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 محضر الجلسة الحادية واألربعين
 

 (.2992يوليوز  91) 9311شعبان  91االثنني  : التاريخ
السيدة خدجية الرويسي النائبة الرابعة لرئيس جملس  :الرئاسة
 .النواب

ثالث ساعات وأربعة وعشرون دقيقة ابتداء من : التوقيت
 .الساعة الثانية والنصف زواال

الشفهية املتعلقة بالقطاعات مناقشة األسئلة :  جدول األعمال
 "(:آنية 7"سؤاال  19)التالية  
 ،التجهيز والنقل 
 ،الصحة 
 ،العدل واحلريات 
 ،الشباب والرياضة 
 ،األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 ،االقتصاد واملالية 
 ،التشغيل والتكوين املهين 
 ،الطاقة واملعادن 
 ،العالقة مع الربملان 
 ،اجلالية 

 
 : ئيسة الجلسةخديجة الرويسي، ر   السيدة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .افتتحت الجلسة

 السادة الوزراء المحترمون، 
   السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات  999طبقا للفصل 
النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 

عمال اليوم الشفهية ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول أ
 .سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة 19

واآلن أطلب من السيدة أمينة اجمللس تالوة املراسالت 
 . الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة

 : السيدة جميلة المصلي أمينة المجلس
 شكرا السيدة الرئيسة، 

توصلت رئاسة جملس النواب برسالة من السيد رئيس 
دعوة السيد مسري بالفقيه من حزب األصالة احلكومة يف شأن 

واملعاصرة مللء املقعد الذي كان يشغله السيد خالد أدنون كما 
 . توصلت رئاسة

كما توصلت رئاسة اجمللس كذلك مبقرتحات القوانني 
 :اآلتية
  من القانون  374مقرتح قانون يقضي بتعديل الفصل

 اجلنائي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة؛
  12قانون يقضي بتعديل وتغيري الفصول، مقرتح ،

بتاريخ  991.79من القانون رقم  39و 13، 17، 13، 14
هجرية حيدث مبوجبه نظام معاشات  9119ذي القعدة  92

 التقاعد العسكرية، تقدم به فريق التجمع الوطين لألحرار؛
كما توصلت الرئاسة مبقرتح قانون يقضي بتعديل   

 17و 14و 13و 11و 12و 23وتغيري مقتضيات الفصول 
ذي القعدة احملدث  92بتاريخ  999.79من القانون رقم 

مبوجبه نظام املعاشات املدنية، تقدم به فريق التجمع الوطين 
 .لألحرار

 :ومن اجمللس الدستوري توصلت رئاسة اجمللس بالقرارات اآلتية
  قرار يقضي برفض طلب السيدين عبد اإلله شيكر

إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف وخالد هالل الرامي إىل 
نوفمرب  24حرشيش وحسن بن عمر يف االقرتاع الذي أجري يف 

" احلي احملمدي –عني السبع "بالدائرة االنتخابية احمللية  2999
وأعلن على إثره ( احلي احملمدي -عمالة مقاطعات عني السبع )
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انتخاب السادة عبد العزيز عماري ورضوان زيدي وعبد اللطيف 
 حرشيش وحسن بن عمر أعضاء مبجلس النواب؛

كما توصلت الرئاسة بقرار يقضي برفض طلب 
سعيد شقروين وإدريس السنتيسي الرامي إىل إلغاء  السيدين

بالدائرة  2999نونرب 24نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 
، وأعلن على إثره انتخاب (عمالة سال" )سال املدينة"االنتخابية 

إبن كريان وحممد الزوينت ونور الدين األزرق السادة عبد اإلله 
 العبدي أعضاء مبجلس النواب؛ ورشيد

كما توصلت رئاسة اجمللس باألسئلة الشفوية والكتابية   
ففيما يتعلق باألسئلة الشفوية، توصلت : واألجوبة الكتابية اآلتية

رئاسة اجمللس بإثنان ومثانون سؤاال شفويا، وبالنسبة لألسئلة 
وصلت مبائة وتسعة وأربعون سؤاال كتابيا، وبالنسبة الكتابية ت

للجواب عن األسئلة الكتابية، فقد مت التوصل بأربعة وعشرين 
جوابا ،كما مت حتويل سؤالني شفهيني إىل سؤالني كتابيني، كما 

 . مت سحب سؤال شفهي واحد، شكرا السيدة الرئيسة
 : السيدة رئيسة الجلسة

الرئاسة برسالة من شكرا السيدة األمينة، توصلت 
السيد الوزير املكلف مع الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها بطلب 
السيد وزير االقتصاد واملالية بتقدمي السؤالني الشفهيني املوجهني 

 .إليه يف بداية اجللسة
 حضرات السيدات والسادة، 

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة يف  
بقطاع االقتصاد واملالية، تفضلي  جدول أعمالنا ونستهلها

 . السيدة النائبة
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات النائبات، 

احنا يف الفريق االشرتاكي بغينا نثريوا االنتباه لظاهرة 
الشيء الغياب احلكومي واألثر السليب ديالو على برجمة األسئلة 

اللي كيخلي بعض األسئلة وطبيعة ومضامني بعض األسئلة  
كتفقد الراهنية دياهلا، بل األكثر من هذا بغينا نثريوا أيضا ظاهرة 
أننا كنربجمو سؤال وبالتايل يتم االعتذار ديال الوزير املعين هباد 
السؤال، أي هذه الظاهرة ال ختدم األداء الربملاين اللي كنطلعوا 

 . الرتقاء به وتطويره، وشكرااحنا مجيع ل
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيدة النائبة هاد األمر ديال تأجيل السؤال 
. الشفوي ستدرج يف جدول أعمال املكتب غدا إن شاء اهلل

إذن سؤال، تفضل السيد  .ننتقل إىل قطاع االقتصاد واملالية
 .الوزير

مان السيد الحبيب الشوباني وزير العالقات مع البرل
 :والمجتمع المدني

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 
أثارت السيدة الرئيسة إشكال غياب احلكومة 

العالقة مع اجمللس  يف  موضوع املساءلة، أعتقد أن  واضطراب
األمر ليس بظاهرة، نعم هناك بعض الظروف اليت تكون فيها 

ت تستدعي من السادة الوزراء أن يغريوا التزاماهتم، وأنتم حاال
بكل تأكيد سبقتمونا للمسؤولية وتعرفون هذه اإلكراهات 

 .املرتبطة بالتزامات تكون طارئة
إذن املوضوع ميكن أن يعاجل بشكل عادي يف إطار 
التنسيق اجلاري به العمل يوميا باألوراق وباهلواتف وبالتشاور 

ة الرؤساء، ولكن ليس هناك شيء يسمى املباشر مع الساد
ظاهرة غياب أو اضطراب العالقة مع جملس النواب ليس األمر 
كذلك، لكن احلكومة دائما جاهزة للتعاون من أجل تدبري هذه 
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األمور والوصول إىل قواعد تكون شفافة واضحة ومتعارف 
 . عليها، شكرا السيدة الرئيسة

 : السيدة رئيسة الجلسة
 لوزير، شكرا السيد ا

السؤال حول أزمة البنك العريب باملغرب وانعكاس ذلك 
على العاملني به للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 . األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 : النائب السيد جمال استيتو

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 الزميالت والزمالء النواب المحترمون، 

 يد الوزير، الس
يعرف البنك العريب باملغرب العديد من التطورات 
السلبية تذهب حنو األسوأ يف تدبريه وتسيريه ويعيش 
املستخدمون  والزبناء حالة من القلق وعدم االطمئنان على 
مصريه، ومن بني هؤالء الزبناء يوجد مستثمرون وعمال 

الث مهاجرون، خاصة بدول اخلليج العريب، وقد مت إغالق ث
فروع من أصل عشرة وهي فرع فاس وفرعني الدار البيضاء الفداء 

 .ويعقوب املنصور
وعليه، فهناك ختوفات وهواجس لدى املستخدمني من 
تفويت وبيع البنك العريب يف املغرب مما يطرح عدة تساؤالت 
حول مصري مستخدمي البنك واستقرارهم املهين واألسري، لذا 

ما حيصل هبذه املؤسسة املصرفية نسائلكم السيد الوزير حول 
وكاستثمار خارجي يف قطاع اسرتاتيجي وذو حساسية عالية 
ستكون له انعكاسات خطرية على بالدنا، يف وقت ما أحوجنا 
فيه إىل االستثمار وجلب رؤوس األموال للمسامهة يف قطار 
التنمية، فما هي سياسة احلكومة إلزالة هذا القلق والتخوف من 

وإعالن حالة اإلفالس وتشريد مستخدميه؟  إغالق البنك
 . وشكرا

 

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السيدة الرئيسة، 
 السيدات والسادة النواب، 

احملرتم من فريق األصالة واملعاصرة أشكر السيد النائب 
على سؤاله حول أزمة البنك العريب باملغرب وانعكاس ذلك على 
العاملني به، أوال تيخصنا نذكروا بأن هاد البنك فهو مت إحداثه 

وعنده العديد من الفروع على الصعيد الدويل   9139منذ سنة 
يالو فرع، وبالتايل هذا بنك مهم اللي عندو املقر د 499كاين 

 .يف عمان باألردن
بالنسبة للمغرب عنده شبكة تتكون حبال اللي جا يف 

 293التدخل يدال السيد النائب احملرتم عشرة وكاالت توظف 
يف املائة،  9.3مستخدم، واحلصة ديالو يف السوق كتبلغ 

وصحيح كما جاء يف تدخل السيد النائب احملرتم بأن مت إغالق 
الة بنكية مبدينة فاس اللي تيبلغ وك 2992يوليوز  2رمسيا يوم 

ى ، واللي القروض اللي تعطات مت فهي 3عدد املوظفني دياهلا 
مليون  13مليون درهم، والودائع فهي ال تبلغ إال  97ال تفوت 

درهم، وكذلك وكالتني بالدار البيضاء، تسعة مستخدمني 
 .مليون درهم 33والقروض تصل إىل 

تذكري بأن مت اختاذ مجيع ، ينبغي الأوالويف هذا اإلطار، 
التدابري الالزمة لتحويل تلك القروض وكذلك احلسابات إىل 

 وكاالت أخرى،
 ARAB، وهو هاد اإلجراء جاء ألن النقطة الثانية 
BANK  اعتربت بأن هذه الوكاالت فهي خاسرة، أي ختسر

 .وليست مرحبة، وقررت أن تركز على الوكاالت املرحبة
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غرب واللي هو كيقوم بتتبع ، كذلك وهو بنك املثالثا
هذا األمر طلب من البنك العريب باملغرب ما هي نواياه، وأكد 
له بأنه سيبقى باملغرب ولن ينسحب من املغرب، خصوصا بأن 
حسب املعطيات اليت توصلنا إليها بأن نسبة تغطية الديون فهي 

، وأن كذلك ميكن نعتربو بأن الناتج الصايف البنكي  19%
مليون درهم، أي ما كاينش واحد الدوافع اللي  933وصل إىل 

تأدي بسحب البنك من بالدنا، ولكن رغم ذلك فالسلطات 
النقدية حريصة على تتبع هذا األمر عن كثب، وكذلك على 

 .توطيد قطاعنا املايل، وشكرا
 :السيدة الرئيسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب
 : النائب السيد جمال استيتو

 كرا السيد الوزير،ش
    حقيقة أن األجوبة املقدمة من طرف البنك سوف 
ال تريح املستخدمني وال الزبناء، خاصة إذا عرفنا بأن أزيد من 

مستخدم اللي كتعمل يف فروع هذا البنك أكثر من  239
اللي مت التسريح دياهلم حتت غطاء املغادرة الطوعية بطرق   997

املشكل الثاين . هنا طرق ملتويةكما يصرح بذلك املستخدمون بأ
هو مشكل ديال املستثمرين واملنعشني العقاريني اللي تفاجئوا 
بإغالق داك الوكاالت ومت اإلخبار دياهلم أهنم خصهم يتوجهوا 
إىل فروع أخرى، الشيء اللي كيطرح مشاكل من نوع آخر، 

كذلك بالنسبة للديون وبالنسبة . تعقيدات من نوع آخر
احلالة ديال القلق كيفما قلت مازالت . كاينة  للحسابات اللي

 .متفشية داخل املستخدمني وداخل الزبناء
نتمىن أهنم  ما يتمش إغالق هذا البنك، خاصة كما 
جاء فاجلواب ديالكم أنه أول بنك اللي كان فعهد حممد 

واللي مازال أنه كان "شومان"بتوصية من  9139اخلامس فعام 
ونتمىن أن هذا البنك العريب ألن حامل لواء وعنوان فلسطني، 

عندو خصوصيته وأنه ما يتمش اإلغالق ديالو وما يتمش 
 .تسريح املستخدمني، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .ديال الثواين 2السيد الوزير . شكرا السيد النائب

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
غريب الثواين ميكن نقول لكم أن البنك امل 2 إذن يف

يقوم بواجبه فهاد اجملال وإن شاء اهلل أن هذا البنك سيستمر يف 
عمله يف بالدنا وستتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان ذلك، 

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير، ننتقل إىل السؤال املوايل، مشروع 
إصالح أنظمة التقاعد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورافريق التقدم الدميقراطي، 
 :النائب السيد الغازي اجطيو

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد الوزير،
لقد تتبعنا باهتمام كبري جل املراحل والنقاشات اليت 

، 2991ف إصالح أنظمة التقاعد ببالدنا منذ سنة واكبت مل
وبالنظر هلذا املوضوع من أمهية ترهن حال ومستقبل البالد، فإننا 
نسجل بأسف تأخر فتح هذا امللف وعدم اجلرأة يف اختاذ القرار 

إن ما يهمنا كممثلني لألمة هو معرفة توجهات . املناسب بشأنه
الت اليت هتدد صناديق احلكومة احلالية يف جمال معاجلة االختال

التقاعد الوطنية، ونعتقد أن أي قرار يف هذا الشأن البد أن 
يستحضر مصاحل املنخرطني وحيسن وضعيات املتقاعدين بشكل 
عام، وهي الرهانات اليت الشك أن احلكومة تأخذها بعني 
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االعتبار عند تعاملها مع خالصات الدراسات اليت مت إجنازها يف 
 .املوضوع

ما هي  :وجه إليكم السيد الوزير األسئلة التاليةوعليه ن
املالمح األولية للحلول اليت تتوخوهنا  ملعاجلة االختالالت اليت 

ما هي اإلجراءات  هتدد مستقبل صناديق التقاعد املغربية؟
 املواكبة اليت تنوون اختاذها لتحسني وضعية املتقاعدين؟ وشكرا؟

 :السيدة رئيسة الجلسة
 . ائب،  اجلواب السيد الوزيرشكرا السيد الن

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب،
أشكر السادة النواب الذين طرحوا هذا السؤال اهلام 

ويف هذا اإلطار أوال أريد أن أذكر . من فريق التقدم الدميقراطي
على نية احلكومة ورغبتها بأن يف الربنامج احلكومي مت التأكيد 

من القيام هبذا اإلصالح الذي أصبح ضرورة ملحة بالنسبة هلذه 
األنظمة، وأساسا الصندوق املغريب للتقاعد يف اجلانب العمومي 

 .منه
ديال  7ثانيا أننا انطلقنا، ميكن نقول لكم بأن تدارت 

االجتماعات ديال اللجنة التقنية اللي فيها الشركاء 
وتوصالت إىل خالصات واليوم بالذات كاين  االجتماعيني،

اجتماع ديال هاد اللجان باش ميكن لنا نوصلو إىل واحد 
املسودة اللي غيتم تقدميها إىل السيد رئيس احلكومة يف إطار 

 . اللجنة الوطنية للتقاعد
بالنسبة هلذه املبادئ ألن فحال اللي أشار السيد 

ة نتائج انطالقا من النائب احملرتم، كانت دراسة وتوصلنا لعد
 :املبادئ اللي ركزنا عليها
وهو أننا من الضروري أن نضمن دميومة  المبدأ األول

 .هاد أنظمة التقاعد

كذلك وهو أن نوسع الدائرة ألن كيخصنا نعرفو   ثانيا
من املغاربة هم اللي عندهم حق يف التعاقد،  % 11، 19بأن 

ل الناس اللي غادي وبالتايل من الضروري أننا نوسعو الدائرة ديا
 .يستافدو من التقاعد

كذلك أنه من الضروري يف هذا اإلطار أننا   ثالثا
 .حنافظو على بعض املكاسب ديال املوظفني وديال األجراء

العمل كذلك على حتسني هذا النظام حىت  وأخيرا
ميكن كذلك من متويل االقتصاد الوطين ويساهم يف التنمية 

 .االقتصادية واالجتماعية
ذن انطالقا من هذه املبادئ، وانطالقا كذلك من إ

ضرورة اإلصالح، فتوصلنا إىل ميكن نعتربو واحد التصور أويل 
اللي وقع التوافق عليه واللي إن شاء اهلل اليوم غادي يتم حتديده، 
وانطالقا من ذلك غيتم اجتماع اللجنة الوطنية باش نبت فيه يف 

 .وشكرا. أقرب وقت ممكن
 :الجلسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب
 :النائب السيد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد الوزير،

الواقع حنن نعي املعضلة الكبرية اليت تعاين منها صناديق 
التقاعد املتعلقة أساسا باالختالالت بني عدد الناشطني وعدد 

حنا كنعتربو . عدد املتقاعدين اللي غادي وكريتفع. تقاعدينامل
السيد الوزير بأن احلل األمثل لتجاوز هذه املعضلة وهو توسيع 
قاعدة الناشطني املسجلني يف هذه الصناديق، وطبعا حل 

 .إشكالية التشغيل
لكن السؤال إيال مسحتم يل السيد الوزير، املتقاعدين 

م أن الربنامج احلكومي تضمن متخوفون، ما كاينش هناك رغ
إشارة واضحة ودقيقة حلل مشكلة التقاعد، ما عندناش واحد 
األجندة زمنية متفق بشأهنا باش نعلنو على األجل اللي غيتم فيه 
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اختيار السيناريو اللي غادي حنلو به هاد اإلشكالية 
كنتمناو التوفيق للجن اللي تشتغل، ونتمناوا للحكومة .هذه

نا هذا املشكل يف أقرب وقت، وكنعتاقدوا أن أي التوفيق وحتلي
 2قرار اللي غادي تتخذه احلكومة ضروري ما يستحضر 

 : األمور
احلفاظ على املكتسبات ديال املتقاعدين وعدم : أوال

 الرتاجع عليها؛
 .حتسني أوضاع هؤالء املتقاعدين، وشكرا: ثانيا

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .د الوزيرشكرا، الرد على التعقيب السي

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية 
 .شكرا السيدة الرئيسة

أوال يف هذا اإلطار كنشكر السيد النائب على تعقيبه، 
بغيت السيد الرئيس نؤكد نقطة أساسية، وهو أننا نعمل بكيفية 
مشرتكة يف إطار هذا البعد التشاركي مع مجيع  الفرقاء 

ح املتفق عليه، واحلكومة إن شاء االجتماعني للتوصل إىل إصال
اهلل يف خالل األسابيع املقبلة سيتم تقدمي السيناريوهات للفصل 

 .فيها يف إطار اللجنة الوطنية اليت يرتأسها السيد رئيس احلكومة
ويف هذا اإلطار، ينبغي التأكيد بأن ال ميكن حل هذه 
اإلشكالية بدون كذلك أن يكون هناك نوع من التضامن 

 .الفوارق بنب أنظمة التقاعد، وشكراوتقليص 
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، وننتقل اآلن إىل قطاع التجهيز والنقل ويتعلق األمر 
بأربعة أسئلة هلم وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالربنامج الوطين 

 .للطرق القروية
ادة النواب طرحها دفعة لذا، أقرتح على السيدات والس

 . واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير

السؤال األول للسيدة وللسادة النواب احملرتمني من 
 .الفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا

 : النائب السيد محمد حماني
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة النواب والنائبات، 
 السادة الوزراء، 
 السيد الوزير، 

بعد انقضاء مدة اجناز املرحلة األوىل من الربنامج 
، وانطالق املرحلة الثانية 2991-2994الوطين للطرق القروية 

اليت ستشهد احلكومة احلالية على تدبري ما تبقى من مدته، 
وحيث أنه حصلت متغريات كثرية مهت كل من املشهد 

ألمهية اليت يكتسيها  السياسي والتنظيم الرتايب للملكة، ونظرا
الربنامج لدى الساكنة القروية احملتاجة للتنمية والبنية التحتية 

 . جملاالهتا القروية ولفك العزلة عنها وحتسني منط عيشها
نسائلكم السيد الوزير، ما هو تقييمكم لربنامج 

السيد الوزير،  ثانيا، 2991إىل  2994احلكومات السابقة من 
الية على التدبري وإمتام الربنامج يف هل ستعتمد احلكومة احل

مرحلته الثانية بنفس الرؤية السياسية للحكومة السابقة أم 
 ستتخذ اجراءات وتدابري أخرى اعتمادا على رؤية جديدة؟ 

هل ستتم تعديالت على الربنامج الوطين للطرق القروية : ثالثا
 يف إطار رؤية جديدة تأخذ بعني االعتبار اجلهوية املوسعة؟ 

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

 . السؤال مشكورا
 :النائب السيد اخليفة الصيري

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير المحترم،
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ثالثا  لقد وضعت وزارتكم ضمن خمططاهتا برناجما
للطرق، لذا نسائلكم السيد الوزير ما هي مراحل إعداد وتنزيل 

 .هذا الربنامج على أرض الواقع؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد النائب، السؤال الرابع آين للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري،  فليتفضل 

 .أحدج واضعي السؤال مشكورا
 :ئب السيد مولود بركايوالنا

 السيدة الرئيسة، 
 السادة النواب المحترمون،

 السادة الوزراء، 
الزالت العديد من املناطق القروية واجلبلية منها 
باخلصوص تعاين من العزلة اخلانقة بسبب احلالة الطرقية اهلشة 
وصعوبة التنقل واملواصالت، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم 

جيتكم للنهوض بأوضاع هذه الطرق وعن براجمكم عن إسرتاتي
 .على املديني القريب واملتوسط هبذا اخلصوص، شكرا

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

 : رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل والصالة والسالم على 

 رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين، موالنا 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
 السيدة الرئيسة المحترمة، 

كنشكر الفرق اليت طرحت هذا السؤال اليوم أو سابقا، 
ولكن مرة أخرى مناسبة أن نعيد ترتيب األمور، أوال ال بد أن 

كمها مبادئ غانشري أشري بأن موضوع الطرق بالعامل القروي حت
هلاد املبادئ اللي كتحكم هاد الربنامج، ونبغيوا نتعاونوا عليها 

 :باش نزلوها ألهنا ال ختضع للموضوعية

 هو التوازن بني البنيات التحتية املهيكلة : المبدأ األول
والبنيات ذات الطابع االجتماعي والطرق يف العامل القروي 

يف السكك احلديدية، يف ومنشيوا  les autoroutes منشيوا يف
املوانئ، ولكن جبانب ذلك ال بد من البنيات اللي عندها طابع 

 اجتماعي اللي كيمكن ختلق التوازن داخل الرتاب الوطين؛
 هذا املبدأ هو العدالة يف توزيع املشاريع، العدالة : ثانيا

اجلهوية، يعين األخذ بعني االعتبار العدالة بني اجلهات، بني 
اخل كل إقليم بني اجلماعات، ولكن هذا غادي األقاليم، د

خيضع انطالقا من واحد التقييم ديال الربنامج باش نشوفوا يعين 
إذا كان هناك اختالل باش منشيوا للجماعات اليت استفادت 

 أقل؛ 
 اندماج وتلقائية الربنامج، وأنا غانعطيكم الئحة : ثالثا

 القروي؛  الربامج اللي كتشتاغل عليها احلكومة يف العامل
  القروية ودعم اجلماعات الشراكة مع اجلماعات : رابعا

التهيئة   pmat القروية الفقرية، وهباد املناسبة كاين برنامج ديال
مالية أقل بكثري  إقليم اللي فيه ظروف 22الرتابية اللي موجه ل 
 من األقاليم األخرى؛ 

 االستمرارية مع التجديد، يعين هذه احلكومة : وخامسا
تشكل قطيعة، صحيح السياق السياسي خمتلف، لكننا حنن ال 

أمام اختيارات اسرتاتيجية مشات فيها البالد ديالنا وهاد 
   االختيارات االسرتاتيجية بطبيعة احلال ال ميكن ألية حكومة 
إال أن تشد على ما هو إجيايب وبنيوي ومهيكل، لكن مع 

تغال، مع التجديد يف الوسائل، مع التجديد يف طريقة االش
التجديد يف الشراكة، اليوم حىت اجملتمع املدين اآلن بدا كيتاصل 
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بنا ومستعد أنه يدخل يف هاد العملية ديال العامل القروي، 
 .وخاصة يف الطرق واحنا مستعدين هلاد العمل

فقط هذه مناسبة باش نشري إىل أنه ملي كنتكلموا على 
الطرق، كنتكلموا العامل القروي يعين تنتكلموا ماشي فقط على 

على أن عند احلكومة برنامج متكامل، الربملان الذي صادق 
على الربنامج احلكومي عندما يرجع إىل هذا الربنامج احلكومي 
جيد أن هناك برامج تتكامل يف ما بينها، وهنا  فني كاين 
االشتغال باش يكون واحد النوع من االندماج والتلقائية بني 

ال هاد الربنامج الذي حنن بصدده ديال هذه الربامج، ونعطي مث
العامل القروي اللي داز األول واحنا اآلن يف آخر فرتة نسبة ديال 

ألف   39الثاين، وكنوجدوا الثالث باملناسبة درنا إحصاء ديال 
كلمرت اللي غانربجموها على مدد مراحل متعددة ماشي يف مخس 

ليون ديال ألف كلمرت وخذا فقط  م 39سنوات، ألنه إيال قلنا 
مليار، ما بالك إيال كنا  39الدرهم لكل كلمرت غانتكلموا على 

كنتكلموا على العامل يف اجلبال اللي كيسوى الكلمرت كيفما 
 .مليون ديال الدرهم 99حىت  4قلت شحال من مرة ما بني 

عندنا النقل يف العامل القروي اللي إن شاء اهلل أيام 
ال اللي غادي حيرر إن شاء وغاخيرج دفرت التحمالت يف هاد اجمل

اهلل هاد القطاع وغادي يفتحوا أمام اجلميع، كاين برنامج ديال 
الـتأهيل الرتايب  اللي كتبناه وزارة الداخلية، واآلن خذاتو املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية باش ينسجم مع املشاريع ديال املبادرة 

كهربة العامل القروي   الوطنية للتنمية البشرية، كاين الربنامج ديال
اللي وصلنا وغادي حناولوا ما أمكن أن نصل إىل مداه يف 

، كاين تزويد 2991مع نوع من التجديد ما بعد  2991
العامل القروي باملاء، كاين مضاعفة االعتمادات املالية املرسومة 

مليون ديال الدرهم، اآلن  499لتنمية العامل القروي، كانت 
للي غاميشي للمجاالت اللي ما ذكرتش، مليار ديال الدرهم ا
لدعم ... أخرى يف دعم واحد العدد ديال يعين كاين جماالت 

األسر لدعم بعض الربامج فيا لعامل القروي، كاين املخطط 

األخضر الذي أعطى عناية للفالحة بصفة عامة، وخاصة 
الفالحة االجتماعية اليت هتم الفالح الصغري ومع اجلفاف 

باش تدعم الفالح  299كومة رصدت ما يقارب مليار وفاحل
يف العامل القروي، كاين تسهيل الولوج إىل اخلدمات، مثل 
السكن والصحة والتمدرس، وأنتما عارفني اآلن مع معاجلة 
صندوق املقاصة كاين توجه حنو مزيد من الدعم دالفئات الفقرية 

