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 محضر الجلسة الثانية والثالثين
 

 (. م 8638مايو  82)ه  3311رجب  60االثنني : التاريخ
النائب اخلامس لرئيس جملس  السيد عبد العايل دومو: الرئاسة
  . النواب

وعشرون دقيقة، ابتداء من تان ثالث ساعات واثن: التوقيت
 .الساعة الثانية زواال والدقيقة اخلامسة والثالثني

ية املتعلقة بالقطاعات و مناقشة األسئلة الشف: معاالجدول األ
 :(آنية 30)سؤاال 30 ،احلكومية التالية

 التجهيز والنقل؛ 
 الصحة؛ 
 الرتبية الوطنية؛ 
 العدل واحلريات؛ 
 االقتصاد واملالية؛ 
 السكىن والتعمري وسياسة املدينة؛ 
 الشؤون العامة واحلكامة؛ 
 السياحة؛ 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
 شغيل والتكوين املهين؛الت 
 العالقات مع الربملان واجملتمع املدين. 

 
 :السيد معبد العالي دومو رئيس الجلسة

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،
نفتتح هذه اجللسة، اليت يتضمن جدول أعماهلا ثالثني 

ع يف وقبل أن نشر . سؤاال موزعة على جمموعة من القطاعات

األسئلة، أطلب من السيدات والسادة النواب والسادة الوزراء أن 
نقرأ الفاحتة، ترمحا على شهدائنا بسوريا، وكذلك شهداء حوادث 
السري باملغرب بكيفية عامة، وخاصة األطفال اللي لقوا احلتف 

 .دياهلم يف بنجرير، شكرا
( 2)لِلَِّه َربِّ اْلَعالَِميَن  اْلَحْمُد  ( 1)بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ﴿

إِي َّاَك َنْعُبُد وَإِي َّاَك  ( 4)َماِلِك يَْوِم الدِّيِن  ( 3)الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  
ِصرَاَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت  ( 6)اْهِدنَ ا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم  ( 5)َنْسَتِعيُن  

سبحان . آمين  ﴾(7)يَن  َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب عَلَْيِهْم َوَل الضَّالِّ 
ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل 

 .   رب العاملني
واآلن أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت 

 .الواردة عن الرئاسة، فليتفضل مشكورا
 :السيد وديع بنعبد اهلل أمين الاجلس

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

وصلت رئاسة جملس النواب بالقرارين الذين بت اجمللس ت
الدستوري مبوجبهما يف بعض الطعون االنتخابية، ويتعلق األمر 

 : ب
  الذي 8638ماي  60بتاريخ  213.38القرار رقم ،

يقضي برفض طلب السيد أمحد العزوزي الرامي إىل إلغاء نتيجة 
النتخابية بالدائرة ا 8633نوفمرب  81االقرتاع الذي أجري يف 

إقليم جرسيف، وأعلن على إثره انتخاب -احمللية جرسيف
السيدين موالي أمحد السنوسي وسعيد بعزيز عضوين مبجلس 

 .النواب
  الذي 8638ماي  36بتاريخ  218.38القرار رقم ،

يقضي برفض طلب السيد عبد الناصر احلسيسن الرامي إىل 
بالدائرة  8633نوفمرب  81إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 

إقليم العرائش، وأعلن على إثره -االنتخابية احمللية العرائش
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انتخاب السادة سعيد خريون وحممد السيمو وعبد اهلل البقايل 
 . وحممد محاين أعضاء مبجلس النواب

: كما توصلت الرئاسة كذلك مبشروع القانون التايل
يغري مبقتضاه الظهري الشريف  11.38مشروع قانون رقم 

املتعلق (  3031غشت  38)  3103رمضان  60صادر يف ال
 . بالتحفيظ العقاري

 :وأحال فريق العدالة والتنمية املقرتحات التالية
  مقرتح قانون يقضي بتعديل وتتميم الفرعني الثالث

والرابع من الباب الثالث من اجلزء األول من الكتاب الثالث من 
ظهري الشريف رقم جمموعة القانون اجلنائي املصادق عليه بال

املوافق ل  3128مجادى الثانية  82املؤرخ يف  331.10.3
 . كما مت تعديله وتتميمه  3008نوفمرب  80

  من القانون  310مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة
 . املتعلق باملسطرة اجلنائية 88.63
 ومقرتح قانون يقضي مبنع إشهار املشروبات الكحولية . 

سؤاال  331النواب ب  كما توصلت رئاسة جملس
 .شكرا السيد الرئيس. سؤاال كتابيا 338شفويا و

 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد األمين

كما أخرب السيدات والسادة النواب أن املكتب توصل 
برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع 

ات لبعض املدين تطلب تغيري اجلدولة، نظرا لبعض االلتزام
وزير السكىن والتعمري وسياسة املدينة ووزير العدل : الوزراء

واحلريات، فهذا مسألة، غادي ندوزو مباشرة هلاد األسئلة اليت 
 .ختص هؤالء الوزراء

قطاع السكىن والتعمري وسياسة املدينة، هناك سؤال 
حول إجياد حلول يف السكن لفئة املتقاعدين الضعفاء، فليتفضل 

 .السؤال لطرح السؤال، فريق العدالة والتنميةأحد واضعي 
 

 :النائبة السيدة خديجة ابالضي
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 دة الوزراء،االس

 السيدات النائبات والسادة النواب، 
السيد الوزير احملرتم، يشكو جمموعة من املتقاعدين 

راجهم وذووهم أصحاب املعاشات والدخول اهلزيلة من عدم إد
وللعلم فإن العديد من هؤالء . يف برنامج السكن االجتماعي

مهددون بإفراغهم من املساكن اليت ال زالوا يشغلوهنا منذ كانوا يف 
 .اخلدمة بسبب عجزهم عن امتالك مساكن خاصة هبم

ما هي التدابري اليت : نسائلكم السيد الوزير احملرتم
مكن من االستفادة ستتخذوهنا إزاء هذه الفئة الضعيفة حىت تت

   من برامج السكن االجتماعية، واليت سيكون مصريها التشريد 
 .أو قريبا من ذلك؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

 :السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعاير وسياسة الادينة
 السيد الرئيس الاحترم، 

 ات، السيدات النائبات الاحترم
 السادة النواب الاحترمون،

فعال . شكرا على هذا السؤال السيدة النائبة احملرتمة
مشكل السكن بالنسبة للمتقاعدين من القضايا اليت هتتم هبا 
وزارة السكىن والتعمري وسياسة املدينة، وذلك  من خالل أساسا 

وهناك اآلن جمهودات . تكثيف وتنويع وجتويد السكن االجتماعي
ى حتسني السكن ملختلف هذه الفئات، وأساسا منها تنكب عل

 :املتقاعدين، فهناك بعض اإلجراءات اليت هنتم هبا اآلن، هي
استفادة املتقاعدين من املنتجات السكنية املدعمة من : أوال
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ألف درهم، أي اليت ختضع  336طرف الدولة أساسا، بقيمة 
 ملعاجلة على مستوى ضرييب كذلك؛

عاونيات ووداديات سكنية من وهناك تدعيم خللق ت
طرف املتقاعدين لالستفادة من الشروط التفضيلية اليت تتيحها 

 هذه الوسيلة؛
وكذلك هناك استفادة املتقاعدين من الدعم املايل الذي 

حيث أن هنا . متنحه الدولة بالنسبة ملقتنيي السكن االجتماعي
القيمة على هذا املستوى كذلك هناك اسرتداد ملبلغ الضريبة على 

 املضافة للسكن املقتىن؛ 
وهناك إجراءات تشجيعية كذلك، ألن مشكل السن 
مطروح بالنسبة للمتقاعدين وبالنسبة للقروض البنكية، وعلى هذا 
املستوى كذلك هناك متديد للمدة املمكنة، حىت يتمكن هؤالء 

 .شكرا لكم. من االستفادة من السكن االجتماعي
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب. سيد الوزيرشكرا ال
 : النائب السيد معبد العزيز أفتاتي

 بسم اهلل الرحان الرحيم،
السيد الوزير، حبال اللي جا يف الكالم ديالكم هذا 
موضوع اللي كيتطلب التكثيف ديال العرض، ألنه بالطبع  
كيتطلب معاجلة على جوج ديال املستويات، يتطلب معاجلة 

يتعلق كذلك باملعاجلة على مستوى فيما يتعلق باالستفادة، مث ما 
هاذ املوضوع ديال التمويل غنخليوه ملن بعد باش . التمويل

نعطيوكم فرصة باعتباركم حكومة ياهلل استلمتيوا املهام ديالكم، 
وحنا متأكدين بأنكم حكومة عندها طابع اجتماعي وغتهتموا 
 هباذ املوضوع يعين من بعد، وكنتمناو يكون هاذ الشي يف القريب

 . العاجل
ولكن فيما يتعلق باالستفادة السيد الوزير، جيب أن 
تتوسع االستفادة وما تبقاش كتهم ياهلل الناس ديال السكن 
       الصفيحي اللي يف امللك ديال الدولة أو املهدد باالهنيار 

أو املهدد بالفيضان أو الناس ديال البذلة أو الناس اللي عندهم 
كاينة فئة . la CNSSصنفني يف وضعية، مبعىن اللي مها م

رابعة اللي هي غري مصنفة من ذوي الدخول البسيطة، ومن 
مجلتهم بالطبع اللي عندهم حرف اللي هي حبال اللي قلت يعين 
ما مرتباش وبسيطة جدا، وكيدخل ضمن هاذ الفئة الرابعة 
املتقاعدون، املتقاعدون سواء كانوا مدنيني أو عسكريني، مبا يف 

 . ن ديال الرتبية الوطنيةذلك األعوا
السيد الوزير، هنا يف هاذ املناسبة أنا عارف بأنه يف 
بعض املدن كاين بعض احللول اجلزئية، ولكن بغينا حلول كلية 
وشاملة للرتاب املغريب، واملتقاعدين ديال اجليش اليوم يف الكثري 
من املدن مها على جزء من العقارات اللي كرتجع للوكالة ديال 

يزات العسكرية، ومع ذلك يعين مهددون باإلفراغ، يف التجه
الوقت اللي هاذ الوكالة فاحتة حوار مع الضحى من أجل برامج  
كبرية اللي عندها عالقة بالتهيئة مث بالبناءات، يعين هاذ اجلهة 
هاذي متنكرة للناس دياهلا، وهذا ماشي معقول، خصهم جيلسوا 

ي هو موجود، اللي معهم باش يطمئنوهم ويعطيوهم العرض الل
ألف درهم، ومل ال أقل  336ألف درهم وديال  816هو ديال 

وأنا متأكد، السيد الوزير، كما قلت بأنه . ألف درهم 336من 
 . بعض املدن ما فيهاش جمهود وبعض املدن كاين اجملهود

ولذلك، يعين خصكم بالطبع تستمروا يف هاذ االجتاه 
جل ننتقلو من املوضوع هذا، على أساس أننا يف القريب العا

ديال االستفادة إىل املوضوع ديال التمويل ونتعاونو عليه مجيع، 
وجنبدو النسب ديال الفائدة يف اجتاه ديال صفر فائدة، باش 

 .يستفدوا هاذ الناس هاذو على راحتهم، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، التعقيب للسيد الوزير
 : ى والتعاير وسياسة الادينةوزير السكن السيد نبيل بنعبد اهلل

شكرا لكم السيد النائب احملرتم على هذه التوضيحات، 
اليت يف الواقع تلتقي مع ما نطمح إليه، ألنه ما الحظناه فعال هو 
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أنه هناك مقاربات حملية أكثر منها وطنية، وبالتايل كاين 
معاجلات اللي كنتوفقو فيها وكاين معاجلات اللي مع األسف  

ها بعض االختالالت، لذلك من الضروري أن تكون كنعرفو في
بالطبع كنتكلمو . لنا نظرة واضحة بالنسبة لقضايا املتقاعدين

على ذوي الدخل احملدود وعلى الناس اللي ما عندهومشاي، أما 
املتقاعدين اللي يف مستوى معني فأعتقد أن السوق راها مفتوحة  

 . كما هي مفتوحة لكل من يوجد يف هذه احلالة
بالنسبة للقضايا املتعلقة بالعسكريني، أو املتقاعدين 
العسكريني، كتعرفوا بأمنا هذا األمر مرتبط أساسا بالوكالة اللي 
خاصة هبذا األمر، ولكن بإمكاننا أن تكون لنا سياسة واحدة 
موحدة على هذا املستوى، وسنشتغل على هذا األساس، شكرا 

 .لكم
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل إىل السؤال الثاين يف نفس . وزيرشكرا السيد ال
القطاع، ويتعلق مبآل برنامج مدن بدون صفيح مبدينة القنيطرة، 

النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، للسيدات والسادة 
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال، شكرا

  :ياحيالالنائب السيد معبد القادر 
 .سول اهللبسم اهلل والصالة والسالم معلى موالنا ر 

 السيد الرئيس،
 إخواني الوزراء،

 إخواني وأخواتي النواب الاحترمون،
السيد الوزير احملرتم، يعرف تنزيل برنامج مدن بدون 
صفيح بالعديد من املدن املغربية تعثرا ملحوظا، األمر الذي حيول 
دون استفادة العديد من املواطنني من البقع املخصصة هلم من 

يؤدي إىل املزيد من معاناة الساكنة ويتسبب يف  هذا الربنامج، مما
 . عدد من احتجاجاهتم

ويف هذا السياق، توقفت أشغال هذا الربنامج مبنطقة 
ورغم ختصيص . أوالد مبارك مبدينة القنيطرة منذ ما يزيد عن سنة

بقعة لألسر املستفيدة، واليت هدمت مساكنها، مل  3866
من احتقان الوضع  تتمكن من احلصول على بقعها، مما زاد

 . وخروج السكان إىل الشارع للمطالبة حبقوقهم
ما هي اإلجراءات اليت : وعليه، نسائكلم السيد الوزير

تتخذوهنا إلحياء هذا الربنامج مبدينة القنيطرة بعد التوقف، وما 
هي اإلجراءات اليت ستقومون هبا لتمكني األسر املعنية من البقع 

 .املخصصة هلم؟
 :الجلسةالسيد رئيس 

 .الكلمة للسيد الوزير
 : السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعاير وسياسة الادينة

أعتقد أنه يف البداية . شكرا لكم السيد النائب احملرتم
من الضروري نؤكد على شيء، هو أنه يف الوقت اللي عرفنا 
بعض االضطرابات يف معاجلة هذا املوضوع، ميكن نقولو بأن 

  ولذلك من الضروري أننا نوقفو على . إجيابية أكثراآلفاق هي 
ما متت معاجلته حلد اآلن يف املوضوع، حبيث أن األمر كان  

أسرة، اللي اآلن كلها معنية بعملية إعادة  31.018كيتعلق ب 
ويكن أن . أسرة هي املعنية اآلن باملشكل 3866اإليواء، واحد 

اإلجراءات  أقول بأنه سنصل يف القريب العاجل إىل تنظيم
الالزمة، ومن ضمنها القرعة الضرورية، حلل هذا املشكل هنائيا، 

 . التطورات اليت حنياها اليوم متكننا من ذلك
الكلفة ديال الربنامج تعلمون أهنا كلفة كبرية، حبيث أن 
أزيد من مليار درهم هو اللي خمصص هلذه املنطقة، والربارك اللي 

 2666تقدر ما يناهز  8638متت إزالتها إىل غاية أبريل 
 . من جمموع األسر املعنية %13براكة، أي بنسبة 

اليوم كيشمل هاذ القطاع ديال أوالد مبارك على وجه 
أسرة متعاقد بشأهنا، موزعة  1128اخلصوص، كيشمل حوايل 

وعرف القطاع ديال أوالد مبارك على . على مخسة ديال الدواور
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دخل، حبيث أنه مرينا من وجه اخلصوص تغيريا يف اسرتاتيجية الت
إعادة اإليواء إىل إعادة اهليكلة، وهذا من األمور اللي عقدت 

ولكن اليوم ميكن نقولو بأن غنفتحو منطقة . شوية املسطرة
هكتار، ختصص إلعادة إيواء  886جديدة للتعمري، ما يناهز 

األسر يف إطار منطقة هتيئة تدرجيية، وذلك توخيا للمرونة 
أسرة متت إعادة اإليواء  118. ل مع هذا امللفالضرورية للتعام

 . أسرة 01، وإجراء القرعة لفائدة 3دياهلا بتجزئة أوالد مبارك 
بالنسبة ملصاحل هذه الوزار،ة من الضروري نؤكدو على 
اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري العقارية واملالية واإلدارية املصاحبة 

ت مطروحة وانتما  هلذا املشروع، أي كل املشاكل اللي كان
كتعرفوها، وسيتم إجراء القرعة كما قلت لكم بالنسبة ل 

أسرة ساللية، ألن السالليني كذلك كتعرفوا املشكل اللي   3366
كانوا طارحني، األرض اللي غتبىن فوق منها كانوا كيعتربوا أن 
عندهم فيها أسبقية، وكانوا كيطالبوا أهنم يبنيوا مها األولني، فاآلن 

من أهنم يقوموا بذلك، والقرعة إن شاء اهلل غتم على  غنمكنوهم
إذن ميكن خنتم بالقول بأنه هاذ املشكل اآلن . هذا األساس

 .نقاربه بشكل إجيايب وغيتعاجل يف القريب العاجل، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب ألحد النواب. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد معزيز الكرماط

 ئيس،شكرا السيد الر 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
لألسف السيد الوزير، نقول لك بأنه هاذ املشروع هذا، 

، إىل 8636ومتدد إىل غاية  8661اللي كان خصو ينتهي يف 
حدود اآلن ما كاينش رؤية واضحة فوقاش غينتهي، لبسبب 

يما بسيط، هو أنه إيال كانت املدن األخرى كتعرف مشاكل ف
خيص العقار، القنيطرة هي املدينة الوحيدة اللي ما كانش عندها 

هاد املشكل، وبالتايل كان اإلشكال الوحيد هو يف مؤسسة 
 . العمران

على مستوى الدراسات، يكفي نقولك السيد الوزير أنه 
باش نعطيو دراسة واحدة لشركة واحدة تلبية لرغبات ديال 

قوا يف األمساء اللي حازت هاذ النافذين، واللي كنطلبو منكم حتق
د الشركات،  3الشركات اللي اهتمت بالدراسات، اعطيناها ل 

املعقول نعطيو لواحد، نعطيوه املا احللو وواحد الواد احلار من غري 
وجنيبو واحد  النسيت وواحد لونسيتوواحد الضو وواحد 

أنا كنتمىن حتققوا فهاذ الشي هذا . ذاهكاللي يكوايف هاد الشي 
أشغال . يتعطل ملدة سنتني تقريبا للي كان السبب باش أنها

التجهيز، ال يعقل نعطيو أشغال التجهيز للشركة ديال الرئيس 
وبالتايل أنا كنطلب . السابق، اللي هو موكول لو أنه يسلم هذا

منكم السيد الوزير باش حتققوا يف أوالد عرفة باش تعرفوا، كاين  
د باالهنيار بسبب أشغال منزل اللي مهد 33كارثة غتوقع، 

 . التجهيز اللي ما كانتش يف املستوى
نقول لكم السيد الوزير أنه هاد املشكل هذا كيعرف 
احتجاجات يومية، احلق يف احلياة واحلق يف السكن الالئق اللي 
مها حقوق دستورية لألسف غري متوفرة، الناس كتعيش مع 

ياهلم ووالدهم اجلرذان، الناس عطاونا صور آكلني هلم النيف د
 . وعياالهتم، والوا ما كينعسوش يف الليل

وبالتايل السيد الوزير، أنا كنطلب منك الشكل ديال 
العمران باش كتشتغل يف هاد امللف هذا هو شكل أقل ما يقال 
عنه أنه فيه العبث، وأنا كنطلب منكم باش حتققوا يف هاد 

ادي يؤدي املسائل هادي، ألنه ايال بقى الوضع مبا هو عليه غ
لواحد االنفجار، واللي اآلن راه منفجر يوميا، هاد الصباح هذا 

 . واملنطقة كتعرف واحد انفجار معني
املنطقة ديال السبت الوفاء فيها إشكاالت من حيث 
التجهيز، كل األمور اللي شرفت عليها وزارة التجهيز، عفوا 
مؤسسة العمران، واللي هي صاحبة املشروع، عرفت اختالالت 
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كنطلبو منكم هاد املوضوع تعطيوه األمهية . يف هذا املوضوع
الالزمة، ألنه ما ميكنش يستمروا السكان ديال أوالد مبارك 
واملناطق األخرى يف احلياة يوم واحد يف هاد املناطق هادي، 

 .وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب يف بضع ثواين. شكرا للسيد النائب، شكرا
 : هلل وزير السكنى والتعاير وسياسة الادينةالسيد نبيل بنعبد ا

فقط للتأكيد أنه معكم إن شاء اهلل نوجدو مقاربة 
أخرى، وأنا اعلنت لكم عليها، من أجل أننا نتجاوزو ما مل يتم 

من أجل أننا اآلن نعاجلوه، وأعتقد أننا  8661القيام به منذ 
ألفني  فقط تنأكد لك بأمنا كتعرفوا بأمنا. نسري يف هذا االجتاه

براكة تزادت وما كانتش مربجمة، وهاد الشي كيصعب، وأن هناك 
ديال اهلكتارات، من  1أرض ستفتح كذلك لتصريف املياه، 

 .أجل معاجلة
 :السيد رئيس الجلسة

ومنر إىل . شكرا السيد الوزير، وشكرا على املشاركة
القطاع الثاين، قطاع العدل واحلريات، سؤال حول تفعيل صندوق 

ل العائلي للفريق االشرتاكي، فليتفضل، أو تتفضل األخت التكاف
 .لوضع السؤال، شكرا

 :النائبة السيدة رشيدة بناسعود
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير، شكل بالنسبة لنا صندوق التكافل العائلي  

اآلن نعترب . ا منذ سنواتكاحتاد اشرتاكي مطلبا أساسيا ومركزي
مجيعا أن هذا الصندوق هو مكسب مهم وآلية إجرائية لتفعيل 
مقتضيات مدونة األسرة، وكذلك آلية محائية إلنصاف النساء 

املعوزات املطلقات وكذا مستحقي النفقة من األطفال، اللي  
كيعتربوا مها الضحايا األوىل واللي كيؤديوا الثمن غاليا عند 

 . الزوجية والتفكك األسري احنالل ميثاق
كنعرفو املسار اللي قطعو إخراج هذا الصندوق إىل حيز 

، مرورا ووصوال 8636الوجود منذ إقراره يف القانون املايل سنة 
إىل املنشور اللي بعثتم به السيد الوزير إىل رؤساء احملاكم 

 . االبتدائية، وأيضا اللقاء اللي مجع بينكم وبني وزير املالية
ما هي : نا اآلن كيتعلق باحلصيلة األوليةسؤال

اإلشكاالت، ما هي العراقيل، ما هي الصعوبات اليت تعرتض 
 .البت يف الطلبات املقدمة لالستفادة من هذا الصندوق؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
ه كما هو معلوم فإن هذا شكرا السيدة النائبة، إذ أن

الصندوق يعترب مكسبا مهما للفقراء واملساكني يف حالة املرأة 
هذا املكسب الذي . املطلقة وكذلك األبناء، أبناء املطلقة املعوزة

جاء من الربملان، وعن الربملان انبثق قبل أن يصبح واقعا، وبعد 
 . أن جاء من خالل خطاب ملكي معروف ومشهور

نقول بأن هذا الصندوق هو صندوق  اليوم ميكن أن
واآلن ميكن . يشتغل، واآلن بدأت ترد عليه طلبات املستحقني

أن نقول بأن الصعوبات اليت كانت قد واجهتنا كلها ذللت، وأن 
املساطر مبسطة يف حدود اإلمكان، إذ أنه يف إمكان املستفيدين 

، اللذين لديهم الشروط الكاملة أن يتقدموا إىل رئيس احملكمة
الذي يصدر مقررا باألداء، حيث إنه يتم تسجيل الطلب 
باحملكمة حيث يوجد الشخص أو حيث يتم التنفيذ على حسب 
األحوال، احملكمة هي اليت حتيله على صندوق اإليداع والتدبري، 
الصندوق ينبغي أن يوجه للمعنيني باألمر املبالغ املستحقة، إما 

لشخص املعين أو احلسابات عرب احلسابات البنكية اليت يعتمدها ا
 . الربيدية أو مباشرة
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إذن ميكن أن نقول بأن األمر أصبح مبتناول اجلميع، 
يبقى فقط أن يتقدم من يهمه األمر من املستحقني لكي حيصلوا 

 . على مستحقاهتم على الوجه القانوين املطلوب
 : السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب
 :النائبة السيدة رشيدة بناسعود

ب ديالكم ما شفى ليشي الغليل وما جاوبشي اجلوا
استيفاء . على اخللفية د السؤال ديالنا يف الفريق االشرتاكي

الشروط، اآلن كاينة إشكالية حقيقية كتطرح بالنسبة للمسألة 
ديال الفقر، بالنسبة للمسألة ديال العوز، ألن هاذا الصندوق  

يف األحياء كتنتظرو فئة عريضة من النساء الفقريات يف املدن و 
املهمشة ويف الكثري من املناطق ديال البالد، من له السلطة 
التقديرية يف حتديد مستوى العوز والفقر، شكون اللي عندو هاد 
السلطة التقديرية، ما هي معايري الفقر والعوز، حنا كنعرفو اآلن  
كاينة حتوالت جمتمعية وكاينة اختالف يف معايري القياس ديال 

نو، شنو، ما هي الشروط، شكون اللي عندو هاد الفقر اآلن، ش
 .السلطة التقديرية؟

املساطر، املساطر السيد الوزير معقدة بالنسبة  ثانيا
للمرأة اللي ال تفقه وال تقرأ وال تعرف القراءة وما كيمكن هلاشي 

حلظة اإليداع ديال . تتحرك، املساطر يف حاجة إىل تبسيط
ثري من النساء الفقريات الطلب هي حلظة االستفادة، اآلن ك

كيخص ما هي . املطلقات ما كيعرفوش هاد اإلشكاليات هادي
السياسة التواصلية اللي عملتها الوزارة ديالكم من أجل النساء 
املعوزات واحملتاجات ليكونوا على علم بأن االستفادة كتبدا من 
حلظة اإليداع وماشي من اللحظة ديال احنالل ميثاق الزوجية، 

اك من سياسة تعريفية تواصلية باش الناس والنساء يعرفوا البد هن
من جهة ثانية السيد الوزير، أحقية . هاد القضايا هادي

 .االستفادة، واللي كتعلق باملعايري
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

لعوز وشروطه فمعلوم أن السيدة النائبة احملرتمة، بالنسبة ل
هذه احلاالت حيددها من أعطاه القانون حتديد ذلك، معلوم أن 

لكن بالنسبة إلينا لدينا . شواهد العوز حتددها السلطات اإلدارية
اليوم نظام جديد، وهو نظام املساعدة الطبية اللي مها 

RAMED،  هذا النظام اآلن الشواهد اليت تسلم يف إطاره
إذن هنا واحد . احملكمة الذي يبت يف الطلبتعتمد أمام رئيس 

النوع من العقالنية يف تدبري أو يف جتسري العالقة بني نظام 
املساعدة الطبية وبني هذا النظام، ألن األمر يتعلق يف النهاية 

ما هي املعايري؟ املعايري معروفة، هو أن ال يكون . باحلاجة وبالعوز
 .ا من خاللمن يعنيه األمر لديه مدخول، مدخول إم

 :السيد رئيس الجلسة
ومنر إىل . شكرا للسيد الوزير، الوقت انتهى، شكرا

السؤال الثاين يف نفس القطاع، حول تعدد واختالف اإلجراءات 
داخل احملاكم والبطء يف تصريف القضايا، لفريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل أحد أو إحدى الواضعني، تفضلوا
 :ابن يعقوب  النائب السيد معبد اللطيف

 . بسم اهلل الرحان الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء الاحترمون،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون، 

سيدي الوزير، إن مما يعانيه املتقاضون هو البطء 
املسجل يف تصريف ملفاهتم أمام خمتلف احملاكم، وتعدد 

فات داخل أجل اإلجراءات واختالفها، وكذا البت يف هذه املل
معقول، وخنص بالذكر، على سبيل املثال ال احلصر، إجراءات 

