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 الثانية واألربعين محضر الجلسة
 

 (.6136يوليوز  32) 3311شعبان  62اإلثنني  : التاريخ
السيد عبد القادر تاتو، النائب السادس لرئيس  : الرئاسة

 .جملس النواب
ثالث ساعات ومثانية وعشرون دقيقة، ابتداء من : التوقيت

 .الساعة الثانية زواال والدقيقة الثانية والثالثني
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات   :جدول األعمال
 :(-آنية 9-سؤاال 11) احلكومية التالية

 الصحة؛ 
 الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة؛ 
 ة؛الشؤون العامة واحلكام 
 الرتبية الوطنية؛ 
 السكىن والتعمري وسياسة املدينة؛ 
 الشباب والرياضة؛ 
 التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر؛ 
 التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛ 
 االتصال؛ 
 الشؤون اخلارجية والتعاون؛ 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة. 

 
 :السيد عبد القادر تاتو، رئيس الجلسة

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

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات  311للفصل  طبقا
النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 

ويتضمن جدول األعمال هلذا . الشفهية ملراقبة العمل احلكومي
 . اليوم ثالثني سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة

أطلب من السيدة أمينة اجمللس تالوة املراسالت الواردة 
 .الرئاسة، فلتتفضل مشكورةعلى 

 :السيدة جميلة المصلي أمينة المجلس
 شكرا السيد الرئيس،

توصلت رئاسة جملس النواب بالنصوص التشريعية 
 :التالية، ويتعلق األمر ب

  من القانون رقم  12مقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، تقدم به  20.11

 سيدات والسادة النواب من الفريق االشرتاكي؛عدد من ال
    كما توصلت الرئاسة مبقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة
املتعلق مبدونة الشغل، تقدم  99.20من القانون رقم  386

 به عدد من السيدات والسادة النواب من الفريق االشرتاكي؛
كما توصلت رئاسة جملس النواب بواحد وستني سؤاال 

ة وعشرين سؤاال كتابيا وستة ومخسني جوابا عن شفويا وسبع
 .شكرا السيد الرئيس. األسئلة الكتابية

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيدة األمينة

 حضرات السيدات والسادة، 
خنربكم على أنه ستعقد غدا إن شاء اهلل جلسة 
تشريعية ختصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية 

 .الساعة العاشرة صباحااجلاهزة، ابتداء من 
 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف االستماع لألسئلة الشفهية املدرجة 
سؤال عن اخلدمات . جبدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع الصحة



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

2 

الصحية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية، أحد النواب يتفضل مشكورا

 :السيد محمد لعيدي النائب
 السيد الرئيس،

قبل ما نبداو بالسؤال، بغيت ندعوكم واجمللس املوقر 
 10-19لقراءة الفاحتة على األرواح ديال حادثة السري ديال 

 .شخص، وشكرا السيد الرئيس 69اللي أودت حبياة 
 :السيد رئيس الجلسة

َحْمُد لِلَِّه َربِّ  الْ ( 1)بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ﴿. بسم اهلل
إِي َّاَك  ( 4)َماِلِك َيْوِم الدِّيِن  ( 3)الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ( 2)اْلَعاَلِميَن  

ِصرَاطَ  ( 6)اْهِدنَ ا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم  ( 5)َنْعُبُد وَإِي َّاَك َنْسَتِعيُن  
 ﴾(7) لضَّالِّينَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت عَلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب عَلَْيِهْم َوَل ا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على . آمني
 .املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني

 :النائب السيد محمد لعيدي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
اعتبارا ألمهية الصحة يف حياة اإلنسان، ونظرا ملا هي 
من قيمة إنسانية كبرية، فإهنا تتطلب العناية واالهتمام مبا جيب 
أن تتوفر عليه املؤسسات الصحية ببالدنا من جتهيزات 
وكفاءات ضرورية، فإننا نالحظ نقصا كبريا يف هذه األمور، 

وفر إال على وخاصة على مستوى إقليم الصويرة، الذي ال يت
        مستشفى إقليمي واحد، وقد أصبحت طاقته اإليوائية 
ال تتحمل عدد املرضى والوافدين عليه من مجيع أحناء اإلقليم، 
مما يعاين معه من اخلصاص يف أقسام املستعجالت واإلنعاش 
اليت ال تتحمل طاقتها اإليوائية أكثر من مثانية مرضى، ويعيش 

ولذلك يعيش . بناية والتجهيزاتحالة مرتدية من حيث ال
املستشفى حالة خاصة من حيث تعطل أغلب آليات الفحص 
اإلشعاعي، اليت تعرف التوقف ملدة إحدى عشرة سنة بسبب 
عدم إصالحها أو تعويضها، الذي يدفع األطباء لتوجيه املرضى 
إىل أماكن أخرى إلجراء هذه الفحوصات، وكذلك جتهيزات 

ضى  الوافدين على املخترب إلجراء املخترب، حيث تعطى للمر 
حتاليل الدم مواعيد تفوق مدهتا الشهرين، الذي جعل املواطنني 
يتوجهون إىل املدن اجملاورة إلجراء هذه التحاليل البسيطة، وأثر 

 .بشكل سليب على نفسياهتم
-10-19كما تعلمون السيد الوزير، يوم اإلثنني 

يعيشها املستشفى، كان دليال قاطعا على الوضعية اليت   6136
بسبب احلادثة املفجعة اليت وقعت بضواحي املدينة وأودت 
حبياة جمموعة من الركاب وإصابة جمموعة كبرية منهم توافدوا 
على املستشفى يف حالة خطرية، وازدادت خطورهتم عند 
وصوهلم لعدم توفر ما ينقذ حياهتم من أجهزة وراديو الفحص 

      ملخترب والسكانري، الذي باألشعة الوحيد، وتعطل أجهزة ا
ال يتوفر إال على طبيب وحيد أرهقه العمل جبانبه اليومي، 

 . وكذلك قلة األدوية لتضميد جروح هؤالء الضحايا
كما ال تفوتين الفرصة أن أشكر وقفة األطباء جبانبهم 
وجبانب عائالت هؤالء املصابني رغم قلة اإلمكانية، وكذلك 

ورجال الوقاية املدنية، وشكرا  رجال السلطة ورجال الدرك
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 . تفضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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أوال، أنا دائما تنقول أنه يف هاد القطاع رغم كل 
اجملهودات ديال الوزارات السابقة املتعاقبة فهناك نقائص وهناك 

 . اختالالت اللي حنا متفقني عليها
السياسة املتبعة يف القطاع الصحي ما غاديشي نتذاكر 

 : بعجالة غنقول. عليها بشمولية
يف الوسط  أوال، دعم شبكة العالجات األساسية  
 القروي؛ 
سن سياسة جهوية فعلية لتدبري املوارد البشرية واملالية   

 والتجهيزات الطبية؛
مليون درهم يف ديسمرب  200األدوية اللي دزنا من   
 مليون درهم؛  211وصلنا مليار و  6133
املستلزمات الطبية، اللي بدات تتشرى يف   

املستشفيات اجلهوية، وخاصة املستشفيات اجلامعية اللي 
مليون درهم  361مليون درهم، وخصصنا  111خصصنا هلا 

لكل مستشفى جامعي، هي اللي أول مرة يف تاريخ املغرب أنه 
بعض املواطنات واملواطنني املعوزين اللي ما كانوش يقدوا مثال 

ا من العمليات اجلراحية الكبرية، مثال زراعة الكلى اللي يستفدو 
أيام أول  1وصلت ثالثة، ماشي شي حاجة كبرية، وهادي 

 . مراكش، هذه كبدايةيف  deux moisمرة غري يف 
فيما خيص الصويرة، فأنا رغم النقائص، رغم هاد 
الشي اللي باقي فالصويرة حمظوظة بالنسبة للمغرب عامة، 

، مجيع 30طبيب متخصص،  30 فالصويرة فيها
أمراض املسالك البولية، املتخصصني يف ختدير : التخصاصات

اإلنعاش كاينني جوج، املتخصصني يف الفحص باألشعة، طب 
 . األطفال، جراحة األطفال، اجلراحة العامة، األنف واحلنجرة

اللي بغيت نأكد عليه كذلك، أنه الطب العام كاين 
الطب العام، املمرضون  يف 06متخصص و 30طبيب،  06

، املؤسسات 00، اإلداريون والتقنيون كاين 120كاين 
 . 320الصحية العالجية 

أوال، املستشفى : املشاريع اللي حنا مربجمينها هاد العام
احمللي متنار، إنشاء مركز صحي حضري بالصويرة اجلديدة، 

 .ومستوصف قروي تدزي مع سكن وظيفي للممرضني
يه، هاد حادثة السري اللي أشرت اللي بغيت نؤكد عل

إليها السيد الربملاين احملرتم، فهادي كتدخل يف واحد اجلانب 
فهاد الواقعة لو كانت وقعت وخا يف الدار . ديال الكوارث

البيضاء، وخا يف الرباط، وخا يف أي بلد ما، ففي الكارثة 
أنا كنظن، أنا تبعت . تيكونوا داميا االختالالت يف األول

اد احلادثة، أنه كل شي، ما غاديشي نقول داز  شخصيا ه
كيفاش كنا كنتوخاو، أن الدم مثال جا بالزربة من أكادير، 

هاد االختالالت ال بد . بعض األطباء كانوا مستعدين جييوا
 .شكرا. منها يف أي بلد ويف أي مدينة إيال كانت كارثة

 :السيد رئيس الجلسة
 .بتعقيب السيد النائ. شكرا للسيد الوزير

 :السيد محمد لعيديالنائب 
غري كنتمناوك تزور مدينة الصويرة . شكرا السيد الوزير

وتشوف احلالة كيفاش كتعيش، ألنك، وحنا كنا معك يف 
بالتليفون،    د بنكريرمدينة مراكش وقليت بأنك حلييت املشاكل 

كنتمناو منك حىت حتل لنا املشاكل ديالنا بالوجود ديالك متا 
السيد الوزير، ألن السيد الوزير صيفطنا لك اخلصاص ديال، 
شحال من سؤال كتايب ما جاوبتينا ولو على سؤال، ولو على 
ما جاوبتيناش عليه السيد الوزير للخصاص اللي خاص 

هاد الشي اللي كتقول فيه لإلقليم، وما بغيناكش حنا، بغينا 
. دبا بغيناك متشي ليه انت لراسك للصويرة وتشوف بعينيك

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

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
، أنا بنكرير مشيت التليفونبنكرير يف حليتش أوال ما 

للصويرة يف األيام املقبلة إن شاء ليها، وأنا نواعدك أنه غادي 
اهلل، ماشي باش، بالعكس، باش نتعاونو يد يف يد، نشوفو 

 .شكرا. اخلصاص ونلقاو له احللول إن شاء اهلل مجيعا
 :السيد رئيس الجلسة

إجراءات احلكومة : السؤال الثاين ،شكر للسيد الوزير
خلفض أسعار الدواء، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .الفريق االشرتاكي، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد أحمد رضى شامي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
وم األمثنة نتاع األدوية يف السيد الوزير، تنعرفو بأن الي

املغرب مرتفعة ومرتفعة جدا، وتنعرفو بأن يف الوالية السابقة 
حزب االشرتاكي خذا واحد املبادرة وكانت واحد املهمة 
استطالعية، وكان واحد تقرير اللي عندي هنا بني يدي اللي 
يف احلقيقة عمل شنو هو التشخيص وقدم اقرتاحات اللي 

وحنا تنعرفو بأن خفض . داخل الربملانتبنتها مجيع الفرق 
السعر نتاع الدواء غادي يؤثر إجيابا على حتسني القدرة الشرائية 
نتاع املواطن، وأكثر من ذلك غادي يدفع املواطنني باش 

 311يتداووا، حيث اليوم تنعرفو، وأنت براسك قليت بلي 
درهم اللي كيدفع كل مواطن يف السنة، هذا قليل جدا مقارنة 

 . بلدان أخرىمع 
باش نعطيك بعض اإلشكاليات اللي تطرحوا يف هاد 
التقرير، أوال ملي تناخذو األسعار تنجربوها مرتفعة وخمتلفة، 

املكون الفيزيائي تتباع مرة ب ، نفس la moléculeنفس 
درهم، غري حيث العالمة التجارية  111درهم مرة ب  01

منني تنقارنوهم مثال مع تونس تنجربو بأن أسعار اللي . خمتلفة
 laد املرات أكثر من تونس، مثال  6ميكن هلا تكون 

Ventoline  02  درهم يف تونس، ملي  63درهم يف املغرب
ها أسعار مرتفعة حبال األدوية اللي تناخذو األدوية اللي عند

: تتكون ضد السرطان، نعطيك واحد املثال مهم
Docetaxel   ألف درهم تيتباع يف الصيدلية، 33مثال la 

CNOPS  درهم، املؤسسة د  3111وال  1111تتشريه ب
درهم ويف التايالند تيتباع ب  6111لال سلمى تتشريه ب 

 ر، وغنوقف هنا، الإيال خذيت واحد املثال آخ. درهم 911
Femara   درهم هنا يف  6101نتاع ضد السرطان تيتباع ب

، يف التايالند تيتباع comprimés 30املغرب حق نتاع 
هاذو حقيقة كاين إشكالية كبرية، وبغينا نعرفو . درهم 01ب

شنو مها اإلجراءات اللي غتخذوها باش هاد التقرير هذا يطبق 
 .إن شاء اهلل، شكرا

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

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب المحترم، 
ال، اللي بغيت نأكد عليه أوال قبل ما، أوال تنشكر 

غري . فريق االحتاد االشرتاكي على العمل اللي قام به، مشكور
واحد القضية يف األول قبل ما جناوب، أنه ما خصناش نقارنو، 
حبال دبا ملي تنقارنو املغرب مع تونس، املغرب مع مثال مصر 

مثال تونس عندها  .وال مع التايالند راه ماشي نفس املقارنة
   الدواء داخل حبال شي مقاصة، تدعمه، حنا يف هاد الوقت 
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    ما كاينش، مثال مصر ما عندمهش اجلودة، ومها ما عندمهش
le critère qualité ما كاينش، وهلذا ال يعين أن الدواء . 

أنا متفق معك السيد النائب احملرتم أن الدواء يف 
الدواء باش نشوفو كيف كنقول  املغرب غايل وغايل جدا، وهلذا

دائما نشوفو الثمن دياله من جديد، ما خصناش نشوفو غري 
الثمن، خصنا نشوفو السياسة الدوائية، ألن حىت هادو عندهم 
ما يقولوا لنا، خص تكون عندنا واحد النظرة شاملة، واحد 
النظرة تكون باينة وواضحة بالنسبة ال للمصنعني وال للصيادلة، 

يل نقول لك السيد النائب احملرتم أنه بانتظار هاد  وهذا ميكن
السياسة اللي تندوي عليها، اللي رمبا غتاخذ لنا وقت، حنا 
خذينا إجراء بإشراك اجلميع، وطلبنا من املصنعني بعد 
اجتماعات عديدة ومتعددة وطويلة وطويلة جدا، اتفقنا أنه 

يع غادي هتم مج أوال. غادي يكون ختفيض يف أمثنة الدواء
  ؛األدوية

غادي يتم التخفيض دياهلا ابتداء من نفاذ خمزون  ثانيا
الصيدليات، ألن مها دفعوه، ما ميكنش نقول هلم رجعوه دبا 

 ؛6136فاتح ديسمرب باش تبدلوا، وهذا إيال يعين غيبدا ب
 %21و  61، هاد االخنفاض سيرتاوح ما بني ثالثا

كاين واحد الدواء بال ما نقول : حسب أصل الدواء، مثال
االسم ديالو باش تيتباع، دواء اللي تيستعملوه بزاف د املغاربة 

واحد دواء  ،%21الرتفاع الضغط الدموي، غيخفض ب 
كاين   ،%61غينخفض مثال ب  Asthmeآخر اللي قليت ل 

هاد الشي كل شي غادي نديروه، وهاد  .%1اللي غري  
فاض د األمثنة سيهم مجيع األدوية اللي بقات، الدواء االخن

شاء اهلل، وعاد نكملو اخلدمة  األصلي أو الدواء اجلنيس، إن
ديالنا يف السياسة، اللي عاد نوصلو لتحديد مثن األدوية، حنا 

، طلبنا منهم إشارة  un signal fortهادي غري طلبنا منهم

للمرسوم اللي غيحدد مثن قوية، استاجبوا هلا، على ما نوصلو 
 .األدوية، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب. نشكر للسيد الوزير

 :النائب السيد أحمد رضى شامي
أنا . السيد الوزير على هاد اجلواب اللي مشجع شكرا

أوال، : غري بغيت نقرتح عليكم بعض األشياء السيد الوزير
خص تكون عندكم جرأة كحكومة باش هاد التقنني نتاع 

 c’est un régime السوق يكون، حنا وخا يف املنافسة حنا 
administré ثانيا، حق االستبدال . إذن هذه أول حاجة

هذا خصنا  ،le génériqueتاع األدوية اجلنيسة للصيادلة ن
نعطيوهم هاد احلق، علما بأن مها ذاك هامش الربح دياهلم 

وأخريا، . ضعيف، وخصكم جتربوا هلم حل يف هاد القضية
وتنظن هذا مهم جدا، وانتما كتعرفوا بأن هاد املشكل موجود 

 le problème de اليوم، كاين مشاكل نتاع الصحة العامة 
santé publique مثال إيال خذيناl’hépatite C   اليوم أراه

 un problème de santé publique  :301ت وال
ألف درهم اللي تتخلص كل سنة إيال بغييت تداوى ضد 

L’hépatite C وخصنا نعرفو بأن ميكننا نوقفو حقوق براءة ،
ميكن لنا   c'est-à-dire le droit de brevet االخرتاع 

  les maladies  دنوقفوهم، حبال اللي مصر وقفتهم ضد واح
اللي كاينة اليوم وال منتشرة، فهذا تنظن بأن انتما خص تكون 

 les droits deعندكم هاد اجلرأة هذه باش توقفوا هاد 
brevet أخريا، الربح اللي تريحبوه بعض . اللي خص امسيتو

 .الشركات راه مرتفع جدا
 :الجلسة السيد رئيس

  .عندكم تعقيب السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
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 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
ال، متفقني على ذاك الشي، فهو حنا يف السياسة 
الدوائية اللي تندوي عليها هي كل شي هاد الشي وارد، خصو 

راه استبدال الدواء، حق االستبدال،  فمثال غناخذو غري. نقاش
األطباء مثال املغاربة كلهم، جلهم، وكانت  ما ساهلش، ألن

واحد السيدة النائبة ذاك النهار ضد هاد حق االستبدال، وهذا 
، أملانيا عندهم ...راه ارش بالعصا، تيدار بنقاش وحوار، ما تيد

د  %21بزز عليه  كتب وصفة دوائية  قانون أنه أي طبيب
ظن حنا يف نقاش، أنا ك. األدوية خصها تكون أدوية جنيسة

أول مرة كاين مجيع الشركاء االجتماعني وكاين نقاش ونقاش 
واجتماعات، إن شاء اهلل نوصلو، أوال كاين إشارات قوية هو 

وحنا  ،%21حىت  61هاد التخفيض ها هو غادي يكون من 
 .غادي نزيدو يف هاد الشي إن شاء هلل

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال، نقط النظام لرؤساء الفرق، . السيد الوزير شكرا

باملديريات اجلهوية للصحة،  طريقة تدبري وتوزيع املوارد البشرية
ما زال ما   ...سيدي، اعطيونا رئيس الفريق يهضر  نعم

اعطيتكش الكلمة السيد النائب، ما اعطيت لكش الكلمة 
 بعدا باش تنوض هتضر، حىت نعطيك الكلمة بعدا، إيوا حىت

نعطيها لك، إيوا اجلس يف بالستك وذيك الساعة، ياهلل 
 . تفضل أ سيدي

 (:نقطة نظام)النائب السيد عمر السنتيسي 
السيد الرئيس، من املسائل احملمودة أنه السيد الوزير 

ولكن راه حنا . حممودة مسألةيقابل النواب يف اإلجابة ديالو، 
تشوفش اجلهاز ملا تنقدمو للمغاربة، انت مع كامل األسف ما 

ديال التلفزة، يف اإلخراج تيقدموا الظهر ديال السيد الوزير، 
. وهناك كامريات الفوق على األقل يف اإلخراج يستعملوهم

املغاربة تيتفرجوا فينا،  د مليون 11ذه هي النقطة ألنه أراه ه
 .د الوزير  من العيب أنه يبقوا يشوفوا الظهرف

 :السيد رئيس الجلسة
طريقة تدبري : السؤال املوايل ،النائبشكرا السيد 

وتوزيع املوارد البشرية باملديريات اجلهوية للصحة، للسادة 
النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للحزب العمايل، تفضل 

 .السيد النائب
 :النائب السيد المهدي العالوي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

من األقاليم خصاصا  السيد الوزير، تعرف جمموعة
مهوال يف املوارد البشرية، ومن بينها أقاليم الرشيدية وجرسيف، 
خصوصا دائرة كلميمة وتنجداد والنواحي، جيعل ضمان 
استمرارية العمل يف أقسام املستعجالت يتطلب اللجوء إىل 
املراكز الصحية، وهذا كله ناتج عن سوء تدبري وتوزيع املوارد 

 . ملديريات اجلهويةالبشرية على مستوى ا
وحيث أن الدستور اجلديد للمملكة نص صراحة يف 

على أن تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص  10املادة 
للجميع والرعاية اخلاصة للفئات االجتماعية األقل حظا، إال 
أن الواقع عكس ذلك، إذ نسجل وبأسف عميق وجود خلل  

واليت ينبغي أن توزع  كبري يف تدبري وتوزيع اإلمكانيات املتوفرة،
إىل جانب االختالالت . بشكل متوازن بني كافة املغاربة

املواكبة مللف االنتقاالت، واليت تتم بدون خلف، سواء يف 
األطباء أو يف املمرضني متعددي االختصاصات والقابالت، مما 

لذالك نسائلكم  .أفرغ املراكز الصحية ودور الوالدة بالبوادي
ضيح أسباب عدم اللجوء إىل عقلنة تدبري السيد الوزير، لتو 

وتوزيع املوارد البشرية وعن أسباب غياب التكافؤ يف ذلك؟ 
 .وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب المحترم،
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

أوال، أريد أن أخربكم أنين قمت شخصيا بزيارة 
ميدانية هلذه اجلهة، من غري احلسيمة اجلهة كلها شفتها، 
وعاينت عن قرب االختالالت واخلصاص يف املوارد البشرية 

. الذي تعاين منه جمموعة من املؤسسات االستشفائية باجلهة
زرت اجلهة،  فكيف وعدت، ال هنا يف الربملان وال منني مشيت

أنه مجيع املوارد البشرية تُدبر مع املنتخبني ومع النقابات، 
 . وغادي يكون هاد الشي اللي كاين

يال خذينا إقليم جرسيف، فاملوارد كلها كيف إفمثال 
قلت كاين نقائص على الصعيد الوطين، مل يشكل استثناء من 

مثال يف جرسيف كانت جهة،  6131هذا اجملهود، فسنة 
ديال األطباء عامني وكاين  3منصب،  39كانت جرسيف  

اللي . منصب 30كاين   6133ممرض، بال ما،  33غري 
      3جرسيف جات ليها  6136بغيت نأكد عليه دبا هو 
ديال  3ديال األطباء عامني،  1د األطباء اختصاصيني و

األطباء اختصاصني أنا دويت مع املدير اجلهوي أراه غادي 
غتمشيوا انتما يف اخلط غيكونوا يف  يتناقش معكم، ورمبا

أما الثالثة أطباء العامون فأنتم مع املدير . املستشفى اإلقليمي
اجلهوي اللي باقي ما خذا أي قرار، تناقشت معه هاد اليوم 
صباحا، غادي يستدعيوكم املنتخبني والنقابات، وانتما أوىل 

 .فني بغيتو تديروهم، وشكرا للسيد النائب احملرتم
 :رئيس الجلسة السيد

 .التعقيب السيد النائب. شكرا للسيد الوزير

 :النائب السيد سعيد بعزيز
 شكرا السيد الرئيس،

غري واحد املسألة السيد الوزير، هو أنه نتكلمو مبنطق 
طبيب يف اجلهة،  11كان   6133فلغة األرقام يف . لغة األرقام

للتخصص بقى واحد، مع  6، مشاوا 1تعطات جلرسيف 
د األقاليم اللي خص يكون توازن  3أن هذه اجلهة فيها العلم 
طبيب، املصاحل  30هاد السنة السيد الوزير كاين . بيناهتم

املركزية واجلهوية بينت بأن جرسيف عندها طبيب واحد من 
 . ، يعين راه ما دايزاش حىت يف الزكاة30

السيد الوزير، على مستوى اجلهة، عدد املوارد البشرية 
اللي كاينة، إقليم  6110رية وطبية وشبه طبية من أطر إدا

، يعين ما كتناسبش النسبة اللي خصو 0.620جرسيف فيه 
أضف إىل ذلك . د األقاليم 3يكون فيها، ألنه واحد من بني 

أن احلاالت اللي كيستقبلها يف قسم املستعجالت أكرب من 
املستشفى اجلهوي ومن مستشفى إقليمي آخر، وبالرغم من 

فحاليا األطباء يف قسم . د هاد التهميش هذاذلك كيشه
املستعجالت باغني الرخص اإلدارية دياهلم، وهذا حق 

. وكيسالوه منذ سنتني، وما عندعهمش اللي غادي يعوضهم
حاليا جناح ديال االستشفاء ما فيهش طبيب، ألن الطبيب 

وهناك كاين . اللي كان مشى يقوم مبهام اإلدارة السيد الوزير
ة، كاين مناطق اللي خص املراعاة دياهلا، اإلقليم مناطق صعب

يف اجلهة، ما مقبوالش أنه تكون عنده  %13عندو مساحة 
 .، شكرا%10.62غري 

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

 
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
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 فالتعقيب، أنا اتفقت مع السيد النائب احملرتم، أنا
غري اللي . متفق معك، اخلصاص  موجود على الصعيد الوطين

بغيت نأكد أنه ما كاينش طبيب واحد، كاينني ثالثة، وأنا 
نأكدها لك يف هاد القبعة أنه غيعيط لكم السيد املدير 
اجلهوي وغادي نتفقو بثالثة زائد أربعة متخصصني، ديال 

املستشفى  غيكونوا يف 3التوليد، واآلخرين ما تذكرهتمش، أهنم 
آخرين ماشي واحد إن  1اإلقليمي ايال كنتو متفقني عليهم، و 

 .شاء اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال األخري يف هذا القطاع  ،شكرا للسيد الوزير
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 ،RAMEDللوحدة والتعادلية، حول تعميم التغطية الصحية 
 .يدة النائبةتفضلي الس

 :النائبة السيدة امكملتو كمال
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يف إطار اجلهود املبذولة لتعميم التغطية الصحية 
ببالدنا لتشمل خمتلف الفئات االجتماعية، ال زلنا نالحظ 
إقصاء فئات واسعة من االستفادة من هذه اخلدمات، كما هو 
الشأن بالنسبة للعاملني باإلنعاش الوطين، الذين وجدوا أنفسهم 

ي وعن حمرومني من االستفادة من التأمني الصحي اإلجبار 
، وذلك على RAMEDالتغطية الصحية اخلاصة باملعوزين 

الرغم من هزالة األجور اليت تتقضاها هذه الشرحية االجتماعية، 
يف الوقت الذي ينص فيه الدستور على احلق يف الولوج إىل 
املرافق العمومية والعالج والتطبيب على أساس مبدأ تكافؤ 

 . الفرص

ميم التغطية الصحية فما هي اإلجراءات املتخذة لتع
لتشمل كافة شرائح اجملتمع، مبا فيها العاملني باإلنعاش الوطين؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
نقطة، فلالستفادة من أوال غري باش نوضح واحد ال

نظام املساعدة الطبية كاين معايري، ما فيهاش هذا، وكل واحد 
حنا متفقني . تيجيب ليه اهلل هو خصه يستفد أكثر من اآلخر