ن املبادرة ، مث كما قلت كايciblageباش يكون واحد النوع من 
 ديال التنمية البشرية،

بطبيعة احلال إيال رجعت للربنامج ديال العامل الطرقي 
ميكن يل نقول بأن الربنامج األول اللي سولتو عليه السيد النائب 

، 2991-2994ديال املليار ديال الدرهم  3احملرتم خذا 
مليار ديال الدرهم، حنن يف آخر الكلفة  94الربنامج الثاين 

ديال املليار ديال الدرهم،  1اللي غتاخذ تقريبا واحد ديالو
وبصدد كما قلت لكم إعداد الربنامج اللي مسيناه الربنامج ديال 
البنيات التحتية يف العامل القروي واملناطق اجلبلية، ولكن لن 
يكون معزوال وقلنا عن الربنامج األخرى، بغينا يوقع واحد نوع 

ب أن أشري إىل أنه اآلن من التكون هذه الربامج، ولكن جي
عملية التقييم حاصلة، وأنا بغيت اإلخوان واألخوات ألن اليوم 
هذه مدة وحنا كنتالقاوا يف اللحن وتكلمنا على هذه الربامج 
   بعض الربملانني، باإلضافة إىل العمل اللي تتقوم به احلكومة، 

 . ال بد أن يكون هناك عمل ديال املنتخبني
اجلودة، ألن مطروح يف األسيئلة اجلودة ديال مراقبة  أوال

ديال هذه االجنازات، صحيح احنا غادي راقبوا باإلمكانيات 
اللي عندنا ديال املوظفني دالنا، ولكن املنتخب   هو أقرب باش 
نكونوا صرحاء سواء كان يف اجلماعات احمللية أو برملاين هو 

ون املنتخب  أقرب من اإلدارة إىل املواطنني، وبالتايل نريد أن يك
كما هو ميارس الرقابة مركزيا على احلكومة ميارس الرقابة حمليا 
على املشاريع اليت تنجز باش ميكن لنا يف قضية اجلودة أن نقوم 

 . هبا على أحسن وجه
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وهو أنه نريد أيضا أن يساعدنا  المسألة الثانية
الربملانيون باش نقولكم الطلبات تتعدد، أنا باش ميكن ليا 

اللي أشرت إليها ننزهلا، بغينا اإلخوان املنتخبني  املبادئ
واملنتخبات أهنم يعاونونا باش ندير هذيك العدالة، حيث إيال 
جا كل واحد كيجر لراسو راه ما  غنديروش ذيك التنمية اللي 

فبالتايل . بغينا إيال جا كل واحد جير لدوارو وجير للجهة ديالو
عليها، إيال تعاوننا عليها وخا بغينا هذيك املعايري بغينا نتعاونوا 

يبان بأن فيها ضرر لبعض املنتخبني ألن ما استجبناش ليهم، 
ولكن يف هناية املطاف ختلق العدالة اليت نرجوها، وبالتايل 
سنستجيب للمناطق األقل استفادة من هذه الربامج واألكثر 

 .حاجة لفك العزلة، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

ر، التعقيب ألحد السيدات والسادة شكرا السيد الوزي
 .النواب للفريق االشرتاكي

 : النائب السيد محمد حماني
شكرا السيد الوزير على املعطيات اللي أعطيتمونا، 
ونتمىن هذه املعطيات خترج وتكون حقيقة ما تبقاش يف األوراق 

 .  ويلمسها السكان ديال العامل القروي
موعة من املتدخلني السيد الوزير حنا كنعرفوا هناك جم

 . يف هذه العملية، بداية باجلماعة إىل وزارة التجهيز
أوال جيب حتديد املعايري املوضوعية وجودة األشغال 

 . والتوزيع جيب أن يكون عادال وشفافا والعناية بالشبكة املوجودة
فرباير قلتم أن  29خالل جوابكم السيد الوزير بتاريخ 

توسط نظرا  النعدام الشفافية،  ديال اجلهات مل تصل إىل امل 3
 كيف تفسرون ذلك السيد الوزير؟

خالل الربنامج احلكومي السيد الوزير عرفتم من قيمة 
الصندوق للتنمية للعامل القروي واحد املليار دال الدرهم من 
أجل اجناز واحد اجملموعة ديال املشاريع للعامل القروي واملناطق 

صها تكون الطرق القروية وفتح اجلبلية، من بني هذه املشاريع خ

املسالك، ال ميكن انتجاح جمموعة من املشاريع واملخطط 
األخضر واألزرق وحماربة اهلدر املدرسي واهلجرة القروية حنو املدن 
وحىت السلم االجتماعي لبعض الظواهر السلبية مثل ما وقع يف 
إقليم العرائش مجاعة وزادة يف شليحات وسحيسحات وكان 

كان هذه املناطق، وهناك بعض املداشر مل تبعد عن ضحيتها س
كيلومرتات وهي تعيش يف عزلة   4أو 1الطرق الوطنية إال ب 

كاملة، وخصوصا يف األقاليم الشمالية ويف فصل الشتاء 
باخلصوص، يف الشاون ووزان وتطوان والعرائش، وهناك بعض 

 .شكرا....املناشر 
 :السيدة رئيسة الجلسة

هى الوقت، التعقيب ألحد السيدات السيد النائب انت
 .والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية

 : النائب السيد موح الرجدالي
 شكرا للسيدة الرئيسة، 

 شكرا السيد الوزير، 
أوال السيد الوزير نثمن يف فريق العدالة والتنمية هذا 
احلس االجتماعي والبعد التنموي اللي تيميز التعامل ديال 

مع العامل القروي وهذا ما ملسناه يف التصريح احلكومي، احلكومة 
وكذلك يف الربامج ديال خمتلف القطاعات، وهذا عشناه من 
خالل مضاعفة الصندوق ديال التنمية القروية، كذلك من 
خالل احلضور املتميز للعامل القروي يف خمتلف ميزانية القطاعات 

القطاعات يف العامل  وامليزانيات املعتربة اللي ترصدناه يف خمتلف
القروي، كذلك ملسناه وعشناه كذلك يف الدعم اللي عطيتوه 
مبناسبة حماربة اجلفاف، هذا إىل جانب العديد من األمور اللي 

 .جات من خالل حىت التدخل ديالكم واللي ما نبغيش نعاودها
ولكن تركيزنا اليوم على هاد القطاع ديال الطرق القروية 

 :ديال االعتبارات 2لى يف احلقيقة كيأيت ع
هي العزلة اللي مفروضة على واحد : االعتبار األول

العديد من املناطق ما نقولوش غري املناطق اجلبلية، ولكن كذلك 
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حىت يف مشارف املدن الكبرية، مشارف املدن الكبرية وكذلك 
بوابة الرباط، إيال جيتو غري جلماعة الصباح وال أم عزة وال واحد 

ماعات كثرية  على مستوى املغرب اللي عندها العديد من اجل
هاد اإلشكالية، مث هناك كذلك املشاكل اللي كيعيشوها الساكنة 
واللي كنتأسفوا هلا، ال من ناحية التمدرس ال من ناحية الصحة 
      وال من ناحية املاء والكهرباء، وكذلك باش الناس تسوق 

لي كلها يف احلقيقة  وال باش تسوق املنتوجات دياهلا هذه أمور ال
كتستدعي أننا حنطوا مثل هذا السؤال واحنا نشد على أيديكم 
يف هاد الربنامج الثالث اللي جاي، إال أنه بغينا نقولوا بأنه إىل 
جانب هذا كله الطرق يف احلقيقة القروية هي عصب احلياة وهي 
الشرايني اللي من غريها ما ميكنش هلاد العامل القروي يزيد 

ولذلك هناك ضرورة لفك العزلة على هاد العامل ورفع  للقدام،
 املعاناة للساكنة وحتقيق العدالة بني خمتلف اجلهات،

السيد الوزير ندعوكم يف هذا األساس على أوال إكمال 
 2و 9ديال الطرق واالستفادة من الربنامج  2الربنامج رقم 

هذا من جهة،  1الجتناب وتفادي االختالالت يف ديال 
تيحط إشكاالت عدم قدرة بعض اجلماعات  2مج الربنا

املسامهة خصنا نلقاو شراكات أو إمكانيات أخرى اللي حنلو 
هبا هذه املشاكل، وذلك مع مراعاة طبعا املناطق األكثر تضررا 

 . وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد السيدات والسادة 
عاصرة ، أعتذر سقط سهو إسم النواب من فريق املعاصرة وامل

... فريق األصالة واملعاصرة  يتعلق بأربعة أسئلة، تفضلي السيدة،
من بعد من بعد، تعقيب ألحد السيدات والسادة عن فريق 

 .االحتاد الدستوري تفضلوا
 : ود بركايولالنائب السيد مو 
 السادة الوزراء، 
 ،ادة النواب المحترمونالسيدات والس

اإلجنازات الطرقية يف جهات خمتلفة هناك العديد من 
من اململكة ويف نفس الوقت هناك جهات غري منتفعة هنائيا من 
هذه املنجزات أو اجملهودات، فإقليم أزيالل السيد الوزير كتعرفوه 
إقليم نائي ال زال مل ينل حظه من اإلجنازات الطرقية ألن هناك 

زانا طبيعيا خصاصا مرتاكما لسنني رغم أن هاد اإلقليم يعترب خ
ميكن استغالله يف قطاع السياحة وذلك إذا بذلت الدولة 

 . جمهودات من أجل العزلة على هذه املنطقة
السيد الوزير، عندنا واحد اجلماعة يف اإلقليم اللي هي 

تتعرفوا الدور التارخيي ديال هاد اجلماعة اللي هي  " مجاعة بزو"
    ت يف عزلة كتنتج واحد املنتوج وطين هي مجاعة بزو أصبح

ما عندهاش منني تدوز هلا، دابا عندنا الطريق الرابطة ما بني واد 
العبيد على بزو مرورا على فم اجلمعة إىل تنانت باش تطلع 
ألزود وتطلع لدمنات وتطلع إلقليم أزيالل وال هتبط ملراكش 

ما هي  pisteأصبحنا يف عزلة، الطريق تالشت متاما ما هي 
goudron ق من املخلفات ديال االستعمار، وهاد الطري
سنة، دابا احلكومات اللي  39ديال املرات يف  2تصلحات 

سبقوا واعدونا ملرات ورمبا السيد الوزير كنشكروكم راه درتوا 
واحد الزيارة وطلعتوا على هاد املشاكل، تنمىن السيد الوزير 
ونطلب منكم هاد الطريق من الطرق اللي هي مستعجلة 

تعطيو لنا السيد الوزير واحد الوعد مىت غتنجز فاإلقليم باش 
هاد الطريق، ألن مسعنا وعود كثرية مازال كنتظرو، ألن تصور أن 
الشاحنات واحلافالت والو كيهربوا باش ما يدوزوش لديك 

الناس . الطريق كيدوزو على قلعة السراغنة باش يطلعو ألزيالل
رار، لبين مالل اللي غيطلعو ألزيالل والو كيهربو يدوزو على أفو 

، هذا ماشي معقول ألن طريق جهوية، ...باش يدوزو على
هي طريق جهوية ومهمة جدا، وكرتبط واحد  197طريق رقم 

العدد ديال اجلماعات باإلقليم، وكنطلبوكم تكرموا اجلالبة 
البزيوية وتكونوا سباقني وتصاوبو هاد الطريق وتنجزوها ألن 

زير، وحنا اعطيناهم وعد بأن السكان كينتظروها منكم السيد الو 
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هاد احلكومة إن شاء اهلل هي اللي غادي تنجز لكم هاد 
 .، ونتمىن السيد الوزير ما ختيبش اآلمال ديالنا...الطريق

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

 رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 
د هادي مناسبة أيضا أنين نأكد على أية حال، الب

بإجيابية التفاعل احلاصل بني احلكومة وبني منتخيب األمة، 
وكنظن هذه فإطار املنطق التشاركي الذي تبنته احلكومة، بطبيعة 
احلال فالبداية ديالو ولكن إن شاء اهلل سينمو مع الوقت هاد 
املنطق التشاركي، ألن كلشي طالبو، املنتخبني طالبني هاد 

نطق التشاركي باش ميكن هلم ميثلوا أحسن متثيل الناخبني، امل
واحلكومة طالباه ألن هاد الشي غادي يعاوهنا على حسن 

 .اإلجناز ديال املشاريع دياهلا
فلذلك احلمد هلل كاين هاد التفاعل، لكن هادي 
مناسبة أيضا باش إذا كنا نتحدث على واحد اإلمكانيات مالية 

بطبيعة احلال . نا هي اللي عند البالدهي اللي كاينة اللي عند
اللي موجودة كنحاولوا نوزعوها بني القطاعات حسب 
األولويات، بطبيعة احلال احلكومة عندها أولويات وهذاك الشي  
كنحاولوا نوزعوه ما بني الصيانة اللي كيطالبو هبا النواب 
احملرتمون، ما بني الطرق املزدوجة اللي كيطالبو هبا ألهنا كتقوم 
بواحد العمل جبار يف فك العزلة ليس فقط يف العامل القروي 

فكنحاولو . ولكن عند جهة بكاملها، مث أيضا فالعامل القروي
 .نديرو هاد التوازن، ونتمناو جنحوا فيه

أشار إليها بعض اإلخوان املعقبني وهو  المسألة الثانية
ركزية حنا فعال اللجنة، اآلن الوحدة امل. أنه القضية ديال التقييم

للعامل القروي كتقوم بعملية تقييم هاد املشاريع األوىل والثانية، 
تقييم مايل وتقين باش نشوفو أشنو هي اإلجيابيات اللي نشدو 

الربنامج إن شاء  عليها وأشنو هي السلبيات اللي نتجاوزوها يف
 .اهلل اللي كنوجدو املقبل يعين الربنامج الثالث

شري هلا، حنا عندنا من اللي خصين ن المسألة األخرى
 les    ما يسمى بالكنوز اللي عند الوزارة واللي عند احلكومة 

  SLM    يعين مصاحل اللوجيستيك والصيانة اللي موجودة
الت، مثال فتادلة اتفقنا أننا نديرو مح. تقريبا يف أغلب اجلهات

ديال بين مالل +أزيالل كاين مشروع اآلن الناس ديال مراكش 
و محلة باش ميكن لنا نفتحو واحد العدد ديال باش كيدير 

املسالك، اآلن هاد التجربة اللي جنحات فبين مالل بدينا 
نعمموها فجميع املناطق القروية واملناطق اجلبلية باخلصوص اللي 

 les+ د املراكز على الصعيد الوطين  99فعندنا . ما استافدتش
brigades  كة أيضا مع غنحاولو نعممو هاد العملية فإطار شرا

اجلماعات، أنتما كتعرفو أيضا بأننا ميكن لنا نستاجبو 
للجماعات لكن كاين واحد الشرط، الشرط وهو أهنم يوفروا لنا 
بعض اإلمكانيات ألنه ما تنساوش بأن الوزارة عندها مسؤولياة 
ديال ما هو الشبكة الطرقية، ما عندكش حىت تتحول تقوم 

كنديرو نوع من الشراكة ونوع بالعمل حمل اجلماعات القروية، ف
 .من التكامل، كنتمناو جنحوا فيها

أيضا فيما يتعلق بفك العزلة، حصينا مجيع القناطر اللي 
قنطرة حلد الساعة كلها كنحاولوا  7499يف العامل القروي، 

نديروا هلا ما يسمى بالرتتيب ولقينا عندنا املئات والعشرات اللي 
ر كتلعب دور يف فك العزلة، مها ممكن يف حالة سيئة والقناط

 .واحنا اآلن إن شاء اهلل غادي نعاجلوها يف هذا الربنامج الثالث
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير، استدراكا للسؤال الذي سقط 
سهوا، أطلب من السيدات والسادة النواب من فريق األصالة 

ي واملعاصرة طرح السؤال حول وضعية الطرق بالعامل القرو 
 . واجلبلي

 : النائبة السيدة ثريا إقبال
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

 شكرا السيدة الرئيسة، 
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السيد الوزير، تشكل العزلة اليت تعيشها ساكنة العامل 
القروي أهم معوقات التنمية، كما يشكل برنامج فك العزلة على 
العامل القروي أهم احملاور اليت ارتكز عليها الربنامج احلكومي 

خلاص بالتنمية القروية، نسائلكم السيد الوزير عن مدى ا
استعدادات احلكومة للشروع يف تنفيذ الربنامج الوطين الثالث 

 . للطرق بالعامل القروي؟ وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا السيدة النائبة، تعقيب السيد الوزير
 :رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 

، ...حاجة أخرى نكمل هبا حناول نقلب على شي
فكنشكر الفريق احملرتم على أوال احلكومة مستعدة كما هناك 
إمجاع عند نواب األمة، يكاد، ميكن يل نقول لكم هاد امللف 
عليه إمجاع حىت اللي كيسكنوا يف املدينة، ألنه أكيد اللي  
كيسكن يف املدينة أصوله من العامل القروي وأنا مقتنع بأن 

بالدرجة األوىل، وكيخصنا هنتموا به ألن هداك هو املغرب قروي 
املستقبل ديال األمن الغذائي واألمن الطاقي واألمن بالنسبة 
للمستقبل د يال البالد ديالنا، فإذن كاين إمجاع بني احلكومة 

 .وبني منتخيب األمة
، فبغيت عاود ثاين هذه مناسبة نصحح المسألة الثانية

يقول وكديروا الطرق السيارة  واحد الفكرة، شحال من واحد ت
كذا، وكذا، وختليوا العامل القروي، ما كاينش تناقض أنا بغيت 
هاد القضية ما كاينش تناقض، إيال بغينا نرفعوا من تنافسية 

ال بد من هاد البنية   la competivite du paysالدولة البلد 
ئ ألن التحتية املهيكلة، ال بد من الطرق السيارة واملطارات واملوان

هي اللي غرتفع من معدل النمو وملي كريتافع معدل النمو 
املرتبط باالقتصاد والصناعة واللوجيستيك والتجارة اللي ما ميكن 
إال الطرق والسكك احلديدية واملطارات يقوموا هبا، فكيمكن 
املداخيل نديوها للعامل القروي ونشغلوا هبا، فإذن ما كاينش 

بنيات حتتية كبرية كتساهم يف فك تناقض، فضال على أنه كاين 

العزلة، غانعطي واحد املثال، اليوم كنشتاغلوا على برامج مهيكلة 
بين مالل والنواحي دياهلا كاين الطريق السيار، كاين مثال يف 

، كاين امليناء اجلاف، هذا كله شنو la gros pôleاملطار، كاين 
ركة غادي يوقع، غادي خيلق حركية اقتصادية، وبالتايل ح

للجماعات اللي هي موجودة مت، وهاد  اقتصادية عائد بالنسبة
العائد غيخلي أن الشراكات بني احلكومة واجلماعات احمللية  
ميكن يأدي إىل أن نفك العزلة على املناطق، وبالتايل هذه واحد 
العدد ديال األمور ال بد أن نوضحها وأنه نفكر مبنطق 

لتعاون، مبنطق رفع معدل االندماج، مبنطق التكامل، مبنطق ا
النمو من خالل البنيات التحتية اللي غيعاونا باش ميكن منشيوا 

 .للمناطق اللي ما عندهاش إمكانيات مالية أو صعبة الولوج
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة
 : النائبة السيدة  جميلة عفيف

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 الوزير المحترم، السيد 

كنشكرك على هاد اإليضاحات اهلامة، لكن ال بد 
السيد الوزير من اإلشارة إىل ضرورة مساندة وتشجيع مجيع 
اجلماعات احمللية اليت تقوم مبجهودات جبارة لفك العزلة بالعامل 
القروي، وكما دبا عربيت بأنك على استعداد للشراكة مع 

ثال ال احلصر، جملس عمالة اجلماعات القروية، فعلى سبيل امل
كلمرت   933مراكش خصص واحد الغالف مايل مهم إلجناز 

مجاعة قروية تابعة لعمالة  91من الطرق القروية اخلاصة ب 
مراكش، كما قام بتمويل إجناز الدراسة اخلاصة هبذه الطرق واليت 
صادقت عليها مديرية التجهيز باجلهة، جملس العمالة اآلن 

ع بعض اجلماعات القروية املعنية لالخنراط بصدد عقد شراكة م
 .يف هذا املشروع

لذا نتمىن السيد الوزير احملرتم، مسامهة وزارتكم يف هذا 
املشروع املهم يف إطار تشاركي بني جملس عمالة مراكش 
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واجلماعات القروية ووزارة التجهيز، وال خيفى على سيادتكم 
ى مستوى فك العزلة النتائج اإلجيابية فيما خيص هذا اإلجناز عل

وعلى مستوى التنمية القروية، كما نتمىن السيد الوزير أن تعطى 
العناية لعمالة مراكش مع اجلماعات القروية يف إطار الربنامج 
الوطين الثالث للطرق القروية نظرا للخصاص احلاصل يف هذا 

 اجملال، وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .لتعقيب السيد الوزيرشكرا السيدة النائبة، الرد على ا
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

كنظن عطاوين اإلخوان واألخوات فكرة أننا غادي 
ناخذ اإلحصائيات وغادي نرسلها للفرق احملرتمة حول نسبة 
اإلجناز وكل جهة شحال استافدت وكل إقليم غادي نوجدوا 

العلم  ونرسلوا لكم باش فعال تكون عندنا الصورة واضحة، مع
أن تانسيفت وصالت إىل املدى ولكن ما كاين باس إذا كان  
كنتكلم يف ما هو مربمج، مع العلم أنه عاد غادي نضيفوا كما 

ألف  كلمرت ومازال غانستمروا يف هاد  39قلنا، احنا حصينا 
العملية ديال اإلحصاء، أيضا بإجياز هاد الشي اللي احنا 

املقاربة حملية كيتبناها العمالة  طالبني، طالبني أنه ملا تتكون واحد
أو اجلهة بطبيعة احلال وكنتمىن اجلهوية حتل لنا هاد اإلشكال، 
ألن واحد العدد ديال املسؤوليات إن صح التعبري واحد العدد 
ديال الصالحيات غيويل ميشي للجهات، تويل اجلهة هي كتدبر 

املوانئ،  البنية التحتية ميكن هلا تتابع املطارات، ميكن هلا تتابع
ميكن هلا تتابع الطرق، كتويل الدولة كتدير ما يسمى بالتخطيط 

 .املركزي واملشاريع املركزية املهيكلة، وكتويل اجلهة تشرف
حنا درنا داخل الوزارة نشتغل على اجلهوية، كنوجدوا  ،وباملناسبة

من اآلن كل جهة كنوجدوا هلا الربامج دياهلا اللي مرتبطة 
اش يكون إن شاء اهلل كموديل مستعد أننا بالتجهيز والنقل ب

 . نطبقوه حني اإلعالن على اجلهوية
 

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن الصندوق 
الطرقي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 . للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :ائب السيد رشيد عدنانالن

     السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
مت إحداث الصندوق الطرقي من أجل حتسني الشبكة 
الطرقية وإصالحها والرفع من مستواها، غري أننا نالحظ أن 
بعض الطرق تعاين من انعدام صيانتها ومواكبة متطلبات وترية 

هو الشأن بالنسبة لكل من الطرق اإلقليمية التابعة  السري كما
 . إلقليم ميدلت

فما هي اإلجراءات املتخذة جلعل الصندوق الطرقي 
يتدخل بالسرعة الالزمة لصيانة وإصالح الشبكة الطرقية والرفع 

 . من جودهتا بكافة مناطق اململكة؟ وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .سيد الوزيرشكرا السيد النائب، اجلواب ال
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

أشكر النائب احملرتم والفريق احملرتم على طرحه هذا 
السؤال، ولكن هذه مناسبة أن الصندوق ميول من الضريبة على 
احملروقات، وميول أيضا بالضريبة على احملور بالنسبة للشاحنات، 

بالضريبة على تسجيل السيارات، ولكن ال بد أنين نشري  مث أيضا
إىل أنه هاد الشي عالش خصنا نقلبوا على التوازن، فاالهتمام 
بالعامل القروي بالربامج املهيكلة يعين ال شك أنه كان على 

انتقلنا من جودة  2999ل  2992حساب الصيانة، ألنه من 
 اجلودة ديال يف املائة يعين 43يف املائة إىل  33الطرق من 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مجلس النواب  مداوالت

 

14 

الطرق، وبالتايل الصيانة اليوم ال بد هلا من أمهية ألنه مسحوا يل 
ال قلتها باملباشر ملي تتكون واحد احلفرة صغرية ال ما انتبهتيش 
هلا كتدوز شهر كتويل كبرية كلفتها تصبح مضاعفة، فنفس 
القضية إيال ما انتبهتيش للصيانة يف الوقت املناسب الكلفة 

مضاعفة، ولذلك ما هو مربمج بالنسبة للصيانة  دياهلا تصبح
واحنا درنا دراسة قدمناها إىل وزارة املالية  999سنويا مليار و 

والسيد رئيس احلكومة، أنه باش ميكن لنا حنافظوا على الرصيد 
، وبالتايل  799داملليار و  2ونزيدوا من اجلودة ديالو خصنا 

       ا الصندوق، كيخصنا نشوفوا منني جنيبوا التمويالت هلذ
ما ميكنش يكون على حساب العامل القروي وما ميكنش يكون 
على حساب الربامج املهيكلة، احنا عندنا بعض املقرتحات باش 

 ...ميكنا ننمي املداخيل ديال هذا
فيما يتعلق بتلك املناطق، أنا بغيت نطلب من السادة 

واحد  النواب أنه يعاونونا كما قلنا البعض كيكمل البعض أي
عندو شي طريق أو شي منطقة يعطينا عليها واحد الورقة باش 
ندخلوها يف الربامج، واش غانديروها العام اجلاي والّ من بعد اهلل 
أعلم، ولكن املهم على األقل تكون عندنا الصورة كاملة، وهذا 
إن شاء اهلل غادي يكمل العمل اللي كنقوموا به على املستوى 

 .إلخوان على املستوى الرقابة والتشريعالتنفيذي كيعاونونا ا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد رشيد عدنان

شكرا السيد الوزير على جوابكم هذا،  باملناسبة ال بد 
ما نذكروا بعض الطرق السيد الوزير اللي هي فعال تعود إىل عهد 

لوزير باش تعطي االستعمار يف إقليم ميدلت، ونتمناو السيد ا
 94واحد األمهية كبرية ألنه أوال  عندك الطريق الوطنية رقم  

اللي الحظنا . اللي كتدي من ميدلت حىت لقصايب حىت مليسور
فهاد الناحية السيد الوزير ديال اإلقليم أن العماالت اللي كانوا 
قبل كلهم خدموا الطرق دياهلم والطرق اللي كتأدي ملدينة 

ال من عهد االستعمار، ماوالت كيف ما كاينة ميدلت كلها ماز 
واملسافر كيتكره ميشي هلاد الطرق هدي ومير من هاد الطرق  

إذن عندنا الطريق الوطنية رقم . كيعكز وتيمشي لبالصة أخرى
، الطريق الوطنية، السيد الوزير ميدلت بوملان السيد الوزير،  94

يق الوطنية ، الطر 1د األمتار وال  2كذلك من عهد االستعمار، 
ديال كرامة، الطريق اإلقليمية تونفي تاكدمي السيد الوزير واحد 

كلم هادي منذ زمان، ما ميكنش تدوز منها السيارة   19
الطريق . هي اللي تدوز أو وسائل أخرى 3/3العادية، عندك 
الوزير هدي راه ماشي طريق إميلشني السيد -اإلقليمية الريش

قليمية اللي مربجمة السيد الوزير حىت هي صعيبة جدا، الطريق اإل
سيدي عياد البد ما تعاودوا النظر ألهنا مربجمة والدراسة كاينة، ب

 . بغيناكم باش تاخدوها بعني االعتبار
وهناك بعض  7129رقم  كذلك الطريق اإلقليمية

. الطرق اللي هي مربجمة ولكن مازال ما خدمتوهاش السيد الوزير
سنني وهي مربجمة  3أو  4كاين كريق ديال اخلوخات هدي 
كذلك بغيت نشيد بواحد . ولكن ما عمرها خرجات للوجود