لذلك نسائلكم، السيد الوزير . التحقيق يف بعض القضايا اجلنائية
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احملرتم، عن اإلجراءات والتدابري اليت تعتزمون اختاذها ألجل 
 تسريع وتوحيد اإلجراءات بني خمتلف احملاكم وشكرا؟

 :السيد رئيس الجلسة
 .د الوزير تفضلالسي

 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
السيد النائب احملرتم، أتفق معكم ومع اجلميع يف أنه 
بالنسبة للمحاكم بالفعل هناك بطء واضح يف األداء داخل 
احملاكم، هناك بالفعل اختالف يف املساطر غري القانونية، وإمنا 

بق لنا أن حتدثنا املساطر اإلدارية، هناك اختالالت ال شك س
وعلى سبيل املثال، قلنا بأن امللفات . عنها وأعطينا بشأهنا أرقاما
من الرائج، الرائج الذي يصل  18.21اليت مت البت فيها تساوي 

ألف خالل السنة املاضية،  118.613إىل ثالثة د املاليني و
وبالطبع فإنه، وبسبب ذلك ولعدة . وهذه أرقام ونسب مقلقة

قلنا يف وزارة العدل واحلريات إنه ال بد وأن نفتح أسباب أخرى، 
حوارا وطنيا حول إصالح العدالة، وهو ما تفضل جاللة امللك 

 . بإطالقه
اآلن حنن يف حلظة تارخيية نروم من خالهلا مراجعة كل 
ما يتعلق باملنظومة القضائية، نقوم بتفكيكها ونعيد تركيبها من 

لطبع فإن من مجلة وبا. خالل ما سيسفر عنه هذا احلوار
اإلشكاليات اليت ستطرح هو كيف نقوم بوضع أنظمة قادرة على 
أن تصرف قضايا الناس وتنتهي هبا إىل إصدار أحكام عادلة ويف 
زمن قياسي معقول، هذا يتطلب مراجعة القوانني، هذا يتطلب 

 .مراجعة تدابري وأشكال اإلدارة
لنموذجية، وبالطبع فإننا أعلنا عن ما أمسيناه احملكمة ا

واليت هلا عدة مسات، ومن مجلة مساهتا أهنا تؤدي إىل تأمني 
شفافية اإلجراءات وتطوير خدمات احملاكم، من خالل تسهيل 
الولوج إىل القانون والعدالة عن طريق توفري شباك وحيد لتقدمي 
مجيع اخلدمات، تسريع البت يف القضايا وجودة اخلدمات 

اءات واملساطر واالستغالل األمثل القضائية، تأمني شفافية اإلجر 

للتكنولوجيا يف اإلدارة القضائية، املراقبة اآلنية لسري اإلجراءات 
من طرف املسؤول القضائي ومراقبة عمل القضاة من خالل آماد 
البت والتأخريات واملداوالت والتمديدات، مراقبة عمر القضايا 

ف على واعتماد آليات يف ذلك كلوحات للقيادة، حبيث كل مل
حساب املساطر ديالو غتكون عندو عمر معني، أخريا حتديد 

 . سقف زمين للبت يف امللفات
بالنسبة ملوضوع التحقيق، فالتحقيق معلوم أنه منظم 
وفق مقتضيات قانون املسطرة اجلنائية، فسواء حينما يتعلق األمر 
بامللفات اليت تعرض يف إطار اجلنح أو اجلنايات هناك آماد، وال 

ز أبدا جتاوزها، ومىت مت جتاوزها فإنه تلقائيا يفرج عن الشخص جيو 
 . املعين، إىل غري ذلك مما ال أحتاج إىل ذكره

إذن حنن أمام حلظة نريد من خالهلا أن نعيد النظر يف 
معطيات نظامنا القضائي، ونسأل اهلل أن يوفقنا، وذلك ال يتم 

 .إال مبساعدة اجلميع ومسامهته، شكرا
 :الجلسةالسيد رئيس 

 .التعقيب للسيد النائب. شكرا السيد الوزير، شكرا
 :النائب السيد محاد خيري

ومع . السيد الوزير احملرتم، شكرا على هذه التوضيحات
ذلك، األمر حيتاج إىل توحيد، سأعطي بعض األمثلة فقط 

هناك بعض احملاكم حترتم بداية اجللسات، : وليست كل األمثلة
وحنن نشكرهم على ذلك، ولكن  اجللسات ببعض احملاكم،

، 60حماكم أخرى ما كاينش واحد الوقت مضبوط واش 
كتبدا عاد   36.16، بعض املرات حىت ل 36، 60.16

اجللسة، إذن هنا ما كاينش التوحيد، وكتعرفوا السيد الوزير بأنه 
التأخري ديال اجللسة د الصباح يؤثر على بداية اجللسة ديال 

يتم التوحيد يف هذا اإلطار، وهذا كيدخل يف الزوال، فنتمىن أن 
 . االنضباط ديال رؤساء احملاكم وديال القضاة

فيما يتعلق بتهيئ األحكام، احملكمة كتنطق باحلكم، 
ولكن احلصول على نسخة منه ما كاينش واحد الوقت مضبوط، 
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أيام بعد شهر بعد شهرين، يف انتظار ما يتطبع  36ميكن بعد 
هنا كيخص ال بد من توحيد واحد األجل إذن . ويتوقع وكذا

 . حمدد للحصول على األحكام
كاين قضية ديال حفظ امللفات، السيد الوزير رمبا  
كتعرفوا الدار البيضاء تعاين من واحد املشكل خطري يف حفظ 
امللفات، نظرا للكثرة، وأنه مت إنشاء مراكز جهوية للحفظ، واحد 

صعوبة يف حالة ايال بغينا يف اجلديدة وواحد يف مكناس، وكاينة 
شي وثيقة يف هاد امللفات اليت أحيلت على هذه املراكز، مشكل  

علما . كبري باش يعاود يرجع للمحكمة وناخذوه أو نطلعو عليه
 . بأن هاذ امللفات حتال بدون جرد ملا تتضمنه هذه الوثائق

كاين كذلك قضية ديال التمديد ديال املداولة، التمديد 
اوالت، كنتمناو باش هاذ القضية الظاهرة، أصبحت املتكرر للمد

 . ظاهرة وبدات كتنتشر
كذلك النطق باألحكام، هذا التزام يقع على عاتق 
القضاة، يف بعض املرات كنحضرو اجللسات وال نسمع احلكم 

 .الذي سيتم النطق به، وهذا يؤدي إىل تبخيس احلكم، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

ونشكرا السيد الوزير على . كراشكرا السيد النائب، ش
وننتقل إىل قطاع التجهيز والنقل، سؤال عن الوضعية . املشاركة

املزرية للطرق، للسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية 
 .للحزب العمايل، فليتفضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد رشيد البهلول
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 سادة النواب،السيدات وال
السيد الوزير، توجد جمموعة من الطرق بكل من أقاليم 
جرسيف، الراشدية، بين مالل وسطات يف وضعية مزرية نتيجة 
تصدع وتآكل أرضيتها، الشيء الذي جعل حركة املرور هبا 

صعبة، بل مستحيلة، حيث أصبحت تشكل خطرا على حياة 
 : ويتعلق األمر بالطرق التالية. مستعمليها
 الطريق الوطنية الرابطة بني مليلية : ليم جرسيفإق

وميسور يف املقطع الرابط بني الطريق السيار وصاكا؛ الطريق 
اإلقليمية الرابطة بني جرسيف وتاجميلت عرب بركني؛ الطريق  
اجلهوية الرابطة بني الطريق السيار وعني الزهرة عرب مزكيتام؛ 

رسيف يف املقطع الطريق اإلقليمية الرابطة بني رأس لقصر وج
 . الرابط بني امسيو الفوقاين ومركز اجلماعة

 بني مجاعيتالرابطة الطريق اإلقليمية : إقليم الرشيدية 
؛ الطريق اإلقليمية الرابطة كنابمصيصي وكلميمة عرب قصور  

بني بلدية كلميمة ومجاعة مالعب عرب خطارات أغروت؛ الطريق 
 . يديغوستاإلقليمية الرابطة بني قصر موي ومجاعة ت

 الطريق الرابطة بني مجاعيت اوالد مبارك : إقليم بني مالل
 . ولعيايطة
 يف  1030الطريق اإلقليمية رقم : إقليم سطات

مقطعها الرابط بني مركز راس العني الشاوية ومركز اوالد مراح 
يف املقطع الرابط  1031سيدي حجاج؛ الطريق اإلقليمة رقم 

عرب تعاونييت الزهرية  130قم بني متدروست والطريق اجلهوية ر 
والنهضة وعرب ضريح الويل الصاحل سيدي حممد البهلول ومجاعة 

الرابطة بني مركز راس  1080اوالد شبانة؛ الطريق اإلقليمية رقم 
العني الشاوية وكيسر عرب اوالد ناصر؛ وأخريا الطريق اإلقليمية 

الد مجاعة او الرابطة بني برشيد واوالد احممد عرب  1038رقم 
 . شبانة ومريس

لذا نسائلكم السيد الوزير، باسم اجملموعة النيابية 
للحزب العمايل، عن ما هي أسباب التأخر يف صيانة وإصالح 
هذه الطرق وعدم ترميمها منذ مدة طويلة، وعن التدابري املتخذة 

 .من أجل إعادة بنائها وهتيئتها؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

 .جواب السيد الوزير
 :سيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقلال

 . بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون، 
كنشكر النائب احملرتم على طرح هذا السؤال، وإن كان 
يعين يصعب يف احلقيقة أن أجيب عليه يف ظرف وجيز، ولكن 

ب، ولكنه أنا أعددت جوابا مكتوبا مفصال أسلمه للسيد النائ
فرصة بطبيعة احلال باش نتكلمو على السياسة العامة ديال كيفية 

 . تدبري ملف الطرق
الوضعية يف البالد ديالنا أهنا كاين أوراش متعددة، كاين 
الورش األول هي الطرق السريعة والسيارة، ما يسمى بالطرق 
باملهيكلة، اللي كتعطي واحد التنافسية للبالد ديالنا وللجهات 

 .اجلانب االقتصادي واالجتماعييف 
اجلانب الثاين هو صيانة الطرق، باملناسبة هذا ملف 
سنعرضه عليكم، يعين ما منلكه قد نضيعه، وقد يف مدة عشر 

، وبالتايل %11ل  %03: سنوات ضيعنا عشرة د النقط
 .االهتمام به أصبح ملزما ألن الكلفة يف املستقبل غالية جدا

 القروي، العامل القروي كاين النقطة الثالثة هو العامل
برنامج وزارة التجهيز يعين األول والثاين، وكاين الربنامج ديال 

ديال  INDHوزارة الداخلية، اللي اآلن وىل مندمج يف إطار 
التهيئة الرتابية، مث كاين برنامج ديال صيانة املنشآت الفنية، 

غالبا كيفاش كيتدار؟ هو كيتدار . فبالتايل هذا برنامج متكامل
يف هاد الربامج كتدار يف إطار شراكة، وبالتايل يف إطار هاد 
الشراكة كنحاولو نتقدمو، بطبيعة احلال مدى التزامنا حنن والتزام 

هاد املرة أنه اليوم كان عندنا لقاء  وهادي مناسبة كنقول. الشركاء
ملناقشات يف املوضوع ديال الطرق السيارة واملنشآت الفنية، وكان 

قاء داخل الوزارة حول، يعين يف العامل القروي، فغتكون عندنا ل
مراسالت إىل املعنيني باألمر باش هاد الشراكات نقويوها، باش 

مثال يف العامل القروي وجزء  . تكون التزامات من مجيع األطراف
باش  866كبري اللي طرحتو اآلن ما زالني كننتظرو مليار و

. كننا نقومو هباد العمليعطيوها لنا اجلماعات القروية باش مي
وبالتايل غنمشيو يف واحد التوجه أنه ايال ما تعطاتش يف األول 
النصيب غادي نتوقفو، عالش؟ ألن كنبداو وكنلتزمو، ألنه 
االلتزام ديال احلكومة والتزامنا حنا وانتوما كمنتخبني، ولكن ال 
بد يكون التزام ديال مجيع األطراف باش ميكننا نواكبو مجيع هاد 

 . احلاجيات
أضف إىل ذلك أنه الربنامج احلكومي ترمجناه على 
مستوى كل الوزارات إىل برنامج قطاعي، حنا عندنا اآلن برنامج 

يف قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك،  8630-8638ديال 
مث اآلن هاد األيام حنا منكبني مع كل جهة إىل برنامج جهوي 

رضوه أثناء الزيارات انطالقا من الربنامج احلكومي اللي كنع
واللقاءات وأثناء حىت االجتماعات اللي كتكون يف الوزارة على 
منتخيب األمة وعلى السلطات احمللية، باش ميكننا إن شاء اهلل 

لوحة  tableau de bordنواكبوه مجيعا ويكون عندنا واحد 
 . قيادة، باش ميكننا نديرو متابعة مجاعية هلاد الربامج، وشكرا

 : يس الجلسةالسيد رئ
 .تعقيب يف بضع ثواين ،شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد رشيد البهلول
أود أن أؤكد لكم مرة أخرى أن . شكرا السيد الوزير

هذه الطرق توجد يف وضعية كارثية، حبيث أصبحت مسالك 
. للموت، وحىت الصيانة، انعدام هاد الصيانة بالنسبة هلاد الطرق

باش تدخلوها ضمن مشاريع الوزارة ومرة أخرى كنطلبو منكم 
 .االستعجالية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
منر إىل السؤال الثاين حول حتسني الشبكة . شكرا

الطرقية بالعامل القروي، للسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد الواضعني
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 :ياليالنائب السيد محاد جاال بوزيدي ت
 شكرا السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحان الرحيم والصالة والسالم معلى أشرف 
 .الاخلوقات والارسلين

 السادة الوزراء،
 أخواتي النائبات إخواني النواب،

أنا . يل عظيم الشرف أن آخذ الكلمة يف هذا املوضوع
بالنسبة يل كطبيب فالطرق هي الشرايني اليت حتمل كل عناصر 

ما تكون الطريق ميكننا أن نبين املستشفى ونبين احلياة، وعند
. املدرسة وأن تكون كل عناصر احلياة متوفرة، والعكس صحيح

أنا أتكلم عن الطرق باجملال القروي، وسأسرد على سبيل املثال 
الطرق داخل إقليم تاونات وورزازات وزاكورة وسيدي قاسم 

 . واحلسيمة
مل كبري أن يتم السيد الوزير، حنا كان عندنا واحد األ

فتح جمموعة ديال الطرق يف العامل القروي من أجل فك العزلة، 
ألن الناس منني كتطيح الشتا كيعيشوا ظروف قاسية جدا 
وصعبة، ولكن حاليا نعاين من الوضعية املزرية اللي كتوجد عليها 
الطرق من حيث انعدام ديال الصيانة، وأسرد على سبيل املثال 

الرابطة بني تيسة والطريق السيار  11.80قم الطريق اإلقليمية ر 
الرابطة بني تيسة وتازة  162عرب عني اكدح والطريق اجلهوية 

ما بني الطريق  11.30عرب أوطابوعبان، الطريق اإلقليمية 
الوطنية وبوعروس، الطريق بني طهر السوق وتازة عرب تايناست، 

يق بني بني طهر السوق وبين عمارت احلسيمة عرب أوزّاي والطر 
 .31القرية والطريق الوطنية رقم 

إضافة إىل هذا أن الطريق بني تاونات وفاس كانت كيتم 
دقيقة، حاليا كندوزو فيها  81العبور دياهلا يف ظرف ديال 

عربة  0.666ساعتني، العدد ديال العربات اللي كتدوز متا 
 .عربة 36.666يوميا، وكتوصل يف ساعات األوج إىل 

ليم تاونات إقليم منعزل باملقارنة مع هذا كيجعل أن إق
احلسيمة اللي عندها الطريق الشاطئية والطريق اللي متت التثنية 
دياهلا بني تازة واحلسيمة، إضافة إىل الطريق السيار اللي كيدور 

 . على احلسيمة، وبالتايل كتبقى هي بوحدها معزولة
إضافة إىل ذلك، تطرقتوا السيد الوزير إىل مشكل 

، عندنا شراكة بني اجمللس البلدي لتاونات ووزارة التجهيز الشراكة
إضافة إىل . كلم يف املدخل ديال املدينة  1.1من أجل تثنية 

جمموعة ديال الطرق كيف قلت مسبقا يف أقاليم ورزازات وزاكورة 
 .وسيدي قاسم واحلسيمة

السيد الوزير، كنطلبو منكم بذل واحد اجملهودات 
هاد الطرق، إضافة إىل فتح طرق  استثنائية من أجل صيانة

 .أخرى، حىت يتم العناية هباد الساكنة ديال البادية، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

 السيد الرئيس، 
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

السؤال  السيد النائب احملرتم، يعين أشكره على طرح هذا
وكنأكد لكم أنه كاين عناية خاصة، ألنه  . حول إقليم تاونات

كما أخربت سابقا يف هذه املؤسسة املوقرة أنه أول ما قمنا به 
درنا عملية إحصاء، عملية اإلحصاء ديال مجيع األقاليم، وشفنا  
كل إقليم وكل جهة مدى االستفادة دياهلا، وقلنا لكم وأكدنا 

كون فيها أكثر عدالة، يعين مبعىن أن األقاليم أن املرحلة املقبلة ست
اللي كانت نسبيا ناقصة العتبارات، رمبا ما كانوش مهيئني 
الشراكة دياهلم أو العتبارات، حيث حنا ال نريد أن ندخل يف 
التفاصيل، نريد أن نذكر املستقبل، أننا سنعطيها عناية خاصة، 

 . ومنها اإلقليم ديال تاونات
ن للسيد العامل يؤكدها، مبجرد وكنأكد لكم، وميك

التنصيب ديالو اتصلت به وقلت لو أنا، بطبيعة احلال مع 
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املندوب اإلقليمي، املدير اإلقليمي، يوجدوا لنا برنامج متكامل، 
وحنا كنشتغلو عليه بالنسبة إلقليم تاونات، بطبيعة احلال أقاليم 
أخرى بنفس العمل، ماشي فقط تاونات، يعين نفس العمل مع 

ولكن فقط نعطي بعض األرقام حىت . ألقاليم املتعددة قمنا بها
 : ما

مليون  166ما يقارب  8633و 8660ما بني : أوال
ديال الدرهم الذي أنفق على إقليم تاونات، وميكن يل نعطي يف 
مجيع الطرق يف مجيع األصناف دياهلا ما هو مربمج اآلن، اآلن 

لي حنا اآلن مليون ديال الدرهم ال 366، 8638جاري يف 
، بطبيعة احلال هذا كيبقى يف 8630-8638درناه يف برنامج 

مليون ديال الدرهم، مبعىن أنه  066انتظار شراكات، ما يقارب 
ايال خذينا الطرق، توسيع هاد الطرق، وخذينا الطرق القروية، 
الصيانة ديال الطرق واملنشآت الفنية، فبالتايل إقليم تاونات يف 

ربنامج اخلماسي غادي ياخذ احلظ ديالو، كما املرحلة هادي وال
مجيع األقاليم حىت ال أالم، اليت مل حتظى بعناية كما قلت 
العتبارت، نظرا ألن كانت هناك برجمة، وإن شاء اهلل غنعطيو 
أمهية هلاد اإلقليم كما األقاليم األخرى، وخاصة اللي فيها العامل 

ايج، اللي فيها القروي واجلبل، انتوما عندكم جوج ديال احلو 
العامل القروي واجلبل، غنعطيوها عناية يف املستقبل، واآلن كاين 
فريق عمل يشتغل على هذا الربنامج الثالث، اللي غياخذ بعني 
االعتبار كما قلنا التفاوت، مث مدى استعداد اجلماعات لشراكة 

 .متقدمة
 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائب

 
 :معايري النائب السيد مياون

بدوري كذلك  . شكرا السيد الوزير على جوابكم
كنطالب منكم باش تعطيوا العناية إلقليم زاكورة، هاد اإلقليم 
اللي الطرق ديالو كتعرف وضعية مزرية، خاصة الطريق الرابطة 

بني ورزازات وأكدز، أكدز املوجود يف زاكورة، وكذلك الطريق 
-جهة سوس 8661الرابطة بني تازناخت وأكدز، اليت منذ 

درعة داخلة شراكة، ولكن هاذ الطريق السيد الوزير باقية -ماسة
 .ما بغاتش ختدم، ألنه كتعرف مشاكل كربى، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير. شكرا، انتهى الوقت

 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل
على أية حال، هو كان منصب على تاونات، ولكن 

الراس والعني، األقاليم د اململكة كلها على الراس زاكورة على 
والعني، إمنا إن شاء اهلل أنا كنطلب، أنا كنقوهلا كحكومة وكوزارة،  
كنطلب أنه ملا نعرضو عليكم الربامج تعاونوين نكون أكثر 
موضوعية، ملاذا؟ أنتما عارفني ما هي األسباب، أنا ملا كنمشي 

، العني بصرية واليد نزور اجلميع يطلب، ولكن اإلمكانيات
قصرية، اإلمكانيات املتوفرة للبالد ديالنا سنوزعها مرة أخرى 
بالعدالة لتحقيق التنمية إن شاء اهلل ديال األقاليم وديال اجلهات 

 .ديالنا إن شاء اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

فيما يلي نقرتح دمج سؤالني نظرا لوحدة  ،شكرا
السؤال األول . لعامل القروياملوضوع، ويتعلقان بوضعية النقل با

من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد أو إحدى النائبات 
 .لوضع السؤال، شكرا

 :النائب السيد رحو الهيلع
 شكرا السيد الرئيس،

   السيد الوزير، السؤال ديالنا يهم النقل بالبادية، يعين 
هاذي . ما بني الدواور واملركز ديال السوق، يعين ديال اجلماعة

مدة كثرية واملواطنني تيتنقلوا على البهامي، ولكن هاذي واحد 
الوقت ما بقاوش تيقبلوا هاذ الشي هذا، إال اللي ما صاب حد، 

ولكن يف غياب احلكومة، . وا خصهم واحد احلل هلاذ



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

13 

احلكومات السابقة كذلك، ماشي غري انتما، انتما راه عاد 
هاش احلق يعين يف حىت بديتوا، ألن البادية كانت دائما ما عند

يف هاذ الغياب هذا . شي حاجة، ورمبا األمور ما زالت إىل اآلن
أوال مها اخلطافة، هاذ : ديال األنواع ديال النقل 8ختلقوا واحد 

اللي كاين  petit taxiاخلطافة هاذو نقدرو نقولو حبال هو 
الثاين هو اصحاب البيكوبات، . يف املدينة ولكن مبا عليه وما له

ذو تيديوا الناس، يعين تيخدموا مها غري هنار السوق، تيديوا ها
الناس للسوق ويردوهم، ولكن هاذ الناس اللي تيمشيو راهم إما 
فالحة إما كسابة، شي غادي يدي شي هبيمة يبيعها أو غادي 
     يشري العلف له يرجعو شعري وال شي حاجة، وخا دبا راه 

د اآلن ما عندو حىت شي فهاذ النوع من النقل حل. ما كاينشاي
حاجة، ال تنظيم ال رخصة ال حىت شي حاجة، يعين كل شي 

ولذا السيد الوزير، تنطلبو منكم الوزارة ديالكم . غادي على اهلل
 .هذا؟ وشكرا املشروعشنو كتنوي تدير يف هاذ ا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثاين للفريق . الكلمة للسيد الوزير، آه امسح يل

فليتفضل أحد النواب أو إحدى النائبات، تفضل،  احلركي،
 .شكرا

 :النائب السيد معادل السبامعي
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
السيد الوزير، يطرح مشكل النقل بالعامل القروي بشكل 

األساسية املعقودة على  ملح، وبالتايل فإنه يعترب من الرهانات
لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن اسرتاتيجية وزارتكم . احلكومة

إلصالح هذا القطاع، لفك العزلة عن العامل القروي واجلبلي، 

وخصوصا بالنسبة للطاكسيات، النقل املزدوج، النقل املدرسي، 
 .نقل الشغيلة الفالحية والنقل السري؟ شكرا السيد الوزير

 :س الجلسةالسيد رئي
 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
أود أن أؤكد أنين أشاطركم الرأي، وعربت عن ذلك 
أكثر من مرة، حول أمهية هذا املوضوع، أمهية هذا املوضوع نظرا 

للبالد ديالنا، وبطبيعة احلال  للعامل القروي واألمهية ديالو بالنسبة
اإلخوان تيعرفوا املوقف ديايل من موضوع العامل القروي ألنين 
قروي، ولكن ألن املغاربة إمجاال باش نكونو واضحني، ال ميكن 
للحضري وللمغرب أن يعيش بدون العامل القروي، مرتبطة 

 . اخلريات ديالنا والتنمية ديالنا بالعامل القروي
ية، نظرا ألمهية النقل يف العامل القروي، املسألة الثان

عندما نقول فك العزلة ليس فقط فك العزلة على مستوى 
ولذلك . الطرق، فك العزلة د الطرق ولكن استعمال هذه الطرق

 . اآلن التوجه هو إصالح هذا القطاع
األمر الثاين الذي، وهادي مناسبة ال بد أن أذكر هبا، 

لق منذ مدة جنحنا كبالد يف أن ورش إصالح النقل الذي انط
وهادي . جزء منه، اليوم ال بد أن نستمر للبناء يف أجزاء متعددة

 مناسبة نقول لكم قطاع النقل بصفة عامة اليوم بطبيعة احلال
مقاربة مندجمة، عندنا النقل البحري، ورمبا غتكون مناسبة، ك

لي،  النقل اجلوي اللي اآلن كاين واحد اتفاقية، وكاين النقل الداخ
 . كاين النقل الدويل، كاين النقل السككي، مث كاين النقل الدويل

االجتاه اللي مشينا فيه أننا حاولنا أننا ناخذو هاذ 
املوضوع وحاولنا لقيناه معقد، شنو هي املقاربة؟ هو أوال حاولنا 

. نسيكمونطيوه، نعزلوهم على بعضيتهم ما خنليوهش مرتبط
ديال البضائع باش نكملو فلذلك كاين مقاربة ديال النقل 
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كاين النقل . ، وحنا كنشتغلو عليه8660املسلسل اللي بدا يف 
الدويل اللي اآلن مع الشركاء ومع املهنيني كنشتغلو عليه باش 

 . ميكننا نطوروه أكثر
واآلن اشتغلنا على النقل ديال األشخاص، النقل ديال 
 األشخاص املستخدمني واملدرسي والسياحي كما يف علمكم

أصبح مفتوحا من خالل دفرت التحمالت، كاين مالحظات 
سنعاجلها، فتحناه لالستثمار، مث فتحناه نظرا للحاجيات، مع 
املناطق الصناعية اللي موجودة اآلن واملناطق اللوجستيكية 
حمتاجني أننا نطورو هاذ النقل ديال املستخدمني اللي غيمكن لو 

 ... قليعاون حىت يف النقل احلضري وحىت يف الن
أيضا، اآلن فتحنا امللف ديال النقل ديال األشخاص 
ديال احلافالت، من خالل نشر اللوائح وإعداد دفرت التحمالت 

 . وإعداد أيضا القانون املنظم، وسنعرضه عليكم للنقاش
النقل ديال العامل القروي، هناك جلنة مشرتكة بيننا وبني 

أن هذا القطاع جيب أن وزارة الداخلية، الفلسفة دياهلا العامة هو 
      نفتحه إىل أبعد احلدود، ألنه يف احلقيقة هادو عتاقة أكثر 
ما نقولو خطافة، ألهنم كيعتقوا وكيقوموا بواحد اخلدمة، يف نظري 
خدمة، وبالتايل هذه اخلدمة اللي هي غري مقننة ال بد أن تصبح 

 . خدمة مقننة
 مقنن ، وهو أنه اللي كيشتغل اآلن يويلالتوجه األول

ورمسي، وكاين هاد التوجه، مها موجودين أصال، موجودين 
وكيقدموا خدمة يف العامل القروي، فال بد يعين نعطيوهم جييب 
السيارة ديالو الورقة ديالو، كاين الئحة عند السلطات، غنوليوه 