أنه مجيع املغاربة خص تكون عندهم تغطية صحية، واليين يف 
هاد النظام بالضبط فهنا كاين معايري، فاملعايري أوال هاد الناس 

دوا خصهم يكونوا غري خاضعني ألي نظام للتأمني اللي غيستف
اإلجباري عن املرض بصفتهم مؤمنني أو ذوي حقوق؛ ثانيا، 

كاين ( نظام املساعدة الطبية" )الراميد"شروط االستفادة من 
 : شروط خاصة للوسط القروي وكاين ما يهم الوسط احلضري

ففيما يتعلق بالوسط احلضري باش اإلنسان يستفد 
ام املساعدة الطبية أوال أن يتوفر كل فرد من أفراد من هاد نظ

األسرة على دخل، خصه يكون الدخل دياله ديال كل واحد 
درهم، هذا نقاش رمبا  0201من األسرة السنوي يقل على 

درهم، هذا نقاش  2111خصنا نتناقشوه عالش ماشي 
عالش ماشي؟ خص يكون قل من هاد املبلغ هذا، مبا يف ذلك 

-وهاد الشي كيتصحح باملتغريات السوسيو. التحويالت
كاين الضوء أو ما كاينش، عنده الطوموبيل : اقتصادية لألسرة

أو ما عندمهش األسرة، وكاينني عاود ثاين واحد، ذيك 
االستمارة اللي تيعمروها، تتدخل للحاسوب تتعطي النقط، 

  .تتزاد عاد
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أما فيما خيص الوسط القروي فنفس الشيء، تتعمر 
      االستمارات واش عنده أرض أو ما عندوش عندهم املاء 
ما عندمهش، هاد الشي كلشي تيدخل واحلاسوب تيعطي 

 .النقط
اقتصادية -إذن هاد الشي، الدخل واملتغريات السوسيو

والنقط اللي تيعطي احلاسوب هي اللي كتقول واش هذا 
 ما يستفدش، ماشي شي واحد تيقول أنا يف غيستفد وال

اإلنعاش الوطين أنا، كل واحد عنده حقه متفقني، واليين إىل 
يومنا هذا هاد النظام عنده معايري وعنده قوانني خاص 

 .االستجابة هلا، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة. شكرا للسيد الوزير
 :النائبة السيدة امكملتو كمال

ولكننا . حاتيكرا للسيد الوزير على هذه التوضش
نؤكد على ضرورة التعجيل بتعميم التغطية الصحية لتشمل 
خمتلف الفئات االجتماعية على أساس برنامج حمدد، مبا يضمن 
التفعيل الدميقراطي للدستور فيما خيص احلق يف التطبيب 
والعالج، حىت ال تظل فئات اجتماعية واسعة من املواطنني 

كما هو الوضع بالنسبة . صية من حقها يف احلياة الكرميةمق
لفئات واسعة بأقاليمنا اجلنوبية، هذه الفئات اليت تشتغل 
باألوراش الكربى للدولة، واألكثر عرضة لألخطار واألمراض، 
وخاصة أوراش النظافة والبناء، رغم كوهنم يشكلون أغلبية 

 . ساكنة املنطقة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

غري باش، نظام املساعدة الطبية، خصنا ، شكرا
كاينة   ،l’AMOمنشيو، ألن يف املغرب بدينا، مثال ها كاين 

كانت عناية، منني تنبقاو نشتتو ما تنديرو   ،RAMEDدبا 
والو، خصنا منشيو على نظام موحد، باش اللي صغري غيخلص 
    على اللي كبري، اللي ال باس عليه خيلص على اللي ماشي 

حنا . ال باس عليه واللي ما مريضش خيلص على اللي مريض
غنمشيو يف هاد االجتاه، فمثال املستقلني للي دوييت عليهم  

نت احلكومة السابقة بذلت واحد اجملهود جبار وحنا تنثمرو كا
وتنكلمو، غادي منشيو يف هاد االجتاه هذا إن شاء اهلل، وشكرا 

 .السيدة النائبة
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير، وشكرا على املسامهة ديالكم يف 
الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف  توصلت. هذه اجللسة

بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، خيرب فيها طلب السيد 
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون بتقدمي السؤال الوحيد املوجه إليه 

كما خيرب أيضا . مع بداية اجللسة نظرا اللتزام حكومي طارئ
مي وتكوين األطر أن السيد وزير التعليم العايل والبحث العل

سيتوىل اإلجابة عن األسئلة املوجهة إىل قطاع الرتبية الوطنية، 
وتأسيسا على ذلك يلتمس إدراج األسئلة املوجهة إىل قطاعه 
مباشرة بعد األجوبة على األسئلة املوجهة إىل قطاع الرتبية 

 .تفضلي السيدة النائبة. الوطنية، شكرا
 (:ة نظامنقط)النائبة السيدة فتيحة العيادي 

 شكرا السيد الرئيس،
غري نبغيو نثريو االنتباه لواحد غنسميها ظاهرة ديال 
غياب السادة الوزراء، أو ماشي كلهم طبعا عن جلسات جملس 

فوزير الفالحة مثال ما شفناهش هادي مدة يف هاد، . النواب
باش ما نعطيشي شي أرقام ماشي هي هاديك، ما شفناهشي 

ء كيجيوا إال البعض منهم، أغلبهم  هذه مدة، السادة الوزرا
كنتساءل على . كيجيوا وكيحضروا للسؤال وميشيوا من بعد
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مدى احرتام السادة الوزراء، مدى احرتام احلكومة هلاد اجمللس؟ 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة

 السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع
 (:نقطة نظام)البرلمان والمجتمع المدني 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

       مرة أخرى غادي نعاود نقول هاد الكالم بأنه 
ما كاينش ظاهرة، حيث ليست هناك ظاهرة باملعىن اللي هو 

ولكن أذكر بأن من حقكم كنواب . الغياب ديال الوزراء
ربجموا أسئلتكم على القطاعات اللي كرتغبوا حمرتمني أنكم ت

فيها، على أساس أن احلكومة ملتزمة بتفعيل التضامن 
 . احلكومي

اللي حاصل اآلن هو ماذا؟ أوال حنا كنشكرو 
وكنقدرو التجاوب ديال السادة رؤساء الفرق اللي كيتفهموا 
أحيانا ظروف ديال بعض الوزراء عندهم إشكاالت وارتباطات 

األصل هو أنه احلكومة جاهزة أن جتيب عن كل  لكن. معينة
األسئلة إذا ما تشبث أي فريق حمرتم بربجمتها يف إطار تفعيل 
التضامن احلكومي، دون احلرص على أن يكون الوزير املعين هو 

 . إذن فالقضية واضحة، شكرا. الذي سيجيب
 :السيد رئيس الجلسة

إذن ننتقل إىل قطاع . شكرا للسيد الوزير، شكرا
الشؤون اخلارجية والتعاون، سؤال حول استعمال إسبانيا 
لألسلحة الكيماوية خالل حرب الريف، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضل أحد النواب 

 .احملرتمني، تفضل السيد النائب
 

 :النائب السيد عبد الحق أمغار
 شكرا السيد الرئيس،

من بني امللفات الكربى اليت ما زالت عالقة يف 
العالقات املغربية اإلسبانية هو ملف األسلحة الكيماوية 
والغازات السامة اليت استعملها االستعمار اإلسباين يف حربه 

 . ضد ثورة الريف بقيادة حممد بن عبد الكرمي اخلطايب
نتوجه إىل احلكومة هبذا السؤال الذي وضعناه يف بداية 

لوالية، بعد أن رفضت أن جتيب على سؤالنا اآلين حول زيارة ا
وزير داخلية إسبانيا ملكان مقدس لدى الشعب املغريب ولدى 

ال يتعلق األمر بزيارة عادية، فاألمر . سكان الريف باخلصوص
يتعلق مبكان كتبت فيه املقاومة الريفية أروع وأخلد صفحات 

أنوال، والزيارة كانت لتكرمي التاريخ املغريب املعاصر، إهنا معركة 
واألمر . جنود االحتالل املعتدين الذين سحقتهم املقاومة الريفية

يتعلق باستفزاز من اليمني اإلسباين املدعو اليوم إىل التخلص 
 . من ثقافته الكولونيالية

فبعد عجز االستعمار اإلسباين على جماهبة املقاومة 
. ازات السامة احملرمة دولياالريفية الباسلة، جلأ إىل استعمال الغ

وهي حقيقة مل تعد خافية على أحد، سواء للجهات الدولية أو 
الوطنية، وهو الشأن الذي أكدته العديد من األحباث 

 . والدراسات
اليوم، وبعد أكثر من مثانية عقود، نؤكد مرة أخرى أننا 
لن نسكت على هذا امللف، عن هذه اجلرمية الشنعاء، اليت ال 

ة حال من األحوال أن يطاهلا التقادم، ألن منطقة جيب بأي
الريف ال تزال تعرف انتشارا واسعا وغري طبيعي لألمراض 
اخلطرية واملزمنة، من قبيل السرطان، الذي ترتفع نسبة اإلصابة 

 . به يف منطقة الريف بأضعاف عن املعدل الوطين
فبعد أن أثري هذا املوضوع يف الربملان اإلسباين من 
خالل مقرتح قانون أجهض يف املهد، وبعد صدور قانون 
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فرنسي يقر باآلثار السلبية وبتعويض ضحايا التجارب النووية 
باجلزائر، جند باملقابل أن اجلانب املغريب مل يتقدم بأي موقف 

مرار كشعب إجيايب وشجاع لطي هذا امللف الذي يسائلنا باست
 . له تاريخ حافل بالبطوالت واألجماد

ويف هذا اإلطار، أال ترون السيد الوزير أن الوقت قد 
حان لفتح هذا امللف رمسيا مع الدولة اإلسبانية، من خالل 
حوار هادئ ال جيب أن ختتزل نتائجه يف التعويض املادي الذي 

الرمسي لن يكون كافيا مهما بلغت قيمته، ومطالبتها باالعتذار 
      على جرائمها الشنيعة يف حق أبناء الريف العزل، الذين 
ال يطالبون إال باحلرية والكرامة وجرب الضرر وإعادة االعتبار 

 ...هلذه املنطقة 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا السيد النائب، شكرا
العثماني وزير الشؤون الخارجية  السيد سعد الدين

 :والتعاون
شكرا السيد النائب احملرتم على إتاحة هذه الفرصة 

وأريد أن أؤكد أن احلكومات املغربية املتعاقبة  . هلذا السؤال املهم
كلها كان هلا موقف واحد وموحد، وال يزال هذا موقفنا إىل 

يف  6112اليوم، وقد كانت اإلجابة عن مثل هذا السؤال منذ 
        هذه القبة، ألن هذا السؤال يعلو فوق أي اختالفات، 

 . ال سياسية وال حزبية وال موقعية
حنن أوال وقبل كل شيء نؤكد مرة أخرى أن احلكومة 
منخرطة يف الدفاع عن هذا امللف، وكنعتربو أن ما وقع أثناء 
الفرتة االستعمارية هي مسؤولية املستعمر، وبالتايل فنحن 

جلانب االسباين بأن يفتح مع احلكومة املغربية ومع نطالب ا
اجلهات املعنية املختصة األخرى، ألن هادي ماشي قضية 
حكومة فقط، هي فيها مجعيات اجملتمع املدين، وفيها جهات  
كثرية معنية هبذا امللف، أن تفتح حوارا هادئا، حوارا مسئوال، 

عام بني املغرب حوارا مستقبليا، يف إطار االتفاق االسرتاتيجي ال
 . وإسبانيا

املنهجية هي عامة، أوال فيها أخذ بعني االعتبار 
مستوى التطور اإلجيايب للعالقات املغربية االسبانية، وفيها أيضا 

عدم ختلي املغرب واملغاربة عن حقوقهم يف هذا : جانب آخر
هناك مظامل، هناك جتاوزات يف املرحلة االستعمارية، . امللف

ذا امللف فعال مع اجلانب االسباين، وال أظن جيب أن نفتح ه
أن اإلخوان يف إسبانيا يعين ميانعون يف هذا، من خالل حوار 
هادئ كما قلتم، وسنتابع هذا امللف لنجد له احللول املناسبة، 
مبا يكون فيه االعرتاف ويكون فيه جرب الضرر املعنوي واملادي 

ينفع احلاضر ومبا ينفع أيضا والذاكرة املشرتكة، وقراءة املاضي مبا 
 .املستقبل إن شاء اهلل، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير، وشكرا على املسامهة ديالكم يف 

ننتقل إىل القطاع املكلف بالوظيفة العمومية . هذه اجللسة
سؤال حول التصدي للريع الوظيفي املتمثل يف . وحتديث اإلدارة

الحتاد الدستوري، تفضلي السيدة املوظفني األشباح، من فريق ا
 .النائبة

 :النائبة السيدة بشرى برجال
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، املوظفون األشباح، أرقام مهولة وأموال 
طائلة تصرف بدون وجه حق، ريع وفساد وحرمان ونزيف 

أسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات العملية واحلديثة . مستمر
تكم اختاذها من أجل التصدي هلذه املعضلة اليت تعتزم وزار 

 .احلقيقية؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة
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السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،  

فعال هو مشكل حقيقي يف اإلدارة العمومية، فاألرقام 
اللي كتداول عرب الصحف هي يعين أرقام غري رمسية، وهناك  
كذلك تضارب يف هاد األرقام، ولكن حقيقة ما كاين حىت 
شي دراسة اللي متت واللي اعطت شي الئحة أو عدد حمدد 

كيتغيبوا بصفة غري مشروعة، فكون كان   ديال املوظفني اللي
هناك شي الئحة ألخذنا التدابري الالزمة بطبيعة احلال وفقا 

 .للقوانني اجلاري هبا العمل
اللي بغيت نأكد عليه وهو املشكل فني كاين، واش  
كاين شي مشكل قانوين وال ال فيما خيص هذا املوضوع؟  

املة وما فيها كنظن أن املنظومة القانونية اآلن هي منظومة ك
حىت شي مشكل للتحدي هلذه الظاهرة، فمن طبيعة احلال  

 00كاين النظام األساسي للوظيفة العمومية، خاصة الفصل 
مكرر، كاين كذلك قانون اللي كيتكلم غري على االقتطاعات 

واملرسوم  83بالنسبة لكل تغيب غري مشروع، هو قانون ديال 
انون ديال احملاكم املالية،  املطبق هلذا القانون، كاين كذلك الق

اللي   33، خاصة الفصل 20كاين املرسوم امللكي ديال 
كيتكلم على مبدأ األجرة مقابل العمل، فاملنظومة القانونية هي 

 . منظومة كاملة
املشكل فني كاين، كاين يف التطبيق، يف التطبيق ديال 

فاحلكومة من طبيعة احلال باش تعاجل هاد . هاد املنظومة
ل قامت بإحداث واحد جلنة وزارية اللي كتضم عدد من املشك

من بني هاد . القطاعات باش تتخذ تدابري اللي هي ملموسة
التدابري كاين أوال، وهاد التدابري غادي خيرجوا يف األيام املقبلة 

 أوال :إن شاء اهلل عرب منشور للسيد رئيس احلكومة، كيضموا

املباشرين اللي عندهم يعين خص املسؤولية تكون عند املسئولني 
املسؤولية ديال تدبري املوارد البشرية، وهاد املسؤولية غادي 
تكون تأديبية ومالية، باش يقدروا من طبيعة احلال يكون هناك 

 . تدبري ناجح وتدبري صارم فيما خيص التغيب الغري مشروع
، من بني هاد التدابري كاين آليات مواكبة فيما ثانيا

يعين البوابات اإللكرتونية اللي كتسمح  خيص مثال يعين كل،
بالولوج لإلدارات العمومية، من طبيعة احلال لتتبع كل تغيب 

 .غري مشروع، وشكرا
 :الجلسة السيد رئيس

 .تفضلي السيدة النائبة ،شكرا للسيد الوزير
 :النائبة السيدة بشرى برجال

حتقيقه، وحنن مسعنا هذا  يف احلقيقة كالم مجيل نتمىن
اآلن حنن أمام مشكلة، مشكلة حقيقية، . 98الكالم منذ سنة 

يف احلقيقة سئمنا من الوعود، سئمنا من اخلطابات، مل يعد 
هذا الكالم مقنعا بالنسبة لنا كفريق دستوري، حنتاج إىل لغة 
الصدق واحلقيقة، هاته اللغة اليت مكنت حزبا وطنيا، جعلته 

ون رأسا على هذه احلكومة، مع أن هذا الرأس يستطيع أن يك
كنا نشكو من لغة اخلشب، وها حنن . جيرت أذياال مع األسف

أمام لغة جديدة هي لغة مطاطية تتمدد وفق حرارة  اآلن
الظروف وتتلون بتلون املواقف ليعود احلال إىل ما كان عليه 

 . وكأن شيئا مل يقل وكأن شيئا مل يكن
معضلة حقيقية، سئمنا السيد يف احلقيقة حنن أمام 

الوزير من هدر أموالنا سرا وعالنية، سئمنا من هدر أموالنا 
فرادى ومجاعات، إن داخل أو خارج الوطن، سئمنا من هدر 

سئمنا من هدر أموالنا حماباة . أموالنا نصبا واحتياال وسرقة
وجمامالت، يف الوقت الذي تقف صفوف مرتاصة من الشباب 

لى أبواب األمل من أجل حتقيق حلم مشروع املعطلني هاهنا ع
جدا، ويف الوقت الذي يعاين جل املغاربة آفة الفقر والعوز 
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أنتم تعلمون السيد الوزير أنه بعد املغادرة . واخلصاص واملعاناة
 91مليار درهم إىل  21الطوعية ارتفعت الكتلة األجرية من 

   ع مليار درهم، يف الوقت الذي كان جيب أن تنخفض فيه م
ما غادرنا من الكفاءات القديرة يف هذا اجملال يف أزمة 
اجتماعية واقتصادية خانقة السيد الوزير، وتتساءلون عن 
التماسيح وعن األشباح وعن العفاريت، تشتكون منها 
وتتساءلون عنها، يف حني أهنا هي أشباح حتتضنوهنا السيد 

 . الوزير تواطؤا بصمتكم وبتقاعسكم
ساد السيد الوزير، فهو ال يتطلب إال اجتثوا هذا الف

لن نقبل . إرادة حقيقية وروح وطنية متيقظة وجرأة وشجاعة
السيد الوزير أن تطمعوا يف أجور املوظفني البسطاء، يف حني 

ترفعون شعار . أن اجتثاث هذا الفساد سوف يغنيكم عن ذلك
أوال، حماربة الفساد، أوقفوا نزيفه أوال، أوقفوا السيد الوزير نزيفه 

وأعطونا أجندة، نتمىن أن تكون هذه األجندة هي أجندة 
واقعية وفعلية، من أجل أن نتمكن من ربط املسؤولية باحملاسبة  

وختاما أقول لكم إن احلكومة . كما ينص على ذلك الدستور
 . والوزراء

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل سؤال حول . شكرا للسيدة النائبة، شكرا

ساد والرشوة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني سبل حماربة الف
 .من فريق التقدم الدميقراطي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر الزعيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،

سؤالنا اليوم يتعلق بسبل حماربة الفسادة والرشوة، ومها 
الظاهرتان اللتان ال ميكن إنكار ووجودمها، فالكل يتحدث عن 
االستفحال الظاهر هلاتني اآلفتني، ما يهدد مسرية التنمية 

االقتصادية واالجتماعية بالبالد ويسيء إىل مسعة املغرب 
 . خارجيا

ضر مضامني نطرح كذلك هذا السؤال وحنن نستح
الدستور اجلديد الذي ارتقى هبيئات احلكامة وحماربة الفساد إىل 
مؤسسات دستورية، كما تضمن العديد من املبادئ العامة 
لتنزيل قواعد احلكامة اجليدة والنزاهة والشفافية كما هو مبني يف 
الباب الثاين عشر املتعلق باحلكامة اجليدة، وإقرانه مبدأ 

، وتنصيصه على منع استغالل النفوذ يف املسؤولية باحملاسبة
الوظائف العمومية، واملساواة بني املواطنني يف تقدمي خدمات 

هي إذن . املرفق العام، وااللتزام بالتصريح اإلجباري باملمتلكات
مضامني ال يسعنا إال أن نفخر هبا، ويف املقابل نتساءل عن 

الوفاء اإلجراءات احلكومية فيما خيص تنزيل هذه املبادئ و 
بالتزامها املضمنة بالربنامج احلكومي فيما خيص جمال حماربة 
الفساد والرشوة، وهو ما نطلب منكم السيد الوزير تنويرنا 

 .بشأنه، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير ،شكرا
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :ية وتحديث اإلدارةالحكومة المكلف بالوظيفة العموم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
فمحاربة الفساد والرشوة يشكل بالنسبة للحكومة 

. خيارا حامسا لتكريس من طبيعة احلال مبادئ احلكامة اجليدة
فكان هناك كيف ما قلتوا جمهودات كبرية فيما خيص حماربة هاد 

اربة االغتناء الال مشروع، منع اآلفة، كنذكر بطبيعة احلال حم
تضارب املصاحل الشخصية مع املهنية، إحداث وحدة ملعاجلة 
املعلومات املالية املرتبطة بغسل األموال، محاية الضحايا 
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والشهود اخلرباء املبلغني عن أفعال االرتشاء، إحداث موقع 
 . من التدابري  آخره، إىل stop corruption:إلكرتوين

ملواجهة هاد اآلفة ديال الرشوة، فإهنا  ولكن احلكومة
وفية لاللتزامات اليت تعهدت هبا يف الربنامج احلكومي، من 
خالل أوال إرساء إطار مؤسسايت بتعزيز املنظومة الوطنية للنزاهة 
وحماربة الفساد، اعتماد برنامج وطين للنزاهة يف إطار خطة 

ية املال العام، وطنية مندجمة، حتيني وتأهيل التشريع املرتبط حبما
تقوية مؤسسات الرقابة واحملاسبة، وضع ميثاق وطين ملكافحة 

وهادو مها أهم املقتضيات اللي احلكومة ناوية حتطهم . الفساد
 .شكرا. على أرض الواقع

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

 :النائب السيد عمر الزعيم
املعطيات اليت تقدمتم هبا،  شكرا السيد الوزير على

وكذلك حنيي احلكومة على هذه اجملهودات اليت تبذهلا يف حماربة 
الفساد والرشوة، وكذلك حنن ندعمكم واحلكومة ألهنا ضمنت 

   ولكن . الربنامج احلكومي جزءا مهما يتعلق مبحاربة الفساد
ما دمنا اليوم يف هذه اإلجراءات اليت يسودها احلوار 

فإنه بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى واإلنصات، 
وحنن نعيش بداية السنة الثانية من عمر الدستور اجلديد، 
وملف الرشوة وحماربة الفساد كذلك عرف نقاشا منذ 
احلكومات السابقة وال زال متعثرا، وال زلنا ال نسمع سوى 
اخلطابات والوعود، يف غياب إجراءات ملموسة على أوسع 

قطاعات احلساسة تبعث االرتياح يف قلوب نطاق يف بعض ال
املواطنني وتؤسس لتكافؤ الفرص يف إطار من التخليق اجلاد 
للحياة العامة، فإنه يتطلب السيد الوزير من اجلميع التحلي 
بإرادة قوية ونزاهة عالية للتقليل من تداعيات هاتني الظاهرتني 

ة على عجل يف أفق القضاء عليهما، ألهنما تعرقالن تنمي

البالد، وكذلك يساهم يف تأجيج الوضع االجتماعي والسياسي 
كذلك حنن يف فريق التقدم الدميقراطي ال . وثراء املفسدين

نشك يف صدق نواياكم، ولكن حنن معكم وإىل جانبكم يف  
 .كل السياسات العمومية الرامية إىل حماربة الفساد والرشوة

 :السيد رئيس الجلسة
املرجو من السادة النواب  ،رتمشكرا للسيد النائب احمل

. احملرتمني عدم استعمال اهلاتف النقال داخل القاعة، وشكرا
 .تفضل للتعقيب السيد الوزير

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيد الرئيس،
هاد املقتضيات هادو اللي تكلمت عليها والتدابري هي  
كتدخل يف واحد الرؤية اللي هي شاملة ومندجمة، شنو هي 
هاد الرؤية؟ هي أن يعين كل اخلدمات العمومية اللي كتقوم هبا 
اإلدارة العمومية خص تكون يعين كتضمن واحد الشفافية 

ة فمن طبيع. وكتضمن واحد السالسة وكتضمن واحد اجلودة
احلال اآلفة ديال الرشوة نقدرو حناربوها كذلك عرب إعادة 
وتعزيز الثقة ما بني اإلدارة واملواطن، كيفاش؟ عرب تبسيط 
املساطر، عرب دعم اإلدارة اإللكرتونية، عرب تطوير اخلدمات، 

 . الشق األولعرب مراكز االتصال، إىل آخره، هذا 
صة وهو كيخص رأس املال البشري، وخا الشق الثاني

التنظيمات الداخلية، واللي عندها عالقة ما بني ربط املسؤولية 
 .واحملاسبة، يعين كيفية التعيينات داخل اإلدارة، إىل آخره

كاين كذلك تدابري أخرى اللي هي مهمة فيما خيص، 
يعين وضع قانون فيما خيص  أوال: وهذه حل عليها حىت الدستور

عما قريب إن شاء اهلل احلق يف املعلومة، وهذا غادي خنرجو به 
يف هاد الدورة املقبلة؛ وكاين كذلك القانون اللي هو مهم، 
وكيخص ميثاق املرافق العمومية، واللي كتوضع واحد العدد من 
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املعايري فيما خيص اخلدمات اللي كتقوم هبا اإلدارة العمومية 
 .بالنسبة للمواطنني، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ال حول التوازن يف ترتيب سؤ  ،شكرا للسيد الوزير

العماالت واألقاليم بغرض منح تعويضات اإلقامة، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 

 .السيد النائب
 :النائب السيد محمد بوغالم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات المحترمات، 
 المحترمون،السادة النواب 

حنن يف فريق األصالة واملعاصرة نؤمن بقوة أن منح 
تعويضات اإلقامة باملناطق النائية يعترب حقا وحتفيزا للموظفني 
على املواظبة وكذا االستقرار هبذه املناطق، مما سيؤدي ال حمالة 

 . إىل الرفع من املردودية وجناعة خدمة الوطن واملواطنني
رتم، على املعايري املوضوعية نسائلكم السيد الوزير احمل

-باء-اليت اعتمدت لتصنيف األقاليم واملناطق وفق ترتيب ألف
جيم ملنح تعويضات اإلقامة املنصوص عليها باجلريدة الرمسية 

 .؟ وشكرا0903عدد 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
لدى رئيس السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 .شكرا السيد الرئيس المحترم

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

اللي بغيت نذكر به وهو أن املرسوم اللي تكلمتوا عليه 
يف شأن التعويض عن اإلقامة كان  6133ماي  61ديال 

 : عنده بعض األهداف
إعادة تصنيف بعض  والأمن بني هاد األهداف 

تلبية ملطالب " ج"أو " ب"بدل منطقة " أ"األقاليم يف منطقة 
اللي تطرحت منذ مدة طويلة وعلى فرتات متعاقبة من طرف 

 . بعض القطاعات الوزارية ومن طرف كذلك بعض النقابات
وهو أنه ضم بعض العماالت واألقاليم  الهدف الثاني

، علما أن 6119اللي حتدثت يف إطار التقسيم اإلداري ديال 
املرسوم مل يعمل على إعادة تصنيف كل العماالت واألقاليم 
ضمن مناطق أخرى غري تلك اللي كانت هي مصنفة هلا من 
قبل، مبا يف ذلك اإلقليم اللي ذكرتوا، وهو اإلقليم ديال صفرو، 

، وهذا بطبيعة احلال مراعاة مع "أ"بقى مصنف يف املنطقة  اللي
املكتسبات املادية للموظفني واألعوان العاملني بتلك 

ولكن املشكل فني كاين وهو أن املرسوم ديال . اجلماعات
ما خذاش بعني االعتبار باقي العماالت واألقاليم اليت  6133

