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 الثانية والعشرين محضر الجلسة
 

أبريل  31)ه  3211مجادى األوىل  42االثنني :  التاريخ
4134 .) 
 .السيد حممد يتيم النائب األول لرئيس جملس النواب :  الرئاسة

ثالث ساعات وأربعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة :  التوقيت
 الثانية زواال والدقيقة الثانية والثالثني

ة املتعلقة بالقطاعات هيمناقشة األسئلة الشف:  معاالجدول األ
  :(آنية 7سؤاال 11) احلكومية التالية
 الصحة. 
 العدل واحلريات. 
 التضامن واملرأة. 
 الطاقة واملعادن. 
 الصناعة والتجارة. 
 الشؤون اخلارجية. 
 السكىن والتعمري. 
 االتصال. 
 العالقات مع الربملان. 
 الثقافة. 

 
 :الجلسة السيد محاد يتيم رئيس

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الوزير الاحترم،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
من الدستور، وعمال مبقتضيات  311طبقا للفصل 

النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 

ويتضمن جدول األعمال اليوم . الشفهية ملراقبة العمل احلكومي
 .موزعة على قطاعات خمتلفةثالثني سؤاال 

اآلن، أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت 
 .الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا

  :السيد معبد اللطيف بروحو أمين الاجلس
 شكرا السيد الرئيس،

توصلت رئاسة جملس النواب بقرارات صادرة عن اجمللس   
ويتعلق األمر بالقرار الدستوري بشأن بعض املنازعات االنتخابية، 

، يقضي بأن 4134مارس  41الصادر بتاريخ  021/34رقم 
طلب السادة حممد لشكر وعبد اهلل بن األشكر وخالد أبوبل 

مساعف يف االقرتاع  الرامي إىل إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم
بالدائرة االنتخابية احمللية  4133نونرب  42الذي أجري يف 

م شتوكة أيت باها وأعلن على إثره انتخاب شتوكة أيت باها بإقلي
السادة سعيد ضور وحممد لشكر وعبد الرحيم مساعف أعضاء 

 مبجلس النواب صار غري ذي موضوع؛
أبريل  31الصادر بتاريخ  023/34القرار الثاين رقم 

يقضي بعدم قبول طلب السيد عبد العزيز أفتايت الرامي  4134
بعوين عضوا مبجلس النواب  إىل إلغاء انتخاب السيد عبد النيب

بالدائرة  4133نونرب  42على إثر االقرتاع الذي أجري يف 
 أجناد عمالة وجدة أجناد؛-االنتخابية احمللية وجدة

 4134أبريل  33الصادر بتاريخ  021/34القرار رقم 
يقضي برفض طلب السيد حممد بنعطية الرامي إىل إلغاء نتيجة 

بالدائرة االنتخابية سال  4133 نونرب 42االقرتاع الذي أجري يف 
اجلديدة عمالة سال وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد القادر 

 اعمارة واخلليفي قدادرة وعمر السنتيسي أعضاء مبجلس النواب؛
 4134أبريل  34الصادر بتاريخ  022/34القرار رقم 

يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد موالي علي الرزكيين 
إلغاء انتخاب السيدين محيد البهجة وعبد اللطيف  الرامي إىل
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 42وهيب عضوين مبجلس النواب يف االقرتاع الذي أجري يوم 
بالدائرة االنتخابية احمللية تارودانت الشمالية بإقليم  4133نونرب 

تارودانت وأعلن على إثره انتخاب السادة محيد البهجة وعبد 
 جلس النواب؛اللطيف وهيب واحلبيب البوبكراوي أعضاء مب

 4134أبريل  34الصادر بتاريخ  022/34القرار رقم 
يشهد على السيد موالي عبد العزيز العلوي احلافظي بتنازله عن 
طلبه الرامي إىل إلغاء انتخاب السيد حممد املريي عضوا مبجلس 

بالدائرة  4133نونرب  42النواب يف االقرتاع الذي أجري يوم 
إقليم بوملان وأعلن على إثره انتخاب  االنتخابية احمللية بوملان

السادة حمند العنصر وحممد املريي ورشيد محوين أعضاء مبجلس 
 .النواب

كما توصلت رئاسة جملس النواب برسالة من النائب 
خالد أدنون من فريق األصالة واملعاصرة يعلن فيها استقالته من 

 .4131-4133عضوية جملس النواب عن الوالية التشريعية 
ا توصلت رئاسة جملس النواب بعدد من األسئلة كم

أبريل  31إىل  4134فرباير  43الشفوية والكتابية من تاريخ 
سؤاال   222سؤاال شفويا و 173، ويتعلق األمر ب 4134

 .كتابيا، كما مت حتويل سبعة أسئلة شفوية إىل أسئلة كتابية
باملقابل، توصلت رئاسة جملس النواب يف الفرتة الفاصلة 

الدورتني مبجموعة من مقرتحات القوانني ومشاريع القوانني،  بني
يتعلق األمر مبقرتح قانون يتعلق بانتخاب أعضاء جمالس 
اجلماعات الرتابية تقدم به فريق االحتاد الدستوري، ومقرتح قانون 
متعلق جببايات اجلماعات احمللية تقدم به الفريق االشرتاكي، كما 

ن، تتم إحالة مجيع مقرتحات توصلت بسبعة عشر مشروع قانو 
شكرا . ومشاريع القوانني على اللجان املعنية من أجل الدراسة

 .السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 شكرا السيد األمين،

 حضرات السيدات والسادة النواب،
نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفوية املدرجة جبدول 

سؤال متعلق السؤال األول . أعمالنا، ونستهلها بقطاع الصحة
باخلصاص يف األطر الطبية والتمريضية للفريق احلركي، فليتفضل 

 .واضع السؤال مشكورا
 :النائب السيد معادل السبامعي

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 اإلخوان واألخوات النواب الاحترمون،
السيد الوزير، ال جيادل أحد يف قيمة وأمهية اجملهودات 

ليت تبذهلا وزارتكم على مستوى تقريب اخلدمات الصحية من ا
يف إطار مد جسور . املواطنني بالفعالية والنجاعة املطلوبتني

التعاون اليت تربط بني املؤسستني التشريعية والتنفيذية، واليت تفرض 
نقل مهوم الساكنة احمللية إىل موقع املسؤولية والقرار، نود لفت نظر 

اص الذي تعاين منه بعض املستشفيات سيادتكم إىل اخلص
الوطنية ببعض املناطق بالنسبة لألطر الطبية والتمريضية، سواء 
العامة أو اخلاصة منها، ومن ضمن هذه املستشفيات املستشفى 
اإلقليمي آلسفي، الذي يفتقر إىل ختصصات طبية وجتهيزات 
باألمهية مبا كان، األمر الذي يشكل معاناة حقيقة بالنسبة 

 . ساكنةلل
لذا، نسائلكم السيد الوزير عن السبل اليت أعدهتا 
وزارتكم لعالج هذه املعضلة اليت هتم اخلصاص يف األطر الطبية 
املتخصصة على املستوى الوطين بصفة عامة وبإقليم آسفي بصفة 

 .خاصة؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
 :زير الصحةالسيد الحسين الوردي و 
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 شكرا السيد الرئيس الاحترم،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

يف البداية، أشكر الفريق احلركي على سؤاله الذي يتعلق 
بأحد أهم عناصر جناح أي عمل يف اجملال الصحي، وهو ذلك 

 . املرتبط باألطر الطبية والتمريضية
بات ويف هذا الباب، فإن وزارة الصحة تتعامل مع متطل

املواطنات واملواطنني يف احلق يف العالج عرب توفري املوارد البشرية 
الضرورية يف خمتلف التخصصات مبختلف جهات اململكة، وهذا 
ما يتجسد من خالل اجملهودات املبذولة لتدارك اخلصاص املسجل 

 4131خبصوص األطباء االختصاصيني، حيث مت خالل سنة 
طبيبا اختصاصيا، يف  412ب  تعزيز املنظومة الصحية الوطنية

 422الرفع من هذا العدد إىل  4133حني مت خالل سنة 
 . طبيبا اختصاصيا

أما بالنسبة إلقليم آسفي فلم يستثن من هذا اجملهود، إذ 
منصبا من  31هبذا اإلقليم  4131بلغ عدد التوظيفات سنة 

ختصيص  4133بينهم أربعة أطباء اختصاصيني، كما مت سنة 
من األطر اإلدارية والطبية هلذا اإلقليم، وجاءت موزعة  منصبا  32

طبيب عام واحد، ثالثة أطباء اختصاصيني،أربعة : كالتايل
وبالتايل أصبح إقليم آسفي بعد . ممرضني، ستة أطر إدارية وتقنية

تدعيمه هبذه املناصب واألطر يتوفر على موارد بشرية مهمة يبلغ 
طبية واإلدارية موزعة على من األطر الطبية وشبه ال 001عددها 

طبيب  17طبيب عام،  23كاين يف آسفي : الشكل التايل
ممرض يف  212صيادلة،  1جراحي أسنان،  2اختصاصي، 

 . إطار إداري وتقين 321خمتلف التخصصات، 
ويف األخري، وجب التأكيد على أن الوزارة، يف إطار 

مع عملها اهلادف لتقوية العرض الصحي ببالدنا، وانسجاما 
الربنامج احلكومي، ستعمل على متكني املنظومة الصحية الوطنية 
من لعب أدوارها األساسية يف التكفل الطيب اجليد للجميع، مع 

واعتمادا على املقاربة التشاركية . ضمان عرض صحي ترايب عادي
اليت حددهتا الوزارة كوسيلة لتخطي اخلصاص يف األطر الصحية، 

ار برنامج عملها من وضع إسرتاتيجية فإن الوزارة ستتمكن يف إط
واضحة املعامل للحد من االختالالت احلالية فيما خيص التوزيع 
واالنتشار والتكوين ملواردها البشرية، وذلك حسب التوصيات اليت 
ستتمخض عن املناظرة الوطنية للصحة املزمع تنظيمها يف القريب 

 .العاجل، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

التعقيب للسيد النائب أو أحد . وزيرشكرا للسيد ال
 .السادة النواب من الفريق احلركي
 :النائب السيد معادل السبامعي

 شكرا السيد الرئيس،
أود، اهلل خيليك السيد الرئيس، غري نشكر صاحب 
اجلاللة واحلكومة من خالل السيد الوزير على اجملهودات اللي 

طبية بذلوها من أجل التنزيل ديال نظام املساعدة ال
"RAMED " اللي غادي يعاونا بزاف يف املغرب باش إن

لكن السيد . شاء اهلل نطورو الصحة والقطاع الصحي باملغرب
مبادرة يعين مزيانة، لكن " RAMED"الوزير اهلل خيليك، 

املواطن تعود على الرشوة واحملسوبية فبزاف ديال املستشفيات، 
يف " RAMED"فمثال ما كنشوفوش لو جدوى ديال 

املستشفى ديال آسفي، ألن الطبيب اجلراح مثال داير تعريفة 
وال  3211درهم، إيال ما عندكش  4111وال  3211
درهم ما ميكنش لك باش تقوم بالعملية أو سري خذ  4111

أشهر باش يتم التطبيب ديالك، هذا  2أشهر وال  2املوعد ديال 
 . بالنسبة لظاهرة الرشوة واحملسوبية
آسفي كنشوفو بأنه يعيش ملا  وفيما خيص مستشفى

يقارب السنتني بدون مدير، وأنتم تعرفون السيد الوزير األمهية 
ديال اإلدارة يف تسيري مثل هذه القطاعات احلساسة، مما أدى بأن 
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األطباء دبا كيديروا التناوب بيناهتم، كاين األطباء ديال 
Gastronomie    كيديروا التناوب بيناهتم، كل واحد كيخدم

وع وكرييح جوج د األسابيع، واخلطري يف األمر أن ملي  أسب
كتمشي للقطاع اخلاص كتلقى نفس الطبيب كيعمل يف القطاع 

 .اخلاص يف املصحات اخلاصة
 .كاين مشكل آخر وهو التجهيزات، سيدنا ملي، شكرا      

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال . السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم

ف األنسولني، للسيدات والسادة النواب احملرتمني املوايل حول مل
من فريق التجمع الوطين لألحرار، ليتفضل أحد السادة النواب 

 .بطرح السؤال
 :النائبة السيدة سعيدة شاكر مطالسي

بسم اهلل الرحان الرحيم والصالة والسالم معلى 
 .أفضل الارسلين
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ب الاحترمون،السيدات والسادة النوا
كما يعلم اجلميع فإن املرضى ديال السكري يف تزايد 
مستمر، يف املقابل جند فقط شركتان تتقامسان سوق األنسولني 
وحتتكران املناقصات اليت تطلقها وزارة الصحة، مع اإلشارة أن 
الشركتني ال زالتا حتتكران ما يقارب جل سوق األنسولني يف 

املرجعي الذي تشرتي به الدولة  بالدنا وبثمن يزيد عن الثمن
ورغم اخنفاض مثن املواد األولية خالل األربع . بست مرات

فإن الشركتني مل تعمال على خفض  %21سنوات األخرية بنسبة 
األمثنة، مما زاد من معاناة مرضى السكري، خاصة منهم ذوي 

لذا . الدخل احملدود، والذين ال يستفيدون من التغطية الصحية
هل منح رخص االسترياد تتم وفق الشروط : لسيد الوزيرنسألكم ا

القانونية املطلوبة، وهل هناك من إجراءات جديدة حلل هذا 
 .امللف؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير، تفضل

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 السيد الرئيس الاحترم،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
ادئ األمر أن أتقدم بالشكر للفريق النيايب للتجمع أود ب

الوطين لألحرار على هذا السؤال املتعلق بالشروط القانونية ملنح 
رخص استرياد األدوية وعن اإلجراءات اجلديدة خلفض أسعار 

 .األدوية عامة واألنسولني خاصة
أوال، بالنسبة الرتفاع أسعار مادة األنسولني اليت تباع  
اخلاص مقارنة مع تلك اليت تقتنيها وزارة الصحة، فإنه يف القطاع 

جيب التذكري أن حتديد أسعار األدوية يتم حسب ما إذا كان 
  األدوية استرياداملنتوج الدوائي حاصال على رخصة 

AMM.'L    L'autorisation de mise                        
sur  le marché  ،وخيضع سواء للتصنيع أو لالسترياد، فرق

 30ديال  212/12تنظيمه لقرارين لوزير الصحة، القرار رقم 
الذي حيدد طرق حتديد أمثنة الدواء عند التصنيع  3221شتنرب 

ديال فاتح دجنرب  4112/12يف املغرب، والقرار الثاين رقم 
، والذي حيدد طرق 3220املعدل واملتمم بتاريخ  3221

 . حتديدات مثل األدوية املستوردة
يف سعر األدوية الذي تعتمده وزارة الصحة حيتسب 

كهامش   %31كضريبة على القيمة املضافة، زائد  7%
 .بالنسبة للصيدليات %11للموزعني باجلملة، زائد 

أما فيما خيص منح رخص استرياد األدوية، أخربكم أنه  
يتم منح هذه الرخص على أساس ملف تقين توافق عليه جلنة 

لف أن يكون مطابقا لتحاليل متخصصة، ويشرتط يف هذا امل
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ومرسوم  37.12كما يضع قانون . املخترب الوطين ملراقبة األدوية
احملدد إلجراءات منح أو توقيف أو سحب هذه الرخصة  3277

نظاما لتسويق األدوية سواء عند الصنع أو االسترياد، كما خيضع 
 la M.M.  (L’autorisation deمنح هذه الرخص 

mise sur le marché)  لإلطار املرجعي التنظيمي والتقين
 le référentiel réglementaire etاملعمول به، أي 
technique . 

وبالنسبة لإلجراءات املتخذة يف هذا اإلطار، فإنه متت 
إحالة هذا امللف على السيد رئيس احلكومة بعدما أعطينا فيه 

املنتدبة  الرأي ديالنا، وحنن يف انتظار ما ستسفر عنه دراسة الوزارة
املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة هلاذ الفرق بني األمثنة يف القطاع 

وباملوازاة مع ذلك ستعمل الوزارة، بل حنن . اخلاص والقطاع العام
يف صدد العمل به إن شاء اهلل عما قريب، على تصحيح هذه 
االختالالت يف التباين غري العادي لألسعار عرب مراجعة هذه 

القطاع اخلاص والقطاع العام، وخاصة فيما خيص األمثنة بني 
 .األنسولني، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
التعقيب ألحد السادة النواب أو للسيدة النائبة طارحة 

 .السؤال
 :النائبة السيدة نعياة فرح
 السيد الرئيس، 

 السيد الوزير،
قبل أن تكون وزيرا فأنت طبيب وتعلم ما يدور يف هذا  

م يف هذا امليدان اخلاص باألدوية، يف املغرب كاين القطاع وما يت
ألف  311عندنا مليون ونصف ديال املصابني بداء السكري، 

منها كتحتاج لألنسولني، وزارة الصحة كتشري األنسولني من هاذ 
درهم،  31.01الشركتني اللي كتحتكر السوق يف املغرب ب 

حىت  321ولألسف الشديد املواطن املغريب تيشريها ما بني 

درهم، هاد الفارق، عالش هاذ الشركتني هباذ الفارق  411
جبوج؟ سوق االحتكار كاين ما بني هاذ جوج شركتني فقط، 
عالش ما نفتحوش، كانت جات واحد الشركة أخرى باش 

 .تنافس، ولألسف الشديد ما تعطاهتاش الرخصة
كاين جوج د التقارير تتبني على االختالالت اللي    

جملس النواب يف دورته السابقة  القطاع، تقرير دارو كيعرفها هاذ ا
وتقرير داروا جملس املنافسة، وكيشريوا التقريرين جبوج إىل املشاكل 
اللي كيعرفها هاذ القطاع وبأن هاذ سوق املنافسة سوق مشكوك 
فيه والقضية ديال االحتكار من طرف الشركتني كاين فيه مسائل 

 . غري مضبوطة
ن كاين هناك غياب سياسة صحية اللي كيتبني لنا بأ

حقيقية وكاين غياب سياسة دوائية ناجعة، وكيبقى، السيد الوزير 
 .والطبيب أوال، املواطن هو الضحية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن وضعية املستوصفات واملراكز الصحية 

يق بالعامل القروي، للسيد النائب أو  أحد النواب احملرتمني من فر 
 .األصالة واملعاصرة، فليتفضل واضع السؤال بطرح السؤال

 :النائب السيد محاد الحجوجي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
تعرف املراكز الصحية القروية واملستوصفات التابعة هلا 

خصاصا  بأقاليم اململكة بصفة عامة وإقليم وزان بصفة خاصة 
ة وال باألدوية وال كذلك كبريا، ال فيما يتعلق باألطر الطبي

لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات . باألدوات الطبية
االستعجالية اليت سوف تتخذوهنا لوضع حد هلذا اخلصاص؟ 

 .وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
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 :السيد لحسن الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس الاحترم،

 والسادة النواب الاحترمون، السيدات
أود يف بداية األمر أن أتقدم لكم بالشكر على طرحكم 
هلذا السؤال اهلام، وهو دليل على اهتمامكم مبشاكل قطاع 
الصحة املرتبطة ارتباطا وثيقا حبياة املواطنات واملواطنني، فرغم 
اجملهودات اليت بذلتها بالدنا يف سبيل حتسني الولوج إىل اخلدمات 

حية فهي ال زالت مل ترق بعد إىل تطلعات املواطنات الص
 . واملواطنني

وهكذا، ستعمل الوزارة يف إطار خمطط عملها أوال على 
دعم شبكة العالجات األساسية بالوسط القروي، مع االعتماد 
على الوحدات الطبية املتنقلة واملتخصصة لتوفري اخلدمات الطبية 

 أعداد كافية من املوارد البشرية باملناطق األقل تغطية، وذلك بتعيني
ديال  %27للتذكري فقط، فالوزارة السابقة عينت أكثر من . هبا

املوارد البشرية يف املناطق النائية ويف البوادي؛ ثانيا، الرفع من عدد 
مهنيي القطاع ووضع شروط حتفيزية للتعاقد مع أطباء القطاع 

ين من نقص اخلاص لسد اخلصاص؛ تأطري املستشفيات اليت تعا
حاد يف املوارد البشرية؛ تأهيل املستشفيات اجلهوية، يف نطاق 

، واإلقليمية وسيارات التجهيزات الطبية هبا، إنشاء "راميد"ال
 les urgencesوتشغيل الوحدات الطبية الستعجال القرب 

de proximité وقد متت برجمتها باألقاليم اليت ال تتوفر ،
ملناطق البعيدة عن املؤسسات على مؤسسات استشفائية أو با

وحدة لالستعجال د  01االستشفائية، واليت حدد عددها يف 
القرب؛ برجمة وتنظيم قوافل طبية متخصصة لزيارة مجيع األقاليم 

، والتكفل باحلاالت %3.2اليت يقل معد االستشفاء هبا عن 
املرضية اليت يتم الكشف عنها، وقد بدأت هذه املرحلة ابتداء من 

؛ دعم األقطاب اجلهوية عرب مدها مبعدات 4134مارس فاتح 
وجتهيزات طبية، أجهزة السكانري وأجهزة الفحص بالرنني 

املغناطيسي، وكان لنا اجتماع ياهلل هاذي ثالثة  أيام مع املدراء 
اجلهويني باش مها سنوا سياسة جهوية فعلية باش هاذ الناس مها 

 . تجهيزاتاللي غيتكلفوا بالتعيينات وبشراء هاذ ال
ويف اخلتام، أخربكم أن الوزارة وألول مرة ستعمل على 
اقتناء مستشفيني متنقلني، حبال املستشفيات اجلامعية، اللي ميكن 
هلا تفحص املرضى واللي ميكن هلا تنعسهم واللي ميكن هلا تفتح 
هلم واللي ميكن هلا تداويهم داخل املستشفى، وذلك لتسهيل 

ىل كافة مناطق البالد، خاصة منها الولوج للخدمات الصحية إ
القروية، هلذا ميكن لنا منشيو لشي منطقة جنلسو فيها شهرين هباذ 
املستشفى، نساليو منشيو ملنطقة أخرى جنلسو فيها شهرين حىت 

 .نفضيو مجيع املشاكل ديال املواطنات واملواطنني، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيد النائب احملرتم
 :ب السيد محاد الحجوجيالنائ

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، شكرا على اجلواب، ولكن املعاناة اللي 
تيعانيوا منها السكان هي كبرية، وخاصة أن األمر يتعلق باحلق يف 
الصحة اللي هو حق دستوري، وأنا كنقول لكم السيد الوزير 

هو بدون  اللي احملرتم على أنه عندنا مركز صحي يف مجاعة ازغرية
طبيب، دار الوالدة بدون مولدة، بل أكثر من ذلك، املستوصف 
ديال مستيتف هو اآلن مغلق، املستوصف ديال لال عائشة بدون 
ممرضة، أكثر من ذلك، املركز صحي ديال اوالد بدر مجاعة ونانة، 

أشهر وهو بدون طبيب، الطبيبة اللي   2حبيث اآلن منذ أكثر من 
ات للوالدة وكانت كتجي مرة يف كانت عينت به ها هي مش

األسبوع، مرة يف األسبوع والسكان كانوا فرحانني مبرة يف 
األسبوع، ولكن اآلن ما كاين ال مرة يف األسبوع، مل تعوض، بل 
أكثر من ذلك، الطامة الكربى هو أنه األطفال، هاذي مجاعة 

ومليئة  ألف نسمة ديال السكان 41اللي فيها أكثر من 
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ألطفال اآلن الثالجة أصيبت بعطب مل يتم إصالحها باألطفال، ا
كلم السيد الوزير   311إىل اآلن، إىل اآلن اآلباء كيظطروا يتنقلوا 
فكنطلب منكم أنكم . باش أهنم استطعوا يلقحوا األطفال دياهلم

بصفة خاصة، ألنه هذا مركز صحي اللي ختسرت عليه وتصرفت 
واآلن هو يعين ميكن لنا د املليون ديال الدرهم،  2عليه أكثر من 

نقولو على أنه يف وضعية اإلتالف إيال بقى على هاد احلالة 
هادي، فكنلتمس منكم، خاصة وأن السيد املندوب ديال وزارة 
الصحة الذي عني بوزان زار ولكن مل حيرك ساكنا، هذا هو 

ناهيك . اإلشكال، حبيث قام خدا الثالجة وأرجعت على حالتها
ة واملتعددة اليت يعاين منها املستشفى اإلقليمي عن املشاكل العديد

 .بوزان، شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل حول إقامة مستشفى لعالج السرطان 
بشمال اململكة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :معبد الحليم معالوي النائب السيد

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس الاحترم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

تطوان على -السيد الوزير احملرتم، تعرف جهة طنجة
العموم نسبا كبرية من اإلصابة بأمراض السرطان، حبيث تتطلب 

الستشفاء العمومية أغلب احلاالت املرضية اللجوء إىل مراكز ا
وبالنظر النعدام أي مركز . واخلاصة لعالج هذه األمراض اخلطرية

تطوان متخصص يف  -عمومي أو خاص برتاب جهة طنجة 
عالج هذا املرض، طبعا فإن املرضى ينتقلون لتلقي العالجات يف 
مدن أخرى، وخصوصا األمراض املتعلقة بالعالج الكيماوي 

من معاناة هذه الفئة من املرضى  والعالج باألشعة، مما يزيد

لذا نسائلكم السيد . ويضاعف تكاليف العالج واالستشفاء
ما هي أسباب التأخر يف إحداث مركز األنكولوجيا : الوزير احملرتم