 .رمسي
، أال ينافس يف اخلطوط الطرق الوطنية التوجه الثاني

ال النقل، ألنه اهلدف هو نديرو واجلهوية األشكال األخرى دي
 .النقل ماشي يوقع، يوقع تكامل، مبعىن يبقى يف العامل القروي

، وهو مواكبة هؤالء من أجل التحسني والتوجه الثالث
احلكومات . ديال اخلدمة دياهلم، مثال العربات إىل غري ذلك

هي  %36السابقة بدأت وكان واحد العمل، تبني بأن يا اهلل 
وبالتايل . ة من الرخص، ألن كاين خطوط غري مرحبةاللي مستعمل

غنمشيو من منطق اخلط إىل منطق الدوار أو اجلماعة، ألن اخلط 
ما ميكنش ما بني دوار يكون مربح، غنمشيو ملنطق ديال احلزمة، 
أنه ليسمح ألن الناس كيجيوا لألسواق وال كيجيوا للمركز ديال 

كز الفالحية، فبالتايل اجلماعة وال كيبغيوا ميشيوا عند  املرا 
غنمشيو يف املنظومة ديال شبكة متكاملة وليس باملنطق ديال 
اخلط، وهاد الشي اللي جالسني كنشتغلو عليه، وإن شاء اهلل 

 . قريبا غتكون نتائج يف هذا االجتاه
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب لفريق األصالة واملعاصرة
 :النائب السيد رحو الهيلع

ولكن يف . شكرا على هاد التدخل ديالكم السيد الوزير
انتظار هاد اخلطافة وال هاد أصحاب البيكوبات، مها تيقدموا 
خدمة دبا ما نقولوش، ولكن شكون اللي دبا، راه اجلدارمية مها 

 .اللي اصحاب احلال، شي حل بعدا يف انتظار تكون، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .ة النائبةشكرا، التعقيب للفريق احلركي، السيد
 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل

 شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير على املقاربة النظرية اللي تفضلتوا هبا 
اليوم وكتعرتفوا بأنكم قروي، وقلتوا بأن العامل القروي مهم وأن 

معقد صحيح  . النقل بالعامل القروي مهم، ولكنه مشكل معقد
ي نديرو؟ الناس خصهم ميشيوا السيد الوزير، ولكن اليوم ك

 861يتسوقوا مرة يف السيمانة، مرة يف األسبوع، وكريكبوا يف 
، باش اللي غادي ببهيمات يبيعهم 31وأكثر من  36أكثر من 

يوصل يف الوقت واللي غادي يتقدا يصيب السلعة باقة موجودة، 
ولكن كتكون محلة شديدة ديال رجال الدرك، وحنا مع املدونة، 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

15 

دونة اللي كاينة اليوم ما صاحلاش للعامل القروي، ألن ولكن امل
منني كيطبق الدركي املدونة كيبقاوا لنا الناس السيد الوزير 
مالوحني يف السوق، ما عندمهش فني يوليوا، العياالت الكبار، 

كيلو د الطحني باش   36املسنني، كتشري خنيشة د الفاخر وال 
نطبقو القانون، ولكن فينا  تدوز سيمانة كتبقى مالوحة متا، مزيان

هو البديل، فينا هو البديل؟ العامل القروي تعمش لسنوات  
 . السيد الرئيس، واليوم بغينا حقنا يف النقل املدرسي

السيد الوزير، وانتوما من املنطقة اللي كنتشرف باش  
كنمثلها وعشتوا معانا هاد املشاكل كلها، مرات وأحيانا كثرية  

يد الوزير، كنمشي للجماعة اللي كنرتأس السيد الرئيس والس
        ونويل والناس باقني واقفني يف الطريق كيتسناوا املركوب، 

هاد الناس راه خصهم ميشيوا للمحكمة، خصهم . ما كاينش
ميشيوا لسبيطار، خصهم ميشيوا يقضيوا املصاحل دياهلم يف 

 وا فاش غادي يركبوا؟ اليوم خصنا حلول موضوعيةيالعمالة، إ
ومستعجلة يف العامل القروي، واليوم العامل القروي اوالدو وصلوا 
وولوا وزراء حبالكم وولوا نواب حبايل، ما بقى لناش شي عذر، 
ودرنا دستور كينص على املساواة، إوا املساواة هي بني املدينة 

ما كنطلبوش شي حاجة، احللول املوضوعية . والبادية السيد الوزير
األسبوعية، كاينة إشكالية، اليوم كاينة  وخاصة هنار األسواق

ملفات، واإلقليم اللي كتنتمي ليه وكننتمي ليه أنا السيد الوزير، 
، 8661ألف طلب ما تفتحاتش من  86كاينة أكثر من 

عام هادي، اهلل جيازيك خبري، بغينا حقنا يف  31معقول؟ راه 
 . احلياة

 
 :السيد رئيس الجلسة

 .قيب السيد الوزيرالتع ،شكرا السيدة النائبة
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

أنا ما ميكن يل إال نشاطرك الرأي حول  بطبيعة احلال
األمهية وحول احلاجة وحول اإلحلاحية وحول الضرورة، ولكن هاد 

الشي اللي قلت راه ماشي نظري، ألن بديناه، دبا النقل املدرسي 
نا وبني وزارة الداخلية  والسياحي واملستخدمني واللجنة ما بين

 . كنشتغلو على هاد املوضوع هذا
، ألن امللف يرتاكم منذ عشر 8661مث أشرت بأنه من 

االعتبار األول : سنوات، العتبارين أساسيني باش نكونو صرحاء
 %36، مبعىن %10أنه يا اهلل من الرخص اللي تعطات قلت 

لعامل القروي اللي تستعمل، اتضح بأهنا املقاربة ديال النقل يف ا
جيب أن ختتلف، إذا كانت املقاربة ما بني املدن جيب أن يكون 
عرب اخلطوط، وإن كانت تا هادي راه كنراجعها، ألن الناس 
مشاوا للخطوط املرحبة وخالوا اخلطوط الغري مرحبة، مبعىن يف 

وال  8املستقبل غتكون حزمة، اللي بغى يدير النقل غيبدا ياخذ 
يزيد عليه خط غري مربح، باش ميكن يوقع د اخلطوط مرحبة و  1

أضف إىل ذلك وهو أنه يعين أعطينا . واحد النوع من التوازن
فإذن حنا كنشتغلو على هاد . فقط خط ما اعطيناش شبكة

 . املوضوع
ميكن يل نضيف لكم بأنه مجيع األقاليم من هنا لنهاية 

امل السنة غتعطى لنا اخلريطة ديال احلاجيات ديال النقل يف الع
ويف انتظار هاد الشيء، أنا قلت لكم اآلن التوجه هو . القروي

الرتخيص، ألن الالئحة موجودة عند السلطات د الناس اللي  
كيخدموا، الرتخيص هلادو، ولكن بشرط ميشيوا للعامل القروي، 
باش ما يوقعش صراع ما بينهم وما بني احلافالت الكبار وما بني 

 . ا بني املدن، للعامل القروياملدن، مبعىن ما يكونش نقل م
املسألة الثانية، وهو هاد الشيء كنا كنقومو به ملا كنت 
برملاين، وهادي دعوة أن اإلخوان ديال الدرك امللكي يتفهمون، 
هنار األسواق خيففون، كنظن خصنا نرجعوه، عالش؟ ألنه يف 
انتظار اإلصالح ال بد أن يكون نوع من السماح، وإال هذا 

ولكن هذا .  خصو يركب، ال بد من نوع من السماحاملواطن فني
السماح جيب أن يكون يف حدود معينة، ما ميكنش معمر 
الطونوبيال ومعمرها الفوق والناس، فإذن ال بد واحد إذا كان 
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وأنا  . السماح أن يكون مساحا يعين مسموحا به إن صح التعبري
ك امللكي راه كنعتقد هذا هو التوجه، وميكننا إيال تعاوننا مع الدر 

ميكننا نلقاو مقاربة، يف انتظار تعطى هاد الرتاخيص ديال الناس 
 .اللي كينتظروا، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

كما نقرتح ضم سؤالني يتعلقان . شكرا للسيد الوزير
بفاجعة املمر السككي بنب جرير، السؤال األول لفريق العدالة 

 .ال، شكراوالتنمية، فليتفضل أحد النواب لطرح السؤ 
 :النائب السيد محاد لشكر

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، 
 ن،يإخواني وأخواتي النواب والنائبات الاحترم

أصبحت حوادث القطار تثري الرأي العام الوطين ألهنا 
ختلف عددا مقدرا من الضحايا واحلاالت االجتماعية، وذلك 

روسة على خطوط السكك، خاصة بسبب وجود ممرات غري حم
ومن دوافع طرح هذا السؤال حادث بن جرير . يف العامل القروي

 . املأساوي، حيث صدم قطار سيارة لنقل أطفال املدارس
ونظرا ملا ختلفه هذه احلوادث عموما من خسائر جسيمة 
يف األرواح واملمتلكات وضياع ملصاحل املسافرين، فإننا نسائلكم 

ا هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا حلماية املمرات، م: السيد الوزير
 .اليت أصبحت تشكل بؤرا للموت؟ وشكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين، أعتذر مها أربعة أسئلة يف نفس املوضوع، 
للفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد النواب أو إحدى النائبات، 

 .شكرا
 :النائبة السيدة السعدية الباهي

 يس،السيد الرئ
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات، السادة النواب،
فاجعة بن جرير اليت هزت الرأي العام احمللي والوطين 
وأدمت القلوب، اغتيلت فيها براءة مخسة أطفال، ويعاين ستة 
عشر آخرون من خملفات هذه احلادثة املروعة، أمهات ثكلى 

داعيات وآباء مكلومني، واألسر اآلن تتحمل العبء الثقيل لت
 . الكارثة

نسائلكم، السيد الوزير، عن عدد النقط السوداء 
باملمرات الغري حمروسة باملدار احلضري والقروي، مع توسع املدن، 
التابعة لوزارة قائمة بذاهتا وللمكتب الوطين للسكك احلديدية، 
عن وسائل النقل التابعة لوزارة قائمة بذاهتا وصية عليها 

حلديث عن حرب الطرق بأية آليات، بأي ومؤسساهتا املسئولة؟ ا
 األذرع تواجهوهنا؟

ما هي اإلجراءات االستعجالية اليت : السيد الوزير
ستتخذوهنا على ضوء الكارثة املروعة اليت تكررت أكثر من 
مرات، ليس فقط مع النقل املدرسي، مع الراجلني، مع عامة 

 .الناس، مع كل املواطنني؟شكرا السيد الوزير
 :يس الجلسةالسيد رئ

السؤال الثالث لفريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل 
 .أحد النواب لوضع السؤال

 :النائب السيد حايد العكرود
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الوزير، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
كما تعلمون ويعلم اجلميع أن حادثة السري وقعت 

بإحدى مقاطع السكة احلديدية، واليت سقط فيها بالرحامنة 
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مخسة قتلى وستة عشر جرحيا جراء اصطدام قطار حبافلة للنقل 
ونظرا هلول هذه احلادثة، أطلب منكم وبكل إحلاح . املدرسي

حتديد املسؤولية عن هذه احلادثة، والعمل على جعل هذه 
ل، املقاطع حمروسة، حىت ال تقع مثل هذه احلادثة يف املستقب

 .حفاظا على أرواح األبرياء
  336السيد الوزير، ليكن يف علمكم أن ما يزيد عن 

كلم ما بني وادي أم الربيع وواد تانسيفت كلها هي بدون حراسة 
السيد الوزير  . إال مقطعني، هذا يشكل خطر على الساكنة

كتعرف املغرب، وباألخص الرحامنة كلها فاّلحة وكسابة، كيتم 
ديال   ضو لعر  ديال 36ديال الغنم وال  366الفالح جايب 

البقر، كيجي ما كاين حارس ال والو كيدوز كتمشي له ديك 
. د الغنم وال د البقر، كيقطع واحد املوتور وكيقتل واحد 366

نطلبو من السيد الوزير واحلكومة املوقرة تدير شي حل للناس  ناح
ديال الغنم   366اللي كيضيعوا، شي تعويض، كتمشي له 

ديال البقر، كتمشي األرواح أحسن كاع من  366ي له كتمش
دوك، شي تعويض، ماشي يكون اللي ضربو تيقول له ضربك 

train صايف ضربك ،train السيد الوزير، مع هاد  .اهلل يعاون
احلكومة املوقرة كنطلبوها تدير شي حل هلاد احلادثة، وشكرا 

 . السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

لرابع للفريق احلركي، فليتفضل أحد السؤال ا. شكرا
 .النواب لوضع السؤال

 
 :النائب السيد محاد السياو

 . بسم اهلل الرحان الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 اإلخوة واألخوات، 

 الحضور الكريم،
كما يف علم السيد الوزير، املمرات اليت أغلقت مبدينة 

مع اجمللس البلدي كانت سلبية  القصر الكبري باالتفاقيات املربمة
 .مائة يف املائة على هذه املدينة

مبدينة القصر الكبري تدار واحد : اقتصاديا السؤال
املشروع د السكة احلديدية، كان سليب اقتصاديا وجتاريا على هذه 

 . املدينة، أما األرواح فحدث وال حرج
وادث السيد الوزير، مؤخرا هاذي إيال غنتكلمو على احل

بعة شهور وقعت حادثة يف أوالد مجيل ضواحي القصر الكبري ر أ
د الناس منهم واحد العريس، تعشينا يف العرس  0مشات فيها 

ال تتكلم . ديالو وعاودنا غدا مشوا الناس تعشوا يف اجلنازة ديالو
هاذي ...قراءةال الصحف وال اإلعالم وال حىت شي جهة، حىت 

 . ربعة شهورأ
اللي  حليالسحقوقي أسامة هم مع كذلك السيد الوزير

فرباير مسكني،  86تقطعوا لو جوج د الرجلني ديالو يف احلركة د 
راه مرمي، بغينا غري شي التفاتة من سيادتكم، حلد اآلن حىت 

بغينا هاذ السكة احلديدية اللي كتدخل بواحد . شي حاجة
السرعة يف وسط املدينة د القصر الكبري، أنا كنآزر الرأي ديايل  

كة شعبية مع اإلخوان يف بن جرير، ولكن ما ننساوشي أن كحر 
هاذ . هؤالء الناس كذلك حىت مها كيعانيوا من هاذ القطار

املديرية العامة للسكة احلديدة اهلل جيازيكم خبري خصكم تعاودوا 
النظر يف الشأن دياهلا وجتيوا لعندنا للقصر الكبري تشوفوا هاذ 

 . املشكل
جي القطار، القطار ديال أكثر من هذا، احملطة كي

الرباط وديال طنجة، اللي تأخر شوية بغا يدي القطار ديال 
طنجة ما كيوصلش، عندو مشكل، ما أن يستنا باش يدوز هذا 

 .كيكون اآلخر مشى، وشكرا السيد الوزير واحلضور الكرمي
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا
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 :والنقلالسيد معزيز رباح وزير التجهيز 
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
قراءة الفاحتة عنوان على عزائنا اجلماعي للعائالت 
املكلومة واملتضررة من هاذ احلادث، ولكن هاذي مناسبة أيضا 

أوال، البلد ديالنا يف جوج ديال القطاعات  . للـتأمل وللصراحة
اح، القطاع األول ديال األرو  0166كتضيع فيها ما يقارب من 

وهو القطاع ديال النقل، وأنا غنتكلم على السكك احلديدية، 
والقطاع الثاين هو قطاع ديال األشغال العمومية، كان مؤمتر 

 8666مؤخرا حول السالمة يف جمال األشغال العمومية حوايل 
 . اللي كيمشيوا سنويا

يف موضوع السكك احلديدية كيمشيوا سنويا، إمنا هاذ 
ثة ماشي اليوم، باش غنعطيكم اإلحصائيات، سنويا  احلاد

فيهم، وهاذي احملاضر  36واحد كيتوفاو،  366كيمشيوا 
 . الرمسية، حاالت انتحار، غري باش كنعطيو املعطيات

  بطبيعة احلال السالمة الطرقية أو السالمة ديال النقل 
ويف هاذ . ما مرتبطاش فقط بالتجهيزات، حنا اعطينا إحصائيات

دث الذي حصل غادي نكون، باش نكونو صرحاء، ملا درنا احلا
واحد البحث يف بداية مارس يف واحد العدد ديال املدن، مشينا  
كنشوفو مدى احرتام الناس لعالمة قف، واألمور تكون واضحة، 

ال حيرتمون عالمة قف، فشنو غنديرو فكل عالمة قف  03%
غري باش ؟  barrièreنديرو بوليسي، نديرو جدارمي، نديرو 

 . األمر يكون واضح
يف هذا املوضوع ديال السكك احلديدية أنا متفق 
معكم، بطبيعة احلال األحداث راها بينت، اآلن راه كاين حبث  
كيقوم به القضاء حول هذا املوضوع، كاين يف البالد ديالنا 

حمروس  11، منها 306ممر سطحي،  306: املمرات السطحية
لم على احلصيلة يعين اللي اآلن غري حمروسة، أنا كنتك 330و

 31غري حمروسة،  330، يعين 8638داخلني عليها مجاعيا يف 

فقط بغيت نأكد أنه كانت . ممر خاص 30ممر للراجلني مث 
   برامج، يف الربامج السابقة كان يا اهلل قادين من الناحية املالية، 

كيتدار   يا اهلل قادين، وكتعرفوا بأن هاذ الشي عاود تاين مرة أخرى
بشراكة مع اجلماعات احمللية، ألن واحد العدد منهم داخلني 

ممر سنويا، إذن  31داخل اجلماعات، يا اهلل كنقدو نديرو 
سنة باش نساليو هاذ  86إيال بغينا نديرو راه خصنا  366
ممر سنويا، الكلفة ديال  86يف املرحلة األخرية وصلنا ل . الشي
 066كاملة تصل إىل حوايل   ممر باش ميكننا حنيدوها 86هاذ 

مليون ديال الدرهم، مبعىن أنه فعال  066مليون ديال الدرهم، 
ملي حتملنا املسؤولية أهم امللفات اللي كننكبو عليها بعد حتسني 

إىل غري ذلك هي  TGVالنقل السككي واملوضوع ديال 
بطبيعة احلال األقدار . اجلودة والسالمة، وكانت عدة اجتماعات

باش نعجلو، وحنا اآلن  يعين اهلل يرمحهم، ولكن مناسبة  ديال اهلل
كنقلبو منني جنيبو متويل إضايف، ميكن يؤثر على بعض املشاريع، 
اللي ميكننا نأجلوها ألن األرواح أعز من، فيمكنها تؤثر، وحنا 
اآلن كنشتغلو على هاد الشي، باش ميكننا مجيع املمرات نردوها 

لي غنديرو فيها إلكرتونية، وغنعجلو حمروسة، مبا فيها املمرات ال
بالعملية ديال املمرات اللي ميكن هلا ما تبقاش ممرات سككية، 
فهذا راه كنشتغلو عليه مع املديرية وكان عندنا اجتماعات مؤخرا 
حول هذا امللف، ولذلك هاد الشي فيه تضافر اجلهود، هاد 

مثل  املوضوع ديال السالمة ميكن يل نأكد لكم حنن اآلن جنتهد
بعض الدول أهنا خلقت وكاالت فيما يتعلق بسالمة وأمن النقل 

فإذن حنا اآلن كنفكرو يف الصيغة باش تكون عندنا . بصفة عامة
واحد الوكالة قوية بإمكانيات قوية يعين باش ميكنها تعاجل، ألن 

، بال ما نتكلم 3166إىل  3166القضية تتعلق كما قلنا ب 
ألف  366ة، إىل حوايل آالف جريح جروح خطري  36على 

جريح جروح خفيفة، رغم اإلمكانيات، اإلحصائيات ملي  
عوامل بشرية، لكن على أية حال هي مسؤوليتنا  %26كتقول 
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حنا يف احلكومة ومسؤوليتنا مجيعا باش نقومو بدور يف هذا 
 .اجملال، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .يةالتعقيب لفريق العدالة والتنم ،شكرا السيد الوزير

 :معبد اللطيف رشيدالسيد النائب 
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

السيد الوزير احملرتم، إننا يف حزب العدالة والتنمية عند 
طرحنا ملشكل املمرات الغري حمروسة إمنا عربنا عن استنكار الرأي 
العام الوطين لوجود مثل هذه املمرات اليت طاملا أودت حبياة كثري 

يف الوسط القروي السيد الوزير، وما من املواطنني، خصوصا 
أدراك الوسط القروي، الذي يعاين من كثري من التهميش، هذه 
املمرات اليت أصبحت تشكل بؤرا حقيقية للموت، ولنثري كذلك 
مسؤولية املكتب الوطين للسكك احلديدية عن ازهاق كل هذه 

ممر غري حمروس؟  366وكذلك السيد الوزير ما معىن . األرواح
 . بوابة مفتوحة على املوت 366 أن هناك مبعىن

السيد الوزير، إنه يف مثل هذا اليوم من األسبوع املاضي، 
اهتز الرأي العام الوطين حلادثة بن جرير اليت ذهب ضحيتها 

وغري بعيد من هذا التاريخ، وبالظبط . جمموعة من فلذات أكبادنا
ذهب  فرباير، عاش إقليم النواصر حادثة مفجعة كذلك 60يوم 

ضحيتها من ذهب ضحيتها، ومت توقيف القطار من طرف 
املواطنني احتجاجا على احلادثة ملدة أربع ساعات، ترتب عنها 

رحلة ديال القطار، ترتب عنها ضياع مصاحل  88تأخر 
واليوم، اليوم السيد . املسافرين، وخصوصا ضياع الرحالت الدورية

جعة مماثلة، حيث الوزير، استيقظت ساكنة إقليم خريبكة على فا
 . ذهب ضحيتها شاب يف مقتبل العمر

لذا السيد الوزير، حنا نطالبكم بالتدخل الفوري من 
أجل حل هذا املشكل، وذلك بإقامة حواجز حىت تصبح هذه 

 .املمرات حمروسة، والسالم عليكم ورمحة اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للفريق االشرتاكي ،شكرا للسيد النائب
 :ئبة السيدة السعدية الباهيالنا

شكرا للسيد الوزير على التوضيحات ديالكم وشكرا 
على األرقام اللي اعطيتونا، ولكن حنا كنقولو لكم هنا هاذ 

اللي انتحروا، ألن اللي انتحروا  366األطفال ما داخلينش يف 
حنا كنطرحو التساؤالت . خصنا تطرحو التساؤل عالش انتحروا

ممر اللي غري حمروس، فينا هي  366 هنا عالش عندنا هاد
مليون  066امليزانية اللي غادي ممكن أهنا يتعاجل هبا املشكل؟ 

ذكرتوها السيد الوزير، بشحال تقريبا كتقرب للميزانية ديال 
TGV وحنا كلنا كنطمحو أن يكون عندنا ؟TGV ولكن ،

هذا هاد املشاكل اللي عندنا أصال يف البنية  TGVهاد 
الطرق والبنية التحتية ديال السكك احلديدية والبنية  التحتية ديال

وال   TGVالتحتية ديال التجهيزات كلها، واش حنا حمتاجني
 .حمتاجني بأننا ندعمو هاد البنية أصال؟

السيد الوزير، ما جاوبتوناش هنائيا على خمططكم 
السرتجاع األمن بالنسبة هلذه الساكنة اللي كتعيش قرب هاذ 

 . املمرات
سبة لثقة املواطنني بالنقل املدرسي، كان من املفروض بالن

أن وزير التعليم يكون معنا حىت هو هنا اليوم باش يعطينا اجلواب 
على عالقته مع التعليم اخلصوصي ومع التجهيزات واملعاناة ديال 

 . التعليم اخلصوصي للساكنة واملستفيدين منه
ا أيضا، ما هي حدود املدة الزمنية اللي ميكن فيه

للمكتب الوطين للسكك احلديدية يغطي هاد النقط السوداء 
بالتجهيزات الضرورية وتأمني سالمة املواطنني، وضمان انسياب 
حركة املرور داخل املدن وخارجها، يف ظل طبعا توسع حركة 
النقل السككي وارتفاع سرعة القطارات وتوسع اجملاالت احلضرية 

ناطر فوق اخلطوط اللي زحفت على هاد السكك؟ مشروع الق
السككية وحتت منها إمتا غادي يكون ويف أمشن أفق اللي غادي 

 يكون؟
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 :السيد رئيس الجلسة
 . التعقيب لفريق التجمع الوطين لألحرار ،شكرا للسيدة النائبة

 :النائب السيد أحاد العجيلي
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب الاحترمون، 
لسيد الوزير، ولكن السيد الوزير ال بد أن أؤكد شكرا ا

مرة أخرى على أن األمر يتعلق بكارثة حقيقية، فكل سنة القطار 
يقتل عشرات األبرياء ال لشيء إال القدر الذي قادهم للمرور 

املهم اليوم هو ليس إغالق املمرات، ولكن . عرب ممر غري حمروس
نون من الذهاب وضع حراسة هلذه املمرات حىت يتمكن املواط

 . واإلياب بدون مشاكل
أما حادثة بن جرير فما هي إال منوذج ملا تعرفه بالدنا 

وسأعطيكم السيد الوزير مثاال . من وقت آلخر من احلوادث
على إقليم اليوسفية، هناك توجد قنطرة بقلب املدينة، يف وقت 
تساقط األمطار تنقطع هذه القنطرة على الساكنة كليا، ونريد 

 .ذه املعضلة السيد الوزير، وشكراحل ه
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للفريق احلركي، تفضلي السيدة النائبة. شكرا
 :النائبة السيدة فاطاة الضعيف

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم، شكرا أنكم كمسئول سياسي بادرمت 
 إىل قول أننا هاد املسائل أصبحت كثرية وأصبحت تطرح علينا

إهنا فعال حلظة باش نديرو . إشكاالت متعددة وحلظة للتأمل
 . واحد التقييم ملا حيصل يف هذا اجملال السيد الوزير

السيد الوزير، احلادثة األخرية كما تعلمون جرت يف 
واحد املنطقة اللي هي يف النواحي ديال بن جرير، ولكن هادي 

. يومياغري اللي تغطت إعالميا، ومثل هاد احلوادث تتكون 

والسيد الوزير تنتمون للعامل القروي، والبادية كاملة راه فيها طرق 
غري مسيجة، يف أغلب األحيان كيكونوا أرواح بالنسبة 

 . للحيوانات وبالنسبة للعديد من األشياء وما كتوصلش
من هذا املنطلق السيد الوزير، كنشوفو كفريق حركي أنه 

ملكة، كذلك التعجيل جيب إحصاء النقط السوداء يف ربوع امل
ببناء املنشآت الفنية على النقط السوداء اليت تسببت يف حوادث 
السري، كذلك تعميم احلراسة على مجيع املمرات، وإعادة النظر 

السيد . السيد الوزير يف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري
كيهدروا غري على الطريق   les spotsالوزير كنشوفوا يف 

 .والكاميو وكذا، جيب إعادة النظر راهواملوطور 
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة، شكرا
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

على أية حال، أنا كنتمىن نبقاو يف حدود حتمل 
اللجنة الوطنية حلوادث السري مرتبطة بالسري يف الطرق، . املسؤولية
التوجه اآلن ملا جينا قلنا غتتكلم بكل ما يتعلق بسالمة وبالتايل 

النقل األرضي، مبا فيه النقل السككي والنقل ديال الطرق، ولكن 
هذا راه كنوجدو الدراسة باش ميكننا نديرو مثل واحد العدد 
ديال الدول، يعين غتكون وكالة ديال التقنني وديال السالمة 

 . ديال النقل
بدأ البحث فيه  TGVوع املسألة الثانية، موض

قبل االنتخابات، ومت اإلمضاء على  8668بالدراسات يف 
، وزارة املالية شكون كان فيها؟ باش ما 8660التوجه العام يف 

واللي كيمضي  ،TGVجنيوش اليوم ونبقاو نتذاكرو على 
االتفاقيات املالية هي وزارة املالية، باش األمر يكون واضح، 

وحنا . يف حدود ديال حتمل املسؤولية ولذلك حنا بغينا نبقاو
باش نعرفو االلتزام ديالنا كناس ديال الدولة، كرجاالت ديال 
الدولة، كان عند بعض اإلخوان ديالنا مواقف، ميكن يكون 
عندك موقف ملا كيكون األمر عبارة عن مشروع قانون، مشروع 
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برنامج، مشروع كذا، لكن عندما تصادق األمة وعندما تصوت 
يصبح ملزما للجميع، وإذن ماشي البارح هكا واليوم هكا،  األمة

