
 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

1 

 الخامسة والعشرين  محضر الجلسة
 

مايو  70) 6311مجادى الثانية  61االثنني  :  التاريخ
2762.) 
السيدة خدجية الرويسي النائبة الرابعة لرئيس جملس  :  الرئاسة
 النواب

أربع ساعات واثنان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .   بعد الزوال والدقيقة األربعنيالثانية 

مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات :  جدول األعمال 
 (.آنية 6)سؤاال 03 :احلكومية التالية

 
 الداخلية. 
 الفالحة والصيد البحري. 
 الصحة. 
 التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية. 
 السياحة. 
 التجارة والصناعة. 
 الوظيفة العمومية. 
 االتصال. 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية. 

 
 :السيدة خديجة الرويسي رئيسة الجلسة 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مساء الخير،

 . افتتحت الجلسة
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات  677طبقا للفصل 
، خنصص هذه اجللسة لألسئلة النظام الداخلي جملسنا املوقر

الشفهية ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 
سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة، واآلن أطلب من  17

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

 : السيد عبد اللطيف بروحو أمين المجلس 
 الرئيسة،شكرا السيدة 

 3سؤاال شفويا و 88توصلت رئاسة جملس النواب ب 
جوابا على أسئلة كتابية، كما  07أسئلة كتابية، كما توصلت ب 

 .مت سحب سؤالني شفويني اثنني، شكرا السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد األمني، تفضلي السيدة النائبة نقطة نظام
 (:نقطة نظام) لباهيالنائبة السيدة السعدية ا

 السيدات النائبات،
 السادة النواب،

لقد مت انتهاك حرمة هذه القبة عندما مت التطاول على  
كرامة الربملانيات بتهريب صور وتسويقها يف مواقع اجتماعية، 
نطالب السيدة الرئيسة وحنن نعتز برئاسة اليوم باملؤنث بضبط  

أجل هتييئ األجواء من يصاحبنا  خالل هذا الزمن التشريعي من 
 .لألداء الربملاين اهلادف، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .شكرا للسيدة النائبة، تفضل السيد الرئيس

النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 
 (:نقطة نظام)والمعاصرة

 السيدة الرئيسة،
 السادة رؤساء الفرق، 

 السيد الوزير،
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 نائبات،السادة النواب السيدات ال
يف احلقيقة هذه الصورة فوجئنا هبا مجيعا، ألن األخت 
نبيلة بنعمر كما تعرفوهنا أم ملسؤولني كبريين يف شركة دولية 
وزوجة، وهذه الصورة التقطت قبل دخول السادة النواب والسادة 
الوزراء إىل القاعة نتيجة شعورها باإلهناك ودخلت قبل احلضور 

مت نشرها بطريقة مستفزة، بل  والتقطت هذه الصورة خلسة و 
 .كذلك مت نشرها يف إحدى اجلرائد الوطنية

يف احلقيقة نعترب هذا السلوك ال ميس فقط زميلتنا النائبة  
األستاذة بنعمر اليت نكن هلا كل احرتام، ولكن نعترب أهنا مساس 
باهليبة واالحرتام هلذه املؤسسة، نعرف أننا أشخاص عموميون، 

متنعنا من أن منارس حقنا البشري يف  ولكن هذه الصفة ال
االسرتاحة يف بعض األحيان أو يف ارتكاب بعض األخطاء، هلذا 
نعترب هذا السلوك، أعترب هذا السلوك إهانة ونطلب من اجمللس 
ومن السادة األعضاء أن يتخذوا موقفا صارما حفاظا على هيبة 
وحرمة هذه املؤسسة، وحفاظا على احرتام الواجب للسيدات 
النائبات اليت نشتغل كما تعرفون مجيعا يف ظروف جد معقدة، 
لذلك من جديد أؤكد أوال اعتذارنا، ثانيا نؤكد من جديد أن 
اعتذارنا كذلك األخت بن عمر حق الصحافة يف نصر الصور، 
حق الصحافة يف تصويرنا، حق الصحافة يف متابعتنا كأشخاص 

س حبرمة الواجب، عموميون، ولكن هذا ال يعطيهم احلق يف املسا
 .وأنا أتذكر بيتا شعريا مجيال

صنها فكلك عورات ***وإذا بدت لك عورة امرئ فعينك 
 .وللناس أعني

 .شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا للسيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب احملرتم
النائب السيد عبد العزيز العماري رئيس فريق العدالة 

 :(نقطة نظام)والتنمية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا للسيدة الرئيسة،

هذا املوضوع تداولنا بشأنه يف ندوة الرؤساء، وكنا  
نتصور أن  اتفقنا عليه يف ندوة الرؤساء حىت يبقى حمفوظ جمال 
اإلحاطات، كما على األقل نقط نظام جملاهلا، لكن ما دام أن 

ات والسادة األمر يهم السيدة النائبة، واألمر يهم وضع السيد
النواب، فنقدر أنه ينبغي احرتام قواعد األخالقيات واملهنة يف 
ضمان حرمة السيدات والسادة النواب، ودائما يف إطار ما يهم 

نواب أعضاء الفريق العدالة  1السيدات والسادة النواب عندنا 
برملانيات هم اآلن حمتجزون يف قناة  1برملانيني و  1والتنمية 

 برنام  للزيارة لقطاع ززة من أجل التضامن مع السويس كانوا يف
ززة يف إطار فعاليات، على كل حال شاركوا بشأهنا، لكن هم 
منذ البارحة وهم حمتجزون ومنعوا من عبور قناة السويس، مث اآلن 
هم حمتجزون يف أحد الفنادق بالقاهرة، فنتمىن أن يكون التدخل 

 .من أجل معاجلة هذا الوضع
كل القضايا اليت هتم السيدات والسادة   ويف اجململ يف 

 .النواب ينبغي أن يكون التضامن بيننا مجيعا، وشكرا لكم
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة نعيمة ابن يحيى 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
كنستنكرو الصورة   بدوري من الفريق االستقاليل 

والطريقة اللي جات هبا ال يف اجلرائد وال يف املواقع اإللكرتونية،  
كنعتابروا يف حزب االستقالل بأن هاد األمر هو أوال مساس 
بكرامة املرأة املغربية، وثانيا مساس هباد القبة اللي املفروض أنه  

 ليال يف 2كنتمناو أن املصورين جييو يصورونا منني كنكونوا يف 
اللجان، كنتمناو املصورين جييو يصورونا منني كنكونوا كنبحتوا 
باش نعطيو للرأي العام األشياء املهمة اللي كتهم هاد البلد، 
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وزادي نكونوا سعيدين جدا وسعداء أنه إذا لقاو شي وحدة فينا 
أو شي واحد فينا يف وضعية فساد أو سرقة أو إخل، ونستنكر 

 .سلوك، وشكرابشدة كفريق استقاليل هذا ال
 :السيد رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة
 (:نقطة نظام) النائبة السيدة فاطنة الكحيل

يف موضوع كهذا سيديت الرئيسة ال ميكن للفريق احلركي 
بنوابه ونائباته حتت اسم نواب االمة، إال أن يشجبوا عمال من 

اسب مع املقاربة اجلديدة الذي جاء هبا هذا النوع الذي ال يتن
الدستور اجلديد يف أمر املساواة، يف أمر الرفع بكل ما هو من 
شأن املرأة والشباب، هذه صورة ليست هلا مكانة يف الصور اليت 
متر يف هذه املؤسسة، وبالتايل نتقدم بنداء حنن كفريق حركي 

يسامهوا يف  للصحافة، ملصوري الصحافة، أن يكونوا إجيابيني وأن
بناء املؤسسات اليت حترتم املواطن، وبالتايل حترتم من يواصل 

 .املؤسسات باملواطن أال وهي الصحافة، شكرا سيديت الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيدة النائبة، السيدة النائبة تفضلي
 :النائبة السيد رشيدة الطاهري

ل يف فريق التقدم شكرا السيدة الرئيسة، إذن بدورنا بالفع
الدميقراطي كما استنكرنا يف بيننا يعين هاد السلوك، كذلك نعرب 
عن استنكارنا هلاد السلوك، طبعا ال يهم كل املصورين ولكن 
هؤالء الذين يريدون تشويه مسعة السيدة النائبة، وحنن نتضامن 
معها ألنه مس بكرامتها أساسا ويعين ال أقول أنه عنف رمزي 

ديا أو نفسيا ولكنه عنف رمزي، إذن فهاد العنف ليس عنفا جس
ليس اجتاهها فقط كأم أو كزوجة ولكنها كامرأة كإنسان أوال 
وكنائبة لألمة، وبالتايل نرجو ونوجه النداء لكي يقوم املصورون 
بتصوير النساء وهن يؤدين مهامهن كنائبات لألمة، وأن تتخذ 

ل قبة هاد اجمللس، إجراءات بالفعل ملعرفة من يقوم بالتصوير داخ
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيدة النائبة، آخر نقطة نظام، تفضلي السيدة 

 .النائبة
 :النائبة السيدة رشيدة اسماعيلي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
امت بدورنا يف فريق التجمع الوطين لألحرار، ندعم ما ق

به الفرق من تدخالت، ونساند األخت الفاضلة بنعمر وحنن 
معها ومع مجيع النواب والنائبات، هذا ال ميس النائبات فقط بل 
ميس النواب كذلك، ألننا يف عمل وطين، يف عمل إنساين، 
ويرتبصوا بنا املرتبصون بالصور، حنن نستنكر هذا ونتمىن من 

رة النواب والنائبات، اإلعالم ورجال اإلعالم أن حيسنوا صو 
 .وشكرا لكم. وحيسنوا صورة املغرب أمام العامل

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيدة النائبة، توصلت الرئاسة برسالة من السيد 
وزير العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، خيرب فيها بطلب السيد 

وقاف وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة والسيد وزير األ
والشؤون اإلسالمية تقدمي السؤالني الشفهيني املوجهني إليهما يف 

 .بداية اجللسة نظرا لاللتزامات احلكومية الطارئة
إذن السؤال األول، سنبتدئ بقطاع األوقاف والشؤون 
اإلسالمية نظرا لتأخر السيد وزير االتصال، أخربت قبل بداية 

 . اجللسة أنك ستتأخر بعض الوقت، معذرة
ا السؤال خيص قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية هو إذ

عن تعقيد مساطر فتح املساجد والقاعات املغلقة للسيدات 
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والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 
 .واضعي السؤال مشكورا
 :عيقر و النائب السيد خالد الب

 .دنا رسول اهللبسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سي
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يتذكر اجلميع الفاجعة ديال مسجد باب بردعني مبكناس 

شخصا حنسبهم  37يف سقوط الصومعة اليت أودت حبياة حوايل 
عند اهلل شهداء، من بعد هاد الفاجعة شرعت جمموعة من 

املساجد على مد تراب  اللجان املتخصصة يف تفقد جمموعة من
اململكة، وهذه اللجان يف خالصتها الدراسية أوصت بإزالق 
جمموعة من املساجد وهو األمر الذي كان بالفعل، إال أن هاد 
األمر هذا طال، عشرات أو آالف، قرابة عشرة آالف مسجد 
اآلن مغلقة ال يتمكن املصلون الذين يؤدون هذه الشعرية من 

خصوصا وحنن على مقربة من شهر  أدائها على أحسن وجه،
 .رمضان األبرك
نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات اليت تنوي  

وزارتكم القيام هبا من أجل التعجيل بفتح املساجد؟ خصوصا  
كما قلت وحنن على مقربة من هذا الشهر املبارك، مع العلم أن 

آخره، املسجد املعين اللي هو مسجد باب بردعني قد سوي على 
مث بعد ذلك مت بناؤه ومت فتحه يف وجه املصلني، مساجد أخرى  
 .كانت عندها أمور تقنية بسيطة ولكن طال أمد وانتظار املصلني

فبالتايل نسائلكم السيد الوزير عن هذه اإلجراءات  
اإلستعجالية اليت ستقومون هبا من أجل فتح هذه املساجد؟ 

 .وشكرا لكم
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .ا السيد النائب، جواب السيد الوزير احملرتمشكر 
 :السيد أحمد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة المحترمة،

 السيدات والسادة النواب المحتمون،
 شكرا السيد النائب المحترم،

ألف مسجد اللي عندنا يف اململكة  22األمر يتعلق ب 
ألف، مبعىن أننا ما كنعرفوش  60ي افتحص منها فقط والذ

الباقي احلالة ديالو كيفاش الصحية دايرة، وماكنتش ال مسطرة وال 
قانون وال آليات ملتابعة بنايات املساجد، هذا شيء ينبغي أن 

ألف فيها  66ألف،  60يكون اآلن، هاد الذي افتحص 
ت فقط، ولكن الدراسا 6277اختالالت، الذي أزلق هو 

التالية اليت قامت هبا الوزارة بعد اللجان للتأكد من أن ما أزلق 
فعال االختالالت ديالو ال تسمح بالفتح، أسفرت على أن 

هي اليت ينبغي إزالقها، الختالالت بسيطة أو  2877
اختالالت معقدة، إما أهنا تستدعي إعادة الفتح أو تستدعي 

املالير د  3لكلفة إعادة اإلصالح أو تستدعي اهلدم والبناء، ا
الدراهم، حلد اآلن االلتزام اللي دخلت به الوزارة هو مليار درهم 

عملية  227واحملسنون تدخلوا مبائتني ومليون درهم، يعين هنالك 
جارية واملساجد اللي كنعتربوها ضازطة مبعىن أن السكان حيرمون 

 217فعال وال يستطيعون أن يتنقلوا إىل ما هو قريب هي حوايل 
، أما اللي هو جاري اآلن 2761خرى ينبغي أن نربجمها ل أ

فالتنفيذ ديالو سيستغرق ما بني سنة وسنتني ونصف، املسألة 
مسألة وسائل مالية، ومسألة عملية التنفيذ، ننفذ منها مباشرة 

 %.07وتنفذ منها وزارة التجهيز % 17
فلذلك، باش نقولو ليكم احلقيقة ومن خاللكم  

طنات راه هي عملية كربى وعملية كل هنار كايبان للمواطنني واملوا
أهنا تشمل أكرب عدد مما هو متوقع، وينبغي أن تكون هلا آليات 
وأن تكون هلا متابعة على صعيد أوسع من وزارة أو  

 .وشكرا لكم.وزارتني
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 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :ونالنائب السيد محمد رضى بنخلد
 شكرا السيد الوزير،

أوال، بداية نريد أن هننئ ما تقوم به وزارة األوقاف 
 والشؤون اإلسالمية من جهد يف جمال بناء املساجد،

ثانيا، ما يتعلق بالسؤال الذي وضعه فريق العدالة 
والتنمية، يف الواقع كان مركزا على نقطة أساسية وهو البطء، 

 .مساجدالبطء يف عملية إعادة ترميم وفتح 
اليوم حتدثت السيد الوزير على املساجد الضازطة، أنا 
تنقول لك أن املسجد مثل مسجد الغنضور يف الرباط يعترب من 
املساجد اللي تعطالت كثريا يف الفتح دياهلا، أقول أن مسجد 
مثل مسجد عمر بن اخلطاب يف يعقوب املنصور مثال، مثال يف 

يال املساجد إىل يومنا هذا د 1مدينة آسفي هناك اليوم مت إزالق 
مل تفتح، هناك مساجد بكل مدن اململكة، اإلشكال اللي كاين 
السيد الوزير أنه ال ميكن أن نتعامل مع هاد املوضوع مثل مع 
باقي البنايات، كنعرفو أن أقسام مصاحل التعمري بالبلديات  
كتشتازل بواحد النوع من البطء يف كثري من احلاالت، كنعرفو أن 

ولكن إيال تبعنا نفس الطريقة اللي كنتعملو . جلان مشرتكة هناك
مع مجيع اإلصالحات بال شك أن ذاك الشي زياخذ وقت 
طويل، احنا اللي كنطالبو به السيد الوزير ببساطة، هو التسريع 
هباذ العملية ألن املواطن اليوم يف كثري من املساجد السيد الوزير  

ر ليهم واحد امليكا يف بعض كيصليو يف أماكن عامة مفتوحة تتدا
احلاالت، مث أن شهر رمضان قد اقرتب هلذا نطالب بالتسريع، 

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

السيد النائب انتهى الوقت، السيد الوزير الرد على 
 .التعقيب

 :السيد أحمد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
لنا يف اهلم هذا السيد النائب احملرتم، احنا حبالكم حبا

ومساواة، باش ما نقولو حىت شي حد راه سابقنا، لكن راه ما  
كاينش هناك تعطال، أوال إجناز هبدم أو بناء مسجد راه عامني 

د املليار  3ثالثة، مث املسألة مسألة إمكانيات راه قلتها باألرقام 
عندنا منها التزام ديال مليار، مث إيال تفضلتم، أي صيفطوا أي 

كم من مجيع الفرق نعطيوهم واحد السجل عندنا، مجيع حد من
املساجد اللي هي فيها خلل باألولويات وبالكلفة وباملناطق، 
فلذلك هاذ العملية راه من العمليات الكربى ، مث أهنا ال تغطي 
وال حتجب الربام  األخرى اللي عندنا فيما يتعلق ببنا مساجد 

 .وشكرا لكمجديدة وإصالح وترميم املساجد األخرى، 
 :السيدة رئيسة الجلسة 

السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير، 
ونشكركم على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، ننتقل اآلن إىل 
قطاع االتصال، بسؤال عن تعاطي اإلعالم العمومي مع 
االحتجاجات االجتماعية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا الفريق االشرتاكي،
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة،

 السادة أعضاء الحكومة الموقرة،
 السيدات النائبات والسادة النواب،

تعرفون أن اسم املغربيان اللي يف الفضاءات اإلعالمية 
مقرونا مباركة مسجلة  وخصوصا الفضائيات العربية والدولية أصبح

تسمى االحتجاجات، ما نسألكم عنه اليوم السيد الوزير وبإجياز، 
أين كنتم من االحتجاجات العارمة اليت هزت أرجاء هذه اململكة 
؟ أين كانت الوزارة اليت تشرفون عليها من نقل احتجاجات 
عارمة مرة أخرى تتخذ يف كل مرة أشكاال خمتلفة بني مطالب 
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طالب املعطلني ؟ أين أنتم وأنتم اآلن على بعد اجتماعية وم
خطوات من هؤالء املعطلني الذي ميثل هبم على بعد أمتار منا 
وأمتار من قناة الربيهي؟ أين أنتم السيد الوزير من مهزلة تغطية 

حيث كنتم طرفا باسم احلكومة انسلختم من دور . أحداث تازة؟
ريك املساطر العدل املشرف وأصبحتم طرفا يهدد يتوعد بتح

القضائية ضد كل من ينقل اخلرب، هل ترون هكذا مقاربة هي 
املقاربة اليت حتملون، بلغت خارج الزمن يف حالة شرود قانوين 
ودستوري ودميقراطي زامضة مهزوزة متأخرة واهية ومشككة يف 
الوقائع، االحتكام دائما إىل ختويل املؤامرة التكفري ينقلون ما ال 

ية رمسية السيد الوزير ويؤسفين تنجز داخل يقع، اعتماد روا
املكاتب املغلقة بعيدا عن مسرح الوقائع، وختضع لنزواتكم، نزوات 
احلكومة، اللجوء إىل التهديد والوعيد، التدخل األمين الغري 
املسبوق، هل هذه حصيلتكم السيد الوزير ؟ هل هذا ما ترونه 

 إصالحا لإلعالم العمومي ؟ 
 :سة السيدة رئيسة الجل

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير
السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم 

 :الحكومة
يف احلقيقة بسيط أننا إذا استجبنا للفريق االشرتاكي 
وقمنا بالتدخل فسيأيت يف اجللسة املقبلة ويقول ملاذا تتدخلون يف 

 اإلعالم ؟ اإلعالم العمومي مستقل؛
اجملالت اإلخبارية يف القناة الثانية وهاد السؤال  ثانيا،

ميكن يتوجه للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بالطرق 
القانونية املعروفة، وتسلم لكم التقرير ديال حصة النقابات 
واألحزاب يف اإلعالم العمومي، وسوف تفاجأون بأن النقابة 

بة األوىل يف القناة القريبة من احلزب املعارض هي اليت احتلت الرت
الثانية، يف النشرات اإلخبارية، ويف الربام ، اجملالت اإلخبارية 
عالش؟ ألن هاد املرحلة املغرب قطع فيها مع التحكم وعطى 

االستقاللية للصحافيني يديروا مبادرات ويغطيوا، وإيال ارتكبوا 
أخطاء كاينة اهليئة العليا لالتصال للسمعي البصري، هي تراقب 

ل هلم درتوا التحيز نقلتوا الرواية الرمسية وما نقلتوش للمجتمع تقو 
زيبتوا هاد الفئة، قصيتوا هاد املقص، أنا معكم واحنا كحكومة 
زنلتازموا ألن دفاتر التحمالت هي اللي كتنظم هاد الشي، أهنا 
تنظم التعاطي  بشكل موضوعي مع ما يقع يف املغرب عالش؟ 

لة امللك حامي املؤسسات، ألن املغرب بلد دميقراطي جال
واالحتجاجات ما كنخافوش هبا ومنها، بالعكس هي الوقود احلي 

 . للدميقراطية املغربية، شكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة يف بعض 
 . الثواين

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
مل يكن ملا مل  أعترب السيد الوزير على أن ما أجبتم عنه

تغطوا االحتجاجات ؟ مما يدعونا إىل التشكيك، كرستم السيد 
الوزير أن اإلعالم هو إعالم حكومي حينما قررمت أن تغطوا نشاط 
نقابتكم اليت تنتمون إليها حزبيا ووتنقلوها ضربا للتقاليد 
الدميقراطية الراسخة اليت تؤمن وتكرس نقابات بأولويات النقابات 

يلية، أليس هو إعالما حكوميا يكرس متحكما جديدا األكثر متث
 .... إمسه احلكومة

 :السيدة رئيسة الجلسة
 . السيدة النائبة احملرتمة انتهى الوقت، تعقيب السيد الوزير

السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم 
 :الحكومة

اجلواب بسيط، وهو أن جريدة احلزب املعين الذي طرح 
ل لألسف نشر كذبا أن وزير االتصال اتصل بالقناة الثانية السؤا

حمتجا على تغطية القناة الثانية للنقابة الدميقراطية للعدل، وهذا  
كذب وقد نشرت وكالة املغرب العريب لألنباء يف حينها التكذيب 
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عالش؟ ألين أنا أول الداعيني إىل ضرورة عكس ما يقع يف اجملتمع 
نرتاجع هذا مسار اخنرط فيه املغرب منذ من حراك، وال ميكن أن 

عقود وتكرس مع مسلسل التناوب األول واإلصالحات اليت 
عرفها وامتد إىل اآلن، ال ميكن أن نرتاجع وهذا هو اجلواب 
العملي قليت زطينا النقابة، أنا عطيتك جواب أكثر من ذلك، 

اللي خلينا النقابات د املعارضة هي اللي تظهر، يف القناة الثانية و 
زنعطي عليها املثال واللي هي واضحة، زنعطي املثال اللي هو 
واضح، قلت يف النقابة القناة الثانية، قضايا اإلضرابات 
واالحتجاجات والوقفات هاد القضايا هذه احتلت الرتبة الثانية 
على مستوى النشرات اإلخبارية واجملالت اإلخبارية، وهذا مثال 

طيك املعطيات عندهم احتجاج ميكن لكم ترجعوا للهاكا وتع
 . على فاتح ماي وقدموه للهاكا

 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد الوزير انتهى الوقت، كنطلب من السادة النواب 
والسيدات النائبات احرتام الوقت عفاكم، تفضل السيد الرئيس 

 .يف تسيري اجللسة
نقطة )النائب السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي 

 (:نظام
السيدة الرئيسة مل أكن أتصور يف أي حلظة من 

مصدرا للخرب  ثأيت وزير حمرتم  من احلكومة وينعاللحظات أن ي
مسي اجلريدة ويقول املسؤول عنها، ما ر شكل ببالكذب و 

عرضناكمش، ما عرضناكومش تتقولوا الكذب ما يقولش 
الكذب، احنا ما كنكذبوش هنا احنا ما كنكذبوش وال كان وزير 

 .... ح لنفسه بأن يتهم طرفايسم
 : السيد رئيس الجلسة

السادة النواب السيدات النائبات كنستامعو لنقطة نظام 
 .تفضل السيد النائب. ومن بعد ال كان الرد

نقطة )النائب السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي 
 (:نظام

السيدة الرئيسة، حنن حنت  وبشكل صارخ هلاد األسلوب 
امل الال دميقراطي يف حكومة تدعي الدميقراطية، من وهذا التع

حقكم أن ختتلفوا معنا ومن حقنا أن خنتلف معكم وال نصل إىل 
مرحلة الكذب لنقول هذا كذاب عليكم أن تسحبوا ذلك السيد 

 .الوزير
ولذلك، أقول السيدة الرئيسة، إذا كان هذا التعامل  

ة املفرتى عليها، الذي نتعامل به فنحن برآء من هذه الدميقراطي
يقولو ن لنا بأنكم اذهبوا للهاكا لتستجيب لكم، اهلاكا اللي 

ساعة، عندها القدرة  23طبقات دفرت التحمالت ووقعته يف 
 ...باش

 : السيدة رئيسة الجلسة
السادة النواب، السيدات النائبات، رجاءا بعض اهلدوء، 

رجاء،  اهلدوء رجاء بعض اهلدوء عفاكم، السيد النائب احملرتم
 .أرفع اجللسة، أرفع اجللسة... السيد النائب

 : السيدة رئيسة الجلسة
نستأنف أعمالنا يف هذه اجللسة، السيدات والسادة 

 .النواب القليل من اهلدوء عفاكم، تفضل السيد الوزير
السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم 

 :الحكومة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

ليل حصلت واقعة أعترب أن ال بد من التوضيح قبل ق
 :خبصوص مسألتني

جريدة االحتاد االشرتاكي جريدة وطنية هلا : أوال 
رصيدها وهلا دورها الطليعي وأعتز هبا وأعتز باالستفادة يف 
مساري منها، وهلذا فإن فهم اإلخوان يف اجلريدة القائمون عليها 

 . فأنا أعتذر عنها...أي إساءة
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واليت ارتبطت بواقع من الوقائع هي : الثانيةاملسألة 
صحيحة يف جوهرها اخلرب خاطئ واإلخوان يف االحتاد االشرتاكي 
هلم من األخالقيات ومن التاريخ يف التجاوز عن أي خطأ، أعترب 
أنه املعارضة هلا دورها يف الرقابة يف العمل الربملاين، احلكومة 

شأن العام، ويف تقدمي مسؤولة على حتمل مسؤوليتها يف تدبري ال
املعطيات كما هي، ما ارتبط بتعامل اإلعالم العمومي مع حركة 
االحتجاجات، أؤكد على أن اهليئة العليا لالتصال السمعي 
البصري هي اهليئة املخولة مبقتضى القانون مبراقبة مدى احرتام 
قنوات اإلعالم العمومي لتعددية اختيارات الرأي والفكر، وبالتايل 

جلهة املخولة بالتوجه هبا بالسؤال هذا األمر األول، واألمر هي ا
الثاين أن األحداث املرتبطة بالنقابات، التجربة يف اإلعالم 
العمومي منذ شهر بنهاية يناير إىل هناية شهر فرباير أكدت 
خاصة على مستوى القناة الثانية إعطاء األولوية للقضايا النقابية 

 .رضة كانت أكثر حضوراوالنقابات املرتبطة باملعا
وهذه مناسبة، أن يكون املغرب قوي عرب إعالمه  

بعكس ما يقع من احتجاجات ألن االحتجاجات هي الوقود 
احلي للتطور الدميقراطي بشرط أن تكون يف إطار القانون وأن يتم 

 .التفاعل معها بشكل إجيايب، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .ائب احملرتم السي الزايديشكرا السيد الوزير، السيد الن
 :النائب السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي

 السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أوال هاد اجمللس ماشي زري يف هاد اجللسة بالذات، هاد 
اجمللس يف عمله أنه املطلوب منا مجيعا أن نرقى إىل مستوى 

لنقاش وإىل مستوى اللحظة اليت نعيشها وهي حلظة دميقراطية ا
ودستورية بكل املقاييس، حنن يف االحتاد االشرتاكي ونؤكدها للمرة 

األلف، بأننا نسعى إىل ترسيخ التقاليد الدميقراطية السليمة، 
وترسيخ اخلطاب السياسي املسئول، والعمل على أن يكون عملنا 

 .االحرتام الواجب لكل الفرقاءعمال مقرونا باملصداقية وب
فلذلك أنا أقدر عاليا أوال تفهم السيد الوزير لألمل الذي  

أحسسنا به عندما تتهم جريدة وطنية بكالم ليس من شيمها، 
ونشكره كذلك على رد االعتبار وإعادة االعتبار هلذا النقاش، يف 
املقابل كذلك حنن كفريق احتادي نقول بأن كل عبارة قد تستفز 

و قد يفهم منها االستفزاز واحلكومة فهي عبارة نعتربها زري أ
موجودة، ونعتربها كذلك ال ميكن أن تدخل إىل قاموسنا، وبالتايل 

 .نسحبها إذا كانت فيها إساءة لكل طرف من األطراف، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، قبل أن ننتقل إىل قطاع 
أخرب السادة النواب والنائبات، بأن ندوة  الداخلية، أريد أن

الرؤساء تداولت يف قضية طرح األسئلة الشفهية باللغة األمازيغية، 
وارتأت الندوة أن يتم تأجيل طرح األسئلة باللغة األمازيغية إىل 
حني أن يعمل مكتب جملس النواب على اختاذ اإلجراءات 

 .وشكرا. الضرورية لذلك
ة حول اإلضرابات املتتالية السؤال يف قطاع الداخلي

لشغيلة اجلماعات احمللية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائبة السيدة ميلودة حازب
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير، 
 سؤال فريق األصالة واملعاصرة هو سؤال مطروح يف مجيع
األوساط املغربية ومتداول داخل كل األسر املغربية، نظرا 
النعكاساته السلبية املباشرة على مصاحل كل املواطنات وكل 