اجملهود كتقوم به السلطات احمللية مع املنتخبني أن بعض الدواوير 
ماعندمهش الطرقان وتقام جمهود بوسائل حملية وفتحوا الطرق، 
حنا مشينا هلاد املناطق هادو راه مكانوش طرق ولكن دابا 

ساكنة كثرية لذلك بغيناكم السيد الوزير باش  تفتحوا، وهادو
حىت انتما تشاركوا فهاد العملية مع السلطات احمللية باش نوصلو 

 ....جملهود اللي بغينا
 :السيدة الرئيسة

 .انتهى الوقت السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير
 :رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 

ب احملرتم، مزيان باش يعطينا أنا كنشكر السيد النائ
أنا ملي جاين السؤال هو فاحلقيقة حول . بعض التفاصيل

الصيانة ماشي حول الصندوق، ألن الصندوق أعتقد حيتاج إىل 
نقاش كيفاش ننمي املداخيل ديالو، بطبيعة احلال باإلضافة هلاد 
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الشي اللي موجود حنا كنفكرو  لبعض املداخيل جييو من املقالع 
اهلل هلاد الصندوق، نظرا ألن املقالع كيهرسو الطرقات، إن شاء 

هاد املقاطع . فبالتايل البد يعاونوا شي شوية فالصيانة الطرقية
اللي عطييت أنا طلبت من اإلخوان فاإلدارة يعطيوين نبذة عليها،  

دابا باش . مليون ديال الدرهم غري باش نعرفو 949كيوصلو ل 
رت واحد د يالقلت لكم احلجم امسحو يل إ

l’extrapolation ،949  مليون ديال الدرهم لكل برملاين
ومنتخب شحال خصنا نوصلو، مبعىن كيخصنا نتعاون على 
الربجمة ألن هذه مطالب مشروعة، ولكن خصنا نتعاونو على 

 .الربجمة
، التأخر الناتج على أن امليزانية مت التصويت عليها ثانيا

العدد ديال الربامج متأخرة، هاد الشي عالش تأخرت واحد 
 . ودابا انطلقت الصفقات

        2، كنبشر بأن ميدلت كما وزان، هادو وأخيرا
ديال األقاليم، فقررنا  2د األقاليم نظرا ألن اإلقليم تقسم على 

نديرو فيها مديريات إقليمية باش ميكن هلم يباشروا العمليات 
 .ن شاء اهللواملشاريع ديال الوزارة يف انتظار نكملوا البقية إ

 :السيدة رئيسة الجلسة
ننتقل للسؤال املوايل حول حترير  ،شكرا السيد الوزير

قطاع النقل وتقنينه للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .االحتاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد الخلفي قدادرة
 شكرا السيدة الرئيسة،

 ء المحترمون،السادة الوزرا
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشهد قطاع التجهيز والنقل حركية غري مسبوقة السيد 
الوزير يف ظل اإلعالن عن الئحة املستفيدين من رخص النقل، 
غري أن القطاع ما يزال حباجة إىل عملية إصالح قوية ومؤثرة، 

 . وجخاصة على صعيد حترير قطاع النقل وتقنني النقل املزد

لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم أين هو مشروع حترير 
هذا القطاع احليوي؟ وما هو نصيب العامل القروي واألسواق 

 . والتجمعات السكنية من هذا املشروع؟  وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير
 :رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 

 السيدة الرئيسة، 
 الوزير، السيد 

أشكر السيد النائب احملرتم على طرح هذا السؤال، 
يعين  2992ميكين يل نقول لكم كما أعلنت سابقا أن 

 .إصالحات عميقة يف ثالثة ديال القطاعات جوهري
بالنسبة للقطاع ديايل بطبيعة احلال ألن أنا مشرف عليه 
أما راه كاينة إصالحات يف مجيع القطاعات احلمد هلل يعين هاد 
الرغبة يف اإلصالح مستمرة، القطاع ديال النقل والقطاع ديال 
املقالع والقطاع اخلاص، العالقة مع القطاع اخلاص خاصة النظام 

 .ديال تصنيف املقاوالت واملكاتب ديال الدراسات
القطاع ديال النقل ما اكتفيناش بنشر اللوائح واحنا 

أمام نواب  عازمون على نشرها اللي كنقوهلا أمام الرأي العام
األمة على أنه اللي بغا يشتاغل يف االقتصاد الوطين جيب أن 
يكون مستعدا لكي يعرفه املغاربة، ألن احلمد هلل هذا كيشتاغل 
يف إطار واحد النسق واضح ودستور جديد اللي باغي يتخىب 
هو اللي كيبيع يف املخدرات وال الدعارة وال اهلجرة السرية، أما 

هذا إطار ال بد أن يكون معلوما لدى  اللي بغا يشتاغل يف
 .الرأي العام

، أنه النظام السابق مكانش فيه تكافؤ الفرص، ثانيا
يعين اليوم النظام غايكون مفتوح غايكون مبين على طلب 
العروض، مبعىن مفتوح مع مواكبة ما هو موجود باش نوصلوا 
 ملداه فأعددنا دفرت التحمالت وأعددنا املشروع ديال القانون
سنعرضه على املؤسسات املعنية بدءا برئاسة احلكومة مرورا 
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باحلكومة إىل إن شاء اهلل املشروع إىل الربملان باش يويل إن شاء 
     اهلل هو اإلطار اللي غيوجد، ولكن ال بد أن أشري على أنه 
ما اكتفيناش باللوائح حررنا القطاع ديال تعليم السياقة، اآلن 

مالت راه اآلن عند األمانة العامة أصبح مفتوحا دفرت التح
للحكومة، النظام ديال الفحص التقين اآلن أصبح مزيد من 
االنفتاح باش ميكنا نستاجبوا للطلبات واللي بغا يستثمر يف هاد 
القطاع، النقل املزدوج كما أخربت وأؤكد أنه بعد إن شاء اهلل 
أيام غيخرج دفرت التحمالت باش يويل مفتوح أمام اجلميع، 
النقل السياحي، النقل املستخدمني، النقل املدرسي كله سيصبح 
مفتوح أمام االستثمار، وبالتايل حنن عازمون إن شاء اهلل على أن 
هذا القطاع أن يكون مهنيا احرتافيا، وأن يكون شفافا وأن 
خيضع ملنطق املنافسة لصاحل املهنيني أوال باش يكونوا يف املستوى 

صاحل املواطن باش تكون خدمة يف ويكون عندهم مداخيل، ول
املستوى، ولصاحل االقتصاد الوطين باش يستافد من العائدات 

 . ديال هاد القطاع
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد الخلفي قدادرة

 شكرا السيدة الرئيسة، 
يف احلقيقة السيد الوزير ننوه بالتفاعل اإلجيايب مع 

طروحة عليكم يف قطاع التجهيز والنقل، ونلمس القضايا امل
بوضوح رغبتكم يف إصالح منظومة قطاع النقل، ولكن نلح 
على طرح هذا السؤال مرة ثانية وثالثة يف هذه القبة، ألن غداة 
نشر هذه اللوائح توقفت حركة االستثمار يف هذا القطاع، الكل 
ينتظر مشروع اإلصالح الذي سيساهم بدون شك يف خلق 

رص الشغل، خاصة لدى فئة الشباب، كنعرفوا السيد الوزير ف
وكتعلموا أنتما كذلك أن النقل هو الشريان ديال احلياة 
االجتماعية واالقتصادية والسياحية يف البالد، وكل تأخري 
بصدور هذا املشروع يدفعنا لالستعانة بالنقل الواقعي ال نقول 

حيانا تنظمه رجال السري ألنه مل يعد سريا بل أصبح واقعيا وأ
األمن والدرك هم اللي كينظموا هاد النقل السري، ألنه أصبح 
واقعا حنل به أزمات النقل عند اإلضراب وعند إحياء 
املهرجانات، اللقاءات الرياضية، السياحة الشاطئية واألعياد 
الدينية داخل املدن وخارجها، ناهيك عن احلاجة امللحة له 

     األسبوعية والتجمعات السكنية اليت بالعامل القروي واألسواق 
 .ال متر منها خطوط مرخصة

وباملناسبة السيد الوزير ويف هذه القبة طلبنا باش يتم 
ختفيف من معاناة مستغل هذا القطاع، خاصة يف األسواق 
األسبوعية ما دامت ال تتعارض مع اخلطوط املرخصة يف انتظار 

الوزير األحد دون هاد إجياد حل ملعضلة النقل، ما زال السيد 
األحد اللي فات راه بقاو الناس يف السوق ديال األحد بوقنادل 
إىل غاية الرابعة مساءا ينتظرون من يقلهم إىل دواويرهم، قلت 
بأن ال زلنا نرى داخل املدن طوابري بشرية تنتظر حمطات مبحطة 
احلافالت والطاكسيات، بالعامل القروي ال فاتك السيد الوزير 

كيمشيوا للعامل القروي واللي كيجيوا للمدن باش يقضيوا   اللي
احلاجة دياهلم إيال فاهتم الساعة الثامنة صباحا يقدر ما جييش 

ديال العشية يقدر ما  يرجعش  2للمدينة، ويف العشية ال فاتت 
لداره، وبالتايل أن الفكرة ديال النقل املزدوج وفتح خطوط ديال 

ما فيهاش رخص فخصها تعىن  النقل املزدوج يف الطرق اللي
 .باالهتمام ديالكم فهاد املشروع، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
الرد على التعقيب السيد . شكرا لكم السيد النائب

 .رالوزي
 :رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 

بسرعة أن املقاربة هي مقاربة مندجمة فيها ما هو 
ا كنتذاكرو فيها وفيها ما هو تشريعي للمدونة اللي حن

مؤسسايت، اآلن كاين مقرتح خلق وكالة وطنية لتقنني وسالمة 
فيها ما هو تأهيل هذا القطاع وحنا اآلن يف حوار مع  ،النقل
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شراكة مع اجلامعات الثالث اللي هي مكلفة باحلافالت، واللي 
اآلن غيدخلو حافالت من . اتفقنا ونقول ليكم كاين استثمار

، الناس باغية بدات كيبان هلا الوضوح، على أنه اللي  نوع خاص
كيستثمر مرحبا واللي هو كيستافد اجتماعيا غنلقاو له احلل، 
والسيد رئيس احلكومة واعي هبذا املوضوع باش نلقاو احلل للي  
كيستافدو اجتماعيا على أساس أن املستقبل سيكون خاضع 

 .لطلب العروض واملنافسة أمام اجلميع
للعامل القروي كنأكد إن شاء اهلل  زمن قصري بالنسبة 

هادو اللي كيديرو الطريقة إن شاء اهلل . وغيويل اجملال مفتوح
غادي خيدموا بطريقة قانونية وغنفتحوا اجملال أمام املهنيني وأمام 

 .املعطلني إن شاء اهلل هلاد اجملال هذا
 :السيدة رئيسة الجلسة

ل املوايل حول إجناز ننتقل إىل السؤا ،شكرا السيد الوزير
أشغال توسيع وتقوية الطرق بالعامل القروي للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :النائب السيد المصطفى جبران

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
لسيد الوزير، العامل القروي يف بالدنا ال زال مع ا

املسالك لفك العزلة عن املواطنني  األسف يعاين من عدم توفري
الذين يواجهون صعوبات كثرية لقضاء حاجاهتم اليومية، أمام 
هذه الصعوبات اليت تعاين منها ساكنة العامل القروي ولفك 

ري اليت تتخذها العزلة عنهم، نسائلكم السيد الوزير عن التداب
 .الوزارة لفك العزلة عن العامل القروي يف اجملال الطرقي، شكرا

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

 

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
كنعتاقد كانوا مخسة أسئلة عندها وحدة املوضوع، لكن 

اخلري يعين زيادة يف اخلري غيتحل مكاين باس، هو التأكيد على 
وال سيما إذا كان األمر يتعلق فعال هباد احلرص اجلماعي على 
هاد املوضوع، لكن البد غندير هاد اإلشارة، اهلل جيازيكم خبري 
ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، راه نعاود نقوهلا راه ممغديش 
 ميكن وزارة التجهيز والنقل تويل يف بالصت اجلماعات القروية،

خاص يكون وضوح يف هاد املوضوع هذا وإال راه جاونا حىت 
املدن اللي تيطلبوا عاوتاين ندخلوا داخل املدن، ميكن كيتعانوا 
املدن يف املداخيل، املداخيل ديال املدن يعين املدارات كنتعاونوا 
عليها ألنه تتدخل، ولكن إيال كان التوجه وبغاو وزارة التجهيز 

املغرب كامل معندناش مشكل،  والنقل تكلف بالطرق يف
غيكون اختيار اختارته الدولة وغنمشيو فيه، وهاديك الساعة 

اللي تتمشي للجماعات، يويل نصيب  TVAغنبداو نراجعوا 
منها كيمشي لوزارة التجهيز والنقل، بغينا منشيو يف اجتاه ديال 
ان اجلماعات تويل عندها واحد التحكم يف الفضاء دياهلا، يعين 

ضاء دياهلا بطبيعة احلال  غنمشيو يف هاد االجتاه، هذا يف الف
مكيعنيش أننا نتنصل من مسؤوليتنا، كل ما كانت هناك إمكانية  
كما قلت باش ندخل وهاد الشيء عالش كان الربنامج األول 
والثاين، كل ما كانت إمكانية أننا نديروا شراكة حنا مستاعدين، 

توازن بني تدخل ولكن مرة أخرى أنا أطالب باش يوقع ال
اجلماعات وبني الوزارة، باغي نشري أنين كلفت اآلن فريق نشتغل 
على ما يسمى باملواد اليت ميكن مغايرة ،كتعرفوا املواد اللي  
   كنديروا كالسيكية، يف واحد العدد ديال الدول والو كيديروا 
ما يسمى باملواد احمللية لفك العزلة، فحنا اآلن واحد الفريق  

نستعملوا املواد احمللية بأقل كلفة باش ميكنا نديروا باش  كيشتاغل
أكرب عدد من الكيلومرتات باستعمال املواد احمللية، واآلن راه  

 اللي هو املركز الوطين CNRكاين واحد الفريق يف إطار 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مجلس النواب  مداوالت

 

18 

لألحباث الطرقية اللي غيعطينا آشنو هي املواد اللي ممكن 
 .العامل القرويشاء اهلل لفك العزلة يف  نستعملوها إن

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد المصطفى جبران
 ،شكرا السيد الوزير

السيد الوزير، وزير التجهيز والنقل يف عهد احلكومة 
السابقة، الوزارة خصصت ميزانية إلجناز أشغال بناء وتوسيع 

 خيليك الطرق يف إقليم برشيد، السيد الوزير كنطلب منك اهلل
عدين جبواب يكون مقنع ألنه الساكنة ديال برشيد واملواطنني 
ديال برشيد يتساءلون على ملاذا مل تنجز هذه املشاريع اآلتية 

بغييت نعطيهم ليك  2أمساؤها، أوال هادوا كلهم والرسائل عندي 
 .نعطيهم ليك

 أشغال توسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم أوال ،
 رشيد ومدينة الكارة؛الرابطة بني ب 1327
 جلماعة الفقرة أوالد  1392، طريق ميلس رقم ثانيا

 .عمر
 الرابطة بني برشيد وقصبة  1329، طريق رقم ثالثا

 .بنمشيش
 املوافقة على إجناز أشغال برنامج هتيئة املسالك رابعا ،

 .القروية بإقليم برشيد
 املوافقة على التعجيل بإجناز أشغال بناء خامسا ،

الرابطة بني برشيد وبني مديونة  3913ليمية رقم الطريق اإلق
 .والكارة
 املوافقة على إجناز أشغال صيانة تنسيقية على سادسا ،

الرابطة بني مديونة والطريق  1313الطريق اإلقليمية رقم 
 .1194اإلقليمية رقم 

السيد الوزير رغم موافقة السيد وزير التجهيز والنقل 
اللي قلت ليك حتت عدد   السابق يف مضمون هاد الرسالتني

أبريل  27بتاريخ  79/99يناير وثانية  19بتاريخ  -991/99
هاتني الرسالتني تعلن أن األشغال سوف تنجز بعد .  2999

، 2999انتهاء الدراسات التقنية خالل النصف األول من سنة 
 . وال خرب عن ابتداء األشغال 2992وحنن يف نصف سنة 

؟ بغينا نعرفو غري أشنو هو السيد الوزير ما هو املشكل
 ؟...املشكل عالش هاد األمور ما تدارتش

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الرد على التعقيب السيد الوزير. السيد النائب انتهى الوقت

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
املشكل اللي عارف هو أنه إن شاء اهلل يكون احلل، 

نوضحو ونكونو صرحاء، اتصل  لكن رمبا فعال هذه مناسبة باش
يب واحد العدد ديال املنتخبني قالوا يل سنينا اتفاقيات مع الوزارة 

قلت هلم على الراس والعني، التزامات السابقني هي . سابقا
التزامات الالحقني من الوزراء، لكن إذا كانت تدخل ضمن 
الربنامج غنعطيوها األولوية، كانت خارجة على الربنامج ننتظر 

ربنامج الثالث، ألنه غري باش يكون األمر واضح، غري باش ال
 .نلتزمو

املسألة األخرى غنعطي األرقام إىل باقي عندي شوية 
كلم،   9912الشاوية ورديغة تربمج فالربنامج الثاين . الوقت

يعين اآلن النسبة . كلم  9913تعطات االنطالقة د اإلجناز 
عندي هنا . أمامنازعما راه مازال اخلري  % 45ديال اإلجناز 

اإلحصائيات ديال اجلهات األخرى ولكن فقط باإلشارة لإلقليم 
الذي أشار إليه األستاذ، كنبغي نبني بأنه كاين التزام من طرف 

كاين . احلكومة باش تنوع الربامج دياهلا على مستوى اجلهات
، ونتمناو إن %79وكاين اللي وصلنا ل  %39اللي وصلنا ل 

 .لو للمساواة بني مجيع اجلهاتشاء اهلل أننا نوص
 :السيدة رئيسة الجلسة

سننتقل للسؤال املوايل . شكرا السيد الوزير انتهى الوقت
وهو حول انعدام املسالك واملنافذ للطرق السيارة ببعض املدن 
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، فليتفضل 
 . أحد واضعي السؤال مشكورا

 :د عبد الكريم لبريكيالنائب السي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء،

 السادة النواب والنائبات،
السيد الوزير، تعد الطرق السيار من املشاريع الكربى 
يف املغرب ألهنا تلعب دورا لوجستيكيا هاما يف تسهيل 
املسافات، لكن املالحظ أن بعض املدن تكاد تنعدم فيها 

لذا، نسائل سيادتكم عن اإلجراءات املتخذة  .سالك واملنافذامل
 .يف هذا الصدد؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
 :رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 

 السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير المحترم،

أن  سبق. نشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال
طرح ولكن ملزيد من التوضيح، أنه الطرق السيارة كما تعلمون 
أهنا بنية مهيكلة ختضع ملنطق االستثمار ولكن أيضا ملنطق ديال 
العائد، مبعىن أنه ال ميكن أن تكون مفتوحة إن صح التعبري 
باجملان، البد أن يكون مؤدى عنها، هذا هو التوازن بني الطرق 

 .الطرق األخرىالسيارة والطرق السريعة و 
، وهو أنه اختيار املسالك باش ندخلو المسألة الثانية

مبعىن شحال النسبة  traficللمدن كيخضع لواحد املعايري منها 
ديال احلركية اللي غتكون ما بني املدينة وما بني الطريق السيارة، 
عالش كنقول هاد الشي؟ كلفة البدل أو املسالك باش منشيو 

. مليون ديال الدرهم 39اش يدار، للمدن باش نديروه، ب
مليون  949مليون درهم،  9.4االستغالل ديالو السنوي 

سنتيم، فبمعىن آخر هذه هي املعايري؟ معايري مالية؟ معاير تقنية؟ 
     حركية املرور؟ ومع ذلك بدينا كنستجبو اآلن لواحد العدد 
د املدن اللي داروا الطلبات، ملا اتضح أهنم يدخلون يف هذه 
املعايري فنحن مستعدون إن شاء اهلل أن نستجيب هلا، وال سيما 
أن املدن اللي كتعرف اآلن واحد التوسع عمراين وواحد استقبال 
ديال واحد العدد د االستثمارات باش ميكن لنا نسهلوا هلا 

 .عملية الولوج إىل الطرق السيارة
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيد النائب

 :د عبد الكريم لبريكيالنائب السي
نشكركم السيد الوزير على جوابكم، لكن فعال هناك 
مناطق تنعدم فيها هذه املسالك واملنافذ كالطريق السيار الذي 
يربط بني فاس ومكناس، خصوصا بلديات سبع عيون وعني 
تاوجطات واملهايا وغريها واليت تزخر مبؤهالت فالحية 

ح السيد الوزير كما وصناعات حتويلية، املشكل يبقى مطرو 
اليت تربط فاس  3يعرف اجلميع على أن الطريق الوطنية رقم 

مبكناس تعرف اكتظاظ غري مسبوق، وأن القنطرة املقامة على 
ومل يتم إصالحها  2991واد املهدومة اهنارت خالل فيضانات 

إىل حد اآلن، وهي نقطة سوداء بالنسبة حلوادث السري 
 .باملنطقة

خذوا السيد الوزير هذه املعطيات بعني لذا، نتمىن أن تأ
االعتبار من أجل فتح هذه املنافذ اليت ستعطي حركية اقتصادية 

 .أكثر للمنطقة؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 شكرا السيد النائب، هل لديكم تعقيب السيد الوزير؟
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

امللف يوصلين إن  على أية حال أنا نتمىن باش أن هاد
شاء اهلل وغادي ندرسوه وغادي نشوفوا اإلمكانيات باش 
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نستاجبوا هلاد األقاليم اللي كطلب الولوج إىل الطرق السيارة إن 
 .شاء اهلل

 :السيدة رئيس الجلسة 
ننتقل إىل السؤال املوايل حول ارتفاع أسعار تذاكر 

شرتاكي، النقل البحري للسادة النواب احملرتمني من الفريق اال
 .فليتفضل احد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد محمد المالحي
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السادة الوزراء ،
  السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير كيعرف النقل البحري يف ظل االنكماش 
االقتصادي اللي كتواجهوا أوروبا غالء ديال التذاكر، وهذا  

  .ا على العودة ديال املهاجرين املغاربة من أوروباكينعاكس سلب
ما هي اإلجراءات اللي تنوي احلكومة أو محالهتا احلكومة يف 

 .هاد اجملال هذا؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
 :رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 

 السيدة الرئيسة، 
 لمحترم،السيد الوزير ا

نشكر السيد النائب احملرتم على هاد السؤال، لكن 
مناسبة نقولوا على أنه وأنتم تعرفون بأن هاد اجملال هو جمال 
خيضع للعرض والطلب، يعين مكاينش اتفاق دويل على حتديد 
األسعار، وهنار اللي اتفقوا بعض الشركات ضمنيا أهنم حيددوا 

يهم بواحد العداد ديال األسعار، يعين دولة إسبانيا نزالت عل
يعين نظرا الختالف -العقوبات، فخالت واحد النوع من 

وخالت االختيار للمواطن  -اجلودة وواحد العداد ديال األمور
 .أنه خيتار

أنتم تعرفون جيدا بأنه ما وقع  المسالة الثانية
ملا كانت عند " كوماناف"لألسطول املغريب يعين منذ بداية 

آلن، هذا خلق واحد اخلصاص ألن ملا  الدولة إىل ما حصل ا
كتكثر املنافسة، جودة العرض كتكون مناسبة واإلمكانيات يعين 
الكلفة تتكون يعين أيضا ميكن املواطن خيتار، فلما قل األسطول 
املغريب بطبيعة احلال أصبحت األساطيل الغري املغربية هي اليت 

أعطينا  السوق، ومع ذلك أشنو درنا؟ اإلجراء األولتتحكم يف 
الناضور، واآلن أحد سيت  لطنجة  و  سيترخصة باش من 

املغاربة كون شركة أعطيناه رخصة مؤقتة نتمىن أنه يبدا يشتاغل 
كنشتاغلوا باش كنخربوا   باش نقصو من هاد الكلفة، وحنا

السادة النواب احملرتمني كنشغلوا على إعادة هيكلة األسطول 
تثمروا يف هاد القطاع ألنه قطاع املغريب، بغينا نشجعوا املغاربة يس

مربح، قطاع عندو ارتباط بالسيادة وعندو ارتباط باالقتصاد 
الوطين، إن شاء اهلل إيال عاود رجع األسطول املغريب يشتاغل 

ديال األسعار لصاحل بطبيعة  la régulationغيقوم بعملية 
احلال خاصة املواطنني املغاربة اللي كيجيو وميشيو من اخلارج، 

 .كنتمىن جنحوا يف هاد املهمة إن شاء اهللف
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد محمد المالحي

شكرا السيد الوزير على اجلواب، حنا كنعرفو على أنه 
كلم واللي   1499املغرب هو بلد حبري واللي عندو ما يناهز 

 % 77وبا هي املبادلة التجارية ديالو اللي كتجي ما بني أور 
من النقل ديال املهاجرين تتم عرب  % 39وكنعرفوا على أنه 

 .كلم اللي كتفصلنا على أوروبا  93البحر،  وكنعرفوا على أنه 
 ديال le drapeau  إذن السيد الوزير حنا بغينا  

املغرب على أنه يكون يف البحر األبيض املتوسط ويكون يف 
املغرب وبغينا على أنه احمليط األطلسي، بغينا الصورة ديال 

املهاجر املغريب على أنه ملا يوجل واحد السفينة يكون تيتمتع 
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بالكرامة، ألن كنعرفوا مجيعا على أنه ملا املهاجرين ديالنا كريكبوا 
يف سفن أجنبية يعين شنو ديك النظرة السيئة اللي عليهمـ، وهلذا 

يكون فحنا كنبغيو على أنه التشجيع ديال االستثمار املغريب 
على أرض الواقع باش نعطيو واحد الوزن أوال لالقتصاد املغريب 
وملناعة القوة املغربية، كذلك ميكن منشيو يف اخلطة اللي كتعملها 
املؤسسة ديال حممد اخلامس بالرعاية ديال جاللة امللك على أنه 
يكون واحد النوع ديال الوزن احلكومي اللي عندو واحد الدور 

بوا املؤسسة ديال حممد اخلامس واحلكومة ما بني اللي كتلع
املغربية، ويكون واحد النوع ديال االنسجام يف هاد العمل هذا 
وكنقدروا عاليا مبا تقوم به مؤسسة حممد اخلامس يف هاد اجلانب 
هذا، ولكن هاد العمل هذا جيب أن يكون على أرض الواقع 

غرب  باش نكرسوا واحد العمل اللي هو نعتز به ألن حنا  امل
كنعتزوا باألبناء ديالنا وكنعتزوا بالرتاث ديانا وما انعملوش ديك 
العمل اللي جا واعملوا طارق ابن زياد ملا وصل جلبل طارق، 
وقال البحر من ورائكم والعدو أمامكم واحرق السفن ومشى 
حبالوا، اآلن هذا الدور ديال احلكومة اللي خصها السيد الوزير 

العمل هذا وتتحمل املسؤولية  تعمل جاهدة باش تكرس هذا
دياهلا فهذا اجلانب، ألن هذه مسؤولية ديال الدولة ومسؤولية 
على أنه كنعرفوا على أنه يف ظل االنكماش االقتصادي اللي  
كتعرفوا أرويا، على أنه املواطنني املغاربة يعانون، ولكن حىت هذه 
 الدول اللي سامهوا فيها املغاربة يف االقتصاد دياهلم، خص

جيايب للرعاية إاحلكومة حىت هي يكون عندها واحد الدور 
، ...االجتماعية دياهلم واحلقوق دياهلم ويكون  عندهم حىت مها

على أنه ال يعقل أهنم املغاربة فواحد الوقت كان معرتف هبم 
واليوم يتم التخلي عنهم وهذه السيد الوزير الدور ديال احلكومة 

