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 محضر انلسسة انثانثة وانثالثين
 

 (.م 4434يونيو  42)ه  3211رجب  42االثنني : انتاريخ
السيد حممد جودار، النائب السابع لرئيس جملس  :انرئاسة
 .النواب
ثالث ساعات وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة :  انتاقيت

 .الثانية زواال والدقيقة السادسة والثالثني
ة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات مناقش:  جدول األعمال
 (.آنية 9) سؤاال 14:احلكومية التالية

 الداخلية. 
 الفالحة. 
 الصحة. 
 الرتبية الوطنية. 
 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة. 
 التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر. 
 الوظيفة العمومية. 
 االقتصاد واملالية. 
 نةالسكىن والتعمري وسياسة املدي. 
 الشؤون اخلارجية والتعاون. 
 االتصال. 

 :محمد جادار رئي  انلسسة انسيد
بسم اهلل انرحمن انرحيم وانصالة وانسالم عسى 

 .أشرف انمرسسين وعسى آنه وصحبه أجمعين
 .افتتحت انلسسة

 انسادة انازراء انمحترمان،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
مبقتضيات  من الدستور، وعمال 344طبقا للفصل 

النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 

 .ثالثني سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة
السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، رزئت األسرة 

حممد الطيب الناصري  احلقوقية والسياسية بوفاة كل من املرحوم
. وزير العدل السابق واملرحوم بنسامل الصميلي وزير الصيد البحري

وهبذا ملصاب اجللل، نرتحم على أرواحهم الطاهرة، وكذلك على 
أرواح مشجعي املغرب التطواين، وعامال بناء بالقرب من مدينة 

 :نقرأ الفاحتة. فاس، ومجيع من وافتهم املنية من املسلمني
اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، بسم )) 

الرمحن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعني، إهدنا 
الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غري املغضوب 

سبحان ربك رب العزة عما . آمني(( عليهم وال الضالني 
 .يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني

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

 :انسيد وديع بن عبد اهلل أمين انملس 
 شكرا انسيد انرئي ،
 .بسم اهلل انرحمن انرحيم

توصلت رئاسة جملس النواب من الفريق االستقاليل 
 : األمر بللوحدة والتعادلية مبقرتحات القوانني التالية، ويتعلق 

مقرتح قانون يتعلق بإجناز ونشر استطالعات الرأي اخلاصة  -  
 باالستفتاءات واالنتخابات يف املغرب؛

 مقرتح قانون حول اإلشهار الكاذب؛  -  
ومقرتح قانون يرمي إىل إحداث اجلامعة احملمدية  -  

 للتكنولوجيا؛ 
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تابعة كما توصلت مبقرتح قانون حول الدفاع املدين وترقب وم  -  
 الكوارث الطبيعية والتكنولوجية؛ 

وأخريا، مقرتح قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبري أراضي  -  
 .الدولة

سؤاال شفويا،  332وتوصلت رئاسة جملس النواب ب 
 . جوابا على أسئلة كتابية، وشكرا 42سؤاال كتابيا و 04

 :انسيد رئي  انلسسة
 شكرا انسيد األمين، 

رسالة من السيد الوزير املكلف توصلت الرئاسة ب
بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، خيرب فيها طلب السيد وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر بتقدمي األسئلة 

وكذلك . املوجهة إليه مع بداية اجللسة، اللتزامات حكومية طارئة
نة بإدراج طلب من السيد وزير السكىن والتعمري وسياسة املدي

 . السؤال الشفهي الوحيد املوجه له يف آخر اجللسة
 .نعم؟ تفضل. قطاع التعليم العايل، سؤال آين

 (:نقطة نظام)انوائب انسيد حسن طارق 
 شكرا انسيد انرئي ، 

نتوجه باسم الفريق االشرتاكي يف هاد نقطة نظام بالتعبري 
لى عن رفضنا لتحويل اجمللس احلكومي إىل فضاء للتهجم ع

 ...األحزاب الدميقراطية وعلى 
 :انسيد رئي  انلسسة

ال، اهلل جيازيك خبري، ال ال ال ماشي نقطة نظام، اهلل 
جيازيك خبري، ال، اهلل جيازيك خبري السيد النائب، ال اهلل جيازيك 
خبري، ال، القانون الداخلي واضح، اهلل جيازيك خبري، اهلل جيازيك 

، ال، حول تسيري اجللسة أهال خبري، ال اهلل جيازيك خبري، ال
وسهال، حول السري احلكومي امسح يل السيد النائب، امسح يل 

 .السيد النائب، شكرا

سؤال آين عن وضعية الطلبة املغاربة بإسبانيا، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

 .ائبواضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد الن
 :انوائب انسيد أحمد انمتصدق
 . بسم اهلل انرحمن انرحيم
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء انمحترمان،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان، 

قررت احلكومة اإلسبانية مؤخرا الرفع من رسوم التسجيل 
 3044للطلبة األجانب مبختلف جامعاهتا وبشكل مفاجئ من 

ألف درهم، ابتداء  344و، أي ما يعادل يور  9444يورو إىل 
طالب متواجدين  2444من السنة املقبلة، وهذا يهدد أكثر من 

لذا . مبختلف اجلامعات اإلسبانية بالطرد يف حالة عدم األداء
ما الذي تنوون القيام به ملعاجلة هذا : نسائلكم السيد الوزير احملرتم
 .الوضع االستثنائي؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا مشكورين. شكرا
انسيد نحسن انداودي، وزير انتعسيم انعاني وانبحث انعسمي 

 :وتكاين األطر
بسم اهلل انرحمن انرحيم وانصالة وانسالم عسى 

 . أشرف انمرسسين
 شكرا انسيد انرئي ، 

هذا إجراء سيادي، وهناك دول كثرية مع ظروف األزمة 
ودول أخرى رفعت من رسوم التسجيل يف  احلالية مثل كندا

 . جامعاهتا، وال دخل للمغرب يف هذه القرارات
أما كيف ميكن مؤازرة هؤالء الشباب املتواجدين 
باجلامعات األجنبية، فأوال نتأسف أن عددا من الطلبة مل جيدوا 
مقاعد داخل املدارس العليا املغربية أو داخل كليات الطب، 
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اخلارج اضطرارا، هناك من يذهب رغبة  والكثري منهم ذهب إىل
منه للدراسة، هناك مقعد هنا ووجد مقعدا آخر، ولكن املشكل 
هو من ذهب اضطرارا، ألن عدد املقاعد املمنوحة لشبابنا عدد 

 . قليل
وعليه، فإن تواجد الطلبة املغاربة باخلارج يقدر حبوايل 

 4.2كانت هي   4433ألف طالب، ورسوم التسجيل سنة  04
مليار درهم، هادي األرقام الرمسية، بال   4.2يار درهم، أقول مل

كلفة السفر وبال األمور اللي ممكن خترج بال ما يكون معلن 
علما أن ميزانية االستثمار لوزارة . عنها، إذن هناك كلفة كبرية

التعليم العايل ال تتجاوز مليار درهم، وميزانية التعليم العايل كلها 
درهم، هذا يعين حوايل ثلث ميزانية التعليم  أقل من تسعة ماليري

إذن علينا أن نوفر . العايل هي رسوم للتسجيل خارج املغرب
الشروط املالئمة لكي جيد كل شاب مغريب يرغب يف ذلك مقعدا 

 . داخل املغرب، إذن هذا مسؤولية د احلكومة
أما فيما خيص إسبانيا، فرئيس احلكومة تكلم مع 

حول هذا املوضوع، وزير اخلارجية ناقش  املسئولني يف إسبانيا
املشكل مع السفري اإلسباين، ولكن اجلواب هو أن اجلهات 

أما القرار . واجلامعات هلا استقالل ذايت يف حتديد رسومها
احلكومي فهذا سقف، هذا ماشي ضروري كل جامعة غتاخذ 

تذاكرنا مع رئيس جامعة غرانادا، وهي اليت . هاد، هذا سقف
الطلبة املغاربة فيها ألف طالب، وهي يعين اجلامعة  يتجاوز عدد

اليت تستقطب أكرب عدد من الطلبة املغاربة، عاهدنا بأال يزيد يف 
 .الرسوم بالنسبة للطلبة املغاربة، شكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
التعقيب ألحد النواب من فريق العدالة . شكرا للسيد الوزير

 .والتنمية
 :انوائب انسيد عمر بويطاا
 شكرا انسيد انرئي ، 

بداية، نثمن ما قام به السيد وزير اخلارجية مع السفري 
اإلسباين، مث بعد ذلك رئيس احلكومة مع احلكومة، مبا فيه آخر 

 .زيارته حلكومة إسبانيا، يف هذا امللف
بإصدار احلكومة اإلسبانية اجلديدة الظهري مبثابة قانون 

قوية  شكل صدمة 4434أبريل  34يف  4434.2.32
بالنسبة للطلبة املنضوين حتت اجلامعات واملعاهد اإلسبانية، 
وذلك من حيث أوال التوقيت، ونذكر بأن هذه الزيادة يعين  

 3444يعين أهنا دازت من  %244كانت كما ذكر زميلي 
أورو حسب املناطق، ومن  9444إىل  2444أورو إىل حوايل 

انون هو يف حيث التوقيت الذي مت اإلعالن فيه عن هذا الق
احلقيقة حنا نندهش هلذا التوقيت، ألنه هذا التوقيت هو التوقيت 
ديال اإلعداد لالمتحانات والولوج إىل املعاهد، وتصوروا معي 
الطلبة وهم يف هذه األجواء وهم متخوفون على مستقبلهم 
بالسنة املقبلة هل سيكونون بإسبانيا أم ال وهم يطلعون على هذا 

ونذكر بأن . بة طبعا صدمة قوية هلم ولذويهمالقانون، وهو مبثا
 . طالب متواجدون يف إسبانيا 2444

ونذكر يف هذا السياق بأن املغرب وإسبانيا وقعا اتفاق 
من أجل خصوصا هذا امللف اخلاص بالطلبة  3994تعاون يف 

اإلسبان والطلبة املغاربة، للتعامل باملثل يف املعاهد اإلسبانية 
وهذا ما نريد أن نصل إليه يف هذه املداخلة، . واملعاهد املغربية

وهو أن على احلكومة املغربية عرب وزارة التعليم العايل ووزارة 
اخلارجية الضغط على إسبانيا الحرتام التزاماهتا الدولية، ألن هذه 

تلزم احلكومتني بالتعامل باملثل يف  3994االتفاقية املربمة يف 
ا، فاملطلوب هو أن تلتزم إسبانيا املعاهد العليا يف فرنسا وإسباني

 ..وأخريا. بالتزاماهتا
 :انسيد رئي  انلسسة

منر إىل السؤال املوايل، وهو  . شكرا للسيد النائب احملرتم
كذلك سؤال آين، عن وضعية اجلامعات املغربية، للسيدات 
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والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 
 .النواب مشكورا

 :انوائب انسيد انمصطفى انشااطي
 شكرا انسيد انرئي  انمحترم،
 انسادة انازراء انمحترمان،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
السيد الوزير احملرتم، تناقلت وسائل اإلعالم الوطنية 
تصرحياتكم خبصوص وقوفكم على عدة وجوه وجوانب من 

م، السيد الوزير، عن لذا نسائلك. الفساد داخل اجلامعات املغربية
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا للتصدي ملثل هذا الفساد وحماسبة 

 .املسئولني عنه؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا
انسيد نحسن انداودي، وزير انتعسيم انعاني وانبحث انعسمي 

 :وتكاين األطر
 شكرا انسيد انرئي ، 

اجلامعية املغربية نظيفة، : ي صورة عامةأوال أريد أن نعط
إذن ال جيب . ولكن داخل النظافة هناك بعض النقط السوداء

بعض : "تعميم الفساد، لو كان الفساد عاما ما تكلمنا هباته اللغة
ألن اجلامعة املغربية ال ميكن أن تقبل ولو حبالة ". احلاالت

بل وتكوين واحدة، ألن هذه جامعة لتكوين األطر وتكوين املستق
 . ال جمال للفساد داخل اجلامعة املغربية: إذن كان خطابنا. املغرب

هناك . وجدنا بعض النقط وبعض البؤر، ونعاجلها
تفتيشية تشتغل داخل اجلامعات، وكلما وجدنا حاالت تزوير أو 

أما األمور، إذا كان . أو، هناك حاالت وهي قليلة قدمت للعدالة
فبعد التفتيشية العامة لوزارة التعليم هناك اختالس للمال العام، 

العايل، نقدم امللف إىل املفتشية العامة للمالية، ألننا ال نريد أن 
نظلم أحدا، عندما يكون هناك تقريران، تقرير الوزارة وتقرير وزارة 

املالية، آنذاك سنتخذ القرارات الالزمة حملاربة الفساد من أي جهة  
بوننا على حماربة الفساد يف كانت، وهذا إن شاء اهلل ستحاس

 . حمطات عديدة
أما اجلامعة املغربية، الصورة اليت يراد أن تعطى هلا وهو 

اجلامعة املغربية اآلن . هذه حاالت اسثنائية" السيوف واجلناوي"
ديال خرجيي اجلامعات املغربية كيمشيوا للخارج،  39%

خارجني مطلوبني، األطر املغاربة مطلوبني خارج املغرب، وكلهم 
إذن هننيو انفسنا على اجلامعة املغربية، . من اجلامعة املغربية

 .وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا. شكرا للسيد الوزير
 :انوائب انسيد أحمد باخبزة

 انسيد انرئي ، 
السيد الوزير، كنشكروكم على الدينامية ديال الوزارة 

وندعو املكونات األخرى، واجلامعة ديالكم يف حماربة الفساد، 
 .تنخرط حىت هي يف هاد اجملهود

ولكن السيد الوزير، نبغيو نذكرو ببعض امللفات وبعض 
مثال، عندنا وحدة الدعم : القضايا اللي كتحتاج االنتباه ديالكم

التقين للبحث العلمي بالعرفان، هاد املركز هذا الذي أحدث قبل 
املاليري من خالل شراء حوايل عشر سنوات وصرفت عليه 

التجهيزات الدقيقة، ولكن املعطيات اللي عندنا أن هاد الشي 
مكدس وجممد وما كتستفدشي اجلامعات منه ألسباب 

. بريوقراطية، وهناك أطر تقنية يف هاد املركز ما كتلقى ما تدير
وباملناسبة السيد الوزير، كنطلبو منكم تنظموا زيارة للسادة النواب 

ز، يف أفق العمل على حتريك البحث العلمي وترشيد هلذا املرك
 .اإلمكانات املخصصة له

السيد الوزير، كذلك بلغنا أنه صرفت ميزانيات يف 
يف بعض اجلامعات مبيزانيات  wifiإحداث ما يسمى بال 



 

 

 -2102 دورة أبريل  – ت ملس  انواا  مداوال     
- 

 

5 

ضخمة، لكن بعد الرتكيب مل تشغل هذه التجهيزات، فهل 
 . فتحتم حتقيقا يف هذا اجملال؟
وزير، هناك ما ميكن أن نسميه بني كذلك، السيد ال

، تتعلق بشراء جمموعة "فضيحة"مزدوجتني إىل أن يتأكد األمر 
من احلافالت يف إحدى اجلامعات عند هناية مسئولية أحد 
املسئولني اجلامعيني، لكن يذكر أهنا ليست جديدة، واجلهات 
املستفيدة رفضت تستلم هاد احلافالت، بغينا تفتح خربة يف هذا 

 . ضوعاملو 
املوضوع اآلخر، السيد الوزير احملرتم، وهو التكوينات 
املؤدى عنها، يعين كاين بعض أوجه الفساد، ميكن هي ماشي 
فساد مايل مباشر، ولكن داخلة يف إطار كذلك مفهوم الريع يف 

فلعله السيد الوزير، على املكتب ديالكم يف الوزارة . هذا اجملال
دى عنها، حبيث بعض املستفيدين هاد امللف ديال التكوينات املؤ 

منها ما كيحرتموشي التعاقد يف هذا اجملال، التدريس خارج أوقات 
الدراسة، وجيمعون الطلبة العاديني مع الطلبة اللي كيؤديوا على 

 .هاد التكوينات
السيد الوزير، كذلك هناك مباراة توظيف ديال مسئولني 

تنطبق على جامعيني تقريبا كتحدد التخصصات دياهلا حىت ك
عنوان ديال أطروحة جامعية، يعين كأهنا كتعمل من أجل شخص 

 .كذلك هناك. بعينه
 :انسيد رئي  انلسسة

 .السيد الوزير، الرد على التعقيب. شكرا للسيد النائب احملرتم
انسيد نحسن انداودي، وزير انتعسيم انعاني وانبحث انعسمي 

 :وتكاين األطر
 شكرا انسيد انرئي ،
يل واش فتحتوا هاد امللف؟ وهذا مبين إيوا قلت 

للمجهول، هناك من اشرتى كار، شكون؟ قولوا لنا اجلامعة، قولوا 
لنا الكلية، أراه ما ميكنش يكون مبين للمجهول ونفتح امللف 

واآلن من الناحية د . ديال املبين للمجهول، اعطيونا ملفات
هي  :.D.Uاملاسرت، املاسرت قلت لكم غري مؤدى عنه، عندنا 

شهادة جامعية حباهلا حبال ديال القطاع اخلاص، ولكن هاد 
األمور عوجلت، صايف هاد امللف تطوى، إيال السنة املقبلة شفتو 
شي حاجة قولوها لنا، أما بالنسبة للجامعات طوينا حنا هاد 

 . إذن األمور اللي خصها تعاجل كنعاجلوها. امللف
ألساتذة  أما فيما خيص التوظيفات، والت الرتقية د ا

 .كلها غادي يويل وطين، ما بقاش يكون داخل الكلية، صايف
 :انسيد رئي  انلسسة

شكرا للسيد الوزير، ونشكركم على املسامهة ديالكم 
وننتقل إىل قطاع الداخلية، السؤال . وحسنها يف هذه اجللسة

األول متعلق مبباراة توظيف مخسة آالف من اجملازيني املعطلني 
ة، للسيدة والسادة النواب احملرتمني من الفريق باجلماعات احمللي

 .االشرتاكي، فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :انوائب انسيد أحمد انمهدي مزواري

 شكرا انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 انسادة انواا ، انسيدا ت انوائبا ت،
اليوم تتعرفوا بطبيعة احلال بأنه ملف التشغيل من أوىل 

نا كان من الداعني، وهذه مسألة مهمة، إىل األولويات، وحنا فريق
 . تقريب املباريات من املواطنني

السؤال بطبيعة احلال يتعلق باملباراة اللي كانت مؤخرا 
ديال التوظيف يف اجلماعات احمللية اللي كانت هتم مخسة آالف 
منصب شغل، واللي بان كذلك من خالل النتائج املعلن عنها 

ن املعطيات عن عدم نزاهة نتائج هاد مؤخرا أنه برزت جمموعة م
شنو : إذن السؤال السيد الوزير هو. االمتحانات وهاد املباريات

هي اإلجراءات اللي غتعتمدوها باألساس يف رصد، أوال رصد 
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االختالالت، ثانيا املعاجلة ديال هاد االختالالت إن وحدت؟ 
 .شكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
ضلوا السيد الوزير للرد تف. شكرا للسيد النائب احملرتم

 .على السؤال
 :انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية

 شكرا انسيد انرئي ،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

 شكرا انسيد انوائب،
إجابة على السؤال املطروح، وكان يف : فهناك إجابتان

فبطبيعة احلال  . شهر يناير أعتقد، أن كيف متت املباراة وما وقع
ا كلكم أن  املباراة ديال التوظيف ديال اجلماعات احمللية  كتذكرو 

كانت كتم على كل مجاعة، وهلا مشاكل، ألن العدد ديال 
املناصب يعين قليل، ألن املباراة ما كتكونشاي وطنية خالفا ملا 
تنص عليه القوانني، وكذلك هناك شكوك حتوم حول هذه املباراة 

 . الفردية
ا بأن من األفضل على الصعيد فاختذنا هاد التجربة، قلن

ديال اإلقليم أنه يتجمعوا املناصب يف مجيع الدرجات وتكون 
وبالفعل كانت هناك عدة عراقيل واجهت . املباراة، وهذا ما وقع

هاد املباراة، منها اجملموعات اليت كانت تطالب بالتوظيف املباشر 
هلا وما تدخلشي للمباراة، منها بعض اجملموعات اليت ال عالقة 
 . باملباراة وكانت تقف يعين أمام املرشحني يف املؤسسات التعليمية

على أي حال، هاد الشي جتاوزناه وكان اإلقبال، حبيث 
ألف مرشح مها اللي تقدموا هلاد املباراة، اللي  400أن ما يفوق 

 . كتهم مجيع الدرجات ديال اجلماعات احمللية
جال التعليم، وبالفعل، كان إشراف على هذه املباراة بر 

برجال االختصاص، كانت جلان يف كل إقليم، مها اللي شرفوا 
على االمتحانات واللي صححوا االمتحانات واللي اعطوا النتائج 

ألف اللي اجتازت املرحلة ديال  42ديال الكتايب، اللي أكثر من 
 . الكتايب، واللي اآلن غادي ميروا للشفهي

هو ما يتعلق ببعض بالطبع اجلزء الثاين ديال السؤال 
حاالت مضبوطة أنا تنقول بأن إيال كانت . االنتقادات اليت برزت

ومبربر فاالمتحان راه ما كنشركوشاي امللفات، ما تنحرقومهش، 
راهم موجودين وممكن نفتحو هاد النقاش، ولكن باش نبنيو على 
إشاعات راه جنحوا املعطلني، وشكون اللي غادي ينجح؟ راه 

ي دوزوا االمتحانات مها الناس اللي عطالة واللي أكرب الناس الل
آ جنحوا بعض األمساء . هم منخرطني يف واحد العدد د اجلمعيات

مقربني من املستشارين أو كذا، هذا ما كاين حىت شي حاجة 
اللي كيمنع أن هاد الناس يدوزوا االمتحان، إيال كانت الكفاءة 

و إىل فتح حتقيق ولكن تنعاود نأكدها، إذا كان ما يدع. جنحوا
 .فنحن مستعدون، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .تعقيب للسيد النائب احملرتم. شكرا للسيد الوزير
 :انوائب انسيد أحمد انمهدي مزواري

أنا وال بد يف إطار التعقيب ما نربط . شكرا السيد الوزير
هاد املوضوع  بسياق وطين، اللي هو بطبيعة احلال موضوع 

ديال الكرامة أساسا وموضوع حق يف  الشغل هو موضوع
وأنا وال بد نفتح القوس اللي ما متكنش زميلي األخ . الكرامة

حسن طارق من طرحو، وهو موضوع التهجم الغري مربر من 
طرف فرقاء سياسيني داخل مؤسسة دستورية على املسريات د 

 .النقابات، هادي وال بد نسجلوها داخل هاد القبة
رامة كذلك يقتضي إجراءات من ثانيا، واحلق يف الك

طرف احلكومة، ويأيت رد احلكومة هادي يومني بالزيادة يف أسعار 
احملروقات، هذا هو التقييم والتقدير اإلجيايب للحكومة للكرامة د 
املغاربة، رد بالزيادة يف احملروقات يف زمن دويل يعرف ظروفا مواتية 

 99البارح، اليوم يف مثن البرتول، اليوم البرتول ماشي هو ديال 
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هذا السؤال ديايل ما عندكش احلق، كاين رئيس اجللسة، هو )
 ( اللي خصو يوقفين

 :انسيد رئي  انلسسة
 .استمروا السيد النائب

 :انوائب انسيد أحمد انمهدي مزواري
املوضوع ديال الزيادة يف احملروقات يف ظروف عاملية 

للباريل ماشي  دوالر 99برتولية مواتية، اليوم البرتول كيسوى 
 . اللي كان 342

هاد املوضوع اللي كنتذاكرو فيه السيد الوزير، كنطلبو 
فتح حتقيق، وعندنا أمثلة وعندنا حاالت، ما وقع يف إقليم بوملان، 

كاين . كاين اللي ما دوزش الصباح ودوز يف العشية وجنح
مقربني، املصادفة مها ينجحوا الشيوخ واملقدمني، املصادفة مها 

وا املقربني من بعض رؤساء اجلماعات، املقربني من ينجح
السلطات؟ حنا كنقولو املباراة مزيان تكون، كتضمن تكافؤ 
الفرص، ولكن تضمن تكافؤ الفرص للناس اللي كيستحقوا إىل 

 . آخر املطاف
حنا كنطالبو السيد الوزير بفتح حتقيق يف هذا املوضوع 

ة، إيال بغيتينا مندوك بطبيعة احلال، وعندنا حاالت، وحاالت مثبت
 .جبميع املعطيات املتعلقة هبذا املوضوع، وشكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
السيد الوزير، التعقيب يف بعض . شكرا للسيد النائب احملرتم

 .الثواين
 :انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية

أؤكد أن التحقيق حنا مستعدين باش نفتحوه على أدلة، 
واحد جنح بال ما يدوز االمتحان،  وأؤكد كذلك أن ليس هناك

أحتدى أيا كان أنه جييب يل شي واحد اللي خرج ناجح وما 
دوزشاي االمتحان، واش دوز يف الصباح واش دوز يف العشية، 
راكم هاد الشي عرفتوه، عرفتو بأن كانت املؤسسات اللي 

سدت، اللي تغلقت، واللي اضطرينا أننا نغريو التوقيت، ولكن  
 .وكلهم مراقبني، وشكراكلهم دوزوا 

 : انسيد رئي  انلسسة
 . شكرا نسسيد انازير

 انسادة انواا  انمحترمان،
  انسيدا ت انوائبا ت انمحترما ت،  

يوجد بني ظهرانينا األستاذ عبد الرزاق كيالين، الوزير 
املكلف بالعالقات مع اجمللس الوطين التأسيسي بتونس والوفد 

 . بلده الثاين، شكرابامسكم نرحب به يف . املرافق له
ومنر إىل السؤال املوايل، عن تفشي فوضى التعمري مبدن 
اململكة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :انوائب انسيد عبد اهلل صغيري

 شكرا انسيد انرئي ،
عانت  السيد الوزير احملرتم، خالل السنوات األخرية

خمتلف املدن املغربية من فوضى التعمري ومن اكتساح البناء 
العشوائي، متثل ذلك يف البناء بدون رخصة، يف عدم احرتام 
تصاميم التهيئة، يف اإلجهاز على الطرق العامة وعلى املناطق 
املخصصة للمنشآت العمومية وعلى املناطق اخلضراء والغابات 

 .وما إىل غري ذلك
ماذا أنتم فاعلون بشأن إيقاف : د الوزيرنسائلكم السي

النزيف واحلد من هاته الظاهرة وحماسبة املفسدين يف قطاع 
التعمري، الذين يشوهون مجال املدارات احلضرية وخارج هاته 

 .املدارات؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 . تفضلوا السيد الوزير مشكورين. شكرا للسيد النائب احملرتم
 :ر، وزير انداخسيةانسيد محود انعوص

 شكرا انسيد انرئي ،
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 وشكرا انسيد انوائب انمحترم،
ال بد من التذكري بأن قضية التعمري والبناء يف املدن ويف 
اجلماعات بصفة عامة أنه فيها عدد من املتدخلني، بالفعل 
تنوجدو رؤساء اجلماعات، تنوجدو وزارة السكىن والتعمري، 

اإلشكالية فعال . رة الداخليةتنوجدو وزارة العدل، تنوجدو وزا
مطروحة ما هيشي جديدة، مطروحة قدمية، وهاد الشي اللي 
خلى أن كانت عدة حماوالت، كانت يعني دوريات مشرتكة هلذه 
الوزارات كلها على الكيفية باش ميكن يتحارب هاد اآلفات،  
كانت جلان يقظة، على أي حال، كانت عدة حماوالت، ولكن 

قد، ألن جيب أن يكون تدخل ديال رئيس أعرتف أن املشكل مع
اجلماعة، جيب أن يكون كذلك وضع الشكوى، العدالة، إىل غري 

 . ذلك
: د احلاالت 4شنو تنوجدو يف التعمري؟ تنوجدو 

تنوجدو اللي يطلب رخصة وما كيحرتمهاش، عاود كيبين برخصة 
وكنوجدو اللي كيرتامى واللي كيمشي . ولكن كيزيد أو كيغري

 . تيبين
ستعملنا عدة وسائل، منها حىت الوسائل الفضائية، ا

التصوير الفضائي، لرصد األماكن اللي ممنوعة للبناء وكذلك 
لكن بكل صراحة ال بد أننا . االنتشار أو الزيادة يف هذه األماكن

نعتارفو أن يعين وزارة الداخلية، أي قوة األمن فيما يتعلق باهلدم 
كتدوز اجلماعة والعدالة   هي آخر حلقة اليت تكون، يعين ملا

وكيتعطى األمر عاد تنتدخلو، وتنتدخلو يف ظروف اجتماعية جد 
بالفعل، ملا كتجي هتدم إلنسان اللي طلع وشيد وبىن أو  . صعبة

كتجي حترم واحد الفئة معوزة أو كذا من هذا راه كتخلق 
ديال  2444-1444مشاكل، ملا كتجي لدوار كلو فيه 