تطوان؟ كذلك، ما هي برامج وزارتكم حلل  –لتغطية جهة طنجة 
 .هذا اإلشكال ورفع املعاناة عن مرضى السرطان باجلهة؟ وشكرا

 :لسيد رئيس الجلسةا
 .اجلواب السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس الاحترم،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
. يف البداية أشكر فريق العدالة والتنمية على هذا السؤال 

ففي إطار حماربة داء السرطان، وضعت وزارة الصحة خمططها 
للوقاية وحماربة داء السرطان، وذلك  4132-4131الوطين 

بشراكة مع مجعية اللة سلمى حملاربة داء السرطان، الغاية منه 
تقليص اإلصابة والوفيات املرتبطة هبذا الداء وحتسني جودة احلياة 

 .للمرضى وذويهم
ومن جهة أخرى، وعلى مستوى عرض العالج بالنسبة  

جهوية متكاملة هلذا الداء، فقد مت وضع خمطط لتشييد مراكز 
ويوجد . لتشخيص وعالج داء السرطان يف كل جهات اململكة
املعهد : حاليا باملغرب مخسة مراكز ملعاجلة السرطان بالقطاع العام

الوطين لألنكولوجيا بالرباط، مركز األنكولوجيا ابن رشد بالدار 
البيضاء، املركز اجلهوي بأكادير، املركز اجلهوي بوجدة، وأخريا 

كما توجد مصاحل لعالج سرطان . جلهوي باحلسيمةاملركز ا
الطفل، وذلك باملركزين االستشفائيني ابن سينا بالرباط وابن رشد 
بالدار البيضاء، وقريبا إن شاء اهلل سيبدأ العمل باملركز 

باإلضافة إىل انطالقة العمل مبركز . االستشفائي اجلامعي مبراكش
ء، الذي يفتتح كنظن يف القرب لألنكولوجيا مبدينة الدار البيضا

أسبوع أو أسبوعني، واملركز املرجعي للرصد املبكر لسرطان الثدي 
 .وعنق الرحم مبكناس
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تطوان استفادت  -ويف اخلتام، أقول لكم أن جهة طنجة
بدورها من هذا الربنامج، واملركز اجلهوي بطنجة هو اآلن يف طور 

وزيادة . إن شاء اهلل 4134اإلجناز وستنتهي األشغال به هناية 
على هذا املركز اجلهوي ديال طنجة، فإن هناك مراكز قرب 

-الفنيدق ووالية طنجة -صغرى ستربمج بكل من عمالة املضيف
 .، وشكرا4131تطوان ابتداء من سنة 
 : السيد رئيس الجلسة

الكلمة ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية من أجل 
 .التعقيب

 :طيف بروحوالنائب السيد معبد الل
 شكرا السيد الرئيس،

هو يف احلقيقة، السيد الوزير، هذه برامج واعدة، لكن ال 
تطوان مع هذا  -بد من اإلشارة إىل أن معاناة ساكنة جهة طنجة

املرض هذا هي معاناة مزدوجة، أوال معاناة املرضى ألهنم 
يتحملون التكاليف ديال العالج، ويتحملون كذلك االنتقال إىل 

الرباط أو مدينة الدار البيضاء، وعالجات قاسية، ال مدينة 
لكن لدينا جواب كتايب من . باألشعة وال بالعالج الكيماوي

تعدنا فيه بأن افتتاح املركز مبدينة طنجة،  4131احلكومة يف سنة 
، وحلد اآلن مل 4131املركز اجلهوي، سيكون يف أواخر سنة 

لفعل هلا اجلرأة وهلا يفتتح، ونتمىن من هذه احلكومة أن تكون با
الشجاعة من أجل حل هذه اإلشكال العويص الذي تعاين منه 

تطوان وسبع مدن،  -د املليون ونصف يف جهة طنجة 4ساكنة 
 . سبع مدن متوسطة وكربى يف اململكة

فبالتايل، هاذ املعاناة هاذي لرفعها ال بد من أن تويل 
املركز هذا، وكذلك الوزارة العناية الالزمة واإلسراع بافتتاح هذا 

توقيع شراكات مع اجلهة ومع اجلماعات احمللية متا يف جهة 
تطوان، ألن هلا من اإلمكانات ما ميكن أن تساهم   -طنجة

كذلك بدورها يف حل هذا اإلشكال هذا، وحنن نعلم أن 

احلكومة اآلن هلا اجلرأة وهلا الشجاعة وهلا العمق الشعيب وهي 
ا الشجاعة من أجل تنفيذ هاذ حكومة دميقراطية، يعين أن هل

اإلصالحات هاذي، ونطالبها كيفما كانت هلا الشجاعة إلدراج 
يف قانون املالية جمموعة من املقتضيات، وننوه بذلك، على رأسها 
إعفاء أدوية السرطان من الضريبة على القيمة املضافة، وهذه 
مسألة مهمة جدا، هذه مسألة جيب التنويه هبا يف هاذ احلكومة 
هذه، طبعا بطلب من طرف فرق األغلبية، لكن نطالب باإلسراع  
كما قلت بافتتاح هذا املركز اجلهوي حلل هذا اإلشكال هذا، ألن 
املعاناة ديال آالف املواطنني والعائالت دياهلم اللي كيضطروا باش 
ينتقلوا معم ملدينة الرباط ومدينة الدار البيضاء، وشكرا السيد 

 .الوزير
 :الجلسةالسيد رئيس 

السيد الوزير، هل لديكم إضافة ؟ . شكرا السيد النائب
السؤال املوايل حول عدم إمكانية تكفل مستشفى الفارايب بوجدة 
باملصابني حبروق، لفريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب 

 . أو إحدى النائبات احملرتمات بوضع السؤال
 :النائبة السيدة سلياة فرجي

 س الاحترم،السيد الرئي
 السادة الوزراء،

 السادة النواب الاحترمون،
إذا كان من الثابت أن التنزيل األمثل للدستور يقتضي 
مراعاة املقاربة اجلهوية، فإنه من الثابت أيضا أن اجلهات ال زالت 
تعاين معاناة بسبب إما غياب التجهيزات أو بسبب تكفل اجملتمع 

يف العناية باملرضى وبالتكفل  املدين، الذي أصبح يعين شريكا قويا
 .هبم

بالنسبة للجهة الشرقية السيد الوزير، تعلمون أن اجلهة 
الدريوش، الناظور، جرادة، تاوريرت، : متتد على سبعة أقاليم

فيكيك، بركان، وأن كتعرفوا الشساعة ديال يعين اإلقليم ديال 
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فيكيك والراشيدية، تصوروا السيد الوزير أن املستوصف اللي 
مغلق بسبب عدم  3217واجد يف مدينة فيكيك بين سنة يت

 . متكن اجملتمع املدين من مسايرة يعين هاذ املتطلبات ديال الساكنة
بالنسبة ملستشفى الفارايب السيد الوزير، كتعرفوا بأن 

تازة -تاونات-املنطقة حدودية وكتعرفوا بأن اجلهة ديال احلسيمة
الشرقية، إذن يف هاذ  ميكننا ندخلوها حىت هي بالنسبة للجهة

وإذا الحظنا أن مستشفى . النقطة هاذي أن اجلهة حدودية
الفارايب اللي يف العاصمة ديال اجلهة الشرقية اللي هي وجدة 
يفتقر إىل عدة متطلبات، منها، السيد الوزير احملرتم، عدم التكفل 

 les bruluresباملصابني باحلروق من الدرجة الثالثة 
troisième degré،   كاين جتهيزات وعالج بالنسبة

للمصابني باحلروق من الدرجة األوىل ومن الدرجة الثانية، ولكن 
بالنسبة للحروق من الدرجة الثالثة فهي منعدمة، وحىت اجملتمع 
املدين ما متكنش باش يساير، ألن عندنا اجلهة يعين كل اجلهود 

 .مبذولة من طرف اجملتمع املدين
دودية حنا ما غاديش لذلك، ومادامت املنطقة ح

ننكروا، حنا بغينا نتحاربو يعين مع التهريب ديال البنزين، ولكن 
هذا واقع اللي تفرض علينا، وأن جل املصابني إما كيشعل 
سيجارة وكيكون البنزين وكتشتعل، إذن كاين حروق خطرية، 
وملي كنجيو ننقلو املرضى ملكناس، ألن أقرب مركز لعالج 

الثة هو مكناس، تصوروا السيد الوزير، اللي احلروق من الدرجة الث
جيي من احلسيمة أو من تاونات أو من الراشيدية أو فيكيك، 
تصوروا السيد الوزير أن البعد ديال املسافات أنه باش ينقل امرة 
اللي كتكون يف املخاض من فيكيك لبوعرفة ميكن تتوىف يف 

 . الطريق
سألة ديال هاد إذن، نطلبو منكم السيد الوزير أن هاد امل

وحىت مسألة النقل حىت . احلروق، ألن كنعانيو منها السيد الوزير
بالنسبة للعائالت حبال اللي قال أحد النواب احملرتمني، حىت 

العائالت كيعانيوا، ألن ايال جينا ننقلوا هاد املريض من  احلسيمة 
أو من تاونات أو من تازة أو كذا، يعين حىت العائلة ديالو راها 

 .دي تكون يعين يف معاناة، وشكرا السيد الوزيرغا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، اجلواب للسيد الوزير
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس الاحترم،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

يف البداية أشكر فريق األصالة واملعاصرة على طرحهم 
متفق معك السيدة النائبة احملرتمة بأن هلذا السؤال املهم، وأنا 

احلروق من الدرجة الثالثة متثل فعال إشكالية صحية من حيث 
التكفل، نظرا حملدودية العرض املوجود يف هذا التخصص الدقيق 

 . على الصعيد الوطين
ورغم جهود مصلحتني متخصصتني يف احلروق من 

مكناس الدرجة الثالثة اللي كاينة يف البالد بكل من مدن 
مبستشفى حممد اخلامس والدار البيضاء املركز االستشفائي ابن 
رشد، فإن املراكز االستشفائية األخرى على الصعيد الوطين وإن  
كانت ال ترقى إىل مصاحل متخصصة فهي رغم ذلك تتوفر على 
مؤهالت التكفل باملرضى املعرضني للحروق ومتكينهم من 

ليا إذا كانت هذه احلروق ال العالجات األولية أو التكفل هبم حم
تتسم باخلطورة، علما أن احلروق البليغة اليت تدخل يف خانة 

 . الدرجة الثالثة هي على العموم قليلة وقليلة جدا
وإذا كان مستشفى الفارايب ال يتوفر يف الوقت الراهن 
على هذا التخصص أو ال يستطيع التكفل هبذه احلاالت، فإنه 

الت يف املستقبل القريب إن شاء اهلل، مؤهل للتكفل هبذه احلا
حيث سيتم إنشاء القطب االستعجايل بالفارايب، وهادي خذيناها 
هي اجلهة اللي خذيناها كقطب باش يكون فيها قطب 
االستعجاالت اللي غادي تضم مصلحة استقبال املستعجالت 
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le service des urgences مصلحة اإلنعاش اللي ،
ني اليت ستتمكن من التكفل حبروق غيكون فيها أسرة للمحروق

من الدرجة األوىل، الثانية والثالثة، باإلضافة يف وجدة دائما إىل 
 les samu servicesمصلحة الوحدات االستعجالية املتنقلة،

d’aide médicale urgentes  بوحدات استعجالية
هلذا يف وجدة غادي يكون املستعجالت، غيكون . متنقلة

ات استعجالية متنقلة، خدينا وجدة كجهة اإلنعاش وغيكون وحد
وخدينا الدار البيضاء يف املركز االستشفائي اجلامعي وخدينا جهة 

كما سيتعزز هذا عند بداية . أخرى سيدي بنور كمستشفى حملي
العمل باملركز االستشفائي، اللي عما قريب هادي شهور فقط، 

ت اجلامعي ملدينة وجدة، لكون هذا التخصص يتطلب جتهيزا
. طبية دقيقة وموارد بشرية مؤهلة تتوفر على ختصصات طبية دقيقة

وهي مناسبة ألشري بأن الوزارة سائرة يف خمطط عملها اجلديد يف 
اجتاه خلق وتطوير األقطاب االستعجالية الطبية املتخصصة على 
مستوى املراكز االستشفائية اجلهوية، حيث ستتكفل هذه 

نفسي، طب احلروق والرضوض األقطاب بطب املواليد، الطب ال
مبختلف أشكاهلا، وخاصة النامجة عن حوادث السري، واليت 

 .شكرا. تتطلب تكفال سريعا ودقيقا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير، السؤال املوايل عن تعميم نظام 
املساعدة الطبية، للسيدة والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .النواب بطرح السؤال مشكورا االشرتاكي، فليتفضل أحد
 :النائب السيد محاد بلفقيه

 شكرا السيد الرئيس،
استبشر املواطنون خريا بدخول نظام املساعدة الطبية 

وبالنظر إىل أمهية هذا . حيز التطبيق وبداية أجرأته من قبل الوزارة
الربنامج من حيث عدد املواطنني الذين سيستفيدون منه، وبالنظر 

يات املادية العمومية اليت ستعبأ هلذا الربنامج، نتوجه إىل اإلمكان
 : إليكم السيد الوزير بالتساؤالت التالية

الحظنا االكتظاظ على مكاتب التسجيل دون شرح 
مسطرة االنتقاء، النقص احلاصل يف املوارد البشرية، من أطباء 
ومهنيي الصحة، هيئة استقبال املرضى، اخلصاص املهول يف 

عديد من املراكز الطبية واملراكز الصحية، وخا كاع كاين  األدوية بال
يف األخري، ما هي . السيد الوزير، اخلصاص يف البنايات

اإلجراءات املواكبة اليت ستتخذها احلكومة إلجناح هذا الورش 
الكبري باملؤسسات االستشفائية، وخا هاذ املؤسسات براسها 

مة للمواطنني خصها االستشفاء، لضمان جودة اخلدمات املقد
وتعزيز التجهيزات الطبية ومتكني املؤسسات املذكورة من املوارد 

 .البشرية الضرورية؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
 :السيد الحسن الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس الاحترم،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

كر الفريق االشرتاكي على طرحه هلذا يف البداية أش
السؤال حول نظام املساعدة الطبية، الذي أعطى صاحب اجلاللة 

مارس  31امللك حممد السادس نصره اهلل انطالقة تعميمه يف 
، هذا املشروع اجملتمعي الكبري الذي يلقى تنويها حمليا 4134

 . ودوليا
 أما خبصوص أسئلتكم، سأحاول اإلجابة عنها باختصار

نظرا لضيق الوقت، فبالنسبة للتمويل فهو تشاركي بني الدولة 
، واملستفيدين يف وضعية اهلشاشة %1اجلماعات الرتابية  ،72%

درهم عن كل  111درهم سنويا عن كل فرد يف حدود  341
 . من التمويل %32أسرة، أي 
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بالنسبة ملعايري حتديد املستفيدين، أذّكر أن هذا النظام 
حة، فهو موجه لكل املواطنات واملواطنني الغري جاء لدمقرطة الص

خاضعني ألي نظام للتأمني اإلجباري، من خالل استجابتهم 
اقتصادي أو املتغريات -ملعياري الدخل السنوي والشرط السوسيو

اقتصادية بالنسبة للوسط احلضري، أما خبصوص -السوسيو
هناك  اقتصادية-الوسط القروي، فباإلضافة إىل املتغريات السوسيو

 . معيار متعلق باملمتلكات
أما بالنسبة لسؤالكم حول اجلهات اليت تبت يف لوائح 
املستفيدين، فهناك اللجنة احمللية الدائمة اليت تتكون من ممثلي 
وزارات املالية والصحة، الفالحة، التعاون الوطين، اجمللس اجلماعي 

ليت يتم املعين، وهي وحدها املخولة إلعداد الالئحة النهائية وا
بعثها إىل املصاحل املركزية لوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمني 

. الصحي قصد تسجيل وإنتاج بطائق املستفيدين، بطائق الراميد
 : أما خبصوص اإلجراءات املواكبة فهي ترتكز على عدة مستويات

 مستوى تأهيل املستشفيات وجتهيزها؛  -
 مستوى التواصل؛  -
 .رد البشرية والتكوينمستوى توفري املوا -

أما بالنسبة العتماد سياسة الالمركزية، فأشري هنا أن 
الوزارة ستعمل على تدعيم دور املديريات اجلهوية كتنظيم ال ممركز 
لوزارة الصحة قائم الذات، تبين سياسة القرب يف ميدان 

أنكاد جهة منوذجية لتجريب -املستعجالت، وتعترب جهة وجدة
عميم على باقي جهات اململكة، تعزيز الشراكة آليات األجرأة والت

بني القطاعني العام واخلاص للتكفل مبرضى القصور الكلوي 
املزمن، تطوير الشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص ليشمل 
االستشارات الطبية املتخصصة باملناطق اليت تشكو من ضعف يف 
 التغطية الصحية املتخصصة، ويوجد حاليا لدى السلطات

 . املختصة قصد املصادقة النص القانوين املؤطر هلذه الشراكة

أما خبصوص الوسائل الرقابية، فوزارة الصحة تتوفر على 
جمموعة من اآلليات الضرورية لتتبع تفعيل نظام املساعدة الطبية، 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت املخصص لكم
ئب أو أحد السادة النواب من الفريق التعقيب للسيد النا

 .    االشرتاكي، تفضلي السيدة النائبة
 : النائبة السيدة السعدية الباهي

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، طبعا حنا كنعتزو هباذ الربنامج الواعد 
وكنعتربوه من حسنات احلكومة السابقة، حكومة التناوبن اللي بدا 

السؤال اللي كنطرحوه عليكم . نامجتقريبا توضع الرب  4114من 
إىل أي حد ترون أن هناك خطة استعجالية بالنسبة : السيد الوزير

لألمراض املزمنة واألمراض املكلفة كمرض السرطان والقصور 
الكلوي والسل وغريها من األمراض، خصوصا وحنا كنشخصو 

 اخلصاص يف املوارد البشرية،: الوضعية ديال املستشفيات العمومية
اخلصاص يف التجهيزات، اخلصاص يف األدوية وغريها، وكنعرفو 
على أن هناك فئات مستهدفة هباذ الربنامج هذا واللي هي ما 
عندهاش هنائيا ال تغطية صحية وال إمكانيات حىت للمسامهة 
الرمزية دياهلا، إذن واش هناك خطة استعجالية اللي غتوصل 

ش هناك برنامج  حاضر اليوم للمناطق البعيدة واملناطق النائية ؟ وا
اللي غادي، حنا كنشوفو على أنه توقفت إعطاء شواهد الضعف 
بالنسبة للناس ومها اآلن يف حاجة هلا وباقي الربنامج ما بدا 
التفعيل ديالو، خصوصا وأن كاينة هناك جهات اللي هي اآلن 
تستغل هاذ الربنامج هذا وكتساعد الناس على التسجيل، يعين  

ل كبري من طرف احملتاجني هلاذ اخلدمات الصحية كاين إقبا
هاذي، إذن إىل أي حد غادي تستطعوا أنكم تستعملوا واحد 
الشراكات مع القطاع اخلاص، خصوصا حنا كنعرفو على أن إيال  
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كان التشخيص الدقيق بالنسبة مثال على سبيل املثال ملرض 
 .. واحد ف الدار البيضاء واحد يف scannerالسرطان كاين 

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل سؤال آين . شكرا للسيدة النائبة احملرتمة

عن انتشار مرض السل، للسيدة النائبة احملرتمة من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة بطرح السؤال

 :النائبة السيدة فتيحة العيادي
 شكرا السيد الرئيس،

 وزراء،السيدة والسادة ال
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

السيد الوزير، املغرب كيقوم منذ سنوات بواحد اجملهود  
كبري باش حيارب داء السل، إال أنه االرتفاع ديال احلاالت يف 

حالة  04هاذ، حسب اإلحصائيات ديالكم، واللي كتوصل ل 
جديدة يف كل مائة ألف نسمة والت كثري شوية ديال املخاوف 

. لقلق، خاصة وأنه داء السل داء معدي جدا وكينتقل عرب اهلواءوا
فني وصل الربنامج ديال حماربة داء السل، وشنو : فالسيد الوزير

هي اإلسرتاتيجية ديال الوزارة ديالكم حملاربة هذا الداء القتال ؟ 
 .وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

 :حةالسيد الحسين الوردي وزير الص
 شكرا السيد الرئيس الاحترم،

 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

يف البداية أشكر فريق األصالة واملعاصرة على طرحهم 
هلذا السؤال، وهي مناسبة للتذكري باجملهودات اليت بذلتها بالدنا 

 : تاليةيف حماربة داء السل، وميكن تلخيصها يف املؤشرات ال

نسبة حدوث حاالت السل الرئوي املعدي يف اخنفاض  - 
 .حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة 11مستمر، وخا باقي 

 .%27نسبة اكتشاف حالة السل الرئوي املعدي  - 
   .%01نسبة جناح العالج  - 
    .%4نسبة الوفيات  -

وبالرغم من هذا اجملهود، فال زال داء السل يعترب مشكال 
ألف حالة  47ببالدنا، حيث تسجل سنويا ما يقارب صحيا 

وللحد من اإلصابة بداء . 4133جديدة، هاذي معطيات ديال 
السل، وضعت الوزارة خطة إسرتاتيجية وطنية لتنفيذ خمتلف 

، 4132املكونات اإلسرتاتيجية الدولية لدحر داء السل يف أفق 
 : وهتدف إىل

ققت يف السنوات املاضية تقوية وتعزيز املكاسب اليت حت: أوال   
 tuberculose  leبفضل الربنامج الوطين ملكافحة السل
plan national de lutte anti . 

تنفيذ املناهج اجلديدة املتفق عليها يف اإلسرتاتيجية : ثانيا   
الدولية لدحر السل، ويسعى هذا الربنامج للقضاء على مرض 

معدل انتشار  السل باملغرب عرب املدى الطويل من خال خفض
، وخفض 3221مقارنة بسنة  4132سنة  %21املرض ب 

نسبة الوفيات  النامجة عن هذا املرض إىل النصف كذلك يف أفق 
وتركز هذه اإلسرتاتيجية على ثالثة . 3221مقارنة مع  4132

 :حماور
تعزيز املكاسب، من خالل دعم التعبئة : احملور األول -

لصعيد احمللي والوطين، االجتماعية وتشجيع الشراكات على ا
 .حتسني استفادة املريض من الفحص والتشخيص وباجملان

اعتماد مناهج جديدة ملكافحة انتشار : احملور الثاين -
حاالت السل املقاوم لألدوية، اللي كيحط لنا مشكل كبري، مع 
تعزيز واستمرار توسيع نطاق النهج العملي للصحة التنفسية 
approche pratique de la santé 
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respiratoire وضع وتنفيذ نظام التدبري اخلاص بنوعية ،
اخلدمات املرتبطة مبكافحة السل من أجل حتسني التزام املريض 
بالعالج، إشراك قطاعات الصحة األخرى يف جمال مكافحة 

 .السل، اعتماد املعايري الدولية يف تقدمي الرعاية الطبية
اتيجية الدعوة تنفيذ إسرت : وأخريا احملور الثالث واألخري -

والتعبئة االجتماعية، من خالل الشراكة مع اجملتمع املدين وتطوير 
 . عملية التواصل

ويف اخلتام، ستعمل الوزارة على إحداث قطبني بكل من 
الدار البيضاء والرباط للتكفل حباالت السل املتعدد املقاومة، 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .للتعقيب الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة فتيحة العيادي

ولو أنكم استنفذمت الوقت للتعقيب،  شكرا السيد الوزير،
ما غاديشي ميكن لك جتاوب على األسئلة اللي مازال عندي، 
فالسيد الوزير، كنعرفو أنه داء السل مرتبط باهلشاشة، مرتبط 

ى بنوعية السكن، مرتبط كذلك بنوعية، كاين واحد الظاهرة أخر 
اللي تفشت لسوء حظنا ف اجملتمع املغريب اللي ما كانتشاي قبل 
وكنظن أنه هذا اللي كيجعل أنه يف الدار البيضاء شوية احلاالت 

، فالظاهرة ديال تدخني الشيشة %41ديال السل متمركزة كنظن 
هذا كنعرفو أنه، فهاذ الظواهر كلها السيد الوزير، كيفاش غادي 

دي تتعاملوا مع ارتباط السل باهلشاشة تتعاملوا معها، كيفاش غا
 .والفقر، كيفاش غتتعاملوا معه  يف مسائل أخرى ؟

كنا نبغيو، السيد الوزير، أنكم ختليوا، قلتو بأنه النسبة   
ديال الوفيات قلت، بأنه الناس اللي كيتشافاوا من داء السل مها 
يف، ولكن كنعرفو أنه كيمكن يكون حاالت العود، يعاود يرجع، 

ال ما كانوش الظروف مالئمة كيمكن لداء السل يعاود يرجع، إي
فكيفاش حناولو أنه هاذوك الناس إيال غادي يتداوى ويرجع 

للسكن اللي كان فيه واللي هو كان من املسببات ديال اإلصابة 
ديالو بداء السل، ويال كان غادي يكمل على اإلدمان على 

ا كله السيد بعض الوسائل ديال بعض املسائل اللي هي، هذ
الوزير، شنو هي االسرتاتيجية ؟ علما أنه املغرب اليوم كيعرف 
رجوع بعض األمراض اللي كنا كنقولو أننا قطعنا معها، تكلما 

 leاآلن على السل، ميكن لنا نتكلمو على املاالريا أو
paludisme   اللي كان تقريبا انعدم، وكانوا حاالت السنة