 .املواطنني
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السيد الوزير، إىل مىت ستستمر إضرابات شغيلة 
اجلماعات احمللية، وملاذا يتم التأخري يف إجياد احلل هلذه 

القة ما بني تراجع اإلشكالية؟ هل احلكومة يعين كاين شي ع
احلكومة عن االلتزام باتفاقات احلكومة السابقة مع العلم إن هذه 
احلكومة هي استمرار للحكومة السابقة وجزء كبري من مكوناهتا  
كان متواجدا يف احلكومة السابقة، أم أن احلكومة تعترب على أن 
مصاحل املواطنني هي أشياء ثانوية، وبالتايل فهي ال تشعر بالقلق 
وال تشعر باحلرج وهي تشاهد على أن هذه اإلضرابات أصبحت 
القاعدة ومل تعد االستثناء، أم أن هذه احلكومة عاجزة وليست هلا 
اجلرأة يف اختاذ القرار الالزم؟ ألن القرار واضح يا إما التجاوبه مع 
مطالب هذه الشغيلة إذا كانت هذه املطالب مشروعة، وإما اختاذ 

 .صاحل املواطنات واملواطنني، شكراقرار لتفادي املس مب
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيدة النائبة المحترمة، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
بأن  أوال أريد أن أؤكد بأن وزارة الداخلية كتعتابر

النقابات، وخصوصا يف هذا اجملال ديال اجلماعات احمللية تعتربها 
شريكا أساسيا يف إجناح العمل داخل اجلماعات، وهذا اللي جعل 

وباتفاق ويف اجتماعات متتالية مع النقابات  2770أن منذ سنة 
مت مأسسة احلوار االجتماعي داخل هذا القطاع، حبيث أن هناك 

أربع لقاءات، إضافة بطبيعة احلال إىل  أربع اجتماعات سنويا،
لقاءات أخرى تنكب على بعض املشاكل، وكان آخر اتفاق 
اتفاق حول عدد من النقط اليت طرحتها النقابات، ومتت 
االستجابة إىل اجلل منها، مثال هناك تصفيات امللفات املتعلقة 
بالرتقية يف الرتبة والدرجة سواء عن طريق االستحقاق أو طريق 

متحانات املهنية، إدماج املوظفني املرمسني حاملي شهادات اال
يف السلم  3إىل  6، إعادة إدماج السالمل 1078اإلجازة كلهم، 

اخلامس، أضف إىل ذلك حل بعض املشاكل اليت تتعلق ببعض 
 .الفئات اخلصوصية كمسريي األوراش والرسامني

بطبيعة احلال هناك بعض املطالب النقابية الزالت يف  
ر العمل ألن ليست مرتبطة زري بوزارة الداخلية لكن مرتبطة  طو 

كذلك بقرارات من جهات حكومية أخرى، ما يتعلق بالغري 
سنوات أوال  0املرمسني اللي عندهم إجازة اللي تيخصهم يستوفيو 

 .قبل ميرتمسوا، ومث يرتمسوا حسب اإلمكانيات
هناك اجلانب املتعلق بالشؤون االجتماعية، املؤسسة  

يال الشؤون االجتماعية اللي القانون دياهلا جاهز باتفاق مع د
 النقابات واللي هو اآلن يف طور املصادقة باش جيي للربملان،

هناك ما يتعلق كذلك بالقانون التأسيسي ملراجعة القانون 
األساسي هلذه اجلماعات اللي تيتطلب مراعاة كذلك ما جاء يف 

 .ت احمللية الذي سيخرج قريباالدستور والقانون التنظيمي للجماعا
هذا كله رزم ذلك، فتفاديا هلذه الظاهرة اللي حقيقة  

ظاهرة زري صحية، ألن ما وجدناه هو أن هناك حىت نقابات 
ليس هلا متثيل داخل اجلماعات احمللية تدعوا إىل اإلضراب وتكون 
استجابة فورية وشاملة هلذا اإلضراب، يعين ما يفقد حىت االنتماء 

يب، يفقد له األسس ديالو وهلذا لنا لقاء قريب يف األسبوع النقا
املقبل اللقاء األول هلذه السنة مع النقابات وسنطرح معهم هذه 
اإلشكاليات، واحلكومة ليست عاجزة ستتخذ املواقف اليت جيب 
أن تتخذ، لكن مبراجعة بطبيعة احلال كل ما يتعلق هبا امليدان، 

 .شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة
 :النائبة السيدة ميلودة حازب
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شكرا السيد الوزير، كنت أمتىن من السيد الوزير أن حيدد 
موعدا هلذه اإلشكالية، ولكن يظهر أن اإلضرابات ستستمر 
بضعة أشهر إن مل نقل بضعة سنوات أخرى، السيد الوزير جيب 

ات املتتالية أوال أبرزت التناقض أن نستحضر على أن هذه اإلضراب
الصارخ بني رفع شعار احلكامة وتغييبه من خالل املمارسة 
اليومية، جيب كذلك أن نستحضر على أن هذه اإلضرابات هلا  
كلفة اقتصادية وكلفة اجتماعية، وأهنا تضر مبصاحل املوطنني 
واملواطنات، وإذا أضفنا كل هذه اخلسائر إىل اخلسائر الناجتة عن 

أخر مشروع القانون املايل، وأضفنا هلا كذلك ما حيدث اآلن أو ت
ما يربز اآلن من مظاهر الفساد، حبيث هناك يف بعض اجلهات 
مكاتب التصديق والوثائق تنجز خارج املقرات الرمسية للبلديات 
وللجماعات وللمقاطعات، فإذا مجعنا هاد الشيء كله، فأعتقد 

ة اليت تنت  عن تلكؤ احلكومة أننا سنسجل مقدار اخلسائر الكبري 
يف إجياد حل ويف اختاذ قرار، جيب أن تتحمل احلكومة 
مسؤوليتها، وأن تتخذ قرارا واضحا، مطالب مشروعة نتجاوب 
معها، مطالب زري مشروعة إذن نتخذ قرارات لكي حنمي 
املواطنني من هذه اإلضرابات اليت تضر مبصاحلهم، فأعتقد على 

 ..... ا زالت تشتغل بسياسة سوفأنه يظهر يل احلكومة م
 :السيدة رئيسة الجلسة 

السيدة النائبة انتهى الوقت، شكرا السيدة النائبة، 
السؤال املوايل خبصوص حترير امللك العمومي للسيدة والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :سيد عمر حجيرةالنائب ال

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب 

السيد الوزير كلنا كنا كنتسناو باش تدوز االنتخابات 
وتعطينا أزلبية ومعارضة، ويبدأ الربملان يشتغل، وتبدأ احلكومة 
تشتغل باش بعض املظاهر ديال الفوضى يف البالد متشي، ألن 

ج  بأنه الوضع وخصنا تدوز االنتخابات، وتبدأ الكل كان يتح
 .احلكومة يف املباشرة ديال األشغال دياهلا

املوضوع اللي كنطرحوا عليكم السيد الوزير هذا موضوع  
يهم احلكومة برمتها، الفوضى أصبحت تعم البالد يف كل 
جتلياهتا، فوضى أمنية، فوضى ديال احتالل امللك العام، وال يف 

ناض الصباح بكري هو اللي كيدير شرع يدو، املغرب اللي 
مبقات ال ساحات عمومية، وال شوارع، وال هبة على مآثر 
تارخيية، وال اللي كينوض صباح كيحط التجارة ديالو ويتاجر، 
وعالش جلأنا هلاد السؤال يف واحد اآلنية؟ ألنه الطوابري ديال 

اهلم، املعطلني كل يوم كتزاد وهاد الناس خصهم مصدر القوت دي
مرت يف الزنقة وبدا كيبيع زدا زادي  2وكل واحد شد مرت وال 

تكون الدولة مجاعات والسلطات احمللية جمربة أهنا حتافظ لوا على 
هداك مصدر القوت ديالو، وبالتايل بعد ما كنا كندبروا السكن 
العشوائي اليوم خاص الدولة توجد راسها للتجارة العشوائية، وكل 

نوجدو لوا جتارة قانونية، وهاد الشيء  تاجر عشوائي خصنا
صعيب التدبري ديالو مستقبال، راه كل يوم كتوارد على رؤساء 
اجلماعات وعلى املمثلني ديال األمة آالف الطلبات ديال 
الدكاكني، راه إيال جينا نستاجبوا لطلبات فتح دكاكني قانونية، 

 .خصنا هندموا املدن ونرجعوها أسواق
ر، واش احلكومة عندها شي إسرتاتيجية هلذا السيد الوزي 

واضحة حملاربة استغالل امللك العام وهاد األسواق العشوائية؟ 
 .شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
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شكرا السيدة الرئيسة، أستسمح هناك سؤال ثاين متعلق 
، أنا ما عندي مشكل، ميكن يل جناوب عليهم بباعة املتجولني

منفردين، ولكن سيكون نفس اجلواب، إذا ما ارتأى واضعي 
السؤال أن يضعه، إذا مل يكن كذلك فسيكون نفس اجلواب على 

 .هذه األسئلة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .تفضل السيد الوزير، تفضل للجواب
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

يتعلق بالباعة املتجولني والتجارة ألن هي  طيب، فيما
اللي هدر عليها السيد النائب احملرتم يعين يف امللك العمومي، 
البد باش نذكر بأن هاد الظاهرة ليست ظاهرة وليدة اليوم وال 
األمس، ظاهرة موجودة يف املغرب ويف دول أخرى، لكن بطبيعة 

 هلاد السنة وال احلال يف املغرب كذلك االهتمام هبا مابدشاي حىت
كانت هناك عدة مبادرات اختذت   2772السنة املاضية، منذ 

بني وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة حملاولة يعين إجياد ال 
أقول تقنني ولكن إجياد يعين واحد التنظيم اللي يكون عقالين 
هلذه الظاهرة، وكانت هناك بعض النماذج بدأت يف بعض املدن 

البيضاء، مثل أكادير وزريها من خلق ما ميسى بأسواق مثل الدار 
منوذجية أو بفضاءات خمصصة هلذه التجارة أو هلاد الباعة 
املتجولني، إال أنه بطبيعة احلال هناك عدة عراقيل تواجه إما من 
ناحية العقار، إما من ناحية اإلقبال، إما من ناحية من يبيع، 

 .يرجع لعني املكانالدكان اللي كيتعطاه باش ميشي يعاود 
اآلن هناك منذ السنة املاضية فعال وقع واحد النوع  

ديال التوسيع ديال هاذ الظاهرة، وهناك اآلن جلان تشتغل على 
هذا الباب وأخذت بنماذج موجودة يف املغرب ويف دول أخرى، 
ألن هاذ التجارة ملا تنهضرو على الباعة املتجولني راه ماشي يعين 

كاين اللي تيبيع اخلضر، كاين اللي كيبيع   نفس التجارة، راه
إذن ما . املسامر، كاين اللي كيبيع كل واحد أشنو تيبيع

ميكناشاي نعطيو واحد النمط موحد هلذه التجارة، لكن اآلن 
هناك يعين تقريبا الدراسة انتهت؟، وسنشرع يف حماولة تنظيم هاذ 

تغالل الظاهرة، اللي هو أساسي وهو أن اليوم كلما يتعلق باس
امللك العمومي أو البنايات العمومية، هناك عمليات حملاولة يعين 

 .إفراغ هذه األماكن ريثما جند حل مشويل هلذه الظاهرة، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد عمر حجيرة

مللك يف احلقيقة الباعة املتجولني هو جزء من احتالل ا
العام، أما احنا كنتكلمو يف احتالل امللك العام على كل مظاهر 

 .ديال احتالل امللك العام
هاذ الشي واحد املشكلة كبرية اللي خصنا  السيد الوزير،

ندبروها بكثري من الرتزن ألنه إيال خلينا هاذ الشي يتزاد كل يوم  
 يف 17حىت ل  27كيما قلت لكم راه اجلماعات تضيع أوال يف 

املائة ديال املداخيل دياهلا، ألنه وقعنا يف مشكل أنه هذاك السيد 
اللي كيخلص كل الضرائب ديالو كيجيو الباعة التجولني وكيقطعو 
عليه الطريق، واحد السيد كيخلص الضرائب ما تيدخل حىت  لاير 
وآخرين اللي كيبيعو بالفوضة واللي احنا متعاطفني ومتضامنني 

حلق يف العيش ولكن يكون بالنظام معهم حىت مها عندهم ا
وبالقانون، هاذ الشي هو اللي خصنا نتجهو ليه على أساس أنه 
نطلبو من السيد وزير الداخلية يعقد لنا واحد املوضوع يف اللجنة 
ديال الداخلية حول املظاهر ديال اسرتجاع اهلبة ديال الدولة، 

هلا، مظاهر ديال مكافحة كل مظاهر الفوضى بشىت األنواع ديا
ألنه حىت احتالل امللك العام حىت يف بناء املنازل العشوائية 
والسكن العشوائي يف األراضي الساللية، مبعىن كاين واحد 
االنفالت، هاذ االنفالت، هاذ احلكومة جات عرب صناديق 
االقرتاع، خصها تاخذ املسؤولية دياهلا وتاخذ قرارات كبرية 

 .وجريئة، شكرا
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 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد النائب انتهى الوقت، الرد على التعقيب يف بعض الثواين 

 .السيد الوزير
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

كما قلت، هناك جوج ديال الظواهر، هناك ما يتعلق 
باالستغالل ديال امللك العمومي بصفة عامة، وهناك إجراءات 

بالباعة  شرطية وإجراءات قانونية إلفرازه، وهناك ما يتعلق
املتجولني وأشياء أخرى، أنا مستعد فعال ندرسوها يف إطار اللجنة 

 .ونعطيكم اجلواب
 :السيدة رئيسة الجلسة 

شكرا، السؤال املوايل عن احلرية يف تأسيس مجعيات، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 

 .كوراوالتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مش
 :النائب السيد عادل تشيكيطو

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السيد الوزير،

بالرزم من النص الصريح املنظم للجمعيات يف الفصل 
حسب ما وقع  6028نونرب  62من القانون الصادر يف  2

ئق اليت تتطلبها عملية تغيريه وتتميمه، والذي حيدد بالتفصيل الوثا
تأسيس اجلمعيات وجتديد أجهزهتا املسرية وإلزام السلطات احمللية 
واإلقليمية بتسليم وصل إداري فوري أثناء توصل مصاحلها 
اإلدارية بنسخ من امللف القانوين، إال أنه مع األسف الشديد 
جتتهد السلطات واملصاحل اإلدارية املختصة خارج القانون وتضيف 

جديدة أو تتماطل يف تسليم الوصل املؤقت أو الوصل  وثائق
يوما أو متتنع يف بعض األحيان عن تسلم  17النهائي بعد مرور 

 .امللف القانوين للجمعية

لدى السيد الوزير نتساءل عن األسباب اليت تدفع  
هؤالء املسؤولني إىل عدم احرتام القانون، خاصة يف جمال يتعلق 

ناك إجراءات تتخذ ضد كل مسؤول بتنظيم اجلمعيات، وهل ه
يصر على خرق القانون، ال سيما وأن اهليكلة احلكومية احلالية 
أصبحت تتضمن وزارة مكلفة بالعالقات مع اجملتمع املدين، 
وأضيف مفهوم احلريات إىل وزارة العدل، وأعلن السيد رئيس 

حرص كل مكوناهتا الشديدة على محاية احلق يف تنظيم   احلكومة
 .تأسيس اجلمعيات طبقا ملضامني الدستور وحرية

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائب، اجلواب للسيد الوزير

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيد النائب المحترم،

ال بد يعين نوضح واحد جوج ديال احلواي  ،كان النظام 
ىل سنوات قليلة ماضية، وهبذا  ديال اجلمعيات خاضع للرتخيص إ

كان الوصل أنداك  له نوع من االعرتاف بأن اجلمعيات ال 
تشتغل، اليوم الوصل خصنا نعرفو آشنو هو؟ الوصل ما هو إال 
إشهاد بأن ملف كامل وضع جبميع وثائقه، وحىت يعين يف حالة 
ما إذا املشرع أعطى احلق إذا كان يعين هناك عدم إعطاء هذا 

يء من األمور اللي ذكرها السيد النائب، أنه ميكن الوصل أو ش
يتوضع حىت بعون قضائي، يعين التسهيالت كلها موجودة، فعال  
كاين بعض احلاالت اللي إما الوثائق زري كاملة، إما زري قانونية 
اليت ال يعطى فيها الوصل ويبقى اللجوء إىل القاضي هو كذلك 

فصل، لكن باش احلكم، إذن القضاء هناك كذلك ميكن أن ي
مانضخموش هاد الظاهرة ميكن يل نقول لكم بأن من ماي 

مجعية  2777إىل يومنا أي عامني، كانت املصادقة على 2767
ألف اللي هي موجودة ومت فيها عدم تسليم الوصل 87من أصل 

، وإيال حللنا 623أعتقد أو  673مجعية، 677املؤقت إىل 
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ني مجعية وأشياء هادو تنوجدو أن هناك فئات اليت هي ما ب
 .أخرى

وكيفما كان احلال مع جاء به الدستور اجلديد، ستكون  
املنظم لتكوين اجلمعيات  6028هناك مراجعة للقانون ديال 

حىت نفصل هده القضية ديال الوصل من عدم الوصل ألن 
الوصل كما قلت ما هو إال إشهاد بأن توصلت بامللف، ولكن 

عية ميكن هلا ختدم أو ال، هداك القانونية ديال اجلمعية أو اجلم
حىت الدولة هلا احلق أهنا تلجأ زاىل القضاء ومتنعها قضائيا، 

 .وشكرا 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب
 :النائب السيد عادل تشيكيطو

السيد الوزير اجلواب اللي تفضلتم به حتدث يف شقه  
انونية اليت جيب أن تتخذها اجلمعيات يف األول عن اإلجراءات الق

حالة ما إذا رفضت السلطات يعين تسليم الوصل، هذه 
اإلجراءات يعرفها الصغري والكبري، خصوصا الدين يشتغلون يف أو 
خربوا العمل يف عائلة اجملتمع املدين، وكذلك يف الشق األخر 
جوابكم يعين يؤكد على حسن نيتكم وعلى سهركم على تطبيق 

تضمنه الدستور من توسيع حلرية االشتغال داخل اجلمعيات، ما 
لكن اإلشكال السيد الوزير ما شي هو هذا، اإلشكال املطروح 
أمام اجلمعيات هو تواجد بعض العقليات السلطوية اليت تشتغل 

 .حتت وصايتكم 
السيد الوزير هناك بعض العمال وبعض البشوات وبعض 

بائدة، بعض العمال وبعض القياد حينون إىل سلوكات قدمية و 
البشوات والقياد حينون إىل سلوكات ال ميكنها إال أن تدخل 
املغرب يف النفق املظلم، وأعتقد أن األمثلة اليت بني أيدينا اآلن 

 خري دليل على ذلك، 

السيد الوزير ما بقاش الوقت باش نقولك األمثلة ولكن زنقولك 
من مهامهم وال تعاودوا بأنه هاد الناس إما تقيلوهم وإما تعفوهم 

 ....تكوهنم 
 :السيدة رئيسة الجلسة

انتهى الوقت السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير، 
رجاء السيد الوزير، تفضلي السيد النائبة، نقطة نظام؟ واش أنا 
اللي كنسري هاد اجللسة؟ نقطة نظام، زنشوفو واش يف التسيري 

 .هاإيال ماكنتش يف التسيري فغنوقف
 (:نقطة نظام) النائبة السيدة نزهة الصقلي

السيدة الرئيسة احملرتمة فقط فيما خيص وحنن نعتز 
برتؤسكم هاد اجللسة، وكنطلبو من السادة النواب احملرتمني باش 
يتوجهوا ليكم بالسيدة الرئيسة، وليس السيدة الرئيس، ألنه عندنا 

القرآن الكرمي فيه الوزيرة العربية املرجع ديال اللغة العربية هو 
، إذن بالتايل  ..املسلمني واملسلمات واملومنني واملومنات ما فيهش

كنطلبوا تكون السيدة الرئيسة، والسيدة الوزيرة، والسيدة النائبة، 
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائبة، السيد الوزير تفضل 

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
الرئيسة، أقول للسيد النائب أن مسألة  شكرا السيدة

الوصل ليس هو املشكل اليوم، حىت الوصل إذا مل يعط، فاجلمعية 
يوما تصبح يعين تشتغل وهلا احلق أن تشتغل، وقلت أن  17بعد 

إذا كان هناك من ال يعطي الوصل املؤقت واعتربت اجلمعية أنه 
تتقبل  تعسف فهناك القضاء، ففعال السلطات أو اإلدارة اليت

امللفات هلا قبل إعطاء هاد الوصل، هلا احلق كذلك أن تفحص 
امللف الذي ستشهد بإيصاله، لكن إذا كانت هناك حاالت فناك 
القضاء، فهناك اللجوء إىل الوزارة وممكن أن ندرس هذه احلاالت، 

 .وشكرا
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 :السيد رئيسة الجلسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن إسرتاتيجية 

ومة يف جمال التصدي للجرمية املنظمة العابرة للحدود ومحاية احلك
احلدود املغربية من أي اخرتاق أمين، للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من الفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا
 :النائبة السيدة ارقية الدرهم

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة،

 ادة الوزراء،الس
 النائبات والنواب المحترمون، 

يعرف احمليط اإلقليمي للمغرب أوضاعا زري مستقرة مما 
يستدعي يقظة خاصة من جانب املصاحل األمنية حلماية األمن 
الوطين القومي املغريب، فإذن األوضاع األمنية الغري املستقرة يف 
 بعض املناطق بإفريقيا جنوب الصحراء، وأنشطة عصابات
التهريب واهلجرة الغري القانونية واالجتار يف املخدرات، وأنشطة 
اجلماعات اإلرهابية املسلحة، انضافت التداعيات والثورات اليت 
شهدهتا أقطار تونس وليبيا ومصر، مع ما تال ذلك وما رافقته من 
انتشار لألسلحة ووصوهلا إىل أيدي مجاعات وعصابات اجلرمية 

 .نظمةاإلرهابية واجلرمية امل
واستباقا لكل ذلك، نسائلكم عن اإلجراءات اليت  

 .ستعجل احلكومة باختاذها، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدة النائبة المحترمة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

فعل ظاهرة اجلرمية يف احلدود أو عرب احلدود اآلن هي بال
ظاهرة عاملية وظاهرة رمبا يف املنطقة ديالنا تتهمنا أكثر لألسباب 
اليت ذكرهتا السيدة النائبة احملرتمة، ما يقع يف اجلنوب إفريقيا يف 
الصحراء جنوب املغرب، ما يقع يف الشمال حىت هو حىت احلدود 

ية ليست مبنأى من هذه الظاهرة، والعمل الشمالية واحلدود الشرق
اعتقد الذي يقوم به املغرب إذا أردنا أن نلخص هذه اإلسرتاتيجية 
فهي بسيطة وسهلة، وهي جتنيد مجيع الوسائل أوال لتأمني هاد 
احلدود ديال املغرب، ثانيا كذلك لالستباقية ملعرفة ما ميكن أن 

 .يأيت ال من اجلنوب وال من الشرق وال زريها
ويف هذا الباب ميكن اللي نقول، بأن وبدون افتخار أن  

مصاحل األمنية املغربية جبميع مكوناهتا يشهد هلا كذلك بالنتائ  
دقايق ما  1اليت حتصل عليها، سواء يف مكافحة املخدرات، يف 

نبغيشي نعطي األرقام زناكلو الوقت يف هاد الشي هذا، وال فيما 
ال اهلجرة إىل دول أخرى، وال يتعلق بالتصدي لبعض الظاهرة دي

ما ظهر مؤخرا ألن يف اآلونة األخرية ظهر أن عدد من كانوا 
يلجأون إىل املغرب كبلد يعين للعبور للهجرة، بدأوا يستغلون مع 
األسف من جمموعات إجرامية يف جتارة املخدرات أو يف جتارة 
األسلحة، ويف هذا كذلك نتائ  جد إجيابية، وهذا ما دفع بعدد 

ن الدول ديال املنطقة، يعين مشال إفريقيا ودول وسط إفريقيا م
يعين ديال الساحل، أهنا قررت أن سيحتضن املغرب قبل هناية 
السنة احلالية، اجتماع موسع على أعلى مستوى ملصاحل األمن 

 .للوزارات اليت هي مهتمة باألمن
إذن حنن يف املغرب اإلمكانيات كلها جمهزة وجمندة  

، ليس البشر فحسب ولكن كذلك استعمال حلماية هذا
التكنولوجيات، وكما قلت االستباق، أي تبادل املعلومات ما بني 

 .املغرب والدول اليت يهمها األمر، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
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 :النائب السيد عبد الهادي خيرات
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لسيدة الرئيسة،أشكر ا
 السادة النواب،

 السيد الوزير،
السيد الوزير، أنتم تعرفون بأن بالدنا كانت عرضة لعدة 
ضربات إرهابية موجعة ذهب ضحيتها عدد كبري من املواطنني 
األبرياء، وكذلك السياح يزورون هذا البلد،كان هلا وقع الصدمة 

اآلالف من والكارثة على اقتصادنا، وبالتايل الوقع على معيشة 
 .مواطنينا

السيد الوزير، أنتم تعرفون وحنن نتابع أنكم تفككون  
شبكات إرهابية على مدار كل شهرين، ثالث شهور، أربع 
شهور، باألمس فقط حليتو شبكة أخرى، اليوم حنن نتواجد يف 
منطقة قلقة متوترة، أكثر من ذلك تع  بالعديد من املتغريات 

املخاطر، اليوم اهنار نظام الطازية وحبلى بالعديد من التوترات و 
القدايف، كاين سيل جارف من األسلحة اللي عمت املنطقة، ما 
ظن بأن بلدنا مبنجى عن ذلك، وأن أجهزتنا خصها تكون وتعترب 
راسها راه مبنأى عن ذلك، لكن اخلطري اليوم هو أن األفارقة 
الذين تكلمت عنهم، هؤالء مدربون تدريب خطري على تلك 

حة، ومها نتاج حلروب أهلية يف وسط إفريقيا كانوا جمندين األسل
ضمنها، هاذ النوع من تنظيمهم لوقفات الحتجاجات الخنراطهم 
يف عصابات وأنتم تعلمون ذلك، أصبح يشكل مصدر قلق 

 .وخطر هلذا البلد
لذلك الوسائل التقليدية، اليوم أنتم مطالبون خبطة أمنية  

تمع املدين، بل وبتنوير الرأي العام تشاركية مع اجلمعيات، مع اجمل
مرة، مرة، ألنه كيصحاب هاذو زري جمرد ناس هاربني من اجلفاف 
وكذا، اخلطورة يف ذلك أهنم متمرسني، لذلك كنشكروكم على 

 .......هذا النوع من التعاون مع املنطقة اجلوار، لكن 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
، الرد على شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت

 .التعقيب السيد الوزير
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

شكرا السيد النائب، ما استشهدمت به هو فعال كذلك 
نوع من النجاح ديال اإلستباقية املغربية وهو تفكيك هاذ 
املنظمات اإلجرامية واإلعالن عنها يعين بانتظام، لكن أركز وأتفق 

 ميكن أن يكون أمن الدول معكم على ما قلتموه، األمن ال
فحسب، األمن هو جيب أن يكون املواطنني كذلك معبئون، 
وخصوصا عندما نتحدث عن هاذ الناس اللي هضرتو عليهم 
ديال يعين الساحل اللي مهم متواجدين، اللي احنا كنرحبو هبم، 
ولكن راه املواطنني اللي تيأويوهم، املواطنني اللي تيتعاملو معهم 

و كلنا، جمتمع مدين وساكنة على حماربة هذه الظاهرة خصنا نتعاون
 .حىت يبقى بالدنا يف مأمن، شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن ظاهرة الباعة 
املتجولني للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .االوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكور 
 :النائب السيد محمد زكرياء ابن كيران

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
حنا متشبثني بوضع هاد السؤال ديال ظاهرة الباعة 
املتجولني ألن من بني املشاكل ديال هاد الظاهرة ماشي فقط 

تصادية احتالل امللك العمومي، ولكن هناك مشاكل أخرى اق
واجتماعية، إذن ظاهرة الباعة املتجولني تنتشر وتتزايد بشكل  
كبري، خاصة باألحياء الشعبية ووسط شوارع وأزقة مدن وأقاليم 
اململكة، ورزم أهنا تشكل مورد رزق العديد من األسر واملواطنني 
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نظرا لظروفهم االجتماعية الصعبة، فإن هذه الظاهرة باتت ختلق 
ت السلبية، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو العديد من املخلفا

بيئية، مما حيتم ضرورة التدخل ووضع إجراءات تروم عقلنة هؤالء 
 .الباعة املتجولني

من هذا املنطق نسائلكم السيد الوزير، أال تفكر  
احلكومة يف تدابري وإجراءات من شأهنا عقلنة وتنظيم العمل 

لى اجلوانب االقتصادية اليومي للباعة املتجولني، دون التأثري ع
 .واالجتماعية والبيئية مبختلف مدن وأقاليم اململكة، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد النائب،

ول بطبيعة احلال املعطيات اللي أعطيت يف اجلواب األ
فعال كانت كتحدث على الباعة املتجولني، ولكن هادي فرصة 
باش نتوسع شوية يف هاد اجملال، أن املشكل ليس فعال بالسهولة 
مبا ميكن أن نظن، ألن هناك كما قلت يعين محاية امللك 
العمومي، محاية الشارع، محاية التجار القانونيني اللي تيأديو 

هتم، لكن هناك توازن مع الضرائب دياهلم واللي عندهم حمال
وضعية اجتماعية معروفة يعين اللي تيخصنا ناخدوها بعني 
االعتبار ونراعيوها وهاد الشي عالش هضرت على هاد الدراسة 
على هاد احملاولة لتنظيم فضاءات، وكما قلت أنه هناك عدة يعين 
عناصر تتداخل، لنكن صرحاء هناك حىت جتار يعين قائمني 