دلت، توجد يف وضعية مماثلة إلقليم إفران واحلاجب ومي
وخصوصا من حيث أحوال الطقس وظروف اإلقامة، ومن 
ضمنها بطبيعة احلال إقليم صفرو، فهذا كيستلزم إعادة النظر 

 .يف هذا املرسوم
فاإلشكالية حاليا هي إعادة التصنيف بالنسبة 
للجماعات الرتابية وماشي بالنسبة لألقاليم، يعين خصنا نعيدو 

حلال يعين يستوجب اختاذ فاألمر بطبيعة ا. النظر يف املنهجية
واحد إجراء اللي يكون هو مشويل، باالعتماد على ترتيب 

 .جديد للمناطق يرتكز على اجلماعة
فيما خيص بالضبط هاد املشكل اللي طرحتوا، هو 
مطروح بالنسبة لعدد ديال اجلماعات، والوزارة، بتنسيق مع 
وزاريت الداخلية واالقتصاد واملالية، شرعت يف عدد من 
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جتماعات باش نعيدو النظر يف هاد التصنيف بالنسبة هلاد اال
 .اجلماعات مبا فيها إقليم بين مالل، وشكرا

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

 :النائب السيد محمد بوغالم
 شكرا السيد الرئيس،

" أ"غري بعدا حسب الرد أن إقليم صفرو مصنف يف 
لمون أن إقليم صفرو حماط من اجلهتني معا وتع" ج"ولكنه يف 

بإقليم إفران من جهة وبإقليم احلاجب من جهة ثانية، ال يعقل 
وواحد اإلقليم جماور " أ"يف  trainأن إقليم معني كتدوز فيه 

 ". ج"لبويبالن يف منطقة 
كاين التقسيم اإلداري، قلتم التقسيم اإلداري ديال 

اللي  3996، لكن أغفلتم التقسيم اإلداري ديال 6119
 . تفرعت عليه العديد من اجلماعات اللي جديدة

إن مجود املعايري املعتمدة وعدم حتيينها، وهذا من 
صميم العمل احلكومي طبعا، قد ساهم يف إقصاء جمموعة من 

، مما أثر سلبا على أجور 3996بتقسيم اجلماعات كما قلت 
 . املوظفني يف اجلماعات احمللية، وباخلصوص يف التعليم

مث هناك أيضا مشكل آخر، هو التفاوت بني مصاحل 
" أ"حكومية وأخرى أو بني وزارات وأخرى، كاينة مصنفة يف 

وما هو املربر أن ترتب . يف وزارة أخرى" ب"يف وزارة معينة ويف 
وهي بلدية وترتب مجاعة " ب"خلري باملنطقة مجاعة رباط ا

    وهي حماذية جلبل بويبالن؟ وكذلك، " ج"إغزران يف منطقة 
ما هو مربر عدم ترتيب مجاعيت تفاجيغت ودار احلمراء يف 

وكذلك هي " أ"وهي حماذية أيضا لبوملان املرتبة يف " أ"منطقة 
متفرعة  أبعد النقط يف إقليم صفرو، والغريب يف األمر أهنا هي

؟ مث ما هو مربر عدم ترتيب  "أ"عن أدرج املصنفة يف 
اجلماعات التابعة لدائرة املنزل بأكملها، ألهنا كلها جبلية؟ 

وكذلك مجاعة لعنوصار وأيت السبع، أيت السبع احملاذية 
كندر وحماذية أيضا -إلفران من جهة وحماذية أيضا هي وإميوزار

 .؟"أ"صنفة يف للجماعة األخرى اللي هي احلاجب امل
 :السيد رئيس الجلسة

عندكم التعقيب السيد الوزير يف  ،شكرا السيد النائب
 .بعض الثواين

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

فعال كاين مشكل، ألن التصنيف هو كيتدار على        
ولكن بالنسبة للجماعات اللي . لى اجلماعاتاألقاليم ماشي ع

فيهم مشكل فقلت لكم غادي حناولو نلقاو احللول بالنسبة 
  .النقطة األولىهلاذ اجلماعات، هذه 

، وهي أن هاد املنهجية اللي غاديني النقطة الثانية
فيها، حنايا بصدد وضع منهجية أخرى يف إطار إصالح هاد 

 .املنظومة هذه
كل ما يتعلق بالتعويض عن املناطق   ، كاين كذلكثالثا

النائية، اللي غادي نوضعوه يف وزارة الرتبية الوطنية ووزارة 
 ... الصحة

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال حول اعتماد املصاحل  ،شكرا للسيد الوزير

اإلدارية بالعماالت واألقاليم احملدثة مؤخرا، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد عبد اهلل البوكيلي

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 أخواتي وإخواني النواب،
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سياسة الالمركزية ببالدنا، وانسجاما يف إطار تدعيم 
مع إحداث جمموعة من العمالت واألقاليم احلديثة العهد مؤخرا 
باململكة، كعمالة إقليم الدريوش مثال وعمالة إقليم اليوسفية إىل 
آخره، ال زالت العديد من األصوات تنادي بضرورة متكني هذه 

زارات اجلماعات الرتابية من مندوبيات ومصاحل خارجية للو 
 . واملؤسسات العمومية يف إطار تقريب اإلدارة من املواطنني

هل من : بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم
تدابري وإجراءات تعتزم احلكومة  اختاذها يف القريب العاجل 
فيما خيص متكني العماالت واألقاليم اجلديدة احملدثة مؤخرا من 

 .اطنني؟ وشكرااملرافق اإلدارية القريبة من املو 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير، شكرا السيد النائب
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 اإلداريةاللي بغيت نقول وهو أن هاد إحداث املصاحل 

يف األقاليم احملدثة هو من طبيعة احلال عندو عالقة مع املرسوم 
 . 6119اللي كيخص التقسيم اإلداري نتاع 

فللتذكري، فاختيار احلكومة هو اختيار اسرتاجتي 
وواضح، وكيتمثل يف تقريب اإلدارة من املواطنني، أوال عرب 

حل يف هاد األقاليم والعماالت يف مجيع أحناء إحداث مصا
اململكة، وثانيا تأهيل هاد املصاحل باش تقدر تستجب مع 

 . متطلبات املواطنني
ففيما خيص توزيع املصاحل الال ممركزة، فهاد التمثيل 
هذا كيتم عامة حسب طبيعة تدخل القطاع على املستوى 

ا مصاحل جهوية احمللي، فبطبيعة احلال كاين املناطق اللي فيه
وكاين املناطق اللي فيها متثيليات باألقاليم، وهاد التمثيلية 

طلوبة، وهذا عندها من طبيعة احلال عالقة حبجم احلاجيات امل
وإيال كانت هناك احتياجات خاصة بإقليم ما، . هو املنطلق

فاحلكومة وأنا مستعد للقيام يعين مبا تستدعيه الضرورة مع 
 .ين، وشكراالقطاع الوزاري املع

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب. شكرا

 :النائب السيد أحمد العجيلي
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات النائبات والسادة النواب،

يف البداية، نشكر السيد الوزير على تفضله باجلواب 
على هذا السؤال، لكن يسرتعي اهتمامنا وانتباهنا حنن كنواب 
لألمة أن سياسة احلكومة يف إطار الالمركزية والالتركيز تظل 
شعارا فقط ليس إال، وهذا ما نالحظه، بل ونلمسه على أرض 

ن تظل عدد من إذ ال يعقل أ. الواقع يف خمتلف جهات اململكة
املناطق واملدن احملرومة من ممثليات القطاعات الوزارية، وأقصد 
هنا املندوبيات القطاعية اليت تسهل على املواطن طرق التعامل 

 . وتقدمي اخلدمات
-وكمثال فقط على ما ذكرناه، يعاين إقليم اليوسفية 

 احملدث أخريا، والغين بثرواته الفوسفاتية والفالحية، -والدريوش
من انعدام وجود مندوبيات لعدد من الوزارات، كالتجهيز 
والنقل والفالحة واخلزينة العامة والتسجيل والتمرب ومركز 
تسجيل السيارات للحصول على رخص السياقة والورقة 
الرمادية والوكالة للوطنية للمحافظة العقارية واملياه والغابات 

عل املواطن يتحمل األمر الذي جي...والوكالة احلضرية، إىل آخره
باإلضافة إىل اإلكراهات املادية عناء السفر ليتنقل إىل مدينة 
آسفي لقضاء حاجاته اإلدارية وأداء الرسوم اخلاصة بالضرائب 

والسؤال . وتعبئة البطاقات اخلاصة بالكهرباء بالعامل القروي
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الذي يشغل بال كل املواطنني حاليا، وأصبح  حديث العام 
من يقف : ثر عدد من املشاريع وعشوائيتهاواخلاص يف ظل تع

وراء عدم النهوض بإقليم اليوسفية؟ مما جعل السكان يطالبون 
. مبحاسبة كل املسئولني الذين كانوا وراء تعثر مجيع املشاريع

كما أن إقليم اليوسفية ظل حمروما من عائدات الرسوم 
 .وشكرا. واملداخيل الضريبية اليت تستفيد منها عمالة آسفي

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

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

خصنا نعرفو شنو بغينا، ألن أوال الولوج للخدمات، 
ملصاحل وثانيا اجلودة، فواخا حندثو مصاحل إيال ما كانتش هاد ا

عندها يعين كل القدرات باش حتل املشاكل ديال املواطنني على 
 . املستوى احمللي راه حبال إيال ما درنا حىت شي حاجة

 أوالفاملقاربة اجلديدة اللي كتوضعها احلكومة حاليا 
هي فتح ورش الال مترك، يعين خصك املصاحل على املستوى 
احمللي تكون عندها املوارد املالية والكفاءات باش حتل املشاكل 

 . على املستوى احمللي
    فيما خيص التوزيع اجلغرايف، أراه هاد الشي  ثانيا،

بقاش كيف ما كان قبل، اآلن تقدرو توجلوا للخدمات واخا  ما
لعيون وال يف الرشيدية وال توجلوا للخدمات إيال تكونوا يعين يف ا

 E Gouvernementال دعمنا الربنامج ديال اخلدمات يعين
فهذا هو التوجه اللي غاديني فيه باش الكل يقدر . اإللكرتوين

يوجل للخدمات وبسهولة وبأحسن الظروف وبواحد اجلودة اللي 
 . تكون عالية

ليها اللي كاين جوج د األمثلة اللي بغيت نتكلم ع
عاد مت اإلحداث دياهلم يعين يف هاد األسابيع املاضية، أوال 

 :البوابة اإللكرتونية فيما خيص التشغيل العمومي

emploipublic.ma يعين اآلن الكل كيوجل هلاد املعلومات ،
،  servicepublic.maثانيا . اللي هي كاينة يف هاد البوابة

مومية كلها  مسطرة اللي كتخص اخلدمات الع 011كاين 
هذا هو االجتاه فني غاديني . كاينة يف هاد البوابة اإللكرتونية

 .باش حنسنو اخلدمات ونوسعو الولوج هلاد اخلدمات
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير، ونشكركم على املسامهة ديالكم 
وننتقل إىل القطاع املكلف بالشؤون العامة . يف هذه اجللسة

حصص الدقيق املدعم، للسيدات  واحلكامة، سؤال حول
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضل أحد النواب، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد الحبيب البوبكراوي

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الكثري من تشهد عملية توزيع الدقيق املدعم 

اخلروقات، إذ مشل كافة القنوات اليت متر منها هذه املادة 
األساسية، واليت ختصص هلا الدولة سنويا ميزانية دعم يف حدود 

. مليون قنطار، أي أكثر من ملياري درهم يف املتوسط 36
وتساهم هذه اخلروقات يف حصول نزيف متواصل مليزانية 

يق من طرف أصحاب الدولة، بعد أن يتم تسويق هذا الدق
الكوتا واللوبيات والسماسرة بأساليبهم اخلاصة، دون أن 

 . تستفيد منه الشرائح االجتماعية الضعيفة واحملدودة الدخل
ألجله، نتساءل السيد الوزير عن اإلجراءات اليت 
ستتخذها الوزارة لوضع حد هلذه اخلروقات وضمان وصول 

 .كرا السيد الوزيرالدقيق إىل الفئات الفقرية واملهمشة؟ وش
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا
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السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

 شكرا السيد الرئيس،
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

يف البداية أن أشكر السادة النواب احملرتمني من  أود
 . الفريق االستقاليل على هذا السؤال

ال خيفى عليكم حقيقة على أنه بالفعل الدولة قامت 
منذ فرتة ليست باهلينة بدعم الدقيق املدعم، وذلك نظرا 

وال شك أن هذا . لالحتياجات ديال الفئات املهمشة والفقرية
 سنة كان عنده أثر طيب وجيد، وعلى الدعم ألكثر من أربعني

 . أنه بالفعل فئات مهمشة استطعت توصل هلذا الدقيق املدعم
ولكن كما تفضلتم وأشرمت إىل أن هناك جمموعة من 
اإلشكاليات اللي هي متعلقة هبذا الدعم، وحنن نشاطركم 
الرأي، هناك إشكال حقيقي، أوال يف الطريقة ديال الدعم، ويف 

ا يف السماسرة والوسطاء، مث أيضا يف إيصال اجلودة، مث أيض
 . هذا الدقيق إىل أصحابه، فهذه كلها إشكاالت

   وحنا تنقولو أنه بالفعل الدولة تقوم بواجبها، لكن 
ما ميكنش نقولو أنه احلكومة اآلن تراقب كل السلسلة أو أهنا 
غادي توقف هاد التجاوزات عند احلد دياهلا، ألن كاين هناك 

اعطيين "كاين تواطؤات داخل األقاليم وكاين إشكاالت و 
وهذا راه احلكومة ". غطي عليا نغطي عليك"وكاين " نعطيك

راه واخا تدير اللي دارت أراه إيال ما كاينش جتاوب من الطرف 
اآلخر، من طرف املواطنني، من طرف هيئات اجملتمع املدين، 
 من طرف اهليئات املنتخبة اللي عندها دور راه ما ميكنش

 .احلكومة تقوم بشي حاجة اللي ميكن تكون جد إجيابية
أكيد أنه اآلن كاين ثالثة ديال اللجان اليت تشتغل 
على امللف، وكاين اللجنة الوزاراتية اللي تتحدد الكميات، 

وكاين اللجنة التقنية، اليت تشتغل على طريقة ديال الدعم 
 . ملواحلصص، وكاين اللجنة الثالثة اليت تتابع وتنزل الع

احلكومة اآلن يف إطار ما ميكن أن تقوم به يف إطار 
اإلجراء اللي مت السنة : املراقبة قامت مبجموعة من اإلجراءات

املاضية، إذن هو فيه نوع من االستمرار، وهو إعداد املشروع 
ديال القانون اللي كان اهلدف منه هو تصحيح وتعديل القانون 

 111ع الغرامات إىل حدود ديال األسعار واملنافسة، اللي تريف
ألف درهم لكل خمالفة، واعطى الصالحيات، ليست 
الصالحيات مركزية، وإمنا اعطى هاد الصالحيات للجهات 

: وهنا نطرح سؤال للسادة النواب احملرتمني. والسلطات احمللية
هاد اإلمكانيات ديال العمال وديال الوالة باش أهنم يعطيوا 

كم من عامل   ءل، أنا أتساألف 111الغرامات إىل حدود 
 111ووال بالفعل وصل هلاد املستوى ودار هاد الغرامة ديال 

ألف، لو أننا بدينا بشي وحدين وطبقنا، ألنه التالعبات كاينة 
واجلودة ما كايناش، لو قمنا بتطبيق غري جوج وال ثالثة ببعض 

. األقاليم أتصور على أنه كانت غادي تكون احلصيلة إجيابية
 .شكرا

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

 :النائب السيد الحسن أمروش
 شكرا السيد الوزير،

. حنا كنثمنو مجيع ما تقوم به احلكومة يف هاد اإلطار
هاد السؤال يعين تطرح وما زال غادي يتطرح مرات كثرية يف 

ني وبالفئات قبة الربملان، ألنه يتعلق بعيش العديد من املواطن
 . الدنيا من املواطنني، خصوصا يف العامل القروي

السيد الوزير، من املسائل اللي يعين كيتالعبوا هبا هاد 
الناس يف احلصص ديال الدقيق املدعم هناك اجلودة، يعين دوك 

les cotataires    ملي كتزير عليهم املراقبة، وبتواطؤ مع
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أرباب املطاحن، كيجيبوا اجلودة يعين ال تصلح لالستهالك 
بتاتا، وهاد الشي كيجعجل املواطنني كينفروا من شراء هذا 
الدقيق املدعم، ألن بالنسبة ليهم غري ضياع، غادي يشري 

درهم ويف األخري ما كتصلح لوالو،  311خنشة د الدقيق ب 
ن اجلودة، درهم ويشري بعدا دقيق مزيان وضام 01اللهم يزيد 

 . إذن هادي من األساليب
كذلك السيد الوزير، بالنسبة لقضية النقل اللي شرتوا 

كيقول لك يعين الشركة ما    les cotataires ليه، هاد
كتوصلش الدقيق للجماعات اللي غادي يتوزع فيها، وبالتايل  
كيقوموا برفع أسعار الدقيق املدعم، حبجة أن الشركة ديال 

الدقيق ما كتوصلوش لعني املكان وكيضطروا  النقل اللي كتوصل
باش يديروا إضافة، يعين كل شي هادي مسائل، يعين هادي 

والتواطؤات السيد الوزير كاينة من اإلدارة، وكاين . حجج واهية
وكاين واحد اجملموعة ديال الناس   les cotataires بني 
ولية يعين حماربة الفساد كما شرتوا ليه راه هو ماشي مسؤ . اللي

احلكومة بوحدها، مسؤولية اجلميع، مسؤولية الربملان، مسؤولية 
 .املواطنني ومسؤولية اجملتمع املدين، وشكرا

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

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

 السيد الرئيس، شكرا
  غري إضافة، ألنه أنا أشاطر السيد النائب احملرتم كل 
  ما قاله، غري اإلضافة وهو أنه ال ميكن لن نتذرع بأنه الدقيق 

اآلن احلكومة أجرت واحد الصفقة يف إطار . ما تتوصلوش
طلبات عروض مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، اللي 

أوال باش نتابعو مجيع  ،GPSديال   systèmeغادي تدير
ديالو،  dépôtالدقيق منني تيخرج من املطحنة حىت يوصل ل 

كبرية    logistiqueوأن هاد الشركة ما دام هي وطنية عندها 
 .غادي توفر جلميع املطاحن ومجيع األماكن ديال التوزيعو 

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال آين حول الزيادة يف تسعرية  ،شكرا للسيد الوزير

النقل وأمثنة الغاز واخلضر وبعض املواد الغذائية، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلي 

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة حكيمة فصلي

 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بعد الزيادة اليت أقرهتا احلكومة ليلة اجلمعة 

يف أمثنة بعض احملروقات للحفاظ على  16/12/6136
اقتصادية، فوجئ بعض املواطنني بالزيادة ىف -التوازنات املاكرو

وأمثنة  gaz butaneتسعرية النقل احلضري والطرقي وأمثنة 
وباعتبار هذه الزيادات غري . ذائيةاخلضر وبعض املواد الغ

ما هي : مناسبة وغري قانونية، فإننا نسألكم السيد الوزير
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا للحفاظ على استقرار األمثنة، 
خصوصا وحنن سنستقبل إن شاء اهلل شهر رمضان خالل 

 .وشكرا ؟األيام القليلة
 :السيد رئيس الجلسة

  .تفضل السيد الوزير ،شكرا السيدة النائبة
السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
 شكرا السيد الرئيس،

هذا أيضا موضوع من األمهية مبكان، وتنشكرو عليه 
فريق العدالة والتنمية اللي طرحو يف هاد الظرفية وحنن مقبلون 
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تصارحو فيه ونكونو على شهر رمضان، لكن خصنا ن
احلكومة قررت الزيادة يف بعض املنتجات اللي هي . واضحني

البنزين والغازوال والفيول، بالنسبة للصناعي، لكن اتضح على 
أنه الناس جزء منهم كانوا كانوا تينتظروا هاد الزيادة باش يزيدوا 

 .يف أمور أخرى، اللي زيادات غري قانونية وغري مشروعة
فئة تتحكم : الفئات ديال املنتجاتكاين جوج ديال 

مادة،  30احلكومة فيها من خالل أمساء، اللي هي معروفة، 
ومنها هاد الشي ديال الدقيق ومنها هاد الشي ديال السكر 
ومنها التعريفة ديال التاكسيات داخل وبني احلضري، مث أيضا 
نقل املسافرين بني املدن، هذا متحكم فيه، وفيها مسطرة اللي 

ضحة، اللي بغى يزيد فشي حاجة خصو يدير ديك هي وا
 . املسطرة

الطاكسيات منوذجا، كاين اإلمكانية على أنه بالفعل 
تتم الزيادة بتوافق مع املهنيني يف أي مدينة مع السلطة الوالئية 

إذا مل تتخذ هذا املنحى وما مشاتش . وال العامل الذي يشتغل
وعة، والقانون تيعاقب يف هاد املسار، مبعىن أهنا زيادة غري مشر 

عليها، وتكلمت يف اجلواب على السؤال السابق وقلت أن 
 .ألف درهم 111ميكن تكون العقوبة إىل حدود 

الفئة الثانية هي املواد احملررة، راه حنا بلد ليربايل، من 
وبالتايل ما ميكنش . مادة املواد األخرى كلها حمررة 30غري هاد 

ديال هاد املواد، لكن نسائلها لو احلكومة على األسعار ءنسا
ففي هذا اجملال، بالفعل . على املراقبة والغش والزيادة الفاحشة

حنا شفنا على أنه جمموعة من املواد اللي هي زادت، لكن  
كاين الزيادات اللي هي يف اإلطار دياهلا العادي، إما لتغري 

يف  املناخ، إما لظرفية معينة، فحنا دزنا يف األسبوعني املنصرمني
فرتة ديال احلرارة اللي جات كبرية، أراكم كلكم كتذكروا، يف  
كل فرتة حرارة كاين عندنا إشكاالت يف بعض املواد الفالحية 
تتزاد، لكن كاين اللي قال لك أودي هاد الزيادة ألنه احلكومة 

زادت يف اإلسانس ويف املازوت، ما شافش بأنه الفرتة ديال 
قل العرض أكيد إيال بقى اجلفاف قللت العرض، ومنني تي

الطلب يف نفس املستوى ترتفع األسعار، لكن حنن نتابع، اللي 
ميكن نأكدو لكم وهو أن احلكومة تقوم جبزء، وأقول جبزء من 
املتابعة واملراقبة، ألن م عندناش األطر الكافية باش نراقبو 

 . األسعار جبميع األماكن
احل ديالنا ويف هذا اإلطار، املتابعة اليومية من املص

ومصاحل وزارة الداخلية تتبني على أنه األسعار والزيادات، حىت 
النقص كاين نقص يف بعض املواد، هو جد حمدود، عندي 
أسعار الطماطم هلاد الصباح وديال البطاطس وديال اجلزر 
وديال، ماشي ديال البنان، حىت هو عندنا ولكن، هادو كلهم، 

 . وبقات يف أمثنة اللي هي معقولة
مث أيضا يف هذا اجملال، احلكومة بالفعل عازمة على أنه 
تتبع يف شهر رمضان بطريقة أكثر دقة، وهد الشي ديال الغاز 
اللي جمموعة من اجلرائد جابت على أنه هناك إيقاف، تنحيي، 
السيد الرئيس، واحد اجلملة، حنيي املوزعني ديال الغاز من هاد 

وعرفوا بأنه هاد الشهر ديال املنرب، ألهنم بالفعل كانوا وطنيني 
رمضان ماشي شهر ديال املزايدات زديال الزيادات، وقبلوا على 

 .شكرا ...باش حنلو املشكل أهنم يدخلوا معنا يف حوار 
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيدة النائبة. شكرا للسيد الوزير، شكرا
 :النائبة السيدة اعتماد الزهيدي

 شكرا السيد الرئيس،
كنشكروكم السيد الوزير على هاد التدقيق يف 
املعلومات، وهو اللي املعلوم السيد الوزير لدى مجيع املغاربة 
على أن التدبري احلكومي ديالكم جاء يف واحد الوضعية 
اقتصادية عاملية صعبة، كذلك عرف واحد النسبة ديال ارتفاع 

إىل  د املديونية على مطلع ديال هاد السنة، وكذلك باإلضافة
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 60أن كاين إشكال يف العجز ديال صندوق ديال املقاصة ب 
وهاد املعطيات هادي . مليار الدرهم كيف ما سبق وصرحتوا

هي اللي اعطت أنكم تاخذوا إجراءات بال ما متسوا، وهادي  
كنحييوها احلكومة، بال ما متسوا القدرة ديال ميزانية االستثمار 

اخلناق على االقتصاد ديال البالد، وكذلك بال ما تضيقوا 
 . الوطين باش يكون يف أرحيية وباش ما ترفع لوش املديونية

ولكن هاد الزيادات السيد الوزير، خصوصا الزيادات 
يف احملروقات اعطت واحد التأثري على القدرة الشرائية، وراكم 

مثال من متارة . ذكرتوا منها واعطيتوا تدقيق بالنسبة للطاكسيات
الدولة زادت فيه درهم يف اللرت ولكن للرباط الطاكسي، 

هاد الزيادة السيد الوزير هي، . دراهم يف اللرت 0الطاكسي زاد 
صحيح أنه تكون الزيادات، ولكن تكون معقولة، وهي مشات 
بطريقة قانونية وكانوا اتصاالت مع العماالت ورخصوا هلم أهنم 

ايال  دبا . يديروا الزيادة، ولكن راه ضد القدرة ديال املواطن
كانت حىت هاد الزيادة يف هداك اللرت اللي زادت فيه الدولة 
درهم يعين ما كياخذش حىت لرت، من متارة خذينا غري املسافة 

         0القريبة ما بني متارة للرباط، ما غاديش يزيد هو فيها 
د الدراهم، يعين هذا هو اللي كنطلبو أنه يكون هاد احلفاظ 

 . على القدرة الشرائية
كرتوا كذلك املواد الغذائية وكذلك النقل ديال ذ 

بالنسبة للغاز والبوتان، يعين صحيح أن . الوطين، يعين الطرقي
كاين واحد التداول حاليا بإمكانية الزيادة، ولكن بغينا توضيح 
بالنسبة هلاد الزيادة ديال الغاز والبوتان، ما غاديش تكون يف 

 . ا واحد التوضيحرمضان، ولكن على األقل يكون عندنا فيه
اللي كنطلبوه منكم السيد الوزير، أنكم تفكروا باش 
أن تكون واحد آلية مراقبة للتوازن ديال السوق احلر، خصوصا 
اللي ما عندوش السلطة ديال الدولة، ولكن تكون األمثنة 

من ناحية أخرى السيد الوزير، وهي . مستقرة، هادي من ناحية

ستهلك، جبمعيات ديال محاية مهمة، وهي أنك تفعل محاية امل
املستهلك واالستقاللية دياهلا، وكذلك بالتنسيق مع السلطات 

 . العمومية، وخصوصا أهنا عندها احلق
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين حول دعم . شكرا السيدة النائبة، شكرا
نعم أسيدي؟ إيوا غري بيناتكم، )االقتصاد االجتماعي ودوره يف 

دعم االقتصاد االجتماعي ( اين مشكلحىت توضح هلا، ما ك
ودوره يف اإلقالع والتنمية املستدامة، للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار
 :النائبة السيدة سميرة قاسيمي

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السادة النواب والنائبات المحترمون،
صاد االجتماعي، الذي غيب كقطاع يلعب االقت

وزاري وازن وحيوي ضمن احلقائب الوزارية، دورا كبريا يف 
اإلقالع االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة، وذلك بفضل 
املكانة واألمهية اليت حتتلها التعاونيات واجلمعيات الفاعلة يف 

 والكل يعي الكم اهلائل والشرحية االجتماعية الكربى. القطاع
 . اليت يتوقف قوهتا اليومي على النشاط هبذا القطاع
هل االقتصاد : بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم

