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 بعة واألربعينار ال محضر الجلسة
 

 (.3333يوليوز  30) 3300رمضان  30 االثنني:  التاريخ
السيدة شرفات اليدري أفيالل النائبة الثامنة لرئيس  :  الرئاسة

 .جملس النواب
من الساعة الثانية ثالث ساعات ونصف ابتداء :  التوقيت

 .عشرة زواال والدقيقة اخلامسة
ة املتعلقة بالقطاعات هيمناقشة األسئلة الشف : جدول األعمال
 (:آنية(2 سؤاال  03احلكومية التالية 

 ،الداخلية 
 ،الفالحة 
 ،العدل 
 ،االقتصاد واملالية 
 ،التعليم العايل 
 ،الرتبية الوطنية 
 ،السكىن 
 ،الصحة 
 ،الوظيفة العمومية 
 ،العالقة مع الربملان 

 
 :السيدة شرفات يدري أفيالل رئيسة الجلسة

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

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السادة الوزراء المحترمون،

هذه األجواء الرمضانية املباركة نفتتح هذه اجللسة،  يف 
وهبذه املناسبة نتقدم لكافة النواب والنائبات بأحر التهاين 

 .ونتمىن هلم رمضان مبارك سعيد
من الدستور وعمال مبقتضيات  333طبقا للفصل 

النظام الداخلي جمللسنا املوقر، ختصص لإلجابة على أسئلة 
رتمني يف اطار مراقبة العمل السيدات والسادة النواب احمل

سؤاال شفهيا  03احلكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 
 . موزعا على قطاعات خمتلفة

واآلن أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت 
 .الواردة على الرئاسة فليتفضل مشكورا

 :أمين المجلس وديع بنعبد اهلل السيد
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 ،مضان مباركر 

توصلت رئاسة جملس النواب بالنص التشريعي التايل 
يوافق مبوجبه على  23.33ويتعلق األمر مبشروع قانون رقم 

 39املوقعة بلندن يف  3191عام لاالتفاقية الدولية لإلنقاذ 
 . 3191أبريل 

كما توصلت رئاسة اجمللس كذلك من اجمللس 
 3333يوليوز  33بتاريخ  963بالقرار رقم الدستوري 

 :يقضي
الثاين من املادة الثانية واملقطع  البندبأن أحكام  أوال

 3.33األخري من املادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 
 31املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني 

  ؛من الدستور ليس فيها ما خيالف أحكامه 13و
يصرح بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي  نياثا

املذكور ال حمل إلعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس 
 . الدستوري أن قضى مبطابقتها للدستور
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، اسؤاال شفوي 29وتوصلت رئاسة جملس النواب ب 
 .جواب عن األسئلة الكتابية وشكرا 32سؤال كتايب و 31

 :الجلسة السيدة رئيسة
  ،السيد النائب شكرا

  ،حضرات السيدات والسادة
شاء اهلل جلسة تشريعية  خنربكم أنه ستعقد غدا ان

ختصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية اجلاهزة 
 . صباحا ةابتداء من الساعة احلادية عشر 

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول 
أسئلة هلا وحدة  0فيما يلي  .أعمالنا ونستهلها بقطاع الداخلية

 ىلذا أقرتح عل ،ة التدبري املفوضاألمر يتعلق بسياس ،املوضوع
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا 

 . موحدا من لدن السيد الوزير
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

النواب  النائباتاحدى تفضل تفل ،فريق العدالة والتنمية
 .ةمشكور 

 : العينين ءنة ماآم ةالسيد ةالنائب
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الوزير،
تعمل جمموعة من اجلماعات الرتابية على تفويض 
اختصاصاهتا القانونية عرب عقود التدبري املفوض اىل جمموعة من 

ولكن  ،الشركات واملقاوالت اليت يف الغالب ما تكون أجنبية
لألسف يبدو أن حصيلة هاد العملية ديال التدبري املفوض مل 
ترتقي دائما اىل النتائج املتوخاة بالنظر اىل أن هذه الشركات 

عقود التفويض اليت تربطها  ببنودسجل يف حقها عدم االلتزام 
باجلماعات الرتابية حيث يف العادة ما تقدم خدمات رديئة يف 

مل على تدبريها يف مقابل فرض القطاعات احلساسة اليت تع

طر املوطنون اىل ضواحد النوع ديال التكلفة الغالية اليت ي
 . تأديتها مقابل هاد اخلدمات الرديئة

فما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا السيد الوزير 
عمل على فرض نوع من الرقابة على هذه الشركات اليت تتوىل لل

 .تدبري قطاعات حساسة وشكرا
 :الجلسة سةالسيدة رئي

السؤال الثاين للسيدات والسادة  ،النائبة ةشكرا السيد
 .النواب احملرتمني عن فريق التجمع الوطين لألحرار

  :محمد التويمي بن جلون النائب السيد
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يشتكي املواطنون يف العديد من املدن واحلواضر 
الكربى من اململكة من غالء فواتري املاء والكهرباء والتطهري 
السائل اليت تطبقها الشركات األجنبية احلائزة على صفقات 

مر ينطبق وهذا األ ، جمال توزيع هذا اإلطارالتدبري املفوض يف
الرباط وطنجة الشيء الذي يرهق   ،على ساكنة الدار البيضاء

هو  ما ،عليه السيد الوزير كاهل املواطن احملدود الدخل، بناء
ليها املواطن املغريب جراء غالء فواتري اتقييمكم للوضعية اليت آل 

املاء والكهرباء املفروضة عليهم من شركات التدبري املفوض هاته 
االختالالت يف هذه وهل من مقاربة حكومية تروم معاجلة 

طة التدبري وحل خمتلف اإلشكاليات االجتماعية  املطروحة املرتب
 ؟بصلب املوضوع
 :الجلسة السيدة رئيسة

املرجو من السيدات والسادة ، شكرا السيد النائب
ننا أليكم با  نتمكنو خين شوية الصمت اهلل و النواب احملرتم

 .شكرا جوبةيضا األأنسمعوا األسئلة ونسمعوا 
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سؤال الثالث للسيدات والسادة النواب عن الفريق ال
 .احلركي

 
 :السيد محمد مبديع النائب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
سنوات  التسعيناتتتعد سنوات  السيد الوزير،

التحوالت الكربى يف املغرب خاصة على صعيد تدبري الشأن 
اذ سيتم البدء يف تطبيق مقتضيات قانون اخلوصصة  ،العام

والذي عمل على ادخال ثقافة اقتصادية جديدة يف املغرب 
فتح باب التفكري يف صياغة أساليب وطرق جديدة لتدبري ست

وبذلك مت  ،أو يف تسيري املرافق العمومية خاصة احمللية منها
اليوم هناك ىل امنذ ذلك احلني  ،بطريقة التدبري املفوض ذاألخ

 جنحت هنا أيقول  نخمتلف التدخالت منها م ،خمتلف العقد
 ،سياسة التدبري املفوض كانت سياسة فاشلةأن الغالبية تقول و 

 .شكرا .هو تقييمكم السيد الوزير احملرتم هلذا الوضع ما
 :السيدة رئيسة الجلسة

تفضلوا  جواب السيد الوزير، شكرا السيد النائب
 .السيد الوزير

 :الداخلية وزيرامحند العنصر السيد 
 السيدة الرئيسة المحترمة،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

فعال أود يف البداية كذلك أن أتقدم بالتهاين والتربيك 
وأريد   ،للسيدات والسادة النواب هباد الشهر املبارك امليمون

شكر السيدات والسادة النواب على طرحهم هلذا أكذلك أن 
ديال التدبري  ،القضية ديال التدبري املفوض هاد السؤال ألن

يطرح ويطرح ومشروع أن تطرح يعين الغري املباشر فعال  ،املباشر
بعض املعطيات األساسية بالتذكري من اال أنه البد  ،األسئلة

وذكر بالبعض منها السيد رئيس الفريق الذي طرح السؤال أن 
ماكانشي أن ماشي التسعينات شي هذا بدا يف سنوات  هاد

فعال  التسعينات معروف أو ال ما كانشي من قبل ولكن يف 
كانت واحد التوجه جديد حىت على الصعيد ديال الدولة  

ادخال اإلسناد اىل القطاع اخلاص بعض  ،حبيث أن اخلوصصة
تدخل مل عمال اليت كانت تقوم هبا الدولة واليت ليس هلا األ

وبدأ كذلك  ،ت واالهتمامات دياهلاختصاصااليف صلب ايعين 
على صعيد اجلماعات احمللية التفكري يف هاد الشراكة مع 
القطاع اخلاص بتفويت بعض القطاعات التدبري ديال بعض 

أوال من عدة مزايا تيمكن من الكسب  :القطاعات ألن تيمكن
بواحد النوع من اخلربة ديال تسيري القطاع اخلاص اللي كيدخل 

ثانيا ميكن اجلماعات احمللية من االهتمام  ،وميةلمرافق العمل
ماشي هي تدبري يف احلقيقة اللي بالصلب ديال الرسالة دياهلم 

يعين       وكذلك  ،ولكن هي خدمة املواطن ومصاحل املواطن
كان مشكل مادي كان مشكل ديال   ايما خنبعوهاش

عليها أهنا  ان كيصعاباجلماعات ك مناالستثمارات ألن عدد 
تسرتجعوهم على سنوات غادي كن ميم باالستثمارات اللي تقو 

نه أاال  ،فيما بعد ولكن البد من أهنا خترج هاد االستثمارات
أن هناك ملا   اي نساو ااالمتيازات ماخاصناش ذهقابل هم

 ايالتدبري املفوض ما كاينش أو على contratعلى  واكتحدث
كاين املفوض له  لية كاين كذلك املقابلأي غري اجلماعات احمل

ي يف هاد اال ما غايرحبشياأنه وهاد املفوض عندو كذلك 
    هذا طبيعي أن ماشي عمل جماين  ايالعملية ماغايدخلش

  .وال ماشي جمال اللي كتعطا هكاك
غادي العمل ن أاآلن شنو مها الضمانات اللي كاينة 

، كون يف املستوى ديال اخلدمة ديال املواطنيكن لو يعين مي
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املرفق العام وهباد االمتيازات اللي تنهضروا  اخلدمة ديال ديال
  .عليها

ن هنايا احلرية ديال اجملالس البلدية أأوال بغيت نذكر ب
هي الصيغة اليت تدبر هبا  فاجملالس هي اليت ختتار ما ،حرية تامة
، marché ،غري مباشرة ،هل صيغة مباشرةو املرافق 

contrat ؛األوىل أو تدبري مفوض هادي  
هناك عقدة وهاد العقدة تتعطي واحد العدد أما الثانية 

كاين فعال مراقبة   ،ديال الوسائل ديال املراقبة وديال االلتزامات
كاين املراقبة اللجنة ديال التتبع   ،سنني 2و كل أ 0خالل كل 

شي فيما بعد ألن ال اللجنة ديال املراقبة ولكن غادي نرجع هلاد
ي ااآلليات اللي ما موجوداششي  املشكل اللي مطروح ما

العنصر البشري ديال يعين ديال التتبع واملراقبة وهي مدى قدرة 
 ةاجلماعات لتتبع هاد العمليديال اجلماعات احمللية وتكون 

هي الوزارة  ؟هو دور الوزارة هنايا اآلن ما ؟ديال املراقبة
هي تساند وهي اما عند الطلب اما حىت بدون  ،مصاحبة
أهنا تساند اجلماعات ومتشي مع اول يعين كتحطلب 

  .شي ديال املراقبةال اجلماعات خصوصا فيما يتعلق هباد
ن اال بغينا وفيما يتعلق بالعجز يف بعض األحيان أل

 وهضن تنفو أ عمىنف يعىن ديالو احلقيقاملناخدو التدبري املفوض ب
          droit publicلواحد املؤسسة عمومية ديال  تنفوتوه

ولكن يعين هي كتخلص من العائدات  droit privéeوال 
بأن  ن هذا من الصعب أب انعرفو تنه يف املغرب أديال اخلدمة اال 

هذا معناه  ،كاين واحد العدد ديال اإلشكاليات االجتماعية
كروها  أن هناك مكاسب هناك استثمارات نما  كناه أن

ديال مليار ديال الدرهم اللي داروها هاد املؤسسات  33تفوق 
مهنية  فعال هناك ،خريةسنوات األ 33التدبري املفوض خالل 

 ، اىل جانب ذلكهناك التأهيل ديال املوارد البشرية ،أعلى
طبيعي أنه تكون هناك واحد العدد ديال اإلخفاقات وديال 

كن لنا ميولكن با   ،النواقص اللي على األقل تنسمعوها
ومع  األسباب يخاصنا نشوفو شنو ه باحلقيقة هنضرو عليها

التفويض املباشر ديال شركات الفع على اماناشي تنداألسف 
  .ولكن البد أن أقول أن العيب ماكايشين من جهة واحدة

املفوض يف عدد من األحيان تيخرق هو يعين  أوال
ن توسيع أ ،ن التوسيع ديال املدن ديالناأحبيث  ،براسو القانون

حىت هنا خترج أطلب من هاد الشركات يوا لاملدار احلضري تيجع
ي يعين ادياهلا وما تيخلصوش contrat ديال سياقالمن 

املصاحل العمومية عادة ال تؤدي وعندها ال اجلماعات و 
مث يف بعض  ،جتاه هذه الشركاتا جدا متأخرات كثرية وكثرية

املوظفني من الشركات بعدد هذه األحيان كذلك نثقل كاهل 
  .le contrat يفي اشتاللي ما كان

الزيادة عن نتحدث مثال عندما ىل ذلك أننا اأضف 
هذا احساس كاين ولكن خصنا نشوفو األسباب  ،يف الفواتري

 3336ديالو ألن مل تكن هناك زيادة يف الكهرباء منذ 
مكاينش  3336مراقبة من يعين ي وهادو أمثنة ااينشكما 

اللي  ONEكاين واحد الزيادة ديال   3331باستثناء يف 
يعين ي االستهالك االجتماعي وال املنزيل كتهم اماكتهمش

مل يكن هناك زيادة  3331 مناملاء  ،االستهالكات األخرى
 تطوانو الدار البيضاء  ،ديال املدن الرباط 0كانت ياله يف و 

شي أن أسباب ما ةتنوجدوا عد ؟منني جا هادشيشناهو؟  اذن
واحد و شهر شهر ى  زيادة، مثال ملا الفاكتورة كانت كتجي عل

          ا            كنجمعو ويال  ر و شه 0على املرة ماكتجي حىت 
les compteurs كاين احنا ميكن  شهر أ 3أشهر و 0حىت ل

وما خصنا  نكروه راه  كن كاين كذلكميحساس إلهاد ا
املنازل البسيطة والسكن يعين راه حىت  ،املغرب يتطور ويتغري

  تتلفزاالأجهزة الكرتونية، كاين يعين البسيط راه اليوم كاين 
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ممكن أن  .. كاين عند اجلميع ثالجات، كاين كاين كاين
 . كذلك هذا فيه واحد النوع ديال الزيادة

كلو اآلن  على أي حال كيفما كان احلال هاد الشي
الفرتة اللي تنقوموا هباد املراقبة  حنا اآلن يفاجيب أن يعاد و 

اد التقييم ديال هاد التدبري املفوض، ماشي أن با  يتحيد هبو 
ولكن رمبا با  ندخلوا يف عقود جديدة من جيل جديد 

هي املسائل ديال التأهيل ديال  اشنأناخدو نشوفو و ونأهلوا 
تقريبا يعين املراقبة وديال التتبع ألن ميكن لنا بتفاوض بتتبع 

 ،ال اإلجراءاتشهري أو دوري أننا نوصلوا لواحد العدد دي
وميكن يل نقول لكم كخالصة أن ما تيخصنا  ناخدو ديك 

مع املا ديال احلمام، راه التدبري  le bébéاملثلة ديال يعين 
املفوض عندو مزاياه وعطى نتائج والزال يعطي نتائج، هناك 
مشاكل وعراقيل، هناك تفاوض، ميكن لنا نتغلبو على هاد 

ي ديال اجلماعات احمللية الشي مجيعا بتأهيل العنصر البشر 
 .وبتكوين كذلك هاد العنصر وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
التعقيب ألحد السيدات والسادة  ،شكرا السيد الوزير

 .النواب عن فريق العدالة والتنمية
  :محمد العربي بلقايدالنائب السيد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيدة الرئيسة،

 ،المحترمونالسادة والسيدات النواب 
 السادة الوزراء،

فيما يتعلق رمبا رمبا لو كان هذا الكالم  السيد الوزير،
بالتدبري املفوض جملموعة من الشركات كان يف بداية التسعينات 

ماذا ميكن أن تسفر  اأنه ممكن ننتظرو بويف بداية التجربة نقولوا 
لكن اليوم كيظهر يل بأن . هذا املوضوعديال تطورات العنه 

التجربة يف هذا املوضوع فشلت بشكل كبري على مستوى 

مستوى  ،تقريبا مجيع القطاعات، على مستوى املاء والكهرباء
النظافة بشكل خاص يعين يف هاد املراحل األخرية، على 

وهاد الشي راه بان فواحد العدد ديال املدن  ،مستوى النقل
 اضطرت أهنا توقف هاد التدبري كما هو الشأن اللي اآلن يعين

يف تطوان وكما وقع يف رباط النقل وكما هو اآلن يعين غادي 
مراكش كذلك بالنسبة للنظافة، جمموعة من  يف نفس االجتاه يف

خالص يعين املشكل كبري جدا  ءاملدن الكربى فالدار البيضا
ينة كبرية ألنه أول ما بدينا التجربة لآلن لألسف بديناها فمد

مدن صغرى وجنربو عاد نشوفو اىل  جدا بدل ما نبداو يف
وهاد الشي ما عرفتش وا  كنحملو السيد الوزير . ..آخره

ت هاد ذاملشكل للجماعات وا  اجلماعات هي بوحدها اخت
ممن يعلمون ومن  اأشك كثريا وكثري يعين أنا القرارات؟ فاحلقيقة 

كانت كذلك يعين فها ماعات بوحداجليشتغلون يف امليدان أنه 
السلطات احمللية كذلك االستشارة معها دفعت يف هذا االجتاه، 

 . فال بد أن نقول األمور كما هي
اليوم السيد الوزير يف ظل احلكومة اجلديدة ويف ظل 
التصريح احلكومي اجلديد الذي يتكلم على احلكامة كأساس 

 ،هااملؤسسات العمومية وغري  حقيقي للتدبري بصفة عامة يف
ألن اآلن هاد القضية .. والدستور اجلديد الذي يربط املسؤولية

شكون اللي ..ماحىت واحد  ؟ما عرفنا  شكون اللي مسؤول
سؤول خصنا احاسبو امل لقينا اليمسؤول على هاد املوضوع ؟ و 

 . هاد املسؤول شكون
هذه يف هذه املرحلة  ،اذن فالبد أن تقفوا السيد الوزير

ه يف ــــــــلتدبري املفوض ليقوم بواجبوقفة جدية مع هذا ا
واال فاألمور لن تسري  ء اخلدمات احلقيقية للمواطننيداــــــــــــــــــاس

 .سريا حسن
 :السيدة رئيسة الجلسة
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الكلمة ألحد النواب عن فريق  ،شكرا السيد النائب
 .التجمع الوطين لألحرار يف اطار التعقيب

 
 :محمد التويمي بن جلون النائب السيد 

اع ديال املواطنني حول الفشل هو حقيقة كاين امج
ريع جملال التدبري املفوض واللي حنا اختصرنا السؤال ديالنا ذال

أخرى كذلك  على املاء والكهرباء والتطهري ولكن هناك جماالت
وبالتايل يف اطار هاد السياسة  ،كتعرف نفس الفشلاللي  

 ااجلديدة اليت تريد احلكومة أن تنهجها مازال ما عرفنا  أشن
داء هبا با  ميكن لنا احسنو األ امها التدابري اللي ميكن هلا نقومو 

أن هاد الشركة والت بنشوفو تملي . ديال هاد التدبري املفوض
ات اآلن اهلاجس دياهلا األول هو ربح األموال وبعض املر 

وبالتايل حنا خصنا نشوفوا با  احميو الطاقة  األموالتصدير 
الشرائية ديال املواطن وكذلك احميو السري العادي ديال هاد 
القطاعات احليوية وكذلك نراجعو حسب العقد اللي هي كاينة 
مع هاد الشركات با  ميكن لنا جنددوها فواحد اإلطار ديال 

ني جودة اخلدمات استثمارات جديدة، يف اطار واحد حتس
وكذلك يف اطار واحد الرقابة اللي تكون هي موضوعية، رقابة 
تكون على بعض اجلوانب اللي هي أساسية داخل اجلماعات 

وزارة الداخلية كذلك خصها حىت هي  ،احمللية وهذا أساسي
الرقابة، وزارة املالية واالقتصاد وكذلك  يكون عندها دور يف

كنستمعو للمواطنني احنا  ن كاين أل. اجمللس األعلى للحسابات
وكنعرفو بأن هناك انزالقات فهاد اجملاالت هدي، كنعرفو بأن  

من برا وكيتخلصو بالعملة الصعبة  des stagiairesكيجيو 
ومها ما كيديرو حىت شي عمل، وكاين هتميش ديال األطر 
املغاربة داخل هاد املؤسسات، خصنا نثريو االنتباه هلاد اجلانب 

من  ذساسي ومهم وخصنا احلكومة احلالية تاخأهذا اللي هو 

با  نتمشاو بقدم  هذه األولويات دياهلا مراجعة هاد العقد
 .يف هذا اجملال شاء اهلل نجديدة ا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الكلمة للفريق احلركي يف اطار التعقيب ،شكرا السيد النائب

 :محمد مبديعالنائب السيد 
 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،
ها يحقيقة هدي ثقافة جديدة وجتربة جدية دخل ل

بعض املناطق ولكن جنحت يف مناطق  املغرب، فشالت يف
الفقيه بنصاحل فوضت  أنا كرئيس مجاعة يف جنحت، أخرى

تين احسن ملي كانت قبل، كلفأقطاع النظافة، النظافة اليوم 
شوية ولكن هناك بانت مشاكل فيما خيص العالقة بيننا وبني 
املفوض له، بني السلطة احمللية واملواطنني والعمال، اشكالية 

 الوضوح يفهناك كذلك عدم . الرتابط واملسؤولية غري واضحة
بعض بنوذ ديال دفاتر التحمالت يف حتديد املسؤوليات 

. وكذلك يف ضبط مدى جناعة والوقوف على حسن اخلدمات
اشكالية أخرى ديال توسيع املدار كاين  ؛هنا كاينة اإلشكالية

ديال  %03احلضري، وقعنا يف اشكال تقريبا زادت واحد 
دم متكني البالد، وقعنا اشكال ديال ع املدار احلضري يف

   كذلك حتسني   ؛اجلماعة من أداء ما بذمتها للتدبري املفوض
 ،دفرت التحمالت وضحا  يف أو تغيري احلاويات واآلليات ما

وقت ديال التقييم ديال هاد العملية هدي كما  حنا يفااليوم 
حان الوقت أننا نديروا واحد  ،جا على لسانكم السيد الوزير

الوقفة تقييمية هلاد التجربة ونوضعوا دفاتر حتمالت واضحة 
كتضبط املسؤوليات وكنظن أن اجلماعات احمللية اللي  املعامل 

باملكونات دياهلا، باملعطيات البشرية دياهلا ال ميكن أن تسري 
مرافق ديال النظافة وال ديال الضو وال ديال املا، اللي ميكن 
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هي نوضعوا دفاتر حتمالت واضحة وتكون الشفافية واجلرأة 
 .والسالم

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد الوزير يف بعض  ،شكرا السيد النائب

 .الثواين للرد على التعقيبات
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السادة النواب،

د احلوايج حنا فعال  3وبسيط أنا التعقيب ديايل سهل 
املساندة ديال وزارة الداخلية ديال تقييم مع اجلماعات اطار  يف

ديال هاذ العقود ونبذلوها، ايال مكانشاي هاذ الشي األمر 
سهل راه هذ اختيار والرؤساء تيمكن هلم يسحبوا غدا ويرجعوا 
للتدبري املباشر، راه مكاينشاي شي واحد اللي تيفرض القانون 

واضح وتيقول بأن املسؤولية كلها عند  3111لي خرج مورا ال
الرؤساء، ولكن نكونوا واضحني راه هاذ العمل خصنا خندموا 

 .فيه مجيع ونتعاونوا عليه وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

ننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق و  ،شكرا السيد الوزير
بناء  بإعفاء ساكين أحياء الصفيح من رسم الضريبة عند

الفريق  نمساكن فرضية للسيدات والسادة النواب احملرتمني ع
 .تفضل السيد النائب ،اإلشرتاكي

 :طارق القباج النائب السيد
 ،السيدة الرئيسة

  ،السيد الوزير
 االجتماعييف اطار السياسة ديال تشجيع السكن 

املنعشني العقاريني الكبار معفيني من مجيع الضرائب 
من جهة  ،وباخلصوص الضرائب احمللية لصاحل اجلماعات احمللية

أخرى السكان كيستافدوا من بقع أرضية يف اطار برنامج مدن 

بدون صفيح كيخلصوا اليوم مجيع الضرائب وخبصوص على 
 العديد من ففي أكادير ويف ،رخص البناء واألراضي الغري املبنية

 ،املدن يف املغرب الفقراء كيخلصوا والشركات الكبار معفيني
قانون الجتماعية تنطلبوا واحد التغيري ديال في اطار العدالة االف

اللي عندو ارتباط باجلبايات احمللية ديال اجلماعات  31.36
لصاحل السكان اللي استافدوا من  23و 32احمللية يف البنود 

وكذلك بالنسبة  ،برنامج مدن بدون صفيحأراضي يف اطار 
اللي كان فيه السكن الغري حياء للسكان اللي داخلني يف األ

اللي عندها ارتباط  32فاإلقرتاح ديالنا بالنسبة للمادة  .الالئق
باألراضي الغري املبنية تنطلبوا التغيري با  املواطنني خيلصوا فقط 

اللي عندها  23بالنسبة للمادة  ،مربعمرت دراهم لكل  3
ارتباط برخص البناء كنطلبوا با  خنلصوا فقط واحد املبلغ 

 .درهم وخاصنا عاجال حل عاجل شكرا 233ديال 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .واب السيد الوزيراجل ،شكرا السيد النائب
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،شكرا السيد النائب المحترم