لذين يشجعون هاد الباعة ميكن لظروف ألن  بالذات قانونيا ا
كاين أسواق الكبرية اآلن، ميكن كاين نقص، ميكن ألن جتارة 
مرحبة وتيعطيه يعين السلعة وتيقولو ديها وسري وبيع، وكاين كذلك  
كما قلت الناس اللي تيستغلوا هاد الظاهرة، خصوصا يف سنة 

كان   2766، ملاذا يعين نغطيو هاد الشي هذا ؟ يف سنة 2766

نوع من التساهل، ولكن اليوم ما خصناش ناخذو زري الطريقة 
ديال الزجر ديال املنع ديال هذا مجعلو، سري هذا راه كيبيع حيد 
لو، هادي هي الدراسة اللي هضرت عليها اللي بدات يف 

و اعرتضتها العديد من املشاكل، اآلن حنن حنني هذه  2772
ا هي النماذج اللي عندنا الدراسة ونرى ما يقع يف دول أخرى، م

كذلك الناجحة، ولكن نراعي فيها كذلك املعطيات والواقع 
املغريب، ألن الواقع املغريب جيب أن يؤخذ بعني االعتبار والوضعية 
االجتماعية هلاد الباعة جيب أن تراعى كذلك، فحىت عندما يكون 
القانون يطبق والزجر يطبق على األقل يطبق على الناس اللي 

اوش هنائيا ينساقوا يف النمط التنظيمي اللي هو موجود كما مابغ
قلت إما أسواق منوذجية، إما فضاءات خمصصة، إما شيء من 

 .هذا القبيل، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب
 : النائب السيد حسن بن عمر

السيد الوزير كنشكروك على هاد األجوبة اللي قدمتيها 
لكن بكل صراحة هاد احللول اللي قدمتوها لينا كتبقى لينا، و 

حلول كالسيكية وفاشلة، عالش؟ ألنه كتعرفو كانت قدمات 
واحد الربنام  لتنظيم أسواق  2778احلكومة السابقة يف 

مليون درهم، بغينا أوال السيد الوزير  627منوذجية ووضعت 
رفات، مليون درهم فني تص 627تعطيونا واحد التقييم ديال هاد 

وفني مشات؟ أعطيتم السيد الوزير أمثلة يف مدينة الدار البيضاء، 
نقدو نكولوا لكم اليوم بأنه يف مدينة الدار البيضاء من املستحيل 
نوفر ليكم ولو مرت مربع باش تنظموا وباش يكونوا هاد األسواق 

 .النموذجية
إذا حنا السيد الوزير اليوم أمام حرية، ألنه كاين جتار  

كيشتازلوا يف أماكن دياهلم، يف متاجر دياهلم لكن كيأديو   اللي
الضرائب وكيأديو فواتري املاء والكهرباء، ولكن اليوم ألنه هاد 
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الباعة املتجولني كيجيو أمام املتاجر كلهم بغاو يصبحوا باعة 
متجولني، يف اجلهة أخرى عندنا هاد الباعة املتجولني كنعرفوهم 

قاسية، إذن خاص احلكومة اليوم ما بأهنم كيشتازلوا يف ظروف 
ميكليناش نساو هاد الباعة املتجولني، الزم نعتارفو هبم السيد 
الوزير وباالعرتاف هبم يكون واحد اإلحصاء دقيق، ونوفر ليهم 
 .الوسائل الالزمة باش يشتازلو وحيتارموا البيئة وحيتارموا هذا الشي

 ؟...إذن السيد الوزير واش ما كتفكروش يف هذا 
 :السيد رئيسة الجلسة

السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، اجلواب على التعقيب 
 .السيد الوزير يف بعض الثواين

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
شكرا السيد النائب احملرتم، بالطبع هاد املعيقات اللي 
أعطييت أمثلة منها وقلتها تواجد العقار ديال بعض الناس اللي 

ميشيو ألماكن بعيدة من األماكن اللي كيبيعو فيها،؟  ماتيقبلوش
ديال الناس اللي كيضابو يف احملالت تيتعطاهم  احملال وتيبيعوه 
ويرجعوا  للشارع، هاد األمور كلها خذيناها  بعني االعتبار يف 
الدراسة احلالية واللي تنحاولو نلقاو هلا حلول، إيال كانت احللول 

ا نقولشي فاشلة، أن عندها بعض السابقة فاشلة، فبالطبع م
املعيقات ولكن ليس هناك حل منوذجي وال حل قار، هادي كلها 
حاالت جيب أن تدرس حالة حبالة، مدينة مبدينة، مجاعة جبماعة 
حىت خنفف من هذه الظاهرة، أما باش حتيد كلها راها ما 

 .حتيداتش حىت يف شي بالد راها موجودة
 :السيدة رئيسة الجلسة

لسؤال املوايل عن مآل تقارير جلنة التفتيشية شكرا، ا
حول خمطط التأهيل احلضري ملدينة وزان للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فلتفضل أحد النواب 

 .ليلقي السؤال مشكورا
 :النائب السيد محمد الدياز

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة،

 لوزراء المحترمون،السادة ا
 السيدات النائبات المحترمات،

 السادة النواب المحترمون،
السيد الوزير احملرتم، سبق ملدنية وزان أن استفادت كباقي 
جل املدن املغربية من خمطط التأهيل احلضري، إال أن األشغال 
ديالو توقفت بسبب اختالالت يف اإلجناز، وقد سبق للوزارة أن 

 .فتشية العامة إلعداد تقرير يف املوضوعأوفدت جلنة من امل
لذا، السيد الوزير نسائلكم عن مآل هذا التقرير وكذلك  

على اإلجراءات اليت عزمتم القيام هبا إلصالح هذه االختالالت، 
 .وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
 الرئيسة،شكرا السيدة 

 السيد النائب المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

باختصار شديد، قضية املخطط التأهيلي ملدينة وزان 
عندما مل تكن هناك عمالة يف وزان ملا   2771وضع يف سنة 

كانت تابعة لسيدي قاسم، ووقعت االتفاقية وبدأت األشغال يف 
، مع إحداث العمالة يف بعض املرافق ومل تبدأ يف البعض اآلخر

هناك بالطبع املسؤولني اجلدد على العمالة يف بعض  2767
ديك   املشاريع يف بعض األجزاء هلم نظرة أخرى كمثال يعين

الطريق الدائرية إىل زري ذلك، ملا قامت التفتيشية ملا وصلنا بأن 
% 27هناك تعثر وقامت التفتيشية بالبحث دياهلا، كانت يا اهلل 

شغال اللي هي تنجزات أو اللي ميكن هلا توقف على ديال األ
املكان هل أجنزت، هل فيها أشياء أو خلل؟ فاآلن بعد مدة سنة 
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ونصف ستقوم التفتيشية العامة جبولة أخرى، للوقوف على 
اخلالفات اللي كاينة ما بني املنظور ديال السلطات احلالية 

كانت ألن   واملخطط عن تقومي هذا املخطط وعن االختالالت إذا
ديال % 07 -% 17اآلن اإلجناز بدأ يصل إىل نسب ديال 

املشاريع وميكن لنا نعرف بالضبط آشنو هو اللي فيه اختالل، 
مسؤولني اآلن  وآشنو هو اللي فيه زري عدم اتفاق  كاين الناس ،

اللي تيقول لك أنا هاد املشروع هذا ما هو شي صاحل اليوم هلاد 
ة، كان صاحل  البارح رمبا ملا كانت املدينة اللي صبحات عمال

إذن زادي ندقق . دائرة أو مركز، اليوم تنشوف حاجة أخرى
معهم هاد الشي هذا يف إطار هاد اجلولة الثانية للتفتيشية، 

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :السيد النائب عبد الحليم عالوي

 ر،شكرا السيد الوزي
أوال نثمن الطرح ديالكم أنكم بازيني توفدوا جلنة 
للتوقف على هاد األشغال، ولكن حنيطكم علما السيد الوزير 
احملرتم وكتعرفو بأنه باإلضافة للدور ديال املفتشية العامة فكان دور  
كذلك ديال اجمللس اجلهوي للحسابات اللي وقف على هاد 

قت ما كيسعفش املخطط وسجل جمموعة من املالحظات، الو 
 :نفصل فيها، ولكن خنتصرها يف املالحظات األساسية

التقرير يسجل بأنه مجيع املشاريع هباد العبارة : أوال 
السيد الوزير احملرتم، أن كل املشاريع ديال املخطط التأهيل 
احلضري يف وضعية معلقة، وكذلك يسجل جمموعة من 

 :املالحظات التالية
الدراسات التقنية،  توقف األشغال بسبب زياب -

ضعف اجلودة، التأخر تغيري تسليم املنشآت، عدم احرتام مبدأ 
املنافسة يف اختيار املهندسني، احلالة املتدهورة ملشاريع هتيئة 

الشوارع والطرق، زياب التجهيزات يف بعض التجزيئات املتعلقة 
مبدن بدون صفيح، عدم إجناز دراسات قبلية لتقييم تكاليف 

 .ردي املواقع اليت مت تأهيلها خاصة يف املدينة العتيقةاألشغال، ت
السيد الوزير احملرتم، الكل يعلم أنه احلكومة كتكلم على 
مبدأ ديال آليات احلكامة على ربط املسؤولية باحملاسبة، فالكل يف 
مدينة وزان السيد الوزير احملرتم من فعاليات سياسية، اجملتمع 

وزير احملرتم تطالبكم فيما خيص هاد املدين، مجيع الفئات السيد ال
 :املشروع ديال التأهيل احلضري مبا يلي

 تفعيل الرقابة والتفتيش؛: أوال 
تقدمي املسؤولني املتورطني يف كل أشكال : ثانيا 

 االختالالت للمحاسبة؛
 .إمتام األشغال املتوقفة السيد الوزير احملرتم: ثالثا 

رتم أننا كنعيشو كذلك أحيطكم علما السيد الوزير احمل
اآلن واحد احلالة استثنائية يف وزان ديال توقف تسليم رخص 
البناء بسبب صراعات ما بني السلطات اإلقليمية ورئيس اجمللس 
البلدي ديال وزان، ونرجو منكم التدخل السيد الوزير احملرتم، 

 .وشكرا
  :السيدة رئيسة الجلسة

 .الوزير شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب السيد
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد النائب،

بالفعل هضارتو على التقرير ديال اجمللس األعلى 
للحسابات وكتعرفو بأن هاد التقرير عندما تكون اختالالت اللي 
ميكن هلا متشي للقضاء راه تيبعثها مباشرة لوزارة العدل اللي 

األسباب راه قلتوها وهي ضعف اإلمكانيات وهذا  تتحيلها، لكن
معروف هذا يعين وزان إقليم حديث يشتكي من عدد من 
األمور، كاين أشياء أخرى، كاين بعض الفرقاء اللي ملتازمني ما 
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أداوش األقساط دياهلم ديال فهاد الربنام  ديال التأهيل، وهذا 
 .هو اللي تنحاولو كاملني نوقفوا عليه ونصلحوه

ا قضية ما يقع ما بني السلطة اإلقليمية واجمللس، أم 
فنحن مستعدين كذلك ألن هذا دور الوزارة أهنا يف إطار البعثة 
ديال التفتيشية العامة، إذا كان هناك خلل أن نقف عليه، وإذا  
كانت إجراءات ملزمة أو توقيف أو عزل أو شيء من هذا 

 .القبيل، حنا لن نتهاون أمام هذه األمور، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل متعلق باالستعداد 
القانوين واملؤسسايت لالستحقاقات االنتخابية القادمة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فلتفضل أحد 

 .النواب مشكورا بوضع السؤال
 :النائب السيد محمد العربي بلقايد

سم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد ب
 .وآله وصحبه

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 .السيدات والسادة النواب المحترمون
حمطة دميقراطية بامتياز  2766نونرب  22شكلت حمطة 

رضي عنها كافة املغاربة، واليوم يتطلعون إىل استكمال هذا املسار 
ل االستحقاقات املقبلة على مستوى الدميقراطي من خال

اجلماعات الرتابية واملهنية وممثلي املأجورين وجملس املستشارين، مما 
يتطلب هتييئا منتظما وحقيقيا هلذا املوضوع، الشيئ الذي يفرض 
على احلكومة السيد الوزير أن تقوم باإلجراءات التشريعية 

تخابات يف واملؤسساتية واإلجرائية من أجل أن متر هذه االن
 .ظروف جيدة لتنت  مؤسسات شعبية وفاعلة

وحىت ال يقع التأخر الذي وقع وواكب االستحقاقات  
املاضية، نسائلكم السيد الوزير ما هي التدابري العملية اليت تنوون 

القيام هبا وما هي اآلجال اليت ينتظرها مجيع املغاربة والفاعلني، 
 . وشكرا السيد الوزير

 :لجلسةالسيدة رئيسة ا
 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
 السيدة الرئيسة المحترمة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السيد النائب المحترم،

فعال هذا سؤال جد مهم وبغيت قبل ما نعطي بعض 
ومة ليس العناصر ديال اجلواب نأكد أن وزارة الداخلية وال احلك

هلا نية بتاتا ال يف استعجال وال يف تأخري االنتخابات ال حسابات 
حنا كنا كنسعاو أن هاد االنتخابات باش ملي . هلا يف هذا الباب

ندوزو للمرحلة املقبلة، للسنوات املقبلة إيال قررنا يتفسخ شي 
جملس أو يتدارو االنتخابات ميكن لنا يف ظرف شهر نديرو 

يف دول أخرى، ألن ما جنيوش فني ما هنضرو  انتخابات كما يقع
على االنتخابات خصنا نعاودو املسلسل من جديد، واش 
زنعاودو اللوائح، واش زنعاودو القوانني، واش زادي نراجعو، 

هذا اللي جعل أن اليوم مطروح أمامنا . يكون هاد الشي ساير
 اختيارين،
 كتعرفو بأن الدستور اجلديد جاء بعدد من القوانني   

املهمة، قانون اجلهة باملفهوم اجلديد، مبا يتطلبه وحنن نشتغل 
وتقريبا وصلنا لواحد املرحلة جد متقدمة، ولكن عندما نتحدث 
عن قانون اجلهوية املتقدمة معىن أنه البد أن تكون هناك استشارة 
واسعة وأن يكون هناك نوع من التوافق حول مضامني هذا 

 .املشروع
انون التنظيمي للجماعات احمللية عندما نتحدث عن الق 

باختصاصاهتا اجلديدة، مبا أعطاها الدستور، باملالية احمللية، 
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هذا كذلك ليس األمر اللي يعين نشتغل فيه يف الوزارة . باجلبايات
 .وجنيبوه للربملان وندوزو

أعتقد أن هذه هي األمور كلها اللي البعض فيها ال  
ديرات، ملا زادي نبداو نتحكم يف اآلجاالت، ميكن نديرو تق

املشورة، وبدأت على صعيد احلكومة وزادي نوسعوها باش 
حناولو باش  الكل ينخرط معنا يف هذا املسلسل حىت ال يكون 
واحد التعجيل اللي جيعلنا زري ناخدو القوانني اللي كاينة وندخلو 
عليها بعض األمور البسيطة، وما نكونوش جنحنا يف العملية كلها 

وكذلك . اودوها يف السنة املقبلة أو يف السنوات املقبلةوخصنا نع
ما يكونش التأخري ألن هناك ولو أن ليس هناك قانونيا ما حيتم 
علينا أن نشتغل يف ظرف شهر أو شهرين، لكن أخالقيا ال ميكن 
للبالد بقانون دستور جديد أن تبقى كتجر واحد املؤسسات 

 .ةهذه هي اإلشكالية املطروح. بدستور قدمي
ديال االستحقاقات اللي كتنتظرنا يف هذا  0فهناك   

ديال  1مرسوما وقرارا، فهناك  17اإلطار، فهنالك أكثر من 
القوانني على األقل التنظيمية الثقيلة، فهناك التقطيع اجلهوي 
الذي جيب أن يكون فيه نقاش أن يكون فيه توافق، فهذا كله هو 

ة زمنية، ولكن بغيت نأكد اللي جعل أننا اآلن حنضر واحد اجلدول
أن ليس هناك ال حسابات وال ختوفات خالفا ملا ينشر ويقال يف 

 .بعض الصحف، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

 شكرا السيد الوزير،
 أوال كنشكروك على هذا الوضوح، ألن هذا هو الوضوح

بقات الوضوح ديال اجلدولة هي مهمة كذلك،  . اللي مطلوب
كنظن السيد الوزير دابا أعطيتونا بعض املعطيات اللي يف احلقيقة 

ملي كتكلموا على ثالث قوانني تنظيمية، الفصل . فيها نقاش

من الدستور كيتكلم على قانون تنظيمي واحد، كذلك  631
تتشاورو، ال، أنا   ملي كتكلمو على أنه هاد الشي زتوجدوه عاد

كنقول خص تتشاوروا، ألن رئيس احلكومة قال بأنه زادي 
يتحاور مع الفرقاء كلهم اللي كاينني يف الربملان ويف األزلبية ويف 
املعارضة ويف األحزاب الصغرية واللي زري ممثلة، كلهم زيتحاور 
معهم، خص تطلقوا احلوار، كذلك هاد الوضعية هذه اللي حنا 

اجلماعات الرتابية حتديدا فهاد حالة االنتظار فيها فيها اآلن، 
هذه سنة . كاين الذين يعبثون بالفساد ماليا وتدبرييا. اإلشكال

بيضاء، وإذن أشنو زنخليوهم ما نعطيوش أفق؟ ما ميكنش اليوم 
واحد العدد ديال امليزانيات ما جاتش للجماعات، عالش ألن 

صها تفتح األفق ما واضحش وخصو يتوضح هاد األفق، خ
املشاورات قريبا، وأنا كنأكد ما أكدمت بأنه طبعا ال مربر للخوف 

نونرب  22ألنه كيف ما جنحت البالد ديالنا يف الدميقراطية يف 
زادي تنجح إن شاء اهلل يف االستحقاقات القادمة وال مصلحة 
. ألحد يف االكتساح وال مصلحة ألحد ليكون متواجدا يف اجلميع

 . فوق اجلميع كنظن مصلحة الوطن
نقطة أخرية السيد الوزير، هو أنه حنا بغيناكم تكون  
كذلك واضحني فيما يتعلق ببعض اجلوانب اللي اآلن متارس 
داخل اجلماعات، بعض املمارسات اللي هي زري أخالقية ومنها 

 ....ما تعرضتم له من شتم يف إحدى اجملالس الذي ال يرقى 
 :السيدة رئيسة الجلسة

ب احملرتم انتهى الوقت، الرد على التعقيب السيد السيد النائ
 .الوزير

 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
باختصار، املشاورات زتبدى قريبا ولكن خصنا جنيو 
بشي اقرتاح، واالقرتاح هو هاد القضية اللي قلتو واش قانون 

راه الدستور يتحدث عن واحد  3أو  1أو  2تنظيمي واحد أو 
 ...ألن  3ذكرو بأن اضطروا يقسموه إىل والفرنسيني كت
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 :السيدة رئيسة الجلسة
السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا،  السؤال املوايل عن 
تسيري أسواق اجلملة للخضر والفواكه للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا
 :يد جوبيجالنائب السيد عبد المج

 السيدة الرئيسة ،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تعرف أسواق اجلملة للخضر والفواكه بعدد من مدن 
اململكة اختالالت وفوضى يف التسيري، مما جعل معظمها يعاين 
من مشاكل يف سوء التنظيم، زياب املراقبة أو انعدامها، مث هناك 

باإلضافة إىل تقادم آلية االشتغال أو . شفافية يف التدبريمسألة ال
انعدامها، خاصة يف ضبط السلع اللي كتدخل األسواق من 

ورزم أن تأثري أسواق اجلملة . حيث النوعية دياهلا والكمية دياهلا
يف إنعاش االقتصاد الوطين كبري، إال أن هاد األسواق مازال  

ها وما الحظناش شي كتعيش العديد من املشاكل وكتخبط في
 .إجراءات عملية من طرف مصاحل وزارة الداخلية

السؤال األول : لذلك، نسائلكم السيد الوزير عما يلي 
ما هي اإلجراءات اليت تعتزمون اختاذها ملراقبة العمل داخل هذه 
األسواق؟ ثانيا ما هي التدابري اليت تعتزمون اختاذها لوقف نزيف 

 .الية هبا؟ وشكراسوء التسيري واخلروقات امل
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيد النائب المحترم،

كاين هناك شطر . زادي نقسم اجلواب ديايل إىل أشطر
ن هاد يتعلق بأسواق اجلملة وتنظيمها وقانونيتها وهذا معروف أ

القانون املنظم لألسواق جيب أن يراجع وبدأت فيه فعال 
الدراسات ألن هناك عدد من املتدخلني، هناك وزارة الداخلية  
كوصية للجماعات، هناك وزارة التجارة، وزارة الفالحة، واآلن 
حنا قاميني هبذه الدراسة وهذا اإلطار، وهناك مشكل أخر اإلطار 

كذلك قضية وكالء أسواق ديال   القانوين وكتعرفوه كلكم  أنه
اجلملة فهناك تداخل ما هو مقاوم ما هو ليس مقاوم أين هنا 
املقاومني شكون اللي مات شكون اللي باقي حي، شكون اللي  

 .تيستغل
إذن اإلطار القانوين جيب أن يراجع وحنن نقوم هبذه  

املراجعة يف إطار التحديد، يف إطار املخطط األخضر، يف إطار 
وسائل جديدة وخصوصا أن هناك اآلن حىت املنظور  إعطاء

واملفهوم ديال السوق ديال اجلملة بدأ يتغري، ألن ماشي زري اللي 
 les plats formesخارج املدينة، كاين يف املدينة راه حىت 

كاين األسواق ايل كيد خلوها املنتجني مباشرة،    على برى دابا،
ء من الصعب أن كاين اللي فيها الوسطاء، هذه كلها أشيا

نتحدث فيها يف هذا الظرف الزمين، ممكن أن نتوسع فيها 
لكن اللي بغيت نقول، أن هذا اإلطار سيغري وبسرعة . مستقبال

 .ويف اآلونة القريبة إن شاء اهلل ألن الدراسة بدأت
هناك اجلانب الثاين ما يتعلق باخلروقات مبا يقع من  

عام ديال كل ما  وقفنا اختالالت، هذا يعين يدخل يف اإلطار ال
على شي خلل أو اختالف، إال ويقدم للمحاكم مثله مثل مجيع 
املرافق اليت ميكن أن تكون فيها اختالالت واختالسات إىل زري 

 .دلك، شكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد عبد اللطيف بروحو
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 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، 
هو يف احلقيقة السيد الوزير ما قلتموه صحيح، لكن 
البد من اإلشارة إىل جمموعة من املعطيات، كاين بالفعل الشق 
الذي يتعلق بالقانون، دابا اآلن النظام القانوين ديال أسواق 

، وبالتايل قبل سنتني 6020وحييل على 6012اجلملة متقادمة 
ارة بأنه يعيد القانون، قالت احلكومة السابقة، وزير الصناعة والتج

وزارة الداخلية أنداك، عاود وزير الداخلية قال حنن يف إطار 
إصالح هذا اجملال، لكن حلد اآلن بعد سنتني ال جند شيئا بالتايل 
حنن هنيب هبذه احلكومة مبا هلا من مصداقية ومن ثقة أن تباشر 

 .هذه اإلصالحات هذه
هي عبارة عن  اآلن السيد الوزير احملرتم أسواق اجلملة

نظام للريع، أ صبحت نظام للريع اآلن والفساد االنتخايب، ألن 
التوزيع ديال املربعات طريقة التوزيع ديالو وطريقة تدبري التجارة 
داخل األسواق اجلملة فهي خطرية جدا، اآلن هو ريع  
اقتصادي، قبل هذه عشر سنوات واّل مخسة عشر سنة والت 

سياسيا بطريقة مفضوحة، اآلن كما املسائل تستغل انتخابيا و 
قلت كاين شبهات ديال تورط ديال مستشارين مجاعيني، 
شبهات ديال تورط موظفني مجاعيني، يف الدار البيضاء، يف 
مراكش، كاين الفرقة الوطنية اآلن زارت ثالثة أو أربعة أسواق 
اجلملة، كاين طبنجة اللي هي فيها الفضائح باجلملة، كاين فاس، 

تازة، العديد من املدن الكربى، فاإلحصائيات اللي  مكناس، 
يف املائة ديال السلع اللي كرتوج  27و17كاينة هي حوايل بني 

داخل األسواق ال متر عن طريق أسواق اجلملة، وبالتايل هنا 
اإلشكال الرقابة، اإلشكال ديال ضبط اجملال التجاري، االشكال 

 .ديال واحد جمموعة ديال املشاكل
حنن متأكدون من أن هذه احلكومة هذه بغات  بالتايل 

تصلح وحنن معها يف اإلصالح، وبالتايل حنن ندعوها إىل مباشرة 

هذه اإلصالحات، كما ندعوها إىل مباشرة اإلعداد اجليد 
 ......لالنتخابات، كما ندعوها

 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، شكرا السيد النائب، 

 .د على التعقيب السيد الوزيرالر 
  :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيدة الرئيسة،
فيما يتعلق بالشق ديال املراقبة أنا متفق معكم سنعزز  

املراقبة وسنقويها حىت ال يكون إفالت من القانون وحىت يأخذ  
كل واحد جزاءه، فيما يتعلق بالتعطيل ديال القانون اللي فعال 

، ما بغيتش نطول ألنه هناك حتكيمات ال بد 2772يف  انطلق
نوصلوهلا، حنا كوصي على اجلماعات احمللية البد أن آخذ بعني 
االعتبار مداخيل اجلماعات احمللية من هذه األسواق اليت ميكن 
إما بغات تنقص وإما بغىات تغري، ولكن والبد كذلك أن نأخذ 

هادو مها ... كراهاتبعني االعتبار إكراهات وزارة الفالحة، إ
األمور اللي اآلن حناول نقادوها، هي فاش  قلتكم راه حنا يف 
هناية املطاف، وسنعيد إعداد هذا القانون بالشكل الذي يتماشى 

 . ، وشكرا6012مع متطلبات هذا الوقت، وليس مع متطلبات 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تنامي ظاهرة
 اإلجرام ببعض املدن 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، فليتفضل أحد لوضع السؤال مشكورا

 :النائب السيد جواد حمدون
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
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ن اجملهودات اجلبارة اللي تبذهلا السيد الوزير، بالرزم م
املصاحل األمنية يف البالد ديالنا من أجل الطمأنينة ديال املواطنني 
واملواطنات، نالحظ ارتفاع ديال وترية اإلجرام مبختلف أحناء 

 .اململكة وبكل أشكال وأنواع هذا اإلجرام
لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات  

تخذة من طرف احلكومة الستتباب األمن ووضع االستعجالية امل
 . حد هلذه اآلفة اخلطرية، وشكرا

 :    السيدة رئيسة الجلسة
 . شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير

  :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيد النائب المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يث عن اجلرمية وعن تنامي أو نقص اجلرمية بالفعل احلد

يعين فيه عدة عناصر وحيتاج أن نتفق على املفاهيم، إيال تنحدثوا 
 177على العدد ديال اجلرائم، فعال راه تنوجدوا أرقام كبرية 

ألف يف السنة، لكن فيها مجيع كل ما ميكن أن  627ألف، 
حىت يف هاد يوصف جبرمية، ولكن زري باش نكون شوية منصف 

العدد الكثري، ميكن يل كما قلت يف جملس املستشارين أن مقارنة 
مع دول أخرى، املغرب ليس هو يف وضع مقلق، لكن عندما 
نتحدث عن النفسية الشخصية ديال كل واحد، أنا براسي يف 
الزنقة ديايل إيال لقيت فيها واحد املقتول اليوم، فبطبيعة احلال 

راه هاد الزنقة ما يدوز فيها حد راه فيها  تنقول بأن راه اإلجرام،
إجرام، وهاد التناقض يف الشعور ملا نتحدث عن الكتلة ككل، 

 . وعندما نتحدث عما يشعر به املواطن
كاين نسب عاملية اآلن معروفة اللي تتفرق ما بني   

النسب ديال اجلرمية وما يسمى بنسبة االطمئنان أم عدم 
ليس يف وضع مقلق كرقم اللي  االطمئنان، وهنا كذلك املغرب

ألف ديال الساكنة املغرب يسجل  677ميكن نعطيه، اآلن لكل 
جرمية بكل أصنافها،  بكل أنواعها،  27و 63تقريبا واحد مابني 

حىت هادوك اللي تدابزوا يف الشارع أو تغاوتوا راه حيصى، مقابل 
ألف يف فرنسا مثال هذا ال يعين أن  تيخصنا  677لكل  07
ا مرتاحني، أنا اللي بغيت نقول يف هاد الباب هذا أنه نكونو 

بالفعل جيب أن حنارب هذه الظاهرة، جيب أن حنارهبا مبا تقوم به 
مصاحل األمن مشكورة، وأعتقد أن هنا كذلك الكل يشاهد ما 
هي اجملهودات اليت تقوم هبا هذه املصاحل يف هذا امليدان، لكن أن 

ن، باجلمعيات كذلك ألن عندهم حنارهبا كذلك بالرتبية، بالتكوي
دور يف هذا الباب، وتيبقى بالطبع األمور اللي ما ميكنشاي 
نتحكموا فيها، ال أمن وال حنن فهي بعض االختالالت ملا يف 
عائلة واحد تينوض يف  الصباح وتيذبح الزوجة أو الزوج، 
فاالستباقية يف هاد الباب زري ممكنة من ناحية األمن، ممكنة من 

الرتبية، ممكنة من حيث الناشئة، ممكنة من ناحية التكوين، ناحية 
 .لكن من ناحية األمن فهو يقوم  مبجهودات

إذا ما أردمت أيها السيدات والسادة النواب احملرتمني هاد  
املشكل ديال اجلرمية ألن فيه بزاف  ديال املغالطات، فيها بزاف 
ا ديال اهلضرة، ماشي حىت مغالطات ولكن شعور شخصي مل
اجلريدة تتكتب ما تتكتبشاي بأن راه كاين األمن، تتكتب تقتل 

