولة، حاليا هاذ العدد أكثر من 800 مقاولة اللي 

تم اإلحداث ديالها.

فيها  اللي  تحتية  بنية   100 من  أكثر  التحتية،  للبنية  بالنسبة 
مجمعات، اللي فيها قرى الصناعة التقليدية، مناطق أنشطة الصناعة 

التقليدية، مراكز التكوين، إلى آخره.

بالنسبة ملراكز التكوين كاين 12 مركز تكوين ديال التدرج املنهي، 
التكوين،  هاذ  ديال  والنجاح  للتكوين  بالنسبة  نقول  بغيت  واللي 
قمنا بواحد الدراسة في الوزارة باش نعرفو نسبة اإلدماج ديال هاذ 
الخريجين ديال مراكز التكوين ديال الصناعة التقليدية، أعطتنا بأن 
94% ديالهم من بعد ثالث سنين لقاوا الخدمة، أما حدثوا املقاولة أو 
وحدة ديال اإلنتاج ديالهم أما اشتغلوا في �سي مقاولة ديال الصناعة 

التقليدية.

الصناع  لفائدة  املستمر  التكوين  كاين  األولي  التكوين  غير  من 
التقليديين واستفادوا منهم 21.000 صانع وصانعة تقليدية من هاذ 
التكوين املستمر، زيادة على هاذ البرنامج ديال التكوين كاين واحد 
األمية  محو  هو  اللي  اإلستراتجية  في  مسطر  كانش  ما  اللي  البرنامج 
36.000 صانع وصانعة، أيضا تنقومو بمواكبة  اللي هم  الوظيفي، 
الصناعة  تتهم  اللي  والتنموية  الحرفية  والتعاونيات  الجمعيات 

التقليدية.

تم إحداث املرصد الوطني للصناعة التقليدية اللي تيعطينا بعض 
املؤشرات.

أيضا املصادقة على 232 مواصفة متعلقة بالجودة، ألن محور 
الجودة جد مهم، وهاذ ال�سي تيبان لنا خالل معارض ديال الصناعة 
التقليدية، ال في الداخل وال في الخارج، والدليل على ذلك أن الصناعة 
التقليدية وصلت واحد املستوى اللي هو جد مشرف، كنشوفو هاذ 
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ال�سي ال في املعارض ديالنا، بال شك كتزورو املعارض الوطنية والجهوية، 
وال في املعارض الدولية، والدليل على ذلك أن حاليا تيجيو عندنا من 
بلدان ديال الخارج باش كيطلبو منا املواكبة ديالهم، ألن هاذ الطريقة 
اللي كندبرو بها الصناعة التقليدية، ظنيت، أعطت نتائج جد إيجابية.

بالنسبة للتسويق والترويج، هضرت على املعارض اللي هما جد 
مهمين، وأيضا بالنسبة للصادرات، كان بالنسبة للتصدير دازت األزمة 
ديال  ارتفاع  كاين  دبا  السنين،  واحد  بعد  من  ولكن  االقتصادية، 
الصادرات، ونعطي كمثل، مثال في ماي 2016، ارتفعت الصادرات، 

ارتفعوا بــــــ %30.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد ي سف محيي:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

بكل صراحة احنا ما بغيناش نبخسو العمل ديالكم وال العمل 
ديال الحكومة، ما�سي هذا هو الهدف.

ولكن أنا اللي غادي نقول لك بأن هاذ األرقام كلها نحن ال نقر بها، 
ألننا احنا كنجيو من األرض وكنعرفو الشركات اللي سدو، والناس اللي 

ما خدمينش، والناس اللي ما بقاوش كيصدروا.

وباش نرجعو للمرصد، املرصد راه خاصو يكون، السيدة الوزيرة، 
كيترأسو �سي حد مستقل، مرصد اللي كيكون اإلنسان حكم وطرف 

هاذ ال�سي ما�سي معقول.

وأنا غادي ندوز ما غانوقفش فهاذ املسألة هاذي، ألن هاذ ال�سي 
ما  للمواطنين  الحقيقة  وقلنا  األمور  على  وقفناش  ما  إلى  تيخلينا 
كنستطعوش باش نزيدو للقدام، اليوم غادي نوقف عند رقم واحد، 

رقم اللي هو موثوق به هو رقم ديال الصادرات.

كيف عرفتو السيدة الوزيرة، فاش جات اإلستراتجية كنا كنصدرو 
730 مليون ديال الدرهم، هذا رقم الصادرات، وكان الهدف اللي بغينا 
نوصلو له في 2015، هو 7 داملليار ديال الصادرات، بغينا نضربو في 10 
هاذ الرقم، وترصدت بواحد األموال ديال 3 املليار درهم باش نوصلو 

لهاذ الهدف.

اليوم، السيدة الوزيرة، ومع األسف الشديد أنا حشمت نقول لك 
بأن اليوم راه قلت احنا كنصدرو 400 مليون درهم، يعني النصف 
نتاع ذاك ال�سي اللي كنا كنصدرو في 2007، إلى هذا ما�سي فشل، إلى 
هذا كتظنو بأنه هذا كنتقدمو كنزيدو لقدام، أنا ما عرفتش، ما غادي 

يمكن لي باقي نقول والو، يعني األرقام والت ما كتقول حتى حاجة، 
األرقام الحقيقية هو أنه الصناعة التقليدية في الحضيض.

كنا  املرجعيين،  الفاعلين  هما  الوزيرة،  السيدة  الثاني،  الرقم 
خاصنا نوصل ل20 فاعل مرجعي، كل فاعل من هاذ الفاعلين خاصو 
يدير 200 مليون ديال درهم، اليوم كنظن بأن احنا فاعلين اثنين اللي 
كاينين، كنظن وهللا أعلم، وهاذ الفاعلين ليسوا حتى مصدرين، هاذ 

الناس كيستوردوا، وإلى كنت خاطئ صحح لي هللا يخليك.

تيتعقدوش  ما  عالش  الوزيرة،  السيدة  نسولك،  ابغيت  واللي 
مناظرات باش يمكن يتقوم هاذ اإلستراتجية، ما تعقداتش حتى �سي 
مناظرة، وكمل كاع، كمل اإلستراتجية، كمل الوقت ديالو واحنا ما 
درنا والو وما تعقداتش املناظرة باش نعرفو أش اللي كاين، احنا راه 
محتاجين باش نقومو هاذ اإلستراتجية، نقيموها ومن بعد نديرو لها 

التقويم.

احنا الصناع التقليديين محتاجين التكوين، محتاجين مواد أولية 
ذات جودة، محتاجين أدوات عصرية باش يخدموا، راه باقيين خدامين 
في البدائية، كاين بعض الصناع اللي هما خدموا وتألقوا كنعرفوهم، 

ولكن القطاع كلو خاصو رؤية سديدة ورؤية تجدد، هللا يخليك.

واحنا على كل حال راه احنا استدعيناكم للجنة، وتنبغيو يكون 
.)les détails( عندنا الوقت الكافي باش ندخلوا في

شكرا جزيال.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للفريق الحركي في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد م الي 3دريس 3لحسني عل ي:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة على ج 3بكم.

إننا نأمل أن تسرعوا في التغطية الصحية.

3وسيدة 3و 8يرة، 

عندنا أربع نقط مهمين، خاصنا التغطية الصحية أوال، خاصنا 
التسويق، ألن الصناع التقليديين الصناعة ديالهم كيصنعوها ولكن 

ما كاينش فين كيسوقوها.

3وسيدة 3و 8يرة، 

أيضا حماية الصناع التقليديين من التحايل على قانون الشغل 
من طرف املستخدمين، وكذا إخراج قانون تنظيم الحرف إلى حيز 

الوجود.
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3وسيدة 3و 8يرة، 

عندنا البنايات العمومية، بغيناكم، السيدة الوزيرة، تشوفوا لنا 
على األقل واحد النسبة مئوية يكونوا يخدموها الصناع التقليديين، 
الصناعة  ديال  قليل  �سي  ذاك  فيها  تتلقاش  ما  العمومية  البنايات 
التقليدية، والصناع التقليديين، السيدة الوزيرة، تيصنعوا ويبذلوا 

املجهودات ديالهم ولكن فاش يسوقوا وال �سي حاجة ما كاين والو.

وابغيناكم، السيدة الوزيرة، كيف ما درتو اتفاقية مع السيد وزير 
التعمير، خاصكم تديروها مع الوزارات كلهم، ألن الهندسة املعمارية 
خاص تدخل فيها الصناعة التقليدية، ألن الصناع التقليديين إلى ما 

كانش هاذ ال�سي ما يمكنش لهم يخدموا.

وبغيناكم تشوفوا التغطية الصحية مهمة، السيدة الوزيرة، ألن 
الصانع تيكبر وال تغطية وال )CNSS( ال حتى �سي حاجة، ومع العلم أنهم 
تيخدموا، راك عارفة الصناع التقليديين تيخدموا في الجلد وتيخدموا 
في الغبرة وكيخدموا في الزليج وتيخدموا فبزاف ديال األمور، األمراض 

كثيرة.

وكاين، السيدة الوزيرة، خاصنا نشوفو هذاك قانون التشغيل، 
ألن الصانع التقليدي تتلقاه تيصنع هو وكيدير الناس اللي تيصنعوا 
لو  كتحكم  تيولي  تيدعيه  تيم�سي  الصانع  هذاك  بعد  من  حداه، 
املحكمة بمبالغ باهظة، خاصكم تشوفوا هاذ القانون ديالهم باش 

تحاولو تنظموه.

وشكرا السيدة الوزيرة.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

لكم الكلمة السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات، لكن في حدود 
الثواني املتبقية يااله واحد 18 ثانية تنعتقد، تفضلي السيدة الوزيرة.

3إلجتماعي  و3إلقتصاد  3وتقليدية  3وصناعة  و8يرة  3وسيدة 
و3وتضامني:

3وسيد 3ملستشار،

كاين دابا 16 ديال الفاعل املرجعي.

بالنسبة للتصدير تتعرف بأن درنا واحد الدراسة، السوق الطبيعي 
ديال منتوجات الصناعة التقليدية هو السوق املحلي.

إذن ورغم ذلك احنا درنا استكشاف ديال بلدان أخرى وظنيت 
بأن الصادرات راهم ماشيين الحمد هلل في واحد الوثيرة مهمة.

بالنسبة للتغطية الصحية راه احنا خدامين عليها، فهاذيك اللجنة 
بين وزارية، وهما داخلين في إطار املستقلين، إذن إن شاء هللا تنتمناو 

الخير غادي يكونوا عندهم هاذ التغطية.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

السؤال املوالي موضوعه "تحسين وضعية الصناع التقليديين"، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 

السؤال.

السيد الرئيس، تفضل.

3ملستشار 3وسيد عبد 3وعلي حامي 3ودين:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدة 3و 8يرة 3ملحترمة،

3وسادة 3ملستشارين،

أوال، وبعيدا على كل املزايدات، نحن، في فريق العدالة والتنمية، 
منفتحون على أي لجنة لتق�سي الحقائق من أجل معرفة حقيقة 
النفايات املستوردة من الخارج، ألن صحة املغاربة فوق كل اعتبار 
معرفة  من  البد  مسبقة  أحكام  أو  اتهامات  أي  على  أيضا  وبعيدا 

الحقيقة.

التقليديين  الصناع  بوضعية  مرتبط  الوزيرة،  السيدة  سؤالنا، 
الذين ينتجون ثروة هامة، لكن في النهاية ال يستفيدون منها بالدرجة 
تحسين  أجل  من  ستتخذونها  التي  التدابير  عن  نسائلكم  املالئمة، 

وضعية هؤالء الصناع التقليديين؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال، تفضلي.

3إلجتماعي  و3إلقتصاد  3وتقليدية  3وصناعة  و8يرة  3وسيدة 
و3وتضامني:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم على هاذ 3وسؤ13.

أعطت  التقليدية  الصناعة  لتنمية  االستراتيجيات  بأن  تتعرفوا 
واحد األهمية كبيرة للصانع الفردي، اللي سميته الصانع البسيط، 
ال الحضري وال القروي، وهاذ الصناع تيساهموا في رقم املعامالت 
ب73%، 73% ومنها 11% في الوسط القروي، وتيساهموا أيضا في 
القيمة املضافة بالقطاع بواحد النسبة ديال 74%، إذن راه هما اللي 

خدامين.

وهاذ جميع اإلجراءات اللي تتدار في إطار هاذ اإلستراتيجية هما 
موجهين لهاذ الصناع، ال بالنسبة للبنية التحتية، ال بالنسبة للتكوين، 
ال بالنسبة للمشاركة في املعارض، ألن تنعطيوهم األسبقية، وخالل 
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 des( تنظموا  الوطنية،  وال  الجهوية  ال  تنديرو  اللي  املعارض  هاذ 
séances( ديال التحسيس وديال املواكبة ديال الصناع.

الرؤية  هاذ  املدرجة ضمن  التنمية  ومحاور  األوراش  إذن، جل 
راهما موجهة لهاذ الصناع.

من  تيستافدوا  الفرادى  الصناع  وهاذ  الصناع،  هاذ  وتستهدف 
جميع هاذ اإلستراتيجية %85.

كما قلت نعاود البنية التحتية، "ديور الصانعة" مثال في املجال 
القروي اللي مخصصة للنساء، واللي هي فضاءات لإلنتاج وللعرض 

وللبيع وللتكوين.

وبالنسبة للتكوين مثال، بالنسبة للمجال القروي، عندنا وحدات 
متنقلة ديال التكوين، إذن تنمشيو للمناطق النائية باش تنوصلو هاذ 

التكوين لهاذ الناس، إذن، عاطينه أهمية.

كاين محو األمية الوظيفي اللي هضرت عليه، اللي هو أيضا جد 
اللي  التكوين  هذاك  من  يستافدوا  باش  يمكنهم  غادي  ألن  مهم، 

تنعطيو، التكوين املستمر.

يمكنهم  باش  تعاونيات  أو  جمعيات  يتكثلوا  باش  تندفعوهم 
يستافدوا من الدعم التقني اللي تنعطيو، واملعدات اللي يمكن لهم 

يستعنوها جماعيا.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3.

السيدة  أو  التعقيب،  إطار  في  املستشار  السيد  لكم  الكلمة 
املستشارة، تفضلي.

3ملستشارة 3وسيدة أما1 ميصرة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدة 3و 8يرة،

3وسيد 3و 8ير،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارون 3ملحترم ن،

نعلم جميعا أن السياسات العمومية قد اعتمدت توجها يق�سي 
بتطوير وتحسين ظروف عيش املواطنين، وتندرج رؤية 2015 لتنمية 
قطاع الصناعة التقليدية في هذا اإلطار، حيث تهدف أساسا إلى خلق 
مناصب شغل إضافية، وتمكين الفئة املستهدفة من شباب ونساء من 

ظروف العيش الكريمة.

كما تهدف أيضا إلى إعادة تأهيل القطاع ليلعب دوره كقاطرة في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، فهو ثان أكبر مشغل لليد العاملة 

باملغرب بعد الفالحة.

صحيح، أن هاذ اإلستراتيجية التي أطلقتها الحكومة قد سجلت 
تقدما كبيرا فيما يخص الزيادة السنوية من حجم أعمال القطاع، 
تحسين قيمته املضافة، خلق فرص شغل جديدة، تكوين ما يناهز من 
30 ألف حرفي في القطاع، التكوين املستمر لحرفيي القطاع، خلق ما 

يناهز 48 مقاولة صغرى ومتوسطة في القطاع.

غير أننا في املقابل، نشير أن الصناعة التقليدية تعاني من عدة 
إكراهات تحول دون بروزها كصناعة قائمة بذاتها، وتنعكس هذه 
نجد  حيث  البسيط،  التقليدي  الصانع  على  مباشرة  اإلكراهات 

بالنسبة للتسويق:

- انعدام فرص التواصل املباشر بين الصانع التقليدي والزبون؛

- احتكار السوق واستحواذ الوسطاء عليه على حساب الصانع 
التقليدي؛

- ضعف القدرة التنافسية للصانع أمام املنتوجات األجنبية.

كما أن األنشطة التحسيسية املوجهة لغير منخرطي التعاونيات، 
كالبرامج اإلذاعية والتلفزية تعتبر محدودة، مع العلم أن هذا النوع من 
التحسيس كفيل بخلق اهتمام بالفكر التعاوني لدى شرائح واسعة 

من الناشطين.

وصحيح أن وثيرة إنشاء التعاونيات قد تضاعفت، إال أنها تستوجب 
مواكبة من خالل الدورات التكوينية في مجالي التسيير والتدبير املالي 

لفائدة املنخرطين.

الجامعة  إخراج  تسريع  إلى  الوزيرة،  السيدة  ندعوكم،  وأخيرا، 
لتفسح   24.83 رقم  قانون  مقتضيات  في  عليها  املنصوص  الوطنية 
املجال للتعاونيات لالنتظام في إطار اتحادات تمكن من معرفة أفضل 

لحاجيات التعاونيات في مجال التكوين وخدمات املواكبة األخرى.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3ملستشارة.

لكم الكلمة السيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

3إلجتماعي  و3إلقتصاد  3وتقليدية  3وصناعة  و8يرة  3وسيدة 
و3وتضامني:

اللي  االهتمام  هاذ  على  املستشارين  والسادة  السيدة  تنشكر 
عاطيين للصناعة التقليدية، وهاذ ال�سي تيفرحني، ألن هاذ القطاع 

يحتاج هاذ االهتمام اللي تنعطيوه.

أنا تنظن بأن هاذ اإلستراتيجية اعطات نتائج ايجابية، ما تنقولش 
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بأن راه احنا وصلنا لكل �سي.

إذن، خاصنا أنا معكم باش نزيدو للقدام ونهتمو بهاذ القطاع، ألن 
هذا قطاع جد مشغل كما قلت السيدة املستشارة.

بالنسبة للتعاونيات، راه القرار غادي يخرج في الجريدة الرسمية 
إن شاء هللا هاذ األيام.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.

نمر اآلن إلى السؤال املوالي واألخير املوجه لقطاع التشغيل والشؤون 
االجتماعية، وموضوعه "الخصاص املهول في مفت�سي الشغل".

لتقديم  االشتراكي  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال.

3ملستشار 3وسيد عبد 3لحميد فاتحي:

3وسيد 3ورئيس،

3وسيدة و3وسادة 3و 8ر3ء،

عطفا على ما قاله الزمالء في موضوع آخر، نؤكد اتفاقنا على لجنة 
تق�سي الحقائق في موضوع النفايات.

ولكن املؤكد أن الحكومة املغربية وافقت على استيراد 25.000 
طن من النفايات بالتزامن مع تطبيق "زيرو ميكا" وبالتزامن مع تحضير 
)COP22( وبعد رفض دول مثل أملانيا والبرتغال استيراد هاذ النفايات.

3وسيد و8ير 3وتشغيل، 

في جهاز  املفتش  أنه  تعرفون  الشغل،  بمفت�سي  يتعلق  املوضوع 
تفتيش التشغيل له دور جوهري وأسا�سي إن على املقاولة، إن على 
األجراء، إن على تطبيق تشريعات الشغل وأيضا عين الدولة على هاذ 

املحيط كله.

لذلك، تنسألكم، السيد الوزير، حول التراجع الحاصل في أعداد 
مفت�سي التشغيل، في الوقت اللي من املفروض أن هاذ العدد خاصها 
ترتفع نظرا للحاجة املاسة في اقتصادنا الوطني لهاذ الفئة لتأطير هاذ 

املجال.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

بأن  كذلك  نؤكد  ابغيت  الوزير،  للسيد  الكلمة  أعطي  أن  قبل 
إحداث  إمكانية  الحال  بطبيعة  املستشارين  يخول ملجلس  القانون 

لجان تق�سي الحقائق.

إال أن هناك بعض اإلجراءات والتدابير واملساطر التي يجب اتخاذها 
املنظم  للقانون  كذلك  وطبقا  الداخلي،  النظام  ملقتضيات  طبقا 

إلحداث اللجان ديال تق�سي الحقائق.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

و3وشؤون  3وتشغيل  و8ير  3وصديقي،  3وسالم  عبد  3وسيد 
3إلجتماعية:

شكر3 3وسيد 3ورئيس 3ملحترم.

الفريق  من  املحترم  املستشار  السيد  البداية  في  نشكر  ابغيت 
االشتراكي على طرحه هذا السؤال، ربما ليس ألول مرة نناقش هذا 
املوضوع ال خالل اللجان ديال املناقشة ديال امليزانية وال الجلسات 

العامة.

طبعا، اتفق معكم، السيد املستشار، لنكون صرحاء أن هناك 
خصاص يقر به الجميع في عدد مفت�سي ديال الشغل بالنظر إلى تطور 
النسيج االقتصادي، حيث عدد ديال املفتشين ديال الشغل خالفا 
أقل بكثير ملا ورد في سؤالكم، عندنا 370 مفتش شغل يعني يحالون 
على التقاعد باستمرار، غير هاذ السنة هاذي غادي يمشيو 40 ديال 

مفتش الشغل سيحالون على التقاعد.

370 مفتش شغل، 28 مهندس مكلف بتفتيش الشغل في مجال 
الصحة والسالمة املهنية و21 طبيب مفتش شغل.

عندنا خصاص كذلك في أطباء الشغل، ألن حتى واحد العدد 
ديال املقاوالت اآلن اللي بغاوا يشغلوا أطباء الشغل ما موجودينش 
في السوق، لذلك ضروري أننا نفتحو يعني تخصصات في كلية الطب 

لسد هاذ العجز.