االجتماعي حاضر ضمن السياسة احلكومية، أم أنه جمرد شعار 
 .أو قطاع ثانوي ميكن االحتكام إليه عند الضرورة؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير ،شكرا

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا السيدة النائبة من فريق التجمع الوطين لألحرار 
    على طرح هذا السؤال، واللي أكيد أنه ما غاديش يف ثالثة 

طاع التعاوين د الدقايق نقدر جناوبك، ألنه احلكومة جعلت الق
واالقتصاد االجتماعي من األولوليات دياهلا، ماشي شعار، 
ومنني أنه من األولويات فيه عديد من املنجزات ومن املآالت 

القطاع بالنسبة لنا هو قطاع . القطاعاللي غادي ميشي هلا هذا 
االقتصاد اللي هو   كاين. ثالث بالنسبة لالقتصاد املغريب

اللي الدولة جزء وحمرك فيه، وهاد  اخلاص، واالقتصاد العام
القطاعني أبانا على أنه بالفعل اآلن السريورة دياهلم والدميومة 
فيها صعوبة، فهذا القطاع حنن نريده أن يكون قطاعا ثالثا، 
ليدعم أوال االستقرار االجتماعي، وليمكن املغرب من واحد 

 . النسبة ديال النمو اللي هي مفيدة
منني تنهضرو على هاد القطاع السيدة النائبة احملرتمة، 

د املليون  1ألف متعاون وتنهضرو على  311تنهضرو على 
مليار درهم ديال رقم املعامالت  01مستفيد وتنهضرو على 

 . آالف تعاونية على األقل 31وتنهضرو على 
حنا بالنسبة لنا كاين إجراءات اللي هي مؤسساتية، 

ويف هاد الصدد . دها عالقة باإلطار القانوينإجراءات اللي عن
نقول لكم على أنه القانون ديال التعاونيات حنا اآلن بصدد 
التعديل، راه وصل للمجلس احلكومي باش يقرر فيه، على 
أساس أنه التأسيس ديال التعاونيات ما غتبقاش فيه املساطر 

هذا ساعة، و  63البريوقراطية احلالية، ميكن تتأسس تعاونية يف 
 . باش نعطيو دفعة للتأسيس ديال اجملال ديال التعاونيات

اآلن احلكومة بصدد أيضا تعميم املخططات اجلهوية، 
اآلن راه حنا درنا ثالثة د املخططات جهوية باش ننزلو الفكرة 

د اجلهات اللي اشتغلنا معها،  1الوطنية على صعيد اجلهات، 
ديال  3د مع ربعة د املخططات اللي مها يف إطار اإلعدا

، باش نعممو املخططات اجلهوية 6130اجلهات آخرين يف 

على مجيع األصعدة، باش يكون بالفعل، ألنه التعاونيات هي 
حملية أساسا، وباش نعطيوها واحد البعد وواحد الزخم اللي 

 .شكرا. ميكن أنه يكون إجيايب بالنسبة هلا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيدة النائبة ،شكرا للسيد الوزير
 :النائبة السيدة سميرة قاسيمي

باملقابل لقد أصبح  ،شكرا السيد الوزير على جوابكم
االقتصاد االجتماعي يفرض نفسه كاقتصاد بديل وداعم 

اقتصادي، خصوصا -القتصاد السوق على املستوى املاكرو
على أن هناك فئة عريضة من الشرائح االجتماعية اليت جتد 

فاالقتصاد . ات يف اإلدماج ضمن اقتصاد السوقصعوب
االجتماعي هو من منظورنا يف فريق التجمع الوطين لألحرار 
مبثابة ثقافة أو عقلية أو آلية، وبالتايل رافعة أساسية هتدف إىل 

وما دام هذا االقتصاد يظل . تشجيع الفرد على العمل اجلماعي
فت إليه وتعمل نابعا من اجملتمع، فال بد من احلكومة أن تلت

على تدعيمه، واعتماد سياسة للقرب تروم اإلشراك املباشر 
للساكنة واعتماد طريقة مرنة يف االشتغال تستجيب حلاجيات 
هاته الساكنة بطريقة سريعة وناجعة تساهم يف خلق واستدامة 
األنشطة املدرة للدخل ومناصب للشغل، وبالتايل حتسني 

 .ظروف عيشها
م، إن التوصيات املهمة اليت خلص السيد الوزير احملرت 

إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي إلنشاء إطار قانوين 
ملكونات االقتصاد االجتماعي والتضامين يشجع على إبرام 
شراكات بني األطراف املعنية تتخذ شكل تعاقدات كربى، 
الشيء الذي يؤكد على اإلمكانيات اهلامة اليت خيتزهنا االقتصاد 

والتضامين يف جمال خلق أنشطة اقتصادية جديدة  االجتماعي
 . ومناصب شغل للقرب
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كما أن خلق شراكات مع الفاعلني احملليني 
واجلهويني، والرتكيز على دعم تنظيمات االقتصاد االجتماعي 

والسيد الوزير، وحنا كنعرفو الدور . والتضامين من التعاونيات
الدور اللي هو  اللي كتقوم به اجلمعيات والتعاونيات، واحد 

مع األسف الشديد أهنا عندها واحد الدعم اللي هو . كبري
ضعيف، هناك مجعيات اللي عندها مراكز للتكوين، كتكون 
لتمكني خلق مشاريع مدرة للدخل، اللي هو كيساهم بشكل 
ملموس يف مقاومة اهلشاشة من جهة، وإحداث مناصب 

القدرة  للشغل ودعم األنشطة املدرة للدخل، وبالتايل دعم
الشرائية لألسر الضعيفة، مما ينعكس بشكل إجيايب على 

. النشاط اإلنتاجي واالستهالكي ويقوي الديناميكية االقتصادية
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة، شكرا

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :ؤون العامة والحكامةالحكومة المكلف بالش

راه حنا يف نفس . نعم، شكرا السيدة النائبة احملرتمة
اخلط، وداك الشي اللي تفضلتوا به السيدة النائبة حنن متفقون 

 . معه
املسألة التشاركية، أنا تكلمت وقلت اآلن يف إطار 
التشاركية وتنزيل العمل ديال التعاونيات إىل املستوى اجلهوي 

د جمموعة من املخططات اجلهوية، راه حنا حنن يف إطار إعدا
راهم تقريبا واجدين خصنا نكملو  3ديال اجلهات،  1درنا 

معاهم، والشي اآلخر غادي خندموه، هذا هو النظام 
 . التشاركي

املسألة ديال الدعم، واملسألة ديال الدعم صعيب جدا 
على أنه من املالية ديال الوزارة أنه نقومو بالدعم، لكن ما 

" مرافقة"ناش دعم مايل واضح، لكن عندنا دعم يف برنامج عند

اللي هو ديال التكوين، وخاصة مرافقة التعاونيات اللي هي 
جديدة وحديثة التأسيس، يف إطار التكوين ودعم الرأمسال 

وأنا من هذا املنرب تندعو مجيع السادة النواب . البشري
ا وعندهم احملرتمني، اللي عندهم شي تعاونيات مها قرابني هل

إشكالية اللي ديال يف إطار التأسيس، حنا عندنا برنامج اللي 
مجعية سنوية، حنا مستعدين أننا نشدو هاد  011هو فيه 

 . امللفات ونواكبوهم وندعموهم يف هاد األمور
يف هذا اإلطار دائما، األمور، مشينا حنا أكثر تقدما، 

   التجارة املنصفة الدولة العربية واإلفريقية الوحيدة اللي غتدير 
le commerce équitable   هو املغرب، واملشروع اآلن راه

 .شكرا السيد الرئيس. يف الدواليب ديال التصدير
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا، نشكركم السيد الوزير على حسن املسامهة 
وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية مع . ديالكم يف هذه اجللسة

اللي غتنوب عليه ياك؟ سؤال حول تعزيز السي الداودي، أنت 
إدماج اللغة األمازيغية يف املنظومة التعليمية، للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية
 :النائبة السيدة سعاد شيخي

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
اجمها بتقوية اللغة األمازيغية إىل تعهدت احلكومة يف برن

جانب اللغة العربية وتفعيل طابعها الرمسي يف أفق إدماجها يف 
التعليم واحلياة العامة، وذلك من خالل قانون تنظيمي سيصدر 
مستقبال، حيدد آفاق تنفيذ مقتضيات الدستور اجلديد على 

 . أرض الواقع مبا يرتبط باللغة والثقافة األمازيغيتني
أين وصلت االستعدادات : نسائلكم السيد الوزيرلذا 

إلصدار القانون التنظيمي اخلاص بتفعيل الطابع الرمسي للغة 
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األمازيغية؟ وما هو تصور احلكومة إلدماج األمازيغية يف احلياة 
العامة لعموم املغاربة، وخصوصا داخل اإلدارات واحملاكم؟ 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير ،للسيدة النائبة شكرا
السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر نيابة عن السيد محمد الوفا وزير التربية 

 :الوطنية
 شكرا السيد الرئيس،

املغرب كانت فيه يف . أوال شكرا على هذا السؤال
األمازيغية، مؤسسة اللي كتدرس  130، 6111-6113

د الزيادة،  %011تقريبا حوايل . مؤسسة 3111اليوم كاينة 
تعرف يف تاريخ املغرب هباد  %011ما كاينش شي رقم ديال 

الوترية ديال التعليم، إذن ما ميكنش نقولو أن كاين هتاون يف 
 . هاد اجملال

أستاذ  33.111اآلن كاين : السرعة ديال التكوين
مفتش يف هاد اجملال،   111ا مكون يف األمازيغية، عندن

إذن خاص رمبا . تلميذ 030.111كيستفد من األمازيغية 
نقولو هذا إجناز، ماشي نقولو هلاد احلكومة، هذا إجناز جنزو 
املغرب يف وقت وجيز، إذن خصنا هننيو انفسنا على هاد 
اإلجناز، باش فعال نقولو خصنا نستمرو وخصنا نسرعو الوترية، 

ألن ملي نبداو نقريو . آلن أن خذينا جتربةألن املطلوب منا ا
لغة حبال األمازيغية نبداو من الصفر، خصنا القاموس حىت 
داك، ألن األمازيغية اللي كنتكلم أنا يف الدار ماشي هي 
بالضرورة األمازيغية اللي كنقراو؛ الطيارة تنسميوها الطيارة، يف 

إذن، . ق، إيوا ال بد كاين فر "تسفارارت"القسم تتقولوا يل  
فعال باش يكون هاد القاموس موجود راه املغرب بذل جهود  

 . كبرية بالنسبة للدول اللي بداوا قبل منا

إذن، أما يف احلياة العامة راه بعض الوزارات، راه كتبنا 
السمية د الوزارات باألمازيغية،  (déjaكلمة أمازيغية تعين )ياد 

la carte visite  فيها األمازيغية، راه بدينا يف احلياة العامة
رمسيا قبل ما خيرج القانون التنظيمي، غادي جيي عندكم 
القانون التنظيمي إن شاء اهلل، غتناقشوه، وداك الوقت خص 

 .احلكومة جمربة على تطبيق ما ستصادقون عليه
إذن حقيقة، الكرة  باقة يف املرمى د احلكومة ما دام 

القانون التنظيمي، ولكن ملي جيي عندكم  ما زال ما جابت
 .شكرا. ومنني تصادقوا عليه وغادي حتاسبونا عليه إن شاء اهلل

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

 :النائب السيد عبد اهلل أوباري
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير احملرتم على اجلواب على هاد 
مبا أن السؤال سؤال مركب غادي نبدا بالقانون . السؤال

التنظيمي، القانون التنظيمي حنا ما كنخافوش عليه، ألنه عنده 
سند دستوري أوال، فكيلقى السند ديالو يف الفقرة الرابعة من 
الفصل اخلامس، مث كيلقاه يف الربنامج احلكومي، وهذا كنعتزو 

ومة، وكذلك يف به، مث كنلقاوه يف تصرحيات السيد رئيس احلك
تصرحيات السيد وزير الرتبية الوطنية، إذن يف هاد اجلانب هذا 

دبا خاصة أن رئيس احلكومة . ما عندنا حىت شي إشكال
وضع القانون التنظيمي لألمازيغية خالل مداخلته يف اجللسة 
الشهرية لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة العامة يف شهر ماي 

لتشريعية للحكومة، وكذلك جعله يف املاضي ضمن األجندة  ا
صدارة القوانني اللي غادي جتينا، حنا يعين ننتظر هاد القانون 
هذا باش جيي باش نتداولو فيه، ولكن أيضا حنا ما كنطالبوش 
احلكومة أهنا تبدا االستعجال هباد القانون هذا، ألن القانون 
غادي خيص تفتح فيه أوراش كبرية وخاص إشراك مجعيات 
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تمع املدين وخاص إشراك الربملان وخاص إشراك مجيع اجمل
الفعاليات اللي ميكن تفيد يف هاد اجلانب هذا، إذن من هاد 

 . الناحية حنن مطمئنون
لكن يف اجملال ديال تدريس األمازيغية السيد الوزير 

وحتدثتوا  6111احملرتم انتما حتدثتوا على انطالق التجربة من 
ديال املضاعفة  %011لى مؤسسة وحتدثتوا ع 3112على 

ألف أستاذ  33ديال هاد املؤسسات هذه، حتدثتوا على 
أنا كنقول لك السيد . مفتش إىل هذا 111وحتدثتوا على 

الوزير احملرتم بناء على التجربة ديايل وبناء على اإلحاطة ديايل 
هباد املوضوع هذا، أنا كنقول لك بأن هاد املسائل ما زالت 

بالنسبة . ا وخصنا نرجعو للواقعشوية نظرية، خصنا نعمقو فيه
للتكوين ديال األساتذة ما زال تكوينا يعين خفيف، ماشي 
تكوين معمق كيؤهلهم أهنم ميارسوا هاد املهمة هذه، مث أن 

 .التكوين كيتدار ما بني الوزارة واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
 :السيد رئيس الجلسة

الثواين السيد  بعض .شكرا للسيد الوزير احملرتم، شكرا
 .الوزير

السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر نيابة عن السيد محمد الوفا وزير التربية 

 :الوطنية
عام، أراه ال بد من  38وبغيتوه يتزاد ويف عمره 

. التدرج، ال بد من التكوين، قلنا راه بدينا التجربة من الصفر
ا وصلناش للمبتغى، ولكن هاد املسافة اللي حقيقة، ما زال م

قطع املغرب راه مسافة جد إجيابية، اآلن، اآلن، أنا من 
األطلس، الناس تيقولوا يل عندكم جتيوا تقريوا لنا األمازيغية غري 
عندنا يف األطلس وختليوا موالني القطاع اخلاص وال املدرسة 

. راوا األمازيغيةاملرييكانية وال الفرنسية، خص كلشي املغاربة يق
 .خاص فعال، هذا حتدي كبري

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال حول ظاهرة األقسام املشرتكة للسيدات  ،شكرا

والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة امباركة توتو
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 الوزراء،السادة 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تشكل ظاهرة األقسام املشرتكة املتعددة املستويات 
إشكاال تربويا كبريا، خاصة حينما يتعدى عدد املستويات 
مستويني اثنني ليصل أحيانا إىل ست مستويات، وهذا ما 

 . يتناىف مع التحصيل وجودة التعلمات
يسائلكم السيد الوزير عن فريق األصالة واملعاصرة 

اإلجراءات اليت ستتخذها وزارتكم للحد من سلبيات هذه 
 .الظاهرة؟

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير

السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر نيابة عن السيد محمد الوفا وزير التربية 

 :الوطنية
 شكرا السيد الرئيس،

أظن أن هذا السؤال ال يهم إال شرحية قليلة من 
اآلن إما تنقولو كاين االكتظاظ وإما تتقول لنا من . التالميذ

األقسام املشرتكة اللي فيها ستة . جانب كاين األقسام املشرتكة
النسبة الوطنية شحال؟ معدل التالميذ  ،%3.90د املستويات 

، 1تنظن كيعطينا  2تلميذ على  38، إيال قسمنا 38بالقسم 
د التالميذ؟ راه كاين مشكل  1واش غادي نديرو أستاذ ل 
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 38أستاذ ل  38ديال مناطق بدات تتفرغ يف املغرب، عندنا 
إذن التدبري املعقلن هو خصنا نشوفو   شنو نعملو؟أتلميذ، 

لتالميذ كينجحوا وال ال؟ واش فعال كاينة إعاقة واش هاد ا
بالنسبة لآلخرين؟ واش فعال منني خيتلطوا هبداك الثانوي  

أما . كيضعاف؟ هذا هو اللي خاص، التقييم البيداغوجي
ما     د التالميذ، تنظن أنا حىت واحد  1خنصصو أستاذ ل 

 . يتفق أننا نديروه
املدارس اآلن كاين جمهود، ألن فعال خصنا نقربو 

 601أكثر هلاد التالميذ، اآلن كاين جمهود ديال بناء ديال 
مؤسسة مجاعية، يف الدخول املقبل إن شاء اهلل غادية تفتح 

مؤسسة، لعل نقربو أكثر، ياك ما ندفعو، وخاص فعال  39
اإليواء، ألن كتكون تلميذة بعيدة، بنت بعيدة من القسم، 

جمهزة باملراحيض،  خاص اإليواء دياهلا، خاص املدارس تكون
إذن هذا جمهود، كل ما قربنا املدارس للمواطنني، ولكن ال بد 
من شق الطرق، ال خاص يكون املاء خاص يكون الكهرباء، 

ولكن احلل الوحيد اللي . إذن هذه إشكاليات اللي هي متشعبة
لعلهم  3و  1موجود، احلل الوحيد املوجود هو فعال جنمعو 

اد األوالد يقراوا، خصهم خيرجوا من يقراوا، ألن تنقولو خص ه
حماربة األمية، وإال ما ميكنش شي دولة، ما كاينش شي دولة 

د التالميذ، غادي يقول لك اللهم  1اللي غتخصص معلم ل 
 .شكرا. هنزهم نديرهم يف داخلية وال ندير هلم معلم متا

 :السيد رئيس الجلسة
 .يتفضلي السيدة النائبة، تفضل. شكرا للسيد الوزير

 :النائبة السيدة امباركة توتو
كلنا نعلم السيد الوزير أن قضية . شكرا السيد الوزير

ويف  .التعليم تعترب رمسيا القضية األوىل بعد قضية الوحدة الرتابية
اإلصالحات منذ فجر االستقالل،  ديال 3هذا الصدد، تداروا 

وكلنا متفقون على ضرورة تواجد املدرسة املغربية يف صلب 

ب مشروعنا اجملتمعي وركيزة اساسية لرسم معامل املغرب وقل
 . املمكن

صحيح أن جمموعة من اجملهودات بذلت يف السابق 
للنهوض بالتعليم األساسي، وكتقول السيد الوزير على أن يف 

أقول لك . البوادي ما ميكناش نديرو أستاذ لثالثة ديال التالميذ
ديال  1ينني غري السيد الوزير على أن خصنا نقلبو عالش كا

التالميذ، خصنا  ما فيهمشالقرى التالميذ، ماشي املعىن أن 
اللي يلتحقوا، إذن  1نشوفو الظروف اللي خالهتم غري دوك 

 . هذه إشكالية مرتبطة هباد احلوايج
مث كاين هناك ندرة املوارد البشرية وتشتث الفرعيات 

احللول طبعا اللجوء وكثرهتا واستنزافها هلذه املوارد، يبقى من بني 
وهي جتربة . إىل خيار املدارس اجلماعية كما ذكرت السيد الوزير

ال زالت يف بدايتها، وجيب تتبعها وتوفري الشروط املوضوعية 
هلا، خاصة على مستوى القسم الداخلي، حيث جيب إحداث 
منصب مربيات واملسئولني على غرار احلراس العامني، باإلضافة 

للتكوين   مصوغات نظافة، كما جيب إحداثإىل املكلفني بال
. يف مراكز الرتبية واملهن، خاصة يف األقسام املتعددة املستويات

أفتح هنا قوسا ألقول إن يف اإلقليم الذي أمثله، وهو إقليم 
جرادة، مدرسة مجاعاتية واحدة يف مجاعة تيويل، وال بد من 

 . إعداد ما يلزم لعالج كل هذه املشاكل
املسيء ملهمة الرتبية والتكوين يتمثل يف إن الثالوث 

االكتظاظ وعدد املستويات يف فصل واحد واعتماد عتبة 
النجاح وليس املعدل احلقيقي، الشيء الذي ينتج عنه تعدد 
املستويات حىت يف املستوى الواحد، إذ يدرس تلميذ انتقل 
مبعدل مرتفع مع تلميذ انتقل نتيجة خريطة مدرسية مبعدل 

ر األستاذ إىل إعطاء دروس تساير مستوى ضعيف، فيضط
الوسط دون بلوغ  فريوم، الضعيف وال تصل إىل مستوى اجملتهد

 .اجلودة
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 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة

السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الوفا وزير التربية وتكوين األطر نيابة عن السيد محمد 

 :الوطنية
قضية التعليم راه أول كلمة يف القرآن هي اقرأ، ، شكرا

. إذن القراءة واجبة وحق لكل مواطن مغريب، كنقولو القراءة
األن هو خيارات، أشنو بغينا، يقراو هاد الثالثة وال ما 
يقراوش؟ حقيقة كاين مشاكل، ولكن ما ننساوش، يف بعض 

رجعت القرى فارغة، عندي يف الدائرة  القرى اهلجرة القروية
اللي كنت فيها ما بقاوش التالميذ يف القسم، بعض األقسام 

 .غادي يتسدو، هذا واقع، اآلن، صايف
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال (. حىت أنا نكمل عليك)شكرا للسيد الوزير 
حول إنصاف شرحية من األساتذة، للسيدات والسادة النواب 

 .االحتاد الدستوري، تفضلي السيدة النائبةاحملرتمني من فريق 
 :النائبة السيدة أم البنين لحلو

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون،
السيد الوزير، هناك حيف كبري مورس يف حق شرحية 

 3980من األساتذة الذين حصلوا على اإلجازة يف سنة 
، قبل 82-80ن يف إطار اخلدمة الوطنية لسنة وعينوا كمجندي

أن يلجوا املراكز الرتبوية اجلهوية عرب املباراة اليت فتحت يف وجه 
اجملندين آنذاك يف إطار اخلدمة املدنية، حيث طلبت منهم 

وإىل ذلك احلني، ورغم . اإلدارة اإلدالء فقط بالشهادة اجلامعية
رة يف إطار أستاذ اإلدماج الذي طال عددا من اجملندين مباش

التعليم الثانوي التأهلي يف الثمانينات والتسعينات دون أي 

تكوين تربوي، اللهم ما كان من لقاءات تربوية مع مفتش املواد 
املدرسة، فإن هذه الشرحية ال زالت تطالب بتمكينها يف إطار 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي عوض إطار أستاذ التعليم 

ي، وهم أحرى بذلك لكوهنم حاصلني على الثانوي اإلعداد
إجازة أربع سنوات وقضوا سنة جمندين يف اخلدمة املدنية وسنة 

 . تكوين تربوي وسنة تدريبية
مىت سيتم رفع : لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم

احليف عن هؤالء األساتذة على قلتهم، بتمكينهم من اإلطار 
 .والبيداغوجية؟ وشكرااملناسب هلم تبعا ملؤهالهتم الرتبوية 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير. شكرا

السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر نيابة عن السيد محمد الوفا وزير التربية 

 :الوطنية
ما كاينش شي حاجة  3980 ،شكرا للسيدة النائبة

؟ واش البالد نبداو حنطو األسئلة ديال 3911دايرينها يف 
اخلمسينات والستينات، هاد البالد ما غاديش تزيد لقدام؟ راه 
    القوانني فني ما جاء قانون، دابا جناوب على السؤال، فني 

د الناس، راه  %311ما جا قانون ما ميكنش القانون تينصف 
 . البالد كتطور
هاد الناس ما كاينش احليف السيدة النائبة،  أوال

عالش؟ هاد الناس أشنو دوزوا من مدرسة، دخلوا للمركز 
الرتبوي، ما اختاروش املركز ديال املدارس العليا، عالش؟ ألن 
واحد عندو اإلجازة كيدوز واحد االمتحان اللي أقل من 

يال بغى اإلجازة باش ينجح، ومنني خيرج آ، ال، مول اإلجازة إ
ميشي للتعليم الثانوي خصو يدوز امتحان الولوج للمدارس 
      العليا، مها دوزو املراكز الرتبوية، والدخول للمراكز الرتبوية 
ال يقتضي إال الشهادة اجلامعية، إذن ما ميكنش واحد دخل 
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خصو خيتار ديك الطريق، اختار  ،...ويقول من هاد الباب 
 . هاد الطريق

د الناس متت الرتقيات دياهلم من السلم ورغم ذلك، ها
، منني جابو اإلجازة تعطاهم احلق دياهلم 31إىل السلم  9

ديال اإلجازة، ما دوزوش املدرسة اللي خاص خترج داك الشي 
إذن كيفاش واحد دوز يكون هنا، قال يل . اللي كيطالبوا به

نقزين هليه؟ أراه ما كاينش حيف أ أستاذة، السيدة النائبة 
 .شكرا. رتمةاحمل

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب، تفضلي السيدة النائبة ،شكرا السيد الوزير

 :النائبة السيدة أم البنين لحلو
ولكن ال بد أن  ،شكرا السيد الوزير على جوابكم

  نؤكد بأن التاريخ هو الدرس يف الدنيا، إيال ما كانش التاريخ 
  ما قضينا والو، فهميت، فعال خصنا نشوفو دميا لقدام، ولكن 

أراه ماشي بعيدة السيد  80ال بد من دروس التاريخ، ولذلك 
الوزير، راهم مازالني كيخدموا ومازالني خصهوم حىت مها 

 . الرتقيات دياهلم ومازالني خصهم بزاف د املسائل
، زيادة السيد الوزير، هذه الشرحية طاهلا حيف كبري

شرحية تتوفر على إجازة زائد تكوين زائد تدريب، ولكنها 
وجهت فقط إىل التعليم الثانوي اإلعدادي، يف حني أن غريهم 
حاصلون على اإلجازة مثلهم ودون مستوى املسار الذي 

والسيد . قطعته هذه الشرحية وأدجموا كأساتذة يف التعليم الثانوي
كانت تعلم أن هؤالء الوزير، هنا وقع حتايل إداري، فاإلدارة  

 . حاصلون على اإلجازة، ولكنها اكتفت بشهادة دون ذلك
السيد الوزير، إننا يف قطاع التعليم نواجه دائما عدة 
وضعيات، وضعيات شىت، أمل حين الوقت لتوحيد وضعيات 
نساء ورجال التعليم، وضعيات إدارة موحدة يف اإلطار ويف 

ء ورجال التعليم، السالمل، وضعيات تضمن االستقرار لنسا

وأقصد االستقرار العائلي، وأنا أشري إىل إشكالية احلركة 
إذا مل نعاجل، . االنتقالية، وضعيات الرتقي لضمان تكافؤ الفرص

السيد الوزير، هذه الوضعيات املختلفة، فإننا ندفع بقطاع 
 .شكرا السيد الوزير. التعليم إىل مزيد من الرتاجع

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير. للسيد النائبةشكرا 

السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر نيابة عن السيد محمد الوفا وزير التربية 

 :الوطنية
أ حىت واحد ما تيدفعو للرتاجع، راه التالميذ د املغرب 
مها األولني يف املعاهد الكربى د فرنسا يف هاد العام، راه 

راه من املدرسة املغربية، عمرو ما  39.68الطالب اللي جاب 
حط رجلو يف شي مدرسة خاصة وال عندو مدعم، إذن خصنا 

 .نعتزو بعدا باملدرسة ديالنا
األساتذة كنتكلمو على احليف السيدة النائبة، ودوزوا 
املدرسة، كانوا جوج ديال املدارس، اختاروا هاد املدرسة ما 

اإلجازة عالش دوز املراكز الرتبوية،  اختاروش هادي، عندو
عالش، عالش ما دوزش؟ هذا خيار، اختار األستاذ يدوز هاد 
املدرسة، راه اخليار هذاك، ما كانش شي واحد رغمو، واش 

