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 الرابعة والعشرين محضر الجلسة

 
أبريل  13)  3311مجادى الثانية  8 االثنني   : التاريخ

2332). 
السيد حممد عبو النائب الثالث  لرئيس جملس  :  الرئاسة
 .النواب

ثالث ساعات وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .الثانية زواال والدقيقة األربعني

األسئلة الشفوية املتعلقة مناقشة :  جدول األعمال
 (.آنية 8)سؤاال92 :بالقطاعات احلكومية التالية

 التجهيز والنقل. 
 الصحة. 
 االقتصاد واملالية. 
 التعليم العايل. 
 الرتبية الوطنية. 
 الوظيفة العمومية. 
 التشغيل والتكوين املهين. 
 السياحة. 
 وسياسة املدينة السكىن والتعمري. 
 تنمية االجتماعيةوال واألسرة التضامن واملرأة. 
 الشؤون العامة واحلكامة. 
 والبيئة ءواملا الطاقة واملعادن. 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية. 
 والتعاون الشؤون اخلارجية. 

 
 :السيد محمد عبو رئيس الجلسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 .أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

 افتتحت الجلسة،
 ة الوزراء المحترمون،الساد

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
من الدستور وعمال مبقتضيات  333طبقا للفصل 

خنصص هذه اجللسة لألسئلة  ،النظام الداخلي جمللسنا املوقر
ليوم اويتضمن جدول أعمال  ،الشفهية ملراقبة العمل احلكومي

 .سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة 22
ب من السيدة أمينة اجمللس تالوة واآلن أطل 

 .فلتتفضل مشكورا ،املراسالت الواردة على الرئاسة
 :السيدة جميلة المصلي أمينة المجلس

 ،شكرا السيد الرئيس
 تتوصلت رئاسة جملس النواب بالقرارات اليت ب 

اجمللس الدستوري مبوجبها يف بعض الطعون االنتخابية 
 :املعروضة عليه ويتعلق األمر ب

 الذي يقضي برفض طلب  32/838 :رار رقمالق
السادة محيد شباط وحممد احلداد ومحيد السيطي وإدريس 
املراين علوي وعبد احلميد املرنيسي الرامي إىل إلغاء نتيجة 

بالدائرة االنتخابية  2333نونرب  22االقرتاع الذي أجري يوم 
وأعلن على إثره انتخاب السادة  ،فاس الشمالية عمالة فاس

فهري وحسن بومشيطة ومحيد شباط وحممد عمر  يفاسعمر 
 ؛أعضاء جمللس النواب

  السيد يقضي برفض طلب  32/838 :القرار رقم
االقرتاع الذي  إىل إلغاء نتيجة ، الراميمصطفى ال الرامي

بالدائرة االنتخابية فكيك إقليم  2333نونرب  22أجري يوم 
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واحلسني  وأعلن على إثره انتخاب السادة أمحد جنفي ،فكيك
 ؛أوحليس وسعيد بليلي أعضاء مبجلس النواب

 يقضي برفض طلب السيدة  32/838 :القرار رقم
إلغاء انتخاب السيد عبد اجمليد إىل س الرامي الوفاء مد

العزوزي عضوا مبجلس النواب على إثر االقرتاع الذي أجري 
لدائرة االنتخابية احمللية اليوسفية إقليم با 2333نونرب  22يوم 

 ؛فيةيوسال
كما توصلت رئاسة جملس النواب يف الفرتة املمتدة   

خبصوص األسئلة  2332أبريل  13أبريل إىل  21من 
 سؤاال 338 :الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية مبا يلي

جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا  33 ،كتابيا  سؤاال 83 ا،شفوي
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 ،مينة المحترمةشكرا السيدة األ

 .توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير
 

 رغاف 5::2إلــــــــــــى 5::5من 
 

السيد رئيس احلكومة سيحضر يف إطار  ،واملثابرة والتفاعل
والنقاش بني احلكومة  ،تطبيق الدستور وتفعيل الدستور

ا اإلطار انطلق يف ترتيب هذا احلضور يف إطار ذوالربملان يف ه
 .تفعيل، وشكراا الذه

 :السيد رئيس الجلسة
 ،شكرا السيد الوزير، حضرات السيدات والسادة

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا 
ونستهلها بقطاع السياحة، بسؤال عن وضعية القطاع 
السياحي للسيدة والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

فليتفضل أحد واضعي السؤال  ،االستقاليل للوحدة والتعادلية
 .مشكورا

 :سعيد ضور  النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 .أشرف المرسلين

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 ،المحترماتالسادة النواب والسيدات النائبات 
حدى الدعامات يعترب القطاع السياحي باملغرب إ 

ا ذوقد أولت الدولة املغربية ه ،األساسية لالقتصاد الوطين
القطاع اهتماما خاصا يف كل املخططات والربامج االقتصادية 

نظرا إلسهاماته األولوية يف قوالب االقتصاد وإنعاش  ،والتنموية
خزينة الدولة من العملة الصعبة وتوفري مناصب شغل مباشرة 

جه القطاع السياحي املغريب اليوم وضعية ويوا ،أو غري مباشرة
صعبة على غرار العديد من دول جنوب البحر األبيض 

نتفاضة اليت عرفتها بعض دول اجلوار واألزمة االاملتوسط جراء 
االقتصادية واملالية العاملية اليت أثرت سلبا على األسواق 

حبيث تؤكد كل التقارير  ،التقليدية للوجهة املغربية
ات املنجزة من طرف اجلهات املسؤولة تسجيل واإلحصائي

تراجع حاد ومقلق يف عدد السياح الوافدين على اململكة 
كما ألغيت العديد   ،خالل السنة املاضية ويف عدد ليايل املبيت

 .من احلجوزات يف الفنادق
لذا، نتساءل السيد الوزير عن اإلجراءات  

لقيام هبا للحد واحلكومة ككل ا الوزارةاالستعجالية اليت تنوي 
وتتماشى مع كل  ،من األضرار اليت حلقت هبذا القطاع احليوي

 .وشكرا. املتغريات اليت يعرفها القطاع السياحي العاملي اليوم
 :السيد رئيس الجلسة
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لكم الكلمة السيد الوزير،  ،شكرا السيد النائب
 .تفضلوا

 :السيد لحسن حداد وزير السياحة
 السيد الرئيس المحترم،

 ،سيدات والسادة النواب المحترمونال  
أشكر السيدة والسادة النواب احملرتمني على طرحهم  

لي كيبني االهتمام دياهلم بقطاع ديال والهلذا السؤال 
قطاع اسرتاتيجي حيوي كيلعب دور ريادي  هباعتبار  ،السياحة

بغيت نأكد بأنه رغم الظرفية  ،يف النسيج االقتصادي الوطين
لي الورات ثوكذلك تبعية ال ،يز باألزمة املاليةلي كتمالالدولية 

فقطاع السياحة حقق نتائج مشجعة   ،عرفتها املنطقة العربية
عرف  2333مثال يعين بالنسبة لسنة  ،مقارنة مع دول أخرى

ل يوكذلك املداخ % 3املغرب زيادة  علىعدد الوافدين 
مليار ديال  22 ل صالتو  و % 3عرفات زيادة ديال 

مما يعين  ،مليار درهم 31ما أن االستثمارات بلغت ك  ،الدرهم
ا كله  ذوه ،بية ديال القطاع بالنسبة لالستثماراتذأنه هناك جا

ا يعلز و  ،كتسبها القطاع السياحيا لي الكيعين بأن هناك مناعة 
لي كتجاوزها السياحة والتحديات املطروحة الهباد الظرفية من 

تمثل يف ثالث لي هو مالعليها فوضعنا خمطط اسرتاتيجي 
 .نقط

حيث أن  ،هو اإلنعاش والتسويق :النقطة األوىل
هناك   ،هناك تسويق مشرتك مع كثري من منظمي احلمالت

كذلك محالت إشهارية قوية يف العديد من الدول األوروبية 
لي هي صاعدة الاستهداف أسواق جديدة  وكذلك ،خصوصا

األسواق  باإلضافة إىل ،بالنسبة للسياحة يف أوروبا الشرقية
بينما على  ،ا على مستوى اإلنعاش والتسويقذه .التقليدية

لي هو أساسي بالنسبة المستوى مواكبة النقل اجلوي 
يف التسويق  الوزارةهناك كذلك عمل كتقوم به  ،للسياحة

 "لوكوست"املشرتك مع الكثري من شركات الطريان املنتظمة أو 
إىل جانب  ،تاملنظمة من طرف مروجي الرحال "ريتالشار "أو 

خصوصا بالنسبة للرسوم  ،اإلجراءات التحفيزية إضافية
ا باملشاركة مع وزارة التجهيز ذهو املفروضة على بعض املطارات 

 .مشكورة والنقل
ضمان التنافسية ديال هو ة نيبالنسبة للنقطة الثا 

. ةر ضر تلي هي مالخصوصا بالنسبة ملؤسسات اإليواء  ،القطاع
لي هو فيه المت تكوين فريق عمل  ،اذو يف هاد اإلطار ه

لي كيدرس اآلن اآلليات اللقطاعني العام واخلاص و هو ا
خصوصا يعين أن هناك  ،ملساعدات بعض القطاعات املتضررة

أشنو  يلقى  لي غاديالطرف مكتب خربة مرافقة من  من 
كذلك يف إطار   تهم،كن مرافقميش بالي عندهم المها املشاكل 

 قطاع السياحي هناك اآلن عمل دؤوبضمان اجلودة ديال ال
ويف هذا  .نقوم به من أجل حماربة القطاع الغري املهيكل

صدرت دورية مشرتكة ما بني وزارة السياحة ووزارة  ،اإلطار
الداخلية يف هذا اإلطار من أجل حماربة ومكافحة الوحدات 

 .الغري املصنفة
وهو  ،أخريا بالنسبة لإلجراءات اللي غادي ناخدوها 

جيع السياحة الداخلية ويف هذا اإلطار يتم وضع خطة تش
 .شاء اهلل سيتم تقدميها فيما بعد إن

 :السيد رئيس الجلسة
هناك تعقيب؟ تفضلوا السيد . شكرا السيد الوزير

 .النائب
 : سعيد ضور النائب السيد

رقام اللي عطيتو فيها أكيد أن األ شكرا السيد الوزير،
عندنا حنا فالوجهة ديال أكادير ولكن األرقام اللي  ،اطمئنان

ينا غري ذخاصادمة حبيث أنه إذا . ومراكش هي صادمة
 18% - الرتاجع اللي عرفتو هاد احملطة كاين ،أكادير
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أشهر األوىل  1و 2333أشهر ديال  1بالنسبة لليايل ما بني 
هناك عدة وحدات فندقية يف وضعية صعبة . 2332ديال 

هناك شغيلة اللي ما . فالسإىل ما نقول بأنه على حافة اإل
فلهذا حنا كنعتربو بأنه هناك وضعية . أشهر 3ختلصاتش مدة 

 .صعبة جدا
من أجل مواجهة هاد الوضعية البد من اخنراط  

عتقد يف الفريق ناجلميع، تكلمتوا على قطاع النقل اجلوي، 
أنه شركة اخلطوط امللكية انسحبت تقريبا من باالستقاليل 

هذا أهنا ألغت واحد العدد ديال الرحالت الدليل على . ..هذا
بالنسبة ألكادير وال بالنسبة ملراكش، بالنسبة ألكادير هناك ما 

 .خط اللي هو تلغى 32يزيد على 
فلهذا السيد الوزير حنا كنتسناو منكم وأنتم دزتو  

لكم واحد العدد د  اعند واحد العدد ديال املهنيني وقدمو 
ومن احلكومة أن يكون هناك  االقرتاحات، فلهذا ننتظر منكم

وخصوصا  ،برنامج استعجايل اللي غادي ينخرط فيه اجلميع
وكذلك  ،النقل اجلوي وينخرط فيه مجيع مكونات احلكومة

واحد العدد د املقرتحات اللي كنتمناو  واعطأاملهنيني اللي 
 . وشكرا ،وها بعني االعتبارذباش تاخ

 :السيد رئيس الجلسة
وشكرا للسيد الوزير على  ،شكرا السيد النائب

وننتقل إىل قطاع الشؤون اخلارجية  ،مسامهتكم يف هذه اجللسة
والتعاون بسؤال آين عن قرار جملس األمن حول أقاليمنا 
الصحراوية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ،والتنمية
 :ويحمزة الكنتاالنائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 ،المحترمونالسادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السيد الوزير المحترم،

أصدر جملس األمن التابع لألمم املتحدة مؤخرا قراره 
بناءا على تقرير األمني العام ومبعوثه  "املينورسو"بتمديد بعثة 

بالنظر ألمهية املوضوع املرتبط بوحدتنا و  ،ألقاليمنا الصحراوية
لتطورات التفاوض حول املبادرة املغربية  ناالرتابية ومبتابعت

هو  ما ،للحكم الذايت، فإننا نسائلكم السيد الوزير احملرتم
قاليمنا تقييمكم للقرار األخري جمللس األمن الدويل أل

ض حول و وكذلك ما تأثريه على عملية التفا ،الصحراوية
 .شكرا يمنا الصحراوية؟أقال

 :السيد رئيس الجلسة
لكم الكلمة السيد الوزير . شكرا السيد النائب

 .تفضلوا
 :السيد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون

 شكرا السيد الرئيس،
أشكر السادة النواب احملرتمني الذين أتاحوا الفرصة 

ديد جمللس وميكن أن أقول أن القرار اجل ،ملناقشة هذا القرار
هو قرار تقليدي يصدر مرحلة بعد مرحلة  23/33األمن رقم 

 ذهه. على حساب التمديد ملهمة املينورسو يف القرار السابق
سنة صدر القرار السابق، هاد املرة صدر واحد القرار وهاد 

مث  ،ىل بغينا أوال نقيموه هو قرارإالقرار ديال جملس األمن 
أن نقول أوال بأن هذا القرار ميكن  ،نرجعو للحيثيات ديالو

 .إجيايب يف عمومه
 :إجيايب يف عمومه لسببني 

أوال من الناحية السياسية ميكن أن جنرد نديرو اجلرد   -
ديال األمور اللي نص عليها القرار واللي يف أغلبها هو امتداد 
ملا نص عليه القرار السابق بل القرارات السابقة، بطبيعة احلال 

مهمة املينورسو لسنة أخرى دون أن يستجيب أوال مدد القرار 
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للضغوط وملطالب اخلصوم الذين حاولوا متديد مهمة املينورسو 
إىل حقوق اإلنسان من الناحية السياسية أيضا، فشلت هذه 
املهمة على الرغم من الضغوط الكبرية وغادي نرجع هلاذ 

 ؛القضية قليال
ربية وأكد  أشاد القرار مرة أخرى باملبادرة املغ: ثانيا   -

 2338كما أكد القرار السابق وكما أكدت القرارات منذ 
على أن اجلهود املغربية يف هاذ اجملال هي جهود جادة وذات 
مصداقية وهذه هي التعابري اللي كتستعملها قرارات جملس 

 ؛األمن طيلة أربع سنوات األخرية
أشاد قرار جملس األمن بالتحوالت السياسية : ثالثا  -

باإلصالحات السياسية بفتح ممثلتني  ،املغرب يفاللي وقعت 
وفاء  الداخلة العيون ويف للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف

وهذا  ،بالتزامات املغرب اللي كان نصت عليها قرارات سابقة
 ؛بالنسبة لنا أيضا شيء إجيايب

نص القرار على استمرار تأكيد جملس األمن : رابعا   -
وأن هذا هو  ،و حل سياسيعلى أن حل مشكلة الصحراء ه

املدخل الوحيد وهو املظهر احلقيقي إلهناء هذا النزاع وهذا 
 ؛شيء مهم أيضا

يعترب قرار جملس األمن أن هاذ احلل : خامسا  -
السياسي يرتكز على التوافق بني الطرفني عن طريق مواصلة 

وهذا أيضا انتصار للمغرب وخروج من حالة  ،املفاوضات
ا للمقاربة املغربية حلل هذا الصراع الذي وانتصار أيض ،اجلمود

 دام هلاذ الفرتة الطويلة،
لكن من  ،إذن هذه هي عموما من الناحية السياسية 

الناحية اإلنسانية ميكن أن نقول أن قرار جملس األمن سجل 
مرة أخرى ضرورة إحصاء الالجئني املوجودين يف خميمات 

من أقوى على وحنن طالبنا بأن يكون قرار جملس األ ،تندوف

 كناولكن مل يكن يف مستوى القوة الذي   ،هاذ املستوى
 .هنرجو 

هاذ القرار ديال جملس األمن  ،لكن أرجع إىل البداية 
واحد  هقبل من ءوهاذ املسلسل جا ،نتيجة مسلسل ءجا

وقد عرب  ،وهذاك التقرير عندنا عليه اعرتاضات كثرية ،التقرير
م هناك عن اعرتاضاته على املغرب رمسيا من خالل املمثل الدائ

املوضوع هذا الفرصة أخرى ملناقشة  تتاح وأمتىن أنهذا القرار، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
الكلمة للسيد النائب يف إطار التعقيب،  شكرا لكم،

 .تفضلوا 
  :عبد العزيز عماري النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
  السيد الوزير المحترم،

تطور على مستوى أداء الدبلوماسية حنن نشيد هباذ ال
املغربية يف موضوع كنظن بأن مجيع املغاربة جممعون على 

نفس الوقت  األمهية ديالو واحليوية ديالو بالنسبة لبالدنا، ويف
هذا القرار إن دل على شيء فهو كيدل على أن مجيع 
احملاوالت اليائسة ديال خصوم الوحدة الرتابية ديال بالدنا اللي 

الصورة احلقوقية ديال بالدنا أهنا مل تنطل على  ايشوهو  احاولو 
تو بالنسبة للتقرير األممي واملالحظات اللي شر  ،املنتظم الدويل

أكيد أنه ينبغي أن تكون جهود مضاعفة من أجل إعطاء 
من تطور على  ،احلقيقة ملا جيري باملناطق ديالنا اجلنوبية

ى أن هذا احلل وكذلك نقدر عل ،املستوى السياسي والتنموي
ال ميكن إال أن يكون يف إطار سياسي يستوعب التطورات 

ويثمن التطور الدميقراطي اللي كنعيشوه   ،اللي عرفتها بالدنا
ينبغي الصدى ديال يف إطار األصدقاء  ،كنموذج مغريب متميز

لكن يف إطار تفعيل شامل لكل  ،ديالنا على املستوى الدويل
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نثمن هاذ التطور لكن يف  ،يلمتدخل يف صناعات القرار الدو 
نفس الوقت نقدر بأنه ينبغي السيد الوزير، أن تكون جهود، 

 :جهود مضاعفة بإمكانيات ووسائل
من خالل تفعيل الدبلوماسية املبادلة اللي  - 
 ؛تتباشروها

 ؛تفعيل الدبلوماسية الشعبية املوازية -
إشراك الدبلوماسية الربملانية من أجل الدفاع على  -

 ؛ية الوطنية ديال بالدناالقض
مث أن يكون دور للمجتمع املدين وجلمعيات من  -

املناطق الصحراوية دور أساسي يف الدفاع على هذه القضية 
مع اإلشارة إىل ما يعانيه  ،ويف إعادة األمور إىل نصاهبا

احملتجزون يف تندوف من معاناة وأن الوضع احلقوقي الذي 
نقدر  ،وضع ديال املعاناةينبغي أن يتحدث عليه هو هاذ ال

بأن هاذ القرار جاء فعال باش يبني بأن اجلهود ديال املغرب 
جهود على مستوى إعادة االعتبار للوضع السياسي يف 

حنن نعيش مرحلة  ،نقدر بأنه اجلهد السياسي مطلوب ،املنطقة
الدول  ظلدستور جديد يبغي أن جيب يف  ،جديدةدميقراطية 

 .، وشكراا املوضوعذملعاجلة هاملتقدمة مدخال حقيقيا 
  :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هده 
عن وضعية  والنقل بسؤالوننتقل إىل قطاع التجهيزي  .اجللسة

الطرق بالعامل القروي للسيد النائب احملرتم من فريق األصالة 
 .واملعاصرة ، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد محمد الحجوجي
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،السادة الوزراء
 ،زميالتي وزمالئي النواب المحترمون

ووزان وإقليم تعرف الطرف بالعامل القروي بصفة عامة 
 .أو االجنازسواء فيما يتعلق بالصيانة  اكبري   مهاالإبصفة خاصة 

 أو التدابري اإلجراءاتعن  السيد الوزير كمنسائل ،لدا
شكرا  اإلشكال؟ا ذه ملعاجلةهبا مون و االستعجالية اليت ستق

  .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا الكلمة للسيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،السادة الوزراء

 المحترمون،السادة النواب السيدات و 
ا ذرتم على طرح هاحمل الفريق احملرتم أو النائب شكر أ

وهي مناسبة مرة أخرى لكي نتحدث عن العامل  السؤال،
وال سيما  أنه يف الربنامج احلكومي  ،القروي واألمهية ديالو

ا املوضوع أغلبية ومعارضة ذ، ليست يف هإمجاعوأعتقد هناك 
على أن العامل القروي حيظى بعناية خاصة وبرعاية خاصة، 

يف مرات  2ضاعف ت اآلنقروية حىت الصندوق ديال التنمية ال
شاء  إذا جاد اهلل جاد عمر، على أنه إنشاء اهلل  إنانتظار 

  .ديالو املدخراتاهلل تضاعف 
بطبيعة احلال كاين ثالثة أسئلة حول طرق العامل 

كل مرة فيها واحد اخلصوصية حسب املناطق ، و القروي 
لكن و  ،كونوا بثالثة باش ميكن نعطيوا نفس األرقاميوكنتمىن 

 األسئلةه مناسبة باش نوضح أنه فعال ميكن نوضح يف ذه
ديال اجلهات وديال  اإلحصائيات خذيتأنه ملا  ،األخرى
 ،أنا من جهة الغرب يثميكن نقول فعال ماشي ح ،األقاليم

املعدل الوطين  ،يف املائة 23 ل شجهة الغرب مازال ماوصال
وا أرقام األجوبة نعطيإن شاء اهلل أثناء  ،يف املائة83هم 

مبعىن من اجلهات اليت  ،يف املائة 32 ت ليعين وصل ،أخرى
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العدالة اليت تتبناها احلكومة  إطارستحظى برعاية خاصة يف 
يوقع نوع وداخل كل جهة  أنويتبناها اجلميع ، على أنه البد 

كاين شي أكيد  يف املائة 83و83  لصالاو  ليالحىت اجلهة 
هو  ا ذن هإذف ،ةمجاعات ما وصالش املعدل ديال اجله

على قلت سابقا واللي  عند الوزارة إن شاء اهلل اللي التوجه 
 .االجتاه انمشيوا فهدأنه غ

ص يف يختصمت بالنسبة للوزان فقط نبغي نقول أنه 
ميزانية  صت لهخصو كلم 328الربنامج الثاين ما يقارب ما 

أو يف طور  ن، وأجنز اآلمليون ديال الدرهم383ديال حوايل 
مليون من 333من ما يقارب و كلم   82ما يقرب ز االجنا

تبقى من الربنامج الثاين يف  ما ،يااجاللي ويف الربجمة  ، الدرهم
 81 إن شاء اهلل حوايلاالنتظار الربنامج الثالث غادي يكون 

 .كلم 
 ق اجلهويةيحول الطر جاء أيضا ديالكم  السؤالويف 

طور مليون الدرهم يف 11هلا ميكن القول أنه خصص 338
 األرضية،عملية التكسية وديال تثبيت  ما نديروا بعد االجناز

العملية ديال التكسية  انربجمو باش ميكن  ةجاري الدراسةنداك آ
زان أنه تقرر الناس ديال و لا خرب ذهفقط لكن  ،شاء اهلل إن

شاء اهلل على اعتبار  إنللتجهيز باش  إقليميةمديرية  إحداث
 ،الشاون وإقليمسيدي قاسم  قليمإالشبكة الطرقية موزعة بني 

ليها  مديرية باش ميكن إطاروبالتايل بغينا جنمعوا الشبكة يف 
 .املشاريعهذه الربنامج و  ذهشاء اهلل ه إنتواكب معنا 

د اعدواحد اليستحق مثل  اإلقليم ذاوبطبيعة احلال ه
مع فيها اجلبل مع وعورة التواصل تاكتجلي  لا ديال األقاليم

وبالتايل غادي نعطيوا عناية وغادي جنيوا .والعامل القروي
املرتبطة بالعامل القروي  األسئلة على هذا املوضوع يفنتحدثوا 

 .واجلبال
 :السيد رئيس الجلسة

كلمة السيد النائب يف اللكم  ،رالسيد الوزيشكرا 
 .، تفضلواالتعقيب إطار

 :محمد الحجوجي النائب السيد 
ن كما يقال ولك ،شكرا السيد الوزير على جوابكم

ليس اخلرب كالعيان أنين اآلن كنطلب منكم باش تقوموا بواحد 
باش  ؟عالش هاد الزيارة السيد الوزير احملرتم ،الزيارة للمنطقة

اللي  338توقفوا بنفسكم على موطن اخللل، الطريق 
اآلن األشغال ديال التهيئة تقريبا أشرفت على  ،ذركتوها
اطنني واملعاناة ديال املواطنني ولكن السؤال ديال املو  ،االنتهاء

فهنا  ،تيتعلق بالشطر الثاين املتعلق بالصفقة ديال التزفيت
السيد الوزير رمبا كتشاطروين الرأي رمبا أنكم تتعيشوا كذلك 

ولكن الناس يف هاد املنطقة  ،نفس املعاناة ديال املواطنني
بصفة عامة عانوا معاناة ومقدوشاي يزيدوا  يصربوا أكثر،  

 3281السيد الوزير احملرتم عندنا الطريق اإلقليمية رقم  كذلك
اللي هي من سد الوحدة مرورا جبماعة زغرية اللي يف وضعية 

وهنا السيد الوزير احملرتم هنا  ،ال إىل قرية تروانو جد سيئة ووص
يف قرية تروان يعين عني الكارثة وأنا غنقول لكم عالش عني 

واحد احلفرة كبرية جدا  ألنه وقعت واحد الثقب أو ؟الكارثة
 يف واحد القنطرة اللي اآلن القرية مهددة باحلصار باعتبار أن

فما  ،يدخلوا هلاد القرية هذه كلهمالناس اآلن ما بقاوش كيم
نتسناوش حىت توقع الكارثة وعاد نبقاو نقراو الفاحتة على 

فكنلتامس منكم أنكم تعتابروها نقطة سوداء  ،املواطنني
وزير احملرتم عندنا الطريق كذلك اإلقليمية رقم كذلك السيد ال،

إىل مركز سيدي بوصبار هاد الطريق توجد  338من  3283
صنفة بدءا من املكذلك الطريق الغري ،يف حالة ووضعية أسوأ 

إىل سيدي الفرجاين  338وكذلك من  ،والد بدر إىل الشهبيةأ
ن فرقة ونانة اللي اجلماعة سامهت وعطات احلصة دياهلا واآل

فضال كذلك عن الطريق املؤدية من  ،املواطنني كيتساءلوا عليها
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كذلك   ،ىل وزان اللي يف واحد احلالة يرثى هلاإسيدي رضوان 
زيين كتعلموا وكتعرفوا السيد الوزير على األمهية دمن خروبة إىل ا

احنا نقول لكم إقليم وزان ما  ،يف املائة 32وقلت قبل قليل 
ما ميكنش أنا عندي  ،ما ميكنش املائة يف 2ميكنش يتعدى 

  ...امللف وعندي
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، السيد 
 الوزير لكم بعض الثواين فقط للرد 

 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
على أية حال أنا كنت كنمشي هلاد املنطقة قبل ما 

ال  ،ديايل قبل ما تويل للشمال نكون وزير ألهنا تابعة للمنطقة
ثانيا أنا كوزير راه خربتكم سابقا أنه  ،غري قليت ليس كمن

لكن يف نفس الوقت كنستقبل  ،أسبوعيا عندي زيارات ميدانية
املنتخبني والربملانيني اليوم كان عندي استقبال للمنتخبني من 

مرحبا نستقبلهم ونذاكر معهم على هاد  ،جهة الشرق
  .املواضيع

 : لسيد رئيس الجلسةا
شكرا، السؤال املوايل دائما يف نفس القطاع هو حول 
وضعية النقل اجلوي باجلهة الشرقية للسيدة النائبة احملرتمة من 

 .تفضلي السيدة النائبة ،فريق األصالة واملعاصرة
 :سليمة فرجيالنائبة السيدة 

  .بسم اله الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السادة النواب المحترمون، 
كما تعلمون فإن التنزيل األمثل للدستور يقتضي 

ما  ،أي معاملة مجيع اجلهات باملثل ،مراعاة املقاربة اجلهوية
تشهده اجلهة الشرقية السيد الوزير احملرتم هي واحد املعاناة 

خصوصا إذا علمنا أن يف  ،ديال الساكنة ومعاناة املستثمرين
زرق اللي نتجت عنه احملطة السياحية إطار املخطط األ

فإن هاد  ،شيكاتومستقبال حبرية وشركة تنمية مار  ،بالسعيدية
املطار الدويل ديال وجدة أنكاد يعاين معاناة بسبب الرحالت 

أو الرحالت اليت حتط مبطار العروي أو  ،اليت تدمج بفاس
شنو هي أإذن السيد الوزير  ،بالنسبة إللغاء الرحالت

