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 الجلسة الثانية والخمسين محضر
 

أكتوبر  31)  3311و القعدة ذ 82اإلثنني : التاريخ
8138). 
السيد حممد جودار النائب السابع لرئيس جملس : الرئاسة
 .النواب

أربع ساعات وتسع دقائق، ابتداء من الساعة الثانية :  التوقيت
 .زواال والدقيقة السادسة والثالثني

األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات مناقشة : جدول األعمال 
 :(آنية 3تليها مناقشة و 31)سؤاال  82  احلكومية التالية

 ،التجهيز والنقل 
 ،الرتبية الوطنية 
 ،التعليم العايل 
 ،الصحة 
 ،الشباب والرياضة 
 ،االقتصاد واملالية 
 ،العدل 
 ،اخلارجية 
 .السكىن والتعمري 
 

 :السيد محمد جودار رئيس الجلسة 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .افتتحت الجلسة. المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفهية واليت يتضمن 

سؤاال شفهيا موزعا على قطاعات خمتلفة  82جدول أعماهلا 

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام  311بقا للفصل ط
 . الداخلي جمللسنا املوقر

يف البداية نستمع إىل املراسالت اليت وردت على 
، أمني اجللسة بعرضها عليكم مشكوراالرئاسة فليتفضل السيد 

 .السيد األمنيتفضلوا 
 :النائب السيد وديع بنعبد اهلل أمين الجلسة

 شكرا السيد الرئيس،
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 

  ،المرسلين
توصلت رئاسة جملس النواب بالنصوص التشريعية 

 : التالية ويتعلق األمر ب
يوافق مبوجبه على  13.38أوال مشروع قانون رقم  

التفاقية منع التلوث البحري الناجم عن  3221بروتوكول عام 
    وعلى ثالث  3298 قلب النفايات واملواد األخرى لعام

 ؛هبحق الم
يوافق مبوجبه على االتفاق  11.38مشروع قانون رقم  

 8138مارس  32والربوتوكول التطبيقي املوقعني بأنقرة يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الرتكية بشأن 

 ؛لطرقي الدويل للمسافرين والبضائعالنقل ا
يتعلق باملستلزمات  23.38 مشروع قانون رقم 

 ؛الطبية
من  13بتغيري الفصل  28.38مشروع قانون رقم  

 3133من الربيع اآلخر  38الظهري الشريف الصادر يف 
مة بسن نظام استرياد املواد السا 3288ديسمرب  8املوافق ل 

 ؛وتسويقها وحيازهتا واستعماهلا
يغري مبوجبه الفصل  311.38مشروع قانون رقم  

 ؛قانون املسطرة املدنيةمن  131



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

2 

حق احلصول على  ةقانون يرمي لضمانمقرتح  
سادة النواب من الفريق املعلومات تقدم به السيدات وال

 ؛االشرتاكي
مقرتح قانون يقضي بتحديد النظام األساسي ملوظفي  

 . جملس النواب تقدم به أعضاء مكتب جملس النواب
الدستوري كما توصلت الرئاسة كذلك بقرارات اجمللس 

  :ويتعلق األمر
 8138غشت  1بتاريخ  219.38 بالقرار رقم 

يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد األمني البقايل 
 81الطاهري الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 

بالدائرة االنتخابية احمللية شفشاون إقليم  8133نوفمرب 
مجال ستيتو  :السادةانتخاب وأعلن على إثره  ،شفشاون

أعضاء مبجلس  ةوحممد سعدون واليزيد الطاغي وأمحد أيتون
  ؛النواب

 8138غشت  2بتاريخ  212.38القرار رقم  
يقضي برفض عريضة الطعن اليت قدمها السيد حممد أمزوزي 

نوفمرب  81الرامية إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 
وأعلن  ،إقليم ميدلتبالدائرة االنتخابية احمللية ميدلت  8133

تو ورشيد عدنان وعلي  عسعيد اشبا :على إثره انتخاب السادة
 ؛كبريي أعضاء مبجلس النواب

 8138غشت  32بتاريخ  293.38القرار رقم  
يقضي برفض طلب الذي تقدم به السيد عبد السالم البياري 

نوفمرب  81الرامي إىل إلغاء نتائج االقرتاع الذي أجري يف 
وأعلن  ،االنتخابية احمللية تطوان إقليم تطوان بالدائرة 8133

حممد إدعمار وأمحد بوخبزة ورشيد  :على إثره انتخاب السادة
الطاليب العاملي وحممد العريب أحنني وحممد املالحي أعضاء 

  ؛مبجلس النواب
 8138غشت  31بتاريخ  298.38قرار رقم  

يقضي برفض طلب السيدين حممد العالوي وسالم عزوز 

نوفمرب  81ي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف الرام
وأعلن على  ،بالدائرة االنتخابية احمللية وزان إقليم وزان 8133

عبد احلليم عالوي وحممد احلجوجي  :إثره انتخاب السادة
  ؛وعبد العزيز األشهب أعضاء مبجلس النواب

يقضي برفض طلب السيد  291.38القرار رقم  
امي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف إدريس العراقي الر 

بالدائرة االنتخابية احمللية مديونة إقليم  8133نوفمرب  81
وأعلن على انتخاب السيدين صالح الدين أبو الغايل  ،مديونة

  ؛وي عضوين مبجلس النواباوحممد مست
يقضي  8138شتنرب  1بتاريخ  293.38القرار رقم  

سيدان نور الدين البيضي برفض الطلب الذي تقدم به ال
وإدريس املتقي الرامي إىل إلغاء انتخاب السيد حممد بوشنيف 

 81عضوا مبجلس النواب على إثر االقرتاع الذي أجري يف 
بالدائرة االنتخابية احمللية برشيد إقليم برشيد  8133نوفمرب 

زين العبدين حواص وصابر الكياف  :وأسفر عن فوز السادة
  ؛وحمد بوشنيف واملصطفى جربان أعضاء مبجلس النواب

يقضي  8138شتنرب  2بتاريخ  291.38القرار رقم  
برفض الطلب الذي تقدم به السيد حلسن الداودي الرامي إىل 

عبد الرمحان فضول عضوا مبجلس النواب انتخاب السيد إلغاء 
بالدائرة  8133نوفمرب  81يف  على إثر االقرتاع الذي أجري

االنتخابية احمللية بين مالل إقليم بين مالل وأسفر على فوز 
ن يابو حلسن الداودي واحلسني احلنصايل وبناصر ح :السادة

ري ومحيد اإلبراهيمي وعبد الرمحان فضول يوعبد الرمحان خ
  ؛أعضاء مبجلس النواب

رفض شتنرب يقضي ب 2بتاريخ  291.38القرار رقم  
ب السيد مصطفى العابدي الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع طل

بالدائرة االنتخابية احمللية  8133نوفمرب  81الذي أجري يف 
صاحل وأعلن على إثره انتخاب  صاحل إقليم الفقيه بن الفقيه بن
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عبد الكرمي النماوي وحممد مبديع وأمحد فضلي  :السادة
  ؛والشرقاوي الزنايدي أعضاء مبجلس النواب

يصرح  8138شتنرب  2بتاريخ  299.38القرار رقم  
بعدم قبول عريضة الطعن املقدمة من طرف السيدة سعيدة 
  العثماين الرامية إىل احلكم ببطالن االنتخابات التشريعية اجملراة

 ،8133نوفمرب  81يف 
 8138شتنرب  33بتاريخ  292.38القرار رقم  

يف االقرتاع الذي يقضي بإبطال انتخاب السيد احلسني أدردور 
بالدائرة االنتخابية احمللية    8133نوفمرب  81أجري يف 

م ـــــــــر بتنظيـ، ويأمعمالة إنزكان آيت ملول إنزكان آيت ملول
وص هذا ــانتخابات جزئية جديدة يف هذه الدائرة خبص

 .دـــــــاملقع
 8138شتنرب  33بتاريخ  292.38القرار رقم  

مجال أحمزون وحلسن برادي يقضي برفض طلب السيدان 
والسيدة حكيمة غرمان والسيد حممد قبطي الرامي إىل إلغاء 

بالدائرة االنتخابية  8133نوفمرب  81االقرتاع الذي أجري يف 
حلسن  :وأعلن على إثره انتخاب السادة ،خنيفرة إقليم خنيفرة

 ؛آيت إيشو وفؤاد حجري ونبيل صربي أعضاء مبجلس النواب
 8138شتنرب  33بتاريخ  222.38القرار رقم  

يقضي برفض طلب السيدين عبد احلق السطي وخالد الزاهر 
نوفمرب  81الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 

 تاونات،بالدائرة االنتخابية احمللية تاونات تيسا إقليم  8133
حممد عبو وعبد اهلل  :وأعلن على إثره انتخاب السادة

وحممد مجال بوزيدي التيايل أعضاء اإلدريسي البوزيدي 
 ؛مبجلس النواب

 8138شتنرب  33بتاريخ  223.38القرار رقم  
يقضي برفض طلب السيد حممد السنوسي الرامي إىل إلغاء 

 81انتخاب السيد بوعزة الركيب يف االقرتاع الذي أجري يف 
بالدائرة االنتخابية احمللية القرية غافساي إقليم  8133نوفمرب 

بوعزة الركيب وأمحد  :وأعلن على إثره انتخاب السادة تاونات،
 ؛مفدي وعبد العزيز العبودي أعضاء مبجلس النواب

 8138شتنرب  31بتاريخ  228.38القرار رقم  
يقضي برفض طلب السيد عبد اجلبار القسطالين الرامي إىل 

 8133نوفمرب  81إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 
وأعلن على إثره  ،تزنيت إقليم تزنيت حملليةا بالدائرة االنتخابية

انتخاب السيدين عزيز أخنوش وحلسن بنواري عضوين مبجلس 
 ؛النواب

 8138شتنرب  31بتاريخ  221.38القرار رقم  
يقضي برفض طلب السيد حمماد الفراع الرامي إىل إلغاء نتيجة 

بالدائرة االنتخابية  8133نوفمرب  81االقرتاع الذي أجري يف 
 :وأعلن على إثره انتخاب السادة ،لية الصويرة إقليم الصويرةاحمل

حمسن الشعيب وحممد مالل وحممد صبحي وحممد جين أعضاء 
 ؛مبجلس النواب

 8138شتنرب  32بتاريخ  223.38القرار رقم  
يقضي برفض طلب السيدين عبد املنعم الفتاحي وأبو قاسم 

 81أجري يف الوزاين الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي 
بالدائرة االنتخابية احمللية الدريوش إقليم  8133نوفمرب 
فؤاد الدرقاوي،  :وأعلن على إثره انتخاب السادة ،الدريوش

 ؛ملختار غامبو أعضاء مبجلس النوابعبد اهلل البوكيلي وا
 8138شتنرب  88بتاريخ  221.38القرار رقم  

بن  طلب الذي تقدم به السيد عبد الكرمياليقضي برفض 
 81عتيق الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 

بالدائرة االنتخابية احمللية بزو وويزغت إقليم  8133نوفمرب 
أزيالل وأعلن على إثره انتخاب السيد سعيد الرداد وإبراهيم 

 ؛احلسناوي ومولود بركايو أعضاء مبجلس النواب
 8138شتنرب  81بتاريخ  221.38القرار رقم  

طلب الذي تقدم به السيد عدي بوعرفة الرامي اليقضي برفض 
 8133نوفمرب  81إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 
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وأعلن على  ،بالدائرة االنتخابية احمللية الرشيدية إقليم الرشيدية
عبد اهلل صغريي  ،احلبيب الشوباين :إثره انتخاب السادة

اري وعمر الزعيم واملهدي العلوي أعضاء ومصطفى العم
  ؛مبجلس النواب

يقضي  8138شتنرب  38بتاريخ  229.38قرار رقم  
حممد فائز واحلسني بوزحاي وحممد  :برفض طلب السادة

 81الضور الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 
 ،بالدائرة االنتخابية احمللية طاطا إقليم طاطا 8133نوفمرب 

وأعلن عن انتخاب السيدين مصطفى تضومانت وحسن التايب 
  ؛عضوين مبجلس النواب

 8138شتنرب  82بتاريخ  222.38القرار رقم  
بإلغاء انتخاب السيد عبد الغايل جناح عضوا  أوال :يقضي

مبجلس النواب ويأمر بإعادة االنتخاب هبذه الدائرة خبصوص 
من القانون  23املقعد الذي يشغله عمال مبقتضيات املادة 

يقضي برفض طلب كل  ثانيا ،التنظيمي املتعلق مبجلس النواب
من السادة صاحل بوسكري وحممد عمارة واحلسني بنلكطو 