طبعا قمنا بواحد العدد ديال اإلجراءات لتجاوز هاذ الخصاص 
نسبيا، دمجنا واحد العدد ديال األطر ضمن هيئة تفتيش الشغل، 
مجال  في  املستمر  للتكوين  املهندسين  ديال  العدد  واحد  أخضعنا 

الصحة والسالمة املهنية.

في  الحكومة وربما  نقترحو قريبا على رئاسة  أننا  تنفكرو  كذلك 
إطار إعداد قانون املالية املقبل أننا نحولو املناصب املالية ديال واحد 
يعني   )administrateur( ديال  الوضعية  عندهم  اللي  ديال  العدد 
مديرين إلى مفت�سي الشغل، عسانا نقلص هاذ العدد ديال مفت�سي 
الشغل، والخصاص يعني باش نكونوا، الخصاص ما كاينش غير في 
مفتش الشغل كاين في مجاالت أخطر في األطباء واملمرضين بشهادة 

زميلي ديال وزير الصحة.

نحن في حاجة إلى 7000 طبيب، إلى 9000 ممرض، إلى غير ذلك، 
جميع  بإرضاء  تتسمحش  ما  بالدنا  ديال  الظروف  بالطبع  ولكن 
املطالب، وعلينا أن نعمل جادين في املستقبل باش يمكن لنا نتجاوزو 
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هاذ الصعاب.

وابغيت نحيي في األخير، الدور اللي تيقوموا به مفت�سي الشغل 
والظروف اللي تيشتاغلوا بها، حقيقة مناضلين بكل معنى الكلمة.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

لكم الكلمة السيد املستشار إذا رغبتم في التعقيب، تفضل.

3ملستشار 3وسيد عبد 3لحميد فاتحي:

ال نختلف، السيد الوزير، حول التشخيص وفعال الخصاص قائم 
ليس فقط في جهة التفتيش، ولكن في أطباء الشغل ومجموعة من 
املجاالت اللي ذكرتوها، لكن يجب أن نعمل بما لدينا، وأعتقد أنه 

عندنا إمكانيات اللي نقدرو على األقل نعمل بما هو موجود.

اإلدارة املركزية فيها متصرفين، فيها متصرفين يعني من املفروض 
أنه يتحولوا، يدار التكوين ديالهم يتحولوا ملفت�سي الشغل.

وعلى  الجهات  مستوى  على  املسؤولين  أن  أعتقد  املسؤوليات، 
مستوى األقاليم، أنه كاين مجموعة ديال الناس اللي متصرف إلى ما 

كانش عندو مهام واضحة، يجب أن يتحول إلى مفتش شغل.

يجيب  لن  الحل، هذا  ما�سي هذا هو  الشديد  فلألسف  لذلك، 
على الحل، ولكن الحل هو في تصور عام وإستراتجية عامة، وشفنا 
اإلستراتجية ديال وزارة التشغيل، اللي لألسف لم تجب لحد الساعة 
هي  ليس فقط  اللي  الكبرى  واملعضلة  األساسية  املعضلة  هاذ  على 
إشكالية تتعلق بكيفية مراقبة تطبيق تشريع الشغل، ولكن أنه حقوق 
تضيع اليوم ديال األجراء، حقوق تضيع ديال األجراء في مجموعة ديال 
املقاوالت، اليوم التقدير كيقول بأنه عندنا مفتش شغل واحد لــــ 10 

ألف أجير، وهذا معطى اللي صعب، كيف يمكن؟

مفتش  القانون  مستوى  القانون،  مستوى  على  حتى  وكذلك، 
الشغل يلقى صعوبات كبيرة سواء لدى املقاولة، كاين املقاوالت اللي ال 
تعير ملفتش الشغل اهتمام، كاين اللي ما كتبغيش تستقبلو، كاين اللي 
كتجري عليه، وما كاينش على املستوى القانوني ما يجبر بشكل قوي 

هاذ املقاوالت اللي تحترم مفتش الشغل في أداء املهام ديالو.

كذلك، كنعرفو بلي مفتش الشغل إلى جانب طبيب الشغل هو 
من املقاييس الكبرى اللي كتحددها منظمة العمل الدولية في التقدم 
ديالنا، في التعامل مع املسألة االجتماعية بصفة عامة، لذلك وجب 

التفكير في هذا املوضوع بجدية وبعمق في املستقبل.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب.

3وسيد و8ير 3وتشغيل و3وشؤون 3الجتماعية:

شكر3.

نحن ال نختلف كثيرا السيد املستشار حول هاذ النقطة، ألن نقطة 
كتهم بالدنا، خاصنا نشتغلو كما قلت إن شاء هللا باش نحلو هاذ 

اإلشكالية.

وما فيها باس خالل إعداد قانون املالية، أنكم كذلك تكونوا بجانب 
وزارة التشغيل باش تحصل على أكبر عدد ممكن من املناصب املالية 

بدل 5 إلى 10 كل سنة.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

وأشكر الجميع على املساهمة.

ورفعت 3لجلسة.
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محضر 3لجلسة 3وثانية و3وستين

3وتاريخ: الثالثاء 7 شوال 1437ه )12 يوليوز 2016م(.

3ورئاسة: املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخليفة الثاني لرئيس 
املجلس.

3وت قيت: ساعتان وتسع دقائق، ابتداء من الساعة الثانية والدقيقىة 
التاسعة والثالثين بعد الزوال.

جدو1 3ألعما1: مناقشة األسئلة الشفهية.

3ملستشار 3وسيد عبد 3إلاله 3لحل طي، رئيس 3لجلسة:

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم، و3وصالة و3وسالم على أشرف 3ملرسلين.

أعلن عن 3فتتاح 3لجلسة.

3وسيد3ن 3و 8ير3ن،

3وسيد3ت 3ملستشار3ت 3ملحترمات،

3وسادة 3ملستشارون 3ملحترم ن،

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

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

جدول  في  املدرجة  الشفهية  األسئلة  تناول  في  الشروع  وقبل 
األعمال، أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من 

مراسالت وإعالنات.

الكلمة للسيد األمين.

3ملستشار 3وسيد أحمد ت يزي، أمين 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم و3وصالة و3وسالم على 3ونبي 3ألمين.

الدستوري  الفريق  من  بمراسلة  املجلس  رئاسة  توصلت  لقد 
الديمقراطي االجتماعي يطلب من خاللها تأجيل السؤال املوجه لوزير 
التشغيل والشؤون االجتماعية حول موضوع "تشغيل الشباب إلى 

جلسة الحقة".

كما توصلت الرئاسة بمراسلة من الفريق االستقاللي يطلب من 
خاللها تأجيل السؤال املوجه لوزير الصحة، حول موضوع "األمراض 
إلى جلسة  بالنافورات  التي يمكن أن تنجم عن استحمام األطفال 

الحقة".

إلى غاية يوم  أما فيما يخص األسئلة التي توصلت بها الرئاسة 
الثالثاء 12 يوليوز 2016، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 4 أسئلة؛

- عدد األسئلة الكتابية: 8 أسئلة.

شكرا السيد الرئيس.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ألمين.

لقطاع  املوجهة  باألسئلة  الجلسة  هذه  أعمال  جدول  نستهل 
الصحة، والسؤال اآلني األول حول العرض الطبي باملصحات الخاصة.

والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم 
السؤال.

3ملستشار 3وسيد محمد 3وعزري:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدين 3و 8يرين،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين،

تعزيز  في  ودورها  الخاصة  املصحات  أهمية  في  يجادل  أحد  ال 
املنظومة الصحية ببالدنا، لكن حتى تستجيب هذه املصحات لشروط 
واآلليات  الوسائل  على جميع  توفرها  من  البد  التطبيب  وضمانات 
الحديثة للعالج لجعلها تتالءم مع التطور التكنولوجي والتقني، وكذا 
غاية  إلى  طبية  فحوصات  من  الصحية  التكاليف  أسعار  مراجعة 

العمليات الجراحية.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير:

العالجات  عرض  لتحسين  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما 
بالقطاع الخاص؟

لهذه  الضروريين  والتفتيش  باملراقبة  تقوم  الصحة  وزارة  وهل 
املصحات؟

شكرا السيد الوزير.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

3وسيد 3لحسين 3و ردي، و8ير 3وصحة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس 3ملحترم.

3وسيد 3و 8ير،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارون 3ملحترم ن،

أوال، الشكر الجزيل لك السيد املستشار املحترم لطرحكم هذا 
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السؤال حول املصحات الخاصة.

فاملصحات الخاصة إلى حدود بعض األشهر القليلة كانت تخضع 
للقانون 10.94 اللي كان قديم، واللي كان متجاوز وال يتما�سى مع تطوير 

القطاع الصحي عموما في شقه الخاص.

اآلن لدينا قانون جديد 131.13 اللي صوتوا عليه هنا وفي الغرفة 
فتح  على  كذلك  تينص  واللي  الطب  مهنة  مزاولة  تيهم  اللي  األولى، 
االستثمار في هذا الباب، ما�سي خصخصة القطاع، ما كيناش هاذ 
القضية هاذي، وإنما فتح يعني تحسين ظروف العمل وفتح االستثمار 
لغير األطباء، اللي على العموم اآلن األطباء في القطاع الخاص راه قطاع 

خاص، ما�سي �سي حاجة اللي جديدة.

هذا القانون الجديد 131.13، عالش؟ باش يوقف أمام املمارسات 
"شيك   ،)le noir( منها  اللي  قانونيا،  وال  أخالقيا  ال  املقبولة  الغير 
ما  اللي  التجهيزات  على  املستشار  السيد  كتدوي  اللي  الضمانة"، 

كيناش، على األثمنة املرتفعة في بعض األحيان، إلى آخره.

القانون الجديد كينص على ضرورة  75 من هذا  املادة  فمثال، 
اإلعالن بشكل واضح ومقروء داخل املصحة، غير تيدخل اإلنسان، 

على الخدمات وعلى الثمن ديالها، األسعار ديالها.

تينص كذلك بواحد القضية مقروءة وتكون باينة، االنخراط من 
عدمه للمصحة في )L’AMO1( باش يعرف اإلنسان أش تيتسناه، ما�سي 
حتى يدخل للمصحة يداوى ويبغي يخلص، يقول لو احنا )L’AMO( ما 

تنقبلوهاش، خاص من األول املواطن يعرف فين غادي.

تقنية  معايير  تتفرز  اللي  القانون  فهاذ  أخرى  مواد  على  ناهيك 
وتجهيزات.

املرسوم التطبيقي ديال هاذ ال�سي، املشكل اللي كان مع القانون 
القديم هو التطبيق، املرسوم التطبيقي مصاوب، مقاد، صوبناه مع 
جميع املتدخلين، اآلن في األمانة العامة للحكومة، عما قريب غادي 

يتم البرمجة ديالو.

وأخيرا، اللي بغيت نؤكد عليه، أن أكثر من 436 مهمة تفتيش في 
القطاع الخاص، واللي كتسمعو ربما اإلجراءات الالزمة تناخذوها، 

التي تصل في بعض األحيان إلى حدود اإلغالق إذا اقت�سى الحال.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

1 Assurance Maladie Obligatoire

3ملستشار 3وسيد محمد 3وعزري:

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى املعطيات التي تفضلتم 
بتقديمها.

حول  هو  الوزير،  السيد  املطروح،  املشكل  الحقيقة  في  ولكن 
مواكبة املصحات الخاصة للتطورات التي تعرفها املنظومة الصحية 
مقارنة مع بعض الدول املجاورة، فمثال نجد بعض املصحات مازال 
تستعمل وسائل بدائية، القديمة في العمليات الجراحية، بينما الطب 
الحديثة،  التقنيات  إطار  في  حديثة  يعني  أشياء  يعطي  واللى  تطور 

باستثناء بعض املصحات الخاصة.

هناك نقطة أخرى وهي اللي مهمة غنتطرق لها من بعد، باستثناء 
بعض املصحات الخاصة التي تحترم ضوابط ومعايير العمل على قلتها، 
هناك اليوم تالعب خطير وغياب الشفافية في أسعار الخدمات، كما 

تفضلتم بقولها السيد الوزير، كما قلت )noir(، نقطة أولى.

وكذلك كتوضع "شيكات ضمان" قبل مدار �سي عملية، غير باش 
نشير، السيد الوزير، على بعض النقط اللي فعال تشمئز لها النفس 
املهنية،  لألخالق  املنافية  العمومية،  للمصحات  بالنسبة  خصوصا 
في  املنخرطة  للمصحات  بالنسبة  خصوصا  املنهي،  والضمير  يعني 
حوادث الشغل بالنسبة للتأمين لحوادث الشغل، وتصور معي بعض 
املصحات من اللي كتشوف �سي عملية حادثة، بسيطة وذاك ال�سي 
كتقبلها وترحب بها، ألن فيها الربح باين لها كثير، بينما بعض العمليات 
هللا يحسن العوان والظروف اللي كيعيش فيها ذاك املشغل أو املشغل 
إلى وقعت له حادثة هللا يحفظ، حالة وقعت تصوروا واحد وقعت له 
حادثة م�سى للمستشفى ديال الجديدة، فعال ذاك ال�سي اللي وقع له ما 
يمكنش يداوى تماك، صفطوه للمصحات خاصة اللي فيها منخرطة في 
هاذ ال�سي ديال التأمين، .. وبنت له العملية وما قبلتوش قالت سيري 
ملصحة خاصة، تصور من 11 ديال الليل حتى 4 ديال الصباح باش 
يجيب )l’espèce( عاد نبدوا فيه، وفي األخير راه مات داك السيد، 
وهناك أشياء كثيرة اللي فعال كتعلق بهاذ املصحات الخاصة، واش 
مكاينش �سي ضمير منهي؟ واش ما كينش مراقبة ديال وزارة الصحة في 

هاذ املجال؟ مادام منخرطة في وسائل التأمين، إذن خصها تنضبط.

ثاني  عاود  نفكروش  ما  يزاحمني، عالش  والوقت  أخرى،  نقطة 
املأمورية  نسهل  باش  القرى،  في  توضع  في مصحات خاصة  كذلك 

كذلك، ألن مادام دبا تعطى الرخص..

شكرا السيد الرئيس.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

َوْضَحت، الكلمة للسيد الوزير في حدود نصف دقيقة.
ْ
الفكرة ت



عدد231 - 113شوال1437 )118يوليوز20161( الجريدة الرسمية للبرملان8 18  

3وسيد و8ير 3وصحة:

ال، أنا بعجالة غادي نقول هاذ املشكلة، هادي حاالت موجودة، 
ما�سي  معايا،  متفق  غتكون  نعمموا،  خصناش  ما  ولكن  صحيح، 
واللي  شرفاء،  نزهاء،  مهنيين  وكاين  املصحات  كاين  ألن  معممة، 
الخدمة خاصنا نخدموا كلنا، ألن ما يمكنش بحال دبا كتدوي على 
)noir(، كتدوي على الشيك، هاذ ال�سي كاين في بعض املصحات، واللي 
ما�سي مشكل غير في مصحة، كيفاش الوزارة بوحدها رغم كنديرو 
التفتيشية، وليني خصنا نوصلوا في الوقت اللي هو كيعطي الشيك 
يعني صعيب، راه حتى املواطنين والسلطات جميع .. ألن كلنا خاصنا 
نمشيو يد في يد، وثانيا ما كاينش قوانين، أول مرة كاين قانون، وكاين 

مراسيم تطبيقية إن شاء هللا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

تحاقن  بمراكز  "املداومة  موضوعه  املوالي،  السؤال  إلى  وننتقل 
الدم"، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية، 

لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد سعيد 3وسعدوني:

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم.

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد 3و 8ير،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين 3ملحترمين،

3وسيد 3و 8ير،

تلعب مراكز تحاقن الدم دورا حيويا في إنقاذ األرواح البشرية التي 
تتوقف حياتها على ضرورة التزود بالدم ألسباب مختلفة، مما ُيحتم 

ضرورة اشتغالها الدائم وأهمية تأمين مداومة ليلية.

لذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن ما تعتزمون فعله لتأمين 
املداومة الليلية فعليا بكل مراكز تحاقن الدم؟

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3.

الكلمة للسيد الوزير.

3وسيد و8ير 3وصحة:

فيما يخص الدم يعني هذا واحد السؤال مهم جدا، ففي املغرب 
 les centres de transfusion( كاين مراكز، كاين بنوك وكاين محطات
sanguine( كاين )les banques de sang( وكاين )les antennes ديال 

les banques de sang( املراكز إلى جينا جمعناهم كل �سي هاذ ال�سي 
اللي مستقلين، املركز  64 على الصعيد الوطني، كاينين جوج  كاين 
 le centre national de( الوطني لتحاقن الدم اللي كاين في الرباط
transfusion sanguine( ها واحد، زائد املركز الجهوي ديال الدار 
اإلدارية  الناحية  املالية، من  الناحية  البيضاء، هاذو مستقلين من 
إلى آخره، يعني تيديروا كل �سي تيديرو )la collecte( تيجمعوا الدم، 
تيعطيو الدم، وذاك الدم تيديروا ليه )les analyses( فيه السيدا وال 

ما فيهش، فيه )l’hépatite(... إلى آخره، ها جوج.

كاينين 14 مركز جهوي اللي تيديروا حتى هما )la collecte( وليني 
 une1partie(، )une( كلها، كاينين )les analyses( ما تيديروش ذاك

partie( تيصيفتوها للمركز الوطني.

كاين كذلك 34 اللي بقاو ديال املحطات يعني )les antennes( في 
املستشفيات اللي ما فيهمش هاذ بنوك الدم، وكاين 14 بنك الدم اللي 

تيدير )la collecte( وتيعطي الدم وليني ما تيدير حتى �سي تحاليل.

إلى اخدينا  الجهات بحال دبا  64 ربما قليلة، وبعض  هذه كلها 
طنجة-تطوان-الحسيمة مثال كاين مركز جهوي في طنجة زائد مركز 
جهوي في تطوان وبعض الجهات ما فيهاش اللي كان التقسيم القديم 

إلى آخره.

فاحنا تنحاولو ما أمكن نأملوا املداومة جلهم فيهم املداومة إلى ما 
 les centres d’analyse( كانتش املداومة في املركز راه تتكون يعني في
يلقى الدم وخا  biologique( املختبر ديال املستشفى باش املواطن 
 au niveau du( ياخذو ويعطيه بال تحاليل على ما نديرو التحاليل

.)centre national

ولكن فيما يخص املداومة صحيح ما تنديروش املداومة كلها على 
الصعيد الوطني يعني الطبيب، كاين املداومة اللي واحد يم�سي يبغي 
الدم يعطوه الدم يلقى شكون يعطيه لو، وليني بدون تحاليل أخرى، 

ألن على حاسب املوارد البشرية اللي موجودة على الصعيد الوطني.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد سعيد 3وسعدوني:

نشكركم السيد الوزير على الجواب ديالكم. انتما تتعرفو هاذ املادة 
حيوية بطبيعة الحال القضايا املرتبطة بها متشعبة، نحن نتحدث غير 
على واحد الجزء، أوال تنهنأوا هاذ األطر كلهم اللي تيشتاغلوا في هاذ 
امليدان، ومن هنا تنطلبوا منكم، السيد الوزير، االهتمام بهاذ األطر 

وتوفير جميع املستلزمات والدعم ليهم.



18 9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد231 - 113شوال1437 )118يوليوز20161( 

هاذ املراكز كما أشرت في املجموع ديالها 64 وكاين تقريبا مجموع 
ديال املراكز ديال الدم على املستوى الجهات.

ولكن املواطنين، السيد الوزير، انتما تتعرفوا احنا داخلين ادروك 
للصيف، أنتما تتعرفوا الحوادث السير، إلى آخره، وكتكون الوفيات 
الناجمة على الوالدات أحيانا بعض املواطنين ما تيوجدوش يعني الدم 
باالعتبار اللي قلت أنت ألنها تتعلق بتحاليل إلى آخره، احنا تنطلبو يعني 
املزيد من الدعم لهاذ األطر وتوفير املداومة الليلية فيما يتعلق بهذا 

املوضوع.

انتهز هذه الفرصة، السيد الوزير، باعتباركم وزير الصحة ومن 
خاللكم الحكومة، هاذ املوضوع املثار حول استيراد النفايات وهاذ 
األزبال ديال إيطاليا ألنها تتعلق بصحة املواطنين، نحن بدورنا في فريق 
العدالة والتنمية تنطلبو أوال بإرجاع هاذ الحمولة كلها برمتها توقيفا 
قام التحاليل واإلثباتات اللي تتدل على السالمة 

ُ
بدون مزايدة حتى ت

ديالها إذا كانت هناك.

كل  فوق  املواطنين  الصحة  املوضوع، ألن  في  تحقيق  فتح  ثانيا 
اعتبار ما تكونش فيها حتى �سي مزايدة سياسية، احنا بغينا الوطن 

ديالنا يم�سي في اتجاه حفظ السالمة داملواطنين، وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير في إطار التعقيب.

3وسيد و8ير 3وصحة:

صراحة،  بكل  ألن  املداومة،  على  تتدوي  ملي  املطروح  املشكل 
ونقولوها، احنايا ما تنمشيوش لهاذ املراكز وال لهاذ البنوك وال لهاذ 

املحطات، حتى تنوحلو.

يعني اإلنسان تيم�سي في الجوج دالصباح، ألن عندو واحد من 
العائلة خاصو الدم.

احنا من هاذ املنبر تنقول للمغاربة راه الدم هو الدواء الوحيد 
في العالم اللي ما يمكنش يتصنع، ما كاينش، ما يتصنعش، إال ما 

اعطيتيهش ما اعطاك �سي واحد.

 )la culture( ،ولهذا، ما نبقاوش، خاصنا تكون عندنا هذاك، يعني
ديال )le don( ، تكون عندنا ثقافة التبرع، ثقافة التبرع.