 . الساكنة فهذا كيطرح مشكل
رغم ذلك، هذا ال يعين أن جيب أن نبقى متفرجني، راه  
كاين اآلن حماوالت إلعادة النظر يف حتديد املسؤولية ديال كل 

كاين حماولة، وهذه . قطاع كل قطاع وكل متدخل يف هذا امليدان
اللي  22.49ماشي حماولة، غادي خيرج املشروع ديال القانون 

رؤساء مجاعات   غادي يسهل حىت من التبسيط، ألن كاين
كريفض أنه يتقدم بشكوى، غادي نعطيو هاد احلق للناس اللي  

 . كريصدو املخالفات أهنم ممكن يتقدموا مباشرة
إذن بغيت غري نقول بأن هذا ميدان ماشي بالسهولة، 

دار  0044رغم أن يعين  جمهود كبري راه قامي اآلن، راه طيحنا 
ها، ولكن هاد امليدان يف إنزكان وإىل غري  224أعتقد يف أكادير، 

 .راه تيخصو إعادة النظر يف اآللية القانونية ديالو، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

التعقيب ألحد النواب من فريق . شكرا للسيد الوزير
 .العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة
 :انوائبة انسيدة آموة ماء انعيوين
 .بسم اهلل انرحمن انرحيم

 انسيد انرئي ،
 نسيد انازير،ا

 األخاا ت انوائبا ت واإلخاة انواا ،
اليوم املغرب يتغري، وهذه احلكومة مسئولة على احملافظة 
على األمل الذي تولد عند املغاربة، مسئولة أيضا على استعادة  

وجمال . كرامة املغاربة اليت امتهنت لعقود طويلة من االختالالت
فيه إىل مؤشرات  التعمري هو واحد اجملال ضخم اللي كنحتاجو

واضحة كتدل على شجاعة احلكومة يف مواجهة اخلروقات اللي 
كيعرفها، ألن هذا واحد اجملال الذي ينتعش فيه املفسدون 

 .الكبار
السيد الوزير، حنا اللي كنطالبو به اليوم هو تشديد 
الرقابة على جمال التعمري، ألن ما آلت إليه مدننا اليوم من وضع 

تشديد الرقابة ملاذا؟ . ملمكن السكوت عليهبائس مل يعد من ا
ألن كاينة مشاريع كبرية كتدار يف قلب املدن املغربية والناس  
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كينتظروا فيها حتقيقات وما كتكونش هاد التحقيقات املطلوبة، 
 .ألن هي فاش كيؤديوا احلساب هاد املفسدين

مشروع منطقة : أنا نعطيك منوذج عندنا يف تزنيت
الساكنة واملهنيون آماال كبرية، رصدت فيه صناعية علقت عليه 

خروقات كبرية باعرتاف، هادي خمتربات عمومية اللي ثبتت علميا 
وجود هذه اخلروقات، جات جلان متعددة وأشرفت عليها السلطة 
احمللية والناس كيطالبوا بالتحقيق يف هاد اجملال وحلد اآلن ما زال 

 عشية وضحاها  يف قلب مدينة آيت ملول بني. ما كاين والوا
كتنبت عمارة بأكثر من طوابق، والناس وجهت لكم مراسالت 
يف هاد اإلطار للوزارة ديالكم ولكن ما زال ما كاينش حترك 

 . فعلي
اليوم حنا حمتاجني، املغرب راكم ما يكفي من عقود 
االختالالت والفساد، واليوم حنا حمتاجني فعليا باش إيال كانت 

مة أهنا توقف هاد املسار اللي يف شجاعة حقيقية عند احلكو 
 . احلقيقة ال ميكن أن يستمر فيه املواطن املغريب اليوم

نعطيك منوذج آخر ديال االستثناءات، يف ظل غياب 
وتأخر وثائق التعمري االستثناءات هي اللي كتسبب يف أحيان  
كثرية يف تفشي هاد الفوضى ديال التعمري اللي حنا ساءلناكم 

 . عليها
مدن بدون "ر، منني كنهضرو على برنامج جمال آخ

ملي حنا كنقومو كنرحلو واحد اجملموعة ديال الناس " صفيح
وكنسكنوهم وكتنبت يف نفس األماكن األضعاف ديال هداك 
العدد اللي حنا سكناهم، فنحن حمتاجون فعال اليوم إىل أننا 
ناخذو الوقت الكايف باش جنلسو لألرض ونقيم هاد السياسات 

خالهلا نريد أن نواجه هاد االختالالت اللي كيعرفها هذا  اللي من
اجملال الكبري، ألهنا هي اللي غتكون املؤشر الفعلي على أن 

 .وحنا عندنا الثقة فعليا أنه يتغري. املغرب يتغري
 :انسيد رئي  انلسسة

 .السيد الوزير، يف ثواين. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة
 :نداخسيةانسيد محود انعوصر، وزير ا

الشجاعة عند احلكومة موجودة، املشكل معقد، 
االستثناءات قانونية عندما، هي راها كاينة يف القوانني، ألن 

وهاد الشجاعة خاصنا . الوثائق ديال التعمري ما هياش موجودة
نتقامسوها كلنا، ملا تيكون ممثل ديال األمة تينوض وحيرض الناس 

قريبة من هنايا، هذا كذلك  ألن هتدم البناء العشوائي يف مدن 
 .كيتطلب أننا نراجعوه ونشوفوه

 :انسيد رئي  انلسسة
فيما يلي أسئلة هلا وحدة . شكرا لكم السيد الوزير

نعم السيد النائب، يف تسيري ... املوضوع، ويتعلق األمر بالتصدي
 . اجللسة

 (:نقطة نظام)انوائب انسيد عبد اهلل باوانا 
التنمية، التعقيب ديال السيد السؤال كان ديال العدالة و 

الوزير على العدالة والتنمية، كيتفهم منو بأن هذا النائب اللي  
كنطلبو منو . كيتكلم عليه السيد الوزير من العدالة والتنمية

 .يوضح
 :انسيد رئي  انلسسة

أ السيد رئيس الفريق، ال، أ اإلخوان أ اإلخوان، أ  ...ال، ال، ال، 
 . اهلل جيازيك خبريالسيد النائب احملرتم، 

فيما يلي ثالثة أسئلة هلا وحدة املوضوع، ويتعلق األمر 
بالتصدي للجرمية وتوفري األمن ببعض اجلهات، لذا أقرتح على 
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا 

السؤال األول للسادة النواب احملرتمني من . من لدن السيد الوزير
شرتاكي، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد الفريق اال

أ اإلخوان رؤساء الفرق، ال، اهلل جيازيك خبري أ السيد . النائب
واش خذيتو الكلمة أ السيد، أ السيد الرئيس ... رئيس الفريق، 
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اهلل جيازيك خبري، اعطيوا الكلمة للسيد، أ اإلخوان اعطيوا الكلمة 
 .واللسيد  النائب احملرتم، تفضل

 :انوائب انسيد أحمد رضى شامي
 انسيد انرئي ،
 انسيد انازير،

 انسيدا ت وانسادة انواا ،
 :انسيد رئي  انلسسة

آ السي بووانو والسي تاتو، اهلل جيازيكم خبري، راكم أعضاء 
 .تفضل السيد النائب. املكتب

 :انوائب انسيد أحمد رضى شامي
 انسيد انرئي ،
 انسيد انازير،

 ة انواا ،انسيدا ت وانساد
السيد الوزير، خالل السنوات األخرية الحظنا واحد 
ارتفاع نتاع معدالت اجلرمية، خاصة يف املدن الكربى واملتوسطة، 
أيضا التنوع نتاع هاد اجلرمية هادي، فاملواطن تيعاين كل يوم من 
جرائم متنوعة، هادي إما ضد املنزل ديالو وال ضد السيدة اللي 

ا، وال السيد اللي تيخرج يف الصباح باش تياخذ هلا الصاك دياهل
وال . يصلي وتيعتديوا عليه، وال السيد اللي تيعتديوا عليه جسديا

حظنا أيضا دخول هاد العنف هذا داخل املؤسسات كاملدارس، 
ما هي اإلجراءات : ولذا نسائلكم السيد الوزير. وهذا تيثري قلقنا

 .اليت ستتخذوهنا حلل هاد املشكلة هذه؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

السؤال الثاين يف وحدة . شكرا للسيد النائب احملرتم
املوضوع للسيدة والسادة النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد 

 .النائب
 :انسيد انوائب انمصطفى جبران

 .بسم اهلل انرحمن انرحيم
 سيد انرئي ،شكرا ان

 انسيد انازير،
 انسيدا ت وانسادة انواا ،

تطلع علينا الصحف الوطنية من حني آلخر بأخبار 
مؤملة عن ضحايا، ما بغيتش نقول حرب العصابات، غادي نقول 
ضحايا مؤامرات العصابات، وما ختلفه من خوف ورعب لدى 

األمر الذي يتطلب التدخل الختاذ التدابري الكفيلة . السكان
حاربة مثل هذه العصابات املتخصصة يف السرقة ويف االجتار مب

باملخدرات وترويج اخلمور، وغريها من اجلرائم اليت متس يف 
الصميم حرية املواطنني الشخصية وممتلكاهتم وسالمتهم 

 . وراحتهم
وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل، السيد الوزير، عما إذا كان 

امج حمدد ملواجهة هذه لدى الوزارة إسرتاتيجية واضحة وبرن
الوضعية، وكذا التدابري املتخذة للقضاء على هذه العصابات 

 .وختليص املواطنني من جرائمها ورعبها؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

السؤال الثالث يف وحدة . شكرا للسيد النائب احملرتم
املوضوع للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

يتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد والتنمية، فل
 .النائب

 :انسيد انوائب عبد انمليد أيت انعديسة
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
السيد الوزير، ال خيفى عليكم أننا كنعيشو هاد األيام 
حالة أمنية مزرية، كل يوم كاين جرائم، والسرقة ديال األمتعة 

اشنا هي اإلجراءات اليت : فلذا نسائلكم. املواطننيديال 
: ستقومون هبا للحد من هاد الظاهرة هذه والقضاء عليها؟ وثانيا
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كاين عندنا املخافر ديال شرطة القرب اللي مت اإلحداث دياهلا، 
 .ولكن حلد الساعة ال تشتغل، إذن شنو املصري دياهلا؟ وشكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
قبل ما نعطي الكلمة للسيد . ئب احملرتمشكرا للسيد النا

الوزير، نطلب من أحد النواب يضغط على اهلاتف ديالو راه 
 .تفضلوا السيد الوزير. تيتسمع، وشكرا

 :انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
الرابعة أو  أوال تنشكر واضعي السؤال، ألن هذا رمبا املرة

اخلامسة وحنن نتحدث عن األمن، وهذا دليل على أن هناك 
اهتمام، كما هنتم به كذلك داخل احلكومة وداخل وزارة 

 . الداخلية، ألن هذا من املواضيع وامللفات الكربى
ولكن ال بد كذلك من التذكري والتكرار على أن ليس 

واهر اجلرمية هو هناك أوال جمتمع خايل من اجلرمية، اجلرمية يعين وظ
مرتبط بالنمو الدميغرايف، مرتبط بالنمو احلضري، واملغرب كذلك 
شأنه شأن عدد من الدول هاد الظاهرة هي موجودة، واألسباب 

 . دياهلا كذلك موجودة
إال أنه يف اآلونة األخرية، يف السنوات األخرية هناك تنوع  

وهو أن كذلك للجرمية، رغم أن التعريف ديال اجلرمية قانونيا 
تيشمل مجيع يعين احلاالت من السرقة الصغرية حىت للقتل العمد، 

األسباب كلنا . لكن هذا موجود، هذا موجود يف املغرب أيضا
بالفقر، : نعرفها، هناك أسباب فعال مرتبطة إما بعوامل اجتماعية

البطالة، إما بعوامل عقائدية يف بعض األحيان، هادي ظاهرة 
ناك اإلرهاب، التطرف، وهاد الشي جديدة اللي ظهرت، أن ه

املغرب كذلك ليس يف مأمن من هاد الشيء هذا، وهناك عوامل 
وكاين كذلك البيئة اللي تيعيش . اقتصادية مرتبطة بقلة الشغل

فيها اإلنسان، وتنعرفو هاد االنتشار ديال املخدرات وديال 
 . الكحول كذلك أهنا سبب من األسباب يف هذه اجلرمية

، ألن يف األسئلة بثالثة طلب ما هي غري خبالصة
أنا . إسرتاتيجية الدولة، ما هي إسرتاتيجية األمن؟ إدارة األمن

 : أقول أن اإلسرتاتيجية مبنية على ثالثة حماور وهي
احملاوالت اإلستباقية، االستطالع، ال بد من : أوال

وهنا تنوجدو التعاون ديال اجلميع ضروري يف هاد . املعلومات
ذا، واللي الدول كلها اللي جنحت يف هاد الشي، مبعىن امليدان ه

أن األمن ما هو شي مسألة يعين البوليسي أوالا اجلدارمي بوحدو، 
بل هي مسألة اجلميع، على األقل فيما خيص املعلومات، سواء 

 .داخلية أو عرب احلدود
وهو الردع، والردع ما ميكن لو يكون إال باملظهر، : ثانيا

قوات ديال األمن، باألمن د القرب، وهاد الشي بانتشار يعين ال
عالش تنحاولو اآلن نبنيو هاد املخافر، نبنيو هاد املراكز يعين 
ديال القرب، جنهزوها، وحناولو يعين االنتشار ديال رجال األمن 

 . داخلها
والثالثة، يعين العنصر التايل، وهو السرعة يف املعاجلة، 

واطن واحد النوع ديال وكذلك حىت يكون هناك عند واحد امل
 . الثقة وديال الراحة

شنو مها اآلليات؟ اآلليات راها معروفة، ما كاين شي 
كاين اآلليات البشرية، املوارد البشرية، وهذا معروف أن : 44

إيال خذينا غري القوات املساعدة اليوم مع االنتشار . هناك نقص
اه مراكز، راها ديال املراكز اإلدارية، ألن القيادات اليوم كذلك ر 

مراكز اللي كتنتشر فيها اجلرمية، اللي خصها رجال، تنوجدو كاين 
إىل خذينا اآلن، راه أعطيتكم . ألف منصب 34خصاص ديال 

األرقام، ومرة أخرى تنعاود نعطيها، أن يعين القوات ديال األمن  
كلها اللي موجودة إيال بغينا أن نوصلو لواحد املستوى ولنسبة 

 . ول مماثلة راه تيخصنا نضاعفو هاد العدد هذامعينة ديال د
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ومث كاين إضافة إىل العدد، إىل اإلنسان، إىل العنصر 
اليوم هناك ال بد من التقنيات . البشري، كاين كذلك املعدات

احلديثة، من التكنولوجيا، مبراقبة ديال املدن وديال املراكز يعين 
العلمية، وتنعرفو  وهناك كذلك الشرطة . القابلة النتشار اجلرمية

كلنا اليوم أن يعين الشرطة ما بقاتشاي غري ذاك البوليسي اللي  
كيمشي كيجري وال كيسول بفمو، راه كاين كذلك وسائل ديال 

 . العمل
من ناحية املعدات، ميكن يل نقول لكم بأن الشرطة 
املغربية اليوم واملصاحل ديال الدرك امللكي جمهزين أحسن جتهيز، 

. النظراء دياهلم يف الدول اجملاورة اللي كنتعاملو معهابشهادة ديال 
من ناحية البشر، ميكن نقول كذلك أن رغم قلة العناصر فاجملهود 

 . اللي كيقوموا به فهو قوي وقوي جدا
وغادي خنتم، ألن ما زال يف التعقيب كاين بال شك ما 
يقال، غادي خنتم ببعض األشياء كنقوهلا، وقلتها هنا ويف جملس 

صحيح أنه . ستشارين ورمبا ما كتعجبش، وهي اإلحصائياتامل
هنا يف املغرب عندنا ما بني الدرك امللكي واألمن، أي املدن 

ألف حالة سنويا اللي هي كرتصد،  044والبادية، تقريبا واحد 
كتحل، وبأن الرتتيب ديال املغرب داخل الدول، ال من   %90و

ن كيفما بغينا، أو من حيث الشعور باألمن، أو الشعور بعدم األم
. ناحية العدد ديال اجلرائم، الرتتيب ديال املغرب ترتيب جيد

ميكن نعطي رقم آخر اللي حصلت عليه مؤخرا ديال العدد ديال 
ألف ساكنة، املغرب يعين يف أسفل الرتب، يعين  344القتلى يف 

ملائة ألف ساكنة، يف الوقت  4.2يف العشرة د الرتب األخرية ب 
ألف،  344يف  10جدو دول حبال إفريقيا اجلنوبية ب اللي تنو 

ألف، األرجنتني كذلك، يف  344يف  44تنوجدو الربازيل ب 
فرنسا براسها، فنلندا اللي تنقولو يعين اللي ميكن ما فيهاش راه 

 .ألف 344فاصلة شي حاجة يف  4عندها 

مبعىن أن هناك اجلرمية موجودة، تيخصنا نتصداو هلا، 
و، وكاين تشارك، واجلماعات مشكورة، واحد تيخصنا نتعاون

العدد ديال اجلماعات تتعامل مع اإلدارة وجتهزها بالدراجات 
النارية، بإعطاء الوقود وبإعطاء عدد من األشياء، ريثما فعال 
يكونوا االعتمادات كافية ليكون هذا العمل قائم حبد ذاته، 

      .وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

التعقيب ألحد السيدات أو السادة . شكرا للسيد الوزير
 .النواب عن الفريق االشرتاكي، فليتفضل مشكورا

 :انوائب انسيد أحمد رضى شامي
شكرا للسيد الوزير، حنا أوال تنشكروكم على هاذ  

ولكن فكما أعلن . اجلهود اللي تتقوموا هبا أنتما واألمن الوطين
تقبضوا يف  ألف نتاع اجملرمني اللي 34فاش جا السيد الرميد 

واحد الفرتة قصرية، ولكن هاد اجملهودات هادو خصه تكون 
مستمرة، حيث أراه، السيد الوزير، املواطن ما زال تيعاين، وهذا 
اللي تيقولوا لنا حنا كنواب لألمة، تيقولوا لك بأن وليداهتم ما 
ميكن هلمش يقراوا، وليداهتم ما ميكن هلمش ميشيوا للمدينة، 

نتاع السرقة كل يوم، فال بد حنا خصنا جنربو املشاكل كما قلت 
 . حل هلاد القضية

حنا كاحتاد اشرتاكي طلبنا يف مناقشة قانون املالية باش 
تكون تعطاكم واحد املوارد مالية وبشرية إضافية، وما زلنا نلح 
على هاد القضية هادي نتاع املوارد متشي باش املواطن يعيش يف 

 .شكل اللي مازال حنا تنعانيوهبالده مطمئنا ساملا، هذا امل
ثانيا، هضرتيوا على التكنولوجيات احلديثة وال داك 
الكامريات، حق هذا ميكن لو يساعد، ولكن حنا تنظنو أيضا 
السيد الوزير بأن خصكم واحد النظرة، مقاربة مشولية، أوال شرطة 
نتاع القرب راها مهمة، وداك الشي اللي هضرتيوا عليه قبل نتاع 

املساعدة ما زال خصكم تعيدوا فيها النظر وتشوفوا  القوات 
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كيفاش نعاودو حنييو داك التجربة هادي، حيث كانت اعطت 
 .واحد النتائج إجيابية جدا

ثانيا، السيد الوزير، كاين أشياء اللي انتما مسؤولني 
عليها وهي عندها واحد تأثري غري مباشر، النقل احلضري السيد 

 بعض األماكن الطوبيس ما تيوصلش، الوزير، حنا تنعرفو بأن يف
هداك الطوبيس اللي ما تيوصلش هو اللي تيؤدي لداك العدد د 

فحنا تنطلبو منكم السيد الوزير، وتنعرفو بأن . اجلرائم اللي تيكثر
الشركات نتاع النقل احلضري راهم كاين اللي أفلسوا وكاين اللي 

 .يف طريق اإلفالس، خصنا ال بد جنربو هلم شي حل
انيا، السيد الوزير، التشغيل، وهذا مسؤولية نتاع، مشي ث

التشغيل ملي . نتاعكم انتما كوزير، ولكن مسؤولية نتاع احلكومة
 %04إيال ما قلناش  %24سنة أكثر من  12ل  30تنشوفو 

نتاع هاد الناس اللي ما تيشتغلوش، هادوك منهم تيؤدي إىل 
لقضية نتاع املقاربة فا. اجلرائم، والناس اللي ما عندمهش التكوين

تكون مقاربة مشولية تتحط راسها عاود بإحلاح، وحنا عاود مرة 
أخرى حنا معكم السيد الوزير، ولكن خص احلكومة تاخذ 

 .املسؤولية دياهلا باش املواطن يعيش ساملا، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

أعطي الكلمة ألحد نواب . شكرا للسيد النائب احملرتم
            .  يل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائبالفريق االستقال

 :انوائب انسيد انمصطفى جبران
 شكرا انسيد انرئي ،

السيد الوزير، هاد املوضوع ديال مؤامرات العصابات هو 
موضوع مهم وموضوع الساعة، هذا املوضوع بالذات لقد سبق 

هادي واحد للسيد النائب احملرتم جواد محدون أن تكلم عليه منذ 
 .أسبوعني

السيد الوزير، شكرا على جوابكم الكامل واملقنع 
لكن السيد . وتفهمكم خطورة الوضع وما يرتتب عليه من خطورة

الوزير، كيبقى التطبيق والتنفيذ مها سيدا املوقف، وباملقابل جيب 
 .إجياد حلول سريعة لتفادي هذه اجلرائم اليت لسنا حباجة إليها

ى سبيل املثال إقليم برشيد، هذا اإلقليم السيد الوزير، عل
بلدية : مجاعة 44الفيت يتوفر على مخسة د البلديات من ضمن 

الكارة، الدروة، حد السوامل، سيدي رحال الشاطئ وأوالد عبو، 
هاد البلديات خبمسة تعاين من عدم وجود رجال األمن الوطين، 

سباب ومجيع السكان التابعني هلذه البلديات يتساءلون عن أ
علما أن رجال الدرك امللكي متواجدون يف . تأخري هاد القوات

عني املكان، لكن نظرا لقلة عددهم ونظرا لشساعة الدوائر، 
 .جيدون صعوبات شىت للقيام مبهامهم، وشكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
أعطي الكلمة للتعقيب . شكرا للسيد النائب احملرتم
 .ة، فليتفضل مشكوراألحد النواب عن فريق العدالة والتنمي
 :انسيد انوائب محمد انعربي بسقائد
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

طبعا هاد االلتقائية يف طرح هذا السؤال اجلوهري 
واألولوي بالنسبة لنا يف املغرب يدل داللة قوية على أن هذا 

األمن، السيد الوزير،  . ناالنشغال هو انشغال وطين يف كل مكا
كما تعلمون أنه يعين هو قبل اخلبز وقبل الشغل وقبل التجارة 
وقبل أي شيء، ألن بدون أمن حىت شي حاجة ما غادي متشي 
لقدام، وإيال ما كيشعرش املواطن باألمن ما غيستطعشي يشتغل 

وهاد القضية اآلن حنا السيد الوزير وخا تكلمتو على . يف أمان
ة بالبلدان األخرى، يعين يف احلقيقة هاد املقارنة قد أننا مقارن

تكون شوية يعين، طبعا موضوعية املقارنة، ولكن حنا كنحسو 
اليوم، اليوم يف السنة املاضية وهاد السنة يعين ارتفاع املعدل ديال 
اجلرمية بشكل ملفت للنظر، يعين ارتفاع السرقات جبميع األنواع 
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اخلطف، وهذا األمر يف األحياء دياهلا بالسكاكني وبالعنف وب
الشعبية اللي ما كيقصرش فيها األمن، ولكن يتداوهلا الناس اليوم 
بصورة مستمرة، والنساء يعين باخلصوص، اللي كيتسرقوا هلم 

يعين قبل أيام . األموال دياهلم والصيكان دياهلم والذهب دياهلم
 العنق راه السيدة دارت غري برنامج يف التلفزيون وشافوا هلا يف

هذا راه . دياهلا سلسلة ديال الذهب وتعرضوا هلا يف الباب داوها
يعين مشكل خطري، يعين راه الناس يتداولون هذا األمر ووىل يعين  
كلشي كيتكلم على األحداث اليت تقع يف مجيع األحياء 
الشعبية، وخاصة يف املدن الكربى مثل مراكش ومثل فاس ومثل 

. طبعا، اللي فيها املعدل مرتفع جداوجدة ومثل الدار البيضاء 
السيد الوزير، هاد األمر هذا جيب أن يثري االهتمام ديالكم  انتما 
أكثر، ألن ما خصكمش جتيوا اليوما للوزارة وتديروا املقاربة 

 . املاضية بدون أي تدخل آخر وبدون أي خطة
ولذلك، أنا ما فهمتش حىت هاد القضية ديال أننا  

ال اجلرائم يف التلفزيون ديالنا على الناس، أنا كنعرضو األفالم دي
ما عرفتش واش هداك الشي، فعال أنا يف احلقيقة أتساءل، واش 
هداك الشي كيكون النتيجة ديالو إجيابية وال كتكون عكسية؟ 
رمبا ياك ما هداك الشي كيزيد خيوف الناس أكثر وكيزيد احلالة 

ال بد السيد  ولذلك. ديال عدم األمن عند الناس بشكل أكرب
 .الوزير من خطة استعجالية
 :انسيد رئي  انلسسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، شكرا لكم، انتهى 
أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد على . الوقت، شكرا لكم

 .، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.التعقيب
 :انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية

 شكرا انسيد انرئي ،
  دة انواا  واضعي األسئسة،شكرا نسسا

فبالفعل، أنا تيظهر يل بأن احلاجة اللي حنا متفقني 
عليها وهي أن األمن هو من األولويات، ال لدى ممثلي األمة وال 
لدى احلكومة، ألن بالفعل األمن مرتبط جبميع ميادين التنمية 

األمن كذلك كما قلت له بعض الوسائل ال بد . ديال البالد
 . منها

هذا ما كيثنيناشي باش نرتاجعو وال نبقاو واقفني، ولكن 
ألن مثال قلة العدد ديال الناس تنستبدلوه باحلركية، واحد النوع د 
احلركية، راكم شفتو بلي أن رجعنا حىت للدرجات اهلوائية اآلن 
والدرجات النارية، ألن بغينا أن املواطن باش حيس بداك األمن 

 . ين رجال األمن متواجدينخصو يكون كيشوف بأن راه كاين يع
ثالثا، فعال هناك خطة استعجالية اآلن، وهناك خمطط 
حنن مقبلون عليه، وداخل فيه هاد الشي ديال التكنولوجيا، ديال 
استعمال التكنولوجيا، داخل فيه املراكز ديال القرب، داخل فيه 
بعض الفئات جديدة خارجني؛ ما يسمى بالصقور وما يسمى 

ل القوات املساعدة، ألن بغينا أننا نستعلمو مجيع باالستعانة برجا
نردعو يعين حىت حناولو la dissuasion الوسائل باش حناولو 

هداك اللي تيفكر، أما ملي كتوقع الواقعة بالفعل كنتدخلو، 
وغالبا أن السنة . ولكن بغينا أن حىت قبل أن هاد الشي يكون

التوزيع ديال املناصب بعدا املقبلة يف امليزانية املقبلة، هاد العام يف 
أعطينا األولوية يف داك الشي اللي عندنا يف وزارة الداخلية من 
مناصب اعطيناها لقوات األمن، والسنة املقبلة كذلك غادي 
حناولو، وكاينة احلكومة متفهمة، أننا نعطيو وسائل أخرى لقطاع 

 .األمن، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

سؤال املوايل عن أراضي ال. شكرا لكم السيد الوزير
اجلماعات الساللية، للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .فليتفضل أحد النواب مشكورا
 : انوائب انسيد عبد اهلل أبا فارس
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 شكرا انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
السيد الوزير، أراضي اجلماعات الساللية مشاكلها ال 

هل لدى وزارتكم تصور : نسائلكم السيد الوزير. حتصى وال تعد
واضح وإسرتاتيجية حمددة ملعاجلة وضعية األراضي اجلماعية بصفة 

 .جذرية، بأبعادها القانونية واالقتصادية واالجتماعية؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا مشكورين. شكرا لكم
 :، وزير انداخسيةانسيد محود انعوصر

 شكرا انسيد انرئي ،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

فاألراضي الساللية، أي أراضي اجلموع يف املغرب، فعال 
مليون ديال  30ظاهرة موجودة وقطاع جد مهم، ألن تيمثل 

 . اهلكتارات وتيهم واحد العدد كبري من الساكنة
ز على عدة فدور وزارة الداخلية يف هذا امليدان يرتك

 : مرتكزات
األوىل وهي التصفية القانونية هلذه األراضي، أي معرفة  -

جيب أن حندد هذه األراضي التحديد اإلداري، . هذه األراضي
وبالفعل، هاد العملية يعين يف هاد السنوات . وكذلك احملافظة

 9.1األخرية خذات منحى سريع، حبيث أن وصلنا لتحفيظ 
 .  مليون ديال اهلكتار

ذلك، احملور الثاين ديال االشتغال ديال الوزارة هو وك -
بالفعل كاين االستغالل املباشر . استغالل هاد األراضي اجلماعية