عبد الرمحان رابح وعبد  :الرامي إىل إلغاء انتخاب السادة
الصمد أكداش وعبد الرمحان رحيمي أعضاء مبجلس النواب 

بالدائرة  8133فمرب نو  81على إثر االقرتاع الذي أجري يف 
  .االنتخابية احمللية شيشاوة إقليم شيشاوة

كما توصلت رئاسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة 
 8138أكتوبر  3بنتائج االنتخابات التشريعية اجلزئية ليوم 

 :واليت أسفرت عن انتخابات املرشحني اآلتية أمسائهم
   أمحد السيد  :يليز النخيلكالدائرة االنتخابية احمللية

 .املتصدق من فريق العدالة والتنمية
 السيد عبد  :الدائرة االنتخابية احمللية طنجة أصيال

السيد حممد  ،حو من حزب العدالة والتنميةو اللطيف بر 
السيد حممد الزموري  ،الدياز من حزب العدالة والتنمية

  .من حزب االحتاد الدستوري

سؤاال  319توصلت رئاسة جملس النواب ب  وختاما
جوابا عن األسئلة الكتابية  813سؤال كتايب و 388شفويا 

ومت حتويل سؤال شفوي واحد إىل سؤال كتايب ومت سحب 
 .سؤالني كتابيني شكرا لكم شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 األمين،شكرا السيد 

 حضرات السيدات والسادة نشرع اآلن يف بسط
 .نعم السيد الرئيس نقطة نظام، األسئلة الشفهية

 ، رئيس الفريق االشتراكيأحمد الزايدي السيدالنائب 
 :(نقطة نظام)

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة الوزراء،

حنن على بعد بضعة أيام من اخلطاب امللكي السامي 
فتتاح الدورة ونعتز هبذا احلضور الكبري للنواب والنائبات ال

إىل إعطاء الربملان للحاجة استجابة للرغبة واستجابة كذلك 
إال أنه السيد الرئيس  ،بعدا حقيقا يف تناوله لقضايا املواطنني

نالحظ بأن حضور النائبات والنواب ال يوازيه حضور يف نفس 
ترب بأن هذا إخالال وبالتايل املستوى بالنسبة للحكومة لذلك نع

احلكومة جيب أن  ،هبذا الشكل األمورال ميكن أن تبقى 
تتحمل مسؤوليتها وحتضر للمشاركة يف أشغال جملس النواب 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير... نشرع اآلن يف بسط  ،شكرا
المكلف بالعالقات مع  الوزيرالحبيب الشوباني السيد 

 :(نقطة نظام) مان والمجتمع المدنيالبرل
 شكرا السيد الرئيس،

هننئ طبعا أعضاء اجمللس املوقر على استئناف هذه 
فقط لإلخبار أنه اليوم ينعقد جملس . الدورة يف ظروف جيدة
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زال مشتغال ملدارسة مشروع مهم جدا اجلميع  حكومي وال
 . هو مشروع قانون املالية اللي ينتظرونه

ول نقاش احاضرة ولرمبا قبل أيام تداحلكومة دائما 
جمتمعي عرب منابر إعالمية يثبت باألرقام واملعطيات بأن 
احلكومة حاضرة ومتفاعلة وأحسن دليل هو تفاعلها مع 

اليوم . االنتظارات اآلنية واألسئلة اآلنية للسادة النواب احملرتمني
احلكومة عربت عن  ،سؤال آين 31عندنا تقريبا حوايل 

أن جتيب عليها واملكتب املوقر مل يربمج إال أربع  االستعداد
فأعتقد اليوم املناخ إجيايب، االنطالقة إجيابية، اخلطاب . أسئلة

 .شكرا السيد الرئيس. امللكي داعم نتوكلوا على اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

نشرع يف بسط األسئلة الشفهية و نتمىن ذلك . شكرا
ئلة يف قطاع التجهيز املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها بأس

املالحظ أن هناك ستة أسئلة تليها مناقشة ويتعلق  ،والنقل
األمر باحلد من حوادث السري وعليه سيتم طرحها من طرف 

حملرتمني مث اإلجابة عنها من لدن االسيدات والسادة النواب 
السيد الوزير، مث ننتقل إىل املناقشة العامة وفق املدة الزمنية 

 . النيابيةاحملددة للفرق 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

فليتفضل أحد النواب واضعي  ،فريق التجمع الوطين لألحرار
 .السؤال مشكورا
 :حماد آيت باهاالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
األسابيع القليلة  للوحظ يف الفرتة األخرية، خال

املاضية تنامي ظاهرة حوادث السري القاتلة واملميتة كان آخرها 
فاجعة تيزين تيشكا بإقليم احلوز واليت راح ضحيتها أكثر من 

قتيل من ساكنة إقليم زاكورة واليت تعترب من أكرب احلوادث  31
وكذلك احلادثني املأساويني اليت شهدمها  ،على الصعيد الوطين

لسيار الرابط بني سال اجلديدة والرباط واليت خلفت  الطريق ا
 .كذلك العديد من اخلسائر املادية

احلقيقة املغرب يعرف أوراش كربى  السيد الوزير، يف
ديال زاكورة، ورزازات، تنغري، طاطا فتعقد  األقاليمواملناطق 

لقاء مؤخرا اللي فيه مجعيات اجملتمعم املدين، املنتخبني، 
األحزاب، النقابات، الساكنة فكلها تلهج بصوت واحد 

كذلك . بالتعجيل على إخراج هذا النفق إىل حيز الوجودـ
 اميوتو حىت عاد اإلسراع بتوسيع الطريق احلايل باش ما نبقاوش 

اهلل جيازيكم خبري توسع هاد  ا،نفكرو د ثاين الناس عاد عاو 
الطريق اللي كاين والتعجيل بإجناز هاد النفق هدي وبغينا منكم 

ما هو التقييم ديالكم لتنامي ظاهرة حوادث  ،السيد الوزير
هي اإلجراءات والتدابري اليت تعتزمون  وما ؟السري املميتة ببالدنا

ما تقتضيه مدونة السري على  ها للحد منها انسجاما معذاختا
 .وشكرا ؟الطرقات يف هذا اإلطار
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين للسيدات  ،شكرا للسيد النائب احملرتم
النواب احملرتمني عن الفريق االشرتاكي فليتفضل أحد والسادة 

 .النواب واضعي السؤال مشكورا
 :المالحيمحمد  السيدالنائب 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
لقد أصبحت حوادث السري تشكل يف بالدنا وصمة 

هي اإلجراءات احلكومية اليت  ما ،أسائلكم السيد الوزير ،عار
 .وشكرا ؟ها من أجل احلد من هذه اآلفةذتنوون اختا

 :السيد رئيس الجلسة
للسيدات سؤال ثالث ، شكرا السيد النائب احملرتم

تفضل يوالسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية فل
 .أحد النواب مشكورا
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 :أحمد صدقيالسيد النائب 
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

تعرف بالدنا كما كبريا من حوادث السري اليت تؤدي 
من اجلرحى  الفاآلوختلف  ،بأرواح املئات من املواطنني األبرياء

شكا ياملأساوية لتو ونذكر هنا باحلادثة اخلطرية  ،واملعطوبني
لذا نسائلكم السيد  .واحلوادث ديال سال وسطات مؤخرا

وهنا للحد من هذه ذهي اإلجراءات اليت ستتخ ما ،الوزير احملرتم
 .وشكرا ؟احلوادث

 :السيد رئيس الجلسة
املوايل وهو السؤال الرابع  السؤال .شكرا لكم

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة 
 .تفضل أحد النواب مشكورايفل

 :النائب السيد رشيد العبدي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يبدو أن شبح حوادث السري بشكل عام واملميتة منها 
وجه اخلصوص أصبح قدرا حمتوما بل أصبحت ختيف  على

وهتيب كل سائق سيارة أو حافلة أو مركبة كيفما كان شكلها 
ومل تستطع معه ال احلكومة وال األجهزة اإلدارية  ،ونوعها

لذلك  ،واألمنية فك رموزه وإجياد احلل األمثل واألجنع له
راء هذه عن األسباب احلقيقية الكامنة و  ،نسائلكم السيد الوزير

حرب هاد ة إليقاف نزيف ذهي التدابري املتخ الظاهرة مث ما
 .وشكرا ؟الطرقات

 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل للسيدات ، شكرا السيد النائب احملرتم
والسادة النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة 

 .تفضل أحد واضعي السؤال مشكورايوالتعادلية فل
 

 :ميمون عميريالسيد النائب 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السادة والسيدات النواب المحترم
عرفت مناطق تيشكا الطريق الرابطة بني زاكورة 
وورزازات يف بداية شهر سبتمرب حادثة سري مروعة أدت تقريبا 

السيد الوزير هاد الطريق  ،وفاة من الضحايا 33إىل حوايل 
 altitude 8111ديال تيشكا اللي كيبلغ العلو دياهلا تقريبا 

ما خالها املستعمر كيما يهاد الطريق السيد الوزير بقات ك
راه رمبا  ،خالهتا فرنسا ما عمر تصلح فيها والو السيد الوزير

شد السيارة ديالك غدا ودوز فيها وشوفها آش كيتصلح والو  
ما  يأما طريق بقات ك للجنابغرافيت والسيما ذاك غري ر اكيد

قاليم ديال زاكورة األالسيد الوزير حنا الساكنة ديال  .كانت
ما كنسولو  TGVما كانسولو حنا على  اورزازات وتنغري وطاط

 النفق اللي السادة  الزمالء ،النفق السيد الوزيركنسولو على  
تة ويف هاد الوالية ييف الربملان دافعنا عليه يف الوالية الفا ديايل

هاد املناطق ما كنهزو فيهم باقي دائما كتوقولو لينا بأنه النفق و 
  .الثمن ديال هاد النفق

جاب ليها  هاالسيد الوزير هاد احلادثة اللي العامل كل
ملراكش كاين غري قربات بعدا ولسوء احلظ هاذ العامل اخلبار 

راه النفق انتوما كوزير  ، السيد الوزيرتشفى اجلامعياملس
اهلل  التعجيل وكحكومة جيب التعجيل هبذا النفق التعجيل

كيجلنا السيد الوزير يف الفريق  ما هذا ،ازيكم خبريجي
تكول ليا السيد الوزير تاين راه  ما ؟إمىتنسائلكم االستقاليل 
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ا هاد النفق بغينا راه بغين ؟إمىت السيد الوزير ،الدراسة راه كذا
 .حىت حنا حقنا من الدولة وشكرا

 
 

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل للسيدات  شكرا السيد النائب احملرتم،

فضل أحد تفلي والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي،
 .النواب مشكورا

 :عادل السباعيالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 ن،و النواب المحترمالسيدات والسادة 
 السادة الوزراء،

سؤول عن الطرقات وتطبيق منت أ ،السيد الوزير
    أحصينا عشرات القتلى  ،املدونة ديال السري منذ سنة تقريبا

شفنا حوادث غريبة  ،ما بني الدورتني التشريعيتني السيد الوزير
 وخميفة تداوهلا الشراع املغريب عرب املواقع االجتماعية وعرب مجيع

هي احلصيلة والتصور  ما وابغينا نعرف .تقريبا وسائل اإلعالم
 واوقبل ما تصنت ؟ديالكم السيد الوزير ةاالسرتاتيجيو ديالكم 

 الفاحتة على أرواح ابغينا نقراو  ،للجواب ديالكم السيد الوزير
  .احلوادث األخرية ضحايا هاذ

( 2)لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن  اْلَحْمُد  ( 1)بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ﴿
إِي َّاَك َنْعُبُد وَإِي َّاَك  ( 4)َماِلِك َيْوِم الدِّيِن  ( 3)الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  

ِصرَاَط الَِّذيَن  ( 6)اْهِدنَ ا الصِّرَاَط اْلُمْستَِقيَم  ( 5)َنْسَتِعيُن  
 آمين  ﴾(7)يَن  أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب عَلَْيِهْم َوَل الضَّالِّ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني 
 .واحلمد هلل رب العاملني
 :السيد رئيس الجلسة

. دقيقة 32 أعطي الكلمة للسيد الوزير يف .شكرا
 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز
والسالم على موالنا  بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة
 . رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين

 أوال أمتىن للجميع أن تكون هذه الدورة التشريعية إن
من حسن حظنا على أية . شاء اهلل غنية وكما ينتظرها اجلميع
عترب هذه الظاهرة هي أنا أحال على أنه بدأنا بقضية وطنية 

عاجلات يعين وليست قضية للم تقنيةقضية وطنية وليست قضية 
أعتقد أهنا مرتبطة . يف بعض البنود يف قوانني، هي قضية وطنية