فتيخصنا أن نتحمل املسؤولية ديالنا كاملة، راه الوثائق موجودة 
واالتفاقيات موجودة من أمضى عليها، ماشي اليوم ألننا انتقلنا 
إىل موقع املعارضة نبحث عن وسيلة ملعارضة شيء كنا حنن وراءه 

اته، فلذلك ال بد أن يكون هذا األمر وأمضينا على وثائقه والتزام
 . فيه نوع من الوضوح

وليس أيضا وفاة أبنائنا حلظة تارخيية لتصفية احلسابات، 
اليوم تيخصنا نتكلمو على هاذ القضية ديال الوفيات بكامل 
اجلرأة، حنا قلنا نتحمل املسؤولية، وما جيناش قلنا بأن خلوا لنا 

وبدينا كنبكيو، نتحمل ممر غري حمروس وخلوا لنا كذا  366
 . ممر غري حمروس، ألننا يف احلكومة 366املسؤولية ملقاربة 

ولذلك أنا أمتىن، حنن مطالبون اليوم مع اللحظة 
الدستورية ملقاربة هذه املواضيع أن نرتفع إىل نقاش عنوانه 

 .املسؤولية مع احملاسبة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين حول استغالل ننتقل إىل . شكرا السيد الوزير
مقالع الرمال واألحجار، لفريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل أحد 

 .النواب لوضع السؤال
 :النائب السيد بومعزة الركبي

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
. سؤايل هو حول استغالل مقالع الرمال واألحجار

ال واألحجار دورا فعاال يف حتريك وترية يلعب قطاع مقالع الرم
النشاط االجتماعي واالقتصادي على املستويني الوطين واحمللي، 

غري . وأصبح هذا القطاع حيظى باهتمام العديد من املستثمرين
أن املالحظ يف هذا الباب هو االستغالل العشوائي للرصيد 

اطر العقاري اليت تفتح عليه هذه املقالع، دون احرتام املس
الشيء الذي يقتضي إعادة النظر يف . القانونية والشروط البيئية

القوانني املؤطرة هلذا القطاع ومدى تطبيقها، حىت يتسىن استغالل 
هذه املقالع بشكل يضمن استدامتها البيئية من جهة، وتطوير 

 . املوارد املالية العمومية واحمللية املتأتية منها من جهة ثانية
لسيد الوزير، عن اإلجراءات االستعجالية هلذا نسائلكم ا

الواجب اختاذها هبذا الباب، وإننا نأمل منكم أن تقننوا هذا 
القطاع وتسهروا عليه لكي خترج قوانني جديدة حيز التنفيذ؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 لسيدات والسادة النواب الاحترمون،ا
باملناسبة . أشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال

أذكر أنه اللجنة املختصة بالقطاع ديالنا بدأنا مناقشات حول 
موضوع اقتصاد الريع، وبطلب من عدد من الفرق واستجابة 
فورية من الوزارة، وكانت اللحظة األوىل متت قبل أسبوع، وإن 

خالل هذا األسبوع غتكون اللحظة الثانية للمناقشة  شاء اهلل
 . ولعرض أوال ما هو حاصل

من الطبيعي اليوم ثروة كبرية جدا هي الثروة ديال 
املقالع، هي يف احلقيقة املقالع، ماشي فقط مقالع الرمال، ألنه 
هي مقالع، كنز كبري، فيه الرمال، فيه األحجار، فيه الرخام، فيه 

l’argile طني، فيه، فمعىن ثروة حقيقية متلكها بالدنا، ديال ال
حبانا اهلل هبا، وميكن إن شاء اهلل أن تستثمرها يف االقتصاد، 

 . وخاصة مع األوراش الوطنية الكربى اللي بدات كتطلب اآلن
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أن : فقط باغي نعطي بعض اإلحصائيات واألرقام
فوق عقارات  %33من املقالع هي يف عقارات خاصة  12%

للملك  %33للجماعات الساللية،  %31لك املائي، تابعة للم
 .ملك خاص للدولة، إىل غري ذلك %63الغابوي، 

عالش بغيت نعطي هاد األرقام؟ باش نبني بأنه التوجه 
اللي ماشيني فيه أن هذا االقتصاد سيصبح مفتوحا أمام مجيع 
املغاربة اللذين يريدون أن يستثمروا، هذا التوجه األول، هذا حبال 

واحد عندو األرض باغي يفلحها، إذن عندو احلجر باغي شي 
يستغلو، إذن هذا األمر األول، مبعىن ما يبقاش حكر على اللي 
عندو اإلمكانية يوصل لإلدارة، اإلدارة ستصبح مفتوحة يف إطار 

 . دفرت التحمالت والقانون
األمر الثاين وهو تقنني هذا القطاع، تقنينه تقنينا بيئيا، 

قوانني سابقة واآلن غنضيفوها، مبعىن الذي يضر ولذلك كاين 
بالبيئة والصحة ممنوع، اهلل غالب، اللي عندو واحد املقلع جا 
وسط السكان ومث سيضر بالفرشة املائية سيكون ممنوعا، وبالتايل 
يطلب يف امللف ما يسمى بالدراسة البيئية، مبعىن اللي كتقول، 

هم باش كيقولوا لنا راه بطبيعة احلال كاينني خرباء كنعتمدو علي
 . غري مضر بالصحة وال بالبيئة

أن يؤدي الواجب للدولة، اإلحصائيات  : املسألة الثالثة
كتقول نصف هذه املقالع ال تؤدي للدولة، وهذا كنز كبري، 

باإلضافة لألداء . وخاصة أن أغلب املقالع اآلن تضر بالطرق
لع ستساهم يف للدولة، غنضيفو يف القانون اجلديد أن هذه املقا

إصالح الطرق، سنبحث عن الصيغة القانونية إن شاء اهلل يف 
 .املستقبل القريب

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب لفريق التقدم الدميقراطي. شكرا

 :النائب السيد فؤاد حجير
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير، أكدمت بالفعل أن قطاع املقالع يبقى 
الريع، وأنا أريد أن أؤكد السيد الوزير  واجهة من واجهات اقتصاد

أنه فيما خيص امللك العام املائي، وكنتكلم اآلن على إقليم 
خنيفرة اللي يف واد سرو كاين جمموعة من املقالع اللي اليوم  
كيستغلوها ربعة ديال الناس، واليوم يف سابقة خطرية مع وكالة 

البيئة   ديال احلوض املائي، ويف ما خيص دراسة اآلثار على
كنوجدو بأن هاذ الدراسات كتنص بأن هاد الناس ما يستغلوش 

ألف مرت مكعب من هاد  86ألف حىت ل  32أكثر من 
املقالع، يف حني أن يف الدراسة املالية ديال املشروع تؤكد أن باش 

ديال هاد الشركات خصو على األقل  le point mortيكون
اهلل باش  ألف مرت مكعب يا 16حىت ل  06يستغل واحد 

يعين أنا كنظن بأن كاين . يغطي املصاريف ديال االستثمار ديالو
خرق سافر للقانون وكاين تواطؤ، وكنشوفو هاد الشيء بالعني 
اجملردة، كنشوفو العالقات اللي كينسجوها هاد الناس ديال 

 . املديرية ديال وكالة احلوض املائي مع هاد املستغلني
و أن خص الضرب بقوة على نؤكد ،وكنبغيو السيد الوزير

أيدي هاذ املتالعبني، ألن كاين خرق سافر للقانون، أنا ال يعقل 
ألف مرت  32بأن دراسة د اآلثار على البيئة كتعطي للمستغل 

ألف مرت مكعب،  166مكعب، بينما اليوم كيستغلوا أكثر من 
 16واجلماعات احمللية متضررة، يف حني أن املستغل كيخلص 

ألف درهم للجماعة احمللية، يف حني أن  366 ألف درهم وال
 . خصو خيلص ما يزيد على مليون ونصف مليون درهم، وهذا

 
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب ببضع ثواين السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

شكرا السيد النائب، لكن نبغي نوضح أن املراقبة بقدر 
تساهل مع الرتخيص، ألن هذا هو التوجه ديال االقتصاد ما سن

أن الرخص خصها تكون ميسرة ما يتعدبوش فيها املغاربة 
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والشركات، بقدر ما سنكون صارمني يف املراقبة، املراقبة البيئية 
 marchéوبالتايل، غادي نديرو ما يسمى ب. واملراقبة املالية

cadre  مع واحد العدد ديالles topographes  وخا
يديكالري هو اللي بغا يديكالري، وخا يقول غنمشيو حنا لعني 
    املكان حبال اللي كتدير الضرائب وغنعاودو نعربو وسيؤدي 

فإذن هذا التوجه حنا ماشيني فيه، أضف إىل ذلك على . ما عليه
أنه اآلن بغينا نشجعو، كاين آراء خمتلفة، كيقول الرملة ديال 

صاحلاش، واش تضر بالبيئة؟ اآلن   البحر واش صاحلة وال ما
كانت دراسات جاهزة، سنثمن هذه الدراسات، وغنحددو فني  
كاين املقالع الرملية يعين داخل البحر اللي غتكون جمال ديال 
طلب عروض مفتوحة ملن يريد أن يستثمر يف هذا اجملال، ولكن 

 .مع املراقبة البيئية واملالية
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين حول احتجاز بعض البواخر ومنر ل. شكرا
التابعة لشركة كوماريت، لفريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال، السيدة النائبة
 :النائبة السيدة رشيدة إساامعيلي

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 
 السادة الوزراء،

 ،نيأخواتي إخواني النواب الاحترم
لقد سبق للسلطات الفرنسية أن حجزت بعض البواخر 
التابعة لشركة كوماريت، فضال عن جمموعة من البحارة، مبيناء 
سيت الفرنسي، لعدم أدائها ملستحقات وفواتري تراكمت عليها  
كديون، فيما تتوقع مصادر مهمة بأن توقف مالحة الشركة 

خالل هذه سينعكس سلبا على عملية عبور املهاجرين املغاربة 
ما هي مقاربة احلكومة حلل : لذلك نسائلكم السيد الوزير. السنة

إشكالية أزمة احتجاز هاته البواخر، وهل من تنسيق مع 
 .السلطات الفرنسية الحتواء هذا امللف؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل
 السيد الرئيس،

 ر،السيد الوزي
 السيدات والسادة النواب،

األخت النائبة احملرتمة كنشكرك على طرح هذا السؤال، 
 . لكن هذا كيحتاج أكثر من الوقت، ولكن ما كاين باس
 : اشتغلنا على ثالثة ديال احملاور، اآلن كنشتغلو

، أن هذا القطاع منذ  الاحور األول واألساسي
 8.1، 8663يف د املليار  8كوماناف ملي دّخلت فيها الدولة 

مليار، باش ميكن هلا حتييها وهذا القطاع غادي يرتاجع، رغم أنه 
وبالتايل اآلن كاين دراسة اسرتاتيجية لتقوية . دخل فيه القطاع

هذا القطاع باش حنافظو على الوجود ديال الراية املغربية واملغرب 
واآلن كاين مفاوضات حىت مع رجال . على مستوى هذا القطاع

 . كنوجدو الصيغة املناسبةاألعمال و 
خصين . هو احملاولة ديال إنقاذ هذه الشركة األمر الثاني

مليار ديال  8نقول لكم الشركة االستدانة دياهلا العامة حوايل 
الدرهم، ملي كنمشيو عند شي قطاع خاص ونتذاكرو معه  

مليون ديال  316مليار ديال الدرهم وخص  8كيشوف 
ج تشتغل حىت واحد ما كيزعم، حىت الدرهم باش ميكننا اآلن ختر 

واحد، ال بنكة وال قطاع خاص وال ميكن، ألنه اختذت قرارات 
ديال شراء كوماناف والقرار ديال إخراج النروجييني، حوايل 

ودرنا . مليار ديال الدرهم 8، زائد شراء، فوصلنا إىل 3166
لقاءات واتصاالت، وما زال عندنا أمل، كنحاولو نقلبو، ألنه 
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الدور ديال الدولة وخا قطاع خاص ال بد أهنا تشوف هاد هذا 
 .الشركات الوطنية تكون معها

وهو أننا اشتغلنا على مستوى العبور،  األمر الثالث 
فخذينا االحتياط ديالنا وخا خليناه حىت آلخر حلظة، ونقول 
لكم خاطرت شيئا ما إىل آخر حلظة، فأعطينا الرخصة إىل شركة 

ش مجيع اخلطوط، ألن هاديك اخلطوط باش إيطالية، ما اعطينا
نعطيو إشارة على أننا مع الشركة الوطنية وخا هي ما خداماش، 

-طنجة وسيت-لعل وعسى تسرتجع، أعطينا اخلط ديال سيت
 . الناظور، وإن شاء اهلل راه غيبداوا يشتغلوا

بالنسبة للبحارة فحنا كنقومو بالدور ديالنا، كنوعدوهم 
ل جديدة من الشرط األساسي أهنا تاخذ هو أنه أي شركة غتدخ

 .هاد البحارة اللي كانوا كيشتغلوا وفق احلاجيات دياهلا، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعيدة شاكر مطالسي
شكرا السيد الوزير على جوابكم، ولو أنه هو جواب  

ا غري أسبوعني على كيبقى احللول ترقيعية، باملقابل ما بقى لن
عملية العبور، وحنن أمام هاد اإلشكالية، اإلشكالية اللي هي 
املواطن املغريب يف اخلارج كيعيش واحد الظرفية صعبة ديال 
اإلقامة، عندو ضغوطات نفسية، زدنا لو هاد الضغوطات هذا، 
وكان واحد الصمت ديال احلكومة اللي ما كانشي مفهوم، وهذا 

 . لي خصكم تتحملوهاواحد املسؤولية ال
الصفقة فعال ديال بيع كوماناف منذ البداية كان فيها 
إن، وكنتمناو يتفتح واحد التحقيق اللي نزيه يف هاد اإلطار هذا؛ 
          البنود كانت غري حمرتمة، وحىت حقوق ديال املستخدم 

مستخدم  3016ما كانتشي حمرتمة، والنتيجة اشن هي؟ هي 
شهور، واللي العائلة  1واحد املدة ديال  اللي بال أجور هادي

دياهلم مشردة، املشكل د الكراء واملشكل د املاكلة واملشكل 
ديال العيال اللي كيقرا يف املدارس احلرة واملشكل ديال 

وهاد الصمت هذا واللي هو قاتل، كاين اللي . الكريديات
معتصم يف ميناء سيت، واللي كنحييهم من هذا املنرب على 

وكنتمناو وكنطلبو منكم حلول مستعجلة، ألن . د دياهلمالصمو 
 . املوقف هو مستعجل

كيبقى ما تراعاشي  GNVالتفويت للشركة اإليطالية 
فيها اليد العاملة املغربية، فكيف ستتعاملون وتواجهون ردود 
الفعل ديال هاد املستخدمني اللي كيهددوا بعدم إحبار هاد 

 . البواخر هايدا
زير، الكل يتساءل كيف متت الصفقة مع أيضا السيد الو 

هاد الشركة، وشنا مها الضمانات؟ كما أن هناك ختوفات، هاد 
الشركة اإليطالية ميكن تكون جربت احلصة ديال األسد، كاين 
ختوف بأن باش ترتفع التذاكر وحنايا اجلالية املغربية كتشكل 

ب نطال. السياحة األوىل يف املغرب وكيهمنا باش تكون مرتاحة
 .السيد الوزير بأمور استعجالية

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيدة النائبة، شكرا

 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل
إذن بغيت نعاود نؤكد، مل يكن هناك صمت، هناك 
جلنة تشتغل دائما، أسبوعيا، يوميا اتصاالت حول هذا املوضوع، 

املغاربة باش نشرحو وكانت زيارة حىت للقاء مع اإلخوان ديالنا 
هلم الوضعية، كانت استقباالت للنقابيني وللبحارة وللربابنة،  

لكن تنقول لك حنن . كاملني، واحد العمل جبار اللي قمنا به
    مليار ديال الدرهم، يعين ما كيحسبها،  8أمام وضعية ديال 

 وبالتايل فكرنا أيضا يف. ما كيقوهلا إال اللسان كما كيقولوا املغاربة
، يعين Appel d’offresاملغاربة باش يدخلوا، الصفقة كانت 

كانت طلب عروض، جاتنا شركة وحدة هي اللي مستعدة، 
واتفقنا معها على األمثنة أن ال تكون أغلى مما كانت، يعين 

 . مناسبة، غري باش نقول لكم حنن نشتغل يف هذا اإلطار
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ودو واليوم كما قلت لكم االجتاه العام أننا بغينا نعا
، يعين األسطول املغريب، le pavillon marocainنقويو 

باش يرجع يشتغل، ليس فقط على مستوى املسافرين، ولكن 
أضف إىل ذلك كما قلت . حىت على مستوى نقل البضائع

لكم، اجلانب االجتماعي نأخذه بعني االعتبار، لكن انتما 
ملعارضة  عارفني كلنا اليوم حنا يف احلكومة، األغلبية اللي يف ا

كانوا يف احلكومة وكيعرفوا القانون ماذا يفرض لكيفية التعامل مع 
مثل هذه احلاالت، كاين حدود قانونية اجتماعية ال بد أن تؤخذ 

 . بعني االعتبار
وبالتايل حنن نشتغل، وأنا والسي سهيل نواكب هذا 
املوضوع، ونتمىن أننا نلقاو شي خترجية إن شاء اهلل باش ناخذو 

 . عتبار اإلخوان ديالنا اللي كيعانيوا يف هذا املوضوع هذابعني اال
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل إىل سؤال آين آخر حول وضعية الشبكة . شكرا
الطرقية ببعض األقاليم، للفريق االستقاليل، فليتفضل أحد 

 . واضعي السؤال
 :معبد اهلل الحافظ النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
السيد الوزير، على الرغم من اجلهود املبذولة لتحسني 
والرفع من جودة الشبكة الطرقية ببالدنا، فإننا ال زلنا نعيش 
وضعية جد صعبة إن مل نقل مزرية للطرق، كما هو الشأن 

تاوريرت، سيدي قاسم، وزان، سيدي : بالنسبة لبعض األقاليم
يت تعاين ساكنتها من رداءة الطرق وصعوبة استعماهلا سليمان، ال

نتيجة تآكلها وقدمها بفعل املدة الزمنية الطويلة اليت مل ختضع 
فيها ألي صيانة أو جتديد، على الرغم مما تعرفه املنطقة من 

: فياضانات سامهت يف تفاقم تعرية الطريق املؤدية إىل املدن التالية

ناس، الرباط، علما أن كل هذه سوق األربعاء، وزان، فاس، مك
الطرق تعرف حركية للنقل يومية متزايدة بفعل املوقع اجلغرايف 

 .املتميز إلقليم سيدي قاسم
لذا، نتساءل عن اإلجراءات االستعجالية املتخذة 
ملعاجلة هذه الوضعية االستثنائية للطرق اليت يعيشها إقليم سيدي 

ة التحتية الحتضان قاسم، الذي تطمح ساكنته إىل تأهيل البني
املشاريع االستثمارية ورفع املعاناة اليومية ملستعملي هذه الطريق؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

على أية حال، يف البعد ديالو العام واالسرتاتيجي له 
باإلضافة إىل  ارتباط باألسئلة املرتبطة بالطرق، ولكن ال شك أنه

تقادم، أو إن صح التعبري، محاية املوروث الطرقي، واللي جيب أن 
مليار  3.1حيظى بعناية خاصة، نقول لكم اآلن امليزانية حوايل 

درهم تقريبا يعين بالنسبة للصيانة، يف حني خصنا نضاعفوه 
فإذن، يعين كاين . مرتني باش ميكننا نكونو يف املستوى

رق، وبطبيعة احلال احلكومة كتحاول االجتماعي وكاين الط
توازي، مع العجز الذي حصل يف هذه السنة حول امليزانية، 

 . ونتمناو أننا نتداركوه يف املستقبل
، وهو مرة أخرى كنعاود نقول، هناك الاسألة الثانية

مقاربة وطنية ملوضوع الطرق، مقاربة تقنية، مبعىن إجناز ما هو 
ذهاب إىل العامل القروي يف إطار جديد، صيانة ما هو موجود، ال

 . واحد النوع من الشراكة، مث كاين املقاربة اجلهوية
اآلن، جهة الغرب، مثلها مثل باقي اجلهات، أغلبيتها 
عامل قروي، حاولنا نشوفو النسبة ديال الولوج ال بالنسبة للعامل 
القروي وبالنسبة للطرق، ختضع دائما للفيضانات مثلها مثل 

وبالتايل املوضوع ديال الفيضانات حيظى بعناية  بعض اجلهات،
خاصة، واآلن كاين برنامج ديال معاجلة يعين اآلثار ديال 
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الفيضانات، وإن شاء اهلل غادي يكون برنامج خاصة إلقليم 
وباملناسبة راه كان عندي لقاء مع السيد . ديال سيدي قاسم

ول العامل، وطلبنا من املدير اإلقليمي باش يدير برنامج ح
 .اإلقليم يأخذ بعني االعتبار يعين اآلثار ديال الفيضانات

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب

 :النائب السيد معبد العزيز لشهب
أنا غري نبغي  .شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات

نأكد مرة أخرى السيد الوزير، هاد املوضوع ديال الطرق على 
طالقا يعين من امليزانية اللي املستوى الوطين ما نبقاوش نعاجلوه ان

متوفرة للتجهيز، الزم السيد الوزير أنكم تبحثوا على متويالت 
    أخرى من أجل إجناز الطرق، ال على مستوى العامل القروي 
وال على مستوى ديال األقاليم اللي باقي فيها نقص كبري 

اليوم ما بقاش مسموح لنا كاملني يف . املستوى ديال الطرق
موعة ديال الدواوير بدون طرق، يعين واحد اجملموعة جم 8638

 . د الساكنة اليت هي يف عزلة تامة
اليوم، السيد الوزير، كاين مشاريع اللي دارهتا الدولة،  
كامليناء املتوسطي ديال طنجة، بغينا كذلك مجيع األقاليم تستفد 
منه، وكيفاش غنستفدو من هاد املشروع الكبري ديال الدولة يف 

نعطيكم اليوم السيد الوزير أن الساكنة ديال . الطرقغياب 
شفشاون، ديال إقليم وزان، ديال سيدي قاسم، يف حاجة ماسة 
إىل إجناز املشروع الكبري اللي مسعنا عليه الكثري، وهو إجناز ديك 
الطريق بني فاس وتطوان عرب وزان وشفشاون، هاذ الطريق السيد 

رواج كبري وكبري جدا وغتخلق الوزير أنا متأكد أهنا غتخلق واحد 
واحد فرص الشغل وغتحسن ظروف العيش ديال الساكنة على 
مستوى هاد املنطقة، وكذلك غادي متكن جهة طنجة تطوان أهنا 
تويل مرتبطة مع اجلهة الشرقية ومع جهة الغرب وغيخل لنا واحد 

اليوم السيد الوزير كنظن ما كاينش هنا شي نظرة من . الرواج
شي مشروع د السكك احلديدية يف هاد املنطقة، أجل إجناز 

وبالتايل احلل الوحيد هو إما التثنية ديال هاد الطريق، أواّل الطريق 
السريع كظن غتكون هلا أمهية كربى على املستوى ديال الساكنة، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 . التعقيب السيد الوزير

 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل
بقدر ما كنشاطر، ولكن غري نعرفو كيفاش كيوقع  ...

للرتكيبة املالية، راه الطرق املزدوجة وال الطرق السيارة وال طرق 
العامل القروي راه ماشي كلها كتدار بامليزانية العامة، مبعىن ماشي  
. كلها، تتجيب متويالت مع الناس اللي كيمولوا، مبعىن قروض

احد املستوى ديال القروض، وانتما كتعرفوا يف القروض كاين و 
يعين ما غيمكنش كلشي احلاجيات ديال املغرب وتديرها يف عام 
واحد، كيشوفوا القدرة ديالك، هاد الشي راه حنا كلنا دوزنا 
اجلماعات احمللية وعارفني القدرة ديالك ديال أنك ميكن لك كل 

، ايل كيكون واحد النوع من الربجمةسنة ترجع هاد القروض، وبالت
يعين االستعمال ديال الطريق،  traficد الربجمة حسب أوال ها

مث ثانيا برجمة حول إن صح التعبري األولويات االسرتاتيجية 
يعين فأنا كنعتقد بأن هاد الشي كلشي يؤخذ . بالنسبة للبالد

. بعني االعتبار، وأنا مقتنع، راه هاذ الدراسة حنا باديني فيها
ديال الطرق السيارة، اآلن  8631الربنامج الطرقي غيسايل يف 
، اللي مطروحة فيها واحد 8616بدينا كنوجدو الربنامج ديال 

العدد د احملاور والذهاب حنو اجلبال، خاصة من فاس والذهاب 
إىل يعين بين مالل والنوحي، يعين مراكش وبين مالل، كنديرو 

وأنا . الدراسة، وسنعرضها على احلكومة، وسنبحث عن املقاربة
نقول لكم باإلضافة اآلن التوجه ال بد أن نبحث عن  ميكن يل

شركاء يف القطاع اخلاص، ولكن الشريك يف القطاع اخلاص  
كيقلب على الرحبية، فال بد نقلبلو لو على مشاريع باملوازاة مع 
هذه الطرق باش يكون نوع من املشروع املتكامل، وميكننا نعاجلو 

 .التحتية املهيكلة هاذ القضية ديال الرحبية يف هاذ البنيات
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 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل سؤال آين آخر حول متابعة أشغال . شكرا

 .الطرق املرقمة، لفريق االحتاد الدستوري، فليتفضل أحد النواب
 :النائب السيد الخليفي قدادرة

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء الاحترمون،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
الطرق املرقمة أشغاال مستمرة من طرف تعرف 

مؤسسات عمومية وشركات خاصة، وبرتخيص من وزارتكم 
      السيد الوزير، لكن يالحظ أن هذه املؤسسات والشركات 

ولذا . ال تلتزم بإرجاع الطرق إىل الوضع الذي كانت عليه
نسألكم السيد الوزير، دون أن نتكلم عن حتديد املسؤولية، ودون 

ملاذا مل : عن اليد القاصرة، ألن يكفي العني البصرية أن نتكلم
تفعل مساطر املتابعة واملراقبة من طرف وزارتكم هلذه الشركات؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون، 
شكرا السيد النائب احملرتم على هدا السؤال، هذه 

اليوم ميكن يل . مناسبة فعال باش نوضح فيما يتعلق جبودة الطرق
نقول لكم النظام العام، قبل ما نتكلم على قضية اإلضرار 
بالطرق، النظام العام اليوم فيما يتعلق بالصفقات أنه كيبدا قبال 

 Le systèmeت بتصنيف وتأهيل الشركات ومكاتب الدراسا
de classification et de qualification   مبعىن كل ،

شركة أشنو عندها كإمكانيات بشرية وتقنية ومالية باش كيمكن 

بطبيعة احلال هذا باملناسبة  . هلا حتصل على واحد املستوى
كنراجعو باش يكون مفتوح ويكون عادل، ويف نفس الوقت باش  

ا من درجة  دنيا ايال كنسمحو بشركات أو مكاتب اللي مه
تالقاوا ميكن هلم يوليوا يف الدرجة العليا، بنوع من دمقرطة كما 
قلنا، نوع من، ومث الدفع حنو تكوين شركات قوية مغربية، ألن 

 . أمامنا السوق املغريب والسوق يعين اجلهوي وخاصة اإلفريقي
املسألة الثانية وهو أنه فعلنا ملا جينا نظام ديال 

l’audit ،اآلن واحد العدد ديال اجلهات . ال االفتحاصدي
واملشاريع خدامة فيها العدد ديال االفتحاص باش نشوفو مدى 
جودة اإلجنازات والتزام الشركات هبداك الشي اللي كاين يف دفرت 

 . التحمالت
امللف الثالث وكنشكرك عليه، هو أنه جاتنا واحد العدد 

ويني حيصيوا لنا أن ديال الشكايات، وطلبنا من املديرين اجله
األوراش اللي كاينة، بقدر ما نشجعوها ألهنا أوراش مهيكلة 