 .يف هذا اإلطار هذا، وشكرا
 :يدة رئيسة الجلسةالس

 .شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير
 

  :رباح وزير التجهيز والنقل عزيزالسيد 
كنشكر السيد النائب احملرتم، ولكن هذه مناسبة نشري 

سياسة "للخطوط العريضة غادي نعرضها عليكم قريبا، مسيناها 
  :، سياسة البحر فيها"البحر
 شاء اهلل  يف البحر ن ب سيكون قويا إاملوانئ املغر  أوال

 . األبيض املتوسط واحمليط األطلسي
 املهن يعين التكوين يف املهن ديال البحر غادي ثانيا ،

 . انديروا معهد كبري جدا  يف كل ما هو حبري ومينائي
 فيما يتعلق بالصناعة البحريةثالثا ،la construction 

navale راه درنا طلب عروض . 
 كوماناف " تطوير النقل البحري، نتمىن أنه  ، وهورابعا

أهنا توقف من هذه األزمة واللي مكناش بغينا " كوماريت-
نقويوها، باإلضافة إىل بعض التنسيق مع الصيد البحري فهدا 
توجه إن شاء اهلل حاصل، اخلطوط العريضة اآلن كنعدها والراية 

اهلل،  املغربية إن شاء اهلل ستكون حاضرة يف البحرين إن شاء
يعين يف البحر األبيض املتوسط واحمليط األطلسي وملا ال إن شاء 
اهلل يف العامل  مع النقل ديال البضائع ألن املغرب خصو يكون 

 .عندو النصيب ديالو يف نقل البضائع ويكون قوي جدا، شكرا
  :السيد رئيسة الجلسة

السؤال املوايل سؤال آين عن معاجلة عن إشكالية النقل 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع  السري

 .الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا 
 :النائب السيد عبد اهلل وكاك

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة المحترمة، 

 السيدان الوزيران المحترمان، 
 السادة النواب المحترمون، 

 مات، السيدات النائبات المحتر 
 سالم اهلل عليكم جميعا،
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عن ظاهرة اجتماعية اقتصادية تنعت جتاوزا بأهنا سرية، 
ما هي خريطة الطريق اليت تنوون ، أسائلكم السيد الوزير احملرتم

 . رسم معاملها آنيا؟ شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير
  :لنقلرباح وزير التجهيز وا عزيزالسيد 

 هو في الحقيقة السيدة الرئيسة، 
 السيد النائب المحترم،

هي ليست سرية هي رمبا غري قانونية أما هي علنية 
ظاهرة للعيان، والنواب احملرتمني يوميا كيدخلوا باش يعاونوا 

، باش نكون ..مساكن هدوك اللي تينقلوا يف العامل القروي نظرا
اللي تينقلوا يف العامل بوضوح أول التزام التزمت به أن هدك 

القروي بطريقة غري قانونية كلهم سيصبحون قانونيني باش نكونوا 
واضحني يف هذه القضية، مادام كيشتغلوا يوليو قانونيني يعين 

 ... يف هذا األمر
هذا القطاع سنفتحه باش خيلقنا فرص ديال : ثانيا

الشغل، للمعطلني، املهنيني ألنه كان مطلب للمهنيني أهنم 
وجلولوا، وغادي يويل إن شاء اهلل مفتوح، بطبيعة احلال هذا ي

سيواكبه برنامج ديال الـتأهيل، لذلك احلكومة السابقة وسريا 
عليها وجتديدا هديك القضية ديال جتديد العربات إن شاء اهلل 

 .ي منشي فهدا االجتاه إن شاء اهللغاد
 2992لذلك، أبشركم مرة أخرى التزمت أنه سنة  
ون إصالح املقالع وإصالح منظومة تأهيل الشركات غادي يك

وإصالح منظومة ديال النقل، إن شاء اهلل غادي حناولوا جنيبوها 
ونتمىن تعاونونا باش القوانني تدوز بسرعة وإن شاء اهلل نعاجل 
هذه الظاهرة وتصبح ظاهرة اقتصادية اجتماعية خدماتية 

 . بامتياز
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .د النائبالتعقيب السي

 :النائب السيد عبد اهلل وكاك
بشاشة وجهكم تفتح شهية التعليق، على كل حال 
هؤالء السيد الوزير احملرتم، هؤالء النقالة عصاميون، اعتمدوا على 
أنفسهم ال يبحثون عن فرص للشغل، وإمنا وفروها ألنفسهم، 
هؤالء أول  من يلج األسواق وآخر من يغادره، هم من حيملون 

ئم إىل األسواق، وأحيانا جيمعون بني اإلنسان واحليوان، البها
هؤالء من ينقلون النساء احلوامل أناء الليل وأطراف النهار، 
هؤالء حيتاجون إىل حلول وأجوبة آنية ال مراء فيها إن شاءا هلل، 
هؤالء السيد الوزير احملرتم يبذلون قصارى اجلهود، يعتمدون على 

لة يف أن تعيد هيكلة قطاع النقل إمكانيات ذاتية، فكرت الدو 
باملدن، فلما تفكر يف مساعدة هؤالء؟ منهم من أنشأ مقاولة 

، ولكن تيلقاوا صعوبات 1و 2وكاين اللي داير مقاولة  وكيخدم 
يف بعض األحيان عندما يقرتبون من منافذ ومداخيل املدن، مع 
رجال الدرك ورجال األمن، مث ما الذي يقع؟ حيالون على 

ز اجلماعية، من املتأثر؟ ألن هؤالء ينفعون وينتفعون، احملاج
ولكن منني كيتقبضوا وتيدخلوا للفوريان، هدوك النساء احلوامل 
مساكن كيعانيوا، هدوك الناس اللي غادي يديوا ديك البهيمة 
أو ديك البقرة ويصلوها للسوق متيلقاوش، وتتويل مصيبة على 

 .مصيبة
نا واثق من أن األمور ولذلكم السيد الوزير احملرتم، أ

ستتحسن حتدث إيل مجع غفري من هؤالء من إقليم تزينت، 
تيقولوا احنا مستعدين خنلصوا الرسوم، ولكن من سيأخذ بأيدينا 
إن مل تأخذوا بأيديهم، حنن وإياكم يف سفينة واحدة، كما أنكم 
قررمت إصالح املقالع وإصالح املأذونيات وإصالح، وإصالح، 

 .متثلسأ...هؤالء أجدر
 :السيدة رئيسة الجلسة

السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، السيد الوزير الرد  
 . على التعقيب
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  :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
أنا أعتقد بأنه هذا القطاع، قطاع اقتصادي بامتياز 
بالنسبة للبلد ديالنا، اإلحصائيات اللي عندنا اللي كنتوفروا 

يف املائة يف الدخل الوطين وكيساهم  3م ب عليها أنه كيساه
    يف املائة يف فرص ديال الشغل، النقل اللي هو رمسي،  99ب

ما بالك إيال فتحنا اجملال اآلن إن شاء اهلل يعين وأدخلنا املنظومة 
يف النقل كلها ضمن هذا التصور املندمج، سنخلق بإذن اهلل 

      بالنسبة أالف فرص الشغل مداخيل كثرية، وخنلق أيضا 
les mécaniciens ألن ملي غادي يدخلوا هادوا للنظام ،

العام غادي يضطروا حيسن املركبة ديالو فبتايل يوقع أيضا بالنسبة 
mécaniciens les وles garagistes  مبعىن غادي يوقع

واحد التحول وشراء السيارات مع الدعم ديال الدولة مبعىن 
ات، لكن ماننساوش كاين االقتصاد، باإلضافة إىل اخلدم

األسواق، كاين املدارس، كاين اللي يكديونا للمراكز اللي كتمثل 
العامل القروي، ماننساوش بأهنم كيعاونوا حىت يف احلقول مع 
املخطط األخضر، كثري من الناس مساكن كريكبوا يف 
الكاميونات وكيوقع لكسايد وذاك الشي مشادش، وملا غادي 

ي نستاجبوا حىت للمستثمرين لباغيني يطور إن شاء اهلل غاد
 .ينقلوا العمال والعامالت لعندهم يف ظروف حسنة

وبالتايل أنا إن شاء اهلل كنتاظر العوين ديالكم ومتوكلني 
على اهلل، باش أن هذا القطاع يشد الطريق ديالو، أكيد غيكون 
فيه بعض الشنآن ولكن ال يفقد لالقتصاد قضية إن شاء اهلل، 

 .وشكرا
 :يدة رئيسة الجلسةالس

شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
وننتقل إىل قطاع الصحة والسؤال حول حتسني اخلدمات بأقسام 
املستعجالت للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا

 :مباركيالنائب السيد منصور ل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيسة، 
 السادة الوزراء،

 أخواتي إخواني النواب المحترمين، 
أعي جيدا أن سؤايل هذا قد طرح أكثر من مرة خالل 
هاته الوالية التشريعية والواليات السابقة واملتعلق بوضعية أقسام 

تقاليل املستعجالت على املستوى الوطين، وحنن يف الفريق االس
ال زلنا نلح واهلل حيب العبد امللحاح من أجل التذكري وإعطاء 
الصورة احلقيقية اليت تعيشها أقسام املستعجالت على املستوى 
الوطين، كما أنين متيقن أن مجيع املواطنني يعرفون حالة أقسام 
املستعجالت اليت مل تزدد إال سوءا ورداءة ال من خالل 

لتجهيزات األساسية، وال من خالل االستقبال، وال من خالل ا
قلة األطباء واملمرضني واألطباء املتخصصني، حبيث يغيب 
اهلاجس الطيب والذي يطغى عليه اهلاجس اإلداري واهلاجس 

. البريوقراطي، مما يؤدي إىل إزهاق أرواح عدد من املواطنني
وكذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابري املتخذة 

حل هاته املعضلة اليت هي بطبيعة احلال تعد الشغل من أجل 
 .الشاغل لكافة النواب واملنتخبني على املستوى الوطين

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

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
ما ذكرت يف األسبوع الفارط أظن أنه مشكل أوال ك

املستعجالت مشكل عويص، اللي أشرمت إليه السيد النائب 
احملرتم مشاكل عديدة ومتعددة، اكتظاظ ومسائل االختالالت 
عديدة، فهاد االختالالت وهاد املشاكل اللي تتعيشها أقسام 

 : املستعجالت تنظن غنلخصها يف ثالثة ديال النقط
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 ة الكبرية بني العرض والطلب؛ مقارب: أوال 
 انعدام التواصل والتكامل والتناسق بني مجيع : ثانيا

القطاعات املتدخلة، القطاع العام، القطاع اخلاص، الوقاية 
 املدنية؛ 

 انعدام مكاينش وجود لنظام اتصااليت ومعلومايت : ثالثا
 . للتدخل بني مجيع هذه الفرق وضعف التكوين

ش نقولوا الربنامج ديال الوزارة إيال قلنا هاد الشي با
فهي موازاة مع النهوض بأقسام املستعجالت املوجودة يف مجيع 
املستشفيات املغربية، وقلناها داك النوبة وغنعاودها اليوم أنه 

ديال األقطاب سيدي بنور، الدار البيضاء، وجدة  3بدينا ب
ومراكش اللي غادي تعمم إن شاء اهلل، بقدر ما تنقولوا هاد 

هلضرة تنعاود نأكد، أنه املستعجالت هي قبل االستشفاء ألن ا
يف املائة ديال املشاكل تتوقع يف  31مثال قلت داك النهار 

يف  27يف املائة يعين  31مكان احلادثة أو النقل إىل املستشفى 
 املائة فقط اللي تيوصلوا للمستشفيات،

اللي تنأكدوا عليها يف الوزارة هي  النقطة الثانية
كوين حتت إشراف إىل يومنا هذا الوزارة السابقة مشكورة  الت

كاين واحد التوافق مع فرنسا، امسحي يل، فالتكوين النقطة 
الثانية هي تكوين تقنيني يف النقل واإلسعاف الصحي اللي إىل 

تقين يف التكوين هذه السنة،  39يومنا هذا يف مدة سنتني كاين 
لطبية وهي ممرض وإحداث شعبة جديدة ختص األطر الشبه ا

خمتص يف العالجات االستعجالية والعناية املركزة، إحداث 
يف هاد  19وغنبداو ب  39وحدات مستعجالت القرب وهي 

 .السنة
أما بالنسبة اللي ما شرتيش ليه جا يف السؤال إقليم 
العيون، فاحنا تنعملوا ما يف جهدنا أنه هاد اخلدمات الصحية 

مل باش نعملوا على حتسني لكل املواطنات واملواطنني تع

اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني يف إقليم العيون العزيز، 
 . شكرا

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

 : النائب السيد منصور لمباركي
ال خيامرنا شك السيد الوزير بأنكم تقومون مبجهودات 

املستعجالت، وجاء يف عدة من أجل حتسني وضعية أقسام 
ردكم أن هناك مشكل أو انعدام التواصل أو التناسق فيما بني 
القطاعات سواء العام واخلاص، وأؤكد لكم السيد الوزير بأن 
مجيع اجملالس املنتخبة ومجيع القطاعات جبهة العيون بوجدور 
الساقية احلمراء هي مستعدة وأنتم تعلمون ذلك من أجل العمل 

املستعجالت بإقليم العيون، قسم  على حتسني قسم
املستعجالت هذا اليت يستقبل إقليم مسارة وطرفاية وبوجدور 
والعيون والداخلة وأوسرد والذي ال تتسع طاقته االستيعابية 

لتحمل هاته األقاليم الستة، كذلك فيما خيص األطر أو اإلدارة  
املشرفة على املستشفى اجلهوي هي كتقوم بالواجب دياهلا، 

كن املشكل متعلق باألطباء املتخصصني اللي كيخصكم ول
السيد الوزير تعملوا من أدجل إعطاء حتفيزات، وكذلك من أجل 
انتقاهلم ملدينة العيون أوخلق مستشفى جامعي من أجل تكوين 

 .... أبناء املنطقة
 :السيدة رئيسة الجلسة

 . انتهى الوقت، الرد على التعقيب يف بعض الثواين
 :ن الوردي وزير الصحةالسيد الحسي

مريض يف اليوم،  929حىت  999إقليم العيون كاين 
ممرضني  93ديال األطباء  7أطر طبية اللي فيها  29كاين 

ديال  3األعوان، هذا العام غادي يتزادوا من دابة شهر  99و
ممرضني، واللي خصك تعرف السيد النائب احملرتم،  2األطباء و

مشكورا قدم لنا أعطى لنا  أن السيد رئيس اجمللس البلدي
مرت مربع قبالت املستشفى، واآلن الدراسة كنخمموا  1999
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واش غادي يعين توسيع املصلحة اللي كاينة واش بناء، وأنا  
كنمشي مع اخلطة الثانية أنه بناء مصلحة املستعجالت جديدة 

 . يف إقليم العيون العزيزة، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

ر احملرتم، السؤال املوايل حول وضع شكرا السيد الوزي
شركة تريزو باملركز االستشفائي اجلامعي احلسن الثاين بفاس 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 : النائب السيد يونس مفتاح

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 سيد الوزير، ال
عرف املركز االستشفائي اجلامعي بفاس خالل األشهر 
املاضية احتجاجات واعتصامات مستخدمي شركة تريزو خاصة 

 .باملناولة بعدما تعرضوا للطرد التعسفي
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت تنوون 
اختاذها لتحديد املسؤوليات عن هذه الوضعية، مث ما هي 

 . ملة التفضيلية اليت تتلقاها هذه الشركة؟ وشكراأسباب املعا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

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

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

النقط بغيت نشري هلم على هاد  3وال   1أوال شي 
 . املركز االستشفائي اجلامعي ديال فاساملشكل ديال 
أشري بداية أن املؤسسات االستشفائية اجلامعية : أوال

تتمتع باالستقاللية يف تسيري شؤوهنا اإلدارية واملالية، وينحصر 
دور الوزارة يف التحقق من أن هذه املؤسسات حترتم القوانني 

فة التنظيمية اليت حتكمها، وكذا يف دعم هذه املؤسسات، إضا
 . إىل لعب دور احلكم حينما يقتضي األمر ذلك

يعمل املركز االستشفائي اجلامعي على تفويت : ثانيا
بعض اخلدمات املتعلقة أساسا بالصيانة وباخلدمات البيوطبية يف 
إطار املناولة للخواص، وذلك وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل، 

ستشفائي وكذلك العمل مبقررات اجمللس اإلداري للمركز اال
، وقد مت عرضها 2999اجلامعي احلسن الثاين يف دوراته يف سنة 

على العموم يف املوقع اإللكرتوين للمركز، وحسب املعلومات اليت 
حتققنا منها يف وزارة الصحة أن العملية مرت يف ظل إجراءات 

 . اتسمت بالشفافية
ال خيفى عليكم السيدات والسادة : النقطة الثالثة

رتمون أن الشركة ال تلقى معاملة تفضيلية من طرف النواب احمل
اإلدارة، هاد الشي مكاينش، فإن شركة املناولة ختضع للقوانني 
املسطرة من قبل الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات واليت 
متنح بعض الشروط التفضيلية للمقاوالت الصغرى، فما تقوم به 

 .اجلاري به العمل الوزارة هو الوقوف على احرتام القانون
، أود أن أشري أن هاذ املشكل الذي أثري في األخير 

اليوم مت حله بعض صدور حكم لصاحل املركز االستشفائي 
اجلامعي، يقضي بفك االعتصام اللي أشرت هله اللي كان، وقد 
أحدثت إىل يومنا هذا جلنة للصلح بني األطراف املعنية، شكرا 

 . السيد النائب احملرتم
 :ة رئيسة الجلسةالسيد

 .تعقيب السيدة النائبة
 :النائبة السيدة إلهام والي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السيد وزير الصحة المحترم،
إن من أهداف االستعانة بشركات املناولة يف املراكز 
االستشفائية اجلامعية هو جتويد اخلدمات وتعزيز البنيات اإلدارية 
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للمركز مبوارد بشرية، وذلك وفق دفرت حتمالت واضح  والتقنية
البنود، إن الدستور املغريب ينص على ربط املسؤولية باحملاسبة 

 .وعلى احلكامة اجليدة وحماربة الفساد واقتصاد الريع
السيد الوزير احملرتم، إن وضعنا هلذا السؤال جاء على 

ركز خلفية االحتجاجات واالعتصام املفتوح الذي عرفه امل
عامل  29االستشفائي اجلامعي احلسن الثاين بعدما مت طرد 

، هاد العمال ما تطردوش "تريزو"صيانة من طرف شركة املناولة 
عامل صيانة، إذا افرتضنا جدال بأن هؤالء  29تطردوا  2وال  9

العمال غري مؤهلني للقيام باملهام املنوطة هبم وهذا يف حد ذاته 
مالت الذي ينص صراحة يف املادة خرق سافر لبنود دفرت التح

على إلزام يتوفر املستخدم على الكفاءة وعلى شواهد من  23
مؤسسات الدولة  أو مؤسسات معتمدة من طرف الدولة، 

من  21هؤالء طردوا ومل يعوضوا وهذا فيه خرق كذلك للمادة 
دفرت التحمالت، ال ميكن أن يرتك العامل مكانه حىت يعوض 

التحمالت ديال هاد الشركة داملناولة، وأنا معي هنا دفرت 
والشركة مسؤولة عن تعويضه، ما عوضاهتومش ما عوضاتش هاد 
العمال، هذا كيبني حجم االستهتار الكبري ببنود دفرت 
التحمالت، وكيبني بأن الصفقة أصبحت غري قانونية، هاد 
الطرد أدى إىل خلل يف املصلحة التقنية اللي هي القلب النابض 

الستشفائي اجلامعي، هذا عنده انعكاس سليب على للمركز ا
اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني، هاد األمر مل يكن يف 
احلقيقة هاد الطرد مل يكن إال طردا تعسفيا، فإن هؤالء استوفوا 
املدة الزمنية للعقدة املربمة عن طريق الوكالة الوطنية إلنعاش 

، فإذن هلم حق الشغل والكفاءات بفاس واستمروا يف العمل
اإلدماج راهم تطردوا وحترموا من حقهم يف اإلدماج مبقتضى 
مدونة الشغل، وقد مت طردهم مبجرد مطالبتهم حبقوقهم 
وتأسيسهم ملكتب نقايب، وحنن نعلم أن حرية العمل النقايب 

من الدستور، هذه الشركة تعترب  21مضمونة مبقتضى الفصل 
دأهبا، فقد قامت بطرد  نفسها فوق القانون، هذه الشركة هذا

لنفس األسباب، هذا  2999جمموعة أوىل يف شهر أبريل لسنة 
مع ضياع حلقوق املستخدمني، تشريد عائالت وتردي 
للخدمات الصحية، خاصة عندما يكون الطرد يف مهام حيوية 
كالصيانة البيوطبية، إن هذه الصفقة جد مكلفة تأخذ الشركة 

 ....آالف درهم  7مقابل كل خدمة 
 : السيدة رئيسة الجلسة

 السيدة النائبة شكرا انتهى الوقت، هل من رد السيد الوزير؟
 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة

تنأكد على واحد القضية، أن احلقوق ديال 
املستخدمني يف الشركة املتعاقد معها واملكلفة خبدمات الصيانة 

تشغلهم، فهي تبقى موضوع العقد الذي جيمعهم بالشركة اليت 
والوكالة الوطنية إلنعاش للشغل والكفاءات، وأشري هنا أن 
احلكم الذي أصدره القضاء يف األيام األخرية، أوال فك 
االعتصام، ثانيا يقضي بأن املسألة ختص هذا احلكم، ختص 
املستخدمني بالشركة اليت تشغلهم وبأن ال دخل للمركز 

 . االستشفائي اجلامعي يف هذا األمر
يت نأكد عليه، كاينة جلنة الصلح واخا احلكم  اللي بغ

كاين، احنا هاد الناس راه مواطنني، كاينة جلنة الصلح اللي 
تتعمل إلجياد احللول اليت إن شاء اهلل ترضي مجيع األطراف 

 . وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا، ننتقل للسؤال املوايل حول التقييم املرحلي لنظام 
دات والسادة النواب احملرتمني من الفريق املساعدة الطبية للسي

 .احلركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل

 شكرا السيدة الرئيس، 
رف شعلى أوالسالم بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة 

 . المرسلين
 السيد الوزير، 
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 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
        دخراهتا من العملة الصعبة ال تقاس قوة أمة مب

أو مبنامجها من الذهب والفضة، بل بصحة مواطناهتا ومواطنيها، 
السيد الوزير جات البطاقة ديال املساعدة الطبية اللي املغاربة  

باش تسهل العالج والتطبيب ديال واحد " رميد"كيعرفوها باسم 
ل الشرحية عريضة من املغربيات واملغاربة، وقطعت مراح

واحلكومات السابقة يف عهد السي جطو كانوا تيقولوا غتعمم يف 
واليوم راه احنا يف  2993ودازت جتربة يف أزيالل يف  2993
، بغينا تقولوا لنا السيد الوزير وعرب هذا اجمللس املوقر 2992

للمواطنني اللي كيتابعوا هاد جللسة أسبوعيا، فني وصلت هاد 
ائق، شنو مها املشاكل البطاقة، شحال أعطيتم من البط

املطروحة، شنو مها املشاكل اللي تتلقى اللجان اإلقليمية؟ شكرا 
 .السيدة الرئيسة

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

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
نظام املساعدة الطبية هو نظام عمومي هو إلزامي أوال 

للدولة وهو حق للمستفيدين، فصاحب اجلاللة نصره اهلل أعطى 
، فماذا 2992مارس  91االنطالقة ديال التعميم ديالو يوم 

أجنز وماذا حتقق وما هو يف طور اإلجناز قبل ما ندخلو 
 للمشاكل؟

ات هائلة، أوال ترصد هلاد نظام املساعدة  الطبية إمكاني
مليار ديال الدرهم  1وأنتما كتعرفوا التمويل ديال الكلفة هي 

 .زائد مليار رمبا من صندوق التماسك االجتماعي
ترميم وجتهيز مصاحل االستقبال اللي ترصدات هلا : أوال

مليون درهم اللي يف طور اإلجناز، اللي شي حاجة مثال  39
 ؛ستشفياتساعدة الطبية يف مجيع املشبابيك، نظام امل

شبابيك املساعدة االجتماعية، األدوية اللي من : ثانيا
نظام املساعدة الطبية  2992مليون درهم هاد العام  374

مليون درهم، التكفل باألمراض املزمنة،  399وصالت ملليار و
وهنا نشري أول مرة يف تاريخ املغرب أنه نظام املساعدة الطبية 

حاجة كثرية، ولكن  ماشي شي 1ديال املواطنني،  1مكن 
أخريا هذه سيمانة  9بداية أنه يستافدوا باجملان، مثال زرع الكلية 

 ؛يف الدار البيضاء اللي كانوا دازوا هذه شي شهر 2يف مراكش و
، التكفل باألمراض املزمنة اللي هي اللي تتوصلنا ثانيا

ألمراض القصور الكلوي، مثال ارتفاع الضغط الدموي، أمراض 
ايني ومرض السكري، بناء وترميم الصيدليات اللي الضغط والشر 
مليون درهم ملي بدات، سياسة القرب  339ترصد هلا 

مليون درهم، شراء  97مستعجالت اللي  دويت عليها 
املستلزمات الطبية هادوك احلديد، الناس اللي كان جييو يفتحوا  
كيلقاوا املستشفيات تنجمعوا هلم ماشي معممة ولكن  بدات 

مليون درهم،  199تشفيات اجلامعية ترصد هلا يف املس
تقسمات على مجيع املستشفيات اجلامعية، اللي بغيت نأكد 

آالف  3عليه أنه اللجان احمللية الدائمة عقدت أكثر من 
ألف  499آالف اجتماع كاين مليون و 3اجتماع ويف هاد 

مواطن ومواطنة اللي حطوا الطلب، ألن كل بطاقة هي عائلة 
مواطن  399مليون و 4مليون وشي حاجة  4هي كتدوز 

 .ومواطنة، وشكرا السيدة النائبة احملرتمة
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة
 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل

شكرا السيد الوزير على هاد اجلواب ديالك ولو أنه 
تكلم لنا غري على الغالف املايل قدا وقدا من مليون درهم هنا، 

قدا قدا من مليون درهم هنا، هذا كان خصو يكون من و 
شحال هذه هذا هو التأهيل ديال املؤسسات الصحية 
واملستشفيات باش يكونوا يف احلالة اللي ميكن هلم يعاجلوا 
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املرضى، اليوم السيد الوزير كاين واحد املشكل واحد الصعوبة  
اجلبال كبرية هو أنه املواطنني، وخاصة هادوك اللي كيهبطوا من 

والعامل القروي واملشاكل دياهلا راه تتناقش كل أسبوع يف هاد 
القبة احملرتمة، يف األخري تيحصلوا على واحد الوصل ملي 
تيمشي للمستشفى ما كيقبلوهش منه، تيقولوا لو حىت جتيب 
البطاقة، اليوم بغيناكم تعطيوا التعليمات للمستشفيات واملديرين 

واطنني، ألن املواطن راس مالو هي دياهلم باش يتساهلوا مع امل
صحته، إذن هاد الصعوبات اللي باقى يف التأهيل ديال 
املستشفيات وتوفروا األدوية وتوفروا اآلليات ديال االشتغال هذه 
مرحلة خصها تكون باملوازاة ولكن يف نفس الوقت يكونوا 
املراحل األخرى، ومن بني املراحل اللي هي مهمة بزاف هي هاد 

قة، صحيح أن خصو ميشي للمستوصف ديال احلومة، البطا
وميشي السبيطار ديال اإلقليم ديالو وعاد يطلع املستشفى 
الوطين يف الرباط، ولكن راه خصكم تفتحوا الطريق مع القطاع 
اخلاص، ألن بزاف ديال  اخلدمات الصحية مموفرهنمش 
املستشفيات العمومية، وكتعرفو احلالة ديال األجهزة أكثر 