باألمن، السالمة واألمن يعين موضوع مهم جدا وامسحوا يل أن 
أقول لكم بداية وقد سبق يل مع اللجن املوقرة سواء يف الغرفة 

عطيت واحد الرقم الذي جيب أن أاألوىل أو الغرفة الثانية 
    كومة من موقع مسؤوليتها التنفيذية نكب عليه مجيعا احلن

وال ميكن أن تتهرب من ذلك ونواب األمة باعتبارهم ميثلون 
الشعب املغريب وبطبيعة احلال اجملتمع املدين اللي الدستور اآلن 

قطاع البناء  يف B.T.Pأنه يف قطاع  ،ريةثعطاه صالحيات كا
ويف قطاع  .قتيل سنويا 8111العمومية، حوايل  واألشغال

 1111حنن إذن أمام ظاهرة ديال . قتيل سنويا 3111النقل 
أنا كنعطي -جريح تقريبا  31.111قتيل إذا أضفنا إليها 

جريح جروح بليغة  31.111رقام كنت عرضتها األ -املعدل
مبعىن عاهات وآثار يف اجلسد بليغة جدا باإلضافة إىل حوايل 

 311.111ام ديال اجلروح خفيفة مبعىن حنن أم 21.111
وبالتايل أنا أعتقد أهنا قضية . ديال هاد الظاهرة 9وزيادة و

وطنية وليست قضية أغلبية وال معارضة وليست قضية تنفيذ أنا 
 . ي قناعيت، قضية وطنيةها ه

 ،أهنا ليست جديدة، حىت يكون األمر واضحا ثانيا
هذه ظاهرة مدى السنوات . األرقام عندنا اللي بغى يرجع هلا

ة احلال ولكن اليوم رغم أهنا ليست جديدة البد أن بطبيع
    ا ملهناك دول جنحت يف التقليص منها  ،نتحمل مسؤوليتنا
النبوغ الذي عندهم قادر على أن يبدع  ؟ال ينجح املغاربة
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منه ونستمر فيه، وما مل يصلح من ثهو جيد ن أشكال ما
ي كما قلت هذا ملك لألمة وه  بطبيعة احلال إجراءات نراجعه

 . قضية وطنية
املسألة الثانية وهو أنه البد أن تكون فيها نوع من 
الصراحة، أقول لكم نوع من الصراحة، احلوادث اخلطرية أتابعها 
شخصيا، أقول لكم وأحتمل مسؤولييت ومل يعجب بعض 

للحوادث سبب بشري  3اإلخوان املهنيني وقلتها السبب رقم 
      باإلحصائيات، أنهوأحتمل هذه املسؤولية، عندي األرقام 

، السبب % 23 كلها داخل فيها السبب البشري % 23
من ، وحده كنقولو مادارش السمطة، %11البشري وحده 

لسبب بشري مع حوايج ا ،السرعة، زيد عليها الالئحة الطويلة
. مبعىن حنن أمام هاد القضية هدي ،%11أخرى حوايل 

قنية واإلجرائية حنا نقول لكم األمور التليا ميكن يعين و ولذلك 
نواب األمة أننا نديرو  ابغاو  إيالعندنا هاد اإلحصائيات إال 

   كتقول بأنه . جلنة مشرتكة ومنشيو ندققو فهاد اإلحصائيات
أمور تقنية مرتبطة  نقول منشيو يف تبغي إيالما خيرج عن 

مرتبطة بغياب ما يساعد على السياقة ميكن  ،ببنيات حتتية
بداية دار . ، باش نعطي هاد األرقام%81نقول تصل إىل 

بالعمل اللي قامت به  اهذه السنة وباملناسبة حنا كنستمرو 
احلكومات السابقة سواء على مستوى التجهيزات والبنيات 

على مستوى التصورات ألنه  التحتية، على مستوى الربامج
ديال الربامج الكربى ليست برامج حمدودة يف الزمن هي برامج 

كن ميتكمل عليه احلكومة ك اوا اللي سبقواكيبدطن  أمة وو 
ازيكم جيكون هاد الربط اهلل يتكمل عليه احلكومة غري باش 

خبري عندما نطرح حول املشاريع الكربى اليت جيب أن ننكب 
فرباير  32كن دار الدراسة النتائج دياهلا خرجناها يف مي ،عليها

العلماء اجتمعنا مع  ،اجتمعنا مع اجملتمع املدين بعد ذلك
والفنانني واملثقفني والصحافيني لكي تقوم هبذه التعبئة واعطينا 
   واحد اإلحصاء نبغي نعطيكم مؤشر يف املدن اللي كتعرف 

اللي  % 93من حوادث السري كاينة يف املدن ديالنا %  93
ي احلماية ميمن الضحايا كلهم من عد% 11كتعطينا 

 ،د األرقامكنعطي هاغي  أصحاب املوطورات والدراجات و 
    العدد الوافر من أسباب حوادث السري ماشي املهنيني رغم 

la fréquence  ديال الطاكسيات و اللي كتوقع ديال الكريان
غي  % 11السيارات الشخصية  هاديال الشاحنات سببو 

كن لينا مياألسباب باش  وندرس وااألرقام باش نعرفهاذ كنعطي 
ينا نسيبليو حىت الوسائل كن لمينتعاملوا مع هاد الظاهرة باش 

رنا هاد الدراسة دكتقول يا سيدي   .ديال املعاجلة
échantillon نا اما كيوقفوش يف عالمة قف مع% 23 نأ

ماعات كمكن نديرو بوليسي على كل اجلهنا رؤساء ديال 
غري  ؟كمكن نديرو رجل دركي على كل كيلومرت ؟عالمة قف

على اخلودة اللي باش كنعطي أنا هاد األرقام بال ما نتكلم 
ماكيديروهاش يعين الكاسك اللي ما كيديروهش اإلخوان 

مع فيها العامل تشي جتال هاد والي كنجمعلمف .الدراجني
العامل ديال البنيات التحتية اعطينا  ،العامل التقين ،البشري

حوادث السري تكثر  يتهاد األسباب وأنا أقول وأحتمل مسؤولي
عندما تكون الطرق جيدة آخرها حادثة السري اليت وقعت 

ا نشكا عندياحلدث الذي وقع يف ت ،مؤخرا يف الطريق السيار
حصائيات الطريق ديال تيشكا رغم الصعوبة دياهلا رغم أهنا اإل

سنوات  1حتتاج إىل تأهيل رغم أن حنتاج هاد املشروع طوال 
يها حوادث السري وراجعنا ألن ف ليلحصائيات قاإليت ذخو 

قلت ليهم اعطيوين األرقام واش فعال حادثة السري أول ما وقع 
 ذواالناس كياخ ؟هاد الطريق هي كتسبب يف حوادث السري

ا حىت شي واحد االحتياط ديالو ذاإلحتياط دياهلم هذه ما خ
ا ذوقلتها ودرنا اللجنة واسحبنا الرخصة ألن حىت واحد ما خ

غري باش كنعطي أنا هذه  ةهر االظ اديعين يف ه .لواالحتياط ديا
  .األرقام
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نقرتح عليكم مقاربة  ؟ن ماذا نقرتح عليكمآلاشنو 
فيها  تونكول ليكم اللي وصل عمليةمندجمة عملية 

عليا سجلو  8138/8131أقول االستثمارات االستثمارات 
 د املليار ديال الدرهم 8، ليار ديال الدرهمد امل 8: 8133

عطي األرقام باإلضافة ناستثمار يف السالمة الطرقية أنا غادي 
إىل االستثمارات اللي قامت هبا احلكومة السابقة السيد الوزير 

 أنا غادي نعطي األرقام ديال هادجارية و اآلن اللي السابق و 
درنا مقاربة مندجمة هاد املقاربة املندجمة أقول للسيدات ف ،شيال

، إصالح قطاع إصالح قطاع النقل ،ابالنائبات والسادة النو 
  :حنا باديينو نعطيكم بعض اإلجراءات اللي قمنا هبا النقل

نشرنا اللوائح درنا  عد ماهذا األمر األول واللي ب -
 ،دفرت حتمالت نقل املستخدمني ،دفرت حتمالت النقل املزدوج

 ،دفرت حتمالت النقل املدرسي ،دفرت حتمالت النقل السياحي
اآلن دفرت التحمالت تقريبا و كونو يادوك خاصهم ألن حىت ه

ن ننتقل أشبه جاهز ديال النقل عن طريق احلافالت يف انتظار 
نتقل يكنتكلم احلكومة إىل ما يتعلق بالطاكسيات مبعىن باش   انأ

القطاع إىل ما يسمى املهنية واالحرتافية والتنافسية يف بعده 
صادقتم سابقا جتماعي الهو عندو عالقة با االقتصادي وما

احلكومة السابقة واحلكومة احلالية واألمور مستمرة يف وضع 
مبعىن مايوليش االقتصاد هو  ،آليات ديال املواكبة االجتماعية

ويل االقتصاد إطار ديال يوسيلة ديال املواكبة االجتماعية 
إطار ديال الدخل  ،إطار ديال املهنية واالحرتافية ،التنافس

إطار ديال إبداع خدمات جديدة ومنتوجات  ،بالنسبة للوطن
ونتائج هاد االقتصاد التنافسي سيذهب إىل اجلانب  ،جديدة

 .إىل هاد الصناديق وادخلي اكنمياالجتماعي اللي مها حمتاجني 
ناها يف إطار ر أنا فقط باغي نعطيكم بعض األمور اللي قر 

  :اللجنة
 أيام 9ساعة  83ساعة على  83تقوية املراقبة  أوال 

ولكن اآلن يف  19مع العلم أن عدد املراقبني عندنا يتجاوز 

شاء اهلل من عدد  إن انزيدو  ناوينيإطار امليزانية اجليدة 
أكثر من ذلك اآلن طلب عروض جاهز باش ندخلوا  ،املراقبني

سنعمم الرادار يف كافة الرتاب  ،املراقبةيف جيا و الوسائل التكنول
طبيعة بي كنكولو الرادار لم يعين كافة الرتاب الوطين  الوطين

 ،احلال سواء الرادار اللي هو ثابت أو الرادار اللي هو متحرك
قول البنية أأكثر من ذلك اآلن سنستثمر يف البنيات التحتية 

ماشي اللي عاد  8138/8131األرقام   لىتكلم عن ،التحتية
مليون  311مليون ديال الدرهم فيها  811مليار و :جاي

أضفناها للسكك احلديدية باش نعجلوا بإزالة كل ما يتعلق 
باملمرات املستوية والبقية ما يسمى بالنقط السوداء سواء تعلق 

سبة هاد الطريق كانت ناباملو يف هاد الطرق اللي هي صعبة 
خوان كن ليا نقول اإلميفيها إصالحات ولكن ليست كافية 

وألتزم بذلك كاين جوج ديال املشاريع بني مراكش وورزازات 
بغيت إيال ن موضوع بوحدو ما نرجعش هلاد املوضوع ألباش 

الطريق نديرو ليها  اده وول وهشروع األامل ،ىلإقول كيحتاج ت
 l’estimationن لك اآلذلديال الشمال و  la rocadeحبال 

ن الدراسة يون واآلمل 111التكلفة اإلمجالية حوايل مليار و
على  ان سنربجمها بإذن اهلل باش منشيو ت اآليالو مها والتاطلقن

 .اكن لينا نقلصو ميقل صعوبة و أاألقل هاد الطريق تويل طريق 
باإلضافة إىل قضية النفق واإلخوان يعرفون جيدا هذا أسلوب 
جديد حيتاج إىل شراكة مع القطاع اخلاص القانون ديال 

يت إىل الربملان أالشراكة مع القطاع اخلاص سيصدر قريبا سي
كة مع القطاع ا كن لنا نديرو واحد الشر ميللمصادقة عليه باش 

تعرفون هو عائد  تماانفيه العائد فيه  لويمتالاخلاص ألن هذا 
قاربة حبال الطرق املو ر اجتماعي واقتصادي لكن كيحتاج ندي

 هاذحبال السكك احلديدية مبعىن استثمار وبذلك و السيارة 
جوج ديال  امنشيو  غاديميكن ماي اإلخوان حنا القضية 

تستثمر يف هاد الطريق ويف غاجتاه ديال الدولة  ؛االجتاهات
كن النفق على مياخلاص باش نفس الوقت شراكة مع القطاع 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

ن ينمي أن هذا النفق بإمكانه أتبار قناعيت وقناعة احلكومة عا
الفضل كون عندنا يتلك املنطقة وهادي عندنا قناعة ونتمىن 