فكاينة  ،..هذاواستثمارات خاصة أو عامة، ال بد حيرتموا 
ينات، كاين املناطق الصناعية السدود، كاين املقالع، كاين الوز 

اللي كتدار واللوجستيكية، وبالتايل غادي نلزموهم باش إعادة 
الطرق إىل حاهلا أو تكون واحد النوع من الذعرية تؤدى كما يقع 
يف اجلماعات احمللية ما يسمى ديال إتالف الطرق، وهاد االجتاه 

ل اآلن راه تشتغل عليه الوزارة، وحنا كنطلبو املساعدة ديا
املنتخبني، وأقوهلا من هذا املنرب، واملساعدة ديال رؤساء 
اجلماعات، أهنم يعاونونا على كل ما هو عشوائي وما يضر هبذه 
البنيات والتجهيزات، ألهنا ملك للمغاربة مجيعا وجيب أن نتعاون 

 .عليها
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب، تفضل السيد النائب. شكرا
 :دادرةالنائب السيد الخليفي ق

السيد الوزير، حنا استقينا بعض األمثلة اللي يف احلقيقة، 
مثال غري بعيد على هاد القبة، هادي واحد عشر كيلومرتات 
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مؤسسة العمران خربت كيلومرت ونصف من الطريق املرقمة 
ملدة سنتني، وهاديك الطريق ختفف بشكل كبري حركة  3611

مازالة خمربة وكتوقع  ، وحلد اآلن3النقل عن الطريق الوطنية رقم 
فيها ما نتكلموش على األضرار املادية اللي هي جسيمة وما 
غيمكناش حنصروها واللي كتوقع يوميا، ولكن ايال خذينا غري 
واحد املثال ديال وفاة شاب يف مقتبل العمر خال وراه وليدات 
ثالثة ديال األطفال منني طاح بالدراجة النارية ديالو يف حفرة من 

إذن مثل هاد احلوادث هادو السيد الوزير ما . رف املياهاحلفر ص
غاديش نبقاو مرة مرة خصنا جنيو نقراو الفاحتة على شي حاجة 
اللي حنا كنؤسسو هلا وكنأثثوها، ما نقتلوش امليت ومنشيو يف 

 . اجلنازة ديالو
شركة ريضال قطعت الطريق  3على الطريق الوطنية رقم 

السيد الوزير وكتعرفوا الكثافة ديال  الوطنية وانتما كتدوزوا منها
حركة املرور يف هاد الطريق هادي، سيدة معها بنية دياهلا عندها 

سنني فجأة شافت احلفرة ديال القادوس اللي ما مردوماش  2
بالطريقة اللي خصها تصايب هبا يعين ضغطت على الفرامل 

 . بسرعة مشاوا هلا السنينات دياهلا القدامني كاملني
اد املسائل هدي ما تيخصناش نبقاو يعاب علينا حبال ه

أننا ما نديروش املتابعة واملراقبة ديال هاد الشركات، اللي اشتغل،  
كرتخصو للناس، الشركة اللي اشتغلت فشي طريق وال خسرت 
شي طريق باش تدوز قنوات أو باش تدير شي حاجة فتيتلزم أهنا 

زال متوقف  مثال شركة العمران عامني هادي ومها ما. ترجع
عندهم املشروع ألسباب خمتلفة، ولكن ما ميكنش هاديك الطريق 
تقطع ملدة سنتني باش نتسناو حنا شركة العمران حتل هاد 

وكنتمناو السيد الوزير توقفوا عن كثب على . املشكل دياهلا هي
 .مثل هاذ اخلروقات اللي كتوقع، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .زيرالتعقيب السيد الو . شكرا 

 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

. نعم، بطبيعة احلال كنشكروك على هاد املقرتحات
اليوم كان عندنا اجتماع، ولكن اآلن بعض األفكار اللي 
خدامني، كنقول لكم أفكار، ألنه ال بد تبدا بفكرة وأن تردها 

 lesاليوم كان عندنا اجتماع حول الطرق السريعة . إىل مشروع
voies express  كاين يف البالد ديالنا : وحول القناطر

قنطرة فيها جزء كبري آيل للسقوط، فكان اجتماع باش   1166
كونّا، كاينة، اآلن غيتكون أكثر شبكة ديال مفتشي القناطر، 
فهذه الشبكة أيضا غتويل كتفتش هاد الشي ديال الطرق ومدى 

سنكون اإلتالف دياهلا باش ميكن يقوموا بالدور دياهلم، و 
 . صارمني، أنا متفق معك يف هذا املوضوع

ولكن مرة أخرى، اهلل جيازيكم خبري كيفما بغات تكون 
اإلدارة، رغم اإلمكانيات اللي ميكن تكون عندها، فبطبيعة احلال 
منتخبو األمة، وأنا أدعو من هذا املنرب راه، على سبيل املثال 

، ألن le site internetاليوم اتفقت باش أنه غنديرو يف 
عندنا واحد نظام معلومايت حول القناطر، غنديروه يف األنرتنيت 
وأي مواطن ومنتخب أبان بأن قنطرة الحظ فيها بعض الكذا 
ميكن لو يكاتبنا عن طريق األنرتنيت، فإذن إذا أي ورش من 
األوراش اللي كيشتغلوا فيه إتالف ال للطرق وال للقناطر وال حىت 

باش ميكن لنا خنرجو اللجان أو ميكن لنا بيئي مزيان أنه يوصلنا 
وكنشكركم على املقرتحات . نقومو بالدور ديالنا يف هذا اجملال

 .اللي اقرتحتوها
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا
آخر سؤال يف هذا القطاع هو حول النفق املؤدي من 
إقليم احلوز عرب مجاعة سيت فاطمة، للفريق االستقاليل، فليتفضل 

 .السيد النائب
 :السيد محاد إد موسىالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
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 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

السيد الوزير، غري خاف عليكم الدور اإلجيايب الذي 
تلعبه الطرق، سواء على املستوى االقتصادي والتنموي وكذلك 

ولكن . السياحي، وبالدنا عرفت تقدما ملموسا يف هذا املضمار
هناك بعض املناطق اليت مل تنل حظها من الربنامج الطرقي، 
وعلى سبيل املثال النفق املؤدي من إقليم احلوز عرب مجاعة أوريكا 

وكما تعلمون . سيت فاظمة إىل ورزازات وزاكورة وتنغري وطاطا
السيد الوزير، أن هاد الطريق املؤدية من مراكش إىل ورزازات يعين 

لومرت، يف حني أن هذا النفق ما بني كي  866تفوق مسافة ديال 
 . كيلومرت فقط  33و 36

أين وصلت الدراسات فيما : فالكل يتساءل ويستفسر
يتعلق هبذا النفق، وكذلك التدابري اليت من الواجب اختاذها، ومىت 
سيتم إجناز هذا النفق، نظرا لألمهية اليت سيلعبها هذا النفق، 

أربع ساعات إىل  سيما أن هناك يعين اختصار للمسافة من
ساعة، وكذلك بالنسبة تفاديا للمشاكل واحلوادث اليت تعرفها 

 .الطريق ديال تيزي تيشكا؟ وشكرا للسيد الوزير احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا 
 :السيد معزيز رباح وزير التجهيز والنقل

 شكرا السيد الرئيس،
 مون،السيدات والسادة النواب الاحتر 

أشكر السيد النائب احملرتم لطرحه موضوع ملف من 
امللفات املهمة، وأعتقد أن، دائما أنا كنقول اآلن يف التصريح 
البالد ديالنا احلمد هلل تنتصر، أو تربح البحر حىت ال أقول 
تنتصر، ألننا لسنا يف صراع مع البحر، تربح البحر والسهول، 

جلبال بطبيعة احلال يف جيب أن نربح اجلبال، أن نتوجه حنو ا
بطبيعة احلال هذا األمر كيحتاج إىل، كتعرفوا . السياسة املستقبلية

إيال بغيت نعطيكم مثال أنه كيلومرت ديال الطريق يف السهل 
مليون، لكن يف اجلبل  366حىت ل  26ميكن هلا تسوى ما بني 

أضعاف، غري باش نعطيو هاد األرقام، باش نعرفو يعين  36
، وخاصة املقطع اللي كتحدثوا عليه، واللي هو مهم، احلجم ديال

ما بني مراكش وورزازات، مرتبطة به تنمية جزء كبري وغايل على 
البلد ديالنا وعلينا مجيعا، واللي هي هاد املنطقة، وخاصة عندنا 
مشروع كبري جدا ديال الطاقة، وعندنا مشاريع سياحية 

ية، أضف إىل مستقبلية، واللي ميكن تكون صحية أو غري صح
الصناعة السينمائية اليت جيب أن تتطور يف البالد ديالنا تطورا  
كبريا ألهنا عندها واحد دور كبري جدا، وهاد الشي راه ال بد 

 . فالبالتايل مثل هذا املشروع هو مشروع مهم. االشتغال عليه
كاينة دراسات، واآلن كنقومو بدراسات أولية، وميكن 

مليار ديال  36كيلومرت ب   36يرات، يل نقول لكم أوىل التقد
الدرهم، غري باش نعطيو الرقم، ألنه القضية ماشي فقط غري 
طريق، خصك، فإذن أول التقديرات، كاين اللي كتوصل 

بطبيعة احلال، حنا . مليار ديال الدرهم 38تقديرات أخرى إىل 
هاد الشي ملا نوجدو التصور سنعرضه على من يتخذون القرار 

ة، ونشوفو اإلمكانيات ديال نبحثو على شراكة مع داخل احلكوم
اجلهات ومع القطاع اخلاص، وبطبيعة احلال، وهاد الشي راه 
بدينا كنحاولو ناخذو التجربة، كندرسو التجارب ديال واحد 
العدد ديال، كان عندي لقاء مع واحد العدد ديال اخلرباء اللي 

ش تعاملوا مع اعطاونا جتارب يف واحد العدد ديال البلدان كيفا
املنظومة ديال األنفاق، ألنه خاصة كما قلت لكم املنطقة وواحد 
اجلزء كبري جدا من البلد ديالنا ال ميكن أن يقع نوع من التواصل 
بني مجيع جهات اململكة من دون االنتصار على اجلبال، إما عن 

، يعين القناطر viaducsطريق األنفاق أو عن طري ال 
حلة املقبلة غنديرو الدراسات، ونتمناو نلقاو وهذه املر . الكبرية

 . الصيغة املالية املناسبة للتقدم يف هذه املشاريع
 :السيد رئيس الجلسة



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

31 

 .تعقيب السيد النائب
 : النائب السيد محاد إد موسى

شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات وهاد 
الشروحات، وكذلك  تفهمكم ملدى إجيابية هذا املشروع 

كما رغم التكلفة املالية أعتقد أن اإلجيابيات ديالو الضخم،  
أكثر، سواء على املستوى اإلقتصادي، وكذاك على املستوى 

وبالتايل غادي خنلقو واحد الربط ما بني . السياحي والتنموي
-املنطقة اجلنوبية الشرقية للمملكة وكذلك جهة تانسيفت

كلم  33احلوز، وبالتايل املغرب ككل، ألن مسافة -مراكش
ماشي هي، وبالتايل عتعود بآثار مستقبلية إجيابية، سواء على 
على املستوى ديال ورزازات ويعين األقاليم اللي تابعة هلا، وكذلك 
جهة مراكش، وبالتايل هناك قطب، وهادي موراه قطب 
سياحي، وكذلك مدينة ورزازات كقطب يعين سينمائي، وبالتايل 

خلة ديالكم يعين آثار إجيابية غادي يتم كذلك كما أشرمت يف املدا
بإجناز يعين السياحة الصحراوية وكذلك اجلبلية، كذلك يعين على 
مستوى اآلثار اللي هي جد مهمة على االستثمار بني يعين 
احملورين اللي هو ديال املنطقة اجلنوبية الشرقية وكذلك منطقة 

 . جهة تانسيفت مراكش احلوز
عرف فيكم من أناشدكم السيد الوزير، يعين مبا 

ديناميكية ومن كفاءة، بإخراج هذا املشروع إىل حيز الوجود، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد الوزير. شكرا

 :السيد معزيز رباح، وزير التجهيز والنقل
يعين كما قلت، من ناحية القناعة موجودة، يعين 

لتقنية االقتناع موجود، اآلن الرتكيبة املالية، أوال الدراسات ا
والرتكيبة املالية، لكن ال بد نوضح، اليوم رجال األعمال اللي 
بغينا، وباملناسبة هذا توجه، ووزارة املالية اآلن راها كتوجد القانون 

 partenariatاخلاصديال ما يسمى الشراكة مع القطاع 

publique- privée  يف واحد العدد ديال اجملاالت منها
الطرق السيارة، املوانئ، يعين : تيةاجملاالت ديال البنية التح

املطارات، اللوجستيك إىل غري ذلك، لكن كما قلت لكم رجل 
 . األعمال يبحث عن مشاريع رحبية

التوجه يف بعض الدول، حنا جالسني كنديرو ما يسمى 
باملقارنة، أهنا كيمكن لك تعطيها مشروع وخا غري مربح، ألن 

ن مؤدى عنه، جبانبه هذا غيكون مؤدى عنه، ألنه ال بد غيكو 
تكون منطقة، مدينة جديدة يف النواحي د ورزازات ديال 

       هكتار، باش يوقع واحد النوع من التكامل، يوقع 3666
la péréquation فقلنا حنا باديني  .نوع من التكامل

بالدراسات مع واحد العدد ديال الشركاء، غنجتمعو قريبا 
وفو اشن هي التوجهات نتداكرو يف الدراسات، وبعد ذلك نش

العامة باش منشيو يف هذا االجتاه، مع العلم أنه مكلف جدا، 
نتمناو نتغلبوا عليه، وإن شاء اهلل ال بد الربكة غتنزل باش ميكننا 
نتغلبو على هاد اإلكراهات املالية، ياك أ أستاذ ياك كاين الربكة 

 .احلمد هلل يف هاد البالد
 :السيد رئيس الجلسة
وننتقل إىل قطاع . الوزير على املشاركة شكرا السيد

آخر، اللي هو قطاع الصحة، فيه ثالثة أسئلة، السؤال األول 
حول معدل وفيات األمهات واألطفال أثناء الوالدة، لفريق 
       التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

 .أو السيدة النائبة، تفضلي
 

 :النائبة السيدة سايرة قاساي
 شكرا السيد الرئيس الاحترم،

 السيد الوزير الاحترم،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون، 
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من بني اإلشكاليات االجتماعية اليت جيب على 
احلكومة أن تواجهها وجتد احللول الواقعية واملناسبة هلا، ما يتعلق 

. بنسبة وفيات األمهات واألطفال أثناء الوالدة يف العامل القروي
ما هي الربامج واملخططات اليت : نسائلكم السيد الوزيرلذا 

أعدهتا وزارة الصحة ملعاجلة هذا الوضع يف هذه املناطق، وأؤكد 
 .السيد الوزير، املناطق القروية؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .جواب السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،
 لسادة النواب الاحترمون، السيدات وا

هذا السؤال مهم، وهي مناسبة ألقر أمام السيدات 
والسادة النواب احملرتمني أنه ميكن أن أتفق معكم، ألن السؤال 
املطروح ماشي بنفس الطريقة اللي ألقيته األخت النائبة احملرتمة، 
خبصوص تساؤالتكم اليت تعكس اهتمامات املواطنني، من قبيل 

. وارد البشرية وتقادم البنايات وقلة التجهيزات الطبيةالنقص يف امل
غري أن األمر الذي سأكون غري متفق فيه معكم هو موضوع 
تقليص معدل وفيات األمهات واألطفال، الذي يعترب أحد أهم 

 . املكتسبات اليت ال جيب أن ننكرها
فاجملهودات الكبرية اليت بذهلا الوزراء السابقون مكنت 

وفاة لكل  110ليص عدد وفيات األمهات من بالدنا من تق
وفاة يف  881، نزلنا إىل 3006ألف والدة حية سنة  366

أما بالنسبة . وفاة 338إىل  8636ونزلنا دبا يف  8666
لألطفال دون السن اخلامسة، فقد اخنفض عدد الوفيات من 

 . 8636سنة  10.8إىل  3006يف األلف سنة  312

ست أرقام وزارة الصحة، من وللتوضيح، فهذه األرقام لي
باب الدفاع عن اسرتاتيجيتها، بل هي إحصائيات املندوبية 

 . السامية للتخطيط ومنظمة الصحة العاملية
غري أن الشيء الذي ميكن أن أتفق معكم فيه، هو أننا 
ما زلنا مل حنقق بعد أهداف األلفية، وهو ما نسعى حاليا 

وج النساء للمؤسسات لتحقيقه، بتقليص احلواجز اليت تعوق ول
الصحية، وخاصة يف العامل القروي، وحتسني نوعية الرعاية 

تنظيم القوافل : أذكر منها على سبيل املثال. واحلكامة اجليدة
الطبية املتخصصة، اقتناء، اللي قلناه أكثر من مرة، اقتناء 
مستشفيني متنقلني، تفعيل نظام النقل االستعجايل، باالعتماد 

الستعجالية املتنقلة ومستعجالت القرب، وأخريا على الوحدات ا
تعزيز مصلحة املساعدة الطبية املستعجلة للوالدة بالوسط 

 .وشكرا ، القروي
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيدة النائبة ،شكرا
 :النائبة السيدة سعيدة شاكر مطالسي

أعلنتم يف تصرحيكم . شكرا السيد الوزير على جوابكم
صاص مليون يف األطر البشرية العاملة بالقطاع السابق على خ

الصحي، حينها أخذمت على عاتقم حتديات كربى، منها حتسني 
اخلدمات داخل املستشفيات واملراكز الصحية، وإنقاص يف 

 . الوفيات
إال أنه هنا واحد اجملموعة ديال الشكايات املقدمة من 

حد طرف املواطن، اللي كتعلن على رداءة االستقبال، ووا
" راميد"االكتظاظ اللي وقع ملي خرجت املنظومة اجلديدة ديال 

وقع واحد االكتظاظ، واحد ارتفاع داخل ديال الوالدات، وهذا  
كيشكل واحد مشكل تفاقم ديال الرشوة، وهنا ما كنعنيشي بأن 
األطر كاملة كرتشى، ولكن كنحيي بعض األطر رغم الضغوطات 

 .هلم بكل شفافيةاللي عليهم كيعملوا اجملهودات ديا
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السيد الوزير، حنا كانت عندنا واحد اجملموعة ديال 
االقرتاحات داخل اللجنة كنتمىن تكونوا خذيتوها بعني االعتبار، 

وكانت واحد املبادرة يف مدينة طنجة . وهي إشراك القطاع اخلاص
اللي أعلنا عليها يف إطار واحد املشروع مع املندوبية ديال 

 la préparation des femmes àي هي الصحة احمللية، الل
l’accouchement يعين التكوين ديال النساء احلوامل يف ،

الفرتة ديال ما قبل احلمل ويف الوضع وما بعد الوضع، يف دورات 
تكوينية، اللي كنعلموهم باألخطار ديال سوابق اإلنذار باش  

 . كنتفاداو الوفيات ديال األمهات
ن الرفع من عدد الوافدين كذلك طلبنا يف االقرتاح كا

على املدارس املخصصة يف تكوين األطر الصحية، من مولدات 
وممرضات، وكنتمىن السيد الوزير تاخذوا هاذ الشي بعني 

وما رأيكم السيد الوزير بتعميم هذا املشروع على باقي . االعتبار
املدن والقرية، وهذا راه يف إطار مجعية، ما عندوش شي عالقة 

 . شكرامع احلزب، 
 :السيد رئيس الجلسة

 . التعقيب للسيد الوزير. شكرا
 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة

السيدة النائبة احملرتمة، امسحي يل بعدا نتطرق لبعض 
النقط حول بعض االستثناءات، أنا تنسميها استثناءات، اليت 
ميكن أن تقع سواء بسبب اإلمهال من طرف مهنيي الصحة، 

وهنا ال بد من . اليت ال عالقة هلا بالقطاع متاماوبعض احلاالت 
التوضيح أنه ال ميكن حلالة استثنائية أن تشككنا يف اجملهودات 
اليت بذلتها وتبذهلا الوزارة وال تؤثر على املكتسبات اليت راكمتها 
بالدنا يف هذا املوضوع، وقلناها، ختفيض وتقليص عدد وفيات 

م أنه ال ميكن ملثل هذه وهي مناسبة ألؤكد أمامك. األمهات
احلاالت االستثنائية أن تضع كل اجلسم الطيب موضوع مساءلة، 
فهناك الكثري من األطباء واملمرضني واملولدات الشرفاء النزهاء 

ويف . اللذين يسهرون ليل هنار إلنقاد حياة املواطنات واملواطنني

 نفس الوقت، ال يعفينا هذا من اإلقرار أن هناك بعض السلوكات
 . اجلانبية، واليت اختذت فيها الوزارة التدابري القانونية

نتمىن عدم استعمال بعض املزايدات على حساب 
صحة املواطن، ماشي من طرف النواب، حاشا، من طرف بعض 

 .األشخاص خارج هذه القبة احملرتمة، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 السؤال التايل حول الوضعية. شكرا للسيد الوزير، شكرا
الصحية ببعض األقاليم، للفريق االستقاليل، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال
 :النائب السيد معبد الرحاان رحياي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات النائبات والسادة النواب الاحترمون،

 السيد الوزير، 
يعترب احلق يف التطبيب والتداوي من احلقوق األساسية 

ذا االتفاقيات الدولية باعتبارها واجبا اليت أقرها الدستور املغريب وك
وقد قطع املغرب أشواطا . مهما من واجبات الدولة جتاه املواطنني

مهمة يف جمال تعمم اخلدمات الصحية، حرصا منه على توفري 
 . الصحة للجميع

لذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري املتخذة لتحسني 
كة، مبا يضمن حق الوضعية الصحية ببعض األقاليم من اململ

الساكنة يف االستفادة من اخلدمات الطبية بشكل عادل وشامل؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب الاحترم،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
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بأن الصحة للجميع يف هذا املقام، أتوجه لكم بالقول 
يف كل مناطق اململكة هو اهلدف األمسى الذي تبذل الوزارة 
جمهوداهتا وتعبئ إمكاناهتا لبلوغه، رغم الصعوبات واإلكراهات 
واملشاكل املرتاكمة منها واملتجددة، والصحة تبقى حقا دستوريا 

 . ال حميد عنه لكل مواطن
التغطية  كما أخربكم أنه رغم اجملهودات املبذولة لتوسيع

تانسيفت، ألن -الصحية والرفع من جودة خدماهتا جبهة مراكش
احلوز، -تانسيفت-يف سؤالكم جاء حموره مركزا على جهة مراكش

فقد مت تسجيل بعض االختالالت يف اجملال الصحي، خاصة 
فيما يتعلق بالتأطري الطيب والشبه طيب والتفاوت يف التوزيع الرتايب 

 . البشريةللموارد، وخاصة املوارد 
وتطبيقا لسياسة وزارة الصحة الرامية إىل دعم برنامج 
التعاون الثنائي واملتعدد األطراف واعتماد مناهج جديدة يف 
الشراكة، خصوصا مع اجلماعات احمللية، مت يف هذا الصدد إبرام 
اتفاقية شراكة بني وزارة الصحة ووالية جهة مراكش تانسيفت 

ية اإلطار متتد االتفاقية من سنة هاد االتفاق. وجملسها اجلهوي
مليون  316، وتبلغ تكلفتها اإلمجالية 8631إىل  8633

مليون درهم، وقد شرع  102درهم، ستساهم منها الوزارة ب 
يف إعطاء انطالقة الدراسات املتعلقة  8633فعليا منذ سنة 

كما نعمل أن يستفيد إقليم . بعدد مهم من هذه املشاريع
 . عليه، من خدمات املستشفيني املتنقلني شيشاوة، اللي ركزمت

أما فيما خيص غياب املندوب اإلقليمي، اللي ركزتوا 
عليه يف السؤال ديالكم، للصحة بشيشاوة، فإن الوزارة تعتمد 
حاليا أسلوب الرتشيح الجتياز املباراة لشغل مناصب املسؤولية، 

 .وفق شروط الكفاءة واملهنية واالستحقاق، شكرا
 :الجلسة السيد رئيس

 .التعقيب للسيد النائب. شكرا
 :النائب السيد معبد الرحاان رحياي

شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات اللي تقدمتوا 
ولكن السيد الوزير عندنا واحد اإلشكالية مطروحة بالنسبة . هبا

جلهة احلوز، وخاصة إقليم شيشاوة، هو أنه الناس باش أهنا 
يف إطار الدستور اجلديد تداوى خصها متشي ملراكش، و 

واالتفاقيات الدولية حنا جمربين أننا نعوضو هاد الناس على 
التنقل دياهلم من إقليم شيشاوة ملراكش، وهذا تيدخل يف 
اختصاص احملاكم اإلدارية، وحتت ظل هذا الدستور اجلديد حنا 
جمربين أننا نلتزمو بالواجبات اللي علينا يف هذا اإلطار، خاصة 

وحنا . بية، اللي تتقوم باملطالبة باحلقوق قبل الواجباتاألطر الط
تنؤيدو احلقوق نتاع املواطنني ديالنا السيد الوزير، ولكن حنا 
تنقومو دميا باإلشادة بالدور األساسي اللي قاموا به بعض 
املوظفني نتاع جملس النواب وداروا إضراب بشارات محراء، وهذا 

يقوم باإلضراب هباد  قطاع من القطاعات املهمة اللي خصو
 .الطريقة هذه أ السيد الوزير

بالنسبة للموارد البشرية، املوارد البشرية عندنا واحد 
املشكل خطري على صعيد اململكة، هو أنه ما عندناش نظام 
إلكرتوين وأجهزة اللي تقدر حتدد لنا اخلصاص يف أي منطقة من 

عض املناطق أطباء وب 3مناطق املغرب، عندنا بعض املناطق فيهم 
األخرى ما فيهم حىت واحد، وهاد الشي انتما على دراية به  

إضافة إىل هذا، هو الرقابة الداخلية واخلارجية . السيد الوزير
للوزراء، هل تعلمون السيد الوزير أن الوزارة ديالكم وأنا يف زيارة 
خاصة هلا الحظت أن الوزارة كتعترب من أقدم الوزارات يف 

ناحية التجهيز، ال من ناحية األشخاص، ال من  اململكة، ال من
. ناحية املوارد، ال من كل شيء، وأنتم على دراية هبذا الشي

وإضافة هلاد النقط، ما خيصنا واحد املتفشية اللي تكون داخلية 
وخارجية، وخصنا رقم أخضر للمواطنني باش إيال جاوا أمام أي 

الدة أمام مستشفى ما يبقاش يوقعوا عندنا حاالت تاع الو 
املستشفيات، ويتصلوا مباشرة وتتم تلبية الطلب دياهلم وإعادة 
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النظر يف هاد الناس هادو اللي ما تيبغيوش يستقبلوا املواطنني 
 ". راميد"حتت ظل التغطية الصحية 

إضافة هلذا السيد الوزير، هو اشتغال بعض األطر يف 
. الشي القطاع العام والقطاع اخلاص، وانتما على دراية هباذ
 .ولعدم اإلطالة، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد الوزير. شكرا، شكرا للسيد النائب

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
السيد النائب احملرتم تطرق جلميع املشاكل، اللي عندو 

ي تنخبعو هاد احلق، اللي تنشاطرها، اللي تنقر هبا، ألن حنا ماش
الشي، تنقولوها، ألن خص شوية د التدرج يف األجرأة والتفعيل، 

املستشفيات، هذا راه داخل يف ألن مثال التنقل الصحي بني 
ميد، يف نظام املساعدة الطبية، غري هنا عاود تاين خص شوية الر 

شهور ما واصالش  1د التدرج، ألن حنا يا اهلل بدينا، هادي 
د، ألن النقل الصحي بني املستشفيات داخل ميحىت باش بدا الر 

 .العالجية لةصاليف 
حنا تداكرنا عليها  ،l’auditثانيا، منني دوييت على 

غادي تكون يف  l’auditوجات يف السياسة احلكومة أن 
             الوزارة، غادي تكون يف املستفيات كل سنة، وغتكون

 de façon automatique، هذه ال رجعة فيها .
تداكرنا على املوارد البشرية، قلنا املوارد البشرية زيادة على ذاك و 

