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يف تعقيب الفريق الحركي بمجلس النواب حول «الجهود املبذولة لتعزيز الحكامة االمنية»

األخ فضيلي يدعو إلى تنزيل مبادرة جاللة امللك املتعلقة بالسياسة
اجلديدة للهجرة عبر مشروع قانون يالمس الظاهرة
الرباط /صليحة بجراف
دعا األخ محمد فضيلي عضو الفريق احلركي مبجلس النواب أول أمس اإلثنني بالرباط
احلكومة إلى تنزيل مبادرة جاللة امللك العمالقة املتعلقة بالسياسة اجلديدة للهجرة من
مختلف جوانبها.
وقال األخ فضيلي في إطار تعقيبه على سؤال محوري حول «الوضعية األمنية باملغرب
مبجلس النواب» موجه لنور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية ،إن العديد
من مناطق اململكة تعرف خصاصا على مستوى املوارد البشرية األمنية السيما األقاليم
املستحدثة واملناطق احلدودية».
األخ فضيلي ،الذي توقف عند املجهودات املبذولة على مستوى تعزيز احلكامة األمنية،
ومحاربة اجلرمية ،أردف قائال« :إن هذه املجهودات غير كافية ،ال سيما في ظل تطور
أشكال اجلرائم التي أصبحت متفشية في املجتمع املغربي» ،مضيفا أن هناك بزوغ بوادر
للجرمية املنظمة ،باإلضافة إلى استفحال جرائم ذات عالقة بتزايد مظاهر الفقر ،وانتشار
استهالك املخدرات على نطاق واسع.
األخ فضيلي ،الذي ربط القضاء على اجلرمية باالهتمام باإلنسان واحلفاظ على القيم
املغربية بالدرجة األولى ،عالوة على القضاء على األسباب التي تؤدي إلى ارتكاب اجلرائم،
كاملخدرات وتفشي صناعة األسلحة البيضاء كالسيوف والسواطر ،أشار أيضا إلى أن
ظاهرة اجلرمية ترتبط أيضا بالهجرة  ،كالهجرة الداخلية من البوادي إلى املدن ،وباقي
أنواع الهجرة.
و خلص عضو الفريق احلركي مبجلس النواب إلى تثمني املجهودات التي يبذلها نساء
ورجال األمن الوطني وكذا الدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية والسلطات
العمومية الذين يعملون ليال نهار من أجل محاربة اجلرمية واستثباب األمن رغم أن هذه
الفئات تعيش حتت الضغط .

تصوير :البوطهري

األخت الكحيل تكشف استراتيجية وزارة الدولة املكلفة باإلسكان
«استفادة الطبقات الفقرية من
السكن الالئق»
قالت األخ��ت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة
املكلفة باإلسكان أول أمس بالرباط ،إن الفئات
املستهدفة من الدعم هي ساكني دور الصفيح
والدور اآليلة للسقوط واألحياء غير قانونية.
اوض�ح��ت األخ��ت الكحيل ف��ي ج��واب حول
«اس��ت��ف��ادة ال �ط �ب �ق��ات ال �ف �ق �ي��رة م��ن السكن
الالئق» ،تقدم به فريق األصالة واملعاصرة
مبجلس ال�ن��واب أن ال��دع��م املخصص لهذه
الفئات هونوعان  ،دعم مباشر لفائدة األسر
املعنية عبر دعم البرامج الهادفة الى حتسني
ظ��روف سكن ه��ذه الفئة وآخ��ر غير مباشر
لفائدة املؤسسات العمومية املكلفة بإجناز
هذه البرامج من خالل توفير عرض سكني
يتالءم واإلمكانيات املادية لألسر الفقيرة مع
إعفاء املستفيدين من الضريبة على القيمة
املضافة ،ومنح حتفيزات جبائية للمنعشني
العقاريني اخل��واص وتوفير العقار الالزم
بأثمنة تفضيلية مع تسهيل منح القروض

قائلة « م��ن أج��ل اإلس ��راع واألج ��رة مت عقد
اجتماع تنسيقي مع املتدخلني املعنيني على
مستوى اجلهة بتاريخ  24نونبر .»2017

البنكية.

«التأهيل الحضري»
وب �خ �ص��وص ج��واب �ه��ا ع��ن س� ��ؤال شفوي
املتعلق «بالتأهيل احلضري» ال��ذي تقدم به
ال�ف��ري��ق االس�ت�ق�لال��ي مبجلس ال �ن��واب نفت
ك��ات�ب��ة ال��دول��ة امل�ك�ل�ف��ة ب��اإلس �ك��ان أن يكون
هناك أي إقصاء ملنطقة على أخ��رة ،قائلة:
«ن �ح��ن نشتغل مبنطق اإلدم� ��اج والعدالة
واملجالية»،مشيرة إلى املناطق التي شملها
التأهيل كتأهيل مدينة خنيفرة2015-2013
(ت .إجمالية 17م.د) وإعادة تأهيل وهيكلة
تسعة ( )09مراكز قروية (تغسلني-بومية-
أك� �ل� �م ��وس-م ��والي ب��وع��زة-ب��وح �س��وس��ن-
كروشـــن-القـــباب-لينـــدة-آيــتإسحاق)( ت.
إجمالية 59,6م.د ) وتأهيل األحياء الناقصة
ال�ت�ج�ه�ي��ز ب �ك��ل م��ن خ �ن �ي �ف��رة وم���ري���رت(ت.
إجمالية 75م.د) .
وذكرت أن ال��وزارة أبرمت اتفاقية مع جهة
بني مالل–خنيفرة في ماي  ،2016ستستفيد
منها  20جماعة ترابية تابعة إلقليم خنيفرة،