وثقافة التبرع، ما�سي حتى لجوج دالصباح، وما�سي حتى يكون �سي 
واحد من عائلتي، ألنها صدقة جارية، باش ما نبقاوش يعني ..

هذا هو املشكل املطروح عندنا، والحظتو أن كل صيف تنبقاو 
تناديو بالتبرع، تنادي من هاذ املنبر املواطنين واملواطنات يكون عندهم 

هاذ الثقافة.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

بجهة فاس- الصحية  "الخدمات  السؤال موضوعه  إلى  وننتقل 
مكناس وأقاليمها التسعة".

والتنمية  العدالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد 3لحسين 3وعبادي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدين 3و 8يرين،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين 3ملحترمين،

3وسيد 3و 8ير،

العرض  فإن  األخيرة،  السنين  خالل  املبذولة  املجهودات  رغم 
الصحي بجهة فاس-مكناس، وهي جهة جديدة من حيث التقسيم، 
في بعض  املناطق،  بعض  في  الخصاص، والسيما  تشكو من  الزالت 

األقاليم كتازة، تاونات، موالي يعقوب، صفرو.

الصحي  العرض  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم،  لذا 
السكان  كيتمثل  اللي  الجهة،  بهذه  التأطير  ومستوى  واالستشفائي 
ديالها أكثر من ثمن سكان املغرب، يعني 4 داملليون و300 ألف نسمة، 
األقل  األقاليم  لهذه  الصحية  املؤشرات  تحسين  أفاق  وكذلك عن 

استفادة.

وشكرا السيد الوزير.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن السؤال.

3وسيد و8ير 3وصحة:

الجهة، السيد املستشار، صحيح، تتعاني كجميع جهات اململكة، 
ألن كاين فوارق وتفاوتات كبيرة بين الجهات والجهات.

فهاذ الجهة اللي أشرت لها ديال فاس-مكناس، 400 مؤسسة ديال 
الرعاية الصحية األولية، 405، 405 ديال مؤسسات الرعاية الصحية 
و296  فقط،   %27 يعني  الحضري،  املجال  في   109 فيها  األولية، 
الرعاية  73%، ديال هاذ املراكز  القروي، يعني  في املجال  متواجدة 

الصحية األولية، موجودة 73% في العالم القروي.

.)les soins de santé primaires de base( كذلك، هاذي يعني
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مؤسسة   16 فكاين  االستشفائية،  الشبكة  يخص  فيما 
استشفائية، 16 مستشفى، بطاقة استيعابية إجمالية ديال 4150 

سرير، 4150 سرير في هاذ الجهة.

كذلك، كاين املستشفى الجهوي، مستشفى الغساني، رغم املشاكل 
اللي تيعيشها، وكاين مستشفى، املركز الصحي الجامعي الحسن الثاني 

ديال فاس، اللي تيقوم بواحد الدور مهم.

ربما هاذ ال�سي غير كاف، ما�سي ربما هاذ ال�سي غير كاف، كاين 
تفاوتات، كاين اللي بعيد، كاين جهة الجديدة، بحال دابا ناخدو موالي 

يعقوب، يعني، يا هللا، العمالة جديدة.

فاحنا، غادين في إطار إنشاء مستشفى جديد في هاذ العمالة هاذي.

كاين كذلك إحداث ما مجموعة، مجموع 36 مؤسسة للرعاية 
الصحية األولية دالجهة، 5 غتكون في موالي يعقوب، 1 في بوملان، 10 

في تاونات، 1 في تازة.

كاين إنشاء 5 داملستشفيات دالقرب، 2 بتاونات، "بتيسة" وقرية 
"با محمد"،1 في تازة، تاهلة، بوملان، جماعة بوملان، الحاجب، عين 
تاوجطات، إحداث مركز استشفائي إقليمي، قلتها ديال موالي يعقوب.

هاذي يعني املستشفيات اللي احنا في طور إنجازها، وتجهيزها إن 
شاء هللا.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة اآلن ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد 3لحسين 3وعبادي:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات اللي اعطيتو لنا.

بالفعل، إن القطاع الصحي بالجهة عرف واحد القفزة نوعية، ال 
من حيث البنية التحتية وال من حيث التجهيزات وال من حيث التأطير، 

وهاذ املؤشرات الطبية هي كلها في تقدم ملحوظ.

ولكن، السيد الوزير، رغم هاذ املجهودات املبذولة بالقطاع، فإن 
الساكنة بهاذ املنطقة هذه تطالب:

أوال، بتحسين وتجويد الخدمات الصحية املقدمة؛

تطالب بالعدالة املجالية بين األقاليم التسعة بالجهة؛

وتطالب كذلك االهتمام باملراكز الصحية وباملستوصفات، ألن هي 
اللي كتقدم لنا الخدمات إذا بغينا نسميوها خدمات القرب، ألن ما�سي 
املشكل هو يكون عندنا البناية، املشكل هو أن يكون عندنا الطبيب، 

نعطيو نموذج، ألن جماعات قروية اللي كيتجاوز السكان ديالها أكثر 
من 22.000 نسمة، وفيها مركز صحي في املستوى ولكن هناك غياب 

الطبيب.

ومع األسف، أن هاذ املركز الصحي، ونعطي نموذج ديال جماعة 
"كلدمان" بإقليم تازة على أن كان متواجد في التسعينات إلى حدود 
2008، وكان الطبيب متواجد يوميا لم يعد متواجد، هاذ 22.000 كلها 
خاصها تنقل إلى مدينة تازة من أجل التداوي، وهنا نشجع الهجرة من 

البادية إلى املدينة من أجل البحث عن العالج.

كذلك، السيد الوزير، ساكنة الجهة، جهة فاس-مكناس تطالب 
بمستشفى لألسنان بمواصفات دولية على غرار مستوصف األسنان 

بالدار البيضاء.

كذلك، تطالب ساكنة الجهة تطالب بمستشفى متنقل، ملا ال أن 
يكون بشراكة بين وزارتكم وزارة الصحة وما بين الجماعات الترابية 
األخرى من الجهة ومجالس العماالت واألقاليم والجماعات الترابية 
األخرى حتى تقدم الخدمات، خدمات القرب إلى بعض املناطق اللي 
متواجدة واللي كتكون نائية وكتكون معزولة في فصل الشتاء، ألن 

تتعرف تهاطل الثلوج واألمطار.

وشكرا السيد الوزير

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

3وسيد و8ير 3وصحة:

اللي قلت  ال�سي  السيد املستشار املحترم على ذاك  متفق معك 
صحيح.

غير هاذ ال�سي راه ما يتحل إال إذا بقينا بحال إلى كان قديم، بحال 
دابا عوالين غير على وزارة الصحة، أنا نقول لك بكل صراحة، راه ما 

غادي نديرو والو.

الجماعات  شراكة،  إطار  في  نمشيو  فخاصنا  أموال،  هذه  ألن 
املحلية، الجهة كل�سي، العماالت.

فمثال دويتي على مستشفى متنقل، دويتي على مثال في واحد العمالة 
اللي موجودة فهاذ الجهة هي تازة، فبدينا معهم احنا في طور االنتهاء 
اللي  املستشفى  أكبر من ذاك  متنقل  املستشفى  نقتنيو واحد  باش 
عندنا اآلن وهذا في إطار شراكة، هاذ ال�سي نبغيوه احنا ما تنقولوش 
ال بالعكس، نفس ال�سي فيما يخص املوارد البشرية، نفس ال�سي فيما 
يخص التجهيزات، فنديرو يد في يد ونتعاونو وغادي يكون خير إن شاء 

هللا.
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3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

وننتقل إلى السؤال املوالي وموضوعه "إستراتيجية الحكومة للحد 
من الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم 
السؤال.

3ملستشار 3وسيد عبد 3ولطيف أبدوح:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسادة 3و 8ر3ء 3ملحترمين،

3وسيد3ت و3وسادة أعضاء 3ملجلس 3ملحترمين،

3وسيد 3و 8ير،

أفاد تقرير املركز املغربي ملحاربة التسمم واليقظة الدوائية بأن 
لسعات  إلى  األولى  بالدرجة  يرجع  التسمم  بسبب  الوفيات  نسبة 
العقارب، وأن أكثر ضحاياها من األطفال عبر مجموع التراب الوطني، 
ال�سيء الذي يتطلب مضاعفة الجهود من جميع الفاعلين لتطويق 

هذه الظاهرة ومعالجتها.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، املحترم عن:

ما هي إستراتيجية الحكومة لتوفير األدوية الكافية بجميع تراب 
اململكة للحد من الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب؟

وأكثر دقة: ما هي اإلجراءات الوقائية ملعالجة هذه الظاهرة؟

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

3وسيد و8ير 3وصحة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

هاذ املشكل ديال التسممات من لسعات العقارب كانت دائما من 
أولويات الحكومات السابقة وكل حاجة تتزاد، يعني ما كاينش �سي 
إستراتيجية اللي جات حكومة دارتها بغض النظر على ذاك ال�سي اللي 

تدير الحكومة.

قلت هاذ لسعات العقارب هي أكثر من 30% من التسممات على 
الصعيد الوطني، يعني 30.000 حالة لسعة عقرب سنويا في املغرب، 
غير هي مسألة متعلقة بالهشاشة االجتماعية باش نكون واضح، يعني 
متعددة التدخالت، مسألة متعلقة بقطاعات حكومية متعددة، 10 

فقط من هاذ اللسعات اللي تتحتاج يعني إلنعاش في املستشفيات، 
10% فقط اللي تتحتاج.

واإلستراتيجية الوطنية منذ بعيد قلصت الوفيات، كانت 6% ديال 
لسعات العقارب اللي تيموتو، رجعات 4% إلى حدود اليوم %0.03، 
مجهودات جبارة تدرات على جميع الحكومات، غير كافي 0.03%، احنا 

ما بغينا وال واحد يموت، ولكن هاذي مجهودات من 6 إلى 4 إلى 00,..

وكل سنة تيتم التحيين ديال، في 2015 مازال أنا عاقل في يونيو 
2015 كان اجتماع تنبداو بواحد االجتماع على صعيد الوزارة، من 
التربية  وزارة  مع  لالنطالقة  الرحامنة  إلى  مراكش،  إلى  انتقلنا  بعد 
الوطنية، 2016 ابدينا في ماي على صعيد الوزارة، مشينا ملراكش، 
مشينا للصويرة ومشينا لبني مالل لتحيين هاذ اسميتو، أشنو هي 

اإلستراتيجية؟

أوال، الحد والتقليص من عوامل الخطر، الحد من ولوج العقارب 
إلى املنازل، ألن مشكل هاذ املنازل اللي تيكون، تيكون فذاك املنزل 
على برا ثقبة وال تيكون فيه ثغرات وال ما مصبوغش، تنشرحوا للناس 
وتنوعيوهم أنا هذاك الثقابي خاصهم يتسدو، تما تيم�سي العقرب 
إلى  األبيض،  بالجير  تصبغ  خاص  للدار،  وتيدخل  تما  شاد  تيبقى 
آخره، كاين مثال اللي تنطلبوا منهم باش الحد غير الناس اللي على برا، 
يعني الضعفاء، يعني غير يربيو غير الدجاج مثال الدواجن، ألن عالش 

الدواجن؟ تيقتلوا العقرب مثال.

ثالثا، مثال تنعرفوا 70% ديال اللسعات تتكون إما في اليد إما في 
الرجلين، خاصة األطفال، تنطلبو منهم وتنقولوا لهم قبل ما تدخل 
يديك تحيد �سي حجرة وال �سي خشبة دير )les gans( ولبس في رجليك، 

إلى آخره، هاذي الحد.

 )les kits( ثانيا، توحيد منهجية التكفل، مجموعة تركيبة األدوية
اللي تنفرقوهم بحال دابا هذا فرقناهم في )le mois de mai(أؤكد أنا 
أعطيتني هاذ الفرصة مرة أخرى، واقيال هاذي املرة العشرين من نهار 
جيت وزير وأنا تنقول األمصال )le sérum( ما بقاش تيدار في لسعات 
العقرب، كل نهار تنقرا في )le journal( مات هللا يحفظ وال دار، ألن 
الوزارة ما وفراتش، أش غتوفر؟ راه منذ سنة 2000 وهاذ املصل 

متيستعملش في املغرب.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير على 3إلجابة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد عبد 3ولطيف أبدوح:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات وعلى الجواب ديالكم اللي 
عندما  وخصوصا  إيجابي  وهذا  اطمئنان،  وفيه  حقيقة  مفيد  كان 
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يعني مشيتو مباشرة لعمق ديال املوضوع وهذا الذي أثارنا لطرح هذا 
هاذوك  هشة،  هي  اللي  وباملناطق  بالهشاشة  يتعلق  وهو  املوضوع، 
املناطق اللي هي هشة هي اللي تتكرس هاذ القضية هاذي، وبزاف في 
الدجاج وعلى  وتكلمتوا على  البادية شوية  وتكلمتوا على  الدواوير، 
البقرة وعلى أسمتيو، ولكن اللي كنقصد أنا هما ذوك الدواوير اللي 
عندوش  وما  البقرة  عندوش  ما  املدن،  هوامش  في  اللي  املدن،  في 
ديال  لسعات  ديال  القضية  لهاذ  بكثافة  وكيتعرض  الدجاجة، 
العقارب، وخصوصا األطفال، وبزاف في الوقيتة ديال الصهد، بحال 
كترتفع  ما  باش  الحرارة  ترتفع  هاذي  الوقيتة  فهاذ  احنا  دابا  دابا، 

كيخرج ذاك ال�سي بكثافة، وخصوصا بالليل.

مثال في مراكش، نتكلم لك على مراكش، حيث قلت ليا مراكش، 
الدواوير  ديال  املجموعة  واحد  فيها  اللي  النخيل  مقاطعة  في  مثال 
كنعرفها مزيان، هذاك ال�سي في الليل، كتوصل الحرارة ل30 ل34 عاد 
العقارب تيخرجو، حتى هما يديرو واحد الجولة، ذيك الساعة تيقدر 
يصطادو واحد الوليد اللي حتى هو ما داهش النعاس وال ناعس مرخي 
بواحد الشكل وتيقدر يتلسع وما عندهومش الوسائل ديال التنقل، 

كيفاش؟

احنا استغلينا هاذ الفرصة بهاذ الظرفية باش نطرحو عليكم، 
السيد الوزير، هاذ السؤال باش يمكن هاذ الكالم اللي كتفضلو به 

يعرفوه املواطنين ويعرفوا أشنو هي اإلجراءات اللي تيمكن تدار.

شكرا السيد الوزير.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

هذه  في  معنا  القيمة  ملساهمته  الوزير  للسيد  الشكر  وكذلك 
الجلسة.

وننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيد الوزير املنتدب لدى رئيس 
األول  اآلني  والسؤال  والحكامة.  العامة  بالشؤون  املكلف  الحكومة 

حول "االرتفاع املهول ألسعار املواد الغذائية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل 
لتقديم السؤال.

3ملستشارة 3وسيدة وفاء 3وقا�ضي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدة 3و 8يرة،

3وسيدين 3و 8يرين 3ملحترمين،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارون 3ملحترم ن،

3وسيد 3و 8ير،

املواد  أسعار  تعرفها  التي  الصاروخي  االرتفاع  أسباب  هي  ما 
الغذائية؟

وما هي اإلجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية القدرة الشرائية 
للمواطنين؟

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3ملستشارة.

الكلمة للسيد الوزير.

3لحك مة،  رئيس  ودى  3ملنتدب  3و 8ير،  3و فا  محمد  3وسيد 
3ملكلف باوشؤون 3وعامة و3لحكامة:

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم.

3وسيد 3ورئيس،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين،

كان بودي نجاوب على هذا السؤال بتدقيق، ولكن السؤال مطروح 
بصفة عامة، فيه كلمة راه شوية صعيبة، "االرتفاع املهول" و"االرتفاع 
يبقى  كيخصو  ال�سي  هاذ  األساسية"،  الغذائية  للمواد  الصاروخي 

يتحدد باش يمكن لنا نعرفو فين غاديين.

احنا عاملين على أننا نضبطو التضخم هو اللي كيبين االرتفاع 
داألسعار، منذ 2000 واملغرب ساعي إلى ضبط التضخم، أن التضخم 
ما يفوت لناش 2%، هذا هو اللي كيتحكم في األسعار، ألنه سلة داملواد.

الغذائية، طيلة شهر رمضان واحنا كنخرجو  للمواد  دابا نجيو 
داملواد:   3 باستثناء  ديالنا،  السوق  في  استقرار  عندنا  راه  بالغات، 
البيض، ومن بعد 10 أيام ما بقاش مشكل دالبيض، ألنه جبنا 8 
داملليون دالبيض من فرنسا وإسبانيا، راه هو مرمي في السوق دابا حتى 
واحد ما بغاه، عالش؟ ألنه كان ارتفع لنا الثمن فطاح الثمن من بعد 

10 أيام في رمضان.

النقطة الثانية هي السردين، تزاد عندنا في مدينة الدار البيضاء 
في األسبوع األول من رمضان، وواجهناه كذلك بتحويل البواخر ديال 
السردين وجبناهم للدار البيضاء وطاح السوق، طاح، وابداو أصحاب 

الحوت كيشكيو، هذه املادة الثانية اللي وقع لنا فيها الزيادة.

الحمد هلل، الحليب هاذ العام ما وقع لنا فيه حتى حاجة، الدقيق 
راه ما كيتبدلش ألنه محدد، السكر ما كيتبدلش، الفواكه هبطات في 

شهر رمضان.

ديال  املصالح  قمنا  راه  املراقبة،  ديال  املجهود  دايرين  احنا 
العماالت اللي فيها لجان مشتركة، قامت بمراقبة 39.572 نقطة ديال 
املراقبة وتتبع األسعار، ضابطين األسعار ديالنا، كتوقع لنا بعض املواد 
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كترتفع، وهذا طبيعي ألنه متعلق بالعرض والطلب.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد محمد 8رو13:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد 3و 8يرة،

3وسيد 3و 8ير،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشار3ت و3ملستشارون 3ملحترم ن،

بداية، البد من اإلشارة إلى أن ما دفعنا إلى إثارة هذا املوضوع، رغم 
أنه سبق وأن طرح في املجلس، هو ارتفاع أسعار املواد الغذائية والخضر 
والفواكه واألسماك، وغيرها، وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حتى 

صار حديثا يوميا لدى كافة املواطنين.

أنا أستغرب، السيد الوزير، من ذاك ال�سي اللي قلتو، يبدو أننا 
احنا كنعيشو في �سي بالد أخرى من غير املغرب.

أسباب هذا االرتفاع املهول أصبحت معلومة لدى الجميع، ولعل 
الرئي�سي منها هو شجع املحتكرين وتعدد الوسطاء وتواطؤ  السبب 
املواطنين،  كاهل  وإرهاق  األسواق،  في  األسعار  إلهاب  على  الجميع 
خصوصا الفئات الشعبية منها وعلى رأسها الطبقة العاملة املنهكة 

أصال.

يقع هذا أمام تفرج الحكومة التي تقف عاجزة ال حول لها وال قوة، 
نتيجة عدم نجاعة أجهزة وآليات ومساطر املراقبة لسلسلة التسويق 

ولألسواق.

وأنا أتابع تصريحاتكم، السيد الوزير، أثارني تصريح سابق لكم 
قلتم فيه أن كلمة مراقبة األسعار ال تعجبكم، وسوف تسمونها متابعة 
األسعار، وللحقيقة ولإلنصاف أجزم بأنكم صدقتم في زعمكم، فأنتم 
مثلنا مجرد متابعين لألسعار وارتفاعها، كما نتابع جميعا مكرهين هذه 
األيام أحداث مسلسل رديء، بئيس، سمته حكومتكم تعسفا مسلسال 
اإلصالحات  من  وغيرها  التقاعد  إصالح  املقاصة،  إصالح  لإلصالح، 
املزعومة، والتي وحدها الفئات الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة 

من تتحمل فاتورتها.

بعد  وتغلب  سلف"  عما  هللا  "عفى  سياسات  تكرس  إصالحات 
إنها ظلمات بعضها فوق بعض،  املوازناتي على الجانب االجتماعي، 
خصوصا إذا أضفنا إليها سد باب الحوار وتجميد األجور وتكريس 
الهشاشة من خالل سن العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، إنها 

انتكاسة وأي انتكاسة تعرفها مكاسبنا االجتماعية واملهنية التاريخية.

إن تمادي الحكومة في سياستها الالشعبية وتغاضيها عن االرتفاع 
املضطرد لألسعار وتركها الحبل على الغارب للوبيات االحتكار وتعدد 
الوسطاء أو السماسرة يعيثون في األسواق فسادا، يغذي االحتقان 
االجتماعي الذي تعيشه شوارعنا ويهدد أمننا واستقرارنا، االستقرار 
يضعه  أن  موقعه  كان  يسمح ألي  وال  هو مسؤوليتنا جميعا  الذي 

موضع مزايدة أو مقامرة.

شكرا السيد الوزير.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير في حدود الوقت املتبقى.

3وسيد 3و 8ير 3ملنتدب ودى رئيس 3لحك مة 3ملكلف باوشؤون 
3وعامة و3لحكامة:

أنا صعيب عليا نجاوب على بيان، بيان ذات طابع سيا�سي، أنا 
صعيب عليا نجاوب عليه ما نقدش وبالخصوص هاذ البيان جاء من 

بعد ما توضع علي السؤال ورديت على السؤال.

تنأكد للرأي العام أن ما بقاش في املغرب مراقبة األسعار، والت 
متابعة األسعار منذ أن وقع التحرير.