 ه ألن هادذحكومة ننفكمجيعا أنتم كنواب تدافعون عنه وحنن  
  .شي لن يكون فيه إال مصلحة البلدال

 ي عندنا فيها حتديث مراكز التسجيل كوهلا الل
مليون ديال الدرهم جتهيزات املراقبة  393 :راقبةاملإشكاالت و 

أضيف  ،مليون ديال الدرهم 131 :8131-8138الطرقية 
عين حنن أمام مبإىل ما كان سابقا حوايل مليار ديال الدرهم 

غنكونو أمام تقريبا  8131حىت  8131بني  ال خديت مايإ
يف السالمة الطرقية أقول يف ليار ديال الدرهم استثمار د امل 1

 8ن مازال جاري وسابقا واآل مليار اللي كان ،السالمة الطرقية
السالمة  فيما 8131و 8138الير تقريبا اللي اآلن د امل

حتسني  ،التجهيزات ،الطرقية كما قلت ليكم النقط السوداء
  .اخلدمات كل ما يتعلق بالسالمة الطرقية

ة هذا فيما يتعلق باغي منشي مع اإلخوان إىل قضي
اجلانب البشري اللجنة الوطنية للوقاية من  ،بالبنيات واملراقبة

ن أ ؟حوادث السري تدخل إىل مقاربة جديدة عنواهنا ماذا
اللجنة هي يف خدمة كل من يريد أن يعني ملواجهة هذه 

أول مرة كنديرو طلب عروض أمام  ؟الظاهرة ولذلك شنو درنا
ين وغري اجملتمع املدين اللي اعطيناه املأل شكون هو اجملتمع املد

حد العرض باش حنا منولوه وخرجنا درنا ميزانية ديال مليار او 
 21ن ل وصلنا اآل ،ديال السنتيم باش منولو يعين اجلمعيات

حىت  صيوامجعية أقول أمام نواب األمة يف األول قررنا ما نق
ربامج مجعية مشينا يف االجتاه أن مجيع اجلمعيات نعدلو ليهم ال

  ؛المحور األولدياهلم هذا 
مليون  1غاميشي حلوايل أعتقد واحد  المحور الثاني

الربنامج الثاين  ،مليون ديال الدرهم برامج إذاعية وتلفزية 1أو 
ن كان لقاء اليوم مع واحد نمشيو مع الفنانني واآلغهو أننا 

العدد من الفنانني باش نديرو هاد الربامج باش نغريو ما يسمى 

بنمط السلوك ديال املواطن وأنا أقول لكم بصدق وهادي هي 
اليوم يف اجملتمع املدين يف اجملتمع ديالنا باإلضافة إىل  ،الصراحة

حتتاج فعال حنا هاد القوانني عندنا ولكن اآلن القوانني اللي 
باإلضافة للبنيات  للتعديلمور وبعض املقرتحات فيها بعض األ

تمع اجمليف  للسلوكديالنا إىل ميثاق التحتية حنتاج يف اجملتمع 
وهذه أنا ازددت اقتناعا هبا من خالل هذه الظاهرة وبالتايل 

 ،الفنانني ،البد أن نشرك اجلميع مبا فيهم اجملتمع املدين
وسائل اإلعالم أكثر من ذلك عرب اجمللس العلمي  ،الصحفيني

ألهنا ظاهرة نظرا العملية هاذ األعلى عن استعداده إلدماج 
 .طرية وخترب األمة اجتماعيا واقتصاديا أن ندجمها يف براجمهخ

هذا إمجاال األخوات واإلخوان الربامج العامة ديال 
لالستثمار  ،احلكومة ملواجهة هذه الظاهرة للسالمة الطرقية

 .يعين يف هذا املوضوع الذي نعتربه قضية وطنية وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

منر اآلن إىل املناقشة العامة  ،شكرا السيد الوزير
والكلمة ألحد النواب عن فريق التجمع الوطين لألحرار 

 .فلتفضل مشكورا
 :نور الدين األزرق السيد النائب

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

اعطييت بعض  ،دريت لينا التشخيص السيد الوزير،
ألن تكلميت على  ، ما كافياشاحللول ولكن راه ما كافياش

% 23ال كانت يإ ،العنصر البشري وخاصنا هو اللي منشيو لو
كاين وسائل   هم،ديال العنصر البشري خاصنا مها اللي نعاجلو 

 ،تكنولوجية حديثة للمراقبة للعنصر البشري ماشي بالرادارات
املواطن  . يعطيوش نتيجةتما و دايرينهم وواقفني  الرادارات راه

كيفوتو كيكسريي، ماشي حل راه كاين   كيوصل لرادار كينقص
وسائل تكنولوجية حديثة اللي ختحل إشكال املراقبة فقلب 

بغينا حنلو املشكل، ولكن ملي كتوقع شي  يالالسيارة، هكا إ
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حادثة فشي دولة كتنوض احلكومة كتدخل، وقعت احلادثة 
ديال سال، احلمد هلل ما كانت أموات اللهم لك احلمد ولكن  

شنو تدار؟ والو خص مجيع الدول ملي كتكون كانوا جرحى أ
اإلجناز وهو  يف طورالطريق السيار  مشكورينواحد العقبة 

غيحل اإلشكال، حمتاجني لقنطرة أخرى باش حتل لنا املشكل 
فهداك اهلبطة يهبط و  Le poids lourdألن ملي كيجي 

 أواهينخرى كأدول يف مثقل ها النتيجة اللي عطا، أشنو درنا؟ 
وال  Le poids lourd  قدر اهلل تقطع الفران يالمكان فني إ

 38الطومويبالت،  فني ميشي ماشي يبقى خيرج يفهذا 
خرى اللي طلعات أكسيدة وحدة . كسيدة وحدةيف  طوموبيلة 

هوليودية واخا يبغي املخرج ما خيرجهاش ألنه الطريق خطر 
 .وبالتايل خصنا هتيئة

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة ألحد . السيد النائب احملرتم شكرا

 .النواب عن الفريق االشرتاكي فليتفضل مشكورا
 :المالحي محمدالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
معكم أطراف احلديث  جتاذبنافعال السيد الوزير لقد 

احلقيقة  العريضة اللي يف يف اللجنة وعرضنا جمموعة من اخلطوط
 .وطنية ومشكلة ديال املغاربة كاملنيهدي واحد املعضلة 

السيد الوزير، حنا عندنا واحد اجملموعة ديال 
كنعرفو على   ،السيد الوزير. االقرتاحات وخص التفعيل دياهلا

أن الطرقات ديالنا وباخلصوص الطريق السيار ألن اليوم 
 أمان، حبكم أننا كنجربو الكريان كيوقفو يف يشامافيه

l’autorouteالقناطر   املمرات يف لى أنه يف، كنجربو ع
هدي مسؤولية ديال الدولة،  ،على الناس باحلجر واكيضرب

إذن هدي مسألة أوال هي  . ماشي مسؤولية ديال السائق
 .السري ديال وادثاحلكتشكل واحد اخلطورة كبرية على 

غادي نتكلم على الطريق  ،كذلك السيد الوزير
املتوسطي، الطريق املتوسطي أثناء العمل دياهلا وقعت حادثة 

األجهزة اإلعالمية فحال اللي   اهامع يسري ولكن ما تعاملتش
 هناك حافالت. كتعامل مع واحد اجملموعة ديال احلوادث

ديال الناس وواحد العدد ديال  1دثة وماتوا فيها اح عمالت
 يعين هدي مسألة، كتمانال مت يعينولكن  الناس اللي جمروحني

ومن بعد احلادثة جاو . أنا أتساءل واملشكل ديال التشوير
فهذا . الناس ديال الشركة وبغاو يعملوا العالمات ديال التشوير

 . نصب، هدي إشكالية اللي هي مطروحة فهاد األمر
كنعرفو على أنه احلافالت   ،كذلك السيد الوزير

السائقني ديال احلافالت  CTM et Supratours باستثناء
ناس يعين هناك  ،األخرى كنعرفوا الظروف اللي كيشتغلو فيها
كاين واحد يعين  اللي كيسوقو شاحنات وهم سكارى، 

اإلشكالية اللي هي قبيحة وهلذا فخص العمل على هاد األمر 
 باش اإلنسانعلى أنه هذا وخص املراقبة الزجرية ألنه ال يعقل 

نوع ديال التهور فيه وهو كيسوق حافلة اللي هي  واحد ال يكون
كتنقل واحد اجملموعة ديال الناس وواحد اجملموعة ديال األبرياء 

 يالاحلقيقة ملا وقعت احلادثة كيخلفو واحد اجملموعة د واللي يف
 . األرامل والضحايا واأليتام

واحد اجملموعة ديال التساؤالت  ،دي السيد الوزيراه
اللجنة وكنلقاو على أنه احلكومة خصها  لنا عليها يفءتسا

احلقيقة تنقد  طريق العمل اللي هي يفالتوضع واحد اخلريطة د 
احلقيقة كتشكل واحد األزمة  من هاد الكارثة الوطنية واللي يف

 .قتيل 3111 اللي هي سواء
 :السيد رئيس الجلسة
ألحد النواب عن فريق  أعطي الكلمة. شكرا لكم

 .العدالة والتنمية فليتفضل مشكورا
 :محمد نجيب عمورالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، يف البداية ال بد أن نثمن جمموع التدابري 
اللي جات هبا اخللية اللي كوهنا السيد رئيس احلكومة على إثر 

وهاد التدابري اللي مسات  ،الفاجعة ديال احلادثة ديال تيشكا
باخلصوص جمموع القضايا املرتبطة باألسباب املؤدية إىل 
حوادث السري وأخص بالذكر تعزيز دور املراقبة وتأهيل البنية 
التحتية مث العملية ديال واحد احلملة كربى من أجل التواصل 

نثمنوا إشراك اجملتمع املدين واجلمعيات ديال تواللي  ،والتحسيس
ع املدين من أجل القيام هباد الدور اللي كنعتربوه دور اجملتم

لكن السؤال اللي   ،أساسي من أجل احلد من هاد الظاهرة
للي تناخذوا واحد اهو أن م ،يبقى مطروح السيد الوزيرك

احلوادث ديال  لىاملؤشر ديال عدد جمموع القتلى الناجتة ع
ارنة مق 8133السري تنسجلوا بأن مع األسف ماللي تنقارنوا 

ديال الزيادة  % 33عندنا ما يزيد على أكثر من  8131ب 
أشهر األوىل  2ماللي تناخذوا املدة ديال  ،يف جمموع القتلى

مقارنة بالسنة أي نفس الفرتة من السنة الفارطة  8138ديال 
مبعىن كاين هناك نزيف وتيبقى  % 3عندنا زيادة أكثر من 

ديال هاد النزيف السؤال اللي هو كيف السبيل من أجل حصر 
  .هذا

طرقيت للقضية ديال  ،بطبيعة احلال السيد الوزير
العنصر البشري واحنا متفقني بأن العنصر البشري هو أكيد أنه 
عنده دور يف األسباب املؤدية إىل هاد احلوادث ولكن رمبا 
دائما الذهن ديالنا تينصرف إىل السائق يف حني أن فيما خيص 

السائق اللي هو عنده عالقة غري  العنصر البشري ما كاينش
ن هداك املراقب ديال املركز ديال الفحص يكا  ،هباد األسباب

ن هداك الدركي اللي يف املراقبة يكا  ،عنده دور حىت هوالتقين 
ن املسؤول ديال وزارة التجهيز اللي هو عنده  يكا  ،عنده دور

كذلك دور مبعىن ماللي تنتكلموا على العنصر البشري خصنا 
ا خمتلف املتدخلني أن وا للمسألة من مجيع اجلوانب دياهلننظر 

عندهم دور مباشر على السالمة الطرقية ديال هديك احلافلة 

أو ديال هديك السيارة اللي تتسبب يف مآسي اجتماعية 
 يف األخري تنظن أن املقاربة اللي خصنا .ومآسي جمتمعية

  .شكرا...نعاجلوا
 : السيد رئيس الجلسة

وأعطي الكلمة ألحد  ،السيد النائب احملرتم شكرا
 . النواب عن فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل مشكورا

 : رشيد العبدي النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الوزير، 
مجيل السيد الوزير أنكم تعرتفون بأن هذه الظاهرة 

وهاد السنة األخرية  ،تؤدي إىل فقدان عديد من األرواح البشرية
نسبة مهمة ديال احلوادث اللي هي خطرية فهي العرفت واحد 

مبثابة حوادث مدوية طلق قنابل مدوية يف احلروب احنا عندنا 
ق ر لشكل هذا وهنا غانطايف املغرب عندنا هاد احلوادث هباد 