ولكن  . اللي كيقوموا به ذوي احلقوق كما هي العادة من زمان
كاين كذلك املسايرة دياهلم واملعاونة دياهلم واملصاحبة، باش 

ألراضي يف مشاريع ميكن فعال تستغل بعض القطع من هذه ا

تنموية، يف مشاريع استثمارية، سواء للقطاع اخلاص أو للقطاع 
العمومي، مع احلرص واحملافظة على حقوق الناس باش يكون 

 هاد االستثمار يعين تريجع عليهم 
احملور الثالث وهو تدبري العنصر البشري بصفة عامة بني  -

كيفاش أن مزدوجتني، أي ما هو ذاك القانونية ديال النائب،  
النواب ميكن هلم يتعينوا باش تكون فيهم واحد الثقة باش ما 

ولكن كذلك ضبط ذوي احلقوق، . نبقاوشاي تنرجعو للتشكيك
وخصوصا العنصر النسوي، اللي منذ بعض السنوات اليوم أصبح  

 . كذلك يستفيد من عائدات ومن فوائد هذه األراضي املستغلة
ة يف مسلسل مث كذلك، إدماج اجلماعات الساللي -

التنمية، ألن هادوك املشاريع اللي تنعملوهم أو التفويتات ديال 
األراضي ماشي غري كتوزع كمنح على ذوي احلقوق، ولكن كاين  
كذلك بعض اجلماعات اللي كتطلب أهنا تعمل هلا مشاريع 

 .  تنموية، وتقوم الوزارة أو تصاحب الوزارة هذه املشاريع

القطاع، وهو أن فعال راه حنا يف األفاق املستقبلية هلذا 
فاحتني واحد النقاش، وبال شك يف األيام املقبلة غيكون يعين 
واحد اليوم دراسي موسع مبشاركة اجلميع، لنفكر مجيعا يف 
القوانني املنظمة هلذه األراضي، يف استغالل هاد األراضي، 

 .وكيف نتجاوز الصعوبات املوجودة اآلن، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

أعطي الكلمة للسيد النائب . كرا للسيد الوزيرش
 .للتعقيب

 : انوائب انسيد عبد اهلل أبا فارس
 شكرا انسيد انازير، 

: السيد الوزير، أراضي اجلموع معضلة بكل املقاييس
مليون ديال ذوي احلقوق، مشاكل كثرية  9مليون هكتار و  30
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ية بني جدا ال تنتهي، بسبب النزاعات الفردية واجلماعية، فرد
. ذوي احلقوق أنفسهم، ومجاعية بني القبائل واألقاليم اجملاورة

ونعطيكم مثال هنا يف اجلوار ديال الفقيه بن صاحل مع إقليم 
مشاكل  .يف اوالد العيشسطات، راه هناك نزاعات ال تنتهي 

تؤثر على املردودية، مشاكل جتعل رجال السلطة وأوقات رجال 
 .اليت ال تنتهيالسلطة تضيع يف حل املشاكل 

السيد الوزير، تشبث اجلماعات الساللية وتشبث أفراد 
اجلماعات الساللية باألرض دياهلم كيجعل تفويتها لالستثمار 
لبعض اخلواص هي يف نفسها فتنة، ونعطيك مثال ما جيري اليوم 

هكتار ألحد  044يف القراقرة يف بين مسكني، عندما فوتت 
ن الفتنة قائمة يف القراقرة، والسيد اخلواص لالستثمار دياهلا، اآل

اللي برم عقد مع وزارة الداخلية مل يستطع أن يستثمر هذه 
 . األرض

لذلك، ال بد من وضع هذا املوضوع على طاولة 
هناك عدد كبري من الفالحني، . النقاش، ألنه أصبح ضرورة ملحة

من التناقضات ديال هاد األراضي أ السيد الوزير، من التناقضات 
اهلا هو أن هناك واحد العدد كبري من نفس اجلماعات دي

الساللية كيستفد من مئات اهلكتارات وواحد من نفس اجلماعة 
الساللية ما عندوش حىت مرتو فاش يتدفن، أليس هذا تناقضا، 

 هكتار وخوه شقيقه ما كيملكش مرت واحد؟  444واحد عنده 
من التناقضات أيضا دياهلا هو أن هاد األراضي 

ماعية  فيها جزء اللي ما عمرو كيعاود القسمة ديالو، وما اجل
عمرو استفد هداك اإلنسان غادي يعاود يستفد من أراضي 
اجلماعات الساللية، ألن القسمة إيال تعاودت هاديك هي 

وكاين نوع اللي كيتقسم، وهو األراضي ديال قلعة . الفتنة
تعاود السراغنة كمثال، ملي كتقسم غادية وكتفتت، كل سنة ك

القسمة دياهلا، غادي تتحول إىل بقع صغرية ال تسمن وال تغين 
وكاين أراضي اللي مواليها متشبثني هبا، وعندها . من جوع

ملكيات خصوصية، ونعطيك آيت هبا يف اجلنوب، مواليها 
دياهلا، شواهد   les certificats de propriétéعندهم

واحد الوضع وبالتايل خصها تعاجل ب. ديال امللكية دياهلا
 .وشكرا...استثنائي

 :انسيد رئي  انلسسة
السيد الوزير، . شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا

 .تفضلوا، يف ثواين ياهلل
 : انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية

ال، غري اللي بغيت نذكر بأن هاد األراضي ( يف ثواين)
. لقرنديال اجلموع ما هيشي وليدة اليوم، راه هادي من بداية ا

اآلن كاين مشاكل صحيح، وهاد الشي عالش قلنا غادي نفتحو 
هاد النقاش العام باش ميكننا نتذاكرو يف هذه املشاكل، ألن 

 .هناك أسباب اللي جعلت أن رمبا املشاكل تطفو إىل الواجهة
 :انسيد رئي  انلسسة

منر إىل السؤال املوايل، عن األفق . شكرا للسيد الوزير
النتخابات املقبلة، للسيدات والسادة النواب الزمين لتنظيم ا

احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب 
 .مشكورا

 :انوائب انسيد جمال استيتا
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

سجل اجلميع يف الداخل واخلارج اجتياز بالدنا حملطة 
قاقات التشريعية املتعلقة بانتخاب أعضاء جملس النواب االستح

يف أجواء دميقراطية ومنافسة سياسية مل ينازع أحد يف مصداقيتها، 
ويف إطار التحضري اجليد . بل كانت حمط اهتمام وتنويه دوليني

الستكمال االستحقاقات االنتخابية املقبلة، نسائلكم السيد 
لزمين إلجراء هذه االستحقاقات؟ أوال، عن األفق ا: الوزير احملرتم
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ثانيا، االستعدادات القانونية والتنظيمية واللوجيستيكية إلجراء 
 .هذه االنتخابات يف ظروف سياسية ودميقراطية سليمة؟ وشكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا لكم

 : انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية
 ،شكرا انسيد انرئي 

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
السيد النائب، أعتقد أن اجلزء الكبري ديال اإلجابة جاء 
يف السؤال، وهو حرصنا أن تكون هذه االنتخابات نزيهة ويف 

 . املستوى الذي ينتظره اجلميع من املغرب
هذا ما جعل أن، يف إطار يعين األعمال ديال احلكومة، 

يد رئيس احلكومة جبميع اخلطوات اليت تقدمت وزارة الداخلية للس
جيب أن منر منها قبل ما نوصلو لالنتخابات، وأمهها وهو قانون 
اجلهوية، اللي تيخص فعال، ألنه هو داخل يف القانون التنظيمي 
الكلي ديال اجلماعات احمللية، اللي تيخصنا فعال يكون املصادقة 

 . عليه
يعين تنهضر  وعندما أحتدث عن القانون ديال اجلهوية، 

كذلك على ما يصاحبه، على االتفاق على التقطيع، ما هو 
عدد اجلهات، ما هي املالية ديال اجلهات، ما هي املوارد؟ 

 . وقوانني أخرى بطبيعة احلال
إذن، أعطينا مجيع املراحل اللي تيخص منرو منها، مبا 

اء فيها املراحل اليت حتتاج إىل مشاورة واسعة مع الربملان، مع الفرق
وأعطينا كذلك . السياسيني، مع فرقاء، يعين املمثلني احملليني

األمور اللوجستيكية، اللي هادو بطبيعة احلال عادية ديال 
والسيد رئيس احلكومة وال . الداخلية ديال مجيع االنتخابات

شك، يعين بتقييم هذه املراحل، سيعلن قريبا عن املوعد احلقيقي 
ي شي تاريخ، ما عندي شي أنا ما عند. ديال االنتخابات

موعد، عندي اجلدولة، عندي كل ما جيب أن حيضر، ما هو 

جاهز، ما هو يف طور هذا، األسئلة املسبقة اليت جيب أن جنيب 
واش غادي نبدلو منط د االقرتاع؟ واش غادي : عليها مجيعا

نقلصو من العدد ديال املستشارين يف اجلماعات؟ واش غادي 
دن اللي فيها املقاطعات؟ هادو كلهم نبدلو النظام ديال امل

موجودين، وغالبا يعين يف األيام القريبة سيعلن عن التاريخ 
 . احملتمل، التقرييب لالنتخابات، وشكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
تفضلوا السيد النائب احملرتم . شكرا لكم السيد الوزير

 .للتعقيب
انوائب انسيد عبد انسطيف وهبي رئي  فريق األصانة 

 :انمعاصرةو 
 انسيد انرئي ، 

السيد الوزير، على كل هاد السؤال هذا تصادف صدفة 
مع ما كتبته الصحافة أخريا، وخاصة حول تصريح رئيس أحد 
األحزاب الذي يوجد داخل تشكيلتكم احلكومية، والذي حدد 

هل عقد اجتماع : أوال عندنا سؤال. 4431يونيو  31تاريخ 
ء السياسيني، ماشي اجمللس اجمللس احلكومي، مبعىن الفرقا

احلكومي، الفرقاء السياسيني؟ وهاد االجتماع السري، عالش 
رديتوه سري؟ واش انتما غاديني يف واحد املنهجية ديال أنكم 
تتفقوا كأحزاب أغلبية وتديروا االنتخابات بالشكل اللي بغيتوا 
وجتاوبوا على األسئلة وتسدوا عليكم حىت خترجوا لنا شي عجب؟ 

ادي تشركوا الناس والفرقاء السياسيني؟ هاد املشاركة  واش غ
كيفاش غادي تكون الشكل دياهلا وطبيعتها، واش غادي تديروا 

 . االنتخابات بوحدكم وال غادي تديروها معنا؟
أما بالنسبة لنا حنا، كنثيقو يف أن وزارة الداخلية هي 
اللي خصها تدير االنتخابات، وهاد الكالم اللي مسعنا يف 

حافة ديال أنه ما خصش وزارة الداخلية تدير االنتخابات، الص
 . يف العامل كله وزارة الداخلية هي اللي كتدير االنتخابات
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إذن انتما املسئولني سياسيا وإداريا وتنظيميا على هاد 
االنتخابات، حلد اآلن كتمارسوا هاد الشي بطريقة سرية حبال 

اجلماعات احمللية   ايال االنتخابات شي حاجة، خليتوا ورهنتوا
كلها كتنتظر تتقول االنتخابات تسىن، إيال هضريت معه تيقول 
لك سري حىت تدوز االنتخابات، أو كيعطيوا تسهيالت وتنازالت 

 . وجتاوزات، تيهيئوا لالنتخابات
وهاد الوضعية هادي صبحت منزلة بني املنزلتني، ما 

وال  4432وال  4431وال غتكون يف .. عرفنا واش غتديروها 
غري راه الوضوح كيخلي اجملتمع املغريب والقوى السياسية . 4430

تساهم بشكل إجيايب، ولكن الغموض اللي عايشني فيه وهاد 
اخلرب اللي خرجتوه لنا وهاد اإلقفال السياسي، أنكم ختبيتوا هنار 
السبت واجتمعتوا، منتخبني، أنتما رؤساء أحزاب األغلبية 

ال ينم على أنكم ستفتحون واحد  وخرجتونا هداك العجب، أراه
احلوار سياسي مع مجيع القوى السياسية، وهذا غادي يسيء 
ليكم، ألنه تعودنا يف االنتخابات كيكون مجيع الفرقاء السياسيني 
ومجيع املشاركني السياسيني مها اللي كيسامهوا يف هاد العملية 

 . ديال إنضاج االنتخابات
ات الفارطة وشفنا أهنا أما بالنسبة لنا، عشنا االنتخاب

دازت بإجيابية، كنتمناو على أن االنتخابات اجلاية، وأن ما ميكن 
هلاش تكون انتخابات إجيابية إال إذا شارك فيها اجلميع، وهاد 

اجتمعوا كأغلبية ما عندنا . مشاركة اجلميع هو أهنا تكون بوضوح
مشكل، وديروها يف جدول األعمال ما كاين مشكل، وقولوا ما 

خربوكم ما كاين مشكل، ولكن نبقاو نقراو يف الصحافة، غن
ورئيس حزب كيقول رأي، واآلخر كيكذب لو، غري دبا شفنا بأن 

 . األغلبية يف النواب ديالكم، األغلبية ما فامهني حىت يف احلكومة
 :انسيد رئي  انلسسة

 .السيد الوزير، الرد على التعقيب. شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 :محود انعوصر، وزير انداخسيةانسيد 

السيد النائب، أطمئن اجلميع أن . شكرا للسيد النائب
التشاور سيكون، أن إشراك اجلميع سيكون، ألن هادي عملية 
مهمة ومن األساس أنه يشارك فيها اجلميع إيال بغيناها تنجح، 

أحزاب األغلبية اجتمعت . ليس هناك تاريخ حدد لدى احلكومة
وهذا أعتقد أنه ما كاينشاي اللي يعيب عليها فعال يف تشاور، 
ولكن عندما يعين غادي يتحدد التاريخ على . أهنا كتشاور بيناهتا

الصعيد د احلكومة وغنبداو يف العمل غيبدا التشاور األول مع 
الفرقاء، وغادي نبداو باملبادئ ديال التقطيع ديال اجملايل، راه 

 .القانون خصو جيي لعندكم
 :نلسسةانسيد رئي  ا

منر إىل السؤال املوايل، حول . شكرا لكم السيد الوزير
املطارح العمومية للمجالس القروية، للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني عن الفريق احلركي، فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :انوائب انسيد محمد سعدون

 .بسم اهلل انرحمن انرحيم
 انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 أخااتي انبرنمانيين،إخااني 
السيد الوزير، كما تعلمون بأن مراكز اجلماعات القروية 
منت وتطورت، وأصبحت تتوفر على ساكنة تقارب ساكنة املدن 
الصغرى، مما ألزم اجلماعات أن تقوم خبدمة مجع النفايات الصلبة 
وطرح هذه النفايات يف أماكن عشوائية قد تتسبب يف كثري من 

ومبا أن هذه اجلماعات جتاور . رائق الغاباتالكوارث، وخاصة ح
الغابة وتستعمل بعض الفضاءات الفارغة اجملاورة للغابة، فإننا 
نطلب منكم االستجابة لطلبات االحتالل املؤقت هلذه 

 . الفضاءات وتنظيمها لتصري مطارحا لألزبال مراقبة
وقد سبق لبعض اجلماعات أن قدمت لكم طلبا 

أنه مل تتم االستجابة هلذه الطلبات، لالحتالل املؤقت، إال 
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وكمثال على ذلك مجاعة باب تازة بإقليم شفشاون، اليت 
لذلك . تستعمل فضاء فارغا منذ ثالثني سنة كمطرح عمومي

نأمل منكم بأن تستجيبوا هلذه الطلبات، من أجل تسييج هذه 
 . املطارح ومراقبتها للوقاية من احلرائق اليت تقع يف فصل الصيف

بأن إقليم شفشاون تكونت جمموعة من ست  وأذكر
مجاعات لتدبري النفايات الصلبة، من أجل أن يكون هلا مطرح 
مشرتك، وبدورها جمموعة د اجلماعات قدمت طلبا من أجل 

 . االحتالل املؤقت هلذا الفضاء املستعمل كمطرح للنفايات
السيد الوزير، إن الشرط الذي يفرض على اجلماعات 

ضاءات بقطعة أرضية مماثلة للقطعة اليت ستكون بتعويض هذه الف
السيد . مطرحا للنفايات فهو شرط تعجيزي للجماعات احمللية

الوزير، يف إطار منع كوارث احلرائق واحملافظة على البيئة، نطلب 
منكم مساعدة اجلماعات للحصول على رخص االحتالل 
املؤقت، من أجل تسييج املطارح ومعاجلتها، وقاية للغابة 

ما هي . وللسكان من اآلثار الوخيمة للمطارح العشوائية
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا حلل مشكل اجلماعات القروية 

 .للتخلص من النفايات الصلبة يف ظروف مالئمة؟ وشكرا لكم
 :انسيد رئي  انلسسة

الكلمة للسيد الوزير، . شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 .تفضلوا مشكورين
 :وصر، وزير انداخسيةانسيد محود انع

 شكرا انسيد انرئي ،
بطبيعة . شكرا السيد النائب احملرتم على طرحه للسؤال

احلال، املشكل ديال النفايات يف املدن وال القرى ال بد أن 
نعرتف أن حنا متأخرين يف هاد الباب هذا، يعين راه هذا ماشي 

ل سر، ماشي كشف لشيء، أن فعال قضية املعاجلة واملراقبة ديا
املطارح واملعاجلة ديال النفايات دخلناها شي شوية متأخرين لعدة 

ولكن . أسباب، منها ما هو مادي ومنها ما هو رمبا مل هنتم كثريا

يف السنوات األخرية بدأت يعين األمور تأخذ منحى سريعا، 
حبيث أن أول حاجة اللي كان كيخص وهو اإلطار القانوين اللي 

نون اللي كينظم هاد املطارح املراقبة ما كانش موجود، وخرج القا
ومث بدأنا، بدأت يعين منذ . وكيفية اشتغاهلا وكيفية استغالهلا

بعض السنني بعض املدن الكربى، خصوصا يف امليدان احلضري، 
 . أهنا هتتم هبذا املوضوع

هناك خمطط، أو مشروع خمطط ديال املعاجلة ديال هاد 
مليار  10ما يفوق  سنة، الذي يتطلب 30املطارح على مدى 

ديال الدرهم، حبيث أن خصنا نعرفو بأن هاد القضية ديال 
املعاجلة ديال النفايات مكلفة، ولكن يف نفس الوقت راه ميكن هلا 
تكون عندها مردودية، ألن املعاجلة مبعىن أن ممكن استعماهلا فيما 

 .بعد
مطرح اللي هو  34فاآلن، اليوم عندنا تقريبا اليوم 

مجاعة، عندنا واحد العدد ديال  04هو تنجز ل  مراقب اللي
اجلماعات صبحت كتجمع اليوم، ألن ما بقيناشي تنشتغلو مع 
مجاعة مجاعة، هناك جمموعات ديال اجلماعات، وهناك مناذج 
مثال يف إقليم خريبكة اليت دشنها جاللة امللك نصره اهلل مؤخرا، 

معوا راه اللي كتوري بأن واحد العدد ديال اجلماعات ايال جت
وحنا غنبقاو سايرين يف هذا االجتاه . ممكن أن يكون العمل منجز

 . ويف هاد الطريق
بالنسبة للجماعة اللي اعطيتوها كمثال ديال باب تازة 
السيد النائب، فعال فيها مشكل، املطرح يعين يف وسط الغابة، 

. القرار بطبيعة احلال ماشي هو ديال وزارة الداخلية فحسب
ند هذه اجلماعة، توجه يعين طلبها للمياه والغابات ولكن سنسا

لكي يكون االحتالل املؤقت، بالشروط اليت حتمي الغابة وحتمي  
 .كذلك الساكنة، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .السيد النائب، التعقيب يف ثواين. شكرا للسيد الوزير
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 :انسيد انوائب محمد مبديع
ل التجميع وديال ميكن السياسة ديا. شكرا السيد الوزير

تنظيم املطارح جهويا أو إقليميا سياسة حنبذها وننخرط فيها، إال 
أهنا حىت هذا التجميع جيب أن يراعي الشروط البيئية، احملافظة 
على اجملال، على اإلنسان، على احليوان، على الضيعات، حىت 

بعض املطارح مل تنجح، جيب أن . نضمن إجناح هذه العملية
 . التجربة نستفيد من هذه

اليوم كاين مشروع ديال إنشاء مطرح جهوي يف مدخل 
الفقية بنصاحل، غري معقول، فني غنديو هاد الفقيه بنصاحل ملي 

 كيلومرت عليها؟   4نديرو املطرح على 
 :انسيد رئي  انلسسة

السيد الوزير، . شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا لكم
 .هل سرتدون على التعقيب؟

 :نعوصر، وزير انداخسيةانسيد محود ا
ال، غري باش نقول بأن فعال هادو االهتمامات اللي قال 
السيد رئيس الفريق هي كذلك اهتماماتنا، وسنبقى، ألن املسألة 
هي احملافظة على البيئة، هي احملافظة على مصاحل الساكنة، هي 
إجياد املالءمة ما بني اجلماعات، ألن تنعرفو أن املدن ما ميكن 

 .نوا املطارح دياهلم إال خارج املدينة، وشكراهلم يكو 
 :انسيد رئي  انلسسة
السؤال املوايل واألخري بالنسبة لوزارة . شكرا لكم

الداخلية، وهو سؤال عن الوضعية املرتدية للمركبات اليت تستعمل  
كسيارات أجرة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .النواب مشكورا التقدم الدميقراطي، فليتفضل أحد
 :انسيد انوائب انحسين قاسمي

 شكرا انسيد انرئي  انمحترم،
 انسادة انازراء انمحترمان،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

السيد الوزير، سؤالنا يهم الوضعية املرتدية اليت آلت إليها 
املركبات اليت تعمل كسيارات أجرة، أي الطاكسيات، سواء منها 

رك داخل اجملال احلضري أو تلك اليت تربط بني تلك اليت تتح
فهذه العربات، السيد الوزير، تعاين من تردي . املدن والقرى

حالتها امليكانيكية، تضعضع هيكلها اخلارجي، ضعف جتهيزات 
السالمة هبا، تكدس الراكبني بداخلها، مما يزيد من معاناهتم 

الكرامة  ويعرض أرواحهم للخطر، وهو أمر غري مقبول يف مغرب
وهلذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري اليت تنوون . الذي نريده

اختاذها إلصالح هذا القطاع وهيكلته، حىت يكون يف خدمة 
مستعملي هذا النوع من وسائل النقل وأرباب السيارات، وأيضا 
يف خدمة التشغيل، احرتاما ملعايري السالمة الطرقية والبيئية؟ 

 .وشكرا
 :انلسسة انسيد رئي 

 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا لكم السيد النائب
 :انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية

 شكرا انسيد انوائب انمحترم،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

بالفعل، هذا امليدان ديال سيارات األجرة من النوع 
األول والثاين، أي الطاكسي الكبري والطاكسي الصغري، طارح 

طارح مشكل ألن االستغالل ماشي مباشر، كاين مول  مشكل،
الرخصة، كاين اللي كاريها، كاين اللي كيسوق السيارة، وهذا 
اللي تيجعل أن تنوجدو أن عدد من السيارات يعين قدمية جدا 

 . وتتجاوز بكثري الوقت دياهلا
، أوال ملراقبات أكثر، 3999لكن كانت حماوالت منذ 

 2كلهم أهنم يدوزوا يف الفحص كل   حبيث أن ملزمني السيارات
ثانيا أن ما تعطاشي . شهور، وخصوصا السيارات الصغرية

الرخصة بالنسبة للسيارات اجلديدة إال لسيارات اللي أقل من 
مخس سنوات، يعين ما ميكن هلاشي تتجاوز مخس سنوات 
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. السيارة ديال الطاكسي الصغري وعشر سنوات للطاكسي الكبري
ننا نديروه إال مع اجلداد، ألن ليس هناك ولكن هذا ما كيمك

قانون يعين تيحتم على السيارات ديال األجرة أهنا توقف فواحد 
 . السن معني

فدخلنا كذلك عنصر التحفيز، وبدينا يف الدار البيضاء، 
واآلن نشرناه لعدد من املدن الكربى، حبيث أن تنشجعو اللي 

حد اإلعانة حىت ل بدل السيارة، الطاكسي، أنه ميكن لو ياخذ وا
د املليون ديال السنتيم، وهذا مكننا نبدلو واحد األلف ديال  0

كاين شرط، وهو أن هاد السيارة اللي غياخذها هباد . السيارات
 . سنني على األقل يستعملها كسيارة أجرة 2املساعدة تيخصو 

 لكن لنكن صرحاء، فيما يتعلق بالطاكسيات الكبار ما
وماشي غري . عام 44ندهم أكثر من بني املدن راه كلهم ع

القضية ديال السن، وهو أن راكم كتشوفوا اشنا هو النوع ديال 
، وكاين واحد السوق ديال الغيار، 424هاد السيارة، مرسيديس 

وحنا اآلن راه حنا . ألن كاين املشكل مرتبط بالعدد ديال الركاب
لنوع يف مفاوضات حىت مع املصنعني باش ميكن لنا نلقاو واحد ا

ديال السيارة اللي ممكن أهنا يكون عليها القبول من مستعملي 
هذا الصنف من السيارات، باش ميكن لنا ندفعوهم يغريوا النمط 

 . ديال العمل، يغريو حىت يعين هاد األمور
واللي بغيت نذكر به باخلصوص، وهو أن هاد الشي ما 

سيارات  يكفيش، ألن راه حنا اآلن كندرسو إعادة النظر يف قطاع
األجرة والرتخيص لسيارات األجرة، ألن ال يعقل أنه تكون عندنا 

سيارة ديال األجرة، يعين رخصة،  04.444يف املغرب أكثر من 
، يعين مبعىن أن هناك 00.444يف الوقت اللي فرنسا كلها فيها 

شيء غري طبيعي جيب أن يعاد فيه النظر، وحنن بصدد هاد إعادة 
 .هذا النظر، شكرا

 :يد رئي  انلسسةانس
 .تفضلوا أحد النواب للتعقيب. شكرا للسيد الوزير

 :انوائب انسيد أناس اندكاني
 شكرا انسيد انرئي ،

السيد الوزير، فعال اجملهودات اللي كتقوم هبا الوزارة باش 
تبدا يف إصالح القطاع مشكورة، ولكن كنتكلمو على ألف 

رية يف املغرب هي سيارة، احلظرية ديال السيارات الكبرية والصغ
عام باش نصلحو هاد  94سيارة، واش غننتظرو  94.444

القطاع؟ اليوم خص واحد النظرة جديدة، نظرة شجاعة إلصالح 
 . هذا القطاع

حقيقة، اليوم كنشوفو أن مدن كنعملو فيها اإلصالح 
ديال القطاع ديال النقل باحلافالت وبالرتامواي والطاكسيات ما 

يعين احلالة امليكانيكية، الوسخ يف  زال يف مستوى مرتدي،
الطاكسيات، شروط السالمة ما كايناش، شروط احلفاظ على 

مث كذلك النقل بني املدن ويف العامل القروي  . البيئة ما كايناش
كذلك مرتدي وكيمس بالسالمة ديال املواطنني وباألرواح ديال 

 . هااملواطنني اللي كتزهق يوميا بفضل هاد احلالة اللي عايشين
اليوم املشكل قلتو أنه مشكل قانوين، كاين الرخص  
كتباع، كتكرى، خص يتم حترير القطاع، نفتحوه للتشغيل على 
الشباب، اللي باغي يسوق الطاكسي ميشي ياخذ رخصة واللي 

مث كذلك خص احملاربة ديال الظاهرة . باغي يدير الريع حنيدوها له
شرعي هاد النقل ديال النقل السري اللي كتنافس بشكل غري 

مث يف العامل القروي خص نشوفو أصناف أخرى، أصناف . املنظم
كاين املشكل ديال األسواق األسبوعية اللي . أخرى ديال النقل

تيكون فيها واحد االكتظاظ وذروة، خص يتم الرفع من الرخص 
مث، بلد كاملغرب اللي . ديال النقل املزدوج باش نسدو هاد النقص

ياحة ما ميكنشي يبقى هاد النقل يف هاد باغي يعتين بالس
 . املستوى

الكلمات املفاتيح بالنسبة لنا هي التجديد، تنويع 
 .العرض، وتنظيم القطاع السيد الوزير، شكرا
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 :انسيد رئي  انلسسة
السيد الوزير، الرد على . شكرا للسيد النائب احملرتم

 .التعقيب يف ثواين
 :انسيد محود انعوصر، وزير انداخسية

ال، غري باش نشكر السيد النائب، ألن أعفاين من 
التعقيب وأعطى يعين التعقيدات والعناصر ديال التعقيد ديال 

 .امللف، اللي كيحتاج فعال أنه يدرس مشوليا، شكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

بدوري كنشكركم السيد الوزير على حسن املسامهة 
يل، وهو قطاع وننتقل إىل القطاع املوا. ديالكم يف هاد اجللسة

السؤال األول عن . الفالحة والصيد البحري، عدد األسئلة مخسة
إحداث قرى للصيد ببعض الشواطئ البحرية، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :انوائب انسيد بانان انسانك
 شكرا انسيد انرئي ،

