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الجريدة الرسمية للبرملان
محضرالجلسة الثامنة والثمانين

التاريخ :الثالثاء  19شعبان  16( 1438ماي .)2017
الرئاسة :املستشار السيد حميد كوسكوس ،الخليفة الثالث لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وثالث دقائق ،إبتداء من الساعة الرابعة والدقيقة
التاسعة والثالثين بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.
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 مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ فيبعض األماكن العمومية؛
 مقترح قانون يق�ضي بتعديل القانون  15نوفمبر  1958املتعلقبحق تأسيس الجمعيات؛
 مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  02من القانون رقم 39.08كما تم تتميمه بموجب القانون رقم  22.13املتعلق بمدونة الحقوق
العينية؛
 مقترح قانون يرمي إلى إحداث غرفة السياحة؛ -مقترح قانون يرمي إلى إحداث املجلس الوطني للسياحة؛

املستشارالسيد حميد كوسكوس ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
وإعالنات.
الكلمة للسيد األمين تفضل.

املستشارالسيد أحمد تويزي ،أمين الجلسة:

 مقترح قانون يرمي إلى تغييروتتميم القانون  31.96املتعلق بالنظاماألسا�سي لوكالة األسفار؛
 مقترح قانون يرمي إلى تغييروتتميم القانون رقم  1.74.16املؤرخ في 12ربيع الثاني  1396املوافق ل  12أبريل  1976املتعلق باملكتب الوطني
املغربي للسياحة؛
 وأخيرا ،مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية للجيولوجيا.ونشير إلى أن عدد األسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية اليوم
الثالثاء ماي  2017بلغ  36سؤاال شفويا.
كما توصلت الرئاسة بمراسلة من رئيس الفريق االستقاللي يطلب
من خاللها تأجيل سؤال الفريق املوجه للسيد وزير الشباب والرياضة
حول االستعدادات ملوسم التخييم  2017إلى جلسة الحقة.
وبمراسلة ثانية من الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع
املدني يخبرمن خاللها املجلس أنه سيتولى اإلجابة بالنيابة على السؤالين
املوجهين لقطاع العدل والسؤال املوجه لقطاع التشغيل واإلدماج
املنهي ،وأن السيدين وزيري العدل والصحة يتعذرعليهما حضور جلسة
األسئلة نظرا الرتباطاتهما بالتزامات طارئة.

شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي األمين.
توصل مكتب مجلس املستشارين في  13ماي  2017بمشروع قانون
املالية رقم  73.16للسنة املالية .2017

السيد رئيس الجلسة:

كما أعلن الفريق االشتراكي عن سحبه ملقترح القانون الرامي إلى
تعديل الظهير الشريف رقم  1.02.212الصادر في  22جمادى اآلخرة
 1423املوافق  31أغسطس  ،2002القا�ضي بإحداث الهيئة العليا
لالتصال السمعي البصري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وتشبث بمقترحات
القوانين التالية:

شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال اآلني األول املوجه
للسيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء حول قطاع النقل
الطرقي للبضائع باملغرب ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال.

 مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  301واملادة  306من القانونرقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،كما تم تتميمه بالقانون رقم
09.03؛

حتى يقدم السؤال ديالو ،ال�سي العربي يمكن لك تتدخل ،تفضل
السيد رئيس الفريق.

شكرا السيد الرئيس.
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املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:

عندها أكثرمن  20سنة.

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة املستشارين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
حدد كما تعلم ،السيد الوزير ،القانون  16.99املتعلق بإصالح
وتحرير النقل الطرقي دالبضائع ،حدد عدة أهداف ،ولكن ولألسف لم
يتحقق منها إال النزر اليسير.

إذن كاين إشكالية اللي تطرقت لها الحكومات السابقة من 2006
إلى يومنا هذا ،تطرقت لها عبرإعمال برامج ديال تجديد الحظيرة ،واحنا
اليوم حقيقة من املخجل أنه نفاجأ أنه في القانون املالي ،بحال مشروع
القانون املالي ،أنه باختفاء هاذ البرنامج ديال تجديد الحظيرة.

وتم التوقيع على إستراتيجية ضمن االستراتيجيات الوطنية،
استراتيجيات اللوجيستيك في سنة  ،2010والتي تروم في أهدافها
األساسية التقليص من التكلفة اللوجيستيكية التي حددها البن ــك
العالمي ف ــي  %20نسبة إلى الناتج الداخلي الخام ،هي تقريبا 200
مليار ديال الدرهم في حدود ديال ( )PIB1الحالي ،ويا لألسف أنه يستأثر
حقيقة سلسلة اللوجيستيكية سلسلة فيها عدة حلقات ،أهمها النقل
الطرقي للبضائع ،ففي هاذ الحلقة هي األهم ،ولكن في نفس الوقت فيه
مفارقة مدهشة هي األضعف ،هي األهم ألن النقل الطرقي للبضائع كما
تعلم أنه يؤمن  %75من نقل البضائع عبرالطرق ،وكذلك  %85األطنان
الكيلومترية ،و %95إذا اعتبرنا الثمن ديال البضائع منقولة.
إذن هذا عمالق ،ولكن ولألسف عمالق بأرجل هشة ألنه يساهم
في هاذ النسبة ديال  %20ب %65تقريبا ،أي  130مليار ديال الدرهم
عبر تمظهرات واختالالت اللي تتعرفها ،اللي هي أوال هيمنة النقل غير
املنظم ،ألن  %50تقريبا ديال التدفقات ديال نقل البضائع هي تدفقات
ديال النقل الهام�شي للنقل املنظم ،كذلك اندحار مستويات التعريفة
املتعامل بها اللي هي دائما دون صقل التكلفة واللي تتأثر سلبا على
مردودية القطاع ،كذلك البنية تتأثر على البنية ديال النقل الطرقي
اللي هي  %89فيها أنهم أشخاص ذاتيين طبيعيين ،و %90ال يمتلكون
إال عربة أو عربتين ،وهاذي كتخليهم أنهم ال يلجون التمويل الكافي ،وهنا
كاين مشكل داألبناك اللي رمت بالحجارة في املعترك ديال الحكومة
وتخلت عن أدورها.
كذلك الضغط الجبائي اللي تئن تحت وطأته من مقاوالت النقل
الطرقي في القطاع املهيكل واللي ينزلق ،ولألسف ،شيئا فشيئا نحو
القطاع غيراملنظم.
هاذي كلها أن كتخلي ..تقادم الحظيرة كذلك ،وهذا هو تنظن
أخيرا وليس بأخير ،تقادم الحظيرة اللي جميع ..أعطي بعض األرقام
تقريبا %53أنها كلها عندها أكثرمن  13سنة ،و %20ديال هاذ الحظيرة
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فكنتمناو ،السيد الرئيس ،أنه تنتابهو لهاذ املسألة نجسدو هاذيك
الشراكة اللي تنتكلمو عليها جميع ،تكون شراكة حقيقية ،تكون شراكة
فعالة ونلمسوها مترجمة على صعيد الواقع العملي امللموس.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
قبل ما نعطي الكلمة للسيد الوزير ،ال�سي العربي في إطار نقطة
نظام؟ تفضل ال�سي العربي ،تفضل.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس،
ابغيناكم ،السيد الرئيس ،تبلغوا الحكومة املحترمة وأعضاء
الحكومة باش السادة الوزراء يبداو يتعاملوا مع هاذ املؤسسة بواحد
اإلحترام ،ألن السادة الوزراء ألن احنا تنعرفو بأن الوزير عندو الحق
يغيب إلى كان في أنشطة ملكية وال كان خارج أرض الوطن ،ولكن باش
يجي الوزير ويتعامل بواحد العبثية مع هاذ املؤسسة وحتى آلخر لحظة
ويدير مراسلة ويقول أنا ما جايش ،احنا ما خدامينش عندو ،هاذ
املؤسسة راه هي تتراقب الحكومة ما�شي الحكومة تتراقب هاذ املؤسسة.
ولهذا ،تنقولو ألن شفنا واحد النوع ديال اإلساءة لهاذ املؤسسة،
ال من الحضور ديال الحكومة وال من الطريقة ديال التجاوب ،وال من
الطريقة ديال التعامل مجموعة ديال األشياء تنالحظوها ديال السادة
الوزراء متتليقش باملكانة داملؤسسة ديال البرملان ومتتشرفش املغرب
ومتتشرفش املغاربة ومتتشرفش أعضاء الحكومة ،عيب وعار على
أعضاء الحكومة يتغيبو بدون عذر.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
غير اللي ابغيت نوضح ال�سي العربي بالنسبة للمداخلة ،فعال
توصلنا بمراسلة من عند السيد وزير العالقات مع البرملان الذي سوف
يتولى اإلجابة على األسئلة املطروحة على السيد وزير العدل ،بطبيعة
الحال طبقا للفصل  93من الدستور الذي ينص على مبدأ التضامن
الحكومي ،هاذي مسألة دستورية.
كاين هناك غياب ديال السيد وزير الصحة الذي أعلن عليه السيد
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األمين ،وبطبيعة الحال املسألة ديال غياب السادة الوزراء هي مؤطرة
طبقا للنظام الداخلي وخاصة املادة  256كنعتقد ،إلى عندكم االختيار
املادة  256تنص على أن" للمستشار االختيار إما تقديم سؤاله في
الجلسة الحالية أو تأجيله إلى الجلسة املوالية".
وهاذ ال�شي كله مؤطربالقانون وبالدستور.
في إطار نقطة نظام ولكن ما�شي اإلجابة السيد الرئيس هللا يخليك،
تفضل سيدي نبيل.

املستشارالسيد نبيل شيخي:
أنا أريد أن أثير هاذ النقطة اللي كنعتبرها أساسية ومهمة جدا،
نحن في مجلس املستشارين هاذي مؤسسة دستورية ،كنبغي نلفت
االنتباه بأنه فعال كاين هاذ املشكل ديال الغياب ديال الوزراء ،احنا باش
نبرمجو األسئلة ديال الثالثاء كتجينا الالئحة ديال الغياب ديال الوزراء
حتى ليوم الجمعة عاد كنعرفو اشكون الوزير اللي غيجي وشكون اللي
ما غيجيش ،وكرؤساء فرق كنلقاو واحد العنث كبير جدا باش نوجدو
األسئلة ديالنا ،ألن يوم االثنين كيجتمع املكتب ،كيكون عندنا واحد
الوقت وجيزهو الجمعة مساء ،هاذي املسألة األولى.
املسألة الثانية هو أنه ملي كنعرفو الوزراء اللي جايين وكنبرمجو
األسئلة ديالنا كنتفاجأو في آخر لحظة بأن واحد الوزير معني راه ما
جايش ،وكنعتبرو بأن هذا غيرمعقول.
أنا بالنسبة لي كاين جوج ديال الحاالت ،إما كاين التزام في إطار
أنشطة ملكية وهذا مفهوم ،أو كاين التزام في إطار أسفار خارجية
وهذا مفهوم ،ولكن باش يفضل الوزير واحد النشاط آخر على املجيء
إلى مؤسسة دستورية ويحرمها من القيام بالدور ديالها دون أن يقلل
هذا بطبيعة الحال من الجواب ديال الوزير الذي يتم تكليفه من طرف
الوزيراملعني ،ولكن كنعرفو "أهل مكة أدرى بشعابها".
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السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
أنا كنتفهم وهذا مطلوب ،والدستور ،الحكومة أوال حريصة على
الحضور وكان مبرمج نشاط ملكي اليوم في أكادير ،وكان اإلخبار بسبب
التحضيرات حتى لألمس ليال ،وأنا شخصيا اتخذت القرار ألنه كان في
املساء غتلغى األسئلة ديال ،ولكن نظرا للطريقة املرنة اللي عندنا مع
مجلس املستشارين ،في الليل كنديرو االتصاالت بالوزراء باش احضروا
للمجلس ،لهذا عيب وعار كبير نوجهوا اتهامات في الوقت اللي كان
مجهود باش نقارنوا مع مجلس النواب.
فلهذا كان حرص ،كان عندنا إشكال واحد ديال السيد وزير
الصحة ،ألنه فعال في مكان بعض األمور ،ألن كاينة اتفاقيات.
أنا كنجاوبك..

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،ما اعطيتكش الكلمة باش تجاوب ،ربما وضحت لنا
األمور ديال الغياب ديال السادة الوزراء.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
كان نشاط ملكي مبرمج اليوم ،ما ابقاش ،ولهذا اتصلنا بكافة
الوزراء اللي كانوا يعتذروا وجاو.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،ال نوقفو ألن خصنا نمرو ،ما كاينش الوقت.
السيد الوزير ،إلى اسمحتي لي ،شكرا.

الوزير املعني هو اللي يمكن يكون معه نديو ونديو ونجيبو معاه
في النقاش ويكون فعال هاذ املؤسسة كتقوم بالدور الرقابي ديالها
الحقيقي ،فكنتمناو أن هاذ ال�شي ميتكررش في املستقبل.

أعطي الكلمة للسيد الوزير ديال التجهيز لإلجابة حول القطاع،
حول السؤال املتعلق بقطاع النقل الطرقي لبضائع املغرب ،تفضلوا
السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء مكلف بالنقل:

شكرا السيد الرئيس.
كيظهر لي نعطيو الكلمة للسيد الوزير من أجل اإلجابة عن السؤال
حول القطاع دالنقل الطرقي للبضائع باملغرب.
السيد الوزير أرجوك ،راني جاوبت في إطار القانون السيد الوزير،
كاين هناك تبرير ،تفضل ال�سي الخلفي ،تفضل السيد وزير االتصال،
تفضل.

شكرا السيد الرئيس.
أود أن أشكر الفريق املحترم على طرحو للسؤال املرتبط بنقل
البضائع ،واللي بالفعل كما تفضل بذلك السيد املستشاراملحترم ،وهو
أدرى بالقطاع باعتبار العمل املشترك اللي كان عندنا في الحكومة معه
وأيضا في إطارالتفاعل اإليجابي اللي تبديه الحكومة دائما مع املهنيين في
مجال النقل وفي مجال نقل البضائع باألساس.
القانون بالفعل املنظم القطاع ديال نقل البضائع كما تعلم السيد
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املستشار املحترم ،أف�ضى إلى التحرير ديال القطاع ،بمعنى أنه االرتباط
اللي كاين ديال الدولة واملؤسسات الحكومية بهاذ القطاع هو كيكون في
إطار املتابعة ولكن أيضا في إطار عقد اتفاقيات والشراكات ،ال يمكن
أن كل االخالالت اللي اآلن يعرفها القطاع ونحن نصادق على جزء كبير
مما تفضلت به السيد املستشار املحترم ،ألنك أعطيت وصف دقيق
ملا عليه القطاع ،ليست كل هاذ األمور اللي هي اآلن الزالت نقائص
بالقطاع ال يمكن أن يتحملها طرف اللي هوالحكومة ،باعتبارأنه بالفعل
االتفاقيات اللي كاينة في هاذ املجال وخاصة عقد برنامج اللي انتهى
ديال  3سنين ،تعلم على أننا اليوم نشتغل على إطار أننا نفصلوا عقود
برامج أخرى وليس فقط العقد اإلطار ،عقد برنامج اإلطار ،ولكن أيضا
دخلنا في التفاصيل ديال هاذ العقد إلى مواضيع اللي هي متخصصة
بحال التخصص ديال النقل باملوانئ حول التنمية ديال املوارد إلى آخره.
وهاذ العقود اللي هي برامج مستقبلية اللي نحن جاهزون السيد
الرئيس ،كما تعلم ،نحن جاهزون على أساس أننا نوقعوها اآلن ابتداء
من الغد إلى ابغيتوا ،في إطار التفاعل اإليجابي مع املهنيين ،وتعلم
السيد املستشار املحترم على أنه بالفعل النصوص ديال هاذ عقود
برنامج األخيرة اللي خصنا نوقعوها معكم منذ أكثرمن سنة ونصف وهي
في  ..كما كنقولوا ،ونحن كنخذوا ونجيبوا فيها على أساس أننا نوصلوا
للصيغة النهائية.
اليوم ما هو مطلوب ،أننا بالفعل نراعيو العديد من اإلشكاالت اللي
هي مرتبطة بالتأهيل للدخول إلى القطاع ،ولكن أيضا مرتبطة بالعقلية
التي ال زالت تحكم القطاع ،كاين أمور اللي تكلمت عليها السيد املستشار
املحترم اللي مرتبطة بالتنافسية ،باألسعار ،باللوجيستيك إلى آخره،
ولكن اليوم إلى متجاوزناش أمور اللي هي مرتبطة باملهنية ومرتبطة
بالذريرية ديال القطاع  52ألف شركة في حوالي  56-55ألف شاحنة،
هذا راه ما يمكنش بالفعل يوصلنا إلى قطاع ،رغم أنه هاذ الفترة احنا
كنعتبروها ديال التحرير مكنتنا أننا نوجدوا فاعلين واحد  3وال  4اللي
هما مركزيين واللي كينافسوا دوليا واللي استطعوا على أنه بالفعل
اخترقوا هاذ الحصاراملضروب على الشركات املغربية.
اليوم عندنا أجندة مع املهنيين ،تعلمها السيد املستشار املحترم
ديال التوقيعات عقود البرامج واللي فيها واحد  4وال  5ديال األمور
مركزية ،منها اإلشكال اللي طرحتوه وهو القانون غيجي عندكم ملجلس
املستشارين ديال ال ــدعم دي ــال الحظيرة ،واحنا مستعدين ندافعو عليه
بــاش ع ــاود نــردو ذاك ( )La primeخصكم غير أنتما تكونوا إن شاء هللا
رب العاملين تشبروا في هاذ امللف ،واحنا مستعدين نعاود ندعموكم إن
شاء هللا رب العاملين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
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السؤال الثاني ،موضوعه وضعية الطرق بالعالم القروي ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.
تفضل ال�سي عبد الوهاب.

املستشارالسيد عبد الوهاب بلفقيه:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة الوزيرة ،السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير ،تتعرفوا بأنه قامت الدولة بمجهودات كبيرة على
مستوى العالم القروي ،وأنتم كنتم يعني وزير في الحكومة السابقة
وتقريبا في نفس القطاع وعايشتم الفيضانات التي عاشتها بالدنا في
تلك الفترة ،والزالت حالة الطرق ،خصوصا العالم القروي ،جد رديئة
وتتسبب في إزهاق أرواح ،ولعلها ما وقع في الجنوب أواخر  2015بعد
مرور فيضانات حتى ديال  ،2014سببها عدم إصالح هذه الشبكة
وكذلك التشويرديالها ،وكذلك في مناطق أخرى ،وزان وأنحاء كل البالد
التي تعرف تدهورا كبيرا ،السيد الوزير ،فماذا أنتم فاعلون في هذا
املوضوع السيد الوزير؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالفعل التطرق لهذا امللف ديال الطرق وخاصة في املجال القروي
هو من املواضيع التي توليها الحكومة كما الحكومات السابقة أولوية في
البرنامج.
لكن كاين إشكاالت اللي هي مرتبطة أوال ،السيد املستشار املحترم
كما تعلم ،بالنوعية ديال الطرق واللي من املفروض أن هناك وصاية
ديال الوزارة ديال التجهيزوالنقل عليها واللي هي الطرق املصنفة أساسا
وطنية وجهوية وإقليمية ،في كثير من التساؤالت التي ترد سواء مجلس
النواب أو مجلس املستشارين ،تتكون هناك تساؤالت حول بعض
الطرق اللي هي إما مصنفة أو غير مصنفة في العالم القروي ،والتي ال
تدخل تحت اإلشراف فيما يتعلق بالصيانة أو حتى بالبناء والتجهيز
للوزارة ،بل هي من اختصاصات اليوم ،اللي هي إما اختصاصات ذاتية
أو ديال الجهات وأيضا ديال مجالس العماالت واللي هي مرتبطة بالقرى
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إلى آخره.

أو املجلس اإلقليمي أو الجماعة.

اليوم ،الجهد اللي هو كاين في هذا املجال هو جهد معتبر ،خاصة أنه
األرقام اللي عندنا فيما يتعلق بالطرق املصنفة ديال الصيانة والجودة
ديالها ،اليوم نحن في حوالي نسبة ديال  %60ديال الطرق اللي معتبرة
( )A.Bبمعنى جيدة وحسنة ،عندنا اجتهاد على ذاك  %40اللي فيه
برنامج متكامل ،لكن اإلشكال كما دائما يقال في هذا املجلس وفي مجلس
النواب هو أنه االعتمادات اللي هي مخصصة ،مليار ونصف تقريبا إلى
مليارو 700سنويا ال يرقى إلى املستوى ديال الخصاص اللي هو بمعدل 3
داملليارديال الدرهم ،إذا بغينا أننا نواكبو الصيانة ديال الطرق.

اليوم كاين اتفاقيات مدى مصداقية الحكومة ،وكذلك املنظومة
املحلية في إنجازهذه االتفاقيات ،شكون اللي كيراقب هاذ ال�شي؟ إلى كان
البرملان ما بقاتش عندو كلمة ،السيد الوزير ،راه مشكلة ،هناك أرواح
تزهق ،السيد الوزير ،ملى تتهضرليا على طرق الجنوب ،السيد الوزير،
هاذي غير  5أشهر ،كلميم انفصلت عن عاصمة الجهة ،انفصلت عن
كل أقاليمها وعن جماعاتها وانفصلت األقاليم الجنوبية عن باقي أقاليم
الشمال.

البرنامج ديال املناطق ديال الجنوب ،وهو برنامج اللي هو أيضا
متكامل ،واللي فيه مبالغ اللي تصل إلى  7ديال املليارمن خالل التكثيف
ديال الطرق اللي غادي يبداو من تزنيت إلى العيون إلى الداخلة.
باإلضافة إلى مجموعة من اإلجراءات ،ها هي عندي اللوائح إلى
ابغيت ،السيد املستشار ،من بعد نفصلها لك في الجواب ،اللي فيما
يتعلق بكل ما هو مناطق الجنوبية واإلجراءات التي تم اعتمادها وأيضا
امليزانيات املخصصة خالل الخمس سنوات املقبلة ،وهي فرصة أننا
في اللجنة ،ملي غادي نجيو نناقشو القانون املالي خالل هذا األسبوع
معكم ،أننا نفصلو أكثر ونعطيو تفاصيل ديال اإلجراءات العملية في
مجال البرنامج الطرقي في املناطق ديال الجنوب إن شئتم.
شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد الوهاب بلفقيه:
شكرا السيد الوزير.
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزيراملحترم،
هذا السؤال يسائلنا ويسائلنا تحت مدى مصداقيتنا تحت هذه
القبة وما تصرح به الحكومة وما تلتزم به الحكومة وما يناقشه السادة
البرملانيون.
السيد الوزير ،أن السيد الوزير السابق في التجهيز صرح والتزم
قدام مجل�سي البرملان ،ال في املستشارين وال في مجلس النواب ،وصرح
بأن هناك اعتمادات وغادي نصاوبو وغادي نديرو ،وقبل وحدد تاريخ
والتزم في اللجنة والتزم كذلك على املباشر.
هناك اتفاقيات ،السيد الوزير ،تجاوزنا هذا املنطق ديال أننا هاذي
الطريق مصنفة وتشرف عليها التجهيزوهاذ الطريق كتشرف عليها الجهة

السيد الوزير ،احنا عايشين هنا هللا يخليك ،السيد الوزير ،وأنت
عارف هاذ ال�شي ،أنت عشت في كلميم وزرتها ما�شي مرة ،ما�شي عرفت
هاذ املناطق ،كما كان السيد الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان حاضر
أثناء الفيضانات وأثناء فين زهقت األرواح في الواد ديال "تيمسورت".
السيد الوزير ،إقليم سيدي إيفني اليوم ،ما يمكنش العمالة مركز
اإلقليم يكون ،تقدر تنتقل فيه من مركز اإلقليم للشرق ديالو ،خاصك
تدخل على إقليم تزنيت أو تدخل على إقليم كلميم.
هذه إشكالية ،السيد الوزير ،كذلك كلميم ،كذلك أسا الزاك،
كذلك طانطان ،هذا تيقول لك مناطق اللي أنا تنعيشهم وعارفهم ،أما
حدث وال حرج في جميع املناطق األخرى في الشبكة الطرقية.
السيد الوزير ،إلى تنمشيو بهاذ املنطق ديال الطرق املصنفة والغير
املصنفة ،راه ما عمرنا ما غادي نديرو والو ،أنتما حكومة ،حكومة بالد،
وكاينة منظومة محلية تديرمعكم اتفاقية.
تنكرتم ،السيد الوزير ،تنكرت الحكومة السابقة ،االتفاقية وقعت
ما بين املنظومة املحلية وبين الحكومة ،هناك إشكالية ،السيد الوزير،
خاصنا نحلو هاذ اإلشكاالت هللا يخليكم باش تكون واحد املصداقية
لجميع املؤسسات.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرللرد على التعقيب في حدود الوقت املتبقى
لكم ،بعض الثواني ،تفضل.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
ال ،غيرالسيد املستشارغيرباش نقولوما كاينش االلتزام ،وما كاينش
وفاء خاصنا نكونو واضحين مع املواطنين ومع اللي تيسمعونا ،فين هما
هاذ االتفاقيات اللي تتكلم عليهم باش أنا نقدرنجاوبك؟
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أنا عندي اليوم أي اتفاقية دارتها الحكومة إال وفيها التزامات ديال
الجماعات ،ها هي عندي التزام سيدي إفني ،السيد املستشار ،عندي
 2.5مليون ما كامالش ،ها هي كلميم السمارة ،أسا الزاك والسمارة
وكلميم وطانطان ،ها هي عندي التزامات ديال الجماعات.
الدولة الحكومة ،ملا التزمت بقاوا اليوم تقريبا  %10ديال عدم
االنجاز في امليدان ما راجعش للحكومة ،راجع للجماعات اللي تتقول لنا
ما عندهاش الفلوس وما عندهاش الحصة ديالها وهي اللي ما حوالتش
األموال اللي خاصها تعطيها باش احنا ننجز.
احنا الفلوس فيما يتعلق باالتفاقيات موجودة ،وراه محطوطة
بالنسبة للجماعات اللي خاصهم يلتزموا ،غيريلتزموا معنا والفلوس اللي
درنا معكم في االتفاقيات راه متوفرة ،وما يمكنش للبرملان نقولو بأن
الحكومة أخلفت هاذ االتفاقيات هاذو.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت من فضلك.
السؤال املوالي موضوعه وضعية الطرق واملسالك القروية ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لطرح السؤال،
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد امحمد أحميدي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير ،وضعية الطرق واملسالك في العالم القروي بكل
صراحة غيرموجودة ،وحتى القديمة في وضعية كارثية.
إذن ،السيد الوزير ،ما أنتم فاعلون في هاذ املشكل لفك العزلة على
العالم القروي؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
ال غير باش نجيو ونقولو هكا بهاذ الطريقة بأنه ما كاين حتى �شي
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حاجة ،أنا يبدو لي تنبخسوا العمل ديال البالد ديالنا ،ما�شي ضروري
ديال هاذ الحكومة ،ألن الحكومة عاد جات وال الحكومة اللي قبلها،
ولكن الحكومات السابقة اللي اشتغلوا.
كان برنامج ديال اإلنجازعلى الصعيد القروي ( )PNRR12اللي تنجز
أكثر من  %95فيه إلى حدود  ،2005وجاء البرنامج الثاني ديال العالم
القروي ،السيد املستشار املحترم ،اللي هو إلى حدود  2015اللي فيه
هاذ السنوات ،واللي كان فيه  15000كيلومتر ،تنجز اشحال السيد
املستشار املحترم؟ تنجز حوالي  13800كيلومتر وبقات تقريبا 1200
كيلومتراللي هي في طريق االنجازخالل  2016و.2017
إذن هاذ البرنامج دالعالم القروي اللي تتقول أنت ما كاين في والو،
غير في البرنامج الثاني راه تنجز هاذ  13800كيلومتر ،وهاذ  1200راه في
إطاراإلنجاز ،السيد املستشاراملحترم.
وعندنا التفاصيل ديال االنجاز ،بالنسبة اللي تيقولوا أودي ما
كانش إنجازات ،التفاصيل بكل األقاليم على حسب النسبة ،وإلى كانت
عندكم النسبة نبدا غير بأكادير ألنها ( ،)Aكانت عندنا في %47 ،2005
ديال الولوج إلى العالم القروي في الطرق ،في  2016عندنا  %85هذا
كنموذج.
نجيك للنموذج األخير زاكورة كانت عندنا  55في  ،2005عندنا 84
في  2016ديال النسبة ديال الولوج ،بمعنى أنه املعدل اليوم ديال نسبة
الولوج للعالم القروي هي  %80،79تقريبا باقي  ،%20البالد ديالنا
تعلمون كيف هي؟ وأشنو هما املوارد اللي عندها في هاذ املجال ،ونحن
نجتهد على أساس أنه في إطار ( )PNRR33إن شاء هللا رب العاملين اللي
بدينا التفاوض فيه مع الجماعات ،على أساس أنه نشوفو األولويات
باش نوصلو ألكبرنسبة ممكنة خالل الخمس السنوات املقبلة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد أمحمد أحميدي:
شكرا السيد الوزير.
بكل صراحة ألن حينما نسمع لجوابكم تنقولو بأن ما عايشينش
في املغرب ،تيجيب لي هللا بأن احنا في إسبانيا ،وإال جيتي بأن تعملي
التدقيق غادي تجبرواحد  %15 ،10باقية في العالم القروي.
السيد الوزير ،واحد الحاجة ،غادي نتحداك غير في بالدي،
Le premier Programme National des Routes Rurales
Le troisième Programme National des Routes Rurales
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خرج من طنجة أنت ولد طنجة نم�شي "لسبت الزينات" وام�شي "لحد
الغربية" ،وغادي تشوف الطرقان اللي تتقول لي بأن راه معدلة على
حقهم وطريقهم ،وتتقول لي  %20اللي باقى ،أنا تيبان لي أخويا ما�شي
احنا في املغرب دابا� ،شي دولة أخرى اللي خاصنا بغينا نعرفو الحقيقة.

احنا تنقولو اليوم في املغرب بلد اللي هو الحمد هلل في طريق النمو
واللي تيحاول على أنه يأسس األمور اللي هي مرتبطة بالعالم القروي،
وأنه بالفعل يعطي الوسائل للمجال ديال التنمية للعالم القروي،
ويتقدم ،وتنعطي نسب اللي كل �شي اآلن مجتمع عليها.

خصوصا حينما نتكلم عن العزلة في العالم القروي ،السيد
الوزير ،راه في األيام ديال الشتوة راه الساكنة بأن والدهم تينقطعو على
الدراسة ،راه كاين نساء حوامل كيديوهم غير على الدواب ،هنا واحد
الحاجة ما بغيتش نفهم واش عايشين في �شي دولة ما عايشينش في
املغرب ،إلى بغيتو نعملو �شي جولة ،السيد الوزير ،غادي تشوف ذاك
ال�شي بعينكم.

أما أن نأخذ حالة أو حالتين أو  10حاالت وال  15اللي هما بالفعل
كاينين ،الطرق ديالنا في العديد من املناطق القروية ال تشرف.

ملي تنذاكرو وخيردليل هاذ الصباح ،السيد الوزير ،واش في راسك
بأن حوالي  13رئيس جماعة في تنغير اللي قدموا االستقالة ديالهم،
والسبب بأنه واحد الحاجة ما جبروش ال الدعم ،ال من طرف الحكومة
وال من طرف رئيس الجهة ،وشوف البالغ ،السيد الوزير ،باش تعرف
هاذ الحقيقة اللي تنقول لك.
الصندوق ديال التنمية للعالم القروي سنة وأنتما تتدابزو في
الحكومة ،ما عرفناش شكون اآلمر بالصرف ،شكون اللي ..سنة ،ما�شي
غادي تخدموا غيرهاذ العدد اللي قلت لنا ديال كيلومترات.
إذن غادي نكونو شوية واقعيين ،تتقول بأن ملي غادي نكون معكم
واقعيين ،هناك أقاليم أحدثت حديثة غادي نعطيها لك ،إقليم وزان،
إقليم درويش ،أقاليم غيرإسم أعطيتو لها عامل رجع تما بحال القايد،
مسائل بسيطة ما كايناش ،راه ما عايشينش بأن..
واحد الحاجة الطرق السيار اللي تتخدمو ،السيد الوزير ،تتقولوا
بأن ،..وعندكم الجودة بعدا في الطرق السيار؟ ياك أنت تتم�شي لطنجة
دائما على اليمن تتجبر بأن كاين الشروط ،عالش؟ ألن كاين الحمولة
ثقيلة والجودة ما كايناش في الزفت ،وتتجبر الطوموبيل تتلعب بك في
املواطنين في الخطر ،خصوصا ملي تتطيح الشتا.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة للرد على التعقيب السيد الوزير ،تفضل.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلف بالنقل:
السيد الرئيس،
أنا ما قارنت ال مع اسبانيا وال مع البرتغال وال مع أملانيا ،أنا تنهضر
على الواقع ديال املغرب والذي يقول على أننا ما درنا والو مخطئ ،واللي
تيقول على أن اإلنجاز %100مخطئ.