ا ميكن اال نشاطروكم الرأي ميف هاد اإلطار أعتقد أن 
وهذا فعال توجه حىت ديال وزارة الداخلية منذ هاد الفرتة 
األخرية، كاينة اشكالية خاصنا نكونوا واعيني هبا أن يعين هاد 

ال هاد النقص ميشي حقيقة هلادوك الفئات اللي  وأاإلعفاءات 
فيها التضارب  تيخرجوا من داك املدن الصفيح ميخدمشاي 

ولكن هاد الشيء هذا األجزاء وكذا كما يقع يف األراضي ويف 
حنا كوزارة الداخلية فعال تنذكروا بأن رمبا اميكنا نتغلبوا عليه، 
لتغيري هاد القانون يف اطار رمبا حىت قبل  3قامت مبحاولة أو 
مع األسف  ،ات احمللية يف اطار القانون املايلياملدونة ديال اجلبا

ألن ليس  ما شي هي هاد الطريقة ماشي هي الطريقة رمبا ذهه
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هناك عالقة ما بني هاد الشيء هذا والقانون املايل واآلن يعين 
حنا يف احلكومة نفكر يف هذا ميكن أن اال الربملان كمشرع وال 

نأيت بتغيري هلاد القانون ديال اجلبايات احمللية لتغيري هلاد الفصل 
يها أننا منسامهوشاي يعين يف مع الضمانات اللي حليت عل

بعض الناس واحن مفتوحني  االستعمالالتهريب ديال كذلك 
 .شاء اهلل عما قريب ونفكر يف هذا سيكون ان

 :السيدة رئيسة الجلسة
تعقيب ألحد النواب عن الفريق ال ،شكرا السيد الوزير

 .اإلشرتاكي تفضل السيد النائب
 :طارق القباج النائب السيد

كنعترب فتحتوا   ،الوزير على اجلواب ديالكمشكرا السيد 
ولكن املواطنني مشردين كاين الناس هنا واحد الباب اجيايب 

ديال  2-3هم هادي تاللي تضربات ليهم السكىن ديال
السنوات واليوم كيعيشوا يف ظروف غري مالئمة فاللي خاصنا 

 .اليوم خاصنا قانون جديد يف أقرب وقت
بالفعل كاين ختوفات ألنه  ،بالنسبة للتخوفات ديالكم

خاصنا نديروا واحد التقييم ديال السياسة ديال حماربة دور 
أنه كاين عدد ديال السماسرة يف أكادير ورمبا لنا الصفيح وتبني 

هادوك البقع من عند هادوك  اخرى اللي شراو األدن امليف 
لبناء لعندهم اإلمكانيات ال  شمكانألنه املواطنني  املواطنني
بالنسبة هدوك الرخص ويف  بثمن عايل خيلصوا ضرائبخصهم 

 ،ألبناكانفس الوقت مكانش كيستفدوا بالسلف من طرف 
 آخر مداخلة ديالتوال العمران يف يفاليوم السيد املدير العام د

، احنا اليوم  سكان ولكن السيد الوزير خصنا يف أقرب الوقت
 ...أكادير حمتاجني

 :السيدة رئيسة الجلسة 
الكلمة للسيد الوزير للرد  ،للسيد النائب احملرتم شكرا

  .على التعقيب وشكرا

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
 أنا منأقرب الوقت معنا  ،شكرا السيد النائب

ا قانون ذمشرعني مجيعا وهراه احنا الربملان  من احلكومة أو
ضة هناك التفاهم وحىت املعار  مبا أن كاينةفعال  ميكن لنابسيط 

 .ات شكرابادر مب أهنا تقدمعندها احلق يف الدستور اجلديد 
 :السيدة رئيسة الجلسة

وننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق  ،السيد الوزيرشكرا  
ة بالدار البيضاء للسيدات والسادة سهبيكلة منطقة املكان

السؤال  يضعاالنواب عن فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد و 
 .مشكورا

  :النائب السيد رشيد القبيل
  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ،شكرا السيدة الرئيسة
تعيش ساكنة منطقة املكانسة  ،السيد الوزير احملرتم

وية على كافة املستويات تقتضي االبيضاء أوضاعا مأس بالدار
لذا نسألكم السيد الوزير  ،عادة هيكلة شاملة طال انتظارهاا

السكان  ةستتخدوهنا لوضع حد ملعاناجراءات اليت ماهي اإل
 .كينهم من عيش كر م وشكرا السيد الوزيرمتو 

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

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السيد النائب المحترم

  ،لسيدات والسادة النوابا
ه اكانسة ر امل ديال نطقةهاد املأعتقد أن املشكل ديال 

ال يمعروف وهو أن فعال أوال منطقة تقع على جوج د
كورة وأن فعال سال عني الشق وبو يلة داعلى العم ؛التاالعم

اللي ماشي بالطريقة و فيها البناء العشوائي اللي كان من املناطق 
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مبا أن   ،زالتالو حلد اآلن كانت الكثرة و املعتادة وهو أن  يعين 
 لاحلب وأ باهلدم العاجل ايعين تكاين كذلك من الصعب أنه 

بدأت يعين كانت ن أكون يف الوزارة  يعين أفمنذ حىت قبل 
ه املنطقة ولكن كانت  ذإلعادة هيكلة ه تاوالواحد احمل

 le planاحلاجز األول هو أن  :عدة حواجزبتصطدم ك
d’aménagement ال عني الشق يال التهيئة ديقانون دال

رة   و سكبو ال يسابيع األخرية ومن الناحية دداز هاذ األ عادياهلل 
حماوالت وبدأت يعين ولكن رغم هذا هناك  مازال، كذلك

د الشهرين األخرية ااألعمال واآلن خصوصا مؤخرا يعين يف ه
ال التهيئة يالتصاميم دهاد هناك أعمال جد متقدمة يف انتظار 

ال الشوارع يواحد العدد دفتح يعين  تابداآلن عندنا حبيث أن 
يعين األماكن حىت يكون ديال العدد واحد ال يأن التنظيف دب

اللي متا ال السكان يالعدد د ألناعادة اهليكلة بأقل خسارة 
واحد لكن من ناحية الكثافة و معنديش الرقم بالضبط اآلن 

األعمال  يعين اآلن كان احلال   كيفما  ،تتصور الكثافة يعين ال
 ةكانسديال املد املنطقة اال هيبدأت وستكون اعادة اهليكلة د

تسهل العملية اللي غادي يف اطار هتيئة التصاميم املوجودة و 
  .وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
التعقيب ألحد النواب عن فريق ، شكرا للسيد الوزير

 .العدالة والتنمية
  :النائب السيد عبد اللطيف الناصري

  ،السيدة الرئيسة شكرا
  ،السيد الوزير

  ،السيدات النواب المحترمونو  السادة
تتعرف منطقة عني الشق انتشار كبري للبناء العشوائي 

وتريهن املنطقة  ديال اللي كيثقل الكاهلودور الصفيح الشيء 
اهليكلة  اعادةتعثر برامج مع ا مال سياملستقبل دياهلا يف التنمية 

كل التوقعات   ،اإلسكاناعادة ال برامج يوعدم وضوح املعامل د
نسة بعني اتشري بأن احلاق منطقة املكتالسيد الوزير كانت 

مبثابة تلك اهلدية  3331الشق ابان التقسيم اإلداري لسنة 
هو        لالنفجار وبالفعل  ةقابلالامللغومة أو القنبلة املوقوتة 

كبريا  ما حدث يف اآلونة األخري حيث عرفت املنطقة احتقانا
ودون الرجوع  ،غري مسبوق واصطدامات مل ختلو من ضحايا

اىل خلفيات ودوافع ذلك وطبيعة البناء العشوائي فإن األمر 
يتعلق بشرحية واسعة من املواطنني ينبغي توفري فرص العيش 
الكر م هلا حيث تعاين املنطقة خصاصا كبريا جراء افتقادها 

م ومساجد ومرافق ألبسط املرافق الضرورية من صحة وتعلي
ادارية وأمنية وتعاين ساكنة املنطقة من عزلة شاملة ومن هشاشة 

 .قصوى
نثمن ما جاء يف جوابكم واحن على  السيد الوزير،

اطالع عن قرب بالربامج اللي كتعتزم اإلدارة القيام هبا حيث 
 12األمر يتعلق بربنامج استعجايل تبلغ التكلفة ديالو حويل 

السيد  منثمن ذلك ولكن نطلب منك مليون ديال الدرهم
هاد الربامج هادي بتوفري االعتمادات  ذتعجيل بتنفيالالوزير 

شرتوا الربنامج ديال  ،الالزمة وبتتبع املراحل ديال اإلجناز
كاينة مفارقة غريبة يف هاد مشروع   ،تصميم التهيئة السيد الوزير

كاينش طبعا ما  اآلن ففي منطقة املكانسة اللي فيها  ،التصميم
 هأنب تتقولدراسة مضبوطة التقارير املعطيات وبعض املصادر 

طوابق  3مسكن ما بني طابق و 6333يوصل حلوايل تسكن ال
ألف نسمة وهو ما يقارب مدينة  13كن تيصول حىت مييعين 

فتصميم التهيئة  ،ساكنة مدينة حبجم مدينة مليلية املغربية
    يال الفيال اجلديد جاب منطقة املكانسة منطقة السكن د

مر يتعلق بأرض فارغة نه كان األأوما فهمنا  بأنه كيف يعقل 
وبالتايل جيب التدخل من أجل اصالح هاد االختالل هذا  

 .كذلك كاين معطى آخر السيد الوزير يتعلق بطبيعة البناء
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 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للرد على ، شكرا السيد النائب

 .التعقيب
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد النائب،

رقام ديال كل ما نقوم األمابغيتشي نعطي  نابالفعل أ
به حىت خارج هاد التصاميم وخارج قبل ما يوصل هادشي 

مليون ديال  12ربنامج اللي هضرتوا عليه ديال الهناك  ،هذا
هناك أعمال اآلن نقوم هبا مع اجملتمع املدين ومع  ،الدرهم

نا غري قبل ما جني هلنايا عندي ألبوم ديال الصور أاجملالس و 
أشهر واللي شفت كيف  0ديال ديك املنطقة اللي زرهتا هادي 
آلن أن اكن اللي نقول بمي ،تتحرك يعين يف هاد الشهور األخرية

كن ليها ميقة اللي شاء اهلل على هاد املنط بدأنا وسنتغلب ان
تكون مدرسة ملناطق أخرى ألن الوضعية ديال املكانسة راه 

كيف تيقولو النصارى  c’est un cas d’écoleيعين 
ديال  العزميةأن بنا عندي اليقني أعليه و  واوتيخصنا فعال نتغلب

 .عليه وشكرا واغادي نتغلباجلميع 
 :السيدة رئيسة الجلسة

وننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق  ،شكرا للسيد الوزير
بتسوية الوضعية األعوان العرضيني العاملني باجلماعات الرتابية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية 

 .املستقبل فليتفضل أحد النواب لطرح السؤال
 :اليزيد الطاغيالسيد النائب 

 السيدة الرئيسة المحترمة،
 ء المحترمون،السادة الوزرا

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

تسوية وضعية األعوان العرضيني العاملني باجلماعات 
كما تعلمون بأن أغلبية اجلماعات   ،الرتابية السيد الوزير احملرتم

قد جلأت فيما قبل لتشغيل األعوان العرضيني يف خمتلف املهام 
السيد الوزير من % 33وهذه الفئة أصبحت متثل الفئة حوايل 

ولألسف مل يتم  ،العاملني يف بعض اجلماعات احلضرية والقروية
تسوية وضعيتهم اإلدارية بإدماجهم يف أسالك اجلماعات 

  .ية لالستفادة من حقوقهم يف الرتقي والتقاعدالرتاب
ته اهل ستقوم الوزارة بإحصاء ه ،السيد الوزير احملرتم

جل تسوية أالفئات واحداث مناصب مالية للجامعات من 
فئات عريضة يف  نصفت وضعيتهم اإلدارية كما سبق للوزارة أن

ها ذهي اإلجراءات اليت ستتخ وما ؟اطار احلوار االجتماعي
 ؟رة إلنصاف هذه الفئة العريضة العاملة باجلماعات الرتابيةالوزا

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .جواب السيد الوزير شكرا السيد النائب،
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

 السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب،

 السيد النائب المحترم،
يف  الواقع أن النوعية ديال الوظائف اللي هي

كاين يعين   :أنواع 0اجلماعات احمللية كانت اىل املاضي القريب 
  ،اما عن طريق الشهادات ،التوظيف اما عن طريق املباريات

اللي كيدخلوا  ما يسمى باملؤقتني الدائمنيديال كاين الطريقة 
حمتاجني وماشي  يعينيني اللي ضوكاين العر  ،بدون مباراة

الشروط ولكن حمتاجني لعمل متوفرة فيهم ضروري أن تكون 
  .اي كيمشيو لمعني وتيتقاضاو املهام دياهلم م

فبعد التغيريات اللي وقعات واإلصالحات اللي وقعات 
وخصوصا بعد التعميم ديال الدخول باملباراة للوظائف حىت 
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دياهلم مبقاوشاي  سيميتم الرت تاملؤقتني مبقوشاي تيدخلوا يعين 
 :ألن لسببني ؟ ال ميكن ال ميكنالعرضيني ،تيدخلوا بدون مباراة
معندهم حىت شي شروط ديال األهلية  ،أوال ليسوا موظفني

         كان يسمى  وتيتبعوا واحد العمل خاص وهو ما
اآلن اللي هو الطريق  ،يعين حمدودين   les occasionnelsب

دخلنا يف هاد املسلسل معناه  يالاأن خطري وهو يعين اللي هو 
باراة غادي هنرسوه يعين مبديال الدخول  أبدأن حىت داك امل

ا واحد املدة معينة وغادي و غادي ناخدوا العرضيني يدوز 
هو و ندخلوه مباشرة نرمسوه فهذا غري ممكن، اللي هو كاين اآلن 

للعرضيني وديال  ىيتعطكأن التحديد ديال هاد العمل اللي  
ن فعال  ألمتبقاشي مفتوحة با  هاد املهام هل با  احددوها 

هنا تبقى أكان فيها شي شوية ديال يعين اإلستعمال املفرط 
            تابعة وكان واحد العدد خصوصا أن منني حتدفات

3 l’échelle  3ل l’échelle  كاين واحد العدد ديال
األعمال اللي خمصهاشاي تبقى اآلن كتكلف هبا مباشرة 

فقضية  l’externalisationللخواص  ىهلا تعط اجلماعة ميكن
التقاعد فالعرضيني كمؤقتني بطبيعة احلال  يعين مسعت قضية 

كلهم اآلن ملزم اإلدارة وال يعين اللي تيستعملهم ملزم أنه يدير 
  la CNSS اما RCARاإلقتطاع دياهلم اما مباشرة ل

 .شكرا السيدة الرئيسة
 :  السيدة رئيسة الجلسة

لى تعقيب ألحد النواب ع ،شكرا السيد الوزير
 .اجملموعة النيابية املستقبل

 :اليزيد الطاغي النائب السيد
املشكل اللي تنعيشوه   ،شكرا السيد الوزير احملرتم

أن اجلماعات ما شي هي املدن السيد  ،السيد الوزير احملرتم
تلعب كألن اجلماعات عندها الفئات اللي   ،الوزير احملرتم

ما املشكل ديال املدن أ ،خصوصا الدور دياهلا يف النفايات

فاملدن هي تتعاقد مع بعض الشركات تتعاقد معاها املشكل 
ديال البادية وما خيص املشكل ديال بعض املراكز اللي كاينني 

 يينشاموجودين مراكز كبارين أنه اللي غادي يتعاقد معاهم مك
ديال اجلماعات أنه قليل  le budgetالسيد الوزير  وكتعرفوا

 .تتعيشوا اجلماعات يف البوادي هذا املشكل اللي
وبقي األعوان  ،ثانيا توالت السنني السيد الوزير

مل يف لقاءات عقودها مع املسؤولني أالعرضيني ينتظرون شعاع 
احملليني ومراسالت وجهوها اىل كل من املديرية العامة 
للجماعات احمللية بالرباط والوزارة املعنية من املالية اىل حتديث 

 ،انت تراهن عليها جمموعة العرضيني السيد الوزيرالقطاعات ك
من أجل وضع حد ملعاناهتم وعقدوا عليها آماال كبرية من 

لكن يظهر  ،العالقملفهم تسوية كفيلة بحيث توقعوا أن تكون  
      باهتمام اجلهات املعنية سواء احمللية  ظىأن معاناهتم مل حت

  .أو املركزية السيد الوزير احملرتم
األعوان العرضيني مازالوا حمرومني من أبسط ان 

ويقضي هؤالء  ،حقوقهم اإلدارية اليت توازي واجباهتم املهنية
وقات عملهم يف مجيع املكاتب اإلدارية أاملوظفني الغري الرمسيني 

سواء املقاطعات احلضرية أو بعماالت اإلقليم، يؤدون نفس 
ومع ذلك فهم  ،املوظفون املرمسونأقراهنم املهام الذي يؤدوها 

حمرومون من أبسط حقوقهم اإلدارية واملهنية السيد الوزير 
احملرتم، األعوان العرضيني يناشدون بتحقيق مطالبهم املشروعة 

اليت طالت ملفهم  ،رافضني سياسة التهميش السيد الوزير
من التعويضات العائلية حسب املراسيم  االستفادةملخص يف 

ذا اإلطار واحتساب األقدمية والقوانني املعمول هبا يف ه
وتصحيح ملف التقاعد مع اجلهة املعنية من السنوات السبع 

من الرواتب لألعوان اضافة  االقتطاعدون  ،األوىل السيد الوزير
 ...اىل التعويض عن ساعات 

 : السيدة رئيسة الجلسة
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 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب النائب،شكرا للسيد 
 :العنصر وزير الداخليةمحند االسيد 

  ،شكرا السيدة الرئيسة
با  نكونوا واضحني يف هاد  ،السيد النائب احملرتم

يعين من ناحية العرضيني راه خاصنا  :حلوايجد ا 3الباب هذا 
نكونوا متافقني بأن العرضي راه مستحيل أنه تكون عندو ديك 

النوع كاين حاالت اللي فيهم يعين واحد   ..املدة با  جيي
حنا اشي هذا راه ال حنا تنعرفو هاداالتساهل املفرط و يال د

أشهر تنقولو لو سري يومني  0دم خين راجل تيجي بأتنعرفو 
عام وهذا يعين  39عام و 33خليوه نورجع من بعد وكذا وت

ولكن العرضي اليوم اال بدينا هتضرو على  ،ونانخرق للق
أن غدا غانضربو يف الفالس  التسوية ديال العرضيني مجيعا مبعىن

 .لية وشكراالوظيفة ديال اجلماعات احملد 
 :السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل اآلن اىل السؤال املوايل  شكرا السيد الوزير،
املتعلق بالوضعية األمنية بسال للسيدات والسادة النواب 

حد النواب لطرح أفليتفضل  ،احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 .السؤال

 :نور الدين البركانيالسيد النائب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

يف كل مدينة سال وخاصة يف أحيائها الشعبية هناك 
من الدستور  33و 33يعين كالم يردده املواطنون بلغة الفصل 

ايقاع اجلرمية السيد  ،يقول نريد أمنا ألجسادنا وأبنائنا وممتلكاتنا
كرب من ايقاع تدفق أمنية مبدينة سال االختالالت األو  ،الوزير

نسائلكم السيد  ،الوسائل اللوجيستيكية واملوارد البشرية األمنية

 ؟سال من براثني اخلوف واإلجرام ذهي التدابري إلنقا ما ،الوزير
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .سيد الوزير للجوابالكلمة لل، شكرا السيد النائب

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد النائب المحترم،

 السيدات والسادة النواب،
      ارة من سال وال الرباط وال متسال من ناحية األ

وال مدينة أخرى ال خترج عن السياق اللي تنتعاملو معاه يف 
منو فيها  در طصحيح أن هناك مدن فيها منو مض ،مسائل األمن

كون شوية ين رمبا تأفيها أحياء تتنضاف اللي تتجعل  ،سريع
األرقام اللي عندي هنا بالنسبة  ،ديال واحد النوع ديال التأخري
فهي يف  3333وال يف  3333للحاالت ديال اجلرائم ال يف 

املستوى الوطين بالنسبة لسال ومع ذلك يعين احن نشعر أن 
هناك ضرورة لتقوية احلضور ديال املراكز األمنية وهذا اللي 

ديال دوائر أمنية اضافية اللي غادي  3جعل أن مربجمة واحد 
ي وحي لريب منها ما يهم حي النهضة ودوار السهتفتح عما ق

واضافة اىل ذلك هناك  ،والد موسى دوار جبالةأالنسيم وقرية 
احداث حتضريا للميزانية املقبلة والتفكري يف خلق يعين اآلن 

كون يمنطقيتني اضافيتني لألمن حىت تكون يعين الرتكيز األمين 
سال وشكرا ل دياسكان اليف املستوى ديال العدد ديال يعين 

 .السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة

تعقيب حلد السادة النواب عن ، شكرا للسيد الوزير
 .فريق العدالة والتنمية

 :عزيز بنبراهيمالسيد النائب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
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 السيد الوزير،
يي اجلهود املبذولة من طرف السلطات األمنية احبداية 

 منية تتعلق أيضا بأمور أخرى ثقافيةاألن املسألة أمع العلم 
ولكن مع هذا نشري اىل  ،واجتماعية واقتصادية وتربوية

سبب بالمن مدينة سال ماشي أاخلصاص الكبري احلاصل يف 
ديال عمل رجال األمن لكن بسبب نقصان ديال املوارد 

ن يف مدينة  أ ،فال يعقل السيد الوزير ،اللوجيستيكية والبشرية
ديال الساكنة % 33هي مليونية وفيها  كمدينة سال اللي

فيها ظواهر اجتماعية و وعندها حاالت اجتماعية خطرية 
مين أ معدفيها مؤسسات اللي كتحتاج  ،تشجع على اجلرمية
وأمور أخرى  ،منها السجن ،منها احملكمة ،خاص منها املطار
توجد فيها منطقة أمنية فريدة واحد  ذه املدنال يعقل يف مثل ه

ن اللي هو ناقص مقارنة مع عدد مل رجال األالعدد ديا
  3هاد املبادرة ديال  وانثمنكحنا  او  منطلب منكال  ،الساكنة
ديال املناطق  3دوائر ولكن اللي مطلوب حقيقة هو ديال ال

ال يكفي  ، بأنهومع ذلك تنقولو السيد الوزير ،أمنية هلاد املدينة
اجلانب اللي هو عالجي هناك أيضا  االقتصار على اجلانب

حقا اليوم تنستغرب يف مدينة حبال مدينة سال مازال   ،الوقائي
فيها الرخص للخمور يف املناطق الشعبية وجبوار  ىكتعط

 اآلفة بدات كتباعد االتعليمية كنتأسفوا بأن ه املؤسسات
  .قرب مؤسسات تعليميةببالتقسيط 

لبوا السيد الوزير أيضا بأن يكون واحد التعامل اتط
لبوا السيد الوزير اكنط  ،وسةلال احلبوب املهيروجني دحازم مع امل

كتسمى اللي  األسلحة البيضاء حاملي أيضا التعامل احلازم مع 
اللي كيتسفك هبا، بيضاء فهي محراء كتحمل لون الدم الزور 

   الساطور ها نا تدايولحىت ا هو فو يعر نعرفوها اليوم كتي عاد الل
فعال خص يتخذ فيه يخلع و اللي كد الشي االكاتورزا ه ها

كم السيد من أيضا وأخريا كنطلبوا .اجراءات يعين يف املستوى

ها اال القرب تعطيالشرطة د يكأن واحد املبادرة أن هد ،الوزير
  .اهلا وشكرايالدور دب ماقيللالدعم الكايف والوسائل الالزمة 

 :السيدة رئيسة الجلسة
  .على التعقيبلرد لالكلمة للسيد الوزير ، شكرا السيد النائب

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
  ،شكرا السيد النائب

لتوا هل يعقل قكم ملا ا أنا فواحد السؤال أنا متفق مع
أنا أطرح السؤال  ،اذا وكذسال يكون عندها كمثل أن مدينة 

أوسع هل من املنطق أن املغرب بكامله تكون عندو أقل من 
مشكل امكانيات  ذاه هار يف املغرب، ألف شرطي  13

وا با  ضيخصنا فعال نو تخصنا نتجندوا كلنا و وتيوأولويات 
  .نديروا من األمن األولوية احلقيقية ديال بالدنا

نقوم بعدد من األعمال  ،يتعلق مبا هو موجود افيم
حىت دوريات  ،املؤسسات املدرسية على يعين حىت الدوريات

 أن فيه نقص من جبوار الثانويات فنقوم به ولكن هذا معىنيعين 
احلمد هلل نشتغل على  نآلا ،هي موجودة ليالاإلمكانيات 

ا كلشي و برامج ألن احن واعون كذلك ألن ماميكنا  نعطي
ه بالدنا عندها حاجيات يف كل قطاع ولكن ميكن امن ر لأل

  .د امليداناهل ةغادي نعطي أولوي
قضية ما يتعلق برخص اخلمور وغريها يف األحياء يف 

هناك قانون ويطبق القانون وتعطى حسب القانون  ،الشعبية
  .الرخص وتراقب حسب القانون وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
وننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق ، شكرا السيد الوزير

النقل اخلاصة بسيارات األجرة الكبرية والصغرية  اتونيأذمب
 ،والتنميةعن فريق العدالة احملرتمني لسيدات والسادة النواب ل

 .السؤال مشكورا أحد واضعيفليتفضل 
  :النائب السيد محمد سالم البيهي
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  ،ن الرحيمبسم اهلل الرحم
  ،السيد الوزير

  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
دين من رخص النقل يال حيق للمستف عن عالنمنذ اإل

باحلافالت واملواطنون ينتظرون اعالن وزارتكم عن  ةاصاخل
املستفيدين من رخص النقل اخلاصة بسيارة األجرة الكبرية 

 ة يعد خافيا على أحد الطريقملخصوصا أنه  ،والصغرية
كم للذا نسائ ،منح هذه الرخص يف املاضيهبا املشبوهة اليت مت 

جل هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من أ ما ،السيد الوزير
الكشف عن هذه اللوائح متاشيا مع سياسة احلكومة يف حماربة 

هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتنقية هذا القطاع  وما ؟الفساد
 .وشكرا ؟من هذه الشوائب