باش تقوموا هبا حلل املشكل ال املعاناة  ناللي تنوو  اإلجراءات
 . ديال الساكنة وال املعاناة ديال املستثمرين وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة النائبة، لكم الكلمة السيد الوزير 

  .للجواب
 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 
 دة النواب، السيدات والسا

أشكر السيدة النائبة على طرح هاد السؤال حول هذا 
لكن هذه مناسبة فعال كنقدر أنه طبيعي أن  ،املوضوع

ولكن ندافع  ،نتخب يدافع عن قضايا األمة وقضايا الوطنامل
 ،ولكن فقط خصنا نعطيوا األرقام ،أيضا عن قضايا اجلهة

للي فيها داملطارات ما كاينش شي جهة ا 1جهة الشرق فيها 
كاين املطار   ،داملطارات باش تكون األرقام واضحة تقريبا 1

، ديال وجدة واملطار ديال الناظور واملطار ديال احلسيمة
إىل جتديد وتوسيع يف إطار املخطط املديري و مازال  اوخضعو 
فقط غري باش نعطي هاد الرقم  ،شاء اهلل عطي إنيالعاطي 

املنطقة كما أمهية مناطق  طبيعة احلال أمهيةب ،...باش الناس
شركة الرام خلقت ما يسمى برام  2333 ، يفأخرى

إكسربيس و كان اهلدف منها بطبيعة احلال باش ندخلوا 
انتما عرفني هاد النقل اجلوي و  ،تطوير النقل اجلوي الداخلي
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 ،الداخلي بالنسبة ألي شركة ديال الطريان فهو غري مربح
ولة و راه اآلن كاين حوار ولذلك املقاربة يل مشات فيها الد
مبعىن   la subventionمع وزارة الداخلية هي املساعدة 

كيبقى بطبيعة احلال النقاش واش تكون مركزية   ،ديال اجلهات
شاء اهلل مع السيد وزير الداخلية  أنا كوزير إن ؟أو تبقى جهوية

نتمىن أهنا تكون مركزية باش كيتحل املشكل ديال املغرب 
ديال  8رحلة لوجدة  33رحلة يعين  23 ،بصفة عامة

أضف إىل ذلك اتفقنا مع  ،الرحالت الناظور رحلة للحسيمة
رحلة داخل الوطن مابني الشرق  38شركة الرام باش تزاد 

كان واحد   ،2332وخاصة يف الصيف ديال  ،وجهة اململكة
السؤال باش نوضح أنه اإلحصائيات األخرية حنا فاش حتملنا 

إحصائيات فواحد العدد  اديرو ياإلخوان املسؤولية طلبت من 
نتما عارفني بأنه اآلن كاين اديال األمور فيما يتعلق بالنقل و 

واحد العمل جبار لتحسني النقل سواء األرضي الربي أو 
إىل  2333رب نكن ليا نكوليكم من نو مياجلوي أو البحري 

نقطة يف دقة املواعيد بالنسبة للشرق  31مارس رحبنا 
وأيضا إال كانت مقرتحات % 23ل وصلنا هللاه يماكافيش ألن

ضا باش نشوفو مع شركة الرام اللي هي يحنا مستعدين أ
مث  ،شركة يف خدمة بطبيعة احلال يعين التنقالت داخل الوطن

 .ما بني الوطن وخارج الوطن
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة السيد النائية يف 
 .إطار تعقيب

 :سليمة فرجية السيدة النائب
غري السيد الوزير احملرتم حنا   شكرا السيد الرئيس،

واحلكامة  ،على احلكامة اجليدة يف برناجمكم تمحتدث مكنت
اجليدة تقتضي أن التجهيزات إذا علمنا السيد الوزير احملرتم أنه 

ماليري درهم  2بناء على نقص التجهيزات رمبا ال تتعدى 

atterrissage   piste عين حمطة اإلقالع واهلبوط ديال ي
ستعمل السيد الوزير ت ملواحد الطائرة ديال املطار جديد باقي 

احملرتم وهذا تسبب يعين املطار اللي هو وجدة أنكاد تقام 
لي التصور أنه نظرا لتجهيزات بسيطة  ،بأالف املاليري

هذا يتسبب يف  ،مليار ديال الدرهم باقي معطل 2متعداتش 
وي مما ر وهبوط الطائرة يف مطار الع la pisteعدم استعمال 

ألنه بدل ما ياخد  ،يتسبب يف واحد املعاناة كبرية للساكنة
بدل أن  ،نزل يف وجدة املستثمر أو الساكنة بوجه عامييعين 

فإنه  ،يستعمل مطار وجدة أنكاد ليصل إىل قضاء حاجته
 ،وي بسبب نقص التجهيزاتر مضطر للهبوط يف مطار الع

يف إطار احلكامة اجليدة السيد الوزير احملرتم هادي هادي غي 
من جهة أخرى املواقيت ديال الرحالت السيد  ،من جهة

 ،بط ال حنسد األقاليم اجلهات األخرىغحنا ن ،الوزير احملرتم
فإننا السيد  ،وإمنا نغبطهم ألننا ملا ال نكون يف قاعدة االنتظار

إلغاء  les annulationsالوزير احملرتم ما كانشوفوش 
واقيت امل ،الرحالت بالنسبة للجهات دائما اجلهة الشرقية

السيد الوزير احملرتم عندنا إما اخلامسة صباحا و خاص املسافر 
الواحدة، وإما الثانية عشرة ليال أو  ،ديال الصباح 1مع  يفيق
هاد غري باش نحاولو تهاد النقطة هادي   غري يفحنا إذن 

م مع ءأهنا تكون موضوعية وتتالاملسائل هادي يعين حناولو 
خصوصا  ،مع حاجيات املستثمرينال حاجيات الساكنة و 

ألن املطار  ،السيد الوزير احملرتم كنركز على هاد احلكامة اجليدة
حنا مسعنا الرد ديالكم السيد الوزير فعال حنا ما كانقولوش 

 ،ديال املطارات 1عندنا واحد  ،سابقا بالنسبة ملطار احلسيمة
املطار ديال ها هو عندنا خص احلكامة يعين أنه  ولكن

ولكن بالنسبة  ،وي ومطار وجدة أنكادر احلسية واملطار الع
ملطار اللي هو مطار دويل وكيستقطب واحد العدد كبري ال من 
الناحية ديال السياح وال من الناحية ديال الساكنة وال 
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ديال لذلك هاد املعاناة السيد الوزير احملرتم  ،املستثمرين
 ...تنطلبوا منكم باش ترفعوها الساكنة حنا

 :السيد رئيس الجلسة
انتهى الوقت السيدة النائبة، لكم الكلمة السيد 

 .الوزير يف إطار الرد على التعقيب
 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل

من طبيعة احلال كنتفهم مرة أخرى أن تكون هذه 
وي بصفة عامة عامليا  املالحظات شيء طبيعي ألنه النقل اجل

كيخضع إلشكاالت كثرية كتعلق les alias لي الكيخضع 
لي الغري اليوم كنقراو املطارات كلها ديال اسبانيا اإلشكال 

مبعىن  ،لكن األمور اللي مرتبطة باألداء البشري ،واقع فيها
أمور اللي كتخرج على الطاقة  ،متفق معك احلكامة اجليدة

كاين   ،خرى تيخصنا نصلحوهاالطقس ديال أحداث أديال 
واللي  2338-2332 خمطط مديري جديد ديال املطارات

غنحاولوا نشوفو أغلب املطارات ديال اململكة لكي تناسب 
احلركية ديال النقل ويف نفس الوقت لكي نواكب عملية 

وبطبيعة احلال عندنا  واحد اللجنة ديال االشتغال  ،السياحة
 .ش ميكن لنا نطورو هاد العملحنا واإلخوان ديال السياحة با

أذكر ثالث رحالت  ،فيما يتعلق باخلامسة صباحا 
رحلة اللي  33فقط من  1اللي كتبدا مع اخلمسة د الصباح 

لكي نربط هاد الرحالت الدولية اللي كتبدا  ؟عالش ،ذكرت
، غري باش نعطي هاد الصباح فالدار البيضاء السابعةمع 

 .املعطيات
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثالث يف نفس القطاع . شكرا السيد الوزير
هو سؤال كيهم تسوية امللفات املتعلقة بأداء مستحقات نزع 
امللكية للسيات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

تفضلوا السيد  ،فالكلمة ألحد واضعي السؤال ،والتنمية
 .النائب

 :موالي رشيد سليمانيالنائب السيد 
 .الرحمن الرحيم بسم اهلل

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 2/832السيد الوزير احملرتم، بناء على املرسوم رقم 

واملتعلق ببناء الطريق السيار  2333أكتوبر  8الصادر يف
مت نزع ملكية القطع  ،بني الدار البيضاء وسطاتالرابط 
ك، إال أنه وبالرغم من مرور أكثر من الالزمة لذل األرضية

ن الوزارة الوصية مل إف ،عشر سنوات على إجناز هذا املشروع
تقم بتعويض ذوي احلقوق على األراضي الساللية احملفظة 

الشيء الذي ولد يف نفوسهم اإلحباط وعدم الثقة . بالنواصر
نسائلكم السيد الوزير أوال عن خطتكم  ،لذا .يف اإلدارة
ا امللف، ثانيا نسائلكم عن اإلجراءات االستعجالية لتسوية هذ

وتسوية  يخملفات املاضاجلديدة اليت ستقومون هبا لتجاوز 
 .وشكرا السيد الوزير ؟امللفات العالقة

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير تفضلواجواب  ،شكرا السيد النائب

 :النقل التجهيز و  السيد عزيز الرباح، وزير
 ء،السادة الوزرا

  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
أشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على طرح هذا 

هي مناسبة باش نوضح بأنه من امللفات اللي  . السؤال
هو هاد امللف . كنشتغل عليها شخصيا وأتابعها شخصيا
  :ديال نزع امللكية والتعويضات لسببني رئيسني
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يرو هاد السبب األول هو أنه ما ميكنش ند
اليوم عندنا . العامل االستثمارات بال نزع امللكية، وهذا يف

غري  خذيت إىلالبلد يعين يف كافة اجملاالت  كربى يفريع  مشا
املطارات، الطرق  ،املوانئ ،القطاع اللي أنا مسؤول عليه

السيارة، الطرق السريعة، السكك احلديدية، املناطق 
البد أن هذا اد امللف اللوجستيكية وغريها، وبالتايل أنه ه

خيضع لنوع من العدالة مث نوع من املتابعة، مث أيضا ملي  
كنتعطلوا فيه إذن كيأثر على تأخر إجناز املشاريع وكتكون 
اآلثار ديالو سلبية على مالية الوزارة واملؤسسات اللي كتنجز 

إذن  les pénalités de retardألن كاين  ،هاد األمر
 .فإذن هذا السبب األول، لفاتوكاين واحد العدد د امل

اين هو العدد د الشكايات اليت وردت ثالسبب ال 
فيما يتعلق بالتعويضات ديال الناس فيما يتعلق بنزع امللكية، 

شكايات أخرى   ،بطبيعة احلال الشكايات كتقول كاين تأخر
كتقول بأنه ما كاينش واحد النوع من املوضوعية، فلذلك 

نا اآلن جلنة كتشتغل بني املديريات التوجه اللي مشينا فيه در 
املعنية وبني املديرية املكلفة بالشؤون التقنية واإلدارية باش 
نديرو واحد اخلطة اآلن ديال تسريع نزع امللكية وإقناع الناس، 

اكر معهم ألمهية ذيعين تكوين فريق باش ميشي عند الناس ويت
 موضوعية ثانيا اتفقنا على أنه تكون واحد املعايري. املشاريع

ماشي فقط اللي كيعرف الوزير هو األول  ،ديال التعويض
ولكن باش خيضع حسب ، يوصل ياخد التعويض كتعرفو

الرتتيب الزمين ديال نزع امللكية، فاآلن كنديرو الالئحة ديال 
هاد امللف بالضبط ميكن . الرتتيب الزمين ديال نزع امللكية

 اش يعرفو وبا CDG نقول لك الفلوس ديالو موجودة يف
مليون ديال  88النائبات والنواب احملرتمني ما يقارب من 

  هو فني ألنه  CDGالدرهم هي اآلن موجودة عند 
التعويضات، شنو كيحصل؟ أنا جاو عندي الناس  اكنوضعو 

امللفات كلقى تعرضات،   خذيتملي  ؟قالك عالش تعطلنا
كيقول لك أودي أنا ما متافقش على   ،كتلقى الناس كيتعرضو

اك التعويض أو أنا راه ما داخلش فهداك األرض اللي د
يجيب لك تتنزعت هلا امللكية أو أنا على خالف من ذلك 

ش كنديرو باش حنيدو املسؤولية على اف. ورقة من احملكمة
كيتابعوها احملامون ريثما   CDGالوزارة، كنوضعوها عند 

كانو قبلوا   إىلهذا . النزاع اللي حاصل بني الطرفني يتسوى
وإال فإهنم يلجأوان  ،الثمن ديال التعويض اللي كيتعطى هلم

التعويض وهذا هو االجتاه  إىل احملكمة للمطالبة بالزيادة يف
، السليم وإن كنت أقر بأن هذا من امللفات العسرية أقوهلا

ألوال فيها إقناع لألطراف املعنية ولكن أيضا البد من مقاربة 
يف الوقت دياهلم  اتعضو ييعين عادلة باش الناس اللي خصهم 

يف الوقت دياهلم واللجنة منكبة على هذا  اتعضو خضهم ي
 .امللف

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، هناك تعقيب السيد النائب

 :عبد اللطيف رشيدالسيد النائب 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

ال يفوتنا يف و  شكرا السيد الوزير احملرتم على جوابكم،
ا التعقيب السيد الوزير إال أن نشد على أيديكم بداية هذ

حبرارة على جرأتكم العالية من أجل إصالح اإلدارة وحماربة 
 .الفساد

إن العدل بطئ ظلم فاحش والنازلة  السيد الوزير، 
املطروحة عليكم اليوم هي صورة من صور هذا الظلم والفساد 

ن القروي واالستبداد اإلداري الذي طاملا اكتوى بناره املواط
السيد  ،الذي استجاب لقرار نزع امللكية بروح وطنية عالية

الوزير هل يعقل أن حيرم هؤالء الفالحون من مستحقات نزع 
سنة وبدون سبب أو اعرتاض أو  32ملكيتهم ملدة تصل إىل 
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درهم اليت  12هل يعقل أن يتم تعويضهم مببلغ اآلن  ؟تعرض
مقارنة السيد الوزير ولل ؟سنوات 33مت حتديدها منذ أكثر من 

فقد مت نزع جزء من نفس األرض الساللية نزع امللكية دياهلا 
من أجل مصلحة عامة ومت تعويض ذوي احلقوق  2333سنة 
الثمن باش ختادت هبا هاد  ،فارق يف الثمنالمع  2333سنة 

درهم اآلن الناس على  383هو  2333األرض سنة 
درهم يف  12ا ب حساب الوزارة ديال التجهيز غادي اختلصو 

ويف الوقت  ،2333الوقت اللي األرض دياهلم ختدات سنة 
ومت  2333اللي الناس آخرين اختدات األرض دياهلم سنة 

مما الشك فيه ،درهم  383تعويضهم بثمن أكرب اللي هو 
 ،السيد الوزير أنه كايبان التماطل ديال اإلدارة ديال التجهيز

من املواطنني تناشدكم وبالتايل فإن هذه الفئة املستضعفة 
 .من أجل إنصافهمالسيد الوزير 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا، السيد الوزير بعض الثواين من أجل الرد على 

 .التعقيب
 :النقل التجهيز و السيد عزيز رباح وزير 

من طبيعة احلال أنا أكدت أنه من امللفات العسرية 
نه واحد خاصة نزع امللكة وكنعتاقد أ ،هاد امللف هذا ألنه

 االعدد من اإلخوان مها رؤساء ديال اجلماعات و كانو 
مسؤولني وكيعرفو هاد اإلشكال ديال البناء ديال البنية 

لكن البد نوضح بأنه األموال دياهلم خاصة موجودة  ،التحتية
الوزارة  ،ولكن كاين إشكال، 2332يف الصندوق منذ 

هاد  ،حطات الفلوس ومع ذلك أنا غنتابع هاد امللف هذا
 .باش حنلو هاد اإلشكالية يوافيين بعا املعطيات اللي اعطيتو
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال الرابع دائما 
الطريق السيار  مآليف نفس القطاع وهو سؤال آين عن 

البيضاء بين مالل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .ة السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوالكم الكلم .الفريق احلركي
 :ة فاطمة الضعيفالنائبة السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 ،مالوزير المحتر السيد 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
مون هبا و يف البداية نثمن اجلهود اليت تق السيد الوزير،

ونثمن عاليا الزيارات امليدانية واالستقصائية  ،يف تدبري القطاع
كما نثمن عاليا الرتاكمات   ، تقومون هبا ملواكبة األوراشاليت

اإلجيابية اليت حققها هذا القطاع يف ميدان الطرق السيارة 
 .باملغربب ملا له من دور اقتصادي وكذلك تنموي

انطالقا السيد الوزير من أمهية الطرق السيارة يف  
بط نسائلكم السيد الوزير عن مآل الطريق السيار الرا ،املغرب

مسعنا السيد الوزير بأن كاين هناك  ،بني برشيد وبين مالل
بعض املشاكل يف هاد الطريق وبأنه سيتأجل افتتاحه اللي كان 

نسائلكم السيد الوزير  ،2332تفتح هناية شهر يمنتظر أنه 
ونريد منكم تنويرنا وتنوير الرأي العام ألن الكل يتساءل من 

نه سيلعب ألأزيالل و مالل إقليم برشيد وزيد خريبكة وزيد بين 
 .دور مهم يف هاد املناطق وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
، لكم الكلمة السيد الوزير يف شكرا السيدة النائبة

 .إطار اجلواب
 :النقل التجهيز و  السيد عزيز الرباح، وزير
 السيد الرئيس،

 ،النواب المحترمونالسيدات والسادة 
لسيدة النائبة وال أشكر الفريق احملرتم على هذا السؤا

وسبق أن كان عندي اجتماع مع اجلهة اللي كتمثلوها  ،احملرتمة
وكان  ،بطبيعة احلال حبضور السيد الوايل وكافة املنتخبني
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 ،مسؤوليتهحتمل أالنقاش حول بطبيعة احلال القطاع الذي 
ولكن يف نفس الوقت كان النقاش حول البنيات املهيكلة 

 1و أ 2لعام يف جهة تادلة أزيالل وباملناسبة للرأي ا ،للجهة
كيتعلقوا   2و أنا بياكتعلق   2حسب الرتتيب ديال  3و أ

 ،اللي رمبا أهنا غتغري املالمح ديال اجلهة أخرىبقطاعات 
التوسيعة ديال املطار اللي  هو الطريق السيار، ثانيا  ديال األوىل

كان توقف بطبيعة احلال وكان اجتماع طارئ باش حلينا 
يعين  l’agropoleمث أيضا  ،د ديال اإلشكاالتواحد العد

اليت تقررت  اللوجستيكيةمث املنطقة  ،املنطقة الفالحية الكربى
اللي  اللوجستيكيةىل سلسلة املناطق إضاف تمؤخرا باش 

 .غتكون يف اجلهات
لكن مرة أخرى مزيان اللي جا هاد السؤال بعد هاد 

 أحيانا ، متويلفعال هاد البنيات التحتية كتحتاج إىل ،السؤال
ولكن كيوقع إشكال يف العقار   ،لتمويلعلى اكيمنا نتغلبوا 

هادي فقط يف مقطع من املقاطع باملناسبة اللي  ،وحنا عارفني
ديال الكيلومرتات فيه مشكل  2هو عندنا فيه إشكال ديال 

وبالتايل حنا مشينا يف  ،ديال نزع امللكية كاين تعرضات كبرية
هاد  ،يعين جنزؤوا املشروع segmenté واحد املقاربة ديال 

، بين  18برشيد بين محد حوايل  ،قاطعديال امل 2املشروع فيه 
وادزم قصبة تادلة ، 11كلم، خريبكة واد زم   18محد خريبكة 

 .22وقصبة تادلة  بين مالل  33
شاء اهلل هي  ميكن يل نقولكم أغلب املقاطع إن

 ،ه مشكل  نزع امللكيةلينا املقطع اللي في يبقى ،جارية وخدامة
باش نشوفوا آشنو هو احلل  االجتماعوراه ترأست مؤخرا واحد 

 ،وباملناسبة كاين جوج ديال األمور يف هاد املوضوع ،املناسب
يف نزع امللكية إما يقع  ،وهادي مناسبة باش نكمل احلديث

  واألموراإلدارة  وترتاضى ،نه كيوقع الرتاضيأ ،األمر بالرتاضي
 ،ىل احملاكمإوإذا وقع فيه خالف يعين نذهب  ،مكالدوز بسال

لكن اللي كنطلبوا حنا ومن هاد املنرب هذا أننا يعاونونا الناس 
مشينا إىل ولكن حىت  ،وا نزع امللكية منشيو للرتاضيذباش ناخ

ألن هذا املشروع باملناسبة  ،للمحاكم ميتعطلش املشروع
ء الزيارة خربوين وأنا أثنا ،سيكون له آثار على املنطقة بكاملها

وال  ،نتخبني أن العقار بدا كيطلع الثمن ديالواملصدقاء و األ
 دير البالد تساهم يفاللي كلأخفيكم اآلن هاد البنية التحتية ا

  la plus value       يعين كيطلع األمثنة ديال العقارات
فخصنا نفكروا يف طريقة للتضامن مع البنيات  ،إىل غري ذلك

وهادي واحد العداد plus value  هاد التحتية من خالل
 .ديال الدول فكرت فيها

أنا هاد املوضوع ديال فقط واحد املقطع  ،فلذلك 
 ،اللي غيمكن من خالل برشيد هو اللي غيعرف بعض التأخر

شاء اهلل حنافظوا  ولكن املقاطع األخرى هي جارية باش إن
متفائل  وأنا ،على املدة الزمنية املخصصة إلجناز هذا املشروع

واحد احلركية على غيخلق  l’agropoleمع املطار مع  هبأن
ورمبا غادي خيلينا نفكروا حىت يف مقاطع أخرى  ،مستوى اجلهة

واآلن الدراسات جارية من مراكش إىل  ،ديال الطرق السيارة
، بين مالل ومن بين مالل حىت لفاس يعين الدراسة انطلقت

السكك احلديدية بل ميكن يل نقولكم حىت الدراسة ديال 
 ... انطلقت

 :السيد رئيس الجلسة 
هل هناك تعقيب  ،شكرا السيد الوزير انتهى الوقت

 .تفضلوا السيد النائب
 :محمد مبديع رئيس الفريق الحركي النائب السيد

  ،شكرا السيد الرئيس
السيد الوزير شكرا على هاد املعطيات كان من 

كما    2332يف  لسيارااملنتظر أننا نبداو يف استعمال الطريق 
ولكن كانت هناك استثناءات يف الربجمة ديال هاد  ،كان مقررا
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ن جهة أالطريق السيار وكان التفهم ديال احلكومة السابقة ب
بشرية  ،فالحية ،جهة كتزخر بإمكانيات طبيعية ،زياللأتادلة 

نه الطريق السيار اللي غادي يربط أوتبني على  ،هائلة جدا
 مالل عرب الفقيه بنصا ح هكا مسيناها الدار البيضاء ببين

عرفات اليوم واحد التعثر ما شي فقط على هاد املستوى ديال 
ولكن املقاطع  ،هاد املقطع األخري كما قال السيد الوزير

األخرى اللي ما فيهاش إشكالية ديال نزع امللكية حىت هي 
 .وىلهادي األ ةمتعطل

روع حبال املنشآت الفنية املصاحبة ألي مش: ثانيا 
بغينا نعرفوا السيد  ،املبدالت les échangeurs دوك 

الوزير آشنو مها املبدالت اللي كاينني على مستوى هاد 
علما أن هاد الطريق هادي كتبعد على الفقيه  ؟املقاطع هادوا
واتفقنا أثناء املوافقة على هاد املشروع  ،كلم  23بنصا ح ب 

يعين التثنية ديال الطريق  واملقاربة اللي عطينا اهنا تكون طريق
اللي بني الفقيه بصا ح وبني الطريق السيار اللي حدا جبعد 

زيادة  ،وتكون سريعة ومتشي حىت لوالد عياد عرب سوق السبت
على دراسة إمكانية التثنية ديال الطريق اللي بني الفقيه بن 

والد عزوز باش ميكن هاد املنطقة اصا ح وخريبكة على 
ة جدا تستافد من الطريق السيار اللي كريبط الفالحية اهلائل

قلتم السيد الوزير أن الطريق السيار  ،الدار البيضاء ببين مالل
غادي يدفع واحد الدفعة كبرية يف تعبئة اإلنتاج وتنمية 

هاد املنطقة زخر هبا وتعبئة اإلمكانيات اللي ك ،اإلمكانيات
الدار وتصبح اجلهة ديال تادلة أزيالل إحدى ضواحي  ،هادي

 .البيضاء شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

آسف السيد  ،شكرا السيد الرئيس السؤال األخري
سؤال اخلامس واألخري يف هذا القطاع ال ،الوزير انتهى الوقت

هو سؤال آين عن فك العزة عن املناطق القروية واجلبلية 

تفضلوا  ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي
 .النائبة احملرتمة لكم الكلمةالسيدة 

 :لبنى أمحير النائبة السيدة
 السيد الرئيس المحترم 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون
 السيدات والسادة النواب المحترمون 

نبقاو معكم يف العامل الضخم ديال  السيد الوزير
العامل القروي واملشاكل الكبرية اللي كيعرفها هاد العامل 

املهول يف جمال الطرق القروية اللي   قصوصا النخص ،القروي
وكذلك  االجتماعيةكنعتابروها هي الشرايني األساسية للحياة 

ال على مستوى الولوج  ،للمواطنني القرويني االقتصادية
وكذلك على مستوى ربح  االجتماعيةملختلف اخلدمات 

بالنسبة لساكنة  .الوقت والتخفيف من تكاليف وأعباء التنقل
 .اطق النائية وكذلك املناطق اجلبليةاملن

ومتاشيا مع الربنامج احلكومي يف  ،ويف هذا اإلطار 
نسائلكم  ،الشق املتعلق بفك العزلة عن املناطق القروية واجلبلية

رية تاملرسومة يف هذا اجملال و  اإلسرتاتيجيةالسيد الوزير عن 
طق يف أفق اإلجناز املرتقبة بالنسبة للربنامج الطرقي يف هاته املنا

 االعتباروهل هناك أولويات معينة أخذا بعني  ؟2333
وأستحضر هنا  ؟اخلصاص الذي تعرفه العديد من املناطق

وكذلك ما بني  ،اجملالية ما بني اجلهات أوالعدالة الرتابية 
تعلمون السيد الوزير أنه بدون  .اجلماعات داخل كل جهة

س هناك ولوج إذ لي ،مسالك ليست هناك تنمية قروية أوطرق 
هناك ارتفاع يف الوفيات إذ  ،هناك هدر مدرسي ،لألسواق

هناك أيضا  ،يصعب على الساكنة الولوج إىل املستشفيات
 ،صعوبة لولوج دعم الدولة عند حدوث الكوارث الطبيعية

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 
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 .شكرا السيدة النائبة لكم الكلمة السيد الوزير
 :والنقل زلتجهيوزير ا عزيز رباح السيد

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء 

  المحترمونالسيدات والسادة النواب 
السيدة النائبة احملرتمة بطبيعة احلال كما سبق يل كما 

وبطبيعة  ،قلت يف السؤال قبل قليل أنه هذا ملف عليه إمجاع
أن ولكن يف احلقيقة البد  ،حيتاج إىل إمكانياتهو احلال 

جيب أن نفرق فيما يتعلق بالطرق  ،توضيحيكون هناك واحد ال
يف العامل القروي وما بني مسؤولية الدولة احلكومة ومسؤولية 

 ني،فأنا كنستقبل واحد العدد ديال املنتخب ،اجلماعات القروية
وهادي مناسبة كيطالبوا باش ندخلوا داخل املدار ديال 
اجلماعة حبال إىل جات واحد املدينة أيضا وكتطلب أننا 

يعين فيما هو مسؤولية الوزارة كما  ذاه ،لوا داخل املدينةندخ
قلت ليكم هناك برجمة حنن بصدد إهناء الربنامج التايل اللي 

وتقييمه والنظر فيه اإلجيابيات  2332غادي يسايل يف 
والسلبيات وفني وصلنا باش نعرفوا التباعد أو التقارب اللي  

دخلوا  تغينا نمث ثانيا حنا أي مجاعة ب ،كاين بني اجلهات
كنديروا جوج ديال املستويات هذا باإلضافة للتدخل ديال 
وزارة الداخلية من خالل الربنامج ديال التهيئة الرتابية اللي 

مليار ونصف ديال الدرهم  2 ،2332حمددين لو إىل حدود 
مليون  833واللي كتساهم فيه بطبيعة احلال الوزارة بالربع 

ديالو يف إطار  االنطالقةلو  عطىتواللي كنتمنا  ،ديال الدرهم
  .املقاربة اليت وقعت مؤخرا مندجمة حول التنمية البشرية

املستوى  :املستوياتج ديال جو يف  تدخلوحنا كن
 نااألول من خالل الشراكات وأنا سبق يل قلت ليكم عند

 233ت مع مجاعات قروية اللي مزال كنتاظروا مليار و ااكر ش
واآلن كنقوهلم  ،كنا نبداو كنشتاغلوامليون ديال الدرهم باش مي