ثانيا، اللي كيتراقب هو األسعار اللي كتحددها الدولة ...

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

سنعرضهما  لذا  املوضوع  وحدة  تجمعهما  املواليان  والسؤاالن 
دفعة واحدة.

األول موضوعه "مالئمة أسعار النفط مع السوق الدولي"، والكلمة 
ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.

"ارتفاع أثمنة الكازوال والبنزين"، هذا تم التأجيل ديالو بطلب من 
الفريق.

هذا ما تمش التأجيل ديالو، إذن تم التأجيل ديال سؤال آخر.

إذن طيب معذرة قبل من السؤاالن، ال غادي يتلقى السؤال، ألنه 
كان عندنا هنا على أساس أنه تأجل، ساعة اللي تيبان بأنه سؤال آخر 

اللي تأجل ما �سي هذا.

أثمنة  "ارتفاع  موضوعه  الوزير،  السيد  الثاني،  اآلني  السؤال 
الكازوال والبنزين رغم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية"، 
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والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم 
السؤال.

3ملستشار 3وسيد عبد 3وعزيز بنعزو8:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارون 3ملحترم ن،

3وسيد 3و 8ير،

املحروقات انخفض الثمن ديالها في السوق الدولية إلى حدود 40 
دوالر في حدود علمنا، ولكن هنا في السوق املحلية البنزين تزاد على 
10.5 درهم دائما تيفوق 10.5، 10.30، 10.36، الكازوال حتى هو في 

حدود ديال 9 دراهم.

واش تيبان لكم هاذ الثمن معقول باملقارنة مع األثمنة اللي كاينة 
في السوق الدولية؟ هذا السؤال األول.

السؤال الثاني، السيد الوزير، واش تتعقدو في الحكومة على أن 
تحرير السوق ديال املحروقات في بالدنا كان في صالح املواطنين، في 
صالح االقتصاد الوطني، في صالح املقاولة الوطنية وفي صالح كل 

الفاعلين، ولكن أساسا في صالح املواطنين؟

في التقييم ديالكم، هاذ ال�سي اللي درتو جاب الفائدة للمواطنين، 
وال العكس؟

ابغينا الجواب.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

3وسيد 3و 8ير 3ملنتدب ودى رئيس 3لحك مة 3ملكلف باوشؤون 
3وعامة و3لحكامة:

3وسيد 3ورئيس،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين،

أوال، التحرير املادة حتى لفاتح يناير 2016، ويا هللا 6 شهور باش 
كاين التحرير.

ابدينا واحد العدد ديال العمليات بالتدريج، ولكن في 2015 كنا 
مواكبين مع الشركات.

أشنا هي الوضعية ديال السوق بعد هاذ 6 شهور؟

الوطني،  العام  املعدل   %9.63 ديالو  املعدل  في  البنزين  اليوم، 
بطبيعة الحال، كاين فرق، ملي كتزيد النقل، والكازوال، 7.66.

كنذكر أنه في 16 نوفمبر، كملنا بمعدل ديال البنزين، 9.49، و7.96 
ديال الكازوال.

ثانيا، السوق الدولية، ما فيهاش 40 دوالر، ال.

فيها 50 دوالر اليوم، وهاذي يومين، البارح االثنين، واليوم، طلع 
شوية السوق، وها األثمان، وها الرقم،.. الرسم البياني ديال اليوم 

الصباح، ديال التطور دالسوق.

كيقولوا لي اإلخوان، واش هاذ ال�سي فيه فائدة؟

مما الشك فيه، ألنه الشعب املغربي كان كيدفع دعم البنزين، 
والكازوال، اللي وصل في 2012 ل 57 مليار ديال الدرهم، أكثر من 

ميزانية االستثمار.

واش هاذ ال�سي في صالح املقاوالت؟ وفي..

كنقول لك في صالح املقاوالت، وراني عييت ما نتكلم على هذاك 
)fuel industriel( اللي حتى هو كان كياخذ الدعم، وتبين بأن أنه هاذ 

ال�سي ما قابطش.

اإلصالح اللي درنا، اليوم احنا في املحيط ديالنا، هاذي األرقام ديال 
الجوج دالنهار:

فرنسا كيتباع فيها، حتى هي ما�سي منتجة دالنفط، كيتباع فيها 
)€1.30( الكازوال، الليسانس كيتباع فيها )€1.50(؛

البرتغال )€1.20( والليسانس )€1.49(؛

اسبانيا، اللي عندها للتكرار، بزاف، عندها حجم ديال التكرار أكثر 
من القوة ديالها )€1.10(، في الكازوال )1.30€(.

كيبان لكم بأن األسواق متقاربة، إيه يورو، )1.30€( .

والناس غتخرج إن شاء هللا للعطلة السبانيا وتقارن، كننصحهم 
يديروا )le plein( في املغرب.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 ولسيد 3و 8ير.

والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد عبد 3وعزيز بنعزو8:

شكر3.

أعتقد أنه إال كانت هناك �سي فائدة، غتكون فائدة اللي محتكرين 
السوق، واللي سهلت عليهم املأمورية الحكومة.

أما املواطنين، الزالوا يكتوون بنار ارتفاع األسعار ديال املحروقات.

وعيب، قلتها سابقا تحت هذه القبة، وغنزيد نأكدها اليوم، عيب 
تبقى تجي الحكومة تقارننا بيننا وبين البلدان األوربية.
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كون غا عطيتينا السيد الوزير، األثمنة في البلدان اإلفريقية، وال 
في الشرق األق�سى، وال في أمريكا الالتينية، ولكن، تقارن ما ال يقارن، 
بيننا وبين القدرة الشرائية ديال املواطن املغربي، مع القدرة الشرائية 
ديال  النوع  واحد  فيه  يعني  هذا  فأعتقد،  األوروبي،  املواطن  ديال 

االستخفاف من ذكاء املغاربة.

فالبنزين تزاد، الكازوال تزاد، الفيول الصناعي حدث وال حرج، 
ماهضرتيش السيد الوزير شحال تزاد الفيول الصناعي؟

)transport( كيوصل حتى  )la tonne( ومع  300 درهم  تزاد ب 
1000 درهم، معناه ضرب التنافسية ديال املقاولة الوطنية، وبالتالي 

ضرب الحقوق االجتماعية ديال الطبقة العاملة في هاد املصانع.

فأعتقد على أن الحكومة تخلت نهائيا على هاد القطاع، بدليل أنها 
مكتفعلش الفصل 66 من الدستور، مجلس املنافسة، وتم املراسلة 
ديالو ولن يتدخل، الحكومة لم تف بالتزامها بإحداث وكالة وطنية 
للتتبع، ماقلناش الوزير، لو كان أبقوا عن نظام املقايسة اللي كان قبل 
)décembre 2015 31(، شحال كانت غادي تكون األثمنة دبا؟ واش 
هي 10 دراهم ونصف؟ واش هي 9 دراهم؟ أنا غنجاوب، كان غتكون 
األثمنة أقل، إذن فالحكومة تركت املواطنين عرضة لجشع الشركات.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

لذا  املوضوع،  وحدة  تجمعهما  الذي  السؤاالن  إلى  نصل  واآلن 
سنعرضهما دفعة واحدة.

املوضوع األول، وهو قريب كذلك من املوضوع الذي طرح قبل 
قليل، "مالئمة أسعار النفط مع السوق الدولية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي، لتقديم 
السؤال.

3ملستشار 3وسيد 3ملختار ص 3ب:

3وسيد 3ورئيس.

3وسيد3ت و3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين،

3وسيد 3و 8ير 3ملحترم،
رغم انخفاض أسعار النفط على الصعيد الدولي، ال زالت بالدنا 

تعرف ارتفاعا ملموسا في سعر الكازوال والبنزين.

التي  والتدابير  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذلك، 
سيتم اتخاذها من أجل مالئمة أسعار البيع في السوق الداخلي مع 

الثمن الحقيقي ألسعار النفط الدولية؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.
السؤال الثاني، موضوعه "النتائج األولية لتطبيق حرية األسعار في 
مجال املحروقات ومدى ضمان املنافسة الفعلية بين شركات التوزيع 

ومحطات الوقود".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العمل التقدمي، 
لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد عدي شجري:

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم.

3وسيد 3ورئيس،

3وسيدتان 3و 8يرتان،

3وسيد 3و 8ير،

3إلخ 3ن، 3ألخ 3ت 3ملستشارون،

نسائلكم، السيد الوزير، عن تقييمكم للنتائج األولية حول حرية 
بين  الفعلية  املنافسة  ضمان  ومدى  املحروقات  مجال  في  األسعار 

شركات التوزيع ومحطات بيع الوقود؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

بأسعار  املتعلقين  السؤالين  على  لإلجابة  الوزير  للسيد  الكلمة 
املحروقات.

3وسيد 3و 8ير 3ملنتدب ودى رئيس 3لحك مة، 3ملكلف باوشؤون 
3وعامة و3لحكامة:

في  كابر  نهار  من  بأنه  الوزراء،  السادة  الرئيس،  السيد  كنعتقد 
مدرسة وطنية اللي كتعلمني نحترم الذكاء ديال املغاربة، وأنه ميمكنش 
والبرتغال  فرنسا  استعملت  وإلى  للمغاربة،  الخرايف  نعاود  نجي 
واسبانيا، أنا مستعد نعطي الثمن ديال أمريكا الالتينية والبرازيل، هذا 
حقي، والبرازيل كيدير فيها دوالر ونصف ألنه نوي هاذ السؤال، دوالر 
ونصف للغازوال، والبرازيل وقع فيها تخفيض ديال العملة، وغادي 
نشوف الثمن ديالها اللي غيوصل تقريبا جوج ديال درهم، وأعرف، 
جوج ديال الدراهم بالعاني قلتها باش كيتسمع ما�سي الدوالر، جوج 

.)deux dirhams( ديال )l’équivalent(

احنا اللي علينا درناه، هو إصالح هاد املوضوع ديال النفط، اللي 
فقط  جينا  مجيناش،  واحنا  البالد،  ديال  امليزانية  على  مثقل  كان 
باش نخدمو االقتصاد الوطني، قلت بما أنه 57 مليار كان في صندوق 
املقاصة، راه غدا الحكومة من دبا شهر ونصف من دبا شهرين، تجي 
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هاذ الحكومة الجاية إن شاء هللا، راه �سي وحدين قالك هما غيجيوا 
األولين، ارجعوا لهاذ ال�سي، هذا حق ديال الحكومة، تدير صندوق 

املقاصة، ديرو صندوق املقاصة.

آه، هنا فين غتبان السياسات واالختيارات والشعب والجماهير 
والجشع واملقاوالت، ضروري خليو املقاصة وتشوفو أشنو الوضع اللي 

غيكون في البالد، أنه بالد كتسلف، كتسلف باش تاكل .

بالحق  املغاربة  مع  وكنتكلمو  للمغاربة،  تنقول  أش  عرفت  وأنا 
ومغنتكلم إال بالحق ونهار نقتنع بأنه في هاذ الشهرين هاذ ال�سي ما�سي 

حق غنم�سي منو.

التجربة  على  يطالعو  بغاو  اللي  النواب  للسادة  كنأكد  ولذلك، 
ديال 6 أشهر أنه 6 أشهر مزيانة، وأن املعدل املغاربة راه كانوا كيشريو 
النفط والدولة كتخسر الفلوس ب 12 درهم كانوا كيشريو البنزين، 12 
درهم وصل ل12 درهم ووصل الكازوال ل 11 درهم، هاذي الحقيقة، 
12.18 درهم في يونيو 2012، 8.15 اليوم كيخلصو املغاربة هاذ الرقم 

هاذ املستوى ولكن ما كاينش الضغط على امليزانية ديال البالد.

 50 الخام  النفط  الثاني هو كيبغي يحسب �سي واحد  املوضوع 
دوالر، أحنا اليوم كنشريو النفط مكرر، راه الحساب اللي كتحسب 
الشركات كتحسب على ثمن روتردام، مكرر )raffiné( وعاد كندخلوه 

ألنه واقف عندنا "السامير" وأنتم عارفين املشكل ديال "السامير".

ولكن لو كاع كانت "السامير" التركيبة ديال األسعار من الحوايج اللي 
داخلة في األسعار اللي كيخلصو املغاربة هي موضوع ضرائب، كيخلصو 
املغاربة )TVA2( و)TIC3( الضريبة على السعر، شفتي مكنخبعو والو، 
الضرائب ألن صندوق املقاصة زمان كان كيمول امليزانية من النفط 
هاذي اللي خص يعرفو حتى هي املغاربة، ففي 2006 و2005 و2002 

كان كيشيط من البنزين الفلوس وكيمول امليزانية ديال البالد.

بطبيعة   ،)la TIC(و  )la1 TVA( %10 الضرائب،  كناخذو  اليوم 
الحال هاذ الضرائب اشوية ثقيلة، راه احنا كنفكرو كيفاش نخففو 

اشوية هاذ الضرائب، ولكن راه هاذي مداخيل الدولة.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة في إطار التعقيبات على جواب السيد الوزير، والكلمة األولى 
للفريق االشتراكي.

3ملستشار 3وسيد عبد 3لحميد فاتحي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس،

2 Taxe sur la Valeur Ajoutée
3 Taxe Intérieure de Consommation

3وسيد 3و 8ير، 

أعتقد واش كنت تتجاوبنا احنا وال �سي أحد آخر هللا أعلم؟ هذا 
احنا  تجاوبنا  املفروض  كان من  السؤال  اطرحنا  اللي  احنا  سؤال، 

متجاوبش �سي أحد آخر.

املسألة الثانية أعتقد بأنه اليوم في البومبات ديال املغرب الكازوال 
كيدير ما بين 8.74 درهم و8.84 درهم، الليصانص تيدير 10.38 درهم 
حتى ل 10.43 درهم مع واحد الهامش بسيط ديال بعض السنتيمات.

البترول في السوق الدولية الخام )Brent( كيدير البارح 46 دوالر، 
هاذ  واليوم  البارح   ،44 سنغافورة  كذا،  فاصلة   45 دار  نيويورك 
الصبيحة ديال الثالثاء، في فرنسا في البومبا اليوم الكازوال كيدير 

)€1.08(، و)sans plomb( كيدير )1.19€(.

أعود إلى املقارنات دائما وجبتو في املقارنات ديالكم على السؤال 
السابق دول االتحاد األوربي، أنا نتمنى تكون املقارنة مزيان نتقارنو مع 
 )SMIG4( أوربا، ولكن قارنونا في كل �سيء، قارنونا في كل �سيء، احنا
ديالنا، السيد الوزير، كيدير SMIG( ،2600( هاد )SMIG( في فرنسا 
نقارنوش  ما  إيوا   )mille euros et quelques( كيدير،  اشحال 

الالمقارنة، ما نقارنوش الالمقارنة.

كنشريو  قلتو  ما  2012 كيف  في سنة  كنا  إذا  الثالثة،  املسألة 
الكازوال بـــــ 11 درهم، شحال كان يدير البترول؟ كان 147 دوالر، إيوا 
فين مشات هاد الفرق هذا من 2012 لهنا، 147 دوالر كنا كنشريو 
البرميل، ماذا وقع حتى اليوم قربنا، واش بقي ل 11 درهم السيد 

الوزير؟ ما بقى والو.

لذلك، السيد الوزير، فإلى كان بعض املؤشرات اللي كاينة اليوم في 
السوق الدولية كتأكد بأن األسعار غادي تم�سي نحو االنخفاض وليس 
نحو االرتفاع، كان بعض التوجهات اللي كانت في الربيع تتقول النتيجة 

اللي وقع في كندا والنتيجة اللي وقع في نيجيريا، كان شوية ديال..

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الوقت الخاص ديالك انتهى، والكلمة ملجموعة العمل التقدمي.

3ملستشار 3وسيد عدي شجري:

صراحة، السيد الوزير، ماعرفتش كيفاش غادي نعقب ألنه ما 
تجاوبش على السؤال، أنا طلبت التقييم ديال التحرير ديال األسعار، 

ولكن صراحة ما جاوبتينيش، ولكن كيفما كان الحال.

في هذا املجال سجلنا كما سجل الرأي العام بأنه فعال في البداية 
ديال التحرير ملسنا واحد النوع ديال حقيقة ديال املنافسة، بحيث هاد 
ال�سي هذا كيتجسد في الفرق ما بين األثمنة فيما يخص الشركة ديال 

4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie
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التوزيع وكيتجسد كذلك ملي كنتجولو وكنشوفو من املحطة ملحطة.

ما  العام  الرأي  كيتداوله  وهذا صراحة  األخيرة  اآلونة  في  ولكن 
بقيناش كنلمسو ذاك الفرق، بحيث أنه البعض كيم�سي للفرضية 
ديال واحد النوع ديال أظن ديال التواطؤ، وإلى كاين هاد ال�سي هذا 
معالي الوزير فأشنو هي الفائدة من التحرير إلى الشركات ديال التوزيع 
يعني غادي يتفقو يتواطأوا على أساس أنه يديروا األثمنة اللي بغات، 

فأنا أظن أن هذا مشكل.

وفي هذا اإلطار كنطلبوا أن الحكومة في اإلطار ديال اآلليات ديال 
املراقبة أنها تواكب هاذ التحرير هذا باش حقيقة أن هذه العملية 
يكون عندها الصدى ديالها ويكون ما بعدها في الخدمة ديال املستهلك.

ديال  املوضوع  في  ما جاشاي  ال�سي  أن هاد  ولو  آخر  من جانب 
السؤال ابغيت نطلب، السيد الوزير، الرأي ديالكم في العملية ديال 
توحيد األسعار، بحيث أنه كنالحظو أن بعض املناطق البعيدة راه ربما 
كتأدي واحد الثمن ديال )transport( أشنو هو الذنب ديالهم مثال 
بحال املنطقة ديال سوس، بحال درعة، بحال ديال تافياللت، بحال 
جهة الشرق، واش ما يمكنشاي في إطار ديال التضامن الوطني، وفي 
إطار واحد النوع ديال العدالة أنه توحد األسعار باش ما�سي �سي كيأدي 

أكثر من �سي، وال سيما أن تتعرفو أن األثمنة ديال سميتو راه عندها..

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

انتهى الوقت السيد املستشار املحترم، الكلمة للسيد الوزير للرد 
على التعقيبات.

3وسيد 3و 8ير 3ملنتدب ودى رئيس 3لحك مة، 3ملكلف باوشؤون 
3وعامة و3لحكامة:

أنا ما رديت على حد، أنا غير في املنطق فاش غادي كنت غادي 
واحد املنطق، واسمح لي )SMIG( ما عندو عالقة بالثمن ديال املادة، 
 SMIG(،( أي حتى الطموبيلة إلى ابغينا ننتجها خصنا نردوها مطابقة
ديالها،  اإلنتاج  تكاليف  عندها  مادة  وهاذيك  دخل،  هذا   ))SMIG

ولذلك إما تتم�سي تستهلكها وإما ما كتتمشيش تستهلكها.

ثانيا )SMIG(، أرى لنا نشوفو )SMIG( ديال املغاربة واش عندهم 
الطموبيالت وال كاين �سي حد اللي تيم�سي يتغدى في الدار البيضاء 
 )les autoroutes( في  حسبناه  ال�سي  وهاذ  الدعم،  ويأكل  ويرجع 
والدولة  ويرجعوا  يقصروا  البيضاء  للدار  تيمشيوا  اللي  والدراري 
تتخلص لهم، هاذ ال�سي راه ما قابطش، السيد املستشار هاذ ال�سي 

اللي قلت جاوبت عليه، )transport( ما يمكنش نوحدوه.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

3وسيد 3و 8ير،

شكرا على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة. 

وننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة، ثالثة منها تتميز بوحدة 

املوضوع، لذا سنعرضها دفعة واحدة.

احترام  لفرض  املتخذة  "اإلجراءات  حول  بسؤال  األمر  ويتعلق 
املعايير الوطنية والدولية املتعلقة باستيراد النفايات".

الكونفدرالية  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد 3ملبارك 3وصادي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدتين 3و 8يرتين،

3وسيد 3و 8ير،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين 3ملحترمين،

تصدرت قضية النفايات اإليطالية التي استوردها املغرب اهتمام 
الرأي العام وشبكات التواصل االجتماعي، وبالتالي كاين مستجدات 

في كل يوم.

لذا، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن مستجدات هذه القضية؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

السؤال اآلني الثاني موضوعه "قرار استيراد نفايات من إيطاليا".

لتقديم  الحركي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال.

3ملستشار 3وسيد 3ملهدي عتم ن:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد3ت 3و 8ير3ت،

3وسيد 3و 8ير،

3وسادة و3وسيد3ت 3ملستشار3ت،

دابا أنا موجدين ليا الفريق سؤال وأنا موجد سؤال غنقاد بيناتهم 
ما كاين باس.

3وسيدة 3و 8يرة،

ما غاديش نطول عليكم، هاذ الضجة اللي واقعة في البالد هاذ 
األيام ديال هاذ النفايات، احنا كفريق حركي في مجلس املستشارين 
تيتبين لنا بأن راه كاين واحد اللبس، ألن �سي تيقول راه مشاوا هاذوك 
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النفايات 2500 طن، الطاليان راهم خلصوا الوزينات ديال اإلسمنت، 
كاين واحد اللبس كبير وكاين واحد الخلط.