البيضاء، نتكلمو كذلك على داء املاضية خصوصا مبدينة الدار 
 .اجلذري اللي كان، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
نشكر . شكرا السيدة النائبة احملرتمة، شكرا على تعقيبكم

 . السيد وزير الصحة على حسن إسهامه يف هذه اجللسة
السيدات والسادة النواب احملرتمون، توصلنا من السيد 

واجملتمع املدين بطلب خيص  الوزير املكلف بالعالقة مع الربملان
السيد وزير الثقافة امللتزم مبدارسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة 
الثقافة أمام جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية مبجلس 
املستشارين، يطلب تقدمي السؤال الوحيد املربمج له يف هذه 

والتنمية،  اجللسة، فليتفضل أحد واضعي السؤال من فريق العدالة
ويتعلق األمر بسؤال عن وضعية املمثل املغريب، للسيدات والسادة 

 .النواب من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب
 :النائب السيد الحسن بومشيطة
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة الاحترمة، 
 السادة الوزراء الاحترمون،

 والسادة النواب الاحترمون، السيدات
السيد الوزير احملرتم، تعيش مهنة املمثل املغريب غموضا 
وفوضى ال مثيل هلا، حيث أضحى كل من هب ودب يدخل 
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هذه املهنة، كما أن بعض املنتجني واملخرجني فتحوا الباب على 
مصراعيه للعشوائية واالستسهال اليت مسحت لولوج ميدان التمثيل 

قة هلم باملهنة، كما أن عددا آخر منهم أصبحوا ألفراد ال عال
يعمدون إىل جتنب املمثلني احملرتفني الذين يلزم التعامل معهم 

لذلك نسألكم . احرتام شروط االشتغال احلريف والعمل الالئق
ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتقنني وتنظيم : السيد الوزير

 .ائية ؟ وشكرامهنة املمثل، محاية هلا من التسيب والعشو 
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
 :السيد محاد األمين الصبيحي وزير الثقافة

بسم اهلل الرحان الرحيم والصالة والسالم معلى خير 
 .الارسلين

 السيد الرئيس الاحترم،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

يق أشكر بداية السيدات والسادة النواب احملرتمني عن فر 
وجوابا عليه امسحوا يل . العدالة والتنمية على طرحهم هلذا السؤال

 : أن أدقق أمرين
األول يهم اآلليات القانونية، كما تعلمون يف سنة 

مت إصدار قانون الفنان لتنظيم العالقات املهنية بني  4111
الفاعلني يف اجملال الثقايف والفين، ولكن كذلك لتطوير وحتديد 

مرسوم بطاقة الفنان  4111الفين، وجاء يف سنة آليات اإلنتاج 
إال أن هذا القانون، قانون . كأول نص تنظيمي هلذا القانون

الفنان، مل يفعل كامال، حيث مل يتم إصدار نصوص تطبيقية هتم 
باألساس املقاولة الفنية من جهة ووكالة اخلدمات الفنية من جهة 

لق اقتصاد أخرى، وهي آليات أساسية ميكن أن تساهم يف خ
ثقايف وإنتاج اجلودة والثروات وتوفري فرص الشغل للمهنيني وكذا 

 . تنقية املشهد الفين من املمارسات العشوائية

واجلانب الثاين يهم إشكالية املتدخلني يف اإلنتاج 
تعلمون أن هناك من جهة وزارة الثقافة اليت . املسرحي والتمثيلي

أو بصفة غري مباشرة عرب تتدخل لدعم اإلنتاج املسرحي مباشرة 
مسرح حممد اخلامس، ونسهر على أن تكون لنا جلنة مكونة من 
اختصاصني واحرتافيني الختيار الفرق املسرحية، مع إعطاء أسبقية 

ولكن من جهة أخرى هناك شركات اإلنتاج . للمثلني االحرتافيني
، وهي شركات les sitcomsيف ميدان املسرح التلفزي و 

ف وزارة االتصال عرب املركز السينمائي املغريب املرخصة من طر 
 . وتشتغل عرب معايري مهنية خاصة هبا

وبغية تنظيم املمارسة الفنية على أسس احرتافية تضمن 
محاية الفنانني من املنافسة العشوائية، تشتغل اآلن وزارة الثقافة 

األول هو تفعيل قانون الفنان بتنسيق مع وزارة : على مستويني
ل والقطب السمعي البصري، حىت نتمكن من توحيد االتصا

ومن جهة أخرى، . مساطر تشغيل املمثلني وضبط آليات اإلنتاج
إعادة النظر يف املرسوم املنظم لبطاقة الفنان، جلعلها تسمح 
حلاملها باألولوية يف االشتغال يف جماالت املسرح واملوسيقى 

جماالت التنشيط  باإلذاعة والتلفزيون واإلشهار واملهرجانات وكل
الثقايف والفين، مع بطبيعة احلال االستفادة من بعض اخلدمات 

 .االجتماعية، وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

  .التعقيب ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية
 : ياسين أحجام النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
غم صدور السيد الوزير احملرتم، شكرا على اجلواب، ر 

قانون الفنان، وأيضا البطائق املهنية اليت وزعت على الفنانني، يف 
هذه القبة، مل تتم أجرأهتا هنائيا ومل يتم احرتامها ولو بشكل 

أصبحت مهنة الفنان، ومهنة املمثل بصفة خاصة، مهنة . رمزي
من ال مهنة له، أصبح اجلزار ممثال والطبيب ممثال واألستاذ ممثال 
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ثال، وهذه إساءة كبرية هلذه املهنة، وهذا ينعكس سلبا والعاطل مم
على اإلنتاجات الفنية ال املسرحية وال التلفزيونية وال السينمائية، 
ألن كما نعرف أن حنن اآلن يف بلد املؤسسات جيب احرتام مجيع 

يعين   patenteاملهن، املمثلون يشتغلون بعقود وعندهم 
من مهنة أخرى واشتغل  كيخلصوا الضريبة، إيال جا شي واحد 

كممثل، أوال خيالف القانون، ألن هذا فيه مجع ما بني 
 . الوظيفتني

إذن سيدي الوزير، جيب، يعين نتفهم جهودكم 
ولقاءاتكم املتواصلة مع النقابات واهليئات املمثلة لقطاع الفن 
والثقافة، إمنا جيب التنبيه على أنه هذا أصبح أمرا مستعجال، 

ه اهلل يتدخل يف كل مرة لرعاية الفنانني، أنا صاحب اجلاللة حفظ
املعىن األول هو إنقاذ  : معاين 4بالنسبة يل كنقرا يف هاد التدخل 

كرامة فئة من مواطنيه، واملعىن الثاين أنه كاين هشاشة وكاين فراغ 
أنا أعرف أن وزارة الثقافة ال متلك . يف هاد القطاع جيب تداركه

التنسيق مع وزارة االتصال وكل مبفردها أن جتد احللول، جيب 
 . املتدخلني يف هذا اجملال، وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
نشكر السيد وزير الثقافة . شكرا السيد النائب احملرتم

على مسامهته، ونرحب بالسيد وزير العدل واحلريات، عندنا أربعة 
أسئلة يف القطاع، السؤال األول هو سؤال عن وضعية أقسام 

، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق قضاء األسرة
 . االستقاليل، فليتفضل أحد أو إحدى واضعات السؤال مشكورة

 : النائبة السيدة فتيحة مقنع
 شكرا السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، 
 السيدات والسادة النواب الاحترمون، 

ا مزريا يف السيد الوزير، تعرف أقسام قضاء األسرة وضع
معظم مناطق البالد، خاصة وحنن يف وقت جاء مع خروج مدونة 

األسرة، ومن أجل تفعيلها جيب أن تكون هناك األرضية لتطبيق 
ونأخذ كنموذج مدينة مكناس، حبيث قسم قضاء األسرة . ذلك

هو عبارة عن سكىن عادية يصعب فيها إجراء الصلح بني 
: للجهاز القضائي بكاملهاألطراف، الوضعية هي مزرية بالنسبة 

القاضي، احملامي، املتقاضي، املوظفون، فما بالكم بتفعيل دور 
املساعدات االجتماعيات، حبيث باستقباهلا لألسر يصعب تفعيل 

 . مسطرة الصلح
ما هي اإلجراءات االستعجالية اليت : السيد الوزير

ستتخذها وزارتكم من أجل تأهيل أقسام قضاء األسرة يف مجيع 
 . طق البالد ؟ وشكرامنا

 : السيد رئيس الجلسة
 . اجلواب السيد الوزير

 : السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
 . بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس، 
 السيدة النائبة الاحترمة، 

ال ميكن أن نتصور قضاء ذا هيبة ووقار إذا مل تكن 
بالنسبة لنا يف وزارة هناك فضاءات متناسبة، الفضاءات املتناسبة 

العدل واحلريات تعين أن تكون هناك فضاءات لالستقبال 
والتوجيه، مكاتب مالئمة للقضاة، غرف للمشورة قابلة لعقد 
جلسات الصلح، ال ميكن أن نتصور أن يكون هناك قضاء 
حقيقي يستطيع املغاربة أن جيعلوه وفق ما أرادوا قضاء يف مستوى 

ن تتوفر الفضاءات املذكورة على حتديات املرحلة إن مل تك
 . جتهيزات مالئمة وموارد بشرية ضرورية

وبالطبع فإن وزارة العدل واحلريات تتوفر على معطيات 
تؤكد أن سبعة وثالثني قسما صاحلا على مستوى حماكم اململكة، 
إال أن هناك بالفعل، كما تفضلت السيدة النائبة، هناك فضاءات 

واإلرادة والعزم . لعديد من املناطقغري مالئمة، وبالطبع يف ا
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أكيدان على النهوض بأوضاع أقسام قضاء األسرة، وهكذا فإنه 
وبالنسبة ملدن آسفي، سطات، سيدي بنور، متارة هناك مشاريع 
يف طور اإلجناز لتأهيل هذه الفضاءات حىت تكون مالئمة، غري 

قسم لقضاء األسرة هناك مشاريع يف طور  13أن بالنسبة ل 
اسة ومنها مكناس، حمكمة مكناس بالفعل هي من ضمن الدر 

املشاريع اليت نعترب أن عندها واحد األمهية خاصة يف سياق 
وأذكر هنا . اإلصالحات والنهوض بأوضاع أقسام قضاء األسرة

حىت تعم الفائدة أن اخلميسات، برشيد، اجلديدة، الرباط، 
ن، اليوسفية، أكادير، الفقيه بنصاحل، ورزازات، العرائش، بنسليما

وزان، وادي زم، السمارة، أزيالل، مكناس، طنجة، زاكورة، 
الراشيدية، سيدي سليمان، سيدي قاسم، تاونات، بوعرفة، 
القصر الكبري، مراكش، طاطا، قلعة السراغنة، بنكرير، الناظور، 
إمينتانوت والصويرة، كلها فضاءات حمل دراسة وتنتظر منا إن شاء 

ونلتمس من السيدات .  زمن قريباهلل تعاىل اإلصالح يف
النائبات والسادة النواب أنه إذا كانت هناك بعض الفضاءات اليت 
مل تدرج يف هذه الالئحة أن يتصلوا بالوزارة، اليت أبواهبا مفتوحة 
أمامكم، حىت نضعها يف الئحة الربنامج اإلصالحي الذي نتوخى 

، خاصة من خالله إعادة بناء صورة جديدة للمحكمة املغربية
 .منها قسم قضاء األسرة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيدة النائبة احملرتمة

 :السيدة النائبة فتيحة مقنع
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

يبقى أننا نطلب منكم السيد . جبوابكم نستبشر خريا
لة الوزير أن تأخذوا بعني االعتبار املركبات القضائية على شاك

مدينة فاس ومدينة القنيطرة، حبيث السيد الرئيس حىت ال يصعب 

التواصل، حبيث جند أن هناك أقسام قضاء األسرة يف منطقة 
 .واحملكمة االبتدائية اليت فيها الرئيس يف منطقة أخرى، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
فيما . هل لديكم تعقيب السيد الوزير؟ انتهى الوقت

دة املوضوع، األمر يتعلق مبآل تقرير اجمللس يلي سؤاالن هلما وح
األعلى للحسابات، لذا أقرتح على السيدات والسادة النواب 

 .طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

عي فريق العدالة والتنمية يف نفس املوضوع، فليتفضل أحد واض
 .السؤال مشكورا

 :النائب السيد محاد خيري
السيد الوزير احملرتم، من مهام اجمللس األعلى للحسابات 
ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانني املالية والتحقق من سالمة 
العمليات املتعلقة حبسابات مرافق الدولة وحسابات املؤسسات 

طار، نشر اجمللس ويف هذا اإل. العمومية وإجناز تقارير بشأهنا
تقريره اخلاص عن سنة  4133األعلى للحسابات يف أبريل 

، وقد سجل هذا التقرير وجود عدة جتاوزات وخروقات 4131
واختالالت مهت تسيري جمموعة من املؤسسات العمومية 
واجلماعات الرتابية واملكاتب التابعة للدولة، وهو ما اطلع عليه 

م اليت نشرت فحوى هذا املواطنون من خالل وسائل اإلعال
إال أنه يالحظ بعض البطء يف حتريك . التقرير على نطاق واسع

مسطرة املتابعة يف حق املتورطني يف هذه االختالالت، مما يتناىف 
مع مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة كما أقره الدستور، دستور 

4133. 
لذا، نسائلكم السيد الوزير ونلتمس منكم إعطاءنا  
ضيحات حول اإلجراءات اليت اختذت أو اليت تنوون بعض التو 

اختاذها لتسريع وترية إحالة هذه امللفات على القضاء للبت فيها ؟ 
 . وشكرا
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 : السيد رئيس الجلسة
السؤال الثاين سؤال آين يف . شكرا للسيد النائب احملرتم

نفس املوضوع، للسيدة والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 . يتفضل أحد واضعي السؤال مشكورااالشرتاكي، فل

 : النائب السيد أحاد الاهدي مزواري
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير، يف نفس، هو يف احلقيقة نفس السؤال 
بالضبط، بناء على التقرير األخري للمجلس األعلى للحسابات، 
واللي هو تقرير خلف نقاش كبري وواسع داخل اجملال الوطين، 

كما سبق التذكري به من  باب التفعيل األساسي سؤال ينطلق   
: ملبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة، سؤال مباشر السيد الوزير وعميق

 . ما هو مآل هذا التقرير ؟ وشكرا 
 : السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

 . بسم اهلل الرحان الرحيم
ناك مقدمة ال بد منها، وهتم الرقابة املالية يف البداية ه

على املؤسسات اليت هتدف إىل ترشيد اإلنفاق العمومي وتقوية 
احلكامة واحليلولة دون االختالالت املالية واحملاسبية، حبيث تكون 

 . هذه الرقابة يف شق منها رقابة استباقية
أما يف ما خيص اجلرائم املالية اليت تنشأ عن االختالالت 
املتعلقة بتدبري الشأن العام أو األموال العمومية أو املرافق العامة، 
فال بد من توفر وسائل إثبات خاصة وتدقيق يف احلسابات 

لذلك فمبادرة النيابة . واملساطر والصفقات العمومية وامليزانيات
العامة إلجراء األحباث اجلنائية ال تتم إال يف حالة وجود مؤشرات 

ب أفعال جرمية، علما أن اجمللس األعلى واضحة على ارتكا
للحسابات يوجه إىل السلطات احلكومية ومسئويل املؤسسات 
واألجهزة العمومية املعنية مالحظات على عمليات التدبري املايل 

ويتلقى أجوبتهم داخل أجل ثالثني يوما، مشفوعة عند االقتضاء 
 . بكل التربيرات املفيدة

العام للملك لدى اجمللس  ويف هذا الصدد، يقوم الوكيل
 333األعلى للحسابات تنفيذا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

بإبالغ وزير العدل واحلريات باألفعال  22.14من القانون رقم 
اليت يكتشفها اجمللس إذا ظهر أهنا تكتسي طابعا زجريا، وذلك 
إما تلقائيا أو بإيعاز من الرئيس األول للمجلس األعلى 

 . باتللحسا
: يف هذا الصدد، أعطيكم بعض املعطيات اإلحصائية

ملف من طرف  10متت إحالة  4133إىل  4113منذ سنة 
الوكيل العام للمجلس األعلى للحسابات على وزير العدل، وكلها 
أحيلت على القضاء، ومنها بعض امللفات اليت حفظت ومنها ما 

 . مت البت فيه ومنها ما جتري يف حقه املسطرة
وم أيها السيدات والسادة، وبعد أن رفعت احلكومة الي

شعار إقران املسؤولية باحملاسبة، مل نعد ننتظر إحالة الوكيل العام 
للمجلس األعلى للحسابات تقاريره على وزير العدل واحلريات 
لنقوم بإحالة هذه التقارير على النيابة العامة، لقد وضعنا حدا 

منفتحني يف إطار ما ينص عليه  فمن جهة، ما زلنا. هلذه املنهجية
من تلقي كافة التقارير اليت ميكن أن حتال، اليوم  333الفصل 

توصلت بتقرير من الوكيل العام لدى اجمللس األعلى للحسابات، 
لكننا مل نكتف بذلك، حيث عمدنا إىل تعيني مستشارين 
متخصصني يف اجلرائم املالية، وعددهم أربعة من قضاة اململكة، 

ال يكون هناك أي جمال للتجريح، حبيث أن املستشار  على أن
الذي يشتغل يف الدار البيضاء ال يشتغل على التقارير اليت هتم 
الدار البيضاء وإمنا يشتغل على التقارير اليت هتم غريها، وهكذا 
بالنسبة للمستشارين األربعة، هؤالء املستشارون األربعة أحلنا، 

رير اليت توصلنا هبا برسم سنة وأقول أحلنا عليهم مجيع التقا
تعلمون  4131، طبعا هذه التقارير اليت أحيلت برسم 4131
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تقريرا، يف حني أن  44أن اجمللس األعلى للحسابات أعد 
 20تقريرا، اجملموع ديال التقارير  11اجملالس اجلهوية أعدت 

تقريرا،  كلها أحيلت على هذه اللجنة اليت هي جلنة استشارية، 
عدكم أنه داخل ستة أشهر، وأقول ستة أشهر إن شاء وبالطبع أ

اهلل تعاىل، سيكون قد استجمعنا كافة املعطيات اليت جتعل 
التقارير قابلة لإلحالة على الوكيل العام للملك املختص أو كيل 
ملك خمتص، حبكم أنه حينما يتعلق بتقارير اجمللس األعلى 

اء، ألن ما للحسابات ليس كل تقرير قابل لإلحالة على القض
ينسبه اجمللس األعلى للحسابات أو اجملالس اجلهوية ال خيلو من 

إما أن األمر يتعلق مبخالفات تدبريية، فهذه جماهلا احملاسبة : أمرين
اإلدارية، وإما أن األمر يتعلق مبخالفات تنتمي إىل سلك القضاء 
اجلنائي، هنا يكمن اختصاص القضاء اجلنائي عرب بوابة النيابة 

 . امة اليت حييل عليها وزير العدلالع
لذلك، ال نريد أبدا أن نظلم أحدا وال ميكن أبدا أن 
حنيل كما يطالب الناس التقارير على النيابة العامة برمتها ألن هذا 
شيء سيكون ضربا من العبث، إمنا ينبغي أن حنيل ما ينبغي 

كل   وأؤكد على قرينة الرباءة ينبغي أن تبقى حاضرة، فليس. إحالته
ملف أحلناه على النيابة العامة معىن ذلك بأن أصحابه مذنبون 
وأهنم ينبغي أال ينتظروا شيئا غري العقاب، قرينة الرباءة ينبغي أن 
تسري يف خط متواز مع إرادة حماربة الفساد، وال ميكن أن نتحدث 

لكننا يف . عن فاسدين إال إذا قال ذلك القضاء بقرارات هنائية
قرار، وأقول لكم حىت ولو وصل إىل أيدينا عرب  نفس الوقت أميا

مداخل أخرى كاملفتشية العامة للمالية والداخلية وغري ذلك لن 
نضعه يف الرفوف، وإمنا سيأخذ طريقه للدراسة من خالل هؤالء 
املستشارين الكرام الذين تفضلوا وتربعوا بأوقاهتم، وبعد ذلك 

 .سنحيله على من جيب، وشكرا لكم
 : الجلسة السيد رئيس

الكلمة ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية 
 .من أجل التعقيب

 :معبد الصاد االدريسي النائب السيد
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

حنن يف هذا التعقيب إذ نسجل نعم أن  السيد الوزير،
اجلديد يف املغرب نعم هو دستور جديد ينص على ربط املسؤولية 

نفس الوقت، السيد الوزير، أظن بأن احملاكم  باحملاسبة، لكن يف
املالية مضى على وجودها وعلى تقدمي تقاريرها يف املغرب أكثر 
من عشر سنوات، اليوم السيد الوزير حنن إذ نثمن عاليا هاذ 

نعم،  333السرعة يف التعاطي مع التقرير وعدم انتظار املادة 
عدل يشتغل  لكن، السيد الوزير، نستحضر أنكم لستم أول وزير

يف ظل وجود احملاكم املالية، اليوم كانوا املغاربة، السيد الوزير، 
يظنون بأن هاذ التقارير كلها تبقى يف الرفوف، كانوا املغاربة 
يظنون بأنه ال سبيل للقطع مع الفساد، اليوم نعم القطع مع 
الفساد ممكن يف هذا البلد، نعم اليوم تقدمي التقارير وحبثها 

 333وتقدميها للنيابة العامة دون انتظار الفصل  وافتحاصها
أصبح ممكنا، نثمن السيد الوزير هاذ السرعة، نثمن هاذ اآللية 

 . اجلديدة، نثمن هاذ التعاطي اجلدي الذي مل نكن نلحظه
يف نفس الوقت السيد الوزير أيضا، أظن بأنه ال ينبغي 

طلية  ، هناك تقارير، تقارير4133أن يقتصر األمر على تقرير 
عشر سنوات، مل ميض على اجلرائم أو على اجلرائم املضنون 
بارتكاهبا مل ميض عليها أمد التقادم، نطلب منكم أال تقتصروا 

 4131، امسحوا لنا السيد الوزير، تقرير 4133على تقرير 
، بغيناكم مسحوا لنا تديرو شغلكم كوزير 4133الصادر يف 

لي ما داروش شغلهم، اللي وتديرو شغل الوزراء اللي قبل منكم ال
خلوا التقارير يف الرفوف، بغينا كل اجلرائم املضنون بارتكاهبا أن 

 .حتال
 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم، 
 . الكلمة ألحد نواب الفريق االشرتاكي، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد معبد الهادي خيرات
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

يف احلقيقة حنا أمام إشكال كبري، األمر ال يتعلق أن 
 bureauاجمللس األعلى للحسابات منظور إليه كأنه شي 

d’études  ،مكتب دراسات سيقوم بعمله وحييله على القضاء
حنن أمام مؤسسة دستورية خصص هلا الدستور عدد من الفصول 

م احلق يف إصدار األحكام وباب كامل، بل أمام قضاة، وقضاة هل
مبقتضى الدستور، الرئيس د اجمللس األعلى للحسابات غادي 
جيي سنويا هنا باش يعطينا تقرير باش نناقشو هاذ النوع من 

 . التضارب، راه غادي خيربط العدل
تنقول هنايا اجمللس األعلى للحسابات قضاة فيه 

والعدد  ويصدرون أحكامهم وأصدروا أحكاما وكلها بالغرامات،
الكبري فيها مشى، فني مشى ؟ حملكمة النقض، دائما كرتد 

هذا اخللط فيه تضارب هو املشكل، هذا . بدعوى عدم التقدير
التقرير عندما صدر وهنا فني، ألن هاذ الناس كيتصرفوا كأهنم 
املفتشية العامة أو امتداد للمفتشية العامة د املالية وجتردوا من أهنم 

جيب إعادة النظر يف القانون، أما الدستور  جهاز قضائي، اليوم
راه عاطيهم صالحيات كبرية ال جمال للطعن فيها، إيال بغييت نقراه 

نقراوها، وهلم احلق يف  320و  327عليك ونذكركم بالفصول 
 . إصدار أحكام عند االقتضاء، الفصل واضح السيد الوزير

 لذلك، هاذ املشكل راه غادي خيربط األشياء، يف إطار
إصالح القضاء، يف إطار إصالح هذا النص، القانون التنظيمي 
هلاذ املؤسسة جيب أن نتناقش، وغتكون لنا املناسبة، ألن غادي 
جيي الرئيس هنا وجيي التقرير ديالو للمناقشة اللي حيال على 
الربملان، كيظهر يل ما غاديش حنتاجو باش نقراو الفقرات اللي  

ويتخذ عند االقتضاء : "  بأسكتعطيه هاذ الصالحية، ولكن ال
عقوبات عن كل إخالل بالقواعد السريعة على العمليات املذكورة 

يقدم الرئيس األول  للمجلس األعلى عرضا عن أعمال "، "
" اجمللس األعلى للحسابات أمام الربملان ويكون متبوعا مبناقشة 

من الدستور، لذلك هاذ التقارير راها غادية  320هذا الفصل 
 . باش نتذاكرو فيها بعداجتي 

العلمية د االنتقاء هنا فني املشكل، اللي خصنا نتحاسبو 
عليه، هل اجمللس األعلى للحسابات قام بأعماله كاملة ؟ هناك 
وزارات عمرهم ما حطوا فيها رجليهم، خصنا نتساءلو هاذ 
العملية د االنتقاء هل جتوز ؟ وزارة التشغيل عمرها ما عرفت، 