يف جماالت  كنول شوية كانت العصا؟ كانت العصا  80زعما 
 . أخرى، ما شي يف هاد اجملال

إذن الرتقية د اإلجازة اخذاوا الرتقية د اإلجازة، ولكن 
باش ما نغلطوش ثاين، ألن تغلطو كاين احليف، واحد إيال جا 
هلاد جملس النواب، واش غادي يقول خصين نكون يف  اجمللس 

إذن املدرسة كتخرج منط معني، . اآلخر؟ راه هنا تصوت عليه
 . اختاروا هادي، اخليار دياهلم

 :الجلسةالسيد رئيس 
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ننتقل اآلن إىل قطاع التعليم  ،شكرا للسيد الوزير
سؤال . العايل والبحث العلمي وتكوين األطر مع نفس الوزير

عن اهلدر اجلامعي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعادة يوسيف
 .يمبسم اهلل الرحمن الرح
 شكرا للسيد الرئيس،

 السيد الوزير المحترم، 
تعرف بعض اجلامعات املغربية، ومن ضمنها جامعة 
السلطان موالي سليمان، ظاهرة اهلدر اجلامعي، بسبب قلة 
الشعب اليت تناسب التكوين الثانوي التأهيلي، خاصة تالميذ 

 . علوم احلياة واألرض وعلوم الفيزياء
عن اإلجراءات االستعجالية  السيد الوزير،لذا نسائلكم         

اليت ستتخذوهنا من أجل تنويع العرض الرتبوي وإحداث 
مسالك جديدة، كمسلك علوم احلياة ومسلك القانون باللغة 

 .العربية ومسلك الكيمياء؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير ،شكرا للسيدة النائبة
تعليم العالي والبحث العلمي السيد لحسن الداودي وزير ال

 :وتكوين األطر
شكرا للسيدة النائبة، حاطة هاد السؤال على بين 

أوال، بين مالل فيها جامعة، ولكن جامعة فيها كليات . مالل
                 اآلن كانت املنظومة تتجي. la F.S.Tاآلداب وفيها 

l’ E.S.T ،la F.S.T وl’ E.N.S.A  واحد عندها  كل
عميد عميد عميد، حىت ولت امليزانية تتمشي غري يف 

اآلن غادي يكون التجميع، بين . اإلدارات، غري يف اإلدارات
     املهندسني داخل  غادي تكون فرع ديال la F.S.Tمالل 

la F.S.T غادي تبىن ،l’ E.S.T بين مالل، السنة املقبلة ب
 . غادي يتشرع إن شاء هلل يف البناء

اآلن املطلب ديالكم القانون اخلاص، كنقول للمغاربة 
ما عندناش دكاترة يف القانون اخلاص، عندنا مناصب مالية ما 
عندناش دكاترة، هذه إشكالية كبرية، والسنة املقبلة غادي 

آالف  3خنتارو الطلبة املتميزين وغادي ياخذوا يف املنحة 
لدكتوراة يبقى درهم، على أساس مول املاسرت منني يبغي يوجد ا

يدير التدريس يف اجلامعة، باش نكونو أساتذة، ما عندناشي، 
عندنا عجز كبري يف االقتصاد وعندنا عجز كبري يف القانون 

إذن . اخلاص، وخاصة عاود القانون اخلاص بالعربية والفرنسية
يستحيل اآلن، أقول يستحيل ولو بنينا البنايات نلقاو 

باراة كتكون املباراة يف الرباط يف األساتذة، ألن منني تتكون امل
الدار البيضاء يف غريو، كيجيوا دوك املرشحني القالل، كيجيوا 

 .للمدن الكربى وكيخليوا يل املدن األخرى
أما على مستوى شعبة الكيمياء، هذا ماشي مشكل، 
إن شاء اهلل تنواعدو صحاب بين مالل غتفتح، ولكن باش 

وال شي شي حاجة يف نواعد شي واحد بالقانون اخلاص 
     كانوا طلبوا .االقتصاد، يستحيل يف الظروف احلالية

l’ENCG عندنا مناصب، . االقتصاد، ما كاينش دكاترة يف
ما لقيناش ناس، ضاعوا لنا مناصب، ضاعوا يف هاد السنة 
املاضية أكثر من عشرين منصب، ما لقيناش ناس يف 

ن ما غاديش إذن فعال هذا واقع، إذ. التخصصات املطلوبة
نستجبو يف القانون اخلاص، ممكن نستجبو إن شاء اهلل يف 

 .الكيمياء، الشعبة األخرى
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب، تفضل السيد النائب ،شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد الحسين الحنصالي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
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شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالكم، وشكرا على 
البشرى اللي زفيتوا للساكنة ديال جهة تادلة أزيالل فيما خيص 

 . املسلك ديال البيولوجيا وديال الكيمياء
فعال السيد الوزير، سبق لكم صرحتم يف إحدى 
     التصرحيات على أن العرض ديال جهة تادلة أزيالل يعين 

 ،%1العرض ديال التكوين، ما كيتجاوزش ما كتقدمش واحد 
يعين، وهذا بسبب عدم تنويع العرض الرتبوي يعين يف اجلامعة 
ديال السلطان موالي سليمان، رغم أن عدد التالميذ، السيد 
الوزير، باملقارنة مع العدد ديال الساكنة فالناجحني يف 

عين البكالوريا ديال جهة تادلة أزيالل كيحتلوا املراتب األوىل ي
 . من الناحية العددية

وهلذا كنلتمسو منكم السيد الوزير على أن الكلية 
املتعددة التخصصات تعطاها عناية خاصة أوال باملوارد البشرية، 
ألن فيها املسلك ديال القانون اخلاص بالفرنسية، فيها 

وهلذا يعين  . االقتصاد، وفيها يعين مسلك آخر ديال الفيزياء
القضية ديال مسلك ديال البيولوجيا  كنلتمسو على أنه هاد

واملسلك ديال الكيمياء يعين عوض التالميذ ديال بين مالل 
ميشيوا ملراكش يقراوا يف مراكش يعين يف اجلامعة ديال القاضي 

 .عياض أهنم يقراوا يف اجلامعة دياهلم
كما كنلتمسو منكم السيد الوزير يعين إحداث كلية 

، ألن ما ميكنش الكلية املتعددة العلوم االقتصادية والقانونية
التخصصات فيها ثالثة ديال، يعين فيها خليط، فيها القانون 
اخلاص بالفرنسية، فيها االقتصاد، فلم ال، أسوة يعين باملواقع 
اجلامعية األخرى، أنه تكون عندنا كلية العلوم االقتصادية 

ل، والقانونية، ومل ال كذلك إحداث كلية الطب جبهة تادلة أزيال
وعالقة . وهذا غادي ينعكس على اخلدمات الصحية باجلهة

بالربنامج االستعجايل السيد الوزير، كنلتمسو على أنكم تفتحوا 
حتقيق يعين يف الشقني ديالو، يعين الربنامج االستعجايل يف 

ومث، هاد القضية السيد الوزير، . الشق البيداغوجي والشق املايل
العمداء، ألن كلية اآلداب كتسري  بغيناكم تعلنوا املباراة ديال

بنائب العميد، الكلية متعددة التخصصات كتسري بنائب 
العميد دياهلا غتنتهي الوالية ديالو العميد، كلية العلوم التقنية 

 .وسيكون هنالك، وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب
السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 : وتكوين األطر
على القانون اللي كيسمح  متتصو ال تستعجلوا، ياهلل 

اآلن، يف هاد الشهر إن شاء اهلل . بالتعيني يف املناصب العليا
، الفرعية غرتمى املباراة بالنسبة للمديرين والعمداء للمؤسسات 

 . هذا األول
النقطة الثانية، كلية الطب، اآلن مربجمة كلية الطب يف 
طنجة وكلية يف أكادير، أظن أن من بعد هادو إن شاء اهلل 

بالنسبة لفتح التخصصات، اآلن غادي . غتكون بين ماليل
 .نزيدو جوج د التخصصات

 :السيد رئيس الجلسة
ات سؤال آين حول التزام ،شكرا للسيد الوزير احملرتم

بشأن األساتذة الباحثني  168.33.6احلكومة بتنفيذ مرسوم 
يف التعليم العايل ومبؤسسات التكوين، للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد األعرج

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

مآل تنفيذ مقتضيات  السيد الوزير، نسائلكم حول
بني النقابة الوطنية  6133أبريل  69االتفاقية املربمة يف 

للتعليم العايل واحلكومة بشأن تسوية الوضعية القانونية لشرحية 
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من األساتذة الباحثني، خصوصا يف اجلانب املتعلق باحتساب 
باعتبار أن هذه االتفاقية تعترب مقدمة إلنصاف . األقدمية

ثني، وكذلك مقدمة أولية إلصالح املنظومة األساتذة الباح
وبالتايل، نتساءل مجيعا حول مآل تنفيذ . اجلامعية بصفة عامة

 .هذه االتفاقية؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
الوزارة مل ختل بأي اتفاقية، االتفاقيات اللي كانت قبل 

حنا نشتغل يد يف يد مع نقابات التعليم . هناك استمرارية
العايل، ونقابة التعليم العايل على علم هباد امللف ألن ساكنني 

امللف . عندي يف الوزارة على هاد امللف، يعين غري كون هاين
ت، ولكن خصكم تعرفوا اآلن، واحد العدد ديال امللفات تسوا

إداريا راه امللفات تيرتاكموا ولكن كل واحد عنده تاريخ، ماشي 
اآلن املشكل . يف وقت وجيز ميكن حتل اإلشكاليات كلها

مشكل إداري فقط، خليهم ياك ما على اهلل جيمعوا شوية، ألن 
انت إيال صرفتيها يف راس الشهر املوايل ما فيها فايدة، خليها 

 rappelشي ( ياك؟ rappelتيقولوا )  rappelياك ما جتي 
 .مزيان إن شاء اهلل

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

 :النائب السيد محمد األعرج
حنا . السيد الوزير على هاد اجلواب الصريح شكرا

بغينا من خالل هاد التساؤل أن نسجل بأن ال بد للحكومة 
أن تقوم مبجموعة من اإلجراءات االستعجالية يف هذا اجملال، 

، 6133أبريل  69ألن االتفاقية كما نعلم مجيعا أبرمت يف 
 . يعين سنة ونصف

كالية املتعلقة ، أنا كنعترب بأن التساؤل حول اإلشثانيا
باألساتذة الباحثني يف اجلامعة املغربية ال بد أن نسجل بإجيابية 
الدور الذي يقوم به األستاذ اجلامعي، خصوصا يف املنظومة 
اجلامعية، ونعترب على أنه ال ميكن أن يكون هناك أي إصالح 

نعلم مجيعا على أنه . جامعي دون رد االعتبار لألستاذ الباحث
كانت يعين املرتبة من ناحية األجر ديال األستاذ   يف الثمانينات

اجلامعي كانت املرتبة الثالثة، حاليا وصلت إىل حد أدىن ديال 
درجة، رمبا يف الرتبة الثالثني، وبالتايل هذا كنعتربو بأنه ال  11

بد أن تكون هناك واحد املقاربة جديدة إلصالح التعليم 
 . اجلامعي

ت املاضية كان هناك نسجل مع األسف أنه يف السنوا
رمبا، كانت هناك بعض اإلصالحات املتعلقة باجلامعة املغربية، 
ولكن مل يكن هناك استشارة لألستاذ اجلامعي ورد االعتبار 
وتسوية الوضعية القانونية لألساتذة اجلامعيني، خصوصا وأننا 
يف واحد املرحلة ديال تنزيل مقتضيات الدستور، وسنجد على 

هناك العديد من املقتضيات القانونية اليت  6133أن دستور 
تنص على البحث العلمي، باعتبار أن البحث العلمي أساسي 
وأن اجلامعة املغربية ال بد من رد االعتبار هلذه اجلامعة، ألنه 
دون رد االعتبار للجامعة املغربية ال ميكن أن تكون أي تنمية 

 . اقتصادية أو اجتماعية
ما نطالب به هو اإلسراع يف  وبالتايل السيد الوزير،

تنفيذ هذا املقتضى، ويكون هناك يعين واحد األجل قصري يف 
هذا اجملال، خصوصا وأن البوابة اإللكرتونية، وهذه ال بد من 
    االنتباه إليها، أن البوابة اإللكرتونية ديال وزارة التعليم العايل 
ما كاينش هناك واحد البوابة داخل هذه البوابة خاصة 
باألساتذة الباحثني، وبالتايل هناك العديد من األساتذة يذهبون 

املتعلق باملوارد  8إىل وزارة التعليم العايل، خصوصا يف املكتب 
وبالتايل التساؤالت كتبقى غامضة، هلذا نعترب أن هذه . البشرية



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

33 

فرصة، من خالل املؤسسة الربملانية، أن نتساءل حول هذه 
ديالكم كان إجيايب يف هذا اجملال،  وبالتايل اجلواب. الوضعية

 .وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 . تفضلوا السيد الوزير ،شكرا
السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
أنا بغيت نقول لك النضال ديال األساتذة د التعليم 

د سنة ما حققوش داك الشي اللي حتقق ها 30العايل خالل 
. السنة، وهذا بشهادة نقابة التعليم العايل، إذن هذا شيء

وكنقول لك بالنسبة لبوابة التعليم العايل، غتكون كلها 
املعطيات مبا فيها الطلبة املمنوحني، باش ما يبقاش واحد فقري 
ما عنده منحة وواحد غين عنده منحة، باش تكون الشفافية 

للي عنده ساكن يف الكاملة، حىت يف اإليواء، نعرفو شكون ا
احلي اجلامعي وشكون اللي تياكل يف احلي اجلامعي، ألن هادو 
إشكاليات كبرية خاص اجملتمع يطلع عليها، والدستور كينص 
على احلق يف الوصول إىل املعلومة، املعلومة غتجيكم، غتكون 
يف البوابة د وزارة التعليم العايل، أي معطى بغيتوه يكون طلبوه 

 . بة، باش تكون الشفافية الكاملةيكون يف البوا
األساتذة فعال كان نقص، باش األستاذ جيي من 
وجدة حىت للرباط باش يطلع على املعطيات، غادي نديرو إن 
شاء اهلل هاد املعطيات غتكون، اآلن كندخلو هاد املعطيات، 
اجلامعة راه اآلن املعطيات على مستوى الطلبة معروفة، اآلن 

توى املايل، نعرفو حىت اجلانب املايل يف  غادي يكون على املس
كل جامعة، وهذا غادي يكون رهن إشارة األساتذة، والوصول 

إذن وزارة التعليم العايل مفتوحة لكم وللطلبة، . إىل املعلومة حق
 .مرحبا

 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين وهو األخري يف هذا  ،شكرا للسيد الوزير
اعتماد عتبات مرتفعة من طرف املعاهد العليا، : القطاع

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
 .أحد النواب

 :النائب السيد عبد اللطيف رشيد
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 والسادة النواب المحترمون،السيدات 
تفاجأ الرأي العام الوطين، وخصوصا أسر التالميذ 

لوريا، من اعتماد عتبات جد ااحلاصلني على شهادة البك
مرتفعة للولوج للمعاهد العليا، الشيء الذي يتسبب يف حرمان 

السيد . جزء كبري من التالميذ املتفوقني من ولوج هذه املعاهد
و  30عاهد اليت أصبحت تعتمد عتبة الوزير، هناك بعض امل

أال ميكن ختفيض هذه : لذا نسائلكم السيد الوزير. 38
العتبات املرتفعة لتكون أكثر إنصافا هلؤالء التالميذ املتفوقني؟ 

 .وشكرا لكم السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب
م العالي والبحث العلمي السيد لحسن الداودي وزير التعلي

 :وتكوين األطر
 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، لو اطلعت على املعطيات ملا 
مؤمل فعال، مؤمل جدا أن جند شبابنا وصل إىل . طرح هذا السؤال

  يف املعدل وال جيد مقعدا يف املعاهد، هذا واقع،  30أو  32
لوريا ااآلن يف البك. ما ميكنش بني عشية وضحاها تبين مقاعد

ألف طالب، عندنا  611راه جنحت حوايل، غتنجح حوايل 
 32ألف مقعد يف املدارس العليا والطب وكلها، كانت  39
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ألف، هاد الشي اللي عندنا، شنو  39ألف، غتدوز ل 
غتديروا؟ املدرسة ديال اهلندسة املعمارية يف الرباط، إيوا واحد 

، شحال من طلب؟ 318وشي حاجة د الباليس ياك  311
ألف طلب، شحال من أستاذ عندنا،  33آالف،  31جات 

ألف خصهم ست شهور، طلبنا  33إيال بغاوا يصححوا 
 30كاين بعض املدارس كتاخذ . باقي اخلري، و 30.68دروك 

 . مرة لذاك العدد اللي بغات وشاط اخلري
إذن املشكل ديالنا هو قلة العرض، هاد الشي باش 
قلت لكم اإلشكالية، التحدي، أكرب حتدي هو نوفرو العرض 

، إيال ما كربناش العرض غادي 33و  31باش هنبطو ل 
ن االمتحان صعيب يدوزوا االمتحان ولكن ليخسر، غادي يكو 

 . وخيسروا، راه العرض اللي قليل
اآلن كاين اتفاق مع إسبانيا، اآلن كنت اجلمعة اللي 
فاتت عند وزيرة التعليم العايل، غادي جييوا عندي هنار 
اخلميس، الوزيرة اعتذرت، غتجي يف سبتمرب، باش جنلبو 
   املدارس العليا الفرنسية، غتكون املدارس العليا د إسبانيا، 

               جامعة ديال 33ديال ايطاليا وديال، قلت لكم 
saint petersbourg  اجتمعت باش تدير جامعة كبرية يف

إذن اآلن كاين اتفاق مع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا . املغرب
وروسيا، اآلن يف نقاش كذلك مع أملانيا، باش الطلبة يلقوا 

أو كندا، ولكن  الباليس هنا، ماشي ضروري ميشيوا إلسبانيا
 . هذا واقع، واش غادي تغريوا الواقع بني عشية وضحاها

إذن ما العمل؟ هذا هو اإلشكالية، منني يكون العدد 
    ألف طالب يدوزوا االمتحان  311قليل ما ميكنش جييين 

كرسي، تناخذ املستوى اللي ميكننا نصححو، وإال راه   311ل 
 311 صححتوا غادي تقولوا االمتحانات كيف درتوا حىت

 .إذن هذا واقع ديالنا، الغالب اهلل. ألف، راه اللي درت مشكل
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد محمد بوشنيف

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 

كما ذكر، ينتج عن فرض معدالت جد مرتفعة 
للتالميذ احلاصلني على شهادة البكالوريا للسماح هلم باجتياز 

هو . مباراة الولوج للمعاهد العليا إقصاء عدد كبري منهم
تكريس ملبدأ عدم تكافؤ الفرص، ذلكم أن هناك من التالميذ 
من حصل على ميزة حسن وال يسمح له باجتياز املباراة، بل 

 .أي مباراة
السيد الوزير احملرتم، إذا كانت مواضيع االمتحانات 
اجلهوية ختتلف من حيث درجة صعوبتها من جهة إىل أخرى، 
فإن نقطة املراقبة املستمرة ال ختتلف من مؤسسة عمومية 
ومؤسسة خصوصية فحسب، بل ومن أستاذ إىل أستاذ، مما 

 .جيعل العتبة املفروضة يكتنفها ظلم وحيف كبري
لسيد الوزير، إن فئة التالميذ املتضررين بصفة عامة ا

    من هذه العملية هم أبناء الطبقة الفقرية واملتوسطة، الذين 
ال يقدرون على أداء فاتورة الساعات اإلضافية، وعليه فإن 
النقط اليت حيصلون عليها ناجتة عن جهد شخصي وذايت ليس 

 .إال
السماح باجتياز السيد الوزير احملرتم، إن رفع معدالت 

سباب اليت تكرس مباريات الدخول إىل املعاهد العليا من األ
ات املشينة، من سعي إىل الغش، وركض جمموعة من السلوك

يف نقطة  16.19.19 احلامتوراء الساعات اإلضافية لنيل كرم 
املراقبة املستمرة، بل وإىل تسليم ورقة فارغة لالستفادة من مبدأ 

le SUP  يف ظل هذه احلكومةالذي اعتمد. 
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السيد الوزير احملرتم، قد نتفق معكم على كون عدد 
املقاعد باملعاهد العليا حمدود، لكن ما نتوخاه هو فسح اجملال 
مع أكرب عدد ممكن من التالميذ، على األقل احلاصلني على 

وأكد لكم السيد الوزير، . ميزة حسن، الجتياز هذه املباراة
ستتفاجأون بالنتائج، يعين على  أنكم إذا فسحتم اجملال س

مستوى نتائج املباراة أو على مستوى املسار الدراسي للتالميذ 
بناء على اجلهد الذايت،  30أو  33الذين حصلوا على نقط 

 . وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب
ي السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلم

 :وتكوين األطر
راه خاص املغرب مغاديش يدير بوحديتو غري  ،شكرا

la mention  أو غريه، راه يف العامل كله كاون امللف، إيال
بغيتوا الولوج للمدارس العليا أراه امللف، تيدرس امللف حسب 

ألف واحد ما ميكنش  311الطاقات، راه إيال جاين 
نصححوها أ عباد اهلل ما ميكنش، ألن العدد، هاد النقط اللي 

احلمد هلل واحد العدد، غنشوفو غري العدد  38و  39وصلت 
 .ألف 21أراه أكثر من  30للي يف هاد ا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير احملرتم، وشكرا على املسامهة 

. ننتقل إىل قطاع السكىن والتعمري وسياسة املدينة. ديالكم
سؤال حول مشاريع تصاميم التهيئة، للسيدات والسادة 

لي  السيدة واب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضــــــالن
 . النائبة

 :النائبة السيدة سليمة فرجي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون،

       السيد الوزير احملرتم، تعلمون أن تصاميم التهيئة 
أو مشاريع تصاميم التهيئة تقض مضاجع املواطنني بسبب 

ويف برناجمكم احلكومي، التزمتم . الت اليت تشوهبااالختال
مبواكبة أجرأة اخليارات الوطنية الكربى، من ضمنها احلق يف 
السكن ويف العيش الكرمي، ويف ذلك احرتام ملقتضيات الفصل 

لكن يبدو أن تصاميم التهيئة أحلقت ضررا . من الدستور 63
اسرتاتيجية وإجحافا بينا باملواطنني، وذلك بسبب عدم تفعيل 

تشاركية تشرك اجلماعات الرتابية واجملتمع املدين والساكنة 
 . املعنية

لذلك، ما هي اإلجراءات اليت تنوون اللجوء إليها من 
أجل االرتقاء بالوكاالت احلضرية إىل أجهزة تعىن بالتخطيط 
اجملايل وتشرك اجملتمع املدين والساكنة املعنية واملنعشني العقاريني 
واجلماعات الرتابية؟ علما أن املرصد الوطين أو املراصد اجلهوية 

وبذلك، . عقاري مل يتم تفعيلها بعدلتأطري واستشراف الوعاء ال
هناك انزالقات من طرف مكاتب الدراسات اليت يعهد إليها 

وشكرا السيد . بتصاميم التهيئة من طرف الوكاالت احلضرية
 . الوزير

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

السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة 
 :المدينة

الواقع . شكرا السيدة النائبة احملرتمة على هذا السؤال
أنه فيما يتعلق بوضع تصاميم التهيئة اآلن نعرتف أن هناك 
بعض الصعوبات مرتبطة بالوقت الذي يتطلبه هذا األمر، 

لكن تأكدي السيدة . وكذلك املسطرة اليت هي مسطرة معقدة
رمبا أنه يطول، ورمبا  النائبة احملرتمة بأنه هناك مسلسل تشاور،
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أنه يشرك عدد من اجلهات املختلفة من أجل احلصول على 
رأيها وعلى مالحظاهتا، مبا يف ذلك عرب البحث 

اليت متكن من اإلنصات   l’enquête publiqueالعمومي
ومن االستماع ومن األخذ مبالحظات كل املواطنني واملواطنات 

ان على كافة واجلمعيات واجملتمع املدين وممثلي السك
  .املستويات

اليوم ما نطمح إليه هو أن تكون هذه التصاميم 
تصاميم تساهم فعال يف أن تعطي صورة عادلة للتطور العمراين 
الذي تعرفه عدد من املدن وللتنمية احلضرية اليت تعرفها هذه 

وأريد أن أؤكد لكم بأنه على . املدن، فنحن نسهر على ذلك
جأ األخري، وهو اللجنة املركزية اليت مستوى الوزارة هناك املل

جتتمع لإلقرار النهائي هلذه التصاميم هتيئة، وبإمكاننا أن نأخذ 
بعني االعتبار آنذاك املالحظات اليت مل يتم أخذها بعني 

 . االعتبار على املستوى احمللي
وأخريا، أريد أن أقول لكم بأننا نفكر يف إعادة النظر 

اليت يتعني أن تواكب ما عرفه املغرب  يف كل املنظومة التعمريية،
 .شكرا لكم. من تطورات على مستوى مدنه وعمرانه

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب تفضلي السيدة النائبة ،شكرا للسيد الوزير

 :النائبة السيدة سليمة فرجي
يبدو، السيد الوزير، أن االعتداء املادي أو سلوك 
مسطرة نزع امللكية أصبحت استيالء ممنهجا على أراضي 

أحسن مثال . املواطنني، وذلك بسبب تغييبهم وعدم إشراكهم
على ذلك كما تعلمون احملطة السياحية بالسعيدية السيد 

ا؟ الوزير، فقد مت استيالء ممنهج على أرض بعض املواطنني، ملاذ
ألنه مت ختصيص الوعاء العقاري التابع للملك العمومي، من 
أمالك خمزنية وملك عام، لبعض املضاربني يف حني مت االعتداء 

يف مواجهة املواطنني، الذين  امللكيةاملادي أو سلوك مسطرة نزع 

مت تغييبهم من طرف الوكالة احلضرية واجلماعة، فاعتربت 
 . السعيدية وكأهنا أرض خالء

جيوز إطالقا أن، خصوصا يف الربنامج احلكومي،  وال
وأرجع إليه، فقد مت التعهد بإعادة االعتبار لألنسجة العتيقة، 
من قصبات، من قصور، من تراث عمراين، مت التعهد كذلك 

لذلك، ملا اعتربت هذه املدينة . بتفعيل االسرتاتيجية التشاركية
على  أرض خالء، مت بالطبع إجناز مناطق سياحية ضخمة

حساب هؤالء املواطنني الذين ورثوا هذه األراضي عن 
أجدادهم، أحسن مثال على ذلك بعض الدواوير، منها دوار 
اوالد منصور وعدة قبائل أخرى، الشيء الذي خلف استياء 
عاما لدى املواطنني، الذين فوجئوا، حنن حنبذ حمطة، يعين 

 .شكرا. استبشرنا باحملطة السياحية للسعيدية
 :رئيس الجلسة السيد

 .تفضلوا السيد الوزير ،شكرا للسيدة النائبة احملرتمة
السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة
السيدة النائبة احملرتمة، التقيت شخصيا باملمثلني ديال 

وميكن يل . السكان ديال السعيدية، وشفتهم يف السعيدية نيت
ناك مسلسل ديال التشاور، وميكن نقول لكم بأنه أوال كان ه

فقط . يل نأكد لكم كذلك بأنه استمعت للمالحظات دياهلم
من التجهيزات  %20حىت  %21تقريبا : من أجل التصحيح

العمومية مت أخذها بعني االعتبار يف إطار امللك العمومي 
بالنسبة لتصميم التهيئة املقبل ديال السعيدية، فقط طلبنا 

ضي اللي تابعة للخواص هي اللي من األرا %31حىت 0%
وكما قلت . متشي للتجهيزات العمومية وللمرافق االجتماعية