ودي يف انتظار اآلن كنقلبوا على واحد املقاربة على وزارة أ
نبداو كنشتاغلوا كوزارة يف انتظار تعطينا  أنناالداخلية 

 ،يةكساجلماعات على األقل ما هو بنية حتتية يف انتظار الت
 ،تنشتاغلوا بطريقة أخرى وكاين واحد التجربة يف تادلة ازيالل

ليات ديالنا كلها اللي جمموعة وكنديروا شراكة اآلكناخدوا   إذن
مع اإلقليم والسادة العمال وكنديروا برنامج مدقق حسب 

واليوم فعال   ،األولويات باش ميكن لينا ندخلوا يف اجلماعات
 أنناكان عندي نقاش مع واحد العداد ديال اجلماعات 

منشيو  أنناع غنبداو هاد التجربة نعمموها من خالل ما وق
لواحد العداد ديال اجلهات باش ميكن لينا نديروا العملية ديال 

لكن فك العزلة كما نتحدث واهلل جيازيكم خبري  ،فك العزلة
ولذلك اآلن مع وزارة  ل،الطرق مع النق ،ليس فقط الطرق

يف العامل  لالداخلية هناك اآلن اللجنة منكبة حول عملية النق
فس الوقت كاين الطرقان ويف نفس القروي باش ميكنا يف ن

باش ميكنا نديروا  ،الوقت كاين هاد النقل يف العامل القروي
فك العزلة للتعليم وللصحة وللسوق وللتجارة وال حىت 

العامل يف اجلبال و يف يعين  ،للمشاريع اللي حمتاجني ليها
 .القروي

 :السيد رئيس الجلسة 
سيد هناك تعقيب تفضلوا ال ،شكرا السيد الوزير

 .النائب احملرتم
 :محمد سعدون  النائب السيد

 ،السادة الوزراء
 ،اإلخوان واألخوات

ن العامل القروي يعرف خصاصا  أكما قالت الزميلة ب  
وفعال الدولة قامت مبجهود ال ينكر  ،كبريا يف بالنسبة للطرق

ديال الربنامج الثاين اللي هم واحد اجملموعة و  األولربنامج يف ال
 ،ولكن باقي اخلصاص واخلصاص كبري جدا ،اجلماعات
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امليزانية  ضعفات منىل ذلك و إواحلمد هلل أن احلكومة التفتت 
 أناحلكومة من ونتمناو  ،صندوق التنمية القرويةديال 

شاء اهلل بأن تعرف  نشوفوا إنحىت رية أشغاهلا تتضاعف و 
لسيد الوزير أن لوهنا كنقول  ،واحد اجملموعة مهمة استفادت

لت يف برنامج العامل القروي جيب أن ذدات اللي باجملهو 
جد نن بعد سنوات سأل ،يواكبها برنامج آخر لصيانة الطرق

 .أمهيةهذه الطرق مملوءة باحلفر وميكن حىت ميبقاشي عندها 
 :السيد رئيس الجلسة 

بعض الثواين  ،شكرا السيد النائب انتهى الوقت
 .السيد الوزير للرد عن التعقيب

 :التجهيز والنقل وزيررباح عزيز  السيد
يف العامل  % 83متفق ألنه واصلني يا اهلل  أناال 

 ،زال عندنا واحد العمل كبريام % 33القروي وبالتايل مزال 
لكن أيضا يف  ،واحلكومة عازمة باش هاد املوضوع تعطيه أمهية
ألنه البد أن  ،الربنامج الطرقي عندنا برنامج ديال الصيانة

يف  ةكه من طرق وكاين مشروع ديال الصيانحنافظ على ما منل
كلم من الصيانة وهاد   2333هاد الربنامج احلكومي ديال 

لكن مرة  ،تطلب بطبيعة احلال أموال كثريةتكلم اللي   2333
نه اجلماعات أأنا كنقول يعين البد وهادي رسالة على  أخرى

ء شا خبري تلتزم معنا وحنا مستعدين إن هماليت التزمت اهلل جيازي
 .رية ديال اإلجنازتاهلل باش نسرعو الو 

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير بامسكم مجيعا  ،شكرا انتهى الوقت

 ،أشكر السيد الوزير على مسامهته القيمة يف هذه اجللسة
 .وننتقل اآلن إىل القطاع املوايل وهو قطاع الصحة

السؤال األول متعلق بتوفري اخلدمات الطبية يف      
املستشفيات واملراكز الصحية للسيد النائب احملرتم من فريق 

 .فليتفضل واضع السؤال مشكورا ،األصالة واملعاصرة

 :محمد اشرورو النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

الوضع ديال  أنعلى  اثنانال خيتلف  ،السيد الوزير
ستشفيات واملراكز الصحية يف بالدنا ال باملاخلدمات الصحية 

هذا راجع يف نظرنا السيد الوزير إىل  االطمئنان،إىل تبعث 
ما نقص أو انعدام املوارد إمن جهة هناك  :اثننيعاملني 

من  ،البشرية أو غياب عدالة فيما خيص توزيع املوارد البشرية
جهة ثانية السيد الوزير حىت لو توفرت إمكانيات مادية 

اخلدمات فإن  ،وبشرية يف بعض املستشفيات واملراكز الصحية
وبغينا السيد الوزير يف سؤالنا  ،ال ترقى إىل املستوى املطلوب

 ؟لإلجابة على هذه اإلشكاليات إسرتاتيجيتكمتعطيونا ما هي 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلمة لكم السيد الوزير ،شكرا السيد النائب

 :لحسن الوردي وزير الصحة السيد
 ،السيد الرئيس المحترم

 ،ب المحترمالسيد النائ
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

أتقدم جبزيل الشكر لفريق األصالة  أنأود يف البداية  
واملعاصرة على طرحه هلذا السؤال اهلام حول توفري اخلدمات 

وكما ال خيفى عليكم  ،الطبية يف املستشفيات واملراكز الصحية
ز تعيش مؤسساتنا الصحية العمومية وضعية ال ميكن القف

ذلك أن جمملها يشتغل يف ظروف تتسم  ،عليها بسهولة
 ،بنقص حاد يف املوارد البشرية والتجهيزات واملعدات الطبية

وهي ظاهرة ختص خمتلف املؤسسات الصحية املكونة للهرم 
 .يف بالدناالصحي 

جيب التذكري إىل  ،ففيما يتعلق باملواد البشرية مثال 
 1من طرف األطباء هي أن نسبة تغطية األسرة اإلستشفائية 
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آالف نسمة هي  33 لأطباء  8سرير لكل طبيب وهي 
طبيب ل  -31-32قليلة جدا مقارنة مع بلدان اجلوار هي 

م خصاص يف األطر اوبالتايل فنحن أم ،نسمة 33333
 .ممرضة وممرض 2333طبيب و  8333الطبية تقدر ب 

لت ذوهبدف إعطاء نقلة نوعية للخدمات الصحية ب
ة جمهودات كبرية لتعزيز املنظومة الصحية الوطنية وزارة الصح

باملوارد البشرية الضرورية لتجاوز اخلصاص املسجل وضمان 
يف األطباء  فمثال غري ،لخدمات الصحيةلولوج متكافئي 

العام اللي داز  ،منصب مايل 833من  أكثر 2332املقيمني 
اإلختالالت اليت تعرفها د من ونظرا لعد ،منصب مايل 882

 :ؤسسات الصحية العمومية ستعمل الوزارةامل
على دعم شبكة العالجات األساسية بالوسط  :أوال 

 ؛على الوحدات الطبية املتنقلة االعتمادالقروي مع 
الرفض من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط  :ثانيا

 ؛يع التعاقد مع شركاء أطباء يف القطاع اخلاصجحتفيزية لتش
وية واإلقليمية وصيانة تأهل املستشفيات اجله :ثالثا

 ؛التجهيزات الطبية
إنشاء وتشغيل وحدات طبية الستعجال  وأخريا

 ،وحدة 83القرب متت برجمتها باألقاليم ويناهز عددها 
وبرجمت القوافل الطبية املتخصصة لزيارة مجيع األقاليم اليت يبلغ 

ودعم األقطاب  % 3.2أقل من  ءهبا معدل اإلستشفا
وأجهزة  "سكانري"يزات طبية منها أجهزة عدات وجتهمباجلهوية 

 .وشكرا السيد النائب ،الفحص بالصدى والرنني املغناطيسي
 :السيد رئيس الجلسة 

لكم الكلمة السيد النائب يف إطار  ،شكرا السيد الوزير
 .التعقب

 :محمود اشرورو النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

ه اآلن أنا  باإلضافة إىل ما قدمتمو  أوال ،السيد الوزير
كنظن بأنه البد من خطة أو خمطط إلعادة انتشار ديال 

الن كنالحظوا بأن املوارد البشرية متمركزة يف  ،املوارد البشرية
يف الوقت  ،احملور ديال الرباط الدار البيضاء مراكش فاس إخل

واملغرب اللي هو  ،اللي كنلقاو بأنه باقي املناطق ديال املغرب
خلدمات الطبية مكيستافدش من هاد يف أمس احلاجة إىل ا

 .اخلدمات هادي
مستشفى متخصص يف  ،ثانيا السيد الوزير كأمثلة

 ،املضيق وفنيدق يعين متخصص ولكن فيه موارد بشرية ناقصة
مستشفى حملي بدار بوعزة حىت هو نفس الشيء وغادي 
نرجع السيد الوزير لواحد املشكل آخر عويص جدا نتمىن أن 

هو مستشفى واملاس السيد الوزير كتعرفوا هاد  االهتمام،تعطوه 
د املليار ونصف  2 ،3228املشكل هذا اللي تبىن منذ 

 هو هذا منني السبب ديالو ،السيد الوزير ومازال ماكيشتاغلش
أنه املواطنني ديال هاد املناطق هادي كيسمع داميا الوعود 

املواطنني بأنه  واعدو سنني و  33هذا ما يزيد عن  ،الكاذبة
وبالتايل  ،غري مؤخرا كانت وعود ،شتغليي دملستشفى غاا

السيد الوزير أظن أنه االنفتاح على اجلماعات احمللية 
مع الوزارة  وااونعكجماعة ديال واملاس مستعدين باش نت،

ولكن األطباء  ،ديالكم حلل املشاكل اللي هي يف املستطاع
ار ملي 2.2ب وإال فمستشفى  اكونو يواملمرضني ضروري أهنم 

السيد الوزير تنتاظرو منكم الشيء الكثري وحنن  ،ما خدامشو 
 .عون أنكم ستقومون بالواجب وحنن معكماو 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم بعض الثواين 

 .من أجل الرد على التعقيب
 :لحسن الوردي وزير الصحة السيد
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احملرتم غري  أنا متفق مع السيد النائبالسيد الرئيس، 
االختالالت النامجة عن سوء التدبري وغياب احلكامة باإلضافة 

 أنغري اللي بغيت نأكد عليه  ،إىل ضعف يف املوارد البشرية
هاد النظام املساعدة الطبية دابا اللي جا يفرض علينا إعادة 

أنا متفق معك املوارد البشرية كيفرض علينا توفري  ،االنتشار
وذلك لتمكني املواطن من الولوج  ةالالئقت البنيات والتجهيزا

ألن يف السؤال  اواللي خصنا نعرفو  ،إىل اخلدمات الصحية
 "الرميد"إن كانت بطاقة  ،ديالكم جا مستعجالت اللي قريتو

ت ما داخالش يف هاد اجالمسلك الع ا عربمرور حتتم وجوب 
 .، شكرااذالنطاق ه

 :السيد رئيس الجلسة
ؤال الثاين دائما يف نفس شكرا السيد الوزير، الس

القطاع حول غالء أمثنة األدوية للسيدات والسادة النواب 
فليتفضل أحد واضعي  .احملرتمني من فريق العدالة والتنمية

 .السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب
 :محمد حيلية السيد النائب

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ،اتالنائبات المحترمو السادة النواب 
صدرت جمموعة من التقارير من جملس النواب أو 
جملس املنافسة أو بعض اجلمعيات املهنية أمجعت كلها على 

مقارنة  باهظةالدواء يف املغرب يقتىن بأمثنة  ،خالصة واحدة
 لذا، .بدول أغىن من املغرب وتتوفر على تغطية صحية شاملة

دابري اليت هي اإلجراءات والت نسائلكم السيد الوزير احملرتم ما
 .لتسهيل الولوج إىل الدواء؟ وشكرا ستتخذوهنا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير، 

 .تفضلوا

 :لحسن الوردي وزير الصحة السيد
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

لة والتنمية على هذا أشكر يف البداية فريق العدا
 ذيالسؤال املهم حول الدواء نظرا للخصوصية واملكانة ال

ولتدارك هذه  ،حيتلها الدواء يف مسلسل االستشفاء
االختالالت غالء األدوية يف املغرب باملقارنة مع البلدان 

ركز الربنامج احلكومي على  ،األخرى بنوع من احلكامة اجليدة
اول الفئات االجتماعية ذات جعل األدوية األساسية يف متن

الدخل احملدود من خالل وضع سياسة دوائية هتدف إىل توفري 
ومن جهة أخرى إعادة  ،األدوية جبودة عالية وبتسعرية عادلة

 .النظر يف مسلسل الشراء العمومي لألدوية
  ،ولتفعيل مضامني الربنامج احلكومي يف جمال األدوية 

قطاع عدة لقاءات أكثر من هذا الإدارة كانت لنا منذ تولينا 
سابيع املاضية وآخرها صباح اليوم مع األ طيلةلقاء أولية  32

خمتلف الفرقاء املتدخلني لتدارس جمموعة من امللفات املرتبطة 
بالسياسة الدوائية وبالسبل املمكنة جلعل الولوج إىل الدواء 

خاصة بالنسبة للمرضى الذين  ،أكثر سهولة وبأمثنة مناسبة
شاء  وهو ما سنعمل على ترمجته إن ،م تغطية صحيةليست هل

 .األسابيع املقبلة وأاهلل يف األيام 
 :السيد رئيس الجلسة

السيدة  وافضلتهناك تعقيب،  ،شكرا السيد الوزير
 .النائبة احملرتمة

 :صباح بوشام النائبة السيدة
السيد الوزير  السيد الوزير نشكركم على اجلواب،

ديال العناصر احملددة إلمكانية احلصول  3يعترب مثن الدواء من 
على الدواء اللي رصدهتم املنظمة العاملية للصحة من خالل 
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وهاد العناصر هادي  ،دول لشرق املتوسط 33املسح دياهلا ل 
املغرب  لألدوية يف هي االختيار الرشيد واالستعمال الرشيد

 بينها املغرب ألهنا الحظت بأن أكثر منومن ألن فهاذ الدول 
وأكثر من  ،نصف األدوية املوصوفة توصف بشكل خاطئ

نصف ديال األدوية تستعمل من طرف املرضى بشكل خطري، 
ثاين عنصر هو التمويل املستمر ألنه ال يعقل أن البلدان ذات 

العنصر  ،الدخل الضعيف هي اللي كتنفق أقل على األدوية
متاحة وهاذي ما ميكليناش خنليو هاذ  رالثالث هو أسعا

عنصر هذا العتبارات جتارية ملصنعي الدواء واملوردين دياهلم، ال
املوثوقة والشفافة وهنا  ةوالتوريديصحية  نظمالعنصر الرابع هو 

 .الكبريتتعلب احلكامة الدور دياهلا 
السيد الوزير للنهوض وحتقيق الولوج للدواء جيب  

 :أوال 
ضمان احلكامة الرشيدة عرب إرساء سياسة دوائية  

مع إشراك مجيع املتدخلني الصحة والتجهيز، التعليم،  وطنية
 ،"الرميد"الداخلية اآلن يف نظام 

 وضع قائمة وطنية باألدوية األساسية الفعالة،: ثانيا  
هناك أيضا تشجيع  ،إعداد دالئل إرشادية: ثالثا  

الدواء اجلنيس يف القطاع اخلاص بإعادة االعتبار للصيدالين 
م الدواء بإشراكه يف نظم الرعاية باعتباره املتخصص بعل

بإقرار نظام الرسوم   le tiers payantالصحية عرب نظام 
دعم  ،مقابل اخلدمة لتحدي أزمة الصيديل مع هامش الربح
دعم  ،الصيدالين املشجع للسياسة انتشار الدواء اجلنيس

 .الصيدالين يف القرى واملناطق املهمشة
الدواء اجلنيس  تشجيع صناعةالعام بالنسبة للقطاع  

كاتفاقية   ،باملغرب ورفع كل العقبات اليت من شأهنا العرقلة
أكطا حاليا، تقدمي توريد الدواء اجلنيس على الدواء األصلي  

كلما كان ذلك ممكنا، احلكامة والشفافية عند إبرام الصفقات 
 .وشكرا ،بالداخل واخلارج وجتديد مسطرة حتديد مثن الدواء

 :السيد رئيس الجلسة 
السيد الوزير مازال  شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت،

 .ليكم الوقت تفضلوا
 :لحسن الوردي وزير الصحة السيد

واحد النقطة مهمة جدا هي غالء األدوية يف املغرب 
عالش ؟ هذا باش نتفامهو ألن هاذ الشي اللي تقدمت به 

السبب األول هو : ، أوالنائبة احملرتمة متفق عليهالسيدة ال
انوين ألن تقادم القوانني املنظمة لألدوية هي من سنة ق

غياب مأسسة الدواء اجلنيس فذاك الوقت : ، ثانيا 3282
كانش موجود، ألن نت هاذ السياسة الدواء اجلنيس ماللي كا

عندهم  ما كاينش الصيادلة ما: ، النقطة الثالثة ..ما عرفناش 
الثاين حق االستبدال وهذا خطأ من رأيي الشخصي، السبب 

هو اجتماعي واقتصادي كيف قليت السيدة النائبة احملرتمة 
يف املائة األسرة املغربية  28مصاريف األسر للعالجات هي 

يف املائة فيها هي لألدوية كلها تتمشي  33و ....ساعدتت
راه شي مرات  ،لألدوية، باإلضافة إىل ضعف القدرة الشرائية

د املواطن املغريب ضعيفة  األدوية القدرة الشرائية وخا نقصو يف
ألف  12اللي تيدير  ءالدوا ، باخلصوص...ما كيتوصلش 
غيجيه غايل، السبب الثالث وهو  فالنص يدرهم إيال نقص

يف  8فالضريبة املطبقة على األدوية باملغرب حمددة يف  ،ضرييب
 les médicamentsاملائة، فرنسا ما تتجاوزش 

remboursables 2.33 لينا  قريبةس اللي يف املائة، تون
 .يف املائة 8أقل من 

هاذ السياسة  ،وللتغلب على هذه األسباب قلناها 
وضع سياسة  ،الدوائية اللي احنا خدامني فيها مع الفرقاء

دوائية وتوفري األدوية جبودة عالية وبدون انقطاع، الولوجية 
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 "بيش ماركينك"وأخريا تسعرية عادلة  ،لألدوية هدفا استعجاليا
 ،ول به يف بلدان ذات اقتصاد مشابه للمغرب مع األخذاملعم

وهاذي نقطة مهمة جدا األخذ بعني االعتبار القدرة الشرائية 
 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،للمواطنات واملواطنني

 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال املوايل حول اخلصاص  شكرا السيد الوزير،

والسادة النواب احملرتمني الذي تعرفه املراكز الصحية للسيدات 
 فلكم الكلمة السيد النائب ،من فريق االحتاد الدستوري

 .تفضلوا
 :محمد زردالي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 ،تعرف املراكز الصحية خصاصا حادا يف األدوية

اض املزمنة ارتفاع الضغط وداء خاصة تلك املرتبطة باألمر 
السكري من النوع الثاين نظرا لشح امليزانية املخصصة هلذه 

 .املراكز
نسألكم السيد الوزير احملرتم عن التدابري املزمع  ،لذا 

جمانية  اختاذها ألجل توفري هذا النوع من الدواء وكذلك
؟ التحاليل الطبية ألجل التتبع الصحيح هلذا النوع من املرضى

 كراش
 :السيد رئيس الجلسة

 .لكم الكلمة السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :وزير الصحة  السيد لحسن الوردي

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أشكر يف البداية فريق االحتاد الدستوري على هذا 
توليها الوزارة السؤال، فكما تعلمون ففي إطار العناية اليت 

وخاصة مع بداية تعميم نظام املساعدة الطبية وكما  ،لألدوية
تتبعت ذلك عند مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الصحة داخل 

ن هناك زيادة هامة يف إف   ،لسكم املوقرجملاللجنة القطاعية 
يف املغرب، يف الوزارة حيث . امليزانية املخصصة لشراء األدوية

مليون درهم،  833املرصود لشراء األدوية من انتقل املبلغ 
 282مليار و 38 إىل 2332مقابل هذا العام  2338سنة 

كما متت الزيادة يف امليزانية . مليون درهم يف هذه السنة
د املليون درهم سنويا مع  8املخصصة لنقل األدوية لتمر إىل 

. طن 32حىت ل  8إدخال فئة جديدة من الشاحنات، من 
جمهود من أجل تقليص اآلجال الضرورية إلجناز  لذكما مت ب

دفاتر  وحتينيكإعادة   ،مساطر طلبات العروض والصفقات
 ،التحمالت، إشراك مجيع املتدخلني يف عملية اقتناء األدوية

سواء  ،وإعادة النظر يف تكوين وضبط جلان تسليم األدوية
، على صعيد قسم التموين أو على صعيد اجلهات واألقاليم

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيد النائب يف .شكرا السيد الوزير
 .إطار التعقيب
 :محمد زردالي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
شكل ديال اخلصاص ديال األدوية كتعرفو كلشي، امل

لكن اخلطري  ،مجيع أنواع األدويةو  ،املراكز الصحية يف املغرب
 األدوية ذهراكز الصحية هلمليف األمر هو ملي ما نوفروش 

ثاين ونعرفوا بأن الهي داء الضغط وداء السكري من نوع  اللي
 ءالناس فقراء ملي كيجيو للمركز الصحي وما كيلقاوش الدوا

ما يشريوهش، وهذا كينتج عنه ديك العواقب واملضاعفات 
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 ،كلشي عرفوكياللي هو خطري و و ديال هاد النوع ديال املرضى 
لي يعترب حتدي هلاد الوزارة يف ظل هذه القصور الكلوي وال

وفرو هلاد املريض  رمبا نويستحسن السيد الوزير أنه  ،احلكومة
العام بالنسبة لداء السكري  درهم يف 233يكلفنا واحد 

بالنوع الثاين وال داء الضغط أحسن ما يوصل املشكل ديال 
د املليون فكل  32القصور الكلوي وديك الوقت كتطلب لنا 

 .سنة
نش واحد يالنقطة الثانية السيد الوزير هو ما كا 

امليزانيات بالنسبة لألقاليم املخصصة لشراء مثل  التكافؤ يف
على سبيل املثال إقليم بركان اللي عدد السكان  ،هذه األدوية

نسمة وكيحصل على واحد امليزانية حبالو  282وق يفديالو 
دياهلا حبال واحد األقاليم اللي ما يتعداش عدد السكان 

وواحد املشكل آخر السيد الوزير، وحبال . نسمة 333.333
 ،اإلقليم  ديال بركان هي مدينة أحفري مثال ثاين مدينة يف

وكتعرف واحد العدد مهول وكبري ديال الناس اللي مصابني 
ثاين ألنه النوع النوع الونقول  ،ثاينالنوع البداء السكري من 

دة األنسولني راه كل ولألسف ما ،األول كيخصو األنسولني
شهر يتم إحراق واحد الكمية كبرية دياهلا على خاطر كيفوت 

الناس اللي  ،الصالحية دياهلا ورمبا هذا ناتج عن سوء التسيري
شراو هاد املادة ديال األنسولني، ونطلبو من السيد الوزير 
واحد االلتفاتة هلاد املراكز الصحية واملشاكل اللي كتعرفها هاد 

 .وشكرا ،الصحيةاملراكز 
 :السيد رئيس الجلسة

تفضلوا السيد الوزير يف إطار شكرا السيد النائب، 
 .الرد على التعقيب

  :السيد لحسن الوردي وزير الصحة
غري اللي نبغي نأكد  ،مع السيد النائب احملرتم متفق

فهذا ،  282و  833عليه فرغم ارتفاع امليزانية اللي قلت 

، النقطة الثانية هي حنن متفقني غادي يبقى دائما غري كايف
مشكل حكامة وتدبري األدوية باملستشفيات العمومية فيما 

فمراكش . نعطيك مثل بسيط ،خيص بناء وهتيئة الصيدليات
سولنا شحال الدواء قالوا لنا  مشيت أنا شخصيا مع الفريق

مليون درهم ديال الدواء، احنا  33الوزارة عطاتنا هاد العام 
له هنايا اللي كنشوف كطبيب ما عندكش هنا  شفنا وأنا قلت

واليين احنا ما  33مليون سنتيم، قال يل ييه عطاونا  33
مليون خذ  33عندناش فاين غادي نديروها، وأنا قلت له 

كاين تدبري، كاين ... ديال 2مليون ديال الدواء ودير  33
حكامة، واحنا غاديني إن شاء اهلل يف هاد االجتاه باش نوضعوا 

د السياسة دوائية يف بناء هاد احلكامة، التدبري اللي خصنا واح
نأكدو عليه هو تدبري امليزانية يف وزارة الصحة من اليوم 
فصاعدا من هاد السنة فصاعدا غتقول تدبري جهوي، ما 
تبقاش الوزارة تتدخل يف هاد الشي، مجيع املدراء اجلهويني 

اهلا غادي يكون للوزارات كيوقع نقاش يف اجلهة هاد التدبري دي
على صعيد اجلهة بإشراك مجيع الفعاليات وبإشراك املنتخبني 

 . وهلذا إن شاء اهلل منشيوا للتحسن، شكرا
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال الرابع دائما يف نفس 
القطاع وهو سؤال آين عن اخلصاص يف تكوين األطباء للسيد 

ستقاليل للوحدة والتعادلية، لكم النائب احملرتم من الفريق اال
 . الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد محمد أبو الفرج
 شكرا السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء، 
 أخواتي إخواني النواب المحترمون، 

ال خيتلف اثنان يف الدور اهلام واحليوي الذي يضطلع 
 به الطبيب يف اجملتمع غري أن بالدنا تعرف خصاصا يف تكوين
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األطباء جراء الوترية املتعامل هبا اليت ال ترقى إىل املستوى 
املنشود، ذلك أنه عندما يتخرج طبيب يف الطب العام ويرغب 
يف أن يصبح أخصائيا تقف يف وجهه مجلة من العراقيل نسوق 
منها على سبيل املثال ال احلصر، تاريخ اإلعالن عن املباراة 

ة كامل على الطبيب، الذي يعلن عنه متأخرا مما يضيع سن
الذي يتعني على الوزارة إعادة " الكوطا"فضال على نظام 

 .النظر فيه
لذا، فإذا كنا نرغب السيد الوزير احملرتم يف إيالء  

العناية الواجبة للقطاع الصحي، يتعني تدليل الصعاب أمام 
الراغبني يف ولوج أسالك التخصص، فما هي التدابري املتخذة 

الصعوبات ومتكني األطباء من التخصص يف لتجاوز مثل هذه 
 . القطاع الذي يرغبون فيه؟ شكرا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير 

 تفضلوا 
 :السيد لحسن الوردي وزير الصحة
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

شكر الفريق االستقاليل وهي مناسبة يف البداية أ
ألخربكم بأن وزارة الصحة سعيا منها يف مواجهة اخلصاص 
املسجل يف تكوين األطباء املتخصصني، وضعت ضمن 
إسرتاتيجيتها الرفع من عدد املناصب املفتوحة، وأشري هنا إىل 

 2333أن عدد املناصب املفتوحة قصد التخصص بلغ سنة 
يف  82منها أي ما يعادل  833منصبا مت شغل  228، 

 828مت شغل  2333املائة، وبرسم السنة املاضية أي سنة 
يف املائة،  23منصب مفتوح مبا يعادل  828منصبا من أصل 

أما عن سبب اخنفاض عدد املناصب املفتوحة فريجع إىل نسبة 

شغل هذه املناصب برسم السنوات املاضية، حني تنحلوا 
 .833وال  233يا هلل كيجيوا  233

التخصص يتم على املستوى الوطين يف تاريخ واحد 
إلعطاء الفرصة لكل األطباء الراغبني يف ولوج أسالك 
التخصص وضمان تكافؤ الفرص وحتقيق اإلنصاف بني 

يوم قبل التاريخ  32املتبارين، ويتم اإلعالن عن تاريخ املباراة 
 .احملدد

أكتوبر  13ويف اخلتام، أشري إىل أنه مت حتديد  
كتاريخ إلجراء مباراة التخصص يف الطب برسم السنة   2332

 . احلالية
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، هناك تعقيب تفضلوا السيد 
 النائب 

 :النائب السيد محمد أبو الفرج
شكرا السيد الوزير على اجلواب رغم أنه جواب غري 

كذلك   ونتطلع" راميد"شايف، وخاصة أننا نتطلع إىل مواكبة 
ملواكبة باش نكونوا يف مستوى ديال الدول اللي عدد السكان 

كلية ديال الطب واللي هي العدد   32دياهلا كتونس مثال فيها 
ديال السكان دياهلا ال يشكل إال ثلث أو أقل من  الثلث 
بالنسبة للمغرب، حاجة أخرى السيد الوزير هو أننا اآلن 