الشي اللي قلت التدبري غيكون جهويا، لعلمكم أنه هاد األسبوع 
الفارط اللي داز أنه مجيع املوارد البشرية، كانو املدراء اجلهويني،  
كلهم ومن السنة اجلاية إن شاء اهلل املقبلة، أهنما املباريات غادي 

يف كل جهة جهة، كل جهة غادي تكون املباريات دياهلا، تكون 
واللي بكل واحد يدوز، باش نفعلو هاد األجرأة والتفعيل ديال 

 .اجلهوية يف تدبري املوارد البشرية، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 شكرا للسيد الوزير، 

ننتقل إىل سؤال آين حول تردي أوضاع املرافق . شكرا
ليم املهمشة، لفريق العدالة والتنمية، واخلدمات الصحية باألقا

 .فليتفضل أحد النواب
 :النائب السيد محاد حيلية

 السيد الرئيس الاحترم،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النائبات والنواب الاحترمون،
السيد الوزير، كشفت حادثة وضع سيدة حامل ملولودها 

جع إىل شيشاوة، أمام املركز الصحي باجلماعة القروية جماط، ونر 
عن الواقع املزري للخدمات الصحية واحلالة املأساوية للمرافق، 
من مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية، باألقاليم 

ما هي التدابري املستعجلة : لذا نسائلكم السيد الوزير. املهمشة
املقررة ملعاجلة هذه االختالالت الفظيعة، واليت متس بأحد احلقوق 

 .نني يف أقاليم اململكة؟ وشكرااألساسية للمواط
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب الاحترم،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
غري باش نأكد على النقطة اللي بديت فيها التدخل 

ختالالت، كاين مقاييس اللي حنا كنظن كاين ا. ديايل يف األول
       ثانيا، غري باش . تنقرو هبا وحنا تنعاجلوها، خصها التدابري

ما ناخذوش، تنأكد على هاد النقطة مرة ثانية، أنه كل شي اللي  
كتنشرو الصحافة واللي كيتقال كناخذوه أنه جبدية، بكل 
تواضع، ماشي كلهم، أنا غنعطيك مثال د اليوم، وغادي نرجع 

اليوم قريت يف الصحافة أنه واحد السيدة ولدت : هلاد املشكل
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يف مستشفى الليمون خارج املستشفى،  les orangersيف 
 . واحدة أخرى ولدت سطات

التحريات الدقيقة اللي درهتا شخصيا، أنه اللي ولدت 
مثال يف الليمون هنا تيقولوا راه مشات قالوا هلا ختلص هذا ما  

يدة عندها مشاكل شخصية اللي غادي كاينشاي منو، هاذ الس
تسمحوا يل ما نقوهلاش حداكم كطبيب، ألن كاين مسائل اللي 

إيال بان لكم رأي آخر، ألن احرتاما   saufما خصنيش نقوهلا 
للسيدة، أهنا ورطته أهنا غتخرج، وهي اللي يعين بكل إرادهتا أنه 

م والو سينيات يف الورقة بغات خترج، عياو معها الناس وكتقول هل
 . غادي منشي لسال، خرجت وولدت

النقطة الثانية، هاذي ديال سطات اللي تيقولوا راها 
. ولدت يف الطاكسي، ومن بعد اإلمهال، ومن بعد مات الدري

هذا كله غلط، السيدة جات من بعيد، جات من نواحي برشيد، 
ولدت يف الطاكسي على ما عرف شحال، منني وصلت خرجوا 

 ce n’estتكلفوا هبا، وهاذيك   les sages-femmesليها
pas   ماشي الوالدة c’est une fausse couche هي قبل

 une fausse couche c’estالوالدة يعين و، يعين 
normal, أنهle bébé    كيتزاد ميت، وحنا تنقولو ال راه تزاد

 . واإلمهال ومات
غادي نرجعو لشيشاوة، شيشاوة هاذ النقطة هاذي اللي 

التحريات ديالنا، التحقيقات، ومفتشية الوزارة، اختذنا   حنا درنا
كل اإلجراءات، ومنها اإلجراءات التأديبية الالزمة يف مثل هذه 

ويف هذا اإلطار أعطينا تعليمات صارمة من أجل توفري . احلاالت
الولوج إىل كافة املراكز الصحية، خاصة للنساء احلوامل ومرضى 

لى ترسيخ مبدأ ربط املسؤولية املستعجالت، كما نعمل حاليا ع
 . باحملاسبة

وعليه، سيتم التعيني كم قلت يف مناصب املسؤولية وفق 
. شروط الكفاءة واملهنية، وعرب الرتشيحات الجتياز املباريات

كما سيتم ألول مرة اعتماد اجلهوية يف التعيينات واملباريات 
 .ة، شكراواخلروج عن مبدأ التمركز، لتحسني تدبري املوارد البشري

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد معبد الرحاان رابح
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

نشكركم السيد الوزير على جوابكم، وحنن مؤمنون 
 .حبسن نيتكم ونية احلكومة

السيد الوزير، واقع الصحة يف كثري من أقاليم املغرب 
طري وغريب، ومشاكل الصحة ميكن أن تلخص يف مرير وخ

أوال، مشكل النقص يف األطر والتجهيزات الطبية والدواء؛ : أمرين
هذه املشاكل . ثانيا، مشكل تنظيم وتدبري املوارد البشرية واملادية

تعيشها كل مناطق املغرب تقريبا، واملناطق املهمشة خصوصا، 
السراغنة، شيشاوة،  ونذكر مناطق وزان، احلوز، تسلطانت، قلعة

 . آسفي، تنغري، مراكش واألوداية
ولنفصل هذه املشاكل يف بعض مجاعات إقليم شيشاوة، 
نرجعو لشيشاوة، أوال نبدأ جبماعة جماط، حيث وقعت حادثة 

هذا املركز ولد مستشفى وكرب . والدة سيدة خارج املركز الصحي
دا، إنه ليصغر فيصبح مركزا صحيا، مبعدات بعضها مل يستعمل أب

والساكنة . يعيش مشكلة تسيري وتنظيم ومراقبة للعمل خصوصا
جبماعة جماط تدعو إىل أحياء هذا املستشفى الذي سيخدم أكثر 

 . ألف نسمة 366من 
، مجاعة سيدي املختار، مجاعة التاريخ وتالحم ثانيا

املغرب بصحرائه، تتوفر على مركز صحي يعيش هشاشة بناء 
 . ياب الدواءوغياب األطر الطبية وغ

، مجاعة أمحر بلمزوضية، مجاعة قرى الناس الشرفاء ثالثا
الصابرين، الذين تستغل أراضيهم ومتنح ذهبا للشركات األجنبية، 
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هذه اجلماعة ال تتوفر إال على مركز صحي تستحي أن تنسبه إىل 
 . الصحة

إمنتانوت، املدينة اجلميلة اليت حتضنها  هناك أيضا مجاعة
بناسها، فقرية إىل مستشفى حيمي كرامة سكاهنا، اجلبال، غنية 

 . فاملركز الصحي البسيط املتواجد هبا ال يوفر دواما ليليا
هناك أيضا بلدية شيشاوة، وهبا مستشفى إقليمي ميكن 
أن نطلق عليه املستشفى اإلقليمي املهزلة، هناك جتهيزات 
ضعيفة، أطر طبية قليلة ومتأزمة نفسيا، وغياب التخصصات، 

    ثري من األطر الطبية تتخذ شيشاوة حمطة عبور إىل مراكش فك
 . أو غريها من املدن

ألخلص احلال الغريب، ألين تكلمت عن احلال الغريب 
 ...للصحة، ألخلص احلال الغريب هلذا املستشفى أقول 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير للتعقيب. شكرا، شكرا السيد النائب

 :الوردي وزير الصحةالسيد الحسين 
األسئلة يف قطاع الصحة كلها كتصب يف نفس االجتاه،  
كلها اختالالت، نقائص، عجز يف التدبري، يف احلكامة، حنا 
اللي متفقني عليه، ولكن ما غاديشي نبقاو، أنا ما تنبغيش أنت 
تشكي وأنا نشكي، ألن ايال خصين نشكي خصين منشي حبايل، 

ينا بكل تواضع وبكل مسؤولية وبكل ألن كنقولو حنا يا اهلل بد
ما غاديشي جناوب نقطة نقطة، هاد الشي كل شي . شفافية

      اللي قلت أنا متفق عليه، أنا تنظن بكل تواضع كاين جوج 
الدميقراطية، والشفافية، ألن كاين : د النقط اللي تيبانوا يل

    تراكمات، سنني وسنني، حنا ياهلل بدينا، اعطيونا غري شوية 
 .د الوقت وحكموا علينا، هاد الشي ما غادي نقول، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
وننتقل إىل قطاع آخر . شكرا السيد الوزير على املسامهة

السؤال األول سؤال : هو قطاع الرتبية الوطنية، ثالثة د األسئلة

آين عن مشكل هدر الزمن املدرسي، لفريق األصالة واملعاصرة، 
 .ي السؤال، تفضل السيد النائبفليتفضل أحد واضع

 :النائب السيد معدنان بنعبد اهلل
  .بسم اهلل الرحان الرحيم

 .مكالسالم معلي
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أتوجه إىل السيد وزير الرتبية الوطنية أن غياب العديد 

ندهم من رجال التعليم يف املؤسسات التعليمية، وهذا كتكون ع
ظروف خاصة، صار كيمثل عائق يف التمدرس، عائق مهم، 
وكذلك يف اجلودة ديال التعليم وأدائه، وهاد املشكل هذا تيجي 

إذن غالبا ما يتم . من التدبري ديال الوزارة يف إطار هذه العملية
التعويض الغائبني بأساتذة عندهم نفس املشكل، أي يف املثال 

يال إجازة خاصة كتعوض إيال كانت مرأة عندها مشكل د
بسيدة أخرى عندها نفس املشكل، عندها مشكل ديال الوالدة، 
وتبقى واحد العدد ديال املواد ما تتدرس يف عدد ديال 

إذن فما هي، السيد الوزير احملرتم، التدابري املتخذة . املؤسسات
 .من احلكومة ملعاجلة هدر الزمن املدرسي؟

 :السيد رئيس الجلسة
 .الوزيرالسيد . شكرا

 :السيد محاد الوفا وزير التربية الوطنية
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
السيد النائب احملرتم، يف الواقع السؤال ديالكم عندو 

هاذ املوضوع ديال هدر الزمن املدرسي، أي . واحد األمهية كبرية
غياب األساتدة واألستاذات يف التعليم، هذا واحد املوضوع 

ولكن ال بد نقول . كون خطورة على املنظومة الرتبويةأصبح كي
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   لك واحد احلاجة، بغيتك تطلع على مقال خرج يف جريدة
monde le   ماي، يومني هادي، باش  82الفرنسية بتاريخ

. تشوف حىت مها عندهم واحد املشكل عويص يف هاد الشي
 هو أن الغياب التدبير األول: حنا خذينا ثالثة ديال التدابري

غادي يويل كيتسري بالكومبيوتر على مستوى املدرسة، اللي 
غاب، يف املدرسة، ألنه عندنا اللوحة ديال املدرسة، األستاذ وال 
األستاذة اللي غابت أو اإلداري، ألنه كاين هاذ املشكل حىت 
يف اإلداريني، أو اإلداري اللي غاب، غادي يويل اخلرب يف اللحظة 

ألكادميية وعند الوزارة، هذا التدبري األول ديالو عند النيابة وعند ا
هو التسيري باإلعالميات للغياب، كيفما كان السبب ديالو، بعدا 

 . نعرفو، تكون عندنا صورة على الغياب
اللي خذينا فيه تدبري وهو، الناس  الاوضوع الثاني

عندها احلق تغيب ألسباب، ولكن ال بد من احلجة ديال 
إيال ما بعثش باحلجة ديالو على ساعة  83الغياب، من بعد 

 . الغياب إال وغادي يتقتطع له من األجر ديالو
واللي اتفقنا فيها مع األخ وزير الصحة  النقطة الثالثة،

والسيد رئيس اهليئة ديال األطباء واملفتشية العامة للجيش امللكي 
املكلفة بالصحة، هو أننا غادي ندققو يف هاذ املوضوع ديال 

ية، ألنه الشواهد الطبية والت كتخرج ميني ويسار الشواهد الطب
 . وفيها واحد الشيء مبالغ فيه

لذلك هاذ التدابري كلها اختذناها، ولكن كندعي، كنوجه 
نداء من خاللكم لرجال الرتبية ونساء الرتبية أنه راه ما بقاش 

 .عندنا احلق باش نغيبو باش خنليو والدنا ما كيقراوش، شكرا
 :سةالسيد رئيس الجل

 .التعقيب للسيد النائب. شكرا
 :النائب السيد معدنان بنعبد اهلل

أنا تنظن بأن هذا مشكل ديال . شكرا السيد الوزير
التسيري عندكم، وتنظن راكم تتخذوا فيه التدابري، ولكن حنا 

املشكل اللي تنطرحو هو رغم غياب بعض األساتذة تيتم 
فسهم مها التعويض دياهلم بأساتذة آخرين اللي عندهم بن

مشاكل، إذن، وتيخليوا يف املثال أراه ميكن يل نذكر لكم يف 
مدرسة املورد، اللي باقي عندها يف املستوى  1مراكش احملاميد 

كذلك يف . اخلامس غياب األستاذ يف اللغات منذ بداية السنة
بعض املدارس أخرى كاين نفس املشاكل وتعوضوا األساتذة حىت 

ثانوية املغرب العريب مدة شهرين باش يف الباكلوريا، مثال يف 
وكذلك يف جمموعة . يتعوض األستاذ ديال الباكلوريا، هذا خطري

مدارس البصريي يف تاركة نفس العملية تقريبا شهرين باش 
 . يتعوضوا أساتذة

إذن هاذ املسألة هاذي تنظن تتجي السيد الوزير من 
قرار باش املشكل ديال احلركة، راه شفتكم، تتبعت بأن خذيتوا 

تكون احلركة الوطنية قبل املوسم الدراسي، ولكن راه خصكم  
كذلك حىت احلركة اجلهوية واحلركة احمللية تتم بنفس العملية قبل 
الدخول املدرسي، باش يتمكنوا املدراء حبصر األساتذة 
ونتجاوزو، ألن هاذ الشباب ديالنا وهاذ األطفال ديالنا راه ما 

يف  لتعليم...ميشيوا ملدارس خاصة عندهومش اإلمكانيات باش 
 .املستوى

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير. شكرا للسيد النائب، شكرا

 :السيد محاد الوفا وزير التربية الوطنية
فيما خيص احلركة، قررنا أن احلركة غادي تنتهي، احلركة 

 31الوطنية واحلركة اجلهوية واحلركة احمللية على مستوى النيابة يف 
juillet ، ما كاينش باقي شي واحد ينتقل يف وسط العام وال

 .حركة استثنائية، وهاذ الشي اعلنا عليه يف الصحف، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين آخر حول ظاهرة العنف . شكرا السيد الوزير
باملؤسسات التعليمية، لفريق االحتاد الدستوري، تفضلي السيدة 

 .النائبة
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 :دة فوزية البيضالنائبة السي
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

السيد الوزير احملرتم، واقع العنف داخل املؤسسات 
التعليمية، املفروض فيها التقومي واالنضباط، يستوقفنا ويسائلنا 
أمام ارتفاع تداعياته وتناثر شظاياه لتالمس السالمة اجلسدية 

ميذ وألطقم اإلدارة الرتبوية والتعليمية، األستاذة خدجية للتال
 .الشايب منوذجا بإقليم شيشاوة

 هل لوزارتكم إسرتاتيجية: نسائلكم السيد الوزير احملرتم
أو مقاربة ملعاجلة هذه الظاهرة الدخيلة على جمتمعنا وعلى 

 .مؤسساتنا التعليمية؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير .شكرا
 :السيد محاد الوفا وزير التربية الوطنية

فيما يتعلق باألخت األستاذة خدجية الشايب، وزارة 
التعليم اختذت مجيع الرتتيبات الالزمة ووقفنا معها املوقف 
الواجب، وكذلك هبذه املناسبة بغيت نشكر اهليئة التعليمية يف 

 .به يف مساندة األستاذةإقليم شيشاوة على العمل اللي قاموا 
فيما يتعلق بالعنف، صحيح كيف قليت السيدة النائبة 

 . احملرتمة، هناك عنف داخل املدرسة وعنف خارج املدرسة
         حنا بصدد العنف داخل املدرسة، عندنا جوج 

عندنا املقاربة الرتبوية، وحنا  : د املقاربات، ما عندناش عشرة
نات باش نواجهو هاد الظاهرة اللي كنمارسوها وكنحاولو باإلمكا

 . بداوا كيتعرضوا هلا األستاذات واألساتذة
وكاينة مقاربة أمنية، ولكن املؤسسات ديال التعليم 
عندها احلرمة دياهلا يف العامل بأسره، ماشي غري يف املغرب، 
وعندها امتياز، ما كنلتجئو إىل الوسائل األمنية ديال الدولة حىت  

. ة وصعبة، هاد الشي راه خص فيه أخصائينيكتكون احلالة شاذ
لذلك املراكز اجلديدة املقبلة اللي غادي تفتح ديال التكوين 
والرتبية يف فاتح شتنرب من املواد األساسية اللي غتدخل فيها هي  

 .كيفية معاجلة هاد الظاهرة يف األقسام، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .ائبةالتعقيب للسيدة الن. شكرا السيد الوزير
 : النائبة السيدة فوزية البيض

السيد الوزير احملرتم، عن أية مقاربة تربوية وأمنية 
تتحدثون السيد الوزير، وتنامي خطر العنف املدرسي ينبئ بفشل 

إن جتفيف منابع العنف أصبح أفق انتظار بعيد . املشروع الرتبوي
نون املنال يف وقت يعنف فيه أبناء من يعتربون أنفسهم فوق القا

مسئوال أمنيا كبريا يف سابقة خطرية من نوعها، عنف ينم عن 
 . نقص يف الرتبية واستهتار بدولة القانون

إن عدم معاقبة مرتكيب هذا النوع من العنف يهدد خبطر 
فقدان املؤسسات هليبتها، وهذه رسالة ملن يهمهم األمر، ردهات 

تعا املؤسسات التعليمية السيد الوزير وأبواهبا أصبحت مر 
الستعراض الفساد وسوقا لرتويج املخدرات واخلمر، وحنن نتحمل 

وعليكم السيد الوزير الوفا أن تفوا . مسؤوليتنا فيما نقول
بالتزاماتكم وأن تتحملوا أنتم أيضا مسؤوليتكم التارخيية يف هذا 

 .الشأن، أنتم الذين رفعت حكومتكم شعار حماربة الفساد
 :السيد رئيس الجلسة

 .عقيب للسيد الوزيرالت. شكرا
 :السيد محاد الوفا، وزير التربية الوطنية

          ال بد ما نتفامهو على هاد املوضوع، أوال هذا 
ما متعلقش بالفساد وحماربة الفساد، هادي ظاهرة تربوية وظاهرة 

 . جمتمعية يف العامل بأسره وماشي غري عندنا بوحدنا
ة النائبة صحيح هاد الشي اللي قليت األخت العزيز 

احملرتمة، ولكن راه العائلة ال بد تلعب دور، راه حنا كنقراو يف 
الصحافة والو الوالد كيضربوا والديهم وكيضربوا أمهاهتم، كاين 
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هادي حوايج ظاهرة يف اجملتمع، خصنا . اللي كيقتل جداه
نواجهوها، ولكن راه ما نطلبوشي من املدرسة تدير كل شي، 

ل التدريس وديال الرتبية صحيح، ولكن املدرسة واحد الوقت ديا
ال بد العائلة املغربية تتحمل املسؤولية دياهلا، ومجعيات اجملتمع 

     يف احلياة ديال اجملتمعات ال بد  املدين اللي كتدعم وكتساهم 
ما تلعب دورها، ويف هاد الباب هذا كاينني مجعيات كيلعبوا دور  

 .الك، شكراكبري جدا، وكنحييهم من خالل السؤال دي
 :السيد رئيس الجلسة

منر إىل سؤال آين آخر، حول حادثة السري اليت . شكرا
غري حمروس للسكك احلديدية بنب جرير، لفريق عرفها معرب 

 .األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب، تفضل السيد النائب
 :الكنسوسي محاد الاهدي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 ،ء الاحترمونالسادة الوزرا

 السادة النواب والسيدات النائبات،
قرر فريق األصالة واملعاصرة تقدمي هذا السؤال إىل السيد 
وزير التعليم حول هاد املوضوع هذا، نظرا ألن السيد وزير التعليم 
هو املسئول األول عن سالمة التالميذ، السيما يف العامل القروي، 

وكذلك حماربة اهلدر  والسهر على حاجياهتم من تكوين ونقل
 . املدرسي

وهلذا نسائلكم السيد الوزير، ونشكركم باملناسبة على 
مشاركتكم يف جنازات أولئك الشهداء األطفال مبنطقة الرحامنة، 
فنسائلكم أوال عن ظروف ومالبسات وقوع احلادثة املؤملة بنقطة 

ر العبور الغري حمروسة جبماعة أوالد حسون إقليم الرحامنة بني قطا
وحافلة للنقل املدرسي أودت حبياة مخسة أطفال، والسيما وقد 
تضاربت األقوال والتصرحيات حول حيثيات هاد احلادث هذا 

هل تتوفر وزارة التعليم على الئحة : وما آل إليه؟ ثانيا، نسائلكم
النقط السوداء للمعابر الغري حمروسة على الصعيد الوطين، لكي 

طين للسكك احلديدية من أجل تنسق وزارتكم مع املكتب الو 
حل هذا املشكل واحلفاظ على سالمة األطفال املتمدرسني؟ 
وأخريا، نعرب لكم السيد الوزير عن أسف سكان اإلقليم عن عدم 
حضور أي مسئول عن املكتب الوطين للسكك احلديدية ال يف 

 .اجلنازة وال يف السؤال عن اجملروحني، وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 .لمة للسيد الوزيرالك
 :السيد محاد الوفا وزير التربية الوطنية

أوال، اللي ماتوا، اللي توفوا ومها طالب العلم ال شك 
أهنم شهداء، اهلل سبحانه وتعاىل هو اللي غيقرر يف منزلتهم، 

اللي جترحوا،  31أربعة، وباألمساء وباألقسام إىل غري ذلك، و 
ابن طفيل يف مراكش أربعة،  ، اللي مها يف سبيطار0وياهلل اآلن 

وواحد يف املستشفى العسكري، واحد يف املستشفى العسكري 
ألنه االختصاص، هذاك عالش مشاوا للمستشفى العسكري 
بأمر من جاللة امللك ألنه حتل له الفك ديال فمه، وواحد يف 
مستشفى حممد السادس، وواحد هو اللي احلالة من هاد الستة 

 . صعيبة، صعيبة بزاف احلالة راه بيد اهلل،
ال بد ما نشكركم ونشكر جملس النواب والسادة 
النواب، ألنه عربتوا يف اجللسة اللي فاتت، ال على مستوى جملس 
املستشارين وال على مستوى جملس النواب، وتضامنتوا مع 

وال بد كذلك من خالل السادة النواب، نواب األمة، . العائالت
حممد السادس نصره اهلل شكر أنين نوجه إىل جاللة امللك 

العائالت وأبناء املنطقة على املساندة دياله يف الدقيقة واللحظة 
اللي وقع فيها احلدث واالهتمام هباد الوليدات، وجاللة امللك، 
راكم كتعرفوا هاد الشي كله، تكلف باملوضوع من ألفه إىل يائه، 

ه جاللة بال ما ندخلو كاع يف التفاصيل، وهذا من جديد كيعرب ب
 . امللك على األمهية والعناية ديالو بأسرة التعليم

هاد الوليدات هادو كيدوزوا من واحد املمر اللي 
تلميذ، راه  166خصكم تعرفوا قريبة منه مدرسة ابتدائية فيها 
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األخت فتيحة كتعرف املنطقة وكانت يف عني املكان، فتيحة 
اآلن . احلدث العيادي، مدرسة ابتدائية كيمرو منها، هذا واحد

 . السائق بيد القضاء، والقضاء راه متبع املسطرة
اللي مهم هو أن القطار كيتحمل املسؤولية وما هتربش 
من املسؤولية ديالو، وكانوا الناس ديال املكتب الوطين للسكك 
احلديدية اللي كانوا، أنا تفامهت معهم، وكانوا الناس وبقاوا 

إىل يومنا هذا، السكك حاضيني حىت املمر وباقني حاضيينو 
احلافلة اللي واخذة الدراري ديال واحد اجلمعية . احلديدية كانوا

اللي كتساهم يف التنمية ديال الرمحانة، هي مجعية الرحامنة، 
وضبطنا أن امللف دياهلا كامل وعندها التأمني، وحنا خذينا مجيع 
الرتتيبات باش الوليدات يقراوا ويدوزوا االمتحانات دياهلم، 
باخلصوص اللي عندهم شهادة الثانوين، راه معهم األساتذة، 

شاء اهلل يدوزوا  باش إن les computersوبعثنا هلم ب 
 .االمتحانات دياهلم يف ظروف حسنة، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب للسيد النائب. شكرا

 :النائب السيد معبد الفتاح كاال
واملالحظة  .شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالكم

األساسية أنه خالل بناء وتشييد املؤسسات التعليمية ويف خالل 
مرحلة الدراسات يستبعد جانب أمن وسالمة التالميذ ومرتادي 
املؤسسات العمومية، كما هو احلال بالنسبة للمؤسسة موضوع 

 . الكارثة ديال األسبوع الفارط
ثانيا السيد الوزير، أنه خالل سنوات فشلت املصاحل 
الوزارية يف توفري الداخليات ودور الطالب ألبناء العامل القروي، 
فإهنا كانت غائبة متاما عن آلية النقل املدرسي، وهو أمر ترك 

 . جلمعيات وآباء ومجعيات اجملتمع املدين
لذا السيد الوزير، نطالبكم مبساعدة اجلمعيات يف تأمني 

اربة اهلدر النقل املدرسي لتالميذ العامل القروي من أجل حم
 .املدرسي، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ومنر إىل قطاع . شكرا، نشكر السيد الوزير على املشاركة

السؤال األول عن التدابري : االقتصاد واملالية، هناك سؤاالن
االستعجالية إلصالح صناديق التقاعد، من فريق األصالة 

 .ضع السؤالواملعاصرة، فليتقدم أحد النواب أو السيدة النائبة لو 
 :النائبة السيدة امباركة توتو

 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواني أخواتي النواب الاحترمون،
السيد الوزير، نسائلكم عن التدابري االستعجالية اليت 
تعتزمون اختاذها إلصالح صناديق التقاعد، تفاديا ألية أزمة 

لة، خصوصا وأن هذه الصناديق تعرف اقتصادية واجتماعية حمتم
عجزا ملحوظا بعد متاطل احلكومات السابقة يف املبادرة حلل هذا 
املشكل الذي أصبح ملحا ومهددا آلالف العائالت ابتداء من 

 .السنة املقبلة؟
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والاالية

 د الرئيس،شكرا السي
 السيدات والسادة النواب،

أشكر السادة النواب احملرتمني من فريق االصالة 
 . واملعاصرة على طرحهم هلذا السؤال اهلام

وخبصوص إصالح صناديق التقاعد، فكما جاء يف 
تدخل السيدة النائبة احملرتمة، فالبنسبة هلذا املوضوع فله راهنية، 

ندوق املغريب للتقاعد فهو خاصة أننا كما تعلمون بالنسبة للص
بالنسبة ألنظمة . 8638سيعرف عجز ابتداء من آخر هاد سنة 

املعاشات، بالنسبة للنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد فسيعرف 
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أما بالنسبة للصندوق الوطين للضمان . 8683عجزا يف سنة 
إذن كاين ضرورة . 8680االجتماعي فهو سيعرف عجزا سنة 

 . باإلصالح يف أقرب وقت ممكنملحة على أن نقوم 
اإلشكالية الثانية اللي هي مطروحة، وهو أننا كما 
تعلمون املغرب واحلمد هلل عرف تطورا مهما يف جمال االنتقال 
الدميغرايف، الذي جعل أن احلمد هلل مدى احلياة تطور، وبالتايل 
فهذا له كذلك انعكاس على أوال العدد ديال الناس اللي مها 