احنا غير بغينا نعرفو، السيدة الوزيرة، أشنا هي اإلجراءات اللي 
دارت باش نوقفو النقط على الحروف في هاذ الزوبعة اللي وقعت في 
بالدنا، واحنا ما �سي في الحاجة لها دبا، ألن جات في واحد الظرفية 
دارتها  اللي  كبيرة  املجهودات  واحد  وفي   )Cop22( ديال  حساسة 
الحكومة مشكروة ديال "زيرو ميكة" وكل�سي، غير بغينا السيدة الوزيرة 
تجاوبونا توضحوا لنا هاذ ال�سي وبعد راه عندنا في التعقيب ما نقولو 

لك.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

إيطاليا  من  السامة  املواد  "استيراد  موضوعه  الثالث  السؤال 
لحرقها وتلويث البيئة". الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

االستقاللي لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد رحا1 3ملكاوي:

موضوع  حول  الوزيرة،  السيدة  السؤال،  نفس  السياق،  نفس 
النفايات اآلتية من إيطاليا.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

باستيراد  املتعلقة  األسئلة  على  لإلجابة  الوزيرة  للسيدة  الكلمة 
النفايات من إيطاليا، ولك 9 دقائق بين الجواب والتعقيب.

3وطاقة  و8ير  ودى  3ملنتدبة  3و 8يرة  3لحيطي،  حكيمة  3وسيدة 
و3ملعادن و3ملاء و3وبيئة، 3ملكلفة باوبيئة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين،

أوال، نبغي نقول لكم بأنني كنتفهم كل الفهم التخوف ديال املغاربة 
وتنهنيكم على أنكم تتمثلوا املغاربة وتتقاسموهم هاذ التخوف، وكيف 
تتخافو أنتما على املغاربة أحنا كحكومة كذلك الهاجس ديالنا هو 

الصحة ديال املواطنين.

للسيد  ونصحح  لكم  نكمل  نزيد  بخير،  يجازيكم  هللا  وبغيت، 
املستشار اللي قال بأنه كانت واحد الصفقة ما بين وزارة البيئة وما 

بين الشركة.

ال، هو هاذ االتهامات اللي كانت هي كانت صفقة ما بين الحكومة 

االيطالية والحكومة املغربية، باش تاخذ الفلوس، باش تجيب تحرق 
النفايات، وهذا خطير جدا، ألن ما بقاتشاي غير وزارة البيئة اللي هي في 
قفص االتهام، رجعت الحكومة، البلد، املغرب، هو اللي رجع في قفص 
االتهام على املستوى العالمي، وهذا خطير جدا، وكنشكرك اللي أثرت 

لهاذ النقطة.

اآلن، أنا كنقول لكم، السيدات والسادة، احنا ما كنتكلموش على 
النفايات، واحنا كلنا كمغاربة، كنعرفو بأننا بلد قانون وبلد عندنا 

دستور وعندنا قوانين وصادقنا على قوانين.

أوال، صادقنا على سمو القوانين الدولية في الدستور.

ثانيا، صادقنا على اتفاقية "Bâle" في 1995.

ثالثا، صادقنا على القانون ديال النفايات الصلبة في 2006.

هاذ ال�سي كله مزيان، ولكن، نجيو لهاذ الباخرة هاذي بالذات، اللي 
هي طارحة املشكل.

احنا في املغرب، فين ابغينا نمشيو، باش تفهموا اعالش جات هاذ 
الباخرة؟

احنا في املغرب، بغينا نمشيو باش ننقصو من النفايات ديالنا، 
الطن  ديال  فيها مليون  دالنفايات،  الطن  ديال  داملليون   7 كننتجو 
نفايات صناعية، وهاذ 7 داملليون، وهاذ املليون ديال الطن، إال بغينا 
نخرجو منهم بديل للمحروق، غادي يمكننا نخرجو منهم مليون ديال، 
اسمحوا لي، غيمكن لنا نخرجو منهم 2.4 مليون ديال الطن ديال هاذ 
املحروقات، 2.4 مليون ديال الطن داملحروقات البديلة، وأنا فرحت 

اللي جيت ولقيتكم كتسولوا على الثمن دالبترول.

أشنو معناتها؟ معناتها، غادي ننقصو مليون طن ديال البترول، 
ما غنبقاوش نستعملوه في السنة إلى احنا صنعنا هاذ النفايات ديالنا.

النفايات، عالش غنجيبوها من  اآلن، غتسولوني، واحنا عندنا 
على برا؟

صحيح أن النفايات، واحنا درنا برنامج مكثف وجيت تكلمت لكم 
عليه، باش نتفكو من مشكل النفايات، ولكن، املشكل اللي عندنا، هو 

ما عندناش نفايات بديلة للتصنيع.

اللي  النفايات  للتصنيع؟ هي هاذيك  البديلة  النفايات  أشنو هي 
كيدخل املغرب.

ما كندخلوهاش كنفايات، كندخلوها كنفايات تحت قانون "بال"، 
ولكن كندخلوها على أساس التدوير والتثمين، هاذ ال�سي مكتوب في 

القانون.

فإذن، فاش كنقول لكم، راه املغرب من شحال هاذي وهو كيجيب 
النفايات، هذا راه ما معنتوش املغرب من شحال هاذي وهو زبالة، 

حاشاكم.
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هذا معنتو أن املغرب كان كيدخل النفايات هاذو البديلة للتدوير، 
والعجالت  للمعامل،  كيم�سي  والحديد  للمعامل،  كيم�سي  الكارتون 

مشتتة كتم�سي للمعامل.

إذن، أشنو هو الجديد؟

الجديد، هو أننا اآلن دخلنا بديل حراري تحت نفس االتفاقية، 
هاذ االتفاقية ديال بال، هي اللي كتعطينا الرخصة باش ندخلوه، 

وتحت نفس القانون 28.00.

اشنو كيقول لنا القانون ديالنا بعدا املغربي؟

كيقول لنا بأن عندنا الحق نجيبو بدائل للتدوير أو للتثمين الطاقي، 
هاذ البدائل هاذي مصنفة بالقانون املغربي. كتقول لك عندك الحق 

باش تجيبها وتديها للصناعة.

جاش  ما  هو  واللي  كنتكلمو،  عالش   ،)bateau( هاذ  فإذن، 
الجهة  واحد  من  جا  هو  اللي  املشكل،  فيها  اللي   )Napoli( من 
سميتها)Pescara( في ايطاليا، واللي هو ما جاش من املافيا االيطالية، 
ألن احنا عندنا وثائق من وزارة البيئة االيطالية اللي كتبين بأن هاذ 
ال�سي جا من مصنع معتمد من  املافيا، وهاذ  في  ال�سي ما داخلش 
طرف االتحاد األوروبي ومن طرف البلد املصدر، اللي كيقول لنا بأن 
هاذ النفايات راها دخالت للمصنع، وراها تصنعات وراها تعاوضات 

وتعالجات، وراها دابا بديل حراري، يمكن لكم تستعملوه.

دابا ، غتقولوا لي، عالش جبنا غير 2500 طن؟

نبغي نقول لكم، أشنو هي 2500 طن بالنسبة لحاجيات معمل 
واحد ديال السيمة؟

معمل واحد ديال السيمة كيحتاج 600 ألف طن، 600 ألف طن، 
يعني ديروا الحساب انتما، 2500 طن أشنو كتمثل بالنسبة لــــ 600 

ألف طن؟

أشنو هي 2500 طن بالنسبة لالحتياجات ديال املغرب؟ مليون 
طن، 2500 على مليون ديروا انتما الحساب.

نديرو  أوال  ابغينا  ديالنا؟  البالد  في  نديرو  بغينا  احنا  اآلن أشنو 
التدوير، وجيت قدمت للجان ديالكم املحترمة، قلت لكم راه احنا 
النفايات  نقبطو  غادي  املوارد،  في  رجعنا  النفايات،  في  بقيناش  ما 
ديالنا وندوروها ونخرجو 20%، وهذا املخطط الوطني للتدبير املندمج 
للنفايات الصلبة عندنا في املغرب، وأشنو ابغينا نديرو كذلك؟ ابغينا 
الصناعة  في  نخلقوه  جبنا  اللي  هذا  املنتوج  هاذ  من   %30 نخلقو 

املغربية.

اللي  الضمانات  هي  أشنو  جدا،  مهمة  أسئلة  جوج  كاينين  اآلن 
أعطينا للمغاربة؟

أوال أعطينا ذيك 15 الوثيقة اللي كاينة في اتفاقيات "بال"، قبل ما 

كتجي السلعة، أنا كنسميها سلعة، قبل ما كتجي السلعة كتجينا 15 
 )la garantie( وفيها )l’assurance( ديال الورقات فيها ضمانات، فيها
وفيها التأمين، وفيها التحليالت، وفيها الكتابة ديال وزارة البيئة بأن 
هذاك داخل في الدليل بأنه تابع للمنتوجات البديلة، فهمت؟ الطاقية.

إذن كتجينا 15 وثيقة اللي كتبين لنا حتى كنتوصلو بهاذ الوثائق 
عاد كيخرج )bateau( من إيطاليا، وال ومن أي بلد، ألن هاذي ما�سي 
أول مرة باش درنا هاذ العملية وخاص املغاربة يعرفوها، كيجي هاذ 

.)bateau(

أشنو دابا اللي جديد بالنسبة للمغرب؟

اللي  جديدة  احتياطات  دخلت  البيئة  وزارة  للمغرب،  بالنسبة 
كيعطيها لنا القانون، احنا كبلد عندنا الحق أننا نطلبو ضمانات وحدة 
أخرى، فاش كيجي )bateau( وكنقول لو وقف، نزل السلعة، غادي 
ناخذو عينات ونصيفطوها للمختبر غير املختبر ديال الدولة املصدرة، 
وتجينا التحاليل، إلى كانت التحاليل بحال بحال غادي نقول مرحبا، 
التحاليل بحال بحال،  ثانية، وإلى ما كانتش  غادي ندوزو للمحطة 

كنقولو لهم رجعوا السلعة وعندنا الضمانات املالية، كنطلبوها.

املحطة الثانية، أشنو هي؟

هي كنقول لهم خيار، دبا التحاليل مطابقة، غادي ندوزو للعينات 
في  ما�سي شغلنا  أحنا  االحتراق؟  العينات  هي  أشنو  االحتراق،  ديال 
الصناعة، وزير الصناعة يجي يجاوب واش الصناعة ديالو مؤهلة وال 
ال، ولكن احنا كنديرو املراقبة، إلى كان هذاك االحتراق كيخرج لي نفس 
التحاليل بحال هاذوك اللي جاوني من أوروبا كنعطي الترخيص، وإلى 

ما كانش كنقول لهم سيدي هزو السلعة ديالكم وسيروا بحالتكم.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

من  والبداية  الوزيرة،  السيدة  جواب  على  للتعقيبات  والكلمة 
أحد  يتفضل  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  ديال  املجموعة 

املستشارين.

3ملستشارة 3وسيدة رجاء 3وكساب:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد3ت 3و 8ير3ت،

3وسيد 3و 8ير،

8مالئي 3وسادة و3وسيد3ت 3ملستشارون 3ملحترم ن،

حقيقة، السيدة الوزيرة، طيلة العرض ديالها وهي كتحاول تقنعنا 
بأن هاذ النفايات مهمة للبالد، وبأن تثمينها وتدويرها إلى ما غير ذلك.
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العرض أو الجواب ديال السيدة الوزيرة تناول واحد الجانب، أن 
احنا في الوزارة ديال البيئة في املغرب، بصدد تأهيل وتدوير وتثمين 

النفايات ديالنا، مزيان.

ولكن هل نحن بحاجة إلى أزبال، واسمحوا لي على الكلمة، ألنها 
حقيقة، أزبال الدول األخرى؟ خاصة أن أزبال إيطاليا طارحة مشكل 

كبير.

واحنا من هنا من هاذ املنبر كنحييو الجالية في إيطاليا اللي اتصلنا 
إيطاليا  في  األزبال  هاذ  املعطيات حول  من  وأعطاونا مجموعة  بهم 
واللي كتعرف ضجة كبيرة، وكاين حتى وزير البيئة اإليطالي استدعاوه 
املغاربة البرملانيين في البرملان اإليطالي، يحاول باش يعطي توضيحات 

حول هاذ املوضوع.

اللي خاصنا نقولو للمغاربة بما أن هاذ األزبال ما فيهاش مشكل، 
فلماذا لم تستعملها إيطاليا اللي كتعرف حتى هي أزمة اقتصادية؟ ملاذا 
هاذ األزبال هاذي مرفوضة؟ واملحكمة األوروبية أدانت ايطاليا بسبب 
هاذ األزبال ب120 ألف أورو يوميا إلى ما تمتش إتالف هاذ األزبال، 
وأدانتها ب 20 مليون ألنها قامت بواحد األزمة وواحد الكارثة اللي كلكم 

.)Napoli( كتعرفوها، وخصوصا في منطقة

املشكل اللي خاصو يعرفوه املغاربة، هو هل هاذ معامل اإلسمنت 
في  كنعتقدش ألن حتى  ما  األزبال،  بإحراق هذه  تقوم  باش  مؤهلة 
أوروبا ما كاينش اإلمكانيات العلمية الكافية في جميع األماكن اللي 
باش تكون هاذ عملية اإلحراق بدون نتائج سلبية على البيئة وعلى 
اإلنسان، خصوصا أن احنا تنعرفو بأن هذه األزبال وإن كانت منزلية، 
هذه األزبال التي تعرف ب )RDF5 ( وتعرف بأنها وقود ايكولوجي بديل في 
 )éco-Bâle( إيطاليا واللو كيسميوها بما أن األسماء تتشابه في بالصة

والو كيسميوها )éco-pale(، يعني األكذوبة اإليكولوجية الكبيرة.

فهاذ األزبال عندما يتم إحراقها كتنتج غاز الديوكسين اللي هو 
مسرطن ومضر للصحة بشكل كبير.

في           املصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع  في  الحرارة  درجة  ارتفاع  بأن  لي  تقولوا  غادي 
... )les incinérateurs(

غير واحد نصف دقيقة، مادة الديوكسين كتعاود تجدد من جديد 
امنين )les gaz( كيبردوا...

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3ملستشارة 3ملحترمة.

الوقت ديالك انتهى، الوقت انتهى.

كان عندك متسع من الوقت، شكرا السيدة املستشارة والكلمة 
للفريق الحركي.

5 Refuse Derived Fuel

3ملستشار 3وسيد 3ملهدي عتم ن:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدة 3و 8يرة،
لهم  نبينو  خاص  راه  املغاربة  واملواطنات  املواطنين  بلي  كنظن 

اعالش كنهضرو.

كيستورد  الحديد،   )le fer recyclé( كيستورد  مثال  املغرب 
)plastique1recyclé, mais1comme1matière1première( اللي كتدخل 
في )les usines( ديال الصناعة، هذا املشكل ما�سي هو هذا اليوم، هذا 
 les normes les formules de( كاينة املعايير ديالو ألنه كيدخل في
 )cahier de charges( اللي عندو واحد )usine( ديال كل )fabrication
املشكل  كيحترمها،  اللي  الوصية  الوزارة  ومع  املغربية  الحكومة  مع 

ما�سي هو هذا.

املشكل دابا هاذ الخليط ديال هاذ )déchets( اللي هما كاين فيهم 
 )textile( ديال )usines( ديال )déchets( البالستيك، اللي كاين فيهم
في إيطاليا، اللي كاين فيهم الكارطون، هاذو ما كاين باس، املشكل اللي 

.)paraît-il1quelques1additifs(و )les pneus( كاين اشوية وهما ف

احنا مالنا على هاذ الزوبعة كلها؟ احنا نردو )bateau( ملواليه حتى 
يبان هاذ ال�سي، ولجنة تق�سي الحقائق اللي طلب مجلس النواب ديرها 
مجلس املستشارين ونشرحو )la convention( ديال "Bâle"، أشنو هي 
 quelles sont les( ؟ أش كتقول"Bâle" ديال )la convention( هاذ
conditions de Bâle( ، هاذ )la communauté européenne( أشنو 
عندها؟ نمشيو لعندها نسولوها، ما�سي هما يجيو عندنا، احنا بالدنا 

راه )c’est un état souverain( ونبينو للمواطنين.

 )les1filtres( اللي كاينة في املغرب واش عندها )les usines( وهاذ
فعال اللي كاينين في أوربا باش هاذ املواد املسممة ما تنكونش، إذن تدار 
لجنة، ما عندناش مناش نخافو، تدار  واحد لجنة تق�سي الحقائق 
السيدة  مفتوحة،  ديالكم  للباب  وندخلو   )les experts( مع  ونجيو 
 )ministre de la tutelle( الوزيرة، ونتعاونو مع السيد الوزير ديالكم
اللي حتى هو خاصو يتعاون معكم فهاذ ال�سي، ما تبقاوش غير وحدكم، 

ونحطو النقط على الحروف ونحيدو هاذ الزوبعة.

حاجة أخرى ديال األثمنة، )l’usine( راه كيخلص)la valeur( راه 
entre 20 et 30€ la1( راه يخلص ما�سي كيتخلص، راه  tonne( هي

كيخلص، هاذ ال�سي خاص يعرفوه املغاربة.

شكرا معالي الوزيرة.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

الكلمة للفريق االستقاللي.
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3ملستشار 3وسيد رحا1 3ملكاوي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدة 3و 8يرة، 

كنشكرك أوال على..

3وسيدة 3و 8يرة، 

حتى تسمع لنا، السيدة الوزيرة، ما تحسبوش لينا.

ما بغيتش ندخل معكم في املناقشة وال في النقاش العلمي ألنكم 
على  أيضا  العلمي  التطور  كاين  طبعا  هاذي،  املواضيع  بهاذ  أدرى 
املستوى العالمي في مجال النفايات السائلة أو الصلبة كاين تطور، 
على مستوى استعمال إعادة استعمال املياه العادمة، على مستوى 
نفايات املغرب ابدا في مجال ديال التخلص من النفايات بالطريقة 
اللي اليوم كنخرجو منها الكهرباء، كنخرجو منها الغاز، مثال ديال مدينة 
فاس، وكاين تطور على مستوى استعمال أو إعادة تدوير هاذ النفايات 

اللي يمكن لبالدنا تستفد منو.

املشكل اللي كاين، السيدة الوزيرة، اليوم هو هاذ التعامل ديال 
الحكومة مع هذا املوضوع، ملي ظهر هاذ املوضوع ما كانش تواصل 
دالحكومة في البداية، حتى دازت 15 يوم عاد بديتو كتديرو التواصل 
ديالكم، ما كانش التواصل ديال، تكلم السيد الرئيس على الوزير 
الزمالء  بعض  ديال  تصريحات  كاين  تكلمش،  ما  بالقطاع  املكلف 
ديالكم في الحكومة اللي بداو كيتكلمو على �سي صراع خفي بين منتجين 

ديال املحروقات ومنتجين ما نعرف أشنو.

كاين هاذ القرار اللي اخذيتو باألمس ديال أن وزارة الداخلية غادي 
تدير �سي بحث في املوضوع، كاين بعض مكونات األغلبية اللي كتطلب 

منكم باش توقفوا هاذ ال�سي وترجعوه.

بس عند املواطن املغربي، وكيخلي 
ُ
يعني هاذ ال�سي كلو كيخلق ل

أنه هاذيك الشكوكات تكون حول، إال ما كانتش حول ما أعطيتوه 
علميا حول املساطر واالحترام ديال القوانين وديال املساطر املتبعة 
واحترام هاذ املصانع لدفاتر التحمالت اللي يمكن أنها تحرق هاذ املواد 
في احترام للبيئة، واحنا على بعد أشهر أو أسابيع من تنظيم املؤتمر 

العالمي حول األطراف.

وبالتالي اليوم راه عندنا مشكل ديال الثقة، إلى الحكومة والكالم 
اللي تتقول الحكومة ما بقى كيتيق فيه حتى �سي أحد، أنتما مسؤولين 
على البيئة، غدا غتبان �سي حاجة واحنا باقي لنا غير 3 وال 4 أشهر ديال 
املناخ خاصنا �سي حل، خاصنا �سي جهاز، �سي هيئة اللي كنتيقو فيها 

اللي تبقى تقول لنا أشنو كاين.

تخلقو  باش  الوزيرة،  السيدة  بسرعة،  عليكم  كنقترح  وبالتالي 
�سي هيئة اللي فيها خبراء اللي يلتجئوا لها املغاربة وجمعيات املجتمع 
املدني والسياسيين اللي تبقى تعطي الرأي ديالها حول هاذ املواضيع، 

البيئة،  على  و�سي  كقطاع  الثقة  ديال  إشكالية  عندكم  اليوم  ألن 
ألنكم كتعطيو التراخيص، إذن وليتو طرف، اليوم راكم طرف، هاذ 
اإلشكالية ما بغينهاش تطرح لنا ال فهاذ املوضوع ال في مواضيع أخرى 

اللي يمكن تبان من هنا ل 3 أشهر.

النقطة الثانية وأساسية، السيدة الوزيرة، هاذي تقريبا 6 أشهر 
تكلمتو لنا على هاذ املشاريع ديال املعامل ديال فرز النفايات ونستعملو 

النفايات ديالنا، احنا أولى نستعملو النفايات ديالنا فهاذ املجال.

مع األسف الشديد كاينة 800 مليون ديال الدرهم في الصندوق 
ديال البيئة وتكلمنا عليها، وقلتو لنا راه كاين ذاك ال�سي كيتمضاو 
االتفاقيات وغادي تخرج اإلمكانيات باش يتدارو هاذ املراكز، إلى غاية 
اليوم ما تدار وال مركز، كل �سي موجود، األرا�سي موجودة، الشركات 
اللي غتدير هاذ ال�سي موجودة كل �سي موجود وما درتوهش، بغيت 

نفهم عالش؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

والكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

تفضلي السيدة الوزيرة.. نعم؟

الوقت اللي عندك السيدة الوزيرة مفروض علينا نحترموه جميعا.