للحسابات عمرو ما مشى ليها، أنا نتحدى واحد  اجمللس األعلى
جيي يقول يل عندها تقرير أو صدر عليها شي حاجة، ما عدا 

 ..لذلك هذا راه مشكل. صناديق العمل
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت املخصص 
 .السيد الوزير، التعقيب فيما تبقى من الوقت. لكم

 :لرميد وزير العدل والحرياتالسيد مصطفى ا
السيد النائب احملرتم، عن أي تضارب تتحدث ؟ اجمللس 
األعلى للحسابات كمحكمة مالية من حقه مساءلة املخالفني 
يف إطار قانونه اخلاص، حنن نتحدث يف سياق آخر، وهو سياق 
املخالفات اليت تكتسي طابعا جنائيا، هذه يف إطار الفصل 

 ...للمجلس األعلى للحسابات أن للوكيل العام : " 333
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا لكم السيد الوزير، انتهى الوقت املخصص لكم
السؤال املوايل يف نفس القطاع سؤال آين عن ثبوت الزوجية، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق االحتاد الدستوري، 

ال فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، أو واضعة السؤ 
 .مشكورة
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 :النائبة السيدة فوزية البيض
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، تعرف مساطر ثبوت الزوجية تباطؤا 
وتعقيدا يؤدي إىل إثارة عدة مشاكل، من بينها إعاقة االعرتاف 
باألبناء الناجتني عن احلمل وعدم توفرهم على الوثائق الالزمة 

، السيد 4134يف . يف اجملتمع لتسجيلهم يف املدارس وإدماجهم
الوزير، الزالت هناك زجيات تتزوج بالفاحتة يف بعض القبائل، بل 
واألدهى واألخطر من ذلك السيد الوزير، أنه يف املدن الكربى 
هناك بعض من الشباب الذين ال يستطيعون الباءة وأوجدوا بديال 
للتحايل على القانون وأصبحوا يتزوجون شفويا بزوجتَك أو 
زوجتِك نفسي، وهؤالء، بطبيعة احلال هاذ املسألة وقفت عليها 
يف بعض الطلبة اللي كاين الطلبة خاصة يف شعبة الشريعة 
اإلسالمية، وميكن لكم أن تتبينوا من ذلك السيد الوزير احملرتم، 
بدون عقد قانوين أو شرعي يضمن لكال الطرفني حقوقهما 

يد الوزير احملرتم، عما لذا نسائلكم، الس. ويلزمهما بالواجبات
 . تعتزمون القيام به يف هذا الشأن ؟ وشكرا السيد الوزير

 : السيد رئيس الجلسة
 . اجلواب السيد الوزير، تفضل

 : السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
السيدة النائبة احملرتمة، املادة السادسة عشرة من مدونة 

أن وثيقة الزواج تعترب األسرة يوم صدور هذه املدونة نصت على 
الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج، لكن إذا حالت أسباب قاهرة دون 
توثيق العقد يف وقته تعتمد احملكمة يف مساع دعوى الزوجية سائر 
وسائل اإلثبات وكذا اخلربة إىل غري ذلك، مث كاين يف الفقرة 

عدى يعمل بسماع دعوى الزوجية يف فرتة انتقالية ال تت" األخرية 
 ".مخس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

اجملتمع املنظم هو اجملتمع الذي يسود فيه األمن 
التوثيقي، كل العالقات االجتماعية ينبغي أن توثق على الوجه 

القانوين، لألسف الشديد، جمتمعنا مل يصل إىل أن يكون جمتمعا 
امالت مدنية كثرية ال منظما بالقدر املطلوب، ولذلك فإن مع

توثق أو توثق بطريقة غري صحيحة وغري سليمة، ووصل األمر إىل 
عقود الزواج اليت وإن كان النص صرحيا فإن االستثناء كثريا ما 

 . أصبح هو القاعدة، حيث ال يتم توثيق عقود الزواج
وكان يفرتض أن تنتهي مدة مخس سنوات بتاريخ 

اينا كربملان يوم كنا ، لكن لألسف الشديد ع12/14/4112
يف هذا الربملان أن هذه املدة مل تكن كافية لكي يعيد املغاربة 
تكييف سلوكهم على مقتضيات القانون، حبيث أن زجيات كثرية 

 . بقيت غري موثقة
تقدم فريق العدالة والتنمية وتقدم الفريق االشرتاكي 
بتعديلني يرميان إىل منح مدة مخس سنوات إضافية، وكذلك 

لت احلكومة فيما بعد، وكانت هناك محالت على مستوى فع
املغرب كله وتوعية وما إىل ذلك، ومت توثيق عقود زواج بعشرات 

لكن لألسف الشديد، القضية أكرب مما نتصور، إهنا . األلوف
عقلية ثقافية تعتمد التعاقد الشفوي وتنفر يف كثري من املناطق هلذا 

إذن علينا أن نعمل على إعادة . السبب أو ذاك من العقود املوثقة
بناء ثقافة اجملتمع لنرسخ فيه ثقافة توثيق العقود، خاصة منها 
الزوجية، ألهنا ترتبط هبا أمور خطرية وعلى رأسها احلقوق املرتبطة 

 . بالنسب وما إىل ذلك
ولذلك سيديت احملرتمة، إننا مهما فعلنا وسنفعل إن شاء 

ألقل بوصلة إن مل تكن اهلل ما يتطلبه األمر، أعدكم على ا
وصالت إشهارية لتوعية املواطنني، لكننا أيضا سندعو اجملتمع 
املدين وندعمه لكي يذهب إىل املغرب العميق لكي حيث الناس 

لكن هذه لن تكون أبدا مهمة وزارة . على توثيق عقود زواجهم
ومهمة مكونات جمتمع مدين حمدود، هذه مهمة كل وسائل 

 . وكافة الفاعلني، وشكراالتنشئة االجتماعية 
 : السيد رئيس الجلسة
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 . شكرا للسيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة فوزية البيض

نثمن السيد الوزير احملرتم اجملهودات اليت قام هبا القضاة 
على الصعيد الوطين واللذين فعلوا فيها قضاء القرب، لكن هناك 

حة إجراءات رفع دعوى الزوجية من طرف مشكل آخر يتعلق بص
 12القاصر أو األبناء، وأحيلكم على الفقرة اخلامسة من املادة 

من مدونة األسرة، هناك تضارب يف مواقف القضاة يف املغرب، 
ولو أن البت يف هذه الدعاوى يبقى من صميم السلطة التقديرية 

زوجية للقاضي، بل هناك بعض احملاكم اليت تقبل مساع دعوى ال
من مدونة األسرة،  44من طرف القاصرين استنادا على املادة 

خبالف ذلك هناك حماكم أخرى يف نفس املغرب ذهبت إىل 
وجوب حصول القاصر على اإلذن على الزواج من قاضي األسرة 
املكلف بالزواج حىت تكون دعواها مقبولة، وهناك فئة ثالثة من 

اجتاه اكتفاء القاصر حبضور احملاكم يف نفس املغرب اليت متشي يف 
 .ويل أمرها لكي تثبت دعواها

نطالبكم، السيد الوزير، بإصدار دورية مستعجلة لوضع 
حد هلذا اخللل وللبت بطريقة استعجالية يف كل امللفات العالقة 
بطريقة هنائية ولتوحيد االجتهادات، لكي ال يكون هناك تضارب 

بقى للقاضي، نعرف هذه يف احملاكم، نعرف أن السلطة التقديرية ت
املسألة السيد الوزير، مبا يضمن لكل األطراف حقوقها ويلزمها 
بالواجبات، مع مراعاة مصلحة األسرة واألطفال ومراعاة كذلك 

 .القانون، شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، نشكر السيد وزير العدل 
وننتقل إىل موضوع . ه يف هذه اجللسةواحلريات على حسن إسهام

األسرة مع قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 
ونرحب بالسيدة الوزيرة، ثالثة أسئلة يف املوضوع، السؤال املوايل 
عن وضعية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ببالدنا، للسيدة 

للوحدة والتعادلية،  والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل
 .فليتفضل أحد النواب أو إحدى النائبات بطرح السؤال

 :النائبة السيدة نعياة رباع
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
إن مسيناهم )السيدة الوزيرة، هناك شرحية من املواطنني 

تركوا حلاهلم، ولعائالهتم التكفل هبم، هذه ( نني بني قوسنيمواط
الشرحية هم ذوي االحتياجات اخلاصة، من جهة معاناة وقصور 
ومن جهة أخرى هناك اآلثار االجتماعية السلبية الكبرية على 
األسرة، حبيث أن هناك جو مشحون داخل األسرة، تارة يؤدي يف 

هدر املدرسي، للطالق، بعض األحيان ويف كثري من األحيان لل
لالنتحار يف بعض األحيان، وهؤالء األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة تركناهم حلاهلم، كنا ننتظر من احلكومة دعم 
مادي خاص هلذه الفئة حىت حتفظ كراماهتم، لكننا فوجئنا بأن مل 

 .يكن أي اعتماد هلذه الفئة
ملوعد ملاذا أخلفت احلكومة مرة أخرى ا: وبالتايل نتساءل

مع هذه الفئة، وهل من استدراك هلذا الوضع حىت ميكن أن حنفظ 
من جهة كما قلت كرامة هؤالء األشخاص اللذين خذلناهم من 
قبل ؟ ألنه يف بعض األحيان هناك وضعية الفقر ووضعية اجلهل 
تسبب يف بعض األحيان عدد من العاهات، وبالتايل خنذهلم مرة 

جل هذه الفئات توجد يف أخرى ونغض الطرف عن وضعيتهم، 
وبالتايل ال ميكن، ال . البوادي، وتوجد كذلك يف هوامش املدن

ميكن ألن الوضع أصبح مستعجل، ال ميكن أن نتجاهل هذه 
الفئة، الوضع اآلن أصبح مستعجل جدا، ونريد استدراك هذا 
الوضع وخلق اعتماد مادي مباشر، ألن يف بعض األحيان ترتك 

عة أطفال يف بعض األحيان معاقني يف بيت األم مع ثالثة أو أرب
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واحد، ال ميكنها االشتغال وال ميكنها رعاية هؤالء األطفال، 
وبالتايل كيف احلل، واش خترج أهنا تتسول هبم، واش خترج أنه 

 .تستعملهم كأداة للتسول ؟
وهلذا راه ال ميكن، ال ميكن أن ننتظر سنة أخرى بأي حال      

 .وضعية هؤالء األشخاص، وشكرا من األحوال لكي نرى يف
 :السيد رئيس الجلسة
 .جواب السيدة الوزيرة

وزيرة التضامن والارأة واألسرة  السيدة بسياة الحقاوي
 :والتناية االجتاامعية

بسم اهلل الرحان الرحيم والصالة والسالم معلى سيد 
 .الارسلين

السيدة النائبة، شكرا على طرح هذا السؤال وإن كانت 
من التشاؤم، لكن أعتقد بعد إجابيت سوف تتحلني فيه نربة 

بالتفاؤل وتثقني يف هته احلكومة اليت جاءت مبجموعة من 
 .املبادرات جتاه هذه الفئة

أوال، هي فئة هلا حقوق وواجبات مبوجب املواطنة، 
ثانيا هذا . فلذلك ال ميكن ألحد أن يسقط عنها صفة املواطنة

التايل كل القطاعات معنية املوضوع ذو صبغة عرضية وأفقية، وب
هبذا األمر، وحنن يف وزارتنا نعمل اليوم على أن ندخل بعد 
اإلعاقة يف امليزانية ويف السياسات العمومية، كما جنحنا من ذي 

 . قبل بإدخال بعد النوع يف امليزانية ويف السياسات العمومية
ثانيا، بعد الدستور اجلديد جاء الربنامج احلكومي، الذي 

من الدستور، وحتدثنا عن أوال  12ا جاءت به املادة زكى م
صندوق خاص باملعاقني، واليوم بني أيدينا صندوق دعم 
التماسك االجتماعي الذي يستفيد منه األشخاص يف وضعية 
إعاقة، ناهيك عن املبادرة اليت قمنا هبا يف الوزارة باعتماد سياسة 

قام األول، واألسر مشولية مندجمة تعطي أوال األولوية لألسر يف امل

اليت من بني مكوناهتا عضو معاق أو عضو مسن فلهم األولوية 
 .لالستفادة من دعم الوزارة ومن دعم الصندوق

لكن ال بأس، بعد أن صوتنا على االتفاقية اخلاصة      
باألشخاص يف وضعية إعاقة وكذلك الربوتوكول امللحق به، ال 

لى أن منكن األشخاص يف ميكننا اليوم يف املغرب أن نرتاجع ع
وحنن اليوم نبذل جمهودا مقدرا يف . وضعية إعاقة من حقوقهم

دعم اجلمعيات اليت تعىن باألشخاص املعاقني، وكذلك منول 
وال . متدرس املعاقني من خالل متويل اجلمعيات القيمة على ذلك

املخصصة كمناصب شغل لألشخاص  %7ننسى بأن نسبة 
احلكومات السابقة من تفعيلها  املعاقني، واليت مل تستطع

لصعوبتها، اليوم جنتهد يف توفري ما ميكننا من تنزيل هته النسبة 
حقيقة ويف امليدان بعد أن نلغي مجيع جماالت العمل اليت ال ميكن 

 .أن يردها األشخاص املعاقون
وأريد أيضا أن أعلن عن مبادرة نقوم هبا اليوم، فأنتم تعلمون      

احلكومة السابقة من تشغيل يف إطار االستثناء أن ما بادرت به 
جعل الفئة اليت دخلت يف تعاقد مع وزارة األوقاف، ولكي 
تستفيد من التشغيل يف هناية هذا التكوين، انقطعت بسبب هذا 
التشغيل لزمالئهم، فحنا اليوم نعمل مع وزارة األوقاف إلدماجهم 

 .من جديد، شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيدة النائبة احملرتمة. السيدة الوزيرة  شكرا
 :النائبة السيدة نعياة مقنع

السيدة الوزيرة، أنا ال أنكر أن هناك بعض اجملهودات 
تدارت يف هاد اجملال، هناك كذلك رعاية خاصة من صاحب 
اجلاللة هلاد الفئة، لكن الدعم الغري مباشر ال يؤدي لنفس 

ا ماديا ولو بسيطا حىت حيفظ نسبيا كرامة النتيجة، نريد دعم
هؤالء األشخاص، هناك يف احلمالت االنتخابية كيجيونا سيدات 
حامالت أطفال ال ميكنهن رعايتهم، ألن هناك عدد ديال األمور 
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من مجعيات تعمل، عدد ديال األمور من اآلباء، لكنها غري 
 ..مباشرة، نريد

 :السيد رئيس الجلسة
بة احملرتمة، انتهى الوقت املخصص شكرا للسيدة النائ

فيما يلي سؤاالن هلما وحدة املوضوع يف نفس القطاع، . لكم
لذا، أقرتح على السيدات . األمر يتعلق بتفاقم حاالت االغتصاب

والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن 
واب السؤال األول آين، للسيدات والسادة الن. السيدة الوزيرة

احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي، أو 
 .إحدى واضعات السؤال بطرحه مشكورة

 :النائبة السيدة سعاد يوسيف
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء الاحترمون،
 السيدات والسادة النواب،

تطالعنا وباستمرار وسائل اإلعالم حباالت متعددة من 
االغتصاب تطال األطفال والبالغني يف جمموع الرتاب الوطين، 
سواء يف العامل احلضري أو القروي، ولعل أبرزها حالة أمينة 
الفياليل، اليت تضاربت بشأن اغتصاهبا من عدمه وأثارت نقاشا 

ما هي : لذا، نسائكم السيدة الوزيرة احملرتمة. جمتمعيا وقانونيا هاما
ا وزارتكم بالتنسيق مع باقي القطاعات اإلجراءات اليت ستتخذه

ملعاجلة هذه الظاهرة وفق مقاربة مشولية التقائية ذات أبعاد قانونية 
 .وتربوية ووقائية ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل أيضا سؤال آين، للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل أحد واضعي 

 .ؤال مشكوراالس
 :النائب السيد فؤاد حجير

 . بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة الاحترمة، السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
نتوجه إليكم السيدة الوزيرة والرأي العام الوطين والدويل 
ما زال حتت الصدمة من جراء تداعيات انتحار أمينة الفياليل بعد 

ومن خالل هذه احلالة اإلنسانية املؤملة . زوجيها قسرا من مغتصبهات
نفتح النقاش معكم ومن خاللكم مع احلكومة، ونطلب منكم 
السيدة الوزيرة موافاتنا بالتدابري اليت ستتخذها احلكومة من أجل 
محاية الفتيات من االنتهاكات اجلسيمة، خصوصا من القهر 

تصاب، واإلجراءات اليت اجلسدي والنفسي الناتج عن االغ
تعتزمون اختاذها للتصدي ملختلف مظاهر املس حبقوق القاصرات 

 .ببالدنا، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب للسيدة الوزيرة، فلتتفضل
وزيرة التضامن والارأة واألسرة  السيدة بسياة الحقاوي

 :والتناية االجتاامعية
م الدميقراطي شكرا لفريق العدالة والتنمية وفريق التقد

على هذا السؤال، ألهنا بالفعل فرصة مثينة للتبيان وللتوضيح يف 
هذا األمر الذي جاء على شكل سؤالني آنيني أبدينا االستعداد 
لإلجابة عليهم ألهنم بالفعل يعين ذي راهنية وأيضا جيب اإلجابة 

 . عنهم يف هذا الوقت بالضبط
طرح  اآلن، البد أن منيز بني ثالثة مستويات من

هناك تزويج القاصرات، وهناك تزويج القاصرات على : اإلشكالية
إثر تغرير، مث هناك حاالت االغتصاب، إذا ما ميزنا بني هاته 
املستويات سوف نتفهم املوضوع ونستطيع أن نقاربه مبا يليق به 

 . ويقدم إجابات عن اإلشكاليات املطروحة
ألطفال املغرب مل خيرج عن جمموع الدول اليت حتفظ ل

اليت جاءت يف  43واملادة  41حقوقهم، وبالتايل فإن املادة 
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مدونة األسرة، واليت صوتنا عليها يف هاته القبة باإلمجاع، واليت 
سنة، لكنها مكنت القاضي  30تنص على حتديد سن الزواج يف 

من سلطة تقديرية لتزويج الفتاة دون هذا السن عندما تتوفر 
الصحي والشرط االجتماعي وموافقة الشرط : جمموعة من الشروط

إذن، اليوم نقدرو نقولو إذا ثبت عند التطبيق . اآلباء وغريمها
وعند تنزيل هذه املدونة فيما يعين هاته املادة بالضبط هناك 
مشاكل بإمكاننا أن نراجع هذا القانون وأن نصلحه حنن يف هاته 

س أن لكن ال بأ. القبة اليت هي اليت صادقت على هذا القانون
ناخذو مثال : نستأنس مبا قامت به الدول املتقدمة يف هذا الباب

سنة، اسكتلندا  37عندنا سويسرا السن القانوين ديال الزواج هو 
سنة، يف  30سنة، إسبانيا وإجنلرتا ما بني  31السن القانوين هو 

سنة كتزوج مبوافقة الوالدين، فنلندا وإيطاليا مبوافقة  31سن 
سنة تقتضي  30و  31واليات املتحدة فما بني احملكمة، أما ال

سنة كتقول  31أن تكون هناك موافقة للوالدين وأقل من 
برتخيص القضاء، ولكن بالنسبة للحوامل تسقط مجيع الشروط، 

 . يعين يتزوجن يف أي سن كان
اليوم نبغي نقول لكم بأن املستوى الثاين اللي هو ديال 

حدث عنه بشفافية االغتصاب هذا شيء ثاين البد أن نت
ومبسؤولية أيضا، فهو مدان إنسانيا وشرعيا وقانونيا، والقانون 
املغريب إيال ما كانش كيدين االغتصاب سيكون يف ذلك، أظن 
هنا القانون املغريب ال ميكن أن نظلمه ونقول بأنه ال حيرم وال جيرم 
االغتصاب، جيرمه وجيعل املسطرة اليت تقضي بتجرمي املغتِصب 

سنة حسب احلاالت، وكنظن بأن  11ليه من سنتني إىل حتكم ع
هذا التشديد يف احلكم مما نطالب به، فهو كاين، وإيال بغيتوا 
نزيدو فيه فأنتم من يصادق على أي إصالح قانوين يف هاته 
القبة، املبادرة عندنا حنن احلكومة وعندكم أنتم الربملان وعند 

 . ستور اجلديدةاجملتمع املدين اليوم مبوجب مقتضيات الد

نبغي نقول أيضا بأن أعضاء اجمللس األعلى عندنا يف 
ال ينبغي : " املغرب، هاته اهليئة احملرتمة ماذا تقول يف هذا األمر

مكافأة املغتصب بالزواج من ضحيته بل تشديد العقوبة يف حقه 
، وهذا يزكي موقف القانون املغريب، وحنا يف القطاع ديالنا الذي "

لنساء كنقولو أن املكان الطبيعي للمغتصب هو يعىن بشأن ا
السجن، والبد أن نشدد العقوبة على املغتصب، ألنه ميس حبرمة 
اجلسم للمرأة عموما، وإذا كانت قاصرا فنتجرع األمرين كنساء 

 . فيما يتعلق هباته الوضعية بالضبط
ونبغي نقول لكم، يف احلاالت اللي كيتزايد فيها 

ب أن ترتفع العقوبة، ومصر اليوم اللي  االغتصاب يف اجملتمع جي
كتعيش فوضى عندما ارتفع االغتصاب وصلت العقوبة إىل 

 . اإلعدام على املغتصب
اآلن، شنو غادي نديرو حنا كحكومة وال شنو درنا ؟ 
السيد وزير العدل، وهو إىل جانيب، دخلنا يف تشاور يف هذا 

ت سوف نعلن األمر، واحلمد هلل وصلنا إىل جمموعة من املبادرا
 . عنها يف حينها

ثانيا، نقدرو نقولو بأن إىل جانب التشاور حنن نعمل 
اليوم على إنشاء مراكز اليقظة والتبليغ، ألن ملي كتغتصب املرأة 
فشي دوار وال فشي مكان ما كاينش اللي كيبلغ عليها، عندما 
ميارس العنف عليها ما كاينش اللي كيبلغ هبا، فاليوم نعمل على 

ثانيا، كنفهمو بأن متدرس الفتيات وحماربة . هاته املراكز إرساء
اهلدر املدرسي من العوامل اليت ستمكن الفتيات من التواجد يف 
املكان الالئق هبم، مث ننهي باش خنلي شوية د الوقت على 
التعقيب، أن الرتبية على املساواة هي احملور الرابح يف إسرتاتيجيتنا، 

حرمة اجلسد جرمية جيب أن ترسى بني وإرساء ثقافة أن انتهاك 
 .ظهرانينا

 :السيد رئيس الجلسة
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التعقيب ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلي 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة آمنة ماء العينين
 السيد الرئيس، 
 السيدة الوزيرة، 

قبل أن يكون اإلشكال يف احلقيقة هو تزويج القاصرات، 
كل احلقيق اللي ما خصناش نتغاضو عليه هو إشكالية املش

االغتصاب يف حد ذاهتا، ألن اجلرم اللي خصنا نفتحو اليوم عليه 
لذلك السيدة الوزيرة، تعول عليك . نقاش وطين هو االغتصاب

نساء املغرب اليوم وأنت املناضلة النسائية ذات املصداقية باش 
ف انتهاكا لكرامتها، واللي تعيدي االعتبار لوضعية املرأة اليت تعر 

أدت هبا واحد السياسات متعاقبة خمتلة إىل حسر املرأة واختزاهلا 
. يف جسدها الذي حتول إىل موضوع للمتعة اجلنسية ولو العنيفة

لذلك حنا اليوم كننتظرو من ال ميكن أن يتاجر مبعاناة أمينة 
مجيع  الفياليل وال أن نزايد هبا، اإلشكال اليوم هو خصنا نتبناو

مقاربة مشولية متكننا من معاجلة جذور إشكالية االغتصاب اللي 
اليوم نقرأ عن تناميها داخل اجملتمع بشكل غري طبيعي، وهو ما 
يتخالف أوال مع القيم الدينية واألخالقية وخلق العفة اللي كربنا 
عليه حنا املغاربة، واللي اليوم خصنا نعيدو ليه االعتبار، ألنه 

من املداخل اليت ستحول دون هاد الظاهرة سيكون مدخل 
 . اجلرمية اخلطرية

اإلشكال الثاين هو وسائل اإلعالم، وكان واحد، اآلن  
كاين مرصد لرصد صورة املرأة يف اإلعالم اللي حصرت املرأة 
لألسف يف واحد الصورة منطية جعلتها من خالل واحد الثقافة 

لذي ال ميكن أن كاين ا. تكون هي املستهدفة يف الشارع العام
نتفهمه، أنه توالت علينا واحد السياسات كان فيها الكثري من 
الصياح ومل نستطع حىت أننا خنرجو اليوم بتشريع قوي جيرم وحيول 
دون التحرش اجلنسي، وهذا ورش يف احلقيقة كننتظرو من السيدة 

الوزيرة أهنا تفتحو ألن ليس من املعقول، املدخل ديال االغتصاب 
رش اجلنسي الذي تتعرض له النساء يف الشارع ويف هو التح

مقرات العمل، كاين غياب األمن، األمن اليوم اللي ما كاينش، 
من خاللو يتم اعتقال، بغيت نسميه يعين اختطاف الفتيات يف 
ظروف غامضة وكيتعرضوا فيها لالغتصاب ويف النهاية يطلب 