 . شكرا...حيان يف حالة عطباأل
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا للسيدة النائبة، هل هناك من رد على التعقيب 
 السيد الوزير؟

  : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
السيدة النائبة احملرتمة، منني قليت هاد الشي كيخصو 
يتدار أنا متفق معك احنا مابديناش جميناش كحكومة بدينا من 

كوزير بديت من الصفر، راه احلكومة السابقة دارت الصفر،  
واحد اجملهود جبار يف هاد امليدان يعين باش تأهل، ماغديش 
نقولو املستشفيات ديالنا مهملة، دميا النائبات والنواب احملرتمني 
تيديو على االختالالت حنا نقر هبا ولكن كاين جمهود، ألن 

الثمن ديال املستلزمات باش نوصلو هلاد الثمن ديال الدواء وهذا 
راه الوزارة السابقة، رمبا اللي قبل منها، يعين كاين عمل اللي حنا 

تنورثوه وتنتموه، اللي بغيت نأكد عليه أنه أعطيت التعليمات 
 .جلميع املدارء واملناديب واملدارء اجلهويني لتفهم هذا الواقع

وسأستغل هذه املناسبة إذا مسحتم لتوجيهها هلم جمددا 
لتدليل كل الصعوبات أمام املواطنني حىت يضمنوا حقهم يف 
العالج ريثما يستقيم هذا النظام بشكل طبيعي، وأنا شخصيا 
البارح كنت يف رحامنة وكنت يف بنكرير شخصيا، واحنا  

 .كنمشيوا يف هذا االجتاه مع مجيع املدراء، وشكرا 
 :سيدة رئيسة الجلسة ال

السيد الوزير شكرا، السؤال املوايل حول اخلصاص 
احلاصل يف اخلدمات الصحية للسادة النواب احملرتمني عن 
اجملموعة النيابية لتحالف الوسط، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا
 : النائب السيد رحال الناصري

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،
 سادة النواب المحترمون،السيدات وال

السيد الوزير نسائلكم حول اخلصاص احلاصل يف 
 .اخلدمات الصحية بصفة عامة وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا، جواب السيد الوزير

  : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد النائب المحترم،

 السيدة الرئيسة،
نبدا باش يعين اخلصاص أنا كندوي عليه باش غادي 

غادي نكمل، يعين راه كلها أولويات واحنا ذكرنا على هاد 
الشي، اخلصاص من ناحية البنيات التحتية ومن ناحية 
التجهيزات ومن ناحية املوارد البشرية، اخلصاص الكبري من 
ناحية التكوين من ناحية األمن اللي ال املواطنات وال املواطنني 

مهنيي الصحة اللي كيشكيوا  وال للناس اللي تيجيوا معهم، وال
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منو كل هنار، هاد الشي كلها اختالالت، اختالالت يف احلكمة  
، احرتاما لكم ...كذلك، واحنا تنحاولوا، مغاديش نعاود كل 

  :أنه بعجلة أوال يعين سياسة القرب اللي قلنا
 اجلهوية، سن سياسة جهوية باش ميبقاش كل : أوال

 واحد مرتكز يف الوزارة؛ 
 سياسة القرب من ناحية املستعجالت ومن ناحية : ثانيا

 األمراض العقلية؛ 
 التكفل باألمراض املزمنة خاصة القصور الكلوي : ثالثا

 اللي أشرت ليه يف السؤال ديالكم؛
 كمة والتكوين إن شاء اهلل، وشكرااحل:  أخيرا. 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد محمد لعسل
 ا السيد الوزير،شكر 

احنا السيد الوزير ال على التدخل ديالكم وال على 
اجلواب ديالكم هو كاين مشاكل عدة، احنا كنطلبوا منكم 
حاجة واحدة السيد الوزير، هو إحداث خلية خاصة تتابع مجيع 
العمليات املربجمة عرب االنرتنيت،  العمليات اليت جترى داخل 

صة، احنا ماشي ضد اخلواص، املستشفيات ديال الدولة أواخلا
وهلذا بغينا نعرفوا العدد ديال العمليات اللي كتعمل داخل الدولة 
والاخلواص، ونعرفوا شكون مها حىت الدكاترة اللي كيعملوا هاد 
العمليات، هاد الشي ساهل، االنرتنيت  فابور، ديروا اخللية هنا 

ئد، غنعرفوا السيد الوزير وغنقولك أن األطر غيكون عندك زا
 . ميكن غادي يكون عندك الزائد إن شاء اهلل

مكنكولش اخلصاص يف األطر، إيال ضبطت غري هذه 
وأنا بال ما نقلك شي مشاكل أخرى كبرية من بعد غادي نقلها 
ليك، ألنه أنا على علم بأن األساتذة اجلراحني كيخدموا يف 
اخلواص السبت واألحد وحىت األيام العادية، هذا هو املشكل 

  ي واقع، مكانقلكش الفرملي وال الفرملية وال خاص الدواء الل

وال خاص هذا، نضبطوا بعد هاد املشكل الكبري اللي فيه أموال 
باهظة السيد الوزير باملاليري، وهلذا إيال بغينا نقولوا من أين لك 
هذا، راه هنا كاين مشكل كبري، حنا كنظنوا فيك إال اخلري 

 ألنك أنت بعدا ولد امليدان، السيد الوزير، نظن فيك اخلري
وكتعرف الصحة كلها واملشاكل دياهلا، وأنت احلمد هلل عندك 
النية باش ختدم، نطلب منك أنك تصلح بعدا غري هاد القطاع 
ديال اجلراحة ألن  كتمشي فيها أموال باهظة وشكون اللي  
كيخسر فيها هو املسكني، هو الفقري، كذلك أنا تكلمت 

شكل صغري يف سيدي قاسم، دويت مع نعطيك غري واحد امل
املندوب قلت لو دير غري خلية داخل مع املدير هو اللي 
يتكلف بالعمليات ويتكلف باملواعيد، بعدوهم من الدكتور، 
بعدو املواعيد من الدكتور، ألن كاينة إدارة هي تكلف باملواعيد 
والتتبع وهنا غادي تكون عندك واحد احلصيلة مهمة وغاتكون 

اح كبري، كذلك السيد الوزير اخلصاص الكبري يف ديال عندك جن
تصفية الكلي والسيما يف جهة الغرب شراردة  بين حسن، هذه 
سنتني جات عندنا رسالة من الوزارة كيقول بأنه غايكون 
الفائض، حلد اآلن السيد الوزير كاين مشكل وأنا كتبت ليك 

كبري وهذا   رسالة وراه عندي اجلواب، كتبنا ليك أنه كاين مشكل
خاص يتحل ألن كاينة بنايات هادي سنتني ومها يف طور 

 ....اإلجناز 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير
 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد النائب المحترم،

نعمم، دميا  أوال العمل خارج املستشفيات ما خاصناش
كنذكر هباد، كاينني ناس نزهاء شرفاء اللي خيدموا ليل وهنار 
ويبذلون كثري من احلهد، ثانيا إيال امسحيت يل ما متافقش معاك 
منني تتقويل إيال درتو هاد املرصد باش نشوفو شكون كيفتح 
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وشحال اللي كيفتح، أنه غيكون فائض يف املوارد، املوارد البشرية 
يف املغرب، هاد الشي ماشي وزارة الصحة اللي كاين نقص حاد 

تتقول هذا، املنظمة العاملية للصحة ومجيع الناس حنا يف املغرب 
  3دولة يف العامل اللي كتعرف نقص حاد، عندنا  47من بني 

، يف تونس 92.1آالف نسمة، يف اجلزائر عندك 99األطباء ل 
اه  ، يعين ر 14وشي حاجة، يعين إيا جبت غري بلجيكا  92

     كاين نقص حاد، حاد، جدا يف املوارد البشرية، هاد الشي 
ما عمرو يكون، رمبا اللي متفق معاك فيه أنه هاد الشي اللي 
عندنا  ما مستعملش مزيان، ألنه كاين كلشي يف املدينة، كلشي 
بغا ما بني قنيطرة والدار البيضاء هاد الشي متافقني عليه، هاد 

درج واإلصالح، املواعد حنا الشي خاصو كيف كنقول الت
بديناها يف مراكز جهوية عرب األنرتنيت والتيليفون ما بقاش ريثما 
نعممها وحىت يف املستشفيات اجلهوية ماشي عممناها خطرة 
واحدة وغادي منشيو يف هاد االجتاه هذا، شكرا السيد النائب 

 .احملرتم
 :السيدة رئيسة الجلسة

وحدة املوضوع ويتعلق شكرا، السؤالني املواليني هلما 
لذا أقرتح . األمر بظاهرة االبتزاز ببعض املستشفيات العمومية

على السيدات والسادة النواب احملرتمني طرحهما دفعة واحدة 
 .ليناال جوابا موحدا من طرف السيد الوزير

السؤال األول اآلين للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
ل أحد واضعي السؤال من فريق العدالة والتنمية، فلتفض

 .مشكورا
 :النائبة السيدة سعادة يوسيف

 .الرحمن الرحيم بسم اهلل 
 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

تتوارد علينا بني الفينة واألخرى شكايات بعض 
املواطنني الذين عانوا من ظاهرة االبتزاز من طرف بعض 

جراحية باملستشفيات  األطباء، خصوصا إلجراء عمليات
العمومية أجلأهتم إليها ظروف اجتماعية واليت ال تسمح هلم 
بالتوجه للمصحات اخلاصة، ومن هذه املستشفيات كل من 
املستشفى احلسن الثاين باكادير واملستشفى اإلقليمي لكل من 

 .انزكان وتارودانت
أمام هذه الوضعية، نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن 

 .ت اليت ستتخذوهنا للحد من هذه الظاهرة؟ وشكرااإلجراءا
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيدة النائبة، السؤال الثاين أين كذلك 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 

 .لألحرار، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة
 : النائبة السيدة رحمة اطريطاح

 ،شكرا السيدة الرئيسة
 السيد الوزير،

من بني اإلكراهات اليت تعيق املنظومة الصحية وحكامة 
املؤسسات االستشفائية ببالدنا انتشار واستفحال ظاهرة الرشوة، 
إذ الزالت العديد من املراكز الصحية بالعامل القروي وجمموعة 
من املؤسسات واملستشفيات، بل حىت املصحات اخلاصة تعيش 

وانه التطبيب مقابل أداء مبالغ مالية  على واقع يومي معاش عن
 .كالرشوة هتدد القطاع وتنقص من مردوديته

بناءا عليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم هل من مقاربة 
لدى مصاحل وزارتكم للحد ولو نسبيا من استفحال هذه 

 .الظاهرة اليت تعيق املنظومة الصحية ببالدنا؟ وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .واب للسيد الوزيرشكرا، ج
 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة،
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 السادة الوزراء،
 السيدات  والسادة النواب المحترمون،

أوال من بني األهداف اليت سطرهتا سياسة قطاع 
الصحة هي أوال اسرتجاع ثقة املواطن يف مستشفياته ويف 

أكدت بعد قليل  منظومته الصحية، غري أنين أؤكد دائما كما
على أنه ال جيب أن نضع كل املهنيني يف نفس الكفة، فجل 
نساء ورجال القطاع نزهاء وشرفاء هم جمندون ليل هنار خلدمة 
املواطن واملواطنات، هذا ال يعين أنه مكاينش هاد الشي اللي 
شرتو ليه، هاد الشي كاين ولكن خمصناش  نديروا  كلشي يف 

 .نفس الكفة
زارة يف تنفيذ عدة أنشطة وإجراءات وقد شرعت الو 

هتدف أوال إىل إخبار مرتدي  املستشفيات العمومية حبقوقهم 
واطالعهم كذلك على واجباهتم حنو هذه املؤسسات لقطع 
الطريق على بعض التصرفات اليت تستهجن املواطن وجتعله 
عرضة للمساومة ، حتسني احلكامة داخل القطاع مير بتعزيز 

ة مصممة العزم على خلق الظروف الالئقة التواصل، الوزار 
الستقبال ومتكني الولوج للخدمات الصحية فييسر وقطع الطريق 
أمام التالعبات اليت تلحق أضرارا بسمعة املؤسسات 

 .االستشفائية وبالوزارة
 من قبل عرب  عملية احلصول على املواعيد، قلت :أوال

 ؛االنرتنيت والتليفون
 ض أثناء االستشفاء اللي كان، صياغة ميثاق املري :ثانيا

التحيني ديالو من خالل مقتضيات القانون الداخلي 
للمستشفيات ووضعه رهن إشارة املرضى والعائالت، 
وإنشاء وحدات للمساعدة االجتماعية للمؤسسات 

 ؛االستشفائية وهذا عززناه مع نظام املساعدة الطبية
 ؛ إنشاء شباك خاص بنظام املساعدة الطبية 
 بري وتتبع شكايات املواطنني داخل املستشفيات نظام تد

  ؛مع أخذ القرارات املناسبة

 اللجان احمللية للسهر على شفافية العمل وأخيرا ،
 . وأنشطة املؤسسة االستشفائية، وشكرا

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

 :النائب السيد عيسى امكيكي
  الرحمن الرحيم، بسم اهلل

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 إخواني وأخواتي النائبات المحترمات،
السيد الوزير بداية نثمن اجلهود ديالكم يف هذا القطاع 
املهم، مث تثمن كذلك يف احلقيقة التدابري اليت ذكرمتوها ملواجهة 

حنا هذه الظاهرة ديال االبتزاز، امسحوا لنا السيد الوزير ملي طر 
 . ديال الرسائل 2هذا السؤال بغينا منه واحد 

هو فعال رسالة تقرير وإجالل وإكبار  الرسالة األولى
للشرفاء من األطباء واملمرضني والعاملني يف هذا القطاع، احنا 

، عرفنا هذه الفئة كتعمل بالليل وبالنهار ...مكاينش عندنا 
حناء الوطن مبا السبت واألحد واألوقات ديال األعياد ويف مجيع أ

يف هذه املستشفيات اللي ذكرنا، ثالث مستشفيات، املستشفى 
مجاعة املستشفى  31اإلقليمي ديال تارودانت واللي كيغطي 

اإلقليمي ديال انزكان أيت ملول، مستشفى احلسن الثاين ديال 
اجلهات ديال اململكة، مث النصف تقريبا  3أكادير اللي كيغطي 

ة ديال الوطن، باملناسبة أنا كنسكن يف ديال املساحة اجلغرافي
جنب هذا املستشفى وبعض املرات مكيدوز شهر وكندخلوا ليه 
ويف ضروف خمتلفة، وكنشوف التضحيات ديال هذه الفئات 

 فهذه الرسالة األوىل السيد الوزير، 
هو فعال كاين التشويش يعين باملقابل   الرسالة الثانية

لكبرية واملهمة، كاين أطباء كاين فئة تشوش على هذه الرسالة ا
وممرضني اللي أعمت أعينهم الطمع وأنستهم املسؤولية دياهلم 
واملهام دياهم، فكاين بعض األطباء اللي جعلوا اآلن من 
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 9999املكاتب دياهلم عيادات كيتواو مع املريض وعائلته 
درهم، أكثر من ذلك ينزل  4999درهم، 2999درهم،  
درهم، بل كاين بعض  499درهم، 299درهم، 999حىت ل 

احلاالت اللي املريض دخل القاعة ديال العمليات مث أخرج 
عالش ؟ غري ألنه ما أداش ذاك القدر املتفق عليه، أو اّل غري 
نقص منو وهاذي حاالت يعين مشهودة، فهاذي ماشي ظاهرة  
كاملة، ولكن كاين مشوشات، حيت تيكون يف مستشفى معني 

يال األطباء كيشوشو على هذه د 2غري واحد الطبيب وال 
 .الصورة الشريفة، هذه الرسالة األوىل اللي قدمنا يف البداية

فلهذا السيد الوزير بغينا فعال تدابري يعين حامسة، تدابري 
يعين قوية إزاء هذا الصنف املشوش ال سيما حنن يف العهد 
اجلديد واحلكومة اجلديدة والدستور يعين اجلديد لتغيري هذه 

 .، وشكراالصورة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

شكرا للسيد النائب، تعقيب ألحد السادة والسيدات 
 .النواب عن فريق التجمع الوطين لألحرار، السيدة النائبة

 :طاحيالنائبة السيدة رحمة اطر 
شكرا السيد الوزير احملرتم على جوابكم، أنتما كحكومة 

املبادئ من سطرمت يف الربنامج احلكومي جمموعة من اآلليات و 
ضمنها اعتماد حكامة جيدة لتخليق القطاع الصحي، ربط 
املسؤولية باحملاسبة، تسهيل الولوج إىل اخلدمات االستشفائية، 
حسن االستقبال يف املراكز الصحية، تعزيز البنيات التحتية يف 
إطار تقريب اخلدمات الصحية من الفئات املعوزة، هذه املبادئ 

د الوزير غري ملموسة على أرض واآلليات وبكل أسف السي
أتدرون ملاذا السيد الوزير؟ ألن  الواضع، إن مل نقل مل تر النور؟

آفة الرشوة تنخر جسد املريض أكثر من املرض نفسه، وكذلك 
 .الذي يزوره

السيد الوزير، املشكل يتفاقم أكثر يف العامل القروي، 
ى أعطيكم مثاال إقليم تاونات املستشفى اإلقليمي ومستشف

احلسن الثاين بفاس وغريها من املستشفيات يف باقي ربوع 
اململكة، معظمها تعيش حالة من الفساد وتفشي ظاهرة الرشوة 
بالنسبة للعاملني يف القطاع، كنبداو من العساس ديال الباب 
حىت ألعلى هرم يف املؤسسة، كيفما تنقولوا دهن السري يسري، 

بغي توجل للخدمات اللحظة اللي تتجي مريضة من تاونات وت
الصحية تيقولو هلا احنا ما عندناش هاذ الشي هنا يف اإلقليم 
خصك متشي لفاس، ملي كتمشي لفاس تيقولو هلا احنا اإلقليم 
ديالك هو اللي غرتجع لو، واش هذا تالعب ؟ تالعب هذا يف 
قطاع الصحة، وبالتايل آش تتدير ؟ اللحظة اللي تتعطي  كاين 

رون هاذ الشي ؟ إضافة إىل شواهد طبية اخلدمة، إذن باش تفس
اللي الظاهرة ديال الرشوة فيها ماشي غري متفشية،ذاك الشي  

 .كثري، كثري، وكثري جدا
ال بد من إرادة سياسية وحكومية جريئة  السيد الوزير،

للحد ولو نسبيا من تفشي هذه الظاهرة اليت متس قطاع وازن 
عيشه من توترات جراء يعول عليه جل املغاربة، والكل يعلم ما ي

اإلضرابات واالحتجاجات اليومية للمشتغلني فيه، وإيال بقاو  
كلشي كيعطي الرشوة املواطنني هكاك باش يستافدوا من 
اخلدمات حىت املواطنني غيبقاو حىت مها حيتجوا ويديروا حىت مها 

 .إضرابات
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .يد الوزيرشكرا السيدة النائبة، الرد عن التعقيب الس
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

شكرا، أوال أريد أن أؤكد من هذا املنرب أننا لن نتهاون 
أبدا إزاء أي تصرفات خارجة عن نطاق القانون، ويف هذا 
اإلطار اختذنا إجراءات متعددة يف كثري من األقاليم خبصوص  
كل ممن تبث يف حقه ارتكاب مثل هذه التصرفات املخلة 

 . جب املهين والقواننيبالوا
السيدة النائبة، أنا بغيت، بغيت إيال جات على 
خاطرك، إيال عندك ملفات خصنا هاذ امللفات ذاك الساعة إيال 
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ما جاوبتكش وال ما درناش الالزم يف  احلكومة هذاك الساعة 
سائليين، ولكن إيال بقينا خصنا نتساعدو، نتعاونو خصين 

بوضوح، وشكرا السيدة  ملفات واضحة وأنا غادي جناوب
 .النائبة احملرتمة

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
ننتقل إىل قطاع العدل واحلريات والسؤال عن مآل القانون املنظم 
للمحكمة الدستورية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .واضعي السؤال مشكورا األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد
 :النائب السيد محمد الحجوجي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 زميالتي زمالئي النواب المحترمين،
، من الدستور على إحداث 921ينص الفصل 

 911احملكمة الدستورية، كما ينص الفصلني من نفس الدستور 
 .، على قانونني تنظيميني919و

كم السيد الوزير عن مآل هاته يف هذا الصدد، نسائل
احملكمة وعن القانونني التنظيميني املرتبطني هبا، وشكرا السيد 

 .الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة،
 السيد النائب،
أن احلكومة بصدد وضع خمطط تشريعي للوالية  أفيدكم

التشريعية احلالية تبعا ملا جاء يف التصريح احلكومي، ووفقا ملا 
من الدستور الذي أوجب عرض مشاريع  33نص عليه الفصل 

    القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف هذا الدستور يف أجل 

صدور األمر  ال يتعدى مدة الوالية التشريعية األوىل اليت تلي
 .بتنفيذه

يف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن الدستور اجلديد 
أسند إىل احملكمة الدستورية بدل اجمللس الدستوري اختصاصات 
جديدة، إضافة إىل االختصاصات الكالسيكية أمهها ما تفضلتم 

من الدستور، حيث أوكل  911باإلشارة إليه ما ورد يف الفصل 
ة اختصاصاها بالنظر يف كل دفع متعلق إىل احملكمة الدستوري

بعدم دستورية القانون أثناء النظر يف قضية وذلك إذا دفع أحد 
األطراف بأن القانون الذي سيطبق يف النزاع ميس باحلقوق 

 .وباحلريات اليت يضمنها الدستور
أن عدة قطاعات حكومية  بناء على ذلك، أفيدكم

عدل واحلريات وهناك األمانة تشتغل على املوضوع، هناك وزارة ال
العامة للحكومة، وهناك أيضا اجمللس الدستوري الذي يعمل 
بدوره على بلورة مشروع تصور الختصاصات احملكمة الدستورية 
على ضوء النص الدستوري اجلديد، ومن أجل ذلك احتضنت 
بالدنا أخريا يف األسبوع املاضي بالضبط مبراكش ندوة دولية 

لدستورية الناطقة باللغة الفرنسية كان املوضوع جلمعية اجملالس ا
هو املواطن والقضاء الدستوري، وبالطبع فإن املوضوع الذي مت 
تداوله بالنقاش هو هذا املوضوع موضوع الدفع بعدم الدستورية 
وكل ما يرتبط به من إشكاالت، ذلك أن هذا املوضوع هناك 

فاشل ومنها دول تعمل مبقتضياته وهناك جتارب خمتلفة منها ال
الناجح، وحنن ال نريد أن نكرس الفشل الذي آلت إليه بعض 
التجارب الدولية، إمنا نريد أن ننتج جتربة ناجحة وذلك يتطلب 

 .االستفادة من الدول اليت سبقتنا يف هذا املضمار
كما أن وزارة العدل واحلريات تنتظر نتائج احلوار 

اهليأة العليا  الوطين حول إصالح العدالة والذي تشرف عليه
إلصالح منظومة العدالة اليت ال شك ستعمل على إعطاء هذا 
املوضوع األمهية اليت يستحقها، مع العلم أن وضع قانون 
تنظيمي للمحكمة الدستورية له أمهية خاصة جيعله يتبوأ األولوية 
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التشريعية حبكم أن احملكمة الدستورية هلا اختصاصات مهمة، 
من الدستور  977إلشارة إىل املادة ولكن ذلك ال مينع من ا

اليت متنح بصفة انتقالية للمجلس الدستوري احلق يف االستمرار 
يف ممارسة صالحياته إىل أن يتم تنصيب احملكمة الدستورية، 

 .شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
الة النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األص

 :والمعاصرة
السيد الوزير، أوال أنا أشيد بتصرحيكم أنكم هتتمون 
هبذا املوضوع وله األسبقية، لكنه األسبقية السيد الوزير نعتقد أن 
األسبقية قصوى اآلن ألنه تعرفون جمموعة من القوانني املوجودة 

تتناقض مع ما جاء به الدستور اجلديد، وأنه إذا تركنا ...اآلن 
على ما هو عليه ستصبح أحكاما قضائية صادرة  األمور تسري

مستندة على نصوص قانونية خمالفة للدستور، هلذا أمهية هذا 
املوضوع هو احلق يف التقاضي بالنسبة للمواطن، ثانيا أننا نعتقد 
أن موضوع احملكمة الدستورية جيب أن خترج من احلوار حول 

احلوار العدالة، ال جيب أن تكوم موضوع حوار من مواضيع 
حول العدالة، ألنه موضوع ال يهم وزارة العدل يهم مؤسسات 
الدولة ككل يف شخصية رئيس احلكومة ألن هذه احملكمة 
ليست جزءا من جمال اختصاصكم أو جمال اختصاص أي 
سلطة داخل هذه احلكومة، ولكنها هو اختصاص احلكومة كلها 

عي، ثانيا جيب أن خيرج أي هذا املوضوع هذا من احلوار االجتما
عليه أن يكون له األسبقية القصوى ألهنا مسألة أساسية يف بناء 
عالقة جديدة بني املواطن يف إطار النقاش القانوين والدستور 
اجلديد، تعرفون مكانة احملكمة الدستورية السيد الوزير، وأنتم 
تعرفون أنه الطعون اليت قدمنا يف مجل من القضايا حول الربملان 

هذا االختصاص ال يعود هلا وجيب أن ننتظر احملكمة قيل لنا أن 
الدستورية، حنن مازال ننتظر ماذا سينفعل، انتم كتشوفو أمهية 

أيام  1هاذ، فستالحظون مثال الرئيس املصري أدى اليمني قبل 
وقبل أسبوع وقال بأنه سيحرتم القوانني واألحكام القضائية، 

آلن كتشوفو كيفاش الرئيس املصري قريب لكم فكريا وسياسيا، ا
كيلغي حكم قضائي وكيجي وكيطعن يف احملكمة الدستورية، 

على كل على كل،  -....باش تعرفوا القيمة دياهلا، وأن هذا يعرب
أنا أستسمج، أنا أعطيت غري منوذج ما قصدتش به هاذ اجلهة 

كتشوفو أمهية أنه احملكمة   -.....وال ذلك أنه هاذ الرئيس
كلو اللي هو اجلهاز التشريعي وكيف يتم الدستورية كتلغي جهاز  

االنقالب عليه، لذلك احنا بغينا حنصنو احملكمة الدستورية 
 .عندنا يف املغرب ونعطيوها القيمة دياهلا

لذا بغينا نرفعو من مستوى احلوار عليها لتخرج من 
احلوار االجتماعي باش يكون عليها حوار سياسي وحوار 

 .قانوين، شكرا السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .انتهى الوقت، شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب يف ثانية 
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

اهلل يساحمك الدفع بعامل الدستورية ماشي من 
غدا نكمل هاذ الشي إن شاء اهلل ... وزارة العدل...اختصاص

 ......يف الربنامج ديال 
 :الجلسةالسيدة رئيسة 

السؤال املوايل عن برنامج تعزيز القدرات البشرية 
باجلهاز القضائي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .  العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 : النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

ح لتعزيز املوارد البشرية للجهاز أعلنتم عن برنامج طمو 
القضائي يف أفق التسريع بالبت يف القضايا وجتويد وحتسني 

 .مستوى األحكام القضائية ملواجهة حتديات التخصص والعوملة



 

 

 -2102أبريل  دورة –مجلس النواب  مداوالت

 

35 

نسائلكم السيد الوزير عن اإلسرتاتيجية اليت ستتبعوهنا 
يف هذا املنحى من أجل تكوين وتأهيل املوارد البشرية وخصوصا 

 .ملواجهة هذه التحديات؟ وشكرا القضاة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

السيد النائب احملرتم، حنن يف وزارة العدل واحلريات 
لذلك، فقد  . نؤمن بأن العنصر البشري هو مناط كل إصالح

لبشرية وحتفيزها وختليقها ضمن كان موضوع تأهيل املوارد ا
صدارة املواضيع اليت يتضمنها احلوار الوطين حول إصالح 