 :السيدة رئيسة الجلسة 
الكلمة للسيد الوزير للجواب ، شكرا للسيد النائب

 .على السؤال
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد  

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،شكرا السيد النائب المحترم

ال يال الرخص دياحن نشتغل فعال على ملف د
السيارة ونشتغل على هذا القطاع على كيف ميكن ترشيد 

هناك أشياء غري منطقية  ،القطاع ذاري هدبيعين ت ةواعادة عقلن
ألف  13يف املغرب اآلن تفوق  اعندن ليالال الرخص يالعدد د
كبري يف الوقت الاكسي طاكسي الصغري والطبني الما رخصة 

 يل بأن كاين ميكن تقول ،ألف 22 اهعندفرنسا كلها ي لال
يعطي تيعين راه الفرق  ولكن د الشيافسر هي كتلالأشياء 

تستغل ليس مباشرة يعين رخص اليت الوهناك  بعض املدلول،
 ديال الناس كاين واحد العددطريق يعين ولكن عن 

اذن  .قبوا عليهايتعكر  فشوا 3و 0عندهم  ليالت اكسيالطا

ا فعال أن ندخلوا أكثر مهنية لن نشتغل على هذا با  ميكن
  .أكثر وضوح له د القطاع وندخلوااهل

 كانت  الرخص وكيف ذخاأما فيما يتعلق بشكون كي
ىل غاية اكانت يعين  احلقيقة أن الرخص  ؟الرخص ذخأت

كانت تعطى على أعتقد أو بداية التسعينات   التسعينات
معايري اجتماعية يعين  هي  الصعيد احمللي وكل املعايري معروفة

بعض احلاالت  ،بعض األسر ديال املقاومني ،األسر املعوزة
  تفاوت ال أنكر هذا ميكن يكون هناك رمبا أن  ،الجتماعيةا

اه ر ولكن ، tracé à la règleان يعين ككلشي    وال أقول أن
 مها بأن املهم اللي كنشتاغلو عليه اليوم ماشي اخاصنا نعرفو 

كن ليا نقول مياللوائح  ، هاداللوائح ا هادخنرجو  با اللوائح 
راه كاين كلنا حنا احشمو هبا  الكم اال خرجات غادي 

    شكون غيكريها عليه  اياكسيات اآلن اللي ما كيلقشط
عندك الكرميا اعطيناك راه ديال الدرهم وتنقولو لو  033ب 

كيفا  وهو اآلن  فاللي هو مهم  ،مكاينشايوهو اعطيناك و 
من بداية  الستيناتمن  ابدا احصاء تنحصيو  ا واآلن راهخنرجو 

فيهم ناس اللي ميكن لف ألن أ 13شنو مها هاد أاالستقالل 
ي أهنا تفوت وغادي اكن فيهم ناس اللي ميستاحقوشمي ا،ماتو 

ل أكثر وخصوصا يف اطار املخطط ولو نرشدو هاد العمااح
نربطو ما بني يعين خص تيديال النقل احلضري اللي يف املدن 

العمل اللي كيقومو به هاد الطاكسيات والعمل اللي كايقومو 
ن واحد العدد ديال أضف اىل ذلك أو  ،به الوسائل األخرى

لعدد يعين يفوق احلاجيات وهناك لاملدن اليوم وصلنا 
 .دة الرئيسةيكرا السشة و احتجاجات كبري 

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة ألحد السادة النواب عن ، شكرا السيد الوزير

 .فريق العدالة والتنمية للتعقيب
 :محمد عصامالسيد النائب 
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 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
البلد  حد يف هذاأمل يعد خافيا على  لسيد الوزير،ا

ن القطاع ديال الطاكسيات الصغار والكبار قطاع اللي فيه أب
شي كيعرفو القاصي والداين كاين الناس ال وهاد ،فساد كبري

عداد اللي أ لشي اوصلو نكن مماللي عندهم أكثر من كرمية 
ع اللي عندهم كرا م  ضكاين ر   ،عليها وماميكنش نتحدث

ن أومل يعد مقبوال شي مل يعد خافيا ال هاد ،السميات دياهلمب
أصحاب هاد ديال يتأجل اإلعالن عن أصحاب هاد اللوائح 

اخلطوة أو ألن الطريقة األوىل با  اللي ممكن  ،نياتأذو امل
امليدان هو اإلعالن أو التشخيص  ذااألوىل ملعاجلة الفساد يف ه

أي اصالح  ،احلوايج اللي جايا من بعد اديال احلالة عاد نشوفو 
د أن ينطلق من احملافظة على املكتسبات ديال السيد الوزير الب

سواء   واالناس اللي كيستحقو الناس الفقراء والناس احملتاجني 
ناس ديال املتقاعدين  او كانو أاصة اخلحتياجات الا كاموا ذوي

خاص يف نفس الوقت ديال جيش التحرير واملقاومة ولكن 
  .لع ليهم هاد الرخصكستاحقو  أهنم تيكمالناس اللي 

ثانيا اإلصالح البد أن يتجه يف االجتاه ديال العاملني 
هاد الناس اللي كيعطيو لسنوات  ،واملهنيني يف هذا القطاع

من التغطية الصحية ومن التقاعد وجمموعة  نيطويلة وحمروم
حاضرين السيد  وان يكونأاملكتسبات هاد الناس البد  ديال

اإلصالح  من الصيغ ديال صيغةأي الوزير يف األجندة ديال 
أصحاب ن نقول بأن هناك أأما  ،اللي ممكن ندخلو ليها
درهم يف  033حىت اللي كيعطيهم رخص اللي ما تيلقاو 

بعض املدن يف بأن حنا تنقولو ا ،كريوهايملن  االشهر وما لقاو 
أرقام خيالية وتتعطى ما يسمى الكرا م باملغرب كيتكراو فيها 

         ناس اللي عطى لكتباحلالوة والساروت بأرقام خيالية و 

ما تيستاحقوها  يف حني الناس اللي مها كيستاحقوها تنلقاو 
امللفات دياهلم مركونة يف العماالت ويف الواليات  أهنم الزالت 

مشكل ، أيضا نشوفو فيهمنقدروا أن واحد النهار  واينتظر ك
ونيات اللي توفاو واللي ذتعلق بأصحاب املؤ هو اللي يآخر 

أنه هاد بنداوا  شمابقاتو لعماالت ليات دياهلم ونأذدخالت امل
 ...هلؤالء ومنشيوا يف االجتاه ديال لور  ديال اإلصالحبا

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للرد على ، شكرا السيد النائب

 .التعقيب يف بعض الثواين
 :وزير الداخليةمحند العنصر االسيد 

 شكرا السيد الرئيسة،
نا أن فعال توجهنا خمتلف هنايا أأقول للسيد النائب 

    ن توجهي هو األولوية لإلصالح اللوائح لن أنشر لوائح أل
دياهلا  ءانهنا تعطيين اللوائح ديال الزبأما تنطلبشاي من األبناك 

الساعات كلها ديك صالح خنرجو اللوائح اإل وامنني ندير 
 .الناس وشكرا عليهاكن اخدمو ميالشروط اللي وخنرجوا 

 :السيدة رئيسة الجلسة
ننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق ، و شكرا السيد الوزير

ببعض التصرحيات املتعلقة ببعض الوالة والعمال اجلدد 
 ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة

 .فليتفضل السيد النائب احملرتم
 : سمير بلفقيهالسيد النائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
نسائلكم اليوم السيد الوزير يف موضوع حساس الزال 
يشغل الرأي العام ووسائل اإلعالم وهو بعض التصرحيات 
لبعض املسؤولني واليت وصف فيها الوالة والعمال اجلدد 
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فما هي توضيحاتكم السيد الوزير يف  ،باملفسدين احلقيقيني
 .وشكرا ؟هذا املوضوع

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

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
  ،شكرا السيدة الرئيسة
 ،شكرا السيد النائب

ترك مسؤولية من صرح أالتصريح س ؛جياحلواد 3أوال 
كيف نشتغل؟ كيف يتم التعيني يف الوظائف السامية   ،بشيء له

دارة العمومية ؟ وهي معروفة و يف اإلأسواء كانت عمال والة 
اك تتبع للعمل ونقرتح وهو أن هناك مقاييس وهناك مراقبة هن

ويبقى أننا ميكنا  ،ومن نراه يعين مؤهل للمنصب ءمن نراه كف
ندو اثباتات نغلطوا وميكن كل واحد اللي عندو حجج واللي ع

نه يتوجه اما لإلدارة اما للقضاء ألن الوايل وال العامل ما هو أ
ات فنحن يعين تشي فوق القانون اللي عندو يعين اثبا

ولكن ما نقوم به قمنا به  ،ن أننا احققوا يف ما يكونيمستعد
طبقا للدستور وقمنا به طبقا لألعراف اليت مبنية عليها الوظيفة 

موجود  وه نأاختارينا أحسن ما هو اعتربناه العمومية واإلدارة و 
لنا ننتظر  ىن اذا كانت هناك حاالت حنا تعطأوميكن فعال 

ن احلمد هلل الناس اللي مت التعيني دياهلم حسب يعين  آلحلد ا
كما قلت الشروط الدستورية عن طريق السيد رئيس احلكومة 
   وبتسميات من طرف صاحب اجلاللة نصره اهلل سيشتغلون 

غتجينا شي حاجة راه غنحققوا  هناروال مشكل لنا معهم و 
 .فيها شكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
تعقيب ألحد النواب عن فريق ال ،شكرا السيد الوزير

 .األصالة واملعاصرة
 :عبد اللطيف وهبي النائب السيد

 السيدة الرئيسة،
أحد أنا يف احلقيقة ال يهمين تصرحيات  ،السيد الوزير

ن النائب له احلق أن يوجه االهتامات اليت يريد واب ألالسادة الن
، ما يهمين هو تهناقشموله احلصانة وهذا حق مطلق ال ميكن 

 ؛مسؤولني كبريين يف حكومتكم ،تصريح وزير يف حكومتكم
ن العمال متورطون يف أالسيد بوليف جاء يف تصريح قال فيه ب

عضو يف  السيد م،وزير الفالحة معك عريملف توزيع الش
بعات واذا قبل وزير أن يتهم احكومتكم وعليه أن حيرك املت

موظفي وزير آخر ووزير آخر ساكت فالوزير الناجح يف رأيي 
  .هو الذي يدافع عن املوظفني

هو مسؤول ورئيس مكتب  ،املسألة الثانية السيد الوزير
 اه يوجه هتديدبحز  اجتماعالسيد وزير رئيس احلكومة يف 

ل هذا هو املخيف هذا هو املخيف السيد للسادة العما
الرئيس، هل هناك توجه احو تركيع اإلدارة خلدمة توجع سياسي 

   هل هناك برنامج سياسي معني وحدا من جوج غري  ؟معني
نا كنعرف أما تكون هاد احلكومة منسجمة وتسري يف اجتاه ألنه 

نكم نتوما اللي اقتارحتوا السادة العمال على السيد رئيس أب
احلكومة والسيد رئيس احلكومة اقتارحهم على جاللة امللك يف 

معىن رئيس احلكومة عندو مسؤولية  ،وزارياللس اجملاطار 
سياسية يف تأطري اختيار السادة العمال عندو مسؤولية ادارية 
يف اختيار السادة العمال ولكن اذا كان موظف مبكتبه مسؤول 

د موظف ماشي نه جمر مبكتبه جيب عليه واجب التحفظ أل
مسؤول سياسي واجب التحفظ مسؤول عليه كدوز عندو 

تصدر من هاد التصرحيات حىت و ملفات وكدوز عندو أسرار 
ال  يموظفي الدولة و من نه ألاطار حزيب ليس له احلق ولو يف 

نا كنتحداكم السيد ابت عليه شي حاجة اكان شي واحد ت
 الينه اخاصكم تابعوه جنائيا أي عامل أي وايل أل نكمأالوزير 

ولكن غري  ،بغيتوا تقرنوا املسؤولية باحملاسبة هي هادي الفرصة
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يف األخري  وااهلبة ديال الناس ونقولب اسو جي وتقال الكالم ومن
تقال بشكلها كهاد العمال حىت حنا عندنا مالحظات ولكن  

امسحلي  ،نائب هلذا حنا مكنواخدو  أي ةقانونيكتكون اللي  
السيد الوزير با  متوجهونا  اجتاه خاطئ حنا كنحاسبوا 

دابا حددوا  ،احلكومة اللي كنعتابرها مسؤولة تصرحيات وزرائها
وا  السي بوليف   ،وا  نتوما وزير الداخلية وال السي بوليف

وا  السي بوليف عندو ملفات  ،كيعرف العمال أكثر منكم
وا  السيد رئيس  ؟الشعري ن هناك تعامل سيء يفبأعترب تت

 ؟أكثر منكممكتب السيد رئيس احلكومة عندو معلومات 
ن هادي مسؤولية سياسية أل ،حددوا لينا هاد املعطيات هادي

لذلك أنا كنحملكم هاد املسؤولية ألن سكوتكم اهلادي 
 .بنا وشكرا وتعاملكم اهلادي مع هذا املوضوع نعتربه مسا

 : السيدة رئيسة الجلسة
الرد على التعقيب من طرف  ،السيد النائب شكرا

 .السيد الوزير
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

  ،شكرا السيدة الرئيسة
ن وزارة أيل نقولكم ب ميكن ،السيد النائب احملرتم

ا أهنا تاتالداخلية املسؤولية اللي على عاتقها اليوم ال ميكن ب
املوظفني دياهلا وعلى تفرط يف املوظفني دياهلا ويف الدفاع عن 

ن مها موظفني ديال الدولة وخدام الدولة قبل  السمعة دياهلم ال
ما يقع يف داخل احلكومة كذلك يناقش ولكن راه  .كل شيء

كاين هناك بعض التصاريح اللي كتخرج من السياق دياهلا أنا 
أنا  ،تصنت للتصريح ديال السي بوليف وسيكون لنا نقا 

 les amendes نطبق قضية يعين نه يقول ملاذا الأفهمت 
administratives ه يتجه أن ولكن كاين اإلختيار عند الوايل

 ناأللقضاء أو يستعمل هاد اآللية مباغيش يستعمل هاد اآللية و 
ن تتعطيين من أل  كن كنت يف بالصتو منستعملها  لو

تصور شنو غادي  او يألف درهم ا 033درهم حىت ل  2333
واآلخر اللي قتلوا  2333يقول علي هداك اللي قتلوا خلص 

أبدا وهلذا حىت هو باغي حيمي راسو  ،ألف 033جي خلص أ
 ،وتيعمل حماضر وتيوجههم للقضاء وللقضاء أن حيرك األمور

ولكن كيفما كان احلال داخل احلكومة مع السيد رئيس 
وزارة الداخلية يف  ار هذه القضايا ألن سواءثاحلكومة كذلك ت

احلكومة العمال والوالة خدام ديال احلكومة كما هو الشأن 
 .بالنسبة للمدراء اآلخرين وال ميكن أن يسمح بإهانتهم

 : السيدة رئيسة الجلسة
ننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق  ،شكرا السيد الوزير

مبقاربة تنظيم الباعة املتجولني للسيدات والسادة النواب 
حد واضعي هذا أفليتفضل  ،رتمني عن فريق العدالة والتنميةاحمل

 .تفضل السيد النائب ،السؤال مشكورا
 :عبد الحليم عالوي النائب السيد

  ،شكرا
  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

  ،والسادة النواب ةالسيد
هو اليوم أصبح و يعرف قطاع جتارة الباعة املتجولني 

د الوجود دياهلا واحلضور دياهلا اليومي يف أكظاهرة الكل كي
 ،وهاد الظاهرة هادي فعال تتطلب منا جمهودات ،الشوارع ديالنا

ويف هاد السياق  ،تتطلب منا العمل يف االجتاه ديال احلد منها
ا نتكلموا على أنه كاين واحد لن كيمكن  ،السيد الوزير احملرتم

 املنظم هلاد العملية هادي وبالتايل الغياب ديال اإلطار القانوين
ة جديدة لتنظيم هاد بننا نوضعوا مقار أعتقد يف أآن األوان 

الظاهرة ديال الباعة املتجولني وملا ال اإلدماج دياهلم يف النسيج 
حول  ،لوكم السيد الوزير احملرتمءوهلذا كنسا ،اإلقتصادي الوطين
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مني التنزيل دياهلا يف ز املقاربة اجلديدة اللي كتبناوها أو اللي عا
تنظيم هاد القطاع واإلجراءات العملية لتأهيل الباعة املتجولني 

 .وشكرا ؟واإلدماج دياهلم يف النسيج اإلقتصادي
 : السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا السيد النائب
 .على السؤال

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
  ،السيدة الرئيسة شكرا

السيدات والسادة ، شكرا للسيد النائب على سؤاله
أن هاد القضية ديال الباعة بننا نعتارفوا أأوال البد  ،النواب

ن أليدخل فيها ما هو جتاري  ،املتجولني هي عملية شائكة
يعملوا جتارة، ما هو ت هاد الناس راه كيبيعوا وكيشريو راه يعين

عادة يعين من الفئات الضعيفة الفقرية اجتماعي ألن هاد الناس 
تكسب، ما هو الشرطة اإلدارية وحظ  ايهلاش اللي ميمكن

شبكة  تمور مي كتكون األلوزارة الداخلية مع األسف أن م
  .كيخصها جتاوب على كلشي مكاين مشكل

نعرفوا نكونوا هاد القضية ديال الباعة املتجولني خاصنا 
ن كاين أل، كاين مشكل قانوين فعال أن كاين مشكل قانوين

نه يعين يتبع يعين هاد الشيء بأيف واحد املرسوم تيسند للقايد 
ديال الباعة املتجولني يف الوقت أن كنعاود نقوهلا هذا نشاط 
جتاري واحنا بدينا مع وزارة التجارة والصناعة يف العمل على 

ولكن كيفما كان احلال اللي هو مهم وهو   ،هاد األساس
 ؟امللك العمومي ديالنا من هذه الظاهرة اكن لنا خنويو ميكيفا  

   كاين اللي   ،ت نسبيااوهناك عدة حماوالت كاين اللي جنح
أسواق منوذجية يف بعض  واحاولنا أننا خنلق ،ياما اعطاتش

هناك صعوبات  ،ن فعال احولو ليها هاد الناس املتجولنيأاملدن و 
     وق بعيد عليه هناك من يقول أن اما السو هناك من يقبل 

هناك كذلك األسواق الدورية حبال  ،نه ال ميكن أن يتحولأاما 

اللي هو موجود يف واحد العدد ديال املدن غري حىت هو كاين 
اآلن كيفما كان احلال احن نشتغل  ،اللي قابلوا كاين ما قابلو 
مع اجملتمع  ،مع البلديات الكربى ،مع الفرقاء يف وزارة التجارة

 يإلجياد الصيغ املالئمة ألن هاد الناس ماميكناشاملدين 
 اي كذلكما ميكنش ،احرموهم اجتماعيا من كسب القوت

أضف اىل ذلك  ،يف الشارع اكيعملوا اللي بغاو  هنمأخنليوهوم 
ن أأن هناك أسباب أخرى تيخصنا هاديك نضربوا عليها بقوة 

لي كيان ال  ة،هناك من يزود هاد الباع ،هناك من حيرك من وراء
 واشتغلنك  راهملف يعين فهذا كله  ةيعين كيستعمل هاد الباع

 .شاء اهلل عليه اآلن وعما قريب سنعطيكم النتائج ان
 :السيدة رئيسة الجلسة

تعقيب ألحد النواب عن فريق ، شكرا السيد الوزير
 .العدالة والتنمية
 :محمد أدعمار النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد الوزير،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
احن أمام ظاهرة استثنائية للباعة اجلائلني  السيد الوزير،

حسب الدراسة الرمسية لوزارة  3333انتقلنا من  ثحي
 ،ألف اىل حاليا مليون ونصف بائع متجول 309الداخلية من 

قانون  ،باإلضافة للقوانني اللي كتهضروا عليها السيد الوزير
كينص على رجال   31.39والقانون التعديلي  19.33

السلطة هم املسؤولني على تنظيم ومراقبة أنشطة الباعة 
يف حني أن رؤساء اجلماعات الدور دياهلم يقتصر  ،املتجولني

وحنا أمام هاد الظاهرة ضروري ما يكون  ،على الرتخيص فقط
ب هاد ستوعيكن لو ميالتفكري يف قانون جديد مندمج اللي 

 0وباستعجال نظرا ل  ،اجليش اهلائل ديال الباعة املتجولني
كنتعطلوا يف  ما قد المسألة األولى :األمور االستعجاليةد
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   فني  ،املعاجلة ديال هاد امللف كنعطيو لو الشرعية باألقدمية
عترب ديك يما كان شي بائع جائل داخل اجلماعات ديالنا ك

  .البالصة احملل ديالو
السلع املتداولة بني الباعة املتجولني  الثاني اإلشكال

هي عموما سلع غري مصنفة وبالتايل املصدر دياهلا عموما  
كايكون جمهول وكتشكل خطر على املستهلك سواء من 

ملعنوية أو الصحية كذلك اذا تعلق األمر باملواد االناحية املالية و 
 . الغذائية وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد ، لنائبشكرا السيد ا

 .على التعقيب يف بعض الثواين
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
ن هاد الدراسة تيخصها تكون مشولية أأنا متفق 

الط ألن أنا كنعتابر غوتشاف با  ما نطيحوشاي يف نفس األ
السلطة اإلدارية يعين أن الغلطة ديال توزيع املهام ديال اسناد 

اللي بغيت  أنا ولكن اللي هو مهم ،طرف واجلماعة طرف آخر
عليه جبميع  وانقول يف هاد الباب هذا فعال خاصنا خندم

أما األرقام أنا فعال أهنئكم ألن هاد الرقم بعدا  ،اجلوانب ديالو
 .هنائيا ألف 333ذوا من مليون وما استاطعتشي ناخ

 :السيدة رئيسة الجلسة
ننتقل اآلن اىل سؤال مربمج يف قطاع الداخلية ، شكرا

واملتعلق بوضعية أعوان السلطة من شيوخ ومقدمني للسيدات 
النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية فلتتفضل والسادة 

 .السيدة النائبة بطرح السؤال
  :خديجة أبالضيالسيدة النائبة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 الوزراء،السادة 

 السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب،

يقوم أعوان السلطة بني الفينة واألخرى  السيد الوزير،
بوقفات احتجاجية للتعبري عن مطالبهم واملتمثلة يف اخراج 

راتب أساسي ونظام خاص  قانون أساسي خاص هبم وضمان
للرتقية ميكنهم من احلصول على تقاعد الئق اكراما للخدمات 
اليت يقدموهنا لفائدة اإلدارة الرتابية على اعتبار أهنم ميثلون 
قطب الرحى ومصدر املعلومة اليت تشتغل عليها كل األجهزة 

 . للحفاظ على األمن والنظام العام
هي اإلجراءات  ألجل ذلك نسائلكم السيد الوزير ما

ن القيام هبا لرد االعتبار هلذه الفئة من أعوان و والتدابري اليت تنو 
 .وشكرا السيد الوزير؟ السلطة احملرومة من أبسط احلقوق 

 :السيدة رئيسة الجلسة
للسيد الوزير للجواب الكلمة  ،شكرا السيدة النائبة

 .على السؤال
 :السيد امحند العنصر وزير الداخلية

 شكرا السيدة الرئيسة،
 المحترمة،شكرا للسيدة النائبة 

املرة الثالثة اللي  ههذا فعال سؤال أعتقد أن هذ
جملس املستشارين،  جاوبت عليه يف هذه الدورة اما هنا اما يف

 ديالأوال با  نقول بأن هاد الفئة . له أمهيةفعال مهم ألن 
 32.333السلطة اللي كتشمل على تقريبا  ديال عواناأل

خصنا  شخص أن هلا خصوصية ليسوا موظفني، هاد شي
 هم يعين ما عمرنعرفوا بأن ما عمرهم كانوا موظفني وما عمر 

           الفكرة كانت أهنم غادي يتوظفوا هادو هنار ختلقوا 
كانت الوضعية دياهلم   بالطبع أنما ختلقوشاي أهنم يتوظفو، 

ضعيف ودارت كان التعويض اللي كانوا كيتقاضاوه  ذاك املادية 
ن ذلك التعويض اللي اآلن تيبلغ جمهودات حبيث أن مت الرفع م
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كاين كذلك   ،درهم 3233أو  3333و 3633ما بني 
يعين بعض األشياء اللي تدارت على اجلانب االجتماعي منها 

. منها كذلك واحد التأمني على الوفاة ،التأمني على الصحة
على أي حال كاين أمور اللي كتعمل فهاد اإلطار ولكن 

و أن هاد الفئات كتقول أنا ساسي اللي مطروح هاملشكل األ
أنا اآلن . خصين نتوظف أنا خصين قانون أساسي نتوظف

قناعيت وهذا هو اجلواب اللي عطيت فاملرات جبوج أو ثالثة 
كنا غنوظفو هاد الناس خصنا احيدو هاد ايال  اللي دزت أنه 

اإلطار راه يعين ما بقاو  األعوان ونزيدوهم نقولو يعين عوض 
الداخلية هاد العام،  منصب يف 33.333 اخنلقو اللي غادي 

ن حنا اللي عندنا اآل. موظفني ا يعينويوليو  33.333خنلقوا 
كانت   يالا ،هي الدراسة والتفكري يف املهام ديال هاد الفئةو 

املهام اللي تنشأو من أجلها هي نفس املهام جيب أن جند 
صيغة أخرى غري التوظيف، أما يعين التوظيف دياهلم فمعىن 

احيدوه ونقولو بأن  le corps va être supprimé غادي
يخص وزارة الداخلية تستوعب تعوض الوظيفة العمومية راه 

     البوليس،  اللي غيمشيو يكونو اما يف 32.333واحد 
    أما األعوان . املناطق األخرى ونفضيو من هاد الشي اما يف

هلم فتحسني الوضعية  اما ختلقوشاي للتوظيف وخصنا نفكرو 
 .ليس التوظيف وشكرالكن و 

 :الجلسةالسيدة رئيسة 
التعقيب ألحد النواب عن فريق  ،شكرا السيد الوزير

 .العدالة والتنمية
 :عزيز الكرماطالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

اللي  الداخلية عندها حمامني كانت وزارة  يالأعتقد ا
يدافعوا على املسؤولني دياهلا ويدافعوا على احلقوق دياهلم 