 .. هود ومنهن قانونيا باش يثبتوا أهنن تعرضن الغتصاب والش
على أي، كاينة واحد جمموعة من اإلشكاالت اللي  
كنحتاجو فيها اليوم إىل واحد املقاربة مشولية نتمكنو من خالهلا 
من معاجلة الظاهرة من جذورها، وإال فالرتسانة القانونية بوحدها 

ظواهر اجتماعية  ال ميكن أن تكون مدخال من مداخل معاجلة
اللي خصنا نوقفو مجيعا ضدها، واالغتصاب على رأسها، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة إلحدى السيدات النائبات من فريق التقدم . شكرا
 .الدميقراطي، تفضلي السيدة النائبة

 :السيدة النائبة شرفات اليدري أفيالل
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 وزيرة الاحترمة،السيدة ال

 السيدات والسادة النواب،
يف الواقع، أصابين الذهول والفرح يف نفس الوقت من 
التحول الثوري يف موقف السيدة الوزيرة جتاه معاجلة قضية 

السيدة الوزيرة، حنييك حبرارة  . االغتصاب وتزويج القاصرات
كأغلبية ومعارضة على هذا التقدم يف موقفك ويف معاجلة قضية 

غتصاب، يف وقت أصابتنا فيه الدهشة من تصرحياتك إبان اال
األزمة، واليت جعلتنا نفهم بأنك ليس لديك مانع من تزويج 

. القاصرات وليس لديك مانع من تزويج املغتصبة من مغتصبها
السيدة الوزيرة، أصبحت اليوم بالفعل سيدة دولة، ألنك تعربين 
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فاعلة مجعوية كما  عن املواقف الرمسية كمسئولة حكومية وليس ك
 .كنا نعلم سابقا

السيدة الوزيرة، نطلب منك اآلن تسريع إصالح القانون 
اجلنائي، وأيضا بعض مقتضيات مدونة األسرة، ألن ولو أن يعين 
صادق عليها الربملان باإلمجاع إال أنه ليس قرآنا منزال، وحنن اآلن 
يف مناخ سياسي جديد ويف ظل إصالحات دستورية جديدة 

ت بصفة واضحة وبلغة واضحة على جترمي العنف املمارس أشار 
على األشخاص، وما االغتصاب إال من أبشع ظواهر العنف، 

الربنامج احلكومي كان أيضا . باألحرى اغتصاب الطفالت
واضحا فيما خيص اإلجراءات وااللتزامات اليت جاء هبا على 

عنف لسان رئيس احلكومة من أجل محاية املرأة واألطفال من ال
اجلسدي، إال أننا اليوم نالحظ بأن التعامل مع هذه القضية أخد 

وحنن مطالبون اليوم بإصالح فوري للمنظومة املؤطرة . منحى آخر
ملعاجلة هذه الظاهرة، وباألساس القانون اجلنائي، ألنه أصبح 

من  %22متجاوزا مع اإلصالحات الدستورية اليت تعاقد عليها 
 .املغاربة

 :جلسةالسيد رئيس ال
شكرا السيدة النائبة، التعقيب للسيدة الوزيرة فيما تبقى 

 .من الوقت
وزيرة التضامن والارأة واألسرة  السيدة بسياة الحقاوي

 :والتناية االجتاامعية
 شكرا السيد الرئيس،

أوال ما عربت عنه هو موقفي األصلي واألساسي، وأنا 
ليشيهات سعيدة جدا ألنكم غريمت طريقة االستماع وصححتم الك

 .واألحكام املقولبة اليت كانت مرة ضدي
 :السيد رئيس الجلسة

السيدات النائبات . انتهى الوقت املخصص لكم
احملرتمات، السادة النواب احملرتمون، أرفع اجللسة ألداء صالة 

 .العصر
 :السيد رئيس الجلسة

 بسم اهلل الرحان الرحيم،
 السيدات النائبات الاحترمات،

 الاحترمون، السادة النواب 
نستأنف أشغال جلسة األسئلة الشفوية هلذا اليوم، 
وننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، ونرحب باملناسبة 

يعين السؤال األول سؤال عن االختالالت يف . بالسيد الوزير
تطبيق نظام األشطر الفصلية يف املاء والكهرباء، للسادة النواب 

االشرتاكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال  احملرتمني من الفريق
 .مشكورا

 :النائب السيد رشيد حاوني
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كما هو يف علم اجلميع، شهدت عدد من 
املناطق يف املغرب احتجاجات واسعة، واليت تطورت يف بعض 
األحيان إىل أحداث خطرية، وهذه االحتجاجات كانت على 

ء والكهرباء، هذا الغالء للفواتري راجع باألساس غالء فواتري املا
إىل الطريقة اليت يتم هبا احتساب الكمية املستهلكة، وذلك بأن 
اإلدارة تقوم يف الشهر األول بكمية تقديرية، وليس هلا سند 
قانوين، ويف الشهر الثاين يتم تقدمي الكمية احلقيقية، هذا الرتاكم 

تهلكة كتدوز من الشطر األول يف شهرين ما جيعل أن الكمية املس
وكما كتعلموا السيد الوزير الثمن ديال الشطر . للشطر الثاين

دراهم، هذا ما  7دراهم الشطر الثاين كيوصل  4األول إيال كان 
يؤدي إىل غالء هاد الفواتري ديال الكهرباء، ألن ال يعقل السيد 

 211الوزير إنسان مواطن بسيط عنده ثالجة وتلفزة وكيخلص 
هذا ناهيك عن التصرفات . رهم يف الشهر ديال املاء والضوءد
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ديال الشركات املفوضة اليت تدبر هذا القطاع، فهنا بالبنسبة لنا  
كننعتربو هذا هنب وسرقة ألموال الشعب، وباخلصوص الشركات 

 . األجنبية اللي كتهرب فلوس املغاربة لربا
تود  ما هي اإلجراءات اليت: لذا نسائلكم السيد الوزير

الوزارة أن تقوم هبا لرفع هذا احليف ولتجاوز هذه اخلالفات ؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والاعادن والااء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس،

بداية أتقدم بالشكر اجلزيل للسيد النائب احملرتم على 
هلام الذي يشغل  املواطنني املغاربة بصفة عامة هذا السؤال ا

 . والرأي العام بصفة عامة
فبالنسبة للسؤال ديالك السيد النائب احملرتم، 
االختالالت يف تطبيق نظام األشطر الفصلية للكهرباء، أود 
اإلشارة إىل أن نظام الفوترة املعمول به من طرف املكتب للماء 

داد مرة كل شهرين بفاتورة واحدة والكهرباء يرتكز على قراءة الع
أما بالنسبة لوكاالت توزيع املاء . يتسلمها الزبون مرة كل شهر

والكهرباء، تكون قراءة العداد شهريا، وكذلك بالنسبة للشركات 
 . ذات التدبري املفوض

فبالنسبة للفاتورة، فاتورة الشهر األول هي مقدرة على 
مستخلصة من آخر أساس متوسط االستهالك اليومي للزبون، 

قراءتني للعداد، وحسب عدد أيام الشهر، وبالنسبة لفاتورة الشهر 
الثاين للتسوية ترتكز أساسا على قراءة فعلية للعداد، حيث يعترب 
مبلغ الفاتورة األخرية كتسبيق ويعاد حساب متوسط االستهالك 
املتعلق بالشهرين الفاصلني بني آخر قراءتني للعداد على أساس 

االستهالك اليومي وفقا حلصة عدد أيام كل شهر، ويعاد متوسط 
حساب واجبات االستهالك املتعلقة بكل شهر من الفرتة، مع 

االحرتام كلي ألشطر االستهالك اجلاري هبا العمل، واليت يعاد 
تعديلها بشكل منتظم حسب عدد أيام االستهالك لكل شهر 

 . متت فوترته
الصاحل للشرب  خبصوص املاء، املكتب الوطين للماء

يعتمد على نظام الفوترة الفصلية، يعين كل ثالثة أشهر، املبنية 
أما بالنسبة للشركات ذات التدبري . على القراءة الفعلية للعداد

املفوض أو بالنسبة لوكاالت التوزيع، فبالنسبة هلاذ الشركات ال 
. يعتمدون على الكشف التقديري، يعين كاين قراءة شهرية للعداد

ا نادرة احلاالت اللي يكون فيهم أخطاء يف قراءة العدادات، فإهن
 .فهاد احلاالت يتم تداركها يف حينها، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد محاد الاالحي
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

يد الوزير، هذا واحد املشكل اللي هو يف احلقيقة الس
أصبح كياخذ واحد التوتر على املستوى الوطين بني اجملتمع 
والدولة، واإلشكالية ديال املاء والكهرباء كنعرفو االحتجاجات 
اللي هي على املستوى الوطين يف مجيع املدن املغربية، وأعطي 

موعة بتطوان، طنجة، مراكش، يعين تازة، كاين واحد اجمل: أمثلة
ديال املدن فيها احتقانات، وهاذ الشي هذا راجع على أنه 
املواطن كان كيطمح على أنه باش يكون عندو منزل ديالو  
كيشريه، ولكن اليوما صبح على أنه يعين وخا عندو ذاك الديون 
اللي كيخلصها على املنزل ولكن صبح ملزوم على أنه باش خيلص 

ح يعين مشكل ديال الفوترة الكراء وخا عندو الدار ديالو، وصب
ديال الكهرباء مشكل عويص ومشكل اللي هو يعين يرهق 

 .املواطن بني الفينة واألخرى
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السيد الوزير، كنا كننتظرو على أنه باش يكون واحد 
اجلواب مقنع ويكون على أنه ختوذو إعادة النظر فهاذ املشكل 
هذا ألنه مشكل عويص وهو عويص جدا وكيختار واحد 

 ..ةالشرحي
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت املخصص 
السيد الوزير، هل لديكم تعقيب؟ السؤال املوايل عن . لكم

إشكالية املاء الصاحل للشرب بالعامل القروي، للسيدة والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد 

 .حه مشكوراواضعي السؤال بطر 
 :النائب السيد صابر الكياف

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس الاحترم،

 السادة الوزراء الاحترمون،
 إخواني أخواتي النواب الاحترمون،

ال أحد ينكر اجملهودات اجلبارة اليت بذلتها احلكومة 
السابقة فيما خيص تدبري املوارد املائية باململكة، إال أن هذا 

ع احليوي، السيد الوزير، ال زال يف حاجة ماسة إىل مضاعفة القطا 
اجلهود اخلاصة فيما يتعلق بتزويد ساكنة العامل القروي واملناطق 

بناء عليه، نسائلكم . اجلبلية واملناطق الصحراوية باملاء الشروب
ما هي التدابري واإلجراءات احلكومية املزمع اختاذها : السيد الوزير

 .وشكرا يف هذا اإلطار ؟
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا
 : السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والاعادن والااء والبيئة

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، هذا السؤال 
 . خيص تزويد العامل القروي باملاء الصاحل للشرب

نسبة  أخربكم أن اجملهودات املبذولة قد سامهت يف رفع
، وذلك 4133كمعدل وطين مع متم سنة   %24التزويد إىل 

نتيجة االستثمارات املهمة اليت رصدت هلذا الربنامج، واليت بلغت 
 4133و  3222مليار درهم خالل الفرتة ما بني  31أكثر من 

كما . مليون نسمة 34.1لفائدة ساكنة قروية إمجالية تناهز 
ملكتب الوطين للماء الصاحل أخربكم السيد النائب احملرتم، أن ا

للشرب قد سطر برناجما طموحا لتعميم التزويد باملاء الصاحل 
و سنة  4133للشرب بالوسط القروي للفرتة املمتدة بني سنة 

بتكلفة مالية تناهز مخسة د املليار ديال الدرهم، يتوخى  4131
كمعدل لنسبة التغطية على الصعيد الوطين و   %21منه بلوغ 

إضافة، . نسبة لكل إقليم من أقاليم اململكةكأقل   01%
فاملكتب يقوم بتنسيق مع مديرية اجلماعات احمللية بوزارة الداخلية 

 3122بربنامج لتزويد التجمعات السكنية املعزولة، يهم تزويد 
ألف نسمة،  221إقليم لفائدة ساكنة تقريبا ب  44دوار ب 

مليون درهم  471مليون درهم، منها  742وبتكلفة مالية تناهز 
مليون درهم من اجلماعات  224متول من طرف املكتب و

 .واألقاليم، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .كلمة للسيد النائب من أجل التعقيب
 :النائب السيد صابر الكياف

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ولكن ال بد من 
التأكيد على أنه رغم تسجيل نسبة ال بأس هبا فيما خيص نسبة 
ملء حقينة معظم سدود اململكة هبذه املادة احليوية، ولكن 

، حنا كاين  واحد %24تفاجأت، السيد الوزير، بأن قليت كاينة 
منهم  ،%11اجملموعة ديال األقاليم باقية نسبة اخلصاص فيها 

إقليم برشيد وإقليم الصويرة وإقليم فيكيك وكذلك عمالة الفحص 
 . لسيد الوزير منني جبتوهأجنرة، هاذ الرقم هذا ما عرفتش ا
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هذا باإلضافة، السيد الوزير، بأن الفرشة املائية هلذه 
املناطق عرفت واحد اخلصاص كبري، الشيء اللي جعل النسبة 
ديال امللوحة كرتتفع، وهذا من املسببات ديال اهلدر املدرسي، 
حبيث أن واحد اجملموعة ديال اآلباء ديال واحد اجملموعة ديال 

الوا كتيسخروا والدهم على أساس باش جيلبوا هداك املا التالميذ و 
من واحد املناطق بعيدة، هذا اللي ساهم بشكل كبري يف انقطاع 

لذلك . واحد اجملموعة ديال التالمذ على الدراسة يف العامل القروي
السيد الوزير، نطالبكم بتسريع وترية الربط بشبكة املاء الصاحل 

القروية هباذ العماالت، وشكرا  للشرب جمموعة ديال اجلماعات
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير من أجل الرد على التعقيب

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والاعادن والااء والبيئة
السيد النائب أنا متفق معك، هاذ املشكل يعين يف 

دنا من صلب اهتمام ديال هاد احلكومة، والربنامج اللي عن
تقريبا مخسة ديال املليار ديال الدرهم ديال  4132إىل  4134

االستثمارات اللي غادي يوصل النسبة املئوية ديال الربط كما 
وغادي نبداو غنعيطو أولوية للعماالت  ،%21قلت سابقا ل 

وال األقاليم اللي النسبة فيها منخفضة، ذكرتيو مثال إقليم فكيك 
 4131يكون إن شاء اهلل يف هناية أو بعض األقاليم، وغادي 

 .يف املائة، شكرا 01أقل نسبة يف اململكة غتكون فوق 
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل سؤال عن غالء . شكرا السيد الوزير
تسعرية استهالك املاء والكهرباء ووضعية برامج ربط القرى واملدن 

ائل، بشبكات املاء الصاحل للشرب والكهرباء والتطهري الس
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .بطرح السؤال فليتفضل أحد النواب أو إحدى النائبات
 :النائبة السيدة معزوها العراك

 شكرا لكم السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم، عرفت العديد من املدن وقفات 

اء والكهرباء، كما احتجاجية ضد غالء وارتفاع فاتورة استهالك امل
مت تسجيل تأخر كبري يف ربط العديد من القرى واملدن بشبكات 
املاء الصاحل للشرب والكهرباء، وكذلك ضعف يف التزويد هباتني 

ما هي : لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم. املادتني األساسيتني
أسباب التأخر احلاصل يف ربط العديد من القرى واملدن بشبكات 

يد باملاء الصاحل للشرب والكهرباء وشبكات الصرف التزو 
 .الصحي، وعن أسباب غالء هذه املادة احليوية ؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والاعادن والااء والبيئة
أشكر السيدة النائبة احملرتمة على هذا السؤال  شكرا،

التسعرية والربط، : أوال للتسعرية، ألنه كاين سؤاالن بالنسبة. املهم
بالنسبة للتسعرية، تسعرية استهالك املاء والكهرباء، أوال مل تعرف 

فيما خيص ال املاء وال الكهرباء  4111التسعرية أية زيادة منذ 
بالنسبة لالستعمال املنزيل، وثانيا يف هاذ التسعرية كاين نظام 

جتماعي الذي يساوي مائة كيلو وات األشطر، وكاين الشطر اال
مرت مكعب بالنسبة للماء شهريا،  1يف الساعة بالنسبة للكهرباء و

وهاذ الشطر االجتماعي التسعرية ديالو جد منخفضة، وعلى كل 
، le prix de revientحال أضعف من التكلفة، يعين من 

ويعين أن هاذ التسعرية مدعمة يف النظام التسعريي ديال املاء 
وإضافة، كما تعلمون فمشروع قانون املالية لسنة . لكهرباءوا

كاين هناك غيكون ختلي على واحد الضريبة على احلقل   4134
السمعي البصري، ومن شأن هذا تقليص فواتري الكهرباء لفائدة 

 . املستهلكني ذوي الدخل احملدود، هاذي بالنسبة للتسعرية
بالنسبة  بالنسبة للربط، اعطيت بعض األرقام من قبل

غادي يوصل يف هناية  ،%24للماء الصاحل للشرب، الربط اآلن 
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، وامليزانية السنوية، ألن اآلن املكتب الوطين % 21إىل  4131
للماء الصاحل للشرب هو اللي مكلف هباد املهمة، امليزانية السنوية 
تناهز مليار ونصف ديال الدرهم، ولكن هاد التدخالت ديال 

تيشجعوين باش نطلب إن شاء اهلل يف امليزانية  السادة النواب يعين
أكثر يف السنوات املقبلة لدعم املكتب الوطين للماء الصاحل 

 . للشرب يف العمل ديالو اجلد إجيايب
بالنسبة للكهرباء فالربنامج الوطين للكهرباء القروية 

فنسبة الكهربة  4134، وإىل غاية 3221انطلق يف بداية 
 4132توصل إن شاء اهلل يف هناية  ، وغادي%27.2القروية 

من الكهربة القروية، وهذا جد إجيايب، وهذا  %22إىل ما يقارب 
يعين غادي حنققو إن شاء اهلل هاد اهلدف وغادي يكون بالنسبة 

مليار درهم  41وجمموع االستثمارات أكثر من . لنا انتصار كبري
 711مليار و  1يف هاد الربنامج و  4133و  21ما بني 

 .4132و  4134يون درهم ما بني مل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة ألحد السادة النواب من أجل التعقيب
 :النائب السيد اخليفة الصيري
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السادة والسيدات النواب والنائبات، 

يف البداية البد أن نثمن جمهودات احلكومة باخلصوص، 
اء الصاحل للشرب واملكتب د الكهرباء وكذلك املكتب ديال امل

وهنا البد أن نشيد باملبادرة العادلة، كما ذكر السيد . باألخص
، 4134الوزير، اليت جاءت هبا احلكومة يف قانون املالية لسنة 

واملتعلقة بإلغاء الرسوم على السمعي البصري يف الفواتري ديال 
عن املاليني  الكهرباء بالنسبة لألشطر الدنيا، مما خفف العبء

من املغاربة ذوي الدخل احملدود، ومباليني الدراهم ويف كل شهر، 

فهنيئا لكم على هاته املبادرة وحلكومتكم كذلك، ونطالب بأن 
 . تليها مبادرات أخرى يف املستقبل إن شاء اهلل

إال أنه البد أن نسجل جمموعة من املالحظات فيما 
تري ديال املاء والكهرباء، خيص هذا األمر ديال الغالء ديال الفوا

فهي مرتبطة مبجموعة من األسباب، بعضها ذكرهتا السيد الوزير، 
من هذه األسباب هناك إشكال يف حتديد األشطر، فنطالب 
بفتح نقاش من أجل مراجعة القدر ديال األشطر، خاصة بالنسبة 
للماء الصاحل للشرب، كذلك هناك إشكالية التواصل حول 

التسعرية، كذلك هناك إشكالية العداد الواحد الفاتورة لتوضيح 
بالنسبة للعديد من األسر اليت تسكن يعين مسكن واحد يعين يف 
عدة شقق مما يفرض عليهم الدخول يف الشطر األعلى، وهنا  
كرتتفع يعين الفاتورة، كذلك هناك إشكال األداء بالعامل القروي، 

شكال فوجب تقريب املكاتب من املواطنني، كذلك هناك إ
الكشف عن العداد، يعين حبيث يتم التقدير يف بعض األشهر 
واحتساب العداد يعين يف أشهر أخرى، وهذا األمر جيب أن 

 .يراجع، كذلك هناك إشكال صالحية بعض العدادات
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت املخصص 
 .الوقت املتبقيلكم، هل من كلمة السيد الوزير يف حدود 

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والاعادن والااء والبيئة
شكرا السيد النائب، هناك يف الوزارة حنا يف دراسة حول 
يعين إعادة النظر يف التسعرية بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للماء، 
وتنظن غادي يكون عندنا فرصة أخرى باش حناورو السادة 

 .النواب يف إطار اللجنة
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، أشكر السيد الوزير على حسن 
وننتقل إىل قطاع الصناعة والتجارة . إسهامه يف هذه اجللسة

والتكنولوجيات احلديثة، عدد األسئلة ثالثة، عندنا سؤال فيه 
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وحدة املوضوع، سيتوىل اإلجابة عن هذا السؤال السيد وزير 
زير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات االتصال نيابة عن السيد و 

احلديثة، سؤال حول تفويت املنشآت الصناعية التابعة ملعمل  
كوزميار مبنطقة اللوكوس، للفريق احلركي، فليتفضل أحد النواب أو 

 .إحدى النائبات احملرتمات بطرح السؤال
 :النائب السيد محاد سياو

 .باسم اهلل الرحان الرحيم شكرا،
 :جلسةالسيد رئيس ال

 .تفضل، تفضل السيد الرئيس
 (:نقطة نظام)النائب السيد معبد اهلل البقالي 

 شكرا السيد الرئيس،
فقط أثري انتباه الرئاسة إىل أنه وقع تعديل يف برجمة 

 .األسئلة د الفريق االستقاليل وأدرجنا سؤال يف هذا احملور، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

ملوضوع، ليتفضل األخ طارح مل تتوصل الرئاسة بأي تعديل يف ا
 .السؤال بطرح سؤاله

 :النائب السيد محاد سياو
 . بسم اهلل الرحان الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
 اإلخوة واألخوات الحضور الكريم،

تفويت هذه : السيد الرئيس، السؤال إىل السيد الوزير
املنشأة الصناعية لشركة كوزميار كيظهر يل ما متش االلتزام دياهلا 
مع منتجي املادة السكرية يف القصب والشمندر، نسألكم السيد 

 .الوزير اجلواب عن هذا السؤال ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

عفوا عفوا، هذا سؤال فيه وحدة . اجلواب السيد الوزير
املوضوع، السؤال املوايل للفريق االستقاليل فعال، سؤال عن مصري 

، فليتفضل أحد السادة بالقصر الكبري" كوزميار"معمل السكر 
 .النواب من الفريق االستقاليل بطرح املوضوع

 : النائب السيد معبد اهلل البقالي
 شكرا السيد الرئيس، 

يف احلقيقة، يالحظ املتتبعون واحد احلالة د االرتباك  
كبرية جدا فيما يتعلق مبصري جمموعة من الوحدات الصناعية 

له انعكاسات خطرية على  التابعة لكوزميار، هذا االرتباك طبعا
الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفسي للساكنة ديال املناطق 

لذلك نسائكم، . اللي كيتواجدوا فيها هاد الوحدات الصناعية
السيد الوزير، يف شأن احلقائق الدقيقة املرتبطة هبذا املوضوع ؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين من فريق سؤال، آه نعم، . اجلواب السيد الوزير
العدالة والتنمية، توصلت مبراسلة من الفريق، سؤال آين حول عزم 
جمموعة كوزميار على إغالق معمل السكر بإقليم العرائش، أي 
يف نفس املوضوع، ومت سحب سؤال آخر يتعلق خبالصات تقرير 
املفتشية العامة للمالية بالنسبة لصندوق التضامن للسكىن، هذا 

تفضل السيد . ة املوضوع، كاينة ثالثة ديال األسئلةسؤال فيه وحد
 . النائب

 (:نقطة نظام)النائب السيد محاد سياو 
وضحوا لنا يف الوثيقة اللي . نقطة نظام اهلل يكثر خريك
 .عطيتونا واش كاينة هاد الناس هاذو

 :السيد رئيس الجلسة
توصلت الرئاسة بطلب استبدال سؤال فقبلت احلكومة، 

ليتفضل أحد السادة . لسؤال يف إطار حدود املوضوعفإذن ندرج ا
النواب من فريق العدالة والتنمية بطرح سؤاله، تفضلي السيدة 

 .النائبة
 :النائب السيد سعاد بولعيش الحجراوي
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 . بسم اهلل الرحان الرحيم
 :السيد رئيس الجلسة

 .عفوا السيدة النائبة عفوا، السيد الرئيس تفضل
ادي رئيس فريق التجاع الوطني النائب السيد شفيق رش

 (: نقطة نظام)لألحرار 
 شكرا السيد الرئيس، 

 السدة الوزراء، 
ال غري بغينا نعرفو أ السيد الرئيس، يعين توصلتوا برسالة 
باستبدال يعين سؤال بسؤال آخر، يعين اللي مت االستدراك ها هو 

توصل بني أيدينا، هو ديال الفريق احملرتم، أما استدراك آخر مل ن
به، فهذا حنا تنتساءلو دبا أين مت االستدراك ويف أي حالة من 

 .احلاالت، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الرئاسة توصلت بطلب يف املوضوع، واحلكومة قبلت 
 .اجلواب، فلذلك مت إدراج السؤال