معك السيد الوزير إىل نقل املسافرين يف احلافالت وكاين بعض 
رية اللي انتما تاخذتوها وهي حىت هي عندها اإلجراءات اإلدا

بالنسبة لإلجراءات  ؛واحد النوع من اآلثار يف هاد احلوادث
عندنا ديال احلذف ديال املراقبني  :اللي خذيتوا السيد الوزير

الطرقيني ومها كانوا كيقوموا بواحد الدور ال بأس به واحنا  
القبلية ماشي  كنشوفوا على أنه التواجد دياهلم ولو يف املراقبة

املراقبة وسط الطريق حبال اللي كيديروا الدرك امللكي ألن 
بالنسبة هلداك السائق راه الوقت عنده مثن إذن انتما بعدا  
كإجراء حكومي يف هاد السنة األخرية زدتوا يف الثمن ديال 

كنزيدوا عليه   ،الوقود هذا طلع من التكلفة ديال هداك النقال
الطريق جراء هاد النوع من املراقبة حىت  الوقت اللي كيضيعوا يف

ال إينشوفوا عاود ثاين ك ،هيهذا كيزيد من التكلفة بالنسبة ل
وصل معطل كيزيدوا كنصايبوا واحد اإلجراء فكديروا له حمضر 
وكاين إجراءات زجرية هاد الشي حىت هو تيطلع من التكلفة 
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رق أنه يبدا خي هانتما اللي كتدفعو راكم  ؟إذن شنا هو احلل
  .القانون ويبدا يسوق بسرعة فائقة

وكذلك السيد الوزير عندنا واحد املالحظة هي ديال 
التشوير دابا احنا كاين يف فرنسا مثال ماللي تتوقع واحد حادثة 
سري البالصة اللي تتكون فيها أرواح اللي ديك احلادثة اللي  

باش  le panneauكدي فيها أرواح كيصاوبوا فيها واحد 
ها احنا  c’est un panneau mortelعرفوا مت الناس كي

حىت التشوير املبدئي ما كاينشاي مكاينش عندنا يف املغرب 
اللي هو قف يف البالصة ديال الفرياج هاد الشي ما كاينشاي 
ما كنلقاوهش وحىت امليزانية املرصودة هلاد الشي هذا ماهياش 

 . ميزانية اللي هي مهمة
الشق الثاين فهاد املداخلة هو كاين و  ،إذن السيد الوزير

وديال  31لي كتكون حادثة سري كميتة فهاد ديال الاملواكبة م
، كنشوفو بأن كاين املؤسسة امللكية اللي كتقوم 11وديال  11

املستشفيات  قة يففبالدور دياهلا ديال املصاحبة وديال املرا
 .نتاقلو جسديا إىل عني املكانتكمؤسسة حكومية، ك  اوانتم

 :رئيس الجلسة السيد
أعطي الكلمة للفريق . شكرا السيد النائب احملرتم

 .االستقاليل للوحدة والتعادلية فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :بولون السالكالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
شكرا للسيد الوزير على اإليضاحات وعلى املبالغ 

ولكن السيد الوزير خصك تعرف بأنه كاين  ،املرصودة للطرقات
كاين تيشكا، كاين  .. د املقاطع اللي هم كيعرفو 1واحد 

كتلقى ناقصني فداك   م، هاد املقاطع خصهكنيمغار، مريغت
تيشكا  ،وقعت شي حادثة كيحبسو اليط الوقائي إائاحل

الضعف اللي عندها هو أنه ماعندهاش احلائط الوقائي يف حالة 
 ادثة هذاك احلائط كيحمي فحال اللي وقع يف وقعت احليالإ

الكسيدة ديال سطات، وهو أنه كان احلائط الوقائي وحبس 

ن ما كان داك و ك رتان وكان غيكونال الشاحنة ما تطيحش يف
احلايط كان غيكون أسوأ من داك الشي اللي وقع لو أنه 

 .هادوك الناس اللي خرجو من اجلاج بقوة االصطدام
الكرمية، صرحتم بأنكم د ناحية المن  السيد الوزير،

والسيد الوزير كيفما كتعرفو بأن وزارة النقل  ،سحبتو الكرمية
ورثة والورثة راه ماشي الاللجنة، والكرمية راه  هي غري عضو يف

اللي سايقني الكار، خص هداك احلالة االجتماعية اللي   امه
 .ختاد بعني االعتبار وشكرا هاكتعرف الكرامي خص

 :رئيس الجلسةالسيد 
أعطي الكلمة للفريق . شكرا السيد النائب احملرتم
 .احلركي فليتفضل أحد النواب مشكورا

 :سيدي ابراهيم خيالنائب السيد 
 ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
حنن على بعد أيام من ختليد السنة  ،السيد الوزير

هذه املدونة اليت أتت بزجر  ،الثانية لتطبيق مدونة السري اجلديدة
مستعملي الطرق واليت كانت انتظارات املواطنني املغاربة هلا  

نطلع على معلومات أن ارتفاع عدد  ،اليوم السيد الوزير. كبرية
 ،الوزيرالسيد . 8131باملقارنة مع سنة  %31القتلى يناهز 

، سابقا كان املواطن السيد الوزير. هدي معطيات خميبة لآلمال
حادثة سري قدرة إهلية ال إله إال اهلل، اليوم هي املغريب كيكول 

مسؤولية احلكومة، اليوم نالحظ أن يف الدول األوروبية والدول 
املتحضرة أن احلكومات والسياسات احلكومية حتاول نقص 

اليوم احلكومة مطالبة أن هاد امللف  عدد قتلى وحوادث السري،
ديال السالمة الطرقية يكون أوىل األولويات ونشتغلوا عليه 

 .مجيعا
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السيد الوزير، كانت هناك خمططات استعجالية 
 8119-8111للسالمة الطرقية واملخطط االستعجايل 

ولكن ليست هناك نتيجة ال ندري ملاذا؟  8131-8112و
يعين حظرية  le parc autoألن حوادث السري تزداد 

السيارات يف الوطن كتزايد ولكن يف نفس الوقت الشبكة 
كلم يف السنة       811السيد الوزير، صيانة . الطرقية تتآكل

ال توازي حظرية السيارات يف الوطن وال توازي الرواج جيب 
النقط التفكري عاجال يف حل للسياسة ديال الصيانة الطرقية 

  ...غري ذلكالسوداء والقناطر إىل 
كذلك أن ملف الكرميات   ال ننسى ،السيد الوزير

أن يتم هو ملف جيب والنقل العمومي للمسافرين جيب 
اليوم أين هي و تم نشرمت لوائح املستفيدين كن ،التعجيل حبله
هذا العمل خصوا ينتهي بسرعة ألن حوادث  ؟تكملة العمل
  .كتكون يف النقل العمومي للمسافرين  السري املميتة

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة للسيد الوزير . شكرا النائب احملرتم

  .تفضلوا السيد الوزير فيما تبقى من الوقت
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

أشكر مجيع الفرق احملرتمة الذين تدخلوا بطبيعة احلال 
أن لكن فيما يتعلق باملراقبني بسرعة ال بد  ،ملعاجلة هذا املوضوع
ال  ياملراقبني د ،ملسؤولياتابد من توضيح  أوضح بأنه كان ال

رقية ويف طاهلم يف احملطة اليالنقل عندهم الدور د ديال الوزارة
خارج املدن الدرك اللي كابن املراقبة   ،املدناملداخل ديال 

بغينا ف ،امللكي وكاين املراقبة داخل املدن ديال األمن الوطين
مع  .ني فيهيشاحنا م ليالاالجتاه هو  د التوضيح وهذاايكون ه

فيه سأقرتحه تصور أنا عندي هذا املوضوع حيتاج إىل أن العلم 
ال الدول دارت واحد يواحد العدد دأن وقت وهو الليس 
رقية تابع لوزارة الداخلية طخاص باملراقبة ال un corpsاجملال 

وزارة ماشي مهم يكون عندو إمكانيات متفرغ ية تابع ألو أ
  .قضية وطنيةأهنا هلذا اجملال على اعتبار كما قلنا 

 يالها و االوسائل التكنولوجية اجلديدة حنا اقرتحن
غتخرج كلها ي لالخرجانا و  ليالدفاتر التحمالت اآلن  واالحظت

وسائل أو العربات واحلافالت داخل  سنفرض وسائل تكنولوجيا
  .جيا للمراقبةالتكنولو 

سال أوضح أن الطريق اليسار كان -فيما يتعلق بالرباط
الو ماشي غري يحنلوا املشاكل دأننا واحلمد هلل استطعنا  امتوقف

ل نزع امللكية ال دياشكإبرشيد كان حىت ديال  وهو بوحد
اإلمكانيات اآلن احلكومة استطاعت ترصد اإلمكانيات باش 

وضحوا نخصنا  غرياملشاكل ولكن حنا مستعدين هاذ حنلوا 
أنه  واحد القضية اإلخوان واألخوات النواب والنائبات احملرتمني 

كاينة املسؤولية ديال الدولة واحلكومة وكاينة املسؤولية ديال 
  ، التشوير باش يكون الوضوحفغري نبغي  ،اجلماعات احمللية

وزارة  ،وزارة التجهيز والنقل ةمسؤوليداخل املدن ليست 
فقنا عليه أنير و و التجهيز والنقل دارت ما يسمى بدليل التش

دخلوا يف شراكة يف إطار نومستعدين  ه جلميع املدنوأرسلنا
القروية والقضية  اتكاين شراكة مع اجلماعكما اآلن  التكوين  

واحد العدد ديال  les contournementsهاذ يعين ديال 
 ليالمع املدن  اتدخلوا يف شراكننا مستعدين ال األمور حيد

  .كتعرف واحد النوع من االختناق
سوق يكتلقى السائق ك السائق أنا متفق معكم ملي

ملا لكن كون مريح يف السياقة ديالو و غالبا كييف ظروف مرحية 
مدارس ديال ال  لذلك خرجنا كتكونش الظروف متاحةا  م

د الشي درنا االتقين وال ديال هالسياقة وال ديال الفحص تعليم 
دفرت يف اآلن فمع املستخدم  يواحد العقد منوذجبما يسمى 

زائد  ،الويخذ احلقوق داباش ي يكون عقد منوذجغيالتحمل 
زائد الظروف االجتماعية باإلضافة إىل التكوين  ،الويالراحة د
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الو عندنا اآلن االستثمار يف اجملال ديال التكوين ديال يد
  .السائقني

فيما يتعلق بعد احلادثة السيد الوزير الصحة مشكور 
بعد ا اآلن كاين عمل وتعاون بيننا وبينه باش نديروا التدخل م

الوحدات  ؛ماديا ما بعد احلادثةو ستثمروا تكنولوجيا نغ ،احلادثة
ه اعمونوا ااملتنقلة كربنامج عندو حنا مستعدين باش غادي انتع

إىل املستعجالت بطبيعة احلال  ه باإلضافةاوغادي نتعاونوا مع
غنتعاونوا مع وزارة ففعال التنمية حنا مستعدين  هاخصيكاللي  

ما بعد احلادثة ألن لقينا الكثري من الناس   لنا الصحة باش ميكن
ستثمروا أيضا فيما بعد ن منشيوا وا ما بعد احلادثة فبغياايتوفك

 .احلادثة
ال صيانة الطرق يقضية دالهي و القضية األخرى 

اهلل  يكم إن شاءاجتوالقناطر ميكن ليا نقول ليكم امليزانية غ
إن شاء تكون اضافات يف امليزانية وغإاقرتحنا باش تكون فاحنا 
ديال  31جعنا اسابقا أن تر  خربتضافات ألن كما أاهلل إ

سنوات فيما يتعلق جبودة الطرق وبالتايل  31النقط يف ظرف 
امل القروي وغادي منشيوا لعلبد من االستثمار مزيان منشيوا  ال

وش اإلرث االتحتية الكبرية لكن ما ننس اتلبنيلفيه ومنشيوا 
ألف  31حوايل واللي هو  ديالنا le patrimoineنا أو لديا
ني يف يحنا ماشاتخصها صيانة فيك ليالزيادة ديال الطرق و 
  .د االجتاهاه

املوضوع ديال  ،لموضوع ديال احلافالتلباغي نرجع 
ه يتيإنسان أعط ،أنا غادي نكون معك بصراحةو احلافالت 

النظام السابق كان بأن تعرفوا خاص النظام السابق باملناسبة 
ي لالاملراسيم مع مع التعديالت و  11 ديال ضع إىل الظهرياخ

طرق بيجي واحد الطلب كيقول ملا  كا  ذه ،صدرت عليه
فيها عدة متدخلني   ليالجنة لمتعددة كيدوز عن طريق واحد ال