والسمعة دياهلم، هاد الفئة ديال األعوان املستضعفني ما كاينش 
اىل حدود اآلن شي جهة اللي كتكلم على احلقوق دياهلم، 

حنا يف فريق العدالة والتنمية ارتأينا طرح هذا السؤال اوبالتايل 
الساحة  نتفق على احلضور دياهلم يفاللي ممكن قد خنتلف أو 

اليومية للمواطن وا  باقي عندو جدوى؟ قد نتفق أو خنتلف 
حول املهام املوكولة اليهم بالشكل اللي هم كيقوموا حيث 
جندهم يف مجيع املهمات الصعبة والسهلة واملتوسطة وما اىل 

على احنا مجيعا أوال أننا ما كنتكلمو   قولكن نتف ،ذلك
واللي هي قليلة ومعزولة اللي تغنات من هاد املهمة  واحد الفئة

مع الرؤساء  ؤاال بإيعاز أو بتواط ايوأكيد ما تغناتش ،دياهلا
فئة عريضة جدا  كونوا  كنتافقوا أنولكن  املباشرين دياهلم عاوتين 

  .اللي مهضومة احلقوق دياهلا
ن عون السلطة هو الوحيد أ نتم كتعرفوأالسيد الوزير 

ل ما كاينش أوال حمددات ومعايري واضحة اللي كيشتاغ
لمهمة ديالو لما كاينش حمددات واضحة  ،للتوظيف ديالو

نه جيب أن يوجد يف كل املسائل اليومية اللي كتهم أحبيث 
الدخول املدرسي  ،الصحة ،اإلرهاب ،االنتخابات ؛املواطن

املهام ديال اجلميع يف هناية املطاف جيد أن التعويض مقابل 
نه هاد الناس أاليوم الطبيعي هو  ،تعويض جد هزيل ديالو هو

 ايف اطار تنسيقية وطنية ألنه هاد اجلو هدا اللي كيعيشو  اانتظمو 
طالب باحلقوق ديالو أنه يلجميع لالنفس  ىعطأاملغرب واللي 
عندها  احكومة شعبية ألهن ةكاينهناك احلمد هلل  خصوصا أنه 

 ،رحية هاديقابلية با  تستاجب للمطالب ديال هاد الش
كون على األقل واحد النظام أساسي الذي يعتقد األصوب أ

حيفظ احلقوق دياهلم يف الوقت اللي كيديرو واحد املهمات 
هناية  يف الرحى يف االنتخابات اللي مها قطبمثال معينة 
البعض ل تلقاو واحد التعويضات اللي هي جد هزيلة بي املطاف

ولكن أعتقد خاص اتراعا هلاد الفئة هدي  ، امنهم ما كيتلقاه
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نتفق قومو باملهام دياهلم مادام يبالشكل اللي كيسر ليهم أنه 
 .شكرا .عندهم الدور اآلنمجيعا أهنم مادام 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب، شكرا

 :وزير الداخليةمحند العنصر االسيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

األوىل أن هاد الناس عندهم  ؛جوج ديال احلوايج
كتحامي أشياء أخرى  كما  داخل الوزارة  كذلك امي دياهلم  حم

الراتب دياهلم     ن طلع أكتحامي عليهم وهي اللي جعلت 
سنوات  33خالل أقل من % 033التعويض دياهلم ب أو 

ثانيا أن اذا كان هناك من  ،%033الوحيد اللي طلع ب 
بصفة غري قانونية راه  املهمة ديالو با  اتغىناستعمل هاد 

القضاء موجود وتندفعوهم للقضاء وحنا كذلك يف وزارة 
الداخلية نقدمهم للقضاء اضافة اىل الشكاوي األخرى وليس 
بإيعاز من السلطات وال من املسؤولني الكبار الذين دورهم هو 
محاية اجملتمع من الفساد ومن هاد الناس ومن ناس آخرين 

 .شكراو 
 :السيدة رئيسة الجلسة

ونشكركم على حسن مسامهتكم  ،شكرا للسيد الوزير
 ،توصلنا بطلب من السيد وزير الصحة ،معنا يف هذه اجللسة

فإنه يلتمس منا تقد م السؤال  ،نظرا اللتزامات حكومة طارئة
الشفوي الوحيد املربمج خالل هذه اجللسة مباشرة بعد قطاع 

ننتقل  ،ننا سنتفاعل اجيابا مع هذا الطلبإوبالتايل ف ،الداخلية
اذا اىل قطاع الصحة والسؤال متعلق حول الوضعية الصحية 
باألقاليم احملدثة للسيدات والسادة النواب عن فريق االستقاليل 

 .تفضل أحد النواب مشكورايفل ،للوحدة والتعادلية
 :عميري نميمو السيد النائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،

 الرحمن الرحيم،بسم اهلل 
 السيد الوزير،

 المحترمون، النوابالسادة و  السيدات
الستفادة من ا املبذولة لتعميم على الرغم من اجلهود

هنا إاخلدمات االستشفائية ببالدنا مبا فيها التغطية الصحية ف
تبقى جد حمدودة وغري كافية بالنظر للمعاناة اليت الزال يعيشها 

ساكنة األقاليم احملدثة لالستفادة العديد من املواطنني وخاصة 
من خدمات التطبيب والعالج كما هو الشأن بالنسبة إلقليمي 

ذين يفتقر اىل البنيات االستشفائية لتنغري واقليم زاكورة ال
مر الذي جيرب واألطر والتجهيزات الضرورية للتطبيب والعالج األ

ت غالبية الساكنة احملدودة الدخل اىل االنتقال وقطع مسافا
طويلة حبثا عن مراكز االستشفاء وما يتطلب ذلك من بذل 

     رق كاهل املرضى وهذا ؤ جلهود صحية ومصاريف اضافية ت
اىل التساؤل عن اإلجراءات  ،ما يدفعنا السيد الوزير

حية صاالستعجالية مث االستعجالية املتخذة للنهوض بالوضعية ال
مبا يف ذلك أقاليم وحتسينها وتقريب اخلدمات الطبية للمواطنني 

 .شكرا السيدة الرئيسةو  .مرة ثانية تنغري وزاكورة
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للجواب ، شكرا السيد النائب
 .تفضلوا السيد الوزير، على السؤال

 :وزير الصحةحسين الوردي السيد ال
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السادة النواب المحترمون،السيدات و 

يف البداية رمضان مبارك كر م أدخله اهلل مبوفور الصحة 
السيدات والسادة النواب احملرتمون وعلى   واهلناء علىوالسعادة 

 . كافة الشعب املغريب
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فيما خيص اقليم زاكورة اىل جانب األقاليم األخرى 
تزال تعيش  السواء اليت أنشئت حديثا أو منذ أمد بعيد طويل 

خصاصا فيما يتعلق باملواد البشرية ومبا يتعلق ببعض التجهيزات 
السيد اللي طرقيت ليها  فاملشكل اللي تتعيشو هاد اجلهة ،الطبية

  :ديال االختالالت 0النائب احملرتم كاين 
 هو االختالل اللي كيخص املنظومة  االختالل األول

د اجلهة وخاصة الصحية على الصعيد الوطين واللي تتهم ها
  ؛فيما خيص املوارد البشرية

 هو مهم جدا، هو البعد عن املرافق  االختالل الثاني
االستشفائية، فبني الناس اللي ساكنني فهاد اجلهة اللي بعاد 

أما الناس  ، %21كلم هي   6على مرفق صحي بني كلم و
كلم فما   33كلم اىل   6اللي بعاد على املركز الصحي من 

كاين بني   ريبيعين النصف الك ةي كثري فه، %30فوق فهم 
  د كلم؛ 33و 6

 ديال املرافق الصحية فهاد  9فهناك  النقطة الثالثة
اجلهة هي مغلقة، مسدودة منذ سنوات ألن ما كاينش املوارد 

 . البشرية وخص املوارد البشرية
ه أن العرض الصحي باإلقليم بي ركذ فاللي بغيت ن

مركز  32د املستوصفات،  1اآلن كاين شبكة عالجية فيها 
لوالدة، لديال املراكز صحية قروية مع دار  1صحي قروي،

مركزين صحيني حضريني ومركز صحي حضري مع دار 
أما املؤسسات الثمانية اللي مغلقة كما أشرت له  ،للوالدة

      فسيتم هذه السنة فتح مركزين من هاد الثمانية، غنحلو 
مركزين صحيني قرويني مها فزواطة والروحة،  3333 يف

، أما باقي حىت هو غادي احلوه ومستوصف والد عمر
اليت مت بناؤها بشراكة مع اجلمعيات ومن  2املستوصفات هي 

سنني فسيتم تشغيلها يف انتظار تعيني املوارد البشرية طرف احمل
ولكن يف انتظار ذلك قامت مندوبية وزارة الصحة  ،الالزمة

قافلة طبية متنقلة  33باإلقليم حبدود الساعة بتنظيم 
للجماعات اليت يصعب الولوج اليها للخدمات الصحية 

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

ألحد النواب عن الفريق  التعقيب ،شكرا السيد الوزير
 .تفضل السيد النائب ،االستقاليل

 :ميمون عميريالنائب السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد الوزير،
السيد الوزير، فعال هاد الشي اللي قليت كاين مشكل 

اىل مىت غادي  ،ولكن السيد الوزير احملرتم املوارد البشريةديال 
نقولو دائما هاد الشي؟ جيب السيد الوزير با  الوزارة تتدخل 
با  توفرو الصحة ألنه دائما تقريبا ثالث مرة هاد السؤال  

املوارد البشرية هاد كيتطرح دائما نفس املوارد البشرية ما كاين 
ما املستوصف وال كذا راه ماشي أالسيد الوزير، هي اللي مهمة 

لطبيب راه يداوي املرضى كاع فديورهم، من مهم غري جيب ا
 . املستشفى غري كاع

وكذلك السيد الوزير املستشفى اإلقليمي ديال زاكورة 
جيب عليكم با  هاد املستشفى خصكم تفعلوه السيد الوزير 

خدامش ما معىن هاد الفلوس  لو ماهو كمل ما املستشفى ها
السيد الوزير جيب  ،اللي مشاو فهاد املستشفى وتبىن وتسد
  .عليكم تفعيل هاد املستشفى خصو خيدم

كذلك السيد الوزير تقريبا واحد شهر هذا طرحنا لكم 
واحد السؤال وقلنا لكم على السكانري ألنه هناك أقاليم 
زاكورة، ورزازات، تنغري وكذلك طاطا كيستفدو من السكانري 

با شهر ونص السيد الوزير هاد السكانري تقري ،ورزارزات اللي يف
 واهادي راه خاسر كيجيو ملراكش رمبا حىت ديال مراكش كيقول

فكيفا  السيد الوزير واحد املريض ما عندو مسكني  ،خاسر
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 درهم با  يداوي با  جيي يدير السكانري يف 333غري لو او 
سكانري راه كنتو  ، السيد الوزير جيب عليكم با الدار البيضاء
 يف 3اه رمبا واعدتونا با  تعطيونا سكانري ور  32قلتو لنا كاينة 

السيد الوزير كنطالبو منكم با  تسربيو وتعجلو به  ،زاكورة
تنغري راه حيث كاينة كثافة سكانية  زاكورة وبغيناه يف بغيناه يف

 .شكرا السيدة الرئيسة. هناك السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .لى التعقيبالكلمة للسيد الوزير للرد ع ،شكرا السيد النائب
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

غري اللي  ،أنا متفق مع السيد النائب احملرتم ،شكرا
لولوج للعالجات يف االتدرج أوال  انأكد عليهخصنا دائما تدميا 

           قلنا غادي جتي باقني احنا  32راه ما ميكنش جنيو 
 . باقي خصها تدخل  la commandeما شريناها  
ما داكرنا  ما تافقنا  فني غادي متشي باقي  ثانيا

هاد الشي كاين معايري دولية فني عاود ثاين نتافقوه، ألن 
كاين   ،خصها حتط ماشي حيث غادي غري نزربو احطوها

املصاحل هاد املصاحل اىل معايري دولية فوقا  ما كان الولوج 
 .شكرا .% 3,2ديال األشعة أقل من 

 :السيدة رئيسة الجلسة
نشكركم على حسن مسامهتكم  شكرا السيد الوزير،

دقائق ألداء صالة  33نقرتح عليكم رفع اجللسة ملدة و معنا 
 .الظهر

 :السيدة رئيسة الجلسة
  ،واب المحترموننالسيدات والسادة ال

الفالحة اجللسة وننتقل اىل قطاع  ذهنستأنف اذا ه
ملغرب باالصيد البحري بسؤال حول املخزون السمكي و 

تفضل يفل ،للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية
 .أحد واضعي السؤال مشكورا

 :جمال مسعوديالسيد النائب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 شكرا السيدة الرئيسة،
يعرف املخزون السمكي باملغرب وزير، الالسيد 

استنزافا كبريا يهدد ثروته السمكية يف ظل غياب مراقبة كاملة 
وزجر كل املخالفني الذي ال حيرتمون املعايري اجلاري هبا العمل 

هي  ما ،لذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،لية الصيدعميف 
 ؟فاإلجراءات املستعجلة اليت ستقومون هبا إليقاف هذا النزي

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .وزيرالجواب السيد ، شكرا السيد النائب
 :والصيد البحري وزير الفالحةعزيز أخنوش السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

كيتعتابر احلفاظ على املخزون السمكي أحد أهم 
واحد العدد بوجبنا  "أليوتيس"األهداف ديال املخطط ديال 

ديال املشاريع نذكر منها احداث نظام ديال التموقع واملراقبة 
يث حب VMSاملستمرة لسفن الصيد عرب األقمار االصطناعية 

سفينة هي جمهزة وغادي تكون  3333أن اليوم السفن 
من  على يعينوهاد الور  تقام  ،هنا ألخر السنةمن  3333

  .لدرهممليون ديال ا 333أموال الدولة 
 جينا كذلك باملنع ديال استعمال الشباك العائمة اجملارفة

 filet maillant dérivant  اللي مها واحد الشبابيك
اللي كيجبدو واحد العدد ديال األصناف ديال احلوت واللي 

 326وقمنا تقريبا بواحد املشروع ديال  يعين الصيد روامدكي
سفينة اللي  363مليون ديال الدرهم للتعويض با  تكون 

غادي خترج هنائيا من الصيد والبقية  300استافدات فيها 
كاين كذلك   ، دياهلا les engins de pêcheغادي تبدل 
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حداث ديال النظام اإليث قمنا بواحد حبسار املالتتبع ديال 
ديال التصريح اآليل للصيد الغري املصرح به والغري القانوين با  

كون واحد التتبع من الباخرة اىل مكان البيع عن طريق ي
  .اإلعالميات وهذا شيء جد اجيايب

 اتوذلك قمنا بإعداد ديال املخططات ديال هتيئ
 كيعطيو فني تصيد  ،لكوطااملصايد وهاد املخططات كيعطيو 

وامتا  تصيد والراحة البيولوجية امتا  تكون وكيقننو هاد 
النوع ديال الصيد وهادشي مس األخطبوط عندنا خمطط ديال 

عندنا  ،عندنا املخطط ديال التونة ،املصيدة ديال األخطبوط
عندنا املخطط ديال  ،كروفيت واملرينةلاملخطط ديال 

l’espadon  الطحالب اللي ديال عندنا املخطط ديال التهيئة
وهاد املخططات كلها غادي  les algues marinesهو 

نرجع ليها من بعد اعطات نتائج اللي هي اجيابية بالنسبة 
 .للموارد السمكية 

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة ألحد النواب عن فريق ، شكرا السيد الوزير

 .لتعقيبلالعدالة والتنمية 
 :عبد اهلل أكفاسالسيد النائب 

 ،السيدة الرئيسة شكرا
 الرحمن الرحيم، م اهللبس

 السيد الوزير المحترم،
اجملهودات املبذولة وامللموسة اليت طرأت  نثمن عاليا

ن البطء يطرح اشكاال أاال  ،على املخزون السمكي بالوطن
اىل  03ي جمال الصيد ألنجاعة اإلجراءات رغم أنه ميثل 

والرتاجع احلاصل يف اإلنتاج  ،من النشاط االقتصادي% 33
% 12اجلبهة على مستوى البحر األبيض املتوسط البالغ  يناءمب

واألرقام الشبه قارة باحمليط األطلسي على حساب اصطياد 
والصغرية والرفع من زمن الراحة البيولوجية  ةم احملرماحجاأل

لذا جيب أن  ،كلها مؤشرات على التدهور  اوتراجع نسبة الكوط
  :تايلالاربة مشولية تتجلى كنعتمد مق
 القرارات اجلريئة  ذجيب اختا ،سياسيا السيد الوزير

  ؛و انتظاريةأون تردد دوالسريعة 
  اقتصاديا دعم واعادة هيكلة املكتب الوطين للصيد

حىت يساير متطلبات الوضعية وتوفري اإلمكانيات 
 ؛اللوجيستيكية لألداء اجليد واجلودة املطلوبة

  االهتمام بالبحار وباملهين وتوعيته مبا له وما اجتماعيا
ومبا أن  .ه عرب الصيد املعقلن اخلاضع ملعايري حمددة وناجعةيعل

قطاع الصيد يعترب رافدا مهما الستقطاب اليد العاملة واألطر 
جيب اذكاء الروح الوطنية، أقول جيب اذكاء الروح الوطنية 

 . دراسيةاجتاه القطاع جبميع الوسائل اإلعالمية وال
فبجميع  ،أما فيما خيص احلكامة اجليدة اجتاه القطاع

الوسائل فال مناص من اإلسراع بتطبيق خمطط حتفيزي وقرارات 
زجرية تغري من عقلية العاملني يف الصيد البحري وجتعله يساير 

والبد من املراجعة الشمولية لتكون مكانة  ،الظرفية احلالية
وتنفيذ احللول املقرتحة السيد  اجلهوية ودورها فعاال يف تسطري

 .الوزير وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب ،شكرا السيد النائب
 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري

اإلجراءات اللي قامت هبا احلكومة واللي كتستهدف 
الصيد املستدام عطات أنه احافظوا على التوازنات البيئية وتكون 

  :نتائج اللي هي جد مهمة
الستة أشهر  البد نسجلو بأنه هاد السنة يف أوال
 %39ت اإلنتاج ديال الصيد ب اارتفع 3333األوىل من 

هاد السنة وهذا جاء خصيصا من السردين يعين السمك 
  ؛السطحي
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 يعين   الطحالب البحرية ديال خزون املارتفاع  ثانيا
les algues  ابتداء من اللي دخلنا هداك  %03ب         

le plan d’aménagement ديال تهيئة ديال الخطط امل
الطحالب كانت عندو نتائج جد اجيابية وطلع املخزون 

     طلعوا   les crevettes rosesكاين كذلك   ،%03ل
                اللي دخلنابالوزن كذلك  كميا ويف  %33ب 

le plan d’aménagement  شكراوهاد السنة. 
 :السيدة رئيسة الجلسة

وننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق  ،شكرا السيد الوزير
بدعم الفالح الصغري باملناطق الفالحية البعيدة والنائية 

 ،للسيدات والسادة النواب عن فريق التجمع الوطين لألحرار
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :وكاك عبداهللالنائب السيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السيدان الوزيران المحترمان،

 السادة النواب المحترمون،
 السيدات النائبات المحترمات،

رمضان مبارك كر م لكل من يف القاعة املوقرة وسالم 
 .اهلل عليكم مجيعا

كلما حتدثنا عن   ،السيد الوزير احملرتم، عواشر مربوكني
الفالحة استحضرنا خمطط املغرب األخضر، ولذلكم نثمن 

اء الليل وأطراف النهار آنعاليا جمهوداتكم ومواكبتكم وسهركم 
على اجناح هذا املشروع، عن الفالح الصغري أسائلكم ما موقع 
الفالح الصغري دعما يف املناطق النائية، الفالح الصغري يعاين 

جمهوداتكم ستفي هؤالء حقوقهم،  ولكنين متأكد من أن
شعريا، ماءا، متتال الفالح الصغري حيتاج اىل دعم متوازن 

به فما  تتشجيعا ألنه أحب األرض وأحبته وتشبث هبا وتشبث
 .شكرا ؟هي خارطة الطريق السيد الوزير احملرتم

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا السيد النائب

 .عن السؤال
 :السيد عزيز أخنوش  وزير الفالحة والصيد البحري

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أوال أود التذكري أن احلكومة وضعت واحد الربنامج 
للتخفيف من آثار ندرة التساقطات املطرية على الغطاء النبايت 

مليون ديال الدرهم  203الربنامج ديال مليار ووعملت واحد 
وخصصت هلاد املناطق اجلنوبية اللي هي من واد أم الربيع اىل 

ألف قنطار من األعالف  630مليون و 3اجلنوب ما يفوق 
. من الكميات املرصودة هلذا الربنامج %23أي ما ميثل حوايل 

رارا وفهاد اإلطار ال بد اإلشارة أن أمثان العلف عرفت استق
 0,33ديال  ملحوظ حيث بلغ مثن الشعري الوطين اجلودة

 توكذلك على مستوى التأمني ألفالحي جا ،لكيلولهم در 
ت تقريبا ميع الرتاب الوطين وتعمالجبالو يبا  توسع الرقعة د

ال يال الثمن ديد % 13هي تقريبا اللي واحد اإلعانة 
l’assurance درهم للهكتار  36هو اآلن  ليالال اهلكتار يد

  .عين الفالح الصغريي ليال
كما أنه خيص الفالحة التضامنية البد من ذكروا بأنه 

اللي  األخضر وهذا السنة كذلك املغرب خمطط  ةقالمند انط
املخطط أعطت تقريبا واحد العدد هاذ ال يدكتهم التسريع 

ان شاء اهلل  3333يف  هاكملنا  اللي ايالال املشاريع يد
 393غادي متس تقريبا ي لالمشروع و  032 لوصلنا  نوانكو غ

من الزراعات البديلة يعين مها غادي يستافدوا ي لالألف فالح 



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

26 

زراعة اهلم من زراعة ضعيفة اىل يادي حيولوا الزراعات دي غلالو 
  .ذات قيمة مضاعفة وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
فريق الكلمة ألحد النواب عن ، شكرا للسيد الوزير

  .لرد عن التعقيبل التجمع الوطين لألحرار
 :حماد آيت بهاالنائب السيد 

  ،شكرا السيد الوزير
دات املبذولة و اجمله، نثمن عاليا يف احلقيقة السيد الوزير

دات و ولكن السيد الوزير رغم اجمله ،وامللموسة على أرض الواقع
احلقيقة البد في فيف اطار الفالحة التضامنية  ان هبو اليت تقوم

  .من املشاكل
فيما خيص السيد الوزير يف اطار خمطط املغرب 

عندهم أقل  ليالالفالح الصغار ديال األخضر هناك مشكل 
كيعانيوا من الدعم خاصة حفر اآلبار  ليالهكتارات  2من 

تخدموا السيد الوزير كاملعيار با    ذاكاهلا يوالتجهيز د
بعض املناطق يف ذلك ك  ،مكيستفدوشي منه الفالحة الصغار

ا عناية السيد الوزير للدعم و طيعناكم تيفيهم الشمس بغ ليال
 تنغري ال زاكورة وورززاتيال الطاقة الشمسية يف املناطق ديد
بغيناكم ملا ا ةكذلك اشكالي  ،فيهم الشمس بزاف ليالطا اط

الفالحة الصغار يف اطار صندوق التنمية على هاذ  هتضروا
كتشرفوا عليه السيد الوزير با  تعطى عناية كبرية  ليالالقروية 

ي  لدات الو اجمله ايمكنكروشاللي يف احلقيقة د كبري و وجمه
  .هذد القضية هاناكم تزيدوا يف هيقوموا هباو ولكن مازال بغتك

 هغادي نبلغكم بأن ،السيد الوزير فعالفيما خيص األ
          هذا مازال ناىل حدود يومراه ا ةأجنر  الفحصاإلقليم 

وبغيناكم الدعم الفالحة  ،ال الشعرييكيلو دبتوصلو  ما 
  .فيما خيص تثمني املنتوج ديال الواحاتالصغار 

 ،لفالحياال القرض يواشكالية أخرى السيد الوزير د
لفالحي ايعانيوا من اشكالية القرض ته الفالحة الصغار ار 

 33.333درهم وال  33.333شي سلفوا تبغاو ي ايالخاصة 
واجبات التسجيل  فيهم منكانت الدولة كتعي  لالرهم د
فيما خيص  ،اليوم تفرض عليهم قانون أخر ،احملكمة واحملافظةو 

لمحامي وال العدول وكيخلصوا لميشيوا خصهم الرهن العقاري 
 .خذوا وشكرااي من ذاك الشي اللي غادي

 :السيدة رئيسة الجلسة
للرد على ، الكلمة للسيد الوزير شكرا السيد النائب

  .التعقيب
 :السيد عزيز أخنوش  وزير الفالحة والصيد البحري

ال زاكورة يأنتم من اقليم دشكرا السيد النائب، 
واللي د اإلقليم اعملتها احلكومة يف هاللي الربامج  يعينوكتعرفوا 

ألنه كاين كتمس يعين الفالح الصغري  ليالهي برامج مهمة و 
les barrages de déviation  ال يد اتصالحاإلتعملوا

ال املشاريع يعين يف النخل يتعملوا واحد العدد د ،اراتطاخل
جيابية اهي  ليالاستثمارات  ما هي االد االستثمارات افكل ه
ال و ألفالحي عملت جمهود كبري اأكد بأنه القرض ن اوالبد م

لي الهي كانت قدمية  ليالواحد العدد الديون  مسحت يف
ملناطق هلاد السنة اوكذلك بالنسبة  ،لكيةجات يف الرسالة امل

يعين  ذخايعين ت ذخامغاديش ت أنه هي متضررة قررتي لال
حىت السنة املقبلة  هختليغادي اهلا يدي ديالكر ديال اخلالص 

د االنا هيالفالحة د مر هباكت ليالنظرا للظروف الغري العادية 
لي أنا الوكل هده اإلجراءات لصاحل الفالح الصغري و  ،السنة

ضر بالفالح يطبق جديد أنه ك ليالمتفق معك بأن القانون 
نقوموا ببعض لي وال بد يف اطار مشروع حكومي والالصغري 

اجبارية با  ديال جيابات وحلول هلذه اإلشكالية يعين ابوا يجن
  .النوتري دندوزوا عن
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 :السيدة رئيسة الجلسة
حول وننتقل اىل السؤال املوايل ، شكرا السيد الوزير