مع العلم أن هاد  األزمة اللي كنقولوا ديال األخصائيني
األخصائيني باغيني ميشيوا للتطوع وما عطيناهومش حىت 
الفرصة، وأظن أن الوقاية خري من العالج إيال كنا كنقبلوا 
اإلخوان اللي سبقوين دخلوا يف ما خيص األدوية والغالء ديال 
األدوية والقوة الشرائية وواحد العدد ديال احلوايج، يعين 

أن اإلنسان ما كيلقاش الطبيب باش  هو. املشكل دياهلا آشنو
ميشي عنده يداويه، ال يف القطاع اخلاص وال يف القطاع العام 

 الباستثناء املدن الكربى، واحد العداد ديال االختصاصات 



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

23 

وبالتايل خص رؤية مستقبلية خلصها  توجد يف عدد من املدن،
كتخسر على تكوين أو الدولة  مادام أن الوزارة  ، ألنتعطي
فطوه يكنص  األخريويف  ،سنوات8سنوات و 8ملدة  اءاألطب

على حسب بعض اجلرائد دولة  ثالث حنا ميشي مع العلم أننا
 .تغادر البالداللي  لألطربالنسبة 

، ومثال خص املواكبة بالنسبة لينا السيد الوزير إذن 
كتوبر  أمنخليوهش حىت  أنه بالنسبة هلاد االمتحان اللي تيدار

اللي تيدوز  أو اإلطارباش الطبيب  رىاألخكسائر املدارس 
مىت بداية أنه ناجح  ينتظر  إمااالمتحان ديالو كيعرف راسو 

 حش ويسلك جما نا يعرف راسو وإما أنه ،السنة الدراسية
 .بطريقة أخرى

 :السيد رئيس الجلسة
لكم الكلمة السيد الوزير يف ، شكرا السيد النائب

 .التعقيب على دإطار الر 
 :وردي وزير الصحةالسيد لحسن ال

 أكتوبر امهوا داباغري باش نتف ،السيد النائب احملرتم
أوال كاينة أول مرة غادي نرجع  غري هكذا،ر اماشي غري ختت

 juinيل يف االتخصص كيسأكتوبر ألن ختتار  إياليعين  ،ليها
ليهم ى باش كيسايل التخصص يف السنة باش كيبق juilletو

Aout وSeptembre  يعين االمتحان هادباش يوجد ،
  .ماشي شي حاجة اللي غري هكذا

يتعلق و أكرب من األول  اللي كان هو املشكل الثاين
بامللف االجتماعي، عدم حتديد التاريخ وعدم مالءمته جيعل 

واحد  ذيل مثال كنخادرناه قبل كيس إيالاألطباء بدون أجرة، 
 ،كتوبرأو أ juinالسلف يف يناير هو عندو االمتحان يف 

لو وا لو كيق،  ما ميكنشي خيلصوه ألنه كيخدم بدون أجرة أوال
 .سنوات 2، سالييتسنوات 2التخصص ديالك فيه 

ه املسائل ذيعين ه l'assurance  ثانيا بال 
خلص تما ميكنش ي  la gardeكيديروهو  االجتماعية 

وزارة وها حنا يف صدد مع اه املسائل كلها باش نتفدذه عليها،
مقاربة جديد  ،املشاكل كلها ذهلوا هالتعليم العايل باش حن

ة المبار ل ثابت بعني االعتبار حتديد التاريخ السنوي و تتخذ
وضع الئحة التخصصات باألولوية  ،باش الناس يعرفوا فوقاش

 ،ه التخصصاتذبالدنا ألنه كاين مشكل يف ه واليت حتتاجها
أنا داروا بكل تواضع اللي تكاين بزاف التخصصات   كذلك

وكطبيب للمغرب ما ممحتاجهاش لدرجة  كأستاذ  تندوي معك
مج نارب ال يف روإعادة النظسبق بعض التخصصات أخرى 

وخصوصا السنة الدراسية املواكبة االجتماعية  ،البيداغوجي
  .، شكرااملتخصصني لألطباء

 :السيد رئيس الجلسة
 هذايف  واألخرياخلامس  ، السؤالشكرا السيد الوزير

ول املستوصفات الصحية للسادة  حآين سؤالالقطاع وهو 
لكم ، النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 .تفضلوا ،كلمة السيد النائب
 :النائب السيد ابراهيم حسناوي

بسم اهلل الرحمن الرحيم الصالة والسالم على 
  .المرسلين

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

 المحترمون، السيدات والسادة النواب
أزيالل خريا تادلة السيد الوزير استبشرت ساكنة جهة 

شروع التغطية ملاالنطالقة  إلعطاء كنموذجحني مت اختيارها  
وكان من األهداف  ،سنواتمن ثالث الصحية مند أزيد 

املؤسسات الصحية  تأهيله املبادرة املسامهة يف ذاملتوخاة من ه
العامل القروي باطن ها وتقريب الصحة من املو ئوتفعيل أدا
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أداء القطاع وتأثريه االجيايب على ساكنة  كذلكوتفعيل  
أننا ال حظنا السيد الوزير  إال ،يةئالنا سواء اجلبلية أو ،املنطقة
اعتبارا للواقع اليومي اليت تعيشه الساكنة  مل حيصلا ذأن ه
ية ئأزيالل وغريه من املناطق النا بإقليموخصوصا  ،حاليا

  :باب التاليةجلبلية لألساو 
متت  املستوصفاتالعديد من املراكز الصحية  :أوال

أزيد من سنوات مل يكتب هلا أن ترى بعد  ذمن هائبرجمة بنا
وأخرى بقيت جمردة بنايات مشيدة بدون جتهيزات  ،النور

عا توتبقى بالتايل مهجورة ومر  ،وبدون أطور طبية أو شبه طبية
 .م أحيانائللبها

يف  دبالنقص احلا أذكركملوزير ا دسيالوباملناسبة  
يصل عدد السكان املراقبني من طرف  إذاألطباء واملمرضني 

ألف نسمة يف بعض اجلماعات  23أو  21 إىلطبيب واحد 
عالوة على أن هذه املستوصفات ال تتوفر إال  ،هبذه األقاليم

مرض أن يعطي هلؤالء املرضى معلى املسكنات وال ميكن لل
د على مسافات بعيدة إال مسكنات أما بدون الطبيب املتواج

ال   les antibiotiques لحيوية يعينل ةاألدوية املضاد
يعطيها إال الطبيب والذي يقع على بعد عشرات الكيلومرتات 
أحيانا، ناهيكم السيد الوزير عن املعاناة اليت يعيشها سكان 

 ض وعيا بتباعد املسافات بنييهذه األقاليم يف التنقل لزيارة املر 
املستوصف وسكناه ووعيا كذلك بوعورة التضاريس واملسالك 

وخاصة إذا علمنا أن جل املمرضني هبذه  ،يف هذه األقاليم
اجلماعات القروية يسكنون على بعد من املستوصف بأزيد من 

 .كيلومرت  33أو  13
نسائلكم السيد الوزير عن أسباب توقف إجناز  ،لذا 

ايل الذي تودون أو الذي هذه املشاريع وعن املخطط االستعج
 لتضعونه وتضعه وزارتكم لتفادي هذا التدهور والتأخر احلاص

 .وشكرا ،يف تفعيل برنامج املساعدة الطبية

 :السيد رئيس الجلسة 
لكم الكلمة السيد الوزير،  شكرا السيد النائب،

 .تفضلوا
 :وزير الصحة  لحسن الورديالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أجدد شكري اخلالص للفريق االستقاليل للوحدة 

مت  3222يف هذا الباب أود أن أذكر بأن يف سنة  ،والتعادلية
إبرام صفقات إلجناز عدة مشاريع لبناء ستة مراكز صحية و 

يف العامل القروي  اوظيفي اسكن 32مستوصف قروي و 31
وبعد انطالق األشغال  تني،ركبإقليم أزيالل وذلك مع ش

ووصوهلا إىل نسبة معينة ختلت الشركتني عن إجناز هذه 
وبسب  ،املشاريع بدون سابق إشعار أو طلب فسخ العقدة

 ،د املؤسسات صحية فقط 1هذا التوقف مل يتم إجناز سوى 
يف حني مل يستكمل بناء بقية املؤسسات األخرى، كما ألغيت 

املتبقية واخلاصة هبذه املشاريع  ولألسف االعتمادات املالية
 .2333بقوة قانون املالية سنة 

عمدت مندوبية الصحة إىل  ،ويف هذا الصدد 
استكمال بناء بعض املؤسسات الصحية يف إطار برنامج دعم 
اجلهوية والالمركزية وتقوية اخلدمات الصحية األساسية بإقليم 

 : أزيالل وهي 
 ؛دان مع سكن وظيفياملركز الصحي اجلماعي لبني الوي -
املركز الصحي اجلماعي مع دار للوالدة فم مجعة وثالث  -

 ،كل املستوصفاتبناء  كما مت استكمال   .مساكن وظيفية
كرول جبماعة آيت ماجدن واملستوصف القروي   املستوصف

القروي تسليت جبماعة بزو واملركز الصحي اجلماعي جبماعة 
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إجراء  2333خالل سنة الرفالة، املستوصفات املتبقية فقد مت 
 .املتبقية 33 لعدد من الدراسات على بنايات الوحدات 

 :السيد رئيس الجلسة 
إذن هبذا بامسكم مجيعا أتوجه  شكرا السيد الوزير،

بالشكر اجلزيل للسيد الوزير على مسامهته القيمة يف هذه 
وننتقل اآلن إىل القطاع املكلف بالشؤون العامة  ،اجللسة

ل عن التالعبات اليت يعرفها الدقيق املدعم واحلكامة بسؤا
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال
 :رمضان بوعشرةلنائب السيد ا

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الدقيق املدعم السؤال حول التالعبات اليت يعرفها 

وخاصة فيما يتعلق باألمثان املرتفعة اليت  ،باألسواق املغربية
 ،خاصة بالعامل القروي ،تفوق القدرة الشرائية ديال املواطن

وكذلك عدم إيصال الكميات املطلوبة إىل املناطق املستحقة 
 .يف ظل القصور يف عملية التتبع واملراقبة

احملرتم ما هي فإننا نسائلكم السيد الوزير  ،لذا 
اإلجراءات املستعجلة اليت ستقومون هبا للحد من مظاهر هذا 
التالعب واحلفاظ على مصا ح املرتفعة اليت تفوق القدرة 
الشرائية ديال املواطن خاصة بالعامل القروي وكذلك عدم 
إيصال الكميات املطلوبة إىل املناطق  املستحقة يف ظل 

ة ولذا فإننا نسائلكم السيد القصور يف عمليات التتبع واملراقب
الوزير احملرتم  ما هي اإلجراءات املستعجلة اليت ستقومون هبا 
للحد من مظاهر هذا التالعب واحلفاظ على مصا ح الفئات 

 .وشكرا ،االجتماعية الضعيفة
 : السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيد الوزير  ،شكرا السيد النائب
 .تفضلوا

وزير المكلف بالشؤون ال محمد نجيب بوليفالسيد 
 :العامة والحكامة

 شكرا السيد الرئيس المحترم، 
أود أن أشكر السادة النواب عن فريق العدالة والتنمية 

بالفعل يهم شرائح جمتمعية كبرية اللي اللي طرحوا هاد السؤال 
مث أيضا يف الكيفية  ،ويتكلمون على التالعبات يف أوال الثمن

القصور ديال عملية يف أيضا  مث ،ديال إيصال الكميات
 .التتبع

ال خيفى عليكم على أنه بالفعل هناك إشكاليات  
لكن قبل ذلك تعلمون أيضا أن التوجه  ،تتعلق هبذا اجملال

احلكومي يرمي أساسا إىل دعم الفئات املعوزة والرفع من 
وأن الدعم املخصص  ،القدرة الشرائية للفئات اللي يف اهلشاشة

مليار  2.1ل هاد السنة غادي يوصل ل هلاد الدقيق خال
 نعرف شكون ن ملسؤوليات ال بد أ الكن قبل حتديد  ،درهم

ديال  1كاين   ،لقطاعاتتبع واملراقبة ديال هاد التيتكلف ب
  ،ن اللي هي وزاراتيةان، جلااللج
تية اللي تنشرفوا عليها يف الوزارة اللجنة األوىل هي وزار  -

  ؛ديالنا حتدد احلصص
ة تقنية تباشر توزيع احلصص على أرباب جلنة ثاني -

 ؛املطاحن يرأسها املكتب الوطين املهين للحبوب والقطاين
مث اللجنة الثالثة هي جلنة التجار املكلفني بتسويق   -

حرية املبادرة ما على الدقيق الوطين اللي الطريقة دياهلم هي 
 .فيهاش تقنني حقيقي

 إذن هاد ثالثة ديال اهليئات كل واحد عنده 
مسؤولية باش نوصلوا هلاد اإلشكاالت والتالعبات بالفعل 
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لي قمنا به الف ،اللي تكلموا عليها هاد السنة النواب احملرتمني
عمليات خمالفة  133احنا يف ما يتعلق بالعمل ديالنا كانت 

كانت   ،خالل السنة ديال عدم اإلشارة والزيادة يف األسعار
طحنة مت من خالهلا م 18عملية مراقبة مباغتة ل  313هناك 

 38مث هناك  ،غلق أو منع هنائي مطحنتني من سحق الدقيق
منعهم هنائيا من  ومتتاجر قد مت توقيفه تيتالعبوا بالتوزيع 

غادي تقولوا يل بالفعل هاد الشي بسيط  ،التجارة يف الدقيق
كايف ديال الالعدد الغري  ،املغرب كله بأبعاده املختلفة اجلغرافية

يال التتبع هو اللي تيعطينا هاد النتائج اللي يف املراقبني ود
لكن اآلن  ،التقدير ديالنا تتبقى بالفعل نتائج جيب تطويرها

املتعلق بالغش يف  13.38حنن بصدد بالفعل تفعيل القانون 
مث أيضا احلكومة كما تعلمون  ،الوزن واجلودة ويف مثن الدقيق

الزجر رفعت من  لقوانني ديالليف إطار التعديل دياهلا األخري 
وباش نسرعوا  ،ألف درهم 133ألف إىل  333الغرامة من 

 ،رية ديال التغرمي حتالت مباشرة على السادة العمال والوالةتالو 
هم الذين يقومون بفرض هذه الغرامة على كل من يتضح على 

مث اآلن يف هاد اإلطار  ،نه بالفعل كيدير هاد اإلشكاالتأ
ملية كاين بعض اإلجراءات غنسرد باش نزيدوا نفعلوا هاد الع

سنعمل على تفعيل القرار الوزاري املشرتك اللي  ،...منها فقط
غادي يعلق تكون اللوائح باألمساء والتجار ديال املستفيدين 
بعناوينهم بكل مركز ديال التوزيع وفيه الكمية املمنوحة مبقرات 
اجلماعات وأيضا املقرات ديال املكاتب اجلهوية باش تكون 
الشفافية والوضوح، اآلن كاين اللي ما كيعرفش شكون اللي  

مث أيضا  ،إذن غاتكون شفافية واضحة ،كيوزع وشحال كيوزع
مت تفويت عملية  ،نه هاد الكميات غتوصلأباش نتأكدوا ب

نقل الدقيق الوطين من املطاحن إىل املراكز وذلك  لطلب 
ي العروض ديال الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك الل

 ..... SYSTEMEغتستعمل 

 : السيد رئيس الجلسة
 ؟شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة هل هناك تعقيب

  .تفضلوا السيد النائب
 :عبد اهلل بنحموالنائب السيد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 شكرا السيد الرئيس، 

 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 
لتوضيحات بداية السيد الوزير كنشكركم على هاد ا

اللي قدمتوها وإن كان ننوه أيضا باجملهودات اللي كتبذهلا 
احلكومة يف هاد الصدد من أجل إقرار احلكامة وتوسيع اجملال 

ن باقي جمموعة ديال املظاهر اللي كيعاين منها يإمنا كا ،دياهلا
هو التخفيف من أعباء  وهاد اجملال هذا اللي األهداف ديال

أسرد من بعض هذه املظاهر على ديال الفئة املستضعفة، 
الكميات اللي كتوصل للفئات املستهدفة  ي،ستوى الكمامل

أيضا على مستوى اجلودة هاد القمح  ،دون املستوى املطلوب
يعين راه ما   ،جدا ،رديئة جدا واملدعم يعين اجلودة ديال

 ،ك الفئات املستضعفة اللي كتقبل عليهذو غري  هكيستعلمو 
 .جدا يف العامل القروي نظرا هلاد الرداءة واجملال ديالو حمدود

  ،مسألة أخرى كاين فيه تالعبات متعلقة باملطاحن 
املطاحن كتفرض على  أنيع املشروط بكاين ما يسمى بال

باش يستافدوا من داك الدقيق والشراء ديالو باش  أهنمالتجار 
ياخدوا كميات مماثلة من الدقيق  أهنميسوقوه كتفرض عليهم 

حبال ديك القضية ديال احلليب مع دانون يف  ،تازيعين املم
 .واحد الوقت

وهو أن  كذلك،  كاين مسألة أخرى متعلقة باملطاحن  
 ،ه كينعاكس على األمثنة وكرتتافعو هاد العمل اللي كيدير 

مسألة أخرى كتوقع تواطؤات  ما بني أصحاب املطاحن 
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وبعض التجار اللي كيوقعوا على أهنم خداو القمح 
 .ش وهذا جمال ديال املضاربةومكيخدوه
زال جمهودات مطلوبة يف اإذن السيد الوزير كاين م 

جل تفعيل آليات  تتبع املراقبة وأيضا من أجل أهاد اجملال من 
العمل على معاجلة هاد املظاهر اليت تفقد العملية جناعتها 

ألن كاين بعض  ،مع مراعاة التدرج يف هاد اإلصالح وأهدافها
خصوصا فيما خيص املطاحن  ،تضررتأهنا  لتمالفئات اللي حي

إذن خاص يكون واحد العملية ديال  ،جمموعة ديال العمال
 .شصالتدرج يف عملية اإلصالح باش هاد الفئات متقا

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير انتهى ، شكرا السيد النائب

وننتقل  ،شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، الوقت
 .واملالية االقتصادإىل قطاع اآلن 

سؤال عن غياب سياسة عمومية خاصة بالنهوض 
بأوضاع متقاعدي الوظيفة العمومية للسيدة والسادة النواب 

لكم الكلمة السيد  ،احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار
 .النائب تفضلوا
 .: امبارك بوعيدة  النائب السيد

 وسلم على بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل
  .سيدنا محمد أشرف المرسلين

  ،السيد الرئيس المحترم
  ،السادة الوزراء المحترمون

 ، أخواتي إخواني النواب المحترمين
تعاين شرحية واسعة من متقاعدي الوظيفة العمومية 
اليت تزداد أعدادها بفعل التحول الذي تعرفه البنية الدميغرافية 

لنهوض باوخاصة  ،ية إراديةببالدنا من انعدام سياسة عموم
النسيب  االهتمامففي ما عدا  ،واملعيشية االجتماعيةبأوضاعهم 

جند أن املتقاعدين مل  ،بالرفع من احلد األدىن للمعاش

يف جمال الرفع من  االجتماعييستفيدوا من مثرات احلوار 
كما خيضعون   ،معاشاهتم على غرار موظفي الدولة العاملني هبا

يب يف معاشاهتم الضريبية العامة على الدخل مرة الضري لالقتطاع
دوها خالل ممارستهم ألعماهلم أثانية بعد أن سبق هلم أن 

 .بالوظيفة العمومية
لذلك وارتكازا على التزامكم يف جمال النهوض   

وكذا يف جمال اإلصالح الضرييب  االجتماعية،مبختلف الشرائح 
تصوراتكم عن  أسألكم ،الواردة يف برناجمكم احلكومي

وسياساتكم اليت تنوون اختاذها ملعاجلة هذا امللف الذي يهم 
طويال لصا ح الوطن واملواطنني واليت يتعني  تشرحية هامة ضح

 .وشكرا ،إنصافها والنهوض بأوضاعها
 :السيد رئيس الجلسة 

لكم الكلمة السيد الوزير  ،شكرا السيد النائب
 .تفضلوا
 :الماليةاالقتصاد و  وزيرنزار بركة السيد 

  ،شكرا السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب
أريد أن أشكر السادة النواب من فريق التجمع 
الوطين لألحرار على سؤاهلم بشأن السياسة العمومية اخلاصة 

وينبغي التذكري  ،بالنهوض بأوضاع متقاعدي الوظيفة العمومية
 :املاضية من حيثهنا مبا مت القيام به خالل السنوات 

 233أنه مت الرفع من املعاشات الدنيا من  :أوال 
من  ابتداءومت تطبيقه  2333درهم سنة  3333درهم إىل 

 .هذه السنة بالنسبة جلميع موظفي الوظيفة العمومية
مت كذلك التخفيض من الضريبة على الدخل  :ثانيا

ومت  ،مما استفاد منه كذلك املتقاعدين % 18إىل  32%
 ،ألف درهم 13ألف إىل  22ع من الشطر املعفى من الرف
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من املتقاعدين من  % 88وبالتايل اليوم ميكن اعتبار بأن 
 ،الوظيفة العمومية فهما غري خاضعني للضريبة على الدخل

وبالتايل فالذين يقومون بإعطاء الضريبة على الدخل فهي ال 
 .%33تفوت 

به  بأن بالنسبة ملا جاء ،وينبغي كذلك التذكري 
 :الربنامج احلكومي فهو

درهم إىل  3333رفع احلد األدىن من  :أوال 
 ،درهم 3233

العمل على إصالح أنظمة التقاعد مبا فيه  :ثانيا 
أوال دميومة هاد  ،نظام الصندوق املغريب للتقاعد مبا يضمن

 .وشكرا ،ثانيا العمل على حتسني التقاعد يف بالدنا ،الصندوق
 :السيد رئيس الجلسة

را السيد الوزير، هناك تعقيب تفضلوا السيد شك
 .النائب

 :مصطفى تضومانت السيد النائب
 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد الوزير على جوابكم،
نود فقط أن نؤكد أن طرحنا هلذا السؤال ينبثق عن 
الوضعية املزرية اليت تعيشها هذه الفئة اجملاهدة اليت أفنت 

املتقاعد  ،بية والوطن بوجه عامعمرها يف خدمة اإلدارة املغر 
السيد الوزير ال يستفيد من أية زيادة يتمتع هبا نظرائهم 

هل املتقاعد ال يشمل غالء املعيشة والتمدرس أو  ،املزاولون
التطبيب؟ املتقاعد السيد الوزير يؤدي الضريبة على تقاعده 
رغم أنه متقاعد ورغم أنه سبق وأن اقتطع من هذا الراتب 

أتعلم السيد الوزير أن  .الدخل عند مزاولته للعمل ضريبة على
 ؟املتقاعد هو الشخص الوحيد الذي يؤدي الضريبة ملرتني

عليكم السيد الوزير أن جتدوا وتبدعوا صيغا جديدة لرفع 
الضيم عن هذه الفئة املناضلة لتعيش بقية حياهتا وهي بني 

ته من يدي الوطن مغمورة بعطفه ورعايته وتكرميه وفاء ملا قدم
 .وشكرا السيد الرئيس. خدمات

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير يف إطار 

 .الرد على التعقيب
 :االقتصاد والمالية وزيرنزار بركة السيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
أريد  ،شكرا السيد النائب على ما جاء به يف تعقيبه

 :ورفقط التذكري وكذلك تدقيق بعض األم
فهو يتعلق مبا جاء يف تدخل السيد  :األمر األول 

النائب احملرتم الذي قال بأن املتقاعد فهو يقوم بإعطاء الضريبة 
هنا ينبغي التذكري بأن مجيع االقتطاعات ذات الطابع  ،مرتني

االجتماعي ومنها بالطبع االقتطاعات املتعلقة بالتقاعد فهي 
فق على أن املتقاعد فهو هنا باش نت نإذ ،غري خاضعة للضريبة

 ؛تيخلص الضريبة مرة واحدة حبال يف مجيع الدول العامل
خبصوص حتسني وضعية املتقاعدين  :النقطة الثانية

إعفاء العديد  ،فكما ذكرت وقع خفض الضريبة على الدخل
كذلك من خالل تقليص نسبة   ،من املتقاعدين من الضريبة

 ،تقاعدينفاستفاد منه كذلك امل%  18إىل %  32من 
أخدا بعني االعتبار بأن املتقاعد يف إطار االقتطاع يتم 

من معاشه بالنسبة إلخضاعه للضريبة يف % 83احتساب 
من %  23الوقت اللي املوظف العادي فهو يتم اقتطاع فقط 

فإننا  ،ورغم ذلك .أجل احتساب الضريبة على الدخل
سنعمل يف إطار إصالح أنظمة التقاعد على حل هذه 

 .وشكرا ،كاليةاإلش
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تعثر قطاع 
القروض الصغرى للسيدة والسادة النواب احملرتمني من فريق 
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العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا 
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :حكيمة فصلي النائبة السيدة
 السيد الرئيس،

 دة الوزراء، السا
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

شهد اجملتمع املغريب يف العقد األخري انتشار مجعيات 
ومؤسسات تشتغل يف جمال تقدمي القروض الصغرى لفئات 
حمددة من السكان بغية مساعدهتم يف تأسيس مشاريع صغرية 
أو لتعزيز قدراهتم املالية والتقنية من أجل تطوير حرفهم 

عدة  لكن يعرف هذا القطاع يف الفرتة األخرية ،ةالصغري 
سواء على الصعيد املؤسسايت أو التدبريي أو  ،مشاكل
 .اهلويايت

فإننا نسائلكم السيد الوزير عن رؤية احلكومة  ،وعليه 
إلصالح هذا القطاع مبا خيدم األهداف االجتماعية املعلنة 

 .وشكرا ،عند التأسيس
 :السيد رئيس الجلسة

 ،يد النائبة، لكم الكلمة السيد الوزيرشكرا الس
 .تفضلوا
 :االقتصاد والمالية وزيرنزار بركة السيد 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أشكر السادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

قطاع القروض  تعثرات والتنمية على سؤاهلم اهلام حول
نبغي التذكري بأن السلفات الصغرى يف هاد اإلطار ي ،الصغرى

فهي تلعب دور أساسي بالنسبة لتحسني ظروف عيش 

جتماعية ذات الدخل احملدود وخلق فرص الشغل االشرائح ال
 .يف املناطق القروية والشبه احلضرية

ينبغي كذلك التذكري بأن أغلبية من يستفيد من هذه  
وض السلفات الصغرى فال ميكن ألصحاهبا احلصول على قر 

من طرف مؤسسات االئتمان نظرا لوضعيتهم االقتصادية 
وكما جاء يف تدخلكم عرف القطاع عدة مشاكل  .اهلشة

اسرتداد يف حيث سجل تراجع  ،2338خصوصا سنة 
نذكر بأن يف املاضي كان مستوى ديال  ،السلفات الصغرى

يف الوقت أنه اخنفض سنة % 22االسرتجاع كان يفوت 
أن العديد من الشركات عرفت  اللي جعل% 88إىل  2338

الشيء اللي جعل من الضروري  تعثراتوبالتايل  ،صعوبات
 .القيام بالعديد من اإلصالحات يف هاد اجملال

حنن كحكومة قمنا مؤخرا باملصادقة  ،ويف هاد اإلطار 
على قانون الذي من شأنه أن يضع  إطار قانوين للتحول 

رغب يف ذلك ومتلك مؤسسايت جلمعية السلفات الصغرية اليت ت
القدرات املالية والبشرية والتشغيلية لتحقيق هذا التحول مع 

س الفئات متالعمل على حتسني وتتبع تلك اجلمعيات حىت ال 
 .وشكرا ،املستضعفة

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة السيد النائب يف 

 .إطار التعقيب، تفضلوا
 :دالويعبد اهلل عب النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

السيد الوزير يف اجلواب ديالكم قلتو لنا بأن العجز 
ألن هاد  ؟ولكن ما تطرقناش ملاذا%  82إىل % 2انتقل من 

خرجات باش  ،اجلمعيات زاغت عن أهدافها األساسية
 ،تساعد الضعفاء واملستضعفني ورجعات حباهلا حبال األبناك
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ولكن % 8كريدي ب   يأخذالبنكة باش  املستضعف كيمشي
ما تتعطيهش البنكة تريجع هلاد اجلمعيات اللي تتعطيه الفائدة 

وهذا شيء جيب  ،السيد الوزير% 133حىت % 13ما بني 
زيادة  ،أن يفتح فيه حتقيق ألن هذا خذالن ديال األهداف

دولة على أن هاد اجلمعيات السيد الوزير تتاخد إعانات من ال
 ،كانت هناك باملاليري  2333حىت  2332باملاليري من 

إعانات من البنك  ذخاإعانات من الصندوق الدويل تت ذتتاخ
وهذا ما  ،إعانات من االحتاد األورويب إىل آخره ذتتاخ ،األملاين

ميكناشي نسكتو عليه وتانشوفو بأن جمموعة ديال العائالت 
سدد يو ماقدرش راه تشردات كاين الراجل اللي طلق مرات

كاين اللي   ،كاين اللي غاب على العائلة ديالو  ،الديون ديالو
وهذه مسألة اجتماعية وظاهرة خصنا نوقفو  ،فكر يف االنتحار

ينا هاد اجلمعيات  ذال خيإ .على األسباب دياهلا السيد الوزير
 lesديال% 1و% 2ما بني  ذكان من املفروض أهنا تاخ

intérêts   حاليا ،يال املوظفني دياهلاتسد العجز د باش 
ولكن األغلبية دياهلم ما عندهومش  ،مستخدم 8333 عندها