 .منظومة العدالة
إن وزارة العدل واحلريات ويف انتظار ما سيسفر عنه 
احلوار الوطين من آفاق جديدة بالنسبة لتأهيل املوارد البشرية، 

رد هي بصدد تنفيذ برنامج يتضمن عدة مبادرات لتأهيل املوا
البشرية، تكوينا وختليقا وسد اخلصاص امللحوظ يف أعدادها 
واالرتقاء بالتكوين اإلعدادي والتكوين املستمر للقضاة 
واملوظفني وخمتلف مساعدي القضاء والرفع من مستوى 
اخلدمات االجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وهي مبادرات 

 : ول إسرتاتيجية ترمي إىل عدة أهداف ومن ذلك اختصارا سأق
تطوير مناهج التكوين اإلعدادي للقضاة : أوال

واملوظفني، وذلك باعتماد آليات بيداغوجية حديثة يف التكوين 
ترتكز على اجلوانب العملية وحتقق املهنية، إذ بالنظر إىل ارتفاع 

ملحق قضائي كل سنة،  199عدد امللحقني القضائيني مبعدل 
موظف كل  799وتزايد توظيف موظفي وزارة العدل مبعدل 

سنة، فضال عن مساعدي القضاء، فإن املعهد العايل للقضاء 
أصبح يف حاجة ماسة إىل دعم قدراته البيداغوجية ملواجهة 
متطلبات التكوين اإلعدادي للقضاة وموظفي هيأة كتابة 
الضبط، مبا يف ذلك مراجعة مدة التكوين حيث نتجه إىل أن 

خالل االجتماع األخري تكون ثالث سنوات بدل اثنتني، وقد مت 

جمللس إدارة املعهد العايل للقضاء اختاذ عدة إجراءات هتدف إىل 
 تطوير مناهج التكوين باملعهد؛

الرفع من مستوى التكوين املستمر للقضاة : ثانيا
واملوظفني وباقي املهن القضائية، إذ أن من أهم مقومات تأهيل 

تكوين العنصر البشري ضمان التكوين املستمر وضمان ال
آالف مستفيد من  3املتخصص، حاليا يتم سنويا تكوين حوايل 

قضاة وموظفني وباقي منتسيب املهن القضائية، واهلدف هو 
االرتقاء مبستوى هذا التكوين، سواء من حيث توسيع عدد 
املستفيدين أو من حيث نوعية املواضيع، السيما ما يتعلق 

ية، وكذا ما تقتضيه بالتحديث والتكوين يف جمال اإلدارة القضائ
بعض القوانني احلديثة كالتكوين يف جمال حماربة اجلرائم املالية، 

قاضيا يعملون يف أقسام اجلرائم املالية بأربعة  49حيث خضع 
حماكم، هي الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش، لتكوين 

 . متخصص ومعمق يف هذا اجملال
بطة بالتكوين، تكثيف برامج التعاون الدويل املرت: ثالثا

حيث إن هناك برنامج التكوين وباألخص مع فرنسا، بلجيكا، 
إسبانيا، حيث مت إيفاد قضاة وموظفي كتابة الضبط يف زيارات 
دراسية كما تعقد ندوات يف املغرب ينشطها خرباء أجانب يف 
عدة جماالت، ويتضمن هذا الربنامج انفتاح العنصر البشري على 

 .رنة التجارب القضائية املقا
وباختصار هناك حرص على توفري إدارة عصرية : رابعا

ملواكبة بناء مركب عصري للمعهد العايل للقضاء الذي سيكون 
 .إن شاء اهلل املعهد العايل للمهن القضائية، شكرا

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

 :النائب السيد عمر بنيطوا
 لرئيسة،شكرا السيدة ا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيدة الرئيسة،



 

 

 -2102أبريل  دورة –مجلس النواب  مداوالت

 

36 

 السادة النواب،
 السيدات النائبات المحترمات،

إننا السيد الوزير نثمن جمهوداتكم اليت تبذلوهنا من أجل 
تأهيل وحتسني جودة املنتوج القضائي مبختلف حماكم اململكة، 
لكننا نسجل عدة مالحظات السيد الرئيس، ذلك أنه رغم 

ا معكم حول كون إصالح جهاز العدالة يقتضي العناية اتفاقن
باملوارد البشرية أساسا من الناحية املادية واملعنوية ألهنا أساس 
التأهيل وأساس جودة العدالة، إال أننا نالحظ السيد الوزير 
احملرتم، عدة مالحظات الزالت تؤثر على هذه اجلودة وتؤثر على 

 .التحسني والتسريع
ظات السيد الوزير، إننا نسجل أن من هذه املالح

مستوى القضايا وعددها مازال مرتفعا داخل حماكم اململكة، 
حبيث أن القضاة الزال كاهلهم مثقال بعدد كبري من امللفات 
اليت جيب عليهم البت فيها ويف مدة زمنية حمددة،  ونالحظ  
كذلك السيد الوزير، على أن معاجلة امللفات يعرف بطء كبريا 

توى خمتلف األجهزة ابتداء من الضابطة القضائية ومرورا على مس
بالنيابة العامة ووصوال إىل امللفات املعروضة على السادة قضاة 
التحقيق، وكذلك طول األمد الذي يقضيه خمتلف امللفات 
الرائجة أمام حماكم املوضوع، زيادة السيد الوزير احملرتم، على أننا 

راحل التقاضي اليت هي نسجل تعثرا يف مراحل مهمة من م
مرحلة حتصيل الناتج من احلكم القضائي وهي مرحلة التبليغ 
والتنفيذ، هذه املراحل السيد الوزير احملرتم، تعرف تعثرا كبريا 
وتعرف أيضا امتناعا يف بعض احلاالت من خمتلف اإلدارات 

 .العمومية لتنفيذ األحكام القضائية
طالب ببذل املزيد من لذلك السيد الوزير احملرتم، فإننا ن

اجلهود حىت يستطيع املواطن اإلحساس بأن ملفه يعاجل يف مدة 
زمنية مضبوطة جتعله حيس بالعدالة وحيس بأنه يصل إىل حقه يف 

  .وقت زمين قياسي يطالب به
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد النائب، السؤال املوايل سؤال آين حول 

نة املشرتكة بني الوزارة وحتالف ربيع الكرامة للسيدات مآل اللج
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، فلتتفضل السيدة 

 .النائبة
 :النائبة السيدة عائشة لخماس

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير المحترم،

 السادة النواب، السيدات النائبات،
مجعية  22حوايل  تأسس ربيع الكرامة وهو حتالف من

، هبدف العمل من أجل 2992فرباير  93حقوقية ونسائية يوم 
تغيري جذري وشامل للقانوين اجلنائي مبا يضمن محاية النساء من 
العنف والتمييز، وقد هيأ هذا التحالف مذكرة للسيد الوزير 
احملرتم املرحوم حممد الطيب الناصري رمحه اهلل، وعلى إثر تقدمي 

استقبل السيد الوزير جمموعة من ممثلي وممثالت هذا هذه املذكرة 
التحالف، ومت تشكيل جلنة مشرتكة اشتغلت مدة طويلة من 
أجل مناقشة حماور هذا اإلصالح، لكن بعد توليكم ملنصب 
وزير العدل واحلريات مل نعرف مآل هذه اجلمعية ومل يتوصل 

 .التحالف بأي دعوة الستئناف أشغال هذه اللجنة
يد الوزير نسائلكم وقد استدعيتم مؤخرا لذا، الس

أعضاء من هذا التحالف، هل هبدف استئناف أشغال هذه 
اللجنة ؟ وما هي األسس اليت سوف يتم اعتمادها، ونسائلكم 
أيضا هل يف تصوركم يف إطار خمططكم التشريعي إعداد مشروع 
قانون ملناهضة العنف ضد النساء يضمن احلماية والوقاية وعدم 

 .ت من العقاب ؟ وشكرااإلفال
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

 السيدة النائبة المحترمة،
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معلوم أن الدستور اجلديد فتح آفاقا هامة أمام اجملتمع 
ات املدين على صعيد مراقبة السياسات احلكومية واقرتاح التشريع

يف إطار مبدأ الدميقراطية التشاركية، لذلك فإن هذه احلكومة 
جعلت أحد قطاعاهتا خمتص يف العالقة مع اجملتمع املدين بصفته 
مؤسسة دستورية تكاد أن تضاهي العالقة مع املؤسسة 
التشريعية، لذلك فإننا يف وزارة العدل واحلريات ما فتئنا بدورنا 

من كل اآلفاق املذهبية وبكافة نستقبل مجعيات اجملتمع املدين 
 .االهتمامات املختلفة

ويف هذا الصدد، فإننا نرحب مبواصلة العمل املشرتك 
بني وزارة العدل واحلريات وحتالف ربيع الكرامة، جتدر اإلشارة 
هنا إىل أن وزارة العدل واحلريات هلا الئحة مبطالب هذه اجلهة 

ق أحيانا معها وختتلف اجلمعوية، كما أن لدينا مواقفنا واليت تتف
أحيانا أخرى، يف حني هناك بعض القضايا اليت مازالت حتتاج 
إىل حوار من أجل احلسم، على سبيل املثال فإننا يف وزارة العدل 
واحلريات إذ نوافق مثال على توسيع مفهوم التحرش اجلنسي 
بالنسبة للشخص املعتدي لتجاوز صفة املعتدي الذي له السلطة 

وسع يشمل كل متحرش بغض النظر عن صفته فيما إىل مدلول أ
إذا كان صاحب سلطة أم ال، فإننا ال نوافق باملقابل مثال على 
رفع التجرمي عن اإلجهاض بصفة مطلقة وإن كان املوضوع 
يتطلب مزيدا من احلوار من أجل التدقيق والتفصيل مث الرتجيح، 

نسية كما ال نوافق مثال على رفع التجرمي عن العالقات اجل
الرضائية بني البالغني والبالغات سن الرشد وهو ما يسمى 
بالفساد، ألن نعترب أن ذلك يضرب يف الصميم مبادئ النظام 

 .العام املغريب الذي يشكل الدين أهم مكوناته
أما فيما خيص مدى التوفر على قانون شامل ملناهضة 
العنف ضد النساء يضمن الوقاية واحلماية وعدم اإلفالت من 
العقاب، فإننا نعتقد مبدئيا أن القانون اجلنائي احلايل وكذا 
التعديالت املقرتحة عليه يف مشروع القانون اجلنائي املعد يضمن 
احلماية لكافة املواطنني نساء ورجاال، لكن مع ذلك الزلنا 

منفتحني على نتائج احلوار الوطين إلصالح منظومة العدالة واليت 
ه الكربى العشر، ندوتني يف فاس تقرر أن يتضمن ضمن ندوات

ومراكش حول حتديث السياسة اجلنائية وتطوير العدالة اجلنائية 
وتعزيز ضمانات احملاكمة العادلة ومرحبا بكل االقرتاحات، 

 .ومرحبا بكل نقاش من شأنه أن يبلور مقاربة مالئمة، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .ةشكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائب
 :النائبة السيدة عائشة لخماس

 شكرا السيد الوزير، 
ولكننا ال نشاطركم الرأي يف أن القانون احلايل وحىت 
التعديالت املوجودة يف املسودة اليت سبق لوزارة العدل السابقة 
أن هيأهتا، ألن إعداد قانون شامل ملناهضة العنف ضد النساء 

 اطنات من العنفهو قضية جوهرية وقضية أساسية حلماية املو 
املسلط عليهن بسبب النوع، بسبب كوهنن نساء، فغري نظرة 
يومية على الصحافة املغربية نرى أن كل صحيفة ال تنزل عن 
مخس حاالت من العنف، من االختطاف؟، التغرير، االعتداء 
على الفتيات القاصرات من طرف من يفرتض أهنم مربيني، أيضا 

دة ديال االختطاف، ديال السيد الوزير هناك حاالت متعد
احلرق، ديال االعتداء مبختلف أشكاله على النساء ضحايا 

 .العنف
لذلك، فوجود قانون شامل، قانون إطار، قانون خاص 
مبناهضة العنف ضد النساء ضرورة ملحة يضمن احلماية والوقاية 
وعدم اإلفالت من العقاب، ألن هناك العديد من القضايا اليت 

مع -م يتم حفظها إلنكار وعدم وجود إثبات تعرض على احملاك
ال هناك جتارب دول أخرى استطاعت فعال أن تصل  -أن هذه

إىل نتائج معلومة، فكيف ال هتتز ضمائرنا أمام حاالت متعددة 
من القتل من احلاالت األخرية اليت عرفها املغرب لدرجة 

 ...االنتحارات لتزويج فتيات مبغتصبني
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 :  السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، الرد عن 

 .التعقيب يف بعض الثواين
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

السيدة النائبة، أنا أظم صويت لصوتك ألن هذه 
مشاكل كبرية، ولكن ما ينبغي أن نتفق عليه أن هناك القانون 

ا ما ينبغي الرتكيز ولكن هناك ما هو تربية وما هو أخالق وهذ
عليه ألنه مهما كانت القوانني فلن تستطيع أن تكبح مجاح 

 .املعتدين الذين يعتدون على النساء، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
وننتقل إىل قطاع الشباب والرياضة وسؤال حول احلرص على 

ة باجلامعات الرياضية للسيدات والسادة دمقرطة املمارسة التدبريي
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال مشكورا
 :النائب السيد امبارك بوعيدة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
عيش أغلب اجلامعات الرياضية ختبطات واختالالت ت

على مستوى االنضباط إىل القوانني املنظمة هلا، وبالتايل على 
مستوى جودة حكامة مؤسساهتا التداولية وأجهزهتا التدبريية، 
فحيث حرصتم يف برناجمكم احلكومي على مبدأ احلكامة 

مبا الرشيدة وعلى شفافية عمل املؤسسات يف مجيع القطاعات 
     فيها القطاع الرياضي الذي يهم شرائح واسعة من اجملتمع، 
وال سيما شرائح الشباب ويتصل مبنظومة قانونية دولية صارمة، 
فإننا نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن سياسة احلكومة، أوال يف 
جمال مراقبة دمقرطة وشفافية وانتظام اجلموع العامة للجامعات 

جمال اعتماد املقاربة اجلهوية لتدبري هذا  الرياضية، ثانيا يف
 . القطاع؟ شكرا

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

 :السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيدات والسادة النواب األفاضل على االهتمام 
 .وإىل القطاع بصفة خاصة الذي يولونه إىل الرياضة الوطنية

طبعا جوابا على سؤالكم أود التذكري السيد النائب أن 
، بعقد 2992معظم اجلامعات الرياضية قامت خالل سنة 

مجوعها العامة باستثناء طبعا بعض اجلامعات اللي ارتأت 
تأجيلها لألشهر القليلة القادمة، إما بسبب انشغاهلا طبعا 

        الءمتها مع القانون اجلديد مبراجعة األنظمة األساسية مل
أو النشغاهلا بالتحضري يف مشاركات دولية أو قارية، أو لبعض 
املشاكل اليت الزالت تتخبط فيها، ولكن األكيد أن الوزارة 
ستحرص على أن تعقد كل اهليآت الرياضية مجوعها يف أقرب 
اآلجال، ميكن نعطيك الرقم السيد النائب احملرتم أن من أصل 

جامعة اليوم اللي عقدت اجلموع العامة  13جامعة عندنا  34
ديال اجلامعات اللي فيهم جلان  1دياهلا بشكل قانوين، بقى لينا 

مؤقتة نظرا للمشاكل اللي تتعرفها والوزارة اضطرت أهنا تتدخل 
من القانون اجلديد، طبعا لتوفري اجلو  19وتنفذ وتطبق الفصل 

ديد ومكتب جديد ويف املالئم باش يتم انتخاب رئيس ج
ديال اجلامعات أخرى اللي  3ظروف شفافة ودميقراطية، عندنا 

ما متكناتش باش تعقد اجلموع العامة دياهلا وحنا راه بصدد 
 .السهر على ذلك العتبارات خاصة هبا

لكن الشيء األكيد هو أن اجلامعات السيد النائب، 
نأكد  غتكون سنة حامسة وميكن 2992مادام كنعتربو أن سنة 

ليك أن حىت الربيع ما غاديش نقول العريب ولكن املغريب وصل 
للرياضة، وميكن نأكد ليك أن اليوم أن اجلامعات اللي كتجي  
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       كتحتج أمام مقر الوزارة رغبة منها يف التغيري وهذا شيء 
ما ميكن إال نواكبوه، نرافقوه ونصاحبوه، ونأكد ليك أننا لقينا 

إلخوان يف اجلامعات ألن األمر كيتعلق  اإلرادة على مستوى ا
كيما كنقول دائما بوجه مشروك، اآلن يف أكثر من أي وقت 
مضى كاين واحد املصاحبة واملرافقة، وأيضا نقدر نأكد ليك أهنا 

تكون سنة حامسة، ألهنا سنة انتقالية ألن عندنا دابا غادي 
اللي كنوقعوه مع اجلامعات كنكملوه يف  l’avenantواحد 

غادي ندخلو فدفرت  2993-2992، من  2999-2992
حتمالت جديد اللي غادي يكون كيلزم اجلامعات مابني واحد 
اجملموعة ديال  التزامات أخرى أهنا تكون يف املوعد، ورد البال 

راه هو هداك الدور  2993-2992السيد النائب إىل شفيت 
 2993وبالتايل من هنا ل  2993ل  2992األومليب من 

 .معة كلها مطالبة باش تعقد اجلموع العامة دياهلاخص اجلا
فيما يتعلق باجلهوية، الوزارة كتعتمد هاد املقاربة فتدبري 
القطاع، عندنا مندوبيات على املستوى اجلهوي، وكنعملوا 
وكنحاولو أهنم يكونوا حاضرين فالتنشيط جهويا وأيضا كنعملو 

ب بشكل غري مباشر من خالل اجلامعات ومن خالل العص
     اجلهوية اللي كتشرف على تنظيم بطوالت حملية وجهوية، 
وال شك أن ورش اجلهوية اللي حنا مقبلني عليه إن شاء اهلل 
غادي يزيد يف ترسيخ وأيضا فحضور أكثر على املستوى 

 . اجلهوي، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب. انتهى الوقت
 :السيد امبارك بوعيدةالنائب 

شكرا السيد الوزير على جوابكم، حنن نشاطركم الرأي 
السيد الوزير فيما خيص دمقرطة قطاع الرياضة على اعتبار كما 
سبقت اإلشارة إىل ذلك أن هذا القطاع يهم شرائح واسعة من 

كما . اجملتمع من جهة، كما يتصل مبنظومة قانونية دولية صارمة
ج إىل منهجية وسياسة دقيقة واضحة وقابلة أن هذا القطاع حيتا 

. للتطبيق يكون عنواهنا البارز الشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة
مغربنا له طاقات، له إمكانات، له إبداعات يكفي فقط رسم 

 . معامل يف طريقها حنو النجاح والتفوق، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

ل تأهيل البنيات السؤال املوايل حو  ،شكرا السيد النائب
الرياضية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا
 :النائب السيد نور الدين رفيق

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 حياة املغاربة خاصة لدى حتتل الرياضة مكانة مهمة يف

الناشئني منهم والشباب، وقد لعبت دور الشباب ومالعب 
 .األحياء دورا مهما يف تنمية املواهب واكتشاف النجوم

لذا، نتساءل السيد الوزير عن التدابري املتخذة من أجل 
النهوض بالبنيات التحتية الرياضية والفضاءات الشبابية ببالدنا 

روي وبعض املدن اليت تفتقد ملثل هذه اخلاصة بالعامل الق
الفضاءات، كما هو الشأن بالنسبة إلقليم النواصر بالدار 

 .البيضاء وأخص بالذكر القاعة املغطاة؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة

 . شكرا للسيد النائب
من بعد التقييم اللي درنا للمنشآت الرياضية تبني طبعا 

أن فعال وأنا أشاطركم الرأي أن معظم املنشآت الرياضية هي 
أكيد أن العامل القروي طبعا فيه واحد . متمركزة يف قلب اململكة

النوع من احليف أنه ما استفدش بواحد الشكل اللي كيضمن 
ولكن فوق . ياضيةواحد النوع من التوازن فيما خيص املنشآت الر 
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هذا وذاك ماشي هذا اللي مهم، املهم أنه فعال كانت واحد 
التجربة، اآلن األمر كيتعلق بأننا نزيدو نعمموها يف مستوى 

 les villesالعامل القروي أيضا ما يعرف باملدن الكوكبية أو 
satellitaires  . طبعا ما غاديش هنضر ليك على احملدودية   

ماشي هذا هو املهم ألن رغم . الوزارةد اإلمكانيات ديال 
احملدودية فاإلجنازات احلمد هلل كاينة، عالش؟ ألن كندخلو 

. فشراكة مع واحد اجملموعة ديال اجملالس احمللية واجملالس املنتخبة
 .وأيضا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

طبعا إىل رديتوا البال راه مجيع الشراكات اللي كتدار  
أنا كنأكد ليك السيد النائب أن . الس منتخبةكتعقد مع جم

أيادينا مفتوحة حىت الشراكات اللي كانوا توقعوا فعهد الصديق 
أنا كنقول . أو الزميل الوزير السابق فهي كتعرف طريقها لألجرأة

لك إىل كانت أي مجاعة أو أي منطقة، وهدي دعوة للنواب  
من غدا  كاملني اللي كتعرف واحد اخلصاص فأنا مستعد نوقع

اإلشكال اللي كنصطادموا به وهو العقار، . ما كاينش إشكال
عندنا مشكل ديال العقار اللي كنلقاوه مثال نقدر نقول ليك 
فالناظور  مثال عندهم املدينة كتفتقد لواحد امللعب اللي كيعتربوه 
قبل مها، حنا كنعتربوه مسألة حياة أو موت ولكن لقينا مشكل 

إيال  .  حنا كنحلو مشكل فهاد االجتاهاحلمد هلل. ديال العقار
كان املشكل ديال العقار ما مطروحش فأنا كنقول لك أن اليد 

 .ممدودة يف أي حلظة منشيو فهاد التصور
فيما يتعلق بإقليم النواصر اللي تفضلتم بذكره على 
سبيل املثال، فيعد أعتقد من األقاليم اللي كتوفر على عدد رمبا 

 ديالنا ماشي هو هذا بغينا أكثر، ولكن الطموح ال ديالكم وال
مقارنة يعين كاين واحد جمموعة ديال املنشآت الرياضية والشبابية 
سواء منها التابعة للوزارة أو التابعة للقطاع اخلاص، إضافة إىل 
جمموعة من املشاريع اللي متت الربجمة دياهلا وإحداثها فإطار 

  منها  2992و 2999ل  2999شراكة برسم سنوات من 
ما مت اإلجناز ديالو ومنها ما هو يف طور اإلجناز أو الدراسة، 

ولألسف راه الوقت ما كيسمحش يل السيد النائب باش نسرد 
ليك كل هاد املنشآت اللي أكيد أنكم كتعرفوها، لكنين أؤكد 
لكم أننا دائما إن شاء اهلل مستعدون لدراسة كل االقرتاحات 

املنشآت الرياضية سواء بإقليم النواصر  اهلادفة إىل إجناز املزيد من
  .أو غريها، وشكرا السيد النائب

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

 :النائب السيد نور الدين رفيق
شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالكم، بالنسبة 

عدوا على للشراكات السيد الوزير، اجلماعات احمللية كيحاولو يبت
هذه الشركات، ألن املشكل اللي كاين هو أن الوزارة ملي تتاخذ 
هادوك القاعات املغطاة واملالعب كتخلي الناس ديال اجلمعيات 

هذا بالعكس . احمللية كتقلب على الدخل دياهلا باش تسريها
. اجلماعات احمللية  تتبغي تفتحهم باجملان للمواطنني والساكنة

ضاء، الدار البيضاء أكرب مدينة كاينة فاملغرب القاعة د الدار البي
عندها قاعة مغطاة وحيدة وكتفتحها للجمعيات ألداء احلصة 

درهم للحصة ساعة  399ديال اجلمعيات الرياضية كتدير 
هاد الشي يعيق املسرية . درهم للمقابالت الرمسية 799وحدة و

كتفتح باإلضافة إىل أن هاد القاعة  . والنتائج اللي كتبغي الفرق
للسهرات العمومية والسرك ومعرض الدواجن هذا كيخلي الناس 
ما كيستافدوش واجلمعيات من هاد القاعة وكيلجأوا بعض 

كراء القاعات اخلاصة مثال  . احلاالت لكراء قاعات خاصة
هذا كيأثر . درهم باش جيري مقابلة 2999كتوصل حىت ل 

خاصة بأن سلبا على هاد السري العادي ديال هاد اجلمعيات، و 
 .الضائقة املالية اللي كتعرفها هاد اجلمعيات، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 شكرا، هل لديكم تعقيب السيد الوزير؟  

 
 :السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
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غري اهلل خيليك بالنسبة للتكلفة أو املسامهة فيما خيص 
اجلماعات  أنا ما عنديش إشكال إيال كانوا. القاعات الرياضية

يقدروا يعاونونا فهاد االجتاه، حنا غادي نلغيوها، ولكن راه 
خصنا الصيانة ديال هاد املنشآت الرياضية وحنا ما عندناش 

لذلك راه حىت ديك . إمكانيات باش نقوموا هباد العملية
 399ها أنت قليت دابا  ما بني . املشاركة دياهلم راها رمزية

راه  2999درهم و  399  درهم يعين ما بني 2999درهم و 
إيال كنتم السيد النائب وهذه دعوة إيال  . كتبقى مشاركة رمزية

كانوا حىت اجلماعات يقدروا يعاونونا فهاد الصيانة راه ما كاينش 
. إشكال، ولكن كيبقى، األهم هو احلفاظ على هاد املنشآت

 .شكرا السيد النائب....طبعا الفرق احمللية 
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن مسامهتكم 
وننتقل إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين . يف هذه اجللسة

والسؤال حول عدم احرتام املقاوالت املناولة ملقتضيات قانون 
الشغل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :نائب السيد سعد حازمال

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

تتنامى ظاهرة شركات املناولة اليت تقدم خدمات لفائدة 
اإلدارات العمومية والشركات اخلاصة، إال أن الدفاتر املنجزة بني 
هذه الشركات وهاذ اإلدارات العمومية ال تتضمن الشروط 

د األدىن لألجر والتصريح املفروضة قانونيا، من قبيل احرتام احل
باألجري لدى صندوق الضمان االجتماعي، وحيث أن اللجوء 
هلذا النوع من املقاوالت يؤدي إىل هضم احلقوق االجتماعية 
للشغيلة ويشجع املقاوالت نفسها على الرتاجع على االلتزامات 

بني  كما ينتج منافسة غري متكافئة ما دياهلا االجتماعية،

حترتم االلتزامات  طنة واملقاوالت اليت الالت املوااملقاو 
 . االجتماعية

هلذا، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اللي ناويني 
 . تتخذوها باش حتلوا هاذ املشكل هذا؟  وشكرا

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

 :مهنيالسيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين ال
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أظن بأن اجلواب على السؤال الذي تفضلتم بطرحه 
أريد أن أذكر أن املهام ديال وزارة التشغيل والتكوين املهين اللي 
أناط هبا املشرع هو السهر على تطبيق املقتضيات ديال القانون، 

مسؤولياتنا، اللي نبغي نقول  فالسؤال اللي طرحتم هو يف حمض 
كذلك أن القانون كيسمح بوجود هاذ النوع ديال النشاط ديال 
الشركات ديال املناولة، وهنا تنبغي نذكر بأن تشتغل مع القطاع 

 .العام ومع القطاع اخلاص
بالنسبة للقطاع العام خذينا إجراء واقرتحنا على السيد 

ا ميكنش للقطاع رئيس احلكومة دورية وهو من اآلن فصاعدا م
العام وال اإلدارة العمومية تشتغل مع شركات ديال املناولة اليت ال 

 .حترتم القانون، وال تراعي القانون
ونفس العملية غادي نعملوها مع القطاع اخلاص اللي 
غاديني يف إطار اإلجراءات اللي غناخذو غادي يكون عليه أنه 