ة تعطي الكرميكوقع أن  يكان ك  ؟وقعيكان ك  و الليشن ،طالوكتع
l’autorisation شنو كيدير ،وهاكنس  ذلك الرخصة وبعد 

ريها اك  ؟ هذاك الليريهااملن ك ه؟تابعو ؟ شكون كيفاش كنبيها
د النظام السابق االيوم ه شمكان شاي؟واش ملتزم وال ما ملتزم

حنا اللي ملدة سنوات باش يدخل للنظام اجلديد اللي غنواكبوه 
ال بد فيه من االلتزام ألن هادوك كيقوموا خبدمة  مقرتحينوا
النقل ما ميكنش واحد اللي كيقوم خبدمة عمومية  هوعمومية و 

ال بد  ،ال بد تكون شروط يف احلافلة ،يقوم هبا كيفما تيسر
 نيانو م القال بد احرتا ،تكون شروط يف كيفاش كيشتاغلوا الناس

هاد  .الدولة إىل املرخص هلمفوضتها ألن خدمة عمومية 
القضية ديال سحب الرخصة كاينة يف القانون كمكن سحب 

نقول لكم كاين ناس اللي كيخرجوا أنا  ،الرخصة إذا وقع جتاوز
كاين ناس اللي   ،ماشي يف األوقات اللي خصهم خيرجوا فيها

ثر من ذلك أحيانا  أك ،ما كيقوموش بالفحص التقين كما جيب
كيمكن الفحص التقين ما يكونش على أحسن ما يرام وبالتايل 

ال ما قامش بالدور إيغيتحاسب حىت مول الفحص التقين 
الش كاين كامريات اآلن تتسجل عهاد الشي  ،دياله

نمشيوا كيسجلوا حىت الفحص التقين باش  وكالفيديوهات 
اللي خذا شي نكونوا صرحاء ميكن نطالعوا عليه وبالتايل 

كيقوم خبدمة   هرخصة يف أي نظام كان ال بد أن يلتزم هبا ألن
نيابة عن الدولة وال جيوز لنا كحكومة وال كنواب األمة أنه أن 

ولذلك وهاد السحب باملناسبة  ،تؤدى هذه اخلدمة كيفما كان
اللجنة وإن كان أحيانا كيمكن حىت العامل  هي اختذو اللي ا

يعين إذا كان  11ىل الظهري ديال ياخذ قرار راه رجعوا إ
إىل غري روايد  االروايد ما مهإيال تخرج حافلة خارجة كالظروف  

فكيمكن لك تدير السحب املؤقت وميكن لك تدير ذلك 
فبالتايل هذا محاية لألرواح ألهنم كيأدوا واحد  ،السحب النهائي

اخلدمة عمومية مع العلم أن هذا يصدق حىت على اخلدمة 
ل السيارة اللي عنده خاصة تيمكن لك متنعوا أنه مو  ،اخلاصة

ميكن له يسوق إذا مل تكن هناك معايري ديال اجلودة وديال 
  .السالمة
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شتغل ناإلخوان حنن  ،آخر نقطة وهي قضية الكرميات
كن أن  تعرفون أنه نظام عنده عشرات السنوات مل ميمثعليها 

ع كمثلي األمة يعاجل إال باستحضار أوال ما هو موجود والتوافق م
ومع املهنيني ومع من ميثل اجملتمع باش نوجدوا أحسن منوذج 

شاء اهلل وقريبا سيكون هذا النموذج يعرض  حة البلد إنلملص
  .وشكرا عليكم

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو 

النواب سؤال آين عن حركة أسفار القطارات للسيدات والسادة 
احملرتمني عن فريق االحتاد الدستوري فليتفضل أحد النواب 

 . مشكورا
 :  محمد زكراني النائب السيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 شكرا السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء، 
 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم

سؤالنا السيد الوزير، عنده عالقة بنقل املسافرين دائما 
      تنشط اد كتوهو عن حركة القطارات على الرتاب الوطين 

الدار البيضاء والقنيطرة وكتنقص يف احملاور األخرى على  ما بني
 ،تادلة-واد زم-خريبكة-سبيل املثال احملور ديال الدار البيضاء

نعرفوا املعايري اللي كتعتمدها الوزارة بغينا  ،وهلذا السيد الوزير
وكيعتمدها املكتب الوطين للسكك احلديدية يف حتديد هذه 

 عاد بغاوا الرحالت وخاصة يف واحد العدد ديال املواطنني
ياخذوا القطارات نظرا هلاد الشي اللي كنسمعوا ديال خماطر 

    ،  السيد الوزير اكنتمناو و الطرق والنزيف املستمر يف األرواح 
الطلب والعرض يف احلقيقة راه غري  راه ما تكوليش أودي

  .صحيح
 : السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيد النائب احملرتم، تفظلوا السيد الوزير

 : التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

هذه مناسبة باش نشكر اللجنتني يف الربملان ألنه 
وأكيد أنه شاء اهلل  إن االتقليد وكنتمناو مشينا يف واحد 

غيستامر ألنه يف إطار هذا واجب علينا وهو أنه تستدعى 
املؤسسات العمومية والشركات الوطنية ملناقشة تفاصيل حول 

 .وسبق أنه ال فرق وال أنه جا وتعرض هاد الربنامج ،الربامج
بغي نوضح بسرعة كاين القطار الفائق السرعة اللي ن

برنامج ألن كاين حاجة اقتصادية واجتماعية والتنافسية هو 
كاين تثمني وحتسني الشبكة التقليدية اللي هي   ،ديال البلد

هلا أننا نزيدوا الطرق أو اخلط الثالث أننا االتحسني دي ؛موجودة
يوقع لنا تأخر، أننا حنسنوا يبقاش نردوا كلشي مكهرب باش ما 

ا العقار ديال السكك من السالمة باإلضافة إىل أنه بغين
 احلديدية يويل قطب حضري يف مجيع املدن وهاد الشي عالش

 ، ...سككية إىل غري ذلكالحملطات يف اكاين توجه جديد   اآلن
هاد املوضوع اآلن مع السكك احلديدية درنا واحد 

اخلطوط اللي خصنا نستثمروا فيها يف  امه والدراسة طلقناها شن
يل الدراسة اشاء اهلل ملا تس اآلن إنف ؟هي اخلطوط ما ؟املستقبل

تقول  بغييتإيال كيبقى هاد اخلطوط اللي هي   ،نعرضوها عليكم
كيمشي هلا القطار أربع مرات فهذه ختضع أقول  لكم مرة مرة  

بصدق أنا ما كنتصورش عالش غادي يكون الكليان موجود   
 ،اللي غادي يركب وما ميكنش نزيدوا فهذا مرتبط هباد الشي

 ؟ضاء والقنيطرةبياآلن ما بني الدار ال لثكيتزاد اخلط الثاالش  ع
    ألنه املاليني اآلن احلمد هلل السكك احلديدية غاتوصل اآلن 

مليون ديال املسافر تقريبا  حباهلا حبال ديال احلافالت  31ل 
قبلون فبالتايل كلما ازداد  الطلب إال وسيضاف يمبعىن املاليني 

 la fréquenceب للخفض ديال العرض ما كاينش هناك سب
إال أنه الربط ما بني العرض والطلب وما غتقبلش أنت باعتبارك 

ميشي خاوي  trainنائب األمة وكتحمي املال العام أنه تبغي 
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وجيي خاوي فال بد يكون الطلب والعرض فيه واحد النوع من 
  .التوافق

 : السيد رئيس الجلسة
  .السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم شكرا

 : محمد زكراني النائب السيد
 شكرا السيد الوزير، 

أعتقد القطارات   كتعرفوا بأن ،أوال السيد الوزير
كوسيلة النقل رمبا غادي يكون جزء من احلل ديال هاد عدد 

 وهلذا خصنا نفكروا رمبا توسيع ديال... وعدد هذاالقتلى 
واش هذا داخل يف الربنامج  ،السكك احلديديةالشبكة ديال 

إذن هذا حنا نعتقد بأنه جيب األخذ  ؟عندكم وال ما داخلش
        ني االعتبار توسيع الشبكة عرب مجيع الرتاب الوطين عب

ما نشوفوش غري املغرب النافع واملغرب الغري نافع وهلذا خصها 
  .تكون معممة

يل على الطلب  قليت اللي ،النقطة الثانية السيد الوزير
ما تقوهلا يل حلقاش ما خصناش السيد الب موالعرض قلت لك

حنا ما نبغيوش املال العام ميشي و  نافريسالوزير كاين عدد امل
ولكن ناخذوا احملور اللي قلت لكم ديال خريبكة الدار البيضاء 
خريبكة واد زم تادلة كاين املشكل السيد الوزير اللي نسيتوه 

اللي حمطوط ماللي كنقولوا   le produitتوج يعينوهو داك املن
 8القطار عنده غري السمية ديال القطار باهلل عليكم دابا كاين 

باش حنطوا السيارات ديالنا الرحالت خريبكة احنا دابا يال د
إما يف كنجيوا حىت حنا حنا  كنواب برملانيني وباش دابا حنا  

هنزوا السيارة  ناشبغيخصنا جنيوا يف الكريان ما الرتاب وإما 
كتذاكر على والت  السيارات واحلوادث  دابامعروفني  ياكديالنا 

ا أكثر من الشبكة  يعنياملغرب يف د ااألسطول ديال السيارات ع
كنرجع لدوك العربات اللي كيجيوا يف داك القطار يعين آش 
غادي نقول لكم رمبا القطار ديال القرن الثامن عشر يعين 

        املراحيض  ،أبواب ما كتسدش ،نوافذ مكسرة ،عربات

 اكيقراو   يعينختيلوا كيمشيوا الطالبات  ،ما كتستعملش لبين آدم
يف الليل يف الدار البيضاء العربات ما فيهومش حىت اإلنارة 

إذن املواطن ديال هاد املنطقة اللي كتفوت مليون  ،السيد الوزير
سيلة النقل غادي يقول كيفكر هو يف شي و   اللي ديال البشر م

يف  trainالطالبات غادي خيافوا ميشيوا يف  ،train شدلك 
 عنده عالقةراه وهلذا السيد الوزير الطلب  ،الليل ما فيهش هذا

العرض يكون ال باس به أنا كيبان يل  واحد ،بالعرض مباشرة
يل خص يكون قطار  كيبان وعارف آش كايند املنطقة ولدابا 

أما هديك اإلحصائيات ديال املكتب    ،سريع وغادي خيدم
 le produitديال كذا جيب لنا واحد  811كيقول لك 

عارفني بأن املنتوج  ،احلرفة السيد الوزير راكم ولدعارفني  راكم
ماللي تيكون واحد املنتوج جيد وهذا شحال غادي تكون 

  .ةري عنده الطلبات كث
 : السيد رئيس الجلسة

  .السيد النائب احملرتم، أعطي الكلمة للسيد الوزير شكرا
 : التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح السيد 

السادة النواب والسيدات النائبات  واعرفيأنا صدقا ك
 ،كانت فيه فايدة  إيالحنا مستعدين ألي اقرتاح عملي نطبقوه 

فايدة للسكك غادي يربح  فيهما كنعرفش عالش غادي يكون 
قل يوصل للتوازن املايل وأنه فيه فائدة للمواطنني وما أو على األ

زعما غادي يكون إال ناس ماشي وطنيني فحنا  ،يروهشدغان
بغيت نعطي  أنالكن  ،مستعدين أننا نتعاملوا هباد السياق هذا

 131واحد الرقم املسافرين يوميا من خريبكة إىل الدار البيضاء 
املرات يعين  د 3مسافر  131مسافر فغري باش نقول لك 

ال كانت السكك احلديدية كيقولوا يل إياللهم  معندي الرق
احملطة ديال ديال ثانيا األمهية هو درنا حتديث تأهيل  .العكس

خريبكة درنا حمطة جديدة يف برشيد مبعىن ثانيا الدراسة اللي  
نقوموا هبا باغيني منشيوا حىت لبين مالل مبعىن كاين أمهية يف ك

ا بعني هال كانت معطيات أخرى ناخذو إياملوضوع فكنتمىن 
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وال  la RAM االعتبار مرة أخرى ما غانتصوروش عالش 
ما غاميشيوش لواحد اجملال إذا  ONCF الطرق السيارة و

كانت الدولة جاهزة وكانت فيها واحد النوع من التوازن املايل 
وكان العرض والطلب فيهم واحد النوع من التوافق احنا 

البلد واجلهات  يف املصلحة ديال اح الليمستعدين ألي اقرت 
  .شاء اهلل يف هاد االجتاه إن باش منشيوا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املسامهة يف 