ما  ،حقوق هذا راه الدور ديال النقابات والدور ديال الدولة
ديال الفائدة أو جتي العامل دياهلا أو % 13ميكنش تتحقق 

احلالة األخرى هو أننا منني  ،ما ختلصشي احلقوق ديالو
ها األرضي هكذا بواحد  ،ات ها األمانةتانشوفو هاد اجلمعي

ولكن هي هداك العنوان الفضفاض  ،تثري االنتباهالعناوين 
احلكومة راه كتحمل املسؤولية  ،والرباق ال عالقة له باملضمون

 ،ال خالت هاد الوضعية كما هي عليه السيد الوزيريدياهلا إ
 هبأنعرفه عندو عزمية قوية أن السيد الوزير كما أوأنا متأكد ب

 ،تصدى هلاذ الظاهرة ألهنا شردات جمموعة ديال العائالتي
من  % 22تناخذوا اإلحصاء حيث  لعياالتوكرتا 

وتنقولك السيد  ،املستفيدين من هاد القروض مها عياالت

تنجزات  مليون عملية اللي 32سنوات  3الوزير بأن يف هاد 
 .. .ديال القروض يف

 :السيد رئيس الجلسة 
لكم السيد الوزير يف إطار الرد عن الكلمة  ،شكرا

 .التعقيب
 :االقتصاد والمالية وزيرنزار بركة السيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم على تعقيبه وعلى 

صحيح أن هاد القطاع فهو يعرف  ا،املعطيات اليت جاء هب
 :وبالتايل فاحلكومة ،عدة مشاكل

القانونية للقطاع ستعمل على تقوية املنظومة  :أوال 
قصد ضمان الشفافية وتوضيح وتنظيم املعونات وإرادة 

 ذهن هوتعزيز احلكامة داخل اجلمعيات العاملة به أل ،املخاطر
 ؛من بني املشاكل الكبرية اللي هي مطروحة

وكما ذكرمت كذلك كاين إشكالية  :النقطة الثانية
القرض من واحد اجلمعية  ذحقيقة وهو كان الواحد تياخ

وبالتايل تبني بأن كان  ،يعاود يقتارض من مجعية أخرىو 
العديد من املخاطر اللي كان عندها انعكاسات سلبية على 

 .هاد اجلمعيات
هاد العمل فوبالتايل األمر األول وهو مت إحداث  

هاد  ما يوقعشمركزيات للمخاطر باش أنه يتضمن باش 
وصل  االسرتجاعاليوم  عل أنتالعبات هاد الشيء اللي جال

 ؛وقع واحد التحسن % 22إىل 
النقطة الثانية وهو كذلك متابعة والعمل على ضمان  

تنافسية تلك اجلمعيات وأن يكون هنالك املساعدة الفنية يف 
واملراقبة  ،النظام املعلومايت ،كاحلكامة والتسيري  ،جماالت خمتلفة

 .وشكرا ،الداخلية
 :السيد رئيس الجلسة 
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 االقتصادؤال األخري يف قطاع الس ،شكرا السيد الوزير
واملالية وهو حول أنظمة التقاعد للسادة النواب احملرتمني من 

  واتفضل ،فليتفضل أحد واضعي السؤال االشرتاكي،الفريق 
 .السيد النائب
 :أحمد المهدي مزواري النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،الزمالء والزميالت
باش يطرح هاد السؤال  اكياالشرت يشرف الفريق 

أوال العتبار أساسي ومهم وأنه إصالح  ،حول أنظمة التقاعد
ى اللي رب كالإصالحات  1هاد املوضوع وهاد اجملال من بني 

من طبيعة احلال غادي تقيس مدى مصداقية التعاقد اللي  
وهي كيف ما تتعرفوا إصالح  ،كاين بني احلكومة واملواطنني

وهنا  ،مث إصالح نظام التقاعد ،رييباإلصالح الض ،املقاصة
 أوليعين  ،هذا نقاش اللي بدا هادي مدة طويلة بأنهتنعتابروا 

كذلك يف   ،2333جلنة على املستوى املؤسسي تعمالت سنة 
حد النقاشات داخل جلنة املالية قيل لنا أن الدراسات جاهزة أ

اليوم نسائلكم على القرار  ،وأن السيناريوهات موجودة
هذا  ،حول عزم احلكومة على إصالح أنظمة التقاعد السياسي

موضوع كذلك اللي كنطلبوا فيه كفريق اشرتاكي أنكم تعطيونا 
إعالن رمسي وفعلي عن بداية إصالح أنظمة التقاعد وجدولته 
الزمنية ما دام العمل الدراسي والفكري هو وصل إىل مراحل 

 ،ملغربمث عن الوضعية احلالية ألنظمة التقاعد با ،أساسية
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .لكم الكلمة السيد الوزير ،شكرا السيد النائب

 :االقتصاد والمالية وزيرنزار بركة السيد 
  ،السيد الرئيس المحترم

 ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب  

 االشرتاكيأريد أن أشكر السادة النواب من الفريق 
كما جاء يف تدخل   ،أنظمة التقاعدعلى سؤاهلم اهلام املتعلق ب

السيد النائب احملرتم فانطلقت األشغال اللجنة التقنية منذ 
ن كانت هنالك العديد أينبغي القول يف هاد اإلطار ب ،سنني

الوضع أصبح  أن علمن الرتاكمات يف هاد اجملال اللي ج
املتعلق بالصندوق املغريب  ظامخصوصا بالنسبة للن ،يقلق

خر السنة فسيعرف ألول آهاد السنة يف  أن يثحب ،للتقاعد
وبالتايل فاحلكومة فهي عازمة على  ،مرة هاد الصندوق عجزا

القيام بإصالح مجيع أنظمة التقاعد يف إطار تشاركي مع 
 .النقابات األكثر متثيلية

 ن اللجنة التقنيةأينبغي التذكري ب ،ويف هذا اإلطار 
بوترية سريعة حىت اجتمعت ستة مرات منذ جميء هاد احلكومة 

سيناريوهات اليت سيتم تقدميها إىل اللجنة الوطنية إىل نصل 
ولكن ينبغي  ،فيها تاليت يرتأسها السيد رئيس احلكومة للب

التذكري بأن األمر مستعجل ولكن يف نفس الوقت ينبغي أن 
يكون هنالك نوع من التوافق مع املركزيات األكثر متثيلية حىت 

 :إىلنصل إىل إصالح يهدف 
 ؛أوال ضمان الدميومة -
أن يكون كذلك حتسني اخلدمات املقدمة من طرف  

 ؛صناديق التقاعد
وأن يكون هناك نوع من التضامن بني الفئات  

 .وشكرا ،املشرتكة يف هذه الصناديق
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب يف إطار 
 .التعقيب

 :دي مزواريأحمد اله السيد النائب
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سمح يل السيد الوزير ولكن ما يشكرا،أنا يف احلقيقة 
 ،لقيتش جواب عملي على هاد األسئلة احملددة اللي طرحت

شي كيدخلنا يف واحد املسار جديد ديال ال كن هادميو 
شي بالتوافق وبواحد املسلسل طويل ال االنتظارية ألنه ربط هاد

سؤال   ولكن أنا بغيت كذلك نعطي ،لق مشكلخيكن مي
خصوصا  ؟شنو غتكون كلفة هاد اإلصالحآ ،كريبطنا مبا سبق

 ،لينا داخل جلنة املالية أنه كاين بعض السيناريوهات مأنه قلت
ديال اإلحالة  نحنا بغينا نعرف الكلفة واش غادي مت رفع الس

واش غيتم الرفع من النسبة ديال املسامهة يف  ؟على التقاعد
لفة على املستوى االجتماعي شنو غتكون الكآ ؟هاد الصناديق

حنا كذلك املوضوع األساسي  ؟باألساس ديال هاد اإلصالح
 2332عالش طرحناه ألن عرفنا غيوقع عجز مايل يف هناية 

هو منشيو  2332واحلل املؤقت اللي غيتعمل به يف هناية 
 réserve   des produitsجنيبو الفلوس من واحد 

financier  حنا كنعترب هاد  ،شكلكن نعاجلو هاد املميباش
مث املوضوع ديال  ،موضوع كيطلب تدخل عاجل ،ضوعو امل

هذا موضوع اللي تيهم مئات  أساسي، ألن اجلدولة موضوع
 .وشكرا ،اآلالف من العائالت املغربية

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا يف إطار 

 .الرد على التعقيب
 :االقتصاد والمالية يروز نزار بركة السيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
ينبغي هنا نذكر  ،شكرا السيد النائب على تدخله 

 ،بأن حنن كحكومة قررنا أن ندخل يف إطار حكامة تشاركية
ينبغي التذكري كذلك يف هاد  ،هذا هو املنهج الذي نشتغل فيه

 ،اإلطار بأن هاد العمل فهو عمل ينبغي أن يتم التمعن فيه
هو ليس ينبغي السؤال احلقيق املطروح وهو ما الكلفة ف

هل سنضغط على القدرة الشرائية  ،االختيار الذي سنقوم به
للمتقاعدين وللموظفني؟ وهذا ما جاء يف تدخل من سبقكم 

أم سنعمل على أن يتم احلفاظ على هاد القدرة  ،يف هذا
الشرائية مع املسامهة أكثر من خالل رفع مستوى أو سن 

الوظيفة العمومية إىل سن أكرب؟ هذا هو السؤال  العمل داخل
شاء اهلل سنتخذ فيه القرار  الكبري املطروح علينا وهذا إن

 .وشكرا، املناسب يف وقته
 :السيد رئيس الجلسة

بامسكم مجيعا أشكر السيد الوزير  شكرا السيد الوزير،
وننتقل اآلن إىل القطاع  ،على حسن مسامهته يف هذه اجللسة

هو قطاع التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين املوايل و 
بسؤال آين عن املصري اجملهول لطلبة بعض املؤسسات  ،األطر

التعليمية اخلاصة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
فليتفضل أحد واضعي السؤال،  ،التجمع الوطين لألحرار

 .تفضلوا السيد النائب
 :اهلل وديع بنعبد النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
من الزمن واحلكومات املتعاقبة تقوم  ينمنذ عقد

مبجهودات هامة من أجل دعم التعليم العايل اخلصوصي نظرا 
نب للدور اهلام اللي كيقوم به هاد التعليم اخلصوصي إىل جا

الدولة من أجل التكوين أيضا فئات عريضة ديال الشباب 
 .او مع متطلبات سوق الشغلز مها كيتوا اللي

السيد الوزير، اليوم احنا أمام واحد الظاهرة متنامية 
ظاهرة خطرية تيمكن تضرب عرض احلائط كل هاذ اجملهودات 
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ظاهرة تتوضع  ،اللي قامت هبا الدولة منذ عقدين من الزمن
ة ديال التعليم اخلصوصي بني قوسني، ظاهرة تيمكن صداقيامل
ف بالعزمية واإلرادة ديال واحد العدد ديال الطلبة ديالنا صتع

هاذ الظاهرة تكمن يف تنامي العدد الكبري ديال  ،عرض احلائط
املؤسسات التعليمية يف السنوات األخرية اللي مبجرد ما تتاخذ 

إىل آخره بأنه إشهار بترخيص إداري إال وتتقوم بإعالن و 
تتسلم الشواهد معرتف هبا من طرف الدولة وشواهد توازي 
املؤسسات اخلاصة اللي هي مرموقة وهذا تغليط يف بعض 

يال كان فعال تغليط وحددتو بأنه كاين إاألحيان، تغليط و 
ل ءونتسا ،هذا تيتعترب من باب النصب واالحتيال ،تغليط

 ات اللي صبحو عالش احلكومة أمام واحد العدد د املؤسسا
بتظاهرات ماهلا باقي كاين واحد  ايقومو  االطلبة دياهلا تيخرجو 

 ؟السكوت اللي غري مفهوم
نقط ألن الوقت ما  ثالث يف السيد الوزير احملرتم،

 :نقط ثالث ،غيكفينشاي
ما املانع السيد الوزير من إصدار واحد الدليل  :أوال

م اخلصوصي اللي هو شامل ديال مجيع املؤسسات ديال التعلي
والعمومي، مؤسسات وطنية ودولية اللي يكون موضوع رهن 
إشارة مجيع الطلبة ألننا حمتاجني اليوم بالشفافية يف املعالة 

تيوضح ليهم نوعية التكوين  الليديالنا، راه مجيع الطلبة و 
نوعية الشهادات املسلمة واللي تيكون معمم فهاذ الوقت 

دارس العليا خص يكون امل الوقت دبا ديال التسجيالت يف
عندهم ويتوفر لدى اجلميع، تنطلبو منكم السيد الوزير أنكم 

اليوم أمام الرأي العام وأمام الربملان بأنكم غادي  اتلتزمو 
هاذ الدليل واللي غادي يكون تعطيونا األجل فاش  اتصدرو 

 .تصدروهميكن ليكم 
خبصوص الطلبة، الطلبة اللي اليوم مها ضايعني : ثانيا 

كنقرتحو عليكم السيد الوزير أنه ،  لي مها مت التغليط دياهلموال

نعطيوهم واحد التكوين اللي هو ميكن يوصلهم للمعادلة و يتم 
وبالتايل ميكنا نعطيوهم بصفة استثنائية بطبيعة  ،يف التكوين

ميكنا نعطيوهم هباذ التكوين اإلضايف املعادلة د  احلال، واللي
ألنه  ،ما ميشيوشاي ضايعنيالشواهد اللي تسلمات هلم حىت 

سنوات ديال التعليم العايل واحنا كنشوفوهم وساكتني ما 
 .يضيعوش هاذ الطلبة

بربط املسؤولية  الموهو أنه ع: وكنقطة ثالثة  
 الطلبة واللي امها غلطو  شي مؤسسات اللي اباحملاسبة إيال كانو 

غادي خيص  ،عليهم اواحتالو  اعليهم واللي نصبو  امها كذبو 
تم حماسبة هاذ الناس وما يكونشاي تومة تقوم بعملها و احلك

 .التسامح معهم وشكرا عندنا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .لكم الكلمة السيد الوزير، تفضلواشكرا، 
وزير التعليم العالي والبحث لحسن الداودي  السيد 

 :العلمي وتكوين األطر
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 النائب، شكرا للسيد

السيد النائب خياطب احلكومة كأهنا يف عمرها مائة 
راه هاذ الشي جينا لقيناه، آش غانديرو ؟ إذن، ال،   ،عام

كاين مشكل ماشي ما كاينش مشكل، كاين املشكل ألنه 
والد الشعب، كاين مشكل خسمة د السنوات أ ا ضاعو 
كيخلصو وما تقامش بالالزم باش هاذ املدرسة ما   ءواألبا

  .حشتفت
 ،إذن إيال عندك شي حجة على مدارس احنا بغيناها

اآلن ف الفوروم ديال  ،اآلن مدرسة وحدة هي اللي عندنا
الدار البيضاء دايرين جلنة كتبحث لتكون شي مدرسة خاصة  

ألن ال يعقل ال يعقل أن األباء تيأديو  ،كتكذب باإلشهار
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درسة   ما عندمهش شواهد اللي تأدى عليها، هاذ املرياألخ ويف
والوزارة   ،كانت تتدير اهلندسة الداخلية هي املرخص هلا فقط
  فإذا به ،كتعطيها أن هاذ الطلبة مسجلني يف اهلندسة الداخلية
 ،صيبةاملتيدرسوهم اهلندسة املدنية واهلندسة املعمارية هذا هو 

منني جاو األباء تيقولونا هاذ املدرسة غيرتجو الدبلومات ؟ 
ملعمارية ما عندهاش معادلة متايا، ما قلنا ليهم اهلندسة ا

إذن املسؤولية، املسؤولية الكاملة املائة يف املائة  ،رخصناش هلا
 رغم ذلك، رغم ذلك    ،ديال املدرسة

 .الوزارة مابقاتش مكتوفة األيدي
 ،بالنسبة اهلندسة الداخلية احلمد اهلل لقينا حل 

 اهلندسة عندنا مشكل يف ،بالنسبة للهندسة املدنية لقينا حل
ما ، قانونالراه مهندس معماري كتعرف  ،املعمارية كاين قانون

ميكنش جتي املدرسة اللي كتخدم يف إطار القانون تلزم عليها 
 ،اد املدرسةهلدخل طلبة اللي ماكانوش عندهم احلق للولوج وت

 ،يف املعدل 38لنفرتض مثال ولوج املدرسة للهندسة املعمارية 
عندو  غدا حتطو حدا اللي ،ملعدلديال ا 33واحد دخل ب 

إذا  ،فلوسلا ما عاندوش ذفلوس وهلا عندو ذألن ه، 38
ميضيعش كلهم   كيفاش هاد الشباب   واكنبحثو  وااآلن كنقلب

ال  يإ ،فوق الوزير فوق أي واحد ،ولكن القانون فوقنا ،والدناأ
 .شكرا. منا خنرقوا القانون ما نعرف صايف واكتطلب

 :السيد رئيس الجلسة
وفيما يلي سؤاالن هلما وحدة  ،شكرا السيد الوزير

 .ويتعلق األمر من فضلكم ،املوضوع
فيما يلي سؤاالن هلما وحدة املوضوع ويتعلق األمر  

لذا أقرتح على  ،بالدراسة بسلكي املاسرت واملاسرت املتخصص
السيدات والسادة النواب احملرتمني طرحهما دفعة واحدة ليناال 

 .السيد الوزير جوبا موحدا من لدن

السؤال األول آين للسيدة والسادة النواب احملرتمني 
فليتفضل أحد واضعي السؤال  ،من فريق العدالة والتنمية

 .تفضلوا السيدة النائبة، مشكورا
 :سعاد بولعيش ةالسيد النائبة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
  نيين،السيدات والسادة البرلما

خلفت املذكرة الصادرة عن وزارتكم  ،السيد الوزير
يف شأن ولوج مسالك املاسرت  2332مارس  33بتاريخ 

 ،املتخصص عدة ردود فعل وختوفات خاصة بالنسبة للموظفني
حيث اعتربوه إجهازا على حقهم يف استكمال تكوينهم هبذه 

لنسجل معهم السيد الوزير تساؤالت ملحة وآنية  ،املسالك
واملؤدى  املستمرن مصري املاسرت املندرج يف إطار التكوين ع

ومدى  اعنه وعن طبيعة وقيمة هذه الشواهد احملصل عليه
الوزير عن  السيدبعة سلك الدكتوراه، لذا نسألكم امساحها ملت

هبا من أجل تطوير  من القياو التدابري واإلجراءات اليت تعتزم
رات املخجلة واخلطرية ثغنظام املاسرت ومعاجلة االختالالت وال

نذكر منها حسب ما يروج يف األوساط  ؟اليت يعاين منها
 .وشكرا.الطالبية احملسوبية والزبونية والرشوة إىل غريه

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائبة، السؤال الثاين وهو آين كذلك 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي، 

 .السيد النائب فلتفضل
 : محمد العربي احنين النائب السيد

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 األخوات واإلخوان النواب المحترمين،
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أصدرمت السيد الوزير احملرتم مذكرة موجهة إىل رؤساء 
ن ولوج سلكي أيف ش 2332بريل أ 33اجلامعات بتاريخ 

تكون هذا  نأاملاسرت واملاسرت املتخصص واليت تتضمن ما يفيد 
ويتم فقط قبول الطلبة املتفرغني بشكل   ،التكوينات جمانية

وهو ما نعتربه متناقضا  ،كامل يف إشارة ضمنية ملنع املوظفني
وقد اعترب الكثري من  ،مع املبادئ الدستورية يف هذا الباب

ففي  ،املوظفات واملوظفني هذا القرار حيفا وإجحافا يف حقهم
الفئة تتوقع منكم السيد الوزير  الوقت الذي كانت فيه هذه

حث اجلامعات على السماح هلم مبتابعة الدراسة اجلامعية إىل 
فقد فوجئ املوظفون مبضمون هذه املذكرة اليت  ،جانب الطلبة

مع مراسالت ومذكرات وزارية سابقة من بينها رسالة تتناقض 
 2332غشت  32بتاريخ  3883الوزير األول حتت رقم 

 .الدراسة اجلامعية موظفني مبتابعةبشأن الرتخيص لل
نسائلكم السيد الوزير احملرتم عما تنوون اختاذه  ،لذا 

وبالتايل السماح  ،من إجراءات وتدابري لتصحيح الوضع
خصوصا  ،للموظفات واملوظفني مبتابعة دراساهتم العليا

وشكرا السيد الوزير وإننا  ؟بسلكي املاسرت واملاسرت املتخصص
 .هلذه الفئة ننوي فيكم اخلري

 :السيد رئيس الجلسة 
جواب السيد الوزير، تفضلوا يف  شكرا السيد النائب،

 .حدود ست دقائق
وزير التعليم العالي والبحث لحسن الداودي  السيد 

 :العلمي وتكوين األطر
 شكرا السيد الرئيس،

هذا هو النوع ديال األسئلة اآلنية ألن فعال هلا طابع 
ا أن البعض يريد تسييس اجلانب ولكن أنا متأسف جد ،آين

نريد  ،العلمي، اجلانب العلمي ال خيضع ملنطق التسييس

جامعة يف املستوى، نريد ماسرت يف املستوى، نريد طالب يف 
 .إمجاع األمة هاملستوى هذا في

 ،إذن اجلامعة ماشي بالصة ديال توزيع الدبلومات 
ان إيال ك ،هي جمال للتحصيل الشرط للتسجيل يف املاسرت

 ،اإلدارة ديالو وكيجتاز االمتحان يالموظف تيجيب رخصة د
ملي الواحد كيجتاز االمتحان ما بقاشي فرق هذا موظف أو 
ذاك ماشي موظف، األستاذ ما تيعرفش هذا موظف وال 

عمرنا ما تكلمنا هذا  ،ماشي موظف، اإلدارة فقط الرتخيص
 ،ثاين نفس الشيءال وداوإمنا ع ،موظف هذا ماشي موظف

هاذ  إما ما باغيينش نطبق القانون يفو ما باغني نطبق القانون إ
 .البالد

اآلن دفرت املواصفات البيداغوجية تشري إىل إلزامية  
ال موظف وال  ابل ومينع على كل طالب مل ي تنقولو  ،احلضور

مينع على كل طالب التغيب أكثر من مرتني  ،ماشي موظف
إيال  ،شي دويلالجتياز االمتحان، هذا القانون وهاذ ال

على اخلصوصيات د املغرب ماشي اخلصوصيات  اكلمو تتن
نعم حنن  ،نغيب وجني ندوز االمتحان، العلم يؤتى وال يأيت

ولكن الطلب هي متشي  ،أمة أطلب العلم من املهد إىل اللحد
املاسرت هو طالب  ألن الطالب ملي تيكون يف ،هي حتضر ،لو

، حمتاجني للدكاترة، احنا حمتاجني للطلبة الباحثني ،باحث
وحىت الدكاترة اللي كاينني ماشي شايطني لو القطاع اخلاص 

يف املائة اللي خص يلتزم هبا ما يبقى حىت  13ظف و التزم و 
إذن باغني التكوين يف  ،هاذو ما شايطينش .الشارع دكتور يف
 .املستوى

إذن اجلانب ديال املوظف وال ماشي موظف ما  
النوايا  االلي طرحو  ،ط املوظفنيتيغل امطروحش، اللي طرحو 
ألن تنتكلمو على احلضور، احلضور  ،ديالو ماشي نية صاحلة

اإلدارة ملي تتعطي لشي واحد يتسجل خصو  ،ضروري ومؤكد
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وإال األستاذ من بعد تنقولو األساتذة  ،تسمح لو حيضر
مسؤولني على املستوى، ال ، اللي ما تيحضرش ضروري يكون 

ني ناس يف املستوى، إذن ما ياغمستواه ضعيف، واحنا ب
كاين   ،اجلامعات يف العامل ،حنملوش اجلامعة هاذ املسؤولية

كاين تدريس عن   ،املاسرت والتدريس اللي ضروري احلضور فيه
املغرب ما عندناش اآلن التدريس عن بعد رغم أن  يف ،بعد

خصنا  ،املغرب طة الطلب دياهلا يفاهناك جامعة دولية ح
أما  ؟آشنو املعادلة اللي غتكون عندها ،ملانالرب  ناقشها يفن

املاسرت أقول جمانا ممنوع شي جامعة ختلص  ،عندها احلمد اهلل
على املاسرت، وإال غندرس الفقراء نعطيهم وقيتهم وندرس مول 

نا حبال ال اجلامعة  عندها دور و الفلوس ثاين بوحديتو، ويولي
حىت ذاك  ،املاسرت املاسرت جمان، ما خيلص حىت شي واحد يف

وال مازايدش،  eاملاسرت ألن بالعربية املاسرت ما كاين فرق زايد 
كاين اللي   erهو ديال اجلامعة   Masterبالفرنسية كاين 

، ولكن ملي كيكتبوها بالعربية هو ماسرت، كيجيو  eكيزيد 
وما  ،باء كيقول ليك ولدي عندو املاسرت، هو مؤدى عنهاآل

 ذه شهادة جامعية موجودة يفميكنش تكون عندو املعادلة، ه
العامل كلو، متشي لفرنسا كاين شواهد جامعية وكاين شواهد 

ني نأهل التعليم يإذن واش باغ ،وطنية، هاد الشي ماشي مغريب
ين نبداو د الثاني عاو يباملعايري الدولية وال باغ هديالنا، خندمو 

نديرو املزايدات، كنظن ماشي نتهم شي واحد و نقولو 
ولكن أنا شفت ما جيري الكالم اخلطاب خارج  ،باملزايدات

حنا بالنسبة لنا اللي  ،ضد املوظف ما ضد املوظف، واملوظف
اجلامعة مفتوحة، احلضور، كاين اللي باغي دبلوم  ،باغي يقرا

. ولكن ما جييش يطلب املعادلة ،ديال اجلامعة كيخلص عليه
عتمد الدبلوم اللي فيه اخلالص ما فيهش املعادلة، هو دبلوم م

كنفرقو . ديال اجلامعة ما ميكنش من ديال اجلامعة يويل وطين
اللي باغي يقرا . بني الدبلومات الوطنية والدبلومات اجلامعية

اللي باغي الدبلوم باش . اجلامعة كتكونجمال غري يقرا، راه 
فالقطاع  أخرىشي حاجة . تكون عندو معادلة هو املاسرت

ما عندوش معادلة ،  ،اخلاص ما عندوش معادلة، هو معتمد
اللي فيه املعادلة هو ملي تكون شراكة بني الدولة والقطاع 

، واحدشاء اهلل، أنا نعطيكم غري رقم  اخلاص، وهذا هو إن
الطلبة ديالنا اللي كيمشيو للخارج غري كلفة التسجيالت 

اآلن . تسجيلال، غري 2333املليار ديال الدرهم سنة  2.8
د اجلامعات للمغرب يف إطار اهلدف ديالنا هو جنيبو ها

اسبانيا اآلن . الشراكة، ألن مشكل الفيزا مطروح على املغاربة
أورو ،  8333أورو ل  3333دوزات تكاليف التسجيل من 
خيلص غادي يرجع، إذن  يقد شحال من طالب ما غاديش

اجلانب  خصنا حنضرو روسنا فعال باش ينخرط املغرب يف
 يف اامعات ديالنا يكونو واجل ،العلمي ويكون يف املستوى

 .املستوى
شاء  إذن هذا هو املطلب د الشعب غنشتغلوا إن 

هذا موظف أو غري موظف ما عندناش  عن اهلل بغض النظر
 .الفرق، السالم عليكمهاد 

 :السيد رئيس الجلسة
تعقيب ألحد . شكرا السيد الوزير استوفيتم الوقت

 .نميةعن فريق العدالة والت السيدات والسادة النواب
 :رشيد القبيل النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

البد من اإلقرار  ،أوال :أود التأكيد على ما يلي
جيب القطع . خبصوص التكوين املستمر تانزالقابوجود 

وال سيما يف حالة املاسرت الذي ميثل شهادة عليا يرتبط  ،معها
وأيضا ولوج سلك  ،هبا التوظيف والرتقية يف مناصب عليا

الدكتوراه، لكن السيد الوزير املنع ليس هو احلل وعندي حالة 
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اآلن يف طنجة مت منع موظفني من التسجيل، قلت ليس هو 
تؤكد على حق  3.33من القانون  8و 1احلل، املادة 

. التكوين املستمر لنيل الشهادة اجلامعية، وطنية كانت أم حملية
. ن املستمر من موارد اجلامعةجتعل رسوم التكوي 38املادة 

فوق ذلك أكدت التجربة متيزا يف األداء لبعض رواد هذا 
 .التكوين

السيد الوزير احلل يكمن يف إرساء قواعد حكامة  
جديدة للتكوين املستمر جتود شروط الرتخيص والولوج 

 .والتحصني والتقييم
ميكن االستفادة من جتارب دولية  ،ويف هذا الصدد 

أرجو . ذا املضمار قد يضيق الوقت لبسطها اآلنناجحة يف ه
السيد الوزير أن نعمل مجيعا من أجل طمأنة الطالب عموما 

وجتنب حرمان فئة مهمة  ،والطالب املوظف على اخلصوص
من األطر قدمت خدمات جليلة وتقدم خدمات جليلة هلذا 

 .وشكرا ،الوطن
 :السيد رئيس الجلسة

لسيدات األحد  اآلنالكلمة  ،شكرا السيد النائب
تفضلوا السيد  ،والسادة النواب عن فريق التقدم الدميقراطي