احنا قلنا بأنه اإلشكال ،السيد املستشار املحترم ،هو أنه عندنا
اليوم تحدي بقدر ما هناك تحدي أنه الفلوس اللي كاينين في امليزانية
نمشيو نديرو بهم طرقان جداد ،بقدرما اليوم ذاك رأسمال اللي عندك
ديال  250مليار درهم ديال الطرق خاصك تدير لو الصيانة ،في 2000
كانت النسبة ديال الطرق حسنة ومتوسطة  ،%66بقات هابطة من
 2000حتى  2012هبطت حتى وصلت  ،%53من  2012وهي ماشية
باش وصلنا للنسبة ديال  %59ديال  60اللي تنتكلمو عليها ،بمعنى أنه
ربحنا  7نقط خالل هاذ  4سنين اللي دازو ،وتنحاولو أننا نوصلو مستوى
أحسن خالل السنوات املقبلة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة
القيمة.
نمر إلى قطاع السياحة مع السؤال اآلني األول املوجه للسيد وزير
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،
حول زيادة الرحالت الجوية من وإلى مدينة الداخلة.
قبل ما نعطي الكلمة للفريق الحركي ،في إطار نقطة نظام السيد
املستشار ،تفضل.

املستشارالسيد عزالدين زكري:
في إطارالسؤال املبرمج ،السيد الرئيس ،على وزيرالصحة.

السيد رئيس الجلسة:
وزيرالصحة؟
معقولة يمكن لك تطرح السؤال ،ألن ليس هناك عضومن الحكومة
من أجل اإلجابة عن السؤال ،فمن حقكم طبقا للمادة  256من النظام
الداخلي طرح السؤال ،تفضل السيد املستشارمن أجل طرح السؤال.
ألنه أوال هذا تمرين ،ألول مرة كيوقع هاذ الحالة في مجلس
املستشارين ،تفضل.

املستشارالسيد عزالدين زكرى:
شكرا السيد الرئيس.
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هذا هو في نفس الوقت سؤال وداخل في نقطة نظام ،أنا كنضيف
الصوت ديالي إلى الصوت ديال اإلخوان اللي سبقوني في إطارنقطة نظام
اللي وضعوها.
اإلشكالية ديال حضور الوزراء ،أنا اللي متخوف منو كان بإمكان
الوزير أنه يفوض للوزير املكلف بالعالقة مع البرملان يجاوب على
السؤال ،اللي متخوف منه هو أنه بعض الوزراء كيتغيبو عندما يكون
السؤال محرج وهذا هو املوضوع ديال السؤال ديالنا اليوم.
السؤال ديالنا ديال اليوم تيخص واحد الشريحة ديال  700ممرض
وممرضة اللي كيعملوا في مؤسسة عمومية ،مصحات تابعة للضمان
االجتماعي محرومين من التغطية الصحية ،محرومين من التصريح
للضمان االجتماعي.
الحكومة اللي ملزوم عليها باش تطبق القانون تتحايل على القانون،
حارمة هاذ الناس من التغطية الصحية ديالهم ،هاذ الناس اللي تيأديو
مهام شريفة ،اللي كيعالجوا املواطنين ،الحكومة كتعاملهم كأنهم
مقاولين ذاتيين.
شوفو سبحان هللا كيف أصبحنا في املغرب ،املمرض أصبح مقاولة،
وعندما نقول مقاولة ،املقاولة تخضع ملنطق البيع والشراء والتجارة
والربح والخسارة.
إذن تجارة املواطن أو صحة املواطن أصبحنا تنتاجرو فيها ،أصبحنا
تنبيعو وتنشريو فيها ،هذا غيرمعقول ،غيرمعقول هاذي شريحة ..تصور
ممرضة اللي كتعمل في مصحة ،نهاركتخرج حامل وبالخصوص إلى كانت
غتولد والدة قيصرية ( )césarienneما عندهاش الحق تولد فهاذيك
املصحة ،ما عندهاش حتى "راميد" ،أكثر من هذا ما عندهاش الحق
حتى تتمتع بالحقوق ديالها األساسية اللي عاطياها لها مدونة الشغل.
تنعرفو أنه املرأة ملي كتولد عندها الحق فواحد  98يوم وعندها
التعويض عن األمومة ،هاذ  700ممرضة اللي تيعملوا في مصحات
الضمان االجتماعي نهار كتولد ب ( )césarienneما عندهاش الحق
تجلس ولو  20يوم ،ألن إلى فاتت  20يوم كتضيع املنصب ديالها ،ما
تقدش ترجع للخدمة ديالها "اللهم إن هذا منكر".
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
كان هذا سؤال من قبل فريق االتحاد املغربي للشغل حول تطبيق
القانون وتوفير الحماية االجتماعية للممرضين واملمرضات املتعاقدين
مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،سؤال للسيد وزير الصحة
وكان مبرمج منذ يوم الجمعة.
ننتقل إلى سؤال للقطاع السياحة ،فالكلمة للفريق الحركي لتقديم
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السؤال.

املستشارالسيد يحفضه بنمبارك:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده ،عرفت األقاليم الجنوبية تنمية حضارية مزدهرة
جعلتها قبلة للعديد من السياح وامللتقيات الدولية ،كما هو الشأن
مللتقى ( )Crans Montanaبمدينة الداخلة.
إال أن عدد الرحالت الجوية ،السيد الوزيراملحترم ،املحدودة اتجاه
مدينة الداخلة يربك في العديد من األحيان سفراملواطنين واملستثمرين.
وعليه نسائلكم ،السيد الوزيراملحترم ،ما هي التدابيرالتي ستتخذونها
للرفع من الزيادة في عدد الرحالت الجوية من وإلى مدينة الداخلة تلبية
للطلب املتزايد من طرف املواطنين تجاه األقاليم الجنوبية؟
وشكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة.

السيد محمد ساجد ،وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد املستشار.
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الرئيس،
أوال ،أول الحضور ديالي معكم في مجلس املستشارين للمشاركة في
هذه الجلسة ديال األسئلة الشفوية ومتشرف أنني أكون معكم وأحاول
أن أجاوب على األسئلة ديال السيدات والسادة املستشارين املحترمين.
فيما يتعلق بالنقل الجوي ،النقل الجوي من وسائل النقل اللي
الحمد هلل موجودة في بالدنا ،واخا قطعنا أشواط كبيرة في واحد العدد
ديال الوسائل ديال النقل ،وبنينا شبكات ديال الطرق وبنينا شبكات
ديال الطرق السيارة ،وقطعنا أشواط كبيرة في هذا النقل لفك العزلة
على بعض املناطق لتمكين املواطنين باش يسافروا ويتنقلوا في أجواء
مالئمة.
كيبقى هذا القطاع ديال النقل الجوي تحت االنتظارات ديال
املواطنين وبالخصوص بعض الجهات البعيدة اللي ما عندهاش وسائل
نقل أخرى متوفرة ،بحال بعض املناطق الوسطية ديال اململكة.
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فبالنسبة لقطاع النقل الجوي هو مسؤولية القطاع طبعا،
مسؤولية الوزارة طبعا ،ولكن كيبقى كذلك مسؤولية ديال الشركاء
اللي يمكن لهم يدخلوا في هذا القطاع اإلطار ديال الشراكة وديال
املنهجية التشاركية ،بالخصوص الجهات اللي حتى هي معنية بالتنمية
ديال املناطق ديالها.
وفي هذا اإلطار ،الجهات اللي تمتعت اليوم من واحد النوع ديال
االنتعاشة في هذا النقل الجوي هي الجهات اللي مشات ومشات في
هذه املنهجية التشاركية مع الخطوط امللكية املغربية ،مع املؤسسات
املعنية مع الجهات املعنية ،واحد العدد ديال الخطوط اليوم تفتحت
بفضل هذه املنهجية التشاركية.
بالنسبة للمنطقة ديال الداخلة ،وأنا تنعرف اإلشكالية اللي
موجودة في الداخلة ،كما هي موجودة في مناطق أخرى ،موجودة في
املناطق الجنوبية ،موجودة في املناطق الشمالية ،في املناطق الشرقية،
البد من تكثيف الجهود باش يمكن لنا نوصلو هذه الخدمة ديال النقل
الجوي في أحسن الظروف لجميع الجهات وجميع املواطنين ،اللي هما
في أمس الحاجة لإلمكان للولوج لهذه الوسيلة الضرورية للتنقل في
بعض املناطق.
بالنسبة للداخلة توقعت اتفاقية يمكن في  2013مع عدد ديال
الشركاء ،من بينهم الخطوط امللكية املغربية ،وفعال تنظمت واحد العدد
ديال الرحالت ،يمكن وصلنا اليوم لواحد  7ديال الرحالت أسبوعية ،ما
بين الدار البيضاء والداخلة ،وصلنا كذلك لواحد العدد ديال الرحالت
ما بين أكادير والداخلة ،ولكن هاذ ال�شي كيبقى قليل بزاف بالنسبة
للحاجيات واالنتظارات ديال الساكنة ديال هذه املنطقة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد يحفضه بنمبارك:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
نحن ،السيد الوزير ،نتأسف على الجواب ديالكم ألن ما اعطيتوناش
الطلب اللي كنا تقدمنا به بالنسبة ملدينة الداخلة وال الجماعات
املنتخبة ،السيد الوزير ،كتربطها اتفاقية شراكة مع الخطوط امللكية
املغربية ،وإلى حد اآلن ملتزمة بما هو املساهمة ديالها كتؤديها.
السيد الوزير ،خاصكم تعرفوا بأنه زيادة الرحالت ال تنمية بدون
نقل جوي ،هذا خاصنا نعرفوه.
ثانيا ،املطلب ديالنا يتجلى بأن زيادة الخطوط ،زيادة الرحالت
سيساهم بالدرجة األولى بمشروع جاللة امللك ،اللي هو النموذج
التنموي لألقاليم الجنوبية ،واللي أعطى االنطالقة ديالو صاحب
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الجاللة هللا ينصرو ،واللي فيه دبا املشاريع تقدمت  %30و 40و.50
السيد الوزير ،هذا هو اللي خاصكم تقبضوا بالدرجة األولى ،هذا
النموذج التنموي اللي أعلن سيدنا هللا ينصرو ،وخاصكم تواكبوا
وخاصكم تزيدونا لنا الرحالت الجوية ،احنا ملتزمين وكنؤدو ذاك ال�شي
اللي كاين.
كاين ،السيد الوزير ،بالنسبة خط كان ما بين الداخلة ومراكش
و( )casaهذا تحيد بغيناه يرجع ،ألن كاين قبلة ،كاين متضرر بالدرجة
األولى ،السيد الوزير ،خاصكم تعرفوا بأن أفراد القوات املسلحة امللكية
املرابطين بالجدار األمني الدفاعي والقوات املساعدة والدرك امللكي
واألمن الوطني ورجال اإلدارة الترابية كيتستافدوا من واحد الرخصة
اللي هي محدودة ،السيد الوزير ،وكيمشيوا مساكين ل ()la RAM4
وكيجي ـ ــو وكيقول لهم الطيارة عامرة ما كاينش البالصة ،يضطروا
مساكين يدوزوا ثالثة أيام وال أربعة عندهم رخصة محدودة ديال عشرة
أيام وال  15يوم ،والعايالت ديالهم كاينين في تازة ،كاين في طنجة ،كاين في
تطوان ،بغتوا يطلوا عليهم ،الرخصة مشت لهم السيد الوزير.
هذه من األسباب اللي جعلتنا نطرحو هاذ السؤال ،ونلحوا بأنكم
تزيدوا في عدد الرحالت.
ثانيا ،املواطنين اللي عندهم التزامات مع...
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،انتهى الوقت ،شكرا.
نمرإلى السؤال اآلني الثاني ،موضوعه تشجع الطيران املدني ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي
لتقديم السؤال ،تفضل ال�سي املستشار.

املستشارالسيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسادة الوزراء،
السيدة والسادة املستشارون املحترمون،
بدورنا ،السيد الوزير ،ابغينا نهنيو السيدة الوزيرة وهنيوكم
السادة الوزراء على الثقة املولوية.
السيد الوزيراملحترم،
يشهد قطاع الطيران تطورا كبيرا على مستوى الدولي والوطني.
ماذا عملت الدولة لتأهيل هذا القطاع ليواكب التنافسية الدولية
والوطنية؟
شكرا السيد الرئيس.
Royal Air Maroc
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال.

السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد املستشار.
ابقينا دائما في هاذ القطاع ديال الطيران املدني ،والبد ما نشير،
السيد املستشار ،بأنه واخذين باالعتبار هاذ الحاجيات ديال الداخلة
وديال املناطق اللي كلها مازال فيها خصاص بالنسبة للنقل الجوي،
وغادي نوضعو من األولويات ديالنا أننا ندعمو هاذ الخطوط ونفتحو
خطوط جديدة ،إن شاء هللا ،ورحالت جديدة لهاذ املناطق.
بالنسبة للطيران املدني بصفة عامة ،عرف واحد التطور كبيرفي هاذ
العقود األخيرة ،من حيث وضع استراتجيات مهيكلة كبيرة ،اللي كتنجز
الحمد هلل في جميع املناطق ديال املغرب ،عندنا إستراتجية ديال انتشار
املطارات عبرالتراب الوطني ،تدارواحد املجهود كبيرفي تشغيل مطارات
في مناطق اللي ما كانتش فيها مطارات ،في إعادة الهيكلة ديال املطارات
اللي كانت خاصها إعادة الهيكلة ،تدار واحد املجهود كبير بعد ما تم
فتح األجواء في  2006ملا وقعنا ذاك االتفاقية مع املجموعة األوروبية
على فتح األجواء واللي خلت الحركة ديال الطيران وديال النقل الجوي
تعرف واحد االنتعاشة كبيرة من ذاك الفترة ،كنا معولين في ذيك الوقت
إال على الخطوط امللكية املغربية وبعض الشركات اللي كانت كتدير
التواصل مع البلدان األوروبية ،هذيك النقطة وهذيك الفترة ديال
فتح األجواء خلت القطاع يعرف واحد االنتعاش قوي ،حيث أننا اليوم
إضافة على الشركة الوطنية اللي كتشتغل واللي كتغطي املناطق املهمة
والعواصم املهمة ال بالنسبة ألوربا وال بالنسبة إلفريقيا ،اليوم عندنا
تقريبا ما يناهز 43شركة أجنبية اللي كتجي للمطارات ديال املغرب ،منها
واحد العدد ديال الشركات اللي هي كتشتغل بذاك النمط ديال الثمن
املنخفض.
فهاذ القطاع قطاع حيوي كيخصو يواكب اإلستراتيجيات التنموية
اللي عندنا في عدة ميادين ،ما يمكنش اليوم هاذ القطاع ما يواكبش
الديناميكية اللي كتدار مثال في قطاعات بحال قطاعات السياحة أو
قطاعات الصناعة التقليدية اللي اليوم تربطت جذريا بهاذ القطاع ديال
النقل الجوي ،وأنا متفائل بالنسبة لإلمكانيات اللي غادي يتيحها اليوم
هاذ االندماج في إطار قطب موحد اللي كيشمل قطاعات اقتصادية،
تنموية ،أساسية.
بالنسبة للمطارات ،باش نرجع للمطارات ،عدة مطارات تفتحت في
هاذ املدة األخيرة ،درنا إعادة الهيكلة ديال مطار الرباط ،مطار مراكش
أصبح اليوم من الواجهات املشرفة ديال بالدنا في هاذ القطاع ،هاذ
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ال�شي كلو كيتدار ،مطار الدار البيضاء كذلك اللي حتى هو تيخضع
لواحد العملية ديال إعادة الهيكلة واللي غادي يكون جاهز قبل آخر
السنة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب ،ال�سي عدال
تفضل.

املستشارالسيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزيراملحترم على الجواب ديالكم.
وطبعا كما جاء في الجواب ديالكم وهو الوزارة تبارك هللا ،الوزارة
كبيرة وشملت واحد القطاعات حيوية اللي غادي تخلق مناصب شغل،
وهذا هو السبب عالش طرحنا هذا السؤال ألنكم خاصكم تقويوا هذا
القطاع ديال الطيران على املستوى الدولي ،فهناك ضعف في الخطوط،
مثال في دول أمريكا الالتينية بحكم العالقات اليوم اللي عندنا مع الدول
الشقيقة البد باش تفتحوا خطوط جديدة ألمريكا الالتينية.
على مستوى الخطوط الوطنية بطبيعة الحال راه هناك ضعف،
ما يمكنش نبقى نتكلمو على مراكش وأكادير وطنجة والرباط فقط ،بل
هناك املغرب العميق اللي هو ملزمون وملزمة الحكومة اليوم باش تفتح
آفاق جديدة في مجال ديال الطيران ألن هناك عوائق ،هناك صعوبات،
وما تنساوش ،السيد الوزير املحترم ،أيام العطل وأيام األعياد الدينية
واألعياد الوطنية االكتضاظ اللي كيكون في محطات القطار وفي
املحطات الطرقية ،يعني خاصنا نفتحو آفاق جديدة بالنسبة لبالدنا.
ثم كذلك هناك الطيران املدني الخفيف اللي هو فيه صعوبات
إداريا ،خاصكم تفتحوا هاذ ..نفتحوا على بعض املواطنين اللي بغاوا
يستثمروا في هاذ املجال باش يواكبوا هاذ املشاريع التنموية اللي هي
داخلة في الصناعة التقليدية وفي السياحة.
واحنا ما عندنا شك فيكم ،السيد الوزير ،على أنكم غادي تعطيو
نفس جديد في هاذ القطاع ونتمناو لكم التوفيق.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
نمر إلى السؤال اآلني الثالث موضوع حصيلة املخطط األزرق
 ،2020الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم
السؤال ،سيدي حسن تفضل.
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املستشارالسيد الحسن سليغوة:

وثالثة أسباب داخلية وهي:

شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير،
سطرت الحكومات املتعاقبة العديد من البرامج العديدة من
القطاعات ،حيث يعد برنامج املخطط األزرق  2020من أهم األوراش
اإلستراتيجية التي تهدف إلى النهوض بالتنمية السياحية ببالدنا.

انخفاض االستثمار ،ضعف االستثمار؛

لهذا ،نسائلكم :ما هي حصيلة هذا املخطط؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيدة كاتبة الدولة.

السيدة ملياء بوطالب ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،املكلفة
بالسياحة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
شكرا السيد املستشارعلى هذا السؤال.
رؤية  2020ممتازة تهدف إلى إعادة التوازن لصالح السياحة
الشاطئية عبر املخطط األزرق ،ولكن القطاع السياحي ما تمكنش من
تحقيق األهداف املرتقبة رغم االستقرار األمني اللي عرفوا بالدنا في
واحد الوقت اللي بلدان الجوار عرفوا واحد االضطرابات أمنية متتالية
والوجهات املنافسة لبالدنا استفادت من ذاك االستقرار دبالدهم باش
يجلبوا أكثر من السياح ،كاين  6ديال األسباب جوهرية اللي جعلتنا ما
حققناش هذه األهداف 3 ،أسباب خارجة عن إرادتنا ،وهي:
 األزمة االقتصادية األوربية؛ ظاهرة اإلرهاب اللي قاست البلدان املجاورة؛ تسارع الثورة الرقمية.دابا بحال اللي عرفتيو كل�شي تيدوز على الشبــكة اإللكــترونية
الحجوزات ( ..)bookingكل�شي تيدوز على الشبكة اإللكترونية واحنا ما
كناش متوقعين بهاذ التسرع ،ما كانش عندنا واحد الوجود مهم مناسب
على انترنيت ذاك ال�شي هو اللي رجع باش ،ولكن دابا الحمد هلل عندنا
وجود مزيان في الشبكة.

السبب الثاني وهو نموذج الحكامة غير املناسب ،بحال اللي عرفتيو
القطاع ديال السياحة راه أفقي ،قطاع أفقي تيقيس املالية والداخلية
والخارجية والتجهيز واملياه والغابات العقار والجهات وخاصنا تناسق
بين هاد ال�شي كله وما يمكلناش نديروا هاد ال�شي إذا ما كانتش �شي
حكامة مناسبة وما كانش ،ودبا راه تنخدمو عليها.
السبب األخيرهو تشتت الجهود.
إذا في املستقبل ،أوال غادي نوضعو واحد الحكامة مناسبة لهذا
القطاع ،على اإلطاراملركزي وعلى املستوى الجهوي.
ثانيا ،غادي نركزوا على واحد العدد محدود من املحطات ما
يمكلناش نديروا كل�شي في نفس الوقت ،إذا غادي نركزوا على عدد
محدود من املحطات ،واللي مهم هو إطالق دينامية االستثمار ،كفاش
غنطلقوا هاد الدينامية اإلستثمار؟
خاصنا إعادة الثقة في القطاع ديال السياحة ،خاصنا ندعموا
املستثمرين واألبناك اللي مولوا املشاريع اللي عندنا اليوم ،خاصنا
ندعمهم وخاصنا نعاونهم باش يعاود يثقوا في هذا القطاع ويعاود
يستثمروا ،إذا خاصنا ندعموا الفنادق كل�شي اللي كاين بعد اللي استثمر
في السياحة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
شكرا السيدة الوزيرة على هذه اإليضاحات.
حقيقة أظن بأنك قلتي ما فيه الكفاية ،وأهم ما قلتي هوإعادة الثقة
لهذا القطاع السياحي ،ما يمكنش نهدرو على السياحة وما نتكلموش
على املكتب الوطني للسياحة ،ما يمكنش نهدروا على السياحة وما
نهدروش أشنو هو الدور اللي تيقوم به املكتب الوطني للسياحة من أجل
إنعاش السياحي ،ما يمكنش نهدرو على السياحة وأنتما تتعرفوا هذا
القطاع املكتب الوطني للسياحة اللي عندو ( )budgetديالو  300مليون
ديال الدرهم ،هي تيعني  30مليار ،واش ملي تنعطيوا واحد الصندوق
 30ملياروكيكون املسؤول عليه هو املديرديال املكتب الوطني للسياحة
مشكوك في التصرفات ديالو ،كيفاش بغيتي هذه الثقة السيدة الوزيرة
غادي ترجع لهاد املستثمرين وهاد القطاع السياحي؟
ملي تنهضرو على املكتب الوطني للسياحة ملي كتفقد الثقة وفي
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نفس الوقت املديراملكتب الوطني للسياحة كيعمل مديرمؤسسة ،روح
فاس ،هاذ مدير ديال مؤسسة ،روح فاس ،ملي تنشفوه كيكتري طائرة
خاصة هو واالبنة ديالو من املغرب للخارج ب  46ألف أورو من مالية
مؤسسة روح فاس ،منين تنشوفو ،هاد ال�شي بالوثائق ،وملي كتكتب
الصحافة على هاذ ال�شي كيردومن ماله الخاص ،يعني عندنا مديرتبارك
هللا اللي كيخلص بالعملة الصعبة ،ولكن مع األسف الشديد كيردها
بالدرهم من ماله الخاص.
إذن عندنا واحد املدير اللي كيتاح لو يخلص  50مليون يم�شي في
الطائرة  48ساعة يم�شي هو واإلبنة ديالو ،كيفاش بغتي هاذ الثقة
ترجع؟
ملي كنشوفو مدير ديال مؤسسة "روح فاس" كيزور محاضر ديال
املجلس اإلداري ،أنا كنعرف أشنوكنقول ،ملي تنقول كيزورزورمحاضر
املجلس اإلداري ،كيفاش بغيتي ترجع الثقة في السياحة واحنا عندنا
واحد الشخص مشبوه فيه؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيدة كاتبة الدولة في إطارالتعقيب وفي حدود الوقت
املتبقي ،تفضلي.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،املكلفة بالسياحة:
شكرا السيد املستشار.
هاذ ال�شي اللي تتقول صعيب ،واحنا ياله وصلنا ،ولكن اللي تنعرفو
هو أن املكتب الوطني للسياحة عندو دور أسا�سي ،واليوم الحصيلة
ديال الحمد هلل اإلحصائيات ديال النشاط السياحي في  2017جد
مرضية بفضل الخدمة اللي دار هاذ العام ،ال ،اللي تنقول هو كاينة
الخدمة مصايبة من هاذ املكتب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة ،نشكر السيد الوزير والسيدة كاتبة
الدولة على مساهمتهما القيمة في هذه الجلسة.
وقبل املرور إلى القطاع املوالي ،نرحب بالتالميذ املتفوقين بثانوية
"ابن الياسمين" واألطرالعاملة باملؤسسة بمدينة تازة ،مرحبا.
فنواصل ،شكرا ،نواصل مع السؤالين اآلنيين املوجهين إلى السيد
وزيرالثقافة واالتصال ،واللذين تجمعهما وحدة املوضوع ،ويتعلق األمر
بداية بسؤال حول إستراتيجية الحكومة لتعميم دور الثقافة في العالم
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القروي ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي ،تفضل
السيد املستشار.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أطلقتم مؤخرا ،السيد الوزير املحترم ،برنامجا طموحا ألنه
كيستهدف تعميم دور الثقافة بالعالم القروي ،فبعد أن ظل هذا
الشأن الثقافي في العالم القروي مهمشا لسنين أو قد نقول لعقود،
جاءت اإلستراتيجية لفك شفرات هذه اإلشكالية.
وعلى سبيل املثال ال الحصر ،فإقليم الدريوش الذي يعد إقليما
فتيا توجد به طاقات واعدة من الشباب ،تفتقر إلى هذه الفضاءات
التربوية والثقافية التي تساهم في تربية أجيال الغد ،مما يتولد لديهم
اإلحساس والشعور املتجلي في اإلقصاء والتهميش وغياب املساواة في
أسلوب الحياة بينهم وبين شباب املدن املغربية التي تستحوذ على جل
االستثمارات ،التي تخلق فرصا للشغل ،مما يدفع جلهم إلى الهجرة من
البوادي في اتجاه املدن أو التعاطي إلى املخدرات في غياب نوادي ومراكز
من قبل دور الشباب والثقافة.
السيد الوزير املحترم ،أملنا كبير في هذه الحكومة من أجل فك
العزلة والتهميش الذي يعاني منه شباب املناطق القروية.
وبناء عليه نسائلكم ،السيد الوزير:
أوال ،عن ما هو تقييمكم للشأن الثقافي في العالم القروي؟
ثم ما هي الخطوط العريضة إلستراتيجيتكم املتعلقة بتعميم دور
الثقافة في العالم القروي؟
أيضا نسائلكم عن ما هي مصادرتمويل هذا البرنامج الطموح؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثاني في نفس املوضوع ،يتعلق أيضا بالبرنامج الوطني لبناء
دور الثقافة بالعالم القروي ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
التجمع الوطني لألحرار لتقديم السؤال .تفضل السيد املستشار ال�سي
لحسن.

املستشارالسيد لحسن ادعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
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السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
صادقت الحكومة مؤخرا على برنامج استعجالي لتعميم دور الثقافة
بالعالم القروي ،هذا البرنامج الطموح الذي يهدف بالدرجة األولى إلى
تأطير الشباب الذي يعاني من التهميش واإلقصاء في املناطق الجبلية
والنائية في املغرب العميق.
السيد الوزير،
ما هي طبيعة هذا البرنامج ومصادر تمويله وما هي املناطق
املستهدفة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤالين املتعلقين بدور
الثقافة بالعالم القروي ،تفضل السيد الوزير.

السيد محمد االعرج ،وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،
في إطار مسائلة املؤسسة التشريعية للعمل الحكومي ،سعيد بهاذ
األسئلة ألنها من األسئلة التي تطرح العديد من التساؤالت من طرف
الرأي العام الوطني ،خصوصا وأن القطاع الثقافي نعتبره جميعا قطاع
استراتيجي ،قطاع للتنمية الشاملة ،وبالتالي نعتبر أنه البد أن تكون
هناك سياسة عمومية مندمجة شمولية ،أكثرمن ذلك سياسة عمومية
بمقاربة تشاركية.
وبالتالي عندنا هناك إستراتيجية وردت في التصريح الحكومي،
تتعلق بالتنمية الثقافية .هاذ اإلستراتيجية ديال التنمية الثقافية تقوم
على مجموعة من املحاور ،تقوم على مجموعة من املرتكزات تتعلق
أساسا باملحافظة على التراث ،تتعلق بالصناعات الثقافية وتتعلق في
إطار مقاربة جديدة ورؤية جديدة للسياسة العمومية ،تتعلق بثقافة
القرب ،ألننا نعتبر أن على حق الثقافة هو حق لجميع املواطنين ،سواء
في العالم القروي أو في العالم الحضري ،وبالتالي هذه األسئلة تتعلق
بإشكالية الخريطة الثقافية ،تتعلق بإشكالية العجز في دور الثقافة
في العالم القروي ،وبالتالي إشكالية يعني ما يمكن أن نسميه بالعدالة
املجالية يعني إشكالية العدالة املجالية.
إذن هناك رؤية إستراتيجية فيما يتعلق ببلورة واحد الرؤية ،بدأنا
هاذ الصبيحة بجمع ممثلي العديد من القطاعات الحكومية ألننا نعتبر
على أن الثقافة ال تهم فقط وزارة الثقافة ،بقدر أنه قطاع حكومي،
هناك العديد من متدخلين ،وبالتالي هاذ الصباح كان عندي اجتماع
مع ممثلي القطاعات الحكومية التي لها صلة وطيدة بالثقافة ،ورسمنا
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إستراتيجية تتعلق بالعالم الثقافي ،خصوصا فيما يتعلق بتقريب دور
الثقافة للعالم القروي ،رصدنا في إطار امليزانية ديال  2017امليزانية
ربما هي متواضعة ولكن ابتداء من  2018حاولنا بلورة هذا على األقل
تكون ما بين  10و 20دار ديال الثقافة في العالم القروي ،على أساس
الرفع ديالها السنوات ديال  2020-2019باعتبار أنه البد من تقريب
الثقافة من املواطن في العالم القروي ألن حق الثقافة ليس محصورا
على املواطن في العالم الحضري بقدر أن كذلك العالم القروي محتاج
للثقافة.
وبالتالي عندنا الثقافة واحد اإلستراتيجية ،عندنا واحد البرنامج
هو برنامج طموح برؤية جديدة ،بسياسة عمومية مندمجة وشمولية،
نتمنى أن نستكمل هذا البرنامج في السنوات املقبلة.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نمرإلى التعقيبات ،الكلمة للفريق الحركي في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الوزير املحترم على هاذ الجواب القيم ،إال أنه السؤال
الذي أطرحه من جديد واش كتشوفوا على أنه ، %1السيد الوزير
املحترم ،من امليزانية العامة أنها كافية لتحقيق هذا البرنامج الطموح؟
هذا هو سؤالي السيد الوزيراملحترم.
أيضا اللي كنتمناه أتمنى أنه هاذ البرنامج الطموح أتمنى أن يشمل
األقاليم املحدثة حديثا ،بمعنى األقاليم الفتية.
أيضا أتمنى من جميع القطاعات الوزارية أن تجد طريقها إلى
األقاليم املحدثة.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحراردائما في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد لحسن ادعي:
شكرا السيد الرئيس.
أشكركم ،السيد الوزير ،على جوابكم ،ونؤكد لكم أن األسباب
التي دفعتنا لطرح هذا السؤال هو محاولة لفت انتباهكم إلى ضرورة
العناية أكثربمناطق املغرب العميق ،والسيما جهة درعة–تافياللت التي
ال تتوفر سوى على ثالثة دور للثقافة وإقليم تنغير وميدلت على وجه
الخصوص ،الذي ال يتوفر على أي دار للثقافة ،وما يدفعنا إلى التساؤل
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بحرقة عن مآل آالف الشباب الذين ال يتوفرون ال على شغل وال على بنية
ثقافية ،دور للثقافة مثال ،وقاعات القراءة العمومية واملسرح والفنون
التشكيلية ،لنتركهم طعما سائغا لشتى أنواع االنحراف والتطرف.