ننتقل إىل القطاع الثاين وهو قطاع الرتبية الوطنية،  .هذه اجللسة
سؤال عن وضعية العاملني مبؤسسات التعليم اخلصوصي 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التقدم الدميقراطي 

 . فليتفضل أحد النواب مشكورا
 : كجمولة ابي النائبة السيدة

 السيد الرئيس، 
 ن، و المحترمالسيدات والسادة النواب 

 السيد الوزير المحترم، 
طرحوه اليوم كفريق التقدم نغي لالسؤال لبالنسبة ل  

الدميقراطي فيما خيص وضعية التعليم اخلصوصي ووضعية 
العاملني به ولكن كذلك وضعية القطاع بصفة عامة هنتم هبذا 

 ،لتعليم كما ينص على ذلك الدستوراهو قطاع  ليالالقطاع 
بغينا انطلعوا على خاصة بعد إصدار القرار األخري رقم 

القاضي بالتوقيف  8138سبتمرب  3بتاريخ  822.38
شأن يف  312 رقم الوزاريةذكرة املقتضيات مبلعمل لاملؤقت 

الرتخيص األطر أطر التدريس العاملة باملؤسسات التعليمية 
التعليمية  اتالعمومية بالقيام بساعات إضافية باملؤسس

  .خلصوصيةا
فريقنا طرحنا يف حنا  ،بغيت نوضح للسيد الوزير

ذا القطاع ولكن بقدر ما حنن هبالسؤال حول وضعية العاملني 
 كذلك  كاين هناك  ،وضعية العاملني بهبهنتم هبذا القطاع 

ا القطاع اخلصوصي ذما كذلك ندافع عن ه اختالالت بقدر
اهم فيها فيما ساملسامهة الكبرية اللي  تهنظرا ألمهيته ومسامه

املساعدة يف هذا القطاع يف رس ويف املشاركة الدولة ديعين التم
 .شكرا. هو قطاع حيوي وأساسي ليال

 :السيد رئيس الجلسة
  .الكلمة للسيد الوزير، شكرا السيد النائبة احملرتمة

 :السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الرئيس،
  والنائبة المحترمة، السيدة الرئيسة

 8جناوب عليه يف  كيمكن يلموضوع السؤال واضح  
 131ضع للمادة االتعليم اخلصوصي خ، دقيقةيف  وأدقائق 

الشغل والتشغيل  جمال قطاع حتت يأ ،من مدونة الشغل
رتاقبو من حيث احملتوى الرتبوي كولذلك وزارة الرتبية الوطنية  

  .كيطبق ليالهج ديالو واحملتوى املنا
أما فيما يتعلق حبقوق املشغلني فيه هذا من اختصاص 

الشغل ومن اختصاص ة ندوبية التشغيل ومن اختصاص مفتشيم
كنقول كنقولوا  ليالد الكالم اوه ،الضمان االجتماعي ةمفتشي

معنا على هذا تجا ليالبامسي وباسم زميلي وزير التشغيل 
  .فيه تكلمناو د الصباح ايف هغري املوضوع 

بد وصل الوقت  ال ،بطبيعة احلال كاين اختالالت
أجلوا واحد العدد نوا اقنبميكنش  ماوصل الوقت ملعاجلتها 

  وا أنين الحظتو  ،يف املنظومة الرتبويةموجودة ال االختالالت يد
فيها التعليم  ، املنظومة الرتبويةمة الرتبويةو كنتكلم على املنظ

بد من املنظومة  ولكن ال ،العام العمومي والتعليم اخلصوصي
االختالالت مبا فيها اختالالت د ي منها واحد العدد جتالرتبوية 

دارت واحد تأخطر من هذا  .موجودة يف التعليم اخلصوصي
لتعليم اخلصوصي يف سنة لالزيارات التفتيشية ديال العدد 
ش اتال التعليم اخلصوصي منفديومؤسسات د ،8133



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

19 

ش الزيارات اتن منصف منفدكلها باش نكو   ياملوضوع ماش
  االجتماعيهبا مفتشي الشغل ومفتشي الضمان  واقاماللي 

، وزارة الرتبية االجتماعيكان عندهم مشكل يف تأدية الضمان 
الوطنية يف عهد هذه احلكومة ووزارة التشغيل عقدت معاهم 

 .األداء ورفع الغراماتد اجتماعات وسهلنا عليهم العملية 
 :السيد رئيس الجلسة

أعطي الكلمة  ،شكرا السيد الوزير انتهى التوقيت
 .للسيدة النائبة للتعقيب، تفضلوا  السيدة النائبة

 :كجمولة ابيالنائبة السيدة  
على كل حال بطبيعة احلال  ،شكرا السيد الوزير

حنا يف فريقنا كيف قلت يف بداية سؤايل هو  ههو أن ساهلاج
وخاصة أنه هو القطاع  العميق اللي نوليه هلذا القطاع ناهتماما

خاصها وقوي اللي الدولة يعين أي دولة تأسس لبناء مستقبل 
بعني اإلعتبار وتقوية هاد القطاع اللي هو  نظربطبيعة احلال ت

  .قطاع الرتبية والتعليم
القطاع اخلصوصي  ،نه هذا القطاعأأريد فقط التذكري 

شريك بد كذلك منتحدثوا عنو جوانبه اإلجيابية كذلك هو  ال
مع الدولة يف النهوض بالنظام الرتبوي والتكوين وكذلك من 

عمومي القطاع ال أنهنعلم مجيعا  ، ألنهرفع جودة هذا القطاع
بد  وال ملعب دور مك بدور ولكن القطاع اخلصوصي الميقا

 .هتمام اللي هو يستحقاال طيوهبد كذلك منع وال همنشجعو 
لميذ وتلميذة من ألف ت 211أزيد من  أنهأريد فقط التذكري 

األول إىل البكالوريا تتواجد يعين فهاذ  القطاع وعلى  ستوىامل
 1311مستوى يعين مجيع الرتاب الوطين، هناك أكثر من 

 ...مؤسسة 
 : السيد رئيس الجلسة

أسئلة تليها  3وهناك أيضا  ،شكرا السيدة النائبة
مناقشة ويتعلق األمر بالدخول املدرسي وعليه سيتم طرحها من 
طرف السيدات والسادة النواب احملرتمني مث اإلجابة عنها من 

لدن السيد الوزير مث ننتقل للمناقشة العامة وفق املدة الزمنية 
 .احملددة للفرق النيابية نعم سيدي

 
 :عبد الرحمان رحيمي النائب السيد

حنا لرمبا السيد الرئيس يف يوم تارخيي من األيام يف 
دستور جديد خطاب ملكي يف ظل  ثحتد ،تاريخ املغرب

تنديروا نفس النقاش  نازالا سامي تاع احلكامة اململكة وحنا م
ميكنش نقولوا أمام جاللة امللك ا وممسيتو بنفس الطريقة بنفس 

وأهنا  مدرسة خنبة هذه هاد املدرسةأن نه قال لينا وآمرنا باش أ
ا خاصو يكون فكري نوالنقاش ديال خاصها تكون مدرسة خنبة

النظام  الشني دخلوه يف، خصنا هاد سياسي السيد الرئيسو 
 .الداخلي خاصو يرتاجع النظام الداخلي وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السيد النائب ميكن لك  هاد الشي طرحوا مع رئيس 

اهلل جيازيك أعطي  ،الفريق ديالك ليس داخل جلسة عمومية
الكلمة لن أعقب ألن هكذا جتري األمور يف فرنسا ويف جمموعة 
من الدول ولكم أن تراجعوها، أعطي الكلمة للسيدات 

تفضل أحد  االشرتاكيوالسادة النواب احملرتمني عن الفريق 
 .االشرتاكيالنواب عن الفريق 

 :رشيدة بنمسعود النائبة السيدة
  ،السيد الرئيس

  ،الوزراءالسادة 
  ،السيدات والسادة النواب

يندرج الدخول املدرسي هلذا املوسم يف  ،السيد الوزير
عن  سياق متميز وخاص ما مييز هذا املوسم هو اإلعالن

ستعجايل وحمدودية بلوغ األهداف احلصيلة األولية للربنامج اال
ما مييز أيضا هذا الدخول هو  ،املتوخاة من هاد الربنامج

غشت والتأكيد على ضرورة النهوض  81كي ل اخلطاب املل
لكن املالحظ أن  باملنظومة الرتبوية باعتبارها استثمار يف البشر
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هذه  ،املدرسة املغربية تعاين من اختالالت عميقة وخانقة
 ةاالختالالت هتدد مسار العديد من أوراش اإلصالح املفتوح

 ملواجهة هذه التحديات ،هو برناجمكم السيد الوزير فما
 .وشكرا ؟ومعاجلة هذه االختالالت

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة ألحد ، شكرا السيدة النائبة احملرتمة
تفضل مشكورا تفضلوا يالنواب عن فريق األصالة واملعاصرة فل

 .السيدة النائبة احملرتمة
 :ميلودة حازبالسيدة النائبة 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

سرتاتيجية واللجوء إىل إيف ظل غياب سياسة تعليمية 
السياسات الرتقيعية اليت تتغري بتغري احلكومات تغيب الرؤيا 

  .ين املستوى التعليميدالواضحة وحيضر ت
هي اإلجراءات اليت  يف ظل هذه الوضعية نتساءل ما

ها من أجل جتاوز هذه الوضعية والرفع من مستوى ذون اختاو تن
 .راشكو ؟ التعليم

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب  ،شكرا لكم

حد أاحملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية فليتفضل 
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة .السادة النواب مشكورا

 :نعيمة رباعالسيدة النائبة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الرئيس،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

 السيد الوزير،
غشت  81طاب ديال اخلما كنبتعادوش كثري على 

ألمهية ديال التعليم كانت رئيسية واآلن نعيش مومسا اللي ا

ماذا هيأمت  ؟ماذا فعلتم ،د ديال االختالالتيدراسيا تطبعه العد
 .وشكرا ؟لكي متر السنة الدراسية يف جو طبيعي

 
 :رئيس الجلسةالسيد 

السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب  ،شكرا لكم
 .فضل أحد النواب مشكوراتفلي ،احملرتمني عن الفريق احلركي
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :عزيز الدرموميالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
  ،أخواتي إخواني النواب

الصحراء املغربية تعترب القضية ال كانت القضية ديال يإ
األوىل يف بالدنا فقضية التعليم تعترب يف نظرنا يف الفريق احلركي  

ستتبعنا بعد  وأجيال كقضية ثانية ألهنا هتم أجيال وأجيال
 ،اإلعالن عن فشل املخطط االستعجايل السيد الوزير .ذلك
واحد اجليل بأكمله هل هناك من ديال إعالن عن فشل هو 

أم أن اإلعالم  ؟سرتاتيجية بديلةإهل هناك من  ؟يلخمطط بد
هتا الوزارة مع ذاإلجراءات اللي اخت ،تيجي فقط قصد اإلخبار

هناك جمموعة من اإلجراءات  ،بداية هذه السنة السيد الوزير
حنن معها يف اجلوهر ولكن ضدها يف التوقيت ألنه ال يعقل 

التعليمية جمموعة من اإلجراءات اللي تتقيس الشغيلة  ذاختا
وشكرا وتتقيس التعليم بصفة عامة يف بداية السنة الدراسة 

 .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

، الكلمة للسيد الوزير تفضلوا مشكورين ،شكرا لكم
دقيقة السيد  38لكم من الوقت  تفضلوا إذا رغبتم يف ذلك،

 .للجواب الوزير
 :التربية الوطنيةوزير الوفا محمد السيد 
 الرئيس،السيد 
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 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
هاد املوضوع ديال التعليم موضوع دقيق وصعيب عليا 
جناوب من خالل أسئلة شفوية يف مواضيع دقيقة جدا وهتم 

أنا قمت بعرض أمام اللجنة ديال اجمللس املوقر  ،مستقبل بالدنا
اعطينا األرقام املتعلقة و ديال الليل  31دام من الصباح حىت 

 انصرو يكيف قدمنا األرقام جلاللة امللك اهلل   ،بالدخول املدرسي
وناقشنا واحد  وناقشنا هاد الشي عند افتتاح السنة الدراسية

راه هاد الشي حمتاج  ،ختالالت اللي كاينةالعدد ديال اال
سرتاتيجية وأساسية إكتحط علي أسئلة نشرحوه  الوقت باش 

  .من أصعب ما يكون اإلنسان جياوب عليها
هاد التوقيت اللي  ،القرار األول املتعلق بالتوقيت ذنأخ

 11نه ال يعقل بعد ينا توقيت ألذينا يف الوسط احلضري خذخ
املغرب يف الوسط احلضري والد ديال ستقالل عام ديال اال