لكم، أخذنا بعني االعتبار الطابع الطبيعي اللي هو طابع 
أساسي، خاصة بالنسبة لواد ملوية، وأخذنا بعني االعتبار هاد 
التطور السياحي اللي كتعرفو املنطقة، لكن كذلك أخذنا بعني 
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ر ساكنة املنطقة، وخاصة ساكنة مدينة السعيدية االعتبا
واملالحظات األخرية قلت لكم سنعمل على أخذها . التقليدية

 .بعني االعتبار يف إطار اللجنة املركزية
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال حول الدور اآليلة للسقوط  ،شكرا للسيد الوزير
 للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل

 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد جواد حمدون

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،

 إخواني وأخواتي النواب المحترمون،
السيد الوزير، تعرف عدة مناطق يف املغرب من حني 
آلخر اهنيارات للمنازل على رؤوس أصحاهبا، فهل للحكومة 

 .وجريء للحد من هذه الظاهرة؟ وشكرا إجراء جدي
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير ،شكر للسيد النائب
السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة 

 :المدينة
أنا أشكرك على طرح . شكرا لكم السيد النائب احملرتم

 هذا السؤال، وإن كان سبق يل أنين جاوبت عليه رمبا ثالثة وال
أربعة د املرات، ولكن مزيان أنه يبقى يتطرح، ألن املوضوع 
موضوع شائك، ويتعني أن يكون هناك تدخل مستعجل يف 

 . هذا األمر
سبق يل قلت بأنه اليوم ومن بعد ما حدث بالدار 
البيضاء هناك إجراءات استعجالية، هتم باألساس أننا نعتقو 

ء، هاد الشي األرواح ديال املواطنني ونقومو بواحد اإلحصا
مث . بالدار البيضاء، لكن سيعمم على مجيع األنسجة العتيقة

حلول استعجالية كذلك بالنسبة للمعنيني باألمر، على األقل 

إسكاهنم يف مناطق اللي آمنة، مث البحث عن احللول، هاد 
احللول ميكن تكون، هذا اقرتاحنا، ميكن تكون إما الدعم 

هو  أهنم نسكنوهم يف ماإما  l’aide frontaleاملباشر 
خمصص اليوم حملاربة مدن الصفيح، أو أننا نعاودو جنعلوهم 
يقطنوا يف نفس األنسجة، لكن بعد مدة وبعد أننا نعملو على 

 . ترميم هاد األنسجة
هاد األمر كيتطلب اليوم تدخل، تدخل على مستوى 
قانون جديد، أو نص قانوين جديد، ألن ما عندناش نص 

طبيعة املباين، املسألة ديال : يمكنا من أننا نتدخلوقانوين اللي ك
مللك، والقضايا ديال السكان، خصنا كذلك امللك، طبيعة ا

نتوفرو على أداة خمتصة ديال التدخل وعلى إمكانيات مالية 
يف كل ذلك لنا اقرتاحات، نتمىن أن تؤخذ بعني . جديدة

نكم تدعمونا ، ونتمناو أ6131االعتبار يف القانون املايل ديال 
يف ذلك، باش نتمكنو فعال أننا هاد املرة نواجهو هاد املوضوع 

 .شكرا. بواحد الشكل اللي أمنت مما كان من قبل
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد النائب ،شكرا
 :النائب السيد جواد حمدون

  ،شكرا السيد الوزير
السيد الوزير، حنا غادي ندعموكم بكل ما أوتينا من 

ثانيا، حنا . قوة، والدعم ديالنا هو وضع هاد السؤال أسبوعيا
مستعدين أننا، ألن هذا موضوع ال يهم وزارة السكىن، حنا 
عارفينها، باش ما نكونوشي امسيتو، هذا موضوع يهم احلكومة 

عة التقليدية، يهم بأكملها، يهم وزارة املالية، يهم وزارة الصنا
وزارة السياحة، يهم وزارة الدفاع الوطين، ألن هناك قصبات 
وثكنات قدمية اآلن راها يف طريق االهنيار، كاين عدة ديال 

 . املنشآت
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        احللول اللي كانت واالجتهادات اللي كانت 
تش نتيجة، ألنه صعيب أننا تنخرجو الناس من السكن اما اعط

د املليون  0د املليون وديال  1ساعدة ديال دياهلم ونعطيوهم م
ونقول له سري تسكن، فني غادي يسكن؟ حل غري جمدي 

 . هنائيا
احلل هو الدولة تعطي أمهية قصوى هلذا املوضوع، وإن 
اضطرت إىل إيقاف أي مشروع وتبين وتسكن الناس بال فلوس 

هذا فيما خيص . باش ننقذو األرواح اللي هي عزيزة عند اهلل
ارات أو السكن اآليل للسقوط واللي ما هوشي عتيق، العم

اللي جا يف البناء العشوائي أو جا يف واحد األحياء اللي تغناوا 
مواليها دون حسيب أو رقيب، وما تنحملوش املسؤولية ألي  
كان، وأنا تنتكلم معكم السيد الوزير وأنا تنعرف أن هذا 

 . املوضوع ال يهم وزارتكم لوحدها
موضوع أخطر من هذا، اللي هو ماشي غنتكلمو يف 

اهنيار املنازل، هو اهنيار املدن، هو املدن العتيقة، ونعطي املثال 
قرن هادي باش تبنات، واللي املعامل  36مبدينة فاس، اللي 

دياهلا اآلن يف طريق االهنيار، ألنه تتعرفوا ما بين هذه سنني من 
هود الذي مساجد وما بين من قصور وما بين من معمار، اجمل

. بذل يف هذه املدينة، وبقات كأهنا مقصود هاد العمل هذا
فاس الوحيدة اللي تعطاهتا وكالة منهارة أكثر منها، وهاد الشي 
تنطلب من السيد الوزير، اللي أنا تنعرف اجلرأة ديالك وتنعرف 
النضال ديالك، أنك تناضل من أجل هذا املوضوع هذا مع 

خلني، ألن يف احلقيقة السيد الوزير وزارة الداخلية ومع كل املتد
امسح يل هذا سؤال راه أنا طرحته هذه مدة لوزارة الداخلية اللي 
هي مسئولة عن اجمللس اإلداري ديال هاد الوكالة هذه، 

 .وللموضوع بقية
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا

ير السكنى والتعمير وسياسة السيد نبيل بنعبد اهلل وز 
 :المدينة

غري بسرعة فقط باش نأكد على نفس األشياء اللي 
أعتقد أنه فعال املدن ديالنا، األرواح ديال . أكدتيوا عليها

املواطنني يف خطر، لكن املدن ديالنا كذلك يف خطر، وماشي 
من حقنا أننا نبقاو نتهاونو على مستوى معاجلة هذا املوضوع، 

مدن . اليوم هناك ضرورة إعادة ترتيب األولوياتوخاصة أن 
الصفيح فعال مشكل كبري مطروح يف البالد، وتبذلت فيه 
جمهودات هائلة، لكن بإمكاننا أن نبذل على األقل جزء من 
هذا اجملهود لالهتمام هبذه املدن، أوال باش نعاجلو األوضاع 

اللي  من ديال هاد املواطنني، وثانيا باش هنتمو باملدن ديالنا، 
الضروري أنه يويل فيها مشروع معماري جديد، مشروع 

وكما . حضاري جديد، ماشي هنملوها بالشكل اللي كنهملوها
هو يف علمكم، فاس فعال على هذه املدن، لكن راه اليوم 
عندنا واحد ثالثني نسيج عتيق يف املغرب ديالنا يف عدد من 

 .املدن من جنوبنا إىل مشالنا
لكم فقط أنه احللول صعيبة، ولكن  أريد أنين نقول

بإمكاننا أننا نوجدوها، إال مسألة من الصعب أن الدولة 
، ألن باجملان أوال غيقتضي من الدولة "باجملان"تتعامل مبنطق 

خصنا . جمهودات هائلة، باهضة، باش نكونو صرحاء فيما بيننا
نلقاو حلول اللي تكون فيهم مسامهة مواطنة، لكن يف حدود 

 .املمكن
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل إىل سؤال آخر حول السكن بالعامل  ،شكرا
القروي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .االستقاليل للوحدة والتعادلية
 :النائب السيد محمد إد موسى

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،
السيد الوزير، يف الوقت الذي يسعى سكان العامل 
القروي لتحقيق التنمية املستدامة وحتسني مستوى العيش، 
ويدخل يف ذلك توفري سكن الئق يستجيب خلصوصيات 
ومميزات  كل منطقة على حدة، يواجه ويتخبط سكان البادية 
يف مشاكل ومساطر معقدة فيما يتعلق بالبناء، وبالتايل هلا آثار 

 . سلبية جد
يف ظل هذه األوضاع اخلاصة هبذه املناطق، نسألكم 

ما هي التدابري واإلجراءات العملية املتخذة : السيد الوزير
 .لتبسيط املساطر بالنسبة للبناء يف العامل القروي؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير ،شكر للسيد النائب

ى والتعمير وسياسة السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكن
 :المدينة

سامهت يف اجملالس  ،شكرا لكم السيد النائب احملرتم
أعتقد حلد اآلن دورة ديال اجملالس اإلدارية ديال  66يف 

الوكاالت احلضرية، وميكن يل نأكد لك أهنم كيمشيوا متاما يف 
االجتاه ديال السؤال اللي كتطرحو، اجلميع يطرح هذه 

 . العامل القروياإلشكالية ديال السكن يف
األمر يقتضي حلول، ولذلك أوال التوجيهات اللي 
قدمناها هي أنه تكون التعامل مع هاد املوضوع بأكرب مرونة 
ممكنة، ألنه يتعني أننا نعاجلو املوضوع من زاوية النية احلسنة، 
مبعىن أن األمر يتعلق بأسر توجد يف وضعية صعبة، ومن 

هنا توجد الضروري من خالل التفرع دياهلا إىل أسر متعددة أ
 . سكن لألبناء وللبنات ديال هذه األسرة

لكن يف نفس الوقت علينا أننا نعاجلو املوضوع يف 
العمق من خالل مراجعة القوانني ديال التعمري، وتكون قوانني 
ديال التعمري ووثائق تعمري كذلك اللي نوضعوها من أجل 
تغطية هذه املراكز، اللي متكن أهنا تكون عملياتية، تكون  

قضايا كتواكب هاد الواقع، ما تكونش جامدة يف التعامل مع 
 . املواطنني

كذلك، هناك ضرورة أننا نفعلو أكثر املساعدة 
التقنية، املساعدة املعمارية، اللي الواقع أهنا يعين ما جنحاتشي  
كثري، ألنه عندنا صعوبات يف تفعيلها، وبالتايل خصنا نوجدو 
صيغ أخرى اعتمادا على التعاون ديال املهندسني املعماريني، 

مث من الضروري أن نفكر يف . يوخاصة يف القطاع اخلصوص
 . منتوج جديد اللي يتأقلم مع الوضع يف العامل القروي

ولكن الوضع يف العامل القروي خيتلف، كاين هناك 
املناطق النائية الصحراوية، كاين هناك مناطق جبلية، كاين 
هناك مناطق ساحلية، يعين هذا األمر يتطلب شوية ديال 

هناك تدخل ديال الدولة من أجل اخليال من أجل أننا إذا كان 
مساعدة الناس على السكن خصنا نلقاو الصيغة املثلى إىل 

 . ذلك
اآلن يف هناية هاد الشي هذا من بعد املساعدة، كاين 

عندما : مثال. حد أدىن من الضوابط اللي يتعني أننا حنرتموها
يتعلق األمر بالبناء على امتداد الطرق، من الصعب أنك ختلي 

اللي بغى يبين يف جنب الطريق ختليه يبين، مبعىن أنه اجلميع 
ميكن تكون يف قرية مسرتسلة، متواصلة، من قرية موجودة إىل 
قرية أخرى، عمليا هاد الشي يهدد يف العمق التعمري ديالنا 

لذلك، هذا األمر . والتهيئة ديال ترابنا وديال الفضاء ديالنا
الشمويل، وشكرا أعتقد أننا خصنا نعاجلوه يف هذا اإلطار 

 .لكم
 :السيد رئيس الجلسة
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 .تعقيب السيد النائب ،شكرا
 :النائب السيد محمد إد موسى

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، تنشكروكم على تفهمكم هلاد املوضوع 
وكذلك التوضيحات اللي اعطيتوا يف هاد اإلطار هذا، وكذلك 

 إخراج قوانني اإلرادة اللي كتوفروا عليها، وبالتايل باش يعين
مالئمة ومناسبة لألوضاع ديال كل منطقة على حدة، ألن 
هناك مجاعات كل واحدة عندها مميزات خصوصية، كاين اللي 
جبلية، كاين اللي سياحية، كاين، املهم كل واحدة عندها 

 . األمور دياهلا
اللي كاين السيد الوزير حاليا يف إطار املدونة ديال 

املطبق هلاد  3991أكتوبر  33التعمري، هناك املرسوم ديال 
اللي  10و 12و 10املدونة، وأخص بالذكر مقتضيات املادة 

هي كتنص على اللجنة اخلاصة ملعاجلة أوضاع هاد اجلماعات، 
ول هادي اللي كتنص على هي اللي فيها إشكالية، هاد الفص

هاد اللجنة يعين كاينة أمور كتطرح، أنه هاد امللفات اللي  
كيطرحوا ديال الساكنة يف هاد الباب هذا كرتفض كلها وهي 
اللي فيها واحد اجملموعة ديال العلل، وهنا كنطلب التدخل 
ديالكم باش تكون إصدار مذكرات يف هاد الباب هذا، كاين 

يعين بناء غري قانوين، عندو صبغة  عائالت تيقول لك بأنه
تصوروا معايا السيد . فالحية، بعيد عن التجمعات السكنية

الوزير الناس اللي موجودين يف برا، تيكون مثال عنده مثال بقعة 
أرضية بعيد من الدوار تيقول له ما نرخص لكش، كيفاش هو 

 . غادي جييبوه حدا الدوار، هو داك الشي اللي خلى له باه
من هذا السيد الوزير، هناك أب تيتوىف وتيخلي  أكثر

د األبناء، تيقول لك هذا إحداث  3اإلرث ديالو وتيقسموه 
جتزئة، وهناك يعين مسائل اللي هي شرعية وقانونية تتعارض مع 

إذن بغينا يف هاد الباب هذا واحد املذكرة تفعلوا . هذا النص

ا تفهموش، هاد، ألنه درنا اجتماعات متعددة مع هاد الناس م
إذن الناس والوا كيفضلوا تصاوب له حمضر مبخالفة وميشي 
للمحكمة وحتكم عليه بالغرامة واهلدم، واألحكام كلها هي 
ديال هاد البالد ال تنفذ، تيفضلوا هاد التوجه هذا، إذن رؤساء 

 . اجلماعات صبحوا يف قفص االهتام
نة إذن املطلوب اآلن أننا نفكرو بإعادة النظر، أن املدو 

ديال التعمري اللي هي اآلن يف رفوف ديال الربملان من أكثر 
من مثان سنوات يكون تعديالت يف هاد اإلطار هذا، وبالتايل 
باش خنرجو هاد القانون حليز الوجود، ألنه الناس اللي حطونا 
هنا بغاوا يعين ما العمل، أشن هو البديل؟ ألنه واحد الوضع ال 

ناس هادو بغاوا يسكنوا، تيحطوا هاد ال. يبعث على االطمئنان
. امللفات دياهلم سنة، سنتني، إذن تيفضل باش يرتكب خمالفة

وهلذا املطلوب منا هو إجياد حلول السيد الوزير هلاد الفئة 
 .هادي، وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
بعض الثواين السيد . شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا

 .الوزير
اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة السيد نبيل بنعبد 

 :المدينة
بعض الثواين فقط ألقول بأنين متفق معكم، ونفكر 
بأنه فعال تكون هناك إجراءات اللي كتمشي يف االجتاه اللي  
كتؤكدوا عليه، على أساس أننا كما قلت لكم املرونة، يف 

 .شكرا. انتظار أن نغري األمور يف العمق إن شاء اهلل
 

 :الجلسةالسيد رئيس 
شكرا للسيد الوزير على املسامهة ديالكم يف هذه 

سؤال حول الئحة . وننتقل إىل قطاع الشباب والرياضة. اجللسة
العقارات املخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة واملستغلة من طرف 
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األغيار، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .االشرتاكي، تفضل السيد النائب

 :السيد الحسين ودمينالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، من بني أمالك وزارة الشبيبة والرياضة، 
مثة العديد من العقارات اليت مت رفع اليد عنها من طرف الوزارة 
لصاحل اخلواص، ومنها أرض عارية بوجدة تبلغ مساحتها 

وعقار ملعب كرة  label vieمرت لصاحل شركة  60.191
مرت،  33.211بقلعة السراغنة تبلغ مساحته " املرس"القدم 
 . د اهلكتارات ونصف تقريبا لصاحل مرجان 3يعين 

السيد الوزير، ما هي الصيغة القانونية اليت مت فيها 
تفويت هذه األراضي، وعن الئحة العقارات اململوكة للوزارة 

ما هي اخلروقات  اليت مت تفويتها للخواص؟ ومن جهة أخرى،
اليت وقفت عليها التقارير اليت أجنزهتا املفتشية العامة لوزارة 

 .الشبيبة والرياضة يف هذا الشأن؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

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

 شكرا السيد الرئيس، 
النواب احملرتمني على أشكر يف البداية السادة 

 . اهتمامهم بقطاع الشباب والرياضة ومبختلف جماالت تدخله
طبعا ما خنفيش عليكم السيد النائب أن شكرتكم 
على طرح هذا السؤال ألن فعال كنعرتف لك أنه موضوع 
وقضية تقض مضجعي باعتباري وصيا على القطاع، لسبب 

      على  بسيط، وهو أن الوزارة نقدر نأكد لك ما كتوفرش
un maping ، يعين واحد اخلريطة اللي فعال كتحصي بواحد

الشكل دقيق وعلمي يعين جمموع البنيات التحتية الرياضية 
وهذا ورش فتحناه اليوم . دياهلا وكذا العقار اللي كتوفر عليه

وحنا ساهرين عليه، وراسلنا مجيع املندوبني ديالنا على مستوى 
األقاليم باش فعال حيينوا كاع كل هاد العقار وكل هاد البنيات 
الرياضية التحتية اللي كتوفر عليها الوزارة، باش تقدر تكون 

فعال واحد اخلريطة واضحة املعامل، باش عوض أنه يتم عندنا 
رفع اليد، تكون وضع اليد بشكل صحيح على املمتلكات 

 . ديال الوزارة
باش نرجع للسؤال ديالكم السيد النائب، طبعا كاين 
ثالثة ديال العقارات، بكل من ورزازات، مراكش واحلوز، مت 

وطبعا رفعت . للقطاع االستغالل دياهلا من أطراف ال ينتمون
الوزارة واحد دعوى قضائية بشأهنا يف، كاين مت الرتامي على 

فيه  حىت هو ليحتتوف النادي النسوي يف أورير، املخيم ديال
مشاكل، وبالتايل فكاين دعوى قضائية، ونقدر نأكد لك بأن 
ما مفاكينش، يعين حنا غاديني تابعني هاد الشي حىت نشوفو 

 . فني غاديني
مث كاين عقار بدار املنبهي مبراكش أيضا، اللي هو 
موضوع اتفاقية بني الوزارة ومجعية أصدقاء متحف مراكش باش 

، وهاد االتفاقية توقعت يف 6110يستفدوا منه إىل حدود 
، املقابل كان أشنو هو؟ هو أن هاد اجلمعية تعهدت 3992

ي؟ باش تبين واحد دار للشباب حبي املوخا، فني وصل هاد الش
ما وصل حلىت شي حالة، بقات دار الشباب ما تبناتش، وهنايا 
األمر اليوم حنا كنشتغلو فيه، األمر يعين باش نبقاو أوفياء 
لالتفاقية اللي وقعت، هي أن يتم االلتزام يعين بالبناية ديال دار 

 . الشباب أو يتم اسرتجاع طبعا هاد العقار
على رفع  مث، كاين أرض عارية بوجدة وافقت الوزارة

طبعا نفس . label vieاليد عنها الستغالهلا من طرف شركة 
هلذه القطعة املشكل، كان املقابل هو تعويض مماثل طبعا 

ما تعوضاتش، وحنا يف اتصال اليوم  األرضية، ما تعطاتش،
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مباشر مع مديرية األمالك املخزنية طبعا بصفتها اجلهة الوصية 
 .باش نلقاو حل هلذا املشكل هذا

س الشكل كما تفضلتوا يعين بقلعة السراغنة، مت نف
رفع اليد على واحد االتفاقية ديال الشراكة موقعة بني الوزارة يف 
ظل احلكومة السابقة وطبعا لفائدة شركة مرجان، واملقابل أشنو  
كان هوايا؟ هو إحداث واحد املركب رياضي بكلفة إمجالية  

 . كتقدر مبليون درهم، مرة أخرى مل ينجز
للي بغيت نأكد لك عليه السيد النائب احملرتم، هو فا

أن فعال اخلطة ديال العمل لتطوير الرياضة والنهوض طبعا 
باملنظومة الرياضية راها ترتكز أساسا على احلفاظ على هاد 

وحنا كنشتغلو، وكما قلت لك راه ما غنتفاكوش، . املكتسبات
اسرتجاع غادي نبقاو متبعني هاد الشي إن شاء اهلل حىت يتم 

 .هاد املكاسب اللي حققتها الوزارة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد النائب للتعقيب ،شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد رشيد حموني

شكرا السيد الوزير على التأكيد ديالكم على رفع اليد 
د العقارات، وكنشكروك على هاد الصراحة، ألن  6على هاد 

األمر اليوم يتعلق السيد الوزير بواحد املظهر من مظاهر ديال 
 . الريع والفساد وسوء التدبري ديال واحد امللك العام

ية لرفع اليوم السيد الوزير ما كنحملوكمش انتما املسؤول
اليد وتتخلوا على هاد العقارات، ولكن احلكومة اليوم السيد 
الوزير أمامها هاد امللف وملفات أخرى أثريت من طرف بعض 
الصحف ومن طرف بعض اهليئات، ملفات ديال الفساد اللي  
. كتحدث على املاليري ديال الشعب اللي أخذت بغري حق

الن للرأي العام حنا اليوم كنطالبو احلكومة بفتح حتقيق وإع
على النتائج ديال هاد التحقيقات يف مجيع امللفات د الفساد 
اللي كتداول داخل اإلعالم، ألن السيد الوزير حنا احلكومة 

اليوم كنطالبوها باش تعطي احلقائق للرأي العام واختاذ مجيع 
اإلجراءات الضرورية ألخذ هذه امللفات لطريقها إىل القضاء 

نتقائية وال تصفية حسابات سياسية، حنا بدون التعامل باال
 . اليوم مع حماربة الفساد، ولكن بدون انتقائية

الطريق اليوم السيد الوزير، ألن هذا إهداء، هديتوا هاد 
األرض، هديتوها للخواص، وهي يف قلب املدينة اللي كتسوى 

دائما السيد الوزير . من ذهب، بدون تعويض ال مايل وال عيين
فقر وزارة من ناحية امليزانية، وكتشكيوا دائما على وزارتكم هي أ

قلة وجود وعاء عقاري، واليوم كرتفعوا يدكم على بعض 
العقارات، الذنوب ديال دوك الفتيان ودوك الشباب اللي ما 
لقاوش فني يتأطرو راه كنحملو املسؤولية للي فوتوا دوك 

 . األراضي بغري وجه حق
يف التحقيق يف مجيع واليوم السيد الوزير، حنن معكم 

ملفات الفساد، ولن جتدوا يوما فريقنا ينظم وقفات أمام 
السجون للتأثري على القضاء أو محل األوراق داخل قبة هذا 

. الربملان، حنن ألننا كفريق حنرتم القضاء وحنرتم سلطة القضاء
 .وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
ن هلما وحدة وفيما يلي سؤاال ،شكرا للسيد النائب

املوضوع، ويتعلق األمر بربنامج املخيم الصيفي، لذا أقرتح على 
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 

السؤال األول آين، للسيدات . موحدا من لدن السيد الوزير
. والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار

 .تفضل السيد النائب
 :نائب السيد محمد بن محمد السالسيال

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة النواب والنائبات المحترمون،
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السيد الوزير، بدأ احلديث عن قضاء العطلة الصيفية 
بالنسبة جلميع العائالت ومجيع األطفال املتمدرسني، والعطلة 
الصيفية هلا دور أساسي يف التنشئة ديال األطفال والشباب، 

لذا السيد الوزير، فاملخيم يبقى مؤسسة، . واملخيمات كذلك
شرية ورافعة رئيسية ولو أهنا مومسية، وحمركا مباشرا للتنمية الب

وحمورية يف توسيع التبادل والسفر واملشاركة اليت تساهم هبا 
 . املخيمات يف التنشئة االجتماعية لألجيال الصاعدة

لذا نسائلكم السيد الوزير، عن صالحية وحالة مراكز 
التخييم إليواء أطفالنا، وكذلك عن التدابري املتخذة من طرف 

اإلقامة وجتويد ظروف جتمع األطفال وزارتكم لتحسني معايري 
 .والشباب؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثاين آين، للسيدات  ،شكرا للسيد النائب

والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد مولود أجف
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
وزير، مبناسبة انطالق موسم التخييم لسنة السيد ال

، نسائلكم السيد الوزير عن اخلطوات اليت اختذهتا 6136
احلكومة الستقبال هذا املوسم، ما هي التدابري املتخذة على 
مستوى البنيات التحتية واجلوانب املتعلقة بالنظافة والسالمة 
 وضمان التغذية والصحة السليمة والدعم املادي للجمعيات؟

وما هي أوجه التعامل مع الشركاء املتدخلني يف هذه العملية، 
من فاعلني مجعويني وتربويني، إلجناح عملية التخييم يف بعدها 
      الرتبوي والتأطريي إىل جانب األنشطة الرتفيهية املربجمة؟ 
وما هي التدابري املتخذة السيد الوزير بالنسبة الستفادة أطفال 

 . فة من هذا الربنامج؟ وشكرا السيد الوزيرالعامل القروي وبكثا

 :السيد الرئيس
 .ميكن لكم تتفضلوا للمنصة السيد الوزير. شكرا للسيد النائب

 :السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
 شكرا السيد الرئيس،

أشكر يف البداية السادة النواب احملرتمني على خمتلف 
التساؤالت اليت تفضلوا بطرحها خبصوص برنامج التخييم 

الذي يعد من الربامج اهلامة طبعا اليت تسهر " عطلة للجميع"
 . عليها وزارة الشباب والرياضة

طبعا جوابا على سؤالكم، فإن الوزارة اختذت هذه 
والتدابري الغري مسبوقة، حيث مت  السنة جمموعة من اإلجراءات

ألول مرة تشكيل جلنة وزارية تضم كل القطاعات املتدخلة، 
وأيضا تشكيل جلنة مركزية بشراكة مع اجلامعات الوطنية 
للمخيمات، لتتبع طبعا سري الربنامج واإلشراف بشكل مباشر 
على خمتلف املخيمات، وكذا الوقوف على ظروف استقبال 

ومدى االلتزام باحرتام شروط الصحة  اجلمعيات واألطفال
 : أيضا مشلت ما يلي. والنظافة واألمن داخل املخيمات

عرفت امليزانية املخصصة للربنامج : ميزانية الربنامج
مليون درهم مقارنة مع السنة املاضية،  31زيادة بأكثر من 

مليون درهم خصصت طبعا  82وبلغت ميزانية التسيري حوايل 
غذية، مستلزمات العمل الرتبوية، النقل التكميلي القتناء مواد الت

بكل النقط اليت تربط بني حمطات القطار ومراكز التخييم 
 وغريها؛ 

مت ختصيص ميزانية استثمار : مث فضاءات التخييم
وملا نتحدث . مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية 01تناهز 

رة، وهو عن البنيات التحتية، فهذا خيتزل الشعار اجلديد للوزا
عطلة "و" عطلة كرامة"أكيد، وأيضا " عطلة للجميع"أيضا 