 .السؤال للفريق احملرتم، فريق العدالة والتنمية
 :النائبة السيدة سعاد بولعيش الحجراوي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

يتداول فالحو منطقة اللوكوس بإقليم العرائش خربا  
حول عزم جمموعة كوزميار على إغالق مصنع قصب السكر هبذا 

وجتدر اإلشارة إىل أن املعمل املذكور يشغل أزيد من ألف . اإلقليم
ألف فالح باملنطقة،   311يد عاملة، ويتعامل مع ما يزيد عن 

لذا نسائكم . يزود املنطقة بكمية جد مهمة من مادة السكركما 
 ..السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة

السيد النائب احملرتم، اهلل يرضي عليك، السيدة النائبة 
تطرح سؤاال، إذا كانت لديك نقطة نظام اطلبها يف الوقت 

 .املناسب، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة
 :يش الحجراويالنائبة السيدة سعاد بولع

لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن حقيقة األخبار 
 .واإلشاعات املتداولة حول قرب إغالق هذا املعمل ؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السيد النائب احملرتم، نقطة نظام ؟ اجلواب للسيد الوزير، 

 .تفضلوا
السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال نيابة معن السيد معبد 

 :ة وزير الصنامعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالقادر امعاار 
 . بسم اهلل الرحان الرحيم

أتوجه بالشكر جملموع اإلخوة النواب على هذا السؤال 
 . املهم، ألنه يهم فئة اجتماعية حرجة

ما هو أساسي أن جمموعة كوزميار مل تقم بإغالق أو 
تة تفويت وحدة صناعية باملنطقة، ما حصل هو إغالق بصفة مؤق

ملعمل العوامرة لقصب السكر املوجود مبنطقة العرائش، والسبب 
الرئيسي هو عدم كفاية النباتات السكرية الالزمة للتشغيل ديالو، 

حتدث على أساس أن   3202والسبب هو أن هذا املعمل يف 
ديال اهلكتار اللي غتزودو بالنباتات السكرية،  1.111كاينة 

ة ما بقاتش هاد العملية ديال الذي حصل أنه يف السنوات األخري 
 . التزويد كتم بالشكل املطلوب

عمليا، باش يتعاجل هاد اإلشكال، اللي كانت عندو آثار 
سلبية على نتائج املؤسسة، تبلورت حتفيزات مالية، تدار عقد 
شراكة مع املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي للوكوس ومجعية 

م ذلك ما كانتش النتائج منتجني النباتات السكرية باملنطقة، ورغ
 .مرضية
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حاليا، باش ما يستمرش األمر يف اخلسائر، جمموعة  
كوزميار وقفت هاديك الوحدة مؤقتا، على أساس أنه اآلن كاين 
واحد العمل مع باألساس وزارة الفالحة يف املنطقة ديال الغرب 

ألف هكتار، وهاد العملية ديال التجهيز جزء  12لتجهيز حوايل 
توفري احلاجيات، النباتات السكرية الالزمة للمعمل، منها يهم 

باعتبار أن ذلك عنصر أساسي يف حتسني الوضع االقتصادي يف 
برنامج بني -أيضا، مت توقيع عقد. املنطقة والرفع من فرص الشغل

، اهلدف ديالو هو 4131-4110احلكومة وجمموعة كوزميار 
اآلن الربملانيني . متكني اجملموعة من االضطالع بالوظائف دياهلا

من فرق متعددة ثاروا اإلشكال، ميكن القيام بزيارة استطالعية 
ميدانية للوقوف على األمر وللمسامهة مبا ميكن من مبادرات من 

 .خالل املؤسسة التشريعية حلل هذه املشكلة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة ألحد السادة نواب الفريق احلركي من أجل 
 .تفضل السيد النائب احملرتمالتعقيب، فلي

 :النائب السيد محاد سياو
السيد الوزير، أحيطكم علما على أن املعمل تغلق 
وتكرى وال تباع عاد، واآلن املعمل الثاين ديال الشمندر السكري  

 32كذلك راه يف الطريق، وشركة كوزميار كتتعامل بالربح فقط، 
اد املادة ألف مليون يد عاملة يف السنة اللي كتمشي مع ه

أنا كنطلب من السادة النواب الربملانيني، ومن . السكرية، لألسف
احلكومة ديالنا منا يف األغلبية، باش تكون زيارة لعني املكان 
لتقصي احلقائق، كاين هناك فالح مرتبك ما عارف واش، صبحوا 

 ...فالحة كبار فقراء ال ميلكون
وت السيد الوزير، أنا بغيت نعرف كيفاش هاد السك

 ديال الربملان، ديال احلكومة، وديال اإلعالم على هاد الناس،
د املنشآت اللي تفوتوا السيد  1نعرفو أشنو واقع يف اللوكوس، 

الوزير على الصعيد الوطين، حتديدا هذا ديال اللوكوس، راه 

مشكل، كنطلبو من سيادتكم الزيارة لعني املكان وجلنة تقصي 
 . احلقائق

اد املعامل، لألسف الشركة ما الفالح تعاطى مع ه
جتاوبتشي معه وما خضعتشي لدفرت التحمالت اللي التزمت به 

كنطلبو من الشركة باش تكون واضحة مع . مع احلكومة السابقة
املواطن، مرة احلالوة ما كاينشي ومرة تقول لو عندك ما عرف 
شنو واقع،  دابا هاد السنة هذه قال الوزير د الفالحة على أنه 

جلنة باش يشوف اخلسائر وحيدد اخلسائر ديال هاد  رغيدي
القصب السكري، اآلن سكتوا عليه، جا شيء آخر، دبا ملي 

 . طاحت الشتاء زاد كمل عليه، يعين تسوس
كنطلبو من سيادتكم يف أقرب وقت، شرحية من 
املنتجني ديال املادة السكرية مبنطقة اللوكوس معرضة للضياع، 

وا شنو كاين، ألنه هذا مكشل، وملي  وعملوا جلنة شوف صدقوين
كنتكلمو على التشغيل أو على التجارة أو االستثمار، هناك 
االستثمار، االستثمار حق االستثمار، لألسف كنعطيو األرض 
لألجانب باش جييوا يستثمروا كينصبوا علينا والديو باألرض، 

ديال لعيال ديال األوالد كيخدموا  31هادو مغاربة، واحد عنده 
يف األسرة ديالو   41واحد عندو   الدار كيخدموا معه،يف

كيخدموا معه، يعين قبايل كتخدم يف هاد املادة، كانت الناس  
كتعاطى مع هاد الشي، الناس األطر ديال الشركة ضيقوا على 
الناس، ما خالومهش يتجاوبوا مع املادة دياهلم ومع األرض 

د اللي سيدنا اهلل اآلن  كاين مشكل يف القضية ديال الس. دياهلم
ينصره سد آخر ديالنا اللي جاي جديد غيزيد من رفع مستوى 

 . هاد املادة فإذا هبم رجعوا هبا للور
اهلل يكثر خريكم، أنا ما عرفتشي كيفاش نعرب، ألن حىت 
اإلخوان كون اتفقنا بال ما نديرو هاد السؤال هنا، نطلعو لعني 

هاد املشكلة واملعضلة  املكان ونتجاوبو مع هاد الناس وحنلو هلم
اهلل يكثر خريكم، كنطلبو من السادة النواب باش تعاطفوا معايا، 
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يعرفوا الفالحة بأن هاذ منطقة اللوكوس معرضة  للضياع وللسيزي 
 .السيد الرئيس، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب احملرتم من الفريق 
 .للتعقيب االستقاليل

 :بقاليالالنائب السيد معبد اهلل 
 شكرا السيد الرئيس،

أنا يف احلقيقة كنطرح املوضوع بصفة عامة على املستوى 
 44الوطين، يف منطقة سيدي بنور كان عادة كيتم الزراعة ديال 

ألف هكتار يف املواد السكرية، املساحة تقلصت اليوم إىل أقل من 
 الفالحني وإدارة كوزميار هكتار، السبب هو تشنج بني 7111

أزيالل، أيضا تراجع عدد -بالنسبة جلهة تادلة. يف عني املكان
املعامل ،كانوا ثالثة، اآلن هناك واحد فقط هو الذي يشتغل 

. بعدما مت إغالق املعمل د سوق السبت واملعمل د بين مالل
بالنسبة للوكوس، اآلن اللي بقى املعمل هو ديال والد عياد، 

ملنطقة اللكوس، تعلمون، السيد الوزير، أنه أهم منشأة بالنسبة 
صناعية، والوحيدة يف مدينة تكاد تكون يتيمة مهمشة هي مدينة 
القصر الكبري، هذه هي املنشأة الصناعية الوحيدة فيها، وخصنا 
يكون واحد احلرص كبري جدا من طرف احلكومة، يتعطى 

غالب، غادي تسدوا االعتبار للسكان ديال هاد املنطقة ألنه اهلل 
الباب د الرزق أمام مئات بل آآلالف من اليد العاملة بطريقة 

 . مباشرة وغري مباشرة
فيما يتعلق باملعمل ديال قصب السكر اللي كان يف 
مدينة العرائش، يف منطقة العوامرة بالتحديد، هذا جوابكم غري 
دقيق مع كامل األسف، ألنه اللي حاصل هو إغالق هنائي 

ومت تسريح كل العمال، ومت نقل األطر إىل مكان آخر، عمليا، 
واألدهى من ذلك واألخطر من ذلك، واللي كيتطلب من 
احلكومة إجناز حتقيق سريع جدا، هو أن هذا املعمل مت التجهيز 

ديالو مبدة قصرية جدا قبل إغالقه بأحدث اآلليات وتصرفت 
لق بعد ميزانية ضخمة مهمة وخطرية جدا، يف حني أن املعمل أغ

أيام قليلة من هاد التجهيزات اللي تصرفت عليه ميزانيات كبرية  
 . كما قلت جدا

اآلن، ما خنفيكمش السيد الوزير أنه هناك واحد احلالة د 
القلق نفسي كبري جدا يف منطقة اللوكوس بعدما تضررت كل 
الفالحات يف هذه املنطقة بسبب شح األمطار، خصوصا البطاطا 

د األخرى، بقى فقط هاد املنشأة الوحيدة اللي والعديد من املوا
هي كوزميار، املعمل السكر مبدينة القصر الكبري، اللي كانت  
كتشغل أكثر من ألف د اليد العاملة، اليوم كتشغل أقل من مائة،  
كانت كتشتغل ملدة تصل إىل أربعة أشهر، وحنا أبناء املنطقة  

كيلومرتات كنعرفو، كنا كنشوفو الشاحنات مصطفة على طول  
كنطلب منكم السيد . تنتظر يعين الساعة اللي غتحسم فيها

 .الوزير تعطيوا اعتبار هلاد املوضوع
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة ألحد السادة النواب من فريق 
 .العدالة والتنمية للتعقيب

 :النائب السيد سعيد خيرون
 شكرا السيد الرئيس، 

وزير، طبعا هاذي املرة الثانية يف هاذ املكان اللي  السيد ال
كنطرحو هذا السؤال املتعلق باملعامل ديال كوزميار، بعدما كان 
السيد الوزير السي الشامي يف الوالية السابقة ملي كنا طرحنا 

وطبعا هاذ املشاريع  . السؤال حول املعمل ديال قصب السكر
ال وخصوصا يف املدينة كاملة اللي تدارت يف املنطقة ديال الشم

ديال القصر الكبري جا يف إطار واحد الربنامج اللي هو كان 
برنامج جهوي ولكن كان عندو بعد وطين اللي هو ديال تنمية 
حوض اللوكوس، واللي جا من خاللو البناء ديال سد وادي 
املخازن ويعين التأسيس ديال املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي 
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ل سواء ديال الشمندر السكري أو ديال قصب وكذلك هاذ املعام
 . السكر

طبعا السيد الوزير، ما قلتموه بشأن عدم إغالق ديال 
املعمل ديال قصب السكر غنقول لكم أنه مت اإلغالق ديالو يف 
السنة أو السنوات اللي مضت، اآلن ما كاين حىت شي حد 

 بالنسبة اآلن كذلك للقصب،. فيهم، ما كيشتغلش بصفة هنائية
يعين املعمل ديال قصب السكر اللي يف املدينة ديال القصر 
الكبري اآلن ال يشتغل بالطاقة االستيعابية ديالو الكاملة، نظرا ألنه 
هو يدعي واملسئولني كيدعيوا بأنه ما كاينش الكمية الكافية باش  
كيشتغل، ولكن على العكس من ذلك اللي كاين هو سوء 

كوزميار يف التعامل مع الفالحة فيما   املعاملة ديال املسئولني ديال
يتعلق بالدعم املسبق، فيما يتعلق بالنسبة ديال احلالوة، وفيما 
يتعلق بواحد اجملموعة من األمور التقنية اللي كتصاحب العملية 

 . ديال اإلنتاج
اآلن، ويف إطار املناقشة ديال الربنامج االستعجايل 

ة ديال احلشد املبكر ملكافحة آثار اجلفاف، كانت واحد العملي
ديال املنتوج ديال قصب السكر، واآلن سريوا عند الفالحة 
وغادي تعرفوا بأنه كاين إشكال كبري فيما يتعلق يعين بأن العملية  
كتم بواحد الزبونية وبواحد احملسوبية وبانتماءات سياسية معينة 
باش الفالحة ميكن هلم حيشدوا ذاك املنتوج دياهلم اللي تضرر 

 . يف هاذ املدة األخرة يعين
اللي نزيدو نؤكدو هو أنه اليوم حنا يف مكتب ديال جلنة 
املالية قررنا من بني ما قررناه هو هاد املسألة ديال املكاتب 
اجلهوية لالستثمار الفالحي يف البالد ديالنا خصها كذلك نقومو، 
تدار من أجلها واحد الزيارة استطالعية ملعرفة ديك املآالت 

 .دياهلا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل لديكم من تعقيب السيد 
 الوزير ؟

السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال نيابة معن السيد معبد 
 :القادر امعاارة وزير الصنامعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

أنا بدوري أتفق مع النواب، هذا موضوع اجتماعي يهم 
فية استثنائية، جفاف زائد موجة الربد اليت شرائح وازنة يف ظر 

أصابت املنطقة ديال الغرب، كل ذلك كانت بالضرورة له 
 . انعكاساته

هنالك برنامج طرح على مستوى احتواء تداعيات 
اجلفاف، ولكن يف نفس الوقت النواب من خالل التعقيبات 
دياهلم طرحوا إشكاالت أخرى هتم املعاملة، هتم العالقة الواجب 

أنا أعتقد حنن كحكومة أوال ال . ن تكون بني املسريين والفالحنيأ
ميكن أن نقبل بأي إضرار بالفالحني أو باملس هبذه الشرحية، ثانيا 
حنن مستعدون للتعاون مع أي جلنة سيتم تشكيلها من أجل 
النزول إىل عني املكان واختاذ اإلجراءات الالزمة، ليس فقط يف 

اآلن هذا موضوع يتجاوز أغلبية  . ناطقتلك املنطقة، بل يف كل امل
أو معارضة أو حكومة وبرملان، ألن هذه قضية وطنية علينا أن 

 .نتعاون عليها مجيعا من أجل معاجلتها، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل سؤال عن . شكرا السيد الوزير على إسهامكم
لسادة النواب تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة، للسيدات وا

احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، فلتتفضل 
 .السيدة النائبة بطرح السؤال
 : النائبة السيدة منية غوالم

بسم اهلل الرحان الرحيم والصالة والسالم معلى 
 . أشرف الارسلين

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 
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 السيدات والسادة النواب، 
ستثمارات األجنبية املباشرة ببالدنا تراجعا عرفت اال

 .%12، حيث سجلت تراجع كيرتاوح يف 4133ملحوظا سنة 
فإذا كانت األسباب تعزى إىل األزمة االقتصادية بأوربا وكذلك 
إىل تداعيات الربيع العريب، فإننا نتساءل السيد الوزير، عن 

ع، الذي بال التدابري اليت تعتزمون القيام هبا ملواجهة هذا الرتاج
شك سوف ينعكس سلبا على النمو االقتصادي وعلى سوق 

 .الشغل ببالدنا ؟
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال نيابة معن السيد معبد 

 :القادر امعاارة وزير الصنامعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
دنا، فعال يف سنة موضوع االستثمارات اخلارجية ببال

باملقارنة مع سنة  %13مع هنايتها نسبة الرتاجع بلغت  4133
كانت هنالك عملية   4131، على اعتبار أنه يف 4131

جلزء  France télécomاستثنائية يف هاد اجملال هتم اقتناء 
  .%33من رأمسال ميديتيل، مبعىن الرتاجع الفعلي 

ارات مهمة يف ولكن يف كل احلاالت املغرب أجنز استثم
سياسة األوراش الكربى، املوانئ، الطرق، قطاع االتصاالت كان 
من املفروض أهنا تشكل عنصر جذب لالستثمارات الكربى، 
خاصة إيال ضفنا لذلك املوقع اجلغرايف ديالو اللي كيجعل العامل 
ديال كلفة عوامل الطاقة أقل باملقارنة مع دول أخرى اللي 

 .لي كتحتاج تصدر ألورباموجودة يف شرق آسيا وال
املشكل ديال : لكن جوج ديال األسباب اللي ثرتيوهم

أوربا، األزمة االقتصادية، واللي ما زال فشلت السياسات ديال 
اخلروج من الركود، واملشكل الثاين أن الربيع الدميقراطي ثار 

 . ختوفات عند املستثمرين

يف  اآلن ما العمل ؟ باش نكون معكم دقيق، احلكومة ال
الربنامج احلكومي وال يف املشروع د قانون املالية وضعت بعض 
اإلجراءات األساسية لوضع سياسة طموحة هتم االستثمارات 

 : اخلارجية
أوال، الذهاب لألسواق اجلديدة، خاصة على مستوى 
آسيا، وجلب مستثمرين، الرهان على شريك تقليدي يعاين من 

لكن استمرت لسنوات، األزمة اآلن، ما غنقولش شبه مزمنة و 
يفرض علينا تنويع الشركاء، واستثمار ما تتيحه اتفاقيات التبادل 

 . احلر من إمكانات يف هذا اجملال، هذا األمر األول
األمر الثاين وهو تقوية العالقات مع الشركاء األساسيني، 
خاصة فرنسا وإسبانيا، اليوم شركاء للمغرب، وعرفوا يف السنوات 

يف االستثمارات املوجهة لبالدنا، واألهم االلتزام  األخرية ارتفاع
والوفاء باالستثمارات اخلارجية اليت كانت توقع يف السابق ويتم 

 . تنزيلها
مث أيضا، اعتماد سياسة لتنويع العرض املغريب مع 
شبكات إعالمية على املستوى الدويل، ألن هذا األمر يقتضي 

كات اإلعالمية حضور على املستوى اإلعالمي يف بعض الشب
 . الدولية

لكن نعترب أن أحد املداخل األساسية جللب 
االستثمارات هو مراجعة عقالنية وطموحة وشجاعة ملدونة 
االستثمار، اإلطار القانوين اللي توضع يف منتصف التسعينات ما 
بقاش كايف باش يشكل عنصر جذب، وهذا حتدي بالنسبة إلينا 

 . خص العمل عليه
م الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، أيضا، هنالك دع

اللي هي فاعل أساسي ينبغي دعمها وتعبئة اإلمكانات الالزمة، 
 . ويف نفس الوقت ترشيد األداء بناء على نتائج وأهداف حمددة

أخريا، أحد املعوقات األساسية جللب االستثمارات 
 Business"العمومية هي ما يسمى مبناخ االستثمار يف بالدنا، 
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Duel " اللي كيصدرو البنك الدويل واضح أنه كاينة عوامل
 .مرتبطة باملساطر، بالضرائب، بالشفافية د املعلومات

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت املخصص لكم، 

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة منية غوالم

 شكرا السيد الرئيس،
ير على هاد التوضيحات اللي عطيتينا، شكرا السيد الوز 

ولكن راه كاين مناذج اللي قريبة من النموذج االقتصادي املغريب 
واللي حققت ارتفاعات مهمة يف االستثمارات األجنبية بفضل 
السياسات اللي كتقوم هبا، وأذكر على سبيل املثال تركيا، تركيا 

 ،%411ارتفاع االستثمارات األجنبية بنسبة  4133عرفت يف 
يعين هاد البلد جيب أن نعرف شنو كيديروا، نشوفو هاد التجارب 
الناجحة وحناولو نستفدو منها، ألنه إيال كان مها عندهم سياسة 

 . خاصة باالستثمارات األجنبية حناولو نشوفوها ونستفدو منها
التنويع ديال الشركاء مسألة أساسية، ألن ما ميكنش 

ئيسيني اللي مها اليوم داخلني يف نبقاو نعتمدو على الشركاء الر 
أزمة وحنا كننتظروهم خيرجوا من األزمة باش ميكن نعاودو 

 . نسرتجعو االستثمارات األجنبية
نقطة أخرى، حنا يف املغرب شكلنا االستثناء بالنسبة 
للربيع العريب والربيع الدميقراطي، وهاد االستثناء جيب نستثمروه 

تصاديا حنا ما استثمرناش هاد على املستوى االقتصادي، ألن اق
االستثناء، كيخص أننا نرجعو الثقة للمستثمرين، وهذا هو الدور 
د الوكالة، الوكالة كيخصها دبا تقوم هباد الدور أهنا متشي يف مجيع 
ربوع العامل ترجع للمستثمرين الثقة بأهنا تسوق هذا النموذج 

ات جوهرية املغريب اللي هو فعال شكل استثناء ألنه باشر إصالح
يف ظل االستقرار، وأي مستثمر أجنيب إال وكيبحث على 

 . االستقرار، هذا هو أهم نقطة بالنسبة ليه

ثريت نقطة أخرى وهي نقطة مناخ األعمال، مناخ 
األعمال فيها واحد املشكل أساسي هو مشكل ورش العقار، 
وجيب على احلكومة أهنا تفتح هاد ورش العقارات ألنه حىت هو 

النسبة للمستثمرين األجانب وكذلك الدعم اللي كتقدمو عائق ب
الدولة والرخص اللي كتقدمها راه هاد الشي كيخص، راه كاين 

، تداروا إجراءات من هذا 4133يف مناخ اآلعمال بالنسبة ل 
النوع ولكن ما زال ما تنزلوش على أرض الواقع، كنتمناو أن 

ض الواقع، احلكومة تباشر هاد اإلصالحات وتنزهلا على أر 
وكذلك اإلسراع بإخراج مدونة االستثمار إىل حيز الوجود، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل حول إعادة هيكلة األحياء . شكرا
الصناعية باملغرب، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال بطرح 

 .السؤال
 :أحاد فضلينائب السيد ال

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 شكرا السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء، 
 أخواتي إخواني النواب الاحترمون، 

كما هو معلوم، ال تلعب األحياء الصناعية دورا حيويا 
يف إنعاش االقتصاد اجلهوي فحسب، بل الوطين، نظرا ملا تدره 

اإلنتاج على مستوى  من أرباح على مستوى حجم الصادرات أو
 . توفري عدد كبري من اليد العاملة وتشجيع االستثمار

ويف هذا اإلطار، ومن أجل إفراز خريطة جديدة ألحياء 
: صناعية تشمل كافة ربوع اململكة، نسائلكم السيد الوزير احملرتم

ما هي مقاربة احلكومة فيما خيص إعادة هيكلة وتوزيع األحياء، 
 .ديدة تشمل كافة ربوع اململكة ؟ وشكراوخلق مناطق صناعية ج
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 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال نيابة معن السيد معبد 
 :القادر امعاارة وزير الصنامعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

شكرا السيد النائب، هذا أحد األوراش األساسية يف 
لتقدم يف مشروع اجلهوية بدون بناء عمل احلكومة، ال ميكن ا

مناطق صناعية تتوفر فيها بنيات االستقبال واالندماج مع عناصر 
القوة املرتبطة بأي جهة والقدرة على االرتباط بشبكة املواصالت 

 . على املستوى الوطين
عمليا، هنالك معايري تؤطر سياسة األحياء الصناعية 

لقدرة على توفري فرص أوال عالقة احلي الصناعي با: ببالدنا
الشغل، وجود مجعيات للمستثمرين عربت عن عروض 
لالستثمار، أيضا اإلمكانات الصناعية املوجودة يف املنطقة، مث 

 .مسامهة الشركاء املاليني على املستوى احمللي أو الوطين
املهم أنه لغاية اليوم يتوفر املغرب على نسيج من املناطق  

هكتار،  121كادير كنموذج الصناعية، من أيت ملول بأ
هكتار ونصف، التقدم  41هكتار، سال تابريكت  47العرائش 
هكتار،  111زناتة -هكتار، سيدي الربنوصي 34بالرباط 

 . وهكذا دواليك
كاين مشروع إعادة تأهيل مشاريع   4134اآلن يف سنة 

احلظرية الصناعية : هكتار كمناطق صناعية 221متتد على 
هكتار، املنطقة الصناعية النخيل بقلعة  342لكزناية بطنجة 

هكتار،  04هكتار، املنطقة الصناعية لورزازات  21السراغنة 
هكتارات  2هكتار، احلسيمة  322هكتار، فاس  42مكناس 
هذا توجه، ألننا نعترب أن له دور حيوي يف السياسة . ونصف

 . الصناعية لبالدنا
، عن أيضا، هنالك عملية تأهيل مناطق صناعية قائمة

طريق بناء حمطات صناعية مندجمة يف بعض القطاعات احليوية، 

مثال بالقنيطرة يف قطاع السيارات، نفس األمر يف طنجة، يف 
النواصر فيما خيص الطائرات، أيضا بوجدة قطب تكنولوجي 