 .النائب
  :النائب السيد فؤاد حجير

 ،السيد الرئيس 
 ،السيد الوزير

ا ذهبا يف ه متقدمتاللي نشكركم على التوضيحات 
حتررت ي لالبطبيعة احلال كيالحظ اجلميع الصيغة  املوضوع،

يف  ليهابغينا نشريوا اللي ضات فيها أربعة تناق املذكرةهبا 
كيسمح لي  لات بروح امليثاق الوطين اكنشوفها بد  ،الفريق

 واإلداريةاملالية دياهلا دعم االستقاللية تللجامعات أهنا 
 ذهو بأن كتوصيوا بأن هاكنلق  األخريويف  ،والبيداغوجية

ا يف حد ذاتو كاين ذوه ،التكوينات تكوينات غري مؤدى عنها
وهنا مكنسمحوش للجامعة  ،وع من التناقضفيه واحد الن

 حبكم امليثاق الوطين للرتبية أننا يكون عندها عائدات مالية،
ومن ناحية أخرى أن بالنسبة للتكوين املستمر كيدعم بشكل 

اللي كولوا املوظفني الناس لي تنتضامين التكوين األساسي م
عندهم املدخول ميكن أهنم يسامهوا بصفة تضامنية وخيلصوا 

  تالتكوينا لد العائالت ديااهأن ا التكوينات على أساس ذه
مها يف التكوين األساسي اللي الطلبة  كذلكتنفعوا منها  سكي
وهنا السيد الوزير كنتحدثوا اليوم عن  ،ا بشكل تضامينذوه

سني به املغاربة  االقلق ح ذااملوظفات واملوظفني  ه آالفقلق 
، وتنشوفوا زير أكيدالو  السيد أنتماحىت به سني اكاملني وح

 ...أنه كاين ردود فعل قوية
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد  ،وانتهى الوقت السيد النائب شكرا  
الوزير على حسن مسامهتكم يف هاته اجللسة ، يوجد معنا يف 

ه القاعة وفد عن جلنة اخلارجية للربملان ذهذه اجللسة وهب
اسبة وبامسكم مجيعا ه املنذبرئاسة رئيس اللجنة، هب التنـزاين

 .شكرا لكم  .منرحب هب
قطاع الرتبية الوطنية  ،القطاع املوايل إىلن ننتقل إذ

عن املعايري املعتمدة فيما يتعلق بالتعويضات اخلاصة  بسؤال
برجال التعليم يف املناطق النائية للسادة النواب احملرتمني 

 السيدتفضل  السؤال يفليتفضل أحد وضع، للوحدة التعادلية
 .النائب

  :النائب السيد حسان التابي
 شكرا السيد الرئيس 

 ،السادة الوزراء
  المحترمونالسيدات والسادة النواب 
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ملف التعويضات عن  حولالسيد الوزير احملرتم  ناسؤال
  .خاصة لرجال التعليم ونساء التعليم ،املناطق النائية

رة ه الوزاذتوليكم مسؤولية ه ذمن ،السيد الوزير احملرتم
 ا امللفذعلمنا قيامكم حبل جمموعة من امللفات املرتاكمة، وه

ملف من هؤالء امللفات والذي تقرر  ،اآلن هحنن بصدد الذي
والدي مازال يتأرجح بني  2338أواخر سنة  ذاعتماده من

جلهوية وحىت اإلقليمية ومصا ح وزارة التعليم واالنقابات املركزية 
 .عموميةواملالية والداخلية والوظيفة ال

 اإلضراباتا امللف الذي يعد من بني أهم أسباب ذه
ه املناطق النائية ذاملتكررة اليت خيوضها رجال التعليم هب

  :ة بالتعويضات وهي كالتايلفاملستهد
وفكيك  طاطا وزاكورة وتينغري ،زاكسا الأ ،أقاليم مسارة

هناك هل السيد الوزير لذا، نسائل  .اونفشواحلسيمة وحىت ش
من ه الشرحية ذتنوير هلا امللف املرتاكم ذد يف همن جدي

 كن كان هناإو  ،ين ينتظرون جوابكم بفارغ الصربذملوظفني والا
شكرا السيد ؟ جديد فما هي املعايري اليت اعتمدمت عليها 

 .الوزير 
 :السيد رئيس الجلسة

 ،لكم الكلمة السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 .تفضلوا
 :التربية الوطنية روزي محمد الوفا السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 
 ، المحترمونالسادة النواب 

 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 
وقع  2332هاد املوضوع يتداول يف املغرب من سنة 

واحد القرار باش  2332يف احلوار االجتماعي ديال سنة 
نائية أهنا تستافد الناس اللي مشتاغلني يف املناطق الصعبة وال

من واحد التعويض اللي كيواجه الوجود دياهلا واالشتغال دياهلا 
وتقرر مبا أنه وزارة الرتبية الوطنية ووزارة الصحة  ،يف هاد املناطق

يكونوا األطر دياهلم والعاملني يف هاد الوزارات كيتسافدوا من 
واحد التعويض، تكونت جلنة حكومية وحددت مستوى هاد 

ولكن كان ال بد أن يتحدد اإلطار  ،درهم 833يف  التعويض
شكون هي املنطقة اللي فيها هاد الصفات النائية  ،املرجعي

الولوج إليها صعب، مع األسف الشديد بقى هاد الشي  و 
ملا جات احلكومة احلالية قررت بني أهنا تنفذ مجيع  ،كيتجرجر

ا فيها القرارات ومنذ سنوات مب ،ما تقرر يف احلوار االجتماعي
 ،2333أبريل  28يف احلوار االجتماعي ديال  اختذت اللي 

وقامت وزارة الرتبية الوطنية على مستوى جلنة حضرت فيها 
وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفالحة ووزارة املالية 

حتديد املعايري وتصاوبات مذكرة متعلقة هباد و بتحديد املناطق 
، د الشي لوزارة الداخلية يف شهر فربايراملعايري وبعثنا هبا

بعثنا هباد املذكرة املتعلقة باملعايري على أساس أن  2332
تصدر مذكرة مشرتكة بني السيد وزير الداخلية ووزير الرتبية 

إال أن وزارة الداخلية تتدرس هاد املعايري يف هاد املدة  ،الوطنية
. ال ديالكمهذه اللي فارقة بني الوضع ديال املعايري والسؤ 

اآلن غادي خترج هاد الدورية  ،لذلك هاد الشي كله مهيأ
 . وغيتعاجل هاد املوضوع
 : السيد رئيس الجلسة

 ،شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، هناك تعقيب
  .تفضلوا السيد النائب

 : ميمون عميري النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

 سادة النواب والنائبات المحترمون، زمالئي ال
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نشكركم السيد الوزير على هذه التوضيحات املهمة 
واليت من شأهنا طمأنة رجال ونساء التعليم العاملني باملناطق 

كإقليم زاكورة، إقليم طاطا، تنغري، الراشيدية، ميدلت   ،النائية
إال أنه السيد الوزير جيب عليكم تفعيل هاد الدورية  ،إىل آخره

ألنه راه ال ما درتوا حتفيزات هلاد الناس راه ما غاديش يقريوا 
 2332راه ال يعقل السيد الوزير باش تقولوا من  ،والد الناسأ

وباقي هاد الشي تيتجرجر رمبا العام اجلاي وال كذا ثاين 
راه تنطلبوا منكم السيد الوزير وكنعرفوا اجملهودات  ه،غاتقولو 

 ،فوا العمل اجلبار اللي تتبذلوهاجلبارة اللي تتبذلوها وكنعر 
وكذلك احلكومة كنعرفوا العمل اجلبار اللي كتبذل بغينا منكم 

لتعليم وال يف ا ال يف قطاع ،باش هاد الشي خيرج حليز الوجود
بغيناهم باش يقراو يف  راه األبناء ديالنا راه ،قطاع الصحة

وبغيناهم باش الصحة كذلك راه  ،طاطا ويف زاكورة ويف كلشي
ملعلم اللي كيقري يف زاكورة ماشي حبال اللي كيقري يف ا

راه اهلل جيازيكم   ،سيدي قاسم وال يف شي بالصة أخرى
جيب العناية وجيب . باخلري السيد الوزير جيب العناية هباد الناس

هاد الدورية خترج إىل حيز الوجود باش هاد اإلضرابات على 
يق هلم مجيع باش هاد املطالب، املعلمني جيب حتق احيبسو 

 . املطالب
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل حول تعميم . شكرا السيد النائب، انتهى الوقت
اللغة األمازيغية وإدماجها يف املنظومة الرتبوية للسيدة والسادة 

تفضلوا . النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار
 .السيدة النائبة لكم الكلمة

 :فاطمة شاهو النائبة السيدة
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

سالم اهلل عليكم مجيعا وشكرا لكم وكنتمىن التوفيق 
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شكرا... للجميع 

........  2331من شتمرب .........السيد الوزير احملرتم،
وزارة الرتبية .... .حسب التوجهات السياسية

جزاك اهلل .... الدميقراطية....جزاكم اهلل خبري.....الوطنية
 .خبري

وزارة .....السيد الوزير حسب التوجهات السياسية
يعين لغة ...2331....الرتبية الوطنية

اخلطاب امللكي، .....األساتذة.. اجلامعات........وطنية
قافة املعهد امللكي للث....اخلطاب التارخيي أجدير

لتدريس ......تدريس األمازيغية.....لغة رمسية..... األمازيغية
االجراءات ........األمازيغية...........األمازيغية

 ................املتخذة
 :السيد رئيس الجلسة

من فضلكم جواب السيد الوزير  ،شكرا السيدة النائبة
و نعطيكم نقطة نظام؟ نقط نظام أرجوكم، أذكر يف هذه 

لسة جيب نقط نظام أن تكون يف تسيري اجللسة أو عدم اجل
 .تطبيق مقتضيات النظام الداخلي فقط

 
 

 :عبد القادر الكيحلالنائب السيد 
أفهم  كنشكر السيد الرئيس على هذا التوضيح ولكن

ويف هذا اإلطار حنن كنواب نشكر السيدة . جيدا نقطة نظام
اللغات الرمسية يف النائبة اليت طرحت سؤاال باللغة الوطنية من 

نفهم، أنا كذلك أنت الدستور، لذلك من حقنا كنواب أن  
أمازيغي ولكن ال أفهم األمازيغية والدولة مسؤوليتها تأهيل 

أنا شخصيا قبل ما نسمع اجلواب ألن السيد الوزير . األمازيغية
لذلك أظن . ومشى باللغة العربية ،مشى لو السؤال مكتوب
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وبالتايل اإلشكال  ،هاد السؤالأنه من حقنا كذلك نفهمو 
السيد الرئيس وملكتب جملس النواب يف أنه  عليكممطروح 

 .حيل لنا هاد اإلشكال ونفهمو هاد السؤال
 :السيد رئيس الجلسة

 . تفضلوا السيد الرئيس دائما يف إطار نقط نظامشكرا، 
عبد العزيز العماري رئيس فريق العدالة  النائب السيد 

 :والتنمية
أظن بأن املغاربة عندما صوتوا  لسيد الرئيس،شكرا ا

على الدستور والذي أتى يف الفصل اخلامس على أن اللغة 
األمازيغية كذلك لغة رمسية يف بلدنا، ربط األمر بقانون 

وأنتم السيد الرئيس  ،تنظيمي حيدد الكيفيات ومراحل التنزيل
على مستوى جملس النواب فيما خيص جلنة النظام الداخلي  

من حق السيدة النائبة أن تطرح السؤال باللغة . لنا نقاش كان
األمازيغية، كما أن هناك سيدات وسادة نواب يريدون أن 

هذا األمر  ،طيب ....أسئلة بالريفية وباحلسانية وغريها ايطرحو 
 ،ملا ناقشناه قلنا أن هناك إشكاالت مرتبطة باللوجستيك

انتظار أن يكون هذا بتدبري موضوع الرتمجة، جباهزية اجمللس يف 
فهنا يطرح لنا . القانون التنظيمي صا ح يف كيفية التنزيل

 يف  إشكال السيد الرئيس، هل تريدون منا أن نقدم أسئلة
اجللسات املقبلة هبذه اللغة، أم أنه مبا أن األمر مرتبط بالقانون 

األصل هو أننا متفقون على أهنا لغة رمسية، على  ؟التنظيمي
يف  ما يقال اب ومن حق الوزراء أن يستوعبواأن من حق النو 

أتصور بأن هذا األمر  ،إطار التواصل وحتقيق الدور الرقايب
وإذا كان األمر بأنه تكون  ،ينبغي أن يناقش يف مكتب اجمللس

هناك أسئلة ينبغي ملكتب اجمللس ولكم أن توفروا الوسائل 
 .وشكرا ،للرتمجة الضرورية

 :السيد رئيس الجلسة
 .لسيدة النائبة تفضليا ،شكرا

  :خديجة الرويسي النائبة السيدة
وعن أنين  سروريأوال فهاد نقطة نظام أعرب عن 

لتدخلك باللغة األمازيغية يف قبة الربملان،  اليوم عندما مسعت
املادة اخلامسة  هذا انتصار للغة األمازيغية وانتصار للدستور يف

م جلسة تارخيية أنا كنظن بأن اليوم جملس النواب، اليو ه، من
تسجل للتاريخ وكنقول بأن اليوم كذلك، أن اليوم أنا كنقول 
أن مكتب جملس النواب جيب أن حيقق طوعا ترمجة جلميع 

وأظن بأننا  ،تدخالت النواب والنائبات قبل بدء اجللسة
 .سنبتدئ بالتدخل باللغة األمازيغية

 :السيد رئيس الجلسة
ىل إلرئيس الفريق شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن 

 .الرئيس تفضلوا السيد ،على خاطركم من بعد األستاذة ءجا
شفيق رشادي رئيس فريق التجمع الوطني النائب السيد 

 :لألحرار
 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،
 والسادة النواب، داتالسي

تدخل السيد الرئيس هنائيا، حيث  يعلم ش غنما كنت
فريق التجمع الوطين لألحرار ليس فوق اجلميع أن الفريق وأن 

يريد أن حيرتم القانون، كيفما كان احلال وأن كما  هالقانون وأن
من الدستور  2جاء على لسان السيد الرئيس احملرتم، الفصل 

واللغة األمازيغية حىت  ،فهو فعال فصل واضح وأن اللغة العربية
ها لغة هي لغة رمسية وجب متكينها من القيام بوظيفتها بصفت

 وأننا ،وباعتبارها رصيدا مشرتكا جلميع املغاربة ،رمسية للدولة
فالسيدة النائبة احملرتمة عطات  ،لسة دستوريةاجلداخل واحد 

السؤال مكتوب باللغة العربية رغم أهنا كتبته أيضا باحلروف 
فعلى اجمللس احملرتم أن يوفر الوسائل لتتبع األسئلة  ،األمازيغية
هي لغة دستورية لغة جلميع راه ا يف احلقيقة وهن ،األمازيغية
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وما  ،املغاربة ما كاين الش نبقاو نتزايدوا على هاد اللغة هذه
 . وشكرا السيد الرئيس ،نعطيوش الدروس ألنفسنا

 : السيد رئيس الجلسة
 ،شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة

 . السيدة فاطنة الكحيل تفضلي أستاذة
 : بة السيدة فاطنة الكحيلالنائ

شكرا السيد الرئيس، اليوم حقيقة وضعنا أمام حمك 
تأهيل املؤسسات لتنفيذ مقتضيات الدستور اجلديد أال وهي 
توفري اآلليات واللوجيستيك حىت يتمكن اجلميع من التعامل 
باللغتني الرمسيتني للبالد كما صوت على ذلك املغاربة بنسبة 

د الوزير كينظم جملس النواب حصة عالية جدا، اليوم السي
وعدد كبري من املغاربة كيتبعوا  ،األسئلة الشفوية دستوريا

األسئلة وتيتبعوا النواب والنائبات أشنو غيقولوا على الدوائر 
 .دياهلم وأشنا هي اهلموم اللي غاينقلوا للقبة احملرتمة

لكن  ،السيدة النائبة احملرتمة تشرفت بطرح السؤال 
شنو قالت أة من النواب والنائبات ما فهموهاش جمموعة كبري 

واللي أكثر من هذا الناس اللي احنا كنوبوا عليهم واحنا  
كنسميوا راسنا وكيسميونا الناس نواب ونائبات األمة ما 

شنو قالت، اليوم خصنا نشتاغلوا كيف ميكن أن أفهمومهاش 
وخاصة نائبات  ،يفهم اجلميع ماذا يقول اجلميع وللجميع

وحنن يف  ،ب األمة ألن هذا أمر وافقنا وصادقنا عليهونوا
الفريق احلركي نطالب جملس النواب أن يأخذ املبادرة ويلتزم 

 . شكرا السيد الرئيس  ،بتطبيق مقتضيات الدستور اجلديد
 : السيد رئيس الجلسة

سيد للشكرا السيدة النائبة كاين هناك طلب الكلمة 
راه كلشي . السيد الرئيسحسن ومن بعد النائب احملرتم السي 
  .نقط نظام، من بعد

 :سن طارقح النائب السيد

شكرا السيد الرئيس، نعترب يف الفريق االشرتاكي بأن 
 ،هذه اجللسة سيكون هلا ما بعدها يف تاريخ الربملان املغريب

ونعترب بأن هذه اجللسة بكل املقاييس جلسة تارخيية يف إطار 
صوت عليها املغاربة، الوثيقة تنزيل الوثيقة الدستورية اليت 

الدستورية اليت حسمت جدال طال أكثر من أربعة عقود حول 
الوضعية الدستورية والقانونية للغة األمازيغية، حنن نتحدث أوال 

حنن نتحدث عن  ،عن اللغة معيارية ال عالقة هلا باللهجات
هناك مؤسسة علمية هي املعهد امللكي تقوم  ،لغة أمازيغية

ويلها إل لغة معيارية بكل املعايري اللسنية واللغوية بوظيفة حت
املعروفة يف هذا األمر، حنن أمام وثيقة دستورية واضحة تعترب 

اللغة العربية واللغة  ،بأن بالدنا تتوفر على لغتني رمسيتني
األمازيغية، احلكومة مل تنتظر صدور القانون التنظيمي املتعلق 

ادة اخلامسة من الدستور إحدى باللغة األمازيغية لكي تعترب امل
مرجعيات إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بوسائل اإلعالم 
العمومية، احلكومة اعتربت بأن هاد املادة الدستورية  تكفي 

 أربعةالعمومي طيلة  مإلدخال بعد التعدد اللغوي على اإلعال
دساتري وحنن ننتظر صدور قانون تنظيمي  مخسعقود وطيلة 
ولكن اإلدارة والقضاء والنقابات واحلكومة  ،ابمتعلق باإلضر 

انتظار القانون التنظيمي ال  ،الكل كان يقر باحلق يف اإلضراب
تنخرط  أنوهذه املؤسسة اليوم عليها  ،يعين تأجيل هذا احلق

تنزل  أنهذه املؤسسة عليها  ،يف تنزيل هذه املادة اخلامسة
وعلى املكتب  ،مسيةالتعدد اللغوي واعتبار اللغة األمازيغية لغة ر 

يتخذ وأن يتحمل مسؤوليته يف اختاذ التدابري الضرورية  أن
 .إلعمال هذا احلق

لكن بإمكان  ،الداخلي ظامطبعا هناك مدخل الن 
مكتب جملس النواب أن يبت يف هذا األمر بواسطة إجراءات 

نؤكد وحنيي السيدة النائبة  ونعترب بأن هذه  ،وقرارات واضحة
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ون هلا ما بعدها يف باب إحقاق وإعطاء اجللسة جلسة سيك
 .وشكرا ،املكانة الدستورية اليت تستحقها اللغة األمازيغية

 :السيد رئيس الجلسة 
تفضلوا السيد الرئيس لكم  ،شكرا السيد النائب

 .الكلمة
 :رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،يدات والسادة النواب المحترمونالس
نائبات ونواب األمة يطالبون اليوم بتسريع تنزيل 

 ،الدستور على مستوى املادة اخلامسة ما يتعلق باألمازيغية
سابقة بكل  اتمطالبة صرحية وواضحة عربنا عنها يف مناسب

وقلنا ما املانع من البدء من تنزيل هذا  ،إحلاح وبكل إصرار
ي على مستوى جملس النواب وتوفري بنيات املقتضى الدستور 

 2انتظار القانون التنظيمي قد يدوم  ،الرتمجة داخل قبة اجمللس
سنوات ألن الدستور وضع آجال هناية الوالية التشريعية من 

 .جل تنزيل القوانني التنظيميةأ
 ،اليوم كما تفضل السيد النائب ،السيد الرئيس 

ن أبعضهم البعض و  النائبات والنواب حمتاجون إىل فهم
ولكن هذه اجللسة  ،يتواصلوا باللغتني الرمسيتني للبالد

واجللسات العامة جمللس النواب تنقل إىل عموم املواطنات 
يفهموا ما يروج  أنمن حق املواطنات واملواطنني  ،واملواطنني

من حق املواطنات واملواطنني الذين ال  ،داخل جملس النواب
ة أن يفهموا أيضا األسئلة والقضايا اليت يتواصلون إال باألمازيغي

 .تطرح مبجلس النواب
تنقلوا هذا  أننناشدكم السيد الرئيس  ،وبالتايل

املطلب امللحاح إىل مكتب اجمللس حىت يتخذ قراراته بشكل 

وننزل املادة اخلامسة  ،مستعجل من أجل توفري بنيات الرتمجة
 .شكرا ،من الدستور

 :السيد رئيس الجلسة 
جوج  كاين اهلل جيازيكم خبري   ،لسيد الرئيسشكرا ا

يكون على حساب غ راهشي الكيظهريل رحبا للوقت هاد 
اهلل جيازيكم خبري اآلن كلشي ما شي بنفس  ،األسئلة الشفوية

 ،التوجه الرسالة ديالكم وصلت ستبلغ إىل مكتب اجمللس
جل إعداد اآلليات أمن  ،وغيداول فيها وغيناقشها

 .صلية بني مجيع املواطننياللوجيستيكية التوا
اهلل جيازيكم خبري راه  ،إذن كاين السيد النائب تفضل 

تفضل  ،كل فريق راه تكلم اهلل جيازيكم خبري  ،عندنا أسئلة
 .السيد النائب
 :مولود بركايو النائب السيد

السيد الرئيس، احنا تنشكروا السيدة النائبة ألهنا 
ولكن احنا  ،اجللسة دارت يف احلقيقة جابت واحد اجلديد هلاد

اللي كنطالبوا السيد الرئيس مستقبال وهو أن التلفزة خاص 
خاص الدولة توفر الوسائل  ،يكون واحد النقل مباشر مستقبال

اللوجيستيكية والنقل املباشر باللغة األمازيغية باش يكون واحد 
كاين واحد االنتظار اللي فعال   ،...تقريبا احنا خرقنا ،التوازن

ألمازيغ ألن السكان اللي صوتوا علينا سكان أمازيغ سكان اال
ال تتهضر ما عارفش إيحىت  ،ما تيعرفوشاي يتكلموا أش تتقول

 ،احنا مع الدستور ،القانون مع مناسبة احنا هآش قليت، هذ
مكاين مشكل ولكن خاص  وقته ووالقانون التنظيمي راه خص

 . الرئيسشكرا السيد  ،احلكومة جتيبوا لنا يف أقرب وقت ممكن
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب، أرجو من السيدات والسادة 
 ،أرجوكم راه عندنا أسئلة ،النواب احملرتمني، كل الفرق تدخلت

خل الفريق ديالكم دكل الفرق راه ت  ،أرجوكم سأقف هنا
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ما ميكنش  ،ال ما ميكنش ،تدخل الفريق ،السيد النائب احملرتم
أرجوكم السيد  ،الوزير لكم الكلمة السيد ،األسئلة ،أبدا

 .تفضلوا السيد الوزير. النائب
العالقات مع البرلمان  وزيرالحبيب الشوباني السيد 

 :والمجتمع المدني
شكرا السيد الرئيس، ال بد يف هذه املناسبة أن تكون 

 :للحكومة كلمتها يف أمرين أساسيني
حنن نعي جيدا أن النقاش املهم  ،ألمر األولا 

ارخيي الذي دار اليوم يف شقه التنظيمي والتدبريي متعلق والت
نؤكد على أن احلكومة أيضا يف  ،ويف هذا اإلطار .باجمللس

أيضا الرغبة يف عندنا شاء اهلل ستكون  قابل األيام القريبة إن
وبالتايل  ،أسئلة السادة الربملانيني باللغة األمازيغية عنأن جنيب 

التعجيل باجلوانب اللوجيستيكية حنن نؤكد على أولوية وأمهية 
إىل آخره، يف الشق الدستوري املتعلق بتفعيل الدستور وإخراج 

أريد أن أطلع الرأي  ،القانون التنظيمي املتعلق باللغة األمازيغية
العام والسادة الربملانيني بأن احلكومة تضع اآلن اللمسات 
األخرية على املخطط التشريعي الذي سيعرض وستكون فيه 

وسيكون لنا القانون  ،ولة لكل الرتسانة القانونيةدلربجمة واجلا
 التنظيمي العتباراته امللحة األولوية يف صدارة هذا الربنامج إن

 . شاء اهلل شكرا لكم
 : السيد رئيس الجلسة

واآلن الكلمة  ،شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات
 . فليتفضل ،للسيد الوزير لإلجابة على السؤال

 :ربية الوطنيةالت وزير محمد الوفا يدلسا
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اللة فاطمة، ...............
-2331التعليم ديال األمازيغية بدا يف سنة  

ووصل اآلن ل  ،مؤسسة 138وبدا املوضوع ب  2333

ألف أستاذ  33وكونات وزارة الرتبية الوطنية  ،مؤسسة 3333
وكونات كذلك وزارة الرتبية  ،غيةوأستاذة يف مادة اللغة األمازي

 ،مفتش ومفتشة لتتبع وتأطري مادة األمازيغية 133الوطنية 
أستاذ وأستاذة كمكونني مبراكز تكوين  82وتكون كذلك 

وتألفات الكتب املدرسية من السنة  ،أساتذة التعليم االبتدائي
وكنخربكم بأنه الكتب ديالنا  ،التحضريية إىل السنة السادسة

الكتب املدرسية اللي تنجزات باللغة األمازيغية يف من أجود 
وأنا عاد شفت كتب مدرسية  ،املنظومة الرتبوية يف املنطقة
ديال % 32اليوم وصل  ،منا ةديال املنظومة الرتبوية قريب

من جمموع % 32 ،التالميذ والتلميذات اللي تكونوا يف املادة
ي واللي تكونوا أسرة التالميذ والتلميذات املسجلني يف االبتدائ

وه متاخنغأي يف هاد املوسم الدراسي  ،يف مادة اللغة األمازيغية
ألف تلميذ وتلميذة اللي تعلموا اللغة األمازيغية يف  232ب 

طبيعة احلال كاين هناك ب .مؤسسة وزارة الرتبية الوطنية
األمازيغية يف مؤسسة التعليم العايل وهي على املستوى 

توجه لزميلي وزير التعليم ي سؤال خصوالولكن  ،البحث
كذلك جددنا االتفاقية مع املعهد امللكي وأنا   ،العايل

 ،غانسلمها للسيد الرئيس باش توزع على السادة النواب
باش نضبط  2332أبريل  8وقعناها يف  التشاركيةتفاقية اال

املوضوع ديال التدريس اللغة األمازيغية بالنسبة للموسم 
 . 2331-2332الدراسي املقبل 
جمهود كبري اآلن يف  االدولة وأقول الدولة داير  ،لذلك

نشر اللغة األمازيغية وهذا بارز يف الدور اللي قامي به املعهد 
وحنا يف وزارة التعليم ملتزمني  ،امللكي للغة األمازيغية

 .وشكرا.مبقتضيات الدستور ومتقدمني يف هاد الباب هذا
 :السيد رئيس الجلسة

هناك تعقيب يف بعض الثواين  ،شكرا السيد الوزير
 .على ما أظن، مازال الوقت تفضل
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 :فاطمة شاهو السيدة النائبة
 2333-2331...."...." ..... الرئيسشكرا السيد 

.......................................الباكلوريا........
..................................................... 