 سادة انازراء،ان
 أخااتي إخااني انواا  انمحترمان، 

تتوفر بالدنا على مساحات شاسعة من الشواطئ 
إال . كيلومرت، وتزخر بثروات مسكية هائلة  1444البحرية تتجاوز 

أهنا تتطلب التنظيم وحسن التدبري، مبا يف ذلك بناء عدة قرى 
نا للصيد البحري، من أجل االستغالل األفضل واملنتج لثروات

 .البحرية وإنعاش احلياة االقتصادية واالجتماعية باملنطقة املعنية
السيد الوزير، هل لوزارتكم إسرتاتيجية حمددة وواضحة 
لبناء هذه القرى انطالقا من برنامج حمدد، وما هي التدابري 
املتخذة جلعل قرى الصيد هذه جمهزة جتهيزا كفيال جبعلها يف 

 .املستوى املطلوب؟ وشكرا
 :د رئي  انلسسةانسي

 .تفضلوا السيد الوزير مشكورين. شكرا لكم
 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري

 شكرا انسيد انرئي  انمحترم،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان، 

كتقوم الوزارة بعدة جمهودات لتنمية الصيد التقليدي عرب 
دد ديال السنني إحداث القرى ديال الصيادين، وهادي واحد الع

طلقت الوزارة برنامج وطين إلعداد املناطق الساحلية، كيهدف 
إىل إجناز البنية التحتية الالزمة ملمارسة نشاط الصيد وحتسني 
الوضعية االقتصادية واالجتماعية ديال الصيادين وإحداث 

حلد اآلن بلغ احلجم ديال . أقطاب صغرى للتنمية مدرة للدخل
 . مليون ديال الدرهم 444شاريع مليارين و االستثمار يف هاذ امل

 Halieutisومنذ االنطالقة ديال اإلسرتاتيجية ديال 
عرفت الوترية ديال اإلجناز ارتفاعا ملحوظا، حبيث  4449سنة 

مليون  440فقط من هاد الفرتة لآلن مت االستثمار ديال مليار و 
ملواقع ديال ا 0موقع، وتوجد  44ديال الدرهم، مت اإلجناز ديال 
فيها سبعة يف املنطقة الشمالية : أخرى يف طور اإلجناز، موزعة

املتوسطية، سبعة يف املنطقة األطلسية الشمالية، مخسة يف املنطقة 
 . يف املنطقة األطلسية اجلنوبية 34األطلسية الوسطى و 

كما أنه يف إطار احلساب ديال حتدي األلفية، اللي  
عطى االنطالقة ديالو إن شاء كتوجد يف طور اإلجناز، واللي غت

نقطة ديال التفريغ،  33اهلل على األكثر من دبا سنة، هو 
موقع جديد خالل الفرتة ما بني  30ويرتقب كذلك إحداث 

وغادي . د املواقع سنويا 1وال  4، أي مبعدل 4432و  4434
 30تعطى االنطالقة قريبا إلجناز الدراسات ديال هاد املواقع ب 

ندرسو اآلثار االقتصادية والبيئية، واللي كنتوقعو لتحديدها، باش 
 .، وشكرا4434أن تنتهي مع األواخر ديال سنة 

 :انسيد رئي  انلسسة
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التعقيب للسيد النائب احملرتم، . شكرا للسيد الوزير
 .تفضلوا

 :انوائب انسيد بانان انسانك
شكرا السيد الوزير على اإليضاحات على هاد 

ولكن أ السيد . الوزارة واللي كتعد هلا اجملهودات اللي قامت هبا
الوزير هاد القرى ديال الصيد متواجدة بكثرة يف املنطقة اجلنوبية، 
وهاد قرى الصيد موجودة، جاهزة، والوزارة خسرت فيها واحد 
العدد ديال األموال ووصلت ليها املاء واإلنارة وواحد العدد، 

الناس، على ولكن جل هاد قرى الصيد فارغة، ما تقسمتش على 
وهاد اإلشكالية . الصيادة اللي خصهم يستفدوا من هاد القرى

السيد الوزير خصكم تلقوا هلا احلل، ألنه هاد املنطقة اجلنوبية 
واحد العدد، ما يكونش حبال واحد العدد ديال دور السكىن 
اللي بناهتم وزارة السكىن وخالهتم، حبال املناطق اجلنوبية اللي 

فرقوش، وباخلصوص يف طانطان اللي ما عام ما ت 44هادي 
 . تفرقوش ودبا كيتالشاو

وباملناسبة، وهاد الشي ديال التأهيل ديال الصيد 
البحري، كنتساءلو السيد الوزير على ما آل إليه االعتماد اللي 
مرصود للميناء ديال طانطان، اللي هادي سنتني وال ثالثة اللي 

روع ديال التوسيع ديال ترصد هلا واحد املبلغ كبري وباقي املش
وبغيناك أ السيد الوزير هو . امليناء ما تدار فيه حىت شي حاجة

أنكم تكثفوا اجلهود يف إنشاء واحد العدد زائد ديال قرى الصيد، 
باش يستفدوا هاد الصيادة اللي كيعيشوا يف واحد ظرفية سيئة، 

 .وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

فضلوا السيد الوزير ت. شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 .للرد عن التعقيب مشكورين

 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري

يعين عادة فيما خيص التسيري ديال هاد النقط  شكرا،
ديال الصيد اللي جات يف جل الشواطئ ديال املغرب، كتعطى 

ديال القسمات، واحد القسمة اللي كتسريها  4يعين فيها 
 les halles deديال الصيد البحري اللي فيه املكتب الوطين 

poissons،  ألنه اهلدف هو تقريب يعين السوق للفاعلني يف
 lesوكاين القضية ديال املسائل اللي مها يعين دوك . القطاع

infrastructures   اللي كيمشيوا معه، هادوك كيتعطاوا
، أوالا للجمعيات اللي كيشتغلوا يف  les cooperativesل

 . امليدانهذا 
 l’agence duفاملناطق اجلنوبية، مت االتفاق يعين بني 

sud   وبني يعينl’office   ديال املكتب الوطين للصيد
البحري بأنه يف هاد املناطق غادي يكون واحد التسيري وتكون 
املسؤولية تابعة للمكتب الوطين للصيد البحري، اللي غادي 

ادي تتكلف باإلجناز، تكري هادوك احملالت للصيادين، ولكن غ
 gardiennageيعين باش هي تتكلف بالضوء وتتكلف بال 

إذن، . وتتكلف باملسائل باش يشتغلوا إن شاء اهلل يف أقرب وقت
 .شكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
السؤال املوايل عن وضعية . شكرا لكم السيد الوزير

الفالح الصغري يف ظل خمطط املغرب األخضر، للسيدة والسادة 
واب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب الن

 .مشكورا
  :انوائب انسيد عبد اهلل أكفاس
 .بسم اهلل انرحمن انرحيم

 انسيد انرئي ،
 انسيد انازير،

 حضرا ت انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمين، 
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الذي تنهجه الوزارة، تبقى " املخطط األخضر"يف إطار 
ساعدة الفالح الصغري، اللي هي الفالحة الدعامة الثانية مل

لذا . التضامنية، تبقى هي األكثر معاناة وأحوج إىل الدعم
ما هي اإلجراءات والتدابري املتخذة من : نسائلكم السيد الوزير

 .أجل دعم الفالح الصغري يف هذا املضمار؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا لكم
 :سيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحريان

 شكرا انسيد انرئي  انمحترم،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان، 

يعين خمطط املغرب األخضر جاب بعدة آليات كتهم 
 : الفالحة الصغار

  أوال كاين التجميع، ملعاجلة مشكل ديال التفتيت املفرط
اتفاقية كتهم أزيد  94 حلد اآلن مت التوقيع على. ديال األراضي

مليار ديال الدرهم،  39ألف فالح، باستثمار كيناهز  344من 
 99اتفاقية يف مراحل اإلعداد النهائية، كتهم  40وتوجد اآلن 

حة الصغار باش . ألف فالح ألنه التجميع غادي يعاون الفالا
يتنظموا ويكون عندهم اآلليات باش ميكن هلم يشتغلوا يف 

 . املستقبل
  النقطة الثانية، هي التكثيف ديال اإلنتاج كاين

والتحويل إىل زراعة مرحبة، هادي الفالحة التضامنية، باش خيرج 
من هاديك الزراعة اليوم اللي ما كتعطيهش املستوى د املردودية 

 442هنا مت االنطالق ديال . وميشي لواحد الزراعة أخرى
 4434ألف فالح، وغادي تعرف سنة  244مشروع لفائدة 
 . ألف فالح 94مشروع لفائدة  343انطالق ديال 

  كاين كذلك، الوزارة اهتمت باإلنعاش ديال املنتوجات
 . احمللية والتطوير دياهلا عرب الرتميز للرفع من قيمتها التجارية

  كذلك، مت إيالء الفالحني الصغار عناية خاصة عند
ملي  . مراجعة نظام التحفيزات ديال صندوق التنمية الفالحية

، %344الفالح الصغري كتعطاه  %94هنا وال  %04كتعطى 
حبال مثال يف السقي املوضعي، يف الغرس ديال الزيتون كتعطاه 

 1044درهم للهكتار إيال كان يف املنطقة املسقية و 2444
كاين الرفع من اإلعانة . درهم للهكتار إيال كان يف املناطق البورية

نح إعانات تفضيلية كاين م. املخصصة للبذور ديال احلبوب
كل هذه تشجيعات . خاصة باالقتناء ديال اآلالت الفالحية
 .مهمة يعين مربجمة لصاحل الفالح الصغري

 :انلسسةانسيد رئي  
وأعطي الكلمة ألحد نواب العدالة . شكرا لكم

 .للتعقيب
 :مبارك انواخي انوائب انسيد

بسم اهلل انرحمن انرحيم، وصسى اهلل وسسم وبارك 
 .وعسى آنه وصحبه نا محمدعسى سيد

السيد الوزير احملرتم، نشكركم على اجملهودات اليت 
تبذلوهنا من أجل النهوض بالقطاع الفالحي ومن أجل تنزيل 

: على أرض الواقع، بدعامتيه" املغرب األخضر"برامج خمطط 
 . الفالحة التضامنية والفالحة العصرية

التضامنية  لكن السيد الوزير، رغم يعين مسامهة الفالحة
ورغم الدور الذي تلعبه هذه  ،%94وإنتاجيتها اليت تعادل 

األخرية يف حماربة الفقر واهلشاشة يف العامل القروي، باإلضافة إىل 
الرفع من قيمة وجودة املنتوجات احمللية، فإهنا مل حتظ بنفس 
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االهتمام الذي تولونه للفالحة العصرية، الشيء الذي أثر سلبا 
 . صغريعلى الفالح ال

ومن بني املشاكل اليت يعاين منها الفالح الصغري، الولوج 
فنفاذ الفرشة املائية، السيد الوزير، نتيجة . إىل ماء السقي

االستغالل الغري معقلن للمياه اجلوفية، فهذا االستغالل الغري 
وهنا أسوق مثاال . معقلن يعين أثر سلبا على جمموعة من املناطق

أي اجلماعة القروية لألوداية بعمالة مراكش، على مجاعة األوداية، 
فهذه اجلماعة تعيش اليوم ويعيش فالحوها يعين وضعية مزرية 

إضافة إىل صعوبة احلصول الدعم . بسبب نفاذ الفرشة املائية
الذي تقدمه الدولة يف إطار برنامج التشجيع على السقي 

عوبة باإلضافة إىل ص. بالتنقيط وما يشوبه من حمسوبية وزبونية
 . احلصول على القروض

السيد الوزير احملرتم، هذه األيام تفاجأ الفالحون 
 .بإشعارات

 :انسيد رئي  انلسسة
أعطي الكلمة . شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت

 .للسيد الوزير للرد على التعقيب
 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري

 شكرا انسيد انرئي ،
النائب احملرتم، ال بد ما نقولو بأنه االهتمامات السيد 

راها كتمشي يف األولوية لصاحل " املغرب األخضر"ديال خمطط 
الفالح الصغري، وبأنه راه الفالح الكبري راه عندو الربامج ديالو 

ومجيع االستثمارات، . وقاد على نفسو باش يدير االستثمارات
ديال بالدنا، أنه عملنا وهاذي ألول مرة، أوال يعين يف التاريخ 

واحد الفالحة جبوج ديال الركائز باش نركزو على الفالحة 
التضامنية ونعطيو إمكانيات هلاد الفالح الصغري باش خيدم، ما 

حنا ، كنت يف احلسيمة وكنت . ميكنش نقولو بأنه ما كيتعملش
يف زاكورة، وغادي منشيو غدا ألزوالل، كل هذه املناطق ما فيها 

ة تضامنية، اللي فيها مشاريع مندجمة واستثمارات هائلة إال فالح
اللي كتقوم هبا الدولة لتحسني الدخل، وكذلك باش حناربو الفقر 

فكيظهر يل بأنه اإلشكالية اللي . من األساس دياله منني كيجي
طرحيت ديال الولوج ملاء السقي، احلكومة جابت برنامج باش 

 .شكرا حنافظو على هاد املاء، جابت برنامج،
 :انسيد رئي  انلسسة

منر إىل . انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، انتهى الوقت
السؤال املوايل، حول دعم الفالح املغريب وإعفائه من الديون 
املرتتبة عليه، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الوطين لألحرار، فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :حمد فضسيانوائب انسيد أ

 شكرا انسيد انرئي ،
 انسيد انازير انمحترم،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
أمام سنة فالحية صعبة بصمتها موجة الصقيع وحالة 
من اجلفاف رغم التساقطات املطرية األخرية، ال زال معظم 
الفالحني املغاربة ينتظرون اإلجراءات والتدابري االستعجالية حول 

ف واألمسدة ومياه السقي وتراجع أمثنة املواشي غالء األعال
وضعف املنتوج الفالحي من حبوب ومشندر، وبالتايل تفادي 
إثقال كاهلهم بالديون املرتتبة عليهم جتاه املؤسسات البنكية، 
وخصوصا القرض الفالحي وماء السقي، ومؤخرا غالء مادة 

ازوال وأنت حيوية وهي الكازوال السيد الوزير، وما أدراك ما  الك
 . ابن منطقة فالحية

هل من دعم : بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم
خصصته احلكومة لفائدة الفالح املغريب لتجاوز حمنته برسم السنة 
الفالحية الصعبة، وهل من مقاربة تروم إعفاءه من الديون املرتتبة 

 .عليه؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة
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 .د الوزير، تفضلوا مشكورينالكلمة للسي. شكرا لكم
 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري

 شكرا انسيد انرئي  انمحترم،
أوال، اختذت الدولة مع جمموعة القرض الفالحي واحد 
العدد ديال التدابري للتخفيف من العبء ديال املديونية د 

دين الفالحني، فيها االستثمار يف عملية إعادة اهليكلة ديال ال
باش الناس اللي غادي يتسمح  4433اللي انطلقت منذ ماي 

 30هلم يف حقهم غيسمح هلم، وداك الشي اللي بقى عندهم 
عام باش يعاودوا خيلصوه، كاين إعادة متويل الفالحني املنخرطني 
يف إعادة اجلدولة، وكاين إعادة متويل الفالحني املستفيدين من 

ءات وكتكون اإلعادة ديال اإلعفاءات، قبل ملي كتكون اإلعفا
حة ما كيبقاوش يعيطيوهم الكريديات باش  اجلدولة هادوك الفالا

 circuitيعاودوا يرجعوا، هاد الناس كلهم عاود دخلناهم ل 
ومع الناس ديال القرض الفالحي باش يكون عندهم اإلمكانية 
ياخذوا كذلك واحد القرض، وهاد العملية راه ال زالت مستمرة 

كما أنه القرض الفالحي جاب . 4431يونيو  14إىل غاية 
واحد املبلغ ديال مليار ديال الدرهم باش يتابع، نظرا للحالة 
املتوسطة الفالحية ديالنا هاد السنة، باش اعطى واحد العرض 
ديال منتوجات جديدة لتغطية احلاجيات اللي كتهم املزروعات 

، وكذلك الربيعية، وصيانة املغروسات كذلك السلف ديال الغرس
احلفاظ على القطيع وتنمية السلف ديال الكسيبة، تعطى واحد 
السلف باش داك الشي اللي ما قدرش اللي عطات الدولة واللي 
غادي ياخذ هو باش ميكن حىت هو يتسلف فيه الفالح باش 

 .يتتبع الكسيبة ديالو
 :انسيد رئي  انلسسة

 الكلمة ألحد النواب بفريق التجمع الوطين. شكرا لكم
 .لألحرار، تفضلوا السيد النائب

 :انوائب انسيد عبد انصمد أكداش

 شكرا انسيد انرئي ،
حقيقة أن الفالحة . وشكرا على جوابكم السيد الوزير

يف بالدنا تعرف عراقيل متعددة، خصوصا وأن املوسم الفالحي 
الذي ودعناه كان مومسا قاسيا، مما أثر سلبا على املنتوج 

الرئيس، السيد الوزير، أعطي مثاال حيا يف  وهنا السيد. الفالحي
هذا املوضوع، أال وهو إقليم شيشاوة، ذلك اإلقليم الذي دائما 
يدعى اإلقليم املنسي، علما أن إقليم شيشاوة، السيد الرئيس، 
إقليم فالحي بامتياز وال يعرف أهاليه إال الفالحة، وهنا نذكر 

تعرف كثافة مهمة بصفة خاصة دائرة امتوكة قيادة دمسرية اليت 
  .من السكان

  انسيد انرئي ،
  انسيد انازير،

كل هاته املناطق السالفة الذكر ال تعرف الفالح 
الصغري، بل تعرف الفالح الفقري، والكل يعرف هذا، علما أهنا 
تعاين من قساوة الطبيعة وقلة املياه وضعف التجهيز واإلمكانيات 

ة السواقي، اليت تعترب وعدم متكينهم من احلصول على القرض وقل
أساسا يف فالحتهم، إضافة إىل الديون املرتاكمة عليهم وعدم 

 .قدرهتم على مواجهتها، وعلى رأسها طبعا القرض الفالحي
ومن مث السيد الرئيس، نطلب من السيد الوزير إعفاء 
الفالح الصغري من الديون املرتتبة عليه وتسهيل القرض، ومتكينه 

زات، وحتسني وضعيتهم املالية خبلق صندوق من اآلليات والتجهي
 . خاص بالفالح الصغري لضمان استقراره

وهبذه املناسبة، حنيي هاذ الناس هاذو على تشبثهم 
 .وبقائهم يف أرضهم، إضافة إىل مناطق أخرى اليت مل تذكر

 انسيد انرئي ،
 انسيد انازير،

إن التجمع الوطين لألحرار حييي حبرارة كل الفالحني 
اربة على صربهم وحتملهم كل الصعاب اليت واجهتهم هذه املغ
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إضافة، السيد الوزير، إن حزب التجمع الوطين لألحرار . السنة
ليس لدينا أي شك أنكم قادرون، بتجربتكم وخربتكم الواسعة 
يف هذا اجملال، على حل كل املشاكل اليت يعانيها القطاع 

 .الفالحي
 :انسيد رئي  انلسسة

أعطي الكلمة للسيد . النائب احملرتم شكرا لكم السيد
 .الوزير للرد على التعقيب

 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري
مع األسف أنه ما جاش يف السؤال ديايل بأنه كاين 
حمطة ديال شيشاوة اللي هي حمطة جد مهمة، اللي كان ميكن يل 

للي هي  جنيب واحد العدد ديال املعلومات على االستثمارات ا
 . كتعمل اآلن واللي هي مربجمة يف هاذ اإلقليم العزيز

على أي، اللي ميكن نقول أنه كذلك القرض الفالحي 
 4434 بسنة قرر باش يؤجل تسديد املستحقات ديال القروض

حة اللي عندهم يعين صعوبات ألنه  4431حىت  ، كاع الفالا
ي ميكن كاين إشكالية ديال السنة الفالحية اللي هي صعيبة غاد

هلم يعطلوا يعين التسديد ديال املستحقات دياهلم حىت لسنة 
 .، وشكرا4431

 :انسيد رئي  انلسسة
السؤال املوايل عن اإلشكاليات . شكرا لكم السيد الوزير

اخلاص بالتحفيظ العقاري،  32.40اليت يطرحها القانون رقم 
ي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق االحتاد الدستور 

 .فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد النائب
 :انوائب انسيد انمصطفى انلاري
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

السيد الوزير، الواقع العملي على مستوى التحفيظ 
العقاري ميتاز بالبطء والتعقيد بالرغم من صدور القانون ديال 

ما هي طبيعة تصوراتكم : لذا نسائلكم السيد الوزير. 32.40
لتدبري هذا الورش اهلام، وما هي رؤيتكم الشمولية لتفكيك أهم 

 .اإلشكاالت املتعلقة هبذا القانون ؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم
 :نبحريانسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد ا

 انسيد انرئي  انمحترم،
 انسادة انازراء،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
من أهم املقتضيات اجلديدة اللي جاء هبا هاذ القانون 
هو تسريع وتبسيط اإلجراءات املسطرية، وبالتايل تقليص اآلجال، 

شهر يف السابق إىل  42حيث من املرتقب أن متر من أكثر من 
آلن، كاين احلد من آثار ديال التقييدات شهر ا 33حوايل 

االحتياطية والتعرضات على مسطرة التحفيظ واملعاقبة على كل 
 . من يتقدم هبا عن سوء نية أو كيد

ومن أجل تفعيل هذا القانون، اختذت الوكالة الوطنية 
للمحافظة العقارية واحد العدد ديال التدابري، منها تدابري 

املطبوعات واآلليات واملالءمة دياهلا  لوجستيكية ومكتبية لتوفري
مع املستجدات؛ إصدار دوريات ومذكرات للمحافظني على 
األمالك العقارية لشرح املضامني ديال املقتضيات اجلديدة؛  
كذلك عقد اجتماعات ولقاءات مع احملافظني يف املوضوع؛ 
وتنظيم ندوة مشرتكة مع احملكمة ديال النقض حضرها القضاة 

وبعض املهنيني؛ وكذلك تفعيل توصيات هاذ الندوة  واحملافظون
االستئناف، اللي مهت حلد اآلن  عرب تنظيم لقاءات ببعض حماكم

 .احملكمة ديال االستئناف ديال طنجة والدار البيضاء
 :انسيد رئي   انلسسة
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أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم . شكرا للسيد الوزير
 .للتعقيب، تفضلوا
 :مصطفى انلاريانوائب انسيد ان

 شكرا انسيد انرئي ،
كما ال خيفى عليكم أن العقار . شكرا السيد الوزير

يلعب دورا مهما يف الدارة االقتصادية بصفة عامة، وما خيفاش 
عليكم الدور الكبري اللي كيلعبو التحفيظ العقاري يف إطار 

 .استقرار املعامالت
 السيد الوزير، يف ما خيص أسباب النزول ديال هاد
التساؤل هو يعين االختالالت اللي جاء هبا القانون ديال 

منه، والذي يتحدث عن عملية  39، وخاصة الفصل 32.40
حتديد، هاد الفصل هذا، السيد الوزير، يعين ترك واحد 
إشكاالت كبرية، واللي تبينت أثناء التطيبق العملي هلاد 

 . املقتضيات اجلديدة
مهية ديال التحديد، يكفي نقول لكم، السيد الوزير، األ

أنه التحديد كيلعب دور كبري يف ما خيص مسطرة التحفيظ، فيما 
خيص املساطر اخلاصة، فيما خيص العمليات الالحقة اللي كتجي 
من بعد تأسيس الرسم العقاري، من جتزئة وتقسيم ونظام امللكية 

يكفي نقول . املشرتكة وتأييم يعين دوك الرسوم العقارية مع الواقع
السيد الوزير بأن منو عمليات ديال التحديد تقريبا تيعرف  لكم

عمليات التحديد  4433سنويا، خالل سنة  %34واحد 
ألف عملية فيما خيص مسطرة التحفيظ وتقريبا  21عرفت تقريبا 
عملية فيما خيص العمليات الالحقة اللي كتجي  390.223

 . على تأسيس الرسم العقاري
العقارية كتشغال تقريبا السيد  الوكالة الوطنية للمحافظة

الوزير عدد كبري من التقنيني ومن املهندسني املساحيني، اللي 
املفروض أهنم يتكاملوا بعضياهتم، باش ميكن لنا خنرجو هاد 

اإلطار ديال التحديد يعين ما تكونش فيه إشكاالت اللي خلقها 
 . هاد القانون هذا

باملبدأ ديال يعين  السيد الوزير، احملافظة العقارية كتشتغل
األولوية فيما خيص ورود الطلبات، وهاد الفصل هذا خلق 

نسائلكم السيد الوزير فيما خيص كل ما يتعلق . إشكاالت كبرية
باالستثمار، قانون التحفيظ العقاري أو العقار بصفة عامة  
كيلعب دور كبري فيما خيص االستثمارات وفيما خيص حتسني 

، إذن كيف لقانون خرج مشوها أو خرج هاد املناخ ديال األعمال
ببعض الثغرات أن يساهم يف ما خيص املسائل ديال االستثمار؟ 

 . وشكرا السيد الوزير
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب .شكرا لكم
 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري

بداية ديال العمل هو هاد القانون ياهلل بدات فيه ال
، 4433نوفمرب  42دياله، ألنه خرج يف اجلريدة الرمسية يف 

خرجت بعض اإلشكاالت، حنا متفقني أن خرجت بعض 
اإلشكاالت فيها ختوف وتردد بعض  التقنيني الطبوغرافيني 
العاملني مبختلف املصاحل ديال الوكالة، ألن كيقول لك هاد إجناز 

وما يليه، مع  39بة امليدانية، الفصل العملية ديال التحديد واملراق
تقين، يعين ما يناهز  919العلم أن عدد هاد التقنيني كيبلغ 

ونتج عن هاد الوضعية تأخري . من جمموع املستخدمني 30%
على مستوى إجناز برامج عمليات التحديد، وهاد الشي فعال أثر 

 . سلبيا
ولكن احلكومة راه جات بواحد القانون جديد لتجاوز 

باش  34.00اد الوضعية، وتوضع واحد مشروع قانون ديال ه
حناولو نصححو، وحنن نعرف أنه سيكون نقاش، ألنه جيب أن 

 . يكونوا توازنات إن شاء اهلل يف هاد امليدان
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اهلدف أنه اآلن، اللي كان صعيب وهو أنه كنا خدامني 
، وحنا اآلن عندنا قانون، وقانون د 3931بالظهري ديال 

كيبقى القضية ديال التنزيل . باش نسهلو وحنصنو املناخاالمتياز، 
دياله واإلشكالية ديالو، فغادي يكون واحد النقاش إن شاء اهلل 

نزيدو بالقطاع اخلاص وبالتقنيني الطبوغرافيني، الكل وحوار باش 
 إن les titrisationsيعمل باش نزيدو يف هاد القضية ديال 

راضي ديالنا، اللي غادي تكون رافعة ديال شاء اهلل ديال األ
 .التنمية

 :انسيد رئي  انلسسة
منر إىل السؤال املوايل عن غالء أمثنة . شكرا للسيد الوزير

األدوية واملبيدات الفالحية، للسيدات والسادة النواب عن فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد 

 .النائب
 :انسيد محمد باغالمانوائب 

 .بسم اهلل انرحمن انرحيم
 انسيد انرئي ،
 انسيد انازير،

 انسادة انبرنمانيان، انسيدا ت انبرنمانيا ت،
السيد الوزير، يف إطار حتسني مردودية املنتوجات 
الفالحية، سواء كانت نباتية أو حيوانية، وباألخص األشجار 

املواد الكيماوية  املثمرة، ال خيفى عليكم، السيد الوزير، أمهية
 لكن. واألمسدة واألدوية وكذا املبيدات الفالحية على مدار السنة

ما يالحظ أن هذه املواد املستعملة ال ختضع للمراقبة الكافية، 
وخصوصا ما خيص األمثنة وتاريخ انتهاء الصالحية، حيث ال 
تكتب على األدوية، وأماكن البيع، واألشخاص الذين ميارسون 
البيع، مما يفتح شهية املضاربني يف هذا الصدد خارج الوطن 

سف سيفقد مصداقية وهذا، السيد الوزير، مع األ. وداخله

الشعارات املرفوعة من طرف احلكومة، كالشفافية واحملاسبة 
 .واحلكامة اجليدة، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا لكم
 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري

 انسيد انرئي  انمحترم،
 انسادة انازراء،

 حترمان،انسيدا ت وانسادة انواا  انم
أود اإلشارة أن املكتب الوطين للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية كيوضع يف كل بداية ديال السنة واحد 
الربنامج ديال املراقبة ديال جودة عوامل اإلنتاج، طبقا لواحد 

وكتنص هاذ الدورية على تكثيف . الدورية اللي موقعة يف الوزارة
طوال املوسم، وكيمكن تلخيص  املراقبة للبذور واألمسدة واملبيدات

أخذ العينات قصد : ديال هاذ التدخالت على الشكل التايل
التحليل دياهلا للـتأكد من جودهتا؛ اإلثبات املباشر للمخالفات؛ 
وإجراءات حتفظية، يعين ميكن ميشيوا حىت للحجز وال اإليقاف 