كيشتغل معه   يديل بتصريح حول من يشتغل معه ويف أي إطار
باش ميكنا نراقبوا التطبيق ديال القانون، ما ميكناش نعملو قانون 
          ديال املناولة اللي تيهضم احلقوق ديال الشغيلة واللي 
ما تيحرتمش املقتضيات ديال القانون االجتماعي غادي منشيو 

 .فهاذ املسلك وفهاذ الطريق بكل إصرار، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 را السيد الوزير، تعقيب السيد النائب؟ شك
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 :النائب السيد محمد يتيم
شكرا السيد الوزير على املعطى األخري اللي جبتو أنكم 
اليوم تتبشرونا بواحد االلتزام ديال احلكومة أهنا أخذت على 
        نفسها عهدا أال تتعامل مع الشركات ديال املناولة اللي 

الشغل، ولكن كنتمناو السيد ما تتحرتمش املقتضيات ديال 
الوزير أنه الوزارة ديالكم تقوم بالدور دياهلا الالزم فيما يتعلق 
بإخراج خص هاذ الشركات اللي هي حىت يف القطاع اخلاص 
اللي ما تتحتارمش يعين االلتزامات دياهلا االجتماعية، تيخصكم 
تاخذو يف حقها مجيع اإلجراءات اللي هي مقررة يف مدونة 

بطبيعة احلال هنار وضعنا املدونة مجيعا املشرع كان عندو  الشغل،
واحد املقصد فيما يتعلق باللجوء هلاذ القضية ديال العقد 
الباطن، األساس هو أنه الشركات كتفوت املهام اللي ماشي 
أصلية لواحد الشركات أخرى اللي هي كتقن هاديك املهام باش  

تيكون التشغيل كتكون اجلودة وباش تتكون املردودية وباش 
أكثر، لألسف الشديد بدينا كنلقاو بأن هذه وال العقد الباطن 
هو وسيلة للتملص من االلتزامات االجتماعية، ولألسف 
الشديد مكانش رقابة عن عقود هاذ القضية ديال دفاتر 
التحمالت لألسف الشديد كيخصها واحد املتابعة باش فعال 

للشروط اللي كتذكرها  نشوفو أوال واش دفاتر التحمالت كتويف
املدونة ديال الشغل، مث ثانيا خصنا نراقبوه، هنا تتجي املسؤولية 
ديالكم السيد الوزير واملسؤولية ديال مفتشية الشغل باش تراقب 

،ألنه يف حقيقة األمر هاذ النوع من التشغيل هو واحد ...هذا 
 واالستعباد اجلديد لألسف الشديد، راه كايننيالسخرة النوع من 

وال  " الكار"ناس اللي شغالني كنتلقاوهم اآلن عند الدخلة ديال 
كنلقاوهم فواحد اجملموعة ديال الشركات بعض املرات يف 
مؤسسات عمومية، لألسف الشديد هؤالء الناس ما كيتوفروش 
على احلد األدىن ديال الكرامة ديال ما يسمى هبذاك العمل 

 .الالئق

متكم أن تضعوا إذن ال بد من أن ندع يف عهد حكو 
حدا هلذا الشكل من أشكال إهانة اإلنسان واستعباد اإلنسان 
والعمل الغري الالئق نتمناو أنه هاذ املقتضى كما أنه غادي تلتزم 
به احلكومة يعين تفعلوه أنتما يف العالقة مع الشركات ديال 

 . القطاع اخلاص
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .لى التعقيب السيد الوزيرانتهى الوقت السيد النائب، الرد ع
 :السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني

يف نفس االجتاه اللي مشى ليه السيد النائب احملرتم، 
أظن بأنه من دون شك على أن املسؤولية ديال  الوزارة قائمة 
وعليها أن هتيئ نفسها وتوصل للمستوى باش تقوم بدورها  

لى أننا هناك جمال للتعاون ما بني كامل، ولكن من دون شك ع
النقابات وما بني اإلدارة وما بني كل الفاعلني االقتصاديني 
واالجتماعيني، خصنا هاذ دولة غري القانون يف اجملال 
االجتماعي خصنا حندد هلا اجملال وحناولو نتغلبو عليها، وتيظهر 

 .يل هاذي عملية اللي مسؤوليتنا مجيعا، شكرا
 : لجلسةالسيدة رئيسة ا

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول ملفات 
ضحايا حوادث الشغل واألمراض املهنية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا
 :النائب السيد المختار راشيدي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدان الوزيران،
 ة النواب المحترمون،السيدات والساد

من املؤكد أن قسم حوادث الشغل اللي هو مرفق من 
مرافق الدولة املسرية بصفة مستقلة سيحدث يف منتصف السنة 
املقبلة، هاذ املرفق اللي هي إدارة صناديق العمل السيد الوزير 
تراكمت فيها واحد امللفات كبرية حلد اآلن مازال ما تسواتش 
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العوامل، منها مركزة هاذ اإلدارة وعدم  وهاذي راجعة جملموعة د
فتح مراكز جهوية، منها تعقيدات العالقة بني هاذ اإلدارة وبني 
اإلدارات التأمني واخلزينة العامة واحملاكم، منها كذلك عدم رقمنة 
ملفات الضحايا، وبالتايل ما تتمش تسوية امللفات بطريقة 

يف  29زيادة انتاع أوتوماتيكية كالزيادة يف اإليراد مثال ذيك ال
املائة اللي أقرها احلوار االجتماعي وصادقت عليها احلكومة 

، نعرف بلي أن هاذ 2993السابقة بأثر رجعي ابتداء من سنة 
 .اإلدارة غادي تكلف إدارة جديدة بتدبري هاذ امللفات

فهاذ اإلطار، فهاذ املرحلة الفاصلة بني حذف هاذ 
ما هي اإلجراءات اليت تعتزمون اإلدارة وتسليم اإلدارة اجلديدة، 

 .القيام هبا من أجل تسوية هاذ امللفات ؟ وشكرا السيد الوزير
 :  السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
 :السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب،

السؤال اللي تفضل بتقدميه اإلخوان يف اجلواب على 
الفريق االشرتاكي، أريد أن أخربكم بأن احنا يف بداية الورش 
ديال إصالح نظام احلماية االجتماعية، وهاذ الورش داخل يف 
إطار السياسة االجتماعية للحكومة اللي يرمي إىل تطوير هاذ 

 .القطاع
يف هذا اإلطار، تتطلع صناديق العمل باعتبارها 
املؤسسة الوحيدة اليت تقوم بتعويض ضحايا حوادث الشغل 
واألمراض املهنية وذويهم بأدوار رئيسية يف جمال معاجلة حوادث 
الشغل واألمراض املهنية، وجتدر اإلشارة إىل أن إحداث مصلحة 

مكلفة بالتسيري  SEGMAالدولة املسرية بطريقة مستقلة 
تقاليا مت اختاذه اإلداري لصناديق العمل كان حال مؤقتا وان

للضرورة يف انتظار التوصل إىل إصالح شامل لإلطار القانوين 
ويف إطار . واملؤسسايت هلذه الصناديق باتفاق مع وزارة املالية

جتاوز الطابع املمركز إلدارة صناديق العمل قامت هذه األخرية 
اليت يتلخص " اإلدارة املتحركة"باعتماد برنامج أطلق عليه اسم 

ل فريق عمل يتكون من أطر وأعوان الصناديق إىل املناطق يف تنقي
النائية اليت يتواجد هبا عدد كبري من الضحايا، وذلك هبدف 
مساعدهتم وإرشادهم وتنويرهم حول حقوقهم وكيفية االستفادة 

 .منها
أما فيما خيص العالقة بني إدارة صناديق العمل 

من ذلك وشركائها فليس هناك أي تعقيدات، بل على العكس 
دأبت إدارة صناديق العمل يف هذا اإلطار إىل تطوير آليات 
وسائل العمل املشرتك فيما بينها باستعمال الوسائل املتطورة،  
كالتبادل اإللكرتوين للمعلومات والوثائق، كما أن أسلوب 
التعاون مع اخلزينة العامة خيضع ملنطق التشاور والتنسيق 

 .املستمر
ومايت، إدارة صناديق العمل  فيما خيص النظام املعل

قد قطعت مراحل جد متقدمة،  2999كانت إىل غاية أكتوبر 
 .ولكن مع األسف علقت نظرا للقرار الذي اختذ

وعلى هاد األساس، اآلن جتدر اإلشارة إىل غاية األجل 
احملدد يف القانون املايل اللي هو يوليوز، القانون املايل احلايل هو 

لى تفعيل املقتضيات اليت جاء هبا ،  سنعمل ع2991يوليوز 
القانون املذكور، كما أطمأن السيدات السادة النواب حرص 
احلكومة وحرصي الشخصي على احلفاظ على حقوق ضحايا 
حوادث الشغل واألمراض املهنية، وكذا العاملني هبذه الصناديق 
وضماهنا كاملة أثناء إجناز عملية حذف هذه املصلحة، وهادي 

 .معقدة عملية نسبيا
أما خبصوص عملية معاجلة ملفات ضحايا حوادث 
الشغل واألمراض املهنية وصل عدد امللفات املصفاة حاليا واليت 

ألف  43تصرف ألصحاهبا تعويضات بصفة منتظمة حوايل 
أشهر األوىل من  4ملف برسم  4773ملف، منهم  732و

هذه السنة، ونتمىن باش تكون مناسبة للسادة النواب الذين 
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رغبون يف ذلك باش ميشيو يزوروا هاد املراكز ويشوفوا واقع ي
 .احلال يف هاته الصناديق ديال العمل، وشكرا

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

 :النائب السيد المختار راشيدي
شكرا السيد الوزير، غري حنا نأكدو للسيد الوزير بلي 

لوكية ومازال ما تسواتش، نعطي مثال أن امللفات اآلن هي مب
شكون اللي استفاد منها، مازال حلد % 29بسيط، الزيادة نتاع 

اآلن ما استافدش وما تعممتش على اجلميع، إيال هاد الشي 
داخل يف إطار احلماية االجتماعية بلي أن الدولة كتقوم بزيادة 

حد يف اإليراد كلما كتشوف أن هناك ارتفاع يف األسعار راه وا
العدد كثري من هاد الضحايا اللي هم ضحايا حوادث الشغل 

% 29واألمراض املهنية مازال ما استافدوش من الزيادة نتاع 
اللي قررها احلوار االجتماعي، واللي قال بلي أن غادي يستافدوا 

 . ألف ضحية 999منها 
كذلك هاد سياسة القرب والقافالت املتنقلة أنا 

ايا حوادث حكرب امللفات متاع ضأعطيكم مثال فني كاين أ
الشغل واألمراض املهنية اللي هي جرادة، جرادة هي منبع متاع 

          تريتات فات، وتقامت جوج ديال الزيارات،هاد املل
عرف شحال من ملفات حلد اآلن حىت ملف متحل، بالتايل انم

هناك إشكالية يف طلب دفرت الزيادة يف اإليراد، يف تفاقم املرض، 
حتويل اإليراد يف الوقيتة اللي هداك الضحية حىت هو   يف

كيموت، وتراكمت هاد امللفات وملا تراكمت هاد امللفات 
 .بدات تنتعش الزبونية واحملسوبية واالرتشاء، شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد النائب السؤال املوايل عن السياسة 

ل الشباب للسيدات والسادة احلكومية املتبعة يف جمال تشغي
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال مشكورا

 :السيد النائب محمد المهدي بنسعيد
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
   كذلك السالم على شباب املغرب اللي كيتابع بقوة 

األوىل وكيتابع العمل ديال النواب وديال ما جرى يف الغرفة 
احلكومة وواحد الشرحية اللي معانا اليوم اللي جات باش تشوف 

 .هاد العمل كيف كيكون
           سؤالنا السيد الوزير هو عن السياسة املتبعة 

 .وشكرا. أو إسرتاتيجية العمل يف جمال تشغيل الشباب
 :لتكوين المهنيالسيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل وا

 شكرا السيد النائب المحترم،
السيدة الرئيسة أظن بأن هاد املسألة هادي املتعلقة 
بتشغيل الشباب هذا مشكل كبري بالنسبة لبالدنا ومشكل كبري 
لألسف على املستوى الدويل، أظن خبصوص رؤية احلكومة 
وخططها على املدى القريب لتشغيل الشباب فإهنا تنفيذ 

نامج الذي قدم أمام الربملان والذي نال موافقتكم، مقتضيات الرب 
دقائق ماشي كافية باش نبسطها ولكن  1عندنا إسرتاتيجية، 

 :غادي نعطي معطيات األساسية
التأهيل بواسطة التعليم والتكوين، تيظهر يل هذا : أوال

أساسي، الرفع من جودة التأهيل والتكوين املهين وجعل مطابق 
 اجيات السوق؛حلاجيات االقتصاد، ح

   إرساء إسرتاتيجية جديدة فيما خيص التكوين املهين، وحنا
 كنشتاغلو على هاد امللف؛

  متتني التكوين بالتدرج والتمرس املهين باعتباره مكون
 أساسي؛

 خلق جسور ما بني التعليم والتكوين. 
يف اإلسرتاتيجية هو تقوية نظام الوساطة  العنصر الثاني

عام اللي تيهم طرف من الشباب يف التشغيل، هناك قطاع 
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املتعلمني وما تيهمش طرف آخر واللي خاص يهمهم، وكذلك 
 .قطاع خاص

هو مواصلة احلكومة تنفيذ الربامج  التوجه الثالث
اإلرادية إلنعاش التشغيل مع وضع السبل الكفيلة بتطويرها، 

برامج تيشتاغلو، اآلن خصنا نعملو عملية التقييم  1عندنا 
تفقنا، وعندنا برناجمني جديدين كيهم بالنسبة دياهلم كما ا

ألف شاب،  29كيهم   2992للربنامج ديال التأهيل مثال 
ألف شاب من  274برنامج إدماج تيمشي لألساس ل 

شاب،  3999وبرنامج مقاوليت اللي تيهم  2993إىل  2992
 .مث نسعى إىل دمج القطاع الغري املهيكل

ال التشغيل وضع آليات فعالة للرصد يف جم: رابعا
والتكوين وهاد اآللية اآلن معندناش مكنعرفوش بالضبط كيفاش 
األمور كتطور وخصنا نشتاغلو على هاد الرصد ألنه هو اللي 

 .غادي يعطينا اإلضاءة باش تكون السياسات العمومية
جيب التذكري أن معاجلة إشكالية  وفي األخير، 

رية النمو االقتصادي التشغيل تبقى أوال وأخريا رهينة بالرفع من وت
وحبجم االستثمارات الوطنية واألجنبية، والرفع من تنافسية 
النسيج االقتصادي، وخلق مناخ سليم لألعمال واالستثمار، 
وحتسني احلكامة وحتسني التحفيزات املالئمة، سن إصالحات 
هيكلية، يعين كل اإلطار املاكروا اقتصادي، كل اإلطار 

يشجع على هاد السياسة ديال اجتماعي اللي خصو يواكب و 
 .التشغيل ديال الشباب، شكرا

 : السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد محمد المهدي بنسعيد

تبني لينا اليوم  السيد الوزير بأن هاد احلكومة 
معندهاش إسرتاتيجية أو رؤية سياسية لتشغيل الشباب، 

طيات  اللي تنظن أنت عارفهم  السيد ونعطيك بعض املع
من الشباب هم عاطلون، يعين ثلث الشباب  %19الوزير، 

مقصيني من الشغل، والشغل اليوم كيما كتعرف  السيد الوزير 
هو حق دستوري، األرقام الرمسية كتقول بأن هناك مليون عاطل 

من هاد العاطلني  %21منهم شباب،  %39يف هاد املليون 
لعامل القروي السيد الرئيس، حجم السكان شباب هم من ا
مليون  99عام وأكثر السيد الوزير هو  94النشيطني البالغني 

، ويف نفس 2992ألف شخص يف الفصل األول عن  323و
ألف منصب شغل يف  13الوقت حجم التشغيل مت إحداث 

االقتصاد املغريب بشكل عام، ولكن هاد الرقم ماشي رقم 
ألف منصب شغل  922مت تفعيل صحيح ألن يف احلقيقة 

ألف منصب شغل يف واحد الوقت اللي حنا  23وخسرنا 
ألف منصب شغل وبغينا  السيد  23خصنا نزيدوا املناصب ف

الوزير  تفسر لنا كيفاش يف هاد الوقت حنايا كنخسروا هاد 
 .املناصب

   كذلك  السيد الوزير فاش كنهضروا على إسرتاتيجية 
ا على اليوم وعلى غدا ،كيفما كتعرف  أو رؤية سياسية كنهضرو 

السيد الوزير اليوم حاليا حنايا كنكونو يف الكليات شباب 
وشابات اللي غيوليو مؤطرين  غدا، ألن كاين بعض الدبلومات 
وبعض التكوينات اللي مبقاوش صاحلني ومكيلقاوش اخلدمة يف 
سوق العمل، هذا كيبني لينا السيد الوزير بأن مكاينش يف 

قة واحد التنسيق يف هاد احلكومة، ألن الدور ديالكم هو احلقي
باش تقول للسي الداودي مثال راه هاد الدبلومات راه مبقاوش 
صادقني راه كيخصنا نلقاو حل أو خصنا نقصوا من املتخرجني 

 .من هاد الدبلومات
كذلك السيد الوزير فاش كنهضروا على الشباب وعلى   

ملعطلني اللي احلكومة البطالة منقدروش منهضروش على ا
  السابقة واعداهتم بالتشغيل املباشر واخا حنا ممتافقينش معهم 
أو ميكن لنا نتافقوا معهم كان واحد اإلشكال، وكيجي اليوم 
رئيس احلكومة تيقول ليهم ماغاديش خندمكم، ولكن رئيس 
احلكومة يف نفس الوقت كيقول أنا مملتازمش بالقرارات ديال 
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واخا، ويف نفس الوقت كيقول لينا يف القضية  احلكومة السابقة
أنا غنخدم أنا معندي مندير احلكومة السابقة " كرييتس"ديال 

هي اللي سينات معاه وأنا غري كنطبق داك الشي ديال احلكومة 
السابقة، يعين كاينة سياسة مع كرييتس عالش اهلل وأعلم وكاينة 

 ...واحد السياسة مع الناس مع الشباب
 :يس الجلسة السيد رئ

يف التسيري السيدة ...السيد النائب احملرتم انتهى الوقت،
 .النائبة تفضلي السيدة النائبة

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة فاطنة الكحيل 
السيدة الرئيسة هاد القبة خصنا حنافظو على احلرمة 

ديال  99دياهلا إيال بغيت الناس جييو يصفقوا علي رانا جنيب 
اوة، هاد القبة خاصة بالنائبات والنواب فيما الكريان من عرب

 .خيص التعقيب والتصفيق، شكرا السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضل
 :السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني

بسرعة أظن بأن املشكل معقد ماشي ساهل، اآلن 
مليون  299مليون،  299اطلني يف العامل عدد الشبان الع

شاب عاطل يف العامل يف البلدان املتقدمة أساسا، إذن هذا 
ماشي مشكل ساهل، مث ماشي هباد السهولة ميكنا نقولو للناس 
اللي يقراو يف اجلامعة معندكم متديروا فيها، تيظهر يل ميكن لينا 

 .نتناقشو ولكن هبدوء
 :السيدة رئيسة الجلسة 

لسيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة شكرا ا
وننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، السؤال املوايل 
حول بناء السدود للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد النواب واضعي 

 .السؤال مشكورا
 :النائب السيد محمد صبحي

 كرا السيدة الرئيسة، ش
 السادة الوزراء ،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
وجعلنا من الماء كل شيء  ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

، السيد الوزير احملرتم لعبت السدود دورا هاما يف مواجهة ﴾حي
خملفات اجلفاف والتخفيف من اآلثار السلبية، األمر الذي 

ة منها واملتوسطة الكفيلة مبسايرة يقتضي تعميم السدود الكبري 
متطلبات املياه يف احلياة اليومية للمواطنني والفالحة وتربية 

 .املاشية وغريها من احلاجيات الضرورية
ويف هذا اإلطار، مت القيام بدراسة إلجناز سد تاملست 
على واد تانسيفت جبماعة ملخاليف إقليم الصويرة منذ مدة 

مليون تدرهم،  149راسة مبلغ طويلة، وقد خصص هلذه الد
مليون مرت مكعب مما  999ومن مزايا هاد السد مجع أكثر من 

يوفر املاء الصاحل للشرب والسقي واحلد من الفيضانات، فلماذا 
هذا التأخري السيد الوزير يف إنتاج هذا املشروع اهلام، ما هي 
أسباب ذلك ومىت سيتم الشروع يف إجناز هاد السد الذي طاملا 

تظرته الساكنة يف إخراجه إىل حيز الوجود؟ وشكرا السيد ان
 .الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .شكرا، جواب السيد الوزير

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيد النائب المحترم، 

شكرا على السؤال القيم واملهم، سياسة السدود اليت 
هنجها املغرب وراكم تعرفوا بدات هاد السياسة بوترية سريعة منذ 
الستينات، وهادي فرصة باش نرجعوا للسياسة الرشيدة اللي  
كانت ديال صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين رمحه اهلل، وهاد 
السياسة معرتف هبا على الصعيد الدويل و تتجعل املغرب من يف 

ه السطحية، واليوم عندنا تقريبا السياسات السدود وتعبئة امليا
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سد صغري وحبرية  999سد كبري اللي جنزناه وأكثر من 919
مليار مرت مكعب،  97.4تلية وبطاقة استيعابية إمجالية تفوق 

     وهذا اللي مكننا من توفري املاء ملختلف احلاجيات الوطنية 
وال حاجيات الساكنة وال احلاجيات الصناعية وال الفالحية، 

لك السدود تيلعبو واحد الدور مهم للحفاظ ومحاية وكذ
املواطنني وممتلكاهتم من خماطر الفيضانات، وحنن اآلن تنواصلو 

سدا   93بوترية سريعة إجناز السدود واآلن عندنا يف طور اإلجناز 
سدا صغري ومن املتوقع أن يتم الشروع يف هاد  11كبريا و 

يدة، واحد يف ناحية سدود كربى جد 1السنة إن شاء اهلل إجناز 
واهلدف  .سدود صغرية 3يف ناحية تازة، وكذلك  2طنجة و

يعين يف أفق اإلسرتاتيجية  2919و  2993ديالنا هو ما بني 
سد كبري وهاد السدود البناء دياهلم  39الوطنية للماء بناء تقريبا 

تيوقع بعد دراسة دقيقة من الناحية التقنية ومن الناحية 
من الناحية ديال التأثري على البيئة ويف إطار االقتصادية، كذلك 

تشاركي، يف إطار خمططات مديرية جهوية، ويف إطار تشاركي 
  .مع مجيع الفاعلني اجلهويني

وفيما خيص إقليم الصويرة، كاين عدة سدود اللي أجنزنا منهم 
سد سيدي حممد بن سليمان اجلزويل، أما بالنسبة لسد تاملست 

االستكشافات اجليولوجية الذي مت مبنطقة سيدي العروسي 
إجنازها بينت عدم صالحية إجناز هاذ السد ألن الطبقة املكونة 

 .ألساس السد تتصف بوجود تشققات وجتوفات كبرية، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد محمد صبحي

يحات املهمة، مّلي شكرا السيد الوزير على هاذ التوض
قليت سياسة السدود اللي كان الطرح ديال امللك الراحل احلسن 

ما : "الثاين اهلل يرمحه، بغيت نذكركم بواحد املقولة قاهلا قال 
وسياسة السدود ديال " بغيتش شي قطرة ديال املاء متشي للبحر

املرحوم هي اللي خالتنا وخالت األسواق املغربية رغم اجلفاف 

باخلريات الفالحية، وهلذا السيد الوزير إيال كان عندكم مملوءة 
شي مشكل تقين راه كاين أماكن أخرى ميكن تعمقوا فيها 
الدراسات ديالكم، ألن إنشاء هاذ السد السيد الوزير يف اإلقليم 
ستعرف املنطقة هنضة اقتصادية مهمة، ألن فيه ضيعات فالحية 

اصب شغل واحلد من ومجعيات تربية املواشي مما سيخلف لنا من
هجرة القروية، ألن هاذ الشباب القروي السيد الوزير كيعيش 
يعين ماشي هو اجليل القدمي يعين إيال مكانش متوفرة ليه ظروف 
الشغل وظروف املعيشة ديالو راه ما يبقاش لينا غيطرا لينا حبال 

يف املائة  4شي دول أوروبية اللي النسبة ديال الساكنة القروية 
 .الت هاذ الشي راه خطري، وشكرا السيد الوزيراللي و 

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

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
أنا متفق معك، السياسة ديالنا اهلدف دياهلا هو ما 

نه املوارد املائية نديرة متشيش قطرة  ديال  املاء للبحر يعين أل
جدا وتيخص واحد التدبري حكيم باش ميكن لنا نوفرو يعين 

 .املوارد املائية للتقدم يعين البشري واالقتصادي والفالحي لبالدنا
بالنسبة للناحية اللي تكلمتم عليها، اآلن املديرية  

التقنية هي يف طور إجناز دراسة تكميلية باش نوجدو إن شاء 
 . املوقع جديد هلاذ السداهلل واحد 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن الربنامج الوطين 
لتطهري السائل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :النائب السيد بلعيد اعلوالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، من أجل ضمان حق العيش يف بيئة 
سليمة وصحية نص الربنامج احلكومي على أن متنح احلكومة 
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عناية خاصة لتنفيذ وتعميم برامج تطهري السائل والصلب 
ومقاومة تلوث اهلواء، وعلى أن تسعى احلكومة إىل تعميم 

 .اه العادمة وتطهري السائلوتسريع وترية جمال إعادة استعمال املي
هلذا، نسائلكم السيد الوزير احملرتم ما هي اخلطوط  

العريضة للربنامج الوطين لتطهري السائل وجدولته زمنية ؟ ما هي 
، شكرا 2991 - 2992املراكز واملدن اليت برجمت لسنيت 

 .السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .رشكرا السيد النائب، جواب السيد الوزي
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد النائب،

أوال بعض املعطيات كميات املياه العادمة باملناطق 
مليون مرت  749احلضرية والشبة احلضرية باملغرب تقدر ب 

يف املائة يف األوساط  39مكعب ويقذف منها ما يناهز 
بدون معاجلة وهذا مشكل مهم، وهاذ املشكل هو اللي  الطبيعية

جعلنا يعين نراجعو السياسة أو اإلسرتاتيجية الوطنية أو املخطط 
الوطين لتدبري أو ملعاجلة املياه وتدبري الصرف الصحي، وهاذ 

 :الربنامج عندو أهداف طموحة جدا، ومن ضمن هاذ األهداف
ائل إىل الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهري الس -

، مث مائة باملائة إن شاء اهلل يف أفق 2993يف املائة يف أفق  74
، هذا بالنسبة للمراكز احلضرية والشبه احلضرية، كاين 2919

مركز اللي احنا يعين تنخدمو عليهم واللي هو اهلدف  119
 ؛2919ديالنا باش ننتهيوهم يف أفق 

ادمة من مث الرفع من نسبة املعاجلة الثالثية للمياه الع -
 ؛جل استعماهلا أو إعادة استعماهلاأ

ومث التقليص من نسبة التلوث الناجم عن املياه  -
، ومث مائة يف املائة إن شاء اهلل 2993يف املائة يف  39العادمة 

 .2919يف 

وهاذ الربنامج جد طموح كي قلت يعين الكلفة ديالو 
ن مليار درهم، إذ 49هي  2929إىل  2994اإلمجالية ما بني 

هذا برنامج مهم جدا وفهاذ الربنامج وزارة الطاقة واملعادن واملاء 
 2992والبيئة تشارك يف إطار الربنامج الوطين ب مثال يف 

كاين كذلك مشاركة وزارة  مليون درهم، 399شاركنا ب
الداخلية بنفس املبلغ والباقي تيجيبوه اجلهة واجلماعات احمللية يف  