استهالك الدجاج املخصص إلنتاج البيض للسيدات والسادة 
 يضعافليتفضل أحد و  ،النواب عن فريق االحتاد الدستوري

 .ال مشكوراؤ الس
  :النائب السيد فيصل الزرهوني

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السادة النواب

  ،السيدات النائبات
  ،السيد الوزير

ناكم تنوروا لينا الرأي العام على يبغالسيد الوزير، 
السيد الوزير حنا سؤالنا  .ةالبياضالدجاجة  croiséالدجاج 

البياضة اللي كدير croisée ة على الدجاج ىاليوم كيتجل
بغينا نعرفوا اخلطورة دياهلا وا  فيها شي خطورة با   ،البيض

 .وشكرا السيد الوزير .تنوروا لنا الرأي العام
 : الجلسةالسيدة رئيسة 

الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا السيد النائب
 .عن السؤال

 :السيد عزيز أخنوش  وزير الفالحة والصيد البحري
  ،المحترمةالرئيسة شكرا السيدة 
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
   39.31هو القوانني املعمول هبا حاليا هو القانون 

ي وكتعرفوا محلوم دجاج احملاضن من اإلستهالك األدال تستثين 
نه املصاحل البيطرية التابعة للمكتب الوطين للسالمة الصحية أب

يتبع مجيع هاد اإلستهالك ديال هاد مسيتو كاملنتجات الغذائية  
ويف هناية سلسلة  ،األدوية امللوثات البيئيةد مبا فيه البقايا 

هاد  ،واإلشهاد الصحياإلنتاج مراقبة حلوم هاد الدواجن 

من الكميات  %0اللحوم ديال الدجاج األبيض مكتعدا  
 263ألف طن من أصل  33يعين اإلمجالية املستهلكة يعين 

 .ألف طن وال تشكل أي خطر على صحة املستهلكني
 : السيدة رئيسة الجلسة

تعقيب ألحد النواب عن فريق  ،شكرا للسيد الوزير
 .اإلحتاد الدستوري

  :السيد فيصل الزرهونيالنائب 
ولكن السيد الوزير  ،شكرا السيد الوزير على اإلجابة

حنا بغينا نعرفوا عال  الدول املتقدمة هاد الدجاجة كطحنها 
حنا يف اكنستعملوها   فوكتحرقها، عال  مكتستعملها  كي

ن هداك األكل دياهلا اللي هو هلذا السيد الوزير أل؟ املغرب
تعطي البيض هو اللي  تبقى   با ىخطري جدا اللي كيتعط
 يفحنا كاين دراسات اوالسيد الوزير  ،كيؤثر على اللحم دياهلا

هذا راه مشكل وراه احلكومة  ،أوروبا وبغيناكم السيد الوزير
كان عليه   اليغتحمل املسؤولية ديال هاد الشيء اللي كنقولوا ا

ن خاص يقولوا للرأي العام با  هاد املشكل ألشي خطورة 
 .الوزير دبصحة املواطن وشكرا السيميضر  

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب ،شكرا السيد النائب

 :السيد عزيز أخنوش  وزير الفالحة والصيد البحري
هو ماشي مشكل ديال الصحة ديال املواطنني 
ممطروحش اللي كاين أنه القيمة الغذائية كتكون قل من اللحوم 

ال الدواجن األخرى الشيء اللي كيدفع بعض الدول اىل دي
توجيه هاد النوع من اللحوم اىل استعماالت صناعية غذائية  

               املرق هادوك املكعبات ديالفكيستعملوه مثال 
les bouillant cubes  واللي كتستعمل بدورها يف

              اذن هاد يعين كيستعمل يف ، اإلستهالك البشري
la transformation  ستهلك تيعين الصناعية ولكن راه كي
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ولكن فيه  ،بشريا ومافيهش اشكال ديال السالمة الصحية
كتكون   la valeur nutritiveاشكال ديال القيمة الغذائية 

وهاد الشيء خاص يعرفوه الخر ناقصة بالنسبة للدجاج 
هوا اإلستهالكات املستهلكني بصفة عامة با  يعرفوا فني يوج

 .دياهلم وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

وننتقل اىل السؤال املوايل حول أراضي  ،شكرا السيد الوزير     
اإلصالح الزراعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية فليتفضل السيد النائب احملرتم
 :فارس عبد اهلل أبو النائب السيد

  ،شكرا السيدة الرئيسة المحترمة
  ،السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
الوضعية اللي كتوجد عليها أراضي  ،السيد الوزير

اإلصالح الزراعي أصبحت تشكل صعوبات يف وجه اإلستثمار 
الفالحي وتطوير اإلنتاج وحتديثه والرفع من مستوى مردوديته، 
فهال فكرت احلكومة يف اعادة النظر يف هذه الوضعية مبا 

وما هي التدابري املتخذة  ،ينسجم مع خمطط املغرب األخضر
 .وشكرا ؟لذلك

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

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
الدولة يف اطار اإلصالح الزراعي قامت بتوزيع 

ألف من صغار الفالحني  33هكتار تقريبا لفائدة  0033
 ،اقليم 00تعاونية منتشرة على  613منخرطني يف واحد 
نه هاد األراضي أبا  هاد اهلدف  ىوتعطات النظام تعط

كتارات اللي د اهل 2متشتتش با  تبقى جمموعة، كاين 

 33خاصها تكون تعطات على األقل يف املناطق السقوية، 
كتار يف   33هكتارات اللي تبقى جمموعة يف املناطق البورية و

لو أنه وهاد التوزيع جنز اهلدف ديا، املناطق اللي هي شبه جافة
الناس من بعد متلك ولكن ملي تتملك الناس األراضي هاد 

واىل جينا  ،األراضي ما خصها  تفتت وما خصها  تشتت
م لالستفادة ديال ياحلصيلة فتعمالت عدة مراس انعملو 

اعدادات قرارات وزارية  ،%11من الفالحني  33.399
 ،%333مشرتكة كتعلق باالعرتاف مبجموع التعاونيات أي 

عقد للبيع من طرف الوزارات  31.333توقيع تقريبا و  ابرام
وكذلك منح  13 %أي ب  33.333الثالث من أصل 

طلب اللي  6613رفع اليد من أصل شهادة  6261
فاهلدف أنه هاد الناس . % 19توصالت به اإلدارة أي بنسبة 

اللي بدينا معاهم واللي جاو مشاكل من بعد  33.333هاد 
هذا، أهنم ميكن كاين املشاكل الورثة و ألنه كاين مشاكل ديال 

ي  دياهلم الفالحهاد األراضي ويباشروا العمل وياخذوا يتملكوا 
 .شاء اهلل املستقبل ان يف

 : السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة ألحد النواب عن الفريق  ،شكرا السيد الوزير

 .تفضل السيد النائب ،االستقاليل للتعقيب
 :فارس عبد اهلل أبو النائب السيد

السيد  ،شكرا للسيد الوزير على اإليضاحات ديالو
راضي اإلصالح الزراعي بسطها على أعضلة ديال املالوزير 

طاولة النقا  تتطلب وقتا طويال ولكن أنا غنمشي معاك 
مباشرة ملا مسيتوه تفتيت أو تقسيم األراضي،  ،السيد الوزير

على أن األراضي ديال اإلصالح  ،خصكم تعرفو السيد الوزير
الزراعي اللي توزعت على صغار الفالحني اآلن املستفيد اذا 

كتفرضو و توىف املستفيد راه بقات الفتنة وسط العائلة ديالو 
اللجن اإلقليمية كتفرض على أنه مستفيد يعوض مبستفيد آخر 
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. ويف ذلك ضرب لنظام اإلرث اللي جابتو الشريعة اإلسالمية
      33ين أن أسرة يرتك اهلالك دياهلا ما يزيد على فماذا يع

مبا فيهم القاصرين، مبا فيهم الزوجات املتعددات با   30 الو 
 32أو  33و واحد من بني ذغتفسر على أنه كيف أننا ناخ

راه ديال الناس با  نديرو االستفادة تكون فحقو،  36أو 
اه كيقولو واخا كاع يكون االتفاق األخالقي مع باقي عائلته ر 

قرصتك ودخلت للغار، هدي هي اللغة با  كيفهموا اللي 
أراضي  املنطقة ديال مسكورة يف وهذا مثال عندنا حنا يف

لذلك البد من  ،مسكورة اللي هي من األراضي املسرتجعة
اعادة النظر أو البحث عن صيغة ما تشتتش األرض فعال 

 .ب األولولكن حتفر حقوق ديال مجيع ورثة اهلالك هذا اجلان
اجلانب الثاين كاين شطر مت تفويتو بتفويتات مباشرة 
وكاين شطر مت التفويت ديالو وبقى مشاع للرعي مع جمموعة 

ات اللي بقات مشاعة للرعي هي حديال الفالحة، هاد املسا
عال   ،قامسينها مما مشاعا  للرعي أصال الناس راهراه 

رض مشاعة ألألنه ال يعقل با  نكون أنا كساب ا ؟قامسينها
القطيع، وواحد ما عندو   يالد 3333يل با  نستغل فيها 

لذلك اقتضى األمر  ،نعجة وحدة ونقولو أهنا مشاعة للرعي
على أن املستفيدين قسموها فيما بينهم لذلك ملا ال يديرو هلا 

 .نفس الطريقة اللي تدارت للجزء األول وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

والكلمة للسيد  ،السيد النائب انتهى الوقت شكرا
 .الوزير للرد على التعقيب

 :وزير الفالحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش
   آاإلرث فعال مطروحة واآلن  يالهو اإلشكالية د

اإلصالح يال ألن اهلدف األول ديال هاد الشي د ..كيوقع
          لناس ولكن هاد األراضي ا واالزراعي كذلك أنه منلك

خاصهوم ابقاو جمموعني با   وتقسميو  ااتفتتو  ما خصهومش

يكون ن واحد الوفاة وكيكو كملي  اذا  ،تكون واحد املردودية
ايال ميكن العائلة  كتتافق أنه يعين  ؟  كيوقعآن الورث اآل

 واكتافقوكطلعوا املشاكل،  املشاكل  واهنا فني كيوقعتتافق ألن 
اللي غادي تكون يف  مكوهنيعلى واحد السيد اللي غادي 

املكلية ديالو األرض واللي كايدير معاهم اتفاقية على 
هادي يعين نعتربها  ،االستغاللية عند النوتري با  كيبداو اوجدو

حلول ولكن حلول ظرفية ملواجهة املشاكل الصعبة اللي كاينة 
اد السؤال اللي هو مهم هبنه وأنكم جبتوا أاآلن ولكن البد من 

على أنظار احلكومة وال كذلك الربملان واحد  وانه نطرحأ
كن لينا مياملشروع ديال القانون با  احاولو نشوفو كيفا  

 واخنلقيعين نه أكن ميوكيفا   la procedureمن هاد  واخنفف
ديرو شركات والشركة هي يا وافرقتما ييعين شي الناس شي 
ة هي ديال الشركة والشرك capitalكن اتقسموا مها يف متاللي 

 ،سميتوفاإلخوان اللي  عندكونو يمسيتو واألسهم  ذاللي تاخ
ان  le cadreفهاد  اجيايب يعينغادي احاولو نديرو اجتهاد ف

 .شاء اهلل
 :السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل اىل السؤال املوايل حول ، و السيد الوزير اشكر  
احلالية وحماربة آثار اجلفاف  الفالحيةمقاربة احلكومة للوضعية 

تفضل يللسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي فل
 .حد واضعي السؤال مشكوراأ

 :عبد الرحمان كراطالسيد النائب 
 ،شكرا السيدة الرئيسة المحترمة

 السيد الوزير المحترم،
متيزت السنة الفالحية احلالية جبفاف أقل ما يقال عن 

وانعكاساته أهنا مؤثرة بشكل كبري على اجملال الفالحي آثاره 
طبيعية الم هذه الظاهرة املناخية اكيد أن احلكومة أمواأل ،بشقيه

ت تداعياهتا وتأثرياهتا ليس فقط بعد بداية ظهور نتائج شعر است
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ت برناجما ذا نفماملوسم الفالحي بل منذ فرباير املاضي حين
يف هاد السياق نود من سيادتكم  ،أوليا إلنقاذ واغاثة املاشية

مضامني الربنامج احلكومي املتعلق مبحاربة  نتسليط األضواء ع
آثار اجلفاف فيما يتعلق باجملال الفالحي عموما والسيما 
التدابري املتخذة بالنسبة إلنقاذ املاشية وتكثيف وتوسيع جمال 

ية االستفادة من األعالف ونقلها وجتهيز نقط املاء لتوريد املاش
ومتويل البذور بالنسبة للموسم الفالحي املقبل وأورا  الشغل 
بالعامل القروي والتأمني الفالحي كذلك واإلجراءات املتخذة 
بالنسبة للقرض الفالحي يف الشق املتعلق بتسديد القروض 

 .ووقف املتابعات خالل هذه السنة وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

د الوزير للجواب الكلمة للسي، شكرا للسيد النائب
 .على السؤال

 :وزير الفالحة والصيد البحريخنوش عزيز أالسيد 
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السياسة املتبعة ملواجهة هاد الكوارث الطبيعية فيها 
 :مقاربة اللي هي هيكلية ومقاربة اللي ظرفية ؛جوج مقاربات

املاء  ديال قتصادالاهليكلية كاين بعدا واحد الربنامج ديال ا
 3333ألف هكتار يف أفق  222اللي كيضم با  نوصلو ل 

خمطط املغرب األخضر اآلن هلاد ديال واللي وصلنا اآلن ابتداء 
 303تعمل غشاء اهلل  ان 3333السنة يف آخر السنة ديال 

 313 -393حد تقريبا لوالنكونو وصلنا غادي ألف هكتار و 
كاين التأمني الفالحي اللي هو شق مهم   ،ليااألف هكتار امج

زراعة  ديال تحويلاللتشجيع الفالحني على االستثمار وكاين 
جا هاد  ليفم ،احلبوب اىل أصناف مقاومة للجفاف

لسنة جات احلكومة مبشروع ااإلشكالية ديال ندرة املياه هاد 

يوليوز  30اىل غاية مليون ديال الدرهم  203ديال مليار و
لف هكتار ديال أ 133املليون و د 0متت تعبئة ديال  3333

يل األف قنطار حو  933األعالف استعملت منها مليون و
حنا اآلن بصدد اعداد برنامج تكميلي لتوزيع اف ،21%

 la période de soudureاألعالف املدعمة با  نديرو 
اللي هي املوسم ديال الصيف وكذلك البد نعلن بأنه احلمد هلل 

 ،رة بأنه كاين نتائج اللي هي جد مهمةايعين يف البذور املخت
واحد السنة اللي كان  ال عقلتو راه كنا مشيا يفيحنا ااف

مليون ولكن األمطار اللي جات  32غري ميكن كون فيها غاي
 23األخرية اعطات  مليون والنتائج 39ديال أبريل وصلنا ل 

 هاد شاء اهلل غادي جنيبو ان مليون قنطار 23، ومليون قنطار
لف قنطار أ 333السنة غادي ندخلو البذور املختارة مبليون و

بالنسبة للبالد بالنسبة  c’est un recordوهذا يعين زعما 
مليون با  نديروا  23مليون وال  23لسنة متوسطة ديال 

لو ديال البالد اللي وصلنا ليه أكثر يف التاريخ ك 333مليون و
نه رغم الظروف ألن أيل  يظهركف ،ألف قنطار 123هو 

البذور املختارة راهي مطلوبة وتيبغيوها الناس وخاصهم با  
 يدخلوا للموسم وخاصنا نشجعوهم للموسم املقبل فهي ان

 .شاء اهلل غادي تكون موجودة
 : السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة ألحد النواب عن الفريق  ،شكرا السيد الوزير
 .احلركي للتعقيب
 :عبد الحق الشفيقالنائب السيد 

الدستور اجلديد كارثة اجلفاف  يف ظل ،السيد الوزير
حتملها احلكومة ميتحملها  ميتحملش  هاهي كارثة خاص

اك الفالح الضعيف، الفالح اليوم السيد ذاإلكراهات دياهلا 
العامل األول عامل الطبيعة والعامل املني عالوزير كيتنافس مع 

  .الثاين عامل ديال السوق
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العامل ديال الطبيعة أن الفالح كيتحمل اجلفاف 
 ،ناطق عندنا يف املغرب غنيةد امل 3كنعرفوا   ،ديالو لوحده

 ؛الرتبة دياهلاصوبة ماشي غنية باألفراد دياهلا وامنا غنية خب
اليوم أنه املناطق اللي وقع فيهم  ،الشاوية ودكالة وسوس والغرب

السيد الوزير   أنه اليوم ،اجلفاف السيد الوزير خمداتش العناية
هم مستثنيتو  الفالح ادر  3زيادة يف احملروقات كنشوفوا 

الزيادة ديال أما يف اجلفاف د نا غري يف اجلفاف الكارثة ثستا
  ؛السيد الوزيرا تستثنا  احملروقات م

ينا  السيد الوزير محاية امركية مكبالنسبة للحماية اجل
الصغري كيتنافس مع الفالح  داكصبح الفالح أاليوم  ،مجركية

نه السيد الوزير اليوم الفالح ال احلكومات أ ،الكبري يف أوروبا
نه الفالح أ ،السابقة وال هاد احلكومة ديال اآلن السيد الوزير

املدى  معطيتوهش العناية الكاملة وموضعتو  اسرتاتيجية على
ة احلكومة هو ذالبعيد واملدى املتوسط، اإلسرتاتيجية اللي واخ

اإلستهالك ديالو بثمن مالئم ولكن يف   ذاملستهلك خاصو ياخ
نفس الوقت مراعيتو  الوضعية ديال الفالح وشكرا السيد 

 .الوزير
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .التعقيب للسيد الوزير لىالرد ع ،شكرا السيد النائب
 :خنوش وزير الفالحة والصيد البحريعزيز أالسيد 

على أي هدي األفكار ديالك ولكن احرتمها وال 
كاين   ،أقتسم معك هاد الرؤية ألنه كاين رؤية واضحة

   كاين عمل ميداين، كاين دعم فني   ،كاين عمل  ،تيجيةااسرت 
شكل ديال قصب املاللي وقع مما كانت شي اشكالية السكر 

يت الكلمة وقلت ذس والغرب وجيت هلنا وخالسكر يف اللوكو 
بأنه الناس ديال السكر ميكن ليكم تكملوا يف السكر ديالكم 

مليون ديال الدرهم زدناها واعطيناها  60حنا غادي نكونوا ا
 .حنا دائما مع الفالح الصغري، اذن اليهم

 : السيدة رئيسة الجلسة
وننتقل اىل السؤال املوايل حول  ،شكرا السيد الوزير

اغالق شركة أمنيون للصيد بطانطان للسيدات والسادة النواب 
فليتفضل  ،احملرتمني على الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 .أحد واضعي السؤال مشكورا
 :بولون السالكالنائب السيد 

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،النواب المحترمينخواتي وإخواني أ
 يشكل قطاع الصيد البحري ببالدنا دعامة أساسية

قتصاد الوطين بالنظر ملا يوفره من املوارد اهلامة خلزينة الدولة لال
باعتباره مصدر رزق للعديد من العائالت ومسامهته يف األمن 

شركة  مجئ عامل مؤخرا بإعالفو يف هذا السياق  ،الغذائي
أبواهبا مبدينة طانطان دون سابق أومنيون باملغرب إلغالق 

من عائالت  3333انذار، األمر الذي أدى اىل تشريد 
البحارة باملدينة، ما هي األسباب الكامنة وراء هذا قرار 

 ةوما هي التدابري املتخذة إلعادة عمل هذه الشرك ؟اإلغالق
خاصة واحن يف شهر  ،مبا يضمن احلقوق املكتسبة للعاملني

ليه الدخول املدرسي اضافة اىل احلاجيات رمضان املبارك وسي
وملاذا مل تقم احلكومة باختاذ التدابري  ؟البحارة تاليومية لعائال

الكفيلة بدعم هذه الشركة بدل اللجوء اىل اإلغالق الذي يبقى 
 .وشكرا ؟احلل األسهل

 : السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا السيد النائب

 .على السؤال
 

 :خنوش وزير الفالحة والصيد البحريعزيز أالسيد 
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احلكومة  ،عملاملأوال اىل امسحيت احلكومة مغلقاتش 
 ،ممنعاتش الولوج للبحر هلذه الشركة فهي مرخصة أن تصيد

املشاكل اللي عند الشركة هي مشاكل اللي كتخص التمويل 
واحد العدد ديال هذه ديال االستغاللية دياهلا واللي هي بدات 

    رت با  توقف ألن طضاخر شهر ماي آالسنوات يف هاد 
يب مشاكل جيتمويالت وهادشي فعال جا با  الما عندها  

 133وكاين تقريبا واحد  3333للعمال اللي فيها اللي مها 
قاطرة من القطر الكبرية اللي الفهذه  ،اللي هي كاينة يف األرض

للي حاولنا يف احلكومة املاضية هي موجودة يف مدينة طانطان وا
شكاليات هي اإلبعض اإلشكاليات ألنه  ابا  نلقاو 

اشكاليات ديال التمويل وداكشي اللي كيتطلب كيظهر يل بأنه 
الشركة أنه فكيظهر يل بأنه مع األسف  ،كون معقوليخاصو 

اللي كانت اللي هي  la maréeما خرجاتش با  تصيد فهاد 
سنني اللي  33اللي دازو فهاد  les maréesتعترب من أحسن 

حبال يعين زدناهم يف  le poulpeفات ديال املغرب ديال 
زدناهم يف األسابيع ديال الصيد ولكن ماكانش يف  ا،الكوط

ب جياملوعد ألهنم عندهم ظروفهم القاهرة الذي احرتم والذي 
ال أن جتلس ألنه هذا يعين كيشغل واحد اعلى احلكومة امج

العمال يف واحد املنطقة اللي هي حساسة واللي  العدد ديال
أنه أوال بفكيظهر يل  ،خاصها تكون عندها األمهية دياهلا

حنا مستعدين اي من عند صاحب املشروع و جيالربنامج خاصو 
اإلشكاليات ديالو ألنه هادوك العمال خمصهومش  ابا  نشوفو 

 .ضيعواي
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة ألحد النواب من الفريق ، شكرا السيد الوزير
 .االستقاليل للتعقيب على اجلواب

 
 :بولون السالكالسيد النائب 

ولكن السيد  ،شكرا السيد الوزير على اإليضاحات
ضروري الوزارة هاد الشركة راه خدامة  3333الوزير هادي 

باخرة ديال  23سنة هباد املهنة وهاد الشركة راه عندها  03
كن نقولو راه شركة ميأعايل البحار ماشي شي شركة اللي 

كتشتاغل هي  ثانيا الشركة كتصرح بأهنا هاد العام و  ،راه اتوقع
عليه السيد  اللي تكلميت le poulpeيف أعايل البحار وألن 

واحد املادة اللي هاد السنوات كلهم ناقص  ، هو أنهالوزير
وزيادة  ،بالنسبة للصيد وزيادة على الكلفة ديال األزمة العاملية

على الضيق على املسافة ديال الصيد اللي كانت يف السنوات 
من بعد هاد  ا،على طول السنة كيصيدو  وااللي قبل كان

كاين واحد   االسنوات األخرية تقلص والشركة كتصرح بأهن
اللي الوزارة مامشاتش معاها با   sardine.maاملشروع ديال 

خاصنا  ،السيد الوزير ،تعاون يف التكاليف واخلسارة اللي عندها
نشوفو هاد البحارة وا  عندكم شي حل جذري با  هاد 

  الوزارة عندها شي وا ؟شيو لشي شركات أخرىميالبحارة 
من السوق  ذهداك الدعم اللي تاخمسيتو حل با  دعم هاد 

هذا هو املناسبة ديالو با  تعاونو هاد  املشرتكة األوروبية
ألن هاد الشركة السيد الوزير   3333هاد الشركة الكبرية با  

ال يشركات الباقي ال من امليناء من امليناء والباقي% 13 ذكتاخ
 ،بصفة هنائية هاد امليناء خاصنا نسدوه سدات هاد الشركة

 ...زيادة على هاد امليناء مرصود ليه واحد العدد ديال األموال
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للرد على ، شكرا السيد النائب
 .التعقيب
 :وزير الفالحة والصيد البحريأخنوش  عزيز السيد

عندها واحد حنا مكنكرو  بأنه هاد الشركة هو ا
نطان اا دور فعال من الناحية ديال طهالقيمة مضافة بأنه عند
نه نساندو مجيع الشركات با  توقف أوحنا بدورنا كحكومة 
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ولكن هادي أزمة مالية ديال  ،ألماملعلى رجيلها وبا  تزيد 
لقضية ديال الصيد ديال لال جييت يشركة اللي ماشي ا

اللي كيصيد   كله  قطاعالاألخطبوط راه ماشي بوحدو راه 
األخطبوط واللي فعال عرف مشاكل سنوات ولكن األمور هي 
تتحسن نوعا ما بشوية بشوية احلمد هلل واللي كيظهر يل بأنه 

يب واحد جياال واحد رب العمل عندو اشكالية خاصو 
كون يديال الشركة ديالو و  le redressementاملشروع ديال 

مسيتو وأنا تكلمت لس مع جيلس مع احلكومة و جيموضوعي و 
هدي واحد جوج األسابيع با  غري  مع السيد وزير املالية

وا بعض القند امللف و اعاودوا نشوفوا كيفا  ميكن نفتحوا هن
اإلنسان جيي  شايهي قانونية ألنه ما ميكني لالاملسائل 

خصو يكون راه تعطى  شايكنا ميم ليالحاجة  ويطلب شي
ت اشدويال ت الويهود داجملواحد التوازن وخص كل واحد يدير 

مكاين ال  يتسدوا شركات خطبوط تصيد األك الليالشركة 
آخرين اللي ما عندهم عالقة مع األخطبوط فلذلك خص 

 .يكون واحد التوازن احنا كنشوفوا شنو كيوقع فهذيك املنطقة
 :السيدة رئيسة الجلسة

ىل السؤال املوايل وهو اوننتقل ، شكرا السيد الوزير
تعلق باملعايري املعتمدة يف تصنيف املناطق اليت ي و آينسؤال 

تأثرت باجلفاف للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 .السؤال يضعافليتفضل أحد و  ،األصالة واملعاصرة