3وسيدة 3و 8يرة 3ملنتدبة ودى و8ير 3وطاقة و3ملعادن و3ملاء و3وبيئة 
3ملكلفة باوبيئة:

الوقت ما غنمشيش في الجانب التقني.

وغادي نقول لكم، السيدات والسادة املستشارين، أنا حليت باب 
الوزارة، وأنا اللي طلبت السيد وزير الداخلية باش يدير تحقيق، وأنا 
اللي التمست وقلتها اليوم وطلبوها السادة البرملانيين ورحبت بها لجنة 
تق�سي الحقائق، وأنا كنرحب بالفكرة دالخبراء، وكنعرفك مزيان ال�سي 
املكاوي وأنت خبير وكتعرف أشنو هي املحروقات البديلة، ونور الرأي 
العام وقول لهم شنو هي..؟ احنا راه ما�سي في املعارضة وفي األغلبية، 
احنا شعب وكندافعو على هاذ الوطن، قول للرأي العام أشنو هي 
الخبرة ديالك، وأنت غادي تكون  البديلة؟ وأنا كنعرف  املحروقات 
فذيك اللجنة دالخبراء، ألنه املحروقات البديلة سوق على املستوى 
البديلة،  املحروقات  هاذ  وكيتشراو  تكلفة  وعندو  سوق  العالمي، 
كيهبط  فاش  وكيهبط  البترول  كيطلع  فاش  ديالهم  الثمن  وكيطلع 

البترول.

ديال   %30 لـــــ   2020 في  نوصلو  ديالنا،  الهدف  هو  هذا  واحنا 
النفايات املغربية اللي غتخرج وتكون محروقات بديلة، وما يبقاش 
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هاذ النقاش اللي درتو اليوم على الثمن ديال البترول، باش نساهمو 
في الطاقات ديال بالدنا، ألن كاينة الطاقات املتجددة وكاينة الطاقات 
البديلة، وهاذ السيد اللي هضر دبا، السيد املستشار املحترم ال�سي 
املكاوي، عندو خبرة كبيرة، وأنا كنعرف املسار ديالكم، وساعدونا باش 

ننورو املغاربة ونقولو لهم أشنو هي الطاقات البديلة.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة 3ملحترمة.

الوزيرة،  للسيدة  كذلك  وموجه  الرابع  السؤال  إلى  وننتقل 
وموضوعه "التحضير ملؤتمر أطراف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة 

.")Cop 22( حول التغير املناخي

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد عبد 3لحميد 3وص يري:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيد3ت 3و 8ير3ت،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين،

في الواقع طرحنا هاذ السؤال، السيدة الوزيرة، هاذي مدة أكثر من 
شهرين، والسبب في طرح هاذ السؤال، باش نعرفو أشنو هما اإلجراءات 
والتدابير اللي اتخذات إلنجاح مؤتمر )Cop 22( اللي غتنظمو بالدنا في 

آخر نونبر ديال هاذ السنة.

وكذلك )MEDCOP( طنجة اللي غادي يجي في 18 و19 يوليوز 
ديال هاذ الشهر.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة.

3وسيدة 3و 8يرة 3ملنتدبة ودى و8ير 3وطاقة و3ملعادن و3ملاء و3وبيئة 
3ملكلفة باوبيئة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

هناك يعني واحد التعبئة كبيرة من أجل تحضير قمة األطراف 22، 
وكيف كتعرفو بدات من نداء طنجة ديال سيدنا هللا ينصره، واآلن 
احنايا عندنا واحد الهيكلة على الصعيد الوطني، اللي هي مكلفة بتهيئة 
لي  واللي حصل  الخارجية،  السيد وزير  واللي كيترأسها  القمة،  هاذ 

الشرف أنني نكون فيها مكلفة بالتعبئة على املستوى العالمي.

فكنحاولو ما أمكن باش تكون واحد التعبئة كبيرة من أجل أن 
تكون قمة األطراف 22 ناجحة، وفي أذني جميع الدول يعني األطراف 

في هاذ االتفاقية.

كذلك من ناحية املفاوضات، املغرب قائم بالشغال ديالو ودرنا 
املفاوضات ودرنا خارطة الطريق ديال املفاوضات ودرنا األولويات ديال 

قمة األطراف 22، فين بغينا نوصلو.

وكذلك اآلن كنشتغلو في مدينة مراكش على استقبال الضيوف، 
وراه السلطات املحلية والسيد الرئيس ديال املجلس البلدي، راهم 

خدامين، كنحاولو باش نخضرو مدينة مراكش من الناحية البيئية.

وكذلك، يمكن لي نقول لكم بأنه ال�سي املكاوي فاش تكلم على 
محطات ديال الفرز، صحيح، مازال واقفة، ولكن املحطة ديال الفرز 
ديال مدينة مراكش، هي اآلن كتبنى، توليد الطاقة من مدينة مراكش 
كيتبناوا، بغينا نعطيو املثل في مدينة مراكش على كيفية تدبير البيئة، 

وكيفاش املغرب كيشوف البيئة.

غادي  عليها،  كنتكلمكم  اللي  البديلة  املحروقات  هاذ  وكذلك، 
تصنع في مدينة مراكش وغادي نديو الناس يشوفوا أشنو كيعرف 

املغرب يدير فيما يخص تدبير النفايات.

ديال واحد  ما�سي  ما�سي قمة األطراف،  فإذن، وضروري هاذي 
اللجنة ديال عشرة دالناس، هاذي قمة األطراف ديال املغاربة كاملين.

واليوم، جات الفرصة باش نقولو للعالم كامل، بأن املغرب ما 
كيجيبش الزبل، ويشد الفلوس باش يوجد قمة األطراف، املغرب راه 
خدام في إطار املؤسسات، املغرب راه خدام في إطار برامج، سياسات 

عمومية طبقا للقانون، واملغرب كيتهيأ، وفاتح بوابو.

وبالنسبة لهاذ القضية، أنا كنقول لكم، ضروري أننا نوصلو للحق، 
باش نعطيوه للمواطنين، باش يعرفو املواطنين، واش هاذ الحكومة 
على صواب؟ واش وزارة البيئة قامت بالشغال ديالها وال ال؟ ألنه البد 
ما نرجعو املصداقية ديال الوزارة ديال البيئة، ألن وزارة البيئة هي 

الناطق ديال اتفاقيات األطراف ديال املناخ.

وإال قسنا، قسنا في املصداقية ديالها، راه احنا قسنا في القمة ديال 
األطراف. فهاذي خاصنا نكونو واعيين بها بزاف، وذيك ال�سي عالش 
أنا كنقول لكم، كيقولو لي رجعي هاذ الحمولة، ال، ننشرو الحقيقة، 

ننشرو الحقيقة للشعب املغربي.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد عبد 3لحميد 3وص يري:

3وسيدة 3و 8يرة،
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ما تكلمتيش على )MEDCOP( ديال طنجة ! ما عليناش.

3وسيدة 3و 8يرة،

احنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب تنعتبرو أن نداء طنجة، اللي 
طلقوا صاحب الجاللة نصره هللا والرئيس الفرن�سي فرانسوا هوالند 
في شتنبر 2015 تيشكل رسالة قوية تتبين الطابع اإلستعجالي للقيام 
أكبر لوضع حد لالختالل  املناخ، وبذل مجهود  بعامل قوي لصالح 

البيئي.

فعندما نفكر في الطاقات املتجددة وتكنولوجيا تدبير املاء والطرق 
الجديدة لتدوير النفايات ووسائل النقل األقل تكلفة، فإن األمر يتعلق 
بمهن جديدة يتعين االستعداد لها من أجل الحفاظ على البيئة مع 

خلق مناصب شغل وثروات يرتبط بها االقتصاد الجديد.

وفي هذا الباب وضع اتحاد مقاوالت املغرب برمجة طموحة من 
أجل تحسيس عالم املقاولة بأهمية الرهانات املناخية والفرص التي 

تقدمها.

في حماية  أكبر  الفاعلين االقتصاديين بشكل  ومن أجل إشراك 
البيئة، قام االتحاد العام ملقاوالت املغرب ومؤسسة محمد السادس 
لحماية البيئة بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية تحمل اسم "ميثاق جودة 
الهواء" التي تهدف إلى تعميم األدوات التي تساعد على إنجاز حصيلة 
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري والتعويض الطوعي عن 

تلك التي ال يمكن تفاديها.

التي  التدابير  وكيبقى السؤال املطروح، السيدة الوزيرة، ما هي 
سوف توفرها الحكومة لدعم ومساندة املقاوالت من أجل اعتماد 
مجال  في  خاصة  املالئم،  التدبير  وأنظمة  النقية  التكنولوجيات 

التشخيص والتكوين والتدبير البيئي؟

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

ونشكر كذلك السيدة الوزيرة على مساهمتها معنا في هذه الجلسة.

والحريات  العدل  وزير  السيد  إلى  املوجه  السؤال  إلى  وننتقل 
وموضوعه "التدخل في سلطة القضاء".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد 3وعربي 3ملحر�ضي:

3وسيد 3ورئيس،

3وسيد 3و 8ير،

3وسادة 3و 8ر3ء 3ملحترمين،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين 3ملحترمين،

3وسيد 3و 8ير، 

في مجموعة  الجوالت  ديال  العدد  بواحد  الوالية قمتم  في هذه 
ديال الجهات حول إصالح السلطة القضائية، وكانت إنذارات وكانت 
توجيهات وكانت ندوات اللي عبرتم فيها غير ما مرة على احترام التدخل 

في السلطة القضائية.

ابغينا الجواب ديالكم، السيد الوزير، هل فعال أنه كاين احترام 
ديال املسؤولين في التدخل في السلطة القضائية وفي القضاء؟

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

3وسيد 3ملصطفى 3ورميد، و8ير 3وعد1 و3لحريات:

شكر3.

3وسيد 3ملستشار، 

أفيدكم بأن الدستور في مواده، خاصة 107، يمنع التدخل في 
القضاء بأي شكل من األشكال، خاصة بإصدار أوامر أو تعليمات أو 
ممارسة أي ضغوط كيفما كان نوعها لدفع القضاء للحكم في اتجاه 

معين.

طبعا، تعودنا على السياسيين من مختلف املواقع، في األغلبية، في 
املعارضة، الفاعلين الجمعويين، الصحافة، تناقش قضايا معروضة 

على القضاء، يبقى هل إما هذا يعتبر تدخال أم ال؟

هو  اللي  الخاص  باملعنى  التدخل  نعم،  العام،  باملعنى  التدخل 
منصوص عليه في الدستور، أقول لكم ال.

وأعتقد بأن القضاء ليس هناك �سيء يمكن أن يدفعه لكي يحكم 
على خالف ما هم مقتنعون به قضاة اململكة، ملاذا؟ ألن جاللة امللك 
يرعى استقالل القضاء والتصريحات التي يمكن أن تكون من هنا أو 
هناك، سواء تم االتفاق حولها أو تقييمها بشكل سلبي، ال يمكن، أقول 

ال يمكن أن تؤثر على أداء القضاة وال على أحكامهم.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد 3وعربي 3ملحر�ضي:

3وسيد 3و 8ير 3ملحترم،
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فعال املادة 107 من الدستور تتكلم على استقاللية القضاء وعلى 
السلطة  في  التشريعي  التنفيذي والجهاز  الجهاز  التدخل ديال  عدم 

القضائية.

لكن، السيد الوزير، ابغيت في الحقيقة غير نتفاعل معكم، ألنه أنا 
تنتيق بالعمل اللي تتقوموا به واإلصالح اللي تتسعاو ليه، لكن، السيد 
العدل  الوزير  السيد  افهمتش، ألن  ما  مازال  بكل صراحة  الوزير، 
تيسعى إلصالح القضاء والسيد رئيس الحكومة يتدخل في القضاء، 

وغادي نقول لك اعالش.

السيد رئيس الحكومة، املفروض ألن أنت جاوبت السيد الوزير 
ورئيس الحكومة ما �سي هو شخص عادي، ما �سي اإلعالم، هذا راه 
الشخصية الثانية في الدستور املغربي هو الثاني بعد جاللة امللك، 
رئيس  يتدخل  ولكن  عادي،  �سيء  صحافي  يتكلم  برملاني،  يتدخل 

الحكومة �سيء غير عادي.

3وسيد 3و 8ير 3ملحترم،

تصوروا في 2012 التدخل املباشر هنا في قبة البرملان ديال السيد 
رئيس الحكومة، في القا�سي اللي تم االعتقال ديالو في طنجة ديال 
نجيب بقاش، وقال بأنه االستقبال اللي استقبلوه من بعد ما خرج من 
االعتقال استقبال األبطال، تيتأسف لو السيد رئيس الحكومة، واش 

في اعتقادكم هذا تدخل في شأن القضاء ولى ال؟

في  هنا  داألطفال  مجموعة  ديال  الغرق  ديال  الثانية  القضية 
السراح  إطالق  طلب  عالنية  الحكومة  رئيس  السيد  اللي  بوزنيقة، 
في  تدخل  العدل  الوزير  السيد  هذا  واش  العمراني،  ديال  الفوري 

القضاء و ال ال؟

العمدة الصديقي ديال مدينة الرباط، اللي كان تحال على الشرطة 
يوم االثنين، يوم األحد دار بالغ ديال الحزب وتدارت ندوة صحافية 
ترأسها رئيس املجموعة ديال املحامون ديال العدالة والتنمية، اللي 
كانت فيها رسائل وتحكم يعني في الشرطة القضائية باش ما تباشرش 
اإلجراءات ديالها والتخويف لهاذ الشرطة، ألن احنا تنعرفو ملي تيكون 

�سي ملف تحال على القضاء تيكون واحد االحترام.

النقطة ديال القائد ديال الدروة...

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

3وسيد و8ير 3وعد1 و3لحريات:

3وسيد 3ملستشار 3ملحترم،

أؤكد أن رئيس الحكومة ال يملك أية سلطة تقريرية أو إشرافية 

على القضاء تمكنه من توجيه القضاء في أي اتجاه، لكن ما دمتم 
تتساءلون معكم حق عن صيحات رئيس الحكومة، أود أن أتساءل 
معكم عن تصريحات وتعليقات النائب أو املستشار السيد املحر�سي، 
الذي قال أن هناك تحيزا في القضاء املغربي، خاصة بعد متابعة برملاني 
من حزب العدالة والتنمية، وقلتم، السيد املستشار، إن التعامل 
مع ملف البرملانيين املنتمين لحزب العدالة والتنمية تم بطريقة غير 
عادية، قلتم لدينا شكوك في ملف البرملانيين املتابعين خصوصا أن 

بعض القضاة املنتمين لحزب وزير العدل يهابونه.

إذن، أنتم ذهبتم إلى ما هو أخطر، وهو أنكم أصبحتم تصنفون 
القضاة وتتهمون أن بعضهم ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، هذا 
كالم خطير، وأنهم يهابون وزير العدل، أليس هناك يعني خطورة في 

هذا الكالم؟

كنتمنى، السيد املستشار املحترم، قبل ما تجي تناقش الصيحات 
ديال رئيس الحكومة، واللي ما�سي أنها منزهة يمكن أن نناقشها، يمكن 
أن تحتمل الصواب ويمكن أن تحتمل الخطأ، وأنا نقول لكم أنا ما 
متفقش معه في كثير من التصريحات اللي يمكن تكون من هذا أو ذاك، 
ولكن السيد املستشار أنت تقف عند حدود هللا، وما تكلمش على 

رئيس الحكومة بهاذ الطريقة.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير 3ملحترم.

على  الوزير  السيد  ونشكر  للجواب،  املخصص  الوقت  انتهى 
مساهمته معنا في هذه الجلسة.

إلى السيد وزير االتصال وموضوعه  إلى السؤال املوجه  وننتقل 
"سياسة الدولة في القطاع السينمائي".

وزير االتصال ما كاينش اللي غادي يعوضو، إذن ننتظر حضوره.

واملرأة  التضامن  وزيرة  السيدة  إلى  املوجه  السؤال  إلى  وننتقل 
الخطة  تنفيذ  "حصيلة  وموضوعه  االجتماعية  والتنمية  واألسرة 

الحكومية..

طيب، إذن السؤال املوجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر، الكلمة للسادة املستشارين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار.

3ملستشار 3وسيد محمد 3وبك ري:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدتين 3و 8يرتين،

3وسيد 3و 8ير،
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3وسادة و3وسيد3ت 3ملستشارين 3ملحترمين،

عاشت جامعة عبد امللك السعدي بتطوان أوضاعا مزرية بفعل 
وقف الدراسة الناجمة عن قيام مجموعة من أشباه الطلبة بإغالق 
كلياتها ومنع الطلبة من الولوج إلى املدرج ملدة تفوق األربعة أشهر 

تقريبا، كادت تؤدي إلى سنة بيضاء.

3وسيدة 3و 8يرة،

إلى متى ستبقى جامعتنا رهينة الفكر الظالمي والعدمي؟

ومتى ستتدخلون إلجالء هذه العصابة من الساحة الجامعية؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة.

3وسيدة جميلة 3ملصلي 3و 8يرة 3ملنتدبة ودى و8ير 3وتعليم 3وعالي 
و3وبحث 3وعلمي وتك ين 3ألطر:

شكر3 3وسيد 3ملستشار على هاذ 3وسؤ13.

في البداية أريد أن أوضح أن األمر يرتبط بكلية في إطار جامعة 
عبد امللك السعدي، وإال فإن هاذ املؤسسة، هاذ الجامعة عندها 
12 مؤسسة جامعية تعرف سيرا عاديا كباقي املؤسسات الجامعية في 

اململكة املغربية.

اليوم، تقع أحيانا مثل هذه السلوكات التي تحدثتم عنها، واللي 
الشك أن القانون املنظم للتعليم العالي، القانون 01.00 قد أعطى 
الصالحيات للسيد رئيس الجامعة من أجل التدخل لضمان تطبيق 
العمل وضمان كذلك  بها  الجاري  والتشريعية  القانونية  النصوص 

السير العادي والطبيعي لهذه املؤسسات.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد محمد 3وبك ري:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

الجواب ديالكم سريع جدا، السيدة الوزيرة، ما اعرفتش واش 
تفهمتو السؤال وال ال؟

ولكن كيف ما كان الحال البد من اإلشارة إلى أن املجهودات التي 
التي  األخيرة واإلمكانيات  الخمس سنوات  في هاذ  الوزارة  بها  قامت 
رصدت لهاذ الجامعة وعلى رأسها جامعة عبد امللك السعدي، هي 

مجهودات ال يمكن أن ينكرها أحد.

إال أن همنا املشترك وهو الذي يؤرقنا جميعا، هو محاولة شرذمة 
من املتطرفين السيطرة على الفضاء الجامعي، وعبر استعمال العنف 
اللفظي واملادي والذي يؤثر على أداء ومردودية الجامعة، هو املنطق 
الذي نرفضه جملة وتفصيال، ألنه ال يجوز أن تبقى الجامعة رهينة 
فرض  عبثا  وتحاول  املعرفي  للتحصيل  ت�سيء  التي  الشرذمة  لهذه 
مواقفها وآرائها على األغلبية الساحقة لألبناء وبنات الشعب الذي 

تريد التحصيل املعرفي وتأمل في الحصول على الشواهد العليا.

للتحصيل  فضاء  هو  الوزيرة،  السيدة  تعلمون،  كما  الجامعة 
والرزين  الهادئ  للحوار  وفضاء  والتكوين  العلمي  وللبحث  املعرفي 
واملعقول، وبالتالي عليكم كحكومة صيانة هذا الفضاء والحفاظ عليه 

من تجاوزات هذه الفئات التي تعبث بأن التحصيل املعرفي للطلبة.

وجامعة عبد امللك السعدي مؤسسة تقوم بدورها وفق اإلمكانيات 
املتاحة، تحاول جاهدة االنفتاح على محيطها االقتصادي واالجتماعي.

أطلب منكم، السيدة الوزيرة، دعم هذه الجامعة بكل الوسائل 
املمكنة، دعمها باألطر والكفاءات العلمية ودعمها كذلك من خالل 

توفير لها اللوجيستيك ووسائل العمل والبحث العلمي كذلك.

وشكرا السيدة الوزيرة.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة في إطار الرد على التعقيب.

و3وبحث  3وعالي  3وتعليم  و8ير  ودى  3ملنتدبة  3و 8يرة  3وسيدة 
3وعلمي وتك ين 3ألطر:

شكر3.

بداية أؤكد، السيد املستشار املحترم، أن الجامعة ال يمكن إال أن 
تكون فضاء للمعرفة وللبحث وللتكوين، ولهذا فكل السلوكات التي من 
شأنها أن تهدد الوظيفة الطبيعية للجامعة ال يمكن لنا كحكومة إال أن 

نقف بحزم ضدها.

فاليوم بعض السلوكات التي شهدتها والتي أقول أنها يعني سلوكات 
مجزئة شهدتها بعض املؤسسات الجامعية، ومن ضمنها مؤسسة كلية 
العلوم، فلم تؤثر، ألنه بفضل املقاربة التي قامت على الحزم في هاذ 
الشأن، لم تؤثر على السير العادي لالمتحانات وبالتالي فاليوم أغلب 
املؤسسات الجامعية قد اجتازت االمتحانات ديالها في الوقت املناسب.

بالنسبة للكلية اللي سألتو عليها غدا غادي تبدأ عندها االمتحانات 
وستكون الدورة االستدراكية فيما بعد.