 . خاص بالطاقات املتجددة
هذا املسار بأكمله ينخرط يف إطار إسرتاتيجية اإلقالع 

تقريبا قبل حوايل بالضبط حوايل مثان سنوات  الصناعي، انطلقت
ببالدنا، مث عرفت دفعة ثانية يف إطار احلكومة السابقة، واآلن  
كاينة عدد من االستحقاقات املرتبطة بسياسة التكوين، تعبئة 
العقار وتوفري اإلمكانات التمويلية، ألنه بدون هاد األمور الثالث 

بالشكل املطلوب،  احملطات الصناعية ما كيمكنش هلا تنطلق
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا، التعقيب ألحد السادة النواب أو السيدات 

 .النائبات، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد حسن الفياللي

 شكرا السيد الرئيس، 
السيد الوزير، شكرا على اجلواب، إال أن باملقابل 

هناك  يالحظ خبصوص مسألة إعادة هيكلة األحياء الصناعية
تعديل تعديل د اإلشكاليات، واملرتبطة أساسا بإشكالية املساطر 
القانونية وتداخل االختصاصات بني املتدخلني يف تدبري املناطق 
الصناعية، هل هي اجلهة، هل هي اجملالس احمللية، هل هي وزارة 
الداخلية ؟ إشكالية املساطر املعقدة يف احلصول على رخص 

د املدة الزمنية قصد تأهيل وتفعيل العديد البناء، جيب كذلك حتدي
من املناطق الصناعية، وعلى سبيل املثال ال احلصر، مشروع عني 
اجلوهرة، اللي السيد الوزير تناساه ما عرفتش عالش، ألنه مشروع  

هكتار، هو مشروع طال احلديث عنه، بعد مرور  211كبري ب 
ة التدبري حوايل عشر سنوات ال زالت املشاكل املرتبطة مبسأل

املفوض وإشكالية إخراج وتفعيل هذا اجملال وما سوف خيلقه من 
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فرص للشغل وجلب العديد من املستثمرين، حيث أن طلب 
 .اقتناء األراضي من طرف املستثمرين يفوق العرض يف هذا اإلطار

كل هاته األمور ظلت هي السمة اليت طبعت هذا 
على الصعيد االقتصادي  املشروع الواعد والفيت ملا له من إجيابيات

ناهيك السيد . الوطين واالجتماعي ملدينة تيفلت والنواحي دياهلا
الوزير عن حتويل العديد من املناطق الصناعية على الصعيد الوطين 
إىل مناطق سكنية، وعندنا أمثلة موجودة السيد الوزير، مما يعيق  

 .كل تنمية وكل تقدم صناعي نطمح إليه يف هذا املضمار
ك جيب، السيد الوزير، مراجعة أمثنة األراضي كذل

املخصصة هلذا اجملال، كيف يعقل السيد الوزير باش نشجعو 
درهم للمرت املربع  011أو  711االستثمار وحنا تنديرو 

 . للمستثمر داخل حي صناعي
لذلك بات من املفروض، السيد الوزير، أن تنكب 

خلق فضاءات احلكومة على إعادة تأهيل املناطق الصناعية و 
لالستثمار الصناعي وتشييد مناطق صناعية كربى، وكذلك 

 .مواجهة مجيع األحياء وتقومي دور اجملاالت الصناعية
ويف هذا اإلطار، نسجل عدم أجرأة وتفعيل كل ما خيص 
النهوض بامليدان الصناعي وتقوية بنياته التحتية وما ينبغي أن تولوا 

 .وشكرا له من أمهية كبرية يف هذا اخلصوص،
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير للتعقيب يف حدود الوقت املتبقي
السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال نيابة معن السيد معبد 

 :القادر امعاارة وزير الصنامعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
بشكل أساسي، الوزارة، وزارة التجارة والصناعة 

ذ مدة أعلنت عن مشروع طلبات إبداء والتكنولوجيات احلديثة من
االهتمام، أصحاب املشاريع هلم الرغبة يف تأهيل مناطق صناعية 
أو إطالق مشاريع أن يقدموها، سواء على املستوى يف مناطق 

الوزارة أحدثت جلنة تقوم بانتقاء املشاريع . قريبة أو يف مناطق نائية

دعم الذي وفق معايري تضمن استدامة هذه املشاريع وحتدد ال
ينبغي أن تتلقاه من الوزارة وشروط التتبع، بالشكل الذي جيعل 

. هذه املشاريع منتجة ومدرة للدخل وهلا أثر على سوق التشغيل
يف هذا السياق أنا متفق أن هنالك إشكاليات سبق أن أشرت 

 .إليها
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا، أشكركم السيد الوزير على حسن إسهامكم
قطاع الشؤون اخلارجية، ونرحب بالسيد وزير اخلارجية،  وننتقل إىل

السؤال املوايل سؤال حول بوادر فتح احلدود املغربية . مرحبا
اجلزائرية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، فلتتفضل السيدة النائبة بطرح السؤال
 :النائبة السيدة كنزة الغالي

بسم اهلل الرحان الرحيم والصالة والسالم معلى 
 .أشرف الارسلين
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يف البداية، هننئكم السيد الوزير على حتركاتكم 

. الدبلوماسية املاراطونية، واليت نتمىن أن تكون موفقة إن شاء اهلل
 .جلزائر واملغربسؤالنا اليوم هو عن فتح احلدود بني ا

يتتبع الرأي العام الوطين ببالغ االهتمام هذه احلركية 
وبوادر فتح هذه احلدود بني املغرب واجلزائر، األمر الذي من شأنه 
أن يعيد الدفء إىل تلك العالقة اليت عرفت نوعا من اجلليد الذي 

 .سيطر عليها ملراحل عدة
هذه نعرف، السيد الوزير، أن هذه العالقات أو فتح 

احلدود من شأنه كذلك أن يضفي اهتماما بالغا على العالقة 
االقتصادية، اليت ميكن أن تكون بديال عن التبادل التجاري الذي 

كذلك . يعرفه املغرب مع اجلارة الشمالية أو مع منطقة اليورو
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ميكن لفتح هذه احلدود أن يؤثر إجيابا على مستقبل املنطقة، أي  
 . ي، املغرب العريب أو االحتاد املغاريبكذلك على املستوى اجلهو 

إال أن فتح هذه احلدود كذلك، السيد الوزير، ميكن أن 
أوالمها : ننظر إليه بنوع من احليطة واحلذر بسبب نقطتني اثنتني

أن هذه البوابة أيضا هي بوابة عبور املهاجرين، بني قوسني ال 
ن عرب أقول الغري شرعيني، ولكن من غري وثائق، الذين يدخلو 

 . احلدود بني املغرب واجلزائر عن طريق وجدة
ثانيا، هناك معطى آخر، هناك إغراق السوق احمللية ملدينة وجدة 
ببعض البضائع اجلزائرية الوافدة من اجلزائر، واليت يف اآلونة األخرية 
سجلت إما أهنا متقادمة، يعين جتاوزها الزمن بني 

تؤثر على املنتوج أو أهنا كذلك ميكن أن ،  périmésقوسني
  .الوطين املغريب

إذن، نتصور بأن هذه العالقة هي من شأهنا أن تفتح 
أبوابا وأفاقا مهمة للتعاون وصنع مستقبل املنطقة، لكن كما قلت 
هاتني النقطتني مهمتني، وهي نقطة كذلك اهلاجس األمين، 

. وكذلك إغراق السوق املغريب هبذه البضاعة ميكن أن يؤثر سلبا
كيف ميكن حلكومتكم أو لوزارتكم : نسائلكم معايل الوزيرلذلك 

أن تدبر هذه املقاربة لفتح احلدود، وكيف ميكن أن تؤثر كذلك 
 .يعين إجيابا على العالقات املغربية اجلزائرية ؟ شكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

 : اونالسيد سعد الدين العثااني وزير الشؤون الخارجية والتع
 . بسم اهلل الرحان الرحيم

شكرا السيدة النائبة احملرتمة والسادة النواب من الفريق 
هاذ السؤال . احملرتم الذين طرحوا هذا السؤال ذي األمهية البالغة

على املستوى السياسي إغالق احلدود : عندو جوج مستويات
مهمة؛ حنا قارناه من زاوية أن العالقات املغربية اجلزائرية عالقات 

لبنة أساسية يف بناء االحتاد املغاريب، خطوة مهمة يف بناء السوق 

احلرة املغاربية اليت وقعت عليها وقعت عليها الدول اخلمس 
باألحرف األوىل، إذن حنا خصنا ننظرو ليها نظرة كبرية، حنا 
خصنا نشجعو العالقات الثنائية بني املغرب واجلزائر تكون قوية، 

ط التوتر اللي هي طبيعية أن تكون بني جارين خاصنا نتجاورز نقا
حيثما كانوا يف العامل، ومن هنا هاد املقاربة اللي مشينا فيها 
بطبيعة احلال وفق تعليمات جاللة امللك، وفق توجهات حكومية 
واضحة، مشينا، الزيارة اليت قمت هبا، الزيارة الرمسية إىل اجلزائر، 

راء يف خمتلف القطاعات، وهناك الزيارات املتبادلة اليوم بني الوز 
اتفاقيات جديدة توقع، وهناك مناقشة ونقاش حول اتفاقيات 
أخرى، إذن هناك ديناميكية، بطبيعة احلال هذا على املستوى 

 . السياسي
لكن، عمليا فتح احلدود ماشي املغرب اللي غلق 
احلدود، وبالتايل فاإلخوان يف اجلزائر مها اآلن اللي خصهم 

ر فتح احلدود، صحيح أنه هاد القضية وقع فيها نقاش، يتخذوا قرا
لكن كما قلت يف مرات سابقة املغرب، هاد احلدود مغلقة منذ 

، املغرب بدا النموذج التنموي ديالو، بدا التنمية ديالو 3222
دون انتظار ودون أن يعلقه بفتح احلدود، لكن إنسانيا، سياسيا، 

غلقة، ولكن أقول أيضا من غري املعقول أن تبقى هذه احلدود م
بأن املسئولني اجلزائريني الذين التقينا هبم مرارا ويف تصرحياهتم 
يقولون بأن إغالق احلدود ليس قرارا هنائيا ال رجعة فيه وأنه هناك 
نية لفتح هذه احلدود، وحنا كننتظرو يعين حتقيق هاد الوعد ديال 

احلدود بني اليوم إغالق . فتح احلدود هلذه األهداف اليت ذكرهتا
دولتني جارتني يف العامل نادر، فيه غري جوج د النماذج اللي كاينة 
يف العامل هي كوريا الشمالية و وكوريا اجلنوبية واملغرب واجلزائر، 

 . مبعىن أنه هذا وضع شاذ غري معقول وجيب أن يتوقف
حنا من جهتنا سنقوم جبميع ما نستطيع أن نقوم به 

سبة إلخواننا اجلزائريني حنن يف حوار لنصل إىل هذا اهلدف، بالن
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معهم، واحلمد هلل العالقات يف هذه املرحلة األخرية حتسنت عما  
 . كانت عليه من قبل

لكن املربرات اليت ذكرمتوها والتخوفات من فتح احلدود، 
هادي ما كاينش ختوفات حىت يف شي دولة يف العامل، هناك دول 

، وهذا ليس مربرا يف العامل مصدرة بشكل كبري للمخدرات
إلغالق احلدود، ألنه ميكن أن نتخذ االحتياطات يف ذلك، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

التعقيب . شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا
 .للسيدة النائبة يف بعض الثواين

 :النائبة السيدة كنزة الغالي
السيد الوزير، هل هناك، يعين قلتو بأن اجلزائر هي اليت 

ن كيف كنقولو عندها الكرة يف امللعب، هل هناك مشاورات اآل
بينكم، أو على األقل عندكم هناك علم مبا سيمكن أن يقوموا 
به ؟ ثانيا، هل هناك أفق حلل األزمة املغربية بالنسبة للحدود 

 .الصحراوية، هل هناك كذلك جديد يف هذا احلوار ؟ شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل سؤال عن وضعية  .شكرا للسيدة النائبة
مغاربة مت احلكم عليهم بعقوبة اإلعدام بالعراق، للسيدة النائبة من 
فريق األصالة واملعاصرة، فلتتفضل بوضع هذا السؤال مشكورة 

 .بطرحه
 :النائبة السيدة خديجة الرويسي

 السيد الرئيس الاحترم،
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات، السادة النواب،
مت نقل جثمان املرحوم  4134 -13 - 41تاريخ ب

بدر العاشوري، املواطن املغريب، إىل أرض الوطن بعد أن مت تنفيذ 
ومن ضمن الالئحة املتوفرة عندنا . حكم اإلعدام يف حقه بالعراق

بالنسبة للموقوفني وبالنسبة للسجناء، يوجد مغريب وهو عمر 
يف أي وقت، وهناك  العلوشي، اللي حمكوم باإلعدام وميكن يتنفذ

جوج د املغاربة آخرين هم موقوفني وباقي احملاكمة دياهلم ما 
 .متتش، وميكن كذلك تتم اإلدانة دياهلم حبكم د اإلعدام

ومع اإلدانة ديالنا لإلرهاب، وكذلك مع تشبثنا بقرينة 
الرباءة وباحلق يف احلياة، ونظرا للظروف االستثنائية اللي متت فيها 

والظروف االستثنائية اللي كيتنفذ فيها كذلك هاد  هاد احملاكمات
احلكم د اإلعدام، كنسائلكم السيد الوزير على كيفية تتبعكم هلذا 

 .امللف؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب للسيد الوزير

 :السيد سعد الدين العثااني وزير الشؤون الخارجية والتعاون
حملرتم على شكرا على طرح هذا السؤال، شكرا للفريق ا

طرحه، هذا السؤال مهم جدا، حنا كنعتربو وزارة اخلارجية، 
بتنسيق مع الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باملغاربة 
باخلارج، وزارة مسئولة عن متابعة أحوال املغاربة حيثما كانوا ومن 

ولذلك كان من أوىل امللفات اليت عرضت علي ملا . واجبنا
خارجية هو ملف املرحوم بدر العاشوري الذي أصبحت وزيرا لل

، يعين قبل تنصيب احلكومة، 4133-31- 47أعدم يوم 
وعرض هذا امللف، وفعال تابعنا هذا امللف، وبسبب تدخالت 
وزارة اخلارجية، ومع التنسيق مع الوزارة املكلفة باملغاربة يف اخلارج 

محر ومؤسسة احلسن الثاين للمغاربة يف اخلارج والصليب األ
 .الدويل، يعين وصل جثمانه وسلم إىل أسرته ودفن كما يليق به

اآلن عندنا يف العراق وفق املعلومات املتوفرة حلد الساعة 
ثالثة عشر من السجناء واملعتقلني، اثنا عشر اآلن، منهم واحد 
حمكوم باإلعدام لكن مع وقف التنفيذ، وفق قرار للسلطات 

دام يف مرحلة قبل املؤمتر األخري، العراقية بوقف تنفيذ أحكام اإلع
حنن اآلن ال نعرف بعد مصري هذا التوقيف، هناك واحد حمكوم 
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باإلعدام وخفض إىل املؤبد، وال أريد أن أعطي األمساء اآلن، 
لكن حنن يف اتصال مع عائالهتم، هناك واحد حمكوم باملؤبد، 
وهناك أربعة لديهم عقوبات سجنية حمددة من مخس سنوات إىل 

رين سنة، وهناك سبعة من بينهم بلجيكيان من أصول مغربية، عش
بعضهم قيد االعتقال، ومنهم من مل تتضح بعد العقوبات 

 .الصادرة يف حقه، فاجملموع هو اثنا عشر
حنن اآلن يف اتصال مباشر مع السلطات العراقية، سواء 
عن طريق السفارة هنا أو عن طريق القائم باألعمال املغريب، 

صل مع السلطات العراقية ووزارة العدل باخلصوص والذي يت
حنن باشرنا اتصاالت أكثر من ذلك مع وزارة اخلارجية، . مباشرة

يف مراسالت متكررة وأجوبة متكررة، وكلما سنحت الفرصة 
والتقيت بوزير اخلارجية العراقي إال وهذا امللف مطروح، فإذن حنا  

 . كنتابعو هذا امللف عن قرب
به هو نقل هؤالء احملكومني إىل  حنن الذي نطالب

املغرب باش يكملوا العقوبة دياهلم، ليقضوا بقية العقوبة يف 
السجون املغربية، حىت يكونوا أقرب إىل أسرهم وإىل عائالهتم، 
هذا املطلب والذي نطالب به، والذي هو وفق اتفاقية واضحة 
هي اتفاقية الرياض اللي حنا كنناقشو على  أساسها وغادي 

قشو على أساسها الطرف العراقي، هاد الطلب ديالنا حنا قيد ننا
. النقاش اآلن، نتمناو على اهلل تستجب السلطات العراقية

 ..باملناسبة، حنا يف اتصال مع األسر ديال هؤالء السجناء كلهم
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة النائبة من أجل 
 .النائبةالتعقيب، تفضلي السيدة 

 :النائبة السيدة خديجة الرويسي
 السيد الرئيس،

السيد الوزير، شكرا على اجلواب، يف الفرتة اللي تعدم 
فيها بدر العاشوري قدت تونس أهنا تعتق أحد مواطنيها يف نفس 

الفرتة وجنبته حكم اإلعدام، وهنا خصوصا أننا عندنا املندوب 
حدة كيقول باحلرف السامي ديال حقوق اإلنسان يف األمم املت

بأن احملاكمات اللي جرت كلها يف العراق كيقول بأهنا كتسم 
بغياب شفافية املساطر وبأهنا حماكمات غري عادلة، وبالنظر للعدد 

 231منذ بداية السنة و 23: الكبري ديال احملكومني باإلعدام
وهنا السؤال هو أن ملي كتكون بلد . 4131إىل  4112من 

ا كتجيين ليبيا وسوريا والعراق، كيفاش كنتبعو فيها منازعات، وهن
حنا املغاربة اللي كاينني متا واللي كيتلقى عليهم القبض، واللي يف 
الغالب كيلقاوا نفسهم يف واحد األوضاع اللي خطرية، خصوصا 
أن بدر العاشوري ملي وصل للعراق حسب األخبار اللي عندي 

د العراقي، ختلى على فكرة اجلهاد ومشى كيشتغل عند واح
وبالتايل هنا احلق دياله يف احلياة مت اإلهدار دياله، وهنا كنقول 

 . بأننا ال جيب أن ننتظر أن تصلنا جثامني
وكذلك، بالنسبة للمسجونني املغاربة ألسباب عدة مبا 
فيها احلق العام، جيب على الوزارة ديالنا والقنصليات ديالنا 

كنتمىن يكون عندنا لقاء يف والسفارات ديالنا تتبعهم أول بأول، و 
هاد االجتاه باش نعرفو أشنو هي الوضعية اللي كاينة ديال 

 .السجناء  املغاربة يف اخلارج، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيدة النائبة، أشكر السيد وزير اخلارجية احملرتم 
وننتقل إىل قطاع السكىن . على حسن إسهامه يف هذه اجللسة

ة املدينة، نرحب بالسيد الوزير، السؤال املوايل والتعمري وسياس
سؤال عن الدور اآليلة للسقوط باملدن العتيقة من اململكة، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 

 .لألحرار، فليتفضل أحد طارحي السؤال بطرحه
 :النائب السيد وديع بنعبد اهلل

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 الرئيس، السيد
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 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

عشرات اآلالف من املغاربة مهددون باملوت يوميا، 
عشرات اآلالف من املغاربة مهددون باملوت حتت  أنقاض 

أمام هذه اآلفة : السيد الوزير احملرتم، نسائلكم. مساكنهم
عجال لوضع حد اخلطرية، ما هي التدابري اليت تنوون اختاذها وباست

 .هلذه اآلفة ؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير
 :السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعاير وسياسة الادينة

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس الاحترم،

 السيدات النائبات الاحترمات،
 السادة النواب الاحترمون،

ن أتوجه بالشكر للسيد النائب احملرتم من أريد بداية أ
فريق التجمع الوطين لألحرار على هذا السؤال، وأن أؤكد بأن 
مشكل الدور املهددة باالهنيار هو مشكل أساس وكبري مطروح 

ألف سكنا مهددا هبذا  332يف بالدنا، يهم اليوم ما يناهز 
االهنيار، وهو مشكل معقد ومعقد جدا، بالنظر ملختلف 

وبات املرتبطة بالتدخل بشأنه، أوال التدخل التقين يف هذه الصع
املستويات، خاصة بالنسبة للمدن العتيقة، تدخل صعب، وال 
نتوفر على اخلربات الكافية، واليوم نوجد يف وضعية جتعلنا أن 
شركات مغربية ترفض أن تتدخل يف هذه البنايات اآليلة للسقوط 

 . بالنظر إىل املخاطر احملدقة هبا
هناك كذلك مشكل آخر مرتبط بالوضعية القانونية، 
حبيث أن األمر يتعلق مبلكية خاصة، وهذا األمر يتطلب منا أن 
جند صيغة جديدة لنتوفر على إطار قانوين متوافق بشأنه من أجل 

 . أن نتدخل

مع ذلك، أعتقد أنه من الضروري أن نشري بأنه جمهود 
مليون  121مليار والدولة الذي بذل يف هذا الباب وصل إىل 

أسرة  211ألف و 07ملعاجلة  4133و 4111درهم ما بني 
على امتداد الرتاب الوطين، ليس فقط باملدن العتيقة، بل كذلك 
يف ضواحي املدن ويف عدد من األحياء اليت توجد فيها دور هتدد 

 . باالهنيار
اليوم مثال انطالقا من مثل اجلنانات بفاس، وضعنا مبلغ 

مليون درهم، يتضمن ترحيل األسر املقيمة  321مايل ديال 
بالبنايات املهددة باالهنيار أو تلك اليت تشكل خطورة بالنظر إىل 
موقعها، وقدمنا كذلك دعم مادي مباشر إلجياد سكن بديل، 

 . ألف درهم 321أساسا من خالل السكن بكلفة 
ما نطمح إليه هو التعميم التدرجيي هلذه التجربة يف 

ايب، باعتبار أن عملية التجديد احلضري واللي جانبها اإلجي
غتدخل إن شاء اهلل يف إطار سياسة املدينة، اللي من شأهنا تقدمي 
حلول فعلية لألسر املتضررة، وكذا املسامهة يف تأهيل األنسجة 

 .والرفع من مستوى اجملال، شكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

نواب شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد السادة ال
 .للتعقيب، تفضل

 :النائب السيد محاد التوياي بنجلون
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أثرنا موضوع يعد شبحا يهدد حياة 
ويف احلقيقة، السيد الوزير احملرتم، رغم ما ذكرمت من . السكان

إجراءات وبرامج، فإن الظاهرة آخذة يف االستفحال، ملاذا ؟ 
اصة هبدم الدور اآليلة للسقوط أو لصعوبة تنفيذ القرارات اخل

تأهيل األنسجة العتيقة، فهناك رفض املالك من جهة أو املكرتي 
من جهة أخرى، إذن صعوبة تفعيل قرارات اإلفراغ واهلدم وقرارات 
االستصالح، فأشغال اللجنة احمللية ونتائج الدراسات التقنية تبقى 
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راغ واخلصاص وميكن أن نقول أن هذا كله راجع للف. غري مفعلة
 . القانوين والتنظيمي والتمويلي

من جمموع  %33وتشكل ظاهرة املنازل اآليلة للسقوط 
. املساكن يف املغرب، ثالثة أرباع يف األحياء الصفيحية والبوادي

ويصنف السكن اآليل للسقوط يف الصنف األول واألخطر من 
أنواع السكن غري الالئق، وحسب مصادر مطلعة، فإن قرابة 

من النسيج العمراين للمدن العتيقة توجد يف وضعية  21%
 .مهدد باالهنيار %31متدهورة و

السيد الوزير، كلما هطلت التساقطات املطرية على 
بالدنا إال وهتتز نفوس األحياء العتيقة بالعديد من احلواضر، 
حيث جمموعة من الدور السكنية القدمية تبقى قاب قوسني أو 

أريد أن أثري . ق رؤوس قاطنيها يف أي حلظةأدىن من االهنيار وفو 
االنتباه هلذه الظاهرة اليت هتد حياة السكان، وحىت يف املدن 
الكربى كمدينة الدار البيضاء وفاس ومراكش وسال، خصوصا أن 
حجم الكثافة السكانية يف بعض األحياء الشعبية تشهد يف كل 

كان وقت وحني آفات سقوط مساكن أو أجزاء تودي حبياة الس
منزل متداعي  4071أو تصيبهم بعاهات متفاوتة، حوايل 

مرس -للسقوط بوالية الدار البيضاء، خصوصا بعمالة الفداء
 . السلطان وعمالة آنفا، وهذا يشكل خطرا مستمرا

نطالب ونلح على اجلهات احلكومية، من خالل وزارة 
السكىن والتعمري وسياسة املدينة، بأن تستثمر اعتمادات صندوق 

مليون  011لتضامن السكين بكيفية معقلنة، حيث أن مبلغ ا
منه  %11درهم سنويا هو مبلغ كايف، خصوصا إذا ما وجهنا 

ملعاجلة ظاهرة الدور اآليلة  %21للقضاء على دور الصفيح و
للسقوط الذي طاملا طالبنا به داخل التجمع الوطين لألحرار، 