 .لكل استثمارات يف تطهري السائ
ويف هذا اإلطار، خصكم تعرفوا بأنه يف اجملال احلضري 

عندنا عدة مراكز يف اجملال احلضري واجملال القروي  2992يف 
مازال ما قررنا، غادي  2991أو الشبه احلضري، ولكن ف 

نقررو يف آخر السنة إن شاء اهلل، يعين املدن أو املراكز اللي 
 .غادي نشتغل فيهم

أنه نرفعو كل سنة القدرة ديال  وأخريا عندنا اهلدف هو
الدعم اللي تندعمو هبا اجلماعات احمللية باش نصل إن شاء اهلل 

 2919مليون درهم غنوصلوا إن شاء اهلل يف أفق  399عندنا 
 .ميكن غنوصلو ملليار درهم يف السنة

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

 :سي فهريالنائب السيد عمر فا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

 األخوات واإلخوان النائبات والنواب المحترمين،
حقيقة نسجل اجملهود احملمود الذي أوصل املغرب حلد 
اآلن حلل الربع ديال املشاكل فهاذ اجملال احليوي كيف ذكر 

فريق العدالة والتنمية  السيد الوزير، ونظرا لألمهية ديال املوضوع
قد مت بإجناز وتنظيم يوم دراسي حول هاذ املوضوع اللي كانوا 
فيه اخلرباء والفاعلني واإلدارة واملمولني، كانت فرصة باش خنرجو 
بواحد اجملموعة ديال اخلالصات من أمهها الضرورة ديال 
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التحديث والتسريع ديال اجلوانب القانونية املتعلقة باجملال 
ص األمور املستحدثة فيه حبال إعادة استعمال املياه، باخلصو 

حبال القضية ديال األوحال، يعين ال يعقل أن احملطة اللي 
غتكون رائدة حبال احملطة ديال مدينة فاس واألوحال دياهلا مازال  
من الناحية القانونية ما عرفناشي شنو هو اللي غيمكن يتدار 

 2919ديال إجناز املشاريع  هبا، القضايا ديال التسريع والتوسيع
السيد الوزير راه أفق شوية بعيد بالنسبة للعامل احلضري فما 
أدراك ما يتعلق بالعامل القروي اللي مازال ما عندناشي واحد 
السقف زمين، القضية ديال الضمان ديال االستمرارية د املشاريع 
املنجزة حىت هو من التحديات اليت نرجو أن نتعاون على حلها، 
القضية ديال تدقيق احللول التقنية ألنه هذا جمال تقين اللي نرجو 
أنه يتم االستعانة بالكفاءات املغربية حلل املشاكل احلقيقية اللي  
كاينة من الناحية التقنية، القضية ديال التقييم ديال األبعاد 
املختلفة التدبري املفوض يف جمال اجلانب الوطين واجلانب 

نا من كل هذا، القضية ديال حل املشاكل األجنيب وشنو استفد
العالقة وفهاذ الشي  كاين واحد اجملموعة د املشاكل متعلقة 
بالعقار، حبيث أنه مدن حبال اخلميسات، حبال تيفلت، حبال 
خنيفرة، حبال تاونات، حبال زاكورة عندها مشاكل، التمويل  
كاين وكلشي كاين إال أنه العقار ما موفرش، استكمال بعض 

لفات حقيقة من العيب أن كلشي يكون واجد وغري الدراسة امل
ديال التأثري على البيئة حبال يف مدينة وزان تبقى األمور مازال 
املشكل قائم، القضية ديال املعاجلة التكميلية واللي خصها 

نو هو اإلطار تكمل بالقوانني والنصوص ويتعرف  كل واحد ش
  .ديال املسؤولية فيه

 . وزير، شكرا السيدة الرئيسةوشكرا السيد ال
 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
كرا الســــــــيد النائــــــــب، التعقيــــــــب الســــــــيد الــــــــوزير يف شــــــــ

 .السيد الوزير ،الثواين بعض

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
شكرا السيد النائب وباخلربة ديالو يف هاد امليدان ألن 

ه على اللي قال ولكن اآلن عندنا هو رجل امليدان، أنا متفق مع
ختمينات باش نصارعو وترية إجناز هاد املشاريع وهذا غادي 
يطلب منا ميزانية إضافية وتنخمموا باش يكون واحد الصندوق 
اللي هو خمصص هلاد الربنامج بالتموين ديالو خمصص كذلك، 

 .وميكن لنا خندمو مجيع مع الربملان يف إجناز هاد الصندوق 
 :رئيسة الجلسةالسيدة 

شكرا السيد الوزير، ننتقل إىل سؤال آين عن السياسة 
املائية ببالدنا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد وضعي السؤال مشكورا
 :النائب السيد حماد آيت باها

 شكرا السيدة الرئيسة،
دي طرح هذا السؤال يف احلقيقة السيدة الرئيسة كان بو 

باألمازيغية، لكن نزوال عند رغبة رئاسة وأعضاء الفريق سيتم 
تأجيل األمازيغية إىل أجل قريب، ولكن من هنا نسائل احلكومة 
وعدتنا باش جتيب قانون تنظيمي، إىل حدود اليوم رآه باقي 
مدارت والو، راه بغينا احلكومة تتحمل مسؤوليتها، راه إيال كان 

للي غادي تسبق يف التنزيه السليم للدستور فهي شي مؤسسة ا
 . املؤسسة يف احلكومة واملؤسسة الربملانية

السيد الوزير يعترب املاء مادة حيوية وأساس العيش 
الكرمي للساكنة، ونظرا ملا تعانيه املناطق النائية وساكنة العامل 
القروي، خاصة النقص احلاد من املاء الصاحل للشرب وحنن يف 

لصيف ومقبل على دخول شهر رمضان األبرك، نسائلكم فصل ا
 .السيد الوزير حول السياسة املائية ببالدنا؟ وشكرا 

 
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
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 شكرا السيدة الريسة،
 حترم،شكرا السيد النائب الم

أوال بعض املعطيات بالنسبة للسياسة املائية الوطنية، 
مليار مرت مكعب يف السنة  22املوارد املائية باملغرب تقدر ب

مرت  799مليار جوفية، أي ما يعادل  3مليار سطحية و 93و
  9139مكعب للشخص وللسنة، غري للتذكري يف الستينات يف 

يف مرت مكعب للشخص وللسنة،  2499كانت عندنا 
مرت مكعب للشخص وللسنة،  499غادي هنبطو ل 2919

إذن هذا حتدي مهم أمامنا، عالش؟ ألنه يف نفس الوقت 
الساكنة كرتفع ويف نفس الوقت التساقطات املطرية تنخفض 
وهذه هي التحوالت املناخية راه احنا    تنشوفوها ألنه ما بني 

 24ب  الستينات واآلن يعين التساقطات املطرية نقصت تقريبا
يف املائة يف املغرب وهذا ماشي غري يف املغرب يف دول أخرى  

 .كذلك 
تزويد وتعبئة  :بالنسبة للسياسة املائية هي عندها قطبني

 :، مث تدبري حمكم للموارد املائيةاملوارد املائية
أنه دميا  2919بالنسبة للتزويد عندنا يف أفق  -

مليار  2سنة غادي نوجدو إن شاء اهلل  29تنخممو فوق 
ونصف ديال املرت املكعب ديال املاء واألغلبية منها باجناز 

 السدود يعين من تعبئة املوارد السطحية،
بالنسبة للتدبري احملكم عندنا يعين االقتصاد يف املوارد  -

املائية والبند األول هو عرب الفالحة، واملخطط املغرب األخضر 
تنغريو الري من اللي تتعرفوه كلكم عندو واحد اهلدف اللي 

ألف هكتار يف السنة وإن  49التقلدي إىل الري بالتنقيط،  
مليار مرت  2غادي نقتصد تقريبا  2919شاء اهلل يف أفق 

مليون مرت مكعب من  399مكعب من املاء وهذا جد مهم، و
املاء غادي نقتصدها إن شاء اهلل بإعادة الرتميم وإعادة التأهيل 

اء الشروب، وهذه هي اإلسرتاجتية يعين قنوات اجلر وتوزيع امل
 .الوطنية

اللي مكن يل نقلكم هو أنه كذلك عندنا هدف إن 
شاء اهلل يف آخر هذه السنة باش جنمعو اجمللس األعلى للماء 
واملناخ وهذا اجمللس األعلى هو أهم يعين هيأة تشاركية إلعادة 

إن  النظر وإعادة الرؤية اإلسرتاجتية الوطنية للماء، وغادي نقدم
 2992شاء اهلل اإلسرتاجتية الوطنية بعد ما اهنينا يف أوائل 

املخططات املديرية اجلهوية  بتسعة وكاالت األحواض ديال 
 .املغرب، وغادي ندجمهم إن شاء اهلل يف املخطط الوطين للماء 

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

 : آيت باها النائب السيد حماد

شكرا معايل الوزير، يف احلقيقة السيد الوزير عمل جبار 
تيدار ولكن باقي بعض اإلكراهات وأنتما قلتم السيد الوزير بأنه  

واإلسرتاتيجية اللي % 24كاين اخنفاض التساقطات ب 
، يف احلقيقة السيد الوزير 2919حتدثتم عليها تتحدث على 

خاصة بعض مناطق اجلنوب فيما خيص تعبئة املوارد املائية، 
الشرقي راه يف احلقيقة غياب شبه غائب للوزارة، الطموح ديال 
الساكنة يف املناطق النائية والعامل القروي هو هاد القضية ديال 
السدود، ولكن بغيناكم السيد الوزير تفهمو منني تنكولو 
السدود ما تنهضروش على السدود الكربى، بغينا  السدود 

العتبات هاد السياسة ديال العتبات ديال هاد  الصغرى، بغينا
الشي ديال التغذية الصناعية للفرشة املائية بغيناكم تعطيوها 
عناية خاصة، ألنه هي ما تتكلف يف بعض املناطق يف العامل 
القروي ميكن غري بواحد النيبلوز وكذا ميكن  فني ما جات شي 

ديال سيدنا  رعدة نشدو داك املاء، حنا متافقني بأنه السياسة
احلسن الثاين اهلل ينصره ديال السدود وكيما قال األخ اللي سبق 
مين خمصناش خنليو شي نقطة ديال املاء تضيع، فخاصنا فشي 
قرية فشي دوار فني ما كانت شي شعبة خصنا نتلقاو ليها 
نشدو داك املاء باش نغديو الفرشة الصناعية، ثانيا السيد الوزير 
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از األثقاب املعمقة راه الوزارة خصكم خاص القضية ديال إجن
تفكرو يف هاد القضية  راه  تتديرو دابا بعض األثقاب ديال 

مرتو واش عرفتو بأنه احلالة يف هاد املناطق  49مرتو  39
نعطيك مثال ديال املنطقة ديال زاكورة وباملناسبة نلتمس منكم 
إخراج املشروع ديال سد تيويني يف ورزازات اللي تدار على 
أساس يزود الناس ديال املنطقة ديال زاكورة وديال ورزازات  

     2919حليز الوجود، ولكن هاد الشي غادي ميشي لسنة 
، بغينا شي حلول استعجاليه، بغينا احلكومة تفكر 2929وال 

يف شي برنامج استعجايل راه كاين املنطقة  يف زاكورة املنطقة 
 33ال املاء على ديال تاكونيت اللي الناس تياخد ساعة دي

 99ساعة، كاينني الناس يف املنطقة ديال تاغبالت اللي تياخد 
ساعة، كاينني الناس يف املنطقة ديال النقوب اللي  23دقايق يف 

ما عندمهش املاء ما يشربوا، باإلضافة إىل إقليم تنغري اللي فيه 
واحد العدد ديال اجلماعات يعانون، كذلك إقليم الصويرة اللي  

 السد ديال إكزول اللي خصو يعطي يف احلقيقة  كاين مت
جلماعة تركانت آيت إعشي إداغاست هاد الناس ديال اجلماعة 

 .إداغاست اللي مازال تيشريو السيترينات ديال املاء السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، الرد على التعقيب
 :الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري وزير

شكرا السيد النائب، مشكل املاء مشكل حاد يف 
املغرب راه هاد الشي عارفينو اللي ميكن يل نقول ليك هو أنه 

من الساكنة القروية هي مزودة باملاء الصاحل للشرب % 12
وهذا يعين منوذجي ومثايل على الصعيد الدويل بالنسبة للدولة 

 .التقدم أو التنمية كاملغرباللي هي يف طور 
بالنسبة اللي قلت اللي خصك تعرف هي أنه املشاريع 
اللي تنديرو، تنديروهم يف إطار تشاركي، يف كل وكاالت احلوض 

ديال الوكاالت ديال احلوض يف املغرب تيكونوا  1وكاين 
مشاركني فيها املنتخبني والفاعلني من ناحية الفالحة والصناعة 

نتخبني اجلهويني و يتفقوا على واحد الربنامج، والسكن ومجيع امل
إذن الربامج ديالنا مها برامج تشاركية يعين بتشارك وباتفاق 

 .جلميع الفاعلني
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة وننتقل إىل قطاع العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، 

إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع للسيدات السؤال هو حول 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال مشكورا
 :النائب السيد نور الدين البركاني 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
لرسالة املنوطة هبا إن عدم أداء املؤسسات السجنية ل

واملتمثلة يف هتذيب وتأهيل السجناء لتيسري سبل اندماجهم من 
جديد يف اجملتمع، يعد من بني األسباب الرئيسية النتشار اجلرمية 

لذا، نسائلكم السيد . ببالدنا وهو ما يفسر تنامي حاالت العود
الوزير احملرتم ما هي اإلسرتاتيجية اليت ستعتمدوهنا لتأهيل 

ون بشكل الذي جيعلها مؤسسات للتهذيب والتأهيل السج
 .االجتماعي واملهين، وإنتاج مواطنني صاحلني وفاعلني؟ شكرا

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

لوزير المكلف بالعالقات مع السيد الحبيب الشوباني ا
 :البرلمان والمجتمع المدني

 .            بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،  
أشكر فريق العدالة والتنمية احملرتمة على إثارته هذا 
املوضوع، بكل مسؤولية وبكل صراحة هاد القطاع ديال 
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السجون وكما تعرفون حتت مسؤولية السيد الرئيس احلكومة 
كومة اليوم ورثنا بشكل مباشر، وبكل إنصاف كذلك حنن كح

يف هذا امللف معطيات إجيابية متعددة وإشكاالت كذلك 
متعددة، ورثنا جمهودا معتربا رفع بلغة الكم ولغة األرقام ولغة 
وامليزانيات ولغة التأطري جمهود معترب ال ميكن إنكاره، قلنا هذا 
عندما كنا يف املعارضة، واليوم نقول مع اجلميع بأن هناك 

وروثة من التدبري السابق يف املرحلة السابقة، إشكاالت أيضا م
ويظهر أن املشكل ليس مشكل دائما إمكانيات مادية وبشرية، 
بقدر ما هو مشكل حكامة الدستور اليوم وحل هذه املشكلة، 
سولتوا على اإلسرتاجتية، اليوم حتت إشراف السيد رئيس 
 احلكومة بتعاون مع السيد املندوب العام بشراكة مع مجعيات
اجملتمع  املدين ذات االختصاص يف املوضوع، حنن أن قبل شهر 
يف نقاش من أجل الرتتيبات من أجل أن ندشن حوار يكون 
إطار جديد لتحمل املسؤولية اجلماعية، حكومة، برملانا وجمتمعا 
مدنيا يف التعاطي مع هذا اجملتمع السجين هبدف أن نرقى به إىل 

نسانية، جمتمع خيضع للقانون، أن يكون جمتمعا حيفظ الكرامة اإل
جمتمع يكون فعال مؤسسة تعيد إدماج املواطن يف احلياة العامة 

 .بطريقة إجيابية
ال خيفى عليكم أن اجملتمع السجين هو حمصلة لتدفق 
يأيت بعالقة مع قطاع القضاء، اليوم هناك إصالح جاري حول 

له   إصالح القضاء والعدالة بصفة عامة، هذا اليوم أيضا سيكون
انعكاسه على اجملتمع السجين وعلى أوضاعه، اليوم أنتم تعرفون 

يف املائة اللي مها  33ألف سجني عندنا  37من تقريبا حوايل 
يعين سجن احتياطي أن يطرحوا إشكال ديال تدبري هذا اجملتمع 
السجين، وبالتايل فنحن اليوم كحكومة جاهزون إن شاء اهلل 

الثيا ويكون إجيايب إن شاءا هلل، للحوار اللي نتمىن أن يكون ث
 .وشكرا 

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيد النائب

 : النائب السيد عبد الصمد االدريسي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

بداية نشكركم السيد الوزير على جوابكم هذا اللي فيه 
الكثري من الصراحة، وإذ نثمن احلوار الوطين اليت تعتزم احلكومة 

شخص وزارتكم إطالقه بشراكة مع اجملتمع املدين حول قطاع يف 
السجون يف املغرب، يف الواقع هذه املقاربة التشاركية اليت هي 
من شأهنا أن حتل اإلشكاالت اليت تعرفها السجون وأن حتل 

 . اإلرث الثقيل الذي حتدثتم عنه والذي ورثتموه
 سنة من إقرار 92اليوم السيد الوزير حنن على مدى 

 3القانون املنظم للمؤسسات السجنية، وعلى مدى يزيد على 
سنوات على إقرار أو وجود املندوبية العامة إلدارة السجون 

 .وإعادة اإلدماج
أظن السيد الوزير نعم تزيد توجد معيقات حلل هذه 
اإلشكاالت املوجودة يف السجون، كاين مشكل االكتظاظ،  

اين إشكال يف السياسة  كاين املشكل املرتبط بالقضاء، ولكن ك
املتبعة من طرف املندوبية العامة إلدارة السجون، أظن بأن 
عندما نكز أساسا على اجلانب األمين ننسى اجلانب املهم اللي 
هو منصوص عليه يف اسم املندوبية، املندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج، ال ميكن أن نتكلم على سياسة 

مي، اليوم جيب أنة نتحدث على سياسة عقابية عقابية مبنظور قد
تروم إعادة إدماج السجناء وإخراجهم أو بعد قضاء عقوبته 
السجنية يكون إنسان آخر، وال ميكن أن يتم هذا إال بإشراك 
مجعيات اجملتمع املدين، إال بإشراك العلماء، إال بإشراك اجملالس 

السجين كما العلمية، إال بإشراك كل املتدخلني ألن اجملتمع 
حتدثتم السيد الوزير يعيش إشكاالت كبرية وكبرية جدا، اليوم 
عشرات السجناء الذين بعد أن تكبدوا عناء عشر سنوات من 
احملاكمات املوصومة بعدم انضباطها لقواعد احملاكمة العادلة، 
اليوم يقضون عقوبتهم السجينة وهذا إرث، يقضون عقوبتهم 

ة، املفروض أن نسلبهم احلرية نعم السجنية يف ظل سلبهم الكرام
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ألهنم مدانني، لكن سلب الكرامة أظن بأن هذا إشكال كبري، 
اليوم السيد الوزير أظن جيب أن تنكب احلكومة بشكل كبري 
على موضوع السجون ألن الذي يصل من خالل تقارير 
اجلمعيات احلقوقية، من خالل تقارير مجعيات اجملتمع املدن اللي 

ولكن ما يصل بطرق . ولوج املؤسسات السجنية هي ممنوعة من
ديال التقصي مؤسف جدا، ويف األخري نثمن هذا احلوار الذي 

 .أطلقتموه
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الرد على التعقيب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
لوزير المكلف بالعالقات مع السيد الحبيب الشوباني ا

 :البرلمان والمجتمع المدني
 السيدة الرئيسة،شكرا 

حنا اآلن متفقني يعين اإلشكال موجود، لكن جيب أن 
ننوه اليوم بأن هناك استعداد مجاعي عند احلكومة بكل 

عندما أقول احلكومة كنتكلم على قطاع العدل،  . مكوناهتا
كنتكلم على التكوين املهين، كنتكلم على الصحة، على 

عالقة التعليم، على األوقاف، تدخالت حكومية عندها 
بالقطاع، وكذلك أنوه بالسعي ديال اجملتمع املدين والسادة 
الربملانيني اللي أيضا من خالل مهمتهم االستطالعية حطوا 

إذن . واحد الرصيد اللي اليوم حىت هو يدخل فالنقاش العمومي
هذا مسار إجيايب إن شاء اهلل سوف نتعاون من خالله على 

 . غاربة، شكرا لكمإجياد وضع أفضل هلذه الشرحية من امل
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة وننتقل إىل آخر قطاع وهو املكلف باملغاربة املقيمني 

سؤال آين عن وضعية املغاربة العائدين من أوروبا . باخلارج
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل أحد واضعي السؤال مشكورافلي
 :.النائب السيد عبد اهلل موسى

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير احملرتم، بسبب األزمة املالية اخلانقة اليت 

املغاربة إىل العودة ضربت أوروبا اضطرت معها جمموعة من 
بشكل هنائي رفقة أسرهم، علما أن أغلبهم مت توقيفهم عن 

  .العمل الذي كانوا يزاولونه يف املهجر
لذا، نسائلكم السيد الوزير احملرتم ما هي التدابري اليت 
تقومون هبا لدعم هذه الفئات مبا حتتاجه من مساندة قانونية 

 ومعنوية؟ 
 .وشكرا السيدة الرئيسة

 :دة رئيسة الجلسةالسي
 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير

السيد عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السادة النواب المحترمين،

شكرا على هذا السؤال اللي جا يف آخر احلصة ولعل 
فكما تعلمون وكما أشرمت لذلك األزمة  ختامه مسك،

االقتصادية يعين فتنا األزمة املالية مث االقتصادية مث االجتماعية 
اآلن يف عديد من دول أوروبا اللي عرفات تراجع يف فرص 
الشغل وبالتايل تفاقم يف أرقام البطالة، حبيث أن آخر املؤشرات 

 االحتاد ديال هناية  أبريل املاضي كتعطي نسبة البطالة يف
مليون ديال  97وعدد العاطلني   %99األورويب ديال 

العاطلني، وهاد األزمة ماهياش خاصة بأوروبا هي كتمس تقريبا 
ولكن . جل دول العامل، سواء منها املتقدمة أو الغري املتقدمة

هذا ما كيعنيش أنه املصيبة إذا عمت هانت وبالتايل جيب 
بع عن كثب ما يقع يف دول التخلي عن هذه اإلشكالية، حنن نتت
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اإلقامة جلاليتنا املقيمة باخلارج، وكاين هناك معطيات متبعينها 
تقريبا ماشي غري شهريا، بل يف بعض األحيان يوميا، واملعطيات 
اللي عندنا كتعطي على أن كاين فعال واحد العدد ديال  املغاربة 

للي هي إيال خدينا غري اسبانيا ألن دائما كنهضرو على اسبانيا ا
  %29كاين تقريبا واحد النسبة ديال . ممسوسة بزاف باألزمة

ديال املغاربة النشيطني ماشي مليون ديال املغاربة اللي كاينة متا، 
ولكن النشيطني منهم اللي مها كيتمسو بالبطالة كاين منهم 

ألف تقريبا اللي مها ما عندمهش تغطية اجتماعية، والعمل  944
    و أوال كنخدمو مع احلكومات املعنية، ديالنا كحكومة كنمشي

ال السيد رئيس احلكومة، وال السيد وزير اخلارجية، وال عبد ربه 
     تكلمنا باش حنمي احلقوق ديال املغاربة فهاذ الظرفية باش 
ما يكونوش مها أول ضحية، خاصة بالنسبة للتغطية االجتماعية 

 .اإلقامةوالتقاعد والتغطية الصحية وإعادة ذاك بطاقة 
     لكن اللي بغيت نأكد عليه كذلك هو أن األرقام 
ما كتعطيشاي هاذ التهويل اللي كنهضرو عليه، راه األرقام اللي 

كاين تراجع قليل  3 ال البارح يإ juin 4عندنا اللي تبعنا من 
بالنسبة للمغاربة اللي كيجيو، يعين ما كاينش تنقولو راه جايني 

اه كاين يعين نقص يف املغاربة اللي بزاف آش غانديرو هبم، ر 
جاو للمغرب مقارنة مع السنة املاضية، بالعكس العدد اللي 
مشاو اللي رجعوا ألوروبا ارتفع، وبالتايل حنن ال جند واحد العدد 
اللي هو بقا هنا اللي طرح هاذ املشكل، وحىت األرقام اإلسبانية  

 ألف مهاجر مغريب جديد ذهب 32كتدل على هاذ الشي، 
 ....األشهر املاضية 92إلسبانيا يف 

 
 :السيدة رئيسة الجلسة 

      السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب 
 .السيدة النائبةأو 

 :السعدية علمي بينانيالنائبة السيدة 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيدة الرئيسة،
ين السيد الوزير احملرتم، نشكركم على جوابكم الذي يع

جاء باملعطيات اللي كنا حىت احنا كنتبعوكم يف حتركاتكم 
مشكورين، ونثمن اجملهودات اليت تبذهلا وزارتكم بتشارك مع 
باقي القطاعات احلكومية، ولكن الزلنا السيد الوزير نطرح 
تساؤل حول مصري هؤالء املغاربة العائدين من اخلارج يف ظل 

شكل هنائي وتعاين يف هاذ األزمة، خصوصا  الفئة اللي عادت ب
 .الشق االجتماعي من ىبعض املشاكل اليت سنطرح بعضها

هناك جمموعة من هاذ العائدين السيد الوزير كما 
تعلمون يعانون من أهنم يف وضعية مالية متأزمة أو خانقة، ميكن 
أن نصنفهم يف الفئة املعوزة وملي تيدخلو لبلدهم املغرب كيلقاو 

يف االستفادة من املساعدة الطبية بعض املشاكل، خاصة مثال 
لسبب بسيط هو أن بطاقة اهلوية دياهلم  " راميد"ديال نظام 

 كتحمل صفة مهاجر،
هناك أيضا املشكل ديال إدماج األبناء دياهلم يف سن 
التمدرس يف املنظومة التعليمية الوطنية، وبالتايل هاذ املشكل هذا 

ة داخل كيشكل واحد اجلانب آخر من األزمة االجتماعي
 .الوطن

وهلذا السيد الوزير عندنا بعض املقرتحات إضافة 
للتدابري اللي كتاخذوها واحنا عندنا الثقة الكاملة فيكم، غري  
كمقرتحات للمزيد من اجلهود يف التدابري االجتماعية، ندعوكم 
إىل ختصيص مزيد من اجلهود يف احتضان هاذ املغاربة، خاصة 

قيق بعض االستثمارات الصغرية ممن حيملون بعض املدخرات لتح
وتشجيعها، وكذا التنسيق مع السلطات احمللية يف األقاليم اللي  
كتستقبلهم واجلهات واملناطق اللي كتستقبلهم يف الوطن، هناك 
أيضا يعين طلب أو ملتمس لتيسري املساطر واإلجراءات اإلدارية 

لفئة داخل بلدهم املغرب، مث أيضا تقدمي الدعم القانوين هلاذ ا
لتمكينها من احلصول على مستحقاهتا داخل بلدان اإلقامة عرب 
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تفعيل املصاحل االجتماعية بالقنصليات، وأخريا إدماج األبناء 
 .املتمدرسني يف املنظومة الوطنية، ولكم جزيل الشكر

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيدة النائبة، شكرا السيد الوزير على حسن 

 .نعم تفضل، تفضل السيد الوزير. لسةمسامهتكم يف هذه اجل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيد عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

غري باش نشكر السيدة النائبة على االقرتاحات دياهلا 
اجلد إجيابية واللي هي كنا ناقشناها يف اللجنة ملي اجتمعنا 

سبوع املاضي هنا بالربملان وكانت هذه كلها أشياء اللي مت األ
 .التداول فيها، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد الوزير، وهبذا سنكون قد استوفينا األسئلة 

رفعت املدرجة جبدول أعمالنا، شكرا على حسن تعانكم، 
       .الجلسة

 
 
 