، ميكن أن جنلس يف اللجنة و نأخذ الوقت الكايف 2واحد وتقتلوا 
 . هلذا، شكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
 . شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد جواد حمدون
 شكرا السيد الوزير، 

للي خصنا من اليوم السيد الوزير حقيقة هذا موضوع ا
نبداو جنبدوه أسبوعيا، هذا موضوع اللي ما ميكنش باقي تيطلب 
أننا خنبعو شي حاجة واقعة من هاذ املشاكل اللي تتوقع يف 
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املغرب، مشاكل ما وصلناش حقيقة لواحد الدرجة ديال اخلطورة، 
ولكن ما بغيينش نوصلوها عاد ناخذو االحتياطات باش ميكنا 

تكلمش السيد الوزير على احلاالت الشاذة اللي حندو منها، ما تن
تتوقع داخل املنازل أو ما بني العائلة وما بني أفراد العائلة، اخلطري 
تنتكلم على حاالت اللي اإلنسان زادي يبدا يتخلى على 
املبادئ ديالو وعلى القيم ديالو خوفا من أن تقع له حادثة من 

كمة ديال مدينة فاس هاذ احلوادث، واحلادثة اللي وقعت يف احمل
األسبوع املاضي خري دليل، هو شاهد رفض يشهد شهادة زور 
ودخل أدى الشهادة ديالو منني خرج يف باب احملكمة العصابة  
كانت متعرضة لو بسيوف تنخافو احنايا من هاذ املشاكل توقع 
يف اإلدارات العمومية، نتخافوها توقع يف املؤسسات، يف املدارس، 

بنا على البالد ديالنا، ولكن خصنا خنممو مجيعا احنا حقيقة قل
واألمن ماشي بوحدو مسؤول كيف قليت السيد الوزير، هاذي 
منظومة اللي تتعدى األمن واللي خصها تشارك فيها مجيع املصاحل 
احلكومية واجملتمع املدين وأحزاب ومجعيات باش ميكنا نعرفو 

سكان ديالنا يف باملشاكل ديال هاذ الظاهرة وحندو منها، باش ال
مجيع املدن ويف مجيع القرى يعيشوا يف طمأنينة ويعيشوا ومها 
مرتاحني البال ما خايفينش خيرجوا أو خايفني خيرجوا يف الصباح 
بكري وال يدخلوا معطلني يف الليل، هذا هي املشاكل، وأنا متفق 
معك السيد الوزير أننا خصنا جنتمع يف جلنة ديال الداخلية 

 .وع من كل جوانبه، وشكرا السيدة الرئيسةونبحث املوض
 :السيدة رئيسة الجلسة 

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، السؤال املوايل عن 
املعايري املعتمدة من قبل اجمللس األعلى للحسابات يف اختيار 
مراقبة اجلماعات احمللية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

تعادلية، فليتفضل أحد واضعي الفريق االستقاليل للوحدة وال
 .السؤال مشكورا

 :النائب السيد ميمون عميري

 شكرا السيدة الرئيسة،
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الوزير، يسعى املغرب يف ظل الدستور اجلديد إىل 
إقامة مؤسسات قوية قادرة على العمل ومقرتنة باحملاسبة، وهي 

ور اجلديد حيث جاء بربط الركيزة األساسية اليت اعتمدها الدست
 .املسؤولية باحملاسبة

السيد الوزير، تعلمون بأن اجلماعات احمللية تعد من 
الركائز األساسية للتنمية احمللية، ونظرا ملا تلعبه هذه اجلماعات من 
دور يف جمال التنمية والبنية التحتية وحتسني ظروف عيش 

تالالت مالية، املواطنني، ونظرا ملا تعرفه بعض اجلماعات من اخ
فإننا نتساءل السيد الوزير عن املعايري املعتمدة من قبل اجمللس 
األعلى للحسابات يف اختيار اجلماعات احمللية قصد فحص 
حساباهتا، وكذلك هل ميكن تعميم التجربة يف مجيع اجلماعات 

 .يف الرتاب الوطين، وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .يرجواب السيد الوز 
  :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد النائب المحترم،

 شكرا السيدات والسادة النواب،
أنا صراحة احرتاما هلذا اجمللس ألن عاد شفت السؤال 
فما بغتشي أنين نطلب ما جناوبشاي عليه، ألن معايري اجمللس 

 ميكن أن أتدخل األعلى للحسابات ليس لدي دخل فيها وال
فيها، ما هو موجود وهو أن الدستور احلايل والقانون ديال اجمللس 
يعطيه احلق يف افتحاص ومراقبة مجيع املرافق، مجيع اجلماعات، 
وهو الذي يعرف كيف خيتار، لكن يعين مبا أن كاينة الكلمة ديال 
اجلماعات احمللية رمبا هذا هي اللي جعلت الربط، أقول أن فيما 

لق بوزارة الداخلية عندما تقوم بالتفتيشية العامة مبراقبة بعض يتع
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اجلماعات، وترى أن هناك اختالالت أو هناك أفعال ميكن أن 
ترقى إىل خطورة يعين تعميق البحث، ميكن أن حتيل وتطلب من 

 .اجمللس أن يبادر يف هاذ التحقيق، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .لسيد النائبشكرا السيد الوزير، تعقيب ا
 :النائب السيد ميمون عميري

 
السيد الوزير هاد السؤال راه تقدم لكم تقريبا أسبوعني 
هذه، نظرا السيد الرئيس ملا تلعبه اجلماعات احمللية من دور يف 
التنمية وبصفيت برملاين عن إقليم زاكورة فال حديث يف شارع 

ي يقع يف زاكورة ويف مجيع األماكن إال عن الفساد املايل الذ
 .اجلماعات احمللية بإقليم زاكورة

يوم  677السيد الوزير، إيال احلكومة تقريبا دازت يف 
على تنصيبها وشفت الربنام  احلكومي جاء بربط املسؤولية 
باحملاسبة، السيد الوزير، راه الساكنة واملنتخبني تينتاظروا باش 

ربط املسؤولية  ترتبطوا املسؤولية باحملاسبة، إيال فعال النيت زتكون
باحملاسبة، فال يعقل السيد الرئيس أموال دافع الضرائب تنهب 
هكذا، فالسيد الوزير املوظفني األشباح باجلماعات احمللية باإلقليم 
هم أبناء وعائالت وإخوان السادة الرؤساء، سيارات الدولة، 
سيارات الدولة هزوها الرؤساء ملكوها لروسهم وخالوا املواطنني 

 .ن ما يديرواما كاي
السيد الوزير، مجيع املمتلكات ديال اجلماعة، املقاولني،  

مقاول واحد يف إقليم زاكورة هو اللي مستويل على مجيع 
، حرك هاد ...الصفقات ديال اجلماعات، والسيد الوزير تتقولوا 

املفتشية اللي تتقول بأنه تابعني لك السيد الوزير إيال فعال كاين 
حملاسبة، إيال  زري كنجيوا هنا ونبداو نقولوا ربط ربط املسؤولية با

املسؤولية باحملاسبة واملال كيتنهب دار لقمان باقية على ما هي 

عليه، فما عرفتش أشتو زادي نقولوا للمواطنني وما عرفتش آش 
 . زادي نقولوا يف هاد القبة هذه، والسالم عليكم

 : السيدة رئيسة الجلسة
 . على التعقيب السيد الوزيرشكرا السيد النائب، الرد 

  :السيد امحند العنصر وزير الداخلية
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 شكرا السيد النائب،
أوال فيما يتعلق بالتفتيشية العام لوزارة : ديال احلواي  2 

الداخلية، فعال تقوم بعمها وهلا برنام  معتاد اللي ميكن هلا  
دها برنام  على كتحاول تشوف عدد كبري واملخطط كل سنة عن

أساس أهنا يف خالل سنتني، ثالث سنوات، ميكن هلا تدور على 
مجاعة، لكن عندما تكون حاالت والسيد  6177األقل على 

النائب احملرتم إيال عنده هاد احلاالت لو كتب لنا لبعثناها من 
الغد، يعين ما كاين حىت شي مشكل، احنا ملا تنقراو تنستعملوا  

رائد، ما يصلنا من مكاتبات، وعندما كذلك ما ينشر يف اجل
تكون بعض القرائن نبعث للتفتيشية وتتمشي تتحقق من هاد 
األقوال كاينة أو ما كايناش فهاد التفتيشية رهن إشارة اجلماعات 

 . احمللية، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هاد 
لفالحة والصيد البحري، والسؤال اجللسة، وننتقل اآلن لقطاع ا

األول حول اإلجراءات املستعجلة لدعم قطاع الصيد البحري يف 
الساحل املتوسطي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، بعض 

 .اهلدوء عفاكم السيدات والسادة النواب، تفضل السيد النائب 
 : النائب السيد محمد بودرا

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة، 
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 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

أتشرف بتقدمي هاد السؤال باسم فريق األصالة 
واملعاصرة، ويتعلق األمر بوضعية البحارة أو عمال البحر يف قطاع 

 " .....تستيمازيغ"الصيد البحري أو إحبريني 
كلمرت   1277السيد الوزير املغرب واحلمد هلل يزخر ب 

من الساحل البحري املتوسطي واألطلسي ومليون كلمرت مربع من 
املساحة البحرية حتت السيادة الوطنية، ويعد أكرب مصدر للموارد 
البحرية يف إفريقيا، ويشغل مئات اآلالف من املواطنني، ويشكل 

يف املائة  22املائة من الصادرات ويف  62قطاع الصيد البحري 
من الصادرات الغذائية، لكن البحار الذي يشتغل يف ظروف 
صعبة ليال وهنارا معرض لكل أشكال اخلطر، فال يتوفر على 
قانون أو مدونة للصيد حتميه، فتعلمون جيدا السيد الوزير أن 
البحار إيال مادخلش، إيال الباخرة مادخالتش السمك أو احلوت 

يتقاضى أي سنتيم، وصندوق الضمان االجتماعي إذا ما فال 
درهم يف الشهر فليست له ال  6377تيدخلش البحري 

 27تعويضات عائلية وال تغطية صحية، وحىت إيال بقات لو 
درهم فماعندوش هاد احلق ال يف التعويضات العائلية وال يف 

 .التغطية الصحية
تقليدي، أما البحار اللي تيشتغل يف قطاع الصيد ال 

فهداك ما عندو ال ضمان اجتماعي وال تقاعد، ال تغطية صحية، 
ال حىت شي حاجة، وهاد األمر أكثر خطورة حاليا يف الساحل 

أشهر يناير، فرباير،  3املتوسطي، كتعرفوا السيد الوزير بأن يف هاد 
راس % 17مارس، أبريل، نقص الصيد يف املوانئ املتوسطية ب 

حسني، احلسيمة، اجلبهة، واد الو، لفنيدق املا، الناضور، سيدي 
إىل آخره، كلهم هادو نقص فيهم الصيد بشكل كبري، فهذا 
واحد نوع ديال اجلفاف، جفاف حبري، فكما كيستافد الفالح 

 .من الدعم فهاد البحار ضروري خصنا نلتفت إليه

كذلك البحار منني تتكون الفرتة ديال الراحة البيولوجية   
أشهر وال شهرين، شكون  1فالراحة البيولوجية  ما تيتقاضى والو

هاد البحار ما خصوش ميرض ما خصوش ياكول إىل آخره، فما 
 .وشكرا.هي اإلجراءات اليت تقوم هبا وزارتكم 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .السيد النائب انتهى الوقت، جواب السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
 الرئيسة المحترمة،السيدة 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السادة الوزراء،

أوال يف الساحل املتوسطي قامت احلكومة بوضع برام  
لتطوير القطاع واحلماية االجتماعية للبحارة على طول الساحل 

 :املتوسطي، منها نعطيكم بعض األمثلة
إرساء خمططات للصيد باش تبقى الصيد مستدام  - 

تكلمتوا على اجلفاف يف البحر، فهناك إصدار مرسوم  ألن 
كيحدد شروط وكيفية صيد األمساك السطحية الصغرية يف املنطقة 

زادي ميشي جلميع  Cاملتوسطية من بعد ما درناه يف سطوك 
 مناطق املغرب إن شاء اهلل؛ 

 تعميم الراحة البيولوجية لتشمل املنطقة املتوسطية؛ -
ن أجل الصيد يف إطار برنام  إنشاء حمميات حبرية م -

 األلفية باجلبهة والربنام  الوطين للشعاب االصطناعية باملضيق؛
منع استعمال الشباك املنجرفة بشكل تدرجيي وبتشاور  -

 مليون ديال الدرهم؛ 227مع املهنيني وهاد الشي كلف الدولة 
إحداث قرى للصيادين ونقط للتفريغ لتحسني أوضاع  -

 ار دياهلم؛البحارة واالستقر 
مراقبة السفن عرب األقمار االصطناعية اللي وصلنا  -
 سفينة باش نبقاو دائما يف الصيد يف االستدامة؛ 00اليوم ل 
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دعم البنيات والتجهيزات مبوانئ الناضور وطنجة  -
 والشروع يف إحداث القطب اجلهوي للتنافسية يف املنطقة؛

 2777االستهداف يف إطار برنام  إحبار حوايل  -
سفينة جديدة  07سفينة صيد ساحلي و 177قارب صيد و

مبنية بشكل عصري، والشروع قريبا يف تشغيل مركز التأهيل املهين 
اجلديد بطنجة، استجابا حلاجيات القطاع من الكفاءات 
باملنطقة،  وهنا زادي تشوفو اجملهودات اللي قامت هبا احلكومة 

 .حري يف املوعديف هاد املنطقة باش يكون الساحل للصيد الب
هناك إشكالية ديال التغطية االجتماعية لالستفادة،  

وخصوصا حبارة الصيد التقليدي، فكتعرفوا بأنه اجمللس اإلداري 
أعطى اتفاق ديالو باش الصيد التقليدي يدخل كذلك للتغطية 

 الصحية والتغطية االجتماعية؛
 1 ثانيا أنه عملنا مشروع يف الصويرية القدمية ملدة واحد 

أشهر واآلن العمال والبحارة ديال الصويرة القدمية  3أو 
يستمتعون باالمتيازات ديال هاد التغطية وإن شاء اهلل باقي لينا 
يعين االتفاقية اللي زادي توقع، ولكن ماكنتسناوش االتفاقية ألن 
بدينا أي مرسى ديال احلوت اللي هي العمال والبحارة موجودين 

قوا القانون ديال التغطية االجتماعية فيها، وإال بدينا كنطب
والتغطية الصحية، وهذا مكسب ديال سنوات اللي كانوا   
كينتاظروها البحارة واللي احلمد اهلل بفضل اجملهودات ديال 

 .اجلميع توصلنا ليه، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن سبل لرفع 
لفالحة املغربية للسيدات والسادة النواب التحديات اليت تواجه ا

احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال مشكورا

 :النائب السيد كريم الزيادي
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

الفالحة املغربية  سؤالنا اليوم يتعلق بالتحديات اليت تواجه
واجملهودات اليت ستبذهلا احلكومة ملعاجلة الكثري من االختالالت 
اليت يعاين منها القطاع وما أكثرها، بطبيعة احلال السيد الوزير حنن 
ندرك أمهية هذا القطاع حبكم كونه حمركا من احملركات االقتصاد 

 .الوطين، ورافدا مهما من روافد الثروة الوطنية
السياق، نود أن نفتح معكم السيد وزير  ويف هذا 

النقاش حول آثار األمطار اليت عرفتها بالدنا يف اآلونة األخرية 
على املوسم الفالحي وتربية املاشية، واليت من شأهنا تغطية 

 .الفرشات املائية الباطنية وحقينة السدود
لذا، نسألكم السيد الوزير إىل أي حد مكنت األمطار  

ادي سنة فالحية كارثية، وكذا من األعالف املقدمة األخرية من تف
إلنقاذ املاشية، وهنا نتساءل السيد الوزير عن احلصص اليت مت 
توزيعها بالنسبة للمناطق؟ حبيث ناخدو على سبيل املثال إقليم 
بنسليمان اللي احلصة ديالو اللي باقيا ماجاتش زري الناس 

ن كل رأس من كلوزرام ع  27تسجلوا فيها اللي ما تتعداش 
األبقار، وهاد احلصة السيد الوزير إيال جينا حنسبوها يعين عمليا، 

أيام، واش هذا السيد الوزير تيبان لك يف حد  1حصة ديال 
ذاته دعم؟ و عالش السيد الوزير ما فكرتوش يف واحد الدعم 
اللي يتدار بالنسبة األمثنة ويكون السوق مفتوح جلميع الفالحني، 

ستهلك حسب القطيع، وعندنا واحد املشكل الناس اللي تت
 laالسيد الوزير، هو مشكل اإلعانة اللي خرجات بالنسبة ل 

subvention ديال  goutte à goutte   اليوم الناس  ،
عندها مشكل بالنسبة يف الوكالة ديال احلوض املائي بالنسبة 
للرخص واللي منني الناس تتمشي للوكالة ديال احلوض املائي 

وا منهم أجل ديال شهرين، واش تيبان لك السيد الوزير هاد تيطلب
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اآلجال ديال شهرين الناس اللي بازيا ختدم يف هذا املوسم ديال 
 .وشكرا. اجلفاف، واش اآلجال ديال شهرين معقول

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

 :حريالسيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد الب
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السادة الوزراء،

السؤال ديال رفع التحديات اللي كتواجه الفالحة املغربية 
 هو سؤال عميق 

وخمطط املغرب األخضر جاء باش يعطي واحد األجوبة لبعض  
وفة، قلة اإلكراهات اللي كيعرفها امليدان الفالحي واللي هي معر 

املكننة، عوامل اإلنتاج اللي ما موجوداش، كذلك التفتيت ديال 
األراضي، السن ديال الفالح، وجاب واحد اإلعادة ديال اهليكلة 
ديال الوزارة واملؤسسات العمومية، وعمل عقود برام  أوال مع 
الفيدرالية املهنية، كذلك تعملوا واحد العدد ديال اإلصالحات 

حية، ومت التعزيز ديال الدعم وتسهيل املسطرة ديال الغرف الفال
وكذلك إبرام ديال واحد العدد ديال االتفاقيات يف التنمية ديال 

اتفاقية، كل ذلك جاء التنزيل ديال  60سالسل اإلنتاج اللي هي 
خمطط املغرب األخضر لتحسني اإلنتاجية والرفع من مستوى 

 .اإلنتاج الفالحي
ة كان لنا لقاء يف امللتقى السنة اللي كنعرفوها هي سن 

ديال الفالحة مبكناس واللي تكلمنا بأنه عامة هي سنة متوسطة، 
مليون قنطار ديال اإلنتاج الفالحي ولكن احلمد اهلل األمطار  38

األخرية جات حسنات الوضعية، أوال يف اإلنتاج الفالحي أنه 
مليون قنطار، واحلمد اهلل أنه  17و 27مكناش كنتاظروا بني 

نتائ  هي يف حتسن، وكذلك الغطاء النبايت حتسن، الشيء اللي  ال
كيخلي أن املراعي يف حالة جيدة وكنقولو بأنه الربنام  اللي 

مليون ديال الدرهم اللي بدينا يف  277تعمل هو ديال مليار و 
التغطية ديالو، ولكن احلمد اهلل ملي جات الشتا الواقع يف امليدان 

الحة مادام أن الغطاء النبايت موجود ما أنه واحد العدد ديال الف
استعملوش إىل حد اآلن هاد املراعي، فلهذا ارتأينا أننا خنليو 
البعض منها إن شاء اهلل ابتداء من شهر يونيو ملي تكون 
احلاجيات ملواكبة تربية املاشية ألنه كتكون شكل كبري يف القطاع 

 .الفالحي
 :السيدة رئيسة الجلسة

ر، تعقيب السيد النائب يف بعض شكرا السيد الوزي
 .الثواين

 :النائب السيد ادريس بوطاهر
شكرا السيد الوزير على املعطيات اللي جات يف اجلواب 
ديالكم كرد على سؤال الفريق، املطلوب السيد الوزير نتعاملوا مع 
قطاع الفالحة كأحد الركائز األساسية لالقتصاد الوطين، وكذلك 

ف كظاهرة لصيقة بالفالحة املغربية وليس التعامل مع ظاهرة اجلفا
ظرف طبيعي عابر، هذه الظاهرة جيب التصدي هلا بربام  جريئة 
ودائمة قادرة على تأهيل الفالح لالخنراط يف مواجهة هذه 

 .الظاهرة
 :السيدة رئيسة الجلسة

الرد على التعقيب . شكرا السيد النائب انتهى الوقت
 .السيد الوزير يف بعض الثواين

 :سيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريال
فعال التقلبات املناخية هي ظاهرة من الظواهر اللي 
خصنا نتمشاو معها يف نطاق خمطط املغرب األخضر واللي بعض 
املشاريع اللي زادي نتكلموا عليها يف بعض األسئلة اللي زادي 
جتي ديال التأمني ميكن تكون بعض األجوبة، ولكن منساوش 

أنه باش خنرجو من الزرع ومنشيو األشجار املثمرة فهذه كذلك ب
إجابة باش نوقفو ضد     goutte à goutteإجابة ول    
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الكوارث اللي ميكن تكون، ولكن نفكر بأنه  ما ميكنش نتكموا 
 .على سنة اجلفاف هاد السنة

 :السيدة رئيسة الجلسة
السؤال املوايل حول وضعية عمال ومستخدمي ضيعات 

ديا وصوجيطا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق صو 
 .العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد مراد الكورش
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،

 األخوات اإلخوان الكرام،
 السيد الوزير المحترم،

كما تعلمون انتهت األشطر الثالث لعملية كراء تدبري 
مللك اخلاص للدولة وخنص بالذكر هنا ضيعات الصوديا ا

والصوجيطا، األمر الذي خلف آثارا اجتماعية على عمال 
 .ومستخدمي هذه الضيعات

لذلك، فإننا نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن  
اإلجراءات والتدابري املستعجلة املزمع القيام هبا ملعاجلة هذه 

 .وشكرا. األوضاع هلذه الفئة من املواطنني
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السادة الوزراء،
يف إطار اإلعادة ديال اهليكلة ديال شركة صوديا 

حلوار اجتماعي بني احلكومات واملركزيات وصوجيطا كان واحد ا
على  2770وكان واحد امللحق يف  2771النقابية وقعوا فيه يف 

عامال و  6100واحد االتفاق، فهاد االتفاق مت التعويض ديال 
مستخدما يف إطار املغادرة التوافقية واحلفاظ على احلقوق  2238

ليهم  االجتماعية ديال هاد العمال ألهنم مكانوش كيخلصوا
آنذاك التغطية االجتماعية وختلص هلم كلشي، وهاد الناس اختاروا 
أهنم ميشيو يف املغادرة الطوعية، هذا فيما خيص الشركة ديال 

 .صوجيطا -صوديا
فيما خيص العقار اللي هو ماشي تفوت ولكن تعطى  

الكراء للمستثمرين يف إطار الشطر األول والثاين ملي تسلم 
مل بكل حقوقهم، وطلبنا منهم باش عا 2071تسلموا معه 

 .حيتفظوا مبكتسباهتم االجتماعية
أما الشطر الثالث اللي هو يف طور اإلجناز فباقي واحد  

العدد ألنه كاين مشاكل باش الناس ياخذوا الفريمات دياهلم باش 
ديال العمال، باقي ما  272يشتازلوا، باقي تقريبا واحد 

جور دياهلم من الدولة يف دخلوش، ولكن مها اآلن يتقضاوا األ
 .انتظار تسليم األراضي إىل املستثمرين اجلدد

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد ادريس صقلي عدوي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،
الوزير وكذلك احلكومة  يف البداية البد أن هننئكم السيد

على جناح املناظرة اخلامسة للفالحة اليت انعقدت مبكناس حتت 
اللي كانت فيها إجابة " الفالحة يف قلب التنمية القروية"شعار 

صرحية على التساؤل اللي طرحناه داخل الربملان، من املسؤول عن 
التنمية القروية داخل هذه احلكومة؟ كذلك ال تفوتنا الفرصة أن 
هننئكم وكذلك احلكومة على جناح املعرض الدويل للفالحة يف 

وهذه القبة تشهد " البحث واالبتكار"دورته السابعة حتت شعار، 
وهذه قناعتنا داخل فريق العدالة والتنمية أنه ال تنمية بدون حبث 

 .بدون ابتكار وبدون تكوين السيد الوزير
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تم به من عالقة بالسؤال السيد الوزير كذلك نثمن ما قم 
إرسال إنذارات جمموعة من املستفيدين بالضبط من الشطر األول 
والشطر الثاين ديال أراضي الصوديا والصوجيطا اللي ما 
احتارموش لألسف الشديد دفرت التحمالت واللي  احلكومة وأنتم 
أيضا عازمون على سحب هاد األراضي يف حالة االستمرارية يف 

ت، وهنا كما قلتم السيد الوزير عدم احرتام هاد دفرت التحمال
أرض الدولة ال ميكن أن تكرى ريعا، بل هي حق ملن يستثمر 

 .فيها وحيرتم دفرت التحمالت
السيد الوزير ال بأس أن نذكر أن من بني املعايري ديال  

االختيار املستفيد هو التشغيل وكما جاء يف الربوتوكول الذي 
االلتزامات  حلد  نعتقد جمموعة ديال 2770أشرمت إليه يف 

الساعة مل حيرتمها جمموعة من املستفيدين من هذه الضيعات، 
من العمال % 67يف العمال املؤقتني ترسيم % 27تدوين 

املؤقتني الباقني وإدماج فئة عرب إعادة االنتشار، عندنا حاالت 
السيد الوزير ديال جمموعة من الضيعات  لألسف الشديد يف 

ليم احلاجب وعمالة مكناس، اللي مت فيها أقاليم متعددة ومنها إق
طرد العمال تعسفا، اللي مت فيها عدم االلتزام برتسيم هاد املتفق 
عليه، وكذلك حرمان لألسف الشديد بعض العمال حىت من 
األجور دياهلم، فأملنا  السيد الوزير إيقاف هاد النزيف والوقوف 

 .شكرا. جبانب طبقة العاملة والشغيلة
 :ة الجلسةالسيدة رئيس

 .احرتام الوقت السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير
 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
فقط بغيت نقول بأنه العملية بالنسبة للتشغيل إمجاليا 

 67777كانوا   2767يف  2777هي عملية إجيابية دخلوا 
ملي نساليو الربام  كلهم  27777نوصلوا ل  وكنتاظرو بأننا

ديال الشطر األول والشطر الثاين والشطر الثالث، كاين مشاكل 

 les العدد ديال اللي هي مطروحة ألنه كاين واحد
exploitation    ،اللي ما فيهم املاء، الناس ما استثمروش

ولكن احلكومة اختذت القرار بأنه اللي ما عملش االستثمار واللي 
ما كناش يف امليعاد زادي تأخذ من عندو األرض وتعطى للناس 
اللي زادي يستثمروها،  وكاين جلنة اللي هي منبثقة من هاد 
االتفاقات اللي كاينة ديال املتابعة والتتبع ديال الوضعية ديال 
الشغل اللي زادي تبدأ تشتغل ابتداء من األسابيع املقبلة، من 

ونوا مع النقابات يف امليدان بعد االجتماعات اللي زادي يك
 .الفالحي، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تأهيل قطاع 
الصيد الساحلي والتقليدي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .فريق االحتاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد فيصل الزرهوني
 شكرا السيدة الرئيسة، 

سؤالنا السيد الوزير بالنسبة للتأهيل ديال قطاع الصيد 
البحري يف الشق ديالو ديال الصيد التقليدي والساحلي، السيد 
الوزير بغيناكم تنورونا وتنوروا الرأي العام ألن كاينة جمهودات  
كتبذل واحنا بغينا حىت اإلخوان البحارة يعرفوا الدور ديال 

ة اللي كتقوم به واحنا من خاللنا نوصلوا الصوت ديالنا احلكوم
 .هلاد الفئة من البحارة باش يعرفوا هاد األمور

كاين شق ثاين السيد الوزير وهو احنا بغينا هاد الناس   
يعرفوا فني وصل التأهيل ديال القطاع بالنسبة القرى الصيادين، 

قليدي، بالنسبة للدعم ديال الفاليك الصغار ديال الصيد الت
 . وشكرا السيد الوزير

 : السيدة رئيسة الجلسة
 . شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
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 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

 السادة الوزراء، 
ة فيها، أوال الربام  اللي اختذهتا احلكومة هي متعدد

 planإحداث خمطط هتيئة مصيدة األمساك السطحية 
d’aménagement   شيء جد مهم باش تكون واحد

 للكروفيت crevette  الصيد اللي هو مستدام، كذلك درناه ل
plan d’aménagement ديال crevette  ،الكروفيت

عملنا واحد آخر خمطط للطحالب البحرية املنطقة ديال اجلديدة 
  راك كتعرف األمهية ديال الطحالب البحرية اللي هم  وآسفي

les algues   يف املائة  17وملي تعمل هداك املخطط رحبنا
يف ظرف سنتني من املردودية، كذلك كاين التقييم اآلن واملراجعة 
ديال خمطط األخطبوط خذا وقته، كيظهر يل بأنه زادي ميشي 

ولوا حنافظوا على لواحد املرحلة بواحد السرعة فائقة باش حنا
األخطبوط يف املستقبل، كاين إحداث مناطق حبرية حممية اللي 

الشي اللي عملنا أعطى نتائ ، وأنتما كتعرفوا الصويرية  هداك
القدمية بأنه أعطت نتائ  جد مهمة، كاين حماربة الصيد الغري 

تأهيل البنيات اخلاصة بالتسويق عرب صيانة املنشآت قانوين، كاين 
 LESرافق والتجهيزات على مستوى أسواق السمكوامل

NOUVELLES         GENERATIONS    
 LES HALLES اللي تعملوا، وكذلك املراكز ديال فرز