  :النائب السيد رحو الهيلع
  ،السيدة الرئيسة

  ،السيد وزير الفالحة
ال ياهلا كانت نتائج دينتائج داله السنة ذالفالحة ه

والفالح دائما يف كل عام  ،ة بزافصقنااجلفاف بامتياز أي 
 ،اجلفافديال  l’assuranceعلى  la MAMDAأدي يت

ا  ذد العام هاال هحبعام جا اجلفاف شي  با  ايال ؟عال 

لفالحي أما االقرض واخا غري با  خيلصوا على األقل وا ايلق
دائما ديال البور ور ذرين ألن الباسرين خاسما خائمها د

  .ريناسخ
باعتبار اجلميع  ،ه السيد الوزيرذالسنة ه اديف ه
باعتبار  ،باعتبار اجلميع النتائج كانت هزيلة ،اجلفاف كان

إقليم باللجان التقنية احمللية أكدت أن اجلماعات خاصة 
فدوا اكان خصهم يست sinistréيعين اخلميسات بأهنم منكوبة 

ال اجلماعات يدد دعالمن بعد تبني بأن واحد  ،من الدعم
، نبغيوا من السيد الوزيراهلل وأعلم  ؟وا ظلما عال امنهم تقص

اجلواب غري معنديش ولكن أنا  عندكم أنت تعطينا اجلواب،
ينتظروا منكم السيد الوزير اللي تالفالحة  ، عنديعندي الطلب

 .وشكرادياهلم د املشاكل اد الظلم عليهم وحتل هابا  ترفع ه
 :الجلسةالسيدة رئيسة 

لجواب ل الكلمة للسيد الوزير، شكرا السيد النائب
  .على السؤال

 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري عزيز السيد
نتوج امللفالحي ااملنتوج اد متعلقة هباللي وفق االتفاقية 

 :  راحلديال امل 3ين اال التأمني املتعدد املخاطر كيد
كتكون فيها اإلعالن الرمسي   المرحلة األولى

هي اللي   على أراضي نو حنا مكنعلاللجماعات املنكوبة 
على واحد اجلماعة منكوبة على أساس تقارير  ةمنكوبة فالحي

بت بأن املردودية ثقليمية للوزارات كمنجزة من طرف املصاحل اإل
كتقل املردودية   احلايل ديال اجلماعة خالل املوسم الفالحي

ن املتوسط احلسايب للمردودية على املدة م % 63دياهلا ب
 يكتكون هدت ليالوعاد م ،فاتت ليالسنني  33ديال 

األضرار ديال منكوبة كيجي با  كنديروا التقييم يعين اجلماعة 
با  تعمل  la MAMDAالفعلية وهنا كدخل  يةاملردود وأ

ليها ختلص الناس وكتعرفوا بأنه وصلنا  التقييم كيفا  ميكن
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من  جني ليهاد السنة وكاين حصيلة اف هكتار هأل 036ل
  .بعد وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
التعقيب ألحد النواب عن فريق ، شكرا السيد الوزير

  .األصالة واملعاصرة
 :النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي

  ،السيدة الرئيسة
  ،السيد الوزير

  ،السادة الوزراء
  ،السادة النواب

صحيح  هظاهر  ،قليت السيد الوزيري لالد الشي اه
ألنه وزارة الفالحة اىل اشعار  ، خطأ صرفباطنه خطألكن و 
لوا مرة أخرى و لفالحي ونقاخر هي الوزارة الوصية على القطاع آ

زالوا يعيشون يف البوادي وجلهم تضرر على أن نصف املغاربة ال
وقد شجعت اإلدارة  ،شح األمطارمن ه السنة كذلك ذه

د ابون كذلك الكثري من الفالحة با  يدخلوا هلوشجع املنتخ
شاركوا سامهوا و الزراعية و  صيلااالئتمان على احملديال النظام 

قول يخر السنة وزارة الفالحة كنقولوا كيف كآلكن ملا جاءت و 
بل  ،شركة التأمني ملفالحة أمايديها وخالت ات الساملثل 

جلان من شركات  او ءتأمني املغربية بل جاالأكثر من شركة 
تأمني أجنبية وعندنا احلجج واألدلة يف كثري من األقاليم 

يف اقليم و يف اخلميسات كما قال السيد النائب احملرتم  ؛املغربية
 ،سراغنة ويف أقاليم كبرية جبنوب املغرباليف اقليم  ،رحامنةال

كمت مبا شاءت فنفس املنطقة فإذا ا وهذه اللجان كل هي ح
كان املناطق جنوب املغرب منكوبة فال ميكن كان اجلفاف واذا  

 .أن تنكب هاد اجلماعة وتفلت مجاعة أخرى
 

 : السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للرد على  ،شكرا السيد النائب
 .التعقيب
 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري عزيز السيد

نعطي بعض املعلومات عن احلصيلة با  تعرفوا بأنه 
 206علنا على اأوال  ؛راه تعمل بصفة معقولة وعمليةالعمل 

من جمموع  % 21مجاعة قروية اللي هي منكوبة باجلفاف أي 
اجلماعات املؤمنة وكيبني اجلدول وكيبلغ الفالحني املنكوبني 

من جمموع الفالحني املؤمنني  % 63ألف فالح مما ميثل  31
 % 60تار ما يعادل كه 3333وبلغات املساحة املنكوبة 
راه كاين املنكوبني وكاين  ة،مجالياإلمن جمموع املساحة املؤمنة 

دياهلم وداروا  l’évaluationناس اللي خرجوا وخرجوا وداروا 
 يالالتقييم دياهلم وداروا هذا وجابوا النتائج دياهلم ولكن ا

امسحتوا أنا منني كتجيو يل للمناطق مثال ديال جهة الرباط 
اشوة مثال طرحت املردودية ما بني سال زمور زعري مجاعة لرب 

دابا مول  03كتار وبعض الضيعات وصالت ل   39و 33
أنا عطيين راه  تيجي تيقلك حىت وهذا 33مول  32

ميمكنشاي راه كاين قوانني ألن هادي دابا التأمني حنا راه  
           وكاين des réassureursكنبنيو املستقبل وكاين 

les assurances وكاين les privés، معطينامهش أنا  اليا
يف برشيد وعندي ضغط يف  ، عندي ضغطراه عندي ضغط

ا عليه ألنه لصاحل نه هاد املنتوج منحافظو أالرباط ولكن البد 
  غادي نشدوا واحد املسطرة ونبقاو نقولوا  يالا املغاربة كلهم

         ال هادي نزيدوها هنا وهادي نقصوها هنا ميمكنش،
l’assurances   كيخرجوا مجيع املصاحل تيقولوا ها هو التقييم

نه مشا ليه أل ديالو  l’évaluationديالو شحال عندو يف 
 ،الفلوس ديالو ذكانت عندو داك الشي يف العقدة ياخ  يالا
معندو  العقدة مياخدها  وخاصنا نتعاونوا مجيع با   يالا

هاد الشي غادي خيلينا با   هننوقفوا على هاد الشيء أل
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  يالخرى يف ميدان التأمني واال اأروا خنرجوا مواد ومنتوجات نقد
 .بقى تأمنيا كاين تدخل سياسي راه م

 : السيدة رئيسة الجلسة
ونشكركم على حسن مسامهتكم  ،شكرا السيد الوزير

ننتقل اىل قطاع  العدل واحلريات بسؤال حول ظاهرة  ،معنا
احملرتمني عن فريق فال للسيدات والسادة النواب طأليف ا االجتار

 .التجمع الوطين لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال
 :محمد حنين النائب السيد

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السيد الوزير المحترم

طفال واستغالهلم بطرق يف األ االجتارتعرف ظاهرة 
بية انتشارا مقلقا و ر و غري مشروعة خاصة يف اجتاه الدول األ

عن التدابري اليت تعتزم  ،لذلك نسائلكم السيد الوزير ،ومزعجا
احلكومة اختاذها ملعاجلة هذه الظاهرة وتوفري الضمانات الالزمة 

 .وشكرا ؟حلماية هذه الفئة من املواطنني
 : السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا السيد النائب
 .على السؤال

 :العدل والحريات وزيرمصطفى الرميد السيد 
أذكر  ،السيد النائب احملرتم شكرا لكم على سؤالكم

وعلى  ،ن سؤالكم يتعلق بظاهرة اإلجتار يف األطفال الرضعأب
الظاهرة املقلقة وعلى أساس مستوى ن األمر وصل اىل أاعتبار 

  .قتصاديستغالل اجلنسي واالهرة تنتهي باالن هذه الظاأ
 االجتارظاهرة  مسهاعتقد بأن يف املغرب شيئا أال  أوال

نعم هناك نظام الكفالة ميكن أن نتحدث  ،يف األطفال الرضع
ن نتحدث عن اإلشكاالت اليت يثريها وعن الواجب أفيه 

وبالطبع هنا أشري اىل أن املغرب له منظومة قانونية  ،اختاذه
ن حتمي األطفال وغري األطفال املغرب من أي اجتار كيفما كا

أنبه هنا اىل مقتضيات القانون اجلنائي خاصة منها  ،نوعه
ستغالل اجلنسي الفصول دمتم تتحدثون عن اال املتعلقة ما

نه اذا كان األمر أأنبه اىل  ،وما اليها 311-319-311
يشري أو يذهب اىل العمل القصري هناك مقتضيات الفصل 

م طويل اذا كان األمر يتعلق بالكفالة فلدينا فيها كال ،361.3
بل لدينا قرار اختذناه يف خالل هاد الشهر وميكن أن نتطرق 

 .اليه بعد تعقيبكم السيد النائب احملرتم
 : السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة ألحد النواب للتعقيب  ،شكرا السيد الوزير
 .تفضل السيد النائب

 :محمد حنين النائب السيد
لكن أذكر  ،شكرا السيد الوزير على هذه املعطيات

فقط على أنه طرحنا هذا السؤال يف شهر أبريل األخري خاصة 
بعدما روجت وسائل اإلعالم الوطنية والقناة اإلسبانية الثالثة 

اجتاه الدول األوروبية يف لف طفل وطفلة أ 32لتهجري حوايل 
ستغالل التبين، املخدرات، اال :وذلك ألغراض خمتلفة منها

وكنا نأمل يف فتح  ...البشرية وغري ذلكاجلنسي، بيع األعضاء 
حتقيق حول هذا املوضوع نظرا خلطورة الظاهرة وأبعادها 

لكن مع  ،جتماعية والنفسية والدينيةاإلنسانية واألمنية واال
  .األسف مل يتم هذا التحقيق يف الوقت املناسب

اتساع دائرة استغالل  ،يضاف اىل ذلك السيد الوزير
اء ظاهرة التسول فكلنا نصادف يوميا يف األطفال يف بالدنا سو 

 2سنوات و 3يف األسواق وغريها أطفال يف سن و الشارع العام 
سنوات يتسولون حتت محاية أشخاص كبار ولفائدهتم واألدهى 

 33أن يستعمل رضع يف هذه الظاهرة مقابل كراء ديال  ر  م  واألأ 
 درهم يف اليوم ويضاف اىل ذلك استغالل األطفال 03درهم و

يف اإلدمان على املخدرات والدعارة وغريها بطرق من الطرق 
اذن السيد الوزير احن أمام واقع ال يشرفنا  .الغري املشروعة
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وكلنا ال نرضى أن تتحول بالدنا اىل منتج للتسول  ،مجيعا
سائلنا مجيعا حول توفر احلكومة على يهاد الواقع ف ،والدعارة

لظاهرة ألن األمر ال يتعلق سياسة حقيقية ومندجمة حملاربة هذه ا
بوزارة العدل مبفردها وال يتعلق مبقاربة قانونية بل يتعلق مبقاربة 

واذا كانت هذه السياسة  ،مندجمة هتم خمتلف القطاعات الوزارية
ىل أفعال انتقال من اخلطاب موجودة فإن املغاربة ينتظرون اال

 .شكرا .ملموسة واحن يف حاجة ماسة اليوم
 : الجلسةالسيدة رئيسة 

للرد الوزير شكرا الكلمة للسيد  ،شكرا السيد النائب
 .على التعقيب

 :العدل والحريات وزيرمصطفى الرميد السيد 
أشري فقط اىل أن السؤال  ،شكرا السيد النائب احملرتم

يتعلق بظاهرة االجتار يف األطفال الرضع وبالطبع يف اجتاه بعض 
ما يتعلق ببعض املظاهر املخلة بالطفولة  ااذ ،بيةو الدول األور 

واليت تعترب اختالالت ينبغي وضع حد هلا ليس هو موضوع 
  :السؤال لذلك سوف أذهب رأسا ألجيبكم كالتايل

 63ألف أو  23فيما يتعلق باألطفال الذين ذكرت 
نه ينبغي أل ؟ن األمر يعين ميكن تأكيده ملاذاأألف ال أعتقد ب

املهاجرين من األطفال وهذا موضوع آخر وبني أن نفرق بني 
نظام الكفالة الذي يتعلق بالرضع ألن املوضوع هو الرضع، 
موضوع الرضع بالفعل وجدت أمامي ملفا شائكا ويتعلق بأسر 

بية تطلب كفالة أطفال رضع بالنسبة ايل وقراءيت للقانون و أور 
ن يقوم أن أكون حمقا يف ذلك ليس من حق أحد أرجو أو 

ع ضوافقة على كفالة أشخاص أجانب يقطنون باخلارج بر بامل
جل اجياد خمارج وأوضاع أنظام الكفالة موضوع من  ،مغاربة

مرحية ألطفال مهملني يتم كفالتهم من طرف اما مواطنني 
مغاربة أو أجانب مسلمني مقيمني وميكن هلم اذا كان هناك 

 ...جمال اىل

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكرا وننتقل اىل السؤال املوايل  ،شكرا السيد الوزير

حول االكتظاظ الذي تعرفه بعض املؤسسات السجنية 
تقدم الدميقراطي الللسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :كريم الزيادي  النائب السيد

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،النواب المحترمونالسيدات والسادة 
أتوجه اليكم اليوم هبذا السؤال املتعلق بظاهرة 

سجنية باملغرب وهو الواقع املر الذي الؤسسات باملكتظاظ ال ا
األخري الذي أعدته جلنة العدل والتشريع وحقوق  التقرير هنقل

اإلنسان بعد زيارة بعض أعضائها يف اطار مهمة استطالعية 
ومع كامل األسف السيد  ،لسجن عكاشة بالدار البيضاء

الذي تعرفه بقية املؤسسات  هفإن هذا الواقع هو ذات ،الوزير
السجنية يف البالد وتنتج عنه نتائج ميكن وصفها حقيقة بأهنا 
بئيسة عندما نتكلم عن التغذية واملراقبة الطبية والتكوين والرتفيه 

ن وهو ما يؤثر سلبا على مردودية ما يتم القيام هبا م ،والتأطري
وحيد قوما جل جعل املؤسسات السجنية فضاءا اصالحيا مأ

من اجملهود الرامي اىل اعادة ادماج السجناء يف النسيج 
       عليهم  هبا كوماحملعقوبة الجتماعي بعد اهنائهم مدة اال

  .أو حصوهلم على العفو
يتعلق بتصور احلكومة حول  ،وسؤالنا السيد الوزير

جل احلد من أوما هي احللول اليت تقرتحوهنا من  ،هذه الظاهرة
 .وشكرا ؟باملؤسسات السجنية االكتظاظظاهرة 

 
 : السيدة رئيسة الجلسة
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الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا للسيد النائب
 .السؤال على

 :العدل والحريات وزيرمصطفى الرميد السيد 
كتظاظ الذي تعرفه بالنسبة لال  ،السيد النائب احملرتم

  :السجون يعود اىل عدة أسباب
  أوهلا االستفحال النسيب لظاهرة اجلرمية اليت تعود

ألسباب متعددة منها ما هو اقتصادي واجتماعي وتربوي 
  ؛وغري ذلك
  اجلنائية مبا يضمن وجود بدائل عدم حتديث املنظومة

  ؛حتياطي وكذلك للعقوبات وما اليهاعتقال االلال
 عتقال السلطة التقديرية ملن له احلق يف اال اشكالية

سواء تعلق األمر بالنيابة أو بالنسبة لقضاء التحقيق حيث انه 
  ؛يف كثري من األحيان يكون القرار غري مالئم

  رابعا عدم تفعيل البدائل املتوفرة مثال الكفالة املراقبة
  ؛القضائية
 قلني يف القضايا املتعلقة باملعت تخامسا التأخر يف الب

  ؛مما يفاقم عدد املعتقلني احتياطيا
  أشري اىل أنه هناك عامل أهم أيضا وهو العامل املتعلق

بعدم متكني املؤسسات السجنية من بناءات قادرة على 
استيعاب ومواكبة التطور الكمي للمعتقلني، أعطيكم يعين 

ألف سجني   62اآلن السجون تأوي حوايل  :بعض األرقام
 03ا ليست مهيأة إليواء اال حوايل كمعدل بينما سجونن

ألف مبا يعين أن العدد ديال السجناء يتجاوز القدرة اإليوائية 
وهذا يطرح جمموعة من التدابري اليت  % 333للسجون بنسبة 

هنا على مستوى  :و املاليةأينبغي اختاذها سواء منها التشريعية 
لسياسة اجلنائية وضمنها موضوع ما هو تشريعي موضوع ا

حتياطي وما يرتبط به هذه مواضيع سيناقشها عتقال االاال
احلوار الوطين حول اإلصالح العميق والشامل للعدالة يف 

وبالطبع فإن هناك اقرتاحات من مجلتها  ،ندوتني خمتلفتني
جل املنفعة العامة الذي أاقرتاح العقوبات اقرتاح العمل من 

ات منفعة شخص معنوي عام أو مجعية ذينجزه املعتقل لفائدة 
نظام الغرامة اليومية عن طريق حتديد  ،عامة بدون مقابل

احملكمة ملبلغ معني يؤديه احملكوم عليه عن كل يوم من املدة 
ف اجلزئي يمنح احملكمة صالحية التوق ،احلبسية احملكوم هبا

سنوات يف حالة احلكم  33للعقوبات السجنية اليت ال تتجاوز 
رابعا  ،أو بدوهنا من أجل جنايةبعقوبة سجنية مقرونة بغرامة 

هذه أمور كلها نفكر يف ارسائها  .التخفيض التلقائي للعقوبة
حلوار الوطين وبالطبع أؤكد مرة أخرى بعد ايف املنظومة اجلنائية 

أننا وأنتم أصحاب القرار اضافة اىل احلكومة ينبغي جتهيز 
مما هو موجود % 333املؤسسات السجنية ببناءات بنسبة 

 .وشكراحاليا 
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة ألحد النواب للتعقيب عن ، شكرا السيد الوزير
 .تفضل السيد النائب ،فريق التقدم الدميقراطي

 :كريم الزياديالسيد  النائب 
املعاجلة  ، غريشكرا السيد الوزير على هاد املعطيات

ديال الظاهرة ديال االكتظاظ يف املؤسسات السجنية لن حتقق 
إصالح مدخل القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية خصوصا باال 

وا   ،إلنتاج اجملرمني احملرتفني التالسجون اىل آ ليف ظل حتو 
تفيد أن من  ،األرقام اليت تتوفر لدى مصاحلكم السيد الوزير

مسببات االكتظاظ هو نظام االعتقال االحتياطي الذي مل 
 ؟له مثال الكفالةكومة بعد يف اجياد حلول موضوعية احلتتوقف 

سياسة اجلنائية من خالل الوا  األمر يتطلب أيضا مراجعة 
احداث عقوبات جديدة ال تؤدي حتما للسجون خصوصا 
بالنسبة لفئات معينة من اجملرمني الذين يرتكبون بعض أنواع 

ومقابل ذلك تقد م هؤالء املخالفني للقانون  ،املخالفاتاجلنح و 
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ئة احلدائق العمومية ونظافة كتهي  :خدمات ذات منفعة عامة
األشغال يف األورا  العمومية اليت تدخل  ،الفضاءات العامة

نعا  الوطين أو تعليم الكبار كما هو الشأن اإلضمن أورا  
  ،يف العديد من األنظمة اجلنائية يف العديد من البلدان املتقدمة

كما ميكن تصور ادخال التقنيات التكنولوجية اجلديدة يف هذا 
 دماجل لماب من خالل الزام بعض أصناف اجملرمني حبالب

الكرتونية مراقبة على بعد وحتول دون خروجهم عن دائرة معينة 
لفرتة حمددة ضمن منطوق األحكام القضائية وشكرا السيد 

 .الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

وننتقل اىل السؤال املوايل حول ، شكرا للسيد النائب
واختالس أموال اجلماعات احمللية على احالة سوء التدبري 

 .القضاء للسيدات والسادة النواب عن الفريق االشرتاكي
 :المهدي مزواريالسيد النائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
أوال  ؛السؤال يف احلقيقة اللي مرتبط عندو مربراتبعدا 

ارتباطه بسياقه الوطين هذا موضوع الفساد وموضوع هو شعار 
فيها ويف التايل ما ميكنش  ااملرحلة الكاملة اللي حنا تنعيشو 

اليوم  ،الفساد نفصلوه على واحد املناطق خصبة للفساد
  .اجلماعات احملليةهي  يها بزافكنذاكرو  علم

يوليوز  3سؤال كذلك مرتبط وحنا من بعد دستور ال
يف بناء املؤسسات احمللية  ااملؤسسات الوطنية وتنفكرو  اتنبنيو 

معانا هاد املغرب يف اطار هاد  واوالنخب احمللية اللي غاحيكم
سري املدن يرجع ياليوم أن املغرب خاصو  واوا  تنقبل ،السريورة

يجيب خنب مثل خنب أو نفس النخب الفاسدة يدبر املدن و يو 
قارير ديال اجملالس اجلهوية طبيعة احلال التبواللي بينات 

واحد العدد  ،للحسابات على واحد العدد ديال االختالالت
ديال النقط املتعلقة بسوء التدبري املايل وسوء التسيري وأعطاب 

  ...احلكامة اىل آخره
أن هناك احساس عام  ،كما  أننا نسجل السيد الوزير

 ،التقاريرعند الفاعلني واملتتبعني واملواطنني بعدم جدوى ديك 
ألن ديك التقارير موضوعة منذ عدد السنوات وتتعمل التقارير 
على اجلماعات ال التقارير ديال اجملالس اجلهوية وال التقارير 

السؤال هو اليوم ما تنطلبو  جواب  ،العامة ياتديال املفتش
شنو  ؟وهذا تنطلبوه يف احلقيقة فعل شنو اللي كتفكرو تقوم به

حنا الحظنا اطبيعة احلال ب ؟اللي كتنويو تقومو به فهاد املوضوع
نه بدات واحد العدد من املتابعات ومساطر البحث مث أ

هاد  لمآما اذا السؤال هو  ،املربر واتوقفات فجأة بال ما نعرف
عمالهتا اجملالس اجلهوية و العشرات ديال التقارير اللي موضوعة 

 ؟املايل ديال اجلماعات احمللية للحسابات يف موضوع الفساد
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للجواب ، شكرا السيد النائب
 .على السؤال

 :وزير العدل والحرياتالرميد مصطفى السيد 
هذا السؤال مهم ونريد أن  شكرا السيد النائب احملرتم،

 ،جنيب عليه ليس جوابا نظريا وامنا يستند اىل معطيات عملية
كافة السيدات لأؤكد لكم السيد النائب احملرتم ولفريقكم و 

أن مجيع التقارير اليت حتال يف اطار الفصل  ،والسادة النواب
لحسابات حتال ل األعلى مجلسلمن القانون املنظم ل 333

داخل أجل ال يتعدى الساعات على من له احلق وهو النيابة 
كن أن ينتظر ليس عندنا ملف واحد مي ،العامة أؤكد لكم ذلك

وكيل العام للمجلس الساعة بعد احالته من طرف السيد  33
األعلى للحسابات على وزارة العدل تأكدوا من ذلك وميكن 

  ؛أن تتأكدوا من ذلك جبميع الطرق املمكنة هذا أوال
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ثانيا احن مل نقف عند هذا احلد بل اننا شكلنا هيأة 
الالت ميكن أن خاتنظر يف باقي التقارير فإذا ما وجدت أية 

تكون هلا الطابع الزجري فإهنا حتيلها على وزير العدل الذي 
  .حييلها بدوره على من له اختصاص

أما بالنسبة لتقارير املفتشية العامة لوزارة الداخلية 
تأكدوا أهنا بدورها مجيع التقارير اليت حتال علينا من هذه اجلهة 

بل أؤكد لكم أن كل ما يتعلق بالفساد املايل وحيال  ،اال واحيلها
علينا من أي جهة ومن ذلك السادة النواب والسيدات 
النائبات بل عموم املواطنني اال ونعطيه األمهية اليت يستحقها 
واحيله على من له االختصاص وأقول ليس هناك من شكاية 

مر هبذا واحدة أبقينا عليها يف رفوف وزارة العدل سواء تعلق األ
 .شكرا ،املوضوع أو بغريه من املواضيع

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

 :المهدي مزواريالسيد النائب 
نقا  الحنا ما غاديش ندخلوا يف  شكرا السيد الوزير،

سؤال حول وا  النيابة العامة  وسطري بقدر ما غادي نطرحامل
نا أاليوم واحد العدد من التقارير و  ،تتقوم بعملها بطبيعة احلال

قلت ليكم قبل قليل بأنه هناك متابعات ومساطر حبث 
الفرقة  3331هناك مساطر حبث من و تعمالت ووقفات 

مازال  3331الوطنية للشرطة القضائية عندها ملف من 
ال  عشي  ملفات حنا داك ،عمالت فيه والو ملف موجودام

ما خاصنا  تكون عندنا العدالة االنتقائية كذلك تنقولو بأنه  
  .هذا ملف مفتوح وور  كبري تيخصنا نشوفوه يف كليته

اللي عاد صدر  3333املوضوع الثاين هو مثال تقرير 
فيها  ؛خرق 23هدي مدة قليلة كيعطي مثل يف مجاعة واحدة 

اذا حنا بغينا أن  ،خروقات التدبري املايل وعدد من اخلروقات
كاين املوضوع   ،األمور تفعل والنيابة العامة تعمل اخلدمة دياهلا

توه داخل جلنة العدل نعل واللي املرتبط باملنهجية السيد الوزير
نكم قمتم أوحىت جوابا على سؤال الفريق االشرتاكي  ،والتشريع

نظر يف التقارير ويف للديال القضاة  6و أ 2بتنصيب جلنة من 
يا متشي تبع املسطرة القضائية      اللي كتستحق أهنا  واضيعامل