إىل التقاعد، وبالتايل فاللي ميكن نعتربو بأن هاد النسبة غيتحالوا 
ديال سكان املغرب غيكونوا  %31ديال الناس ميكن توصل إىل 

حاليا،  %2شيوخ، إذن يف إطار معدل الشيخوخة، عوض 
وبالتايل فالكيفية ديال القيام باإلصالح هي أوال أن اللجان 

ألسابيع التقنية عرفت ستة ديال االجتماعات خالل هاد ا
املاضية، على أساس أننا نبتو يف املوضوع ونقدم ذلك إىل اللجنة 
الوطنية اللي تيرتأسها السيد رئيس احلكومة، على أساس أننا 
نباشرو هاد اإلصالح يف أقرب وقت ممكن، انطالقا من 

 .السيناريوهات اللي هي مطروحة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب. شكرا
 :لنائب السيد معبد اللطيف وهبيا

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

غري فقط هاد املشكل ديال صندوق التقاعد طارح يف 
مليار درهم   16احلقيقة إشكال كبري، انتما عندكم اآلن 

مليار درهم، أنا  16غادي تنتهي هاد  8683كاحتياطات، يف 
عرفوا بأنه أزمة كنتساءل شنو غادي تديروا؟ ثانيا انتما كت

التوظيف اللي عندنا، سابقا كانوا سبعة ديال املوظفني مها اللي  
وقريبا تنزل ل  1كيأديوا التعويضات ديال متقاعد، اآلن نزلت ل 

، مبعىن حنن غادين لكارثة كربى، وحىت الدخل، واللي كنأديو 1
هلذا أنا كنتساءل، . أصبح اآلن طارح مشكل كبري 8.1%

على هاذ الوضعية، الدولة مسئولة على هاد والدولة مسئولة 
      الوضعية ألنه يف الستينات ويف السبعينات ويف الثمانينات 
ما كانتش كتؤدي النصيب دياهلا هلاد الصندوق، حىت ألف 
وتسعمائة وكذا وتسعني، ما عرفت بالضبط السنة اللي عطات 

فهاد . مليار درهم أمام العجز واملتخلفات اللي كاينة 33
الوضعية هذه الدولة اللي املسئولة عليها والدولة اللي  خصها 
تصفيها اآلن، ما غاديش نرجعو نقولو ال نقلبو على حلول 

 .أخرى عند املسامهني
إضافة إىل ذلك، أنا أعتقد السيد الوزير أنه اآلن حان 
الوقت اآلن باش نفتحو نقاش ما عرفت مع اللجنة 

أنا ما عارفش شنا هي  االستطالعية، جلنة تقصي احلقائق،
، 8683الطريقة، اآلن خصنا نفتحو نقاش، باش ما نبقاوش ل 

 8683ألنه هو التقاعد ديال هاد الناس اللي جالسني يف 
حنا كنشّرعو اآلن  8683غيخرجوا للتقاعد، فما جييبشي يف 

وثانيا أنه . واحد العجز 8683باش نديرو ألنفسنا يف 
ناديق ماشي فقط تقد غري االلتزامات اللي غتكون عند الص

، منها 8683بواحد املبلغ مايل، غتجي التزامات أخرى يف 
التطبيب، منها الصحة وجمموعة من األشياء األخرى، اللي خص 

 . الدولة تساهم فيها كذلك
هلذا نعتقد أنه هذا املوضوع أصبح ملحا، وجيب التفكري 

تتحمل  من اآلن، من هاد اللحظة هذه، وأن وزارة املالية خصها
املسؤولية، وأن الدولة خصها ترجع هلذا الصندوق هاديك املبالغ  

، 3002وال  3001حىت  3010كلها اللي ما سلمتهاش من 
ما كنتذكرش بالضبط التاريخ ولكن كنعرف بأن فقط عطات 

إذن الدولة ما كتلتزمش . مليار درهم 33على هاد املدة كاملة 
مليار درهم  16ضعيف،  وما كتنفذش االلتزامات دياهلا، الدخل

، ويف األخري أش 8683اللي بني أيديكم اآلن غادي تكمل يف 
غادي نديرو؟ غادي نسيفطوه للصندوق ديال التقاعد للتقاعد، 

 .شكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب للسيد الوزير. شكرا

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والاالية
 شكرا السيد الرئيس،

أود يف البداية . س الفريق على تعقيبهشكرا للسيد رئي
بسرعة أوال أن أقول بأن يف الربنامج احلكومي من بني األولويات 

النقطة الثانية، ينبغي . اليت طرحناها وهو إصالح صناديق التقاعد
التذكري بأن بالنسبة للدولة فقامت مبهامها، ويف إطار حكومة 

من اشرتاكات التناوب مت اسرتجاع ما كان ينبغي القيام به 
 . بالنسبة للسنوات املاضية كلها، إذن جتاوزنا هذا اإلشكال

اليوم املشكل أعمق، ألن كيفما كان األمر، من 
الضروري أن نعيد النظر يف هذه الصناديق، أوال لضمان توسيع 

ديال املواطنني  %11 %16من سيستفيد، ألن عندنا فقط 
فقط يف الوظيفة اللي عندهم التقاعد يف املغرب، ما تنخموش 

من جهة أخرى، ما هي كذلك التدابري التقنية اليت . العمومية
ينبغي اختاذها، واللي عندها واحد البعد سياسي؟ وهذا يتطلب، 
أنا متفق معك، يتطلب حوار وطين حول هذا املوضوع، وإن 
شاء اهلل أوال نتقدمو يف هذا اجملال مع النقابات األكثر متثيلية، 

ميكن نوضعوها يف إطار اجمللس االقتصادي ومبرحلة ثانية 
 .واالجتماعي، اللي هو ميكن يفيد يف هذا اجملال، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل السؤال الثاين يف هذا القطاع، حول . شكرا

تنفيذ االستثمارات العمومية على مستوى جهات اململكة، لفريق 
 .لسؤالالعدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي هذا ا

 :النائب السيد سعيد بنحايدة
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
السيد الوزير، إذا كانت املؤسسات العمومية تستحوذ 
على نسبة كبرية من اعتمادات االستثمار العمومية، فإن البعد 

ربامج واملشاريع التنموية العمومية اجلهوي يعد أهم آليات تنزيل ال
 . وأحد شروط جناحها على أرض الواقع

ما هو : لذا نسائلكم السيد الوزير، السؤال األول
إحصاء تنفيذ هذه االستثمارات العمومية حسب جهات اململكة 

ما هي اإلجراءات : وحسب املؤسسات العمومية؟ السؤال الثاين
ا لضمان استفادة مجيع اجلهات اليت تعتزمون اختاذها أو القيام هب

 .بشكل متوازن من برجمة هذه االستثمارات العمومية؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير تفضل
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والاالية

 شكرا السيد الرئيس، 
أشكر السيد النائب احملرتم من فريق العدالة والتنمية على 

ينبغي التذكري بالنسبة للشق األول من  أوال. طرحه هذا السؤال
السؤال بأن بالنسبة ملدى إجناز االستثمارات العمومية يف بالدنا 

بلغت نسبة إجناز نفقات  8636سنة : نعطيكم بعض األرقام
، وبالنسبة لنسبة %02االستثمار امللتزم هبا برسم امليزانية العامة 

ت نسبة بلغ 8633سنة . %00نفقات االستثمارات املنجزة 
ونفقات االستثمارات املنجزة  %08االستثمار امللتزم هبا 

بغيت نقول بأن بالنسبة هلاد السنة كذلك راه انطلق . 18%
مليار ديال الدراهم يف  36العمل، تيخصنا نعرفو بأن مت إجناز 

أشهر األوىل ديال هاد السنة، إذن االستثمار انطلق يف  1هاد 
العمومية، فهي معلوم كتلعب واحد بالنسبة لالستثمارات . بالدنا

 .دور أساسي يف هاد اجملال
وهي اإلشكالية ديال التوازن اللي ميكن  النقطة الثانية

ينبغي التذكري بأن، ونقولوها بكل . يكون بني جهات اململكة
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صراحة، بأن كاين نوع من التمركز ديال االستثمارات العمومية 
رب عرف واحد تطور يف اليوم واحلمد هلل املغ. يف جهات معينة

هذا اجملال اللي جعل أن مثال، نعطيكم كمثال بالنسبة جلهة 
الدار البيضاء الكربى وجهة الرباط سال كانت كتمثل سنة 

 %16من االستثمارات العمومية، اليوم كتمثل  11% 8662
من االستثمارات العمومية، يف الوقت أن مثال جهة طنجة تطوان 

مثلت  8633هة الشرقية فهي متثل سنة وجهة تازة احلسيمة واجل
إذن وقع واحد النوع من التوازن، وميكن يل نعطيكم . 80%

 .أمثلة أخرى
النقطة األخرى اللي بغيت نركز عليها وهو ماذا سنقوم 
به؟ يف هذا اإلطار ينبغي التذكري بأننا، وأريد هنا أن أهنئ 

الية، وأشكر السادة النواب احملرتمني، خصوصا أعضاء جلنة امل
اليت سننظم معها يوما دراسيا حول القانون التنظيمي للمالية، 
اللي هو يعترب مفتاح لكي حنسن من هذا البعد اجلهوي يف 

هنالك كذلك بالطبع القانون التنظيمي . االستثمارات العمومية
للجهات، الذي سيفتح جمال كذلك آخر من أجل تطوير 

اجلهوي، واللي من وحتسني وخلق أقطاب تنافسية على الصعيد 
وأخريا هنالك كذلك املؤسسات . أجل إحداث فرص شغل هناك

العمومية ذات الصبغة اجلهوية، اليت بالطبع تفيد وتستثمر يف 
 .اجلهة املعينة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب للفريق، تفضل السيد النائب. شكرا

 :النائب السيد معبد اللطيف بروحو
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

هو يف احلقيقة عدد من اإلشكاالت املطروحة يف املغرب 
خالل عشر سنوات من التدبري كيف ما قلتو يف اجلواب ديالكم، 
اللي هو جواب نشاطركم فيه جمموعة من املعطيات، خاصة فيما 
يتعلق بالرتكيز يف جهات معينة، وذيك املركزة املفرطة ديال 

        ة يف بعض اجلهات، ثالثة وال أربعة االستثمارات العمومي
د اجلهات اللي هي كتنتج أكرب قدر من الثروة، رمبا أربع جهات  

كذلك الرتكيز املفرط . من نسبة النمو يف املغرب %16كتنتج 
للثروة يف جهات معينة أو داخل بعض املناطق يف جهات معينة، 

ة راه بعض حىت اجلهات دبا اللي عندها اللي كتمثل نسبة كبري 
املناطق منها فيها استثمارات كربى وبعض املناطق األخرى تفتقر 

 . إىل هذه االستثمارات، أواّل ما كاينشي األثر دياهلا املباشر
مث هناك إشكال كبري كان يطرح دائما خالل عشر 
سنوات، اللي هو الرتكيز على اجلوانب االقتصادية دون األخذ 

تماعية، وكانت آثار اجتماعية بعني االعتبار التوازنات االج
خطرية يف بعض املناطق، مثل طنجة، مثل مكناس، مثل الشرق، 

فبالتايل هاذ اإلشكاالت هاذي، . يف بعض املناطق مثل مراكش
اللي هي يف احلقيقة اآلن املعول على هاذ احلكومة، وحنن نثق 
فيها، طبعا هاذ املشاريع أو اإلصالحات املهيكلة اليت ستقدم 

احلكومة، سواء فيما يتعلق بإصالح القانون التنظيمي  عليها
للمالية، اللي هو بالفعل احلكومة اآلن ماشية، الربملان كذلك 
شريك أساسي فيها، واملقاربة اجلهوية ديال االستثمارات 
العمومية ديال امليزانية هي اللي غتقدر حتل إىل حد كبري هاذ 

 . هاتاإلشكاالت هذه، مث أيضا القانون ديال اجل
ويف احلقيقة هذه احلكومة كذلك ندعوها إىل اجلواب 

أية جهة نريد باملغرب؟ وشنا هي التنمية : على أسئلة حمددة
 اجلهوية اليت نريد باملغرب، ذاك التنمية املتوازنة شنا هي؟ 

فبالتايل حنن ندعم هذه احلكومة، نعلم بأن اإلصالحات 
ة شعبية ومبا هلا من قوة املهيكلة اليت ستقدم عليها مبا هلا من ثق

سياسية، حنن معها من أجل حل هاذ اإلشكاالت ديال الرتكيز 
املفرط ديال الثروة والرتكيز املفرط ديال االستثمارات العمومية يف 
بعض اجلهات دون جهات أخرى، وخاصة أن العامل القروي 
والعامل اجلبلي يعاين من العزلة، يعاين من عدد من اإلشكاالت 
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تاج إىل استثمارات عمومية، وبعض اجلماعات احمللية  اليت حت
 ...كذلك اليت فيها إشكاالت ديال تراكم ديال االستثمارات 

 :السيد رئيس الجلسة
التعقيب يف بضع ثواين . شكرا السيد النائب، شكرا

 .السيد الوزير
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والاالية

 شكرا السيد الرئيس،
 ئب،شكرا السيد النا

أنا فقط بغيت نذكر بأن بالطبع ما جاء به الدستور 
اجلديد بالنسبة للجهوية املتقدمة فهو سيلعب دور أساسي، 

والنقطة الثانية، فاحلكومة . وميكن نقول هيكلي يف هذا اجملال
منكبة على القانون التنظيمي للجهة وكذلك على إحداث تلك 

اليت من شأهنا أن تقوم الصناديق اليت أدرجناها يف قانون املالية، 
 . بوضع توازن ما بني اجلهات وتضامن بني اجلهات

وأخريا غيكون كذلك تعاقد ما بني اجلهة والدولة 
واحلكومة من أجل أن يكون هنالك رؤية مندجمة للتنمية اجملالية 

 .على صعيد كل جهة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

ل إىل ننتق. شكرا، شكرا للسيد الوزير على املشاركة
والسؤال املطروح هو . قطاع آخر يتعلق بالشؤون العامة واحلكامة

اخلصاص الكبري يف الدقيق املدعم وإشكالية : سؤال واحد
املضاربات واالحتكار يف تسويق هذه املادة، للفريق االشرتاكي، 

 .فليتفضل أحد النواب لوضع السؤال
 :النائب السيد معبد العزيز العبودي

 س،شكرا السيد الرئي
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

حنا يف البداية هاذ امللف ديال الدقيق املدعم يف الفريق 
االشرتاكي اعطيناه أمهية كربى، ورمبا اإلخوان واألخوات النواب 
راه كيعرفوا على أن هذا امللف أساسي ومهم جدا، عالش؟ ألن 

عيش ديال هذا الدقيق املدعم له أمهية كربى على مستوى ال
املواطن احملتاج هلاذ املادة، واحلاجة الثانية كذلك هو أن هذا 
الدقيق املدعم هو أن صندوق املقاصة كيعطيه تقريبا ما يساوي 

 . د املالير يف السنة 1د املالير حىت ل  1
شنو واقع يف هاذ القطاع؟ ايال عطيتكم على أن هذا 

طيكم على سبيل القطاع كيعيش مشاكل كبرية، من بينها مثال نع
املثال أنا درت يف إقليم تاونات يف واحد املنطقة ديال دائرة 
غفساي القرية، وثبت، ثبتوا يل الناس على أنه هذا الدقيق املدعم 

 . فيه ندرة وما فيهش كذلك املراقبة ديال الدولة فيما خيص اجلودة
هلذا نسائكلم السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت تعتزم 

ليصل الدقيق املدعم إىل من هم يف حاجة إليه واملناطق  القيام هبا
املخصص هلا، وخاصة املناطق اجلبلية وبعض املناطق النائية يف 

أشنا هي اآلليات اليت ميكنكم اعتمادها ملراقبة : املغرب؟ كذلك
هل وضعتم : اجلودة والندرة يف هاذ الدقيق املدعم؟ وكذلك

للفساد السائد هبذا خطة، إسرتاتيجية عمل لوضع حد هنائي 
امللف ديال الدقيق املدعم، ألن بصراحة الناس اللي حمتاجني هلذا 
الدقيق راه عياوا بالشكى وما زال ما كاينش حل؟ وهلذا نرجوكم 
السيد الوزير باش أنكم تقوموا جاهدين على حل هذا املشكل، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير
بوليف الوزير الانتدب لدى رئيس السيد محاد نجيب 

 :الحكومة الاكلف بالشؤون العامة والحكامة
 شكرا السيد الرئيس، 

أود أن أشكر السيدات والسادة النواب احملرتمني من 
الفريق االشرتاكي على طرحهم هلذا السؤال، واللي بالفعل كميثل  
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كما تفضل بذلك النائب احملرتم إشكالية من اإلشكاليات 
باعتبار أوال أن الفئة اللي هي معنية هي الفئة احملرومة،  العميقة،

وأيضا ألن صندوق املقاصة . املعدومة، وبالتايل خصها أولوية
اآلن، نظرا ألنه عنده واحد العجز كبري، وبالفعل عندما يدعم 
جيب أن هذا الدعم اللي تيمشي هلاذ الفئات خصو يوصل، 

يستفدوا املواطنني  وبالتايل خصو يكون االستهداف حقيقي باش
 . اللي مها حمرومني

كاين املسألة ديال اخلصاص، اآلن هناك أقل بقليل من 
مليون ديال القنطار اللي هي مدعومة، وإيال قارناها تقريبا  36

-38مع هاد احلصيلة ديال املوسم الفالحي ها انتما عارفني 
       36، هاد الشي باحملصوالت كلها، أما الدقيق املدعم 31

ديال  %36د املليون، إذن هنا غادي نشوفو تقريبا واحد 
الدقيق اآلن اللي موجود يف السوق هو مدعم، وهذا تيبني على 

لكن كاين إشكاالت، ماشي يف . أنه بالفعل الدولة تقوم مبجهود
 .احلصة، بقدر ما هي إشكاالت يف سوء التوزيع

حنن معكم على أنه بالفعل كاين إشكاالت حقيقية، 
اإلشكاالت احلقيقية حنا اآلن منكبني على أننا نوضعو  وهاذ

واحد اجلدولة أوال للمراقبة وللمتابعة، مث أيضا جدولة اللي هي 
قانونية، على اعتبار أنه اآلن هاد النظام ديال الكوطة أبان على 
الفشل ديالو أنه ما ميكنش ذاك الشي بالكوطة، ألنه كاين نوع 

طحنة والتاجر الكبري مث التاجر من العالقة والزبونية بني امل
الصغري، غادي منرو من املرحلة ديال الكوطة إىل مرحلة فتح 
األسواق واإلعالن عن الصفقات، باش اللي عندو اإلمكانيات 

 . واللي فيه الشفافية هو اللي يدوز
مث أيضا هناك جمموعة من اإلجراءات اللي عندها عالقة 

أنه املسألة ديال الغش يف  بالقانون، القانون اآلن تيعطي على
اجلودة اللي تكلموا عليها، وأيضا الغش يف الوزن، هذا عندو 
معاقبات، وحىت أن القانون، التعديل األخري اللي تدار السنة 

ألف درهم اللي  166ألف حىت  366املاضية تيعطي الرفع من 

وباش نسهلوا هاد العملية ديال التمركز، . هي غرامة إذا ثبت
لعمال والوالة أهنم مها ينفذوا هاد املسألة، وبالتايل، اعطينا ل

وجمموعة من األطر، اإلطار القانوين، اإلطار العملي، مث اإلطار 
االجرائي، اللي احلكومة اآلن عازمة على أهنا تفعلو باش تقلل 

 .من هاد اإلشكاالت اللي تفضلتو هبا، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، التعقيب
 : يد الاختار الراشديالنائب الس

غري نزيد نكمل . شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيح 
على السؤال اللي قالو األخ ديايل، السيد الوزير، أن هاذ 
التالعبات اللي كاينة يف الدقيق املدعم كتمشي على ثالثة د 

كاين إشكالية يف اجلودة، كاين مشكل نتاع التوزيع : احلوايج
 . اروكاين مشكل يف األسع

تكلمتو أ السيد الوزير على التوزيع، التوزيع حنا كنعرفو، 
التوزيع كيمشي من املطاحن وكيمشي كياخذ اجتاهات أخرى، ما  
كيمشيش لعني املكان، وبالتايل ما كيستهدفش الفئات اللي 

 .خص تستهدف بدعم نتاع هاد املادة
كاين كذلك مشكل نتاع اجلودة، الدقيق املدعم  

، مبعىن deuxièmeعندنا يف بعض املناطق كيسميوه الناس 
 .اجلودة ديالو رديئة جدا، ويف بعض املناطق توزع دقيق فاسد

كذلك على مستوى األسعار، الدقيق املدعم اللي 
دراهم للكيلو كيتباع بأكثر بكثري يف عني  8السعر ديالو هو 

واللي قلتم بلي أن السلطة احمللية، وعلى رأسها العمال، . املكان
اللي غيقوموا هباد العملية، أراه أكرب مستفيد من هاد العملية  مها

وأكرب املخربني هلاذ الدعم اللي كيوصل للمواطنني راها هي 
شرطة السلطات احمللية، ألن قايد يف مجاعة قروية راه ضابط 

قضائية، وبالتايل ملزم عليه باش يتتبع اجلودة ويتتبع ذيك الكمية 
اية ويتتبع كذلك األسعار، هاذ الشي أهنا تنزل بالكمية اللي ج
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كذلك، مجيع املواطنني كيقوموا . ما كاينش السيد الوزير
 .بشكايات وما

 :السيد رئيس الجلسة
التعقيب للسيد الوزير يف . شكرا السيد النائب، شكرا

 .بضع ثواين
السيد محاد نجيب بوليف الوزير الانتدب لدى رئيس 

 :لحكامةالحكومة الاكلف بالشؤون العامة وا
 شكرا السيد الرئيس،

بالفعل، بنفس احلماس الذي تتكلمون به عن واحد 
اجملموعة ديال اللوبيات اللي تشتغل يف هاذ اجملال، ميكن نقول 
  لكم على أنه يف املقابل دبا اآلن حنا يف فرتة باقي االنتخابات 
ما جاتش، لكن الطلبات دبا اللي تتجينا يف الوزارة ديال الناس 

باغني الزيادة، عالش؟ منني تنسولو تنشوفو اإلنسان اللي 
تيستعد لالنتخابات، فإذن هذا أيضا خصنا نوضعوه ونقولو أنه 

 . بالفعل كاين إشكاالت من هذا اجلانب ومن اجلانب اآلخر
تلكمتو على واحد اجملموعة ديال اإلجراءات، هاذ 
الشي ديال النقل، حنا اآلن باش نعرفو واش املنتوج غادي 

      شي، اآلن هاذ الشي فتحنا فيه طلبات العروض وخذاتو مي
la SNTL  على أساس أهنا هي اللي غادي تبقى مباشرة هتز

من املطاحن وتدي للمراكز ديال التوزيع، واآلن النظام اللي 
اللي غادي يكون ساري  GPSغتدير به هو نظام ديال 

نتوج فني غادي املفعول ابتداء من األشهر املقبلة باش يتابعوا امل
يوم، أنا تنتكلم  31ميشي وتكون عليه حصيلة اللي غتكون كل 

 . قلت هذا املوضوع اللي غادي نتمشاو فيه
عندنا إشكاالت، حبال اإلقليم اللي تفضلتو به جرادة 

حنا اللي تنقولو حنا . وال تاونات، اللي فيه إشكاالت حقيقية
      تابعه، قلتو منفتحني، مجيع ما يصدر يف الصحافة الوزارة ت

ما كاينش املراقبة، ذاك الشي كيصدر يف الصحافة كلها، اللي 
تنطلعو عليه تنراسلو مباشرة السلطة احمللية، وغادي يف املستقبل 

 بتعاون معالقريب غنبداو خنرجو جلان اللي غتمشي تدير املراقبة 
وزارة الداخلية، وهاذ الشي عالش أي طلب وأي متابعة من 

ة النواب احملرتمني هلذا املوضوع، اللي تقدموا لنا به جهة الساد
 .غنديرو فيه اإلجراءات الضرورية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل قطاع . شكرا السيد الوزير على املشاركة

السياحة، سؤال حول التدابري اليت اختذها قطاع السياحة من 
 .أجل تفعيل هذا القطاع، لفريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد موسى الغالض
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب الاحترمون،
السيد الوزير احملرتم، ميتلك املغرب عدة مؤهالت طبيعية 
وثقافية وحضارية واجتماعية تؤهل القطاع السياحي أن يكون 

ك باإلشعاع الثقايف قاطرة من قاطرات التنمية ويساهم كذل
ومن أجل التصدي لكل االنزالقات اليت . واحلضاري للمغرب

ميكن أن يعرفها هذا القطاع، كما حصل يف عدد من دول 
ميثاقا  8661جنوب شرق آسيا، فإن املغرب قد وقع منذ سنة 

 . للسياحة املسؤولة
ما هي التدابري اليت : لذلك نسائكلم السيد الوزير احملرتم

زارتكم من أجل تفعيل امليثاق املذكور ومحاية السياحة اختذهتا و 
من كل ما ميكن أن يسيء إليها من املمارسات اليت ال عالقة هلا 

 .بالسياحة املسئولة؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا
 :السيد لحسن حداد وزير السياحة

 السيد الرئيس الاحترم،



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

47 

 اب الاحترمون،السيدات والسادة النو 
شكرا للسيد النائب احملرتم على طرحه هلذا السؤال 

بالنسبة للوزارة، احلفاظ على الرتاث املغريب والثقافة . الوجيه
واهلوية املغربية وكذلك البيئة املغربية هي أحد الرهانات األساسية 

ولكن كما كتعرفوا السيد النائب احملرتم، . اللي كتعمل عليها
اهي صناعة حقيقية، يعين فيها استثمار، فيها السياحة كذلك ر 

والدراسات اللي قمنا هبا . تشغيل، فيها تنمية، فيها قيمة مضافة
اللي كيجيوا للمغرب كيجيوا للموروث الثقايف  %26تثبت بأن 

ديالنا، املدن ديالنا والصناعة التقليدية ديالنا والقصبات والقصور 
الشاطئية، ولكن فيها   كيمشيوا للسياحة   %86ديال املغرب، و 

 . كذلك مكون اللي هو ثقايف أساسي
تعملت اللجنة املغربية  8660ومع ذلك، ففي 

للسياحة املسئولة، واللي هي موجودة يف املرصد الوطين للسياحة، 
من هاذ اإلجراءات اللي قامت هبا، . واللي قامت بعدة إجراءات

إطار الصناعة  واهلدف دياهلا هو احلفاظ على الثقافة واهلوية يف
السياحية، من ضمن املسائل واإلجراءات اللي قامت هبا هي 
إخراج دليل ديال السياحة املسئولة للحفاظ على اهلوية املغربية، 

وحنايا من املسائل . وكذلك إجياد ميثاق ديال السياحة املسئولة
اللي كنقومو هبا هي إعداد جوائز ديال السياحة املسئولة، عاد 

. د اجلوائز حول السياحة املسئولة 1 قمنا بتوزيع هاذي أسبوعني
إذن هناك إجراءات كبرية جدا نقوم هبا يف هاذ اإلطار من أجل 

 .تشجيع السياحة املسئولة
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب. شكرا
 :النائب السيد معبد الحليم معالوي

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

ى لسانكم حول السياحة فعال، الكالم اللي جاء عل
املسئولة فعال الوزارة قامت فيه بإجراءات مهمة، الكالم اللي 
تكلمتو به على اجلائزة ديال السياحة املسئولة، هذا جزء من هذه 

 . اإلجراءات العملية
إمنا حنا منني كنطرحو هاد املوضوع ديال السياحة 

ل املسئولة كنطرحوه يف إطار واحد الرؤية اللي جات من خال
االسرتاتيجية اللي وضعتوها، واللي اعتربتو بأنه االسرتاتيجية  

 . كتقوم على مبدأ ديال األصالة والتنوع واالستدامة
كما أنكم كتعرفوا السيد الوزير بأنه التحوالت ديال 
السياح يف السنوات األخرية مشات يف االجتاه ديال أنه األغلبية  

فاع ديال السن ديال كيبحثوا على املنتوج األصيل، كاين ارت
سنة فما فوق، كذلك كاين واحد الفئة كثرية  06السواح، مبعىن 