 . ديال البيع
كتب على سبيل املثال، قامت املصاحل اخلارجية هلذا امل

عينة من  4109بأخذ  4433-4434خالل املوسم ديال  
حمضر خمالفة مباشرة تتعلق مبلصقات وال  300هاذ املواد وأجنزت 

وتبني من خالل التحليل ديال هاذ . باألوزان ديال هاذ املواد
ما كتطابقش مع  %0.2منها، أي ما يناهز  344العينات أن 

العمل، وباخلصوص  مقتضيات القوانني واملواصفات اجلاري هبا
املدة ديال صالحية املواد الكيماوية واملبيدات، ال تنص 
مقتضيات اإلطار القانوين والتنظيمي الذي ينظم إنتاج وتسويق 
هاذ املواد على ضرورة وضع تاريخ انتهاء الصالحية، هذا ميكن له 

 .يتصحح إن شاء اهلل يف املستقبل
 :انسيد رئي  انلسسة
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 .يد النائب احملرتمتعقيب للس. شكرا لكم
 :انوائب انسيد محمد باغالم

 شكرا انسيد انرئي ،
طبعا ال أخفي أن ليس هناك ترسانة ديال القوانني اللي  
. كتنظم هاذ امليدان هذا، ولكن املشكل هو التنزيل دياهلا

 . ومبقتضى احلكامة واملسئولية جيب تنزيلها
رب هاذ كاين املسألة الثانية هي يف هاذ اجملال هذا، يعت

اجملال خزان للشغل، إيال تنظم راه هو خزان للشغل، ألن هناك 
جحافل من التقنيني اللي كيتخرجوا من املعاهد الفالحية، مع 
األسف ما كيلقاوش املكان فني يشتغلوا، مث أنه كيفوت على 
الدولة واحد اجملموعة من املداخل، مداخيل مهمة، إيال تنظم 

 . هاذ امليدان
ن ديال البيع، إيال الحظتوا حىت وكذلك األماك

األسواق، األسواق كنلقاو فني كيتباع املبيدات، والحظوا أن غري 
 D6احلمد هلل ما عندناش اإلرهاب يف البالد، وأما راه 

والكاراطي راه كيقتلوا غري باللمس، غري باللمس راه كيقتلوا، 
 مث كاين كذلك، مبقتضى الشفافية واحلكامة. وكيتباع يف السوق

 ،droguerieكيتباع يف   D6جيب تنظيم أماكن البيع، الدواء 
. كل شي كيعرف هاذ الشي، كيتباع عند مول الزبدة ومول اخلبز

حة الكبار اللي  حة الصغار وليس الفالا إذن، أنا أتكلم على الفالا
قال السيد الوزير أهنهم قادين بشغلهم، هادو الفالحة الصغار راه  

ليس فيه ال تاريخ انتهاء  droguerieكيشريوا املبيد من عند 
 . الصالحية وال الثمن

إضافة إىل هذا، باش يرشو هاد املبيد مع األسف اعطينا 
هلم واحد الشيء مهم هنا، باألخص ما كاينش الكهرباء، زدناها 

 .يف  الفاتورة ديال احملروقات
 :انسيد رئي  انلسسة

 .التعقيبالسيد الوزير، الرد على . شكرا لكم السيد النائب

 :انسيد عزيز أخواش، وزير انفالحة وانصيد انبحري
بعض املواد اللي ذكرها السيد النائب ما بقاتش  

بأنه هاذ املهمة ديال كتسوق، ولكن على أي حنا كتعرف 
، l’ONSSAهي ديال  le contrôleاملطابقة وديال 

كيظهر . ديال املكتب الوطين، وال بد أنه يتابعوا األشغال دياهلم
إذن أوال كاينة  non conformeتطلع % 0بأنه باش  يل

 secteurمراقبة، ثانيا كاينة إشكالية، وثالثا أنه هذا يعين واحد 
de négociant   يعين ديال البيع والشراء، غري هو خصو

يتقنن أكثر وخيرجوا له قوانينه، وهذا إن شاء اهلل ما سنتطرق إليه 
 .عما قريب إن شاء اهلل

 :لسسةانسيد رئي  ان
شكرا للسيد الوزير، ونشكركم على مسامهتكم يف هذه 

ومنر إىل القطاع املوايل، وهو قطاع الصحة، ويضم أربعة . اجللسة
السؤال األول عن تدهور الظروف الصحية جبهة مراكش، . أسئلة

للسيد النائب احملرتم عن اجملموعة النيابية لتحالف الوسط 
 .االجتماعي، فليتفضل مشكورا

 :انسيد عبد انغوي جواح انوائب
 شكرا انسيد انرئي  انمحترم،
 انسادة انازراء انمحترمان،

 انسيدا ت انوائبا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
السيد الوزير، يعرف القطاع الصحي بإقليم شيشاوة 
تدهورا خميفا وضعفا يف التجهيزات الطبية واألساسية واإلمكانات 

وقد عرفت . طر الطبية املؤهلةالبشرية وقلة األدوية وتوفري األ
املنطقة أخريا وبالذات بدوار سراغوت جبماعة الزوية النحلية حالة 
وفاة طفل يف ربيعه الثاين يف أحد مستشفيات مراكش جراء 
تعرضه للسعة عقرب سامة، الذي كان من املمكن إنقاذه لو 
قدمت له اإلسعافات الالزمة فور وصوله إىل مستوصف الربج 

زاوية حنلية، لتضاف هذه احلالة احلالة السابقة جبماعة ال
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باملستوصف املركزي حبد جماط، وتنطلق بذلك فصول معاناة 
 . الساكنة القروية يف مثل هذه احلاالت

لذا نتساءل، السيد الوزير، حول اإلجراءات املستقبلية 
قصد التحرك على توفري اإلمكانات والوسائل الضرورية لضمان 

 . عالج يف أحسن الظروف؟ وشكراحق املواطن يف ال
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا مشكورين. شكرا لكم
 :انسيد انحسين اناردي، وزير انصحة

 شكرا انسيد انرئي ،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

السيد النائب احملرتم، فأوال أنا ال أعارض ما جاء يف 
اليت تعرفها جهة مراكش واملناطق سؤالكم من إشارة للمشاكل 

النائية احمليطة هبا عموما، وهي مشاكل اللي الوزارة كتحمل واحد 
اجلزء كبري منها من املسئولية، وهي مشاكل كذلك يتسبب فيها 
أحيانا السكن البعيد عن املستوصفات واملستشفيات الكربى 

مما . وصعوبة التضاريس باملناطق اجلبلية كما جاء يف طرحكم
يدفع إىل ضرورة إجياد حلول ناجعة، عرب تضافر جهود مجيع 

 . القطاعات املعنية
أما فيما يتعلق جبهة مراكش، ولتجاوز الظروف الصحية 
الصعبة هلذه املنطقة، فأفيدكم علما أنه يف إطار التعاون الثنائي 
واملتعدد األطراف، مت توقيع اتفاقية شراكة، وجتمع بني كل من 

للجماعات احمللية ووالية جهة مراكش تانسيفت  املديرية العامة
للوزارة سينصب اجملهود االستثماري . احلوز ووزارة الصحة طبعا

جبميع أقاليم اجلهة على إجناز عدة مشاريع تبلغ تكلفتها اإلمجالية 
 24وإقليم شيشاوة بوحدو غياخذ منها . مليون درهم 204

بع وحدات مليون درهم القتناء أربع سيارات لإلسعاف، أر 
مشروع هتم املؤسسات الصحية،  31متنقلة، باإلضافة إىل 

 .وشكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
تفضلوا السيد النائب احملرتم . شكرا لكم السيد الوزير

 .للتعقيب
 :انوائب انسيد عبد انغوي جواح

 شكرا انسيد انازير،
نظرا ملا تعانية املرأة القروية احلامل فور بلوغها موعد 

متاعب وحمن وصعوبة التنقل ملستشفيات شيشاوة  الوضع من
ومراكش، وقلة املواصالت نظرا لصعوبة تضاريس املنطقة، وجتنبا 
لكل املخاطر املرتتبة عن التأخر يف االلتحاق باملستشفى، نطلب 
من السيد الوزير إحداث دور للوالدة باملناطق األكثر كثافة 

ن سبت مجاعة للسكان، وخاصة باملستوصفات املركزية بكل م
نسمة، ومغوسة  44.444مزوضة اليت يتكون سكاهنا من 

كما نطلب إعادة النظر يف . نسمة 40.444جبماعة أداسيل 
جتهيزات مستشفى شيشاوة، وتزويده ببعض التخصصات كطب 
العظام وجراحة العيون وطب القلب والشرايني، وجتهيز وتوفري 

إمنتانوت ومستوصفات األدوية الالزمة واملوارد البشرية ملستشفى 
سكساوة، أدويران، الربج جبماعة الزاوية النحلية وإكار ن عال 
واملستوصف املركزي بسبت أمزوضة وبوزوكة جبماعة أمزوضة 
وفروكة، وحتسني ظروف خدمات حد جماط والعمل بطريقة 
املداومة لتلبية حاجيات الوافدين إليه يف أي وقت، ومستوصف 

ركزي مبغوسة جبماعة أداسيل أسيف املال واملستوصف امل
 .وإمنتانوت
وعلى ذكر هذين األخريين، نود من السيد الوزير  

، حيث تعرض أخريا "راميد"توضيحات إضافية حول بطاقة ال
أشخاص من ساكنة املنطقة حلادثة سري نقلوا على إثرها إىل 
مستشفى ابن طفيل مبراكش ومت عالجهم، وطلب منهم اإلدالء 

بعد أن تعذر عليهم أداء مبلغ الفاتورة، فتوجهوا  بشهادة االحتياج
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حول السلطات احمللية قصد احلصول عليها فقوبل طلبهم 
 ".راميد"بالرفض، بدعوى أهنم مسجلون لنيل بطاقة ال

 :انسيد رئي  انلسسة
الكلمة . شكرا لكم السيد النائب احملرتم، شكرا لكم

 .للسيد الوزير للرد على التعقيب
 :ناردي، وزير انصحةانسيد انحسين ا

أوال أنا كنظن يف السياسة ويف املنهجية . شكرا للتعقيب
ديال الوزارة كاينني ثالثة ديال املراحل اللي اتفقنا عليها، املرحلة 
األوىل، هاد الشي كل شي اللي قليت أنا متفق عليهم، وليين هاد 

 : الشي خصو العالج بالتدرج
تانسيفت احلوز، ومع املرحلة األوىل هي قمنا هبا ملراكش 

مجيع اجلماعات اللي ذكرتيهم، حنا كنوجدو واحد األرضية 
للسياسة الصحية يف اجلهة، وتنمشيو للناس املهنيني واملنتخبني، 
يا لألسف ما كنتيش حاضر معنا، اللي تنتذاكرو على هاد 

 . املنهجية
من بعد رجعنا للوزارة، اللي قمنا عاود ثاين كملنا 

ديال احلالة، وليين ماشي غري نشخصو يعين التشخيص ديالنا 
األصابع على النقط السوداء، وإمنا اقرتاحات عملية لتصحيح 

 . الوضع كما قليت
دبا وصلنا للمرحلة الثالثة، اللي كنظن ما عنديش التاريخ 
بالضبط، غدا عندنا اجتماع على مراكش، ولكن كنظن يف 

املرحلة  يوم غنرجعو ملراكش يف 30أيام  34أقصى تقدير 
األخرية، اللي غيكون فيه السيد الوايل، العمال، املنتخبون اللي 
نتمىن أنه حتضر معنا، ومهنيي الصحة، اللي غادي ندرسو مجيع 
هاد املخططات وهاد االقرتاحات اللي جات هبا الوزارة، عالش؟ 
ألن رغم أن هاد الشي كل جهة جهة كتجيب االقرتاحات 

وال يف اجلهة أنه اتفقنا نبنيو هاد الشي،  دياهلا، كنلقاو يف الوزارة
وليين هادي ثالث سنني واللي حىت حاجة ما تبنات، وليين 

عالش ما تبناتش، واش ما كاينيش الفلوس، واش كاينني وما 
ختدماتش القضية؟ بغينا جنلسو، وحنا تنواعدوكم أنه غادي جنيو 

 يوم، مجيع هاد املشاكل اللي 30أيام حىت ل  34عندكم يف 
ثرت أ السيد النائب احملرتم باش غندرسوهم معكم يف عني 

 .املكان، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

السؤال املوايل وهو آين، حول . شكرا لكم السيد الوزير
مشاركة الوفد املغريب يف أشغال الدورة اخلامسة والستني ملنظمة 
الصحة العاملية، للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة 

 .عاصرة، فليتفضل أحد النواب مشكوراوامل
 : انوائب انسيد رشيد انتامك

 .بسم اهلل انرحمن انرحيم
 انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء انمحترمان،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

تداولت، السيد الوزير، أغلبية الصحف واجملالت الوطنية 
حول مشكل احليثيات والظروف اليت كانت سائدة يف وزارتكم 

التمثيلية اليت صاحبت هتييئكم للمشاركة يف أشغال منظمة 
نسائلكم السيد . الصحة العاملية يف دورهتا اخلامسة والستني

الوزير، وأنتم ممثلون حلكومة سياسية هناك إمجاع على دميقراطية 
والدهتا، أن حتيطونا بتوضيحات حول ما راج من صراع يف اختيار 

ه أمر مهم بالنسبة لنا حنن يف فريق األصالة هذه التمثيلية، إذ أن
واملعاصرة، خصوصا وأن األمر يتعلق بوجه املغرب يف أحد 

 .التنظيمات الدولية، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا لكم
 :انسيد انحسين اناردي، وزير انصحة
 انسيد انرئي  انمحترم،
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 انسادة انازراء انمحترمان،
 ا ت وانسادة انواا  انمحترمان،انسيد

أوال، نأكد أراه ما كاين حىت شي صدع يف هاد 
االختيار، أوال أود أن أتوجه لكم السيد النائب، السيدات 
والسادة النواب احملرتمون، وللرأي العام املغريب، الذي يهمين كثريا 
أن يكون على علم حبقيقة األمور بعيدا عن أي مغالطات، ألن 

د املغريب ال ميثل وزارة الصحة فحسب، بل ميثل هذا مشاركة الوف
 . الوطن إنه ميثل اململكة املغربية

لقد كانت مشاركة الوفد املمثل لبلدنا، السيدات 
والسادة النواب احملرتمون، متميزة بكل املقاييس وعلى مجيع 

 :األصعدة
اتسمت املشاركة وألول مرة، املشاركة املغربية ألول : أوال 
ور صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مرة، حبض

مجعية لال سلمى حملاربة داء السرطان وسفرية النوايا احلسنة ملنظمة 
الصحة العاملية، وقد ألقت مسوها أمام اجلمعية كلمة خلفت 
صدًى طيبا وارتياحا منقطع النظري وسط الوفود اليت كانت تقدر 

 مشارك؛ 1444حبوايل 
شاركة الوفد املغريب بتمثيلية خرية األطر متيزت م: ثانيا 

 السامية للوزارة، واليت هلا جتربة وخربة كبريتني يف اجملال الصحي؛
كان أعضاء الوفد فاعلني يف كل االجتماعات اليت : ثالثا 

حضروها، سواء على مستوى جلنة امليزانية واإلدارة واللجان 
 . املتفرعة

 إىل اللقاءات كما أريد أن أغتنم هذه الفرصة ألشري
املهمة اليت قمنا هبا على هامش الدورة مع املديرة العامة للمنظمة 
السيدة تشانغ وبعض وزراء الصحة للدول الصديقة والشقيقة، 

 l’ONUSIDAمنها الغابون، منها جتيبويت، منها رئيس 
منها الرئيس العام ملنظمة الصحة إلفريقيا والشرق 

ن خالهلا قضايا تتعلق اللي تناولنا م ، l’EMROاألوسط

بالتعاون املشرتك يف اجملال الصحي، وخصوصا تناولنا تطورات 
 .قضيتنا الوطنية، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

أعطي الكلمة للسيد النائب . شكرا لكم السيد الوزير
 .احملرتم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب
 :انوائب انسيد انشرقاوي انروداني

 انسيد انرئي ،
 ا ت وانسادة انواا  انمحترمان،انسيد

 انسادة انازراء انمحترمان،
أوال وقبل كل شيء جيب أن نضع يعين هذا اجلواب 
ديال السيد الوزير يف السياق العام ديالو، حنن أمام دستور 

عندما نتكلم عن . جديد، أمام مقاربات دبلوماسية جديدة
هبا الدستور الدبلوماسية نتكلم عن احلكامة الدبلوماسية اليت جاء 

احلايل، نتكلم على مقاربات جديدة يف وضع اسرتاتيجيات قوية 
لدحض أي اسرتاتيجية لضرب الوحدة وعملية اإلمجاع التوافقي، 

 . واليت كرست األفكار املؤسسة هلذا الوطن احلبيب
السيد الوزير، تقول بأن هناك مغالطات، ولكن تنسون 

دبلوماسية  السيد الوزير، ولألسف تنسون بأن مؤسسات
ومؤسسات غري دبلوماسية تقرأ الصغرية والكبرية يف الصحف، 
وعندما تقرأ فهي ليست جزئيات السيد الوزير، اجلزئيات السيد 
الوزير يف نظر خصومنا، وهم كثريون، يف نظر خصومنا هي 

جيب أن نكون جد . إمكانية وجود شرخ إلسرتاتيجيات الدولة
إرسال وفود وطنية فإننا نريد إرسال واعني مبا نقوم به، عندما نريد 

وفود وطنية، ليس وفود تنغمس يف احلسابات الداخلية 
اليوم يف املغرب املسؤولية . والسياسوية، هذا ما يهمنا السيد الوزير

مل تعد امتيازا، بل أصبحت التزاما، وعندما خترج الصحف 
لن . الوطنية تقول فإن هناك من ينصت ومن يسمع ومن يتتبع

يف االسرتاتيجيات األمنية للدول األجنبية، ألن ليس هذا  أدخل
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هو املكان لإلفاضة فيها، ولكن أذكركم السيد الوزير أن هناك 
مقاربات تضع اجلميع أن يرى بأن هناك شرخ يف مؤسسات 

هلذا نتمىن صادقني يف األصالة واملعاصرة أنكم جد . وهيبة الدولة
طنية، خاصة يف الوفود واعني يف املستقبل بأننا نشكل وحدة و 

 .الوطنية، وشكرا السيد الوزير
 :انسيد رئي  انلسسة

 . الرد على التعقيب للسيد الوزير. شكرا لكم
 :انسيد انحسين اناردي، وزير انصحة

 شكرا، 
أنا كنظن ما كاينش شرخ يف مؤسسات الدولة وال 
مغالطات، أنا منني قصدت املغالطات، امسح يل رمبا ما تفهمش 

 . بالنسبة للرأي العام، للمواطن املغريب مزيان،
ا بعض نأكد عليه، االدعاءات اللي قصدهت اللي بغيت

، "وزير الصحة يعرقل"اجلرائد املغربية حول عرقلة أشغال املنظمة 
يعين باينة إيال كنت كنعرقل أشغال ديال منظمة عاملية، فقد 

 وقته بأن بينت الوزارة يف ردها عرب والبيان التوضيحي اللي كان يف
عدم تعيني مسئول أو شخص بعينه ضمن الوفد املغريب املشارك 

ليس من شأنه عرقلة األشغال، ألن  20يف أشغال الدورة 
التمثيلية داخل املنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العاملية 
ليست شخصية، ولكنها بالصفة، وذلك انطالقا من أن 

صب، لكن هناك مبدأ األشخاص يتغريون ويتداولون على املنا
استمرارية الدولة، وكما تعلمون أيها السادة والسيدات، فالوطن 

ويل اليقني التام، السيدات والسادة . أكرب من األشخاص
النائبات والنواب احملرتمون، بأن ما أثري حول هذه املشاركة ليست 

 .إال من نسج اخليال واالدعاءات املغرضة
 :انسيد رئي  انلسسة
ومنر إىل السؤال املوايل عن مآل . السيد الوزيرشكرا لكم 

التقرير النيايب حول غالء األدوية، للسيدات والسادة النواب 

احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد النواب 
 .مشكورا

 :انوائب انسيد محمد حدادي
 شكرا انسيد انرئي ، 
لنواب يف وضعت جلنة املالية يف جملس ا السيد الوزير،

تقريرا حول غالء األدوية، كان تقريرا صادما، محل من  4449
خالله املسؤولية لوزارة الصحة ولكربيات الشركات، هداك احلدث 

. توصية 39اللي كان حدث غري طبيعي مبجلس النواب فيه 
وفعال كانت مقارنة بني عدد ديال الدول، منها األوربية ومنها 

 . مو االقتصادي، تفاوت كبري جدااللي كنتشاركو معها نفس الن
ما مآل التقرير ديال : السيد الوزير، فريقنا يسائلكم

اللجنة الربملانية، وشنا هي االسرتاتيجية يف احلد من غالء 
األدوية؟ وكذلك هناك التقرير ديال جملس املنافسة، اللي تقريبا 

 .شكرا السيد الرئيس. يساهم بنفس التقرير يف هذا الشأن
 :ئي  انلسسةانسيد ر 

تفضلوا السيد الوزير . شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 .للرد

 :انسيد انحسين اناردي، وزير انصحة
 شكرا انسيد انرئي  انمحترم،
 انسادة انازراء انمحترمان،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
أوال، أنا متفق كالعادة على هاد األسئلة اللي كل مرة  

فهذه . ية ال يف هاد الغرفة وال يف الغرفة الثانيةكتخرج ديال األدو 
مناسبة ألؤكد مرة أخرى أن الدراسة اليت قامت هبا الوزارة حول 
األدوية تطابق تقريبا ما قلتم السيد النائب احملرتم، التقرير الذي 

وميكن القول . خلصت إليه اللجنة االستطالعية جمللسكم املوقر
ة غالية، هذه ال تناقش، خصنا بصفة عامة، حنا متفقني األدوي

ندوزو دبا للتطبيق، كيفاش خصنا حنفظوها، وحنا يف هاد 
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اإلطار، قبل ما جناوب بالتفصيل، غادي نأكد لك، يف أسابيع 
فقط أنه هاد األدوية واألدوية اللي تيداولوها املغاربة بكثرة أنه 

 . غادي تنقص يف األمثان
اهات، شنو ميكن القول بصفة عامة أن هناك عدة إكر 

 هي هاد اإلكراهات؟
أوال مراجعة أمثنة األدوية، ألن عدم مالءمة نظام حتديد  -

 ؛3929األمثنة، النظام اللي تيحدد األمثنة يف املغرب من 
عدم احرتام السبل القانونية للتوزيع، كاين انقطاعات : ثانيا -

متكررة يف خمزون بعض األدوية، عدم الثقة يف استعمال 
  la bioéquivalenceوهلذا كان  الدواء اجلنيس،

التكافؤ احليوي املرسوم اللي خرج، تشابه هوامش توزيع 
الدواء األصلي واجلنيس، كما كان، إما األصلي وال اجلنيس 

 . %0نفس الشيء، ثقل الضريبة على القيمة اللي هي 

ويف هذا الصدد، فقد كانت لنا عدة لقاءات كما قلت 
لدراسة جمموعة امللفات املرتبطة  مع خمتلف الفرقاء واملتدخلني

بالسياسة الدوائية ببالدنا، اللي خصنا نعرفو، خصنا يف إطار، 
بصدد واحد السياسة دوائية، ألن يف السياسة الدوائية الثمن 
غري فقرة صغرية من السياسة، ألن الناس ما ميكن لناش نقولو 

طاع هلم غري ننقصو للدواء، خصنا واحد النظرة مشولية هلاد الق
هذا، والسبل املمكنة جلعل الولوج إىل الدواء أكثر سهولة 

 .وبأمثان مناسبة، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم للرد. شكرا لكم
 :انوائب انسيد محمد حدادي

املغاربة تيتسناوا . السيد الوزير، كعادتكم كنتم صرحيني
هذا مشكل اجتماعي اآلن أن هاد الدواء يتنقص، رجاء أن 

وقلتوا، وحنا استبشرنا خريا، أنه يف بضعة أسابيع غيبدا . حمض

ينقص الدواء، هذا وعد منكم السيد الوزير، ولكن السيد الوزير 
من  %22حذار من الشركات، أربع شركات كبرية تسيطر على 

السوق ديال اإلنتاج وتيمثلوا، هذا لويب ضاغط على أي نقص 
ن السيد الوزير أن حنا يف املغرب هنا الدواء أتعرفو . يف األدوية

مرة،  39د املرات الفرق حىت ل  4بأنه الفرق بيننا وبني تونس 
ما بيننا وبني فرنسا، اللي هي تناخذو منها املثال ديال األسعار، 

هاد املشكل تيؤدي إىل أن . د املرات 0د املرات و  4بني 
الدرهم يف املغرب، هاد  مليار ديال 9األدوية الرواج دياهلا قليل، 

مليار ديال الدرهم إذن الفقري ما تيمشيش يشري الدواء أ  9
 . السيد الوزير

إذن هنا هاد اجلانب هذا خصو معاجلة للدواء اجلنيس، 
الدواء اجلنيس من هو اللويب اللي خطط أنه يفشل؟ درتوا عملية 

ية مع حتسيسية ودرتوا إشهار، دارتو الوكالة الوطنية التنمية الصح
الوزارة، مل تشرك األطباء ومل تشرك الصيادلة، وبالتايل فشل الدواء 

الرواج ديالو يف املغرب، بينما أن يف فرنسا  %40اجلنيس يف أن، 
للفقري،   املناسب بالنسبة، هاد الدواء اجلنيس هو %04مثال 

وهذه رسالة لألطباء كذلك وهادي منكم، إجراء بسيط منكم 
لة منكم هلاد األطباء يديروا الثقة للناس يف السيد الوزير، برسا

نوع،  310مثال فيه  Amoxilleالدواء اجلنيس، دواء واحد، 
د املرات، عالش هاد  2د املرات و  4الفرق يف الثمن ما بني 

الدواء ميشي اإلنسان الفقري، عالش هو ميشي يلزمو أنه ياخذ 
 .واحد الدواء بثمن غايل؟ شكرا السيد الرئيس

 :رئي  انلسسةانسيد 
الكلمة للسيد الوزير . شكرا لكم السيد النائب احملرتم

 .للرد عن التعقيب
 :انسيد انحسين اناردي، وزير انصحة

 شكرا انسيد انرئي ، 
 : غري بعجالة، األسباب ديال ارتفاع أمثنان األدوية
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؛ 3929أوال كاين سبب قانوين، اللي قلنا هاد األمثنة من  -
ما كاينش يف القانون اللي كنتعاملو به  ثانيا، الدواء اجلنيس

دبا، الدواء اجلنيس ما فيهش متاما؛ ثالثا، ما كاينش حق 
 االستبدال للصيادلة باش يبدلوه بالدواء اجلنيس؛ 

السبب الثاين هو اقتصادي واجتماعي، ألن مصاريف األسر  -
فيها كتمشي  %24، %00للعالجات يف املغرب هي 

ىل ضعف القدرة الشرائية، الدواء لألدوية، وكاين باإلضافة إ
ألف درهم، إيال نقصيت كاع  14كيدير   cancerديال 

 ألف درهم غالية، ألن القدرة الشرائية ضعيفة؛ 30، 04%
 . السبب الثالث وهو ضرييب، اللي تذاكرنا عليه -

اللي ميكن يل نؤكد لك، السيد النائب احملرتم، بكل 
كاين ضغوط، أنا نقر هبا تواضع، وللنائبات والنواب احملرتمني،  

ونقوهلا، ولكن نقول لك بكل تواضع، ما غتدي منا حىت حاجة، 
ما غاديشي تزعزعنا، السياسة اللي غاديني فيها غاديني منشيو 
فيها، وحنا نتمناو ونطلبوكم تعاونونا، باش الدواء يكون متوفر، 
 توفري بدون انقطاع، توفري الدواء جبودة عالية وبتسعرية عادلة، ال

 . للمصنِّع وال للصيديل وال للمريض
 :انسيد رئي  انلسسة

السؤال املوايل واألخري يف اجملال . شكرا لكم السيد الوزير
الصحي، وهو آين، حول معاجلة النفايات الطبية، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق الدستوري، فليتفضل أحد 

 .النواب مشكورا
 :انيانوائب انسيد محمد زرد

 شكرا انسيد انرئي  انمحترم، 
 انسادة انازراء انمحترمان، 

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان، 

السيد الوزير، تشكل النفايات الطبية خطرا بيئيا يلحق 
ونظرا حلجم هذه النفايات ورقعة . أضرارا بصحة اإلنسان واحليوان

عالج انتشارها، نسائلكم السيد الوزير، عن سياسة الوزارة ل
النفايات والتخلص من املخلفات الطبية يف املراكز الصحية ودور 
الوالدة، وكذا عيادات األطباء يف القطاع اخلاص، سواء يف املدن 

 .أو القرى؟ وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم
 :انسيد انحسين اناردي، وزير انصحة

 ي  انمحترم،شكرا انسيد انرئ
 انسادة انازراء انمحترمان،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
املتعلق بتدبري  49.44ال بد من التذكري أن هناك قانون 