لوا ءتنتسا 6و أأشهر  2حنا كذلك هدي ااذا  ،يا ما متشيش
 ....على احلصيلة فني وصالت هاد اللجنة

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد  ،شكرا السيد النائب انتهى الوقت

 .الوزير للرد على التعقيب
 :وزير العدل والحرياتالرميد مصطفى  السيد

تأكدوا بأن اللجنة تشتغل وسأتقدم اليكم يف دورة 
تأكدوا  ،املوضوعب طيات املتعلقةاخلريف باإلحصائيات واملع

بالنسبة للشرطة  ،بأنه ال وجود لشيء امسه العدالة االنتقائية
القضائية طبعا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيها عناصر 

ها ويؤثر ءكثرية غري حمدودة مما يثقل أدااللفات املحمدودة و 
النيابة العامة ليست لديها أي ملف ميكن أن تتأخر عن  ،عليه

 .مر ذلك شكراتفعيل املتابعات املتعلقة به يف حينما يتطلبه األ
 :ة الجلسةالسيدة رئيس

شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن مسامهتكم 
ننتقل اىل قطاع االقتصاد واملالية بسؤال يتعلق  ،معنا

باالختالالت اليت يعيشها صندوق اإليداع والتدبري يف التعاطي 
مع بعض امللفات للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .ي السؤالتفضل أحد واضعيالتجمع الوطين لألحرار فل
 :وديع بن عبد اهللالسيد النائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
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يعترب الدور الذي يقوم به صندوق اإليداع والتدبري 
فباإلضافة  ،التطور االقتصادي ببالدنااملسامهة يف أساسي يف 

اليت تقوم هبا بعض شاريع التنموية الناجحة واملرحبة املاىل 
املؤسسات التابعة لصندوق اإليداع والتدبري هناك مؤسسات 
أخرى تشرف على السكن والسكن االجتماعي تضعنا أمام 

يتعلق األمر برتحيل  ماخاصة حين ،اشكاليات اجتماعية صعبة
السكان من بينهم متقاعدين وأرامل ومنعدمي الدخل 

ل يف املشاريع األراضي اليت تدخو والقاطنني بالعمارات 
بناء عليه نسائلكم  ،االستثمارية والعقارية هلذه املؤسسات

هل الوزارة واإلدارة العامة لصندوق اإليداع  ،السيد الوزير
والتدبري على علم بالواقع االجتماعي لساكنة هذه األحياء 

 اتوأيضا على علم بانعدام احلوار احلقيقي وآلي ؟والعمارات
السكان هاد االجتماعية احملضة اليت هتم  التشاور لتدبري امللفات
راضي وبالعمارات الواجب صيانتها القاطنني هبذه األ

 .شكرا السيد الوزير ؟واصالحها أو هيكلة األحياء
 :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للجواب ، شكرا للسيد النائب
 .على السؤال

 :وزير االقتصاد والماليةنزار بركة السيد 
 السيدة الرئيسة، شكرا

 السيدات والسادة النواب،
من فريق  احملرتمني أود أوال أن أشكر السادة النواب

وينبغي هنا  ،التجمع الوطين لألحرار على هاد السؤال اهلام
التذكري باملعطيات اليت توصلت هبا من طرف صندوق اإليداع 

ترحيل السكان  ديال قضيةلالنسبة لأن بأوال ب ؛والتدبري
 :ألراضي التابعة هلا فتم اختاذ العديد من التدابريبانني القاط

 جتماعية عن طريق حتسيس الساكنة االواكبة امل أوال
-السوسيو اهمتأثريه اإلجيايب على مستو  ىبأمهية املشروع ومد

  ؛اقتصادي
 للسكن احلصول على قروض  يعتبسيط وتسر  ثانيا

عن طريق ربط تالئم القدرة الشرائية هلذه الشرحية االجتماعية 
شراكة مع مؤسسات بنكية بتعاون مع الصندوق املركزي 

  ؛للضمان
  ثالثا خلق جلان تقوم بتتبع وتسيري املشاريع السكنية

تفق عليه وجلن املزمين الاجلديدة حسب االتفاقية والربنامج 
جل تطبيق أحملية متعددة الكفاءات تقوم بدور الوسيط من 

  ؛جلن التتبع اتتعليم
 قريب اإلدارة من املستفيدين من مشاريع وأخريا ت

السكنية عن طريق احداث الشباك الوحيد الذي يقوم بتسهيل 
أحسن الظروف يف مجيع املساطر اإلدارية القتناء الشقق 

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

تعقيب للسيد النائب عن فريق ، شكرا السيد الوزير
 .التجمع الوطين لألحرار

 :بن عبد اهلل وديعالنائب السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

اجلواب ، شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالكم
ليكم وا   كنقولديالكم كنا كنتوقعوه ألنه اال ذكرتو السؤال  

وا  اإلدارة العامة ديال صندوق اإليداع  ،الوزارة على علم
راه        شيء آخر راه ألن الواقع  ؟والتدبري على علم مبا يقع

نا نعطيكم على سبيل أ ،كاين ال حوار ال تشاور ال والوما  
املثال جوج ديال األمثلة يف نفس املنطقة يف الدار البيضاء يف 

من هادي  ، حي القوات املساعدةق حي القوات املساعدةعنال
صيبوا حلول الناس أوال اللي نليهم غادي  اسنني وكنقولو 



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

41 

ن ماشي سك% 333بصفة قانونية مسحوا يل ساكنني 
جينا كانقولو ليهم بني عشية  ،عشوائي وال شي حاجة

نه منذ سنني كنقول ليهم أوضحاها غادي خنويوكم مع العلم 
كن تكون اعادة اهليكلة واليوم جينا كانقولو ليهم ال غادي مي

خصكم توقعوا على واحد احللول اللي هي  و حبالكم  امتشيو 
بصفة غري  على احللول ديال األحياء اللي هي مبنية وهاكنطبق

الناس اللي ساكنني يف  ،التوازن ااذا شوفو  ...قانونية اىل آخره
 عمرت مربع واليوم كاجنيو نعطيوهم بق 333حىت  93بقع ديال 

مرت مربع مع أهنا عائالت  23 افيه ابنيو يكن مياللي غادي 
منكم  وانطلبتوهلذا  ،مركبة شيء ال ميكن وغري معقول بتاتا

رة ديال صندوق اإليداع والتدبري تدخلوا مع اإلدا ،السيد الوزير
  .لوضع حد هلذه املأساة احلقيقة اللي كيعيشوها هاد الناس

رات اجينا واحد العم ،ثانيا يف نفس املنطقة حي العنق
اي ليهم بني عشية وضحاها غادي غ اكانقولو   1و 3-2-6

بإفراغ املساكن اشعارات أيضا نا ليهم طخصكم ختويو وصيف
الوزير السابق يف املالية هنايا يف هاد القاعة التزم نه أمع العلم 

سنني ما قسنا   2هاد الناس من هادي  انه مغاديش اخويو أب
كانكولو ليهم خاصكوم   االيوم كاجنيو  ،ما قربنا  ليهمو يهم ف

نه من أأي حاجة مع العلم بدون بدون أي حوار  اختويو 
ة اهليكلة كن أنه مت اعادمماقرتاحات كنجيبوها ليكم كاملمكن  

ين اف دائما  نهأي ايف نفس احلي كاين أراضي خاوية وميمكنش
ما كانت هاد العملية نقبطوا هاد السكان اللي ما عندهم 

 .شكرا السيدة الرئيسةو املدن ديال حزمة لألدخل ونصيفتوهم 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب ،شكرا للسيد النائب
 :نزار بركة وزير االقتصاد والماليةالسيد 
  ،السيدة الرئيسةشكرا 

 ،وال بغيت نشكر السيد النائب احملرتم على تعقيبهأ
ن هاد العمليات فهي تتم حسب املسطرة أوهنا ينبغي التذكري ب

 :املطبقة يف مجيع أاحاء املغرب وهي كالتايل 
 احن ندخل يف اطار ديال أن كاين عملية أن هاد  والأ

اللي جالسني يف بعض  ،الناس تنتكلموا على دور الصفيح
 ؛األراضي اللي هي معندهم أي صفة قانونية

 قوم به يوهو كاين واحد اجملهود كبري ت النقطة الثانية
جل اجياد هلاد الناس أوال أصندوق اإليداع والتدبري من 

 ،يسكنوا املسكن با  ميكن ليهم
 ن كاين جلنة حملية تقوم هبذا الدور أوهو  النقطة الثالثة

من أجل تقريب وجهات النظر وكذلك مواجهة اإلشكاليات 
ما جاء به السيد النائب احملرتم معلوم نا مسعت أاملطروحة، 

 .وسأبلغ ذلك اىل صندوق اإليداع والتدبري وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

نتقل اىل السؤال املوايل متعلق ون ،شكرا السيد الوزير
بالبنوك واملصارف اإلسالمية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .عن فريق العدالة والتنمية فليتفضل السيد النائب
 :عبد الكريم النماوي النائب السيد

  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،شكرا السيدة الرئيسة
التجربة أظهرت أن البنوك اإلسالمية  ،السيد الوزير

ن هناك أاملفارقة يف املغرب  ،وسيلة فعالة للخروج من األزمات
اليوم عدد كبري من  ،معنيلويب ضد هذه البنوك لصاحل فيتو 

مروا األموال دياهلم بطريقة غري ربوية ثيستكاملواطنني تيطلعوا و 
 .وشكرا السيد الوزير ؟فمىت تستجيبون هلذه التطلعات

 :السيدة رئيسة الجلسة 
الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا للسيد النائب

 .على السؤال
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 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
  ،شكرا السيدة الرئيسة

شكرا للسيد النائب احملرتم على سؤاله اهلام املتعلق 
ينبغي التذكري هنا بأن بالدنا  ،بالبنوك واملصارف اإلسالمية

اختذت العديد من التدابري واإلجراءات هبدف وضع خدمات 
وتوسيع  االدخارجل تعبئة أتشاركية من الالية املنتوجات املو 

مت ادراج متويالت  3331فمنذ سنة  ،الولوج للخدمات املالية
اإلجارة اليت تدخل كما تعلمون يف اطار  ،املشاركة ،مراحبة

واحلكومة كذلك يف اطار  ،ت ديال البنوك اإلسالميةاملنتوجا
ري من ذالربنامج احلكومي أكدت على أهنا تقوم بإصالح ج

كذلك أن و متكني هذه املؤسسات املصرفية أن  أأجل امكان 
ويف هاد السياق  ،تدخل وتستثمر يف بالدنا كالبنوك اإلسالمية

البنكي  انطلق العمل منذ بداية هاد السنة يف مراجعة القانون
والذي سيتضمن جزء ينظم مزاولة أنشطة البنوك التشاركية 

 :يتمحور حول البنود األساسية التالية
 جمال التطبيق أي التعريف هباد البنوك وحبسابات  أوال

  ؛استثمار وبالعمليات املسموح هبا
  أجهزة املطابقة أي احداث جلنة شرعية للمالية وجلان

العمالء أي احداث صندوق  اإلفتحاص والتعريف هبا ومحاية
هبا وتدبريه وبالتايل  ةاملهام املنوطالتعريف بلضمان الودائع و 

جل أن يتم تقد م هاد املشروع اخلاص أفنحن نعمل من 
 .باألبناك يف أوائل شهر شتنرب املقبل وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة ألحد النواب عن فريق  ،ريشكرا للسيد الوز 

 .ية للتعقيبالعدالة والتنم
 :سعيد بنحميدة السيد النائب

  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،شكرا للسيدة الرئيسة

  ،السيد الوزير
  ،المحترمونالسادة والسيدات النواب 

جل أبالفعل نثمن اجلهود اللي تتقوم هبا احلكومة من 
فتح هاد البنوك اإلسالمية نظرا للدور دياهلا املهم يف اجلانب 

رية تولكن يف املقابل نطالب بتسريع هاد الو  ،االستثمارديال 
إلصالح النظام البنكي املغريب حىت يستجيب بالفعل هلاد 
التطلعات ويسمح بفتح أو انشاء بنوك اسالمية مستقلة على 

على  ضيعن التأخر يف هذا اجملال أالبنوك التقليدية ونعترب 
اللي هي  ماراالستثالفرص ديال  األموال وواحد واحدبالدنا 

و تشجيع هاد أيف هاد اجلانب  فاالستثمارمهمة وبالتايل 
  :البنوك اإلسالمية له اعتبارات كثرية منها

 للتطلعات ديال واحد النسبة مهمة  االستجابة والأ
ديال املواطنني وخاصة املستثمرين منهم اللي تيمتانعوا على 

 ؛باألمور الربويةالتعامل مع البنوك التقليدية نظرا للتعامل دياهلا 
 نا واحد يلعأنه هاد اجلانب سيجلب  ثانيا

اللي هي  االستثماراتواحد  للبلدأو جيلب  االستثمارات
وخاصة بالنسبة للدول  ،و من اخلارجأمهمة سواء من الداخل 

تعرفوا البلد تستقرار لالحتتاج فقط باإلضافة اللي عندها سيولة 
نظام بنكي يستجيب اىل يعرفوا البلد ديالنا حتتاج اىل كاللي  

المية متيزت اعتبارا كذلك أن هاد البنوك اإلس ،تطلعاهتا
زمة املالية اللي عرفها العامل األزمة املالية باملناعة بالنسبة لأل
البنوك التقليدية  صتو أ الثالثة ballجلنة العاملية خاصة أن 

بضرورة تنقية رؤوس أمواهلا من الديون والبنوك اإلسالمية تقوم 
على هاد األساس أن رؤوس ماهلا هي من املسامهات ديال 

ديال املستثمرين واللي هي قابلة للربح  الودائعاملستثمرين ومن 
بنوك اإلسالمية هي شركات الكذلك أن هاد   ،واخلسارة

تثمار مايل حبيث أهنا تقوم مبشاريع استثمار حقيقي وليس اس
استثمارية يف البلدان اليت توجد فيها يف كل ما يتعلق بالتنمية 
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احمللية واألولويات ديال البلد يف اجملال ديال الصناعة والتجارة 
الت اإلجتماعية كالصحة اوكذلك الفالحة باإلضافة اىل اجمل
لتعجيل جبلب هبذا األمر واوالتعليم وبالتايل فضرورة التعجيل 

 .ملصلحة بلدنا وشكراستثمارات هذه اال
 : السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للرد على  ،شكرا السيد النائب
 .التعقيب فيما سبق من الوقت

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
  ،شكرا السيدة الرئيسة

فكما جاء يف  ،شكرا السيد النائب احملرتم على تعقيبه
تدخل السيد النائب احملرتم احلكومة فهي تعمل على تسريع 

شاء اهلل  وكما ذكرت فإننا ان ،رية العمل يف هاد اجملالتو 
شاء اهلل يف  سنقدم هاد املشروع قانون اىل اجمللس احلكومي ان

ن ينبغي أولكن ينبغي كذلك التذكري ب ،أوائل شهر شتنرب املقبل
ط الالزمة للحفاظ على ودائع املواطنني أن نقوم بوضع الضواب

وكذلك على ادخار املواطنني وكذلك على القيم اليت ندافع 
 .عليها مجيعا يف هذا البلد وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
ونشكركم على حسن مسامهتكم  ،شكرا السيد الوزير

ننتقل اىل قطاع التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين  ،معنا
األطر وخنرب السيدات والسادة النواب أن السيد وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي وتكوين األطر سينوب عن وزير الرتبية 
الوطنية يف اجلواب على السؤال الوحيد املربمج خالل هذه 

بإقليم سيدي قاسم سؤال يتعلق بإحداث نواة جامعية  ،اجللسة
 االستقاليلللسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

 .للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد النائب
 :عبد اهلل الحافظ النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيسة

  ،السادة الوزراء
 ،أخواتي وإخواني النواب المحترمين

 غلب جهات اململكة توزيعا متوازنا يف توطنيأتعرف 
 اذ مت احداث مؤسسات جامعية مبختلف ،املؤسسات اجلامعية

بين حسن تعرف -شراردة-أقاليم اجلهات اال أن جهة الغرب
استثناء يف هذا اجملال حيث تتم مركزة كل املؤسسات اجلامعية 

عن  ،ونسائلكم السيد الوزير .احملدثة باجلهة مبدينة القنيطرة
يومنا هذا حمروما  األسباب اليت جتعل اقليم سيدي قاسم اىل

       ختصاصات ة جامعية من قبيل الكلية املتعددة االامن نو 
أو معهدا متخصصا يف الفالحة وغريها من التخصصات 

وما هي  ؟احلديثة ارتباطا مبؤهالت املنطقة يف هذا اجملال
اإلجراءات اليت تنوي الوزارة اختاذها لتمكني اإلقليم من نواة 

 ؟جامعية يف أقرب اآلجال
 : السيدة رئيسة الجلسة

، تفضلوا الكلمة للسيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 .السيد الوزير

التعليم العالي والبحث العلمي  وزيرلحسن الداودي السيد 
 : وتكوين األطر

أوال اقليم سيدي قاسم  ،شكرا للسيد النائب احملرتم
أوال وال باغيني فك االرتباط؟ قريب جدا بعدا من القنيطرة 

هي  3033، 3033احلاصلني على البكالوريا ال يتجاوز عدد
ديال العلوم االجتماعية، اذن النصف   %32اإلقليم فيها  يف

تقريبا ألن ملي كتبين نواة كاين ختصصات كثرية، الطلبة واحد 
اذن العدد ديال  كل اجملاالتباغي  د حوا ،باغي يعمل الطب

 ،الطلبة اقسمو تما كافيش با  تعمل نواة معينة ألن كي 3033
املغرب مكاينش خريطة جامعية  د على هذا مع األسف يفز 

الضغط اللوبيات بغيت هنا  امستقبلية نعرفو فني حتط، والو 
منطق، اآلن حنا بصدد دراسة با   ايهنا ما عندناش تبغي
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ة تابثتكون خريطة وتصادقوا عليها، با  تكون معايري 
كلية هذا ال لوماشي هذا كيعرف فالن ندي ،ومعروفة

ينا أكادير شادة حىت ذخ يالكاين جهات اآلن ا  ،مكيعرفش
شاء  اذن غنديرو نواة ان ،هلا ما ميكنش غدير للداخلة، كي

شاء اهلل ديال مرفق ديال  السمارة ان اهلل فالدخول اجلامعي يف
راها  .L’E.S.Tشاء اهلل كاين  العيون ان جامعة القرويني، يف

اغنة مع األسف تدارت فيها نواة كتوجد، كاين مثال قلعة السر 
. ثانوية ولكن دون أن تكون نواة حقيقية ألن بناية فقط يف

تكون أهنا شاء اهلل  ان ااآلن ملي نوضعو اخلريطة وناقشو نتمناو 
 اشاء اهلل با  تعرفو  ان املقبل قانون املايل الموجودة يف

وفني خاص يكون النواة ألن األساتذة اآلن الرتقية  ،املعطيات
ملي حتط واحد النواة  ،دياهلم خص يكون بالبحث العلمي

اآلن كنديرو النواة  ،جامعية خص تكون شروط البحث العلمي
شاء اهلل  مدرسة ماهي جامعة ماهي والو، اذن فعال ان حباال

 .تقبلاملس ان شاء اهلل يف اخلارطة خصنا ناقشو هاد الشي يف
  .شكرا

 :الجلسة رئيسة السيدة
الكلمة ألحد النواب للتعقيب  ،شكرا للسيد الوزير

 .عن الفريق االستقاليل
 :عبد اهلل الحافظ النائب السيد

ريثما حتققون هاد اخلارطة ديالكم نتمىن  السيد الوزير،
سباقني هلاد النواة ألن كتعرف هاد املنطقة ولو من الكونو نأن 

سيدي قاسم قريب لقنيطرة راه كاين بعض النقط بأن اقليم 
اإلقليم ألن اإلقليم شاسع جدا، كاين بعض املناطق  اللي يف

  93حىت ل  12باإلقليم اللي كتبعد على سيدي قاسم ب 
مثال حد كورت، جرف امللحة، كاين بعض املناطق اللي  :كلم

بعيدة على سيدي قاسم فلهذا فإقليم سيدي قاسم كيعاين من 
كنتمناو ألن اقليم سيدي قاسم اقليم فا   اجلامعي، هلذا  اهلدر

مجيع اجملاالت ألن كنعرفو أن الشركات كاع اللي  مهمش يف
تواجد بإقليم سيدي قاسم ال ديال تكرير البرتول وال كومابرا ت

وال مجيع الشركات غلقات األبواب دياهلا ما بقات حىت حاجة 
 هاد اخلارطة ديال هذا تكون من بنيأهنا فهاد اإلقليم وكنتمناو 

هباد املعايري تعتامدو على هاد اإلقليم تاخدو بعني االعتبار هاد 
اال الفالحة  حىت شي حاجة كتواجد فيهماملعايري ألن اإلقليم 

مرة اجلفاف،  ؛املشاكل والفالحة اللي كتعاين من جمموعة من
مرة الفياضانات واإلقليم راكم كتعرفوه مزيان السيد الوزير 

 .راوشك
 :الجلسة رئيسة السيدة

الكلمة للسيد الوزير للرد على  ،شكرا السيد النائب
 .التعقيب
التعليم العالي والبحث العلمي  وزيرلحسن الداودي السيد 

 : وتكوين األطر
أوال السيد النائب ألن كاين نائب ديال الدائرة ونائب  

قاسم كونش سيدي تم ابوا املعايري وخيي جنلم أنا متيقن ،األمة
كانت املعايري موضوعية غاتكون   ايالتفقوا انهي األوىل غ
ما يبقا  أن كل واحد يكون راضي  ا، بغين ليالموضوعية هدا 

باغيني باغيني اذن منني نواب األمة ي يضغط جيي واحد ش
تكون ميزان وما بقا  يتافقوا على واحد احلاجة داك الوقت ت

ا هو ذن هذاا معندو  ذعندو وه كشي واحد يتشكى هدا
د اهلل تكون الشفافية واملوضوعية يف هاالنا ان شاء ياهلدف د

 .الشيء
 :الجلسة رئيسة السيدة

وننتقل اىل السؤال املوايل املتعلق  ،شكرا للسيد الوزير
بوضعية املعلمني واملعلمات بالعامل القروي للسيدات والسادة 

 .النواب عن فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل السيد النائب
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  :النائب السيد بناصر حوباين
  ،شكرا السيدة الرئيسة

  ،السيد الوزير
ملقاة  لةقيثان تربية األجيال الصاعدة هي مسؤولية 

على عاتق رجال ونساء التعليم وخاصة بالوسط القروي الذي 
 ،د من الصعوبات وعلى عدة مستوياتيالعدمن ال يزال يعاين 

العتناء باألطر لعن سياسة الوزارة  ،سائلكم السيد الوزيرن اذل
العاملة يف التعليم بالعامل القروي مع األخذ بعني االعتبار 

 .خصوصية هذا الوسط وشكرا
 :الجلسة رئيسة سيدةال

اب و جلالوزير ل النائب، الكلمة للسيد شكرا للسيد
  .على السؤال

التعليم العالي والبحث العلمي  وزيرلحسن الداودي السيد 
 : نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية وتكوين األطر
ها نئأوال هذه الشرحية البد أن هن السيد النائب،شكرا 

فازوا  تلميذ طالب 33.333واحد ال يد الفوز دامبناسبة ه
ة ذأسات؛ كتسهر ليالنهنيوا الشرحية تذن ا ،البكالوريايف 

يف كيعملوا  ليالهننيوا أكثر الناس و على هدا اجملال واداريني 
 يجماهدين ماش همو يسمندو تايف اجلبال هو القرى يف  ،األرياف

كيعانيوا ألن   كذلذاملواطنني  راه ولكن  ،هدواايجتدو اة هذأسات
مكاين  ،مكاين ضو ،كاين طريقمبعض اجلبال لمشينا  ايال
 ،وسط الناس علم يفوتنلقاوا املمكاين حىت شي حاجة  ءما

اذن فك العزلة عن املواطنني هي كذلك تبسيط األمور على 
ال يكثرية د  ةعانااملألن  ليالفرمعلى املعلم وعلى الطبيب و 

 ليالأن اجملهود  نقولوا كناذن مي ،د اجملاالتااملوظفني يف ه
د اقوموا به هيك ليالكتقوم به احلكومة قليل بالنسبة للعمل 

 .كيجاهد يف ظروف صعبة ليالهدوا و ايجك أهنم ، قلتالناس
سكن  33.333ال ياملبادرة امللكية د ؟ كايناآلن شنو كاين

كيعملوا يف العامل القروي با  على  ليالد األساتذة ابالنسبة هل
يسكن  نيف ى حىتمتيلق يلقى ألن ايسكن مت ىبغ الاياألقل 

كذلك كاين تعويضات حتفيزية يف   ،ألن الكرى مكاينش
با  تكون  مساعي اآلنكاين .. ياملناطق النائية الصعبة هد

ة يف كل سمدر نا بغي كاين ايالمدارس مجاعية با  فعال ألن  
تالميذ، كنجمعوا  3ذ يتالم 0فيها اللي درسة كاين املقرية  

اجلماعة القروية وكيكون الطريق على األقل  ذوك التالميذ حدا
كتلقى يوم السوق  كاين يوصل على األقل  أنه ش بعتاملعلم مكي

با  حىت الولوج اللي ديك ألن املشكل هو حىت  طونوبيل
تنقل غي ليالل بالنسبة يوكاين كذلك التنقل كاين التفض ،يوصل

األولوية  واكنعطينقيل  ديال اللي كيطلب الترحلة املتكون  ليال
 ودالي يف املدن هاللي يف القرى واجلبال على الناس اللناس ل

ا ذغري كافية متفق معك ولكن هوغتقول يل  اتادر باملمها 
 .واقعنا شكرا

 :الجلسة رئيسة السيدة
الكلمة للسيد النائب عن فريق ، شكرا السيد الوزير

 .للتعقيب األصالة واملعاصرة
  :بناصر حوباينالنائب السيد  

  ،شكرا السيد الوزير
أنكم  االكم وال سيمييف احلقيقة أنا فرحان باجلواب د

عرفوا مجيع تادي هنضر عليها وكغ ليالالسيد الوزير ولد املنطقة 
 تيزي"، "بوتفردة"، "القصيبة" دائرةاهلا فيما خيص ياألمور د