ألننا لن نرتك التاريخ يسجل " ليست بالضرورة حتت اخليام
ويدون رمبا األوضاع اليت ال نرضاها ألوالدنا ولفلذات أكبادنا 
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طبعا، باعتبار الفضاءات املخصصة اليوم، واللي خص تكون 
نقولو فعال ما راضيينش هبا  عندنا اجلرأة الكاملة والكافية باش

وما قابلينش عليها، وكيبقى التحدي اليوم إن شاء اهلل هو أننا 
منشيو يف اجتاه عطلة اللي كتضمن أيضا الكرامة وعطلة اللي 
فعال كتهيئ واحد الفضاءات طبعا اللي كما قلت ما ميكن إال 

 نرضاو هبا ألبنائنا؛ 
كز جديدة يف هاد االجتاه، مت إحداث أربعة ديال مرا 

. للتخييم بكل من سيدي حرازم، سيدي قاسم، كمليم وسال
ومت تأهيل ثالثة ديال املخيمات جلعلها بنفس مستوى خميم 
بوزنيقة الدويل، ومتت االنطالقة اآلن ديال الصفقات دياهلا، 

مث تأهيل سبعة مراكز . اللي كتهم راس املاء، احلوزية وتاماريس
ار مشروع املخيمات ، طبعا مع استمر 6136برسم سنة 

إن شاء اهلل غادي تكون جاهزة يف هناية  8النموذجية، اللي 
مراكز أخرى اللي غادي تعطى االنطالقة  30هاد السنة، مع 

دياهلا، باش السنة اجلاية إن شاء اهلل غادي نكونو ما غتبقاش 
مراكز، ما غتبقاش فيها دوك اخليام، وبالتايل  30يف هاد ال 

ديال الفضاءات ديالنا اللي طبعا   %11 غادي نكونو لواحد
 كما قلت كتوفر فضاءات للكرامة لألطفال ديالنا؛ 

مث التأطري، اجلانب ديال التأطري طبعا هو أيضا من 
جوانب العملية الرتبوية املهمة يف جمال التخييم، ويف هذا 

 8830دورة تكوينية، استفاد منها  306الصدد مت تنظيم 
وهذا، طبعا كيسهر على تأطري . تإطار يف خمتلف التخصصا

 إطار؛ 61211املخيمات هاد السنة 
مث التغذية، التغذية أيضا عرفت واحد، املنحة عرفت 

 60درهم إىل  66.01واحد االرتفاع، حبيث أننا دزنا من 
 مقارنة مع السنة املاضية؛ %31درهم، أي بزيادة تقريبا ديال 

األمن والنظافة، أيضا مت اعتماد شركات األمن 
نعرتفو بأن . وشركات ديال النظافة مبراكز التخييم النموذجية

هاد الشركات أيضا باقة ما كافياش يعين للحجم الكبري ديال 
األطفال اللي كيستفدوا، ولكن إن شاء اهلل إيال كنا تغلبنا على 

محو هلا مجيع، اخليام وحاولنا حنطو دوك الفضاءات اللي كنط
واللي غادي تكون فضاءات الكرامة طبعا، فغادي يكون األمن 
وطبعا غادي يكون املقاربة ال د األمن وال ديال النظافة رمبا 

 غادي يكون متحكم فيها أكثر؛ 
مث التأمني، أيضا سالمة األطفال والشباب املستنفدين 
 من التخييم تكلفت هبم الوزارة، يعين ماشي كنقول تكلفت،

يعين حتمل التكاليف ديال التأمني من خالل رصد اعتمادات 
هامة هلذا الغرض، وبالتايل إعفاء املنظمات واجلمعيات الرتبوية 

 من هذه اخلدمة؛
الشركاء، متيزت هذه السنة بتوقيع الوزارة التفاقية 
شراكة مع اجلامعة الوطنية للتخييم لضمان تدبري حمكم طبعا 

ننا شركاء يف اجملتمع، فأيضا حنن شركاء هلاد الربنامج، ما دام أ
وتعد أيضا اجلمعيات املستفيدة من التخييم شريكا . يف القرار

مجعية مستفيدة،  300فعليا للوزارة، حبيث وصل العدد دياهلا 
وحصلت الوزارة باش تلتزم مجيع اجلمعيات مبقتضيات النصوص 

م املتعلقة بالتخييم، ومنها دفرت التحمالت، النظام العا
للمخيمات، القانون الداخلي، ميثاق التخييم، إىل غري ذلك، 
إضافة إىل توقيع اجلمعيات على ملف طلب االستفادة وتوقيع 

 . الشراكة مع القطاعات املتدخلة
فيما يتعلق باستفادة العامل القروي، طبعا الذي احندر 
منه شخصيا، فطبعا كانت أمهية قصوى هلذا اجملال القروي، 

جيع كل اجلمعيات احمللية وكذا العمل املباشر من حبيث مت تش
خالل نيابات الوزارة باملناطق القروية، واللي كتعاين من 
اهلشاشة، وطبعا قدمنا مجيع التسهيالت ومجيع املساعدات 
باش تتم استفادة هاد األطفال، أطفال العامل القروي أيضا من 

". جميععطلة لل"هاد احلق يف العطلة ما دام أن الشعار هو 
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إضافة طبعا إىل خميمات حضرية وحميمات القرب باملناطق اللي  
 . كيسكنوا هبا هاد األطفال

وهنا أود انتباه السيدات والسادة النواب احملرتمني إىل 
أن برناجما طبعا هبذا احلجم وهبذا الطموح راه ماميكن لوش يتم 
بدون مشاكل، وال بد ما غادي تكون حوادث، غري حنا اللي  

غيو نقولو بأننا كنحاولو نتغلبو عليها، طبعا يف إطار أننا كنب
نلقاو هاد احللول ويف التدخل السريع عوض التهويل، ألن 
مسعنا الصحف رمبا أهنا تناولت واحد اجملموعة ديال 
املالحظات، اللي رمبا كانت حاالت اللي وقعت ومت التغلب 

 .وشكرا السيد الرئيس. عليها، ولكن دون التهويل
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد محمد بن محمد السالسي

فأوال غادي . شكرا السيد الوزير على هذه اإلجابة
نبداو إن شاء اهلل باإلجيابيات باش نكونو موضوعيني، يف إطار 

هناك  التتبع ديالنا كنواب للمخيمات الصيفية اجلبلية واحلضرية
إجيابيات، خاصة يف إقليم تاونات، هناك منوذج ملخيمات 
جبلية كانت من تأسيس وزيرة سابقة، وهاد العام تأسست 
وتفتح فيهم املسبح، وكانت مبادرة ال من السلطات احمللية وال 
من املسئولني وال من وزارة الشبيبة اللي اعطى واحد صدى 

ن السيد الوزير هذه بادرة طيبة، ولك. طيب هلاد املخيمات
بصفتك أنك من العامل القروي راك امهلت واحد األشياء يف 
العامل القروي، وخاصة دائرة تيسة، دائرة تيسة اليت كننتمي هلا، 

مجاعة ما كتملك حىت  31حىت أنا من العامل القروي، فيها 
خميم، والغريب يف األمر أننا إيال درنا هنالك واحد اإلحصاء 

ا كيعرف حىت شنو هو املعىن د املخيم، غنلقاو حىت واحد م
ولذا خصكم تكونوا تضاف . املعىن د املخيم ما زال ما دراوه

للسابقة اللي جا هبا السيد الوزير، تكون عندكم سابقة أنكم 
 . أسستم واحد املخيم هباد املنطقة

إضافة أن هاد اللجنة السيد الوزير اللي جئتم هبا 
وقت ممكن، ألن راكم كتعرفوا نتمىن التفعيل دياهلا يف أسرع 

الطريقة د اخلدمة د اللجان، راه كنتسناو كل مرة جلنة جلنة جلنة 
وما غادي تكون حىت شي حاجة، هلذا التفعيل ديال هاد 

وكذلك أن العطلة  ،...اللجنة ونشوفو إجراءات ملموسة
للجميع، والكرامة راه ما زال بعض املخيمات اللي كنشاهدو 

عض املخيمات اللي مازالني كنشوفو الفرق يف حاالت تسمم، ب
من  cinq étoilesما زال كنشوفو خميم     على الكرامة، 

مخسة جنوم وخميم للفقراء، هلذا خص يف هاد الوقت هذا إيال  
ما كتكونش للمواكن تكون على األقل لألطفال   كنا الكرامة 

ديالنا ولألبناء ديالنا، ألن الكرامة دياهلم أساسية، راهم  
كيتالقاوا يف البداية ديال املوسوم الدراسي واحد كيعاود لو 
على، طفل كيعاود على املخيم بأنه كان منوذجي وطفل ما زال 

وهلذا السيد الوزير، نطالب . العقارب كيقلعوهم يف الصباح
بتفعيل هاد اللجنة وتكون مبادرة وتكون عندكم السابقة هلاد 

 .املشروع هذا، وشكرا السيد الوزير
 :لسيد رئيس الجلسةا

 .تفضلي السيدة النائبة ،شكرا للسيد النائب احملرتم
 

 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل
 شكرا السيد الرئيس،

شهور باش شديتوا هاد  2السيد الوزير، هادي ياهلل 
". عطلة للجميع"القطاع ولقيتو واحد الورش مفتوح اللي مسيتو 

بغيناكم أ السيد الوزير يف هاد الوالية ديال هاد احلكومة، اللي 
معقودة عليها آمال كثرية من كل املغاربة بكل شرائح األعمار 

وزير تديروا اللمسات واألطفال باخلصوص، بغيناكم السيد ال
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بغيناكم . والبصمات اجلديدة ديال اجليل اجلديد مبقاربة جهوية
     السيد الوزير تشوفوا املغرب جهة جبهة أشنا مها املؤهالت 
د اجلهة، شنو مها األطفال د اجلهة، شنو مها اجلهات اللي  
كيستفدوا العام تلو العام، وكاينة بعض اجلهات وبعض 

    الذكر من زميلي السيد النائب احملرتم  اجلماعات كما سلف
ال يعرفون ما اسم املخيم، مها يف اجلبل ال يعرفون البحر، مها 

 . يف البحر ال يعرفون اجلبل
وبالتايل بغيناكم تنزلوا بعض مقتضيات الدستور 
اجلديدة اللي كينص على املساواة، السيما وأن هذا التخييم 

مناسبة، هي يعين يتالقى فيها  حنا نعتربه يف الفريق احلركي هي
األطفال من كل جهة يف اململكة ويتعلمون العيش والتعايش 
والرتبية والرتفيه على مبادئ املواطنة واملساواة، بغينا هاد اللمسة 
هادي وهاد النكهة اللي كيتمتعوا هبا األطفال تعمم على مجيع 

ميكن  األطفال املغاربة، خاصة اللي من األسر املعوزة اللي ما
كاينة واحد الشرحية عريضة السيد . هلمش يسافروا طيلة حياهتم

الوزير، بغيناكم تعطيوها واحد التفاتة خاصة للعامل القروي، 
 . شنو هي املؤهالت ديالو

وكذلك فيما خيص هادوك املؤطرين، عندنا جمازين 
وجمازات من العامل القروي ميكن هلم يشتغلوا كمؤطرين 

يهم املصداقية واحلرص واألمانة على وكمؤطرات ويكونوا ف
وبالتايل هاد . األطفال ديال املنطقة دياهلم ود اجلهة دياهلم

املقاربة اجلهوية كنقرتحوها عليكم السيد الوزير، وجتيوا عندنا 
للجنة وال للفريق احلركي، وحنا النائبات والنواب رهن إشارة 

 .ديالكم لتحسني هاد القضية هذه
 :السيد رئيس الجلسة

وشكرا للسيد الوزير على  ،شكرا للسيدة النائبة شكرا
وننتقل إىل قطاع التضامن . املسامهة ديالكم يف هذه اجللسة

سؤال عن التدابري املتخذة إلعادة إدماج أطفال . واملرأة واألسرة

الشوارع واختاذ إجراءات صارمة ضد إمهال األطفال، للسيدات 
تفضل السيد . العدالة والتنميةوالسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .النائب
 :النائب السيد عبد الوهاب راجي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يسجل عموم املواطنني وعدد من هيئات اجملتمع املدين 
بقلق شديد تفاقم انتشار ظاهرة أطفال الشوارع يف املدن 
الكبرية كالبيضاء والرباط وسال وغريها، فهي طفولة تعيش 

. احلرمان بكل أشكاله وألوانه كما أكدت ذلك تقارير دولية
السيدة الوزيرة احملرتمة، ما هي اإلجراءات اليت : السؤال

ستتخذوهنا لدمج هذه الشرحية، وكذا نسألكم عن اإلجراءات 
 .تشرد؟ وشكراالوقائية حلماية هذه الشرحية من اإلمهال وال

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلي السيدة الوزيرة ،شكرا للسيد النائب

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 .المرسلين

 أشكر الفريق الذي طرح هذا السؤال املهم، وهو سؤال
 . يتكرر ألمهيته وكذلك ألنه يهتم باألطفال

لذلك أريد أن أقول بأن الدستور جاء لكي يؤطر 
العمل الذي تقوم به احلكومة إزاء هاته الشرحية، وكذلك 

. القانون اجلنائي فيه فصول اليت تتعرض جلرم إمهال األطفال
أنتم تعلمون بأن هذه الظاهرة تتفشى وكذلك تتنامى لعدة 

اتساع دائرة الفقر واهلشاشة واإلقصاء  أسباب، منها
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     االجتماعي، وكذلك تداعيات تفكك األسرة، إىل جانب 
املنظومة الرتبوية، واليت يتسبب اهلدر املدرسي يف أن  هما تعاني

من األطفال املوجودين يف الشارع هم  %93ميارس، يعين 
لذلك، ال بد أن نركز يف عالجنا هلاته . بسبب اهلدر املدرسي

الظاهرة والتضييق عليها بالتدخل على مستوى متدرس 
هؤالء األطفال . األطفال، وكذلك التدخل على مستوى األسرة

كيقوموا بالتسول، وكيقضيو ما معدله سنتني يف   %02تقريبا 
 . الشارع

ماذا قامت به احلكومة، أو ماذا تقوم به احلكومة إزاء 
دات حلماية هذه الشرحية؟ هناك استحداث جملموعة من الوح

الطفولة، وكذلك مصاحل لإلسعاف االجتماعي املتنقل، دون 
أن نذكر مثال صندوق التكافل العائلي الذي جاء لكي يغطي 
حاجيات األسر اليت تعوهلا امرأة يف حالة الطالق، وكذلك 

. هناك دعم للوزارة ملشاريع اجلمعيات اليت تعىن بشأن الطفولة
أن دار الطالب والطالبة،  نبغيو نقولو كذلك يف هذا الباب

الذي أشرف عليه، كذلك مما يضيق من دائرة األطفال 
       واملراهقني الذين خيرجون للشارع بسبب اهلدر املدرسي 

 . أو التفكك العائلي أو البعد من املدرسة
 6132-6136اليوم، باملخطط االسرتاتيجي ديالنا 
دن بدون أطفال م"أطلقنا مشروع يف اإلسرتاتيجية ديالنا ديال 

هذا املشروع ال ميكن أن ينجح فقط ". يف وضعية الشارع
مببادرة احلكومية، ولكن كذلك سينجح إن شاء اهلل بالتضامن 
       بني مجيع املكونات ديال هاته املدن، سواء املؤسساتية 

 . أو اجلمعوية
فنحن نتكفل باستحداث مراكز التكفل والتبليغ، 

بني مكونات القطب االجتماعي ومجيع  وكذلك تعزيز االلتقائية
املتدخلني، ويبقى أن تكون مدننا مدنا متضامنة، حىت ننهي 
مع وجود األطفال يف الشارع أو وجود الطفالت اخلادمات يف 

هذا ممكن، لكن ال بد من تعبئة مجاعية واجتماعية إىل . البيوت
 .شكرا السيد الرئيس. جانب طبعا املبادرات احلكومية

 :رئيس الجلسةالسيد 
 . التعقيب السيد النائب ،شكرا للسيدة الوزيرة

 :النائب السيد أحمد جدار
السيدة الوزيرة احملرتمة، تؤدي وزارة التضامن  شكرا

واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية دورا مهما يف تعزيز دور 
ومن بني املهام املوكلة . األسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية

القطاع، إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات كفيلة بتحسني هلذا 
الوضعية االجتماعية واختاذ إجراءات حلمايتهم من اآلفات 

 .االجتماعية اليت تعيق اندماجهم وهتدد استقرارهم
السيدة الوزيرة احملرتمة، أمام هذه الظاهرة، ظاهرة 
أطفال الشوارع، أنتم مطالبون اليوم، وبشكل مستعجل، أوال 

طط وطين وإسرتاتيجية حمكمة، بتنسيق مع خمتلف بوضع خم
الوزارات والفاعلني للحد من هذه الظاهرة، ثانيا مبراقبة ومتابعة 

 . مؤسسات الرعاية االجتماعية
هناك بعض املؤسسات للرعاية االجتماعية أنشئت يف 
إطار املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية وال تتالءم ومقتضيات 

 . 33.10القانون 
وكمثال، أعطيك السيدة الوزيرة مثال ديال مؤسسة 

هاد املؤسسة . الرعاية االجتماعية بعمالة مقاطعة احلي احلسين
تعيش وضعية مزرية أثرت على السري العادي لألوضاع ديال 
املؤسسة وعلى أوضاع نزالئها من األطفال، نظرا لالختالالت 
اليت شابت تسيريها من طرف اجلمعية املؤسسة، ومن 

عدم استقرار اإلدارة، بل حاليا توجد اإلدارة بدون : مظاهرها
مدير يسريها؛ عدم انعقاد جلنة التدبري، وبالتايل هاد جلنة 
التدبري ال متارس اختصاصاهتا؛ عدم أهلية اجلمعية املؤسسة 
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للتأطري االجتماعي والرتبوي لألطفال نزالء املؤسسة؛ ضبابية 
 . ؤسسة وضبابية أوجه صرفهااملوارد املالية املسخرة لسري امل

وقد نتج عن الوضعية املختلة إخفاق اجلمعية املؤسسة 
يف حتقيق األهداف املتوخاة من مؤسسة الرعاية االجتماعية، 

هروب بعض النزالء، النزالء تيهربوا : ويظهر ذلك يف ما يلي
وتيمشيوا للشارع وتيتعاطاوا للمخدرات، بل جنوح بعضهم، 

ام قاضي األحداث، مث فشل اجلمعية يف وبالتايل مثوهلم أم
 . مسألة اإلدماج العائلي

وهلذا السيدة الوزيرة، نطالبكم بإعمال مقتضيات 
، توفري األطر املتخصصة يف جمال العمل 33.10القانون 

 .االجتماعي
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال حول الرعاية  ،شكرا للسيد النائب احملرتم شكرا
يا ببالدنا، للسيدات والسادة النواب االجتماعية للمختلني عقل

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عبد الحكيم سجدة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 
 السيدة الوزيرة المحترمة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الوزيرة، لقد أضحت ظاهرة انتشار املصابني  السيدة

بأمراض نفسية وعصبية يف تزايد متواصل، مع ما هلا من 
: وبناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة . انعكاسات ال حصر هلا

هداف هل تتوفر احلكومة على برنامج استعجايل واضح األ
 لرعاية هذه الفئة املهمشة؟

 :السيد رئيس الجلسة
 . تفضلي السيدة الوزيرة. لنائبشكرا للسيد ا

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،
يف الواقع السؤال السابق يعين يلتقي مع هذا السؤال 
يف كون أن مؤسسات الرعاية االجتماعية كما هتتم باألطفال 

إيواء األشخاص الذين املهملني واملتشردين، كذلك هتتم ب
يعانون من مشاكل يف الصحية النفسية، والذين ميكن أن 

 .يصطلح عليهم املختلني عقليا
نبغي نقول بالفعل أن وجود هؤالء األشخاص يف 
الشارع يعرضهم للضرر، كما رمبا قد يكون هؤالء سببا يف ضرر 

لذلك فاألمر مرتبط كذلك بالتشرد، ووزارتنا . يلحق باآلخرين
ل على هذا املستوى من خالل وحدات الرعاية تتدخ

االجتماعية ومن خالل الوحدات املتنقلة، التدخل ال على 
هناك . مستوى األطفال وال على مستوى كذلك املختلني عقليا

مبادرات للمساعدة يف إطار اإلدماج األسري، إميانا منا بأن 
 احلضن االجتماعي والدفء الذي حيتاجه ال الطفل وال املختل

عقليا هو األسرة، لذلك حنن نؤمن هبذا ونتدخل على هذا 
 . املستوى

وهناك كذلك التكفل هبذه الفئات داخل املراكز 
املختصة، نذكر منها تيط مليل بالدار البيضاء وكذلك مركز بن 

هاد . عتيق بالرباط ودار الرب واإلحسان مبراكش وفاس
قة واحد املؤسسات يف الواقع نبغي نقول بأن، هو يف احلقي

اجلواب مشرتك فيما بني السيدين النائبني، أن مؤسسات 
الرعاية االجتماعية تعرف تسيبا حقيقيا، بعضها، ألن هناك 

لذلك . البعض منها ناجح، وتسيري اجلمعيات هلا كذلك ناجح
جتندنا يف هاته احلكومة من خالل املبادرة اليت نقوم هبا اآلن، 

قف على هذا اخللل من خالل جلنة شكلتها لكي تقوم وت
واالختالالت اليت تعرفها هذه املؤسسات، ورامها اآلن كيدوروا 
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يف الرتاب الوطين ويقفون على هاته االختالالت، والتشخيص 
 . اليوم جاهز لكي نتدخل يف نقط الضعف ونقط اخللل

وكذلك، عملية مالءمة هذه املؤسسات مع القانون 
ا من مل حيصل فهي مستمرة، منها من تالءم ومنه 33.10

 . 33.10على الرتخيص فقط ألنه مل يتالءم كفاية مع القانون 
اآلن نبغي نقول لكم، من ضمن هاد املؤسسات 

فقط اللي حصلوا على الرتخيص وثالثة راهم  3صراحة عندنا 
يف التأهيل ومخسة ما حصلوش على الرتخيص، عالش؟ ألهنم 

لني عقليا وال ما كتوفرش فيهم الشروط باش يستقبلوا ال املخت
لكن بغيت نقول بأن األمر ألنه يتعلق بالصحة النفسية . غريهم

ليست فقط وزارة التضامن واألسرة واملرأة والتنمية االجتماعية 
لكن اليوم حنا  . هي اللي معنية هبؤالء، كذلك وزارة الصحة

كنفكرو باش نديرو واحد التقائية ما بيننا وما بني وزارة الصحة 
حد احللول ناجعة تكفل الصحة هلؤالء، ويف نفس باش نلقاو وا

 .الوقت الرعاية االجتماعية الضرورية هلم
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد النائب ،شكرا للسيدة الوزيرة
 :النائب السيد عبد الحكيم سجدة

يف الواقع كنا كنتمناو أن السيد  ،شكرا السيدة الوزيرة
وزير الصحة يكون حاضر معنا، ألنه كنعتربوه شريك أساسي 
      للوزارة ديالكم يف حل هذه املعضلة هذه، لكن لألسف 
ما عرفتش أسباب عدم توفرنا على اإلجابة ديالو الصحيحة يف 
هاد املوضوع هذا، وبالتايل يعين عندنا جمموعة من املالحظات 

يعين كنسجلو بكل أسف : وزارة ديالو يف هاد البابعلى ال
إيال . هناك غياب شبه تام يف البنية التحتية االستشفائية

غناخذو بعض اإلحصائيات غنلقاو بأن مدينة الدار البيضاء 
مليون  0يعين بالعدد اهلائل ديال الساكنة دياهلا اللي كيتجاوز 

ال سرير يعين يف املصحات دي 361نسمة ما كتجاوزش 

بطبيعة احلال هناك جمموعة من . األمراض النفسية والعصبية
املصاحل اللي هي كاينة يف جمموعة من املدن اللي هي جمهزة 
ومغلقة، نأخذ على سبيل املثال املصحة ديال العروي بناحية 
الناظور، جمهزة ومغلقة، مصحة مبستشفى حممد اخلامس بالدار 

النفسية والعصبية  البيضاء جمهزة ومغلقة، مصحة األمراض
بتزنيت جمهزة ومغلقة، غياب شبه كلي ملصاحل الصحة النفسية 

 .أوالباملستشفيات العامة، هذا 
، غياب شبه كلي على مستوى املوارد البشرية، ثانيا

حيث يعين كنالحظو هاد العملية هذه على مستوى 
بطبيعة . األخصائيني أو املرشدين واملرشدات االجتماعيات

يف غياب سياسة واضحة للصحة النفسية، بطبيعة  احلال، هذا
احلال إيال كنتمكلمو على الصحة النفسية أراه كنتكلمو على 
الصحة النفسية ديال املواطنني بصفة عامة ماشي غري على 

بطبيعة احلال هاد . املرضى املصابني بأمراض نفسية وعصبية
      العملية هادي كتحيلنا على أن الوزارة ديال، ال وزارتكم

وال الوزارة ديال الصحة، يعين ما كتعطيش واحد األمهية بالغة 
 .شكرا. هلاد الفئة املهمشة من اجملتمع

 :السيد رئيس الجلسة
 .نصف ثانية، ياهلل أ اللة ،شكرا للسيد النائب احملرتم

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية
أشكر أيضا السيد النائب اللي وجه السؤال أنا أتفهم و 

لرئيس احلكومة، ألن هناك تقاطع ما بني القطاعات، وحنا 
قبلنا باش جناوبو على هاد السؤال ألمهيته، وكذلك ألننا معنيني 

 .شكرا السيد الرئيس. هباته الفئة
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيدة الوزيرة، وشكرا على املسامهة ديالكم يف 
سؤال حول مآل . ننتقل إىل قطاع االتصال. هذه اجللسة
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التنزيل اإلعالمي للمقتضيات الدستورية املتعلقة باملوروث 
احلساين، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .بةتفضل السيد النائب وال السيدة النائ. والتنمية
 :النائبة السيدة خديجة ابالضي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

مما ال شك فيه، أن حسن أداء حمطة العيون اجلهوية 
ملهامها اإلعالمية، اجلهوية منها والوطنية، يظل رهينا مبدى 
جرأة خطاهبا ومدى التزام براجمها بالقضايا االجتماعية 
واالقتصادية واحلقوقية لساكنة األقاليم الصحراوية ومراعاهتا 

اخنراطها يف ثقافية للمنطقة و -للخصائص السياسية والسوسيو
حركة النهوض باملكون الصحراوي للثقافة الوطنية، كما بني 

 . 0ذلك الدستور يف املادة 
لقد أثريت تساؤالت عدة وانتقادات كثرية حول طريقة 
تسيري القناة ومدى مالءمة بعض مضامني براجمها مع عادات 
وتقاليد وقيم اجملتمع الصحراوي، وحتدثت بعض وسائل اإلعالم 

. عة من االختالالت املرتبطة بالتسيري املايل واإلداريعن جممو 
وقد سبق أن قدم شيوخ وأعيان املنطقة احتجاجات إىل 
السلطات احمللية بسبب بعض الربامج اليت أساءت حقيقة إىل 
قيم اجملتمع احمللي، واليت عرضت على شاشة احملطة خالل شهر 

 .رمضان األبرك
اإلجراءات املعتمدة ما هي : لذا نسائلكم السيد الوزير

من أجل التنزيل اإلعالمي للمقتضيات الدستورية املتعلقة 
باملوروث احلساين، وما هي التدابري اإلجرائية اليت ستعملون 
عليها من أجل تقريب اإلعالم اجلهوي واحمللي من قضايا 

 .وانتظارات وتطلعات املواطنني باألقاليم اجلنوبية؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير. ر للسيدة النائبةشك

 :السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

أشكر السيدة النائبة على هذا السؤال الذي يأيت قبيل 
شهر رمضان، وهذه أيضا رسالة للقائمني على القناة على 
املستوى اجلهوي حىت يكون شهر رمضان شهر تقوية الرتابط 

 . ة حىت نتجاوز بعض السلبياتواملصاحل
لكن خارج ذلك، موضوع القناة هو أحد األولويات 
اللي اآلن مطروحة بالنسبة إلينا يف وزارة االتصال، من أجل 
أوال توفري اإلمكانات املادية الالزمة ملضاعفة بث القناة، ونقرتح 