السمك الصناعي، إضافة إىل تعميم استعمال الصناديق 
كذلك بناء أسواق السمك من اجليل اجلديد   البالستيكية، كاين

مدية وبوجدور وطانطان، بكل من طنجة وأكادير وآسفي واحمل
وهتيئة قرى الصيد ونقط التفريغ اجملهزة عرب إجناز ستني قرية 
للصيادين ونقطة التفريغ، حيث أن احلمد هلل بالدنا اليوم عندنا 

كلمرت على الشاطئ املغريب،   27واحد املعدل ديال القرية لكل 
وكاين إنشاء شبكة ألسواق بيع السمك اللي زادي خترج للوجود 

بكل من مكناس، مراكش، تازة،  2761تداء إن شاء اهلل من اب
بين مالل، الرباط وتطوان، كاين كذلك دعم البحث العلمي،  

مليون  227كاين منع استعمال الشباك املنجرفة واللي تعطات 
ديال الدرهم للمستفيدين باش خيرجوا من هذاك النوع ديال 

" إحبار"م  الصيد باش حنافظوا على الصيد، وكذلك وضع برنا
 . لعصرنة أسطول الصيد البحري

 : السيدة رئيسة الجلسة
 . شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 : النائب السيد فيصل الزرهوني
شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، ولكن السيد 
الوزير إن اهلل حيب العبد امللحاح، السيد الوزير احنا زنعطوا مثل 

في شنا يف امليزانية بأن كاين واحد القرية ديال مبدينة آسفي، آس
الصيادين بالنسبة لبدوزة وإعطاء انطالقة األشغال، واش ممكن وال 
ماشي ممكن ألن هذه حىت هي من التأهيل ديال الناس ديال 

كلمرت ديال الفرق   87و ال  07الصيد التقليدي ألن كاين واحد 
 .ما بينهم وما بني املراسي اللي خدامني

لسيد الوزير، ما جاوبتوناش بالنسبة للتأهيل ديال لدوك ا 
بأن لفاليك الصغار، شحال ديال الدعم؟ البحارة خصهم يعرفوا 

عندهم دعم وتسهل املساطر ديال التمويل، ألن اإلشكال اللي 
كاين فهاذ اإلحبار هو مزيان، ولكن املسطرة القانونية معقدة جدا 

ش هاذ الوثائق وجيهز بوحدو حىت أنه اإلنسان يسمح كاع ما يدير 
 .وبال ما يلجأ للدولة، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
 السيدة الرئيسة المحترمة،

صيد أوال الربنام  ديال التأهيل ديال القوارب ديال ال
 laالبحري عملنا واحد الربنام  باش هادوك احملركات ديال 
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pêche artisanale  ديال الصيد التقليدي، ميكن تعطاوهم
يف املائة إيال بغاو يشريو حمركات جداد اللي يستهلكو  27حىت 

أقل بنزيل ويكون عندهم واحد املردودية، وعملنا كذلك واحد 
ائة من الدعم إيال بغاو يف امل 87الربنام  باش يتعطاهم حىت 

يستعملو االقتناء ديال الصناديق البالستيكية كخيار وحيد باش 
هذاك احلوت اللي كيجيبوه يديروه فواحد هداك ويوصل فواحد 

 .احلالة اللي هي جيدة باش يكون التثمني ديالو
فيما خيص املنطقة اللي تكلميت عليها، فكيظهر يل   

ادي نقومو باإلجناز ديالو، وكاين كاين يف  مشروع ديال املالية وز
قرية، يعين  27مشاريع أخرى احنا كنخممو فيها نوجدو واحد 

قرية ديال الصيد للخمس سنوات  27احلكومة تتوجد واحد 
 .املقبلة إن شاء اهلل شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن التأمني الفالحي 
واب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، للسيدات والسادة الن

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :حسن لغشيمالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 ،السادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب،
 السيد الوزير المحترم،

يعترب التأمني الفالحي من اآلليات العملية حلماية 
كلفة بوزارتكم حبملة إعالمية الفالح، وقد قامت املؤسسة امل

للتعريف هبذا املنتوج لدى الفالحني، إال أنه ولألسف الزال عدد  
لذا، نسائلكم السيد . كبري من الفالحني جيهلون هذا املنتوج

الوزير هل من إجراءات عملية لتكثيف عملية اإلعالم والتعريف 
وال  بالتأمني الفالحي حىت يتسىن جلميع الفالحني االستفادة منه

 .يبقى حكرا على احملظوظني منهم؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير،

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
 السيدة الرئيسة المحترمة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السادة الوزراء،

زري كافية،  هو يف احلقيقة مجيع اجملهودات تتبقى
وأشكركم على هاذ السؤال اللي تيتيح يل الفرصة للتعريف مرة 
أخرى هباذ املنتوج اهلام، التأمني املتعدد املخاطر املناخي اللي  

د املخاطر مناخية بكل  1ديال الزراعات و 0كيهم التغطية ديال 
جهات املمكلة، زري هو لإلنصاف يعين هاذ الوقت اللي وجد 

قينا بالفيدراليات البيمهنية والغرف والوقت اللي هاذ املشروع تال
وقعناه يف وزارة املالية كانوا حاضرين معنا الفالحا وكانوا حاضرين 
معنا املمثلني، وكذلك قمنا بإجناز محالت حتسيسية وإخبارية على 

جهة اللي مشاو ليها املصاحل ديال وزارة  63الصعيد اجلهوي، 
يديرو " الماندا"الناس ديال  الفالحة باش يديروا التعريف مع

، مشاو جلل األسواق القروية األسبوعية وكانت ...التعريف هبذا
إعالنات طيلة فرتة االكتتاب، ونشر حوارات ومقاالت صحفية، 
وكاين يعين برام  إذاعية كذلك اللي هي ممولة من وزارة الفالحة 

 117ألف وصلنا ل  17اللي نقلت هاذ املشهد، مشينا من 
، إيال قدرنا نوصلو 2762قلنا بأنه بغينا نوصلو ملليون يف ألف و 
فهذا أحسن، أنا إذن متفق معك  2763 – 6761ليه يف 

السيد النائب احملرتم أنه جيب بذل اجملهود الكثري حىت يتعرف 
 .الفالح على هاذ املادة اللي هي جد مهمة

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .ئبشكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النا

 :النائب السيد جمال مسعودي
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، بداية نثمن هذه العملية هاذي اليت واجملهود اللي  

حي كتبذلو الوزارة ديالكم فيما خيص وما يتعلق بالتأمني الفال
املتعدد املخاطر املناخية ،واللي مما ال شك فيه أنه حيفز الفالحا 
باش يبذلوا مزيد من اجملهودات لتحسني وحتقيق نتائ  جيدة، إال 

لي سجلنها وبعض أنه السيد الوزير هناك بعض املالحظات ال
الطلبات كذلك، خصوصا وأنكم تكلمتم على األفق ديال   

ار، وهذا يظهر اللي إيال شفنا والوصول إىل مليون هكت  2762
املساحات الزراعية اإلمجالية بالوطن ميكن تعتربوها ضعيفة، 
ولذلك تتمنوا باش يتحقق هكتار ألن هده املساحة نسبة ما هو 
إمجايل فهو ضعيف جدا ،ومث السيد الوزير ال بد أننا نشري أن 
جمموعة من املطالب األخرى ليشريوا هلا الفالحة فيما خيص 

ة بعض املن توج الزراعي كاخلضروات وكذلك األشجار إضاف
حلد اآلن  2766املثمرة ورمبا ليعطي توا واحد وعد األفق ديال 

مل يتم توصل إليه كذلك فيما خيص بعض املخاطر ا املناخية 
األخرى اللي تأثر كثريا على بعض املزروعات، ومنها دوك 

ه باألودية، واللي  الفيضانات النامجة عن جتاوز املنسوب ديال امليا
كتسبب فيها األمطار، مث رياح الشركي واللي كذلك أشرمت هلذا 

 ...األمر هذا،  ونتمناوا باش يتم إدراج هذين العنصرين 
مث نقطة أخرى نثري انتباهكم السيد الوزير، أن املعادلة 

ختدم الفالحة املعتمدة بالنسبة لتعويض الفالح املتضرر واليت ال 
اللي ميلكوا واحد املساحات ضئيلة أقل من مخسة أو أربعة أو 
ثالثة اهلكتارات، خصوصا أن احملاصيل الزراعية دياهلم أصال 
ضئيلة، وبالتايل يكون التعويض دياهلم هزيل، خصوصا عند 

يف املائة ديال احلد  17احتساب ديك القضية ديال أقل من 

لعملية هذه معقدة، وبالتايل األدىن للحصول، وبذلك هذه ا
 .الختدم الفالح الصغري

فيما خيص اآلجال املخصصة السيد الوزير، نسجل ألنه   
 16دجنرب، نتمىن باش يوصل  ل 62كنتم حتددوا اآلجال يف  

 ...دجنرب
 :السيدة رئيسة الجلسة

السيد النائب انتهى الوقت،  شكرا السيد النائب، الرد على 
 .التعقيب السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري 
شكرا السيد النائب اللي جا باقرتاحات جادة ومهمة 
ال "الزم  من عملوا هبا وندرسها إن شاء اهلل مع الناس ديال 

وعلمك بأنه حنا نشتغل اآلن على واحد الربام  جديدة " ماندا
واخلضروات، اللي زتشمل إن شاء اهلل األشجار املثمرة والزيتون 
،  كاين 2766واخلطر املسمى وكذلك املواشي، زري ما قلناش  

، كاين اللي زادي يدخل يف 2762اللي زادي يدخل يف 
، 2763،   وكاين اللي زادي يوصل إن شاء اهلل يف 2761

ألن هاد الشي كلو كيتطلب التمويالت ديال الدولة وإعانة 
قط نفكر اإلخوان الدولة، ولكن بغيت نغتنم هذه الفرصة باش ف

الفالحة بأنه هذا منتوج يف متناول مجيع الفالحني، وخاصة 
: الصغار منهم ألنه دعم االكتتاب كاين ثالث مستويات

يف املائة بالنسبة للمستوى  07كيمشي الدعم ديال الدولة حىت 
درهم للهكتار ديال رأس املال، واملسامهة 6327األول ديال 

للضيعة ديالو وديال  l’assuranceديال الفالح باش يدير 
درهم للهكتار فقط، يعين  21اهلكتار ديالو أو أقل من هكتار، 

مهمة واللي نتمىن أهنا توصل  اللي جدl’offre هذا واحد 
وملي ينطلعوا يعين املستوى الثاين والثالث فالدعم  . لإلنتاج

إذن كاينة واحد الرزبة . يف املائة 27يف املائة و 17كينقص 
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كومة لتشجيع الفالح الصغري وإعطاؤه إمكانية النجاح ديال احل
 .إن شاء اهلل

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تنمية املنطقة 
اجلبلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد لوضع السؤال مشكورا
 : السيد عبد العزيز لشهبالنائب 

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، 
قامت احلكومة السابقة بإعداد إسرتاتيجية وطنية لتنمية 
املناطق اجلبلية من أجل حتسني ظروف عيش الساكنة، إذن 
نسائلكم السيد الوزير ما هي التدابري املتخذة لتفعيل هذه 

ل لدى احلكومة برنام  حمدد هلذه الغاية؟ شكرا اإلسرتاتيجية، وه
. 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
السيدة الرئيسة احملرتمة، من بعد ماجات التعليمات 

ديال  امللكية السامية اشتغلت اللجنة الوزارية العداد إسرتاتيجية
التنمية للنهوض باملناطق اجلبلية، اخلالصة دياهلا أنه عدد 

 277مجاعة منها بني  018اجلماعات القروية املعنية كتوصل ل
مجاعة أكثر هشاشة، وللنهوض باألوضاع ديال هاد  177و 

 :ديال اجملاالت ديال التدخل 1املناطق كيتطلب العمل على 
 لتسهيل ولوج هاد اجملال األول، كيهم التأهيل التضامين 

 Minimaاملناطق إىل حد أدىن من اخلدمات االجتماعية، 
sociaux الشيء الذي يستدعي إعداد ميثاق للخدمة ،

الشاملة كتهم أساسا الصحة والتعليم واملرافق العمومية واملاء 
 .والكهرباء والبنيات التحتية

اجملال الثاين، كيهم إجناز مشاريع حملية مندجمة للتنمية 
القتصادية واالجتماعية، ومن األحسن أنه هاد املشاريع كلها ا

 277جتي يف وقت واحد باش تزدهر هاد املناطق، كاين حوايل 
مشروع  87مشروع فالحي،  277مشروع اللي هم برزوا، 

 مشروع بيئي، 677مشروع خدمايت وصناعي و  17سياحي، 
اجملال الثالث، يتكلف بإجناز مشاريع كربى مهيكلة  

كاين واحد العدد ديال . ، فك العزلة وتعزيز املراكز احلضريةكتهم
les doubles voies  اللي خصهم يتعملوا فهاد املناطق

، كاين اللي  l’autorouteالنائية اجلبلية، كاين اللي خصو  
خصو مراكز حضرية مهمة، قرى صغرية والت اآلن مدن وهاد 

قروي خصو جيي املدن خصها تبقى عندها جاذبية ألنه العامل ال
ليها، وإال زادي جيي للرباط وزادي جيي للدار البيضاء وجيي 
للمناطق، خص تكون هاد املدن حىت هي يف املستوى، وكذلك 
إحداث حمطات سياحية كربى وحمطات للطاقة الشمسية والرحيية، 

متت الربجمة دياهلا  0مشروع اللي هم برزوا ومنها  21حوايل 
 .وشكرا

 :لجلسةالسيدة رئيسة ا  
 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب
دابا اآلن . شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات

السيد الوزير كنظن أننا كنتظرو زري تفعيل ديال هاد اإلسرتاتيجية، 
وحنا دائما وأبدا السيد الوزير يف الفريق االستقاليل كنا كنطالبو 

ع، بإخراج هاد اإلسرتاتيجية وإجناز مشاريع على أرض بتسري
الواقع، ألننا كنعرفو حنا كاملني على وعي باخلطورة واملشاكل 
اللي كتعاين منها هاد الساكنة، ميكن يل نقول لكم اليوم السيد 
الوزير أن جمموعة من اجلماعات قروية قدمت استقالتها  مبيدلت، 
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ل فتاوريرت، كذلك عدة إقليم ميدلت، كذلك جمموعة املشاك
اختالالت ومشاكل بإقليم وزان، وهنا ميكن يل نقول لكم 
باختصار السيد الوزير، أنتما تكلمتوا على هاد املوضوع يف جمال 
الطرق، اليوم فاملناطق اجلبلية األزلبية ديال الساكنة كيستعملو 
وسائل النقل، الدواب من أجل التنقل لألسواق، كذلك يف املاء 

ميكن السيد الوزير نقول لكم بعض . ، كذلك يف الصحةالشروب
األقاليم احملدثة أخريا كإقليم وزان، عندنا مستشفى إقليمي بدون 
اختصاصيني، بالنسبة لنا عندنا خصاص كبري، كذلك يف جمال 
التعليم، كيفاش زنطلبو من هاد التالميذ ينتقلوا لإلعداديات 

قص يف املاء الصاحل كذلك الن. ولألقسام التعليمية بدون طرق
 .للشرب

إذن السيد الوزير، إضافة هلاد املشاكل ديال البنيات  
التحتية، أنا كنظن الزم اليوم احلكومة خصها تشجع االستثمار 
يف هذه املناطق وتصبح هاد املناطق كتجلب االستثمار من أجل 

ميكن نقول لكم أن بعض املناطق . خلق فرص الشغل للساكنة
كتنقل عشرات الكيلومرتات من أجل البحث   جمموعة الساكنة

اليوم السيد الوزير ما بغيناش هاد الساكنة خترج من . عن العمل
اجملال دياهلا ومتشي حنو املدن وحنا كنعرفو املشاكل اللي كاينة يف 

اليوم السيد الوزير بغينا برام  اللي تضمن . البناء العشوائي
األمن الغذائي للساكنة استقرار هاد الساكنة وتضمن كذلك توفري 

 .ديال احلواضر
إذن السيد الوزير هذه كلها واحد اجملموعة د املشاكل، 
اليوم اللي تنتظرو من احلكومة، وكنتظرو منكم واحنا على وعي 
أنكم أنتما عمليني، وميكن نقول ليكم أن النجاح د خمطط 
 املغرب األخضر جناح مرتبط هباذ تنمية املناطق اجلبلية، إذن باش
 .خنتم السيد الوزير نتمناو نشوفو إجراءات عملية يف أقرب وقت

 : السيدة رئيسة الجلسة 
 .شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
 

 شكرا السيد النائب المحترم،
احلكومة خذات على عاتقها الشروع يف تفعيل بعض 

ات، فكما تعلمون مت تغيري تسمية احلساب اخلاص املقتضي
للخزينة ديال التنمية القروية ليصبح صندوق التنمية القروية 

 277واملناطق اجلبلية، وترفعات من امليزانية ديالو ودازت من 
مليون ديال الدرهم إىل مليار ديال الدرهم، نشتغل حاليا على 

 laاللي عندها ماشي هيكلة الوزارة، ألن الوزارة ديال الفالحة 
coordination   عندها التتبع ديالla coordination 

ديال هاذ ديال العامل القروي واملناطق اجلبلية، نشتغل اآلن علي  
هيكلة الوزارة لتأخذ بعني االعتبار هاذ الدور اجلديد، وكذلك 
سنعمل من أجل االتفاق مع خمتلف الشركاء على مبادئ احلكامة 

ة فهاذ اجملال، اجلهوية هي احلل، وكذلك خص وتقوية اجلهوي
إن شاء اهلل تأخذ بعني االعتبار هاذ  2761امليزانية د يال 

املشاريع اللي هي جد مهمة اللي يف داخل العامل القروي ويف 
 .املناطق اجلبلية، وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة 
السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير احملرتم 

حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، وننتقل اآلن إىل قطاع على 
الصحة بسؤال عن قطاع الصحة للسيد النائب احملرتم عن 
اجملموعة النيابية لتحالف الوسط االجتماعي، فليتفضل واضع 

 .السؤال مشكورا
امسحوا يل السيدات والسادة النواب، هذه اجللسات  

ى أهنا زادي مت كلها اللي تربجمات مت االتفاق يف املكتب عل
 .بدون انقطاع، تفضل السيد النائب، شكرا 

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو
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نقطة نظام السيد الرئيسة،كنظن نقطة نظام ما 
 ...تدولتوهاش يف املكتب وال يف ندوة الرؤساء كاينة موضوع 

 :السيدة رئيسة الجلسة
السيد النائب أنا ما قلتش، امسح يل السيد النائب، أنا 

ا قلتش ليك نقطة نظام، وما قلتش بأن نقطة نظام تتداول يف م
 .املكتب

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو
طلبتها السيدة الرئيسة ما بغيتيش تعطيها يل وعطيتيه 

 ....الكلمة، قلت نقطة نظام للمرة الثانية
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .ما شفتكش السيد النائب
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

عفوا السيدة الرئيسة، النظام الداخلي يتكلم على أنه إذا  
كانت مواضيع متقاربة يكون اجلواب عليها موحدا السيدة 
الرئيسة، لذلك مزيان تقوليها لنا يف البداية باش حىت احنا نطرحو 

 .نفس السؤال حول نفس املوضوع، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

سؤال اللي زايكون من بعد شكرا السيد النائب،كاين سؤال، ال
اللي فيها وحدة املوضوع زيجي من بعد هاذ السؤال، شكرا 

 .السيد النائب، تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد محمد الميري

 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الشكر اجلزيل على  السيد الوزير، ال يفوتين أن أقدم لك

اجملهودات اللي تتقوموا هبا يف القطاع املوكول إليكم اللي يف 
احلقيقية كيشهد هبا اجلميع واللي بقات تتبان املعامل ديال يف 
اخلطوط العريضة ديال هاذ السياسة، ولكن بغينا يعين السيد 

الوزير هاذ السياسة تنتقل إىل العامل القروي، األقاليم ديال العامل 
القروي السيد الوزير احملرتم أن القطاع اللي تتشرفوا عليه بقي على 
ما هو عليه إن مل نقل ازداد سوء، وهنا السيد الوزير احملرتم نذكر 
لكم على سبيل الذكر إقليم بوملان الذي أنا قريب من املشاكل 
الصحية به، هاذ اإلقليم السيد الوزير هو إقليم شاسع ميثل ثلثني 

ديال اجلهة ديال فاس بوملان، هاذ الشساعة بطبيعة من املساحة 
احلال اللي تنجم عنها واحد التشتت ديال الساكنة ديال اإلقليم، 
زد على ذلك البعد ديالو على املراكز االستشفائية، مما جيعل 
الساكنة تعيش مضاعفات صعبة نتيجة لألمراض املزمنة اليت 

السيد الوزير من  تتطلب تدخال عاجال، كما أن اإلقليم يعاين
هشاشة يف البنيات التحتية وزياب مراكز صحية ومستوصفات يف 
املناطق النائية، إضافة إىل النقص يف التجهيزات األساسية اخلاصة 
بالعمليات اجلراحية، ويعاين كذلك من قلة األطر الطبية 

 .املتخصصة
هلذا السيد الوزير، نسائلكم أمام هذه األوضاع الصعبة  
شها القطاع هباد اإلقليم عن اإلسرتاتيجية اليت تنوون القيام اليت يعي

 .وشكرا. هبا لتخفيف عبء الساكنة ديال اإلقليم يف قطاعكم
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 السيد الوزير،

 السادة النواب المحترمون،السيدات و 
كان بودي أن أجيب مرة واحدة ألن كل هاد األسئلة 
اللي جاو من بعد هتم السياسة ككل، ألن بكل تواضع هاد 
القطاع قطاع اللي خماصوش يعين رجل إطفاء، كاين مشكل 
بوملان هاد املرأة ولدات هنا، هذا خصو واحد السياسة مشولية، 

ية، حلول سياسية، كان بودي خصها حلول جذرية، حلول هيكل
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زانبقاو وبكل احرتامي  sinonأنه جناوب مرة واحدة ألن 
زادي جناوب على هاد السؤال، فبقدر ما هاد القطاع كاين 
مكتسبات، كاين إجنازات، كاين إخفاقات، كاين اختالالت،  
كاين نقائص، والوزارة كتقوم مبجهودات كبرية بكل تواضع اللي 

لسابقة وحنا نثمنها إن شاء اهلل يتجاوز قامت هبا الوزارة ا
 .اخلصاص املسجل يف املوارد البشرية

وسعيا منا إىل معاجلة االختالالت املرتبطة بعصرنة  
وتوسيع البنيات التحتية الصحية يف مجيع جهات اململكة ومن 
ضمنها إقليم بوملان، فقد مت دعم إقليم بوملان باش نبقاو زري يف 

من األطر  102عددة االختصاصات، كاين بوملان بأطر طبية مت
الطبية وشبه الطبية واإلدارية اللي كاينة دابا يف بوملان، كاين 

 2طبيب اختصاصي،  26طبيب عام،  31، كاين 102
ممرض يف خمتلف  237د الصيادلة،  1جراحي األسنان، 

 .إطارا تقنيا 11التخصصات، 
أما فيما يتعلق بربجمة إنشاء املؤسسات الصحية  

األساسية اجلديدة باإلقليم املذكور، أود أن نذكر أوال بالوضعية 
الراهنة، حيث الوزارة السابقة قامت مبجهود جبار يف إقليم بوملان 
وزادي نعطيك اإلحصائيات السيد النائب احملرتم، هاد اإلقليم 

يف  3مؤسسة صحية للعالجات الصحية األساسية،  18عندو 
نسمة  2177ل القروي أي مبعدل يف اجملا 13اجملال احلضري و

لكل مؤسسة صحية، إيال جينا نشوفو على صعيد اجلهة فكاين 
نسمة، أما على الصعيد الوطين فكاين  61277مؤسسة ل 
 .نسمة 62777مؤسسة ل 
نسمة  3777أما باجملال القروي فهاد املؤشر كيبقى  

على صعيد اجلهة  2177ملؤسسة صحية، مقابل أزيد من 
صعيد الوطين، اللي زنذكر به كذلك، فالوزارة على ال 0777و

تكرس جمهوداهتا للرفع من مستوى عرض اخلدمات الطبية بإقليم 
 .بوملان

و أخرب السادة النواب أنه يف إطار ميزانية االستثمار  
، سيتم القيام بتوسيع املركز الصحي اجلماعي 2762لسنة 

ة التوليد ، إعادة بناء املركز الصحي اجلماعي مع وحد"املرس"
مساكن وظيفية لفائدة  1يف مجاعة فرطيسة، خلق " تينديت"

املمرضني واألطباء يف تلمان وإجنيل اختار وأوالد ملوك رميلة 
 ..... وأوالد علي يوسف

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب السيد النائب. السيد الوزير انتهى الوقت

علق األمر أسئلة هلما وحدة املوضوع، ويت 3إذن ننتقل اآلن ل 
خبدمات قطاع الصحة، ونقرتح على السيدات والسادة النواب 
اللي طارحينها أهنم يطرحوها دفعة واحدة لتنال جوابا واحدا من 

 .طرف السيد الوزير
والسؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من   

 .فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :السيد صالح الدين أبو الغاليالنائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، ال خيفى على سيادتكم ما لقطاع الصحة 
من أمهية كبرية يف حياة املواطنني، زري أن هاذ القطاع الزال يف 

ائدة بالدنا يعرف قصورا على مستوى اخلدمات املقدمة لف
املواطنني نتيجة النقص احلاد يف عدد املؤسسات االستشفائية 
واملراكز الصحية واملستعجالت ووحدات اإلنعاش، ونصوق كمثال 
على ذلك، إقليم مديونة الذي يعيش نفس الوضعية أو أكثر من 
اختالالت اليت يعرفها هاذ القطاع، إذ يعاين من قلة املرافق 

 .لبشريةالصحية ونقص حاد يف املواد ا
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لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابري االستعجالية  
اليت ستتخذوهنا ملعاجلة هذه االختالالت والنهوض بقطاع الصحة 

 .ببالدنا عامة وإقليم مديونة خاصة، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

شكرا السيد النائب، السؤال الثاين للسيدات والسادة 
لتجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد فريق االنواب احملرتمني من 

 .النواب لطرح السؤال مشكورا
 :النائبة السيدة رشيدة اسماعيلي

 .باسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة،

 ،السادة الوزراء
 السيدات النائبات المحترمات السادة النواب،

عاشت بالدنا مؤخرا العديد من احلاالت الصحية 
كان املفروض على املشرفني على املرافق املبازتة أو املستعجلة  

املستقبلة أن تتحلى بروح الفطنة واليقظة والتحلي باملبادئ 
اإلنسانية، بدل اإلمهال والالمباالة اجتاه هذه احلاالت اليت كانت 
نتائجها وخيمة، ومن بني تلك احلاالت حالتني، حالة عاىن منها 

والصحافة بوجه  مهندس مبدينة وجدة وكان تداوهلا الرأي العام
خاص، وكذلك حالة الشاب الذي تعرض إلصابة يف ملعب 
بالدار البيضاء وملا اجته املستشفيات العمومية كلها رفضت وكان 
مضطرا إىل الذهاب إىل مكناس عرب القطار مما تسبب يف وفاته، 
الوفاة انتاع الشاب األول والثاين، الشاب األول كان هناك 

 le médecin deمياوم أي  الطبيب الرئيسي اللي هو
garde absent   زائب، إضافة إىل عدة اختالالت أخرى
واملعدات الطبية اللي يف " واألسانسور"من بينها املعدات 

املستشفى يف حالة زري صاحلة تعاين من إمهال، كذلك هناك عدة 
وفيات تعرضت هلا أمهات أثناء الوالدة، وهناك كذلك يف السنة 

ة عيان على حالة سيدة جاءت من تويسيت املاضية كنت شاهد

ومنذ ثالث أيام للمستشفى املركزي الفارايب بوجدة،  مجاعة قروية
وأنا أرافق املستشفى ويؤجلون حالة الوضع إىل أن مات اجلنني يف 
بطنها مما كان سيؤدي حبياهتا إىل الوفاة، هناك عدة اختالالت 

قنا قلنها انتاع  هناك مثال األطباء سب: أخرى نلخصها فيما يلي
املياومني، الطاقم الطيب واملمرضني الذين ال ميارسون واجبهم 
بإخالص وتفان، مع العلم أننا ال نعمم هناك أطباء، هناك أطر 
طبية، هناك ممرضون يؤدون مهمتهم بإخالص وتفان، كذلك 

 les agents deتعاين املستشفيات املغربية من مسسرة 
sécurité  وهناك كذلك عدة مشاكل حراس املستشفيات ،

 .تعاين منها املستشفيات املغربية
يف هذا اإلطار، نسائلكم السيد الوزير  عن ما هو  

تقييمكم للوضع املزري الذي آل إليه القطاع الصحي ببالدنا، وما 
هي سياستكم من أجل رفع احلكرة على املواطن املغريب يف جمال 

اطن املغريب البسيط الذي القطاع الصحي ورد االعتبار لكرامة املو 
 يعاين الكثري يف املستشفيات املغربية؟

 :السيدة رئيسة الجلسة 
انتهى الوقت السيدة النائبة انتهى الوقت، شكرا السيدة النائبة، 
السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .احلركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :مال لعفوالنائب السيد ك

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 .أشرف المرسلين

 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السادة والسيدات النائبات والنواب المحترمون،

 السيد الوزير المحترم،
من نقص كيعاين املواطنون بالعامل القروي وهوامش املدن 
ويني والنساء يف اخلدمات الصحية ومن ظاهرة توجيه املرضى القر 

احلوامل إىل املراكز االستشفائية الكربى، وهو ما جيعله يدفع 
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لذا . فاتورة التنقل زاليا، وبالتايل يتخلى عن طلب العالج
نسألكم السيد الوزير، عن آفاق القوافل الطبية وسبل مأسستها 
ودعم عملها حنو تقريب اخلدمة الطبية من املواطن والتخفيف من 