 :ةالسيد رئيس الجلس
شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، السيد الوزير شكرا 

وننتقل اآلن إىل  ،على مسامهتكم يف هذه اجللسة انتهى الوقت
القطاع املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة بسؤال عن 
عدم استفادة ذوي حقوق الزوجة من املعاش بعد وفاهتا 

نواب احملرتمني وتوحيد مسطرة االستحقاق للسيدات والسادة ال
من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة 

 .النائبة احملرتمة
 :فتيحة البقالي السيدة النائبة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الوزير،

 السادة الوزراء،ة و السيد
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 شوية ديال اهلدوء ألن من حقنا -،كما هو معلوم
كما هو معلوم السيد الوزير تتصدر املرأة -نسمعوا لبعضياتنا

املغربية خمتلف اإلدارات حيث تشتغل بكفاءة ونزاهة 
معهودتني يف خمتلف القطاعات وتؤدي مستحقاهتا جلميع 

إال أنه  ،صناديق التقاعد مبا فيها القطاع العام والقطاع اخلاص
 ،لة الوفاة دياهلااملوظفة يف حا ،هادي راه حالة شاذة تنعيشهاو 

ذوي احلقوق حيرمون من املعاش إن مل أقل كيكون هناك 
جمموعة من التالعبات باش أهنا حترم من أن هاد املبالغ اليت 

مع العلم أن النساء  ،تقتطع شهريا ال تصل لذوي احلقوق
معيالت إما  ،يكن معيالت سواء يف القطاع العام أو اخلاص

اصة يف حالة تعذر الزوج والعجز خ ،األبناء دياهلم آلبائهم أو

فهاد الوضعية السيد الوزير يعين مل تعد مستصاغة أمام  ،ديالو
الضمانات اليت ضمنها الدستور من أجل حتقيق املساواة بني 

الزوج والعجز ديالو  تعذرخاصة يف حالة . الرجل واملرأة يف كل
اغة أمام صفهاد الوضعية السيد الوزير يعين مل تعد مست

جل حتقيق املساواة بني أنات اليت ضمنها الدستور من الضما
 ،الرجل واملرأة يف كل اجملاالت مبا فيها قطاع الوظيفة العمومية

ما يدفعنا للتساؤل السيد الوزير عن األسباب وراء هاد التعتيم 
شنو أأو احلرمان لذوي حقوق الزوجة من املعاش بعد وفاهتا و 

لذوي  االستفادةضمن هي اإلجراءات املتخذة إلجياد حل ي
 .شكرا االستحقاق؟احلقوق وتوحيد مسطرة 
 :السيد رئيس الجلسة 

اهلدوء اهلل جيازيكم ديال  اشكرا السيدة النائبة شوي
 ،اهلدوءديال  ااإلخوان املصورين اهلل جيازيكم خبري شوي ،خبري

 .تفضلوا لكم الكلمة، السيد الوزير
بالوظيفة الوزير المكلف  كروجالعبد العظيم  السيد

 :العمومية وتحديث اإلدارة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،السيد الرئيس المحترم

 ،  السيدات والسادة النواب  
بداية أشكر السيدة النائبة على هاد السؤال اللي هو  

اللي كيحدث  83اللي بغيت أوال نذكر بالقانون ديال  ،مهم
املقتضيات كينظم كل هو اللي  اللي و نظام املعاشات املدنية 

يعين املوظفة اللي من املعاش  ،اخلاصة باستفادة ذوي احلقوق
ومن طبيعة احلال هاد النظام أو هاد القانون   ،بعد الوفاة دياهلا

أن ذوي احلقوق يقدروا يستافدوا من املعاش   على كينص
وظفة يعين مدة املبغض النظر على املدة الزمنية اللي كانت 

اللي بغيت نقول  ،بب الوفاة دياهلاو سأاخلدمات اللي قضاهتا 
 :حاالت ثالثوهو هناك 
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احلالة  ،احلالة اللي من بعد الوفاة ديال املوظفة :أوال 
كياخدوا   اليتامى فاألوالد ،هي أن هناك زوج وأوالد  األوىل

 ،من املعاش % 23والزوج كياخد كذلك  ،من املعاش 23%
 ولكن ،سنة83حىت كيوصل  % 23ولكن الزوج كياخد 

كان الزوج عندو واحد العجز اللي   اليهناك استثناء إ
املعاش مباشرة يعين  هداك يتقاضىمكيخليهش خيدم فيقدر 

 .املتوفاةشهر من بعد الوفاة ديال املوظفة 
ما عاود تزوج إكان الزوج   اليوهي إ :احلالة الثانية 

ولكن  ،فأوتوماتيكيا احلق ديالو كيسقط ،مرة ثانية أو توىف
تياخدو املعاش بنسبة و ا تياخدوا داك احلق اليتامى مه

333%. 
كانت هاديك   الياللي كاينة هي إ :احلالة الثالثة 

طار العمل وكتنجز عمل اللي هو  إاملوظفة اللي توفاة يف 
فهداك املعاش األبوين دياهلا  ،كتخاطر حبياهتا الشخصية

فهادو مها اخلصوصيات  .بطبيعة احلال ،يقدروا يستافدو منو
فذوي احلقوق   ،هاد القانون فكيف ما قدمت لكم ديال

كيستافدو من املعاش ديال املوظفة وهذا من طبيعة احلال 
 .مقتضيات قانونية

حاليا كاين  :نعطيكم  بعض اإلحصائيات بغيت
هم عدد األزواج  2338وهناك  ،موظفة اللي توفاة 1828

 ،سنة 83األرامل اللي كيستافدو من املعاش بعد بلوغهم 
 . ...ن كذلكوكاي

 :السيد رئيس الجلسة 
السيدة النائبة  ،انتهى الوقت السيد الوزير آسف

 .هناك تعقيب تفضلوا
 :فتيحة البقالي النائبة السيدة

معرفناشي هاد القانون هذا اللي كاين يعين شكون 
ألن حنا كنساء كنشتاغلوا   ،مها هاد الناس اللي كيستافدو منو

كتجينا شكايات متعددة   ،ةكنقابيات وكحركة نسائية مغربي
اللي مستافدوشي من احلقوق ديال  ،عائالت، من طرف نساء

وعندنا  ،إما البنت دياهلم وعندنا حاالت يف آسفي متعددة
 ،من اكادير ،من سيدي سليمان، شكايات من سيدي قاسم

اللي  ،فهادي كلها مناطق عندنا فيها شكايات ،من وملاس
عطيه لينا وخمصش يكون ألوزير بغينا النص السيد اأنه نتمناو 

 ،هحبذافري تبعت اجلواب ديالك  ألنه...فيه استثناء وتكون فيه
خاص حق  ،ما تقدرش ما خصهاش تكونو إذن هديك تقدر 

عطيته أنا أ ،اقتطاع ،هداك حق يعين أمانة موضوعة ،يتعطى
 ،شهريا للدولة باش أنا ملي تنتوىف الدولة تتعطيه لذوي احلقوق

هذه هي املساواة هذا هو  ،الشرط تديرت هاماشي من حق
 ناالتفعيل احلقيقي ديال أن وه اهذ ،إرجاع احلق لذوي احلقوق

. يأخذه ونرتباو على  واحد الرتبية اللي عنده شي حق خص
ألف موظفة رمسية باإلضافة  333فإذن هاد العدد ديال 

للعامالت اللي كنوجهو هلم حتية من الفريق االستقاليل مبناسبة 
كنتمناو أنه يوقع انفراج على هاد املادة وتطبق   ،ح مايفات

ألجندة لذوي احلقوق ألن اجملال اخلامس بالنسبة ريها لفاحبذ
 .....احلقوقية

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، السؤال املوايل 
دائما يف نفس القطاع حول حماربة الرشوة والفساد للسيدات 

فليتفضل أحد  الفريق االشرتاكي،اب احملرتمني من والسادة النو 
  .تفضلوا  السيد النائب ،واضعي السؤال
 :محمد ماللالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 
 والنائبات المحترمات،  المحترمونالسادة النواب 
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اجملهودات املبذولة بشأن حماربة الفساد مل ترق  رغم
عات والطموحات يف هذا اجملال الذي اعترب النتائج إىل التطل

علما أنه مت تعزيز آليات حماربة  ،من أولويات العمل احلكومي
الرشوة جبهاز وطين هادف إىل ضرورة إعطاء حركية جديدة 

وطنية حملاربة  إسرتاتيجيةهلذا الورش احليوي من خالل بلورة 
سيخ بغاية دعم شفافية  املرفق العمومي وتر  ،الرشوة والفساد

  ،قيمها ودعم النزاهة وتبسيط املساطر وإجنازها عن بعد
واإلصالح القانوين واملؤسسايت   ،كمشروع اإلدارة اإللكرتونية

وحتيني مرسوم الصفقات  ،كمراجعة قانون الوظيفة العمومية
 ،وتفعيل دور املفتشيات العامة باإلدارة العمومية ،العمومية

اح اآلليات الكفيلة واقرت  ،للقيام باالفتحاصات الداخلية
غري أن هناك تعبريا متواصال  ،بتحسني تدبري املرفق العمومي

من طرف الرأي العام الوطين واجملتمع املدين واملواطنني عامة 
من عدم التصدي لعدد  التذمرمفاده  ،على مستويات عدة

 .واستمرار آفة الرشوة الصادمة ،من مظاهر الفساد
ما الذي مت حتقيقه يف نسائلكم السيد الوزير  ،لذلك 

إطار تنفيذ الربامج املعلن عنها حملاربة الرشوة والفساد وترسيخ 
وكيف سيتم العمل مستقبال وبفعالية أكثر ملواجهة  ،التخليق

وهل شرعت احلكومة بالفعل يف  ،هذه اآلفة اخلطرية يف اجملتمع
ىل أين وصل مشروع إتنفيذ مبدأ عدم اإلفالت من العقاب و 

 . وشكرا ؟لكرتونيةاإلدارة اإل
 : السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير تفضلوا
الوزير المكلف بالوظيفة  كروجالعبد العظيم  السيد

 :العمومية وتحديث اإلدارة
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

 ،و مهمأوال كنشروكم على طرح هذا السؤال اللي ه  
فاحلكومة بالنسبة هلا حماربة الفساد والرشوة يشكل لبالدنا 
خيارا حامسا ورهانا راسخا لتكريس مبادئ التدبري اجليد للشأن 

فكما هو معلوم  كان هناك  ،العام وترسيخ احلكامة اجليدة
 :عدد من اآلليات اللي كنذكر منها 

مشروع من خالل القوانني الال االغتناءحماربة : أوال -
 ؛املتعلقة بالتصريح باملمتلكات

تدعيم منع تضارب املصا ح الشخصية مع : ثانيا -
  ؛املهام املزاولة باإلدارات

ية املرتبطة بغسل الإحداث وحدة ملعاجلة املعلومات امل -
 ؛األموال

محاية الضحايا والشهود واخلرباء املبلغني عن أفعال  -
  ؛االرتشاء

  ؛تفعيل وتقوية دور املفتشيات العامة -
 STOPإحداث موقع إلكرتوين -

CORRUPTION   ؛ 
  ؛إجراء قطاعي 21برنامج فيه  -
  ؛إصالح نظام الصفقات العمومية -

فإهنا  ،ولكن مع ذلك فاحلكومة ملواجهة آفة الرشوة
وفية بااللتزامات اللي تعاهدات هبا يف برناجمها احلكومي من 

 :خالل
هة إرساء إطار مؤسسايت لتعزيز املنظومة الوطنية للنزا  -

 ؛وحماربة الفساد
اعتماد برنامج وطين للنزاهة وسياسة مكافحة   -

 ؛الفساد
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 ؛حتيني وتأهيل التشريع املرتبط حبماية املال العام -
 ؛تقوية مؤسسات الرقابة  -
 .وضع ميثاق وطين ملكافحة الفساد  -

ضمنة يف الربنامج احلكومي تاملهذه هي أهم املقتضيات  
 ،يف أقرب اآلجال واللي احلكومة متعهدة على تنفيذها

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيد النائب يف  شكرا السيد الوزير،
 .إطار التعقيب

 :محمد ماللالسيد  النائب
 ينتظر  شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ولكن تتبقى هاد اإلجراءات كلها 
لمس هاد اإلصالح يف اإلدارة ييعين خاص املواطن  ،إجراءات

وجيب  ،يف احلياة ديالو اليومية هلمسييعين  ،يةالعموم
يد الوزير الرتبة املتقدمة اليت احتلها املغرب ساستحضار هنا ال

 ،على الصعيد الدويل من حيث تفشي الفساد والرشوة
هاد  والمسيواملواطنني واملواطنات السيد الوزير تينتاظروا أهنم 

املواطنني  ،ليوميةنتما قلتوها اآلن يف حياهتم اااإلجراءات اللي 
تعسفات وعدة سلوكات من هاد القبيل تعيق  وا لعدة تيتعرض

 .االستثمار وتعيق احلياة اليومية للمواطنني
أشنا هي املسائل اليت  ،هلذا نسائلكم السيد الوزير

شنو مها اإلجراءات املستعجلة اليت ستقومون هبا أستقومون هبا 
الوطين  االقتصادهتدد  من أجل احلد من هذا اآلفة اخلطرية اليت

 ؟وهتدد السلم االجتماعي
 :السيد رئيس الجلسة
 . رد على التعقيب من لدن السيد الوزيرال شكرا السيد النائب،

الوزير المكلف بالوظيفة  كروجالعبد العظيم  السيد
 :العمومية وتحديث اإلدارة

متفق معكم كاين هناك إجراءات  ف السيد الرئيس،
اإلجراءات اللي عملياتية هي اللي  وهاد ،كذلك عملياتية

واحد الفعالية فهاد السياسة  ،ن واحد النجاعةغادي تضم
 :فكنذكر على سبيل املثال ،ديال حماربة الرشوة

إعادة الثقة ما بني املواطن واإلدارة عرب تبسيط املساطر  -أوال
 ؛اإلدارية

 ؛تطوير اإلدارة اإللكرتونية -
 ؛الستقبال واإلرشادحتسني ا ،حتسني جودة اخلدمات -
 .معاجلة الشكايات -

قلصوا يإجراءات عملياتية اللي مهمة وطبيعيا غادي  
 ؛من هاد اآلفة

كون تدعم سياسة القرب والالمتكز اإلداري باش  -:ثانيا 
 ؛اخلدمات قريبة من املواطنني وذات جودة

وكذلك تنفيذ  ،تطوير رأس املال البشري :ثالثا -
مبادئ ربط املسؤولية باحملاسبة ودعم  العمومية وفق اتسياسال

 .الشفافية يف خمتلف الوظائف
 :السيد رئيس الجلسة

شكر للسيد الوزير على حسن  شكرا السيد الوزير،
وننتقل اآلن إىل قطاع التشغيل  ،مسامهته يف هذه اجللسة

والتكوين املهين بسؤال عن محاية العاملني يف الضيعات 
نواب احملرتمني من فريق العدالة الفالحية للسيدات والسادة ال

تفضلوا السيد  ،فلتيفضل أحد واضعي السؤال ،والتنمية
 .النائب

 :عبد الوهاب الراجيالنائب السيد 
 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،
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 السادة الوزراء المحترمون،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

اع طمئات اآلالف من النساء والرجال يشتغلون بق
إال أهنم يشتغلون  ،خاصة يف الضيعات الكربى ،فالحةال

داخل إكراهات متعددة، غياب التغطية الصحية، غياب النقل 
هي التدابري  سؤال ماال ،قلة املرافق الصحية، وما إىل غري ذلك

 ؟للرعاية واحلماية االجتماعية هلذه الشرحية ستتخذوهنااليت 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
لكم الكلمة السيد الوزير  ،نائبشكرا السيد ال

 .تفضلوا
 :التشغيل والتكوين المهني وزيرعبد الواحد سهيل السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
اجلواب على هاد السؤال الذي تفضل بطرحه السيد 

أريد أن أؤكد أن توفري احلماية االجتماعية  ،النائب احملرتم
 ياسةللعاملني يف الضيعات الفالحية يندرج يف إطار الس

والرامية إىل تطوير هذا  ،االجتماعية اليت اعتمدهتا احلكومة
القطاع وجعله يواكب التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت 

سواء من خالل صون وتقوية املكتسبات اليت مت  ،تعرفها بالدنا
أو من خالل تكريس مفهوم العمل الالئق  ،حتقيقها يف اجملال

ن حقوقه األساسية، ومن أجل مبا حيفظ كرامة األجري ويصو 
رفع كل أشكال التمييز بني األجراء مت إقرار مدونة الشغل 
وإصدار جمموعة من النصوص التطبيقية هلا اليت ساوت يف 
احلقوق والواجبات بني أجراء القطاع الفالحي ونظرائهم 

باإلضافة إىل مصادقة  ،العاملني يف باقي القطاعات اإلنتاجية
من اتفاقيات العمل الدولية ذات العالقة  بالدنا على جمموعة

بالقطاع الفالحي، إال أنه جيب االعرتاف بأنه هناك صعوبات 
اليت حتول دون حتقيق هاته األهداف املتوخاة يف هذا القطاع 

اجلغرافية  ةقلة مفتشي الشغل، ضعف وسائل التنقل، صعوب
والفالحية، ضعف اخنراط املشغلني إلبرام اتفاقيات شغل 

 .ية وحتقيق املالءمة االجتماعيةمجاع
وتكريسا ملفهوم العمل الالئق وضمان محاية احلقوق  

تعمل الوزارة من  ،األساسية لألجراء يف القطاع الفالحي
خالل مصاحلها املختصة على السهر على حسن تطبيق 
التشريع االجتماعي عرب اختاذ جمموعة من التدابري املتمثلة 

 :يف أساسا
 عدد رببة بوسائلنا وهبدف تغطية أكتعزيز املراق -

ممكن من مؤسسات االشتغال الفالحية والغابوية  واملرافق 
 ؛التابعة هلما بالزيارات

جديدة للتشغيل يف مناطق  تمندوبياإحداث  -
ذات الطابع الفالحي ويتعلق األمر مبندوبية التشغيل بكل من 

و، اشتوكة أيت باها، سيدي سليمان، برشيد، الرمحانة، صفر 
 ؛تاونات وتزنيت

السهر على حسن تنظيم االنتخابات املهنية  -
بالقطاع الفالحي واليت مت تنظيمها ألول مرة هبذا القطاع برسم 

مندوبا  3221وأسفرت هذه االنتخابات على  ،2332سنة 
لألجراء وهو رقم ضئيل وال ميثل العالقة املوجودة يف هذا 

 ؛اجملال
 123ني لفائدة تنظيم وتأطري دورتني تكوينيت 

مندوب لألجراء بالقطاع الفالحي من أجل تعزيز مهاراهتم 
وتقوية قدراهتم التدبريية والتفاوضية قصد النهوض بالعالقات 

ؤسسات االستغالل مباملهنية وإرساء السلم االجتماعي 
 ؛الفالحية 
اعتماد العمل بالربنامج الوطين لتحسني ظروف  

والرامي  ،2333هر فرباير العمل الذي أعطيت انطالقته يف ش
إىل حتسني ظروف العمل باملقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت 
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لضمان التأهيل االجتماعي  ،أجراء فما فوق 33تشغل 
 للوحدات اإلنتاجية مبختلف مستوياهتا،

تعزيز التنسيق بني جهاز تفتيش الشغل ومراقيب  -
 ؛مفتشي الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

كاء االجتماعيني على إبرام اتفاقيات تشجيع الشر  
إعداد اتفاقية شغل مجاعية  ؛الشغل اجلماعية وهذا ممكن

منوذجية وتسليمها للشركاء االجتماعيني خالل اجتماع جملس 
 .املفاوضة اجلماعي

 :السيد رئيس الجلسة 
 ،هناك تعقيب شكرا السيد الوزير انتهى الوقت،

 .واالسيد النائب تفضل
  :صطفى ابراهيميم النائب السيد

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

يف احلقيقة كاين بعض املؤشرات الواضحة فيما يتعلق 
باحلماية االجتماعية يف قطاع العمال بقطاع الفالحة 
املنخرطني واملصرح هبم يف صندوق الضمان االجتماعي 

CNSS  ، 18  ألف من أصل مليون ديال العمال هباذ
 "مسيك"يف املائة،  3م أقل من أي أن املصرح هب ،القطاع

"smic " هناك متييز السيد الوزير بني العمال الذي يعملون
بقطاع الفالحة وقطاع الصناعة والتجارة وكذلك الوظيفة 

 ،درهم للقطاع الفالحي 83العمومية، السميك السيد الوزير 
بالنسبة درهم  21درهم الوظيفة العمومية و 81مقابل 

 38الوقت اللي نلقاو ساعات العمل  يف ،للصناعة والتجارة
د  33حىت ل الساعات  2 ا منساعة يف األسبوع تيخدمو 

ساعة فقط بالنسبة للعمال  33مقابل  ،النهار يف الساعات
ساعة الوظيفة العمومية، هناك  18يف الصناعة والتجارة و 

 .متييز السيد الوزير

 الشاحنات يفيف  ،أما النقل حدث وال حرج 
أي وسيلة نقل اليت ال تضمن حىت ماشي  ت يفالرتاكتورا

وسائل  ،إنسانية بل آدمية اإلنسان تسلبها هذه الوسائل
النقل، املستفيدين من صوديا وصوجيطا خيرقون ليل هنار دفرت 

و الدورية اللي دارها الوزير األول سنة أالتحمالت االتفاق 
يقومون اآلن  2332دار سنة تالربوتوكول اللي  ،2338

الضيعات سواء بالشجر وال  ج العمال اللي وجدوهم يفبتسيي
وهاذي راها واحد  ،يبنيو عليهم احليط وال يديروه بالسلك

 اجملموعة من النماذج اللي ميكن نقدرو نعطيوها لكم 
الطرد والتسريح ديال العمال وكذلك عدم  ،السيد الوزير 

العمال املؤقتني هذا هو السيد ديال ترسيم واحد اجملموعة 
نعطيوكم منوذج يف اجلهة اليت  ،الوزير الوضع اآلن اللي كاين

هكتار  8233 ،ضيعة اليت فوتت 13 ،نتمي إليها بركانأ
مليار سنتيم ديال اإلستثمار يشغلوا حوايل  383دار تباش ي
 lesإطار عال مهندس وكذلك دوك  333

vétérinaires، 283  8333 أكثرتقين وخيلقوا 
، % 3 ينجز من هذا كله حىت مل ،منصب شغل قار للعمال

ا ذونعطيكم واحد النموذج أول منتج للخمور يف املغرب خ
واحد الضيعة يف إقليم بركان وحلد اآلن مدار فيها حىت شي 

يف الوقت اللي القانون تيفرض عليه يف ، 2332استثمار منذ 
والعمال املوجودين يف هاد  االستثمارسنوات يدير  2ظرف 

يف واحد احلالة ديال العطالة وهادي  الضيعة مها موجودين
فهذا الوضع  ،سنوات متيتخلصوا حىت شي حاجة 8تقريبا 

 .شاذ جيب معاجلته السيد الوزير، شكرا غري عادي وضع
 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال املوايل حول التغطية الصحية  ،انتهى الوقت

من الوقائية يف جمال الشغل للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
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 واتفضل ،فليتفضل أحد واضعي السؤال ،فريق العدالة والتنمية
 .السيد النائب
 :أحمد جدار النائب السيد

 السيد الرئيس المحترم
 السيدة الوزيرة المحترمة 

 السادة الوزراء المحترمون 
  المحترمونالسيدات والسادة النواب 

جاءت مدونة الشغل مؤكدة على الصحة والسالمة 
تناسبية بني املؤسسات اإلنتاجية ة وحددت عالق بل ،املهنية

تغطية الصحية لوأطباء الشغل الذين أسندت هلم مهمة ا
لكن وحلد اآلن فإن مقتضيات مدونة الشغل ال حترتم  ،الوقائية

 .من طرف مجيع األطراف
نسائكم السيد الوزير احملرتم ما هي اإلجراءات  ،لذا

الصحة الوقائية يف  اليت ستتخذوهنا لتصحيح الوضع ولتحقيق 
 .وشكرا ؟جمال التشغيل

 :السيد رئيس الجلسة 
 .جواب السيد الوزير تفضلوا ،شكرا السيد النائب

 :التشغيل والتكوين المهني وزيرعبد الواحد سهيل السيد 
أظن بأنين أشاطركم ما أتيتم إليه  ،شكرا السيد الرئيس

اع ديال قد أصبح النهوض بالقطل ،فيما يتعلق هباد األمر هذا
املواجهة ديال األمراض املهنية وحوادث الشغل أصبح هاد 

 االقتصاديالنهوض ضرورة ملحة من أجل تأهيل اإلطار 
مما  ،باملقاولة املغربية وتعزيز القدرة التنافسية دياهلا واالجتماعي

من واضحة اللي والبد  إسرتاتيجيةحيتم على بالدنا التوفر على 
يف مواجهة األخطار املهنية واألضرار  بالنسبة للمستقبلبلورهتا 

 .والنفسية اللي عند هاد الشي ديال املغرب االجتماعية
فيما يتعلق بعمل الوزارة احلرص منها على هاد األمر  

ت واحد السلسلة من التدابري ذاخت أهناهذا جعل الوزارة 

جل حتسني ظروف بيئة العمل عرب التطبيق أواإلصالحات من 
 .املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية السليم للقوانني

يف هاد الصدد بغية حتسني وتأهيل القوانني املتعلقة  
قامت الوزارة بإعداد مشروع  ،بالصحة والسالمة يف العمل

 :قانون إطار حول الصحة والسالمة يف العمل يتوخى ما يلي
حتديد املسؤوليات يف جمال الصحة والسالمة  -

 ؛داخل املقاوالت
النصوص املبعثرة يف القانون اخلاص بالصحة جتميع  -

 االستعمال؛والسالمة يف العمل يتسم باملرونة وسهولة 
تطوير وبلورة الرتسانة من املراسيم والقرارات  -

وقد أحيل هاد املشروع على األمانة  ،واملعايري ذات الصلة
قصد وضعه يف  2333يناير  23العامة للحكومة بتاريخ 

 ؛قنوات املصادقة
 .النصوص التطبيقية هلذا القانون مشاريعكما مت إعداد  -
جل التطبيق اجليد ملقتضيات مدونة أويف هذا اإلطار ومن  

 ،خاصة يف شق املتعلق بالصحة والسالمة املهنية ،الشغل
 :أمههاقامت الوزارة باختاذ جمموعة من التدابري 

عداد وإصدار جمموعة من املراسيم والقرارات املتعلقة إ -
 ؛لصحة والسالمة املهنيةبا

تنظيم محالت حتسيسية وحنن يف حاجة إليها يف هاد  -
 ؛اجملال من طرف األعوان املكلفني بتفتيش الشغل

يف إطار الفرق  قيام األعوان املكلفني بتفتيش الشغل -
املتكونة من مفتشي الشغل واألطباء  االختصاصاتاملتعددة 

على مدى  قبة للوقوفواملهندسني مبجموعة من الزيارات املرا
احرتام املقاوالت للمقتضيات التشريعية والقانونية اجلاري هبا 

 ؛العمل



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

51 

مهندس مكلف  23تقوية جهاز تفتيش الشغل بإدماج  -
ح عددهم بطبيب إضايف ليص 32بتفتيش الشغل وتوظيف 

 ا؛طبيب 23
إعداد جمموعة من الدالئل وهذا شيء مهم جدا وتفعيل  -

 32ة املهنية اللي مت اإلحداث ديالو يف املعهد الوطين للحيا
وسنفعل كل ما يف وسعنا  ،ومل يشتغل حلد اآلن 2333ماي 

مث هاذ الدور ديال هاذ املعهد وهو اقرتاح ومصاحبة  ،ليشتغل
 ؛تنسيق األعمال الرامية لتحسني ظروف العمل

حبث ودراسة تطوير طرق ووسائل الوقاية من املخاطر  -
 ؛املهنية

تشارة للسلطات العمومية واملشاركة يف بلورة تقدمي االس -
 .القوانني واألنظمة

هذا ورش كبري السيد الرئيس ال بد أن نشتغل عليه  
 .مجيعا وبأسرع وقت ممكن، شكرا على انتباهكم

 :السيد رئيس الجلسة 
تفضلوا السيد  هناك تعيقب ؟ شكرا السيد الوزير،

 .النائب
 :محمد الزويتن النائب السيد
ناسبة فاتح ماي حنيي الطبقة الشغيلة املغربية أوال مب

اليت ستحتفل غدا إن شاء اهلل الرمحن الرحيم هبذا اليوم العاملي 
الذي حتييه كل الطبقات العاملة يف العامل، كذلك اليوم يوم 

أبريل قبل يومني وهو يوم عاملي حتتفل به كل سنة األمم  28
والصحة يف مكان  يوم خمصص لليوم العاملي للسالمة ،املتحدة

للسالمة والصحة املهنيني  هذه خصصته السنةالعمل، وهاذ 
  .يف االقتصاد األخضر

احنا هاذ املشاريع وخاصة مشروع  السيد الوزير،
القانون اإلطار اللي اآلن هو حمال على األمانة العامة 

جملس النواب باش  للحكومة واللي كنتظروه اآلن يعين احنا يف

هاذ التدابري ومن هاذ اإلجراءات واللي   جيي باش يسرع من
هناك مؤشرات مزعجة السيد الوزير،    ،كنطالبو هبا احلكومة

كنعرفو بأن ثلثي الساكنة الشغيلة اآلن هي يف القطاع غري 
املهيكل هي اآلن حمرومة من احلماية االجتماعية، متوسط 

ألف حادثة سنويا من بينها  83حوادث الشغل يصل إىل 
ثة خطرية، التعويضات اللي تتقدمها مؤسسات ألف حاد 32

 828التأمني لضحايا حوادث الشغل انتقلت من مليار و 
 درهم يفمليون  223إىل مليار و  2338مليون درهم سنة 

، احلوادث األكثر شيوعا تشمل السقوط من 2333
خاصة األطراف العلوية أو جزء  ،املرتفعات فقدان األطراف
ت ومعدات خطرية، القطاعات اليت منها خالل استخدام اآلال

تسجل نسب أعلى من احلوادث هي قطاعات البناء، 
طاقات األشغال العمومية، املناجم، الصيد البحري وال

 ,.وأيضا نقل املواد اخلطريةواملبيدات الزراعية 
السيد الوزير، احنا ندعو احلكومة اآلن باالستعجال  

متس اد املعايري اليت السالمة واعتممتس باختاذ املعايري اليت 
عند حصول حرائق وسالمة املعدات واآلالت وكذا  السالمة