د الناس السيد الوزير اهكاع  "تيكليفت"، "أغبالة"، "يلسين
هنا  ،اهلميشغل البال دتهي كي لالهضرتوا على بعض النقط 

هضرت عليهم   ليهادو الد املناطق اطالب هنالسيد الوزير ك
درهم ومابقا  يف 133يتوصلوا بواحد الدعم ديال ككانوا  

 "ب"صنفت يف تبين مالل  ديال نطقةاملنه ألد املناطق اه
با  حبل ما كنطلبوا من السيد الوزير  " أ"عوض با  تبقى يف 
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ترجع فعال كنت غادي  غادياألمور تفضلتوا وقلتوا دابا هاد 
ر ثاجلواب اهلل يكفيه اعطيتونا  ،هنضر على السكن السيد الوزير

كتبان مهمة وضرورية   يه ليالت بعض املسائل ابق ،خريكم
ه  ال التدفئة كنعرفوا مناطق السيد الوزير رايسائل داملفحال 

يتعطى تعويض على التدفئة ان ككتعرفها مناطق باردة بزاف  وك
  .ما بقا 

فيما خيص السيد الوزير األقسام املشرتكة وال سيما 
ديال املدارس اجلماعاتية ألنه غادي حتيد يل هادو اللي قليت 

 واحد املشكل ألنه أستاذ كيقري من التحضريي اىل اخلامس يف
كتعرف حىت املشكل   ،الوزير قسم واحد، هادو كنطالبو السيد

ديال االلتحاق باألزواج والزوجات، عندنا واحد املثال مهم 
يكون فبالكم  درومعروف على الصعيد ديال املنطقة وغادي يق

وعندهم  "كرسيف" ومراتو يف "بوتفردة" السيد الوزير، معلم يف
بين مالل با  ميكن  طفل قابطاه الوالدة ديال األستاذ يف

كتعرفو   "بوتفردة"يشوفو داك الطفل باملواصالت بسرعة ألن 
با  توصل لبين مالل راك كتعرف بال ما نعطيك  ،السيد الوزير

كنشكركم على   ، أنااذن هنا السيد الوزير.. التفاصيل دياهلا راه
شاء اهلل هاد الشرحية  هاد االستجابة هلاد السؤال وكنتمىن ان

 .شاء اهلل يتلىب هلا هاد املتطلبات وشكرا نهدي تكون ا
 :الجلسة رئيسة السيدة

الكلمة للسيد الوزير للرد على  ،شكرا السيد النائب
 .التعقيب
التعليم العالي والبحث العلمي  وزيرلحسن الداودي السيد 

 : نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية وتكوين األطر
السيد النائب احملرتم يتكلم عن منطقة أعرفها  ،شكرا

ما كاينش  راه ايال ،جيدا ومع األسف فهي منطقة مهمشة
العزلة، ملي   كديال ف ياالطريق اللي توصل للراشيدية من متا

راه هدي الطريق  هوغري  "بوتفردة"، "تيزي نيسلي"كتكلم على 

للي اللي خلى االستعمار مشات، اذن فعال أنا وصلت ملناطق ا
الطريق ما كاينا ، اذن  للمنطقةتلقا  فا  توصل تاملعلمة ما 

هادو مناطق اللي خص يكون عليها اهتمام ألن مهمشة فعال 
 .وهذا واقع

 :الجلسة رئيسة السيدة
ونشكركم على حسن مسامهتكم  ،شكرا السيد الوزير

اىل قطاع السكىن والتعمري وسياسة املدينة بسؤال  ننتقل. معنا
يتعلق بربنامج مدن بدون صفيح للسيدات والسادة النواب 

فليتفضل أحد واضعي  ،احملرتمني عن فريق االحتاد الدستوري
 .السؤال

 :الحسين الرحويةالنائب السيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

 السادة النواب المحترمين،
هو  ما ؛السؤال ديالنا يف فريق االحتاد الدستوري

تقييمكم لنتائج برنامج مدن بدون صفيح؟ هل من سياسة 
 .وشكرا ؟جديدة تعتزم وزارتكم يف هذا االجتاه

 :الجلسة رئيسة السيدة
الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا السيد النائب

 .على السؤال
بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة السيد نبيل 

 :المدينة
 السيدة الرئيسة المحترمة،

 السيد النائب المحترم،
شكرا لكم على سؤالكم تقييمنا لربنامج مدن بدون 

اجململ هذا برنامج  صفيح هو تقييم اللي ميكن نعتربوه أنه يف
 039.333أنه هم واحد بنذكركم  ؛تهالاجنح يف كثري من جم
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ين ماشي ساهل يف االنطالقة ديالو، أنه استطع أن أسرة يع
أسرة أي ما يزيد على نصف  319.333يعاجل األوضاع ديال 

مدينة،  92تعلمون أنه الربنامج اللي كذلك هم  ،األسر املعنية
ن على أهنا مدن بدون صفيح والبعض منها اليوم مت اإلعال 33

الضروري اآلخر باقي فيه بعض الرباريك هنا وهناك اللي من 
بالطبع عندنا بعض النقط السوداء اللي من . أننا نتغلبو عليها
من ضمن ذلك هناك  ؛لوا فيها جمهود كبريذالضروري أننا نب

هناك املنطقة ديال الرباط سال  ،الدار البيضاء معروفة بذلك
متارة، هناك القنيطرة وهدي من املناطق الكبرية اللي فيهم 

نتغلبوا، هاد اخلصاص ناتج  خصاص واللي من الضروري أننا
على أنه يف التطورات األخرية اللي عرفو هاد امللف هذا كثري ما 
وجدنا أنفسنا أمام أسر أكثر مما كان منتظر وبالتايل الربامج 

من األسر  اللي كانت خمصصة كانت خمصصة لعدد معني
خذ أعلى حلول جديدة مما  وارينا أننا نبحثطولذلك كثريا ما اض

ناهيك على بعض القضايا األخرى املرتبطة بعدم  ،الوقتبعض 
توفر العقار بالصعاب اللي كنوجدوها على هاد املستوى 
باملعايري اللي يف بعض األحيان تتغري وتؤدي اىل مشاكل على 

  .مستوى تدبري هذا امللف
اليوم نريد أن نعطي دفعة جديدة على هذا املستوى 

ات اللي مطروحة ولكن كذلك بعني االعتبار احلاجي ذتاخي للا
اللي تويل مقاربة ترتكز أساسا على تنويع العرض وعلى تقوية 

الصفيح   مدنشكل ديال املهاد العرض ألن ماكاينش غري 
كاين اآليل للسقوط وكاين   ،الصفيح مدنكاين املشكل ديال 

الفئات املستضعفة عموما اللي ماسكنا ال هنا وال هنا واللي 
 .قدموا ليها منتوج كذلك شكرا لكممن الضروري أننا ن

 :السيدة رئيسة الجلسة
تعقيب ألحد النواب عن فريق  شكرا السيد الوزير،

 .االحتاد الدستوري

 :السيد الحسين الرحويةالنائب 
     ،شكرا السيد الوزير على املعطيات اللي اعطيتونا

يزال مالزما ملدننا وعلى سبيل  ما نالحظ هو أن الصفيح ال
بين حسن -ةدشرار -جهة الغرب ،كما ذكرمت السيد الوزيرالذكر  

 "املخاليف"كاين   "والد امبارك"قنيطرة كاين الاللي فيها اقليم 
سليمان  ديكما هو الشأن بالنسبة إلقليم سي  "صةخانخال"

اللي  "الشانطي وارد"كاين و  "والد مالك"اللي به تتواجد به 
زال  اللي ماسيدي حيىي الغرب  دينةأعرق الدواوير مب من

شي ال وهاد ،تيتاظروا اىل يومنا هذا نياالنتظارات ديال املواطن
بين -شراردة-ما تيقتصر  على جهة الغرب الوزير، سيدال

حسن بل هناك جل املدن املغربية تعرف ظاهرة أحياء 
ح وعلى رأسها كما جاء على لسانكم مدينة الدار ــــــــالصفي

 .البيضاء
فهذه مناذج حية ملعاناة املواطنني يف  ،السيد الوزير

دير خاصة يف أجواء القيد واحلر هؤالء الذين صبيوت الق
نعتربهم ضحايا اهلجرة اىل املدن بسبب اجلفاف والفقر 

كجهة مثال  واهلشاشة االجتماعية وأحيانا هناك أسباب أخرى 
  .الغرب سبب ديال الفيضانات

ن سياسة جديدة السيد الوزير احملرتم أعتقد أنه البد م
سياسة جديدة تبلور  ،بعني االعتبار حاجيات املواطن ذتأخ

تحسني اطار لاحلكامة اجليدة لنمو مدننا والتحكم يف املوارد 
 ،السكن الالئق الذي يضمن العيش الكر م جلميع املواطنني

هل هناك أجندة وجدولة تعتزم  ،وأخريا السيد الوزير احملرتم
 ؟حــــــالقضاء على مدن الصفي احلكومة اعتمادها يف أفق

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

الرد على التعقيب للسيد الوزير ، شكرا السيد النائب
 .يف حدود بعض الثواين
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السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة 
 :المدينة

 شكرا السيدة الرئيسة،
 شكرا السيد النائب،

من بعد  "ألوالد امبارك"نه بالنسبة أفقط نذكرك ب
جمهودات كبرية اآلن غنقوموا بالقرعة يف شهر شتنرب مباشرة بعد 

ن كان املوضوع ة أساسية ألو شهر رمضان وأعتقد أن هذه خط
وبالنسبة للربامج اإلضافية يف  ،كان امللف واقف هادي شهور

من هكتار  93يف حاجة اىل  اناحاملنطقة اللي كتكلموا عليها 
قوم بذلك يف نسكن جديد وس 3333ا ورو نبل أجل أننا

 .القريب العاجل
 :السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل اىل  ،معنا تكممسامه على حسنشكركم ن
قطاع املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة يف سؤال ال

يتعلق باحلد األقصى لألجور للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
فلتتفضل السيدة  ،والتعادليةفريق االستقاليل للوحدة العن 

 .النائبة احملرتمة
 :نعيمة بن يحيىالسيدة النائبة 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيدات والسادة النواب المحترمين،

 السادة الوزراء،
 ،رمضان كريم للجميع

املغاربة كلهم تقريبا اذا ما قلنا   ،السيد الوزير احملرتم
اذا ما قلنا  مجيع املغاربة يعرفون احلد  ،األغلبية ديال املغاربة

هبا مجيعا  ااألدىن لألجور ولكن يف اطار الشفافية اللي كناديو 
يعرف  هبأن الشعب املغريب من حق اأغلبية ومعارضة كنلقاو 

 .ه يف اإلدارات واملؤسسات العموميةو على أجر كيتقاضاأ
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للجواب  ،شكرا السيدة النائية

 .تفضل السيد الوزير، على السؤال
المنتدب لدى رئيس وزير عبد العظيم الكروج الالسيد 

بقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الحكومة المكلف 
 :اإلدارة

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

ما بني  واخصنا منيز بغيت نذكر أن فيما خيص األجور 
ندو عالقة مع األنظمة األساسية يعين النظام عاألجر اللي 

األساسي للوظيفة العمومية وكذلك اجلور اللي عندها عالقة مع 
  .املهام

  ،بالوضعيات النظاميةيما خيص األجور اللي مرتبطة ف
و مرتبطة باملستوى الرتاتيب للدرجة اللي أوال هي عندها عالقة أ

قة باملستوى ديال التعليم يعين الدبلوم وكذلك عال هعند
فبا  نعطيكم واحد املقارنة ديال هاد املعطيات  ،األقدمية

فاألجر األعلى يف  ،أرقام أو أجور يف هناية املسار ذغادي ناخ
الوظيفة العمومية كيخص أساتذة التعليم العايل كلية الطب 

لقانونيني وكاين املستشارين ا ،ألف درهم 31 االلي كيتقاضاو 
ألف  03والقضاة  ،لف درهمأ 03مانة العامة للحكومة باأل

 ...ألف درهم اىل آخره 36أساتذة التعليم العايل  ،درهم
هاد الشيء  ،بالنسبة لألجور اللي مرتبطة باملهام العليا

على سبيل املثال  ذيف الوظيفة العمومية يعين داخل اإلدارة كناخ
لف أ 33اب العامون الكت ،لف درهمأ 31أجور الوالة 

  .لف درهمأ 31مديرو اإلدارات املركزية  ،درهم 133و
فيما خيص األجور األدىن كان هناك جمهودات كبرية 

جر األدىن داز يف سنة فاأل ،خالل هاد السنوات األخرية
 3333درهم يف   3933درهم اىل  3633من  3339
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 هوهذا من طبيعة احلال عند % 11يعين واحد الزيادة ديال 
عالقة بيعين حتسني األجور اللي عرفاهتا خالل هاد السنوات 

الضريبة على الدخل وكذلك يعين  ديال تخفيضال ،األخرية
اللي  3و 3اعادة ترتيب كل األجراء اللي كانوا ما بني سلم 

فرغم ذلك فاحلكومة هي يعين واعية  .2سلم لطلعوا كاملني ل
د اإلجتاه با  ني يف هاحنا غاديابإصالح منظومة األجور و 

جراء ستحقاق واملردودية ويعين املناصفة ما بني األنضمنوا اال
 .وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
قيب للسيدة النائبة عن الفريق تع ،شكرا السيد الوزير

 .ستقاليلاال
 :نعيمة بن يحيىالنائبة السيدة 

أشكر السيد الوزير على جوابه الذي يف احلقيقة جزء  
شفات الغليل ديايل ألن ألول مرة   % 13أكثر من  هكبري من

كنسمعوا بعض األرقام بالنسبة للوظيفة العمومية يف قبة 
هو و  هولكن كاين واحد اجلزء يف اجلواب رمبا مت اغفال ،الربملان

بالنسبة للمؤسسات العمومية   ،املتعلق باملؤسسات العمومية
عض األجور ب ايمكن يتقاضاو كن املدراء العامني  أنالحظوا بك

اللي كتحدث عليها الصحافة والرأي العام، كاين اللي كيقبط 
كدوا هاد أبغينا نت ،مليون 32يقبط ككاين اللي    ن،مليو  03

اذا كان صحيح  ماشي صحيح؟الشيء وا  صحيح وال 
اال مكانش صحيح على األقل الرأي العام يكون  ،أكدوه لنا

 .تمع املغريبمطمئن على أن مكاينش واحد املال سايب يف اجمل
نه كنالحظوا اذا قارنا ما بني أالنقطة الثانية هي 

املوظفني يف اإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية ما بني 
ن كاين واحد اهلوة كبرية أاحلد األدىن واحلد األعلى كنالحظوا ب

اذن هاد اهلوة البد من التفكري يف وسائل با  متكونش  ،جدا
باإلضافة اىل أنه واحد النقطة متحدتو  عليها  ،هاد اهلوة

 2واللي كتعلق بالتعويضات واللي أحيانا كتضاعف األجر يف 
  ،جوررات واللي كتزيد توسع اهلوة ما بني األد امل 33وال 

والقضاء على  ؤكذلك كيخصنا نتاهبوا للقضية ديال التكاف
ات الفئوية يف الوظيفة العمومية فكنالحظوا بأن بعض القطاع

تصبح األجور دياهلا مرتفعة ولكن كالعمومية بفضل التعويضات  
يف قطاعات أخرى مكينا  مساواة والتكافؤ ما بني خمتلف 

وهنا با  نكون واضحة غادي نعطي مثال كيتقال  ،القطاعات
راها كتدخل أموال من الدولة  االقتصاديةلنا بأن القطاعات 

ك راها كدخل كذل  االجتماعيةولكن منساو  بأن القطاعات 
عن طريق  ،أموال للدولة ميكن أكثر ألهنا عن طريق الوقاية

مثلة مثال د األ 3عن طريق الرعاية وهنا غادي نعطي  ،احلماية
نعطي مثال ديال مؤسسة التعاون الوطين بالنسبة للقطاعات 

       عندهم اواللي هي األجور دياهلا معروفة وم االجتماعية
    اجة ونعطي مثال ديال مثال ال تعويضات وال حىت شي ح

la Royale Air Maroc    اللي رغم أننا كنشوفوها أحيانا
مكنلقاو  اخلدمة احلقيقية اللي   اي كنمشيو لكاين فشل م

أخريا كتمشي لواحد الكيشي كيقول لك اوا ، كينتظرها املواطن
اهلل املشاكل ديال البشر كنلصقوها يف اهلل  ىهذا ما عط

 .هادشي راه ماشي معقول
 :السيدة رئيسة الجلسة

الرد على التعقيب السيد الوزير ، شكرا للسيدة النائبة
 .يف حدود بعض الثواين

المنتدب لدى رئيس وزير عبد العظيم الكروج الالسيد 
بقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الحكومة المكلف 

 :ةاإلدار 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 ،أوال الفوارق تقلصت خالل هاد السنوات األخرية
جر وأكرب أمرة ما بني أدىن  36ب  3339فالفارق كان يف 
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فيما خيص السؤال ديالكم حول  .مرة 36اآلن هو ب  ،أجر
حسب املعطيات ديال وزارة االقتصاد  ،املؤسسات العمومية

ما بني % 12درهم ف ألف  333جر هو أواملالية يعين أعلى 
 ،ألف درهم يف الشهر 62جور هي أقل من ديال األ% 12

 .حالة 32ألف درهم  333ألف و 333واألجور مابني 
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على حسن مسامهتكم 
اىل آخر قطاع وهو القطاع املتعلق بالعالقات مع  ننتقل .معنا

ة يف يالربملان واجملتمع املدين بسؤال آين عن السياسة احلكوم
جمال العالقات مع الربملان للسادة والسيدات النواب احملرتمني 

 .تفضل السيد النائبيفل ،عن فريق األصالة واملعاصرة
 :أحمد التهاميالسيد النائب 

 سة،شكرا السيدة الرئي
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 ذعرف اليوم كملنا عام من بعد تنفيكت  ،السيد الوزير

نه نص على واحد اجملموعة أ وتعرفكما  يوالدستور ك ،الدستور
 ،من األورا  ومبا فيها العالقة بني احلكومة واملؤسسة التشريعية

السيد الوزير شنو هي السياسة احلكومية يف  توضحوا لنا بغينا ف
 ؟جمال العالقة مع الربملان والسياسة التشريعية بصورة عامة

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .جواب السيد الوزير، شكرا السيد النائب
لوزير المكلف بالعالقات مع الحبيب الشوباني االسيد 
 :والمجتمع المدني البرلمان

 الرحيم،بسم اهلل الرحمن 
 شكرا السيدة الرئيسة،

طبعا  ،لكم ولفريقكم شكرا السيد النائب احملرتم
رمبا كون اجلواب هو أيضا عام يسؤالكم هو عام ولكن غادي 

 .عطيات رقميةمبيف التعقيب قد تكون بعض األمور مرتبطة 
الذي حيكم العالقة ما بني الربملان واحلكومة على 

ال املرجعيات األساسية مستوى السياسة بالضبط هو جوج دي
 336اىل  333الدستور يف املقتضيات ديالو اللي من الفصل 

  :الربنامج احلكوميفحتديدا أو أساسا 
واضح يف يعين  333على مستوى الدستور الفصل ف

الربملان واالستجابة لعملها أمام األحكام املتعلقة مبثول احلكومة 
      شوفوها اليوم الرقايب سواء تعلق األمر باجللسات اللي كن

أو مبثول السيد رئيس احلكومة اللي اليوم فيها واحد املكسب 
كيتكلم على احلصيلة   333الفصل  ،نه متقدمأال شك 

 بطلب منجتي ميكن زال ما خضناها  واللي  املرحلية اللي ما
و مببادرة من السيد رئيس أالثلث ديال السادة الربملانيني 

األغلبية بكما ال خيفى عليكم   الثانية  بالنسبة للغرفة ،احلكومة
كيتكلم على   333الفصل  ،زال ما عملناها  كلها هادي ما

ولني ديال اإلدارات العمومية واملقاوالت اىل ؤ حضور املس
هنا كاين واحد احلصيلة اللي اليوم شفنا حضور واحد  ...آخره

املندوب العام  ،CDG la ديالاجملموعة كبرية من املسؤولني 
  .ولنيؤ جون اىل آخره من املسللس

 ،على مستوى الربنامج احلكومي األمور عندنا واضحة
 ،تنص على ترسيخ دولة القانونكيف الربنامج   ةاألولية الثاني أوال

ويف هاد األولية هناك التنصيص على اقامة تعاون بناء وتواصل 
مستمر مع الربملان يف اطار احرتام فصل السلط وتوازهنا 

  ؛وتعاوهنا 
ية على االحرتام ناقامة عالقات مب الثانياألمر 

  ؛املتبادل مع املعارضة ومتكينها من الوسائل للقيام مبهامها
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يف اعتماد خمطط تشريعي اللي اآلن  مر الثالثاأل
فيه   عندناما اللمسات األخرية ديالو كعمل تقين جديد و 

  ؛تراكملألسف 
يف انفتاح الربملان على احمليط احلكومة ملتزمة  وأخيرا

السيد وزير  هضر حبالقناة الربملانية وكان آخر اجتماع يعين 
هو تدقيق هاد الغرض منه االتصال مع املكتب ديال اجمللس 

اجلانب اللوجيستيكي يف احلكومة تلتزم  :التعاقد يف اجتاهني
مسؤولية ضبط خطه التحريري بكل قه يف والربملان حيتفظ حب

 .شكرا السيدة الرئيسة
 :السيدة رئيسة الجلسة

تعقيب للسيد النائب عن فريق  شكرا للسيد الوزير،
 .األصالة واملعاصرة

 :أحمد التهاميالسيد النائب 
اد املعطيات هبشكرا السيد الوزير على هاد التذكري 

ابتداء من هاد القضية  ،وكنقول لكم السيد الوزير ،املرجعية
 هديال اإلعالم احلكومة كتحكم يف اإلعالم اللي موضوع

النشاط الربملاين رمبا بواحد الطريقة مل يسبق هلا مثيل رمبا حىت 
املعارضة بشكل د كتحور التصرحيات   ،يف سنوات الرصاص

  ؛ولىلة األأالمساألغلبية هذا د خيدم السياسة 
اسحبتوا مشاريع القوانني  ،السيد الوزير المسألة الثانية

اللجان شبه من موعة واحد اجمل اللي كاينة يف الربملان، كاين
البنيات األساسية معندنا والو مشروع قانون واحد  نةبطالة جل

مشروع قانون عندنا شي  ين حىتامك ،عندنا اتفاقياتو 
  ؛اتفاقيات

اد الطريقة با  هبهو أن  ،السيد الوزير لة الثالثةأالمس
       تعامل مع الربملان كتعطلوا صالحية املعارضة كومة  احلك

نعطيكم مثال فني هو القانون  ،الربملان بصورة عامةد و 
با  نطرحوا األسئلة باألمازيغية  ؟ألمازيغيةد االتنظيمي 

من املعارضة  كنمكاينش، فني هو القانون التنظيمي اللي كيم
القانون  ،اذن حقوق املعارضة معطلة ،ينشامك ؟احلقوق دياهلا

ذن اينش االتنظيمي الذي ينظم سري جلان تقصي احلقائق مك
ية لتقصي احلقائق اآلن ألنه بجلان نيانأسسوا ميكنا  احنا ما

  .مكاينش شي مرجعية قانونية تؤطرها فعل احلكومة
طريقة مباشرة أو غري ببصورة عامة أن احلكومة يعين 

رية عمل  تة عمل املؤسسة الربملانية وو ري تمباشرة تتحكم يف و 
هذا غري معقول يف واحد الدستور اللي هو  ،املعارضة ةمؤسس

 واحد النموذج دميقراطي متميز ينبغي الشراكة والتعاون بجا
هاد الشيء هذا وأكثر من هذا  يمكلمسوش ..اىل غري ذلك
طرح تيكرمبا أن تتحول حىت األدوار الوزير اللي   ،السيد الوزير

الوزراء كيغيبوا يف آخر  ،عليه سؤال هو اللي كيبدا يسأل النائب
نتم تتشوفوا أ حلظة وتيغريوا جدول األولويات عند النواب وها

 % 0وزير مبعىن  03اآلن بوحدكم اللي حاضر يعين واحد من 
فبطبيعة احلال هذا كيبني على أنه احلكومة معندها  شي 

معندها   ،لربملانيةسياسة واضحة يف التعامل مع املؤسسة ا
و يف تنفيذ ما جاء به أشي سياسة تشريعية واضحة يف تلز م 

 .الدستور وشكرا
  :السيدة رئيسة الجلسة

الكلمة للسيد الوزير للرد عن شكرا السيد النائب، 
 .التعقيب فيما تبقى من الوقت

لوزير المكلف بالعالقات مع الحبيب الشوباني االسيد 
 :والمجتمع المدني البرلمان
  ،السيدة الرئيسةشكرا 

قاموس لغة سنوات الرصاص  يف يف احلقيقة استعمال 
   املوضوع  ،حقيقةللصواب هاد املناخ الدميقراطي جمانبة كبرية 

ة دستورية خمتصة التقرير دياهلا هو أاإلعالم هذا كاينة هيد 
    تيكون موضوع نقا  ومدارسة واحلكومة الميكنها أن تزعم 
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ال أهنا ميكن حىت احلكومة ضحية أحيانا يف أمور لكن هناك 
 . ة جيب أن احرتمهاأتقرير هناك هي

ن هناك عطالة يف أاملوضوع ديال التشريع يعين الزعم ب
حد ألحكومة والربملان ال ال لالتشريع مسؤولية مشرتكة  ،التشريع

مينع السادة رؤساء اللجان واملكاتب ديال اللجان أن تربمج 
احلكومة جاهزة للتعاطي مع املقرتحات ديال  ،وأن تشتغل

أما بالنسبة للمخطط التشريعي فاحلكومة عندها  ،القوانني
 ار ــــــــــــــي يف اطـــــــــأولويات وكتشتاغل با  حتط املخطط التشريع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استجابة ملنظومة ديال التحديات اللي فيها قوانني تنظيمية 
األمازيغية ذكرتوا أشياء كثرية، ولكن ال ميكن الزعم بأن  ذكرتوا

 .احلكومة تتحكم يف الربملان شكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

هبذا نكون قد استوفينا األسئلة  ،شكرا السيد الوزير
شكرا على مسامهتكم معنا  ،املربجمة ضمن هذه اجللسة

 **.ورمضان مبارك كر م
  
 
 
 
 
 

 
 