جهة درعة–تافياللت عندنا مشاريع كبرى ربما بعض األقاليم اللي
في الجهة اللي عندها بعض اإلشكاليات ،خصوصا ميدلت إلى غيرذلك،
ولكن تنظن بأن الراشيدية عندها مركبات ثقافية في مستوى عال.

لذا ،نناشدكم ،السيد الوزير ،إلى االهتمام أكثر بإقليم تينغير
وميدلت وزاكورة وورزازات والراشيدية في إطارهذا البرنامج االستعجالي.

ابقى إشكالية ديال األطر اللي غادي تعمل على تدبير هذه املراكز
الثقافية ،في إطار هاذ السياسة العمومية وفي إطار هاذ الرؤية
اإلستراتيجية هناك مشروع اتفاقية مع املكتب الوطني للتكوين املنهي
باش ألول مرة غادي يكون عندنا واحد التخصص ديال التدبير ديال
دور الثقافة ،تدبير املكتبات العمومية على مستوى باك  +2في التكوين
املنهي ،وبالتالي كاين هاذ املشروع عندي واجد غادي نقدموه للوزارة
ديال التكوين املنهي باش تساير على األقل السنوات املقبلة غيكون
عندنا خريجي التكوين املنهي املتخصصين في مجال تدبير املكتبات
العمومية الصغيرة ودور الثقافة الصغيرة ،ألن عندها إشكالية ديال
األطرفي التدبيرخصوصا في دور الثقافة.

السيد الوزيراملحترم،
جهة درعة–تافياللت حبلى باألنشطة الثقافية ،وال يعوزها إال
البنيات واملرافق ،فعلى سبيل املثال مناطق تنجداد وكلميمة وأرفود
ومنطقة تازارين بزاكورة التي تنظم مهرجانا سنويا للمسرح ،وهي ال
تتوفرعلى قاعة للعروض.
وبطبيعة الحال ال يجب إغفال املوارد البشرية الضرورية وكذا
التجهيزات الالزمة املصاحبة للمرافق ،ألن بزاف ديال املرافق كنبنيوهم
ولكن ما كاينش املوظفين ما كاينش اللي يخدموا فيهم وكيتعرضوا
للخراب.
ونحيطكم علما ،السيد الوزير ،يعني واحد الجماعة تنترأسها
ومشيت للمديرية في الراشيدية والحمد هلل يعني وافقوا ،لكن تنطلبو
منكم ،إن شاء هللا ،أنا بالنسبة ليا كرئيس جماعة "تغزوت نايت عطا"
راني احنا صوتنا على واحد العقار ،يعني إن شاء هللا كنتمناو باش إن
شاء هللا تساهموا معنا باش نبنيوا ألوالدنا هاذ الدور ،ألن صراحة
ذيك الجهة ما كان ال معامل ،ما كان حتى �شي حاجة لذوك الشباب،
إلى خليناهم هكذا تنخليهم غير لألنترنيت والخرجات العشوائية وما إلى
ذلك.
إذن ما كاينش شغل ،ما كاينش ثقافة ،أشنوابغيتومن هاذ الشباب؟
أشنو ابغيتو يديروا؟ راه إن شاء هللا إلى ما استجبتوش لهاذ الشباب راه
احنا كنحملو لكم املسؤولية ديال هاذ الجنوب.
والسالم عليكم.

فعال امليزانية هي تشكل  0.25منذ  ،1998امليزانية العامة ديال
امليزانية ديال قطاع الثقافة  ،0.25سنعمل جاهدين أوال للرفع من
هاذ النسبة ديال  0.25ربما إلى  ،%1ولكن ما غنعتمدوش فقط على
امليزانية العامة للدولة ،البد من متدخلين آخرين في مؤسسات عمومية
وجماعات ترابية ،كاين اتفاقيات دولية بعض املؤسسات الدولية
املهتمة بحال اليونسكو بالشأن الثقافي إلى غير ذلك ،لتكون عندنا رؤية
متكاملة ،شمولية على مستوى البنية التحتية ،على مستوى املوارد
البشرية وكذلك على مستوى املوارد املالية.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال املوالي ،موضوعه تعميم دور الثقافة ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االستقاللي ،تفضلي السيدة املستشارة.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارة السيدة فاطمة الحبو�سي:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد وزيرالثقافة واالتصال ،للرد على التعقيبات.

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
التزمت الحكومة في برامجها بإعداد مخطط متكامل وإستراتجية
طموحة لتعميم دور الثقافة.

السيد وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا السيد الرئيس.
فعال كاين تجاوب مع الجواب ديالي فيما يتعلق برؤية جديدة،
سياسة عمومية مندمجة شمولية متعلقة بالثقافة ،واطرحتو كذلك
تساؤالت مهمة فيما يتعلق باملركبات الثقافية ،نبشر السيد املستشار
بالنسبة إلقليم الدريوش راه عندنا مركز ثقافي في امليزانية العامة ديال
 ،2017بالتالي هذه بشرى لكم أنتم بالنسبة لعمالة الدريوش.

نسائلكم ،السيد الوزير ،ما هي اإلستراتجية لتنوير الرأي العام
الوطني؟ وهل من منتوج ثقافي موجه رأسا للعالم القروي؟
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا للسيدة املستشارة على هذا السؤال ،هو مرتبط أساسا
باألسئلة اللي كانت قبل ولكن البد من إعطائكم العديد من التفاصيل
املتعلقة بتنمية شبكات املراكز الثقافية في العالم القروي وعلى صعيد
اململكة ،ألن كيف قلت أن هذا املوضوع يسائل الخريطة الثقافية
للمملكة في املجال ديال الثقافة ،هناك عجز حاصل على مستوى
البنيات التحتية ،هناك إشكالية العدالة املجالية في مجال الثقافة،
وهذا كنستحضروه في أفق رؤية جديدة ،سياسة عمومية جديدة
متعلقة بالثقافة ،ولكن هذا ال يعني أننا في سنة  ،2017امليزانية ديال
 ،2017اللي كنتمناوا في سنة  2018ترتفع ،عندنا  109مليون درهم
لتنمية شبكات املراكز الثقافية وكتشمل إحداث  6مراكز ثقافية بكل
من الدريوش ،سيدي بنور ،صفرو ،غفساي ،القنيطرة ،سيدي إفني،
وتجهيز خمس مراكز بكل من بوعرفة ،أكادير ،إفران ،بني مكادة،
طانطان ،وكذلك تيهئ وتجهيز دار الثقافة بالداوديات بمراكش ،املراكز
الثقافية بالدار البيضاء ،استكمال أشغال بناء املركز الثقافي بإفران
وبناء وتجهيزدارالثقافة بإمزورن الحسيمة.
كذلك خصص مبلغ  145مليون درهم إلحداث وتجهيز شبكات
الفضاءات الثقافية ،إذن عندنا واحد امليزانية ديال  ،2017هي نوعا ما
وإن كانت غير كافية ،ولكن هناك إستراتجية برنامج وكتعرفوا بأن هاذ
اإلستراتجية اللي غادي نعملو إن شاء هللا ،هي مقاربة تشاركية ،وغادي
تكون عندنا مناظرة وطنية ملعالجة اإلشكاليات وطرح التساؤالت
الجوهرية في مجال التنمية الثقافية.
هناك التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات اللي خرج في ،2016
حول قطاع الثقافة ،أو�صى هناك مجموعتين من التوصيات تتعلق
بضرورة أن تكون هناك إستراتجية للتنمية الثقافية ،وغادي تكون
عندنا ذيك التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات هي خريطة الطريق
لالشتغال لتجاوز اإلكراهات ،تجاوز الصعوبات ملعالجة االختالالت
ربما إشكالية العجزفي دور الثقافة في اململكة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لك السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة فاطمة الحبو�سي:
شكرا السيد الرئيس.

عدد 3 - 32ناضمر 3مر 29(33م 29م )29

شكرا السيد الوزيرعلى التوضيحات اللي اعطيتنا.
السيد الرئيس،
قلت إن امليزانية املرصودة هي ميزانية قليلة ،وهاذ ال�شي راه ملسناه
في امليزانية وبان من التصريح الحكومي ديالكم ،اللي بان أن ما عطاش
واحد األولوية للعالم القروي ،ذكر العالم القروي من أجل التأثيث
ما�شي من أجل التنمية وال من أجل باش نرفعو من املستوى ديالو.
السيد الوزير ،ذكرت واحد املجموعة ديال املناطق واحد املجموعة
ديال األقاليم اللي غتكون فيها دور الثقافة واستثنيتي واحد املجموعة
ديال األقاليم من بينهم إقليم وزان ،اللي واحد اإلقليم عندو واحد
املجموعة الجماعات املحلية ،إذن هذا بالنسبة لنا حيف ،جهة طنجة
تطوان الحسيمة ،كلها ذكرتي فيها اسم واحد السيد الوزير.
السيد الوزير ،اللى ابغينا منكم هو في هاذ دور الثقافة اللي غادي
تبنيوهم تراعيوا تكوين األطرألن بغينا واحد دور الثقافة ما�شي باملفهوم
كالسيكي ،بغينا واحد دور الثقافة اللي تتما�شى مع التوجه العالمي.
السيد الوزير ،هللا يخليك ،الحكومة قالت اإلنصاف واملناصفة،
وراه ما لقيناش اإلنصاف واملناصفة ما بين العالم الحضري والعالم
القروي في البرنامج الحكومي.
السيد الوزير ،ابغيناك تلتف للعالم القروي التفاتة شاملة وكبيرة،
وما تستثني حتى �شي منطقة في العالم القروي وحتى �شي إقليم ،ملي
نقولو اإلقليم وال ما نذكروش املدينة ،نذكرو الجماعات املحيطة به
وهذاك املواطن اللي في خارج للمدينة إلى ما مشاش لذوك دور الثقافة
ما كاينش الخدمة ما كاين ال مادة فين بغيتيه يم�شي؟ إذن غنوجهوه
لإلنحراف إلى ما حاولناش وهو في واحد املناطق اللي غادي تحافظ عليه
وتجعلو واحد اإلنسان صالح.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
في إطارالرد على التعقيب لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد وزيرالثقافة واالتصال:
أنا قلت في البداية بأن هاذ املوضوع يسائل الخريطة الثقافية في
اململكة ،وقلنا كاين هناك العجز حاصل في العالم القروي هذا راه
اعترفنا به ،وقلنا بأن كاين إشكالية في العدالة املجالية في املجال الثقافي
قلناها ،وبالتالي هناك رؤية جديدة سياسة عمومية مندمجة شمولية،
هذا يعني أنا بالنسبة لي عندي طموح ،ولكن هاذ الطموح خاصني نديرو
مع رؤساء الجماعات أن في اململكة  1502جماعة ،ما كرهناش تكون
عندنا  1502دار الثقافة .في املدن الكبرى طبعا غيكونوا مراكز ثقافية
كبرى وفي املدن الصغرى على األقل تكون عندنا واحد املكتبة اللي قلت
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القناعات اللي عندنا احنا بأن الثقافة من الحقوق ديال اإلنسان،
وبالتالي حق الثقافة لكل مواطن مغربي ،هذا ما تناقشوهش.
بالنسبة لجهة طنجة راه كاين مشاريع كبرى ،تبارك هللا ،إلى بغيتي
نعطيك اإلحصائية فين كاينة ،وزان كذلك تنفكرو تكون مديرية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير .انتهى الوقت معذرة.
نمر للسؤال املوالي موضوعه العناية باملآثر التاريخية بمختلف ربوع
اململكة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية
لتقديم السؤال .تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
اعتبارا للرصيد الحضاري الذي يتوفرعليه املغرب وللمآثرالتاريخية
واملوروث الثقافي الغني الذي تزخر به بالدنا ،فإننا في فريق العدالة
والتنمية ارتأينا مساءلتكم عن إجراءات الوزارة لحماية هذا الرصيد
وهذه املآثر ،خاصة وأن املجلس األعلى للحسابات في تقريره لسنة
 2015قد حمل املسؤولية لوزارة الثقافة في األوضاع أو تردي األوضاع
التي تعرفها املآثرالتاريخية باملغرب ،بل ومن املفارقات املسجلة الغريبة
واملؤسفة في نفس الوقت أن عدد املآثر التاريخية املصنفة في عهد
االستعمار كانت تفوق أو فاقت ما هو مصنف بأضعاف خالل جميع
الفترات أو الحكومات املتعاقبة على املغرب.
لذلك ،فالسؤال السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات التي تنوون
اتخاذها لتجاوز هذا الوضع املختل؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا السيد املستشارعلى هذا السؤال.
كذلك هذا السؤال يشغل بال الرأي العام الوطني كذلك الفاعل
السيا�سي الباحث في املجال ديال التراث واملعالم التاريخية للمغرب،
هناك إجراءات تقوم بها وزارة الثقافة:
أوال ،البد أن نسجل بإيجابية أننا لدينا في وزارة قطاع الثقافة،
مديرية ديال التراث ،مديرية ديال املعالم التاريخية ،وبالتالي هذا حينما
نقول مديرية تعني هناك أولوية في املجال ديال املحافظة على املعالم
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التاريخية وعلى التراث.
هناك العديد من اإلجراءات نقوم بها ،أوال هناك ترسانة قانونية
مهمة تتعلق بالحماية القانونية للمعالم التاريخية والتراث املعماري
املغربي ،وكان آخر قانون هو  15يونيو  ،2006هذا من القوانين املهمة
التي نسخت العديد من القوانين التي كانت صدرت في عهد الحماية،
وبالتالي ما كانتش عندها واحد الفاعلية ،هاذ  2006عطانا واحد النوع
من التدخل والفاعلية في املجال املحافظة.
كاين هناك الحماية املادية ،ونقول لكم واحد الرقم بأنه تم في 10
سنوات األخيرة ترميم  140معلمة تاريخية ،وصلت التكلفة املالية ديالها
 300مليون درهم ،في هاذ  10سنوات األخيرة ،ولكن لدينا إستراتجية
جديدة في التسريع في حماية هاذ املعالم التاريخية.
أكثرمن هذا ،هناك كذلك موضوع مهم نقوم به في إطارهاذ املعالم
التاريخية هو أننا نقوم بجرد املعالم التاريخية املوزعة عبر التراب
الوطني ،وعندنا لحد اآلن جردنا تم جرد وهذا مهم زعما هاذ اإلحصائيات
وهاذ األرقام مهمة بالنسبة للباحثين وكذلك الفاعلين السياسيين في
املجال ديال املعالم التاريخية ،يعني أسفرت هذه العملية لحد اآلن عن
جرد  8270بناية أثرية وموقع أركيولوجي 8270 ،هذا مهم ،هذا رقم
كذلك مهم.
هناك كذلك من التدخالت اللي كتقوم بها قطاع الثقافة ،تسيير
املعالم التاريخية وإعادة التهيئة ديالها ،وهنا يمكن لنا نقول بأن تم
إحداث  20محافظة للمباني واملواقع ،وبالتالي عندنا محافظ بعض
املدن خاص ال يتبع يعني ما عندوش يعني هناك مديرية جهوية طبعا،
هناك مديرية إقليمية ،وهناك محافظ للتراث ،هذا عندو واحد
السلطات خاصة يقوم بالتفتيش إلى غير ذلك من املسؤوليات امللقاة
على عاتقه ،وبالتالي هناك أزيد من  20محافظة للمباني واملواقع األثرية،
وثالث مراكزللتعريف بالتراث الثقافي.
هناك مراكزللدراسات واألبحاث على مستوى مجموعة من الجهات
ديال اململكة ،إذن هناك مكتسبات في هاذ املجال ،ولكن البد أن نعمل
جميعا على تطوير هاذ املجال املتعلق باملعالم التاريخية ،ألنه يبين
الثقافة والحضارة للمملكة ،وبالتالي يرسخ لدى املواطن املغربي ولدى
األجنبي بأننا لدينا حضارة وثقافة أصيلة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضل.

املستشارالسيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
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السيد الوزيراملحترم،
إن من بين األمور أو الخلفيات التي جعلتنا أن نطرح هذا السؤال
هو ربط الحاضر باملا�ضي ،وما أحوجنا اليوم لنرمم مآثرنا التاريخية،
ونستحضر ماضينا ونعتني كذلك بجراحنا لكي ال تتكرر ،ما أحوجنا
اليوم لنحسن ذاكرتنا الجماعية ،هذه الذاكرة ورغم الجراح يمكن أن
نستثمرهذه الجراح من أجل غد أفضل ،نتصالح فيه جميعا.

السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزيراملحترم،
تزايدت في اآلونة األخيرة ظاهرة السطو على عقارات الغير بشكل
مهول ،وهو ما ضحى يشكل إساءة ومساسا بصورة األمن العقاري في
بالدنا ومكانة ودور القانون في صيانة حقوق املوطنين.

ما يقع اليوم بالحسيمة ،هذا االحتقان االجتماعي ،هذا اإلنزال
األمني الرهيب ،وأسطر على كلمة الرهيب ،يجعلنا نتخوف بصدق على
مستقبل الوطن ،يحتم علينا جميعا أن نصرخ بأعلى صوتنا لننبه كل
املعنيين واملتدخلين في هذا امللف ،ونقولها بصريح العبارة ،املقاربة
األمنية لن تحل اإلشكال ،بل ستزيد الطين بلة ،بل ستعمق اإلشكاليات
االجتماعية التي خرج من أجلها مجموعة من املواطنين ليحتجوا
لتحسين الوضع.

لذا نسائلكم السيد الوزيراملحترم ،عن خطة وزارتكم للتصدي لهذه
الظاهرة التي أضحت تستفحل بشكل كبيربالنظرإلى تزايد ضحاياها؟

الوضع بالحسيمة يحتاج لرجال دولة وليس لخدام سلطة ،رجال
دولة حقيقيين لهم غيرة على وطنهم.
الوضع بالحسيمة يحتاج ملقاربة الحكمة والتعقل والحوار.
الوضع بالحسيمة يحتاج إلى من يتحمل مسؤوليته بعيدا عن لغة
املزايدات والتصعيد.
لذا ،أقول من هذا املنبر ،لكل املعنيين بهذا امللف ال تغامروا أرجوكم
بمستقبل هذا الوطن ،ال تغامروا أرجوكم بمستقبل هذا الوطن.
الريفيون لم ولن يقبلوا املساس بكرامتهم ،وال التزايد عليهم في
املواطنة.
اللهم إني قد بلغت قدراملستطاع ،اللهم فاشهد.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،وأشكرالسيد الوزيرعلى مساهمته القيمة
في هذه الجلسة.
ننتقل إلى قطاع العدل ،وكما قلت في البداية ،سوف يتولى اإلجابة
بالنيابة عن السيد الوزير السيد ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم
الحكومة.
السؤال األول موضوعه االستيالء على عقارات الغير ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال،
السيدة املستشارة تفضلي.

املستشارة السيدة كريمة أفيالل:
شكرا السيد الرئيس.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
لكم الكلمة السيد الوزيراملنتدب ،تفضل.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
أوال أشكر ،السيد الرئيس ،السيدة املستشارة أشكرها على طرح
هذا السؤال الذي هو موضوع انشغال وطني.
جاللة امللك حفظه هللا وجه رسالة في دجنبر من السنة املاضية إلى
السيد وزير العدل والحريات ،وكانت الرسالة منطلق ملسار وطني ،اآلن
هناك تعبئة على مستوى عموم القطاعات الحكومية املعنية ،ألن األمر
ال يتعلق فقط بوزارة العدل.
والخطوة األولى كانت بتشكيل لجنة عمل تضم ،كما قلت،
القطاعات املعنية وزارة العدل ،الداخلية ،الشغل ،الخارجية والتعاون
الدولي ،باعتبار أن غالبية هاذ العقارات التي يقع االستيالء عليها عن
طريق تزويرالوثائق أوعن طريق وكاالت مزورة أو ،أو ،أو ،تهم إما عقارات
في ملكية األجانب أو عقارات في ملكية املغاربة املقيمين بالخارج ،وعلينا
دين حفظ حقوقهم.
اللجنة أيضا تضم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض ،املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية واملسح العقاري ،املحافظ ،املمثلين على املديرية العامة
للضرائب ،والوكيل القضائي للمملكة ،رئيس جمعية هيئة املحامين
وغيرهم من املؤسسات ،املوثقين ،العدول.
آخراجتماع كان في  5ماي ،يعني فهاذ ..قبل ..وفيه أعلن السيد وزير
العدل عن كون  57ملف اآلن في القضاء 15 ،في البحث الجنائي23 ،
في قضاء املوضوع و 13في محكمة النقض ،وخاصة أن امللف املدن
الكبرى.
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أشنو املطلوب حاليا؟
أوال ،على املستوى الجنائي خاص تعديل الفصل  352من القانون
الجنائي ،باش العقوبة تتوحد على كل املهنيين املعنيين بتحرير العقود
وما يرتبط به ،هذه خطوة أولى مستعجلة على مستوى التشريع؛
ثانيا ،تعزيز الدور ديال النيابات العامة من أجل الحزم واملتابعة
الفعالة ومنح ممثل النيابة العامة وقا�ضي التحقيق واملحكمة
الصالحية في اتخاذ تدبير لهاذ عقل العقار املوضوع التصرف إلى حين
البت في القضية.
أيضا كان واحد التعديل مهم في املادة  4من مدونة الحقوق العينية
اللي خاصو يتدار أن الوكالة تكون حتى هي من الوثائق اللي خاص
التحريرديالها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل ،باش تم�شي دير
وكالة هكا وتعمرها وتسنيها وتجي وتستولي على عقارديال الغير.
أيضا كاينة تعديالت تشريعية أخرى واللي غادي تجي في هذا املجال.
في نفس الوقت على املستوى التنظيمي بدات بعض الخطوات
العملية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ،حصر العقارات
املحفظة اململوكة ملتغيبين ،باش إلى جا �شي واحد جايب �شي وكالة وال
جايب �شي وثيقة وال جايب �شي شهادة ديال �شي مجموعة تحمى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت.
الكلمة للسيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة كريمة أفيالل:
شكرا السيد الوزير على جوابكم ،كما نشكر وزارة العدل على
املجهودات التي قامت بها.
السيد الوزير،
الرسالة امللكية كانت واضحة ،ترمي إلى تطبيق القانون املتمثل في
زجر االستيالء على عقارات الغير ،وأنا سأعقب على بعض اإلجراءات
التي قامت بها الوزارة ،وسأبدأ من تكوين اللجنة ،حيث أنه فعال اللجنة
تتكون من عدة وزارات ،لكن تم إقصاء مجموعة من القطاعات
الحكومية التي لها عالقة مباشرة بالعقار العمومي ،منها مديرية أمالك
الدولة بوزارة االقتصاد واملالية ،مديرية الشؤون القروية بوزارة
الداخلية ،املندوبية السامية للمياه والغابات ،كما أنه تم استبعاد
قا�ضي التوثيق.
السيد الوزير،
تداعيات هذه الظاهرة تؤثرسلبا على االستثمارفي بالدنا ،وتستدعي
التصدي الفوري والحازم لها تفاديا ملا قد ينجم عنها من انعكاسات
سلبية تؤدي إلى زعزعة استقرارالفاعلين االقتصاديين ،خاصة أن هذه
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القضايا متداولة في املحاكم باملدن الكبرى وتكلف الدولة مبالغ طائلة.
بالنسبة لهذا نقترح ضرورة تعديل الفصل  62من قانون التحفيظ
العقاري الذي ينص على أن الرسم العقاري نهائي وال يقبل الطعن،
وذلك انسجاما مع الدستور ،كما أنه يجب تعديل الفصل  101من
قانون التحفيظ العقاري الذي يجعل الجهة املؤهلة قانونا ملنح نظير
جديد للرسم العقاري في حالة ضياعه أو سرقته من اختصاص القضاء
وليس من اختصاص املحافظ.
وفي األخيرنو�صي بتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية
التي أنشئت في ماي  2006تحت اإلشراف املباشر لرئيس الحكومة،
ونتمنى كذلك السيد الوزير أن تأخذ الوزارة بعين االعتبار هذه
االقتراحات وتنفيذ التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية للسياسة
العقارية التي نظمتها رئاسة الحكومة في .2015
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
نمر إلى سؤال الثاني موضوعه تحريك ملفات الفساد املالي ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة ،السيد رئيس
الفريق تفضل.

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:
السيد الرئيس.
املادة  256قاريينها واألخ العربي راه قاريها وعارفها مزيان ،السيد
الرئيس.
احنا طرحنا املوضوع ديال تغيب بعض الوزراء ألنه بالدنا
وديمقراطياتنا ال تحتمل ،مؤسساتنا بما فيها هاذي ،سقطها واحد
العدد كثيرمن الخدوش بزاف ،بزاف ،وبهذا النوع ديال التصرفات ديال
بعض الوزراء يا إما معندهمش إحساس باملسؤولية ،يا إما معارفينش
فين غادية البالد ،وبالتالي بغينا ندقو الناقوس ونقولو للحكومة أن بهاذ
النوع ديال التصرفات فيها إساءة للديمقراطية ديال بالدنا اللي مازال
كتلمس الطريق شوية بشوية بالعيوب والنواقص ديالها ،وبالتالي
فالكل ينبغي أن يتحمل مسؤوليته.
فيما يتعلق بالسؤال ،الحكومة السابقة اعتمدت واحد املقاربة ديال
(عفا هللا عما سلف) تجاه املفسدين والفساد .بعد هاذ املقاربة حسب
التقارير الوطنية والدولية الفساد استشرى واستفحل في مختلف
املناحي ديال الحياة في بالدنا االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
هاذ الحكومة ديال دبا واش غتستمرفي هاذ املقاربة ديال العفو على
املفسدين أو أن عندها مقاربة أخرى؟ وغتبداها بامللفات اللي عندها
على الطاولة؟ واش تحركوا؟ شحال من ملف تحرك؟ وشحال من
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ملف صدروا فيه أحكام؟ وأشنا هي اإلستراتيجية؟ ما تنهضرش على
اإلستراتيجية اللي مكتوبة في األوراق ديال  2016ديال يناير 2016ولكن
اإلستراتيجية اللي فيها تدابيرواقعية حقيقية ،اللي فيها آليات واضحة ما
�شي محاربة الفساد بالشفوي وإنما بتدابيرواعية وحقيقية.

أيضا املغرب كان مسجل في الالئحة ديال ( )GAFI5وكنا غادي
ندخلوا في واحد املنطقة رمادية بسبب أن التعامالت املالية مرتبطة
باملنظومة البنكية ،تتيح مداخل ديال الفساد ،وتم اإلقرار إجراءات
ديال الشفافية اللي جعلت املغرب يخرج من الالئحة السلبية ،وهذه
الئحة دولية ديال مجموعة العمل املالي ال ـ ( )GAFIواللي فعال استطعنا
أننا نتقدموا فيها.

شكرا السيد املستشار.
غيراللي بغيت نقول من الضروري أنني أؤكد وأنبه ملقتضيات النظام
الداخلي والدستور ،ألن الغياب ديال الوزراء ينص على ذلك النظام
الداخلي ،خاصة املادة  256ومن واجبي التذكير بمقتضيات النظام
الداخلي ،وخاصة مقتضيات الدستور اللي كتتكلم على التضامن
الحكومي ،هذا ما قلته في البداية السيد الرئيس.

أيضا التشريع املتعلق بحماية الضحايا والخبراء والشهود واملبلغين،
واللي بدا تيطبق وعندنا ناس اآلن محميين بهاذ النظام ،أيضا الرقم
األخضرال أحد يمنع ،راه اليوم جات األنباء ديال الضبط ديال شخص
متلبس بالقضاء ديال الرشوة املجتمع أيضا عندو دور ،ما�شي حتى
تنقول ننزه وسالت املعركة ،ال ،املعركة مازالت مستمرة وأنا معك هذي
قضية غادي نخوضو فيها أشواط ألنها معركة مصيرية لبلدنا وال يمكن
للديمقراطية أن تكون بدون محاربة الفساد.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

السيد الوزيراملنتدب ،لكم الكلمة لإلجابة على السؤال.

أوال ،اللي كيسمع مثل هذا الكالم كيبان ليه املغرب ما كاين فيه حتى
�شي قضية ديال محاربة الفساد ،كان العفو على املفسدين والناس غير
طالقة دايعة اللي بغى ينهب املال العام تينهبو ،اللي بغا يحوز املمتلكات
العامة تيحوزها ،اسمحوا لي ،كاين الفساد نعم ،ولكن كاينة دولة
تتحاربو بمؤسساتها املختلفة ،املجلس األعلى للحسابات عاد أعلن على
 8القضايا حالهم ،وزارة الداخلية عاد اعلنت على عدد من املنتخبين
حالتهم على القضاء.
األرقام واضحة ومعلنة ،إلى جينا ناخذوا غير املجلس األعلى
للحسابات امللفات ديالوا راه عندنا اآلن مجموع القضايا اللي تسجلت
في  5السنوات األخيرة حوالي  40ملف ،بال ما قلت أنا هي هاذي ديال
 2017ديال هاذ  8ها واحد.
ثانيا ،القضايا املرتبطة بالرشوة والفساد املالي 2992 ،قضية في
سنة واحدة اللي هي  ،2016راه ترانسبارن�سي هاذي سنتين حسنت
الوضع ديال املغرب بشحال من رتبة ،ب  8ديال النقط ،من بعد وقع لنا
إشكال ولكن ما �شي بواحد الطريقة اللي املغرب ولى بلد الالقانون ،ال،
اسمح لي يا أخي ،كاين مجهود كيتبذل ولكن املعركة ضد الفساد مازالت
مستمرة ،هذا هو التحدي اللي عندنا حاليا ،هو تحدي كبير.
نعطي مثال اللي هو عملي ،التعديل ديال القانون الجنائي راه كاين
في البرملان كيجرم أنواع أخرى وجديدة من الرشوة ومن الفساد ،الرشوة
في القطاع الخاص مثال ،ها هو في يد البرملان ،فاش تنقول املعركة ضد
الفساد معركة ديال الجميع ،وما غاديش هنا نقولو نزهو �شي واحد ألن
خصنا نوعاوا هاد هى قضية وطنية ما غاديش نسجل فيها أنا على هذا
وال على ذاك ،وإنما هذه معركة ديالنا ،والتعديل دالقانون الجنائي جاء
للبرملان.