لغري القادرين على ركوب فاتورة التنقل لطلب معاناة املرضى ا
 .العالج خارج دواويرهم ومدهنم الصغرية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد النائب، السؤال الرابع للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا
 :يالنائب السيد ادريس الثمر 
 السيدة الرئيسة،

 السيدة الوزيرة المحترمة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، اليوم املواطنني واملواطنات كيعيشو حالة 
قلق كبري جدا من وضعية اخلدمة الصحية واخلدمات العالجية، 

لذي ولعل الكلمة اليوم يف جملس احلكومة للسيد رئيس احلكومة ا
جتاوب مع هذا القلق، تؤكد اليوم السيد الوزير مسؤولية احلكومة 
اليوم يف أهنا تتخذ تدابري مستعجلة حلماية حق املواطنني يف 
الصحة واخلدمات العالجية، لذلك كنتظروا منكم اليوم السيد 
الوزير والرأي العام تدابري مستعجلة تعيد الثقة واألمل للمواطن، 

 .وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :السيد لحسن الوردي وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 السيدة الوزيرة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أود يف بداية األمر أن أتقدم بالشكر للفرق النيابية لكل 

نمية، التجمع الوطين لألحرار، األصالة واملعاصرة من العدالة والت
والفريق احلركي على طرحهم هلذا السؤال اهلام، وهو دليل على 
اهتمامكم مبشاكل قطاع الصحة املرتبطة ارتباطا وثيقا حبياة 

ونظرا لوحدة املوضوع، اخرتت أن أجيب على األسئلة  . املواطنني
 . صر مشرتكة للجوابكافة يف وقت واحد ملا جيمع بينها من عنا

فكما ال خيفى عليكم، تعيش وأنا متفق مع مجيع 
النائبات والنواب مؤسستنا الصحية العمومية وضعية ال ميكن 

وأتفق مع السادة النواب بأن الوضع . القفز عليها بسهولة
الصحي ببالدنا الزال يشكو من العديد من االختالالت وأحيانا 

اليت بذلت، وخصوصا من الوزارة  من اإلمهال رزم مجيع اجملهودات
فإذا مسحتم يل بغيت نوضح بعض األمور اللي كتهم . السابقة

املشاكل واالختالالت والتحديات اللي كيعرفها القطاع، ولكن 
بكل تواضع ما نساوش املكتسبات، املكتسبات األساسية ديال 
القطاع زادي بعجالة بعض املكتسبات اللي كتبان يل كطبيب 

بان يل مهمة جدا مع الوزارة السابقة، فمثال تقليص وكوزير كت
وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسة، ما نساوش بأن كنا 

والدة حية  677.777ل  120يف املغرب يف وفيات األمهات 
وفاة لكل  662إىل  2767، وتقلصت يف 6087سنة 

. هذا مكسب هام وهو زري كاف. والدة حية 677.777
سنة  6777يف  618طفال اللي كانت كاين وفيات األ

، يعين 6777يف  11.2إىل  2767وتقلصت يف  6087
التحكم يف األمراض السارية ما بقاش عندنا يف املغرب الكزاز 

 LA COQLUCH، LAاملولدي، السعال الديكي، 
POLIOMYÉLITE    شلل األطفال، كانت اخلريطة

اللي هي مهمة  الصحية ديال الوزارة اللي كانت، اخلريطة الصحية
جدا اللي زتحل بزاف ديال املشاكل واخا ما خرجوش التطبيقية 
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دياهلا، كاينة جمانية الوالدة وزادي نرجع ليها اللي دارهتا الوزارة 
السابقة واللي أنا ما متافقش مع بعض األخوات واإلخوان النواب 
بكل تواضع، ألن ما خصناش نقراو كلشي اللي كاين يف اجلريدة 

ه زري هكاك ألن كتبوه، ألن كاين مسائل كثرية اللي هي وناخذو 
صحيحة، وأنا تنأكدها وزنأكدها بعد قليل أمامكم، وكاين  

 .كذلك حاجات اللي ماشي هي صحيحة متاما
املشاكل والتحديات الرئيسية بالرزم من هاد  

 :املكتسبات كاين حتديات كاين مشاكل
ملغرب  كاين صعوبة الولوج للعالجات، ففي ا: أوال 

نسمة، كاين كل مغريب ياهلل  6777كاين سرير واحد لكل
 377درهم لألدوية، كل مواطن ياهلل  377تيخسر يف العام 

نسمة قليل جدا،   6077درهم يف العام ،كاين طبيب لكل 
 نسمة قليل جدا؛ 6777كاين ممرض لكل 

هي عجز مهول يف : النقطة الثانية ديال التحديات 
نظمة العاملية للصحة هي صنفات املغرب من املوارد البشرية، فامل

دولة يف العامل اليت تعاين يف نقص حاد يف املوارد  20بني 
البشرية، يكفي أن نعرفوا يف املغرب كاين عندنا ستة أطباء لكل 

يف تونس،  62.2يف اجلزائر، مقابل  62آالف نسمة مقابل  67
ممرضة وممرض،  0777كاين خصاص إىل يومنا هذا ديال 

طبيب، وهاد اخلصاص هاد الشي اللي  0777اخلصاص ديال و 
عندنا قليل ديال األطباء بكل تواضع كاين توزيع زري عادل بني 

 اجلهات والوسط القروي واحلضري؛
هي النقص يف التمويل، : النقطة الثالثة ديال التحديات 

من ميزانية الدولة مقارنة مع تونس  2.1فامليزانية ديال الوزارة هي 
يف املائة، مقارنة مع فرنسا  63، مقارنة مع لبنان هي 1.3هي 
يف املائة، واملنظمة العاملية للصحة تتقول  ما ميكنش شي  66هي 

دولة يف العامل أنه تزيد هباد القطاع للقدام إيال ما كانش على 
 .يف املائة 1األقل ميزانية وزارة على األقل 

ر يف السنة دوال 217فاملواطن املغريب كينفق إمجاال  
، 327وكاين اجلزائر  277على الشخص مقارنة مع تونس 
 LES MENAGESالنفقات الصحية اليت تتحملها األسر 

 20فوقاش ما نعس شي واحد فينا  يف السبيطار يعين  العائلة  
يف املائة يعين رقم مهول جدا، كاين صورة قامتة للقطاع أوال  

األطباء واملمرضني داخل  التخليق كاين ممارسة زري قانونية لبعض
القطاع اخلاص، وخدينا كنظن الوزارة مع األستاذة يامسينة كانت 
خذات قرار وأنا هاد القرار أمثنه، وزادي حناولو نفعلوه واألجرأة 
ديالو، ألنه ال يقبل متاما أنه نبقاو يف هاد السياق أنه اللي كيبغي 

ف هبم، املرضى خيدم بطريقة عشوائية، الطلبة ما كاينش اللي يتكل
ما كاينش اللي يتكلف هبم؟، وهذا فني كيكون املال كيويل ابتزاز  

 ،..كتويل الرشوة إخل
االستقبال السيئ كاين تدبري سيء للمواعيد، انعدام  

عدم الثقة ديال  -كلشي هاد الشي كيجعل -التواصل وعدم 
املواطن املغريب يف املنظومة الصحية ماشي الثقة زري املواطن يف 

ملمرض يف املمرضة يف الطبيب يف قسم املستعجالت ال، ال ا
املواطن يف الطبيب وال املمرض وال هاد املمرضة وهاد املمرض 
والطبيب قي الوزير ويف الوزارة، يعين بقينا زري كندوروا يف حلقة 

 .مغلقة وهذا ال يقبل متاما
وأخريا من التحديات كاين العجز يف احلكامة، فالتمركز 

اختاذ القرار فكاين زياب بكل تواضع جهوية حقيقية،  القوي يف
بدينا ماشي أنا اللي بديت كانت هذه منذ سنني مدراء جهويون 
واليين بكل تواضع ما كاين مدراء جهويون زري السمية، كلشي  
كيتدار واحنايا بغينا منشيوا يف هاد االجتاه ديال سياسة جهوية 

حة  ختصص األدوية حقيقية، ما كاينش الوضوح يف سياسة واض
واملوارد البشرية، ما كاينش واحد التكامل بني القطاعني العام 
واخلاص واخا األستاذة يامسينة يف الوزارة السابقة كاين واحد 
القانون اللي إن شاء اهلل  زيخرج للوجود التكامل بني القطاعني، 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

41 

وكاين سوء استقبال املرضى يف املستشفيات العمومية، وسوء 
 .م يف املستعجالت خصوصااستقباهل

وانطالقا من هذه الوضعية الصحية الصعبة ومتاشيا مع  
مضامني التصريح احلكومي زادي يتكون سياسة اللي احنا بدينا 
فيها بدأنا يف تفعيلها وسنعمل على تنفيذها مرحليا على األمد 
القريب ألنه تليها إجراءات أكثر عمقا يف إطار خمطط عملي 

 :ت  املقبلة، من أهم هذه اإلجراءات للوزارة للسنوا
إعادة التموقع االسرتاتيجي لوزارة الصحة، فبكل : أوال

تواضع من هنار بقات هاد وزارة الصحة عندنا فاملغرب كتدير  
كلشي، نعطيكم مثال، وزارة الصحة هي اللي كتبين املستشفيات، 
هي اللي كتدخل هلم املاء، هي اللي كتدخل هلم الضو، يعين  

ل املرضى، إىل بغا خيلص املريض هي اللي تاخد الفلوس، كتدخ
هي اللي كتشري الدواء، هي اللي كتفتح، ما كنظنش كاين وزارة 
يف املغرب فحال وزارة الصحة ، هي اللي كتدير كلشي، كتاخد 
الفلوس، كتعطي الدواء كتفتح كتبين كتدخل املاء، يعين إىل بقينا  

بغينا وزارة الصحة تتكلف حنا . كنديرو كلشي ما زنديرو والو
بداك الشي اللي كتعرف خنليو األطباء وخنليو املمرضات مها اللي 
يتكلفوا يداويو الناس يعطيوهم الدواء،  ما زاديش نتكلفوا حنا 

 .باملاء والضوء والبين
تعزيز عرض العالجات، وبغينا الوزارة تكلف بضمان  

لفرص، تعزيز عرض العالجات واخلدمات واستعمال تكافؤ ا
ضمان الولوجية للمستشفيات وهادي زنرجع هلا اللي قلتها قبيلة، 
حنا بغينا ضمان الولوجية، وأكدنا عليها مدة أربع ساعات وأنا 
مع املدراء اجلهويني أكدنا على هاد الشي، ما بغيناش أنه املواطن 
املغريب ميشي للمستعجالت وال املرأة تولد زادي ترجع، ما كاين 

هاد الشي خص . زادي تربر باش ترجعحىت شي حاجة 
الولوجية للمستشفيات ومن بعد حين اهلل زادي نشوفو داك الشي 

اللي عندنا وزادي نديروه ونطبقوه ونتكلفو هباد الشي وهذا  
 .كنديروه

دمقرطة القطاع مبقاربة حقوقية، تعميم نظام التغطية  
الصحية اللي خصها تكلف به الوزارة كذلك، فبدينا ب 

RAMED  اللي كانت الوزارة السابقة والوزارات اللي بدات
هدي مدة وحنا منكبني على الطلبة واملستقلني ونظام  

RAMED كاين سياسة جهوية فعلية، . اللي بدا إن شاء اهلل
هاد املوارد البشرية اللي كل مرة كتطرح واخا قليلة، قلنا كاين بني 

وزراء الصحة يف  اجلهات تفاوت، بغينا أنه املدراء اجلهويون مها
فهم اللي خصهم يدبروا هاد املوارد البشرية مع املنتخبني . جهتهم

 .ومع النقابات
متكني املناطق النائية والقروية املعزولة من الولوج  
كاين مستعجالت القرب، هدي بدينا فيها هاد . للعالجات

اللي  87و  27العام وحنا يف إطار باش خنرجو اإلخراج ديال 
تنظيم القوافل الطبية املتخصصة اللي بدات منذ فاتح   برجمناهم،
، واللي كاين جديد هاد العام هو اقتناء مستشفيني 2762مارس 

مبثابة مستشفيني جامعيني اللي ميكن لنا منشيو للمناطق النائية 
والقرى اللي ميكن املغرب ماشي نفحصوه ولكن ندخلوه، نفتحو 

 .ال شهورليه، نعسوه، كمستشفى نبقاو أسابيع و 
إعادة تنظيم املستعجالت الطبية وأجرأة تفعيل نظام  

النقل االستعجايل والوحدات االستعجالية املتنقلة، وحنا سيفطنا 
باش أي مواطن  666لرئيس احلكومة أنه رمبا يرخص لنا الرقم 

ميكن يعيط هلاد الرقم باش الوحدات االستعجالية تبدا، وكانت 
زنتممو هاد الربنام  يف بعض بدات الوزارة السابقة وحنا 

 . اجلهات
سن سياسة جديدة لألدوية واملستلزمات الطبية اللي 
دويت عليها هي أدوية زالية فاملغرب، وحنا بصدد مع الفرقاء 
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ديالنا باش فاألسابيع القليلة القادمة إن شاء اهلل باش زادي 
 .تنخفض
سياسة تدبري املوارد البشرية باش هنا زتأكدو ما  

ش نقولو فوقاش ما مشاو رجعوهم، أزلب أطر الصحة من نبقاو 
ممرضات وممرضني وأطباء كيقومو بأكثر من جمهود، راه قلنا لكم  

ممرض، كاين خصاص ديال  0777كاين خصاص ديال 
 0- 1 -2يعين كل ممرض كيدير اخلدمة ديال . طبيب 0777

ل ديال الناس، خصنا نعتارفو بالدور احملوري واجلوهري لنساء ورجا
 .القطاع

أجرأة مضامني االتفاق املوقع مع الفرقاء  -
 االجتماعيني، املراسيم دازت؛

إعطاء االنطالقة ملؤسسة احلسن الثاين للنهوض : ثانيا -
اللي كانت بدات يف الوزارة كيف قلت، وحنا إن شاء اهلل  

 .كنتسناو باش نعلنوا على الرئيس
 دعم اجلهوية يف تدبري املوارد البشري؛ -
خضاع املدارس احلرة، كاين مشكل هنا املدارس احلرة إ -

اللي الدولة عطاهتم ترخيص كيكونو ممرضات وممرضني ملي  
كتجيو ناخدوهم كنقولو هلم الدولة ما كتعرتفش بكم، خصنا 

، حنا يف اتفاق مع السيد حلسن الداودي ..منشيو يف االعتماد
 وزير التعليم العايل؛

 .يف املناطق النائية وأخريا شروط حتفيزية للعمل -
أخريا مشكل احلكامة، تشجيع التعاقد والتدبري،  

 AUDITEوالتدبري مبين على النتائ ، تشجيع التدقيق، 
AUTOMATIQUE'L  مجيع املرافق ديال الوزارة

زادي تبدى إن شاء اهلل يف إطار ربط املسؤولية باحملاسبة، ضمان 
 .تشفياتالولوج إىل املعلومة وضمان الولوج إىل املس

وأخريا الرتشيحات للولوج إىل مراكز القرار واملسؤولية ألول مرة 
 Unبدينها كانت ولكن هذه املرة بلجنة، أن الناس جييبو  

projet  هذه ...راه بدينا هبدوك املستشفيات بدون ،
الرتشيحات زادي هتم ومهت املدارء اجلهويون زادي هتم 

 INH  Institut nationale املناديب، زادي هتم
hygiène      وزادي هتمinstitut pasteur وزادي ،

هتم مدراء املراكز الصحية اجلامعية، كل شي هاد الناس ابتداء من 
هذه السنة حىت واحد ما زادي يعينوا الوزير، كلهم زادي يكونوا 

 . مبثابة ترشيحات
السيدات والسادة النواب احملرتمون كما تتبعتم يف هذا 

 مشاكل القطاع كثرية عديدة ومتعددة، احللول  العرض املقتطف يف
كيف قلتها قبيلة ماشي ديال رجل اإلطفاء، احللول خصها تكون 
هيكلية مشولية، وحنا إن شاء اهلل معكم يف إطار حكومة تضامنية 

 .حنوالو نلقى مشاكل هلذا القطاع
 : السيدة رئيسة الجلسة

يق شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب من فر 
 .األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغالي 
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 شكرا السيد الوزير، 
سأبدأ مبا ختمتم به، احلكامة ، السيد الوزير يف بعض 
األقاليم مكاينش مشكل ديال الفلوس ،مكاينش مشكل املوارد 

ير فيه املادية، كاين مشكل احلكامة، إقليم مديونة السيد الوز 
وتوقفت األشغال  2770واحد املستشفى بدا البناء ديالو يف 

هذه سنتني السيد الوزير باش توقفت األشغال  2770ديالو يف 
مليون  27هاد املستشفى، ورصدت له واحد الغالف مايل ديال 

مليون ديال الدرهم مازال 0ديال الدرهم، تصرفات منها 
ة اجلهوية ديال الدار مليون ديال الدرهم موجودة يف اخلزان66

البيضاء مازال ما تصرفاتش، فملي كنسولو املندوبية كيقولو لك  
 .كاين مشكل يف املعايري التقنية
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أنا أتساءل السيد الوزير واش ماشي من املمكن يف  
وزارتكم إن شاء اهلل يف املخططات املستقبلية يكونوا تصاميم 

يف املعايري منوذجية بالنسبة للمستشفيات، باش ما نطيحوش 
التقنية اللي زادي تعطل االشتغال ديال هذه البنايات،ألنه سنتني 
وحلد اآلن السيد الوزير مازال متوقفة األشغال ديالو سنتني السيد 
الوزير، مث تسلمت املصاحل ديالكم يف منطقة اهلراويني املعروفة بأنه 
مشروع حساس وموضوع حتويل قاطين مشروع كارين سنرتال 

ألف نسمة وتبنات 02دور الصفيح هذه الساكنة تناهز وقاطين 
ليها جوج د املراكز الصحية السيد الوزير وواجدة هذه سنة 
ونصف ما زال ما حتلتش هذه الثانية السيد الوزير، اهلراويني 
دائما، ثالثا هاد البلدية ديال اهلراويني تفتقر إىل طبيب ملعاينة 

لطبيب ولكن رفض الوفيات وخصصت الوزارة نتاعكم واحد ا
 ميشي اهلراويني السيد الوزير، 

دائما منطقة اهلراويني حساسة السيد الوزير يف إطار شركة مع 
املبادرة ا لوطنية للتنمية البشرية تبنات دار الوالدة وجمهزة حلد اآلن 
هذه سنة ونصف ما زال ما حتلتش، عرفيت عالش السيد الوزير؟ 

ارة اإلسعاف، سنة ونصف  حيت ما لقاتش املندوبية سائق لسي
كاينة سيارة اإلسعاف وموجودة دار الوالدة وجمهزة، اهلل جيزيكم 

 .قليم مديونة، وشكرا السيد الوزيرخبري إيال ما زوروا هذا اإلقليم، إ
 :السيدة رئيسة الجلسة

السيد النائب انتهى الوقت، شكرا السيد النائب، 
 .تعقيب للسيدة النائبة عن الفريق احلركي

 :ائبة السيدة فاطمة اكعيمةالن
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدة الرئيسة، 
 السيدة الوزيرة المحترمة، 

 السيد الوزير، 

البد أن نسجل بإجيابية تعميم املساعدة الطبية مبا 
بأهنا من أكرب األوراش اليت  واليت نعترب RAMEDيسمى ب 

مات أطلقها صاحب اجلاللة من أجل تيسري الولوج إىل اخلد
الصحية واليت ستساهم يف إقرار املساواة والعدالة االجتماعية، 
وهبده املناسبة نشكر كل العاملني يف القطاع الصحة، وخاصة 
بوزارة الداخلية على اجلهد املبذول لتسهيل املساطر واإلجراءات 
التنظيمية لالستفادة من هذا النظام، كما نسجل السيد الوزير  

ات اليت جاء هبا التصريح احلكومي يف كذلك باجيابية اإلجراء
تنقل املستشفيات اجلامعية ولو بصفة انتقالية يف انتظار احللول 
اجلذرية والشاملة كما جئتم هبا، ألن السيد الوزير املستشفيات 
املتنقلة على زرار املستشفيات امليدانية اللي كتقوم هبا القوات 

تقدم خدمات املسلحة امللكية واللي تنشكروها كل الشكر ك
صحية ذات جودة عالية للساكنة القروية الفقرية وكذلك الساكنة 

 .اليت تعيش اهلشاشة
لكن السيد الوزير ال بد من التسجيل بأن هناك  

سلبيات واختالالت بنيوية لتدبري املنظومة الصحية، النساء 
احلوامل السيد الوزير يضعن خارج املؤسسات،  يف باب 

سيات يف الكولوارات يف الطرق السيد السبيطارات، يف الطاك
الوزير، املكتب اللي قليت عليه ديال تقليص وفيات األمهات 

 ...واألطفال نقدروا نقولوا بأهنم يف خطر ومهدد باالرتفاع
 : السيدة رئيسة الجلسة

السيدة النائبة انتهى الوقت، شكرا للسيدة النائبة، تعقيب للسيدة 
 . نميةالنائبة عن فريق العدالة والت
 : النائبة السيدة إلهام والي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

ال بد يف البداية أن أنوه مبوقف السيد رئيس احلكومة  
باجمللس احلكومي املنعقد يوم اخلميس، حيث أكد على حق 
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الولوج إىل اخلدمات الصحية مهما كانت الظروف كما ذكرمت 
عطاء األولوية يف هاد وكما أكدمت أنتم كذلك، حيث جيب إ

القطاع إىل إسعاف املريض وبعد ذلك احلديث عن تسوية األوراق 
اإلدارية، كيف احلال باملرأة يف حالة املخاض وحىت ال يتكرر 
احلادث املأساوي الذي شهدناه مجيعا بوضع املرأة احلامل يف 
مدينة شيشاوة على باب املركز الصحي، هاد األمور جيب أن 

يعة يف هذا العهد اجلديد عهد الدميقراطية، ومتاشيا  تكون معها قط
 .كذلك مع روح الدستور اجلديد

تردي اخلدمات الصحية السيد الوزير، هو نتيجة  
لسياسة احلكومات السابقة، سياسة التقومي اهليكلي على حساب 
قطاعات حساسة كالصحة والرتبية والتعليم والتشغيل، هذا الرتدي 

ة الصحية عن حتقيق العدالة الصحية، وكما يتمثل يف عجز املنظوم
ذكرمت جمموعة من املؤشرات الوطنية ملنظومة الصحة متخلفة عن 
املؤشرات العاملية وقد ذكرمت هذه املؤشرات، أود فقط أن أشري أن 

يف  2ميزانية الصحة يف بالدنا مل تتجاوز ضمن امليزانية العامة 
العاملية للصحة تقول املائة يف أحسن األحوال، بيد أن املنظمة 

 . يف املائة من امليزانية العامة 67بأن املعدل هو 
السيد الوزير، قطاع الصحة يف بالدنا يشكو من أزمة 
حكامة، وهناك هدر جملموعة من اإلمكانيات يعين ال تستغل، 
ونعطي مثال زري يف املدينة اللي أنا كنمثلها وهي مدينة فاس، 

ديال الغرف  1شفى إقليمي فيه الغساين هو مستعندنا مستشفى 
ديال القاعات خاصة باجلراحة، عندنا فقط قاعة واحدة  1أو 

ديال القاعات معطلني نظرا ألنه كنفتاقروا  2هي اللي مشغلة، 
ممرض ويتشغلوا هادوك  22هذا على كالم السيد املندوب ل 

جهاز التشخيص بالذبذبات   IRMالقاعات، عندنا جهاز 
 .املغناطيسية

 : دة رئيسة الجلسةالسي

شكرا السيدة النائبة، السؤال املوايل آين عن نظام 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني   RAMEDاملساعدة    

من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أ حد واضعي السؤال 
 . مشكورا

 : النائب السيد عبد الحق الناجحي
 شكرا السيدة الرئيسة، 
 ، السيدة الوزيرة المحترمة
 السيد الوزير المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمين، 
تطبيقا ملبادئ الدستور بدأ العمل بنظام املساعدة الطبية     

RAMED   واستبشروا املواطنني هباد النظام إال أهنم كيواجهوا
 .صعوبات يف التسجيل من أجل االستفادة من هاد النظام

ذا ستعمل وزارتكم أو لذلك نسائلكم السيد الوزير، ما 
كيف ستعمل وزارتكم على جتاوز هذه الصعوبات من أجل 
متكني املواطنني املعنيني هبذا النظام من االستفادة بأيسر الطرق؟ 

 . وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

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

 محترمة، شكرا السيدة الرئيسة ال
 السيدة الوزيرة، السيد الوزير، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يف البداية أشكر أعضاء فريق العدالة والتنمية على طرحهم 
هلذا السؤال حول نظام املساعدة الطبية، هذا الربنام  الذي 
أعطى جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل انطالقة تعميمه يف 

 8.2وسيستفيد من هذا املشروع اجملتمعي ، 2762مارس  61
 .يف املائة من الساكنة 28من املواطنات واملواطنني أي ما يقارب 
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 خبصوص الصعوبات اليت يالقيها نظام املساعدة الطبية 
RAMED فال بد من التذكري بأن مشروع من هذا احلجم ،

مليون، وكذا ظروف العمل،  8.2بالنظر للفئات املستهدفة 
املوارد املادية والبشرية، طبيعي أن يالقي صعوبات يف  النقص يف

البداية، لكن على املواطنني أن يتفهموا ذلك ويف هذا اإلطار ال 
 : بد من تقدمي التوضحيات التالية 

إن نظام املساعدة الطبية نظام مفتوح وزري حمصور : أوال -
ني يف الزمن واملكان، وهنا نلتمس من املواطنات واملواطنني املعني

هبذا النظام وهم يف صحة جيدة أو ليس لديهم حاالت 
استعجال أن يرتكوا الفرصة للمرضى الذين هم يف حالة استعجال 
حىت ال يقع التدافع حول املطبوع، هذا مع العلم أن وزارة 
الداخلية وفرت املطبوع على بوابتها باجملان، البوابة اإللكرتونية 

www.ramed.ma؛ 
أما بالنسبة للعالج وخاصة شبكة العالجات األساسية  -

مركز صحي فهي مفتوحة أمام املواطنني دون  2077اليت هتم 
وثيقة أو مقابل،  وأكدنا هاد الصباح مع املدراء اجلهويون كلهم 
األحقية يف الولوج وضمان الولوجية إىل املستشفيات واخلدمات 

 الصحية؛
ستشفاء، ففي العديد من احلاالت  بالنسبة لال  -

كاالستعجال، الوالدة واألمراض املزمنة وأمراض األطفال، 
فاملؤسسة الصحية مفتوحة أمام املواطنني يف انتظار توفرهم على 

، اللي زنقولوا التسجيل االستفادة هباد RAME بطاقة 
البطاقة خيتلف بني الوسط القروي واحلضري فهو كريتكز على 

الفرد والعائلة واملمتلكات واملتغريات سوسيو  الدخل ديال
اقتصادية واش عندهم املاء، واش كاين الضو واش ما كاينش، هاد 
الشي كله تيتعطاو نقط ومعايري اللي كيدخلوا يف احلاسوب وهاد 

احلاسوب اللي كيعطينا الرقم واش املواطن أو املواطنة يف وضعية 
 .فقر مطلق أو يف وضعية هشاشة

فقد أعطيت التعليمات جلميع املسؤولني، وأخريا   -
مناديب، مدير اجلهوية ومديري املستشفيات لتفهم هاد الواقع، 
وأستغل هذه املناسبة لتوجيهها هلم جمددا وذلك لتدليل كل 
الصعوبات أمام املواطنني حىت يضمنون حقهم يف العالج 
والولوجية للخدمات الصحية ريثما يستقيم هذا النظام بشكل 

 . ي، شكرا السيدة الرئيسةطبيع

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد يونس مفتاح
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الوزير، 
حقيقة هذا السيد الوزير مشروع وطين كبري، مشروع    

نزيل، جمتمعي، ننوه باجملهودات اللي تتبذلوها على مستوى الت
طبيعي أن تكون عراقيل السيد الوزير لكن اللي ماشي طبيعي 
وهو ما متش االستفادة من نتائ  التجربة، كانت يف الفرتة السابقة 
جتريبة يف تادلة أزيالل وكانت النتائ  اللي قدامي السيد الوزير 
اآلن، وأنا زانبغي نوقف على نقطة أساسية، هي قضية اإلشراف 

رتابطاش باملوارد البشرية، ما مرتابطاش باملوارد السيد الوزير ما م
املالية، ولكن قضية اإلشراف السيد الوزير مرتبطة بالنسبة يل 
أساسا بوزارة الداخلية يف هاد العملية ديال اإلشراف، نعطي مثال 
أساسي السيد الوزير هناك تلكؤ وهناك بطء شديد، عندنا مناذج 

حلة، كاين اللي تسجل هذه من تادلة أزيالل النيت يف هاد املر 
سنة وفات له استفاد يف التجربة السابقة  واآلن هذه سنة وعنده 
وصل إيداع وما زال ما خرجات له البطاقة، وعندي مناذج هنا 
معايا السيد الوزير، كاين قضية األمية وعالقتها بتعبئة امللفات،  

http://www.ramed.ma؛
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ي  كاين املواطن اللي كيمشي يتريي امللف من البوابة، فاش تيمش
   jetonكيقول له ال خصك تاخذو من السلطة وتاخذو ب 

تيقول له ال خصها تكون  mgraphiaكيجيب التصويرة 
Scanie فاش كنربطوها باألمية السيد الوزير ألن كيويل العنصر ،

البشري حاسم يف العملية ديال التعبئة،  كاين اللي ما زاديش 
 l’odinateurيكون من حقه االستفادة وكيويل مستافد ألن 

 .اللي كنعطيو لو املعطيات حنا
النقطة املوالية السيد الوزير فيما يتعلق بوصل اإليداع يف هاد  

املرحلة ومرتبطة أساسا باالستفادة من العالجات االستعجالية، 
ولكن املناطق اللي ما فيهاش السيد الوزير قسم املستعجالت 

وزير هضرات على أشنو زادي نديرو فيها؟ تقييم التجربة السيد ال
درهم  677حىت  27أن إجراءات امللف معقدة ومكلفة من 