  ،سالمة األنظمة الكهربائية واإللكرتونية ومعدات احلماية
كذلك ندعو احلكومة إىل إحداث مرصد وطين يكون مصدرا 

خاصة يف جمال اإلحصائيات  ،تابعةاملللتوصيات والتحاليل و 
 .وشكرا ،مراض املهنيةالشغل واأل ثحوادبة يف كتاملر 

 :السيد رئيس الجلسة 
إذن بامسكم مجيعا نشكر السيد  شكرا السيد النائب،

وننتقل إىل قطاع  ،الوزير على حسن مسامهته يف هذه اجللسة
السكىن والتعمري وسياسة املدينة بسؤال عن نتائج االتفاقية 

الة املوقعة مع شركة العمران للسيد النائب احملرتم من فريق األص
 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

 :أحمد بريجةالنائب السيد 
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 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة المحترمة،

 السادة الوزراء المحترمون،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

لعل التوخي من مجع جمموعة من املؤسسات كانت 
قلنا و  ،تتدخل يف نشاط السكن الغري الالئق استبشرنا خريا

بأن من شأن خلق مؤسسة وطنية كربى هلا من اإلمكانيات 
املادية والبشرية ما يؤهلها للقضاء على السكن غري الالئق 

 ،وبصفة خاصة مبدينة الدار البيضاء ،مبجموع الرتاب الوطين
إال أنه حسب التقييم األويل لنشاط هذه املؤسسة يتبني أن 

 .هناك اختالل عميق وأن األهداف مل تتحقق
نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن التدابري  ،لذلك 

وبالتايل الربنامج  ،املتخذة من أجل تصحيح هذه االختالالت
     ،املستقبلي العاجل الذي تسبب يف مشاكل اجتماعية مهمة

 اخلاصة؟ االستعجاليةهي التدابري  هي الطرق وما ما
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير شكرا السيد النائب، لكم الكلمة
والتعمير وسياسة  السكنى وزير هللالسيد نبيل بنعبد ا

 :المدينة
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد النائب المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
واملعاصرة شكرا  األصالةالسيد النائب احملرتم من فريق 

 لكم على طرح هذا السؤال اهلام، إنه يتعلق مبدينة الدار
مؤخرا يف  أبرمتاإلشارة بداية بأن هناك اتفاقية  وأريدالبيضاء 

وتشكل . أمام صاحب اجلاللة أيده اهلل 2333بريل سنة أ
هذه االتفاقية اجليل الثاين إن صح التعبري حملاولة القضاء على 

من الضروري التذكري على أنه . مدن الصفيح بالدار البيضاء

تقدر ب  ةاء بساكنحي صفيحي بالدار البيض 233حوايل 
أسرة، مبعىن أن املشكل ضخم وضخم جدا، مت  333.233

ديال  32.332أي أن  %82حلد اآلن التغلب على نسبة 
أسرة معنية  21.383معنية بوحدات منجزة اآلن و األسر

 .بوحدات يف طور اإلجناز
هاد اجملهود هذا من الضروري نضيفو لو إىل أن  

زة والزالت فارغة ألن وحدة سكنية اللي منج 8818هناك 
هناك مشاكل تعلموهنا رمبا أحسن مين مرتبطة يف حتديد 

، أو يف مسألة اإلحصاء ناملستفيديأو يف ظروف  ناملستفيدي
ولذلك  ،اللي طارحة مشاكل كثرية على مستوى الدار البيضاء

أعتقد أنه من الضروري أن نواصل هذا اجملهود اللي كلف أزيد 
لدرهم اللي سامهت فيه الصندوق د املليار ديال ا 3من 

مليون درهم  233التضامن للسكن بأزيد من مليار، مليار و
ومن الضروري اإلشارة إىل أن العمران  ،تقريبا يف هذه السنوات

ماشي هي وحدها اللي معنية مبا جيري يف الدار البيضاء، 
حبيث أنه تعلمون أن هناك اتفاقية شراكة مع العمران يف 

مع شركات إدماج  %31حدة بنسبة و  32833حوايل 
السكن اللي هي شركة حملية بالدار البيضاء بوضع خاص 

وحدة سكنية، شركة ديار املنصور كذلك  33833حوايل 
وحدة  3333اللي تابعة لصندوق اإليداع والتدبري حبوايل 

 والوكالة احلضرية للدار البيضاء اللي متدخلة يف ،سكنية
 .وحدة 8333

ر البيضاء تطرح هذه اإلشكالية تعلمون أن الدا 
مدن الصفيح وباملعايري اليت نعمل على  من املرتبطة مبا تبقى

الشيء الذي أدى  ،أساسها واليت مت إحداث تغيري من داخلها
لكن تأكدوا أن  ،إىل صعوبات إضافية يف تدبري هذا امللف

ني يمؤخرا كان هناك اجتماع على مستوى املسؤولني األساس
 .اء من أجل إعطاء دفعة إضافية هلذا املوضوعبالدار البيض
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 :السيد رئيس الجلسة
تعقيب السيد النائب . انتهى الوقت السيد الوزير

 .تفضل
 :أحمد بريجة النائب السيد

إال أن املالحظ أنه ليست  ،نتمىن ذلك السيد الوزير
ش فيه ما des fiches projetهناك اتفاقيات، هناك 

نا حندد املسؤوليات، واش العمران حتديد املسؤوليات، حنا بغي
كيدخل . حتيدوبغلت مسؤولة على السكن الغري الالئق و 

كتدخل   ،كيدخل  الوايل  ،املنتخب، كيدخل العامل
لذلك رمبا هاد االتفاقيات بعد التقييم دياهلا تبني  ،املؤسسات

أوال العمران . بأهنا مل تعد صاحلة، ينبغي إعادة النظر فيها
ي خاصة مل ميكن واقع هلم معها شي مشاكل،الشركاء دياهلا 

ندفعوا واحد املشروع  ديال العمران كيتطلب الرتخيص  وليوكن
خاصة عندما يتعلق  ،ا مشكل ومشكل كبريذفيه سنتني  ه

واحد الكاريان  كنبغيوا حنيدو يلم ،األمر بالسكن غري الالئق
 عاد حنصلو علىسنني  على كدوا خصو عامني وال ثالثة

ينعكس اجتماعيا وهذا ا خطري جدا ، ذل البناء وهرخصة ديا
يسبب يف الفوضى وكيسبب يف كق و لعلى الساكنة وكيخ

نتيجة عدم ، نتيجة فقدان الثقة املشاكل نتيجة عدم االلتزام،
د اغادي حتولوا فه أنتمام هل ن السكان كيقولوأل ،املصداقية
 ،مكاين والو 2333يف  ،مكاين والو 2332يف  ،هذالسنة ه

ها هي مشات مكاين  2332يف  ،ماكاين والو  2333 يف
 2333االتفاقية األوىل كانت يف ، إذن حىت لني، والو

 اللي وجاءت االتفاقية ديال أبريل  2333وسالت يف 
با قي مسليناش من  2333كرتو عليها السيد الوزير دابا الذا 

 إيال االتفاقية األوىلو نقزنا االتفاقية الثانية ، االتفاقية األوىل
كان فيها    ،لي فيها أناالعلى سبيل املثال املنطقة  أعطيت

ما السكويلة وكاريان طو ، والرحامنة والسكويلة طوماكاريان 

لق اخاللي هو و، ولكن ما ممشيناش للكاريان الرحامنة ادب
 ...مشكل كبري دابا على املستوى الوطين

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد ، لسيد النائب شكرااانتهى الوقت  

قطاع  إىلوننتقل  ،ه اجللسةذيف ه تهالوزير على مسامه
متعلق  بسؤال املرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،و تضامن ال

حبماية الطفولة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .السؤال يضعافليتفضل أحد و  التجمع الوطين لألحرار،

 .السيد النائب واتفضل
 :حماد آيت بها النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيدة الوزيرة

أوال السيدة الوزيرة املغرب صادق على االتفاقية 
 تدخل الدولة، إسرتاجتية غياب يفو  ،الدولية حلقوق الطفل

أطفال ، خاصة يف حق احلماية خاصة األطفال املهملني
من  فالسيدة الوزيرة بغينا ،الشوارع اليتامى وكثرة املظاهر تتنوع

ألنه املالحظ وهو غياب  إسرتاجتيةيب شي جتاحلكومة 
ونعطيك مثال السيدة الوزيرة فيما  ،تدخل الدولة إسرتاجتية

وهم  اكلق ليال ،مها يف خالف مع القانون ليالخيص األطفال 
حنا  ،هم مجعياتو كيسري  ليالد املراكز اه، لمراكزلو اكيتعط

ال ديالنا راه الدولة بغينا محاية حقوق األطف إيالبغينا الدولة 
ه ذد املسألة هاما خصناش ه ،الواجب اللي تقوم هبذاهي 

هد  ،نعطيوها للمراكز واجلمعيات يتكلفوا به يف غياب الدعم
دو راه فيهم ااملراكز ه ادري ديال هيالتس مكنعطيوه ليالاملراكز 

واحد زالتأطري و املادية  اإلمكانياتش مهراه ما عند إشكالية،
 .شاكلالعدد من امل

ن يف غياب التأطري الالزم وحتسني الظروف راه إذ 
مراكز يف كل مناطق  كذلك إحداثخص الدولة تفكر، مث  
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ديال املغرب ميمكنش واحد الطفل كيعاين فواحد املنطقة 
ونعطيكم  ،نطقة بعيدةاملضروا الوالدين ديالو باش ميشيو توتي

راه  دواا هذك  كيجي مثال من وجدة للفاس وال   ليالمثال 
 .مشاكل كبرية

األطفال املهملني راه حسب  قضيةوفيما خيص  
 11ني بأنه تبديال العصبة املغربية حلقوق الطفل راه  اإلحصاء

ص خن إذ ،طفل مهمل يوميا يف املغرب و الظاهرة تتكاثر
حملاربة ظاهرة  كذلكدار واحد اجملهود وجمهود جبار ،تي

ا خص نتجندوا مبعىن بغين يلااملواطن الصا ح  اءاالحنراف وبن
 لالجتماعد املراكز وخاليا اوخنلقوا ه ،ه الظاهرةذالكلمة هل

القضية ديال التحسيس  كذلك ،واحلماية يف مجيع املناطق
 كذلك  السيدة الوزيرة، إشكاليةوالوقاية والتكفل راه كاينة 

تدخل السيدة الوزيرة فيما خيص العقوبات اليت جيب أن ال
املشكل ضد مجيع  وواعية هبذا عارفة وأنت زجريةتكون 
ادن راه  ،األطفال فيما خيص مجيع أشكال االستغالل يمستغل
ألنه الطفل ماشي خص أي واحد  ،من العقوبات زجرخص 

 .به هنييبدا يست
اخلطة الوطنية للطفولة  إطاركدلك السيدة الوزيرة يف 

" املغرب جدير باألطفال ديالو"ديال تعطى هلا الشعار  ليال
ولكن  ،الوزارة ديالكم هي الوصية على التنسيقاحلقيقة  يفراه 

 ،السما راه يف األرض مكاينش غري يفكان   رمبا إيالالتنسيق 
خاصة حنا يف العامل  ،أرض الواقع مكاينش التنسيقعلى راه 

د الوزارة اراه بغينا ه ،التنسيق ذاالقروي كنالحظوا غياب ه
مادية باش  إمكانيات هاديالكم يف احلقيقة بغينا احلكومة تعطي

بني مجيع املكونات  تلعب الدور دياهلا وتكون هي املنسق
ديال هاد اللجنة، خاصة إيال كنا تنهضرو على قضية التعليم 

باقي  راه ،باقي إشكالية كبرية احلماية راهواملشاركة و والصحة 
باقي  ،إشكالية يف القضية ديال التعليم يف العامل القروي

السيدة  نإذ ،حة، الصحة ديال األم والطفلإشكالية ديال الص
بغينا نسألك على الوضعية  ، كذلكالوزيرة راه كاين إشكالية

 .يف خميمات
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيدة الوزيرة  شكرا السيد النائب،
 .احملرتمة

المرأة واألسرة و تضامن ال وزيرةبسيمة الحقاوي السيدة 
 :والتنمية االجتماعية

 .هلل الرحمن الرحيمبسم ا
أوال أشكر السيد النائب على هذا السؤال املهم جدا 
أوال بالطريقة اليت ألقاها وبالتعبري عن غرية كبرية عن هذه 

 .وكذلك ألن هته الفئة تنتظر منا الكثري ،الشرحية من أبنائنا
لعل لألطفال حقوق بشكل  ،السيد النائب احملرتم 

 ،نة للطفولة منها ما ذكرمتلكن هناك أيضا وضعيات معي ،عام
املهملني  ،األطفال يف الشارع ،األطفال يف وضعية صعبة

ومهما بذلنا ومهما  ،وغريهم من األطفال يف وضعيات خمتلفة
ننا كبري على األطفال األن ره ؟ملاذا ،قدمنا لن يكون وافيا

وكذلك ألن هته الدعومات هي استثمار ملستقبل اجملتمع برمته 
لذلك حنن نراهن على أن هؤالء  ،فالوليس فقط األط

وأيضا ميكن برتبيتهم  ،األطفال يكونون صاحلني لبلدهم
ميكننا أن نستفيد  ،من حوهلم االحنرافاتوتأهيلهم وتطويق 

 .من كفاءهتم وحضورهم
اليوم حنن يف املرحلة  ،أشرمت للخطة الوطنية للطفولة 

- 2332ة املرحلة الثاني ،الثانية بعد تقييم املرحلة األوىل
اجملالية وكما  االلتقائيةني برنامج توكذلك نعمل على مت 2338

تعلمون السيد النائب احملرتم أن هذا اجملال هو جمال التلقائية 
 ،العدل ،منهم الرتبية الوطنية ،بني اجلميع من املتدخلني

 .الدرك وغريهم من املتدخلني ،األمن
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اعون هبته أننا و  ،ك السيد النائب احملرتمل نبغي نقول 
ومنها استغالل  ،أت تعبث برباءة الطفولةداآلفة اليت ب

فقط أن  ،سواء يف البيوت أو يف الدعارة أو يف غريها ،األطفال
لذلك رفعنا  .جتد طفال يف الشارع هذا يسئ للمجتمع برمته

شعار أن جنعل من مدننا مدن بدون أطفال يف الشارع هذا 
 ،نزيله مع شركائناجزء من اسرتاتيجينا سوف نعمل على ت

فأنتم تعلمون أن الفتيات  ،وكذلك نعزز آليات اليقظة والتبليغ
العني فما  تطلهمالصغريات اخلادمات يف البيوت ال ميكن أن 

 افلذلك سنجعل مراكز لليقظة والتبليغ لكي يبلغو  ،بالك باليد
كل من يرصد هته الظاهرة سوف جيد   ،البقال ،اجلار ،عن

د من استغالل الطفالت حنالتايل سوف وب ،مكانا يبلغ فيه
وكذلك إذا ما كان هناك رصد  ،الفتيات الصغريات يف البيوت

 .فتيات فتيان ،ألي استعمال لألطفال
 ،وأريد أن أنوه أيضا مبا تقوم به اآلن احلكومة احلالية 

من تفعيل صندوق التكافل العائلي بالتوقيع ما بني أوال 
وكذلك  ،ن أجل األطفالحكومي حىت تستفيد منه األسر م

 ،تماسك العائلي الذي تستفيد منه األسرالصندوق الدعم 
خصوصا الذين يتوفرون على أطفال معاقني أو أطفال يف 

 .شكرا السيد الرئيس، وضعية صعبة
 :السيد رئيس الجلسة

 ،شكرا السيدة الوزيرة على مسامهتكم يف هذه اجللسة
املاء والبيئة بسؤال عن ننتقل اآلن إىل قطاع الطاقة واملعادن و 
عمل اإلمسنت بآسفي مبالتلوث البيئي جراء إحراق العجالت 

، ق االحتاد الدستورييللسيدات والسادة النواب احملرتمني من فر 
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة، فضل أحد واضعي السؤاليفل

 :أم البنين لحلو السيدة النائبة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدة الوزيرة،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أصبحت عملية استرياد  السيد الوزير احملرتم،
العجالت املطاطية املتالشية واليت تعترب يف عداد النفايات 

تطرح  ،ونقلها إىل أحد معامل اإلمسنت بآسفي قصد إحراقها
 .مشكال بيئيا خطريا على صحة السكان باملنطقة

م السيد الوزير احملرتم ما حجم التلوث نسائلك ،لذا 
هي  خاصة على مستوى اهلواء؟ ما ،الذي يثريه هذا األمر

اإلجراءات املتخذة لطمأنة الرأي العام يف روع وطننا 
 .العزيز؟شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 ،لكم الكلمة السيد الوزير شكرا السيدة النائبة،

 .تفضلوا
 : الطاقة والمعادن والماء والبيئة وزيرفؤاد الدويري السيد 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة لطرحكم هاد السؤال 
إلحراقها يف معامل األمسنت، العجالت املهم عرب استعمال 

فأوال مت التوقيع على اتفاقية ما بني قطاع البيئة واجلمعية املهنية 
وتتعلق هذه االتفاقية باستعمال  2338لألمسنت يف يوليوز 

العجالت املستعملة نفايات أخرى كوقود يف أفران معامل 
األمسنت اليت تتوفر فيها مجيع املواصفات البيئية الالزمة حسب 

ومن هذه املواصفات كاين  ،املعايري الوطنية والدولية كذلك
احلديثة، مث آليات القياس املستمر ملستوى امللوثات  املصفاة

تفاقية هاد املعامل ومبوجب هذه اال ،الناجتة عن االحرتاق
 :شروط أساسية أربعةكاين . يلتزمون بالشروط التالية

احرتام معايري ومقاييس امللوثات الغازية الناجتة  :أوال 
 ؛عن االحرتاق احملددة يف االتفاقية حسب املعايري الدولية
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القيام بدراسة تشمل قياس مستوى التلوث  :ثانيا 
عمال العجالت املستعملة مث يف إحراق واستو قبل بدء اإلحراق 

 ؛أثناء استعمال هذه العجالت
تبع مستمر تالتوفر على التجهيزات الضرورية ل :ثالثا 

 ؛هذه املعامل أفرانلقياس تلوث اهلواء يف 
التقارير واملعلومات الكاملة بالوزارة  موافاة :رابعا

لوزارة لكل معمل اللي  من اوكاين تقرير سنوي اللي كيجينا 
 وعندناالعجالت، وكذلك تقوم مصا ح الوزارة  كيستعمل هاد

هاد العملية يف عني  اتقنيني حمليني اللي كيمكن هلم يتبعو 
 .املكان

وحلد اآلن من خالل مجيع التقارير املوضوعة على  
فإن معمل اإلمسنت بآسفي الذي يقوم هبذه العملية  ،الوزارة

الل خمن وبذلك  ،حيرتم كل املقاييس والشروط املتفق عليها
وكذلك   ،النتائج احملصل عليها من التقارير ومن تقنيي الوزارة

اللي كيدير    LPEEكاين خمترب خمتص وخمترب عمومي هو 
فلحد اآلن ما عندنا أي . كذلك تقارير حول تلوث اهلواء

 .شكرا ،مالحظة بالنسبة هلاد املعمل
 :السيد رئيس الجلسة

لكم  ،تفضلوا السيدة النائبة. شكرا السيد الوزير
 .الكلمة يف إطار التعقيب

 :أم البنين لحلوالنائبة السيدة 
ولكن حنن نعرف  ،شكرا السيد الوزير على اجلواب

 انبعاثاتالسيد الوزير أن إحراق العجالت املطاطية تسبب يف 
غازات سامة وخطرية على صحة اإلنسان من مرض الربو 

حرق يف فرنسا القانون مينع . وغريها من األمراض املزمنة
العجالت املطاطية يف اهلواء الطلق، فإذا كان إحراق هذه 
املتالشيات من طرف الشركة اإليطالية لصناعة اإلمسنت تتم 

فلماذا مل تستعمل  ،وفق معايري علمية ال تؤثر على البيئة

العجالت املطاطية املتالشية داخل املغرب بدل استريادها من 
 مجع هاته النفايات ذلك تكون الشركة قد سامهت يفبأوروبا و 

ويف ذلك أيضا خلق مناصب شغل لفئات   ،والتخلص منها
 .كثرية

زيارة لعني املكان واختاذ بالوزير  السيدندعوكم  ،لذلك
وشكرا  ،يف هذه املعضلة البيئية واألخالقية الالزمةاإلجراءات 

 .السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

على  شكرا السيدة النائبة، شكرا السيد الوزير
وننتقل إىل آخر قطاع مربمج يف  ،مسامهتكم يف هذه اجللسة

هذه اجللسة وهو قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية بسؤال 
عن التسامح مع تناسل الفتاوى املضرة باجملتمع للسيدة 

تفضل ، فلتوالسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي
 .السيدة النائبة احملرتمة لبسط السؤال

 :رشيدة بنمسعود ئبة السيدة النا
 ،السيد الرئيس

  ،السيدة والسادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب

 ،السيد الوزير المحترم
يف شهر  االشرتاكيتقدمنا هبذا السؤال يف الفريق 

 سجاالمارس مبناسبة صدور جمموعة من الفتاوى أثارت 
وحنن  ،ساخنا بني جمموعة من املكونات ديال جملتمع املغريب

نه مع انطالق مبادرة هيكلة احلقل الديين مع بداية أنعرف 
مت  ،األلفية الثالثة يف ظل شروط وظرفية وطنية وعاملية معروفة

حد مقومات الشأن الديين وآلية أتنظيم حقل اإلفتاء باعتباره 
لكن مع األسف املالحظ أنه من حني  االجتهاد،من آليات 
لعام الوطين بصدور جمموعة معنا الرأي ا أويفاج أآلخر نفاج

من الفتاوى من لدن أشخاص يقولون أهنم يعدون من بني 
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ينا جتانب أهذه الفتاوى يف ر  ،املرجعيات الدينية ببالدنا
هذه الفتاوى تتمحور وتتعلق  ،املقاصد النبيلة للتشريع الديين

بقضايا مغلوطة وتتحاشى اخلوض يف القضايا اإلشكالية 
ينبغي أن  اإلفتاءباعتبار ان  ،ا اجملتمعالكربى اليت يعاين منه

والسيد الوزير مادام جمال اإلفتاء  ،يؤطر دينامية هاد اجملتمع
ويف  ،33مؤطر دينيا وعلميا ومؤسسيا حبكم الدستور الفصل 

سياق تفعيل مقتضيات الدستور بالشكل الذي تتطلبه الظرفية 
ة التسيب وأمام تناسل هذه الظاهرة أي ظاهر  ،التارخيية املغربية

نسائلكم السيد الوزير إىل مىت سيظل التسامح  ،اإلفتائي
والتساهل مع مثل هذه الفتاوى اليت ال ختدم الشأن العام 

 .شكرا ؟ببالدنا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .لكم الكلمة السيد الوزير ،شكرا السيدة النائبة
 :األوقاف والشؤون االسالمية وزير أحمد التوفيق السيد

 .لرحمن الرحيمبسم اهلل ا
  ،السيد الرئيس المحترم

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
وفريقها على األستاذة أشكر السيدة النائبة احملرتمة 

إخبار حبكم شرعي غري  أي إفتاء ،يف احلقيقة اإلفتاء ،السؤال
ملزم هذا هو التفسري الشرعي لإلفتاء، اإلخبار حبكم شرعي 

 االجتهادثنا ومن املظاهر املشرقة يف هو من ترا ،من غري إلزام
يكفي أن ننظر إىل مؤلف واحد نشرته وزارة األوقاف  ،ديالنا

املعيار املعرب عن فتاوى هو والشؤون اإلسالمية منذ سنوات 
رمحه اهلل  لونشريسي جملد سجل فيه  32 املغرب،األندلس و 

 ،املغرب يف الفتاوى املشهورة من عدد  من املفتني يف األندلس
كان   ،هؤالء املفتني كانوا سلطات رمزية مبعىن كانوا مؤسسات

 32إذا قرأنا هاد الكتاب يف  ،هلم سلطة املؤسسة مجع فتاواهم
ال جند إال احلياء وإن كان شعار  ،ال جند إال الرصانة اجملد

املسلمني ال حياء يف الدين فيما ينبغي أن يصرح فيه من أشياء 
ملرأة واملرأة من الرجل وغري اليت يستحيي منها الرجل من ا

فلذلك هداك النموذج إىل رجعنا  ،ليس فيه إال الرصانة ،ذلك
أما يعين  ،تية يف أشخاصاليه كنعرفوا ما معىن الفتوى املؤسس

فقد وضع هاد  ،عصر حممد السادس  أمري املؤمنني أعزه اهلل
بل نص ، يصونه مبؤسسة مجاعية أنهذا الرتاث أراد  االحتياط
املؤسس احملدث واملنظم للمجلس العلمي األعلى على الظهري 

آراء اجمللس يف ميدان اإلفتاء ال تصدر إال باإلمجاع  ،اآلراء أن
لذلك فهذه املسألة حمسومة الذي يسمى  ،حىت داخل اجمللس

فتوى يف املغرب إضافة عن تراثنا اخلالد يف هذا اجملال الذي 
اة الناس هو هو رصني وجدي ومسهم يف الفقه ومسهم يف حي

أشخاص و ماعدا ذلك فهو آراء  ،الذي يصدر عن املؤسسة
 يكفي ،األشخاص يف هذا الوقت هي آراء أشخاصو راء اآلو 

ألن صفة  ،أن ال نعطيها الصفة اليت ليست هلا نزيل عنها،
 ،الفتوى اآلن هي صفة ما يصدر عن مؤسسة خمتصة بالفتوى

من اجلماعات  فال ينبغي وال جيوز أن نعطيها لغري ذلك سواء
وإذا مل نعطيها  ،أو من األفراد ليبقى ذلك داخال يف الرأي

مبعىن تصبح غري مؤثرة   ،هذه الصفة مل نعطيها هذا الوزن
إذ ليس هنالك سبيل أخرى للتحكم فيما  ،كيفما كانت

وأتأسف أن يوضع حتت  ،يقوله الناس أو ما حيرض عليه الناس
منرب إعالمي كيفما   اسم الفتوى كالم من هذا القبيل يف أي

وإذا أرمت أن تعيدوا إلقاء السؤال يف وقت يكون فيه  ،كان
البث التلفزيوين فأنا مستعد األسبوع املقبل وال اللي من بعد 

 ...ه لعموم الفائدةمن
 :السيد رئيس الجلسة

 ،السيدة النائبة هناك تعقيب شكرا لكم السيد الوزير،
 .تفضلوا

 :درشيدة بنمسعو  النائبة السيدة
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حنا يف الفريق االشرتاكي نقدر اجلهود  السيد الوزير،
ولكن  ،املبذولة من أجل تنظيم هاذ احلق اللي هو حق اإلفتاء

 ،هناك آراء ،هناك خرجات ،هناك تصرحيات محبال اللي قلت
واش ما ميكنش  ،ولكن هذا تطاول على اجملال اللي هو مقنن

ء على ما هو أوال حنا نطالب باالستقاللية ديال هاد اآلرا
نطالب بعدم توظيف املنابر اإلعالمية  ،هو حزيب سياسي وما

وهناك اآلن الظاهرة ديال  ،الرتويج ملثل هذه اآلراءيف 
أيضا مادام هناك تطاول على اإلفتاء  ،جدا ةالفيسبوك خطري 

واش ما  ،وأن هاد التصرحيات كيعطيوها الصبغة ديال اإلفتاء
شريعات ملواجهة مثل هذه ميكنش احلكومة تتبادر إىل سن ت

ن هاد املمارسات تضر باجملتمع أكثر مما تنفع أل ؟املمارسات
 .شكرا. اجملتمع

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت السيد 

 .ال بغيتو استثناء، تفضلوا نظرا ألمهية املوضوعيولكن إ ،الوزير
 :لشؤون االسالميةاألوقاف وا وزير أحمد التوفيق السيد

 ،إذا كان شي حاجة فيها القذف يلجأ إىل القانون
إىل  االلتجاءإذا كان فيها خدش ميكن لبعض اجلمعيات 

 ما عدا ذلك يبحث عن أساليب قانونية ملواجهة هاد ،القانون
ولكن الوعي والتوعية بأن هذا ال يدخل يف  ،شي هذاال

مثال  ،د الوزنالفتوى هو شيء آخر غري الفتوى ال يعطيها ها
 ديالكم كنعرف الفريق ابيين وبينكم أتأسف كنعركم شخصي

شي هذا غادي ال ألن هاد ،شي هذاال وزن هلاد اتعطو  أنكم
 شي  أنا ما كنقصدش ،عطيو هنا وهنايبداو ير آخرين أهنم جي

ذلك ينزع فتيل التعظيم والتهويل من هاد املسألة ل ،واحد معني
د الشرقية ماذا ينشر فيها باسم اجلرائ انشوفو  ،...حىت تصبح

لذلك فالقضية  ،مستهلكنيه عندهذا ألن  ،الدين العجائب

هلا وعي أو على كل  ىنتحاور فيها حىت نلق ىنبق أننا  البد
 .حال تنزيل ألن حىت هي خصها فتوى

 :الجلسةالسيد رئيس 
بامسكم مجيعا نشكر السيد الوزير احملرتم على  شكرا،

وهبذا نكون قد استوفينا  ،ذه اجللسةاملسامهة القيمة يف ه
األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا يف هذه اجللسة املخصصة 

فشكرا على حسن  ،لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل احلكومي
 .ورفعت الجلسة .تعاونكم

 
 
 

 

 