شكرا السيد الوزيراملنتدب.
لكم الكلمة السيد رئيس الفريق في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:
شكرا السيد الرئيس.
احنا فاش تنثيرو هاذ املوضوع ديال الفساد ألنه–في تقديرنا–أنه
الفساد أصل البالوي ،أصل املصائب اللي كتعيش فيها بالدنا ،املصائب
االقتصادية واالجتماعية والفوارق االجتماعية اللي كاينة والتعثر ديال
الديمقراطية في بالدنا والتراجع في املجال الحقوقي ،أصل البالوي هاذ
الفساد.
الحكومة اليوم فشلت وخاصها تعترف ما يجيش السيد الوزيريقول
أودي ها احنا تنحاربو ،ما تراجعناش في الترتيب والتصنيف الدولي ،في
التصنيف الدولي انتقلنا من  80ل  90أكثر كارثية ،لذلك قلت على أنه
الفساد استفحل واستشرى.
ثانيا ،على املستوى العربي احنا  ،90اإلفريقي احنا  ،15في إفريقيا
احنا  14 ،15دولة سابقنا في الحكامة وفي هاذ املجال.
إذن نقول هذا غيرة منا على بالدنا وللتقدم في املجال الديمقراطي
التنموي.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
ننتقل إلى السؤال األول املوجه إلى السيد وزير التربية الوطنية
Groupe d’Action Financière
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وموضوعه توظيف املوظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو
دكتوراه الدولة أو ما يعادلها بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي ،تفضل السيد
رئيس الفريق ،تفضل.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
األخوات واإلخوة،
السيد الوزير،
إدماج أساتذة التعليم العالي أو التعليم العالي تقاس به مدى أهمية
وتنمية الدول.
اليوم تعليمنا ينتظرمنا نفس جديد ،روح جديدة ،إدماج الكفاءات،
ماذا أعدت وزارتكم السيد الوزيرفي هذا املجال؟

السيد رئيس الجلسة:
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة ،تفضل لإلجابة على السؤال.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد املستشاراملحترم على سؤالكم القيم.
في البداية ،البد أن نثمن الطاقات العلمية والبحثية املوجودة
في قطاع التربية الوطنية والقطاعات األخرى واللي هي حاصلة على
الدكتوراه واحنا حريصين على كل حال أن نستفيد منها ،وطبعا بالدنا
حريصة كذلك.
الحكومة السابقة بذلت مجهودات مهمة جدا في هذا السياق
ونعطيوكم غير بعض األرقام وهي مجهودات متصاعدة ،في  2013تم
تخصيص  300منصب مالي خاص بإدماج موظفي  ،300خاص بإدماج
موظفي التعليم العالي الحاصلين على الدكتوراه 450 ،2015 ،منصب
مالي وفتحت في وجه الدكاترة في مختلف القطاعات وكذلك في سنة
 ،530 ،2016إذن نحن أمام مسارتصاعدي مهم جدا.
طبعا سنستمرهذه السنة وفي السنوات املقبلة على نفس النهج ألن
هذا خيار ال محيد عنه ،على اعتبار أن القطاع هو في حاجة حاليا إلى
حوالي  1200أستاذ وإلى ما نوعنشاي املصادرديال استقطاب املوظفين
لهاذ القطاع ما يمكنشاي نغطيو الحاجات ديال الجامعة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
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املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
السيد الوزير،
سوف لن تجد منها وجميع املغاربة إال التشجيع والتصفيق ،غير
أننا نلمس بعض التحيز ،هناك أطر كفأة لم تدمج ،املباريات يشوبها
ما يشوبها من تشويه ،حتى صرنا نسمع ما ال نقبله عن تعليمنا العالي
وال داعي لذكر ما نسمعه وما نعيشه في هذه األيام األخيرة ،إذن متى
ستكون وزارة التعليم العالي أو التعليم العالي بمفهومه الشامل مقدس
وال تعطى هذه الصفة إال ملن يستحقها؟
نحن ال ننكر أن هناك مجهودات تبذل وعلينا أن ندعمها ،غير أننا
نلتمس وبإلحاح أن تكون هناك مباريات الستقطاب كفاءات ،كفاءات
عبرت عن شجاعتها وعصاميتها في نيل شهادة الدكتوراه وما يفوقها،
دكتوراه الدولة ،فيجب أن نقتني هذه الكفاءات اللي تنور وتطعم
تعليمنا العالي ،وما أحوجنا إلى هذه النخب التي أصبحت في مقوقعة
وتموت حسرة ،نظرا لحمولتها الفكرية ولعدم وصولها ألن املباريات
تشوبها شبهات يجب الحرص على أن تكون هناك شفافية ونزاهة سعيا
وراء الرقي بتعليمنا العالي إلى املستوى املطلوب ،وهللا املوفق.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة في إطارالرد على التعقيب ،تفضل.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
أوال ،أثمن عاليا غيرتكم على الجامعة املغربية وعلى سمعة الجامعة
املغربية ،ونحن نتقاسم جميعا هاذ املعطى ،وربما إلى كان �شي أولوية
كيمكن نعلن عليها مباشرة في هاذ القبة ديال مجلس املستشارين ،هي
السعي الحثيث إلى الحفاظ على سمعة الجامعة املغربية من كل ما
يمكن أن يشوبها من اختالالت ،إال أن هاذ امللف ،السيد املستشار،
البد وأن تكون فيه مقررة واقعية واللي فيها واحد العدد ديال األشياء
وخاصنا نحلوها.
املسألة األولى هي أن الترخيص باجتياز املباراة لهاذ الفئة من الناس
مازال فيها إشكاالت كبيرة جدا ،وأحيانا الناس اللي كيتعطاهم الترخيص
من اإلدارات ديالهم األصلية وكيدوزوا املباراة ما كيسمحلهمش باش
يلتحقوا ،وهذا إشكال ثاني البد أننا نعالجوه ،رغم املنشور ديال السيد
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رئيس الحكومة في هاذ الشأن واللي هو واضح.
املسألة الثانية ،كاين واحد النوع من املوازنة ما بين حاجة القطاع
الحقيقية ديال وزارة التعليم العالي من تخصصات معينة وما بين
الحاجة االجتماعية ديال هاذ الفئة واللي هي من حقها أنها تبحث على
فرص االندماج في التعليم العالي ،إذن خصنا نوجدو واحد املقاربة فيها
واحد النوع من التوازن.
وغادي نختم بالقضية اللي تحدثتوا عليها اللي هي الشفافية وتكافؤ
الفرص واللي من املؤكد أنه ما خاصناشاي في أي حال من األحوال أنه
تبقى توصل واحد املجموعة من الشكاوى ذات الصلة بهاذ القضية،
حرصا على سمعة الجامعة ،ولذلك سنعمل على مزيد من تدقيق
املساطر التنظيمية والقانونية املتعلقة بتنظيم املباريات ضمانا لتكافؤ
الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات للجامعة املغربية.
وشكرا جزيال.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
السؤال الثاني موضوعه إعفاءات وزارة التربية الوطنية ملسؤولين
إداريين وتربويين ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة
والتنمية لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد علي العسري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بشكل غير مسبوق ،حتى فيما أصطلح عليه على تسميته بسنوات
الرصاص ،وضمن إعفاء العشرات من أطراإلدارات بمختلف القطاعات
وفي مختلف الجهات واألقاليم اململكة ،تم إعفاء ما يناهز  100إطار
إداري وتربوي من طرف وزارتكم دون أي سند أو مسوغ قانوني ،بل في
غياب حتى تبريرواضح وملموس ودون استحضارالتداعيات املجتمعية
والتربوية والحقوقية لهذا امللف.
لذا ،نسائلكم السيد الوزير ،عن مالبسات هذه القرارات وعن
إمكانيات تصحيحها إنصافا للمظلومين وانتصارا لدولة الحق
والقانون؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.
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السيد محمد حصاد ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة املستشارين املحترمين،
دابا تتقولوا كيفاش غادي يجاوب ياك؟
ابغيت أوال هاد القضية هذه اللي تنقولو هاذي سابقة ،ما�شي
سابقة .أنا سولت في وزارة التعليم ذيك السنوات  2014-2015راه كاين
 280واحد ،قبايلة قلت في البرملان  250ولكن أكثر 280 ،حالة من هذا
النوع بالضبط ديال الناس اللي تتكون عندهم مسؤولية داخل الوزارة
وزالت لهم هذه املسؤولية.
النقطة الثانية بغيت السادة املستشارين والرأي العام غير باش
نعطيهم أشنو هو على من كنتكلمو ،هاذ الناس اللي معفيين فيهم  2ديال
املديرين إقليميين ،فيهم  38مدير مؤسسة ابتدائية أو مدير ثانوية أو
مدير إعدادية ،فيهم بعض الحراس العامون إلخ ،هذه مسائل كل عام
كيكون تغييرات في هذا املستوى هذا ،ألن إذا ما بقاتش وزارة التربية
الوطنية أو أي إدارة أخرى ما عندهاش الحق باش تعين في املسارات
اإلدارية اللي عندو أكثر تأهيل لهاذ املنصب ما غتبقى حتى �شي حاجة،
إلى كان كل خطرة بدلنا مدير إقليمي أوال حارس عام أو مدير مدرسة
تنوض عليه ضجة ما بقي ،..نحطو سالحنا وصافي.
إذن هاذي مسائل عادية واللي وقع هو أن ربما واحد املنظمة تعد
نفسها راه مستهدفة بهاذ املسائل هاذي ،أنا تنقول ما عمرها كانت
مستهدفة منظمة من املنظمات ،كون ما كانش ناضت تتغوت كون راه
ما وقع حتى �شي حاجة ،حتى �شي واحد ما يهضرعلى هاذ ال�شي.
هاذي مسائل عادية وروتينية كتوقع كل سنة وغادي توقع مازال في
السنوات األخرى ،زعما كونوا متيقنين بأن راه ما�شي آخر السنة فاش
غادي يكون فيه العزل ديال املديرين اللي ما تيقوموش بالواجب ديالهم
أو اللي ما بقاتش عندهم املؤهالت باش يقوموا بهذا الواجب.
وبال ما نخبي عليكم احنا راه بالنسبة ال للمسؤولين كلهم في أي
مستوى كان ابتداء من الوزير اللي ما كيديرش خدمتو وال اللي عندو
توجهات وال بيداغوجية وال هذاك اللي ما هياش داخلة في املنظومة
العادية ما خاصوش يبقى في هذا.
أخيرا ،أؤكد أن ما وقع تسريح ديال حتى �شي واحد ،هذا فقط
كان حارس عام ما ابقاش حارس عام ،زعما ( ،)c’est normaleكيرجع
للسلك ديالو اللي كان ،كيف كتداردائما دائما دائما.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.

عدد 3 - 32ناضمر 3مر 29(33م 29م )29

الجريدة الرسمية للبرملان

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد علي العسري:
شكرا السيد الرئيس.
في الحقيقة جواب السيد الوزير لم يكن مقنعا باملرة ،وال يمكن أن
نغطي الشمس بالغربال ،األمر واضح هناك استهداف لفئة نحن أيضا
نختلف معها ،ولكن اختالفنا معها ال يمنعنا في الدفاع عن حقها في
التواجد ،ألنها تؤمن بالفعل السلمي بالعمل السلمي ،تؤمن بثوابت
اململكة إلى حد ما.
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السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
ال ،إلى كاين في هاذ املناصب هاذي أنا كنهضرعلى املدير ،حارس عام
إلخ ،إلى كان عندو حقوق فاإلدارة حتى هي عندها الحقوق ،الحق ديال
اإلدارة كذلك هو تغير �شي واحد اللي ما داخلش ما بقاش كيستاجب
للمعايير ديالها التربوية واإلدارية ،هاذي مسألة واضحة ،والنهار اللي
غتزول ليا هاذ القضية فذيك الساعة خاصنا نزولو كلنا.
التعيينات يجب أن تبقى مطابقة للحاجيات ديال ..اإلدارة عندها
الحق حقوقها ،والناس اآلخرين عندهم حق.

إذن هللا يجازيك بخير ،السيد الوزير ،ما وقع هوخرق سافرلدستور
اململكة ،هو إساءة بالغة لعصر ما بعد دستور  ،2011هو خرق لقانون
الوظيفة العمومية ،هو اعتداء على حرية االقتناع وحرية والتنظيم.

السيد رئيس الجلسة:

السيد الوزير ،فريقنا استقبل تنسيقية خاصة بهذا األمر ،وأعطتنا
ملفا متكامال والدليل أنه ممن تم إعفاؤهم هناك كفاءات تتوفر على
شواهد أنتم سلمتموها لها كقطاع ،تشهدون بكفاءتها ،وبحنكتها ،إذن
أمرأنهم عاجزون أو كذا هاذ ليس مبررا.

شكرا السيد الوزير.
السؤال الثالث موضوعه الداخليات ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال ،تفضل ال�سي
كريم.

ثم أنا أتساءل متى سنبقى ،كبلد كالتي تنقض غزلها من بعد قوة
أنكاثا ،كلما بذل بلدنا مجهودا في تلميع صورته الحقوقية في الداخل
والخارج ،قدمنا هدايا لخصومنا وللمتربصين ببلدنا في هذه الجوانب
الحقوقية.
كان يمكن معالجة األمر بحكمة أفضل ،بحكمة أكبر والدليل أن
اإلعفاءات تمت بشكل شبه متزامن ،أواخرشهرينايروأوائل شهرفبراير،
وفي الوقت املستقطع وفي الوقت امليت من العمل الحكومي والسيا�سي،
أنه عز علينا أن نحسب هذا األمر على الحكومة السابقة ألن كانت في
حالة تقريبا تدبيروتصريف األعمال وعزعلينا أن نحسبها على الحكومة
الحالية ألنها لم تكن قد باشرت مهامها أيضا.
ثم كنا نود أن وزارة التربية الوطنية تصدر املقاربات الحقوقية
والفكرية والثقافية على أن تستجلب وتستورد املقاربات األمنية،
املقاربات األمنية ال تحل املشكل ،املقاربات األمنية تزيد من تعقيد
املشاكل ،ال تجلب للبلد إال الويالت واملصائب.
هللا يجازيكم بخيرالفكريجب أن يقاوم إال بالفكر..
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،انتهى الوقت.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للرد على التعقيب في حدود الوقت
املتبقي لكم ،تفضلوا.

شكرا.

املستشارالسيد عبد الكريم الهمس:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
سؤالنا ،السيد الوزير ،ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل
الرفع من عدد الداخليات لالستجابة للطلب املتزايد عليها؟
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال ،تفضل.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
أوال ،شكرا السيد املستشار.
السيد الرئيس،
حضرات السادة املستشارين،
األهمية ديال الداخليات بصفة خاصة والسكن بالنسبة لتالميذ
االبتدائي وال الثانوي بصفة عامة عندو واحد األهمية كبيرة جدا،
والدليل على ذلك هو دور الطالب والطالبات اللي تبنات مؤخرا خالل
السنوات األخيرة في الغالب في نطاق ال املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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حلت واحد اإلشكالية كبيرة جدا ،خاصة فيما يتعلق بتدريس الفتيات،
كاين بعض املناطق اللي تقريبا الفتيات اللي كانوا كيغادروا إما من بعد
االبتدائي وال من بعد اإلعدادي والوا كيستمروا فالدراسة ديالهم ألن
كاين هاذ دور الطالبات.
من هاذ املنطلق يمكن وأنا متفق معكم على أن ،من هاذ املنطلق
فالعدد ديال الداخليات وال ديال دور الطالب والطالبة قليل جدا،
العدد اللي كتسوعبو الداخليات حاليا ما كيتعداش  100ألف تلميذ
وتلميذة من أصل  7مليون في املجموع.
إذن هاذ القضية خاصنا نفكرو جميع كيفاش نطوروها ،واش
غنبقاو في الداخليات فاملفهوم ديالها اللي كان قديم داخل املؤسسة
التعليمية وال نطورو دور الطالب ودور الطالبات اللي هي مسيرة من
طرف الجمعيات واللي عطات نتائج مهمة جدا.
إذن باش نلخص ال بد ما نفكرو فهاذ القضية ديال إيواء التلميذات
والتالميذ وما كاينش غيرحل واحد ،ما كاينش غيرالداخليات.
من جهة أخرى املستوى ديال الداخليات حاليا أنا زرت واحدة فيهم
فالخميسات وغدا غنم�شي لواحد املكان آخر غنزور داخليات آخرين،
حقيقة فواحد الحالة ما نقولش لكم ،ذاك ال�شي فالغالب أنا كنقول
بعدا واحد العدد ديال الناس إلى شافوا ذاك ال�شي ما يصيفطوش
أوالدهم من غير إلى كانوا مضطرين مضطرين مضطرين باش يديروها،
ذاك ال�شي عالش ابتداء من اآلن راه هذوك الداخليات غادي نحاولو
كل�شي يتصلح ،على األقل باش تولي فيه األسرة في واحد الحالة معينة
يكون مسائل الصباغة مزي ــانة ي ــكون ( )les douchesموجودين املاء إلى
آخره ،يعني الضروريات امللحة غادي نشتغلو فيها ألن خاص التلميذ
كيفما كان املستوى ديالو خاص الكرامة ديالو نحافظو عليها هي األولى
وإلى بغا يدخل للداخلية خاصو يدخل وتكون في واحد املستوى اللي
تيليق باملستوى ديال التالميذ باش يمكن لهم يتابعوا الدراسة ديالهم
يعني كما تيقولوا ( )en état motivéما�شي كيدخل للداخلية حشمان
يدخل ليها.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد الكريم الهمس:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في الحقيقة أنت تتشهد على بالنسبة الحكومة أنه كاين خصاص في
الداخليات وكاين الوضعية املزرية للداخليات بربوع اململكة ،فالنموذج
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اللي بغيت نهضرهو إقليم تازة ألن كيعجبني األمور اللي كنعيش وكنسهر
على تسيير الشأن املحلي بها فكاين خصاص السيد الوزير ،إلى مشينا
لبورد وال أجديروال جبارنة وال كزناية كاين خصاص مهول ،كاين مجهود
جبار ديال املبادرة وديال الجماعات في وكالة الشمال في بناء مثل هذه
املشاريع إلى كاين غياب شوية ديال وكبيرديال الحكومة.
السيد الوزير ،معنا نموذج هنا حاضرمعنا في قبة البرملان في املنصة
أكبر مؤسسة على الصعيد الوطني ثانوية ابن الياسمين اللي في إطار
تنافس مؤسسات حول األداء املنهي تكالصاوا للمرة الثانية على الصعيد
الوطني ولم تلتفت لهم الحكومة ولو بيوم ولو برسالة أو التفاتة ببعث
لجنة أو تكريم األطرالساهرة على اإلنتاج والتفوق.
للمرة الثانية أقول لك السيد الوزير على الصعيد الوطني ،إذن
اآلن هاذ الحضور ديالهم هاذ الناس باإلرادة والعزيمة ديالهم هاذ
الطلبة واألساتذة اللي سهروا على هاذ املؤسسات جايين يقولوا لكم
احنا ما فاشلينش احنا عازمين والطريق إلى األمام من أجل النجاح،
ألن خاص االلتفاتة ديال الحكومة وأتمنى لك السيد الوزير تقوم بزيارة
إلبن الياسمين ألنها أكبر مؤسسة في املغرب ،ولكن تنعدم فيها ظروف
التعليم ،حجرات في أيام املطر كلها كت ،...غياب التجهيزات ،غياب
املالعب.
أنا عارفك أنت يااله التحقت السيد الوزير ولكن خاص تاخذ األمر
بجدية فيما يخص ثانوية إبن الياسمين تحفيزا واعترافا باملجهودات
اللي كيقوم بها ال السيد املدير ،هو ما حاضرش معنا وال أطرالتربية اللي
حاضرة معنا والتالميذ الناشئة اللي غتخرج منها هاز واحد الرسالة أنه
التقت السيد الوزيرواعطاها وعد أنه يقوم بالزيارة.
الداخليات ،السيد الوزير ،كاين خصاص ،وكاين مجهود كما قلنا
وهما براسهم كثانوية ابن ياسين تفتقد إلى داخلية ديال اإلناث ،هنا
باش نحاربو الهدر املدر�سي بطبيعة الحال ،ألن التقاليد واألعراف ديالنا
ديال البالد ما كتخليش األب ملي تتوصل البنت واحد ( )niveauتيرسلها
خارج الجماعة أو ال خارج العالم القروي باش تواصل الدراسة.
إذن باش نحدو من هاذ الظاهرة ديال الهدر املدر�سي خاص إعادة
إستراتيجية ديال الحكومة في تنزيل الداخليات للفتيات والذكور على
الصعيد الوطني.
كاين مجهود ديال النقل املدر�سي اللي خفف شوية الهدر املدر�سي
ولكن ما كافيش السيد الوزير ،فمرة أخرى ألتمس منكم السيد الوزير
التفاتة إلى ما قامت به ثانوية ابن الياسمين على الصعيد الوطني.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،ونشكر السيد الوزير والسيد كاتب الدولة
على مساهمتهما القيمة في هذه الجلسة.
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ننتقل اآلن إلى السؤال األخير واملوجه إلى السيد وزير الشغل
واإلدماج املنهي ،وموضوعه تشغيل عمال جدد مكان العمال املضربين
وإعادة إدماج العمال املضربين ،وسيتولى بطبيعة الحال كما قلت في
البداية اإلجابة عنه بالنيابة السيد الوزير املنتدب املكلف بالعالقات
مع البرملان.

أوال ،السيد الرئيس ،السيد املستشار ،كنشكرو على طرح هاذ
السؤال الهام ،كما تفضلتم من الناحية القانونية ممنوع يوقع هاذ،
املادتين  16و 496من مدونة الشغل صريحة (يمنع إبرام عقد محدد
املدة أو في إطار مقاولة التشغيل املؤقت لتعويض األجراء املضربين عن
العمل) حق اإلضراب حق دستوري.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،تفضل السيد املستشار.

في  2016املغرب عرف  218إضراب في  176مؤسسة ،ولكن في نفس
الوقت وقع التفادي ديال اندالع  1574إضراب في  1282مؤسسة.

املستشارالسيد املبارك الصادي:

اآلليات املتاحة من الناحية القانونية كتشتغل ،هذا ما كيعنيش
ما كاينش مخالفات لهاذ القانون ،غنعطيك كاينة اللجنة الوطنية
للمصالحة و كاين اللجان اإلقليمية.

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
سؤالنا اليوم أنا خاص السيد الوزيراقتطع ليا الوقت.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد املستشار .تفضل ،تفضل.

املستشارالسيد املبارك الصادي:
قلت سؤالنا كيتعلق بواحد الشريحة من الطبقة العاملة املغربية
اللي كتلقى نفسها أمام خرق للقانون وعجز كل السلطات ال اإلقليمية
وال املحلية وال مفتشية التشغيل من الضغط على بعض املقاوالت باش
يحترموا القانون.
اليوم في املغرب كاين واحد املجموعة ديال الشركات اللي ما كتأديش
األجور واللي ما كتصرحش بالعمال ،منين هاذ العمال أمام عجز
السلطات يديروا إضراب دفاعا على حقوقهم ،كيجي هذاك صاحب
املقاولة كيجري على كل�شي ويدخل عمال جدد مكان العمال املضربين.
واش الحكومة اليوم عازمة أنها تصم اآلذان ديالنا على هاذ الخرق
ديال القانون؟ أوال خاصها تمتعهم بالحقوق ديالهم باش ما يضطروش
يديروا هاذ الدفاع على حقوقهم املستميت.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير املنتدب ،لكم الكلمة من أجل اإلجابة عن السؤال،
تفضل.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.

في السنة املاضية هاذ اللجان على املستوى الوطني اشتغلت على 16
نزاع وعلى املستوى اإلقليمي على  192نزاع ،املفروض وهو يوقع تعاون
ما بين الهيئات النقابية فاش كتبلغ املصالح ديال الوزارة املعنية ،باش
فعال توقع املواجهة ديال الخرق ديال القانون وتوقع الحماية ديال
األجراء ،هذا املعطى األول.
وفي هاذ اإلطار السنة املاضية راه كانت  33ألف زيارة مراقبة ،وتم
إرجاع  4708ديال األجراء للعمل ديالهم ،وفي نفس الوقت  14ألف نزاع
فردي أحيل على القضاء ،ألنه بعض املرات راه ما كتوقعش التسوية
وكنلجؤو للقضاء ،وهذا من بين اإلشكاليات اللي هي مطروحة.
وفي نفس الوقت كاينة منظومة الشكايات ،وهنا فين كاين واحد
العمل كبير خاصو يتدار ما بين الحكومة والفرقاء االجتماعيين في إطار
ديال اآلليات ديال الحوار االجتماعي اللي احنا معنيين بالتفعيل ديالها
والتقوية ديالها ،ألنه السنة املاضية وهذا أيضا واحد الرقم مهم76 ،
ألف شكاية اللي تم االشتغال عليها من أصل  137ألف ،يعني القضية
راه ما�شي فيها حالة وال عشرة وال عشرين وال ثالثين كاين مشكل ،و فاش
كنقول الشكايات ما�شي فقط غير في حاالت ديال اإلضراب ،حتى في
الحاالت األخرى ديال عدم احترام الحد األدنى لألجر ،ديال عدم أداء
الحقوق االجتماعية ،ديال التماطل في أداء الحقوق عند الضمان
االجتماعي ،يعني كاين إشكاليات ،وهذا مطلوب العمل عليه.
الدور ديال القضاء كاين ،واملشروع ديال القانون التنظيمي ملمارسة
حق اإلضراب واللي هو اآلن كاين في البرملان ،واللي مفروض أنه يعزز
الضمانات ديال ممارسة هاذ الحق في إطار يضمن التوازن بين الحقوق
والواجبات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملنتدب.
الكلمة لكم السادة أحد املستشارين في إطار التعقيب ،تفضل
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السيد املستشار.

كيبداو كيحسوا بأنهم في دولة ليست دولة الحق والقانون.

املستشارالسيد عبد الحق حيسان:

فمؤخرا ملي أستاذ ديال تطوان تم اعتقاله في الوقت اللي كاينين
مدير ديال مؤسسة عمومية معروفة اشتكاوا به املتدربات وما تمش
االعتقال ديالو ،بل بالعكس كيولي ضد هادوك الضعفاء ،اللي كان
وقع مع القضاء ،اشتكى أحد املواطنين بأنه كاين الرشوة وكاين الفساد
وولى تقلب عليه ،ولى هو اللي كيتحاكم ،بمعنى أنه هذه كلها بالخصوص
قانون الشغل كنعتبروه أكثر القوانين خرقا في املغرب ،والحكومة ال
تقوم بواجبها واملصالح ،وقلتوا على مفتشين ديال الشغل الزيارات،
املفتشين ديال الشغل راه ال يتوفرون ال على الوسائل وال اإلمكانيات
باش يعملوا املراقبة ديال قانون الشغل.

شكرا السيد الرئيس.
كنشكرو السيد الوزير على التوضيحات اللي أعطى وعلى اإلقرار
بأنه فعال كاين مشكل حقيقي ديال نزاعات الشغل واللي في غالبيتها
كتكون دائما بسبب عدم تطبيق القانون ،الناس القانون ما مطبقش،
ملي كيجيو كيديروا وسيلة اللي عندهم حق دستوري كيتعرضوا للطرد
وكيتم تشغيل عمال جدد في بالصتهم.
قلتوا لنا السيد الوزيربأنه  213إضراب في السنة املاضية ،ولكن ما
قلتوش لنا اإلحصاء شحال من إضراب من غيرعلى تطبيق القانون ،أنا
متأكد  %90وال  %98كلها من أجل تطبيق القانون.
إذن القانون وقت ما كان لصالح الضعيف يتم خرقه ،وعلى رأس
القوانين التي تعرف خرقا كبيرا هو قانون الشغل ،لكن حينما يخرق
( )le patronهذا القانون ال يتم تطبيق الزجر في حقه ،فملي كيلجأ (le
 )patronمثال في معمل الضحى في أكادير إلى طرد  540عامل وتشريدهم
وتشغيل عمال مكانهم ،فبالرغم من املراسالت اللي دارتهم النقابة ال
السلطات وال مفتشية الشغل حتى �شي حد ما تدخل ،وهاذ الحاالت
ما كايناش غير في أكادير ،كاينة في العديد ديال املدن ،في العديد ديال
املؤسسات )Maphar( ،في الدار البيضاء )Médicable( ،وكاين عندنا
( )AICفي القنيطرة ،إلى غيرذلك من الحاالت.
ملي تيكون القانون لصالح الضعفاء ال يتم تطبيقه ،وهنا املواطنين

ونبغي نشير بأنه كاينة واحد الحالة شادة ديال مفت�شي الشغل في
آيت ملول هو كيعطي الفتاوى للباطرونا باش يخرقوا قانون الشغل،
هذاك مفتش الشغل الدائرة ديالو ما كيحضروش الباطرونا نهائيا،
أستسمح السيد الرئيس ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد املستشار ،شكرا السيد املستشار شكرا ،من فضلك السيد
املستشار ،في بضع ثواني إلى كان ،ما كاينشاي.
شكرا السيد الوزير املنتدب على املساهمة ،ونشكر الجميع على
املساهمة القيمة.
ورفعت الجلسة.
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محضرالجلسة التاسعة والثمانين
التاريخ :الثالثاء  26شعبان  23(1438ماي .)2017
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وثالث عشرة دقيقة ،إبتداء من الساعة الرابعة
والدقيقة الخمسين بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيدات ،السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارين املحترمات واملحترمين،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من املراسالت
واإلعالنات.
الكلمة لكم.
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التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،والسيدة كاتبة الدولة املكلفة
باملاء بمهمة رسمية خارج مدينة الرباط ،فإنهما يلتمسان تأخير األسئلة
املوجهة إليهما إلى آخرالجلسة.
وبمراسلة ثالثة ،يخبر من خاللها املجلس طلب السيدة وزيرة
األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية بتأخير السؤال املوجه
لوزارتها إلى ما بعد األسئلة املوجهة لقطاع التجهيز والنقل وفق الترتيب
الجديد ،أي في آخرالجلسة.
وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 23
ماي  ،2017فعددها  27سؤال شفويا.
كما نحيط السيدات والسادة أعضاء املجلس املوقر علما بأن
الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية ستنطلق خالل شهر رمضان
املبارك ابتداء من الساعة الثانية زواال.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
إذن على بركة هللا وعونه ،نستهل جدول أعمال هذه الجلسة
بالسؤال األول املوجه إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي حول تعميم برنامج "تيسير" على العالم
القروي ،فليتفضل إذا كان موجودا السيد وزير التربية والتكوين،
الكلمة للسيد الوزيراملكلف بالعالقات تفضل.
تقديم السؤال تفضل ،أستسمح الكلمة للسيد املستشار من فريق
العدالة والتنمية لتقديم السؤال ،أستسمح ،تفضل.

املستشارالسيد محمد عدال ،أمين املجلس:

املستشارالسيد علي العسري:

شكرا السيد الرئيس.
توصل مكتب مجلس املستشارين برسالة من فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب يعلن فيها عن قراره سحب مقترح القانون التنظيمي
املقدم من لدن أعضائه والرامي إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة
حق اإلضراب.

شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيدتان الوزيرتان،
برنامج "تيسير" إجراء اجتماعي بهدف نبيل ،يتمثل في دعم تمدرس
أبناء الفئات الهشة ،فما هو حجمه؟

كما تشبث فريق االتحاد املغربي للشغل بمقترح القانون املقدم
بمبادرة من أعضائه والرامي إلى نسخ الفصل  288من مدونة القانون
الجنائي.
كما توصلت الرئاسة بمراسلة من الوزير املكلف بالعالقات مع
البرملان يخبر من خاللها املجلس ،أن السيد وزير الثقافة واالتصال،
يتعذرعليه حضور جلسة األسئلة الشفوية ليوم الثالثاء نظرا اللتزاماته
بحضور نشاط ملكي.
وبمراسلة ثانية يخبر من خاللها املجلس أنه نظرا لقيام السيد وزير

وما موانع تعميمه على كل الفئات الهاشة على األقل بالعالم
القروي؟
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد وزيرالتعليم أو من ينوب عليه ،تفضل.
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السيد العربي بنشيخ ،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف
بالتكوين املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السيدتان والسيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
أود في البداية أن أذكربأن برنامج "تيسير" يندرج ضمن تدابيرالدعم
االجتماعي الرامية إلى الحد من الهدراملدر�سي من خالل تجاوز املعيقات
السوسيو اقتصادية التي تحول دون االحتفاظ باألطفال املنحدرين من
األسرالفقيرة واملعوزة داخل املنظومة التعليمية.
وكما تعلمون يعتمد هذا البرنامج نمط استهداف جغرافي بناء على
املعاييرالتالية:
املعياراألول ،نسبة الفقريجب أن تفوق أو تساوي %30؛
املعيارالثاني ،نسبة الهدراملدر�سي كذلك يجب أن تفوق أو تساوي %5؛
واملعيار الثالث ،االنتماء إلى املجال الجغرافي املعني باملبادرة الوطنية
للتنمية البشرية.
كما يجب اإلشارة أن البرنامج يستهدف حاليا  434جماعة قروية،
ويشمل سلكي التعليم االبتدائي والثانوي واإلعدادي ،مقابل 132
جماعة خالل موسم  2009-2008موسم انطالقه.
كما يجب التذكير كذلك بعدد املستفيدين خالل املوسم الدرا�سي
الحالي  2017-2016حيث وصل عدد األسر املستفيدة ما يناهز
 527000أسرة على الصعيد الوطني ،وصل عدد التالميذ والتلميذات
املستفيدين ما يقارب .890000
أما فيما يخص اآلفاق املستقبلية لهاذ البرنامج فهي كالتالي:
تحسين آليات االستهداف من خالل االنتقال من استهداف جغرافي
إلى استهداف مباشرلألسرالفقيرة واملعوزة.
ولهذا الغرض ،تم انخراط الوزارة في مشروع ممول من طرف البنك
الدولي مع قطاعات حكومية ذات الطابع االجتماعي ،يهدف إلى تحسين
آليات استهداف برامج الحماية االجتماعية ببالدنا ،كما سيعتمد
املشروع على إعداد سجل اجتماعي موحد يمكن تقييم األسر حسب
مستواها السوسيو اقتصادي.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب ،الكلمة ألحد أعضاء فريق العدالة والتنمية
فليتفضل مشكورا.