، واملرسوم 4442النفايات العمومية وإتالفها، الصادر يف دجنرب 
الذي حيدد طريقة تدبري وإتالف هذه  4.49.319التطبيقي 
 . النفايات

اجملهودات املبذولة لتدبري معاجلة النفايات وبالرغم من 
الطبية يف بالدنا، فإن هذا امللف ال زال يتطلب منا جمهودات  

كيلوغرام   1كبرية، حيث إن املؤسسات االستشفائية تنتج حوايل 
ألف سرير، يعين  11من النفايات الطبية لكل سرير، وحنا عندنا 

، امسح يل، آه. )طن سنويا من النفايات الطبية 0244كاين 
 (.غادي نرجع هلاد اجلهة

وخبصوص طريقة معاجلة املؤسسات الصحية العمومية 
 :لنفاياهتا فهي تتم بإحدى الطرق التالية

مستشفى كيفوت هاد اخلدمة إىل مؤسسات  20كاين : أوال - 
 .متخصصة يف معاجلة النفايات الطبية

ة مؤسسة صحية عملت على معاجلة نفاياهتا بواسط 42كاين   - 
 . اللي شرهتا les incinérateursاملطاحن املعقمة 
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 .د املؤسسات تعاجل نفاياهتا بواسطة عملية احلرق 0كاين   - 
ولألسف، رابعا هي الوضعية اليت تقلقنا مجيعا، ويتعلق ب  - 

مؤسسة استشفائية اليت تلقي بنفاياهتا باملطارح العمومية،  11
من جهة أخرى وحنا . هذا أقره وأؤكده، هذا مشكل عويص

. ليست هلا اإلمكانيات ال لشراء املطاحن املعقمة وال للتفويت
 .شكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
تفضلوا السيد النائب احملرتم . شكرا للسيد الوزير

 .للتعقيب
 :انوائب انسيد محمد زرداني

 شكرا انسيد انرئي ،
أعتقد، السيد الوزير، أن ملف تدبري النفايات الطبية ال 

ىل موارد بشرية وال مبالغ مالية باهظة، بقدر ما حيتاج إىل حيتاج إ
واحد اإلرادة قوية وملموسة من وزارة الصحة، وتطبيق القوانني 

 4.49.319املتعلقة هبذا امللف، وخاصة املرسوم التطبيقي 
وواحد شوية ديال الصرامة من املسئولني يف القطاع على صعيد 

الربنامج ديال تدبري النفايات األقاليم ديالنا، خلاطر كاين واحد 
. داخل املؤسسات الصحية، ولكن كاين غري على الورق لألسف

وما زال كنلقاو يف دور الوالدة  4434وألنه ال يعقل أننا يف 
املشيمة ما  la placentaديالنا عرب األقاليم يعين ذاك الغشاء 

 زال كتالح يف قنوات صرف املياه وال كتالح يف القمامة العادية
وال كتدفن داخل املؤسسة، وما زال باقي كيتم خلط هذه 
النفايات الطبية من إبر وحقن وقطن اللي فيه الدماء وفيه هاد 
السوائل البيولوجية مع النفايات العادية وكيشكل واحد اخلطر 
على ذاك املوظف ديال النظافة وال يف املطارح العمومية، وعرفنا 

 Bال التهاب الكبد من نوع هذا من األسباب ديال السيدا ودي
 .Cونوع 

منني جنيو للقطاع اخلاص فحدث وال حرج، ألنه جيب  
التساؤل أن هاد كميات األطنان ديال هاد النفايات الطبية فني  
كتمشي، يعين اللي كتفرزها املصحات، اللي كتفرزها مراكز 
تصفية الكلى، العيادات اخلاصة، أطباء األسنان، صانعي 

ل األمحر، يا إما يتم احلرق دياهلا، وهذا ينتج عليه األسنان، اهلال
مواد سامة يعين ثبت عليما أن تعطينا السرطان وتعطينا العقم 
وتعطينا اإلجهاض، وال كيتم الدفن دياهلا، ونعرفو هذا كيؤثر على 

 . البيئة وال على املياه اجلوفية
بالنسبة للقطاع العام السيد الوزير، ماشي اخلطأ يف 

وال الطبيب، وإمنا اخلطأ ألن هاد املؤسسات الصحية ما املمرض 
عندمهش، ما كاينش أوعية ما كاينش حاويات فني يديروا العزل، 
ما كاينش أماكن ديال التخزين، ما كاينش وسائل التربيد، ما  

أعتقد . كاينش وسائل ديال النقل ديال هاد النفايات الطبية
، وخاصة املرسوم 49.44السيد الوزير أنه جيب تطبيق القانون 

 .التطبيقي دياله، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا لكم  السيد النائب احملرتم
 : انسيد انحسين اناردي، وزير انصحة

فأوال أنا متفق معك منني كتقول . شكرا السيد النائب احملرتم
ال، خصنا إرادة سياسية وصرامة، متفقني، ولكن خصنا كذلك امل

ماشي شي حاجة اللي ساهلة،  les incinérateursألن 
فإيال بغيت نقول لك، . خص جبوج هبم يكونوا موجودين

فباستثناء شركة واحدة اللي اليوم تتوفر على وحدة للمعاجلة، يعين 
ماشي التخزين كي شرِت، ها خزنت، خصنا املعاجلة ديالو ماشي 

بتطوان، هادي شركة  التخزين، ها التخزين وليين خص املعاجلة،
واحدة اللي عندها وحدة للمعاجلة بتطوان اليت تتكفل حاليا 

د  4كذلك كاينني . مؤسسة صحية 12مبعاجلة نفايات 
الشركات اللي مها يف طور باش وحدتني للمعاجلة بكل من عني 
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عتيق بتمارة ونواحي مدينة مكناس، فإن القطاع اخلاص يا 
 . ديد من اجلهاتلألسف يبقى غائبا على صعيد الع

وفقد بادرنا الستدراك هذه الوضعية، وستبادر املستشفيات 
العمومية خصوصا للوفاء بااللتزامات الواردة يف العديد من 
االتفاقيات الدولية، وخاصة ملنظمة الصحة العاملية، تنفيذ 
توصيات هاد املنظمة، تنظيم محالت إعالمية، صياغة وتوزيع 

طر عملية تفويت تدبري النفايات دفرت للتحمالت اخلاصة يؤ 
 .الطبية والصيدلية، وشكرا السيد النائب احملرتم

 :انسيد رئي  انلسسة
شكرا السيد الوزير، ونشكركم على املسامهة ديالكم يف 

. وننتقل إىل القطاع املوايل، وهو قطاع الرتبية الوطنية. هاد اجللسة
دة سؤال حول إدماج أساتذة سد اخلصاص، للسيدات والسا

النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :انوائب انسيد حسان انتابي
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء،
 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،

السيد الوزير، لقد اختذت احلكومة مبادرة جريئة لسد 
ت تعرفه العديد من املؤسسات اخلصاص الذي عرفته وال زال

التعليمية ببالدنا، وذلك من خالل اللجوء إىل خرجيي الكليات 
للقيام هبذه املهمة النبيلة، حبيث أبان هؤالء األساتذة عن مدى 

فلماذا مل يتم إدماجهم . جديتهم يف العمل والتزامهم مبسئولياهتم
يف سلك التعليم هبدف تشجيعهم على مواصلة مهامهم على 

لوجه املطلوب وضمان مستقبلهم، ومىت سيتم ذلك؟ شكرا ا
 .السيد الرئيس

 :انسيد رئي  انلسسة

جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير . شكرا لكم
 .مشكورين

 :انسيد محمد انافا، وزير انتربية اناطوية
 . بسم اهلل انرحمن انرحيم

 انسيد انرئي ، 
األمهية مبكان،  السيد النائب احملرتم، هذا املوضوع من

هادو ناس كتطلب منهم . ولكن ال بد حنطوه يف اإلطار ديالو
النيابات من خالل عقد سنوي باش يعاونونا يف سد اخلصاص 

د  9اللي كيحصل، كيمكن لألساتذة العاديني يديروا حىت ل 
الساعات يف األسبوع، واملرسوم املنظم هلاد العملية كنجيبو الناس 

 LICENCE إما الشهادة ديال DEUGاللي حاملني إما 
ولكن كيعطيوا معنا ساعات يف سد  MASTERإما ال  

اخلصاص، وكيتخلصوا يف إطار ساعات إضافية، كيجيوا اليوم  
كيقول لك حنا كنديرو معكم الساعات اإلضافية غادي تدجمونا 
إجباريا، ال ما كاينش هاد الشي، التعليم ما ميكنش يدخل لو 

ن املؤسسة ديال التكوين على مهنة شي واحد إيال ما مر م
 . الرتبية

جاوا عندي، أراه دايرين اإلضراب، معتصمني يف الرباط، 
د  1أو  4معتصمني قدام الوزارة، هدرت معهم، تكلمت معهم 

املرات، كنقول هلم باب املباراة مفتوح لكم كحاملي إجازة باش 
إن شاء  تدخلوا للمراكز ديال التكوين، اللي غادي توقع املباراة

منصب يف املؤسسات  9.444عندنا  ،Juin 30اهلل يف 
اجلديدة اللي غادي تكوان للمهنة ديال الرتبية، كيقول لك ال، 
حنا درنا معكم سوايع إضافية، حنا أساتذة سد اخلصاص، 

 .غادي تدخلونا بزز منكم لوزارة الرتبية الوطنية
هاد اخلطاب انتهى يف املغرب، انتهى، ما ميكن يدخل 

فيما خيص . لإلدارة العمومية إال اللي غيدوز املباراة، ها واحد
التعليم، ما ميكنش يدخل شي واحد يقري اوالد املغاربة وبنات 
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املغاربة إيال خطا، إيال ما داز من املؤسسات ديال التكوين على 
مهن الرتبية، ألننا كنعطيوه وليداتنا باش يتحمل املسؤولية ديال 

مرحبا هباد الناس . ذلك هاد املوضوع انتهىالتكوين دياهلم، ول
يدوزوا املباراة ديال دخول مؤسسات التكوين، واحلكومة اعطت 

 .منصب مايل، شكرا 9.444لوزارة الرتبية الوطنية للسنة املقبلة 
 :انسيد رئي  انلسسة

أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم . شكرا للسيد الوزير
 .للتعقيب

 :تابيانوائب انسيد حسان ان
أشكر السيد الوزير احملرتم على هذه اإليضاحات، اليت  
كنا نأمل أن تكون مطمئنة وتستجيب النتظارات شرحية 
اجتماعية واسعة استطاعت أن تقدم خدمة عمومية للدولة وكلها 
أمل يف االخنراط بصفة هنائية يف املهمة املوكولة إليها، ذلك أن 

اص حبكم ممارستهم التجربة اليت اكتسبها أساتذة سد اخلص
ملهامهم ألزيد من ست سنوات تفرض ضرورة استفادهتم من هذه 
املدة اليت قضوها بسلك التعليم من خالل إدماجهم بشكل 
تلقائي دون اللجوء إىل مسطرة االمتحان الذي سيكون مفتوحا 
أمام اجلميع، األمر الذي يعد حيفا يف حق هؤالء األساتذة، 

بطلب من الوزارة املعنية ملواجهة الذين قاموا مبهمة جليلة 
 . اخلصاص الذي تعرفه العديد من املؤسسات التعليمية

إن إدماج هؤالء األساتذة ال يعين فقط مواجهة 
اخلصاص وحتسني التمدرس، ولكن يعين أيضا فتح أمام العديد 
من األسر املغربية يف املعيشة، خاصة وأن هؤالء األساتذة كونوا 

لك من التزامات عائلية، بناء على املهام أسرا، وما يتطلبه ذ
السيد الوزير احملرتم، كما نعرف جديتكم يف . املوكولة إليهم

عملكم، نطلب منكم إجياد حل إلدماج هؤالء األساتذة، 
 .وشكرا

 :انسيد رئي  انلسسة

 .السيد الوزير، للرد على التعقيب يف ثواين. شكرا لكم
 :طويةانسيد محمد انافا، وزير انتربية انا 

أنا ما عنديش شي حل، عندي احلل الوحيد هو املباراة، 
غيجيوا يدوزوا املباراة ويدخلوا ملراكز  Juinغتكون املباراة يف 

كاين موضوع ديال الرتبية النظامية، حىت هي كيبغيوا . التكوين
يلصقوها بوزارة الرتبية، هذا ماشي صحيح، هادو عندهم عقدة 

دين، ميشيوا عند اجملتمع املدين مع مجعيات ديال اجملتمع امل
 .يوظفهم، شكرا

 :انسيد رئي  انلسسة
السؤال املوايل، وهو سؤال آين، عن . شكرا لكم

استفحال ظاهرة الغش يف امتحان الباكلوريا، للسيدات والسادة 
فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب النواب احملرتمني من 

 .رتممشكورا، تفضلوا السيد النائب احمل
 : انوائب انسيد محمد باشويف

 انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 ،إخااني انبرنمانيان
السيد الوزير، تعرف املؤسسات التعليمية خالل فرتة 
االمتحانات اإلشهادية وضعا استثنائيا بامتياز، ذلك، السيد 
الوزير، أن ظاهرة الغش أصبحت عرفا سائدا وحقا مكتسبا، مما 

األساتذة واإلداريني إىل االستسالم تفاديا  حاد بكثري من
كما أن هذه الظاهرة قد عرفت بتوظيف التكنولوجيا . لالصطدام

 -اهلواتف النقالة املتطورة واملركبات اإللكرتونية املختلفة-احلديثة 
 .تطورا نوعيا يتطلب معاجلة خاصة

السيد الوزير، إنه إضافة لطرق الغش التقليدية، مبجرد 
ع مواضيع االمتحانات من طرف املراقبني، يتم تصويرها بداية توزي

وإرساهلا إىل خارج املؤسسة، حيث تعاجل، لريسل احلل كتابيا أو 
شفويا وبنفس الكيفية إىل مرسليها املتوفرين على أجهزة استقبال 
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جد متطورة، مما يضرب يف العمق مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية 
 . شهادة الباكلوريا

عية السيد الوزير، ومن منطلق أن أمام هذه الوض
: مصارحة الذات خطوة أوىل على درب اإلصالح، نسائلكم

أوال، ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لضمان نزاهة امتحانات 
الباكلوريا واحلفاظ على مصداقيتها؟ ثانيا، أال تفكرون يف تزويد 
قاعات االمتحان بأجهزة مشوشة تسمح بتعطيل دور اهلواتف 

لة يف فرتة امتحانات الباكلوريا؟ لإلشارة السيد الوزير، فإن النقا
هذه األجهزة متوفرة، ومثنها ال يتجاوز مثن أبسط جهاز 

 .ديداكتيكي، وشكرا السيد الوزير
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم
 :انسيد محمد انافا، وزير انتربية اناطوية

 .حبال األسئلة جبوجمها حبال 
 :انسيد رئي  انلسسة

 نعم،
 :انسيد محمد انافا، وزير انتربية اناطوية

 .األسئلة جبوج حبال حبال
 :انسيد رئي  انلسسة

 .ال، ماشي وحدة املوضوع
 :انسيد محمد انافا، وزير انتربية اناطوية

 انسيد انرئي ،
السيد النائب، بالفعل هاد املوضوع ديال الباكلوريا هاد 

 : السنة خذينا جمموعة ديال التدابري
كما تعلمون، خذينا التدبري األول متعلق بأعلى : أوال

نقطة اللي جاب التلميذ والتلميذة يف الدورة األوىل يبقى حمافظ 
هبا يف الدورة، ما غتحسب له إال أعلى نقطة بني الدورة األوىل 

 . والدورة االستدراكية

يال الشهادة د باش حنافظو على القيمة د: ثانيا
الباكلوريا، وهي كنأكد أمام السادة نواب األمة والسيدات 
نائبات األمة أن الشهادة د الباكلوريا ديالنا معرتف هبا دوليا، 
وعندها قيمة دولية، ولذلك ال بد حنافظو هلا على هاد القيمة 
دياهلا، دخلنا عليها واحد الورقة من األملنيوم اللي كتحافظ على 

وبالتايل ملا . اهلا أهنا ما يوقع فيها ال خدش وال تزويرالقيمة دي
غيقدمها الطالب والطالبة ديالنا للمؤسسات الدولية إال وكتخاذ 
بالعينني مسدودين، ألنه فيها هاديك العالمة اللي متوفرة يف  

 . الشواهد ديال الدول املتقدمة
مقاومة الغش، الغش خملوق مع اإلنسان، : ثالثا

د، هداك الشي اللي كان زمان ديال الوريقات  وبأسلوب متعد
كيتخشاوا هنا ما نقاش، والت وسائل كثرية، اللي كيكتب يف 

ديال  4عندنا . يديه داك الشي تفضا، والت وسائل تكنولوجية
معك احلق، أننا نديرو آالت ديال التشويش، : االختيارات

فاجتمعنا مع املؤسسات؛ اتصاالت املغرب، ميديتيل، إينوي، 
باش نتناقشو على اإلمكانيات ديال نعزلو املدرسة واحمليط ديال 

مع . املدرسة على استعمال آالت التلفون واآلالت األخرى
األسف الشديد، ماشي صحيح هاد الشي اللي قلِت السيد 

مركز د  3044النائب، خص استثمار كبري، ألنه حنا عندنا 
ئيس املدير العام آلة، ولكن اآلن السيد الر  3044الباكلوريا، أي 

التصاالت املغرب يف اتصال معنا كنديرو واحد دراسة 
 . للمستقبل

ولذلك، جملس احلكومة يف يوم اخلميس اللي فات اختذ 
قرار، اللي صدر عنه قرار وزير الرتبية الوطنية اللي خرج يف اجلريدة 
الرمسية اللي تطبعت اليوم، املنع الكلي آلالت اهلاتف واآلالت 

نية يف فضاء املدرسة ويف القسم، وأنه كل واحد اللي اإللكرتو 
ثبت عنده يف داخل فضاء املدرسة وداخل القسم هاد اآللة هذه 
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إال وغادي نعتربوه كيغش يف االمتحان طبقا ملقتضيات القانون 
 .3909ديال الغش يف االمتحانات ديال 

 :انسيد رئي  انلسسة
تفضلوا التعقيب للسيد النائب احملرتم، . شكرا لكم

 .السيد النائب مشكورين
 :انوائب انسيد عبد انمليد جابيج
 .بسم اهلل انرحمن انرحيم

 انسيد انرئي ،
السيد الوزير، األسباب اللي خلتنا نطرحو هاد السؤال 

أوال، التنزيل ديال الدستور، والتفعيل ديال : د األسباب 2
ؤ الربنامج احلكومي، اللي كيدوي على مبدأ االستحقاق وتكاف

الفرص؛ املسألة الثانية، حنا بغينا نردو االعتبار واملصداقية 
للشواهد ديالنا واألطر ديالنا؛ املسألة الثالثة، بغينا اآلباء 
واألمهات والتالميذ والتلميذات يعاودوا يثقوا يف املؤسسات 
التعليمية ويثقوا يف العدالة ديال االمتحانات ديالنا، وما بغيناش 

حباط للتالميذ اللي كيخدموا وكيبذلوا جهد يتسرب اليأس واإل
ويف األخري كيلقاوا على أن النتائج اللي حصلوا عليها حباهلا حبال 

 .النتائج اللي حصلوا عليها تالميذ ما بذلوا ال جهد ال والو
السيد الوزير، الغش أصبح ظاهرة جمتمعية، هناك الغش 

رها هو السياسي، الغش االقتصادي، الغش الثقايف، ولكن أخط
الغش يف اجملال الرتبوي، ألن النتائج ديالو كارثية، ألن املنتوج 

والغريب . ديالو عبارة عن أطر ال رائحة هلا وال طعم وال لون هلا
السيد الوزير أن الطرق املتبعة من طرف الوزارة ديالكم حلد اآلن 
طرق بدائية، فإن اجملتهدون يف الغش بداو كيستعملوا وسائل 

بقاتش مسألة احلروزا واحلجابات، ولوا كيستعملوا ال حديثة، ما 
blue tooth  والkit  والرسائل القصرية، والسنة املاضية قلتو

أنكم غتديروا أجهزة ديال التشويش ولكن حلد اآلن ما حصلت 
 . حىت حاجة من هاد الشي

يف األخري، على أننا الحظنا على أن واحد اجلهات 
ملسألة، حيث أنه ولت كتلقن منتفعة بدات كتنتفع من هاد ا

األجوبة للتالميذ، واألمثان كتختلف على حسب الشعبة وعلى 
واحلل السيد الوزير أنكم كتحملوا . حساب املعامل ديال املادة

األستاذ واإلدارات هاد املسؤولية، األستاذ خصو يقوم بالدور 
 .ديالو واإلدارة خصها تقوم بالدور دياهلا، ولكن

 :سةانسيد رئي  انلس
السيد الوزير، ما . شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا لكم

منرو للسؤال املوايل، وهو سؤال آين  . ميكن ليش نعطيكم الكلمة
كذلك، عن التدابري االحرتازية املسبقة بالنسبة المتحانات 
الباكالوريا، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي، 

 .كورا، تفضلوا ا السيد النائبفليتفضل أحد النواب مش
 :انوائب انسيد عادل قيشاحي
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
فعال السيد الرئيس أنه كانت وحدة املوضوع يف هاد 

 . السؤال اللي قبل، ماشي مشكل
مناخ سيخوض تالميذ سنة الباكلوريا االمتحانات يف 

ويف هذا الصدد نود من سيادتكم إطالع اجمللس، ومن . جديد
خالله الرأي العام الوطين، عن االستعدادت املتخذة يف هذا 
الصدد، وما هي التدابري االحرتازية اليت اختذهتا الوزارة لتفادي 
الغش والتالعبات املرتبطة هبذه االمتحانات، حىت متر هذه 

د هذه الشهادة مكانتها العلمية العملية يف ظروف جيدة وتستعي
 .ورمزيتها الثقافية؟ شكرا السيد الرئيس

 :انسيد رئي  انلسسة
 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا مشكورين. شكرا لكم
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 :انسيد محمد انافا، وزير انتربية اناطوية
 انسيد انرئي ،

 انسيد انوائب انمحترم،
هلا، وأنا أوال، هاد الشهادة ديالنا دميا عندها القيمة ديا

قلتها يف السؤال اللي سبق، عندها قيمة دولية، وحنا كلنا 
مسئولني باش حنافظو هلا على هاد القيمة الدولية، ألنه فيها  

 .كتدخل املؤسسات ديال التعليم العايل
ثانيا، كيف قلت يف السؤال، خذينا واحد العدد د 

هلم لك التدابري، كاينني تدابري ما قلتهمش يف السؤال األول غنقو 
كل الناس اللي غيتحركوا يف الفضاء ديال املدرسة غيكونوا . دبا

وميدخل ألي مدرسة إال اللي حامل لذاك  badgeحاملني 
badge.  ورئيس املركز عندو مسؤولية، كيف قلت لكم، عندنا
رئيس مركز يف اجتماع  3044مركز، اجتمعت مع هاد  3044

 2اجتماع يف مكناس  د األكادمييات، 2يف الرباط اجتمعوا فيه 
د األكادمييات واجتماع  2د األكادمييات واجتماع يف مراكش 

د األكادمييات، وذكرهتم مبقتضيات القانون املنظم  2يف أكادير 
 . لالمتحانات

واآلن اللي حنا كنتكلمو فيه، كل الناس اللي غيقيسوا 
املواد إال وداخلني احملل ومسدود عليهم وما ميكنش هلم باقي 

هادي كلها . جوا منو حىت تنتهي الثالثة أيام ديال الباكلورياخير 
احتياطات اختذناها، وضبطنا القاعات أنه ما يكون يف الطبلة إال 

 .واحد
وثانيا، لقيت واحد احلاجة من الال منطق، أنه التالمذة 
ديال التعليم اخلصوصي كانوا كيدوزوا االمتحان د الباكلوريا يف 

ت بأنه كل واحد اللي عاود دار هاد واعترب . أقسام منفصلة
العملية هادي إال وكيمس القانون، وبالتايل غناخذو يف حقه  

كل التالميذ . كحكومة وكوزارة الرتبية الوطنية اإلجراءات الالزمة
ولذلك اختذت . ديال الباكلوريا خصهم يكونوا متساويني

ا تدوز الرتتيبات الالزمة باش إن شاء اهلل االمتحانات د الباكلوري
 . يف أحسن الظروف

وهباد املناسبة، من خاللكم، ال بد نشكر وزارة الداخلية 
والسادة الوالة والسادة العمال ورجال الدرك ورجال األمن 
والقوات املساعدة والوقاية املدنية على التجنيد اللي جمندين معنا، 
من غري هيئة التعليم، لضبط وتأمني هاد العملية ديال امتحان د 

وعلى كل حال، . باكلوريا، ألنه كيقيس واحد العدد د العائالتال
يف الدنيا بأسرها هاد االمتحان د الباكلوريا كيكون حدث من 

 . األحداث الوطنية
من خاللكم بغيت نتوجه للشباب ديالنا بأنه يبتعدوا 
عن الغش، ألنه صاحب الغش ال بد حيصل، وال حىت إيال طلع 

 .يالو يف أحسن الظروف، وشكراأراه ما غيتممش الدراسة د
 :انسيد رئي  انلسسة

أعطي الكلمة للسيد النائب . شكرا للسيد الوزير
 .للتعقيب، السيدة النائبة، تفضلوا
 :انوائبة انسيدة فاطمة اكعيمة

 شكرا انسيد انرئي ، 
أنا بدوري، حنا يف الفريق احلركي تنسجلو بإجيابية 

ذلك كنعرتفو باجملهودات التدابري املتخذة من طرف الوزارة، وك
اللي تيقوموا هبا رجال ونساء التعليم من أجل رفع مستوى 

لكن، السيد الوزير، يف األسبوع املاضي خرج اآلباء . التعليم
لالحتجاج وللتعبري عن سخطهم الشديد إثر تسريبات امتحانات 

يف  les classes préparatoiresاألقسام التحضريية 
إذن السيد الوزير، أين هي . الدار البيضاء إحدى الثانويات مبدينة

تكافؤ الفرص، وأنتم تعلمون بأن أعلى املعدالت هي اليت متنح 
الولوج إىل أعتاب املدارس؟ السيد الوزير، هناك معدالت ديال 

يف الباكالوريا، السيد الوزير وأنتم أستاذ،  39.04وديال  39
ت وتعرفون جيدا بأنه يصعب احلصول على هذه املعدال
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باالجتهاد وحده، صحيح هناك بعض الشبان ديالنا نوابغ، ولكن 
حبال اللي وصلنا ليها يف هاد  39.04عامة ما ميكنش نوصلو ل 

واخلطري يف الظاهرة، السيد . األعوام األخرية باالجتهاد وحده
الوزير، هي أنه أصبح بعض، أقول بعض األساتذة، متواطئني مع 

. ثانوية البارودي يف الدار البيضاءهذه الظاهرة، مثال ملف ديال 
هاد الصباح السيد الوزير هاد الصباح، الصحافة الوطنية كتقول 
لنا بأن كاين هناك فضيحة يف مدينة الناظور إثر تالعبات 

 . بالتنقيط
السيد الوزير، السادة النواب احملرتمون، الباكلوريا هي 

نكم السيد حمطة تربوية مهمة يف املسار التعليمي، لذا نطلب م
الوزير أن حتصنوا شهادة الباكلوريا، ماشي الورقة، شهادة 
الباكلوريا، وتنخرطوا جيدا يف حماربة الفساد الذي أعلنتم عنه يف 

 .204الربنامج احلكومي، خاصة وأن هاد السنة كاين 
 :انسيد رئي  انلسسة

السيد الوزير، يف ثواين على . شكرا للسيدة النائبة احملرتمة
 .بركة على ما أظن ما أظن،

 :انسيد محمد انافا، وزير انتربية اناطوية
ال، حنا هاد القضية ديال التسريب ديال االمتحان يف 
الثانويات، ما شي بعدا ثانوية حممد اخلامس، ثانوية اخلنساء 

اللي وقع هو جابوا . مبدينة الدار البيضاء، هذا غري صحيح متاما
املادة ديال الرياضيات، وحلوا املادة ديال الفيزياء ومها عندهم 

الغالف، اكتشفوا بأن التلميذ اللي كيحل الغالف عندو الفيزياء، 
 .وحتيد هاداك وجا الغالف ديال الفيزياء

حنا عندنا احتياط، ملا كيوقع هاد اخلطأ عندنا 
l’épreuve  باش نعاودو، وماشي صحيح، وذاك املقال اللي

ب يف الداخل ديالو، تكتب على هذا املوضوع راه فيه اجلوا
 .شكرا

 :انسيد رئي  انلسسة

شكرا للسيد الوزير، ونشكركم على املسامهة ديالكم 
وننتقل للقطاع املوايل، إىل قطاع . اجليدة واحلسنة يف هاد اجللسة

تفضلوا أحد النواب، سؤال حول . الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
للسادة النواب توسيع تزويد الساكنة القروية باملاء الشروب، 

 .احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضلوا السيد النائب مشكورين
 :انوائب انسيد محمد بسفقيه
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسيد انازير،
 لقد خطت بالدنا خطوات كربى يف جمال التزود