إذن هناك اليوم إجماع على ضرورة مقاربة قائمة على الحزم وعلى 
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املجالس  تفعيل دور  أقول  التأديبية، وعندما  املجالس  تفعيل دور 
التأديبية الذي يقوم على منع عدم االستفادة، يعني تتخذ تدابير في 
حق الطلبة املتورطين في مثل هذه األعمال والتي قد تصل إلى درجة 
الفصل، وأكثر من ذلك بالنسبة للحقوق االجتماعية اللي عند الطلبة 
عندما يثبت في حق أي طالب متورط في مثل هذه األفعال أنه متورط 
فهاذ األعمال هاذي املدانة، فتلقائيا كتوقف املنحة إذا كان ممنوحا 

وكتوقف حق االستفادة من الحي الجامعي.

وبدأنا في تطبيق هذا املقت�سى في مجموعة من املؤسسات، سواء 
األحياء الجامعية أو املؤسسات اللي هي مؤسسات جامعية.

أكثر من ذلك اليوم، هذه الظاهرة، هذا الوضع اللي كيكون في 
بعض املؤسسات اللي كنقول معزولة وال أقول أن هذا هو الظاهرة 
العامة، وإال فإن مؤسساتنا الجامعية الحمد هلل تسير في وضع عادي 
واالمتحانات مرت في األوقات ديالها والطلبة اخذاو النتائج ديالهم في 
أغلبهم، تنقول بأن تحتاج إلى أوال، أن يتم التنديد بها من طرف كل 
تيارات الرأي وكل األحزاب السياسية وكل النقابات، أال تجد لها من 
يساندها، يعني نوقفوا أي دعم معنوي كيفما كان ملثل هذه األفكار، 
ألن في نهاية املطاف هاذو شباب مغربي يتم التغرير بهم، وإن كان 1‰ 
ال يمكن أن نقبل أن يتم التغرير بشباب مغربي والزج به في ثقافة 
الحقد والكراهية واالنتقام، الشباب كيجيو للجامعة من أجل العلم، 

املعرفة والبحث العلمي.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة على إجابتك.

وشكرا لك كذلك على مساهمتك معنا في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤال املوالي في انتظار حضور السيد وزير االتصال، 
السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة.

نمر إلى السؤال املوجه إلى السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة 
الحكومية  الخطة  تنفيذ  "حصيلة  وموضوعه  االجتماعية  والتنمية 

للمساواة في أفق املناصفة".

والتنمية  العدالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد عبد 3وكريم 3وه 3يشري:

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم.

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسادة 3و 8ر3ء 3ملحترم ن،

3وسادة 3ملستشارون و3ملستشار3ت،

سؤالنا هو متعلق بحصيلة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في 

أفق املناصفة.

3وسيدة 3و 8يرة 3ملحترمة، 

صادقت الحكومة في يونيو 2013 على الخطة الحكومية للمساواة 
في أفق املناصفة، وهي خطة بمثابة سياسة حكومية في املجال تروم 
متعددة  مجاالت  تستهدف  حكومية  برامج  وفق  اختالالته  معالجة 

ثمانية.

لذا، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن حصيلة تنفيذ هذه الخطة.

وشكرا السيد الرئيس.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

و3ألسرة  و3ملرأة  3وتضامن  و8يرة  3لحقاوي،  بسيمة  3وسيدة 
و3وتنمية 3الجتماعية:

بسم هللا 3ورحمن 3ورحيم، و3وصالة و3وسالم على سيد 3ملرسلين.

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم على هذ3 3وسؤ13.

أريد فقط أن أذكر أن "إكرام" هي الخطة الحكومة للمساواة نحو 
املناصفة 2012-2016، على اعتبار أنها سياسة عمومية في املساواة 
وفي املناصفة، حققت التقائية بين جميع مكونات الحكومة وكذلك 
سمحت بانخراط املجتمع املدني، فجاء على إثرها إحداث مجموعة 
من األجهزة واملراصد، وكذلك تفعيل من مجموعة الصناديق لفائدة 
من  مجموعة  تخرج  أن  من  الحكومة  تمكنت  يعني  وكذلك  املرأة، 

القوانين.

وفي هذا الباب أريد أن أذكر بأن قانون حقوق األشخاص في وضعية 
إلتزامات هذه الخطة، مشروع قانون  إعاقة قد تم نشره وهو من 
العنف ُيناقش اآلن في مجلس النواب ومشروع قانون مجلس األسرة 
"املناصفة  قانون  ثم مشروع  الثانية،  القراءة  في  والطفولة دوزتوه 
عليه  صادق  األسف  كامل  مع  اللي  التمييز"  أشكال  كل  ومكافحة 
مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2016، أحيل على مجلس املستشارين 
منذ اآلن شهرين وهو لدى مكتب مجلس املستشارين دون أن ُيحال 

على أية لجنة من اللجن ديال مجلس املستشارين.

مع كامل األسف هذا واحد الزمن تشريعي ُيهدر بسبب احتجاز هذا 
املشروع قانون لدى املكتب، ومع كامل األسف نحن ملزمون كحكومة 
املناصفة  هيئة  ألن  الدستور،  زل 

َ
ن
ُ
ن أن  من  مستشارين  وكمجلس 

راسنا  كنلقاو  اليوم  ولكن   ،164 واملادة   19 املادة  بموجب  أحدثت 
عاجزين باش نستمرو في استكمال ما تبقى من مسطرة املصادقة على 

هذا املشروع قانون املتعلق باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
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طبعا، أنا شخصيا دوزت 10 سنين في البرملان، ما عنديش فكرة 
النواب وال مجلس  املكتب سواء مجلس  بقى لدى  قانون  على �سي 

املستشارين دون أن ُيحال على اللجنة، يمكن هاذي سابقة.

املناصفة  بهيئة  املتعلق  قانون  هاذ مشروع  أهمية  يبين 
َ
ك وهذا 

من  مجموعة  ثانيا  احتجازه،  أوال  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة 
التشويش حول هذا القانون.

ولكن خاصنا نقول لكم بأن جاللة امللك أعلن عن ضرورة خروج 
هذا القانون في خطابه الفتتاح السنة التشريعية للبرملان وكذلك في 

منتدى حقوق اإلنسان.

ملزمون  نحن  الدستوري،  النص  بموجب  ُملزمون  نحن  فإذن 
بموجب خطب جاللة امللك، نحن ملزمون أمام املواطنين اللي كيتسناو 
أن هيئة املناصفة تخرج باش تمكننا من متابعة وإنصاف النساء باش 

يستافدوا من املناصفة ونشتغل على تحقيق املساواة.

نشكركم على هاذ السؤال، ألنه أتاح لي الفرصة أنني نتكلم في 
َ
أنا ك

املوضوع، شهرين وأنا كنستنى باش تعيطوا لي على لجنة من اللجان 
داخل املؤسسة املوقرة ديالكم باش نناقشوها، لم يتم هذا مع كامل 

األسف.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد عبد 3وكريم 3وه 3يشري:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

احنا فعال نتابع الحكومة في تنزيلها لهذه الخطة، واللي في الحقيقة 
في  أنها سياسة عمومية  فعال  اعتبرنها  الهيئة،  أعلنتها  يوم  أول  من 
تاريخ املغرب أنه كتوضع  املجال، واللي طال انتظارها ألول مرة في 
انخراط  وفي  الزمن  معين محدد  أفق  وفي  وبرامج  بأهداف  سياسة 
كافة القطاعات الحكومية كل في مجاله، وما�سي كتوضع خطة هكذا 
على  للتتبع  آليات  أيضا  لها  توضع  ولكن  هكذا،  عمومية  وسياسة 
رأسها اللجنة الوزارية التي تم إحداثها ملتابعة التنزيل، والتي تعقد 
لقاءاتها بشكل دوري ملتابعة التنزيل، أكثر من هذا لجنة تقنية ملتابعة 

اإلجراءات ذات الصلة باملوضوع.

فعال في هذه املرحلة احنا وقفنا على أن الحكومة أنجزت إنجازات، 
وأنا على سبيل املثال في املوضوع ديال مكافحة كل أشكال التمييز ذي 
الصلة باملوضوع ديال الهيئة اللي تكلمت عليه السيدة الوزيرة، واللي 

كانت فرصة في الحقيقة أنها تحدثت عنه، وسأعود للموضوع.

هو أنه أحدثت ألول مرة مرصد وطني ملكافحة كل أشكال التمييز، 
مرصد وطني لتحسين صورة املرأة في اإلعالم، تمت مراجعة قانون 

االتصال السمعي البصري 77.03 لتكييفه مع املوضوع ملحاربة أشكال 
التمييز التي كانت موجودة.

أكثر من هذا، هاذ املشاريع قوانين التي تم الحديث عنها بدءا من 
مجلس األسرة والطفولة، انتهاء مرورا بقانون العنف ضد النساء، 
مرورا أيضا بهيئة املناصفة، اللي في الحقيقة صادق عليه املجلس 

واحنا معكم السيدة الوزيرة.

كان موقفنا واضح في ندوة الرؤساء، وقلنا بأنه ما يمكنش نستمرو 
في تأخير، إلى بغينا نقولو تأخير ويمكن نقولو عرقلة التشريع، هذه 
محطة اللي في الحقيقة آسف مع كامل األسف اليوم أننا نتكلمو على 
أن مشروع قانون كيتحال علينا وتيبقى في اللجنة وكيبقى حبيس 

املكتب ملدة تزيد عن شهرين.

ما�سي  هذا  اللجنة،  هاذ  على  وال  اللجنة  هاذ  على  نحيلوه  واش 
خرج هاذ الهيئة املؤلفة اللي احدثها 

ُ
موضوع، املرأة اليوم تنتظر منا أن ن

هاذ الدستور، ولكن نخرجوها حقيقة ملكافحة أشكال التمييز.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

وأنا ملزم كعضو في املكتب باش نقول بأن فعال هاذ املشروع هذا 
فعال هو تأخر والتأخر ديالو هو راجع ألسباب، أنه كاين تنازع ديال جوج 

ديال اللجان في مدارسة هاذ املشروع.

وبعد ذلك تم النقاش وتمت يعني مطالبة في البداية كان سيتوجه 
إلى لجنة التعليم، جاءت مطالبة من لجنة العدل والتشريع لكي يذهب 

إليها، وقع النقاش.

في آخر املطاف تم االتفاق على أنه سيدرس هذا املوضوع في إطار 
لجنتين مشتركتين، نتمنى أن يصل األمر في أقرب فرصة ممكنة وأال 
يتأخر أكثر مما تأخر، ألن فعال هاذ التأخر هو غير معقول، والبد للعمل 

التشريعي أن يأخذ مساره الطبيعي.

وننتقل إلى السؤال اآلخر املوجه إلى.. نعم نقطة نظام في التسيير، 
تفضل.

3ملستشار 3وسيد 3وعربي 3ملحر�ضي:

3وسيد 3ورئيس،

املكتب  يعني  تسحب  الوزيرة  السيدة  أن  هو  نقول  ابغيت  اللي 
"احتجز" هاذ املشروع، ما�سي من حقها، ألنها هي اللي تدخالت في 

املوضوع، ودارت .. هنا ولهيه وتدخلت فيما ال يعنيها.

وتسيير املكتب ال دخل للحكومة ما عندش الحكومة الحق تتدخل، 
هاذي 5 سنين واحنا تنساينوها تجيب هاذ القانون، دابا عاد جات، 

كتدخل في الشؤون اللي ما�سي ديالها.
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ال دخل للحكومة في أشغال املكتب نهائيا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الرسالة وصلت.

ننتقل إلى السؤال املوجه للسيد وزير االتصال.

طيب، إلى طلبتو نقطة نظام في إطار التسيير، هللا يخليكم، نحاول 
ما أمكن نبقاو ملتزمين بالتسيير.

في إطار مشروع  الوزيرة عبرت على موقف  السيدة  بأنه  كنظن 
قانون تأخر.

ما  الظاهر  وراء  وما  الظاهرية،  األسباب  أنه  على  كذلك  تكلمنا 
غندخلوش فيه.

األسباب الظاهرية وضحناها وبيناها، كنتمكنو وغنحاولو ما أمكن 
وما أمكن أننا نمشيو في االتجاه ديال أن املشروع ياخذ الطريق ديالو 
بشكل عاجل وبشكل سريع، أعتقد نخليو األمور هنا، بغيتو تاخذو 
نقط نظام في هذا املوضوع، أعتقد إلى كان ضروري في إطار التسيير، 

هللا يخليكم، وفي إطار ما هو مسموح به.

غنعطي نقطة نظام لل�سي حامي الدين وال�سي تويزي، ونكتفيو بهذا 
القدر.

وشكرا.

السيد حامي الدين.

3ملستشار 3وسيد عبد 3وعالي حامي 3ودين:

ال، غير، السيد الرئيس، إلى اعطيتي لفريق نقطة نظام، خاصك 
تعطي لواحد الفريق نقطة نظام، إلى اعطيتي لواحد الفريق جوج 

نقط نظام، خاصك تعطي لواحد الفريق جوج نقط نظام.

احنا، السيد الرئيس، نقطة النظام ديالنا في قلب التسيير، احنا 
كنقولو بأنه الرئاسة ال حق لها في أن تعلق على املضمون ديال الجواب 

ديالنا.

احنا املضمون ديال الجواب ديالنا بالفعل كنقولو بأنه كانت عرقلة 
ممنهجة لهاذ املشروع ديال القانون ديال هيئة املناصفة ألغراض غير 
موضوعية، مرتبطة بإرادة تعطيل هاذ املؤسسة التشريعية، وعشنا 
نقاش داخل ندوة الرؤساء، وكان فيه السيد الرئيس طرف ولم يكن 

حكم، وجاب فيه ورقة وقلت لو بأنها ورقة متحيزة وغير موضوعية.

ألن لجنة القطاعات االجتماعية في مجلس النواب هي اللي درست 
هاذ املوضوع، وهاذ املوضوع د املناصفة واملرأة هو من اختصاص 
لجنة التعليم والشؤون االجتماعية اللي أتشرف برئاستها، وصيفطت 

رسالة للسيد الرئيس ولم يستجب.

وقلت في املكتب على أساس أن اللجنة املشتركة إلى حدود الساعة 
لم تنعقد، السيد الرئيس، هذا أشنو اسميتو إذا ما كانش اسميتو 

العرقلة...

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

في حدود دقيقتين، تفضل.

3ملستشار 3وسيد أحمد ت يزي:

الرئاسة لها الحق في أن تجيب على جميع التهجمات التي نالها 
املكتب، ألنه هو عضو في املكتب قبل أن يكون عضو الفريق يمثل 

املكتب، ها األولى.

الثانية، والسيد رئيس اللجنة حاضرا على أن رئيس املجلس قال 
من الغد ليه جا، النهار فاش جا بغا يصيفطو اللجنة ديال التشريع، 
نظرا، ال، بغا يصيفطو للجنة ديال التشريع، نظرا للجانب الحقوقي 

فهاذ املوضوع.

ولكن، السيد نائب الرئيس اللي كيمثلكم، عندو حرج مع لجنة 
التعليم، وأنا عضو فيها، أنا ال يمكن عضو يكون في التعليم وال يكون في 

التشريع، خاصو يدوز.

ولكن بالعرقلة ما�سي منا احنا، ما�سي من املجلس، على أن العضو 
الوحيد اللي ما كان ابغاش يدوز مباشرة للجنة ديال التشريع، لكي 
تكون، باش تجي الوزيرة وتقوم باملهام ديالها، هو العضو ديالكم انتوما.

ما ابغاش، وبالتالي، خاصو يكون توافق، واملجلس أراد أن يكون 
هناك توافق.

أما املكتب ليس عندو أبدا أن يعطل هاذ العمل، الذي يعطل 
العمل هي الحكومة التي...

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكرا السيد املستشار، شكرا السيد املستشار املحترم.. شكرا.. 
شكرا السيد املستشار، السيد املستشار املحترم.

من  فضلكم،  من  املحترم،  املستشار  السيد  املرجو..  املرجو.. 
فضلكم.

املكتب، ومستمر  في  نقاش  النقاش هذا هو  هاذ  النقاش،  هاذ 
النقاش، ما نحولوش النقاش من املكتب إلى قاعة الجلسات، من 

فضلكم.

ونمر إلى السؤال املوالي املوجه للسيد وزير االتصال، وستنوب في 
اإلجابة عنه السيدة وزيرة التعليم العالي، وموضوعه "سياسة الدولة 
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في القطاع السينمائي".

لتقديم  الحركي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال.

3ملستشار 3وسيد عبد 3ورحمان 3ودري�ضي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

3وسيدتين 3و 8يرتين،

3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسيد3ت 3ملستشار3ت،

3وسادة 3ملستشارين،

أيها 3لحض ر 3وكريم،

أوال، فعال كما وقع مع وزير التجهيز، مرة أخرى كنت كنتمنى أنه 
وزير االتصال، ألنه عارف وهذا، وما كنقللوش من األخت الوزيرة، 
ولكن كنتمنى أنه يكون عندي جواب شاف لهذا، ألنه مهم جدا لهاذ 

االنتظارات ديال الساكنة اللي كتعيش هاذ املشكل هذا.

وبالتالي تزخر بالدنا بمؤهالت سينمائية واعدة مما جعلها قبلة 
للعديد من املخرجين السينمائيين العامليين، إال أنه مع كامل األسف، 
يعرف هذا القطاع تراجعا كبيرا ناتج عن املنافسة الشرسة من بعض 
الدول الواعدة، كجنوب إفريقيا ورومانيا والتشيك، عالوة على تعقيد 

املساطر املتخذة من طرف املركز السينمائي إلعطاء التراخيص.

وعلى هذا األساس، نسائلكم السيدة الوزيرة:

ما هي إستراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع السينمائي باملغرب؟

وما هي اإلكراهات التي تقف أمام تطور الصناعة السينمائية، 
ببالدنا؟

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة.

3وتعليم  و8ير  ودى  3ملنتدبة  3و 8يرة  مصلي،  جميلة  3وسيدة 
3وعالي و3وبحث 3وعلمي وتك ين 3ألطر )نيابة عن 3وسيد مصطفى 

3لخلفي، و8ير 3إلتصا1 3وناطق 3ورسمي باسم 3لحك مة(:

شكر3 3وسيد 3ملستشار على هاذ 3وسؤ13 3وهام.

وباملناسبة موضوع الصناعة السينمائية يحظى بأهمية كبرى في 
املخطط االستراتيجي لوزارة االتصال.

االرتقاء  الهدف  األساسية،  اإلستراتيجية  األهداف  فمن  ولهذا، 

بالصناعة السينمائية وتنمية اإلنتاج الوطني، كما وكيفا، مع توسيع 
ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي مع تنظيم القطاع وعقلنته.

ومعلوم أن موضوع عقلنة هاذ القطاع وحكامة هاذ القطاع، هي 
من املداخل األساسية للنهوض بالصناعة السينمائية في بالدنا.

طبعا، السيد املستشار، أشرتم إلى املؤهالت الطبيعية التي تزخر بها 
بالدنا، وخاصة بعض املناطق، فعال، هاذ املؤهالت اليوم تؤهل املغرب 
لكي يتحول إلى وجهة عاملية في هذا الشأن، ووعيا من الحكومة ووعيا 
من وزارة االتصال بهاذ الشأن، هناك تدابير أساسية اتخذت، أولها، 
املنظمة  والتشريعات  القوانين  إصالح  هو  األولي  األسا�سي  والورش 
للقطاع، تعلمون أن مجال .. هو مجال .. ومؤطر، فبذلت مجهودات 

كبيرة في مجال القوانين والتشريعات.

ثم املحور الثاني مرتبط بدعم وتنمية القطاع.

ثم عقد شراكات مع الفاعلين، مختلف الفاعلين في املجال.

تقوية حكامة القطاع، بدون حكامة فهاذ القطاع، ال يمكن أن 
نعول على استثمار، وال يمكن كذلك أن نبني صناعة سينمائية قوية 

قادرة على ترويج ثقافة املغرب، وترويج يعني تاريخ املغرب.

تشجيع كذلك إشعاع السينما املغربية وجلب االستثمارات.

وأخيرا، النهوض باملركز السينمائي املغربي.

في إطار هاذ الست يعني األولويات، أو فهاد الست األوراش املفتوحة، 
من أجل االرتقاء بالصناعة السينمائية في بالدنا وتنمية اإلنتاج، هناك 

مؤشرات أساسية ُوضعت من أجل تحقيق هذه األهداف.

من بين هذه املؤشرات:

بمعدل  املنتجة  والقصيرة  الطويلة  األفالم  عدد  ارتفاع  أوال،   -
10% سنويا، وهذا كنظن أنه عدد مهم جدا بالنظر إلى نسبة اإلنتاج 

املوجودة حاليا؛

- مضاعفة عدد القاعات السينمائية املرقمنة وتعلمون إشكال 
له ديال اإلغالق  تتعرض  اللي  السينمائية، ويعني املشكل  القاعات 

اليوم هناك التطوير في اتجاه الرقمنة؛

- مضاعفة مداخيل القاعات السينمائية؛

- مضاعفة االستثمار األجنبي في املغرب في هذا الشأن؛

- الرفع من مخصصات الدعم السينمائي ب 50%؛

- مضاعفة كذلك عدد املهرجانات املدعمة.

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.
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الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد عبد 3ورحمان 3ودري�ضي:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

معالي الوزيرة، 

إذا سمحت لي، ربما السؤال ما تفهمش للسيد الوزير.

احنا  السينمائية،  القاعات  ما�سي  تعيش،  منين  الناس  أنه  هو 
بين  املنافسة شرسة حاليا  واحد  كاين  كان واضح،  ديالنا  السؤال 
مجموعة ديال الدول واملغرب، تتقولي لي 10%، معالي الوزيرة، أنا 

تنقول لك ما كايناش 10%، عندي اإلحصائيات.