املستشارالسيد علي العسري:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير على إجابته .فعال هذا البرنامج هو مبادرة
اجتماعية ذات قيمة على األقل من الجانب األخالقي يجب أن نصفق
لها في فريقنا ،ولكن نعتبرها غير كافية خاصة إذا ما ظل التشبث بهذه
املعاييرالتي نعتبرأنها يمكن أن يتم تجاوزها.
فاملواطن في العالم القروي واملواطن الهش بشكل عام ،ال يتفهم
كيف أن هذا املواطن الذي يسكن في هذه الجماعة يستفيد واآلخر
الذي يسكن بجواره ال يستفيد فقط ألنه محسوب على جماعة أخرى،
رغم أن الوضع االقتصادي واالجتماعي للمواطن الثاني قد يكون أكثر
بؤسا وصعوبة من املواطن األول.
لذا ،نحبذ أن يعمم هذا البرنامج على كل الفئات الهشة باملجالين
الحضري والقروي أوال ،ثم يرفع من قيمته ويسهل عملية االستفادة
منه واستخالصه ،ألن حتى استخالص الحقوق أو املبالغ يتم أحيانا
تأخيرها وتأجيلها ويتم تعذيب املواطن الستخالصها ،خاصة في العالم
القروي.
ثم ما املانع من أن يربط مباشرة باالستفادة من بطاقة "راميد"؟
أنه يتوفرعلى بطاقة "راميد" يعني الهشاشة ،يعني الفقريعني الحرمان،
وبالتالي ربطه بهذه البطاقة سييسرأمره.
ثم أنه في ظل الشروط واملعايير املوضوعة اآلن قد يؤدي إلى نتائج
عكسية ،ألن املواطن عندما يرى هذا التلميذ ،أو هذا االبن يستفيد
وابنه ال يستفيد يكون رد فعله عكسيا ويحرم ابنه من التمدرس.
فإذا كان الهدف من البرنامج هو الرفع من نسبة التمدرس وتقليص
الهدر املدر�سي فإن مثل هذه املعايير في نظري مجحفة ،تؤدي في الغالب
إلى نتائج عكسية وتشجع على الهذراملدر�سي.
بالتالي نلتمس في فريقنا من الحكومة الحالية أن تعمل على توسيع
هذا البرنامج والرفع من قيمته واعتماداته وتيسيرسبل االستفادة منه.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في ثواني معدودة إذا أردتم التعقيب.
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السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتكوين املنهي:
السيد املستشار،
كما تم التطرق إليه في جوابي هناك طريقة أخرى التي سيتم بها
تحديد الطبقة املعوزة التي تستحق االستفادة من هذا البرنامج ،وسيتم
كذلك االنخراط في منظومة تهم جميع الوزارات التي..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثاني موضوعه ظاهرة الغياب الجماعي للتالميذ ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل
أحدهم.

املستشارالسيد عبد الصمد مريمي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
كما تعملون تعرف الثانويات التأهيلية واإلعدادية ظاهرة غياب
جماعي للتالميذ قبيل العطل املدرسية ،والسيما عطلة آخر السنة،
وهو ما أصبح يشكل أمرا واقعا استسلمت له الكثير من إدارات هذه
املؤسسات في غياب مقاربة وقائية لهذه الظاهرة.
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إلصالح املنظومة التربوية وإعادة الثقة في املدرسة العمومية.
كما ستحرص الوزارة كل الحرص على ضمان حق التلميذ في
االستفادة من الزمن املدر�سي بشكل كامل ،وذلك من خالل إشاعة
وترسيخ ثقافة الواجب وتأمين الزمن املدر�سي واإلداري والتصدي
للتغيبات غيراملبررة.
وأؤكد باملناسبة أن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،ال�سي محمد حصاد ،أكد غير ما مرة،
"فإن اإلصالح سينطلق إن شاء هللا باألساس من القسم ،ويعتبرالتلميذ
واملؤسسة التعليمية جوهراإلصالح املنشود".
وعلى هذا األساس ،اعتمدنا في الوزارة مقاربة استباقية في تسجيل
التلميذات والتالميذ الجدد للموسم الدرا�سي املقبل ،إن شاء هللا،
 ،2018-2017حيث سيتم االنتهاء من عملية تسجيل التلميذات
والتالميذ الجدد قبل  15يونيو .2017
كما سيتم كذلك تتبع ومواكبة عملية تسجيل جميع التالميذ الجدد
وإعادة تسجيل التلميذات والتالميذ ،التحكم اإلستباقي في الصيغة
النهائية للخريطة املدرسية في نهاية السنة الدراسية ،ومن أولويات
الدخول املدر�سي املقبل.
وجوابا على سؤالكم ،العمل على تأمين الزمن اإلداري بكل مستويات
املنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا ،اتخاذ التدابير الالزمة لتأمين
الزمن املدر�سي ،وفي نفس الوقت سنواجه بكل مسؤولية تغيبات األطر
اإلدارية والتربوية التي تكون أحيانا سببا في التغيبات الجماعية للتالميذ،
من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:
إدراج آلية خاصة بتدبير الزمن املدر�سي في منظومة "مسار" ،يمكن
من تتبع غيابات التالميذ واألساتذة واألطراإلدارية على حد سواء.

لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير ،ما هي التدابير واإلجراءات
االستعجالية التي ستتخذونها للحد من هذه الظاهرة بما يؤمن بطبيعة
الحال التحصيل العلمي للتالميذ ويضمن تنزيل املقررات العلمية وفق
أجندة زمنية محددة وفق تلك التي تحددها الوزارة؟

االستثمار املعلوماتي للتقارير الواردة من املؤسسات التعليمية
بخصوص التغيبات مع اتخاذ التدابير الالزمة في حق املتغيبين عن
العمل بدون مبرر.

السيد رئيس الجلسة:

تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية لرصد التغيبات
غيراملبررة.

وشكرا.

وشكرا.

شكرا للسيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد رئيس الجلسة:

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتكوين املنهي:

شكرا للسيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشارفي إطارالتعقيب.

شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
أود في البداية التأكيد على أن فرض االنضباط هو املدخل األسا�سي

املستشارالسيد عبد الصمد مريمي:
شكرا السيد الوزير.
السيد الوزير،
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بعرضكم أمامنا هاذ املجموعة من االلتزامات ،ونحن نثمنها ،هذا
تأكيد على خطورة الوضع داخل قطاع التعليم.
السيد الوزير،
هاذ الظاهرة اليوم أصبحت ال تؤثر فقط على التحصيل العلمي
بالنسبة للتالميذ ،ولكن خلقت تفاوتا واضحا بين القطاع العام
والقطاع الخاص ،وأنا حين أتحدث عن هذا التفاوت ،فأنا أتحدث
تحديدا على التفاوت بين أبناء الشعب ،بين أبناء األسر الضعيفة ،بين
أبناء البنائين والحدادة والتجاروبين أبناء امليسورين ،هذا هو األخير.
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كنا وضعنا سؤال آني حول األوضاع في الحسيمة ،وقلنا بأن وزير
الداخلية ما غيمكنلوش يجاوب ،تجاوبونا انتما السيد الوزير ،لكن
الحظنا بأنه ..هذا دابا وال نقاش ديال كل مرة في هاذ الجلسات في مجلس
املستشارين.
ألننا نحن كمجموعة كونفدرالية امشينا للمنطقة وجلسنا مع
النقابيين وجلسنا مع الشباب ،وبغينا نقولو لكم بأن مجموعة ديال
املطالب راها مطالب اجتماعية ،وكنا باغيين نقولو لكم بأنه اإلنصات
وحسن اإلنصات ،هو الذي غادي يخرجنا من هاذ الوضع اللي احنا...

هذه اإلجراءات نحن نتفق معها لتقليص هذا الهدر املدر�سي ،هذه
اإلجراءات إلحياء األمل لدى شباب املستقبل نتفق معها ،الفرصة اليوم
أن تتصالح الحكومة وأن تصلح ما كان من أخطاء سابقة.

ما افهمتش ،السيد الوزير ،اعالش ما ابغيتيش تجاوب في غياب
السيد وزير الداخلية ،مع العلم أنهم هاذو شباب ،إلى اسمح لي السيد
الرئيس ،هاذو شباب ،نساء ورجال وموظفون ورجال التعليم وكذلك
رجال كل الوظائف وأجراء اللي كيطالبوا غير باش يكون معهم نقاش
وحوار.

اليوم ،السيد الوزير ،قتل األمل لدى الشباب ،من خالل بيانات
مزدوجة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ،إيحاءاتها تؤدي إلى اعتقال
الشباب ألنهم عبروا وبحرية ،وهم يظنون أن هناك حرية للتعبير ،تربوا
على التربية الوطنية والتربية اإلسالمية في هذا البلد.

السيد رئيس الجلسة:

كنا نتمنى أن تقع االستمرارية في عهد الوزير السابق األستاذ الوفا،
في قطاع التربية الوطنية واإلصالحات التي بدأ في مباشرتها.

وفي األخير ،نراهم اليوم يضربون على الطعام في السجون للفت
االنتباه ،هذه مشكلة تقتل األمل لدى شباب املستقبل ،فلننتبه إليها
السيد الوزير ،وخطابنا موجه إليكم ومن خاللكم إلى الحكومة،
أن يكون العمل على إحياء األمل لدى التالميذ واالعتناء باملدرسة
العمومية ،ألن املدرسة العمومية هي التي خرجت أكثراألطراليوم الذين
يسيرون الدولة.
ولذلك ،السيد الوزير ،البد من االهتمام من هذه النتائج التي
أفرزتها هذه الظاهرة وأفرزتها هذه اإلشكاالت املوجودة في قطاع
التعليم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
ما ابغيتيش ،صافي شكرا.
نقطة نظام للرئيسة ،تفضلي.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
السيد الرئيس،
ملي شفت السيد الوزير املكلف بالعالقة مع البرملان ،حضرت لي
البديهة باش نوضع هاذ السؤال.

الرئيسة ما ابغيتش نقاطعك ،هللا ير�ضي عليك ،الرسالة وصلت،
الكلمة للسيد الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان ،تفضل.
ما اعطيتكش الكلمة ،السيدة الرئيسة هللا ير�ضي عليك.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
الحق في الرد في طلب اإلحاطة ما يمكنش؟
ما�شي سؤال ،دابا السيد الرئيس أعطاني الكلمة في إطار نقطة
نظام.

السيد رئيس الجلسة:
في إطارنقطة نظام ،ياله تفضل.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
أنوه باملبادرة ديال املجموعة في الزيارة ديالها ،مبادرة مطلوبة واحنا
هنا لإلنصات ،ما كانش تكليف ،لو كان القطاع املعني فاش كيكلف
وزير العالقة مع البرملان بالجواب والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
كيجاوب.
أما أنا شخصيا بكل فرح نجاوب ما عندي مشكل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
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السؤال الثالث موضوعه توفير النقل املدر�سي بالقرى ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال ،فليتفضل
مشكورا.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
بالرغم من املجهودات املبذولة في مجال التعليم إال أن عدم توفير
النقل املدر�سي بجل املدارس بالعالم القروي ،وخاصة تلك التي تبعد
عن التجمعات السكنية والدواوير ،سيؤدي ال محالة إلى نسف كل تلك
الجهود ،األمرالذي يترتب عنه الهدراملدر�سي املبكر ،وخاصة في صفوف
الفتيات القرويات ،األمر الذي يتعين على الحكومة أن تحمل محمل
الجد ليستفيد أبناء القرى والبوادي واملداشر من متابعة دراستهم في
أحسن الظروف.
وعليه نسائلكم ،السيد الوزير ،ما هي التدابير التي ستتخذونها
مستقبال لتوفيرالنقل املدر�سي ألبناء العالم القروي؟
وما هي املقاربة املعتمدة من طرف وزارتكم للحد من الهدر املدر�سي
املبكر؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتكوين املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
كما تعلمون ،يعتبر النقل املدر�سي آلية من آليات الدعم االجتماعي
التي تساهم إلى جانب آليات اجتماعية أخرى في حل مشكل بعد
املؤسسات التعليمية عن مساكن التلميذات والتالميذ لتيسير
تمدرسهم.
كما تعلمون كذلك ،يساهم النقل املدر�سي في التغلب على هذه
العوائق الجغرافية واالقتصادية التي تحول دون تمدرس األطفال،
وخاصة املنحدرين من أسرمعوزة بالوسط القروي.
لإلخبار ،بعض املؤشرات ،وصل العدد اإلجمالي للمستفيدات
واملستفيدين من خدمات النقل املدر�سي ما يقارب  139000في املوسم
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الدرا�سي  ،2017-2016بزيادة مهمة بلغت أزيد من  40000مستفيد
ومستفيدة مقارنة مع املوسم الدرا�سي .2016-2015
كما يجب اإلشارة ،إلى أن هذا التطور في عدد املستفيدات
واملستفيدين راجع إلى املجهودات التي تبذلها الوزارة ،وكذلك املساهمات
الفعالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال النقل املدر�سي
بواسطة الحافالت فضال عن مساهمات وهبات مختلف الشركات من
جمعيات املجتمع املدني ومنظمات غيرحكومية.
أما فيما يخص ما ستقوم به الوزارة إن شاء هللا في القريب العاجل
وهو االنكباب انطالقا من هذه السنة في دعم أسطول النقل املدر�سي
والرفع من عدد املستفيدين منه ،وجعله إحدى رافعات مشاريع
املدارس الجماعاتية التي نسعى إلى الرفع من عددها خالل السنوات
املقبلة.
وللتذكير أن طبقا ألحكام القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق
بالعماالت واألقاليم الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.84
بتاريخ  7يوليو  ،2015وخاصة مقتضيات املادة  79منه ،فإن النقل
املدر�سي بالوسط القروي أصبح اختصاصا ذاتيا للعمالة أو اإلقليم
داخل نفوذها الترابي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطارالتعقيب الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
تنشكركم السيد الوزير على الجواب ديالكم ومن خاللكم السيد
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي على هاذ املجهودات
الجبارة اللي كتقوموا بها على الصعيد الوطني فيما يخص ،ألن هي
مجهودات جبارة ألن كنعرفو بأن النقل املدر�سي راه هو األسا�سي في
القرى ،راه إلى ما كانتش املبادرة الوطنية واملجهوادت الجبارة اللي دارت
بها ،دور الطالبة والداخليات ما عطاتش ،راه جميع الفتيات راه ما
تيبغيوش يباتوا في ذوك الداخليات ،وكلهم ما تيبغيوش..
ولهذا السيد ..ذوك املجهودات الجبارة اللي تتقوموا بها في الداخليات
وفي دور الطالبة وهذه املبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت الكثير
والكثيرفيما يخص النقل املدر�سي ،ولهذا بغينكم تعززوه ،ألن األكثرية،
أنا كنتشرف برئاسة الجمعية في ديال اإلعداديات هارون الرشيد
بالصويرية القديمة بأسفي ،وتنعرف املشاكل ،ألن الداخلية ،عندنا
داخلية وعندنا دور الطالبة جوج ،ولكن ما تيبغيوش يباتوا فيهم ،ألن ال
يعقل باش نخليو ،ألن ذوك البنيات عارف كل واحد تيخاف على البنية
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ديالو ،وذاك ال�شي ،إلى كانت غادي تجي تقرا وتروح لعندو راه هاذي
مشكل حليناه ،وما نبقاوش ذيك ،..ألن واحد العدد ديال االعتمادات
اللي كتخصص لألكل ،راه تيتغداو فيه ،ألنه تيفطرو ،ولكن العشا ما
تيكون حتى �شي واحد.
إذن هاذ املجهودات الجبارة اللي تتقوم بها ال املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية وال في الوزارة ،بغينكم تمشيو في هاذ االتجاه ،وخاصة
ذوك املدارس الجماعاتية ،راه أعطت األكل ديالها السيد ،أعطت األكل
ديالها فيما يخص هاذ التجمع ديال أسميتو.
ولهذا ،السيد الوزير ،احنا نعاونكم ونساعدكم ،ألن النقل املدر�سي
عندو فعال تكلفة ،ألن غيتخصصوا واحد العدد ديال الشيفورات،
واحد العدد ديال االعتمادات الخاصة ب ـ ( ،)carburantواحد العدد
ديال املسائل ،ولكن هاذي نبغيوكم تتغلبوا عليها ،السيد الوزير ،في
هاذ أسميتو ويكون هاذ النقل املدر�سي لكي يحفز الدراري دياولنا باش
ياخدوا..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرفي إطارثواني إذا أردتم الرد على التعقيب.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتكوين املنهي:
ما�شي رد ،توضيح من التدابير اللي اتخذها السيد وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،قبل إنجاز أي
مؤسسة ،الشروط األولية وهو النقل املدر�سي ،خاصنا نكونوا واثقين
منها ،وهذه رزمة من التدابير ،وخاصة قبل الدراسة أو االنجاز يتم حل
مشكل النقل املدر�سي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
واآلن ننتقل إلى السؤال الرابع موضوعه ظاهرة الهدر املدر�سي،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم
السؤال ،تفضلي.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
تعد ظاهرة الهدراملدر�سي إحدى العوائق الكبيرة التي تعرقل إصالح
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التعليم وتجعله مشروعا عصيا على االنطالق في مساره الصحيح ،سيما
إذا علمنا بارتفاع نسب الهدراملدر�سي ،وعلى الخصوص بالعالم القروي
وبشكل أكبرفي صفوف الفتيات ،مما يجعل من مطلب إصالح املنظومة
التربوية املغربية أمرا استعجاليا إليقاف نزيف تدهور املؤسسة
التعليمية العمومية.
تأسيسا على ذلك ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول
إستراتيجيتكم للحد من تنامي هذه الظاهرة التي تنسف كل جهود
ومطالب إصالح املنظومة التربوية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزيرالكلمة لكم لإلجابة على السؤال.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتكوين املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
رغم املجهودات املبذولة تواجه املنظومة التربوية الكثير من
التحديات ،منها على الخصوص ارتفاع نسب الهدراملدر�سي في الوسطين
الحضري والقروي ،واحد تقريبا  %2باالبتدائي وما يناهز  66000شاب
وشابة %10.8 ،باإلعدادي وعدد املنقطعين يفوق  ،161000علما أن
عددا ال بأس به من املنقطعين يلتحقون بالتكوين املنهي.
والجديربالذكرأن أكبرنسبة للمنقطعين سجلت بالوسط القروي،
وترجع أسباب الهدراملدر�سي إلى:
 النقص في التدابير الخاصة ملحاربة املعيقات السوسيو اقتصاديةللتمدرس؛
 تدهور الحالة املادية للبنيات التحتية املدرسية؛ غياب املرافق الصحية ،مثال؛ الفشل الدرا�سي.إن هذه الوضعية تتطلب منا جميعا مجهودا إضافيا ومراجعة
عميقة للمقاربة املعتمدة في الوسط القروي ،لذلك ستنكب الوزارة
ابتداء من هذه السنة ،إن شاء هللا ،على اعتماد آليات جديدة لالرتقاء
بالتمدرس.
وملواجهة الهدر املدر�سي اعتمدت الوزارة إجراءات استعجالية منها
على الخصوص:
 -تقوية تدبيرالدعم االجتماعي؛
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 -املبادرة امللكية "مليون محفظة"؛

وال عندنا سنة أولى ثانوي إعدادي ،ومعهم والد ديال الثانية باكالوريا،
وطبعا إلى كان مكرر وال مثلث حدث وال حرج ،إذن هاذ التكديس أشنو
كينتج عليه؟ ال�شيء اللي اآلباء ما تيخليوش وليداتهم عاود مازال يمشيو
للمدرسة ،هذا من جهة.

 -والنقل املدر�سي ،الذي تطرقنا له أخيرا؛

باإلضافة إلى أن النقل املدر�سي مثال تيحطهم على قارعة الطريق،
قارعة الطريق احنا تنعرفوا خصوصا في فصل الشتاء أشنو هي املخاطر
اللي تتهددهم ،هذا جانب.

 برنامج "تيسير"؛ الداخليات؛ املطاعم املدرسية؛ تأهيل املؤسسات التعليمية والداخليات واالرتقاء بالفضاءاتاملدرسية؛
 التوجيه املبكرنحو التكوين املنهي للحد من الهدراملدر�سي؛ إرساء الدعم التربوي؛ اعتماد مدارس جماعاتية كنموذج جديد بديل للحجرات الفرعيةبالوسط القروي ،مع إدماج النقل املدر�سي في هاذ النموذج.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي السيدة املستشارة للتعقيب.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
في الواقع طرحنا هذا السؤال من منطلق غيرتنا على املدرسة
العمومية.
وما تنشكوش ،السيد الوزير ،في مدى غيرتكم كذلك عنها ،ولكن
كيف ما قلت حتى حنا تنطالبكم بترجمتها إلى برامج عملية وجدية ،إلى
ما خلصتناش من الهدراملدر�سي ،على األقل تحد منه.

الجانب اآلخر اللي ابغيت نتكلم عليه ،السيد الوزير ،بصح تكلمتو
على الداخليات ،أنا متفقة معك الداخليات ،إلى ما كانتش عندنا قدرة
استيعابية ،احنا كنعرفو األسر املغربية ما تتسمحش لألبناء ديالها أنهم
يكريو لبنياتهم وال وليداتهم ،وخصوصا اإلناث ،غرف مثال في املدينة
باش يكملوا الدراسة ديالهم ،ألن كتعرف أشنو هي املخاطراللي كتحيط
بها ،ناهيك كيف تكلمتوا ،السيد الوزير ،على البنية التحتية ،بغيت
نشيركاين مؤسسات ما كتوفرش حتى على املاء الصالح للشرب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
في إطار ما تبقى لكم السيد الوزير من ثواني إذا أردتم الرد على
التعقيب.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف بالتكوين املنهي:
السيدة املستشارة،
كما تطرقت هناك برنامج محدد وهناك أولويات تم رصدها بعد
دراسة دقيقة ،وتم الشروع فيها حاليا على صعيد اململكة ،وتخص جميع
الوسائل التي ستمكن الطفل أو الطفلة من متابعة الدراسة ديالهم،
كما تطرقت له فدابا األهم عندنا هو الطفل قبل كل �شيء ،وسنعمل
جاهدين إن شاء هللا للتغلب على هذه املشاكل املطروحة حاليا.

السيد الوزير،
الكثير بصح ،كثير من اإلجراءات اللي اتخذتها الوزارات السابقة
في هذا الصدد ما حققتش النتائج املرجوة وما غاديش نتحدث معك
السيد الوزير على اإلحصائيات ،ألن التضارب في األرقام كيفقدها
املصداقية ديالها ،لكن الواقع املعاش كيأكد املعلومات اللي سردتوها،
السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

غير ابغيت واحد اإلشارة ،أو نشير مثال لبعض التدابير أو اإلجراءات
اللي اتخذتها الوزارات السابقة باش تحد من الهدراملدر�سي فزادت فيه،
على سبيل املثال غادي ناخد النقل املدر�سي وهذا واقع وكنشوفوه
كاملين.

شكرا السيد الوزير.
قبل أن ننتقل إلى وزارة أخرى ،أود باسمكم أن نرحب بفوج من
الطلبة املتدربين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط ،وكذلك
بتلميذات وتالميذ وأطرثانوية أحمد "النجاعي اإلعدادية "بتمارة.

النقل املدر�سي ما غنتكلمش على الوضعية الال إنسانية اللي
كيتكدسوا بها هاذوك الوليدات أو التالميذ في سيارات النقل ،ولكن
غنتكلم على ما يحدث داخل السيارة نتيجة ذلك التكديس ،واللي مثال
بالنسبة لنا كناخذو وليدات بنية وال وليد اللي طالعين من السادس

شكرا للجميع ،وأشكركم السيد الوزير على املساهمة الفعالة في
هذه الجلسة.

وشكرا.

وننتقل للسؤال األول املوجه للسيد وزير الصحة وموضوعه معاناة
مر�ضى داء السرطان ،الكلمة ألحد املستشارين من فريق العدالة
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والتنمية لتقديم السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الوزير،
السادة الوزراء املحترمين ،السيدات الوزيرات،
السادة املستشارين ،السيدات املستشارات،
السيد الوزير ،نسائلكم عن املعاناة ديال مر�ضى السرطان ،أنتم
تعرفون جيدا بأن هناك خصاص كبير فيما يتعلق باملستشفيات،
فيما يتعلق باملعدات ،فيما يتعلق باملتخصصين في هذا املرض وأيضا
املساعدين الطبيين.
نسائلكم حول املجهودات التي تبذلونها والتي ينتظرها منكم عدد
كبير من املواطنين ،السيما في بعض املناطق مثل منطقة الحسيمة
التي تعرف أكبر عدد من مر�ضى السرطان في بالدنا ،نسائلكم عن أهم
اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من معاناة هذه الفئة من
املر�ضى؟
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال ،تفضل.

السيد الحسين الوردي ،وزيرالصحة:
السيد الرئيس،
السيد املستشاراملحترم،
أوال تنشكرك على هذا السؤال وعلى الخصاص الكبير اللي تيعرفوا
هذا املجال الصحي.
في املغرب كاين سنويا أكثر من  40000حالة جديدة ديال السرطان
سنويا ،املرأة الثدي ،سرطان الثدي وعنق الرحم ،الرجل الرئة
والبروستات.
وزارة الصحة تتعمل في هذا املجال بشراكة مع مؤسسة لال سلمى
للوقاية وعالج السرطان عبر مخطط وطني ،اللي فيه عدة إجراءات
ومحاور ،بعجالة الخصاص كاين ،املشاكل ما غاديشاي ننكروها على
الصعيد كقطاع الصحة ككل ،وليني غادي نذكرب  2وال  3د املحاور.
أوال محور الوقاية والكشف املبكر ،ثانويات ومقاوالت بدون
تدخين ،قوافل وبرامج الكشف املبكر عن السرطانات ،شراء وحدات
متنقلة لتصوير الطب باألشعة إلى حدود اليوم وزارة الصحة اقتنت 9
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وحدات ،محور التشخيص والعالج هاذي  4سنين 5 ،سنين ،كان املر�ضى
ديال السرطان املتكفل بهم من طرف وزارة الصحة ما تيدوزوش ،وما
تيتجاوزوش  ،22000واآلن إلى حدود دجنبر  2016تجاوزنا بكثير ب
 200000ديال املر�ضى اللي مكلفين بهم.
فيما يخص األدوية كاين مجهود كذلك ،هذه  4سنوات يعني اللي
تديروا وزارة الصحة  11مليون درهم إلى حدود اليوم أكثر من 100
مليون درهم ،هاذ ال�شي ديال وزارة الصحة ،باإلضافة إلى امليزانية
املخصصة من طرف مؤسسة لال سلمى ،وكاين محور البنيات التحتية
إلى حدود اليوم 9 ،املراكز جهوية للسرطان ،مصالح لعالج سرطان
الطفل ،مراكز القرب ،كاين أكثر من  30مركز مرجعي للكشف املبكر
عن سرطان الثدي وعنق الرحم.
هذه إجراءات أخذتها الوزارة مع مؤسسة لال سلمى في إطاراملخطط
الوطني ،غير كافية صحيح ،فيها مشاكل صحيح ،ولكن كاين مجهود
جبار ،بكل صراحة وأقولها من هذا املنبر منذ أن يعني هذه املؤسسة
ديال لال سلمى بشراكة مع وزارة الصحة ،يعني هاذ املنظور كاين
إجراءات ملموسة على أرض الواقع وكاين تقدم كبيرفي هذا املجال.
شكرا السيد املستشاراملحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطارالتعقيب على الجواب.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:
السيد الوزيراملحترم،
في الواقع احنا ال ننكر املجهودات اللي كتبذلها الوزارة ،وأيضا
املؤسسة ديال لال سلمى على هذا املستوى ،وبالتأكيد أي متابع إال
وغيالحظ بأنه كاين عدد من املكتسبات على هاذ املستوى.
احنا ،السيد الوزير ،فاش طرحنا هذا السؤال ما تكلمناش ،في
الحقيقة ما قصدناش فقط غير وزارة الصحة ،كاين واحد العدد ديال
املؤسسات اللي عندها عالقة بهذا املوضوع.
املر�ضى ديال السرطان كيحتاجوا للتحمل ديال النفقات ،هاذيك
الوثيقة ديال تحمل النفقات باش يجيبوها ،السيد الوزير ،خاصهم
يجيو حتى للرباط ،الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي.
احنا كنتسائلوا أشنو هي الوظيفة ديال املندوبيات الجهوية التابعة
للصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي إذا ما غتسهلش
املأمورية على املواطنين؟
وخاصو يرجع باش ياخذ الدواء من الصيدلية اللي كاينة تما،
وخاصو من بعد تحمل النفقات اللي كتتأخر ،وهنا كاين واحد العدد
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ديال اإلشكاليات في ذاك الوثيقة ،ألنه كتحال على اللجان الطبية في
بعض األحيان كتأخرخارج اآلجال املحددة قانونا ،وفي بعض األحيان ما
كيكونش فيها ناس متخصصين ،ألن فيها أطباء القطاع العام ،وكيبداو
يطلبوا �شي وثائق اللي مبنية على عدم الفهم لهذاك امللف وطبيعته ،من
بعد فاش تيم�شي باش ياخذ الدوا ديالوكيعطيها ل ( )pharmacienواحد
اللي عندو في هذيك املدينة ،اللي هو بدوره كيطلبها من واحد الشركة
مستوردة في الدارالبيضاء ،اللي عندها االحتكارتقريبا ديال هاذ الدوا،
وكيبدا ينتظر ،في بعض األحيان كاين هناك أنواع ديال األمراض اللي هي
مبنية على الدقة في تناول األدوية وعلى التوقيت ،فكيكون ذاك التأخر
ديال التوقيت ديال أكل ذاك الدواء اللي هو ( ،)chimioكيأثر كثير على
الوظيفة ديالو الصحية.
بعض األحيان يشترط حضور املريض باش يأخذ تحمل النفقات
لإلدارة املتخصصة برجليه ،وهو كيكون طريح الفراش ،إلى جا واحد من
األقرباء ديالو كيرفضوا ،هذا هو النوع ديال املعاناة اللي بغينا نلفتو لها
االنتباه باش وزارة الصحة في إطار عالقتها مع مختلف املتدخلين على
هاذ املستوى يخففوا من املعاناة ديال هاذ املر�ضى.
كاين معاناة حتى على مستوى التعويض بالنسبة للناس اللي عندهم
( )la mutuelleوخاصة التعليم ،نقولها بكل صراحة كيكون تأخر كبير
في التعويض على الدواء ديالهم ،لهذا كنلتمس منكم باش تحركوا على
هاذ املستوى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في إطار 30ثانية إلى بغيتوا السيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالصحة:
من هاذ املنبر ،غير باش نذكر بواحد النقطة اللي كتبان لي مهمة،
هاذ ال�شي كل �شي اللي ذكرت صحيح ،املشاكل عديدة ومتعددة بالنسبة
للمر�ضى ،غير اللي خاصني نذكر به أن ( )la CNOPS1و ( )la CNSS2راه
ما تبعاش لوزارة الصحة.
هاذ ال�شي غادي تقول لي حكومة ،صحيح ،احنا في إطارهاذ الدراسة
ألن نهار بدات منذ االستقالل )CNOPS( ،و ( )la CNSSتابعين لوزارة
التشغيل ،يعني هاذ املسائل ،هاذ ال�شي ما كتحطش هاذ املشكل ،ما�شي
غير أمراض السرطان ،جميع الناس اللي عندهم �شي مرض كيم�شي
للمصحة وإال نفس ال�شيء ،هاذ الورقة ،هاذ (،)le remboursement
سيروأجي للرباط خاصنا ندرسوه ،ما�شي سهل ،صحيح واليني..
Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
Caisse Nationale de Sécurité Sociale

1
2
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الثاني موضوعه التغطية الصحية الشاملة،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم السؤال.