يعين فاش كنثريوا السيد الوزير قضية اإلشراف ألن هو نقطة البدء 
وعندو دور أساسي وجوهري يف العملية ديال التنزيل ديال هاد 

 امللف،
النقطة الثانية السيد الوزير قضية التمويل وزنثريو أساسا دور  

،  يعين واش كاين إجراءات %1احمللية احملدد يف  اجلماعات
للتحصني وال زادي نرجعو ثاين حبال التجربة ديالت تادلة أزيالل 

 .و تعود الدولة كتكلف باجلميع
القضية الثالثة السيد الوزير هي اإلشكال القانوين املرتبط  

اللي كيهضر يف املساعدة الطبية على أن اهليئة  12.77بالقانون 
 ...كتقدم اخلدمات الصحيةاللي  

 :السيدة رئيسة الجلسة
السيد . السيد النائب انتهى الوقت، شكرا السيد النائب

 .الوزير التعقيب يف ثانيتني عندك أو ثالث
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 ثانيتني...
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير احملرتم على حسن مسامهتكم يف هاد 
وزنتاقلو اآلن إىل قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية  اجللسة

االجتماعية، سؤال حول العنف األسري للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال مشكورا
 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر

ميكن شكرا السيدة الرئيسة، يل ملتمس من الرئاسة إن 
أن تتكرمي علي ببعض الثواين وأال حتتسب من وقيت فقط ألشكر 
جملس النواب، أشكر مجيع النائبات والنواب عن تضامنهم معي 

 .الذي فاق كل االنتظارات، فشكرا مرة أخرى
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر
 السيدة الرئيسة،

 ء،السادة الوزرا
 السيدة الوزيرة،

 السادة النواب والسيدات النائبات،
السيدة الوزيرة احملرتمة، لقد أصبح العنف األسري يف 
جمتمعنا اليوم واقعا مقلقا وظاهرة متفشية ومهددة للسالمة البدنية 
والنفسية للنساء وهي يف ازدياد وانتشار مستمرين، باإلضافة إىل  

احلماية من العنف وتسريع وترية  كسور القوانني املغربية يف توفري
التدخل والعقاب والتعويض، خصوصا يف ظل الدستور اجلديد 
وضرورة إعمال الدول اللتزاماهتا الدولية باحرتام حقوق املرأة 

 .ومحايتها والرقي حبقوقها، خاصة النساء ضحايا العنف
لذلك، نسائلكن السيدة الوزيرة عن التدابري املتخذة  

العنف األسري واحلد من آثارها السلبية على صحة ملعاجلة ظاهرة 
 وبينة اجملتمع؟

 :السيدة رئيسة الجلسة
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 .شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة احملرتمة
السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 

 :والتنمية االجتماعية
 .السيدة الرئيسة عندي نقطة نظام

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .السيدة الوزيرة تفضلي

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

يعين احرتاما للنظام الداخلي ملؤسستكم املوقرة، النظام 
يقول يقدم السؤال أحد النواب أو إحدى النائبات املوقعني عليه 
وإذا حال مانع دون حضوره يف اجللسة حيول سؤاله إىل سؤال  

تايب، والسؤال الذي بني يدي موقع من لدن نائبة واحدة هي ك
السيدة خدجية الرويسي، فمن طريف ما عندي حىت مانع 
للجواب، من طرفكم أترك لكم االختيار احرتام للنظام الداخلي 

 .أو نستمر وأجيبكم عن هذا السؤال
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضل السيد الرئيس

لعماري رئيس فريق العدالة والتنمية النائب السيد عبد العزيز ا
 (:نقطة نظام)

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
يف احلقيقة طبيعي يف مثل هذه الوقائع واحلاالت اليت 
تكون فيها صاحبة السؤال هي رئيسة اجللسة، إذن يتعذر أن 
تلقي السؤال والنظام الداخلي أكد على أن األمر ينبغي أن حيول 

تصور بأن هناك خمرج يف املستقبل ملثل هاته إىل سؤال كتايب، أ
النوازل نتدارس بشأهنا كمكونات اجمللس، لكن يف مثل هذه 
احلالة نطلب أن يطبق النظام الداخلي وحيول إىل سؤال كتايب 

 . حىت حنرتم قواعد العمل يف ما بيننا، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . تفضل السيد النائب
 (:نقطة نظام)وني النائب السيد رشيد رحم

شكرا السيدة الرئيسة زري بغيت يف خالل هاد نقطة 
نظام أود أن أوضح حىت احنا كنتساءلوا على فريق يوضع السؤال 
بإسم جمموعة من السيدات والسادة النواب من أعضاء فريق 
العدالة والتنمية بدون توقيع، حىت احنا كنتساءلوا بدورنا إيال كان 

على مجيع الفرق، ماشي فريق يطبق عليه النظام الداخلي يطبق 
 . هاد النظام الداخلي وفريق ما يطبقشاي وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد النائب تفضل ومن بعد باش حنسمو يف 

 هاد النقطة هذه 
النائب السيد عبد العزيز العماري رئيس فريق العدالة والتنمية 

 (:نقطة نظام)
احملرتم على مالحظاته، وكنت هو مشكور السيد النائب 

أمتىن أن تكون املعطيات عنده دقيقة فيما خيص هذا املوضوع، 
أوال على مستوى فريق العدالة والتنمية عندما تكون هناك أسئلة 
اليت توجه إىل احلكومة، فإذا الحظتم آخر سؤال مربم  يف جدول 
ا أعمال اليوم هو موجه لقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، ومب
أن األسئلة تضمنت أمساء بعينها احرتمنا هذه األمساء، لكن 
عندما قلت يف إشارة تدخلي أن هناك حل، احلل هو الذي 
اعتمده فريق العدالة والتنمية وميكن أن يعمم، األسئلة اليت توجه 
إىل احلكومة تظم أعضاء فريق العدالة والتنمية وتظم توقيع رئيس 

رنة ما بني النازلتني، والنظام الداخلي الفريق، فإذن ال  جمال للمقا
 .صريح يف املوضوع

ولذلك أمتىن هذا النقاش أن يكون مفيد يف إجياد احلل 
يف املستقبل، أما ما أشار إليه السيد النائب فهو خارج السياق،  

 . وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة
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 السيد النائب  
 (: نقطة نظام)النائب السيد أحمد التهامي

الرئيسة يف هاد املوضوع، احنا بدورنا كنعتابروا  السيدة
على أنه النظام الداخلي جيب أن يطبق ويسري  على اجلميع، 
ونعترب أن تقدمي سؤال باسم مشخص رئيس الفريق  واجملموعة ال 
ينسجم مع النظام الداخلي، ألن السؤال حق لكل نائب وجيب 

مساء يف أن يكون موقعا وأن يكون معروفا وجيب أن تذكر األ
 .الوثيقة وإن كانت ال تقرأ يف اجللسة العامة احرتاما للوقت

إذن، هلذا االعتبار كنشوفوا أنه نظرا هلاد اإلكراه كونكم  
ترتأسوا اجللسة يعين نسمح لألخت تطرح هاد السؤال واملسائل 
األخرى نعاجلوها الحقا ألنه إجراءات شكلية ما عندهاشي شي 

 .تأثري كبري، وشكرا
 : دة رئيس الجلسةالسي

شكرا السيد النائب، كنظن يف هاد األمر ديال وضع األسئلة يعين 
بسرعة املكتب ديال جملس النواب طرحت عليه أن بعض 
األحيان يكون النائب يرسل السؤال من منطقة بعيدة وكيتكلف 
رئيس ديال الفريق أنه يوقع بامسه وباسم أعضاء الفريق على 

يال النائبات والنواب يف طرح األسئلة السؤال لتيسري الوضعية د
دياهلم، اليوم بالفعل أنا كنرتأس هاد اجللسة وتعذر علي أنين نطرح 
هاد السؤال، وكنعتربوه سؤال حموري وأساسي، إذن أنا كنطرح 
عليكم السادة الوزراء والسيدة الوزيرة االختيار ديال واش 

احنا نرجعه زاجتاوبوا وال ما زاجتاوبوش وال ما جاوبوتوش راه 
 . لسؤال كتايب وشكرا

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

ال عفوا السيدة الرئيسة هذا شأن داخلي، أنتم من حيسم 
 .فيه

 : السيدة رئيسة الجلسة

هذا شأن داخلي، ال امسح يل السيدة ، هذا شأن 
هاد الوضعية هذه ديال اليوم،  داخلي ولكن يف هذه النازلة اليوم،

أظن مل تطرح من قبل ما طرحاتش من قبل حسب علمي، مل 
تطرح من قبل، ها هي مطروحة اآلن بالفعل إيال كان هاد األمر 
ألن األمر خيص الوزيرة املعنية تريد أال جتيب على السؤال ألن مل 

ديال  2تطرحه السيدة اللي كيخصها أن تطرحه، زاحنسموا يف 
زاحنسموا املوضوع هنائيا ما ميكنش نبقاو مستمرين فيه، هذا و 

 . تفضل السيد النائب
 (: نقطة نظام)النائب السيد عبد الصمد حيكر

ديال املالحظات، ويف  2شكرا السيدة الرئيسة، عندي 
 :األخري زانقرتح عليكم أشنو العمل اللي ممكن

املالحظة األوىل وهو أن االسم ديالكم هو اللي  : أوال 
ان يف التوقيع ديال السؤال هنا يف جدول األعمال اللي تسلم ك

لنا ما لقيناش االسم ديالكم لقينا أمساء ديال سادة نواب ونائبات 
حمرتمني آخرين هذا أمر ما خصوش يبقى، خاص يبقى األمانة 
يف التبليغ ديال شكون هو السؤال وشكون هو صاحبه، هذا 

م الداخلي وحياول النظام إكراه ما عندناش عليه جواب يف النظا
جييب بوضوح ألن يف مثل هذه احلاالت اللي كيتعذر فيها إلقاء 
السؤال ألي سبب كان ألي سبب خلى القضية مفتوحة، حيول 
إىل سؤال كتايب هذا من باب احنا ما عندناش إشكال شخصيا 
وال كفريق باش أنه يكون احلق ديال السادة النواب باش أهنم 

ولكن القواعد القانونية عندما يتم االتفاق عليها يطرحوا السؤال، 
 .فلكي حترتم وال ما بقاتش صاحلة كيخصها تتغري

 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد النائب احملرتم، يف هاد اجللسة جيب أن حترتم 
القواعد القانونية، السيد النائب احملرتم، أظن أن يف هذه النازلة 

علم مكتب جملس النواب هباد بالضبط مت يف يوم اجلمعة صباحا ت
 .التعديل هبذا التغيري، إذن السيد النائب ومن بعد السيدة النائبة



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

49 

 : النائب السيد صالح الدين أبو الغالي
 شكرا السيدة الرئيسة، 

أنا أتساءل السيدة الوزيرة احملرتمة هي وزيرة ماشي برملانية 
لقانون اليوم، وبالتايل أتساءل بصفتها وزيرة واش كتدخل يف ا
، ...الداخلي ديال النائبات ونواب الربملان باش توضع نقطة ديال

أنا زري أتساءل بصفتها كوزيرة واش عندها احلق تدخل يف القانون 
ديال النائبات والنواب احملرتمني باش تثري هاد املسألة هذه زري من 

 . الناحية املنهجية، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 ،.الوزير ومن بعد السيدة النائبة، السيد شكرا السيد النائب

السيد الحبيب الشوباني وزير العالقات مع البرلمان 
 :والمجتمع المدني

ال ما زنردش أنا ال أرد على أحد، شكرا السيدة 
الرئيسة، أوال بغيت نذكر بأنه احلكومة خذات املوقف والقرار 

خارج اليوم الستمرار اجللسة، هاد الشي اآلن راه بث مباشر 
الوقت الكالسيكي املعروف، وهاد الشي سوف سنعمل على أن 
يرسم أن اجللسة تفتح وتغلق كجلسة باش يوقع تكافؤ الفرص 
بني السادة الربملانيني وكذلك السادة الوزراء لإلجابة على األسئلة 

 .مع الرأي العام
تنبيه السيدة الوزيرة يف حمله ألن النظام  ،املسألة الثانية 
جيمعنا كشريك يف تدبري العملية الدميقراطية داخل الداخلي 

املؤسسة، وبالتايل يعين التنبيه إىل وجود خمالفة يف النظام الداخلي 
باش  ما يكونش فيها شركاء، إذن اإلثارة ديال املوضوع يف صميم 
عمل احلكومة، املوقف اآلن القرار مرتوك لكم كمؤسسة تشريعية، 

 . وشكرا لكم
 : جلسةالسيدة رئيسة ال

ال امسح يل السيد  .شكرا السيد الوزير، آخر نقطة نظام
النائب القانون الداخلي كيفرض علي أنين نعطي الكلمة أوال 

 . لرؤساء الفرق
النائب السيد شفيق رشادي رئيس فريق التجمع الوطني 

 (: نقطة تظام)لألحرار 
 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيدة والسادة الوزراء،

 ادة النواب، السيدات والس
السيدة الرئيسة، زري عندنا واحد االختيار السيدة الرئيسة، 
االختيار هو كاين واحد نظام داخلي اللي هو فعال هو السؤال 
الشفوي فهو شخصي، ولكن كان االتفاق على أن بإمكانية 
الفرق أن تطرح السؤال عن لسان رئيسها وجمموعة ديال النواب، 

بإمضاء شخصي، ولكن تفاديا هلاد  فعال توصلت احلكومة بسؤال
أن يطرح السؤال  ،كنطلب من السيدة الرئيسة  ،اإلشكاليات كلها

يعين أال يكون سؤال  ،ألنه كاين واحد التوافق بني مجيع الفرق
فإن أسئلة  ،يعين شخصي ورزم أنه مكتوب يف النظام الداخلي

ور  فتفاديا هلاد األم .ديال السيدات والسادة النواب فهي شخصية
 .السؤال وأن السيدة الوزيرة جتاوب عليه وشكرا أن يطرح ،كلها

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .آخر نقطة نظام آخر نقطة نظام، تفضل السيد النائب

 :(نقطة تظام)عادل تشيكيطو  السيدالنائب 
هو الذي كان يفرتض أن يقدم نقطة نظام واملالحظة هو 

ايل فالذي يتواصل مع وبالت ،السيد الوزير مالحظته جات متأخرة
يني خبصوص املساطر القانونية هو السيد الوزير املكلف انالربمل

 .، هذا جانببالعالقات مع الربملان
مة إذا أرادت يعين أن تطبق القانون و احلك ،جانب آخر 

عليها أن تطبق القانون يف جمموعة من القضايا ومن بينها حنا 
حبيث أن  ،ئلة الكتابيةشرنا هلاد العلمية هو اإلجابة على األس
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يوم باقا ما جاوبتناش  17األسئلة الكتابية اآلن تعدت أكثر من 
انو و انت ماشي احلكومة سي بو  ..يف حني أن الدستور ،احلكومة

انت ماشي  ،ماشي وزير ،انت ماشي وزير ،انت ماشي وزير
ما جتاوبنيش  ،حىت هذا وقيت ،وقيت حىت أنا ..ماشي وزير ..وزير

 ..نظام احرتامها حىت انت وتصنت لينا حىت انتعندي نقطة 
وا احتارمنا  ..اتصنت لينا اهلل إرضي عليك حىت انت حتارمنا

انت ماشي احلكومة انت ماشي شغلك ماشي  ..حىت انت
ما خاصكش جتاوبين ما عندكش احلق جتاوبين  ..شغلك

 ..أنا كانقوهلاليك املرة األخرية ،اوبينجتماعندكش احلق 
 :ة الجلسةالسيدة رئيس
عفاك خلي السيد النائب  ،السيد النائب احملرتم ،السيد النائب

 .إكمل الكلمة ديالة ال ما كاينش دابا عندنا نقطة نظام 
 :عادل تشيكيطو النائب السيد

 ..قلت إذا احلكومة 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 ..عندو هو عندو 
 :عادل تشيكيطو النائب السيد

إال   ،م القانون يعين يف كل األمورقلت احلكومة عليها أن حترت 
ني طلب من النواب أهنم احتارموا القانون حنا متافقتكانت ك

ولكن كذلك حتتارم القانون وحتتارم كذلك اإلجراءات  ،هامع
وأنا تنضم صويت لإلخوان  ،التفاعلية اللي عندها مع النواب

 ..ه تلقيأن مافيها باس السيدة النائبة أنوتانقول ب
 :سة الجلسةالسيدة رئي

آخر كلمة للسيد الوزير آخر كلمة يف هذا املوضوع وسأحسم 
 .األمر

السيد الوزير ومن بعد السيد  ،الكلمة اليت السيد النائب طلبب
 .النائب

المكلف بالعالقات مع  الوزيرالحبيب الشوباني السيد 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيدة الرئيسة،
كلف بالعلقة مع الربملان يف هذا أثريت مسؤولية الوزير امل

زم يف هذه النازلة أن أعتقد من الوضوح والبيان الال ،املوضوع
ديال املكتب ديال ، هذا شأن احلكومة ال تتدخل يف الربجمة

اخلطوط احلمراء واضحة  ،فاألمر حمسوم واحلدود فاصلة ،اجمللس
 .ؤسستنياملبني 

أنا أمتىن أن  ،ابيةاملسألة الثانية أثري موضوع األسئلة الكت 
اللي كان وضح هناك معطيات مهمة  ،يكون هذا موضوع سؤال

يف هذه القضية أن ثار يف كل مرة تأخر احلكومة يف اإلجابة على 
من باب  ،كم، مع احرتامي لإن يف تقديري .األسئلى الكتابية

فأمامكم اجلانب  ،إضاعة الوقت  والزمن الشيء الرقايب ديالكم
 .شكرا ،جناوبكم بطريقة معقولةالرقايب شغلنا ا

 :السيدة رئيسة الجلسة
آخر نقطة نظام وسأحسم األمر لن أستمر  ،شكرا السيد الوزير

 ما ميكنش ألن عندنا ،يف هاد املوضوع أكثر من هذا
 .تفضل السيد النائب..واحد

 :طارق القباجالنائب السيد 
ة اآلن هاذ النقاش بينما الوثيقة اليت وزعت على اإلخو ... 

مبجلس النواب فيها عبد اللطيف واجملموعة ديالو، فلذلك أن هاذ 
النقاش ترناه فقط مضيعة للوقت من حقهم اإلخوان يطرحوا 

 .السؤال دياهلم والوزيرة جيب أن جتاوب
 :السيدة رئيسة الجلسة 

شكرا السيد النائب، أوال كنزيد نأكد بأن ما عندي من 
ديال جملس النواب بأن  معلومات أنه مت اإلعالن ديال املكتب

وقع هاذ التغيري وعلى أساسه مت هاذ التغيري ديال إعطاء هاذ 
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السؤال اللي تطرح على السيدة النائبة، وكنقرتح عليك السيدة 
 .الوزيرة الرد على هاذ السؤال

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

واب، أنتم تعلمون أنين أمضيت يف السيدات والسادة الن
هذه املؤسسة املوقرة ما يزيد عن تسع سنوات، أكن هلا من 
االحرتام ما دفعين إىل التنبيه إىل احرتام النظام الداخلي 
ومؤسستكم املوقرة، وإال فاألمر ليس مقصورا علي بل هو موقوف 

 .عليكم
 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .امسحي يل السيدة الوزير

بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة  السيدة
 :والتنمية االجتماعية

 ... إذن بالنسبة للسؤال الذي ألقته السيدة النائبة ألمهيته
 :السيدة رئيسة الجلسة 

السيدة الوزيرة من فضلك السيدة الوزيرة، لقد مت إخبار مكتب 
وشكرا،  جملس النواب بأن السؤال مت تغيري الواضع ديالو مت إخباره

 .تفضلي السيدة الوزيرة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

لن أمسح بنقطة نظام أخرى، امسح يل السيد النائب احملرتم، 
 .تفضلي السيدة الوزيرة. أحتمل مسؤوليته. تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

 محترمة،السيدة الرئيسة ال
 :النائب السيد عبد اهلل بوانو

 .نقطة نظام يف سري اجللسة السيدة الرئيسة..
 : السيدة رئيسة الجلسة 
 السيد النائب احملرتم،

يت الكلمة للسيدة الوزيرة ما عطيتكش نقطة نظام، امسح يل أعط
 .تفضلي السيدة الوزيرة، لتتدخل

ألسرة السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة وا
 :والتنمية االجتماعية

 السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب،

هذا السؤال له أمهية خاصة، أوال ألنه يتطرق للمرأة، 
وثانيا ألنه يتطرق ملوضوع ذي أمهية كبرية من الناحية اجملتمعية أال 
وهو موضوع العنف الذي ميس بكرامة اإلنسان، لذلك ال بد أن 

ة من التدابري اليت قامت هبا احلكومة نذكر بأن هناك جمموع
تتقاطع فيما بني وزارة التنمية االجتماعية واملرأة واألسرة وكذلك 

 .وزارة الداخلية ووزارة العدل، شكرا السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيدة النائبة
 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر

 الرئيسة،شكرا السيدة 
 شكرا للسيدة الوزيرة،

ألمهية هاذ السؤال أريد فقط أن أفتح قوسا ألذكر 
بالعنف األسري، العنف األسري ليس فقط ضد النساء بل أيضا 
ضد النساء واألطفال وخادمات البيوت، لكن نركز اليوم على 

من حاالت العنف املمارس  22العنف ضد النساء واألسري، 
يقع داخل األسرة، والعنف األسري  ضد النساء هو عنف أسري

ضد النساء له نتائ  وخيمة ووخيمة جدا ألن ليست هناك محاية 
هلن أو وقاية بل هناك قصور يف القوانني املغربية القائمة فيما 

ديال األمثلة  2خيص وترية التدخل والعقاب والتعويض، وعندنا 
هي د األمثلة، النتيجة د العنف داخل األسرة  2فقط زنسرد 

انتحار د أمينة الفياليل أو السيدة أم خلمسة أطفال يف تاونات، 
ألن كان االنتحار دياهلا ورمبا مازال كاين حبث وحتقيق، هل هو 
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انتحار أم جرمية قتل؟ ألن كان نتيجة واحد مجيع أشكال العنف 
 .املمارس عليها
لقد حان الوقت لكي تدرس إشكالية العنف وبقوة  

به كفعل منتهك للحقوق األساسية للمرأة، حىت ميكن االعرتاف 
لقد حان الوقت أيضا إلصدار قانون إطار يرمي إىل مناهضة 
العنف ضد النساء، ال نطلب يف فريقنا وال تطالب اجلمعيات، 
مجعيات اجملتمع املدين فقط بالعقوبة، ولكن باحلماية والتكفل 
نة أيضا بالنساء ضحايا العنف، خاصة أن املغرب التزم منذ س

مبناهضة العنف بفضل النضال الذي قادته مجعيات  2777
اجملتمع املدين، جيب أيضا أن تكون هناك محلة لتغيري العقليات، 
محلة إلشراك قطاعات على املستوى الوطين كوزارة الصحة، وزارة 
 .العدل وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الداخلية، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة الرئيسة
يدة النائبة انتهى الوقت، شكرا السيدة النائبة، الس

 .تفضلوا السيدة الوزير
السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 

 :والتنمية االجتماعية
 شكرا السيدة الرئيسة،

صحيح السيدة النائبة أن األمر يتعلق بالعنف األسري 
لزوجني وأيضا وهي اإلشكالية اليت تطرح بني أيدينا العنف بني ا

العنف الذي أصبح حاصال داخل أسرنا بني اآلباء واألبناء، 
لذلك األمر أصبح يتعلق بثقافة العنف اليت متارس يف جمتمعاتنا 
اليت  من املفروض جيب أن تكون يف منأى عن هاته املمارسات، 
والبد أن نقول بأن هذه الظاهرة متفشية عامليا لدرجة أن 

احتدوا لكي "لق محلة حتت عنوان أط 2778سنة   بانكيمون
لكن يف واقع األمر البد أن نقول حنن " حنارب العنف ضد املرأة

سواء الذي " احتدوا لكي حنارب العنف األسري"من هذا املنظر 
يتم داخل األسرة أو الذي يتم من اخلارج يف اجتاه األسرة، حنن 

العنف وجدنا مسودة مل تعرف طريقها إىل اخلروج متعلقة مبحاربة 
ضد املرأة، نشتغل اليوم يف بداية لقاءاتنا مع وزارة العدل، وسوف 
نبذل قصارى جهدنا لكي خنرجه يف اقرب وقت، وال تنسوا بأن 
إسرتاتيجيتنا جعلت حمورا أساسيا يف بنودها يتعلق باستحداث 
مراصد جهوية للرصد واليقظة والتبليغ حىت يتم التبليغ عن أية 

ت موجهة للنساء أو موجهة لألطفال أو ممارسة عنف، سواء كان
موجهة ألي إنسان ألن األمر يتعلق بكرامة اإلنسان وباحلدود 
اجلسدية اليت تعترب محيمية وكل من دخل إىل هاته احلدود 

 .احلميمية فإنه يعتدي على الشخص وعلى حرمته

كما نثري انتباهكم أن األمر ال يتعلق فقط بالقانون بل   
أفراد األسرة، لذلك فكرنا يف إنشاء مركز  يتعلق بالتدخل بني

وظيفته األساسية أن يقوم بدور الوساطة األسرية، وأنتم تعلمون 
ال صاحل لنا لكي ننمي العنف األسري بل أن ننهيه، شكرا 

 .السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة

انتهى الوقت،شكرا السيدة الوزيرة، سننتقل إىل سؤال آين عن 
القروية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق  وضعية املرأة

 .التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :النائبة السيدة سميرة قاسمي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدة الوزيرة المحترمة،

 السادة النواب،
 السيدات النائبات المحترمات،

امة حالة من مازالت املرأة القروية تعيش بصفة ع
التهميش والتمييز بالرزم من األدوار اجملتمعية اهلائلة اليت تقوم هبا 

 .يف صمت ونكران للذات
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بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة احملرتمة ما هي خطة  
عمل وزارتكم فيما خيص النهوض بوضعية املرأة القروية وتعزيز 

 .مكانتها داخل اجملتمع؟ وشكرا
 :لسةالسيدة رئيسة الج

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة
السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 

 :والتنمية االجتماعية
 شكرا السيدة الرئيسة،

أشكرك السيدة النائبة احملرتمة على هذا السؤال املهم، 
خصوصا أن معاناة املرأة القروية وإن كان جيسد معاناة املرأة 

لكن له خصوصية كوهنا تعاين من ظروف العيش القاسية عموما 
املرتبطة مبجال القرية،  وكذلك ال تتوفر على بنية القرب اليت 
متكنها من التعليم أو متكنها من فضاءات وجماالت لتحقيق 

 .التوعية حبقوقها وكذلك متنحها فرصا القيام بواجباهتا
ل جبارة والبد أن أشري يف هاته الفرصة بأنه هناك أعما 

يف هذا اإلطار تقوم هبا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقمنا من 
خالل مكونات القطب االجتماعي مبجموعة من األعمال، 
وكذلك سنستمر يف بعضها وننمي هذا اجلانب الذي يقوم به 
التعاون الوطين وكذلك وكالة التنمية االجتماعية من متكني النساء 

ألمية وكذلك متكينهن من حرف حتصل القرويات من حماربة ا
معها نوع من االستقاللية ألن االستقاللية تعطي املرأة الشعور 
بالكرامة والشعور بعدم التبعية ألية جهة كانت، هذا ال يعين أننا 
نتدخل يف العالقة بني الزوجني وكذلك يف التعاون بني الزوجني 

ة الشعور داخل األسرة، لكن الدخل املايل يعطي للمرأة فرص
بذاهتا وكذلك باستقالليتها مما جيعلنا نشجع اجلانب االقتصادي 
بالنسبة للمرأة، وننشط املشاريع املدرة للخل بالنسبة للمرأة 

 القروية،

وهنا ال بد أن ننوه مبا تقوم به احلكومة بشكل عام من  
كهربة وإدخال املاء الصاحل للشرب يف املناطق القروية، ألن هذا 

للمرأة لكي تعيش دون أن تثقل على كاهلها جبلب  سيعطي فرصة
املاء أو أن تعاين من العيش الذي يضيق عليها داخل األسرة ألن 
هي اللي يف الواقع كتحمل مهوم األسرة إن زاب الكهرباء، إن 
 .زابت املاء إن زابت األشياء اليت حتسن من وضعية املرأة، شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .وزيرة، تعقيب السيدة النائبة احملرتمةشكرا السيدة ال

 :النائبة السيدة سميرة قاسمي
شكرا السيدة الوزيرة،كيفما تنعرفو أن املرأة القروية 
تتعيش وضعية صعبة وصعبة جدا علما أهنا تقوم بدور مهم يف 

 .التنشئة االجتماعية وبكوهنا أهنا النواة األوىل لألسرة
اد فيما خيص السيدة الوزيرة، طبعا كاين نقص ح

اعتمادات آليات التواصل اللي ما كيمكّناش احلوار مع هاذ 
الفئات ديال النساء، باقي اآلن السيدة الوزيرة أن هاذ املرأة اللي 
هي باقة حتمل احلطب يف ظهرها وتتمشى واحد املسافة طويلة 
باش تدّخل القوت للبيت دياهلا وباش تريب األوالد دياهلا، 

اين بعض اجلهات أوال بعض املناطق القروية فالسيدة الوزيرة ك
اللي ناقص فيها خلق التعاونيات واجلمعيات اللي زادي ختول 
للمرأة التكوين والتأطري، كذلك خلق مشاريع مدرة للدخل، طبعا  
كل منطقة عندها منتوجات خاصة هبا، ولكن مع األسف 
 الشديد السيدة الوزيرة أنه عندهم مشكل التسويق وكيتم تسويق
ديال هاذ املتوجات إال يف األسواق املومسية، يعين ما كاينش واحد 
أماكن خاصة اللي زادي تكون اللي زادي تقدر تبيع هاذ 