«االهتمام بالخصوصيات
الجهوية واملحلية»
وفي معرض جوابها عن سؤال شفوي حول
«م ��دى االه �ت �م��ام ب��اخل�ص��وص�ي��ات اجلهوية
واحمللية في مجال التعمير» تقدم به فريق
األصالة واملعاصرة مبجلس النواب ،ذكرت
ك��ات�ب��ة ال��دول��ة امل�ك�ل�ف��ة ب��اإلس �ك��ان بأهداف
مختلف البرامج املنجزة من طرف الوزارة،
قائلة« :إنها تتوخى تثمني وتعزيز الهوية
اخل �ص��وص �ي��ة اجل �ه��وي��ة واحمل �ل �ي��ة السيما
ال �ق��ان��ون التنظيمي ل�ل�ج�ه��ات ،» 14-111
مضيفة أن ال��وزارة تشتغل وفق مقتضيات
القانون التنظيمي للجهات ،الذي يحدد دور
اجلهات في إعداد التصاميم اجلهوية إلعداد
التراب وفق توجهات السياسة العمومية في
هذا املجال على الصعيد الوطني .

مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانني يوافق مبوجبها
على  8اتفاقيات ثنائية وثالثة متعددة األطراف
صادق مجلس النواب ،مساء أول أمس االثنني ،باإلجماع،
على عدد من مشاريع القوانني التي وافق مبوجبها على 8
اتفاقيات ثنائية وثالثة متعددة األطراف وقعها املغرب مع
عدة بلدان.
وهكذا ،صادق املجلس على مشروع قانون يوافق مبوجبه
على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية ،املوقع مبوسكو في 15
مارس  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا
االحتادية ،وعلى مشروع قانون يوافق مبوجبه على االتفاقية
في ميدان تسليم املجرمني ،املوقعة مبوسكو في  15مارس
 2016بني اململكة املغربية وروسيا االحتادية.
كما صادق على مشروع قانون يوافق مبوجبه على االتفاق
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في مجال النقل البحري ،املوقع بالرباط في سبتمبر 2016
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اليونانية،
وعلى مشروع قانون يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون
في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي ،املوقع بالرباط
في  8سبتمبر  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
اجلمهورية اليونانية ،وعلى مشروع قانون يوافق مبوجبه
على االت�ف��اق ح��ول املساعدة اإلداري ��ة املتبادلة في املجال
اجلمركي ،املوقع ببروكسيل في  14يوليو  2016بني اململكة
املغربية ومملكة األراض ��ي املنخفضة ،فضال عن مشروع
ق��ان��ون ي��واف��ق مبوجبه على ات�ف��اق ال�ت�ع��اون ب�ش��أن األمن
الداخلي ،املوقع بلشبونة في  20أبريل  2015بني اململكة
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املغربية واجلمهورية البرتغالية.
على مستوى الفضاء العربي ،صادق مجلس النواب على
مشروع قانون يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في
مجاالت النفط والغاز والكهرباء والطاقة املتجددة وكفاءة
استخدام الطاقة ،املوقعة بالدوحة في  5أبريل  2016بني
وزارة الطاقة واملعادن وامل��اء والبيئة في اململكة املغربية
ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ،وعلى مشروع قانون
يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
املوقعة بالدوحة ف��ي  5أب��ري��ل  2016ب�ين حكومة اململكة
املغربية وحكومة دولة قطر.
أم��ا على املستوى املتعدد األط ��راف ،فصادق أيضا على
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مشروع قانون يوافق مبوجبه على النظام األساسي ألفريقيا
 – 50متويل املشاريع وأفريقيا  - 50تنمية املشاريع  ،املوقع
بالدار البيضاء في  29يوليوز  ، 2015على مشروع قانون
يوافق مبوجبه على االتفاق بني اململكة املغربية وإفريقيا
( 50إفريقيا  50-متويل املشاريع وأفريقيا  – 50تنمية
املشاريع) بشأن إنشاء املقر االجتماعي إلفريقيا  50فوق تراب
اململكة املغربية ،املوقع بالدار البيضاء في  29يوليو ،2015
باإلضافة إلى مشروع قانون يوافق مبوجبه على االتفاق
املنشئ للمركز الدولي لتطبيق احلد من االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهورها (إسيريد) ،املوقع بباريس في
 10ديسمبر . 2015
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