املستشارالسيد رحال املكاوي:
السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير ،كنطرحوا عليك هاذ السؤال للمرة الثانية ،طرحنا
عليكم خالل الوالية السابقة ،وكنطرحوه اليوم لعلنا نوجدو عندكم
جواب كاف وشاف وواضح فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة؟
هذا ورش بداتو بالدنا هذه سنوات ،عندنا اليوم واحد نظام
التغطية اإلجباري ونظام "راميد" ،وبقات واحد الشريحة كبيرة من
املواطنين تقارب  10داملليون مواطنين ،اليوم اللي فيهم تجار ،فيهم
صناع ،فيهم عدد ديال الفالحين ،فيهم الصناع التقليديين ،أصحاب
املهن الحرة ،املحامين ،األطباء إلى غير ذلك هما واألسر ديالهم اليوم ال
يتوفرون على تغطية صحية.
طبعا في آخر الوالية ديال الحكومة السابقة جبتو واحد املشروع
قانون ،بغينا نعرفو اليوم ،طبعا شفنا في البرنامج الحكومي أنه في ما
يتعلق بالصحة ،أول نقطة تكلمتو عليها هي التغطية الصحية الشاملة،
بغينا نعرفوا من خالل الجواب ديالكم ،واش واضحة ،كاينة �شي إرادة
واضحة باش يخرج هاذ النظام إلى حيز الوجود ،وغادي يكون الجواب
ديالكم كاف إلى أعطيتونا واحد السقف زمني اللي خالله غادي تبدا هاذ
الشريحة من املواطنين تستفد فعليا من التغطية الصحية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،الكلمة لكم في إطارالجواب.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
أوال هاذ ال�شي اللي قلت صحيح ،كنا تناقشنا فيه وحطيت لي هاذ
السؤال.
غنذكر باللي املغرب  2005كانت عندو التغطية الصحية اإلجبارية
حوالي  ،%34اللي كانت خاصة من القطاع الخاص ،من بعد جا "راميد"
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 9مليون ،حوالي  ،%28واخا باملشاكل ديالو واليني كاينة ،من بعد جاوا
املهاجرين حوالي  20ألف مستفيد ،من بعد جاوا الطلبة  288ألف
مستفيد ،الفئة اللي حوالي  12مليون نسمة من الصغارحتى الكباراللي
بغا يستفد هما املهن الحرة اللي دويتي عليهم ،املستقلين واملهن الحرة.
جبنا مشروع أمامكم اللي صوتوا عليه باإلجماع في اللجنة
كنشكركم ،وفي الجلسة العامة هنا صوت عليه باإلجماع.
دابا مشنا للغرفة األولى ،نفس ال�شيء ،صوت باإلجماع في اللجنة.
يا لألسف ،بعد أيام أغلق البرملان ،أنا ما عرفتش عالش ما دوزناش
أنا غير تنحط حتى أنا سؤال بحالك؟ ما دازش ،ولكن ال يعني أنه غدا
إن شاء هللا على الساعة الثالثة عندي نقاش في اللجنة في الغرفة األولى
باش نبداو نقاش في نفس املوضوع ،ولكن باش غادي نعطيك سقف
زمني ،ألن خذيت التجربة ،راه دوزنا جميع يعني واحنا في نقاش نقاش،
وصل اللي كانت بقات لي نقدمو في ظرف  3وال  4دقايق ،ألن دازباإلجماع
في اللجنة في الغرفة األولى وإذا به ما دازش ،ما كانش عندي كاع هاذ
الفرصة باش نقدمو.
ولهذا ،أنا غادي ندير مجهود ،أنا من هذا املنبر تنقول هذا مشروع
ما�شي حكومة ،ما�شي وزير ،كل�شي تينادي بالفالحة وب()les artisans
بالناس ديال املوقف ،ولكن راه كلنا مسؤولين ،ونتمنى على هللا أنا غادي
نديرمجهود مع الناس ديال اللجنة ،هما واعيين بهاذ ال�شي وواعدونا أنه
غادي نتعاونوا على هاذ املشروع باش نخرجوه إلى أرض الوجود.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم ،السيد الرئيس ،في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد رحال املكاوي:
السيد الوزير،
طبعا تكلمتو على كل ما يتعلق بمشروع القانون ،كنظن أنه غادي
يكون تجاوب من عند النواب ديال األمة ،باش هاذ املشروع يخرج،
غير هاذ املشروع يحيل على عدد ديال النصوص التنظيمية ،هذا كاين
إشكال اللي كان ،وتكلمنا عليه هنا في مجلس املستشارين ولكن قلنا
نصوتوا ويخرج املشروع ،ولكن تتبقى الحكومة اإلرادة ديالها مهمة باش
تخرج النصوص التطبيقية ديال هاذ املشروع.
ثم الزم نربطو هاذ املشروع باالختالالت اللي كاينة في النظام ديال
"راميد" ،تكلمنا عليها هاذي حتى هي سابقا ،اليوم راه كاين بعض األرقام
ديال املندوبية السامية للتخطيط اللي أرقام في الحقيقة محرجة
ومقلقة ،تتقول بأن  %8ديال املغاربة اللي كاينين في  %20األكثر دخال
في بالدنا تيستفدوا حتى هما من "راميد" ،ما عرفتش واش شفتو هاذ
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الرقم ،السيد الوزير ،وال ما شفتوهش ،هذا غير معقول ،ولكن تيمكن
نتفهموه ،ألن هاذ العدد ديال الناس اللي تكلمنا عليهم عندهم إمكانيات
ممكن يساهموا في واحد النظام ديال التأمين الصحي ،ولكن فاش
تيلقى ما كاين حتى نظام وكاين فراغ تيبدى يقلب على إمكانية باش
يكون مستفيد من "راميد" ولى مستفيد من �شي حاجة ،ألن الصحة
مكلفة جدا ،واخا يكون السيد عندو دخل كيف ما كان ،كاينة أمراض
طويلة األمد وأمراض مكلفة ،فاش تيمرض واحد السيد والعائلة ديالو
ولى السيدة ديالو ولى السيدة تتمرض ،تتولي الناس تتنزل للفقر وتتنزل
ملستويات يعني متدنية ،بال ما نتكلمو على الوضعية النفسية ديال
واحد السيد تيعرف بأنه غدا إذا مرض ما عندوش باش يتكلف بالعالج.
إذن ،البد من اإلرادة ،وغادي نتبعوكم ،السيد الوزير ،على هاذ
املوضوع حتى يخرج إن شاء هللا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم فيما تبقى لكم من الوقت السيد الوزير.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشار.
احنا متفقين ،ألن الصحة غادي نقول لك أنت راه عارف هاذ ال�شي،
واخى تبني مستشفيات واخى تجيب تجهيزات واخا تجيب اللي جبتي،
واخى تجيب املوارد البشرية ،إلى كان باقي في املغرب اللي تيم�شي لسبيطار
واملصحة ،خاصويحك جنبوكيف تنقولويخرج الفلوس راه ما درنا والو،
واخا يكون اللي يكون ،ألن كاينين()les dépenses catastrophiques
�شي حاجة اللي صعيبة اللي تيقول لك دابا تحط  20 ،10ما كاينش عند
املغاربة.
ولهذا أشنو هو الحل؟ تسريع وتيرة إخراج هاذ القانون ،اللي بعدا
غادي يمكن ما كاينش الفلوس يدورو كاع ،ذاك الساعة ملي ما يبقاوش
الفلوس غادي نحلو هاذ املشاكل ديال الناس الفلوس اللي ال باس عليهم
تيديو للفقراء ،هاذي راه كل نهار راه احنا تنضاربو على هاذ ال�شي وكنت
قدمت أمامكممهولة دابا إلى كانت  8راه ال باس ،راه واحد الوقت راه كان
واحد الرقم مهول ،واحنا غادين في هاذ الخطة هذه.
الناس مع اإلخوان ديال الغرفة األولى غادي نعملو يد في يد إن شاء
هللا باش نخرجو للوجود.
فيما يخص النصوص التطبيقية موجودة ،ابقى لنا ما ابغيناش
نخرجوها ،ألن خاص نقاش مع الفئات راه ( )l’artisanالفالح ما يمكنش
يساهم ابحال...
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل للسؤال الثالث وموضوعه التفاوتات املجالية في االستفادة
من الخدمات الصحية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
األصالة واملعاصرة ،فليتفضل أحدكم مشكورا.

املستشارالسيد عبد الرحيم الكميلي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء والوزيرات،
السادة املستشارين واملستشارات،
السيد الوزير،
يعيش قطاع الصحة ببالدنا أزمة حادة تتجلى باألساس في النقص
في األدوية وتردي الخدمات وضعف املوارد البشرية والبنيات الصحية
واالستشفائية.
لذلك ،نسائلكم ،السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها
للتخفيف من تكاليف الفئات الفقيرة ذات الدخل املحدود للتنقل
داخل الجهات واألقاليم؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرللرد على السؤال.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشار املحترم على هذا السؤال ديال الفوارق
والتفاوتات بين العاملين القروي والحضري واملناطق النائية واملناطق
الجبلية من جهة والعالم الحضري.
فهاذ التفاوتات كاينة صحيح ،اللي تنحاولوا جاهدا على حسب
اإلمكانيات املتاحة للوزارة باش نحدو منها ما أمكن.
وغادي نقول لك بعض اإلجراءات ألن الوقت ،أوال تنحاولوا نشغلو،
اللي قلت أمامكم وكانت حتى ( )la cour des comptesكانت دوات على
هذا املوضوع ،املراكزالصحية املغلقة ،اللي في هاذ  3سنين األخيرة كانت
 112حلينا منها .70
ولكن وخا هاذ املراكز يعني مشغلة  ،70راه كاينين وأقر بهاذ ال�شي
أمامكم مراكز صحية اللي ما فيهمش أطباء اللي تيسيرهم ممرضات
وممرضين.
كاين كذلك التعيينات والتوظيفات ديال املهنيين  %67السنوات

2647

األخيرة تتم�شي للعالم القروي ،غيركافي صحيح ،ألن العدد كله ضعيف،
ولكن كاين األولوية للعالم القروي ،كاين كذلك تشجيع املوارد البشرية
وتحفيزها من خالل بناء دور للسكن.
هاذ العام في البرنامج اللي عندي معكم يعني امليزانية اللي مبرمج فيها
 394دور للسكن و 200غيتنجزوا هاذ العام ،ألن بطريقة مستعجلة،
كاين كذلك تعزيز الخدمات الصحية املتنقلة فيما يخص القوافل
الطبية ،فيما يخص املستشفى املتنقل إلى آخره.
هذه بعض اإلجراءات اللي تتخفف ،اللي ما تحلش املشكل ،ألن
الفوارق ما كايناش غير في املناطق النائية ،ما كيناش غير في املجال
القروي ،حتى في املدينة بين  )quartierو( quartierوبين مستشفى
ومستشفى صغيركاين هاذ الفوارق.
شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
في إطارالتعقيب الكلمة لكم ،تفضل.

املستشارالسيد عبد الرحيم الكميلي:
شكرا السيد الوزير.
احنا ما تنشكوش في املجهودات ديالك السيد الوزيراللي تتقومو بها
والعمل الجباراللي تتقوموا به ،ولكن أنا بغيت نحدثك شوية على إقليم
برشيد اللي عندنا واحد املشكل اللي هو كنا  90000ديال الساكنة
وكانت عندها  90سرير ،دابا عندنا  522000وعندنا  45سرير ،احنا
ملي ولينا إقليم استبشرنا خير ،قلنا بأن غادي إن شاء هللا تولي عندنا
 500أو  600سرير ،فإذا به هاذ  45سرير اللي عندنا دابا مخصص منها
واحد  10أسرة للنساء اللي تيولدو.
إذن هاذ  10ديال األسرة احنا عندنا تقريبا  15امرأة حتى  20امرأة
اللي تتولد في اليوم ،إذن هاذو اللي تيولدوا  15وأنتما البرنامج ديالكم
دايرين خاص  48ساعة ،إذن ملي تتكون هاذ  48ساعة خاصها تكون
واحد  30امرأة اللي والدة تماك في هذاك اللي مخصصين ديال  10ديال
األسرة.
فين كاين املشكل؟
دابا ملي تياخدو هاذوك العياالت  10ديال األسرة تتبقى لنا 20
تتفرش في األرض في الضس والقطوطة دايرين بها ،هذا كان واحد
املشكل كبير.
كاين عاود ثاني ،السيد معالي الوزير ،على مستوى املوارد البشرية
كاي ــن خصاص كبير في األطب ـ ــاء وفي املمرضين حتى لـ ــدرجة دابـ ــا وال
( )sécuritéهو اللي وال كيتحكم ،هو اللي وال كيقدم للطبيب هو اللي
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وال كياخذ املواعيد هو اللي كيدير كل �شي دابا ،هذا كيبين بأن املوارد
البشرية ناقصة بزاف.
وكاين واحد املشكل أكثر من هذا هو عندكم  800طبيب اللي كاينة
في املراكز اإلدارية وأنتما ما مخرجينهاش..خصها تخرج تخدم..اللهم إني
قد بلغت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،من فضلك.
السيد الوزيرفيما تبقى لكم من الوقت ،تفضل.

السيد وزيرالصحة:
أنا غنكون جد مقتضب ،أنا السيد املستشارأحترم الرأي ديالو ،غير
ما نقدموش بواحد الطريقة سوداوية ،بواحد الطريقة عدمية ،واحد
الطريقة اللي فيها التهويل.
أنا متفق معك املشاكل كاينة ما تنكروهاش ،أنا وكنت جيت ،شفتك
واتفقت أنا وياك باش غنمشيو في اتجاه بناء ،ألن هذاك املستشفى وخا
تديربكل صراحة ،أنا بعدا من ذاك الناس اللي ضد غيرنبنيو طرف هنا
وزيد هنا وديرالباب هنا وزيد الشرجم.
اتفقنا إلى حدود اليوم ما لقيناش الحل خاصنا نجلسو ،أنا كنت
تذاكرت هاذي �شي  3أيام وال  4أيام مع السيد املندوب بان ليا حل ،هو
ذاك السبيطارخاصو يتهدم ،ألن قديم وفيه ( )les fissuresراك شفتيه
ذاك  ،..املشكل الكبير هو إلى حبسنا ذاك املستشفى فاين غيمشيو
الناس؟ هذا خاصو يبقى نقاش بيناتنا ،واش غنرجعو للقديم؟ واش
غنصاوبو؟ باش نتعاونو باش غنمشيو في هاذ االتجاه.
شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،باسمكن وباسمكم نشكر السيد الوزير على
مساهمته القيمة في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال األول املوجه للسيد وزيرالسياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،وموضوعه الرفع من جودة
املنتوج السياحي الوطني ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد محمد الحمامي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات الوزيرات ،السادة الوزراء.
السادة املستشارين ،السيدات املستشارات.
باسم فريق األصالة واملعاصرة أتقدم بطرح هذا السؤال حول الرفع
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من جودة املنتوج السياحي الوطني.
إن النهوض بالسياحة الوطنية يقت�ضي منا سياسة سياحية تأخذ
بعين االعتبار الرفع من القدرة التنافسية للسياحة املغربية ،من
خالل صيغة منتوج سياحي يتميز بمزايا تفضيلية وبجودة عالية وكلفة
تنافسية وبمقاييس جذابة وبحرف أكبر في آليات أدوات التدبير ،طاملا
أن النشاط السياحي يتطلب تقنيات حديثة للتدبير العقالني والحكامة
الجيدة.
أسائلكم ،السيد الوزير ،ما هو تصور الحكومة في هذا القطاع
الحيوي الهام؟
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال ،السيدة الوزيرة تفضلي.

السيدة ملياء بوطالب ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،املكلفة
بالسياحة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
شكرا السيد املستشاراملحترم لطرحك هذا السؤال.
إن الوزارة واعية تمام الوعي بأنها في محيط يتسم بشدة املنافسة،
يستلزم منا تحسين الخدمات السياحية ،في هذا اإلطار فإن الوزارة
حريصة على تحسين أداء املهن واألنشطة السياحية باعتبارها مع
التكوين والتأهيل أهم آلية لضمان جودة الخدمات املقدمة للزبناء
ورفع تحدي املنافسة لوجهاتنا السياحية.
ومواكبة لهذه املتطلبات تم وضع برنامج وطني لإلبداع والتنافسية
يشمل محورين:
التأطير القانوني للمهن السياحية ،كتحيين نظام تصنيف
املؤسسات وقانون حول وكاالت السفر ،وقانون حول املرشدين.
واملحور الثاني ،وهو وضع جهاز دعم املقاوالت السياحية كبرامج
( )Renovotelومساندة سياحة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الوزارة تعمل على تحسين هاذين
البرنامجين.
تجدر اإلشارة أيضا إلى أن الوزارة قد قامت بإجراء افتحاصات
سرية لفائدة أكثر من  200مؤسسة لإليواء السنة املاضية وستستمر
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هذه املراقبات.

السيد رئيس الجلسة:

أخيرا ،إن الوزارة تخصص موارد مهمة للتكوين والتأهيل ،كما تركز
جهودها على دعم اإلدماج لخريجي مؤسسات التكوين ،وستعمل هذه
الوزارة على تعديل إطارالتكوين الذي تسيره اآلن.

شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة فيما تبقى لك من وقت ،تفضلي.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
في إطارالتعقيب الكلمة لكم السيد املستشاراملحترم ،تفضل.

املستشارالسيد محمد الحمامي:
شكرا السيدة الوزيرة على هذه اإلجابة وعلى هذه السياسة
واإلستراتيجية اللي غادي تقوم بها الحكومة في املستقبل.
غيراحنا اوالد هاذ البالد وعندنا غيرة ،السيدة الوزيرة ،وكنتساراوفي
بالدنا ما كنمشيوش ألوربا ،ولكن غير اللي كنالحظو ،السيدة الوزيرة،
على أساس واحد الفئة داملغاربة دابا عندنا ( )blocageفي الديوانة ديال
سبتة والديوانة ديال طنجة الناس تلتجئ للسياحة أو أن العطل ديالها
في أوربا ،على أساس أن نعطيك مثال بسيط وحي ،وهاذ ال�شي وقع العام
اللي فات لي لي ما�شي ل�شي واحد ،ام�شى خاي دوز ( )congéفي إسبانيا
 15يوم ما خسرش فيها  20000ألف درهم ،واحنا هنا في املغرب كنبغيو
نشجعو السياحة الداخلية وملي كنمشيو لبعض األوطيالت وبعض
األماكن السياحية ما كنلقاوش كاينة الجودة.
وعلى سبيل املثال كاين األوطيالت اللي ( )étoiles 5السيدة الوزيرة،
مؤخرا واحد في فاس ،السيدة الوزيرة ،دخلت لو ما كيشرفش يكون
( )hôtelعندو ( ،)étoiles 4كاين األوطيالت في مدينة ديال طنجة،
السيدة الوزيرة ،ومشينا ألملانيا شفنا األوطيل ،كان واحد األوطيل
عندنا في طنجة ها هو شاد ( )Intercontinentalقلت لي تجي ذيك
الشركة تشدو في  4الدقائق ،على أساس ما كاينش �شي.
كاين واحد املسألة أخرى ،السيدة الوزيرة ،ما كاين�شي املراقبة ،كاين
هذا لوبي كبيرمسيطرعلى أساس خاص واحد املراقبة ،واللي هي دارتها
الحكومة السابقة على أساس العمل على إنشاء جهاز للمراقبة ،هذا
الجهاز ما كنشفوهش ،السيدة الوزيرة ،كنشوفوا سياح كيتسرقوا،
السيدة الوزيرة.
ملي تيجي السائح ،السيدة الوزيرة ،هذا الوجه ديال املغرب وكيجي
شمكار مغطي بكاشة كيبغي يسرقو ،هذه جودة السياحة ،السيدة
الوزيرة؟ الطاك�سي ،كاين واحد االتفاق بين الطاكسيات ،كيتشكاو منو
في عوض غادي يديه لواحد النقطة اللي هي قريبة تيدور به مسافة،
كيركب في الطاك�سي كيخلص مثال أورو وال  2أورو أو ال  20درهم ديالنا
مغربية..
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السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،املكلفة بالسياحة:
إذن بحال لي سبق لي القول ،أشنو هو القانون 80.14؟ هو تصنيف
الفنادق ،تصنيف الفنادق معنيتها تنمشيو ،والفندق رجعنا تنشوفوا
الجودة فيه ،قبل كنا تنشوفوغيرالبنيات التحتية دابا تنشوفوا الجودة.
تكلمت على إجراء افتحاصات سرية ،أشنو معناتها ،درناها في 200
ديال الفنادق ،أشنو معناتها؟ معناتها كنسيفطو �شي واحد بحال إذا
كان ( )clientوهو ما باينش راه من الوزارة وال من �شي حاجة وتيجلس
وتيشوف ( )restaurantكيفاش ،املاكلة كيفاش ،كل حاجة كيفاش،
ابدينا سنة  2016وغادي نزيدو نديروها ،عالش؟ حيث تنقولوا راه
الجودة احنا متفقين معك مهمة جدا وعليها رجعنا بدلنا القانون قبل
القانون ما يمكنش نحيدو �شي ( )étoileإلى كان الجودة ما مزياناش ،غير
إلى كان بحال دابا �شي حيط وال �شي حاجة ،دابا تنشفوا الجودة ،إذن
هذا راه مهم وبدلنا القانون على ود هاذ املسألة اللي مهمة جدا.
والثاني تكلمت على التكوين ،التكوين مهم حتى هو.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،وباسم املجلس أشكرك على مساهمتك
القيمة في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال األول املوجه إلى السيدة كاتبة الدولة لدى وزير
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي وموضوعه ،مستقبل
الصناعة التقليدية.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم
السؤال فليتفضل ،تفضل.

املستشارالسيد أحمد بابا اعمرحداد:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
سعادة الرئيس،
السيدات الوزيرات،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
كما هو معلوم أن املاليين من املغاربة يعيشون بشكل مباشر أو
غير مباشر من قطاع الصناعة التقليدية ،لكن لألسف الشديد أن
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هذا القطاع أصبح اليوم مهدد نظرا للمنافسة القوية لبعض املواد
املستوردة لقطاع الصناعة التقليدية ،مما يهدد مستقبل العديد من
الحرف التقليدية.
لذا نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،ما هي سياسة الحكومة
لحماية هذا القطاع من املنافسة؟
وما هي الرؤية املستقبلية لقطاع الصناعة التقليدية؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار.
الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة جميلة املصلي ،كاتبة الدولة لدى وزيرالسياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،املكلفة
بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
وشكرا للفريق على هذا السؤال املهم وعلى طرح قضايا ترتبط
بالصناعة التقليدية في بالدنا.
أوال ،السؤال ديالكم ،السيد املستشار ،الحديث على املستقبل،
طبعا هذا سؤال مهم ،ولكن سؤال كبير يصعب أننا نجاوبوا عليه في
دقيقتين أو ثالث دقائق ،ولكن يمكن تكون مناسبات داخل اللجنة
املختصة ملناقشته بالكثيرمن التفاصيل.
طبعا نبغي نؤكد كيف ما أشرتم ،السيد املستشار ،في سؤالكم أننا
بصدد قطاع ليس عاديا ،واسمحوا لي نقول هاذ الكلمة ،هذا قطاع فيه
البعد االجتماعي والبعد االقتصادي والبعد الثقافي للمغرب ،هذا قطاع
يختزل الثقافة املغربية والهوية املغربية والحضارة املغربية ،وبالتالي فأي
استثمار في هاذ القطاع اليوم هو ما�شي استثمار عادي ولكن استثمار في
مستقبل املغرب وفي تاريخه وفي حضارته.
وبالتالي ،تنقول بأن اليوم هذا القطاع هو ال ينبغي أن يكون فقط
محط اهتمام الوزارة الوصية ،ولكن هناك برامج أفقية بين مختلف
املتدخلين ،سواء على املستوى الحكومي أو على مستوى القطاع
الخاص.
ففي هذا اإلطار هذا ،الحظتم معنا بأنه في البرنامج الحكومي تم
تخصيص جزء مهم لقطاع الصناعة التقليدية ولالقتصاد االجتماعي،
وهذا التخصيص أكد ،يعني في الجزء املخصص للصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي ،تم التأكيد في البرنامج الحكومي على ضرورة
بلورة رؤية جديدة للقطاع ،رؤية إستراتيجية جديدة.
احنا اليوم القطاع كان تيشتغل في إستراتيجية ممتدة ما بين -2007
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 ،2015اليوم انتهت ،هاذ السنتين مرت في تقييم هاذ اإلستراتيجية
ووضع تشخيص للواقع ورسم التحديات ،كنتافقو معكم أنه كان
اليوم تحديات تتهدد هاذ القطاع ،ولكن طبعا األوراش اللي هي مفتوحة
وأوراش ومهمة تنستمرو فيها ،واألوراش يعني في إطار هاذ الرؤية
الجديدة أكيد أنه سيتم تضمينها مجموعة من املحاور ،اللي اليوم
الوزارة بادية فيها وغادي تستمر فيها ،محاور مرتبطة بحماية املنتوج،
ألنه اليوم كاينة سياسة إنعاش املنتوج على املستوى الوطني عبرتشجيع
األسابيع الثقافية ،عبر تشجيع أسبوع املغرب في العديد من الدول،
ولكن الشك أن هناك مبادرة أخرى إن شاء هللا غادي نطلقوها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة لكم في إطارالتعقيب السيد املستشار ،تفضل.

املستشارالسيد احمد بابا اعمرحداد:
أوال ،نشكرالسيد الوزيرة ونشكرها على تثمين والتعبيرواالختصاص
واملكانة ديال القطاع اللي هضمتها وعرفتها ،ونشكرها على الجواب اللي
جاوبت.
ولكن ابغيت نشاركها في الرأي ديالها ونتعاونو معها واحنا في جنبها
إن شاء هللا ،نتعاونو معها ،احنا أصحاب القطاع وابغيتها تشوف
جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء غرف الصناعة التقليدية
واملستشارين البرملانيين واملديرين الجهويين للوزارة وعندها أطر
في الوزارة كفأة وأطر مختصة في هذا امليدان ،ونجمعوا ونناقشوا
األولويات ونناقشوا نديرو بنك معلومات ديال االقتراحات اللي يمكن
يوصلنا في األولويات ديالو ،ويمكن نشوفو الخصوصية ،ألن الصناعة
التقليدية عندها مسائل اللي البد ،البد من طريق التمويل ،البد من
طريق املواد األولية ،البد من كيفية اإلنتاج ،من بعد حدنا نتخمو في
التصديروالتسويق هذه املسائل من بعض النقل.
وننهئ هاذي اللي جات في هاذي الوزارة اللي هي وزارة متكاملة ألول
مرة ،الصناعة التقليدية ،السياحة ،النقل الجوي ،هاذي وزارة متكاملة
واللى يتسهل لكم ونمدكم احنا إن شاء هللا معك في العون ،ألن بغينا
نكعدو ،واالختصاصيين كلو اللي يجيب املشاكل واللي يجيب الحلول،
ونقادهم وأنت عندك باش تدافعي عليه.
هاذ الرؤية اللي فاتت رؤية  2015-2007فاتت سابقة للوقت ،ألنها
فيها نقط مدروسة ومعروفة والوزارة جات ملتزمة بحقها منها.
هاذ الرؤية اللي بغينها تعود لقدام بغينها تعود أكثر وتعود تشمل
جميع ما يتعلق بالصناعة التقليدية وارتباطها بالسياحة وارتباطها
بالنقل الجوي.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
فيما تبقى لك من الوقت السيدة الوزيرة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،املكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا.
أوال ،أجدد الشكر للسيد املستشار على هاذ التعقيب وعلى هاذ
الروح ديال التعقيب اللي هي روح قائمة على التعاون والرغبة يعني في
التشارك وكذلك في تقديم الخبرة.
أكيد أنه في هاذ القطاع هو قطاع ما فيهش فقط غير القطاع
الحكومي الو�صي ،ولكن فيه فاعلين مهمين.
أنا مباشرة بعد تعييني زارني السادة رؤساء الغرف والجامعة،
نعم زاروني ،وكانت مناسبة للحديث على القطاع واإلشكاليات ديالو
والتحديات وكذلك بعض املقترحات للتطوير ،فاملقاربة التشاركية
كيف ما جات في البرنامج الحكومي هي يعني من عمق مقاربة ديمقراطية
اللي كنتبناوها ،وهي مقاربة ومنهجية معتمدة في جميع السياسات
العمومية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال الثاني موضوعه تحسين جودة املنتوجات املغربية وحمايتها
من املنافسة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب فليتفضل السيد املستشار ،تفضل.