 .املنتوجات بارتياح
فاحنا كنطلبو من الوزارة ديالكم السيدة الوزيرة أنكم  

تنظروا هلاذ املشكل وطبعا يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
ون الوطين، مرة أخرى السيدة الوزيرة كذلك اآلن كيما والتعا
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تتعرفوا ما كاينش كذلك إمكانيات باش تراقب الصحة اإلجنابية، 
ومؤخرا يف مدينة تطوان امرأة قروية وضعت املولود ديال يف 

وهاذ املشكل كنا  2762السيارة، السيدة الوزيرة، احنايا اآلن يف 
اآلن يف إطار الدستور سنة،  17كنعانيو منو هاذي تقريبا 

 .اجلديد والدميقراطية ما خصناش نوقعو فهاذ املشكل
فمرة أخرى وبعد إحلاح على حتسني وضعية املرأة القروية  

داخل جلنة القطاعات االجتماعية مبناسبة مناقشة مشروع امليزانية 
الفرعية للوزارة املعنية، نؤكد ونلح مرة أخرى من هذا املنرب املوقر 

ف اجملهودات احلكومية يف هذا املضمار إنصافا للمرأة على تكثي
 .القروية اليت أثبتت جدارهتا يف جمموعة من اجملاالت، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .شكرا السيدة النائبة، الرد على التعقيب السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

 كرا السيدة الرئيسة،ش
أوال ال بد أن أشري أن هذا األمر يتقاطع بني املكونات 
احلكومية وأيضا مع اجملتمع املدين، ونبغي فهاذ املناسبة نقول بأنه 
ال بد أن منكن النساء القرويات من الولوج إىل األمالك، وكذلك 
 من امتالك العقار، وأنوه هنا باجلهود اليت بذلتها احلكومة لتمكني
النساء السالليات والنساء الكيشيات، لكن ال بد أن ننهي هذا 
املشكل بشكل هنائي حىت ال يكون هناك أي حائل أو عقبة بني 
النساء القرويات والولوج إىل املال، من جهة أخرى انطالقا من 
فعل سياسي وإرادي مجاعي، النساء وصلوا يف اجملال القروي أهنم 

هم ومل اعات القروية وهذا شيء ميكونوا مستشارات داخل اجلم
 .. .يكن ممكنا لوال أن املغرب

 : السيدة رئيسة الجلسة
انتهى الوقت، شكرا للسيدة الوزيرة على حسن مسامهتها 
يف هذه اجللسة وننتقل اآلن إىل قطاع السياحة، سؤال عن تراجع 

السياحة يف ظل املتغريات الدولية واألزمة املالية واالقتصادية 
ة السيدات وللسادة النواب احملرتمني من فريق االحتاد العاملي

 . الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 : النائب السيد فريد حرفي

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 شكرا السادة الوزراء، 

 السادة النواب والسيدات المحترمات، 
هناك عدة عوامل داخلية وخارجية أدت إىل تراجع 

ي يف بلدنا، فما هي طبيعة التدخل احلكومي القطاع السياح
؟ 2727ملساعدة هذا القطاع وما هي اآلفاق بالنسبة لرؤية 

 . وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب
 : السيد لحسن حداد وزير السياحة

 السيدة الرئيسة، 
 مون، السيدات والسادة النواب احملرت 

أشكر السادة النواب على طرحهم هلذا السؤال املهم 
وهذا يعين أنه هناك اهتمام كبري جدا بقطاع السياحة الذي هو 
قطاع اقتصادي مهم جدا، والذي أريد أن أذكر به وهو أنه رزم 
الظرفية االقتصادية الصعبة، ورزم يعين ما تعرفه املنطقة من 

بية حققت نتائ  مشجعة ثورات، فرزم ذلك فإن السياحة املغر 
يف املائة  6، مثال بالنسبة لعدد السياح تزايد ب 2766سنة 

مليار  20يف املائة ووصلت ل  3والعائدات كذلك صعدات ب 
درهم وحىت اجلاذبية ديال القطاع السياحي بالنسبة للمستثمرين  

. مليار ديال الدرهم 61كذلك عرفات انتعاش ووصالت إىل 
ولكن رزم ذلك حنن منر بفرتة فيها  إذن هذه مسائل مشجعة

 .صعوبات، خصوصا بالنسبة للفصل األول
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ويف هذا اإلطار، فوزارة السياحة وضعات مع املهنيني  
خطة مستعجلة من أجل إنقاذ قطاع السياحة ومن أجل ختطي 

 :هذه الصعاب، هذه فيها ثالثة احملاور
 احملور األول كيخص مسألة التسويق والرتوي ؛ -
 ور الثاين كيخص املسألة ديال النقل اجلوي؛واحمل -
احملور الثالث خيص املسألة ديال احلفاظ على جودة  -

 .العرض السياحي، شكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 : النائب السيد فريد حرفي

شكرا السيد الوزير، للخروج من هذه األزمة يف نظرنا 
 : االحتاد الدستوري ينبغيحنن فريق 
 تنويع العرض السياحي يف بالدنا؛ -
 تشجيع السياحة الداخلية بشكل حقيقي؛   -
تشجيع السياحة الدولية عرب الرفع من جاذبية املنتوج  -

 وعرب دعم تنافسيتها وحتسني آليات االستقبال؛/ السياحي الوطين
مصاحبة املؤسسات الفندقية اليت تعيش أوضاعا  -

 من خالل املقاربة التشاركية؛ صعبة
فتح حوار مع اهليئات الوطنية العاملة يف هذا القطاع  -

 . لوضع حلول يف األمد القريب واملتوسط
وكذلك للمغرب فرصة تارخيية، خاصة يف ظل هذا الربيع 

 . العريب وجيب جتنب التصرحيات اليت  تضر بالسياحة، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة
 .لنائب، الرد على التعقيب السيد الوزيرشكرا السيد ا

 : السيد لحسن حداد وزير السياحة
 السيدة الرئيسة،

 السيد النائب المحترم، 

حنن يعين املقاربة ديالنا تتمشي يف هاد اإلطار هذا، يعين 
يف ما خيص التسويق والرتوي  احنا تنركزوا على األسواق التقليدية 

ولكن يف نفس الوقت نروج  اللي تيجيونا منها كثرة السواح، 
كذلك يف أسواق صاعدة يف أوربا الشرقية، يف جنوب شرق 

 .آسيا، كذلك يف الدول اإلسكندنافية
على مستوى الطريان كذلك هناك خطة تعرفون بأن  

شركة الطريان تتعرف واحد املشكلة كبرية اآلن من جراء تصاعد 
ة املغربية  أسعار البرتول، كذلك الشركة الوطنية للخطوط امللكي

كذلك تعرف إعادة اهليكلة، ورزم ذلك ورزم هذه الصعوبات 
فنحن نعمل مع مروجي الطريان املنتظمة، وكذلك مع 

يعين األقل تكلفة، ونعمل كذلك مع مروجي " اللوكوست"
 .الرحالت من أجل أنه يكون شارطري بالنسبة  للمغرب

 ويف إطار التنافسية، املسائل لوضعناها هي أنه وضعنا 
فريق عمل مع الفيدرالية الوطنية للسياحة من أجل النظر يف ما 
هي الوحدات الفندقية لعندها مشاكل وكنشوفوا أشنو هي 
املشاكل دياهلا من أجل التدخل والتدخل بطريقة منتظمة، وفيما 

 .خيص السياحة الداخلية حنن نتدخل كذلك
يف ويف إطار هذا حنن يف إطار وضع خطة من أجل  
ن أجل كذلك الصيف ومن أجل جتاوز األزمة فيما رمضان وم

خيص السياحة الداخلية، املسألة األخرى وهي إشكالية ديال 
القطاع زري املهيكل، ويف هدا اإلطار هدا وزارة السياحة مع وزارة 
الداخلية صدرات دورية من أجل حماربة القطاع الغري املهيكل 

 .ة أكثروذلك من أجل ضمان اجلودة أكثر وضمان تنافسي
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال آين عن 
السياحة الداخلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .احلركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :النائب السيد خليل الصديقي
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 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
السيد الوزير، إذا كانت السياحة قطاع منت  ومدر 
للدخل ومن القطاعات اإلسرتاجتية املعول عليها يف حتقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية من خالل متكني السائح من خدمات 
ذات جودة عالية، فإن األمر ال ينطبق على السياحة الداخلية 

تعاين أمرين جراء توجيه كامل االهتمام لسياحة األجانب، اليت 
فاملغرب مل يستطع أن يوفر منتوجا سياحيا مناسبا لألسرة املغربية، 
هنا السيد الوزير جيب التفكري والرتكيز على برنام  يكون خاص 
بالشباب وساكنة العامل القروي، األمر الذي يتطلب تنويع 

ي، كالسياحة اجلبلية والقروية وتسويق املنتوج السياحي الداخل
والصحراوية من خالل توظيف البعد االشهاري وتضافر جهود 
خمتلف القطاعات املتداخلة يف هذا اجملال حىت ال يقتصر اجملال 

االهتمام الالزم لبعض املناطق املغربية  إىلعلى وزارة السياحة فقط 
اليت تتوفر ذات الطبيعة اخلالبة واحلضارة الغنية يف خمتلف اجلهات 

 . على مواقع سياحية تتطلب العناية واالهتمام
لذا سائلكم السيد الوزير، ما هو تصور احلكومة يف دعم 
السياحة احمللية واملتوجات اليت تستهدف انتعاش السياحة 

 .الداخلية ببالدنا؟ وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .جواب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 : داد وزير السياحةالسيد لحسن ح 

 السيدة الرئيسة المحترمة، 
 السادة والسيدات النواب المحترمون،

أود يف البداية أن أشكر السيدات والسادة الذين طرحوا   
هذا السؤال ألنه سؤال حموري وأساسي، وجوابا على السؤال 
فاحلكومة جعلت من العمل على مضاعفة سفريات السياح 

إحدى أولويات الربنام  احلكومي فيما  الداخليني هنا يف املغرب
خيص قطاع السياحة، واعتمدت الوزارة يف إطار تنفيذ خطة 

إسرتاتيجية لتنمية السياحة الداخلية تعتمد على ثالثة  2727
 : حماور
 هو إنعاش وتنشيط السياحة الداخلية؛: احملور األول -
ضمان توزيع أفضل على  -السيدة الرئيسة -: ثانيا -

ت بأنه جغرافيا منتشر على مجيع جهات اململكة، مستوى اجلها
وكذلك خلق منت  سياحي اللي هو مالئم كذلك حلاجيات 
املغاربة، هاد املخطط ديال بالدي كيهدف إىل تنمية مثاين 
حمطات سياحية موجهة للسائح الوطين، مع كذلك أكثر من 
عشرة نوادي بالدي وأكثر من عشرين خميم سياحي مبواصفات 

 .دولية
 : لسيدة رئيسة الجلسةا

 .شكرا السيد الوزير تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد نبيل بن لخياط بن عمر

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
أستغل فرصة التعقيب إلثارة نظر احلكومة وشخصية 

مهم جدا ميكن أن  الوزير احملرتم على أنه السياحة الداخلية جمال
يساهم يف النمو الداخلي، خاصة أنه السياحة اخلارجية اآلن 
موجه لألجانب تعرف العديد من املشاكل، ولكن التصور ديال 
خمطط بالدي أعتقد على أنه رزم اجملهودات اليت بذلت يف 
السابق من أجل تنمية السياحة الداخلية، أعتقد على أن التصور 

يعاد فيه النظر، أوال ألنه زري موجه  املوضوع سابقا جيب أن
فئات اجملتمع ألن خمطط بالدي هو موجه للعائالت، جلميع 

وجيب اآلن كذلك التفكري يف جمموعة من الفئات أخرى، خاصة 
الفئات الفقرية وأقصد بالذكر الفئات املهمشة وجماالت هوامش 
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حة املدن، مث أنه العامل القروي ال بد كذلك أن يستفيد من السيا
الداخلية عرب برام  موجهة باألساس هلاد الفئة، مث هناك فئة 
الشباب واألطفال، ألنه ال يعقل أن نتحدث للشباب واألطفال 
واملرأة يف العامل القروي عن الوطنية وهو ال يعرف هذا الوطن، 
االرتباط بالوطن مير باألساس عرب زيارة عدة مواقع يف البالد 

خيية والتعرف على تاريخ البلد وهذا هو والتعرف على املآثر التار 
 .الوطنية األساس الذي جيب أن يتم الرتكيز عليها

ال بد كذلك من التفكري على  ،شيء آخر قبل أن أختم
أنه السياحة الداخلية جيب أن توجه لعموم الشباب وهاد الفئات 

حبال اللي كيديروا   Packages اللي هضرت عليهم اآلن عرب
ال يعقل مثال أنه السائح األجنيب  يأيت  مع األجانب ألنه

ويستفيد من أمثنة زاهدة، مقابل أنه السائح املغريب ال يستفيد من 
يوجه  الذيPackages هذه اخلدمات اجملمعة يف هاد ال

 . للعموم، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا، السيد النائب الرد على التعقيب السيد الوزير
 : ير السياحةالسيد لحسن حداد وز 

هو أنه بالنسبة ، اللي كاين و شكرا السيد النائب احملرتم
  un tour  opérateurال ما مرش على للسائح املغريب إ

لذلك تيكونوا األمثنة  وال ما مرش على الوكالة ديال األسفار،
مرتفعة، وهذا يعين ماشي السائح املغريب ولكن أي سائح ما 

تيكونوا يعين األمثنة مرتفعة، اللي   تيمرش عرب يعين قنوات التوزيع
 :كنعلموا عليه اآلن وهو مستويني

واحنا  Packages هادوكاملستوى األول وهو نعملوا  
 يف إطار العمل عليها باش ميكن أنه األكثرية ديال 

املغاربة يزوروا املدن املغربية واآلثار املغربية، ولكن كذلك حىت على 
طوير عرض اللي هو مالئم، مثال مستوى العرض احنايا يف إطار ت

حبال احملطة ديال إفران اللي هي اآلن خدامة واحملطة ديال إميي 

والدار اللي كاينة فوق أكادير اللي هي زاتكون مشتغلة يف 
هادوا حمطات اللي كيعطيونا واحد العرض اللي هو  2761

 متنوع، مثال أنه ميكن للسائح املغريب أنه العائلة املغربية تسكن يف
 277درهم أو يف شقة ما بني  277أو  177دار ما بني 

 677درهم وميكن هلا تسكن حىت يف خميم ما بني  377و
درهم وهذا يعين يف متناول املغاربة، ولكن يف كذلك حىت  627و

مسائل ترفيهية اللي هي مناسبة هلا، وإيال شفتوا مثال احملطة ديال 
ائالت، كيجيوا هلا  إفران هي حمطة اللي كتمشى وكيجيوا هلا ع

كذلك شباب إىل زري ذلك، صحيح أنه العائالت القروية ما 
ميكنلهومش أهنم جييوا هلا وهذه مسألة اللي حنن بصدد التفكري 
فيها باش ميكن لنا أنه نديروا عرض اللي هو مالئم مع العائالت 
القروية اللي تتكلموا عليها مع الشباب اللي هو موجود يف بعض 

 . روية اللي كتكلموا عليها، وشكرااملناطق الق
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، وسننتقل إىل قطاعا لصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
احلديثة، بسؤال عن مواجهة تزايد العجز التجاري للسيدات 

ضل أحد والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، فليتف
 . واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد عبد العالي دومو
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السيد الوزير، 
 األخوات اإلخوان، 

احنا يف الفريق االشرتاكي يتوخى من وراء وضع هذا 
السؤال تركيز انتباه احلكومة على رمبا ملف حيوي واسرتاتيجي، 

ة الشفوية، والعدد ديال ولكن زري املوقع ديالو اليوم يف األسئل
األسئلة اللي موجهة له كيتبني أننا ال هنتم به، وهو قطاع ديال 
التجارة اخلارجية، التجارة اخلارجية هي مرآة النسي  االقتصادي 
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الوطين، املؤشرات ديال التجارة اخلارجية تبني مدى تنافسية وقوة 
اليوم  وحيوية القطاعات املنتجة، وكنعرفو اليوم ومنذ ماشي زري

كان واحد التغيري يف التطور ديال التجارة اخلارجية،   2778منذ 
قطعنا أشواط مهمة يف حتسني املؤشرات ديال التجارة اخلارجية، 

 2778وبالتايل حتسني القدرة التنافسية ديال البالد، لكن من 
إىل اآلن الرتاجع ديال العجز وصل لواحد احلجم خطري، أنتم 

حد السيد الوزير، اللي اليوم كيهدد الرواج زتعرفو أكثر من أي وا
التجاري ديال البالد إيال بقى زادي ألن كتشوفوا االحتياطي 
ديال العملة كيفاش تيرتاجع من شهر لشهر، وإيال بقينا زايدين 
زدا زادي نطيحوا ال قدر اهلل يف الوضعية اللي عرفناها يف 

عض الثمانينات واللي كان صعب على املغرب أنه خيلص ب
املنتوجات اللي حيوية، فكنطلبوا منكم السيد الوزير أوال نريد أن 
نساند الوزارة يف الرتكيز على هذا ومن ورائها احلكومة باش تعطى 
هلاد القطاع األمهية ديالو، ونبغيوا نشوفوا أشنو هو التصور ديالكم 
ومستوى الوعي ديال احلكومة هباد الظاهرة اللي صبحات خطرية 

أشهر ديال االحتياط  3تنقول هتدد راه بقات عندنا هتدد، أنا 
شهرا، فهذا شيء خطري، شكرا السيد  68بعد ما كانت عندنا 

 . الوزير
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
السيد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة 

 :والتكنولوجيات الحديثة
 ئيسة، شكرا السيدة الر 

  شكرا السادة النواب،
أوال كنشكر الفريق االشرتاكي اللي طرح هاد السؤال، 
بطبيعة احلال السؤال مهم ما يف ذلك شك، احنا تنتكلموا على 
مؤشر ماكرو اقتصادي أساسي بالنسبة للبالد، وبطبيعة احلال 
امسحوا يل السادة النواب عندما نتحدث عن هذا املوضوع هو 

اللي صحي أن هاد املؤشر املاكرو اقتصادي خدا اللي مهم يعين 
واحد البعد ووىل نقاش جمتمعي، امليزان التجاري بطبيعة احلال 
اللي زري خايف على السادة النواب أننا نتحدث على واحد 
السريورة تارخيية اللي عرف فيها هاد املؤشر واحد االختالل، 

رمبا اإلضاءة  بطبيعة احلال أنا زري باش نقادو األمور باش يكون
للسادة النواب والسادة املواطنني، وهو أن يف هاد املؤشر هذا  
كاين بعض األمور اللي هي ميكن لنا نقولو معقولة ترتبط 
بالفاتورة الطاقية، بطبيعة احلال العجز ديال امليزان الطاقي تقريبا 

يف  00يف املائة تيأثر على امليزان التجاري، واحنا نرتبط ب  33
 .يف املائة باخلارج 01أو املائة 

املسألة الثانية هو أن االسرتاتيجيات القطاعية اللي  
طلقها املغرب يف هاد السنوات اللي مضات حمتاجة بطبيعة احلال 
إىل مدخالت ومعدات التجهيز واالستثمار وهذا كذلك تيدخل 

 2778يف امليزان التجاري على مستوى االسترياد، انطالقا من 
اهبو هلا، العجز ديال امليزان التجاري الغذائي وهذه خصنا انت

وهذه ظاهرة زري صحية، مث إىل اآلن رزم التحسن امللموس 
للمنتجات ذات القيمة املضافة تنتكلم على تثمني للفوسفاط 

 32على منتجات املهن العاملية، ولكن املنتجات التقليدية مازال 
النائب انتم يف املائة، أنتما بطبيعة احلال أنا تنظن السيد 

مستوعبني هذه القضية حيث طرحتوها، عندنا واحد اإلشكال 
ديال الطلب الداخلي مع االتفاقيات ديال التبادل احلر وبطبيعة 

 .احلال الضغط على الواردات
يف املائة من هاد امليزان  27ولكن اخلالصة، أن واحد   

يف املائة زري صحي، وخصه  27هذا ميكن لنا نعتربه صحي، 
تح فيه نقاش جمتمعي، بطبيعةاحلال ما عنديش الوقت باش يتف

 نقول جمموعة ديال النقط، طيب ما املطلوب اآلن؟
االسرتاتيجيات القطاعية املقصود منها جتويد : أوال 

العرض التصديري للمغرب، عندنا مناذج اآلن، عندنا صناعة 
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الطريان، السيارات، ترحيل اخلدمات، الصناعات الغذائية، وهذه 
زادي تدخل فيها قطاعات واعدة سنعمل على إدخاهلا، صناعة 

 األدوية والصناعات امليكانيكية، 
فك االرتباط الطاقي أو على األقل نقصو منو، : ثانيا

ميغاواط ديال الريح،  2777ميغا واط ديال الشمس و 2777
يف املائة بدل ما  68مث املائي زيسمح لنا باش هنبطوا واحد 

وهذه بطبيعة احلال يف السنوات ...ائة نكونوا  يف امل 00نكونوا 
املقبلة، هناك إجراءات أفقية مغرب تصدير واحد هي إسرتاتيجية 
مقبولة مديورة بواحد الشكل معقول، املتوخى ومضاعفات 

زنوصلوها لثالثة أضعاف يف  2762الصادرات حبلول سنة 
سنويا إىل حوايل  02، رفع عدد املقاوالت املصدرة من 2768
، مث تطوير القدرة التنافسية والتصديرية 2762يف سنة  277

للمنتجات املغربية، عندنا جممعات التصدير، عندنا عقود تنمية 
التصدير، عندنا افتحاص القدرة التصديرية وهذه مهمة ألن بغينا 
حنولوا واحد العدد د مسيتو، مث تنويع األسواق، تنويع األسواق ألن 

مراجعة اإلطار التشريعي للحماية التجارية،  يف املائة بأوربا مث 10
 .شكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
 . شكرا السيد الوزير معذرة، تعقيب السيد النائب يف بعض الثواين

 :النائب السيد عبد العالي دومو
بسرعة، أنا متفق مع السيد الوزير أنه كاين إكراهات يف 

عدات ديال االستثمار، هاد التجارة اخلارجية اللي منها البرتول وامل
هو تطور الواردات ديال املنتوجات  2778ولكن اللي خطري من 

الغذائية، واللي أخطر فهاذ الشي هو أهنا سامهت يف ارتفاع 
األسعار، أنه إيال خذينا التطور ديال األسعار كنلقاو أن الواردات 
اللي كان من املفروض أن املستهلك يستافد منها ألننا ما قديناش 

جو واحد املنتوج بتنافسية كبرية كنجيبوه من برا وزادي يستافد نت

على األقل املستهلك، هو أننا جند هاذ املنتوجات عرفت واحد 
 .، شكرا...التطور يف األسعار كبري

 :السيدة رئيسة الجلسة 
السيد النائب شكرا، شكرا السيد الوزير احملرتم على 

القطاع املكلف  حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، ونتقل إىل
بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، والسؤال عن التدابري 

، 2766نونرب  22واإلجراءات املتخذة لتفعيل مقتضيات مرسوم 
املتعلق بكيفية تعيني رؤساء األقسام ورؤساء املصاحل باإلدارات 
العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا الوطين لألحرار،
 :النائب السيد  محمد بن محمد السالسي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات النائبات والنواب المحترمون،
، 2766نونرب  22السيد الوزير، لقد دخل مرسوم 

دارات واملتعلق بكيفية تعيني رؤساء األقسام ورؤساء املصاحل باإل
 20العمومية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره باجلريدة الرمسية 

، ومن املعلوم السيد الوزير أن املرسوم املذكور 2766دجنرب 
الذي اختذته احلكومة السابقة يندرج ضمن ترشيد احلكامة 
وإعمال الشفافية يف جمال تعيني رؤساء األقسام ورؤساء املصاحل 

وكذلك كما ينسجم متاما مع اإلرادة املعرب باإلدارات العمومية، 
 .عنها بالربنام  احلكومي بشأن احلكامة اجليدة

وعليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن التدابري اليت  
 .تنوون اختاذها لتفعيل هذه املقتضيات، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

المنتدب لدى رئيس سيد عبد العظيم الكروج الوزير ال
 :المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة الحكومة، 
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 السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

، هو اللي حدد فعال 2766نونرب  22املرسوم ديال 
الكيفية ديال تعيني رؤساء املصاحل واألقسام داخل اإلدارات 

، األهداف ديال هاذ املرسوم  هي أوال اعتماد عناصر العمومية
 :موضوعية يف اختيار املرتشحني، وهذه العناصر املوضوعية

كاين الرتتيب يف درجة متصرف أو مهندس دولة : أوال 
التوفر على شهادة اإلجازة : على األقل أو درجة مماثلة؛ ثانيا 

 على األقل أو ما يعادهلا؛
دمية إما ديال سنتني بالنسبة لرئيس التوفر على أق: ثالثا  

 .مصلحة أو أربع سنوات بالنسبة لرئيس القسم،
فاهلدف الثاين كذلك هو اعتماد الشفافية عرب اإلعالن 

واهلدف الرابع تكافؤ الفرص بفتح باب الرتشيح .عن شغور املنصب
لكل املوظفني واملوظفات اللي كيكتملو هاذ الشروط، اهلدف الرابع 

الستحقاق عرب املقابالت االنتقائية اللي كتكون مع هو مراعاة ا
جلن اللي تيكون فيها مسؤولون ديال اإلدارات، وكذلك يعين خرباء 

هو : خمتصني إذا كان هذاك الشي يعين الزم، واهلدف اخلامس 
املهننة ديال هاذ مهام رئيس القسم ورئيس املصلحة، وهذا مهم 

وظائف والكفاءات، يعين  جدا ألنه كيعتمد على املرجعية ديال ال
كيحدد أشنو مها املهام ديال ذيك الوظيفة وكذلك أشنو مها 

 .الكفاءات الالزمة
فاللي بغيت نقول وهو أننا احلكومة حارسة على  

السهر على ضمان التطبيق الفعلي والسليم ملقتضيات هاذ النص 
 املهم اللي كيندرج يف إطار تنزيل املقتضيات الدستورية اللي ترتبط

 .باحلكامة اجليدة وتكافؤ الفرص واملساواة واالستحقاق، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد  محمد بن محمد السالسي

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالك، صراحة السيد 
عمومية، الوزير هاد املرسوم حلد الساعة زري مفعل يف اإلدارة ال

وكذلك اإلدارة العمومية تطغى عليها الزبونية واحملسوبية واحملاباة يف 
أزلب القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية والشبه 
العمومية، هذا واقع السيد الوزير، وهذا يتعارض كذلك مع 
الربنام  احلكومي واحلكامة اجليدة، الغرض ديالنا السيد الوزير من 

و تكافؤ الفرص بشكل حقيقي، تكافؤ طرح هذا السؤال ه
الفرص يعين بني أفراد الشعب، وخاصة األكفاء املستحقني وما 
أكثرهم يف اإلدارة العمومية املغربية وهي إدارة حية حباجة فقط إىل 
من حيس هبا ويفتح هلا جمال إلبراز قدراهتا وإبداعاهتا، كذلك 

ت والتفعيل ديال السيد الوزير احملرتم وجب التسريع هبذه اإلجراءا
هاد املرسوم بشكل سليم وصحيح يف أقرب الوقت، ألن احلكومة 
راه اخذات ما يكفي من الوقت باش تبني لينا وما تبقاش 
االرجتالية داخل املؤسسات العمومية واإلدارات، كذلك جيب 
السيد الوزير اجلميع ينتظر إشارات قوية وقوية جدا وجيب ربط 

 .املسؤولية باحملاسبة
يف هذا اإلطار دائما يف احلكامة اجليدة اللي كنرتجاوها و  

يف احلكومة ديالكم السيد الوزير، كذلك السيد الوزير الوترية باش 
مشات دابا حلد الساعة اللي كنراقبو يف إطار العمل ديالنا مع 
املصاحل احلكومية وترية بطيئة يف تفعيل هذه اإلجراءات 

يات ديالنا هي سياسة التسويف واملقتضيات، ونتمىن بكامل املتمن
ما تبقاش، سوف، سوف، نتمىن إجراءات واقعية وآليات حقيقة 

 . لتفعيل هذا املرسوم، وشكرا السيد الوزير احملرتم
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير
المنتدب لدى رئيس السيد عبد العظيم الكروج الوزير 

 :المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ة، الحكوم
 شكرا السيدة الرئيسة،
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فهاد املرسوم أوال كيضمن وألول مرة وهاد املرسوم زري 
إذا التطبيق ديالو زادي يكون يف هاد  2766نونرب  22ديال 

األسابيع وهاد الشهور املقبلة إن شاء اهلل وكيضمن كافة القواعد 
يار املرتشحني لتقلد مهام املسؤولية اللي هي مؤطرة لعملية اخت

وفقا ملبادئ احلكامة اجليدة املنصوص عليها يف الدستور يف الباب 
، وكذلك تكريس مبدأ االستحقاق اللي نص عليها كذلك 62

 . 16الدستور الفصل 
فاحلكومة زادي تسهر على احرتام مقتضيات املرسوم 

ن أجل الرفع من والتطبيق دياهلا على أرض الواقع تطبيقا سليما م
مستوى أداء القطاع العام عرب تطوير املهنية والتدبري بالنتائ  وربط 
املسؤولية باحملاسبة وهذا زادي جيعلها أداة فعالة يف خدمة املواطن 
واملقاولة عرب اختيار أجود الكفاءات املتوفرة على املستوى العلمي 

 .والتجربة املهنية، وشكرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يسة الجلسةالسيدة رئ
السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير، نشكركم  

على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة ال بأس قبل أن خنتتم هذه 
اجللسة أن نذكركم بأنه ستعقد جلسة عامة تشريعية يوم زد ابتداء 

صباحا ستخصص للدراسة والتصويت على  67من الساعة 
 30تطبيق أحكام الفصلني ب 72.62مشروع قانون تنظيمي رقم 

 .رفعت الجلسةمن الدستور،  02و
 
 
 

 