 :انسيد رئي  انلسسة
أ اإلخوان اهلل جيازيكم خبري، باليت عافاك، أ اإلخوان، 

يد النائب بالصمت اهلل جيازيكم خبري، السي تاتو، أ أكرموا الس
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم. السي تاتو، السيد الرئيس

 :انوائب انسيد محمد بسفقيه
 شكرا انسيد انرئي ،

السيد الوزير، لقد خطت بالدنا خطوات كربى يف جمال 
التزود باملاء الشروب، خاصة يف اجملال احلضري، كما أن مبادرات 

غري أن مثة مناطق . تسجل على هذا الصعيد يف اجملال القروي
ومجاعات قروية تئن حتت وطأة احلاجة إىل املاء، وتعيش على 
خمزون األمطار اليت تأخرت هذه السنة، وبدت أزمة اجلفاف تلوح 

 . يف األفق وهتدد الساكنة
السيد الوزير، أسائلكم حول خمطط وزارتكم، وما 

ن ملي كنقول خمطط كيكون األمد غاديش نقول خمطط، أل
 طويل، السيد الوزير،
 :انسيد انرئي  انلسسة

تفضلوا . السادة الوزراء، اهلل خيليكم، تفظلوا السيد الوزير
السيد النائب احملرتم، وتنطلبو من اإلخوان يكرموا السيد النائب 

 .بالصمت اهلل جيازيكم خبري، وشكرا، تفضلوا السيد النائب
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 :حمد بسفقيهانوائب انسيد م
 شكرا انسيد انرئي ،

السيد الوزير، لقد خطت بالدنا خطوات كربى يف جمال 
التزود باملاء الشروب، خاصة يف اجملال احلضري، ال، واش  

 كيتحسب الوقت السيد الرئيس؟ 
 :انسيد رئي  انلسسة

 أراه عاود لك التوقيت، راه عاودنا لك التوقيت
 :انوائب انسيد محمد بسفقيه

 :ال أ السيد الرئيس ال، ال،
 :انسيد رئي  انلسسة

تفضلوا، . tu est à zéroأ صاحيب،  tu est à zéroأراه 
 .، صايف، ياهللvous êtes à zéroشوف، 

 :انوائب انسيد محمد بسفقيه
 ياهلل

 شكرا انسيد انرئي ،
رة طاودناه شحال من خهاد السؤال ع)السيد الوزير،  

كربى يف جمال التزود   لقد خطت بالدنا خطوات( ماشي مشكل
باملاء الشروب، خاصة يف اجملال احلضري، كما أن املبادرة تسجل 

غري أن مثة مناطق ومجاعات . على هذا الصعيد يف اجملال القروي
قروية تئن حتت وطأة احلاجة إىل املاء، وتعيش على خمزون 
األمطار اليت تأخرت هذه السنة، وبدت أزمة اجلفاف تلوح يف 

 . د الساكنةاألفق وهتد
يف هذا السياق، أسائلكم السيد الوزير حول إجياد حل 
من أجل تزويد الساكنة القروية باملاء الشروب، وبالتحديد على 
مستوى إقليم سيدي إفين، خاصة دائريت سيدي إفين ودائرة 

الساكنة القروية، السيد الوزير، . اخلصاص قيادة جماط وأيت رخا
املاء، السيد الوزير، راه كاين اللي  راه تقدر تصرب يف كل شي إال

السيد الوزير، . مسح يف القطيع ديالو، باش تكون يف راسك

بغيتك تاخذ األمور جبدية، جبدية كربى اهلل جيازيك خبري، راه  
كاين مناطق السادة النواب، راه كاين اللي عندو مشاكل يف 

ل وما تبقى يل من الوقت غنخليه للزمي. مناطق أخرى يف املغرب
 . ديايل يف الفريق، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا مشكورين .شكرا لكم
 :انسيد فؤاد اندويري، وزير انطاقة وانمعادن وانماء وانبيئة

بعدا بغيت . شكرا السيد النائب على هاد السؤال املهم
ء نذكر يف البداية بالربنامج الوطين يعين لتزويد القرى باملا

الشروب، يعين اآلن معدل تزويد القرى أو الساكنة القروية باملاء 
على الصعيد الوطين، هادي يف متم  %94الشروب هو يناهز 

-90وهاد الربنامج اللي بدا يف التسعينات، يف . 4433سنة 
لنهاية  90االنطالقة دياله، كان يعين الغالف املايل من  92

ج هم واحد الساكنة مليار درهم، وهاد الربنام 31، 4433
 444وهكذا كان يف األول الغالف . مليون نسمة 34.1تناهز 

مثال عندنا  4434مليون درهم، بقينا كنضاعفوه، واآلن يف سنة 
مليون درهم خمصص لتزويد القرى  444غالف يناهز مليار و

 .باملاء الشروب
وغادي ينطلق هاد الربنامج، يعين غادي يكون هاد 

خصصنا له واحد  4432و 4433ية ما بني الربنامج يف الوال
وبالنسبة لألقاليم املعدل . مليار درهم 0الغالف بأكثر من 

وغادي يكون كل إقليم فوق  %92الوطين غادي يفوق 
هذا هو يعين اللي تنتصورو يف هناية هذه الوالية ديال  ،94%

 . هاد اخلمس سنوات
فيما خيص إقليم سيدي إفين، يعين كما تعلمون هاد 

إلقليم يعين ما فيهش تساقطات مطرية كثرية، ميكن يكون ا
 4444املشكل ديال قلة املياه يف هاد اإلقليم، فما بني 

كان برنامج طموح، حيث أنه تبلغ نسبة تزويد املناطق   4449و
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ولإلشارة بأنه ما بني . حاليا يف إقليم سيدي إفين %92القروية 
امسح يل، سدي إفين، )كاين مبلغ إمجايل   4434و 4434

مليون درهم، واللي غيبلغ  22كاين مبلغ إمجايل ل ( سيدي إفين
  .%94إن شاء اهلل يف هناية الفرتة تزويد الساكنة بنسبة 

أما بالنسبة للحالة اخلاصة ديال اجلفاف اللي عرفتها 
بعض املناطق من اململكة هاد السنة، فهاد احلالة يعين تتطلب 

ري تتكون باتفاق مع مصاحل وزارة تدابري استعجالية، وهاد التداب
وعندنا يعين واحد اإلطار باش ميكننا . الداخلية ووزارة الفالحة

نشاركو مع هاد الوزارات لتزويد املناطق باملاء الشروب، تيمكن 
يعين تنطلب منكم . يكون مثال بصهاريج متنقلة أو حبفر آبار

تيعملوا  تتصلوا باملصاحل ديال وزارة الداخلية، واللي غادي مها
وتيمكنا، عندنا الوسائل باش نتدخلو بسرعة يف . التنسيق

 .احلاالت االستعجالية
 :انسيد رئي  انلسسة

التعقيب للسيد النائب . شكرا السيد الوزير، شكرا لكم
 .احملرتم، تفضلوا

 :انوائب انسيد محمد مالل
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء،
بغينا جواب واضح، ألن السيد الوزير، يف هاد املوضوع 

هاد األمر ديال اجلفاف وديال فقدان املاء يف بعض املناطق من 
اململكة، وكنجبدو بالذكر هنايا اإلقليم ديال الصويرة واجلماعات 
اللي كتواجد يف جنوب الصويرة، واللي كتواجد يف منطقة جبلية، 
 واللي الفرشة املائية يف هاد املناطق جد ضعيفة والوسائل ديال

اإلغاثة ديال هاد الناس، ألهنم كنعتربوهم ناس منكوبني، يعين يف 
منطقة ما فيهاش املياه، ما عندمهش السيد الوزير املاء ديال ما 
يتسعملو هاد العشية اللي حنا فيها، يعين هاد الناس تيعيشوا 

واحد اخلصاص كبري، يعين هاد اخلصاص يستدعي التدخل 
 . االستعجايل

لوزير على السلطات وعلى هذا، فكثريا وحتدثتوا السيد ا
ما شفنا مع السلطات، لكن مل جند حال هلذا اإلشكال، ألنه 

ألف  14إشكال كبري، ألن يف هاد املناطق تتواجد أكثر من 
. نسمة، واحلل ديال اإلشكال دياهلم يستدعي التدخل من الوزارة

وكذلك السيد الوزير، كنتحدثو على أن هاد املنطقة كما قلت 
ودون أن نتحدث . ك منطقة فيها فرشة مائية ضعيفة جدال

السيد الوزير على الشروط ديال الصحة والسالمة، ألن التخزين 
حتت أرضية،  les citernesديال هاد املياه تيكون يف واحد 
ودون أن ننسى السيد الوزير . يعين شروط الصحة ما متوفرينش

. يد من هذا املشكلالزيادة الغري مربرة يف احملروقات اليت ستز 
وكنطلبو منكم السيد الوزير التدخل الفوري إلغاثة املنكوبني يف 

 .هذه املنطقة، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

منر إىل السؤال، استوفيتم . شكرا للسيد النائب احملرتم
الوقت السيد الوزير يف الرد، منر إىل السؤال املوايل، عن مدى 

ملية استغالل املناجم املوجودة استفادة الساكنة احمللية من ع
برتاهبا، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع 

 .الوطين لألحرار، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا
 :انوائب انسيد مصطفى تضامانت
 .بسم اهلل انرحمن انرحيم

 انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 إخااني انواا ، أخااتي انوائبا ت،
العديد من املناطق واجلماعات تواجد مناجم  تعرف

غري أنه من . مدرة لألرباح ومصدر لليد العاملة والتنمية احمللية
املالحظ أن اجلماعات احملتضنة ال تستفيد منها يف أي شيء، 
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إضافة إىل معاناهتا يف التنقل بفعل اآلليات مستخدمة، فال طرق 
ك فقط استغالل صاحلة وال يد عاملة حملية مستفيدة، بل هنا

عشوائي ملوارد املنطقة، كما هو احلال ملنجم الذهب املتواجد 
مبنطقة دودرار مجاعة تيزغت بإقليم طاطا وإقليم زاكورة وتنغري، 
فهناك إتالف الطرق املعبدة يف اجتاه أكادير مبا يسبب يف معظم 

 . حوادث السري
هل من مقاربة يف وضع : لذا نسائلكم السيد الوزير

الستغالل املناجم حىت تستفيد ساكنة املناطق احملتضنة هلا؟  معايري
 .وشكرا السيد الرئيس
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا لكم
 :انسيد فؤاد اندويري، وزير انطاقة وانمعادن وانماء وانبيئة

اللي بغيت نقول هو أنه . شكرا للسيد النائب احملرتم
كاين : قانونية قبل بداية استغالل املنجماآلن كاين واحد املسطرة 

أوال دراسة التأثري البيئي، اللي تيخص الشركة اللي تريد 
االستغالل باش تديرها، وكاين يف هاد دراسة التأثري البيئي 
تندرسو كذلك املقذوفات املائية والغازية اللي غادي جتي من ذاك 

ة ديال االستغالل؛ مث كاين عملية البحث العمومي، والساكن
املنطقة تساءل عرب هاذ االستغالل؛ وثالثا كاين واحد دفرت 
التحمالت اللي الشركة اللي تتستغل تيخصها توقعه، وهاذ دفرت 
التحمالت فيه عدة إجراءات، ومنها إعادة تأهيل موقع املنجم 

 . هادي من الناحية القانونية. بعد هناية االستغالل
هو أنه يف عدة أحوال  من الناحية العملية، اللي تتعرفوا

هاذ املناجم تيكونوا يف املناطق النائية، واستغالل املنجم تيتطلب 
إمكانيات من طاقة ومن ماء ومن طرق يعين السترياد املواد 
األولية ولتصدير املواد املنجمية، وهلذا هاذ املناجم يعين تتؤطر 

ة وتتهيكل هاذ املنطقة، وكتكون كدعم أساسي للتنمية االقتصادي
 .يف املنطقة

بالنسبة للسؤال ديالكم ديال منجم الذهب بعمالة 
طاطا، يف هاذ احلالة تنظن هاد، أوال كاين هناك فرص شغل 
عديدة اللي توفرت من هاذ املنجم، تقريبا على حسب املعلومات 

يف  404وال  404فرصة شغل، منها  3444اللي عندي 
 lesعند فرصة شغل  3444وال  944الشركة ومنها تقريبا 

sous-traitants  وكاين كذلك عدة . ديال هاديك الشركة
استثمارات يف امليدان االجتماعي، اللي ميكن يل نعطيك يعين 

وكاين كذلك ضريبة، ضريبة . اخلالصة ديال هاذ االستثمارات
لفائدة اجلهة، ألنه الضريبة، القانون يعين ديال الضرائب حيتوي 

 .ائدة اجلهةعلى واحد الضريبة املنجمية لف
 :انسيد رئي  انلسسة

 .التعقيب للسيد النائب احملرتم، تفضلوا. شكرا للسيد الوزير
 :انوائب انسيد مصطفى تضامانت

هاذ الشي اللي قلتو السيد الوزير . شكرا السيد الوزير
إال ما جاء يف جوابكم يتميز . ديال دفاتر التحمالت فهو جديد
عاش بشيء، والدليل على هذا بالعموميات وال ميت إىل الواقع امل

يف إقليم طاطا على مستوى مجاعة تيزغت، حيث يعاين ساكنتها 
من عملية استغالل منجم الذهب، فهناك طرق مدمرة بفعل 
آليات املنجم، استنزاف خطري، وأقول خطري وعشوائي للفرشة 

واألخطر من هذا، تدمري أراضي الساكنة يف عملية . املائية
دون أي إشعار أو تعويض، وخصوصا يف البحث عن الذهب ب

ظل الفقر وضعف فرص العمل، هاد الناس أ السيد الوزير راهم  
 . كيفتقروا ألفقر ظروف العيش

ومن هنا نقرتح اختاذ حلول مستعجلة، على غرار ما مت 
مبنطقة ورزازات، من حيث وضع اتفاقية دفرت حتمالت ملزمة 

التشغيل ألبناء املنطقة،  للشركة املستغلة للمنجم، بإعطاء كوتا يف
وكذا احملافظة على موروثها، وهنج التدبري العقالين، والتدخل 
السيد الوزير، التدخل الفوري إلجياد حل إلشكالية إغالق منجم 
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بوازار بإقليم زاكورة، والذي ذهب ضحيته ألفي عامل بسبب 
ونطلب منكم السيد الوزير التدخل . خالف بني الشركة والعمال

شركة ملسامهتها يف بناء الطريق املؤدية لدواوير دودرار اليت لدى ال
تستنزف ثرواهتا من طرف هذه األخرية، وتوفري ماء صاحل 

 .للشرب، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

نعطيو الكلمة للسيد الوزير للرد على . شكرا للسيد النائب احملرتم
 .التعقيب، تفضلوا السيد الوزير
 :ير انطاقة وانمعادن وانماء وانبيئةانسيد فؤاد اندويري، وز 

السيد النائب، كاين القانون اجلديد ديال يعين دراسة 
التأثري البيئي، وكذلك دفرت التحمالت، ولكن كاين بعض 
الشركات اللي قبل من إصدار هاد القانون كانوا يعين بصفة 
اختيارية كان عندهم كاين دفرت التحمالت وكانوا داروا دراسة 

 AKKA GOLDلبيئي، وهذا يف هاد شركة التأثري ا
MINING  كانت فيها، دارت دراسة التأثري البيئي، وكذلك

 .شكرا. عندها دفرت التحمالت بالنسبة للدولة
 :انسيد رئي  انلسسة

شكرا لكم، ونشكركم على حسن املسامهة يف هذه 
منر إىل القطاع املوايل، القطاع املكلف بالوظيفة العمومية . اجللسة

سؤال عن ظاهرة املوظفني األشباح، للسيدات . يث اإلدارةوحتد
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

 .النواب مشكورا
  :انوائب انسيد حسن انحارس

 . بسم اهلل انرحمن انرحيم
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء،
 اإلخاة واألخاا ت انواا  انمحترمان،

الوزير احملرتم، اليوم يتحدث الكل عن الفساد وعن الريع السيد 
تفشي ظاهرة . وعن تبديد املال العام وعن غياب احلكامة

املوظفني األشباح مبرافق الدولة ال خترج عن هذا احلديث، هناك 
ألف موظف شبح ومن  94من يتحدث اآلن عن وجود 

ألف موظف شبح، يف خمالفة لقانون  94يتحدث عن وجود 
 .ظمة والقوانني اجلاري هبا العملظيفة العمومية وجلميع األنالو 

السيد الوزير احملرتم، يف ظل الدستور اجلديد، ما هي 
إسرتاتيجيتكم إليقاف هذا النزيف وحماربة هذه الظاهرة؟ وشكرا 

 .السيد الوزير
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا
انموتد  ندى رئي   انسيد عبد انعظيم انكروج، انازير

 :انحكامة انمكسف باناظيفة انعمامية وتحديث اإلدارة
أوال بغيت نقول أن هذا  .شكرا السيد النائب احملرتم

 . التغيب الغري مشروع هو فعال مشكل داخل اإلدارة العمومية
فيما خيص األرقام، كان هناك تضارب حول األرقام، 

رقم اللي  ولكن اللي نقدر نصرح به وهو ما كاينش شي
حصرناه، ألن ليس هناك أي دراسة، حىت وزارة الوظيفة العمومية 
ما عندهاش شي دراسة اللي حتدد هاد األرقام، كون كان عندنا 
شي رقم غادي حنددو هاد اللوائح، ومن طبيعة احلال غادي 

 . ناخذو كل التدابري الالزمة يعين طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل
ديال هاد التغيب الغري مشروع؟  ففني كاين املشكل

املشكل ما شي هو مشكل قانوين، ألن القانون واضح، وكاين 
 :منظومة قانونية اللي هي كاملة

أوال كاين النظام األساسي للوظفية العمومية، الفصل  
 مكرر؛  00

 4444واملرسوم ديال  92كاين كذلك القانون ديال 
 واملقتضيات واضحة؛شروع، املاللي كيتعامل مع التغيب الغري 
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 كاين كذلك مدونة احملاكم املالية؛ 
اللي  3920كاين كذلك القانون ديال احلسابات ديال 

 كينص على مبدأ األجرة مقابل العمل؛
كاين مناشري ديال الوزير األول، د الوزير د الوظيفة   

 .العمومية إىل آخره
إذن املنظومة القانونية كاينة وثابتة، املشكل هو مشكل  

 . ديال التطبيق
، 4449و  4442ما بني  كان هناك واحد العملية

وهاذ العملية يعين كانت نتائج جد حمدودة، هاذ العملية أسفرت 
إىل تقريبا توقيف ديال واحد ألف أجرة أو ألف أجري، والعزل عن 

 . موظف، هاذ الشي اللي كاين 244العمل ديال تقريبا واحد 
احلال يف إطار السياسة فاآلن حنايا كنعملو من طبيعة 

شروع هو يعين املاحلكومية اللي بطبيعة احلال هاذ التغيب الغري 
. ظاهرة من ظواهر الفساد، وحنا كنعملو باش نوضعو لو حد

وأحدثنا واحد اللجنة مع عدد من القطاعات الوزارية، ويف هاذ 
اللجنة اهلدف وهو وضع واحد املنشور ديال السيد رئيس 

دي نعتمدوه عما قريب، واللي كيعتمد بعض احلكومة اللي غا
 : اإلجراءات اللي هي عملياتية

خص املسئولني املباشرين وكذلك اآلمرين بالصرف : أوال
يتحملوا املسؤولية دياهلم فيما خيص املوارد البشرية، وهاذ املسؤولية 
تقدر تكون تأديبية أو مالية، يعين حىت اسرتجاع األجر إيال كان 

 . غيب وكان متسرت عليهواحد املوظف م
وضع عدد من اإلجراءات املواكبة، كالشارات : ثانيا

 . اإللكرتونية، كالبوابات اإللكرتونية إىل آخره
فهاذ الشي غادي خيرج عما قريب، باش نوضعو حد 

 .هلاذ الظاهرة، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

تعقيب السيد النائب احملرتم، أو . شكرا للسيد الوزير
 لنائبة احملرتمة،السيدة ا
 .السيدة النائبةتفضلوا 

 :رقية انرميدانوائبة انسيدة 
 .بسم اهلل انرحمن انرحيم
 ،شكرا انسيد انرئي 
 انسادة انازراء،

نعم السيد الوزير، هادي كلها مبادرات اللي قلتوها لنا 
لكن السيد الوزير، . هي مبادرات جد مهمة حملاربة هاذ الظاهرة

أرقام حمددة، فآخر الدراسات كتشري إىل  إيال ما كانتش عندكم
السيد  %30أن نسبة املوظفني األشباح باملغرب تصل إىل 

الرئيس، وهو عدد مهول جدا، وهاذ الناس هاذو السيد الوزير  
كيكلفونا الدولة واحد املبالغ اللي هي جد باهظة، فبواحد 
احلساب بسيط السيد الوزير إيال اعتربنا أن األجرة ديال هاذ 

درهم، وهذا مستحيل، ألن هاذ الناس  4044لناس هاذو هي ا
هاذو ما مهاش من ذوك املوظفني البسطاء، وإمنا من املوظفني 
ذوي النفوذ وذوي احلماية السيد الوزير، محاية سياسية ومحاية 
اقتصادية، وهلم عائالت ونفوذ كبري، فكنلقاو أهنم كيكلفوا لنا 

مليار سنتيم السيد  14 مليار، 14الدولة يف الشهر الواحد 
إمنا هي كذلك هلا تابعات أخرى، ألن . الوزير ليست باألمر اهلني

هاذ الناس هاذو ماشي كيوقفوا عند األجرة دياهلم وفقط، وإمنا  
كيستنزفوا جمموعة ديال الصناديق ديال الدولة، ومن بينها 
صندوق التقاعد السيد الوزير، ألن هاذ الناس ما كيشتغلوش، 

 .كلفوا الدولة واحد الشكل كبري ديال الفلوسولكن كي
فكنقوهلا لكم فعال أن هذا األمر هو صعب، ولكنه 
ليس مستحيال، ليس مستحيال إذا توفرت اإلرادة السياسية 
القوية، وحنا هاذ اإلرادة السياسية متأكدين أهنا كاينة ومتوفرة، 
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ألمر  ومعقود عليكم األمل يف التغيري واإلصالح، كنقولو لكم أن ا
 . كيبقى جمرد وقت

وكذلك اختاذ إجراءات كبرية وقوية، واللي كنقرتحو منها 
السيد الوزير التنقيط، وال كما تنقولو احلضور بالبصمة، ألن ملي  

، وإيال قلنا 44كنقولو التوقيع كنعرفو أن موظف كيوقع على 
هاذيك البطاقة اإللكرتونية كي غنعرفو أنه غدا ذاك املوظف اللي 

ش غيعطيها لصاحبو البطاقة وغادي جيي يديرها له، ولكن ما جيي
إيال قلنا أننا غادي نديرو البصمة فحنا غادي حناولو حندو بواحد 

 . القدر كبري من هاذ املتغيبني وغادي نفضحوهم
وكذلك أنا كنتمىن أنكم تديروا واحد رقم أخضر يف 
 اإلدارات، خصوصا اإلدارات العمومية، اللي كيمكن املواطنني

وكذلك . من أهنم كيجيوا كيبلغوا هباذوك الناس اللي ما كاينينش
أنكم حتملوا املسئولني أو الرؤساء املباشرين ديال هاذ الناس هاذو 

 34بأنه ما يبقاش عندنا ذاك التنقيط ديال هذا صاحيب نعطيه 
، ولكن نرقمو 44على  32وهذا ولد أخيت نعطيه  34على 

اإلنتاج، فهنا إيال درنا هاذ للناس عن جودة العمل وبكثرة 
اإلجراءات كنتمىن أهنا تكون إجراءات اللي تبادروا هبا، وهي 

 .إجراءات ما كتكلفش الدولة، غادي حندو
 :انسيد رئي  انلسسة

السيد الوزير، لكم من . شكرا للسيدة النائبة احملرتمة
 .الوقت القليل جدا، ثواين

ندى رئي   انسيد عبد انعظيم انكروج، انازير انموتد 
 :انحكامة انمكسف باناظيفة انعمامية وتحديث اإلدارة

ال، اللي بغيت نقول وهو أن اللي عندو شي رقم أو 
عندو شي الئحة راه هو كيساهم يف التسرت على هاذ املشكل 
وكيساهم يف الفساد، اللي عندو شي الئحة خصو يطبق 

الالئحة وحنا يباشرنا هباد  القوانني، واللي ما بغاش يطبق القوانني
 .نطبقوا هاد القوانني

 :انسيد رئي  انلسسة
شكرا لكم، ونشكركم على حسن املسامهة يف هاد 

سؤال عن . منر إىل القطاع املوايل، وهو االقتصاد واملالية. اجللسة
وضعية مؤسسة صندوق اإليداع والتدبري، للسيدات والسادة 

تفضل أحد النواب النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، فلي
عن وضعية  40مشكورا، تفضلوا السيد النائب، سؤال رقم 

 .مؤسسة
 :انوائب انسيد عبد انكريم انوماوي

 . بسم اهلل انرحمن انرحيم
 شكرا انسيد انرئي ،

السيد الوزير، تبني مجلة من املؤشرات، كمؤشر اجلودة 
. قروالشفافية وحسن التدبري، أن مؤسسة اإليداع والتدبري يف تقه

لذا نطلب منكم السيد الوزير الكشف عن الوضعية احلقيقية هلذه 
املؤسسة، مث إعطاؤنا اإلجراءات اليت ستتخذوهنا ملعاجلة 

 .االختالالت، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا لكم
انسيد إدري  األزمي اإلدريسي، انازير انموتد  ندى وزير 

 :نمانية انمكسف بانميزانيةاالقتصاد وا
 . بسم اهلل انرحمن انرحيم
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسيدا ت وانسادة انواا ، 
يف البداية، أشكر أعضاء فريق العدالة والتنمية على هذا 

واللي نبغي نبني وهو أن هاد الشركة هي مؤسسة . السؤال
دع عمومية كما تعلمون، يعهد إليها بالدرجة األوىل بالتدبري، يو 

 .عندها جمموعة من األموال العمومية وتقوم بتدبريها وبتثمينها
، هاد 4433فيما يتعلق بالوضعية املالية، بالنسبة لسنة 

مليون درهم، مقابل  932الشركة حققت يعين ناتج صايف ديال 
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، وبالتايل هناك تراجع 4434مليون درهم سنة  944مليار و
فسري، حبكم أن الشركة إال أن هذا الرتاجع عنده ت. %00بنسبة 

حققت أرباح استثنائية ناجتة عن تفويت جزء  4434يف سنة 
، وكذلك كونت واحد  Méditelecomمن احلصة دياهلا يف

اجملموعة من املؤونات على الرتاجع ديال بعض األسهم ديال 
 . التوظيفات دياهلا، هذا من جهة

 4433بطبيعة احلال، االستثمارات دياهلا يف سنة 
 %04مليار ديال الدرهم، يعين ارتفعت بنسبة  34إىل وصلت 

، واملوارد اللي تدفعها هذه الشركة لفائدة 4434مقارنة مع 
، 4433مليون درهم يف  024اخلزينة العامة للدولة وصلت 

، ألن هذا الدفع يعين هو 4434مليون درهم يف  444مقابل 
مهمة  كانت النتيجة   4434يساير النتيجة الصافية، وحبكم أن 

 044كان كذلك الدفع مهم، ومن املتوقع أن تدفع الشركة 
إذن هذه هي النتائج ديال هذه . مليون درهم خالل هذه السنة

 . الشركة
فيما يتعلق بالنظام ديال االفتحاص وديال املراقبة، ختضع 

بطبيعة احلال، تعلمون . هذه املؤسسة ملنظومة متكاملة من املراقبة
املتعلق باملراقبة املالية للدولة على  29.44 أهنا ال ختضع للقانون

املنشآت، هي معفية من هذا القانون، إال فيما يتعلق باإللزامية 
دياهلا ديال اإلرسال ديال القوائم الرتكيبية واحلسابات السنوية 
والتقارير السنوية والبيانات لوزارة املالية، من أجل متكيننا من 

ولكن هي خاضعة للمراقبة مبقتضى  املتابعة ديال األنشطة دياهلا،
الظهري املنشئ هلا، وبالتايل هذا الظهري حيدث جلنة احلراسة، ومن 

وتتكلف هذه اللجنة . مهامها املراقبة على عمليات املؤسسة
بالتحقق من الوضعية املالية للمؤسسة ومن األموال املوجودة 

 . لديها واحملفظات ديال السندات املالية
ي هي ديال املراقبة ديال وزارة املالية، مسألة أخرى الل

هي كون أن هذه املؤسسة القرار ديال وزير املالية هو الذي حيدد 

طرق توظيف املوارد ديال صندوق اإليداعات، حبكم أن هذه 
املوارد هي لذوي احلقوق، وبالتايل ال ميكن ال شراء أسهم أو 

يف  سندات غري مسعرة يف بورصة القيم أو امتالك مسامهات
شركات أخرى إال بعد احلصول املسبق على الرتخيص ديال الوزير 

 . املكلف باملالية، وذلك على كل عملية، يعين عملية بعملية
املسألة األخرية اللي بغيت نبني، وهو شنو هو اجلديد؟ 
اجلديد هو أوال، حبكم أن هذه الشركة خاضعة للمراقبة ديال 