املستشارالسيد عبد الحميد الصويري:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدة الوزيرة املحترمة،
دون الحاجة للرجوع ألهمية قطاع الصناعة التقليدية ومكانته
الوازنة في املجتمع املغربي والتي تتعدى الجوانب االقتصادية
واالجتماعية ملا يختزنه من مقومات حضرية وملا يحمله منتوجها من
حمولة ثقافية وفنية ،فالبد أن نثير اهتمامكم للمسؤولية الجسيمة
التي على عاتقنا جميعا من أجل الحفاظ على منتوج الصناعة التقليدية
كموروث ثقافي وتاريخي الذي يتميز به املغرب ،ويعتبر من أهم دعامات
الهوية الحضرية لبالدنا ،وذلك من خالل العمل على إضفاء قيمة أكبر
عليه وضمان االستمرارية عبر تعزيز حمايته واملنافسة غيراملتكافئة من
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قبل املنتوجات األجنبية ،كاملنتوجات الصينية والهندية والتركية ،إلى
آخره ،التي تغزو السوق املغربية.
ولن يتأتى ذلك ،السيدة كاتبة الدولة املحترمة ،إال بتحسين جودة
وتنافسية منتوج الصناعة التقليدية ،من خالل تأهيل مكوناتها املهنية
وتطوير النسيج املقاوالتي للقطاع ودعمه بوضع عقار مالئم رهن إشارة
هذه املقاوالت الرائدة والناشئة بإحداث مناطق وفضاءات أنشطة
مندمجة من جيل جديد تتوفرعلى بنيات تحتية مالئمة لفائدة املقاوالت
الصغرى واملتوسطة بالقطاع.
كما يجب تقديم الدعم اللوجيستيكي ملقاوالت الصناعة التقليدية
وضمان تزويدها باملواد األولوية ذات الجودة العالية لتمكينها من رفع
حجم اإلنتاج وجودته وإدخال بعض التصاميم العصرية ،وكذا مسايرة
التحوالت التكنولوجية وتطوير وتنويع املنتجات لتتمكن املقاولة
الوطنية املصدرة من االنسجام مع أحدث االتجاهات في التصاميم
واأللوان واالستجابة ملتطلبات زبناء هذا املنتوج.
وعليه نسائلكم ،السيدة كاتبة الدولة املحترمة ،ما مآل مشروع
فضاء أنشطة الصناعة التقليدية بمدينة الدار البيضاء والذي يهم
بتمكين املقاوالت الصغرى واملتوسطة بفضاءات مندمجة تستجيب
لحاجياتهم؟
ثانيا ،ما هي األشواط التي قطعها مشروع القانون املتعلق بتنظيم
مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ،والذي طال انتظاره من قبل كافة
املتدخلين في القطاع والذي يمكن أن يشكل مدخال أساسيا لتطوير
القطاع وتعزيزأنشطته؟
ثالثا ،ما هي اآلليات التي تعتزم الوزارة توفيرها من أجل تمويل
إعادة هيكلة املقاوالت ،وذلك من أجل مواكبة التحوالت التكنولوجية
الحديثة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيدة الوزيرة الجواب على السؤال.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،املكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس.
مرة أخرى أشكر السيد والفريق الذي يتنمي له على هاذ السؤال،
وعلى االهتمام بقطاع الصناعة التقليدية وتطوير هاذ القطاع اللي
الشك هو قطاع حيوي واستراتيجي في النسيج االقتصادي واالجتماعي
لبلدنا.
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ولكن اسمح لي السيد املستشار ،أنا النص اللي عندي ما�شي هو
هذاك اللي عندكم ،يعني السؤال اللي توصلت به وتبرمج هو سؤال في
موضوع عندو عالقة بالجودة وعندو عالقة بحماية املنتوج ،مع ذلك
تفضلتو مشكورين ،السيد املستشار ،بمجموعة من األسئلة ،طبعا
جوج دقايق غادي نعاود نكرر ما كافياش ،غادي تجي للجنة وغادي
تكون عندنا مناقشة امليزانية يوم الجمعة مبرمجة وغادي تكون
مناسبات أخرى داخل اللجنة ملناقشة هذه القضايا.
ولكن ثقوا ،السيد املستشار املحترم ،أنه الصناعة التقليدية اليوم
واالقتصاد االجتماعي هي في صلب اهتمام هذه الحكومة ،كيف ما
أشرت أنه في البرنامج الحكومي تم التخصيص لها جزء كبير للصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،اليوم الرؤية الجديدة التي نشتغل
عليها هي رؤية ستكون ما�شي قطيعة ،ولكن فيها االستمرارية ،وعندما
أقول االستمرارية يعني تثمين البرامج الجيدة واإليجابية اللي كانت
من قبل واللي هي كثيرة ،وفي نفس الوقت استجابة للتحديات اللي
من أهمها اليوم هو الجودة وحماية املنتوج ،أن عندما نتحدث عن
الجودة ،الجودة هذه اليوم مطلوبة في كل القطاعات والشك في أنه في
هاذ القطاع اللي كيرتبط بالتاريخ ديال املغرب وحضارة املغرب وكيرتبط
باملستقبل ،وقطاع ما�شي قطاع فقط ببعد اجتماعي ولكن قطاع ببعد
اقتصادي.
اليوم ،ال أخفيكم إذا قلت بأن هناك طلب متزايد من العديد من
نقط العالم ومن السفارات ديالنا في الخارج تطلب تنظيم معارض
وتطلب تنظيم أسابيع اللي كيكون فيها املغرب هو ضيف الشرف ،من
أجل التعريف بهاذ املنتوج ،ألن هاذ املنتوج اليوم عليه إقبال كبير ،فهو
من خالله كنعتبرو ناقل الحضارة ،وهو ناقل دبلوما�سي ،ودبلوما�سي
بشكل أو بآخر وكينقل الخبرة املغربية ونمط العيش املغربي والفن
املغربي ،وهذا واحد ال�شيء بالنسبة لنا تدارت دراسة وأطلقت اللي
بينت بأنه كاين واحد الرضا عن هذا املنتوج ،وأن نسبة اإلقبال عليه في
تزايد واألرقام اللي كاينة يمكن تجيوا في اللجنة وتشيروا لها ،أنها كتشير
األرقام املتوفرة أن رقم املعامالت ،اليوم انتقلنا من  10.4مليار درهم
اللي كانت سنة  2007إلى  22.4ملياردرهم مع نهاية سنة .2015
ونحن نطمح أن هاذ الرقم يتضاعف في املستقبل ،ألن الطلب
املتزايد من األسواق الخارجية وكذلك الثقة فهاذ املنتوج ،واللي طبعا
ما يمكن للفاعلين الوطنيين سواء كانوا فاعلين اقتصاديين أو يعني
اجتماعيين ،ما يمكن يعني الدعم ديالهم واملساندة ديالهم لهاذ املنتوج
إال أنها تساهم فعال بأنه يحظى باملكانة اللي تيستحقها.
فهناك مبادرات تم القيام بها في السابق واليوم ،كيف ما قلت،
نعتزم االشتغال على رؤية جديدة ،رؤية إستراتيجية جديدة ،وأنا عندي
الثقة الكاملة أن هذا القطاع هو قطاع اللي تيتجمعوا فيه املغاربة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة على مساهمتك القيمة.
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وننتقل إلى محور آخر ،السؤال موجه للسيدة وزيرة األسرة
والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،وموضوعه وضعية
املتصرفين املتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم
السؤال ،تفضل.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أقدمت إدارة التعاون الوطني على طرد  20متصرف متعاقد مع هذه
املؤسسة ،علما أنهم اشتغلوا ملدة  5سنوات ،فماذا تعتزمون ،السيدة
الوزيرة ،القيام به من إجراءات لتسوية وضعية هؤالء املتصرفين؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيدة الوزيرة ،تفضلي.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،السيدة املستشارة املحترمة ،نبغي غير نعاود نضبط معك
املفاهيم ،تتكلمي على في السؤال ديالك على متصرفين ،والحال أن األمر
يتعلق بمستخدمين متعاقدين ،تتكلمي في العرض ديالك على السؤال
وتتقولي طرد ،واألمريتعلق بإنهاء العقد ،فلذلك نضبطو املفاهيم بيناتنا
ونقدرو نتكلمو على الوضعية.
هاذ الفئة تعاقدت مع الدولة وجدد لها العقد ثم استفادت من
استثناء ديال السيد رئيس الحكومة ثم انتهي العقد ،وهذا معمول به
في جميع الدول وكذلك في املنظومة املغربية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
في إطارالتعقيب تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيدة الوزيرة على الجواب.
ولكن في الحقيقة ما احناش في متصرفين وال متعاقدين وال
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مستخدمين ،املوضوع ما�شي في املفاهيم ،املوضوع في صلب املوضوع،
هاذو  20ديال الناس اللي في األصل كانوا خاصهم يكونوا متصرفين،
ألن االتفاق اللي كان عندهم في الوزارة وفي وزارة ،السيدة الوزيرة ،اللي
كانت سبقتك هو أنهم غادي يدمجوا في إطارالوظيفة العمومية.
اللي حصل أن ما كانوش املناصب املالية وواعدوهم وعندهم
كل الوثائق الالزمة بأنهم غادي يكون عندهم عقد غير محدد املدة،
لألسف هما وقعوا على عقد غير محدد املدة ،غادي يتقلب لهم العقد
محدد املدة ،ولألسف هنا عندكم نموذج من العقود اللي تتسنيها هاذ
املؤسسة في الصفحة األولى ممكن نكتب فيها اللي بغيت ،ألن هي غير
مسنية والصفحة الثانية هي اللي مسنية ،الصفحة األولى هي اللي
تتنص على أن واش العقد محدد املدة وال غير محدد املدة ،هذا نموذج
ممكن نبدلوه نديرو فيه أي حاجة بغينا ،هذا أوال.
ثانيا ،هاذ العقود هذه غيرمصادق عليها وما تيعطوهمش نسخ منها
كما ينص على ذلك القانون ،هذه من جهة.
من جهة أخرى ،هاذ الناس هاذو اشتغلوا ملدة  5سنوات ،وتنعتقد
بأن مدونة الشغل راه تتنص على أن  5سنوات كافية بأنهم يتلقى لهم
حل في إطار اإلدماج في الوظيفة العمومية ،يترسموا في إطار العمل
ديالهم.
احنا هاذ املوضوع هذا تنثيروه أوال ألن املعاناة ديال هاذ الناس اللي
معتصمين ملدة  6أشهر ،إضافة أنهم تم تعنيفهم مرات عديدة ،آخر
مرة كان هي مباشرة يعني أيام قليلة من بعد ما تنصبتوا في الحكومة
الحالية ،تيتعنفوا أمام الوزارة ديالكم وتلفقتهم تهم ،هم  20فرد فيهم
 16من النساء يعنفن بهذه الطريقة و 4ديال الشباب.
ثانيا ،هاذ السؤال ديالنا ،احنا اللي كنثيروه ألن كيوري بأن العمل
اللي كتروجوا لو العمل بالعقدة كيولد لنا الهشاشة ،وهذا نموذج حي
من الهشاشة اللي غادي يخلقولنا هاذ العمل بالعقدة وضرب التوظيف
داخل الوظيفة العمومية مع ما يخلق هاذ القضية ديال ضرب الوظيفة
العمومية من مشاكل.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
اسمح لي السيد الرئيس،
السيدة املستشارة،
وجهت اتهام خطير للحكومة ،عندما تتحدث عن عقود الصفحة
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األولى فيها �شيء والصفحة األخيرة فيها �شيء ،أنا بين يدي العقود
الحقيقة ،أنا ما كنتكلمش باملتمنيات ،أنا أتكلم بوثائق.
ألن العقدة التي أبرمت مع هؤالء املستخدمين املتعاقدين هي هاذ،
فيها سنة  2011اللي كان فيها أول إبرام للعقد (durée d’une année
 )renouvelableهذا العقد اللوالني ،ثم تم تجديده مرتين ،ثم تجديده
مرتين ،ثم كذلك عندنا االستثناء ( )la dérogationاللي دار السيد
رئيس الحكومة في  2014حتى  ،2016ألنها تجددت تلقائيا.
واسمحوا لي اإلخوة واألخوات املعنيين راهم في آخر املطاف ها أنتما
كتشوفوا ( )lu et approuvé avec signatureبالتوقيع.
لذلك ،هللا يخليكم ما تقولوش أي كالم ،ألن هذا مس بمصداقية
الدولة املغربية ،هذا مس بنظام التعاقد املعمول به على املستوى
الدولي وعلى املستوى الوطني .إلى ابغيتو نقول لكم أشنو هي الحقيقة؟
هما هاذ الناس كيجيوا أوال باش يتعاقدوا ملدة سنة ،سنتين ،ثالث
سنوات في األخيركيطلبوا اإلدماج املباشرفي الوظيفة العمومية ،وما�شي
معقول أننا نقولو للناس من خالل القانون واملرسوم اللي كيحدد
طريقة التوظيف املباشر ،أنكم خاصكم تدوزوا في املباريات ونجيو
وحدين آخرين نديرو لهم اإلدماج املباشر ،هذا ضد تكافؤ الفرص ،هذا
ضد مبدأ االستحقاق ،لذلك اللي ابغى اإلدماج املباشريعري على اكتافو
يدوز املباراة ،واللي ابغى التعاقد يوقع على التعاقد يا إما سنة ،يا إما
سنتين ،يا إما ثالث سنوات على حسب العقد وأشنو فيه.
ابغيت كذلك نقول بأن احنا عندنا عرض ،العرض هو أوال يجيو
يدوزوا املباريات اآلن ،ما ابغاوش يدوزوا املباريات.
جوج قلنا لهم ممكن يكون التعاقد في إطار القانون الجديد ديال
التعاقد ،ولكن تعاقد جديد ،ما�شي التعاقد الذي انتهى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيدة الوزيرة ،وأشكرك على مساهمتك القيمة في هذه
الجلسة.
وننتقل إلى وزارة أخرى ،وأوجه السؤال إلى الوزيراملكلف بالعالقات
مع البرملان ،واش وزيرالنقل موجود؟ وزيرالتجهيز؟ أو من يتولى اإلجابة
عليه ،من؟ الكلمة لكم السيد.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
أوال ،هنالك األسئلة املتعلقة باملاء ،ستجيب عنها السيدة الوزيرة،
كاتب الدولة ،ثم بعد ذلك األسئلة األخرى ستقوم باإلجابة عليها ممثلة
لقطاع التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء.
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السيد رئيس الجلسة:
إذن ،السؤال اآلني األول املوجه للسيد وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ،حول تطوير منظومة النقل ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االستقاللي والوحدة والتعادلية ،لتقديم
السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
الزمالء املحترمين،
املوضوع يتعلق بثروة أساسية ومهمة ومرتبطة بالحياة أال وهي املاء
وتدبير املاء ،املاء الذهب األزرق ،املاء هو الحياة ،املغرب بلدنا كموقع
جغرافي متميز يعرف تباينـ ــات تضاريسية ،يعــرف تغييرات على املست ــوى
( ،)géomorphologieكذلك عرف استهالكا كبيرا ملياهه الجوفية،
تساقطاته متنوعة وبالتالي ضعيفة أحيانا ،بل يعني تعرف الشح في
بعض املناطق.
إذن املغرب منذ االستقالل اتخذ إستراتيجية تدبير هاذ املورد
األسا�سي الحياتي ،الرتباطه بمعيشة الساكنة وكذلك هو األساس على
املستوى الحياتي.
لذلك ،فالسياسات التي نهجها املغرب كانت سياسات جد مهمة
وعلى رأسها سياسة بناء السدود التي ميزت التجربة املغربية ،وبالتالي
كانت لها انعكاسات إيجابية أساسية على مستوى األمن الغذائي،
وكذلك على مستوى االستقرار االقتصادي في شقه الفالحي ،حتى
أننا أصبحنا مرتبطين كل االرتباط بهذه التساقطات وانعكاساتها
على املستوى االقتصادي ،وكان لها دائما تأثيرا كبيرا في التوازنات
االقتصادية باملغرب.
لذلك ،السيدة الوزيرة املحترمة ،نحن نود من خالل هذا السؤال أن
نتساءل :ما هي السياسة الجديدة أو التطورية أو اإلضافية التي تعتزم
الحكومة في هذه املرحلة ،باستحضار التراكمات واستشفاف املستقبل
من خالل تدبيرهذا القطاع األسا�سي؟
شكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لك السيدة الوزيرة لإلجابة.
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السيدة شرفات اليدري أفيالل ،كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشارعلى السؤال ديالكم.
إن كانت هناك سياسة حكومية أو قطاعية أثبتت نجاعتها وفعاليتها
هي السياسة الوطنية املائية التي نهجها املغرب منذ فجر االستقالل،
والتي برهنت على فعاليتها وأنقذت املغرب يعني من فترات جفاف بعض
األحيان تتكون متتالية وعسيرة ،وهاذ السياسة اللي انطلقت بالفعل
بفضل سياسة السدود الكبرى ،ولكن السدود بوحدها اآلن لم تعد
كافية لسد حاجيات البالد من املاء وضمان أمنه املائي.
لذلك كانت هاذ السياسة دائما تتميز باالستباقية والدينامية
والتخطيط القبلي وترتكزعلى  3الدعامات أساسية اللي هي:
الدعامة األولى بالدرجة األولى هو تدبيرالطلب ،لن نتكلم عن البحث
عن موارد مائية إضافية ،إن لم نحسن تدبير املوارد املائية املتاحة عبر
نهج سياسة االقتصاد في املاء ،سواء كان النهج االقتصاد املاء املوجه
إلى الفالحة أو املاء املوجه لالستهالك البشري.
لذلك انخرط املغرب ،بطبيعة الحال ،بمساهمة كل القطاعات
الوزارية في سياسات عمومية تهدف إلى التقليل من استهالك هذا
املاء ،سواء عن طريق عصرنة أنظمة السقي أو عن طريق تأهيل شبكة
التوزيع والجرللماء الصالح للشرب.
الدعامة الثانية بطبيعة الحال هو تنمية العرض ،يعني البحث
عن موارد مائية إضافية وتنويع مصادر التزويد ،لم يعد كاف ،املوارد
التقليدية ،أي في األمطار التي أصبحت اآلن تيطبعها واحد النوع من
عدم االنتظام والتراجع النسبي ،لم تعد كافية لوحدها لسد حاجيات
البالد من املاء ،لذلك البد من البحث عن موارد غير تقليدية ،وهنا
أخص بالذكر اللجوء إلى البحر وتطوير تكنولوجية تحلية مياه البحر
وتثمين املياه املعالجة ،ذاك الرصيد املائي املهم اآلن اللي استثمرنا
في مجال تطهير السائل خاصنا نثمنه ونوجهه لالستعماالت الثانوية
لنخفف العبء على املياه األخرى.
بطبيعة الحال الدعامة الثالثة هو الحفاظ على الرصيد املائي عن
طريق يعني محاربة التلوث ،عن طريق عقلنة أيضا استهالك الرصيد
املائي الجوفي اللي تيعرف واحد االستنزاف مفرط ومهول في بعض
املناطق وتثمين بعض املصادرديال التوزيع.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيد املستشارفي إطارالتعقيب.
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املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيدة الوزيرة على ما تفضلتم به من إجابات.
وفعال الحظنا اإلجراءات والطرق أو اإلبداعات ،إن صح التعبير،
التي ترغبون في ،إن شاء هللا في اتخاذها ،وهذا تيبين وتيأكد أشنا هو
اإلملام ديالكم الكبيربهاذ القطاع وباألهمية ديالو.
أنا غير بغيت نستغل الفرصة فهاذ الدقائق اللي بقات أو ال غير
الثواني اللي بقات ،باش غير نثير املوضوع ديال االختالالت الطبيعية
اللي ما عندكم فيها يد ،ولكن راجعة لالستهالك املفرط والغير املرشد
للفرشة املائية ،واللي خلق لنا واحد التباين على مستوى األحواض
املائية.
األحواض املائية ما�شي بحال بحال ،وهاذ التباين فيما بينها تيعطي
واحد االنعكاس سلبي أحيانا في بعض املناطق ،ال�شيء اللي كيأثر
خصوصا على القطاع الفالحي ،ما كنتكلموش على التوقعات ديال
املستقبل في ما يخص حتى األزمة ديال ماء الشرب في بعض املناطق اللي
مهددة بالعطش.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
شكرا السيدة الوزيرة في ما تبقى لك من الوقت.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
السيد املستشار،
أشاطركم الرأي بأن أهم الفرشاة املائية واملخزون املائي الجوفي
الذي يتوفر عليه املغرب يعاني من االستنزاف املفرط واملهول ،مما
يهدد املوازنة املائية ويهدد أيضا االستثمارات املرتبطة ،بالخصوص
االستثمارات الفالحية املرتبطة بهذه املخزون املائي.
انخرطنا في مقاربة جديدة ،مقاربة تعاقدية مع جميع األطراف،
حيث أن كنحاولو ما أمكن نبلورو ما يسمى بعقدة الفرشةle contrat( ،
 )de nappeاللي فيها تعاقدات جميع األطراف تهدف باألساس إلى
استرجاع املوازنة املائية.)l’équilibre hydraulique( ،
وثانيا تهدف باألساس إلى العدي ــد من اإلجراءات الستهالك عق ـ ــالني
( )rationnelديال هاذ الفرشة املائية.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
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السؤال اآلني الثاني ،وموضوعه مواجهة الخصاص في مياه الشرب
ببعض املناطق الجنوبية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة
العمل التقدمي لتقديم السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد عدي شجري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
تعلمين ،السيدة الوزيرة املحترمة ،أن مقاييس األمطار املسجلة
خالل السنة الهيدرولوجية الحالية  ،2017-2016عرفت تفاوتا كبيرا
من جهة ألخرى ،بحيث أن األقاليم الجنوبية الشرقية للمملكة ،وأخص
بالذكركل من إقليم طاطا ،ورزازات ،زاكورة ،تنغير ،الراشيدية وفكيك
سجلت عجزا هاما من هذه التساقطات نتج عنه نقص كبير في املوارد
املائية ،وباألخص املاء الصالح للشرب.
لذا ،فإننا نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن اإلجراءات التي ستتخذونها
لضمان استمرار تزويد ساكنة هذه املناطق ،خصوصا ونحن مقبلون
على فصل الصيف وعلى شهررمضان؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال ،تفضلي.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا لكم السيد املستشارعلى هاذ السؤال.
بالفعل املناطق يعني السنة الهيدرو-مناخية ،الحالة الهيدرولوجية
لهاذ املوسم عرفت تفاوت ما بين الجهات ،بحيث أن التساقطات
تراوحت ما بين  100مليمترإلى  650مليمتر ،مما شكل يعني عجزمتباين
أيضا ما بين الجهات وما بين األحواض ،بالخصوص املناطق الجنوبية
اللي عرفت واحد العجز ،قد أقول ،مهم في ما يخص الواردات املائية،
في الحوض اللي تكلمت عليه ،بالخصوص األحواض الجنوبية الشرقية
اللي عرفت واحد العجزيقارب  %55على مستوى الواردات املائية.
ولكن هاذ املناطق معروفة يعني بجفاف هيكلي وبنيوي وكتعرفو
السيد املستشار ،بأننا استثمرنا الكثير في هذه املناطق على مستوى
تدعيم البنية التحتية املائية ،بحيث في الثالث سنوات األخيرة ثالث
سدود كبرى على خمسة أنشأت ووجهت باألساس لهذه املناطق.
فيما يخص استكشافات املياه الجوفية ،يعني رصدنا غالف مالي
جد مهم من أجل تعميق االستكشاف املائي الجوفي وبتعبئة هذه املوارد
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املائية ،يبقى فقط هناك تفاوت ما بين هذه األحواض على املستوى
املحلي ،ولكن هناك يعني برنامج استباقي حتى نحد من هذا الجفاف أو
نخفف باألساس العبء على الساكنة املحلية ،ال من حيث تعبئة املوارد
املائية الجوفية بالخصوص ،ال من حيث أيضا تقنين بعض الطلقات
اللي موجهة باألساس للفالحة ،ألن األسبقية للماء الصالح للشرب،
وال من حيث أيضا توفير بعض الصهاريج املائية بالخصوص للمناطق
املشتتة واملناطق البعيدة حتى نخفف من حدة هذا الجفاف.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
في إطارالتعقيب ،الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد عدي شجري:
شكرا السيدة الوزيرة على جهودكم ،ونشكركم كذلك على التفهم
ديالكم واألهمية اللي كتعطيوها لإلشكالية ديال املاء في هاذ املناطق.
السيدة الوزيرة،
طرحنا هاذ السؤال تجاوبا مع ملتمس قدموها  9ديال رؤساء
الجماعات املكونة لحوض معيذر هي جماعات سيدي علي بالراشيدية،
جماعة تازارين ،أيت والل والنقوب وآيت بوداوود بزاكورة ،وجماعة
النيف ،وحصيا ومصي�صي بإقليم تنغير ،واللي قدموا هاذ امللتمس
للدوائر املختصة يطلبون فيها  2داملطالب ،املطلب األول هو ما جاء في
السؤال ،هو يعني إيجاد الحلول للمشكل الحالي اللي كيعانيو منه نظرا
للنقص اللي تتعرفوا يعني املنطقة فيما يخص األمطار ،ولكن باألساس
املطلب الثاني وهو املطالبة بالتزويد للمنطقة بواحد املوارد اللي تضمن
االستمرارية.
وكتعرف ،السيدة الوزيرة ،من خالل الزيارات اللي قمتم بها
للمنطقة واالطالع ديالكم على اإلشكال الحقيقي اللي تيتمكن في أن
املنطقة الحوض ما فيهشاي البنية الجيولوجية ديالها ،ما مالئماشاي
باش ينتقل  ،..لهذا كيبقى الحل الوحيد هما القنوات الجهوية.
حقيقة أنكم أعطيتو أمر الخدمة إلنجاز السدود وتشكرون عليها،
سد أكدز وسد تودغى ،إال أنه املطالبة ديال هاذ الناس هاذو ،أنه
مواكبة مع إنجاز السدود كيطلبوا أنه تكون دراسة خاصة بالقنوات
الجهوية وبمحطات التحلية باش ملي يكملوا السدود باش يمكن يبدا
الشروع في األشغال ديال التزويد النهائي ديال هذه املناطق.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لك السيدة الوزيرة في إطارالرد على التعقيب.
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السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد الرئيس.
هو تفاعال مع رد السيد املستشار ،بالفعل فيما يتعلق بالحلول
االستعجالية ريثما تهيأ هذه املنشآت املائية الكبرى ،كما قلت لك نحن
رصدنا غالف جد مهم على مستوى التنقيب على املوارد املائية الجوفية
وتعبئة هذه املوارد لصالح هذه املناطق اللي تكلمت عليها ،اللي كتنتمي
إلى حوض املعيذر.
وحوض املعيذريعد من أهم األحواض التي تعاني من خصاص مهول
على مستوى املوارد املائية املحلية ،ريثما ،كحل على املدى املتوسط
والبعيد هو إنجاز سد تودغة ،اللي األشغال فيه جد متقدمة وبوتيرة
عالية ،وفي نفس الوقت هناك الدراسة التفصيلية للقناة الجهوية أو
قناة الجر الجهوية اللي غادي تشكل واحد الحل جذري على مستوى
الولوج إلى املاء الصالح للشرب بكل املراكزاملتواجدة بحوض املعيذر.
املشروع اآلن اللي تيشرف عليه املكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب في مرحلة الدراسة التفصيلية ،من املرتقب أن األشغال
تنطلق في  ،2021في نفس الوقت اللي غادي يكون السد تنجز ،يعني
غادي يكون مشروع مندمج ،ملا ينجز السد البنيات التحتية املوازية
املتعلقة بمعالجة املياه ومحطة للمعالجة وقناة الجر وأيضا شبكة
التوزيع ،غادي تكون إن شاء هللا واجدة في أفق  2021أو .2022
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال اآلني الثالث وموضوعه ،مشروع الربط القاري بين أوروبا
واملغرب ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشارالسيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسيد الوزيران،
السيدة والسادة أعضاء املجلس املحترمون،
السيد الوزير،
منذ عقود تم االتفاق على إنشاء معبر للربط القاري بين أوروبا
وإفريقيا عبر إسبانيا واملغرب ،وقد شكل هذا الربط موضوع دراسات
من الجانب اإلسباني واملغربي ،إال أننا الحظنا خالل السنوات األخيرة
غياب هذا املشروع في جميع البرامج الحكومية ،أين وصل مشروع
الربط القاري؟
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شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيدة الوزيرة لإلجابة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد الرئيس.
سأحاول أن أجيب عن هذا السؤال ،مع العلم بأنني ال أشرف
مباشرة على قطاع التجهيز اللي السيد الوزير لم يتمكن من الحضور
معنا.
بالفعل هذا املشروع االستراتيجي والذي يهدف إلى الربط ما بين
شمال وجنوب بحر األبيض املتوسط هو حلم راودنا منذ أن كنا شباب
وكنا طالب آنذاك.
ومن شأنه أن يعطي دفعة قوية للموقع الجيو استراتيجي للمنطقة
ويعطي دفعة قوية لالندماج االقتصادي واالجتماعي ما بين ضفتي البحر
األبيض املتوسط ،الضفة الشمالية والضفة الجنوبية.
املبادرة األولى كانت في نهاية الثمانينات ،يعني الفكرة انبثقت منذ
الثمانينات ونهاية التسعينات باألساس ،والتي بلورت في إطار اتفاقية
جمعت ما بين اململكتين ،اململكة املغربية واململكة اإلسبانية وأشرف
عليها امللكين ،يعني ملكي البالد ،واللي تم االتفاق بأنه من الضروري
إيجاد ربط قاري على مستوى ضفتي البحراألبيض املتوسط.
انطلقت الدراسات األولية ،ألن هاذ املشرع هو مشروع ضخم
ومشروع هيكلي ومشروع استراتيجي البد أن نالمس جميع الجوانب من
ناحية الدراسة ،سواء كانت تقنية أو بيئية أو مالية أو حتى قانونية ،ألن
نربط قارتين ،وهذه الدراسات توجت باختيار كحل ،هل سوف نربط
بجسرمع العلم بأن الصفيحتين غيرقارتين كيتالقاوب ()centimètre 1
كل عام ،أو خصنا نفق على مستوى البحر األبيض املتوسط على غرار
نفق بحراملانش.
استقرت الدراسة األولية على إنشاء نفق ،يعني نفق تحت البحر،
ولكن تطلب ذلك القيام بدراسات عميقة لطبيعة التربة اللي تحت
البحر اللي تقريبا  300متر ديال البحر وهذه الدراسات االستكشافية
األولى برهنت بأنها تربة ( )Quaternaireمن الحقبة الرباعية اللي هي
تربة هشة ،ما يمكناش تتحمل نوع البناية ،مما تطلب بعد ذلك دراسة
جد معمقة لهذا املشروع على مستوى االستكشافات تحت أغوار
البحار ،وأيضا هناك اهتمام باللجنة األوروبية اللي أبدت اهتمام كبير
من أجل تمويل هذا املشروع.
اآلن املشروع من أجل تحيين بعض املعطيات التقنية ،ثم البحث
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عن التمويل ،ألن ال احنا وال جيراننا اإلسبانيين قادرين على تمويل
مشروع من هذا الحجم ،البد من البحث عن شركاء وإغراء هاذ
الشركاء حتى يستثمرون في ذلك ،سواء اللجنة األوروبية أو لم ال اللجنة
االقتصادية ديال األمم املتحدة اللي أبدت أيضا اهتمام بهذا املشروع.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
في إطارالتعقيب الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد محمد عدال:
شكرا السيدة الوزيرة ،وشكرا على التوضيحات.
احنا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي طرحنا هاذ
السؤال نظرا للحجم ديال هذا املشروع هذا ،ونظرا كذلك ألهمية.
مشروع ضخم وكبير جدا وغادي يسهل واحد العدد ديال األمور،
أوال ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي ،غادي يسهل كذلك عملية العبور
على اإلخوان ديالنا القاطنين بأوروبا ،غادي يربط كذلك إفريقيا بأوروبا
بواحد املستوى عالي جدا سريع ،غادي نربحو الوقت ،غادي يسهل
كذلك ويساهم في قطاع ديال السياحة.
لكن ما جاء في الجواب ديالكم السيدة الوزيرة 30 ،سنة ،أواخر
الثمانينات واحنا في  2017هذه مدة كبيرة ،وأنا سبق لي وجلست مع
بعض املسؤولين اإلسبان تيقولوا على أن املغرب هو اللي مازال معطل
في القرار ديالو ،واش نديرو نفق؟ واش نديرو جسر؟ الجسر بطبيعة
الحال فيه في ( 800 )la profondeurمتر ،هذا صعيب باش تخرج.
واإلسبان كيقترحوا باش نديرو نفق ،وحتى في الكلفة املالية ناقص
بـ  %30من الكلفة ديال الجسر ،واإلسبان تيقولوا لك احنا إذا درنا
الجسر ضروري باش نديرو نفق فوق الجسر ألن كاين رياح قوية ،إذن
هذا مشروع كبيرومهم جدا.
الحكومة املغربية منذ تقريبا  25سنة البرامج ديال الحكومة ما
جاش فيهم هذا املشروع هذا ،ابغينا نعرفو واش غادي يكون هذا
املشروع وال ما غاديش يكون؟
املوارد املالية اإلسبان تيقولك عندهم املوارد املالية واجدين
فوق الطبلة ،كنستناو املغرب ،إذا أعطيونا الجواب السيدة الوزيرة،
والجواب يكون إجابة يمكن تقول ما كاينش ما كاينش.
شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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السيدة الوزيرة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
فيما يتعلق بالحل التقني قلت لك بأن غادي يكون نفق ،استقرت
الدراسات األولية اللي قاموا بها الخبراء بأنه غادي يكون نفق تحت
أر�ضي على غرار بحر املانش ،والنفق ديال املانش بقاو  50عام وهما في
الدراسات 50 ،عام وهما تيوجدوه ،ما�شي توجد يعني ما بين العشية
وضحاها.
واملغرب يبدي أهمية قصوى لهاذ املشروع واللي غادي يعطي دفعة
قوية لالندماج الجيو اقتصادي ما بين شمال وجنوب البحر األبيض
املتوسط والدراسات اآلن في صدد تحيين بعض املعطيات.
شكرا لك.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال اآلني الرابع موضوعه قطاع بيع وشراء السيارات املستعملة،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال،
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد محمد ريحان:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
السادة املستشارين املحترمين،
يعيش قطاع بيع وشراء السيارات املستعملة واقع مزري ،بل
فوضاوي أحيانا نتيجة الغموض واللبس الذي يكتنف عملية البيع
والشراء ،وهو األمر الذي يسفر من حين آلخر عن معامالت يشوبوها
النصب واالحتيال ،وبالتالي تضيع حقوق املستهلك وربما ترتكب جرائم
جسيمة ،جراء ذلك يزداد هذا الواقع قتامة في ظل غياب البنايات
واملعطيات الخاصة بكل السيارات من بين ماليين السيارات ،التي تكون
منها حظيرة السيارات الوطنية واستحالة اللجوء إليها إن كانت موجودة.
لذا ،نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن برنامجكم لتنظيم
هذا القطاع الحيوي؟
وهل تفكرون في إنشاء قاعدة معطيات وربطها بشبكة االنترنيت حتى
يتأتى للمتعامل اإلطالع على البيانات في سيارات خاصة تلك املرتبطة
بمكان شراءها أول مرة واملالك الذين تعاقبوا عليها وحوادث السير التي
قد تكون قد تعرضت لها ،وغيرها من املعلومات التي من شأنها أن تجعل
املستهلك على بيانات كافة املعطيات قبل القيام بعملية الشراء.
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والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،الكلمة لك لإلجابة على السؤال.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
السيد املستشار،
بالفعل هو أن هاذ القضية ديال بيع السيارات ما بين الشاري
واملشتري قد شابه بعض الشوائب ،يعني وتم الضبط العديد من حاالت
الغش واالحتيال والنصب بعض األحيان يعني التي تحول دون إبرام
هاذ االتفاقية ،ولكن ما يمكن أن نقول بأن تسجيل التعرضات على
انتقال امللكية ديال املركبات ما بين الشاري واملشتري يتم طبعا بطبيعة
الحال ،تبعا لطلبات السلطات املدينة للمالك ،يعني إما تيكون تعرض
ديال مديرية الضرائب املباشرة أو تعرض إلدارة الجمارك أو أوامر ديال
السلطات القضائية ،اللي تيكون فيه حكم يعني صدرليحول دون إتمام
هاذ العملية ديال البيع.
ولكن اللي يمكن نقول بأنه اآلن وزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك
واملاء تشتغل على رقمنة هاذ العمليات وتطوير اللجوء إلى (système
 ،)d’informationنظام معلوماتي اللي كيمكن لو يعطيك واحد املسار
ديال كل مركبة واش مركبة تعرضت لحادث السير أو مركبة يمكن
تكون مسروقة أو إلى آخره ،حتى نحمي ،أوال نقنن هذه العملية ونؤطرها
ونضبطها ونحمي سواء الشاري واملشتري من كل محاوالت الغش
واالحتيال.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد ريحان:
شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.
مختلف الضحايا واملعطيات التي تقدمت بالجواب على سؤال
الفريق االشتراكي الذي يكت�سي في الواقع أهمية كبيرة بل راهنية ،وأكدت
خصوصا إذا علمنا أن املجلس الحكومي األخير تدارس ضمن جدول
أعماله ضرورة التركيز على الجهد على التنزيل االستراتيجية الوطنية
للسالمة الطرقية للعشرية املقبلة.
نحن نعتقد كفريق اشتراكي أن املوضوع املثار في سؤالنا يستحق أن
يح�ضى باالعتبار الالزم في هذه اإلستراتيجية املرتقبة ،وذلك ألن الكثير
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من الحوادث السير املرهبة التي تشهدها طرقاتنا الوطنية لها عالقات
ببعض األحيان بالعشوائية والفو�ضى التي تميز سوق بيع السيارات
املستعملة.
كما أن هذا القطاع تظهر فيه أحيانا مفاجآت سيئة تصل إلى حد
التورط في شراء السيارات املسروقة املستعملة في ممارسات مشبوهة
في ظل غياب املعطيات وشحها بفضل عما يتسبب ذلك من إهدار
حقوق املستهلك التي يجب على البائع احترامها في إطار من الوضوح
والشفافية بين املتعاملين.
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السيد رئيس الجلسة:
أنا غادي نشوف.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
أنا راني متسامح ولكن غيرنتمنى ما تكون�شي سقط سهوا.