 .وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

، أشكر السيد وزير السكىن والتعمري وسياسة شكرا
وننتقل إىل قطاع االتصال بسؤالني، . املدينة على حسن إسهامه

السؤال األول سؤال حول ضرورة إحداث قناة إخبارية، للسيدة 
والسادة النواب احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال بطرح السؤال
  :بشرى برجال النائبة السيدة

 السيد الرئيس،
حنن مطالبون اآلن بإعادة النظر يف املنظومة السمعية 
البصرية اإلعالمية الوطنية، وذلك عن طريق إصالحات جذرية 

السيد الوزير احملرتم، هل لديكم تصور واضح يف هذا . وعميقة
 .الشأن ؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

 :لخلفي وزير االتصالالسيد مصطفى ا
 شكرا السيد الرئيس،

موضوع . أشكر فريق االحتاد الدستوري على هذا السؤال
دفاتر التحمالت اجلديدة، والذي متت فيه مراجعة وضعية قناة 
املغربية لتصبح قناة إخبارية دولية بأربع لغات، ألن املغرب اخنرط 

أربعة ماليني،  يف املسلسل د االنفتاح االقتصادي، اجلالية املغربية
وجود أجنيب معترب على مستوى بالدنا، استثمارات اقتصادية 

وهلذا مت . هائلة، تفرض تقدمي عرض إخباري متنوع اللغات
اإلقدام على مضاعفة اإلنتاج اإلخباري باللغات األجنبية وفق ما 

العربية، الفرنسية : نص عليه الدستور، القناة اإلخبارية بأربع لغات
واإلجنليزية، القسم اإلجنليزي حتول فقط لإلذاعة، واإلسبانية 

القسم الفرنسي وىل كينتج لنا فقط بعض النشرات اإلخبارية، 
 .اآلن حنا انتقلنا لتوسيع الشبكة د الربامج، هذا األمر األول

األمر الثاين، أن األمر ما يبقاش فقط مقتصر على 
رفع  نشرات، تقدمي املغرب للعامل، وهذا األمر كيقتضي منا
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اإلشعاع ديال الثقافة املغربية، ديال ما يقع يف بالدنا وتقدميه 
هذا األمر جاء نتاج حوار، كاين أوال عندنا الفصل . للعامل

اخلامس من الدستور، اللي هو صريح وواضح يف السياسة اللغوية 
لبالدنا، أحد مرتكزات االنفتاح، املغاربة خصهم كما كنقويو 

، خصنا أيضا نتملكو اللغات األجنبية، وكنحميو اللغات الوطنية
. ألن هادو مها العمودين الفقريني اللي متيز هبم املغرب طيلة قرون

وهلذا السؤال حول قناة اإلخبارية كان هذا موضع مراجعة عميقة 
حىت تضطلع بدور وظيفي يف هذا اجملال، وليس فقط على 

تشار د مستوى املنتوج، بل أيضا على مستوى التوقيت، ألن االن
املغاربة يف العامل أصبح على ثالث، وهلذا درنا مادة خاصة يف 
دفاتر التحمالت كنلزموهم يواكبوا التحول يف التوقيت، كاين 

ألف، املغاربة ديال أوربا  411املغاربة اللي يف الشرق حوايل 
د املليون، واملغاربة اللي كاينني يف الواليات املتحدة  4حوايل 

ألف، إذن هذا أمر  421عندنا على األقل واحد األمريكية وكندا 
اقتضى منا أننا نراجعوا الوضعية ديال قناة املغربية، ويف نفس 
الوقت نعززو املنتوج اإلخباري اللي كاين يف القنوات األخرى باش 

 .يواكب هاد االحتياجات، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، التعقيب للسيدة النائبة احملرتمة
 :السيدة بشرى برجال النائبة

شكرا للسيد الوزير، حنن نتفق معكم متام االتفاق ونثمن 
جهودكم فيما خيص القناة اإلخبارية، إمنا إىل حني تنزيل نواياكم 
الطيبة إىل أرض الواقع وإىل حني استشعار املواطن املغريب هلذا 
التنزيل، حنن يف الفريق الدستوري لنا بعض املطالب، وهي ضرورة 

 أوال وقبل كل شيء العقليات املهنية، نطلب منكم السيد تغيري
الوزير، العمل على تغري العقليات املهنية والسلوكات املهنية حىت 
تكون يف املستوى وحىت تتماشى مع انتظارات املواطن املغريب، 
نطلب منكم بإحلاح استحضار احلكامة اجليدة وفق ما ينص عليه 

لسيد الوزير إعالما، كما أشرمت إىل نريد ا. الدستور السيد الوزير
 . ذلك يف برناجمكم، إعالما حرا، دميقراطيا، مسئوال ومبدعا

السيد الوزير، يف الوقت الذي حنن فيه اآلن يف ظرف 
سياسي استثنائي بامتياز، يف الوقت الذي حنن فيه يف أوج األداء 

الحظ الربملاين وتفاين النواب الربملانيني يف هذا العمل اجلليل، ن
السيد الوزير أن فريقنا على سبيل املثال ال احلصر، فريق االحتاد 
الدستوري مهمش إعالميا، كيف ميكن السيد الوزير أن متر علينا 
الصحافة مر الكرام وأنت متر علينا القنوات التلفزية وهي ملؤها 

حنن نؤدي عملنا كنواب لألمة، . شح وتقتري وخبل السيد الوزير
، وجيب على الصحافة أن تكون مكملة ملا يتطلبه حنن فريق حمرتم

املشهد السياسي اآلين، فإذا كان األمر يتعلق بنواب حمرتمني 
داخل هذه القبة، ما بال األحداث خارج قبة الربملان وما بال 
املواطنني وما بال القضايا الوطنية الكبرية ؟ السيد الوزير، حنن 

منكم أن تقوم كل  نلفت انتباهكم إىل هذا التقصري، ونطلب
جهة جهة مبا عليها، حىت نستجيب مجيعنا النتظارات الوطن، 
لالنتظارات اجلديدة وملا ينص عليه الدستور واإلرادة السامية، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .يالتعقيب للسيد الوزير يف حدود الوقت املتبق
 :السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال
ا دفاتر التحمالت اجلديد أنا متفق مع األخت، وهلذ

ألول مرة نصت على معايري دقيقة لصيانة ومحاية التعددية يف 
بالدنا، على أساس أن اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري 

 . معنية بذلك، هذا األمر األول
األمر الثاين، فيما خيص احلكامة، مت إقرار آليات داخلية، 

ضوع احلكامة، اجمللس أي داخل الشركة، من أجل السهر على مو 
اإلداري سيجتمع قريبا من أجل إقرار نظام جديد للتعيينات قائم 

ثانيا، جلنة انتقاء الربامج . على الشفافية وعلى تكافؤ الفرص
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وجلنة األخالقيات مت جعل املصادقة على أعضائهم من قبل 
 .اجمللس اإلداري وليس وزير االتصال، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل سؤال حول احرتام . يد الوزيرشكرا الس

املقتضيات القانونية املنصوص عليها يف قانون االتصال السمعي 
البصري من قبل املتعهدين يف اجملال ومدى احرتامهم لدفاتر 
التحمالت، للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال
 :ائب السيد محاد العثاانيالن

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، إن قانون االتصال السمعي البصري قد 
ألزم املتعهدين يف اجملال السمعي البصري باحرتام عدد من 
املقتضيات اليت نص عليها القانون واليت جتعل منها تقدم خدمة 

بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير، أوال عن . عمومية
تقييمكم لتجربة العمل بدفاتر التحمالت ومدى التزام خمتلف 
املتعهدين هبا ؟ ثانيا، ما هي التدابري اليت ستتخذوهنا جلعل دفاتر 
التحمالت وسيلة للنهوض باخلدمة العمومية اليت من املفروض أن 

 .يقدمها اإلعالم العمومي ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .سيد الوزيرشكرا للسيد النائب، اجلواب لل
 :السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال

موضوع دفاتر التحمالت القدمية دبا اآلن ، شكرا
انتهت، عندنا دفاتر حتمالت جديدة أعدت مبنهجية تشاركية، 
التقينا مع املديرين يف ستة د اللقاءات، القناة الثانية اإلدارة دياهلا 

غادي قدمت لنا مذكرة، استجبنا هلا، وها هي موجودة و 
ننشروها، واآلن كاين ناس اللي كيجيوا كيقولوا ما كانتش منهجية 
تشاركية، هذاك الشي اللي طالبوا به د الربامج اجلهوية والربامج 

لك   احلوارية وبرامج التحقيق والنشرات اإلخبارية استجبنا له، قال

تفاجأنا، النقابات استجبنا  كيفاش ؟ النقابات جلسنا معهم
ومازال عندنا لقاءات مع النقابات، عالش ؟ ألنه ملطالب حيوية، 

ألول مرة دفاتر التحمالت د القانون السمعي البصري الدستور  
كيقول لك تعدها احلكومة، املرسوم ديال وزارة االتصال كيقول 

، الناس 4112وزارة االتصال تعدها، هاد الشي اللي وقع يف 
 راه غري اآلن كيقول لك ال 4112اللي عملوا هباد الشي يف 

قانوين، كيفاش، ما الذي وقع ؟ اعتمدنا منهجية تشاركية، ال 
مذكرة استلمناها، مجعيات موسيقية، مجعيات د الفنانني،  12

من وزارة الثقافة ووزارة األسرة، باش  مذكرتنيمجعيات ثقافية، 
تكون دفاتر حتمالت كتؤهل البالد أوال لتنزيل الدستور، شدينا 

حلريات وقلنا اخلدمة العمومية يف اإلعالم فصل د احلقوق وا 43
خصها تنزهلم، وكان من نتائج ذلك أنه ألول مرة حددنا برامج 
ماشي برجمة، احلكومة ما كتديرش الربجمة، راه فرق ما بني الربجمة 
والربامج، يف السابق كانت حمددة بعدد الساعات سنويا، اآلن 

النقاش حددناها بربامج أسبوعية، عالش؟ ألن خص يكون 
العمومي يف البالد ويف االعالم ديالنا وفق قواعد التعددية كما 

 . جاء يف الدستور
األهم أننا وضعنا قواعد ديال االنفتاح، ويف نفس الوقت 
صيانة اللغة الوطنية، اإلعالم خصو يلعب الدور ديالو يف ترسيم 

س األمازيغية، الدور ديالو يف محاية وتقوية اللغة العربية، ويف نف
الوقت الدور ديالو يف التمكن من اللغات األجنبية، وعلى رأسها 

د اللغات األجنبية، كانت  %41يف القناة الثانية . اللغة الفرنسية
الراديو، والناس اللي  ،%42 – %41اآلن رجعناها ل  ،41%

وربع، واش قريتوا دفاتر  33كيقولوا راه حنا رجعناها ل 
لقناة اللي قلنا النشرة باللغة التحمالت، هداك عطاتو اختصاص ل

الفرنسية ومل حندد لذلك وقتا، عالش؟ ألن هادوك أهل امليدان 
 . مها حيددوا التوقيت
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ونفس األمر، وهذا عنصر أساسي، التنوع اللساين، اللي 
هو مكسب جعل املغرب قوي طيلة قرون، نصينا عليه يف املادة 

يف دفرت ومشى البعض كيحرف، كيقول أشياء ما كايناش  27
التحمالت، عالش؟ ألننا نريد لدفاتر التحمالت أن تؤسس 

 . ملشروع تنزيل الدستور يف اإلعالم العمومي
العالقة مع شركات اإلنتاج، اجلمعية دياهلم اللي اآلن 
اليوم كتقول مصادر منهم كيقولوا بأن حنا ما احرتمناش، عاد 

و أ %11تلقينا مذكرة من عندهم غنشروها،  شنو كتقول؟ 
وأسسنا وضع  ،%11، شحال هادي كانت عندهم 21%

 .ديال احلكامة يف العالقة معهم
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة ألحد السادة . شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت
 .النواب من أجل التعقيب، الكلمة للسيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أحاد بوخبزة
 . بسم اهلل الرحان الرحيم

 الرئيس،  شكرا األخ
 اإلخوة الوزراء، 

 اإلخوة واألخوات النواب والنائبات، 
نود أن ننوه باجملهودات ديال الوزراء بتعزيز مبدأ التعاقد 
الذي يتضمنه مفهوم دفرت التحمالت القائم على تكريس 
الشفافية وسيادة القانون وربط املسؤولية باحملاسبة وتثمني املوارد 

الية، كما ننوه بتنزيل مضامني الدستور البشرية وعقلنة املوارد امل
فيما خيص اهلوية املغربية واحلرية والتعددية واحلكامة وإعادة 

 . االعتبار ملكانة اللغتني العربية واألمازيغية
نثمن، السيد الوزير، كذلك النهج التشاوري التشاركي يف 

من  %21بناء دفاتر التحمالت املشار إليها، حيث إن 
مت هبا حويل أربعني هيئة ومجعية وطنية من خمتلف املقرتحات تقد

احلساسيات مت إدماجها يف هذه الوثائق، وكذلك باالنفتاح على 

التجارب الدولية، وباستثمار نتائج الدراسات املتعلقة بانتظارات 
كذلك، . اجملتمع املغريب خبصوص أداء قنوات القطب العمومي

اليت أعادت االعتبار ملفهوم السيد الوزير، ننوه باملقتضيات الواردة 
 . اخلدمة العمومية وملصاحلة املواطن مع وسائل اإلعالم الوطنية

السيد الوزير، يف اخلتام نتمىن أن تواكب اهليئة العليا 
لالتصال السمعي البصري حسن التنزيل، حىت تتحقق مصاحلة 
املشاهد املغريب مع قنوات القطب العمومي ويتعزز حضور 

ونؤكد على أن دفاتر التحمالت . ملستوى الدويلمكوناته على ا
جيدر أال يبقى دورها ذا طابع تقين، حىت يتحقق النهوض باملشهد 

 .السمعي البصري ويعاجل االختالالت املزمنة داخله، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، نشكر السيد وزير االتصال 
ع العالقات مع الربملان وننتقل إىل قطا . على حسن إسهامه

واجملتمع املدين، آخر قطاع، بسؤالني فيهما وحدة املوضوع، 
السؤال األول آين، عن معايري دعم اجلمعيات، للسادة النواب 
احملرتمني عن اجملموعة النيابية املستقبل، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال بطرحه
 :النائب السيد اليزيد الطاغي

 شكرا السيد الرئيس،
 سيد الوزير الاحترم،ال

 السادة والسيدات النواب الاحترمون،
معايري دعم اجلمعيات السيد الوزير احملرتم، ال أحد ينكر 
دور اجلمعيات يف اجملال الثقايف، الرياضي، الرتفيهي، االجتماعي، 

تيزخر، السيد الوزير، هاذ النسيج . اإلحساين منه واخلريي
ف مجعية، واليت تتلقى دعما اجلمعوي املغريب بأزيد من عشرة آال

ماليا من  القطاعات احلكومة واملؤسسات العمومية واجلماعات 
لذلك . الرتابية وفق كيفية وشروط ختتلف من قطاع إىل آخر
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ما هي املعايري املعتمدة لرصد هذا : نسائلكم السيد الوزير احملرتم
 .الدعم املادي هلذه اجلمعيات ؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
را، السؤال املوايل أيضا سؤال آين، عن نشر لوائح شك

اجلمعيات اليت تتلقى الدعم األجنيب، للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة بطرح 

 .السؤال
 :النائبة السيدة رقية الرميد

 نعم السيد الرئيس،
من نشطاء العمل  السيد الوزير احملرتم، يعلم الكثري

اجلمعوي وكذا املتتبعني لعمل اجملتمع املدين أن هناك عددا من 
اجلمعيات تتلقى دعما أجنبيا كبريا، لكن بعضها ال يصرح هبذا 

لذا، وتنزيال ملا جاء به الدستور من . الدعم وال بأوجه صرفه
وجوب التزام الشفافية واحلكامة اجليدة وكذا احلق يف املعلومة، 

بادرات اجليدة اليت اختذهتا احلكومة يف هذا اجملال، وبعد امل
نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت ستقومون هبا لضبط 
عملية تلقي مجعيات اجملتمع املدين للدعم األجنيب ومتابعة أوجه 

 .صرفه وإطالع الرأي العام عليها ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب للسيد الوزير

حبيب الشوباني الوزير الاكلف بالعالقات مع السيد ال
 :البرلاان والاجتاع الادني

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا للسيدات والسادة النواب احملرتمني على طرح هذا 
اإلشكال اليوم اللي هو فاتح نقاش عمومي حقيقة، يتعلق األمر 

اصر قوة كبرية جدا، وهلا بثروة وطنية، بسلطة جمتمعية مدنية هلا عن

كذلك بطبيعة أوضاعنا االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
 . عناصر ضعف ال تقل عن ذلك أمهية

آالف  31ألف مجعية وليس  71يتعلق األمر بأزيد من 
مليار ديال الدرهم اللي كرتوج  0.0مجعية، يتعلق األمر حبوايل 

تمويل األجنيب، يف هاذ العمل املدين الكبري، دون احتساب ال
يتعلق األمر كذلك جبيش كبري من املناضلني املدنيني من النساء 
والرجال والشباب اللي كيشتغلوا يف ظروف صعبة وكيشتغلو يف  

يف العامل القروي، يف اهلوامش ديال املدن، واللي  : كل اجملاالت
كيضطلعوا بأدوار كبرية جدا خلدمة القضايا املتنوعة للمواطنني 

 .دياولنا
هذا الوضع اليوم مؤطر دستوريا بشكل واضح، الدستور 
اليوم أعطى االعتبار الكبري للمجتمع املدين، أحله حمل أن يكون 
فعال سلطة حقيقية، وجعل منه شريكا حقيقيا يف السياسات 

أيضا، اليوم هناك الدستور اللي  . العمومية، إنتاجا، تنفيذا وتقييما
ىل املعلومة لصاحل كافة كينص على وجوب واحلق يف الولوج إ

 .املواطنني، ومن أوىل طبعا نواب الشعب
احلكومة التقطت كل هذه املعطيات، وكان أول جتاوب 

أهنا يف هيكلتها احلكومية جعلت خماطَبا حكوميا على هذا  إجيايب
املستوى، اللي هو الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واجملتمع 

العالقة مع الربملان واجملتمع املدين عنده  املدين، وهاد اهلندسة ديال
داللة رمزية كبرية جدا، هي أوال عالقات ال وصاية وال مسئولية 
عن اجملتمع املدين، هي عالقات مع اجملتمع املدين، مث هي يف 
مستوى العالقة مع الربملان يف رمزيته التشريعية والسيادية ديال 

 . الشعب ديالنا
، 22قانونية مهمة جدا، منذ  أيضا هناك منظومة اليوم

القرار اللي وقع عليه املرحوم عبد الرحيم بوعبيد كوزير مالية، 
وصوال إىل يعين القوانني املنظمة ديال احلريات العامة، وصوال إىل 

، كلها تنظم 4111املذكرة أو املنشور ديال السي جطو ديال 
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هذا اجملال، خصوصا يف شقه املايل، اللي كينص وكيفرض 
 . كامة والوضوح والشفافية يف هذا املوضوع هذااحل

هلذا، انطالقا من تشخيص معني، انطالقا من 
التشخيص اللي اليوم عندنا فيه أساسا البحث اللي قامت به 

، واللي اعتربت فيه السنة 4112املندوبية السامية للتخطيط يف 
، واللي اشتغلت فيه تقريبا على حوايل 4117املرجعية ديال 

اخلالصات ديال هاد . تقريبا مجعية 7.111العينة من واحد 
البحث، واللي سلمناه باملناسبة لنواب الشعب يف اللجنة، واللي 

االنتشار، الغزارة، : فيه معطيات مهمة، نقط القوة كثرية جدا
التنوع، احلضور الوطين والدويل، القدرة على تعبئة اإلمكانيات، 

لكن أيضا، . لمجتمع املدينهاد الشي كله نقط قوة كبرية جدا ل
ويف سياق السؤال، سجل نقط سلبية مهمة ومهمة جدا كتسائلنا 
اليوم مجيعا، ليس يف منطق كما يقال أن ترضى الساحرات وال يف 
منطق احملاسبة، ولكن اليوم يف منطق بناء عالقة جديدة مع 

حلق اجملتمع املدين قوامها فعال مبدأ املسؤولية واحملاسبة والشفافية وا
 . يف التعاطي مع املعلومات وتكافؤ الفرص

من أبرز نقط الضعف هو موضوع الشفافية، أزيد من 
من اجلمعيات ال تقدم أي تصريح عن عالقاهتا املالية،  22%

من هذا  %71من اجلمعيات تستحوذ على حوايل  %1حوايل 
تقريبا من  %21املال الذي يروج يف اجملتمع املدين، أقل من 

درهم كميزانية سنوية،  2111ما كتصيبش أقل من اجلمعيات 
اللي عندهم  %7ما عندهومش مقرات، حوايل  %21حوايل 

 . ولوج لإلنرتنيت
هاد الشي كله خال اليوم احلكومة بكامل املسؤولية 
تتعاطى مع املوضوع جبدية، باحرتام الدستور وبتطبيق الدستور، 

ر أن التقصري هو وبالبناء على حسن النية ديال اجلميع، وباعتبا
تقصري مجاعي، ألن املنشور ديال السي إدريس جطو كوزير أول  

، على إصدار تقرير 4111كان ينص على إصدار، هذا من 

وطين حكومي اللي هو جتميع للتقارير القطاعية، مل يصدر هذا 
التقرير إىل اليوم، إذن كاين تقصري حكومي، كاين تقصري على 

اليوم حنن أبناء هذه اللحظة وأبناء  مستوى الفاعلني كلهم، ولكن
احلكومة وضعت منظومة متكاملة، على مستوى . املستقبل

التشريع، على مستوى احلكامة، وعلى مستوى تتبع وبناء 
القدرات والتكوين، من أجل امتالك سياسة عمومية جتعل هذه 
القوة الوطنية املدنية قوة خالقة ومبدعة، رافعة للتنمية ولعالج كل 

سنقوم إن شاء اهلل بوضع منظومة لتوحيد . التنا اجملتمعيةإشكا
 .املعايري ديال الدعم وتكافؤ الفرص

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة ألحد . شكرا للسيد الوزير احملرتم على جوابه
 .نواب اجملموعة النيابية املستقبل يف إطار التعقيب

 :النائب السيد اليزيد الطاغي
 شكرا السيد الرئيس،

د الوزير احملرتم، الالئحة اليت مت اإلعالن عنها من السي
طرف وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية فيها أرقام 

مليون ديال الدرهم  311آالف درهم و 31متفاوتة ما بني 
 . السيد الوزير

هناك مجعيات تستفيد سنويا بصفة راتبة وهناك مجعيات 
ب أن يكون هناك تنسيق بني القطاع ال تستفيد السيد الوزير، جي

احلكومي واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية لكي ال 
وخص، السيد الوزير احملرتم، . تستفيد بعض اجلمعيات نفسها

إحداث جلنة ملتابعة الصرف مكونة من اجلمعية ومن ممثلي املانح، 
وإلزامية افتحاص سنوي للجمعيات اليت تستفيد من أكثر من 

 .ألف درهم السيد الوزير، وشكرا 421
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية 
 .يف إطار التعقيب، تفضلي السيدة النائبة
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 :النائبة السيدة معزيزة القندوسي
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
حنن نثمن وننوه مبا جاء يف ردكم السيد الوزير، ونعترب أن 
تنزيل الدستور يف إطار الدميقراطية التشاركية، نعلم أن وزارتكم 

وحنن يف حزب . البد أن تنسج عالقة جيدة مع اجملتمع املدين
العدالة والتنمية نعترب أن هذا الورش ورش حيوي وجيب أن حيظى 

حلكومة، باعتبار أن وزارتكم بأولوية هامة، خاصة من طرف ا
تلعب دورا حموريا، ونتمىن أن ترصد هلا اإلمكانيات املادية 

 .والبشرية الالزمة لنسج ما يلزم من عالقات مع اجملتمع املدين
السيد الوزير، ال خيفى عليكم دور اجملتمع املدين، 

إال أنه يف إطار . باعتباره كشريك أساسي على مجيع األصعدة
لشفافية والوضوح واحلكامة اللي يعترب اجملتمع املدين املزيد من ا

معنيا أيضا هبا، سواء فيما يتعلق بالدميقراطية الداخلية أو ما يتعلق 
بالشفافية املالية للجمعيات، وتنزيال للمقتضيات الدستورية 
اخلاصة باحلق يف املعلومة، فإننا كنطلبو منكم مرة ثانية، السيد 

ن اإلجراءات والتدابري الكفيلة لضبط الدعم الوزير، اختاذ املزيد م
اخلارجي للجمعيات، تعزيزا للمصداقية والشفافية ووضوح 

 . األجندات اخلاصة هبذا الدعم
وأيضا السيد الوزير، حتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص بني 
اجلمعيات، خاصة اجلمعيات اهلادفة واجلادة، نطلب منكم ترشيد 

حىت ال يبقى هذا الدعم مصادر الدعم العمومي للجمعيات 
حكرا على مجعيات دون أخرى، مما يكفل للجمعيات القيام 

 .بدورها كما ينبغي
ونتمىن أن يكون الدعم كذلك دعما حمرتما يكفل هلذه 

 .اجلمعيات أن تقوم بدورها كما ينبغي، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير على حسن  ،شكرا السيدة النائبة

هبذا نكون قد استوفينا األسئلة . على مرابطته يف اجللسةمسامهته و 
رفعت املدرجة جبدول أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم، 

 .الجلسة
 

 
 
 
 
 

 