 42مة قام مبنشور ديال األعلى للحسابات، السيد رئيس احلكو 
، يدعو مجيع املؤسسات العمومية، ومن ضمنها 4434أبريل 

هذه املؤسسة، إىل التفعيل ديال التوصيات ديال اجمللس األعلى 
 . للحسابات وبالتنزيل ديال التوصيات

مسألة أخرية، هي أهنا خاضعة كذلك للميثاق املغريب 
 .العامة، وشكراللممارسات اجليدة حلكامة املنشآت واملؤسسات 

 :انسيد رئي  انلسسة
أعطي الكلمة للسيد النائب . شكرا لكم السيد الوزير

 .احملرتم للتعقيب، تفضلوا السيد النائب
 :انوائب انسيد محمد خيي

 شكرا انسيد انرئي ،
 انسيد انازير،

 انسيدا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
ومن  أنا أمثن طبعا ما تقدم به السيد الوزير من خطوات

ومع ذلك . أرقام كتوضح الوضعية ديال صندوق اإليداع والتدبري
طبعا كتبقى الوضعية بالنسبة إلينا مقلقة، حبكم أن الوضعية ديال 

مقارنة مع  %09 حققت تراجع ديال 4433الصندوق سنة 
، %30السنة املاضية، واألموال الذاتية تراجعت أيضا بنسبة 

سرتاتيجية وحول النموذج وهذا جيعلنا نتساءل طبعا حول اإل
االقتصادي اللي كيتبناه الصندوق، يف ارتباط بواحد اجملموعة 
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ديال اإلشكاليات اللي مرتبطة بالشفافية والوضوح واحلكامة 
 . اجليدة بالنسبة لصندوق اإليداع والتدبري

كما ال خيفى عليكم السيد الوزير، أن الدستور اجلديد 
، يلزم هذه املؤسسات العمومية اللي دشن ملرحلة جدية يف املغرب

باش جتي للمؤسسة الربملانية وتقدم احلساب، يف الوقت اللي  
كانت هاد املؤسسات العمومية، ونذكرو بأن صندوق اإليداع 
والتدبري يعترب الفاعل االقتصادي أو املستثمر املؤسسايت األول 
على الصعيد ديال البالد، وبالتايل ال يعقل أن تبقى الوضعية 

ال هاذ الصندوق بعيدة عن الرقابة وعلى التدقيق املايل وعلى دي
االفتحاص من طرف سواء املؤسسة الربملانية أو مؤسسات 

 . احلكامة أو احملاكم املالية
نؤكد يف هذا الصدد، أن الرأي العام تابع بقلق جمموعة 

من  %34من اخلطوات ديال االستثمار، على سبيل املثال اقتناء 
البحر األبيض املتوسط، واللي األسهم ديالو عرفت رأمسال نادي 

اهنيار كبري بعد شراء هاد رأس املال مباشرة، واللي عرض يعين 
هذا يثري . مئات املاليري ديال السنتيمات للتبخر يف حلظة وجيزة

أيضا التساؤالت حول املعايري ديال االستثمار يف هذا القطاع،  
كيستثمر يف عدة قطاعات، كنعرفو بأن صندوق اإليداع والتدبري  

يف السياحة، يف العقار، يف التهيئة العمرانية وغريها، حنن نتساءل  
كيف يتم إصدار القرار ديال االستثمار يف هذه املؤسسة، هل 
هناك الضمانات الكافية والشفافية والوضوح الكايف؟ ألنه حنا 
عشنا املسألة ديال شراء األسهم ديال الضحى، واللي أثارت 

ل ديال الوضوح واعتماد آليات السوق اللي ميكن هلا إشكا
كتعاين أيضا املؤسسة من تداخل . تضمن التنافسية يف هذا اجملال

السياسي مع التدبريي، وكنعرفو بأنه على املستوى ديال  
 .التعيينات كانت هناك
 :انسيد رئي  انلسسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا لكم، وكنشكرو السيد 
ومنر إىل قطاع الشؤون . على حسن املسامهة يف هذه اجللسة الوزير

اخلارجية والتعاون، يف سؤال آين عن الوضعية املزرية للطلبة 
املغاربة بالديار اإلسبانية، للسيدات والسادة النواب عن الفريق 

 .تفضلوا السيدة النائبة مشكورين. االستقاليل للوحدة والتعادلية
 :وعانوائبة انسيدة فتيحة مق

 .بسم اهلل انرحمن انرحيم
 انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 انسيدا ت انوائبا ت وانسادة انواا  انمحترمان،
السيد الوزير، ال خيفى عليكم احلالة املزرية اليت تعيشها 
اجلالية املغربية باخلارج، وخاصة الطلبة املغاربة الذين يتابعون 

خاصة بعد مصادقة  دراستهم اجلامعية بإسبانيا، هبذا البلد،
احلكومة اإلسبانية على مرسوم جيرب الطلبة املغاربة بدفع جمموع 

 2444تكاليف التسجيل يف اجلامعات احلكومية تصل بني 
أورو، وهي مبالغ خيالية، وتشكل عائقا أمامهم يف  9444و

 . متابعة دراستهم
نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن التدابري املتخذة يف 

ذا املوقف؟ والفريق االستقاليل يريد جوابا شافيا، ويرى مواجهة ه
يف وزارتكم االختصاص من أجل اجلواب عن هذا السؤال، نظرا 

 .للعالقات بني الدولتني، وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

تفضلوا السيد الوزير لإلجابة  .شكرا لكم السيدة النائبة
 .مشكورين

ى وزير انشؤون انسيد ياسف انعمراني، انازير انموتد  ند
 :انخارجية وانتعاون

فعال، هناك قرار إسباين  شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
 . برفع الرسوم بالنسبة للتسجيل يف بعض اجلامعات اإلسبانية
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أوال أود مالحظة أولية، أن كما تعلمون، نظرا لتكوين 
الدولة اإلسبانية، فاالختصاصات يف ميدان الصحة ويف ميدان 

صصة للحكومات احمللية يف أندلسيا ويف كتالونيا، التعليم خم
والقرار ديال احلكومة اإلسبانية فقط توجه بالنسبة لألزمة، نظرا 
لألزمة االقتصادية واالجتماعية اللي كتعيشها إسبانيا، خذاوا قرار 
فيما خيص ميدان التعليم وكذلك ميدان الصحة، وخلوا احلرية 

ة لتطبيق هذا القرار، إذن للجامعات وكذلك للحكومات احمللي
إذن اآلن حنن أمام . احلكومة اإلسبانية فقط التوجهات العامة
 . يعين مشكل على مستوى احلكومات احمللية

أوال، رئيس احلكومة : ما عملته الدبلوماسية املغربية
شخصيا، السيد عبد اإلله بنكريان تكلم يف املوضوع مع السيد 

ماي،  39ألخري يف مدريد يوم ماريانو راخوي خالل االجتماع ا
كذلك حنن على . ووعده السيد راخوي أنه سيدرس هذا امللف

مستوى الرباط وال على مستوى سفارتنا يف مدريد اختذنا 
اإلجراءات الالزمة واتصال مع ليس فقط احلكومة االسبانية،  
كذلك مع احلكومات احمللية ومع رؤساء اجلامعات، وأكد لنا 

ت أهنم هاد السنة على كل حال ما غادي بعض رؤساء اجلامعا
يطبقوش هاد الشي، لن يطبق، وهذا صرح به كذلك يف ندوة 

 . صحفية وزير التعليم العايل للمملكة املغربية السيد الداودي
إذن، حنن نتابع هذا املوضوع، نظرا لألمهية ديال الطلبة 

ايا املغاربة يف إسبانيا، وكذلك اغتنمنا هاد املناسبة لطرح القض
األخرى املتعلقة بوضعية الطلبة املغاربة يف اخلارج، وخاصة يف 
إسبانيا، وخاصة موضوع احلصول على البطاقة ديال اإلقامة يف 
إسبانيا، املشكل ديال الفيزا، وكذلك اغتنمنا هاد املناسبة إلشراك 

 ERASMUSالطلبة املغاربة يف برامج أوروبية ك 
MUNDUS عالقات مع إسبانيا ألننا حنن نعترب أن شق ال

مهم، أن التعليم باللغة اإلسبانية مهم بالنسبة إلينا، وأن كذلك 
 .أصبحت اآلن إسبانيا شريك مهم بالنسبة للمملكة املغربية

 :انسيد رئي  انلسسة
 .السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب، تفضلوا. السيد الوزيرشكرا 

 :كوزة انغاني  انوائبة انسيدة
 .انرحيمبسم اهلل انرحمن 
 انسيد انرئي ،
 انسادة انازراء،

 األخاا ت واإلخاان انواا ،
شكرا السيد الوزير على التدابري اللي اختذهتا احلكومة يف 
هذا اجملال، ولكن نقول بأن يف إسبانيا سبعة آالف طالب 
مغريب، سبعة آالف طالب مغريب اآلن اللي مها يف املستوى الثاين 

. أورو 2444أورو أو  9444ا والثالث غيصعاب عليهم خيلصو 
أي احلزب احلاكم الشعيب هو  .P.Pوكتعرفوا بأن احلكومة ديال 

دائما يف تدابريه صارم، يف البداية بدا أوال سحب البطاقة الصحية 
من املهاجرين، ورمبا دازت على ساكتة ما مسعنا شي يف املغرب 

بعد ذلك جاءت اآلن . واحد احلديث على هاد اإلشكال هذا
نسبة للطلبة ديالنا يف إسبانيا، وهذا مشكل خطري، ألن بال

. الطالب اللي عندو السنة الثالثة أو الرابعة غيصعاب عليه يرتاجع
وهذه كذلك قضية مهمة إيال شفنا هنا اجلامعات أو املعاهد 

اللي انطلقوا ومشاوا   selectividadاملختصة بالتعليم اإلسباين
اللي ما عندمهش اإلمكانية باش يف املسار الدراسي دياهلم، إذن 

أورو شنو هو املصري دياهلم، واش  9444أو  2444خيلصوا 
الطلبة اللي يف إسبانيا غادي يرجعوا للمغرب وغادي يوقفوا ما، 

 . يستحيل عليهم، ألهنم درسوا باإلسبانية؟
يف  3994وأنا اللي كنعرفو أن هناك واحد االتفاقية يف 

بأن الطلبة املغاربة واإلسبانيني كذلك الباب الرابع دياهلا كتقول 
يف إطار التبادل بني البلدين كيستفدوا من واحد اجملموعة ديال 
االمتيازات، واش غادي جنددوها، يعين غادي نفعلو  هاد 
االتفاقية؟ واش ميكن نبحثو يف إطار آخر، خصوصا بأن 
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اإلسبانية عندها واحد التقدم مهم، وعندها  العالقات املغربية 
، كاين واحد جمموعة د اهليئات يف  un comité  لككذ

هاد اجلانب الدبلوماسي جيب أن تفعل من أجل ضمان مصلحة 
حيث شفنا عاد كان عندهم  الطلبة املغاربة يف إسبانيا، وكذلك

مشكل يف فرنسا، جا اليمني جا اليسار، خرجهم دخلهم، األمر 
املوضوع ال بد  كذلك يطرح اآلن بالنسبة للطلبة يف إسبانيا، وهذا

أن حيل على أنه مشكل دبلوماسي حىت ما يبقاوش الطلبة ديالنا  
 .شكرا السيد الرئيس. كيخضعوا دائما لألهواء السياسية

 :انسيد رئي  انلسسة
السيد الوزير، رد على التعقيب . شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة

 .يف ثواين
زير انشؤون انسيد ياسف انعمراني، انازير انموتد  ندى و 

 :انخارجية وانتعاون
على كل حال املشكل . متفق معكم كل االتفاق

اتفاقية جديدة يف هاد   ،...مفاوضاتمطروح، مطروح يف إطار 
الشراكة بني املغرب وإسبانيا يف هاد امليدان ديال الرتبية وديال 
العلوم، وكذلك مطروح يف أجندة ديال اجتماع اللجنة العليا اللي 

املوضوع مهم بالنسبة إلينا، نظرا أوال . سبتمرب غتنعقد يف
للعالقات مع إسبانيا، وكذلك نظرا للدور املهم اللي كتلعبو اللغة 

 .اإلسبانية يف إسبانيا ويف أمريكا الالتينية
 :انسيد رئي  انلسسة

شكرا لكم السيد الوزير، شكرا لكم، وشكرا مرة أخرى 
إىل القطاع املوايل، ننتقل . على حسن املسامهة يف هذه اجللسة

وهو قطاع االتصال، سؤال آين حول برامج اجلرمية يف اإلعالم 
العمومي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الوطين لألحرار، فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :انوائب انسيد محمد بن محمد انسالسي

 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء انمحترمان،
انسادة انواا  انمحترمان وانسيدا ت انوائبا ت 

 انمحترما ت،
السيد الوزير، يف الشهور األخرية قام برنامج يف قناة 
عمومية بإظهار صور احملكومني باإلعدام بالسجن املركزي 
بالقنيطرة دون أخذ موافقتهم أو إذن من عائالهتم، ومل يراع هبذا 

هتم وذويهم، وكذا االنتهاك خصوصية األشخاص املعنيني، عائال
 . خاصة أبنائهم، الذين تأثروا من تبعات صور احملكومني

كما نسجل أن برامج اجلرمية يف اإلعالم العمومي جيب 
إعادة النظر فيها، ال من حيث تقدمي اجملرمني وال من حيث 

 . حقوق البث وتوقيت البث وال من حيث متثيل اجلرائم املرتكبة
هل من إجراءات للحماية : لذا نسائلكم السيد الوزير

القانونية للمحكومني باإلعدام، وكذا لناشئتنا؟ وهل من تصور 
إلعادة النظر يف طريقة تقدمي مثل هذه الربامج، أي برامج اجلرمية؟ 

 .وشكرا السيد الوزير
 :انسيد رئي  انلسسة

 .تفضلوا السيد الوزير للرد على السؤال.  شكرا لكم
انواطق انرسمي باسم  تصالانسيد مصطفى انخسفي، وزير اال

 :انحكامة
 انسيد انرئي ،

السيد النائب احملرتم، يف البداية أشكرك على هذا 
السؤال، ألن هذا املوضوع هو موضوع انشغال، اجمللس الوطين 
حلقوق اإلنسان يف الواقعة اليت أشرمت إليها وجه رسالة إىل ال 

HACA وجهت  اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، واللي
رسالة للقنوات، إحدى هاد القنوات قامت مبراجعة جذرية 

 . للمضمون ديال الربنامج دياهلا
ولكن ينبغي التأكيد على أن اإلطار القانوين املنظم هلذا 
اجملال غري كايف، وهذا من األولويات اللي مطروحة اآلن عندنا 



 

 

 -2102 دورة أبريل  – ت ملس  انواا  مداوال     
- 

 

54 

يها يف الوزارة، ألن الربامج ديال اجلرمية هي برامج مطلوبة، عل
أوال، ما خصهاش تكون مؤطرة بأهداف جتارية، . واحد طلب

وهاد الشي اللي مطروح حاليا أن املسئولني د القنوات كيحرصوا 
 . على أن هذا األمر ما يكونش، ولكن ينبغي التأكيد عليه

ثانيا، أهنا ما تكونش برامج كما قلت التمثيل ديال 
عمم التقنيات د اجلرمية، ألنه يف هناية املطاف فحال إيال كت

اجلرمية، وتقدم اجملرمني كأبطال واجلناة ما عارفينش املآل دياهلم 
واجلهود ديال األمن حمدودة، هاد الشي كيثري واحد النوع من 
اإلثارة، ولكن ما خصوش يكون على حساب أمن اجملتمع 

بدا . واحلقوق واحلرمات ديال الناس، بالتايل كاينة حاجة لذلك
د من القنوات العمومية يف االجتاه ديال تطوير واحد اجلهد يف عد

هاد الربامج باش تلعب دور تربوي، أي التحذير من اجلرمية، إبراز 
ويف نفس الوقت  . اجلهود ديال األمن، التنبيه على املخاطر دياهلا

كاين ما يسمى بأخالقيات التعرض ملثل هذه الربامج؛ عدم ذكر 
اإلشارة اللي كتكون تتأكد على األمساء، الصور، املوافقة القبلية، 

أن هاد النوع د الربامج ما خصهاش تبث يف أوقات معينة باعتبار 
وهلذا هاد السؤال  . محاية اجلمهور الناشئ، هذه كلها معطيات

كيجي يف الوقت دياله املناسب، يف ظل واحد النقاش عمومي 
حول األخالقيات اللي خصها تؤطر الربامج، ألن مصلحة 

 .ق كل اعتبار، وشكرااجملتمع فو 
 :انسيد رئي  انلسسة

نعطي الكلمة للسيد النائب . شكرا لكم السيد الوزير
 .احملرتم ليعقب على اجلواب

 :انوائب انسيد محمد بن محمد انسالسي
لكن السيد . شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات

ان الوزير نسجل أن اجملتمع املدين ينتقد بشدة الربناجمني الذين يبث
  Médi 1على والذي يبث " أخطر اجملرمني"وهو  2Mيف 
tv  وهذا غري راضيني، الرأي العام غري "مسرح اجلرمية"أي ،

عرفنا بأن كاين وكاين . راض، بغينا شي حاجة تكون مستعجلة
وكاين، ولكن بغينا شي حاجة تكون واقعية ونشوفوها يف أرض 

ين وكاين ولكن الواقع، فأي سؤال كنسولوه كيقول لك كاين وكا
 . ما كنشوفو حىت شي حاجة

ونظرا للخطورة ديال هاد الربنامج السيد الوزير على 
الشباب ديالنا وعلى املراهقني ديالنا واألطفال، اللي ولوا كيحاولوا 
يديروا هاد الشي على أرض الواقع، وهذا شيء غري مبشر، ملي  

ل اجملرمني، كتدخل غري لإلنرتنيت كتلقاهم كيتفرجوا يف برامج ديا
حنا ما بقيناش كنتجو الربامج اللي إجيابية وتربوية وهذا، ولينا  

وأنت كتعرف اإلجرام كثر يف البالد، ويف . كنتجو برامج اللي
إحدى املناطق اجلنوبية مت اعتقال أحد املهتمني وصرح للضابطة 
القضائية بأنه تأثر بربنامج أخطر اجملرمني، وهذه راها كاينة وراها 

 . ةمكتوب
كذلك، ولعلمكم السيد الوزير ولعلم الرأي العام، بأن 
بالصح الرئيس ديال جملس حقوق اإلنسان راسل الرئيس املدير 
العام للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، كينقل له فيها بأن طلب 
احملكومني باإلعدام كاتبني بأن خص داك الربنامج يتوقف، ما 

 إصالحات، ديال برنامج بقاش عاد كيتسرت وال شي حاجة وال
 . أخطر اجملرمني

للتذكري كذلك، هذه الربامج والت كتقدم لنا هاد 
اجملرمني على صورة أبطال، ومبالغ فيها وإجيابية، وأهنم شخصيات  
كاريزمية يف بعض الربامج، اللي ولوا كوريوا حبال اللي كيذكروهم 

نساها،  بشي حاجة نساها اجملرم كيوليوا يذركوهم هبا، عندك راه
ألنه حبال اللي باش املرة اجلاية إيال دارها شي دري تكون ناجحة 

 .ونطالب السيد الوزير بإعادة النظر يف هاد الربامج، وشكرا. له
 :انسيد رئي  انلسسة

تفضلوا السيد الوزير للرد على . شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 .التعقيب
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انرسمي باسم  انواطق انسيد مصطفى انخسفي، وزير االتصال
 :انحكامة

طيب، أنا يف هاد القضية متفقني، ألن هذا أمن اجملتمع 
 . ومستقبل الناشئة ديال بالدنا

عمليا، ما اختذ وهو أن القناة اللي بثت هداك الربنامج 
ديال احملكومني باإلعدام راجعت اخلط التحريري دياهلا، الفقرة 

وا على التحقيق املتعلقة بإعادة متثيل اجلرائم حتذفت،  وركز 
 . والشهادات، وهاد الشي أنا معك كنقول غري كايف

هلاد السبب قلت اإلطار اللي كينظم العرض د الربامج 
املرتبطة باجلرمية خصو يرتاجع، باش ما تنشأش واحد احلالة ديال 
التطبيع مع اجلرمية، كما قلت، وكما قلت قبل، ما يبقاوش 

وش يتقدموا اجملرمني كأناس يتقدموا اجملرمني كأبطال، وما يبقا
عندهم واحد القدرة جبارة يف اخرتاق القدرات األمنية، ألن هذا 
بشكل أو بآخر كيؤدي إىل تنمية الثقافة ديال اجلرمية والتطبيع 
معها يف اجملتمع، وهاد الشي ما خصش اإلعالم العمومي يتورط 

 . فيه، ونكونو صارمني فيه
ا اعتمدت قواعد، ديال القناة األخرى اللي حتدثتوا عليه

عدم ذكر األمساء، عدم ذكر األهل دياهلم أو األلقاب اللي ميكن 
تعمم الضرر، ألن أصال اجملرم فاش تيحكم عليه القضاء أراه نال 
العقاب دياله، ما نعمموش هداك العقاب على مستويات واسعة، 

 .وشكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

سن املسامهة شكرا لكم السيد الوزير، ونشكركم على ح
ننتقل إىل القطاع األخري، وهو قطاع السكىن . يف هذه اجللسة

سؤال حول تسوية الوضعية القانونية . والتعمري وسياسة املدينة
للتجزئات السكنية املنجزة من طرف الوزارة الوصية فوق أراضي 
الدولة أو اخلواص، للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة 

 . ا السيد النائب احملرتمواملعاصرة، تفضلو 

 :انوائب انسيد أحمد انتهامي
 شكرا انسيد انرئي ،

 انسادة انازراء،
 انسيدا ت وانسادة انوائبا ت وانواا  انمحترمان، 

سؤالنا السيد الوزير كيتعلق بواحد املوضوع اجتماعي هام، 
وبالتايل ال يقبل التأخري ولو لنهاية اجللسة، هذا املوضوع هو 

انونية ديال واحد الشرائح كبرية من اجملتمع املدين اللي الوضعية الق
،  l’ERACاستافدت من برامج السكن االجتماعي، يف إطار

 LEال، ، ماشي حزب األصالة،PAMيف إطار ال 
PROGRAMME ALIMENTAIRE 

MONDIAL ،l’ANIEفهاد . ، العمران، إىل غري ذلك
لرسوم العقارية الناس هادو بناوا فوق العقار ولكن ما توصلوشي با

وصبحوا يف واحد الوضعية غري قانونية، واإلدارة هي اللي مسئولة 
 . عن هاد الوضعية هذه

كذلك كاينني ناس متواجدين فوق أراضي خمزنية، 
والبلديات حبال بلدية املضيق تسوي هلم الوضعية ولكن اإلدارة 

كيفاش غنحلو هاد املشكل ومىت، : فسؤالنا هو. دائما كتعرقل
 .د الوزير؟ وشكراالسي

 :انسيد رئي  انلسسة
 .الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا لكم

انسيد نبيل بوعبد اهلل، وزير انسكوى وانتعمير وسياسة 
 : انمديوة

 شكرا نكم انسيد انرئي  انمحترم،
فعال هذه . وشكرا للسيد النائب احملرتم على هذا السؤال

التجزئات، واألمر  إشكالية حقيقية مطروحة بالنسبة لعدد من
يعود يف بعض األحيان إىل جتزئات قدمية من قبل برامج خمتلفة، 

 . البعض ذكرتيوها
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واليوم، املقاربة املعتمدة هو السعي إىل حل هذه 
اإلشكاليات الكبرية املطروحة، أساسا من خالل ما تسعى إليه 

ية، الوزارة، ووزارة االقتصاد واملالية كذلك، مديرية األمالك املخزن
من خالل تفويت تدبري هذا امللف إىل مؤسسة العمران، حبيث 
أن مؤسسة العمران استطعت اآلن أهنا حتل املشاكل اليت تعود إىل 

 . سنة يف كثري من األحيان 40عشر سنوات، عشرين سنة، و
وعلى هذا األساس، ميكن يل نقول لكم بأنه من خالل 

ألف رسم عقاري،  332هاد املقاربة هذه متكنا أننا نستصدرو 
هكتار، باش تشوفوا احلجم د  1092وصفينا الوضعية ديال 

فبالنسبة . املوضوع، وباقي أمامنا إشكاليات أخرى مطروحة
للربامج السكنية اليت صدرت يف شأهنا القرارات الوزارية املشرتكة، 
أي  السكىن واالقتصاد واملالية، يعين اللي كيكون فيها دورية 

ديال  434ألف بقعة، منها  94زيد عن مشرتكة، بلغ ما ي
 .التجزئات متت التسوية ديال وضعيتها القانونية

سنواصل يف هذا االجتاه، واآلن هناك جمهودات مبذولة 
من قبل مؤسسة العمران دائما والشركات املتفرعة عنها املختلفة 
األربعة عشر بالنسبة للربامج اليت تضطلع هبا، لتوفري الرسوم 

، العمل اآلن على 4434ألف رسم عقاري سنة  20العقارية ل 
 . ألف رسم عقاري 20

التدابري املستقبلية هي مواصلة هاد الشي، لكن باألساس 
بالنسبة للتدخل العمومي، عدم استغالل أراضي اللي الوضعية 
العقارية دياهلا ما مصفياش، أي من اآلن فصاعدا ما غنعملوشي، 

عجال، ما نعملو إال يف إطار ولو أن يف بعض املرات كيكون است
 .أراضي اللي الوضع العقاري دياهلا يكون سليم، وشكرا لكم

 :انسيد رئي  انلسسة
 .التعقيب للسيد النائب احملرتم. شكرا للسيد الوزير

 :انوائب انسيد محمد اشرورو

بطبيعة احلال السيد . شكرا السيد الوزير على اجلواب
ئم الذات، هاد السؤال الوزير هذا مشكل قدمي، اللي هو قا

تنطرحوه لثاين مرة بعد أن استعصى عن احلكومة السابقة حل 
هذا املشكل، بعض الدراسات تقول بأنه النسبة يف املدن واملراكز 

والسيد الوزير، . اللي عندهم هاد املشكل %34املغربية كتفوق 
وأنتم اآلن تطلقون مشاورات حول سياسة املدينة، من املفروض 

هذه اإلشكالية يعين مطروحة حبدة، واحلكومة ضروري أن تكون 
أن تعطينا برنامج حمدد يف الزمان من أجل حل هذا املشكل، ألنه 
يعترب جزء من احلل ديال املشكل االجتماعي وديال االستقرار 
ديال األسر، وما ميكناش نتصورو سياسة املدينة بدون يعين أخذ 

 . قانونية لوضعية العقاربعني االعتبار املشكل ديال التسوية ال
إضافة إىل ذلك السيد الوزير، تنالحظو بأنه جمموعة من 
املؤسسات التابعة للوزارة ديالكم ال زالت تقيم مشاريع على 
أراضي، هاد الشي كان، رمبا دبا ما بقاش، ولكن كاين مشاريع 
ديال املؤسسات التابعة لوزارتكم اللي أقامت مشاريع فوق أراضي 

إذن حنا كدولة حترتم نفسها ما . ديال التحفيظ فيها مشاكل
خصناش نرجعو لواحد الوضع ال قانوين، وما ميكنش اليوم نطلبو 
من املواطنني واملواطنات باش حيرتموا القانون إيال ما احرتمتوش 

كنتفقو معا السيد الوزير بأنه ضرورة االنكباب على هاد . الدولة
الصعيد املركزي أو اجلهوي املشكل هذا، يعين خلق ولو جلنة على 

من أجل االنكباب وإحصاء مجيع احلاالت، اللي هي موجودة 
بكثرة يف املغرب، ونتمناو إن شاء اهلل باش تلقوا احللول املناسبة، 

 .شكرا
 :انسيد رئي  انلسسة

 .السيد الوزير، نعم. شكرا للسيد النائب احملرتم
وسياسة انسيد نبيل بوعبد اهلل، وزير انسكوى وانتعمير 

 : انمديوة



 

 

 -2102 دورة أبريل  – ت ملس  انواا  مداوال     
- 

 

57 

يف بضع كلمات فقط ألؤكد أنين متفق معكم متاما، ألنه 
يف بعض احلاالت هناك أوضاع مأساوية حقيقة ديال الناس اللي 
تبىن السكن دياهلم وباقي منذ سنوات ما حصلوشي على الرسم 

لذلك هاد األمر يتطلب اآلن مقاربة حازمة، اللي  . العقاري
ا تبقى، ولكن القرار اللي اختذناه مع كتجعل أنه حناولو نعاجلو م

مؤسسة العمران يف ظل احلكومة احلالية هو أنه ما ينطلق حىت 
شي مشروع جديد اللي كتشرف عليه الدولة إال إيال كان الوضع 
العقاري ديالو مصفي وسليم، ألن هاد األمر هذا من غري املقبول 

. ية غري سليمةأننا نشرعو يف األمور هبذه الطريقة والوضعية العقار 
 .شكرا لكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :انسيد رئي  انلسسة
شكرا لكم السيد الوزير، ونشكركم على حسن املسامهة 

هبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة، . ديالكم يف هاد اجللسة
 .ورفت انلسسة نشكركم على حسن تعاونكم،

 
 
 
 
 