السيد رئيس الجلسة:
ال ال حا�شى وأنتم كلكم ..السؤال األول حول تطوير منظومة النقل
جاوبو عليها ،جاوبت عليها ،على أي.

كما يجب على الدولة اتخاذ التدابير الالزمة لصونها ولذلك فإننا
نطمح في الفريق االشتراكي في أن تعجل الحكومة بضبط وتنظيم هذا
القطاع الحيوي ،إيمانا يتضمن املساهمات اإليجابية ..في الدورة
االقتصادية الوطنية السيما عبر اعتماد اإلمكانيات الهائلة التي تتيحها
التكنولوجيا الحديثة كما عبرنا عن ذلك في السؤال املطروح من خالل...

السيد الرئيس ...سؤال ثاني موجه إلى السيد وزير التجهيز كان هو
تطويرمنظومة النقل أول سؤال.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكي السيدة الوزيرة فيما تبقى لك من الوقت.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
بطبيعة الحال السيد املستشار املحترم ،هو أننا نشاطركم الرأي
على ما جئتم به هو أن اإلستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية التي
قدمت أمام املجلس الحكومة أو أمام اللجنة املختصة التي ترأسها
رئيس الحكومة كانت من أهم محاورها هو ضبط وتقنين هذه العملية
ديال بيع وشراء وتأطيرها حتى نحد من العملية ديال النصب واالحتيال
التي يتعرض لها املواطنين عبر إنشاء نظام معلوماتي يضبط الحظيرة
ويضبط املسارديال كل مركبة مركبة ،من ناحية الحوادث اللي تعرضت
لها أو من ناحية الوضعية ديال القانونية ،أو من ناحية دون بطبيعة
الحال األمور اللي هي تتعلق باملالك ،يعني االسم ديالو وال الهوية ديالو
وال يكون فيها واحد النوع ديال التحفظ.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال اآلني الخامس موضوعه وضعية الطرق بجهة درعة
تافياللت ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم
السؤال .تفضل ،الكلمة لك السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
أستسمحكم إن قلت وربما قد أغفلتم أول سؤال موجه إلى السيد
وزيرالتجهيز ،السؤال األول رقم  1يا أستاذ السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:

الكلمة لكم السيد الوزيرتجاوبوني ،ولكن أنا ما دارهوش لي هنا.
السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم
الحكومة:
السؤال الذي طرحه الفريق االستقاللي...

السيد رئيس الجلسة:
على أي إذا كان كذلك غادي يكون غير خطأ ألنه امللف اللي عندي
اللي كنسير به الجلسة ما توضعش في محله إذا غادي نستدرك هذا
النسيان ،شكرا على تفهمكم.
تفضل الكلمة لكم.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
السيدة الوزيرة املحترمة،
إخواني أعضاء مجلس املستشارين املحترمين،
بالرغم من املجهود املبذول من طرف الحكومة للنهوض بوضعية
الطرق عموما ،فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة ومن خاللكم السيد
الوزير ،ما هي التدابير التي ستتخذونها لفك العزلة عن مدن وأقاليم
الجنوب الشرقي؟

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لك السيدة الوزيرة.
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السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
بالفعل التوزيع املجالي للبنيات التحتية يعد أهم العناصراألساسية
التي نشتغل عليها في بلورة السياسة الطرقية وبطبيعة الحال من أجل
فك العزلة وإعطاء دفعة قوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية،
ويمكن نقول بأن جهة درعة -تافياللت حضيت بعناية فائقة من طرف
الوزارة عبر اإلستراتجية الوطنية الطرقية ،بحيث أنه تتوفر حاليا على
 5400كلم ،منها تقريبا  3700كلم كلها معبأة وأكثر من  %62مصنفة
جيدة ،ألن املشكل ما�شي هو بناء الطرق ولكن انخفاض على الصيانة
وعلى الحالة الجيدة في هاذ الطرق.
ولتحسين هاذ الشبكة بطبيعة الحال رصدت الوزارة ما بين 2012
و 2016أكثرمن مليارو 600مليون درهم عبرإنجازالعديد من املشاريع،
املشاريع الطرقية ،ثم أيضا هناك عدة مشاريع في طور اإلنجاز بكلفة
مالية فاقت مليار و 400مليون درهم ،وأيضا استمرارا في تحسين
الشبكة الطرقية بالجهة ،تم برمجة سنة  2017يعني عدة مشاريع
بواحد الكلفة ديال املليار و 200مليون درهم ،يعني هاذ الجهة هاذ
تح�ضى بعناية فائقة طبيعة الحال نظرا للخصاص اللي كتعرفو على
مستوى البنية التحتية الطرقية ،وأظن بأن هنا أيضا املجلس الجهوي
بالخصوص مطالب انه يدخل كشريك أسا�سي ،ألن الوزارة بوحدها
واالعتمادات املرصودة للطرق غير كافية لسد كافة االحتياجات ،ألن
االحتياجات كبيرة جدا ،والبد من بحث عن إطار تعاقدي وتشاركي ما
بين كل الجهات حتى نرفع كل التحديات.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
السيدة الوزيرة،
غير ربما كيف ما قلت أنه جات في الكالم ديالكم أنه مليار و600
مليون اللي جات لهاذ املنطقة في ما يخص الطرق ،هي جات غيرفي هذاك
املقطع اللي كاين ما بين مراكش وورزازات ،ومن  2012إلى حدود اليوم
كاين واحد التعثر في هاذ الطريق هاذ ،إلى حدود اليوم كاين إشكاليات
كبيرة وكنطالبو السيد الوزير ،انه إصفط لجنة باش إشوف هذه
املشاكل اللي كتعيش هاذ الطريق.
كاين الطريق اللي ما بين دمنات-الغسات اللي عندها ( )l’étudeوحتى
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هي كذلك مبرمجة خصها تبرمج في هاذ الوقيتة ،كاين الطريق ما بين
امرزكان وورزازات ( )double voieما دارتش والفلوس ديالها موجودين
وكانوا عندكم ،السيدة الوزيرة ،في البرمجة ديال .2015
كذلك الطريق اللي ما بين الراشيدية ملكناس مبرمجة ،ولكن الطريق
باش مخدومة طريقة غير مقبولة وما كتليقش بهاذ املنطقة هاذ،
كنتمنوا أنكم ترجعو وتشوفو هاذ الطريقة باش تخدمات هاذ البالصة،
كنسمعوا بأنه دار واحد املجهود كبير ،فعال كاين مجهود ،ولكن مجهود
خصوا يتبعو واحد التتبع في ( )terrainهذا ثاني حاجة كما جاء على
اللسان ديالكم أنه خاص شركاء آخرين.
احنا تنقول لك بأنه كنا احنا األولين اللي مدينا اليدين ديالنا للسيد
الوزير ،آنذاك السيد الوزير سابقا في الجهة ديال درعة– تافياللت،
وتمكننا باش نرصدو واحد املبلغ كبير ،مهم على أساس أننا نسنيو معه
اتفاقية ،في األخير كنتفاجأوا أنه سنى تقريبا مع جهتين ال داعي لذكر
اإلسم ديالهم بصحتهم وبراحتهم ،ولكن احنا دائما كنبقوا في األخر
دائما ما كنفهموش عالش؟ احنا األولين اللي كان عندنا لقاء في تنغير
مع السيد الوزير ،وما تمكناش باش نلقاو نسنيو معه هاذ االتفاقية مع
العلم أن املنطقة كلها كتعيش مشاكل في الطرق ،وربما دزتي السيدة
الوزيرة ،وأنت كتشوفي املنطقة من خالل البرنامج ديال الوزارة ديالكم
ديال املاء ،وعرفت كيفاش دايرين الطرق.
كاين إشكال أخر ،أن ما بين تنغيروبني مالل كاينة واحد الطريق اللي
التوسيع ديالها كاين ( )l’étudeما دارتشاي ،وأكثر من ذا وذاك كتعرفي
بأن هاذ املنطقة عندها إشكالية ديال التساقطات الثلجية وبعض
الخطرات كتقطع ملدة خمسة أيام ،أربعة أيام ،واملواد الغذائية كتبقى
ما يمكنلهاش باش توصل لهاذ املناطق هاذي.
السيدة الوزيرة ،أناشدكم وأناشد الحكومة أن هاذ املنطقة بكل
صراحة وبدون مزايدات ،راه مازال ما خداتش حقها اللي يستاهلوا
هاذ الناس ،كنتمنى أن هاذ الصوت ديال هاذ الناس هذا يوصل لكم،
وكنتمنى من أن السي ـ ــد الوزير ،أنه يرسـ ــل للن ــاس عـ ــلى األق ــل اح ــنا ما
عنـ ــدنا ال ( )autorouteما تغانينا معكم ف ( )les portsوال (les ports de
 )plaisanceعلى األقل غيرالطريق تكون لهاذ الناس هاذو.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لك السيدة الوزيرة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،

عدد 3 - 32ناضمر 3مر 29(33م 29م )29

الجريدة الرسمية للبرملان

السيد الوزير شخصيا يحرص على تتبع كل األوراش ،يعني كينتقل
تقريبا كل مشروع مشروع ،في نهاية األسبوع ،انتقل ما بين تازة
والحسيمة وما بين الحسيمة وتطوان لإلطالع بنفسه على مدى تقدم
األوراش وعلى اإلكراهات اللي كاينة حاليا.
الجهة ديال درعة خاصها املزيد ،ولكن استثمرت فيها الوزارة العديد
من األوراش ،ليس فقط على مستوى الطرق املصنفة ،على مستوى
الطرق القروية ،هناك استثمارمهم جدا 3 ،د املليارونصف اللي رصدت
باألساس من أجل يعني التفاوت املجالي على مستوى الطرقية ،وهناك
أيضا توقيع عدة اتفاقيات على املستوى الجهوي ،راه ما يمكنش الوزارة
بوحدها تكون كشريك أسا�سي البد من البحث عن الشركاء ،كاينة
اتفاقيات اللي توقعت في السابق ،يمكن ما شملتش الجهة ديالكم،
ولكن  168اللي توقع اتفاقية وإذا كان هناك جهات أخرى لم تشملها
هذه االتفاقيات الوزارة مفتوحة على كل اإلطارات التعاقدية ،على كل
التشارك ،على كل الشركاء من أجل بلورة اتفاقية في هذا الشأن.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
واآلن سؤال آني آخر حول تطوير منظومة النقل ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من الفريق االستقاللي ،وأستسمح ألن األوراق
تخلطو ،شكرا ،تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
نحن نتعاون والخطأ وارد.
السيدة الوزيرة،
محظوظين احنا اللي بقات معنا السيدة الوزيرة بوحدها ،ألن كلهم
مشغولين إال احنا السادة البرملانيين نبقاو نساينو ما عندنا شغل احنا،
ألن كنأديو الواجب ،فاهلل يعاون السادة الوزراء والسيدات الوزيرات،
وكنتشرفوا بالحضور ديال الحكومة معنا مشخصة في السيدة املحترمة
والفاضلة املقتدرة السيدة الوزيرة.
السؤال ديال الطرق اللي حتى هو تم اإلجحاف عليه خطأ ،وكنعتذر
غيربالضحك تم تركه للمرتبة السادسة ،وهذا ال يضربقدرما أن الهدف
منو هو أننا كنثيرو االنتباه للحكومة املوقرة باش عساها أن تنهض بما
تعهدت به بخصوص الطرق ومدى أهميتها في التنمية ،في التواصل ،في
التطور ،في االقتصاد ،فماذا فعلتم السيدة الوزيرة؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
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الكلمة لك السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
املستشار الفاضل واملحترم ،كنشكركم على هذا السؤال اللي يمكن
نقول من أهم األوراش اإلستراتيجية التي اشتغلت عليها وزارة التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء هو تطويرمنظومة النقل من أجل املزيد من
املنافسة الشريفة ودعم االستثمار في هذا القطاع وخلق املبادرة الحرة
والحد من االحتكار اللي كان يشوب هذا القطاع في السابق وكان يخلف
مآ�سي عدة.
فيما يخص العديد من املقتضيات التي تم االعتماد عليها ،هو أوال
االعتماد على دفتر تحمالت واضح باألساس في النقل املدر�سي ونقل
املستخدمين ،باإلضافة إلى دفاترتحمالت من أجل النقل السياحي.
ثم بعد ذلك انتقلنا بأن التنقل ما بين املدن اللي كيشمل على
مستوى النقل العمومي أكثر من  %35ويهم باألساس الساكنة القروية
تم بلورة تصور شمولي ومندمج من أجل النهوض بهذا القطاع ،واللي
يعتمد باألساس على عدة دعامات ،أولها تأهيل الفاعلين في القطاع من
ناحية املواكبة ،من ناحية التكوين ،من ناحية التأطير ،ثم أيضا القيام
باإلصالح الهيكلي واملؤسساتي والرقي باإلطار التشريعي والقانوني حتى
يكون هناك قطاع منظم واضح تصادق عليه املؤسسات املختصة ،ثم
الحفاظ على املكتسبات بالخصوص الفئات الهشة والفئات االجتماعية
من ناحية كلفة التنقل ،إن كان هناك إصالح جيد ،ولكن دون أن يكون
له انعكاس على القدرة الشرائية للفئات الهشة والفئات االجتماعية،
ثم تأهيل البنيات التحتية بطبيعة الحال على مستوى الطرق وعلى
مستوى الصيانة ،ليشكل عائق على مستوى الحفاظ على الرصيف
الطرقي الحالي في الحالة الجيدة ديالو ،ألن يمكن لنا نبنيو طريق ،يمكن
لنا نستثمرو ولكن الرهان األسا�سي هو الحفاظ على الحالة الجيدة
للطرق ،ألن الطرق تعتبر بعض األحيان قاتلة ومسببة أكثر لحوادث
السير.
باإلضافة إلى تسوية الوضعية االجتماعية للعاملين ،بجانب هذا
التصور رافقه تطوير املنظومة التشريعية من خالل سن العديد من
القوانين سواء القانون ديال  16.99املنظم لقطاع نقل البضائع أو
قانون مدونة السيراللي صادقت عليها أيضا املؤسسة التشريعية.
كل هاذ الرزمانة ديال اإلجراءات من شأنها أنها ترقى بمنظومة
النقل وتحد بالخصوص من حوادث السير اللي تشكل يعني شبح لكافة
املغاربة وكافة األسراملغربية.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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الكلمة لكم السيد الرئيس في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
تنظن أن منظومة النقل مازال تنسعاو أو كنتمناو احنا املغاربة
باش تزيد تتطور ،ألن األسطول ،األسطول ديال العربات اللي كتتنقل
في الطرق ديالنا تنقولو أنها أضحت غير جاهزة نهائيا وغير مقبولة باش
تتجول في الطرقات ،كاين شوية دالعلل من الطرق ما مقداش ،وكاين
شوية العربات وصلت لواحد الدرجة اللي ما يمكنليهاش تواكب حركة
السير.
والزالنا نحن في الفريق االستقاللي ياما رددنا ونبهنا الحكومة فيما
يخص هذوك ( )les triporteursتيتجولوا بدون أرقام ،هاذيك 207
اللي هي إلى خرجت للبوادي راه ما يمكنلكش تتجول ،الطريق مفلسة
والعربات زعما ما يمكنلكش تطمئن على نفسك وأنت ما�شي في الطريق،
فاحنا كلنا خاصنا نتعاونو باش نحسنو الرؤية دبالدنا ال من الطرق
ديالها ،ال من العربات ديالها باش يمكن لنا نشوفواملغرب أحسن وما�شي
تحت الرعاية دسيدنا هللا ينصرو اللي تنتمناو نشوفوه يتقدم ويتطور
ويواكب تقدم الدول املتقدمة يوما عن يوم ،هللا املوفق والسالم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
في إطارالتعقيب فيما تبقى لك من الوقت.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد الرئيس.
بالفعل أشاطركم الرأي السيد املستشار فيما يخص الحالة
ديال حظيرة املركبات التي تشكل نقطة سوداء على مستوى السالمة
الطرقية ،ألن اآلن إن كان هناك �شي مجهود تيكون مجهود متبادل
سواء من طرف الحكومة أو من طرف الفاعلين في القطاع ،هو تجديد
هاذ الحظيرة والحد من االستعماالت ديال الحظيرة التي لم تعد يعني
صالحة لالستعمال.
لذلك ،كانت الوزارة انخرطت في السنة املالية  2014بحيث أنه
قدمت منحة خاصة من أجل تكسير العربات اللي ما بقاتش صالحة
لالستعمال وأعطت منحة جديدة من أجل تجديد هاذ الحظيرة ،يمكن
نقول بأن هاذ العملية عطات املردود ديالها وعطات بوادر ديال النجاح
ومطالبة أننا نجددوها ،لذلك الوزارة اآلن تشتغل على عقدة برنامج
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جديد ما بين الفاعلين من أجل أنها تم�شي في هاذ االتجاه.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة،
السؤال السابع موضوعه الحكامة في التدبيراملندمج للموارد املالية
ببالدنا.
سبقت السؤال ديال الرئيس.
السؤال السابع موضوعه الخصاص الفادح في املاء الشروب بجهة
العيون الساقية الحمراء ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
التجمع الوطني لألحرارلتقديم السؤال .تفضل.

املستشارالسيد محمد الرزمة:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السادة املستشارين املحترمين،
سؤالي ،السيدة الوزيرة :تعاني ساكنة العيون الساقية الحمراء،
وخصوصا مدينة طرفاية ،من خصاص كبير في املاء الشروب ،لذلك
أصبح من الالزم على الحكومة التدخل العاجل ملؤسساتها العمومية
لتوفيراملاء للساكنة بهذه الجهة الغالية.
وسؤالنا ،السيدة الوزيرة ،هي ما هي اإلجراءات املستعجلة التي
ستقوم بها لحل إشكالية نقص املاء بهذه الجهة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لك السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد املستشار.
بالفعل املناطق الجنوبية راه تتعرفوها السادة املستشارون
تساقطات أقل ب  50ميليمتر في السنة ،خصاص مهول على مستوى
املوارد املائية املتاحة ،ما كيبقى لنا إال حل وحيد هو التوجه للبحر
وتطويرالتكنولوجيا ديال تحلية مياه البحر.
استثمر العديد ،يعني منذ السبعينات منذ استقالل هذه األقاليم
يعني على مستوى املحطات ديال التحلية ،ولكن هذه األقاليم كتعرف
واحد الطفرة تنموية وعمرانية كبيرة جدا ،مطالبين باش نواكبو هذه
الطفرة على مستوى توسيع هذه املحطات ديال التحلية ،املحطة ديال
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العيون  300لتر في الثانية لم تعد كافية ،هناك مشروع ضخم أيضا
 300لتر في الثانية من أجل تثنية القدرة اإلنتاجية ديال هذه املحطة،
ولكن تنعرفوا بأن التكنولوجيا ديال التحلية هي تكنولوجيا مستوردة،
ال نتوفر على مقاوالت وطنية اللي كيمكنها تشتغل في هذا املجال،
وبالتالي تتكون طلبات العروض طلبات دولية ،كيجيونا شركات دولية
اللي استثمروا في هاذ ال�شي ،وهاذ ال�شي فيه واحد النوع ديال املساطر
نوعا ما معقدة ،ولكن كنحاولوا ما أمكن نواكبو هذا النمو الديموغرافي
والنمو العمراني على مستوى البنيات التحتية املائية.
طرفاية اللي تحدث عليها بالفعل كتعرف خصاص وتعرف
بالخصوص في فصل الصيف وفي فترات الذروة اللي كينتج عليها
بعض االضطرابات على مستوى التزويد باملاء الصالح للشرب ،ولكن
هناك مشروع جد مهم هو محطة لتحلية مياه البحر اللي غادي تعزز
املنظومة اللي موجودة حاليا ب  15لتر في الثانية ،تقوية أيضا القدرة
ديال التخزين على مستوى الخزانات ديال املياه وعلى مستوى أيضا
شبكة التوزيع.
املشروع هو في مراحل جد متقدمة ويمكن نقول بأنه سوف يرى
النور إن شاء هللا في الشهور املقبلة.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيد املستشار.

املستشارالسيد محمد الرزمة:
شكرا السيدة الوزيرة.
احنا تنعرفو املجهودات اللي تتقوم بها الدولة ،والحمد هلل على
البرنامج التنموي اللي سهر عليه صاحب الجاللة ،هو اللي حل املشكل
الكبير اللي كانت كتعاني منه مدينة العيون ،رغم أننا تنعرفوا التكلفة
ديال هذه املياه ،ولكن مدينة طرفاية في وجهة نظري أنا لحد الساعة ما
زال ما فيها حل.
ولكن بما أنك تقدمت ،السيدة الوزيرة ،وشرحت بأنكم واعيين
باملشكل ديال مدينة طرفاية ،أحنا تنشكركم على أنكم تعجلوا
منو إن شاء هللا الرحمن الرحيم لفك املشكل على الساكنة ،ألنها في
بعض األوقات راه تتم�شي تشري املاء املعدني اللي كتحل به املشاكل
والحاجيات اليومية.
شكرا السيدة الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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الكلمة لك إذا ابغيتي السيدة الوزيرة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
كنتقاسم معك نفس االنطباع على ضرورة التسريع ديال هاذ
املشروع ديال طرفاية ،ولكن املكتب استثمرالكثيرعلى مستوى املحطة
ديال العيون ،على مستوى أيضا بوجدور اآلن اللي ما بقاش فيها مشكل
ديال املاء الصالح للشرب ،نتمناو أن طرفاية إن شاء هللا حتى هي تاخذ
حقها في قدرة املاء الصالح للشرب.
شكرا لك السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثامن واألخير ،موضوعه التخفيف من حدة الفوارق
الجهوية على مستوى البنية التحتية الطرقية ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستشارالسيد عادل البراكات:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخواني وأخواتي املستشارين واملستشارات،
في الوقت الذي تشهد العديد من املناطق طفرة نوعية في مجال
املواصالت من طرق سيارة وسكك حديدية وغيرها ،الزالت مناطق أخرى
تعاني جراء عدم تمكنها من بنية تحتية طرقية في مستوى انتظارات
ساكنتها ،مما عمق العجزوعدم التكافؤ بين مختلف جهات اململكة.
سؤالنا ،السيدة الوزيرة ،عن إستراتيجية وزارتكم لضمان التوزيع
العادل ملشاريع البنيات التحتية الطرقية؟
وما الذي ستقومون به من أجل تحسين الشبكة الطرقية في املناطق
القروية التي الزالت تعرف خصاصا في هذا املجال؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لك السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشارعلى هذا السؤال.
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بالفعل إن كان هناك عنصر نعتمد عليه في بلورة اإلستراتيجية
الطرقية هو عنصر التوزيع املجالي للبنية التحتية والربط ما بين هذا
التوزيع املجالي العادل الذي نحرص في مجمله أن يكون عادل وما بين
الجدوى االقتصادية واالجتماعية والبيئية أيضا لكل هذه املشاريع،
لذلك تعتمد اإلستراتيجية الطرقية باألساس على.
أوال ،صيانة الطرق كما تحدثت وتدبيرالشبكة الطرقية املصنفة؛
تطويروإحداث أيضا الطرق السيارة والطرق السريعة باإلضافة إلى
تطوير وتدعيم برنامج الطرق القروية اللي أيضا استثمرت فيه الوزارة
الكثير ،والزال هناك نقص أيضا في بعض املناطق.
وتحرص الوزارة أيضا على توزيع االستثمارات بطريقة منصفة تروم
اإلنصاف املجالي والترابي ،ولكن هذا ال يسائلنا فقط كقطاع حكومي،
يساءل أيضا مجالس الجهوية ،أخص بالذكراملجالس الجهوية البد أن
تتملك اختصاصاتها بحكم القانون التنظيمي للجهات ،وأن تدخل في
شراكة مع هاذ الوزارة حتى نستطيع رفع كل التحديات ونؤهل كل هاذ
الجهات التي الزال فيها نقص على مستوى البنية التحتية الطرقية.
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السيدة الوزيرة،
كنعطيك على سبيل املثال كانت زيارة ملكية لصاحب الجاللة 2014
إلقليم أزيالل ،وعطا تعليماته السامية آنذاك للوزيرين في الداخلية،
ال�سي حصاد وال�سي الضريس باش يديروا واحد الزيارة تفقدية لبعض
الجماعات اللي فقيرة ،جماعات اللي ،السيدة الوزيرة ،يصعب عليهم
الولوج للصحة ،الولوج للتعليم ،الولوج لألسواق املجاورة ،وقادوا
تقرير ،السيدة الوزيرة وجا خطاب ديال صاحب الجاللة اللي تيأكد
على تنمية العالم القروي ،وجا وتم إنشاء صندوق ديال تنمية العالم
القروي.
ولكن ،السيدة الوزيرة ،أحنا اآلن في  2017وذاك  3سنوات ديال
اإلنجاز ،دياالش اإلنجاز ،السيدة الوزيرة؟
راه خاص هاذ املشاريع تخرج لحيز الوجود خاص الناس يخدموا،
خاص االقتصاد ديال املراكز الناشئة تخدم ،راه هذا هو اللي تيسبب
االحتقان وتيسبب االحتجاجات ،السيدة الوزيرة ،في الشارع وتيسبب..
خاص الوزارة تفتح آفاق لهاذ املناطق القروية.
ونقول لك ،السيدة الوزيرة ،عندنا احنا بغيتك تسجلي ،السيدة
الوزيرة ،أن هذا السؤال سبق ليا وطرحناه على السيد الوزير ديال
التجهيزوما خداهش بعين االعتبار ،السيدة الوزيرة ،خرج من هنا ورمى
هاذ السؤال.

شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
في إطارالتعقيب الكلمة لكم السيد املستشار .تفضل.

املستشارالسيد عادل البراكات:
شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم.
احنا ،السيدة الوزيرة ،احنا متفقين معك احنا نديرو ( )TGV3ما
كاين مشكل ،نديرو املوانئ ،نديرو املطارات ،نديرو ()les autoroutes
ما كاين مشكل.
ولكن نصيب العالم القروي من هاذ التنمية ديال بالدنا ،السيدة
الوزيرة ،مناصب الجهوية من هاذ التنمية ديالنا السيدة الوزيرة،
الفوارق االجتماعية كبيرة بين العالم القروي والعالم الحضري.
السيدة الوزيرة،
نعطيك على سبيل املثال جهة بني مالل خنيفرة وخاصة إقليمي
أزيالل وخنيفرة ،راه خصك تعرف ،السيدة الوزيرة ،هاذ املناطق هاذ
اإلقليمين بجوج راه تيعيشو مشاكل عدة ،راه مسالك طرقية صعبة،
راه خاص الوزارة تدخل وتفتح املسالك الطرقية لهاذ الناس باش أنهم
يولجوا حتى هما واالنفتاح للطرق الرئيسية واالنفتاح لألسواق املجاورة
بهاذ األقاليم.

احنا تنعرفو املصداقية ديالك ،السيدة الوزيرة ،وتنعرفو الكفاءة
ديالك بغيناك تبلغي ،السيدة الوزيرة ،هاذ الرسالة بحذافيرها للسيد
وزيرالتجهيز.
عندنا ،السيدة الوزيرة ،واحد  3داملحاور في إقليم أزيالل ،الطريق
الجهوية رقم  302الرابطة بين تيلوكيت عبرزاوية أحنصال ومركزتابنت
أيت بوكماز ،هذا واحد الخط ،السيدة الوزيرة )il est très riche( ،من
الناحية السياحية ديالو ،خصنا نشجعو البنيات السياحية تما باش
تحرك االقتصاد ديال املنطقة ،ولكن بدون طريق ،السيدة الوزيرة ،راه
ما غنشجعو حتى حاجة ،وعندنا الطريق الجهوية ...306

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم ،شكرا السيد املستشار املحترم،
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة لك السيدة الوزيرة ،شكرا السيد املستشار.

املستشارالسيد عادل البراكات:
غيردقيقة وحدة ،باش نبلغ الرسالة كما هو...
ونزيدك ،السيدة الوزيرة ،هللا يخليك ،الطريق الرابطة بين الطريق
الجهوية  302والطريق الجهوية  306عبر مركز تباروشت ،الطريق هذه
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الجريدة الرسمية للبرملان

اللي تهيأت ولكن الشعاب ديالها ،السيدة الوزيرة ،دائما محبوسة هاذ
الطريق ،وكذلك قنطرة في مدخل جماعة تاكلفت ،السيدة الوزيرة،
جماعة تاكلفت هاذ القنطرة خصها تدار قنطرة في مستوى تطلعات
الساكنة.
وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،الكلمة لك.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ،مكلفة باملاء:
سأبلغ بأمانة كل هاذ األمور للسيد الوزير ولكن نبغي نقول بأنني
أشاطركم الرأي وأتقاسم معكم هذا الغبن بالخصوص بالساكنة
القروي ــة بأن الخصاص هو خصاص كبيرومهول.
واالنتظارات هي انتظارات كبيرة ،ولكن تم إنجاز هناك تقدم،
هناك عدة أمور اللي أنجزت ،هناك ساكنة قروية فكت عليها العزلة،
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وهناك أيضا أطفال تمدرسوا ونساء أصبحن يعني تيمشيو حتى هما
للمستشفيات.
غيرعلى مستوى الطرق القروية استثمرت الوزارة تقريبا  ،31هناك
مشروع ديال  31مليار درهم ساهمت فيه الوزارة ب  17مليار درهم،
واللي هم باألساس تقريبا إنجاز 22ألف كيلومتر ،هاذ الكيلومترات كلها
في الطرق القروية.
املشاريع اللي هي في طور االنجاز تقريبا  8000كيلومتر منها 180
منشأة فنية ،الكلفة اإلجمالية  8كيلومتر ،األقاليم املستفيدة 73
إقليم 859 ،جماعة 7761 ،دوار ،يعني هناك تقدم وهناك أوراش في
طور اإلنجاز ،وخاصنا املزيد إن شاء هللا بتعاون وتضافرجهود الجميع.
شكرا لكم السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،أشكرك على مساهمتك املمتازة والقيمة
والناجحة في هذه الجلسة.
ورفعت الجلسة ،شكرا.