كنا من 2010 حتى ل 2015، كانت 150 إنتاج أجنبي بغالف مالي 
ديال 250 مليون أورو، كانت فيها تقريبا 45% ديال االستقباالت كانت 
في املنطقة ديال ورزازات، وكانت فيها 41% إنتاجات أمريكية، كانت 

فيها 31 إنجليزية و33 فرنسية و11 أملانية.

حاليا بالتحفيزات اللي تعطات ملجموعة ديال الدول ديال %20 
ديال )la taxe d’incentive( كل �سي هرب، معالي الوزيرة، ابقينا هللا 

غالب، حتى السياحة اللي كانت كتعيش من السينما ما ابقاتش.

بأنه هاذ الورش ديال اإلصالح ديال السينما في  وبالتالي كيبان 
هذه املناطق اللي هي تتعيش من هذا وهي ديال ورزازات وأرفود، غادي 
بين  تلفزية كانت دازت ما  املثال بسيط ديال سلسلة  نعطي واحد 
ورزازات وأرفود فيها 8 أشهر، غير هاذ السلسلة فيها 117 مليون ديال 
الدرهم، فيها 129 مليون ديال الدرهم ديال البناء، فيها 400 شخص 
اللي خدمات في البناء، فيها 10.000 كومبارس، فيها 150 محليين وفيها 

78 ممثل.

الوزير  الوزيرة، إشكال حقيقي، وكننتظرو من  وبالتالي، أمعالي 
الجواب بكل صراحة على هاذ الناس اللي تنتظر، راه كل �سي هللا غالب، 
ابقينا ال سينما وال سياحة، وبالتالي احنا ما عندناش �سي مصانع اللي 
يمكن لهاذ الناس والشباب يشتغل فيها، وكنطلبو بكل صراحة من 

السيد الوزير أنه يدير واحد الخطوة جريئة فهاذ املسألة هذه.

و )la taxe d’incentive( راه كاينة يخرجها للوجود، باش يمكن 
للناس تواكب الدول األخرى.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

3وسيدة 3و 8يرة 3ملنتدبة ودى و8ير 3وتعليم 3وعالي و3وبحث 3وعلمي 
وتك ين 3ألطر )نيابة عن 3وسيد و8ير 3إلتصا1 3وناطق 3ورسمي 

باسم 3لحك مة(:

أنا غير نبغي نأكد بالنسبة لألرقام اللي ذكرت، السيد املستشار 
املجال  في  األجنبي  االستثمار  هناك مضاعفة  بالعكس  أنه  املحترم، 
السينمائي حسب اإلحصائيات املوجودة ب 11 مرة، حيث انتقل من 
98 مليون ديال الدرهم إلى 166 مليون ديال الدرهم سنة 2014، يعني 

بالعكس هناك مضاعفة في هذا الجانب.

أكثر من ذلك أنه االشتغال على مستوى الوزارة في مجال الحكامة، 
يعني في مجال الشفافية في الدعم، ألن أكبر مشكل كيتواجه هو املشكل 

املرتبط كما قلت بالحكامة وضمان الشفافية عند اللجان.

طبعا، هاذ الورش هو ورش كبير والصناعة السينمائية في بالدنا 
يعني تبذلت مجهودات، كما قلت، هناك مخطط استراتيجي وهناك 

مؤشرات، هناك اهتمام بهذا الجانب.

طبعا كيبقى الجانب املرتبط باإلبداع والجانب املرتبط باإلبداع 
ديال الفاعلين..

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيدة 3و 8يرة.

الوقت انتهى، وشكرا لك على مساهمتك معنا في هذه الجلسة، 
ولنيابتك على السيد وزير االتصال اللي أخبرنا بأنه تأخر في إطار لجنة 

بمجلس النواب اآلن.

والشؤون  التشغيل  وزير  للسيد  املوجه  السؤال  إلى  وننتقل 
االجتماعية وموضوعه "اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

3ملستشار 3وسيد أحمد ت يزي:

3وسادة 3و 8ر3ء،

3وسيد3ت 3و 8ير3ت،

3وسادة 3ملستشارين،

3وسيد 3و 8ير، 

قد صادق مجلس الحكومة على اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل 
مكن من تنزيل هدفين أساسين:

ُ
2015-2025 التي سوف ت

الهدف األول هو توجهات الدستور الجديد وبالخصوص الفصل 
33 والفصل 31 من الدستور.

ثانيا، التزامات البرنامج الحكومي في ميدان التشغيل، حيث جاء 
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في التصريح الحكومي أن التشغيل ومحاربة البطالة أولوية بامتياز 
ما  في  بامتياز  "أولوية  الحكومي  التصريح  من  نص  وهذا  للحكومة، 
يخص عمل الحكومة بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8% في أفق 

."2016

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، بعيدا عن لغة األرقام وبعيدا كذلك 
عن السياسة السياسوية، كاع بال ما نهضرو بالعربية، فين وصلت 

الحكومة فهاذ املوضوع؟

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

الكلمة للسيد الوزير.

و3وشؤون  3وتشغيل  و8ير  3وصديقي،  3وسالم  عبد  3وسيد 
3الجتماعية:

شكر3 3وسيد 3ورئيس 3ملحترم.

أشكر 3وسيد 3ملستشار على طرحه هذ3 3وسؤ13.

وبالطبع سؤال وأنا متفق معك، موضوع مثل هذا ينبغي أن يناقش 
بعيدا عن السياسة السياسوية، وأنا متفق معك على طول الخط، 

نناقشوا هذا أوضاع ديال بالدنا.

للتشغيل،  إستراتيجية وطنية  دارت  الحكومة  مرة  حقيقة ألول 
صادقت عليها في يونيو 2015، فيها واحد العدد ديال اإلجراءات، احنا 
بصدد تفعيلها، بالطبع ما غديش تفعل دفعة واحدة، ولكن ليكون في 

علم السيد املستشار، وأنت كتتبع األمور، كنعرفك.

الوكالة  ديال  اإلصالح  قبيل  مثال من  اإلجراءات،  بعض  اخذينا 
املبادرات  ديال  الورش  رفع  والكفاءات،  الشغل  إلنعاش  الوطنية 
املحلية للتشغيل اللي قمنا بها، الورش اآلن ديال املناظرات الجهوية 
واللي أعطت األكلة ديالها، ما�سي فقط االجتماعات، درنا واحد العدد 
ديال الجهات، واحنا بصدد غادي نمشيوا كذلك لجهة أخرى دون 

تسمية..

وهاذ الورش هذا بالضبط، ال يقتصر لكونه أنه كيتحد في 2025، 
معناه أنه ال يهم هذه الحكومة، كيهم املجتمع، كيهم الدولة، درنا ما 
قمنا به، وسنواصل العمل إن شاء هللا، هاذ الحكومة ستواصل، إن 

جاءت حكومة كذلك أخرى غادي تواصل العمل.

هذه هي بالدنا كنشتغلو كل واحد حسب مستطاعه، وكيهم جميع 
املعنيين فهاذ الورش، املسألة ديال البطالة وديال التشغيل، يعني 
تتجاوز املعارضة واألغلبية، هي مسألة وأقولها بكل مسؤولية مسألة 
األعمال،  رجال  املنتخبون،  فيها  كيدخل  املجتمع،  ديال  مجتمعية 

املجتمع املدني، بالطبع الحكومة عندها دور رئي�سي فهاذ ال�سي.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد أحمد ت يزي:

3وسيد 3و 8ير 3ملحترم.

عندما جاء التصريح الحكومي باش ينزل النسبة ديال البطالة لــــ 
8%، كنا سنصفق وسوف نصفق ألي عمل حكومي في هاذ االتجاه 

للمغاربة، ألن كما قلت هاذي مسألة اجتماعية.

ولكن عندما كيجي التصريح الحكومي كيقول لي أنا في 2016 غادي 
ندير سياسات، ما�سي غننزل فمي، غادي ندير واحد العدد دالسياسات 
حتى أتمكن من تخفيض نسبة البطالة داخل املغرب، هذا تصريح 

حكومي درتوه أمام البرملان وسمع الشعب املغربي فين وصلتو فيه؟

اآلن كنوصلو على أن وصلنا 10% ديال البطالة وال 9 وال 10 فاصلة 
�سي حاجة في البطالة.

إذن بالتالي جميع السياسات التي قامت بها الحكومة للوصول إلى 
هذه املسائل فاشلة، أقولها بكل صدق، وما بغينهاش تكون فاشلة، 
بغينها تكون ناجحة، ونصفق، ولكن عندما أقول بغيناها توصل %8 

وصلت 10% في ميدان التشغيل.

ثم كذلك االستراتجيات وقلتهم ذيك الساعة في التصريح الحكومي، 
كانت استراتجيات اللي الحكومات السابقة، إستراتجيات األولين اللي 
كانوا هي اعتماد برامج اللي كاينة، هي برنامج "تأطير" اللي زدتوه أنتما، 
كاين ديال "التأطير"، هذا تزادو للحكومة ثالث برامج أخرين، برنامج 
"تأطير" "مبادرة" وبرنامج أخر، برنامج "استيعاب"، ثالثة برامج دارتهم 
الحكومة باش توصل إلى هاذ التخفيض ديال نسبة البطالة، زيادة على 
البرامج األولى اللي كانت، اللي هي برامج ثالثة، كلهم بقات الحكومة على 
أنها سوف ستقوم بدراسة ديالها وتتبعها وتقييمها ثم زدنا ست برامج.

وأنا كنقول على أن إذا عندنا ستة ديال البرامج يا عباد هللا، أي 
لتخفيض وكنشوفو هاذ  البرامج  ديال  العالم عندها ستة  في  دولة 
املصائب التي تقع، كنشوفو مثال البرنامج ديال هذا "تأطير" الذي يهم 
الشباب اللي كيكون معطلين ملدد طويلة جدا، اللي كان في التصريح 
 )bourse( الحكومي أنه بغا يتبع باش يكون 50 ألف، كيعطيهم واحد
على سنة، ما وصلنا فيه والو، كنشوف اآلن عندنا واحد العدد ديال 

الشباب ما كاينش عندو.

أنا ما كنقولش لكم أنا نديرو السياسة ال، كاين برامج، هاذ البرامج 
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ما هي استفادت املغرب من هاذ البرامج؟ ما هي استفادت الشباب من 
هاذ البرامج اللي ما كتجيب ليناش واحد العدد ديال املناصب الشغل 
امليدان ديال  ملحاربة هذه اآلفة، هذا فشل ذريع فيما يخص هذا 

التشغيل.

واسمحوا ليا...

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار 3ملحترم.

األسئلة واضحة، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

3وسيد و8ير 3وتشغيل و3وشؤون 3الجتماعية:

غير السيد من حقك، أنت في دورك املعارضة، ولكن فشل أو ال 
ما �سي فشل، بالطبع الحكم هو الشعب، صناديق التصويت ستقول 
كلمتها، نحن نعتبر أن في الحكومة فهاذ املجال ديال التشغيل اجتهدنا 

واجتهدنا كثيرا.

3وسيد 3ملستشار 3ملحترم،

لوال ما كانت ذيك البرامج النشيطة للتشغيل لبقينا في واحد املعدل 
ديال البطالة ديال حاملي الشهادات العليا 27% كما كان الشأن من 
قبل، ما �سي غير هاذ الحكومة حتى الحكومات السابقة، احنا راه بالدنا 
هاذ ال�سي األرقام، األرقام تراجعنا فيما يخص معدل البطالة ديال 

حاملي الشهادات الجامعية من 27% إلى 18%، عالش هاذ التراجع؟

هاذ التراجع فيه نتائج، واألرقام معبرة، فيما يخص البرنامج ديال 
"إدماج"، منذ دخوله حيز التطبيق في 2006 إلى يومنا هذا، تمكننا 

باش ندمجو 557.000 شاب وشابة.

فيما يخص برنامج "تأهيل" 144.000، هاذ برنامج التأهيل، هاذ 
البرامج كلها والسيما برنامج "إدماج" أدخلنا عليه تحسينات، وراه 

شرحناه هنا فهاذ املجلس وكتعرفها.

كذلك برنامج "تحفيز" باش تشجع املقاوالت على التشغيل، هذا 
البرنامج نحن بصدد اآلن بعد م�سي سنة تنوجدو واحد اإلصالح ديالو 
والتعديل ديالو باش يدخل في القانون املالي ديال 2017، مهما يكن 

من أمر راه..

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير 3ملحترم.

وشكرا لك كذلك على مساهمتك معنا في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤال األخير املوجه للسيد الوزير املنتدب لدى وزير 
"وضعية  بالنقل، وموضوعه  املكلف  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

األرامل ومتقاعدي السكك الحديدية املهددين بالتشريد".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

3ملستشار 3وسيد أمحمد أحميدي:

3وسيدين 3و 8يرين،

3وسيد3ت و3وسادة 3ملستشارين 3ملحترمين،

سبق أن التزمت الوزارة املكلفة بالنقل في شخصكم السيد الوزير 
بتتبع ومتابعة ملف األرامل ومتقاعدي السكك الحديدية املهددين 

بالتشريد، وذلك عبر تمكينهم من السكن االجتماعي التابع للمكتب.

ولذا نسائلكم، السيد الوزير، أين وصلت هذه االلتزامات؟

شكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

3وسيد محمد نجيب ب ويف، 3و 8ير 3ملنتدب ودى و8ير 3وتجهيز 
و3ونقل و3ول جيستيك، 3ملكلف باونقل:

شكر3 3ورئيس.

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

بالفعل هذا موضوع إذا كنت تقصد األرامل واملتقاعدين ديال 
السكك عموما باملغرب فموضوع ما فيهش إشكاالت مرتبطة بعديد 
من املدن، إذا كنت تقصد الناس ديال الجديدة فهاذو جلسنا معهم 
في 2013، املوضوع بكل وضوح وبكل بساطة هو موضوع ديال مساكن 
تتكون املسكن ديال املصلحة  ملا  تيكون،  ديال املصلحة، والقانون 
هو امتياز وظيفي، ملي تتخرج من الوظيفة تتم�سي للتقاعد خاصك 

تفرغو.

وال  ديالهم  والنساء  املتقاعدون  هؤالء  القانونية،  الناحية  من 
 3 منذ  في خالف  اآلن دخلوا  قانوني،  امتياز  ما عندهومش  األرامل 
سنوات واحنا تنحاولو نلقاو لهم الحل، ما قبلو حتى �سي حل إال أنهم 
يبقاو ساكنين، تجاوزنا في عديد من املراحل وتأخر التمديد ديال املهلة 

ديال اإلفراغ واملتابعة، من الناحية القانونية ما عندهومش.

اآلن تنهضرو على املسكن الوظيفي اللي خاصهم يفرغوه، وتنهضرو 
اللي هو برنامج آخر ديال املكتب الوطني  على املساكن االجتماعية 
ديال  باملساكن  مرتبطش  ما  منفصل  هو  اللي  الحديدية،  للسكك 
املكتب اللي هي وظيفية، ومنفصل، إلى كان على الجديدة هو املقصود 
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ألن هاذي اليوم اللي عندنا فيها مشاكل، فكاين الوعاء العقاري اللي 
من املفروض تكون فيه مساكن اجتماعية، هذاك الوعاء العقاري ما 
قدروش يصفيوه فهاذ املرحلة ديال الثالث سنوات ومازال فيه إشكال، 
منين غادي يتصفى من حيث هؤالء اإلخوة اللي هما متقاعدين اللي 
خرجوا من بعد 2012/01/01 من حقهم أنهم يديروا الطلب فهاذ 
املساكن االجتماعية اللي ما عندها عالقة باملساكن الوظيفية األخرى 

اللي خاصهم يفرغوها.

أنا كنت أعطيت وعد ليس بنسكنهم وال ندير لهم �سي حاجة ما 
يمكنش نعطيه، قلت هاذوك، ألنه جات الفترة ديال الصيف والفريق 
االستقاللي كان طرح عليا املوضوع وكان شهر ديال دجنبر- يناير، قلت 
ما يمكنش نخرجو الناس في الفترة اللي ما خاصش الواحد يخرج منها، 
والتزمت على أنه على األقل يبقاو فذيك الفترة، إلى الفترة إلى أن يجي 

الحر وال يجي الصيف اللي ما كاينش فيه إشكال.

وبالتالي السكن االجتماعي �سيء والسكن الوظيفي �سيء آخر.

وشكرا السيد الرئيس.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3و 8ير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

3ملستشار 3وسيد أمحمد أحميدي:

3وسيد 3و 8ير،

فعال بأن احنا اللي كنذاكرو وهو الوعد اللي كنتو قطعتوه مع هاذ 
الناس هاذو في يناير، فعال بأن هناك ظروف ملي كنتكلمو على الظروف 
االجتماعية، هناك السكن الوظيفي اللي كتذاكرو عليه، خصوصا 

بأن الواحد إلى تقاعد وكمل املهام ديالو.

ولكن هناك بعض الظروف االجتماعية، خصوصا بأن هناك شكل 
ديال االحتجاجات اللي كيقوموا بها هاذ الناس هاذو أمام مساكنهم، ثم 
احدا املكتب اللي كل يوم كيقوموا بساعتين في اليوم بهاذ ال�سي ديال 

الوقفات االحتجاجية.

فعال، بأن كان هناك وعد في يناير، السيد الوزير، بأن تواعدتو 
معهم بأن إيجاد الحل لهاذ ال�سي ديال الوعاء العقاري باش غادي 
يمشيوا لهم، وإذا بهم كيتفاجأوا عوض بأن غتمكنوا املكتب ديال 
باش  وباملفاتيح  ديالهم  املساكن  من  غيمكنهم  الحديدية  السكك 
غيسكنو، كيتفاجأو باإلفراغات وباألحكام االستئنافية، وكذلك بأن 

كيفرغوهم من املنازل.

خصوصا بأن واحد الحاجة، هاذ الدور االجتماعية اللي أبسط 

ما يمكن للحكومة أن تقدم لهؤالء بكل صراحة، اللي كيضحيوا واللي 
ضحاوا، حتى هاذ األرامل راه الرجال ديالهم ضحاوا فواحد الظروف 
اللي كان حتى ذاك )SMIG( ما كانش في الحد األدنى ديال )SMIG( اللي 
كان، وكاين لحد اآلن حتى )SMIG( اللي كاين ألن حاليا ال يوفر باش هاذ 

الناس هاذو غادي يعيشو فواحد النوع ديال السكن محترم.

إذن، السيد الوزير، كنقولو هاذ الناس هاذو اللي كيعيشوا هاذ 
الظروف االجتماعية وهاذ األرامل، واش غادي يزيدو يتشردو، خصوصا 
بأن كيأديو بواحد القسط ديال الكراء بسيط جدا وتوالفوه، خصوصا 
إلى خرجوا من تما فين غادي يمشيو، ما عندهومش اإلمكانيات، حتى 
ذيك ال�سي ديال التقاعد اللي بقا لهم راه ما غتكونش اإلمكانيات باش 
يمشيو يشريو مساكن أخرى اللي غادي يقدروا يستاطعو باش يأديو 

الواجبات الكرائية، زائد اإلنارة وكذلك املاء الشروب.

ثم كنقولو واش الحكومة بأن خدات بعين االعتبـــار هاذ الناس هاذو 
اللي ضحــات، خصوصا غيكون واحد التخوف حـــتى بهاذ العمال اللـــــــي 
كيشتغلوا معكم في هاذ السكك الحديدية، ألن كيقول اللي وصل 

لهاذو، غيوصل لنا احنا مستقبال.

وشكرا.

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكر3 3وسيد 3ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

3وسيد 3و 8ير 3ملنتدب ودى و8ير 3وتجهيز و3ونقل و3ول جيستيك، 
3ملكلف باونقل:

شكر3 3وسيد 3ورئيس.

غير، السيد املستشار، خاصنا نكونو واضحين، إلى كتطلبوا من 
الحكومة أنها تدير الحلول لكل مواطن اجتماعيا هذا راه موضوع آخر، 
هذا اتفاق وعقد خاصنا نكونوا واضحين ونقولوا للمواطنين الحقيقة 

اللي كاينة.

هذا  اجتماعي  حبي  حل  نلقاو  يتفرغ،  خاصو  الوظيفي  السكن 
موضوع آخر، موضوع آخر.

اإلدارة ديال املكتب تقدر تديرو ولكن ما مطلوبش منها أنها تندير 
إنجاز 100% في هذا املجال. هاذ اإلخوان غير باش نكونو واضحين.

دبا هاذو اآلن، أنا، أنت، اليوم السيد املستشار تتدير، اليوم أن 
عندي طلب آخر من السككيين اللي تتهضر عليهم اللي جاي خدامين مع 
)l’ONCF6( وقلنا لهم هاذوك املساكن راه أنتما اللي خاصكم تسكنوا 

6 Office National des Chemins de Fer
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فيهم من 2012، ألنه هو مازال خدام وعندو السكن الوظيفي، هذاك 

راه جاي كاري اليوم ب 3000 درهم، ألنه السكن الوظيفي ما فارغش.

بمعنى أنه املسألة االجتماعية على هاذوك، أنا متفق معك، ولكن 

اللي  القانوني  الحق  عندهم  هما  اللي  اآلخرين  السككيين  كاين  راه 

املكتب خاصو يدافع عليهم.

أنا ملا قلت، قلت في حاالت استثنائية اجتماعية ديال األرامل اللي 

ما يمكنش نشردوهم ونخرجهم للزنقة، هذا وعد أنا مازال ملتزم به، 
ولكن القضاء...

3وسيد رئيس 3لجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نشكرك على مساهمتك معنا في هذه 
الجلسة، ونشكر الجميع على مساهمتهم. 

ونرفع 3لجلسة.
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