كذلك ما ننساوش . كتهتم هباد اجملال ديال احلفاظ على البيئة
بلي أنه هاد السياحة املسئولة ولت اآلن عندها واحد الوزن 
وواحد التواجد كبري على مستوى السياحة العلمية، اهلند منوذجا 

 . ة يف هاد االجتاه هذااآلن ماشي
وبالتايل، فحنا  كنشوفو من خالل منظورنا هلاد املوضوع 
أننا ميكننا نعتربو بأنه هاد السياحة املسئولة ميكن هلا تكون 
مدخل كبري يف التنمية الشاملة اللي شق منها كيعاجل هاد 
اإلشكاالت ديال التشغيل وغريها، وشق منها كذلك كيعاجل هاد 

 . ل حتريك العجلة بالنسبة للساكنةاإلشكالية ديا
وهلذا يف هذا السياق، فحنا عندنا جمموعة من 

 : املالحظات، وال من التوصيات
كنبغيو من خالل الوزارة أهنا جتعل من هاد : أوال

  ؛احد توجه وتعطيه املكانة الالئقةالسياحة املسئولة و 
كذلك، كنعتربو بلي أنه ضرورة تفعيل بشكل كبري 

  ؛اق املغريب للسياحة املسئولةهذاك امليث
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كذلك، كنتكلمو على التعريف باليوم العاملي للسياحة 
حبسب منظمة  8638نونرب  1املسئولة اللي رمبا حتدد يف 

  ؛السياحة العاملية
كذلك كيمكن لنا نتكلمو على أنه تنويع منتوج 

  .السياحة القروية، السياحة اجلبلية، السياحة البيئية
يعين مؤشرات وال مالحظات كتمشي يف إذن هذه كلها 

االجتاه بأنه آن اآلوان بالنسبة لنا كدولة يف هاذ القطاع هذا أننا 
 . نعطيو هلاد التوجه هذا القيمة اللي كيستحق، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب

 :السيد لحسن حداد وزير السياحة
بالفعل هادو يعين نصائح وكذلك  ،شكرا للنائب احملرتم

يعين توجهات اللي هي أساسية كتنخرط يف الرؤية العامة اللي  
يعين  8686كتقوم هبا وزارة السياحة، كتعرفوا بأنه الرؤية ديال 

من األهداف دياهلا هي جعل املغرب وجهة مرجعية من ناحية 
 . ولةؤ السياحة املستدامة وكذلك املس

، الوزارة من املسائل اللي  إذن يف هاد اإلطار هذا
كتعملها وهي دراسة اجلدوى بالنسبة لتأثري السياحة، سواء على 

 . احمليط أو سواء على املوارد أو كذلك على الساكنة
      هي تنويع العرض السياحي باش  الاسألة الثانية

ما يبقاش يعين أنه مركز فقط على العرض الثقايف، ولكن يكون  
لية والسياحة اإليكولوجية والسياحة كذلك بالسياحة اجلب
 . الصحراوية إىل غري ذلك

وهو إشراك الساكنة احمللية يف هاد  والاسألة الثالثة
اإلطار هذا، وكذلك إشراك املقاولة الصغرية واملتوسطة يف هاد 

 . اإلطار هذا
إذن كل هذه املسائل، اإلجراءات اللي حنا كنقومو هبا، 

ل املغرب يعني أنه تكون السياحة واللي هي كتنخرط يف إطار جع

ديالو سياحة مستدمية، ولكن كذلك سياحة مسئولة، وسياحة 
 . تساهم يف عجلة التنمية االقتصادية، وذلك مع اخنراط اجلميع

ليست هناك انزالقات يعين بالنسبة للسياحة املغربية، 
وكذلك من . والسياحة املغربية يف جمملها هي سياحة مسئولة

وانني، فالقانون يعمل به كما يعمل به بالنسبة لغري خرج على الق
يعين بالنسبة لنا السياحة هي أحد أعمدة االقتصاد . السواح

املغريب والتنمية االقتصادية املغربية، وحنن نعمل يف هذا اإلطار، 
 .من أجل أن تكون مستدامة ومن أجل أن تكون مسئولة، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ومنر إىل القطاع . على املشاركة شكرا للسيد الوزير

املوايل، وهو قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، وهناك سؤال 
حول حتسني وضعية أئمة املساجد من الفريق االستقاليل، 

 .فلتتفضل السيدة النائبة، شكرا
 :النائبة السيدة زينب قيوح
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 والسادة النواب الاحترمون،السيدات 
السيد الوزير، انتما كتعرفوا الدور اللي كيلعبوه األئمة يف 
تدبري شأن احلقل الديين وتسيري املساجد باململكة، ويف هذا 
اإلطار، كنتساءلو كفريق استقاليل للوحدة والتعادلية، عن وضعية 

ضعية األئمة، واإلجراءات اليت تعتزم الوزارة القيام هبا لتحسني و 
 .هذه الشرحية املهمة يف اجملتمع؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد أحاد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
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 السيدات النائبات والسادة النواب الاحترمون،
السؤال، وكذلك السيدة النائبة احملرتمة، أشكرك على 

وضعية األئمة حنن مهتمون هبا، ألن ماشي هذه مسألة . فريقك
اللي هي، بل هي واحد املسألة أساسية القضية ديال التأطري 

كنلقاو بأن قل   8663وإذا قارنا الوضعية د األئمة يف . الديين
من اخلمس ديال أئمة املساجد كانوا كيتلقاوا واحد املكافأة من 

يف املائة كيتلقاوا فقط الشرط  16م أكثر من الوزارة، ومعظمه
  %18اللي كيعطيوه هلم اجلماعات القروية، باعتبار أن أكثر من 

أما اآلن فهديك املكافأة اللي كانت . كاينني يف اجملال القروي
 136مليون ديال الدرهم يف العام ارتفعت ل  06حمدودة يف 

 . %3311مليون ديال الدرهم، مبعىن 
         الية هي أنه بالنسبة للمساجد اللي الوضعية احل

 3366ما كيتلقاوش األئمة دياهلا الشرط راه كياخذوا ما بني 
 8166درهم يف الشهر إيال كانوا فقط كيقوموا باإلمامة إىل 

 . درهم يف الشهر إيال كانوا كيزاولوا اإلمامة واخلطابة
راه  بالنسبة للمساجد اللي كيتلقاوا األئمة دياهلا الشرط،

 3366القدر األدىن اللي كيتلقاوه د املكافأة من الوزارة هو 
 . درهم إيال كان اإلمام يزاول اخلطابة كذلك 3166درهم، وال 

باإلضافة إىل أن األئمة كما تعلمون احلمد هلل عندهم 
التغطية الصحية كاملني مها والعائالت دياهلم، وعندهم واحد 

عد غدا غادي يكون اجمللس املؤسسة د األعمال االجتماعية، ب
اإلداري دياهلا الثالث، اللي كتهتم باألحوال دياهلم وأحوال 

 . أبنائهم، والسيما يف املناسبات ويف التمدرس وغري ذلك
مبعىن أن هاد املسألة راه كل سنة كيوقع فيها واحد 
التحسني، باعتباره أنه واحد القطاع اللي كنحولوه من واحد 

د اجلماعات إىل قطاع يعين مأخذوذ  القطاع اللي هو يعين
بتكفل من طرف الدولة، وهذا شيء واجب، وحنن فيه مستمرون 

 .إن شاء اهلل
 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيدة النائبة. شكرا

 :النائبة السيدة زينب قيوح
السيد الوزير، حنا ما تنكروش أن كاينة هناك جمهودات 

ر، ما تيخفاش عليكم يعين ولكن السيد الوزي. كتبذهلا وزارتكم
الوضعية ديال هاد األئمة وهاد املبلغ اهلزيل، ومبلغ، أو مكافأة  
         كما كتبغيوا تسميوها السيد الوزير، وما عرفتش عالش 
ما بغيتوش تسميوها راتب، ألن هاد األئمة مها ناس عندهم 
أسر، مسئولني، عندهم أطفال بغاو يقريوهم، بغاو يداويوهم، 

يشوفوهم يف أعلى املناصب، بغاو يديروا القرب ديال احلياة بغاو 
دياهلم، الدار دياهلم، بغاو التقاعد دياهلم، يعين بغاو التغطية 
الصحية دياهلم، أبسط حقوق املواطن املغريب، فإيال كانت شي 

فانتما  . مناصفة فهنا فني خصها تكون املناصفة السيد الوزير
األئمة منني كيوصل لواحد السن  كتعرفوا السيد الوزير أن أغلب

يعين منني كيتحال على التقاعد، وهو راه ماشي تقاعد، كيبقى  
درهم، باهلل عليك السيد الوزير واش كتظن أن  366كيتقاضى 

درهم غادي تقدر تعيل  8166وال حىت  3666وال  366
واحد األسرة اللي مكونة من أطفال، وكاين املرضى وكاين وكاين 

 . وكاين
ي مطلوب منكم السيد الوزير، حنا كفريق استقاليل فالل

للوحدة والتعادلية، أن تعمم االستفادة من نظام التغطية الصحية 
لكافة األئمة، منني كنقولو األئمة راه داخل فيهم املشارطية 
والطلبة، يعين حفظة القرآن، وإىل غري ذلك، مث متكينهم من 

ومث، ضرورة . وعاالستفادة من نظام التقاعد، وهذا حق مشر 
إعطاء األولوية لذوي الشواهد للولوج إىل سلك الوظيفة اإلدارية، 
ألن كاينني، دابا تبارك اهلل هاد الشي هذا راه الشباب ديالنا والو  
كيتعاطاو هلاد امليدان هذا ديال األئمة، فعالش ما ناخذومهش 
بعني االعتبار، فعندهم شواهد عليا، أهنم يدخلوا حىت مها 

فة ويتعرتف هبم ويتخلص عليهم؟ ضحكت السيد الوزير للوظي
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ما عجبتكش، بني قوسني، غري باش اهلل يرضي عليك السيد 
السيد الوزير، راه . الوزير، اهلل يرضي عليك ويرضي علينا كاملني

هاد الناس راه متضررين بزاف، فمن احلرقة ديالنا عليهم ومن 
نكم تعجلوا هباد احلرقة دياهلم على وليداهتم، كنطلبو منكم أ

 .املسألة هادي، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة
 :السيد أحاد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

يف احلقيقة، قضية . يت العزيزة، اهلل يرضي عليكشكرا أ بن
لي  التغطية الصحية ما كنتداكروش فيها، راه التغطية الصحية ال

            كاينة عند األئمة ما كايناش عند املوظفني، ألن أوال 
ما كيخلصوش، وثانيا راه فيها يعين التحمالت العادية اللي عند 

 . املوظفني وزيادة، هادي ما هنضروش فيها
سنني، حنا اآلن  1قضية الشباب، فعال راه كاين هادي 

يدخلوا يف الفوج الثامن ديال األئمة، د الشباب اللي ك
شهر وكيخرجوا أئمة  38بالشهادات وكيتلقاوا تدريب ديال 

حبذا لو استطعنا، هاد . درهم يف الشهر 3866وعندهم 
مع من كنتداكرو؟ كنتداكرو غري مع امليزانية  doncاملسألة 

 . ديالنا
حنا اآلن يف صريورة ديال التطوير والتطور، فلذلك 

نطق هذا ديال الصريورة، فنتكلمو عليها اهلل يبارك فيكم هباد امل
وقلنا فني كنا وأين أصبحنا، وحنا غاديني إن شاء اهلل، متضامنني 

واإلمام . يف هاد القضية ديال العواطف ديالنا مع األئمة مجيعا
 .هو اللي يف املسجد، ماشي شي حد آخر، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ومنر إىل قطاع . شكرا للسيد الوزير على املشاركة

والتكوين املهين، وهناك سؤال آين عن التعويض عن  التشغيل
حوادث الشغل من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد 

 .النواب لوضع السؤال

 :النائب السيد معبد اهلل البوكيلي
 .بسم اهلل الرحان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب،
جعلتها احلكومة ضمن صلب من بني األولويات اليت 

انشغاالهتا يف برناجمها احلكومي امللقى بقبة الربملان إيالء الشق 
ويف هذا الصدد، ال زالت . االجتماعي املكانة اليت تستحقها

العديد من امللفات العالقة، واملرتبطة أساسا بتعويض جمموعة من 
ا املواطنني جراء حوادث الشغل، مل تعرف طريقها حنو احلل، مم

تضطر معه العديد من أسر الضحايا إىل االستنجاد بفعاليات 
اجملتمع املدين، من مجعيات وهيئات حقوقية، إلحقاق هذا 

 . املكتسب
ما هي مقاربة : بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم

وزارة التشغيل والتكوين املهين فيما خيص تسوية ملفات املواطنني 
 .رب؟ وشكراضحايا حوادث الشغل باملغ

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد معبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين الاهني
 السيد الرئيس،

. شكرا لفريق التجمع الوطين لألحرار على السؤال ديالو
أظن بأن النظام احلايل للتعويض عن حوادث الشغل قدمي، ألن 

، وهو النظام 3001اير فرب  60القانون اللي تينظمو تارخيه 
الوحيد الذي يضمن تعويضات وخدمات صحية واجتماعية 

 . للمصابني حبوادث الشغل
وكما تعلمون، حنا أمام مشكل حقيقي، ألن السنة 

حادثة، اللي  31.381وقعت ما جمموعه  8633اللي فاتت 
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 12حالة وفاة وتسببت بأمراض مهنية يف  310تسببت يف 
 . ضعية اللي ما ميكنشي تستمر هكذاحالة، وحنا اآلن أمام و 

وعلى هذا األساس، حنن نسعى يف وزارة التشغيل 
    والتكوين املهين مع الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني والناس 
د القطاع ديال التأمني على أننا يكون عندنا رصد ديال هاد 
احلاالت ديال حوادث الشغل ونعرفو بالضبط فني كتوقع، اآلن 

األمور اللي كتوقع فيها، ولكن خصنا نشتغلو على اجملال  تنعرفو
ديال االستباق، باش ما توقعش هاد احلوادث ديال الشغل، مث 

 . حنميو الشغيلة، إذن عندنا املسألة ديال الرصد
وعلى هذا األساس كذلك كنشتغلو على بناء واحد 

وكاين مشروع ديال القانون اآلن عندكم يف . الربنامج تشريعي
ملان اللي تيدفع يف اجتاه إعادة النظر يف القانون القدمي، متت الرب 

املوافقة عليه يف إطار جملس املستشارين ومت التصويت عليه، 
األسبوع اجلاي إن شاء اهلل غتكون عندنا مناسبة باش نبداو 

 . النقاش فيه داخل قبة جملس النواب، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .ب، تفضلالتعقيب للسيد النائ. شكرا
 :النائب السيد حااد آيت بها

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

يف احلقيقة، السيد الوزير، ما جاء يف اجلواب ديالكم 
والسيد . ماشي يف احلقيقة هو هذا املوضوع ديال السؤال ديالنا

الرئيس ايال مسحتو غادي هنضرو باملساواة، وسأضطر يف تعقييب 
ش هنضر باألمازيغية، ألنه العدد ديال الناس على هذا السؤال با

      اللي مها نصف اجملتمع كيهضروا باألمازيغية، واملكتب راه 
مجعية اللي  811ما اختذش شي قرار يف هاذ املوضوع، وأنا مع 

هي ضد القرار ديال ندوة الرؤساء، راه الفريق ديالنا حاول باش 
األمازيغية، وغادي مينعنا، ولكن أنا سأكون مضطرا باش هنضر ب

 . نعطي واحد شوية بالنسبة للعربية وغنهضر باألمازيغية

السيد الوزير، ماشي اهلدف ديالنا هو اآلن، دبا ترصدوا 
احلاالت ديال اخللل، السؤال ديالنا هو كاينني الناس اللي تعرضوا 

 . حلوادث ديال الشغل هادي سنوات وما كيتعوضوشاي
اهلزيل ديال التعويضات ، كاين مشكل يف املبلغ أوال

ديال حوادث الشغل، فني هي املساواة، دبا اللي عندو حوادث 
السري عندو واحد التعويض واللي عندو حوادث الشغل عندو 

 . تعويض آخر؟ هذا مشكل كبري
، مشكل ديال الشركات ديال التأمني اللي عندها ثانيا

تقوم  إفالس، واش الدولة واخذة هاد امللف بعني االعتبار باش
مقام هاد الشركات؟ ألنه واحد العدد ديال املواطنني راهم 

 .وغادي حنبس هنا ألنه باقي ما يتقال. مضطرين
اجملهود أختار  كر يانلسيد الوزير أ تيخسا احلكومة أتسا

النت ر تيان العدد ن املواطنني نايت مغو  أتني العدد ن السكان،
سن العدد ن لكسايد ن الشغل، أتالنت مووالنت العائالت ن

السنوات أور ذا تلقان التعويضات، أرتعيشن كي املشاكل 
،  الرئيس يدير الرتمجة، الوزيراهلل جيازيكم خبري السيد . تيخاتارين

رة ، اإلداتازيغمتس  قادساولغأنا غادي هنضر باألمازيغية، 
، اإلدارة تازيغمتس  اولغسادتتحمل مسؤوليتها، أنا غادي، ق

سيدي املكتب يتحمل مسؤوليتو، املكتب تتحمل مسؤوليتها، أ 
ار إ امللف ن كيتحمل مسؤوليتو، احلكومة خيسات أتّيزير ما تس

حوادث الشغل، يان العدد ن املواطنني أّدا تكرفاسن، يان العدد 
اهلل جيازيكم خبري، احلكومة خيسات . تكرفاسن رن السكان أتا

    .القضية ن حوادث الشغل كأتتحمل املسؤولية نس 
 :سيد رئيس الجلسةال

أ السيد النائب ايال مسحيت، حنا . تفضل السيد الوزير
املهم يف وضع السؤال هو التواصل وإعطاء اإلمكان للجميع 

املشكل اللي مطروح هو . باش يفهم الفحوى ديال السؤال
مطروح على صعيد املكتب، وهناك تفكري يف وضع اآلليات، 
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املغاربة، ألن ألن خص آليات مصاحبة اليت متكن مجيع 
 . األمازيغية ملك ديال مجيع املغاربة ماشي ديال واحد

وبالتايل أعطي الكلمة، نقفلو هاد القوس ونعطيو 
 الكلمة للسيد الوزير  ... رانا وقفتو وقفتو، أنا وقفتو ...الكلمة 
 ...عبد اللطيف اللسي 

إيال مسحتوا، هاد املشكل راه مشكل أساسا مادي 
التقنيات باش ميكن مجيع املغاربة يفهموا،  ومطروح، كيفية وضع

هذا ماشي . ال ولكن خصكم تفهموها حىت انتما كذلك
موضوع مزايدة، األمازيغية ديال املغاربة كاملني والعربية ديال 

ما زال  نعم ال ما يتزايد حد،  ،املغاربة كاملني، ما يتزايد حد، ال
باش ميكن  الربملان ما قادرش، ما عندوش اإلمكانيات موضوعة

لكل شي يسمع األمازيغية ويفهمها، وبالتايل املكتب املشكل راه 
. مطروح وكيدرسو، وما نبقاوش نتزايدو عافاكم هباد املسائل هذه

الكلمة للسيد الوزير إيال مسحت أ السيد الرئيس، صايف، واضح 
الكلمة للسيد الوزير، تفضل السي سهيل،  هاد الشي واضح،

 .تفضل للتعقيب، تفضل
 :السيد معبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين الاهني

غري بالنسبة لإلخوان اللي طرحوا السؤال، بغيت  
اللي عندكم يف ، نطمئنهم بأن مشروع القانون اللي بني يديكم

جملس النواب، كيتطرق لكل اإلشكاليات اللي مت التطرق إليها يف 
مت طرف منه التدخل ديال السيد النائب احملرتم، واللي فه

 .وطرف آخر ما فهمتوش، ما كاين باس
 :السيد رئيس الجلسة

منر إىل . شكرا السيد الوزير. ها املشكل، ها املشكل
القطاع األخري، وهو يتعلق بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، 
والسؤال املطروح حول مدى احرتام اآلجال الدستورية جلواب 

ية، من فريق العدالة والتنمية، احلكومة على األسئلة الكتاب
 .فليتفضل أحد طارحي السؤال

 : النائب السيد معزيز بنبراهيم
 .بسم اهلل الرحان الرحيم
 ،السيد الرئيس الاحترم

 السادة الوزراء الاحترمون،
 السيدات والسادة النواب الاحترمون،

لقد تقدم فريقنا بعدة أسئلة كتابية مهت خمتلف 
 أن هذه األسئلة ظلت دون أجوبة من القطاعات احلكومية، إال
سؤالنا يتعلق مبدى احرتام اآلجال . طرف احلكومة املوقرة

الدستورية املتعلقة باإلجابة عن األسئلة الكتابية املوجهة من 
 .طرف السيدات والسادة النواب؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير. شكرا

بالعالقات مع السيد الحبيب الشوباني الوزير الاكلف 
 :البرلاان والاجتاع الادني

 . بسم اهلل الرحان الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

وشكرا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
هاد السؤال ديالكم كيطرح . العدالة والتنمية على طرح السؤال

اإلشكال ديال العالقة بني الربملان واحلكومة على مستوى 
 . األسئلة الكتابية

لكن نبغي ننتهز الفرصة لكي أوضح، يف تعقيب عن 
من الدستور اللي كتشريوا ليه، أن الربنامج  366الفصل 

اليوم حضور . احلكومي التزم بتطوير هذه العالقة يف كل أبعادها
السيد رئيس احلكومة واجللسة التارخيية املشهودة اللي عاشوها 

ليوم األسئلة الشفوية ا. املغاربة يف هذا النقاش جتسد هذا التوجه
سؤال شفوي آين قبلت احلكومة  301اآلنية، اللي اليوم عندنا 

سؤال آين،  11اإلجابة عنها، مكتب اجمللس املوقر برمج فقط 
يؤكد إصرار احلكومة على التجاوب املباشر والسريع مع 
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اللجان الدائمة انعقادها يعرف واحد االسرتسال . الربملانيني
 . جداوواحد جتاوب سريع 

كاين اإلشكال املتعلق باألسئلة الكتابية، وحيتاج إىل 
 136توصلنا حلد الساعة ب : أوال بلغة األرقام. تعاون مجاعي

، تقريبا 803سؤال كتايب، اجلواب اللي توصلوا به السادة النواب 
أسئلة مل تستوف بعد اآلجال ديال  861باقي عندنا . 36%

الوضع الطبيعي حنا  ، إذن يف%81اجلواب، تقريبا حوايل 
 . يف وضع طبيعي %01تقريبا يف حوايل 

اخللل اآلن اللي كاين يف األسئلة، يف املتأخرات، أوال 
: يرتبط ببعض القطاعات اللي فيها ضغط كبري ديال األسئلة

الداخلية، التجهيز والنقل، الصحة، الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 
 . أخراتإخل، هادو أربع قطاعات اللي فيها ت

لكن اإلشكال كاين على جوج د املستويات، وحنا اآلن 
 : نعكف على عالجها

أيام، أي  1متأخرة ب    دائما تتوصلاإلحالة، : أوال
يوم الدستورية كتبدا عند احلكومة بتأخر ديال مخسة  86املهلة د 

أيام، كاين اإلشكال ديال من داخل الربملان ومن الربملان 
إلحالة يوم اجلمعة، كتضيع لنا السبت للحكومة، كيقوموا با

 . أيام نرحبوها 1واألحد، إذن عندنا إشكال غندبروه داخليا باش 
اإلشكال الثاين كاين يف البنيات املتعلقة باإلدارات اللي 

اآللية اللي . هي عندها بعد جهوي، وهنا كاين إشكال حقيقي
من  أرسيناها اآلن، أرسينا آلية بني وزارية، وعقدنا جمموعة

االجتماعات هبدف التغلب على هذا التأخر من خالل 
املستشارين املكلفني بالعالقة مع الربملان يف كافة القطاعات 

منتظمة ترمي إىل ضبط هذه   تراتبيةاجتماعات  عندنا احلكومية،
العالقة والتتبع الدقيق لألسئلة الكتابية، هبدف خفض هاد 

 . هو معقولالنسبة ديال التأخرات إىل األجل اللي 
 86ميكن من بعد يف نقاش مسئول نطرحو واش فعال 

من اإلجابة اللي  %366يوم ميكن أن تكون أجل حنقق به 

عندها جودة وعندها مشول وعندها دقة، خصوصا أن كاين 
بعض اإلشكاالت املرتبطة بأقاليم، جبهات، مبواقع نائية، مبلفات 

نتمىن . قطاعيةفيها كتطلب حتري، كتطلب أحيانا معلومات بني 
 .شكرا. أن نتعاون إن شاء اهلل لتحقيق هذا اهلدف

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب للسيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد سلياان العاراني
 . بسم اهلل الرحان الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
طبعا ال ميكن أن جيحد جاحد التجاوب اإلجيايب 

الشفوية اآلنية، لكن اليوم املوضوع ديالنا  للحكومة مع األسئلة
 . هو السؤال الكتايب

ال خيفى أن موضوع السؤال الكتايب من حيث األجل  
كان شكل إحدى اإلعاقات ديال العالقة مع الربملان واحلكومة 

من الدستور تينص  366اليوم عندنا الفصل . يف املرحلة السابقة
طبعا . زم للحكومةيوم، هذا مقتضى دستوري مل 86على أجل 

اليوم كاين جهود، األخ الوزير تيتكلم على صعوبات وإكراهات، 
ولكن مع ذلك، جيب أن تعمل احلكومة يف . وحنن نتفهمها

أقرب اآلجال ونتجاوزو هاد املرحلة االنتقالية املربرة، وبالنسبة لنا 
هاد احلكومة عندها من . متفهمة، باش ننتقلو إىل وضع جديد

اإلرادة السياسية اللي غتخليها تكون شريك اإلمكان، من 
إيال كان هاد تطبيق هاد . أساسي يف تنزيل سليم للدستور

سابقا كانت فيه صعوبات وإعاقات، لكن اليوم  366الفصل 
هاد احلكومة عندها من اإلرادة ما جيعلها تنجح إن شاء اهلل يف 

 . أن حترتم هذه اآلجال
السؤال داخل ما نتكلموش على املشكل ديال مسار 

أروقة إدارة الربملان، تنتكلمو عن اإلحالة إىل احلكومة وتوصل 
 . اليوم خاص احلكومة تدير إجراءات حقيقية. الربملان باجلواب
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األمر األول، إيال كان : ويف هذا االجتاه، أنا تنأكد على
الدستور أرسى مبادئ ديال الشفافية وديال حق الولوج إىل 

هة، فاليوم خاص احلكومة تدير جرعة زائدة يف املعلومة وديال النزا
هاذ االجتاه، مبعىن األسئلة الكتابية اللي خصها تكون متسمة 
باللغة ديال الوضوح والصدق، ماشي اللغة اخلشبية، خصها جتي 

يوم، أوال عرب النشر يف املوقع  86للربملانيني يف األجل ديال 
 خاصة مبوضوعها اإللكرتوين ديال الوزارة، باش حياط الربملاين

وكذلك الرأي العام، تنشر يف اجلريدة الرمسية كما يقع يف األسئلة 
الشفوية، ألن هذا مطلب ديال الشفافية وديال الولوج إىل 
املعلومة، ومل ال أن توجه األجوبة على األسئلة الكتابية إىل املعنني 
عرب بريدهم اإللكرتوين، باش يتلقاو األجوبة يف أقرب أجل ممكن 
باش يصرفوها، ألهنا أداة ديال الرقابة الربملانية على العمل 
احلكومي، فلذلك جيب أن خنتزل املسافات بأكرب جهد ممكن 

شكرا . باش ميكن فعال للربملانيني يقوموا بالدور دياهلم الرقايب
 .لكم السيد الرئيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
 .ل السيد الوزيرالتعقيب؟ باقي شي شوية، شي شوية، تفض

السيد الحبيب الشوباني، الوزير الاكلف بالعالقات مع 
 :البرلاان والاجتاع الادني

أنا أمثن . شكرا السيد الرئيس على الكرم ديالك
االقرتاحات ديال السيد النائب احملرتم، وإن شاء اهلل حنا عندنا 
أجندة دقيقة باش نرفعو هاد النسبة ديال االستجابة إىل درجة 

 .رتمة جدا، شكرا لكمحم
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسادة الوزراء، شكرا للسيدات والسادة النواب، 
 .ورفعت الجلسة

 
 
 
 
 