       مرات مث نضاعفوه  6على أنه السنة القادمة نضاعفوه 
 . السنة املوالية يف  %01ب 

أن الربامج اليت تستند ليس فقط على املوروث،  ثانيا،
على املوروث والثقافة احلسانية احلاضرة، ألن القناة هي أداة 
إشعاع للمغرب ليس فقط يف األقاليم اجلنوبية الصحراوية، 

موريتانيا ومشال مايل واملناطق يف : مليون نسمة 0تقريبا 
ألداة ديال املخيمات، اللي الربامج ديال القناة تتشكل واحد ا

تعميق ثقافة الوحدة، وأيضا مواجهة األطروحات اليت حتاول 
التشويش على اجملهودات التنموية اليت تقوم هبا بالدنا على 

 . مستوى النهوض باالقتصاد على املستوى الصحراوي
وهذا أيضا بالنسبة إلينا أحد التحديات، تنمية  ثالثا،

ام، كاين التزام دستوري الثقافة احمللية، ألن الدستور اعطى التز 
وهلذا، نتجه إىل إقرار نسبة لإلنتاجات باحلسانية، وهذه . اآلن

      6133النسبة تتم مضاعفتها سنويا حىت نوصلو يف سنة 
 . %21ل 

اعات د البث حاليا كاين عندنا بعض اإلشكاالت، س
لكن اللي املفروض يف إطار عقد برنامج جديد، األسبوع 
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على مستوى وزارة املالية مع الشركة الوطنية  املاضي مت االنتهاء
لإلذاعة والتلفزة ووزارة االتصال من التقييم األويل لعقد الربنامج 

، هاد 6133اللي كان يف املرحلة السابقة وانتهى يف دجنرب 
التقييم اآلن كنستندو عليه من أجل اعتماد إجراءات تتهم 

ات مالية، يف احلكامة يف التسيري، ألن الدولة كتخلص إمكان
املقابل خص تكون حكامة يف التسيري، تكون شفافية، وتكون 

وصلتنا شكاوى، . عالقات إجيابية مع شركات اإلنتاج احمللية
هي اآلن موضع حبث، ولكن يف نفس الوقت خصنا نشيدو 
ببعض اجلهود احمللية اللي كتبذل، خاصة وأنه هاد اجملال أحد 

لوحدة الوطنية والرتابية، ديال التدافع دفاعا على اجماالت 
 .وشكرا

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

 :محمد سالم البيهيالنائب السيد 
السيد الوزير، نشكركم على هاد اجلواب ديالكم، ننوه 
طبعا باجلرأة املعودة فيكم واجملهودات اليت تبذلوهنا طبعا لتطوير 

ونشد طبعا على أيديكم إلرساء مبدأ أداء اإلعالم العمومي، 
إال أنه السيد . دفاتر التحمالت النزاهة والشفافية من خالل

الوزير، نشعر بنوع من احلكرة فعال باألقاليم اجلنوبية، من 
خالل عرض جمموعة من الربامج اليت تشوه صورة اإلنسان 

 . الصحراوي وثقافته ورموزه التارخيية وحضارته ولباسه
احلقيقة كما أشرمت السيد الوزير بأنه يف  إال أنه يف

احلقيقة يف رمضان املاضي عرفت جمموعة من الربامج اللي ذات 
صيغة مبتذلة يف قمة ذروة املشاهدة خالل اإلفطار، عرفت 

وعليه نطلب منكم السيد . انتقادات الذعة من طرف الساكنة
ون الوزير من خالل اجلرأة ديالكم، أنكم متروا يف إطار أنه يك

اخلط التحريري للمحطة أنه يعرف واحد نوع من خالل الربامج 
اللي مقبلني عليها يف تبين توجه إعالمي اهلدف منه خدمة 

الثقافة احلسانية بوصفها أحد مكونات اهلوية الوطنية املغربية، 
مراعاة الذوق العام يف إعداد مواد التلفزة وبراجمها والعمل على 

وتعزيز روابط األخوة الدينية  تقوية ثقافة حقوق اإلنسان
 .واملواطنة احلقة، االرتقاء بنشرة األخبار

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

 .بعض الثواين
 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال

طيب، أوال حنن نتجه إىل أال تصبح هذه القناة حمطة، 
األمر الثاين، ما ميكنش . األمر األولبل أن تصبح قناة، هذا 

لنا حنا نتدخلو يف اخلط التحريري، كاين دفرت التحمالت 
السابق، أو حىت الالحق، اللي ارسى قواعد بطريقة تشاركية، 
ألن جاتنا مشروع من طرف الشركة، على أساس االرتقاء 
باجلودة ديال املضمون، وإنشاء واحد العالقة ديال احلوار مع 

ات احمللية، ألن القناة عندها وضعية خاصة حبكم ما الفعالي
نعرفه من استهداف للوحدة الوطنية، وهلذا حنا كنشجعو 
اإلدارة ديال القناة تدير عملية تشاركية، وأيضا مع اجمللس 

 .االستشاري امللكي
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين حول ممارسات محاية  ،شكرا للسيد الوزير
اجملاورة، للسيدات والسادة النواب  حقوق املؤلف واحلقوق

احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضلي السيدة 
 .النائبة

 :حا النائبة السيدة نعيمة فر 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات، السادة النواب،
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   إن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف املغرب كيف 
ما كنعرفو كلنا كتعرف واحد القرصنة وواحد السطو، هاد 
الشي كله يف ظل غياب إدارة متمرسة وشفافة ويف ظل غياب 

 . مساطر محائية ويف ظل غياب تفعيل النصوص القانونية
لوكم السيد الوزير عن التدابري اللي ءهلذا السبب، كنسا

ذهتا الوزارة ديالكم من أجل عالج هذه املعضلة اخت
االجتماعية، واللي كتمس شرحية مهمة من اجملتمع املغريب؟ 
وأيضا نسائلكم عن الوقت اللي غيتم فيه حتيني النصوص 
التنظيمية، من أجل مواكبة التصور أو التطور الذي يعرفه جمال 

 .حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة؟ وشكرا
 :لجلسةالسيد رئيس ا

 .تفضلوا السيد الوزير ،شكرا
 :السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال

أشكر النائبة احملرتمة على هذا السؤال املهم، وحقا 
 أوالاملكتب املغريب حلقوق املؤلفني حيتاج . هذا جمال اسرتاتيجي

إىل إعادة النظر يف وضعيته كي يصبح مؤسسة عمومية يتم 
إشراك املؤلفني من خمتلف التشكيالت دياهلم يف التسيري ديالو 
ومراقبة العمل ديالو، هذا األمر األول، واملشروع دبا اآلن  

 . كنشتغلو عليه، كان مطروح هادي مدة
، كاين عندنا حتدي يرتبط مبا تفضلت به ثانيا

 3211عندنا . ل التوزيع، احلماية د احلقوقاإلشكالية ديا
شخص مسجل يف املكتب املغريب حلقوق املؤلفني، املداخيل 

مليون ديال الدرهم، كيجينا منها جزء من اخلارج،  36حوايل 
اللي تقريبا واحد مليون أو شيء، ولكن النسبة األكرب كتجي 

، وواحد %01من اإلعالم العمومي السمعي البصري، تقريبا 
كتجي من املقاهي، من بعض املؤسسات اخلاصة،   31%

 .اإلذاعات اخلاصة وغري ذلك

كاينة عندنا إشكالية يف املعايري، وهادي كتطلب 
جتهيزات تقنية، واآلن تدار عقد برنامج مع املكتب املغريب 

ومت ختصيص . حلقوق املؤلفني باش هاد السنة حناولو نرسيو هاد
مليون  1لسنة عندنا حوايل مليون ديال الدرهم، يف هاد ا 31

 . ديال الدرهم من أجل تطوير آليات اشتغال ديال املكتب
املغرب كان سباق . أيضا، اإلشكالية ديال القرصنة

يف االعتناق ديال ما حصل على املستوى العاملي خبصوص 
متت املراجعة ديال قانون حقوق املؤلف . محاية امللكية الفكرية
، واآلن بصدد تعديل هذا القانون 6112واحلقوق اجملاورة يف 

باش حندثو ما يسمى بالرسم على النسخة اخلاصة، وأيضا 
اإلصدار ديال املرسوم اللي كيحدث جلنة بني وزارية خمتصة يف 

هادي مشاريع اآلن مطروحة، وزارة . حماربة التقليد والقرصنة
املالية اتفقنا هادي شهرين على ما يسمى برسم النسخة 

. راه غادي يدخل املسطرة ديالو التشريعية اخلاصة، اآلن
واملشروع ديال القانون اخلاص باملؤسسة العمومية يعين بغينا 
منشيو فحال اللي كاين يف املكتب املغريب للملكية الصناعية 
والتجارية، يكون املكتب املغريب للملكية الفكرية، واللي حيمي 

واحد املسودة،  وهاد املشروع مت إعداد . احلقوق ديال املؤلفني
. كانت لقاءات، ونتمىن أننا حناولو ننتهيو منه يف هاد السنة

املغرب ما ميكن هلش يتقدم من الناحية العلمية إيال ما كانش  
 . كيحمي احلقوق ديال املؤلفني

على املستوى الدويل، هناية يونيو، املغرب شارك بوفد 
ا خيص هام يف بكني من أجل املصادقة على اتفاقية حديثة فيم

امللكية الفكرية على املستوى السمعي البصري، ووقع املغرب 
اآلن غادي ننخرطو يف استكمال . على وثائق االعتماد دياهلا

املسطرة ديال املصادقة، باش نكونو كبلد يف املقدمة ديال 
 .البلدان اللي ملتزمة باملقتضيات الدولية على هذا املستوى

 :السيد رئيس الجلسة
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 . تفضلي السيدة النائبة ،للسيد الوزير شكرا
 :حا النائبة السيدة نعيمة فر 

ال شك بأنك ملم هبذا املوضوع . شكرا السيد الوزير
من خالل األرقام واملعطيات اللي اعطيتينا، وأيضا حبكم 

ولكن أعلم أيضا بأن السطو والتعدي والقرصنة اليت . االنتماء
مليون درهم على  61تواجه املؤلف تتسبب يف ضياع أكثر من 

الدولة املغربية سنويا، هذا حسب بعض اإلحصائيات اللي يف 
هذا . هاد اإلطار ما عندناش إحصائيات رمسية حول الضياع

الدولة شنو كيضيع منها، فما بالك بصاحب احلق املؤلف 
نفسه، اللي بسبب ضياع احلقوق ديالو كنشوفو مرة مرة دائما 

وكيلتجأوا، مت تفقريهم بسبب  بعض الفنانة أو بعض املؤلفني
 . ضياع احلقوق دياهلم

مث إننا كنعرفو بأن املسار الطويل اللي عرفو هاد 
املكتب املغريب حلقوق التأليف، منذ عهد االستعمار، منذ 

إىل آخر قانون اللي جاء يف  30احلماية يف أول ظهري يف 
، هاد املسار الطويل اللي قطعه هاد املكتب كيخلينا 6112

واش هاد املكتب بالصح كيقوم باملنوط به أو باملهمة : ساءلنت
املناطة به، وهي محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة؟ مث هل 
هناك قانون تنظيمي هلذا املكتب؟ يف اجلواب ديالكم مسعنا 

 .جزءا من اجلواب
السيد الوزير، إننا يف ظل دستور جديد ينص صراحة 

وحقوق املؤلف جزء من . سانعلى كونية واحرتام حقوق اإلن
حقوق . حقوق اإلنسان، جيب أن ننص عليها يف تربية أطفالنا

املؤلف هو أننا نعلمو املواطن املغريب االبتعاد عن كل ما هو 
قرصنة، ألن يف هذه القرصنة ويف هذا السطو ويف هذا التعدي 
تعدي على حقوق اآلخر، تعدي على حقوق املؤلف، تعدي 

  .على حقوق الفنان

وحري بالتذكري بأن هذا املكتب املغريب حلقوق املؤلف 
من املوسيقيني  229قد كان موضوع عريضة وقعها أكثر من 

والفنانني، كيتساءلوا، ألن املكتب حاليا الفلوس ما كتعرفش 
وكحزب التجمع الوطين لألحرار، نطالب بضرورة . فني كتمشي

 .شكرا. يافتحاص مالية هذا املكتب باش نعرفوها فني كتمش
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيدة النائبة، شكرا وشكرا للسيد الوزير على 
 .مسامهته

 : السيد مصطفى الخلفي وزير االتصال
ديال ....تتوزع   ديال املليون درهم 0هوعندنا  

املكتب، وكاينة جلنة استشارية اللي ممثلني فيها النقابات الفنية، 
االسرتاتيجية اللي اآلن  واللي كرتاقب، وهي اللي وضعت 

كنشتغلو هبا، السنة املاضية بدات قبل ما جتي احلكومة، 
واألهم هو أنه كاين عمل . وعقدنا لقاءات باش تتطور

 .تشاركي، واملكتب
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا للسيد الوزير، شكرا على املسامهة ديالكم
عن سؤال . ننتقل اآلن إىل قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية

الوضعية املادية للمؤذنني ومنظفي بيوت اهلل، للسيدات والسادة 
 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد الحسن بومشيطة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 إخواني وأخواتي النواب والنائبات،

وحنن  يكتسي هذا السؤال أمهية خاصة، وخصوصا
وهذا السؤال ميكن اعتباره . نستعد الستقبال رمضان الكرمي

استعطافا، وهو خيص فئات القيمني الدينني وموظفي بيوت 
 . اهلل، وكذلك نضيف إليهم بعض مؤذين املساجد العتيقة
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حيث ال خيفى عليكم السيد الوزير الدور الذي تقوم 
ناسك يف بيوت به هذه الفئة يف توفري الظروف املالئمة ألداء امل

اهلل، رغم أن هذه الفئة تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، حيث 
 001ال تتعدى يف أحسن األحوال أجورهم أو مستحقاهتم 

ومما يزيد من غبنهم أهنم مت استثناءهم من الزيادات يف . درمها
األجور اليت طالت أئمة املساجد، خصوصا املساجد اجلديدة 

 . اليت ضمت إىل األوقاف
ورغم إعالن وزارتكم يف أكثر من مناسبة عن لذا، 

     نيتكم لتحسني األوضاع املادية لألئمة والقيمني الدينيني 
وما يبذلونه من جمهودات، لكن الوضع ال يزال على حاله، 
خصوصا فيما خيص التغطية الصحية واحلماية االجتماعية 

لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري . ونظام األجور
 .ستعجلة اليت ستتخذوهنا يف هذا الصدد؟ وشكراامل

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

 :السيد أحمد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد النائب احملرتم، الشكر لك ولفريقك على هذا 
العاطفة مشرتكة، يعين ما كاينشي واحد يستعطف، . السؤال

  نستعطفك وتستعطفنا، العاطفة مشرتكة يف هاد امليدان هذا، 
وهاد فئة املؤذنني . ما فيهشي شي واحد جممل على اآلخر

وضعيتهم كتجي من بعد يف الرتتيبات اللي وقعت من بعد 
األئمة، كتعرفوا بلي ما كانشي ساهل أننا باش نديرو واحد 
امللف ديال املكفاءات اللي، ويكون يف طريق ديال واحد 

والغالف املايل . ريورة ديال الرتقية، فكنتقدمو سنة مع سنةسال

راكم كتعرفوه، يعين استثنائي فيما يتعلق مبا يعطى بالنسبة هلذه 
 . الفئات

مسجد اللي كاينة،  01.111كما قلتو، املؤذنني، 
اإلمام هو اللي كيدير املؤذن،  %00ألف وشي حاجة،  03

وزدنا هلم شي حاجة رمزية على األذان، كنعطيو لإلمام على 
األذان وعلى اخلطابة وعلى التنظيف وعلى األذان كذلك، 

ديال الناس مها مؤذنون، ما كيقوموا حىت بشي  0111ولكن 
شي حاجة كيقوموا و  811منهم، أو  3111حاجة، 

بالتنظيف، وحنا معتنني هبم، هاديك املكافأة هي شيء بسيط، 
 . ولكن حنا يف مفاوضة للحصول على دعم مايل للزيادة فيها

ولكن العناية والعطف ديالنا وديالكم راه موجود فيما 
يتعلق بالعناية االجتماعية، مثال مؤسسة حممد السادس 

رة يف العناية دياهلا، لألعمال االجتماعية كتدخلهم مباش
اعطتهم منحة عيد األضحى، كتعطيهم إعانات ديال الزواج،  
. كتعطيهم، والتغطية الصحية راها يف الطريق أننا ندجموهم فيها

منحة تفوق أبناء القيمني الدينيني اللي اتعطات يف األسبوع 
 16ديال التالميذ والتلميذات املتميزين،  311املاضي ل 

والسكن فني ما تبىن شي . بناء وبنات املؤذننيمنهم كانوا من أ
فهاد املسألة حنا . مسجد جديد إال وكيكون فيها سكن املؤذن

 .يف صريورة، ولكن راه حنا ما راضيينش، حبالنا حبالكم، وشكرا
 :الجلسة السيد رئيس
 .التعقيب السيد النائب. الوزيرشكرا للسيد 

 :العرقيالنائب السيد محمد 
 .الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 ،السيد الرئيس المحترم
 السادة الوزراء المحترمون،

 إخواني النواب المحترمون، 
 أخواتي النائبات المحترمات،
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السيد الوزير احملرتم، نثمن ما جاء يف جوابكم، ونشكر 
    لوزارتكم جمهوداهتا لالهتمام بالقيمني الدينيني، كما نثمن 
ما جاء يف الربنامج احلكومي يف احملور األول من أول توجهاهتا، 
واملتعلق بالتشبث باملرجعية الدينية للمملكة وتعزيز املواطنة 

فبعد صيانة مكانة املرجعية اإلسالمية وتشجيع القيم . املسئولة
األخالقية املرتبطة هبا، أن احلكومة تسعى إىل مضاعفة االهتمام 

احلقل الديين مبا يناسب مكانتهم يف  بوضعية العاملني يف
. اجملتمع وميكنهم من أداء مهامهم الدينية والرتبوية على أمت وجه

علما أن صاحب اجلاللة حفظه اهلل هو الراعي لشؤوهنم 
ودعما . والكافل لقضاياهم والضامن حلقوقهم ماديا ومعنويا

للمجهودات اليت بذلتها احلكومة للعناية باألئمة والقيمني 
لدينيني بأغلب مساجد اململكة ومتكينهم من التغطية ا

إال أن فئة من هؤالء القيمني، وخاصة املؤذنني . الصحية
ومنظفي بيوت اهلل وغريها من املهام، ما تزال التعويضات 
املمنوحة هلم دون املستوى الضامن للعيش الكرمي، كما جاء يف 

 .سؤالنا
عجل منكم السيد الوزير، هذه الفئة تنتظر بشكل مست

 3011على األقل مساواهتم مبؤذنني جدد يتقاضون أجرة 
، 3011درهم والبعض  011درهم، يعين البعض كيتقاضى 

حيسون بالغنب وينتظرون على األقل مساواهتم، وخصوصا أهنم 
وهلذا، اعتمادا على . مها عندهم أقدمية أكثر من املؤذنني اجلدد

 . ما جاء يف الربنامج احلكومي
 .يد الرئيسشكرا الس

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب احملرتم

 :السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 3011ما نظنشي أن شي واحد من الوزارة كيقبط 

فشي حاالت خاصة   1وال  6درهم، إال إيال كان واحد أو 

 3011لواحد املؤذن ميكن، بعض اجلمعيات ميكن يعطيوا 
درهم، أما شي حاجة د الغنب هباد الشكل هذا وال د التفاوت 
ما كاينش، كلهم كيقبطوا واحد يعين القدر اللي قلت، وهو 

ديال الدراهم، ولكن قلنا بأن  811ضعيف، ما كيتعداشي 
هاد امللف هذا، يعين قضية القيمني الدينيني، يعين املؤذنني، من 

دي نتقدمو فيها شيئا فشيئا، فحال كما ضمن األشياء اللي غا
يف األئمة، هي املسألة مسألة ديال إمكانات مالية، ولكن راه 

. احلرص ديالكم  حبال ديالنا، يعين ما كاينشي شي حاجة
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير على املسامهة ديالكم يف هذه 

قة واملعادن وننتقل إىل آخر قطاع، وهو قطاع الطا. اجللسة
سؤال عن حصيلة املبادرة التشغيلية للمجمع . واملاء والبيئة

، للسيدات والسادة 6133الشريف للفوسفاط برسم سنة 
 .تفضل السيد النائب النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،

 :النائب السيد اخليفة الصيري
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، على إثر األحداث اليت عرفتها 
، قام اجملمع الشريف 6133مارس  30مدينة خريبكة يوم 

للفوسفات مببادرة غري مسبوقة مكنت من االستجابة آلالف 
الطلبات بني تشغيل ودعم التكوين التأهيلي ومصاحبة إنشاء 

 . املقاوالت
ايري املعتمدة ما حقيقة املع: لذا نسائلكم السيد الوزير

يف هذه العملية، وما هي حصيلتها الفعلية، وما هي الصعوبات 
اليت اعرتضتها، وما هو برنامج اجملمع لدعم التشغيل بإقليم 
خريبكة مستقبال، وخصوصا يف ظل عدم استفادة فئات 

 .عريضة من طاليب الشغل؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
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 .يرتفضلوا السيد الوز  ،شكرا للسيد النائب
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 شكرا السيد الرئيس،
. شكرا السيد النائب احملرتم لطرحه هذا السؤال املهم

غري باش نوضع السادة النواب والسيدات النائبات يف الصورة 
بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات، اللي خصكم تعرفوه 

لفوسفات اآلن هو رائد عاملي يف وهو أنه املكتب الشريف ل
 .ميدان تصدير املواد الفوسفاتية

ويف هذا اإلطار، هاد املكتب أجنز برنامج استثمار 
مهم جدا، هاد الربنامج املبلغ ديالو اإلمجايل يناهز أو يفوق 

مليار درهم يف هاد الوالية،  81مليار درهم، منها فوق  311
هاد الربنامج هو  واهلدف ديال. 6132يعين ما بني اآلن و

مضاعفة القدرة ديالو اإلنتاجية، ال بالنسبة للفوسفات اخلام 
ويف هذا . وال بالنسبة للحامض الفوسفوري وال بالنسبة لألمسدة

اإلطار، املكتب حريص باش يبقى دميا رائد يف املنافسة العاملية، 
ألنه هناك كاين منافسني ومنافسني جدد، منهم مثال اململكة 

 .السعودية أو األردن وإخلالعربية 
ويف هاد اإلطار، أجنز املكتب الشريف للفوسفات 

. OCP SKILLSمبادرة يف امليدان االجتماعي، اللي مساها 
البند األول هو يعين خلق : وهاد املبادرة هلا بندان أساسيان 

منصب شغل مباشر، هاد مناصب الشغل يف عدة  0811
اختصاصات، منها مناصب شغل يف األطر العليا، يف أطر 
متوسطة، تقنيني، إداريني، حىت احلراسة ديال املمتلكات ديال 

 30ل  وكذلك، البند الثاين هو خلق واحد الربنامج. املكتب
ألف مستفيد، اللي مكنهم من التكوين لتحسني شروط الولوج 

 6136و 6133إىل سوق الشغل، وهاد الربنامج يف سنتني 
واملبلغ ديالو اإلمجايل، امليزانية اللي خصصها املكتب هلاد 

 . مليون درهم 311برنامج التكوين هي تناهز 

وما ننساوش بأنه املكتب عنده، تيلعب دور آخر 
للنواحي االجتماعية واالقتصادية، هو الدعم اللي   بالنسبة

كتعرفوا بأن مثن . كيعطي املكتب بالنسبة لثمن األمسدة
األمسدة يف املغرب يف السوق هو تقريبا نصف الثمن ديال 
األمسدة يف السوق العاملي، وبالتايل هذا دعم إضايف للقطاع 

 .الفالحي، اللي يناهز مليار درهم سنويا
 :لجلسةالسيد رئيس ا

 .تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة. شكرا للسيد الوزير
 :النائبة السيدة ربيعة طنينشي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بالفعل حنا كنثمنو واملبادرات اللي  
كيقوم هبا اجملمع الشريف للفوسفات هبدف واألساس ديالو 

ة االقتصادية واالجتماعية بإقليم هو تطوير وحتسني األنشط
 OCPوكذلك، لعل يعين املبادرة ديال برنامج. خريبكة

SKILLS  يعين أكدت بأنه بالفعل اجملمع الشريف للفوسفات
منصب، وحنا كنشجعو هاد الشي، ألنه   0811بغى خيلق 

 . كيستجب للمتطلبات الصناعية
ولكن السيد الوزير، اللي نبغيو نسجلو بأن هاد 
احلصيلة لألسف الشديد هي كارثية، وكانت يعين خميبة لآلمال 
ديال املواطنني اخلريبكيني باألساس واألقاليم اجملاورة، ألن 
حقيقة ما اعتمدتش مقاربات اجتماعية اللي كتحافظ على 

ما قامتش التوازن االجتماعي ديال العائالت باإلقليم، وكذلك 
بنشر اللوائح ديال النتائج، وهذا كيؤكد بأنه كانت خروقات 

كذلك و . l’OCP SKILLSاللي شابت يعين املباراة ديال 
النتائج اللي مت اإلعالن عليها أهنا اعطت أشخاص اللي مها 
موظفني بالقطاع العام أو القطاع اخلاص، اعطت لناس عمال 

 l’OCPف. عقلياباخلارج، اعطت لناس اللي خمتلني 
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SKILLS   يعين اعتمد على واحد املكتب ديال الدراسات
اللي هو أجنيب، اعتمد على األوراق فقط، دار سيفيات دون 

من القانون  2يعين املقاربات االجتماعية، كذلك الفصل 
فهذه كلها . املنجمي كيعطي األسبقية لألبناء ديال املتقاعدين

والتنسيقية مع املسئولني باجملمع يعين كانت يف اللقاءات احلوارية 
ولكن ما اختاذش بعني االعتبار، وهاد الشي خلق عليه توترات 

 . اجتماعية باإلقليم ونتجت عليه اعتقاالت وتعسفات
وكانت مبادرات أخرى اللي حنا كنا كنحييوها يف 

، ولكن دخلوا يعين واحد اجملموعة ديال الشباب 6118
املباراة الشفوية والكتابية وجنحوا يف االمتحانات وداروا 

إخل، مجعوا الوثائق  psychoوالفحوصات الطبية وداروا ال 
اإلدارية والقانونية لذلك، تدجموا يف اإلطار ديال املباريات، 
ولكن يعين من بعد كنشوفو بأنه كيكون طرد تعسفي دياهلم، 

فاحنا . وما كيدجمش األوائل 0811وكيعلن على مبادرة ديال 
 . شكرا السيد الوزير وشكرا. كنقولو بأن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير ،شكرا للسيدة النائبة

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
هاد املبادرة ديال املكتب . شكرا السيدة النائبة احملرتمة

ت، يعين  دارها بواحد الطريقة عقالنية، حيث أنه درس امللفا
كانوا عنده معايري تقنية، ألنه كانت أوال تيخص املالءمة مع 
    مناصب الشغل، ثانيا اخذا عدة معايري بالنسبة للدراسة، 
أو املالءمة بالنسبة للدراسة ديال املستفيد، أو كذلك اخذا 
بعني االعتبار يعين واش عنده عالقة مع املكتب عالقة عائلية، 

 من أبناء املستخدمني ديال املكتب، واش من  املستفيدين وال
وهاد عدة معايري خذاهم بعني االعتبار، وهي اللي اعطت هاد 

منصب شغل كان بعض احلاالت  0811ميكن يف . النتيجة
اللي كانوا يعين فيهم اختالالت، ولكن  ما نظنش غادي 

 .وشكرا. يكونوا حاالت عديدة
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير، وشكرا على املسامهة ديالكم يف 
هبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة جبدول . هذه اجللسة

 . رفعت الجلسة. أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم
 
 
 
 

 