بدعوى أن قلة  ،حاهلمف ااملغاربة كيقراو نصف هنار وكيمشيو 
حيح عندي احلجرات وقلة األساتذة وهاد املعطى ماشي ص
يف  ، عنديأرقام مستعد نقدمها للمجلس املوقر ونواب األمة

 الوسط احلضري األحياء املهمشة واللي خضعات إىل تعمري
       عندي فيها صعوبات لتنفيذ هاد التوقيت ولكن  جديد

عنديش وسط املدن الكبرية ا م ،عنديش وسط الرباطا م
ك يف ووسط الدار البيضاء ومكناس وفاس وطنجة وفكي

ناقشات ومن خالل املكيتقال يل من خالل   ،الوسط احلضري
البعثة الثقافية إياه، التوقيت املكيف هو اللي صاحل للمغرب 

التعليم  ،3.11إىل  8ومن  38إىل  2الفرنسية كتقري من 
اخلصوصي عندو هاد التوقيت حيث كنجيو للتعليم العمومي 

إما أنا  وع هذاوضهاد امل ،ال التوقيت املكيف هو اللي صاحل
 ،م اللي عندي خاطئة ومستعد نعرتف هبا علنااوال األرق ئطاخ

أنا  ، كريوج لكالم آخروإال شي حد اللي كريوج لكالم آخر
 ،املنطقة ألنه وليت حاضي لساين نقولاديش وجدت مغ

 38إىل  2وجدت يف منطقة مغربية والد املغاربة كيقراو من 

تلميذ كياكلوا فيه  311 ودياليرين مطعم مدرسي القوة اوحنا د
 ،وصايف كتسد املدرسة 38ىل إ 2يقراو من كوأوالد املغاربة  
فيها الفائض اهلل خيليكم كيفاش  ،فيها األساتذة ،فيها احلجرات

هاد  ،بد منردوا هاد الشيء للطريق غنسريوا هاد الشيء ال
التوقيت حسب هاذ وب االشي فيه اختالالت وفيه ولف وتص

التعميم قالوا باش  وغرب قرروا واحد الصباح يدير املد الظروف 
    مرات هاد الشي  8ندخلوا الناس نستعملوا احلجرات على 

هاد  ذينني قرى اليوم اللي كتنفابقاش يف الوسط احلضري كا م
          بعض اجلمعيات و التوقيت كيقولوا يل بعض األساتذة 

ا معندها علم أسيدي إذن هاد الدولة كله يهعندك علم إا ال م
مها اللي عندهم علم هذا التوقيت، التعليم اخلصوصي كيقولوا 

مسعود كاين قانون و ينا قبل مبارك خربتتيش القرار و ييل خمد
يف  ظرةتدارت منا 8111عام صدر يف  11.11أمسوا قانون 

السي إدريس جطو  برئاسةقصر املؤمترات ديال الصخريات 
مع وزارة الرتبية  اتفاقلناس ول السابق ووقعوا هاد االوزير األ

مبوافقتهم  312الوطنية وصايبات وزارة الرتبية الوطنية املذكرة 
تكوين إىل الطر أوزارة الرتبية غت امها اللي حرروها أنه غيكونو 

ال يعقل أن  ،كاين والو عام ما 38بعد  ، منغري ذلك
أساتذة التعليم العمومي بغينا % 311مؤسسة حرة كيسريوها 

كنقولو التعليم   ؟كلموا فيه ونتكلموا فيه كيف هوتهادشي ن
دي معانا مبارك ومسعود يمساهم أس ،اخلصوصي مساهم معنا

ألف  198ديال املليون و 1عندي يف التعليم العمومي 
 ؛ديال املليون 3االبتدائي  :يف التعليم بصفة عامة 128و

التعليم الثانوي  ؛111التعليم الثانوي اإلعدادي مليون و
 :كيتدخل معانا التعليم اخلصوصي ألف فاش 219هيلي التأ

 331التعليم اإلعدادي  ؛138ألف و 112التعليم االبتدائي 
وا دابا  يإ 911ألف و 99هيلي أالتعليم الت ؛333ف وأال

 يفكتنوض واحد الضجة ألنين باغي نوفر الظروف وشروط 
يف  واانتوما اللي كتقرر  111مليون و 8التعليم العمومي ل 
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ساعة  83 ايزانية دياهلم السيدات والسادة النواب باش إقريو امل
شهادة طبية وهو   يل ساعة كنكتاشف بأنه  كيحط 81و

ما كاين باس قاليك علمنا باش  ،كيقري يف التعليم اخلصوصي
 8131نا اتفقنا دابا يف عام حأسيدي ها  ،األطر ديالنا انكونو 

ملراكز  ادمو تق ،نا غانشوفوحها إيوا طر تكونو األ واكوني
يت منهم لوزارة ذألف شاب مغريب وشابة اخ 89لتكوين ا

منصب مايل لو احلكومة وانتوما  2111الرتبية الوطنية 
عندي  هيتو ألنذألف منصب مايل لو كون اخ 31اعطيتوين 

الف أجيو نكونوها مجيع يف أ 1خصاص كانقول ليهم وا هاد 
للي هدرت أنا هاد اهلضرة وصيفتها لكل اولكن م 8131
بأن كلشي درهبا غنستعمل  تمؤسسة الحظديال مدير 

يف الصحافة كلشي ألنه وصلنا  "ةنويكضرهبا بت"متراكشيت 
يل هذا اأنا ما كنديرش التشغيل ماشي شغ ،لبيت القصيد

اشغال احلكومة برمتها ولكن راه ما ميكنش القطاع العمومي 
ا ميكنش وماغانسكتش على هادشي  م ،يوقع فيه استنزاف

التكلفة حىت ديال هاد املنصب مبارك  ،كيفما كانت التكلفة
مسعود ولكن ما غانسكتش على هاد االختالالت اخلطرية و 

     ورجعت اليوم  ،املوجودة يف املنظومة الرتبوية ماغانسكتش
أستاذة كطييب يل يف القسم بالبوطاكاز حيت كانشوف يا 

    ك ما موفر ليها القاعة  ما درت ليها مطعم التعاليق كيقولي
كطيب هاد السيدة بالبوطاغاز أسيدي فيها فني  يا هاد املدرسة 

وفيها  micro ondesاعة د األساتذة مفرشة وفيها قال
أباركا من هادشي ولكن احلمد اهلل  ،ثالجة ومدرسة جديدةال

ه في اأقلية باش نتكلمو عاود على التعليم كاينني الناس كيضحيو 
فيه وكينني الناس   ااجلبال ويف الفيايف وكاينني الناس كيضحيو  يف

كاين اللي كينتقل من وسط   ،يف اهلوامش ديال املدن اكيضحيو 
ما باغيش إقري يف وسط  من أكدالالرباط لتامسنا وكاين اللي 

ديال  311كنلقى عندي يف اإلقليم فائض ديال   ،الرباط
عندنا فائض يف أساتذة التعليم  ،هادشي اوا حنسبو ياألساتذة إ

 ،االبتدائيوعندنا فائض يف احلجرات ديال التعليم ، االبتدائي
هاد الشي إيوا او غطينبقاش الوقت ا الشمس بالغربال م اغنغطيو 
عندنا الفائض يف التعليم العمومي يف  ،اللي ليها ليها صايف

اليوم  الناس يقريو والد املغاربة ها حنا ابد ميشيو  ال االبتدائي
نه عندنا أقرر السيد رئيس احلكومة مع وزارة املالية بني 

وراه معندناش خصاص يف املدن عندنا خصاص يف  خصاص
لكن شفتوا بعيين و الشعبوية أنا األقاليم احملرومة ومكنديرش 

عندنا اخلصاص  ،بعيين مشفتوش يف األوراق اخلصاص أنا شفتو
 ،صاص يف الزاكعندنا اخل ،عندنا اخلصاص يف آسا ،يف طاطا

عندي اخلصاص يف الراشيدية ويف  ،اخلصاص يف فكيك يعند
  لقيتش اللي ميشي ليها حىت واحد ا م ،خنيفرة املناطق اجلبلية

ومنني ما دزت كنمشي جبيايب  ،بغا يقري باقي يف هاد الشيا م
نتقال درنا حركة انتقالية وبديناها يف شهر عامرين بطلب اال

يوليوز باش نبداو  31يف شهر ماي وختمناها يف  ،نوفمرب
نا مرتاح وأيل نقول ليكم  الدخول املدرسي باملعقول كيمكن

وخنخلي واحد  .الدخول املدرسي باملعقول يف املغرب شكرا
 ...إيال كان شي الدقيقة عاله وعاسا

 :السيد رئيس الجلسة
شرتاكي عطي الكلمة للفريق االأ ،شكرا السيد الوزير

 .حد النواب مشكوراأضل فليتف
 :رشيدة بنمسعود النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس
وال بامسي أشكرك على اجلواب ديالك أ ،السيد الوزير

مع الفتاة  نابد من أن نعلن تضامن شرتاكي الوباسم الفريق اال
الضحية يف مراكش ومع الضحايا يف وجدة بسبب التصرحيات 

التصرحيات كانت سبب يف انزعاجنا  ،ديالكم مع اإلحرتام
واستيائنا من املضمون ديال التصرحيات وهلذا نعرب عن تضامننا 
مع فتاة يف مراكش القاصر هي يف سن التمدرس وخاصنا 
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األسرة ديال التعليم يف وجدة مع نشجعوها على التمدرس و 
  .هذا من جهة

رتبوية تعاين من النظومة املفعال  ،من جهة ثانية
بد من الرتكيز على  اختالالت عميقة وكبرية جدا ولكن ال

املفارقة األساسية هي أن املنظومة الرتبوية تستهلك  ،املفارقات
مليار والرتب  11ميزانية ضخمة والربنامج اإلستعجايل ميزانيته 

اليت حتتلها املنظومة الرتبوية على مستوى الدول ويف إطار 
رتبة أوىل على مستوى  :االدولية رتب متدنية جدقارير الت

من جهة  .اإلنفاق ورتبة متدنية على مستوى املردودية والنتائج
ثانية املخطط اإلستعجايل اختبار حقيقي وفرصة كانت فرصة 
أخرية ولكن مع األسف املنظومة الرتبوية أو املسؤولني أو التدبري 

هل ميكن اعتبار أن التدبري واملنهجية كمركزة يف  ،املوعد أأخط
ملركز هي السبب وأننا نراهن على جهوية متقدمة موسعة لكي ا

ننهض بالتعليم يف هذا اجملال وأن تكون اجلهوية رافعة أساسية 
احللقة الضعيفة  ،بالنسبة للعامل القروي السيد الوزير .للتعليم

هناك مشكل  ةوال بشري ةدياتلوا الظروف هنائيا ال مأجدا متهي
 .يد الوزيرتلميذ يف القسم الس 311ضم ال

 :السيد رئيس الجلسة
عطي الكلمة ألحد أ ،شكرا السيدة النائبة احملرتمة
تفضلوا السيدة النائبة  .النواب عن فريق األصالة واملعاصرة

 .مشكورين
 :ميلودة حازب النائبة السيدة

  ،شكرا السيد الوزير
املنظومة الرتبوية ليست شأن الوزير  ،أوال السيد الوزير

وجيب أن ختضع لنقاش عام وأن ننتقل من سلطة ن عام أهي ش
املشكل يف القرارات  ،من سياسة الوصاية إىل سياسة التشارك

هنا قرارات فوقية وفردية وبدون أديالكم اللي قلتوا اآلن هي 
نا بغيت نطرح عليك أملا تنتكلموا على التوقيت  ،مشاورات

راه  ؟8و 38التالميذ ما بني  افني غادي ميشيو  ،واحد السؤال

الوالدين دياهلم كيشتاغلوا يف املؤسسات األخرى ويف الوزارة ويف 
 ،دارات بالتوقيت املستمر اللي فرضاتوا احلكومةإشركات ويف 

ن أميكنش تفكر با الساعات واش مد  2نتكلموا على كملا  
لتلميذ يوميا خالل األسبوع لالساعات مرهقة بالنسبة د  2هاد 

على املنع ديال األساتذة من ا نتكلمو كملا   .طيلة األسبوع
ك ولكن بدون ارجتالية اشتغال يف  التعليم اخلصوصي حنا معاال

ميكنش نطبقوا هاد القرار بضعة أيام قبل ا م ،وبدون عشوائية
ا سنة م 38طبقش هادي ا إذا كان القرار م ،الدخول املدرسي

واحد الوقت من  هكيخص يتعطا  ،أيام 1نت يف أطبقوا و جتيش 
  .يكونشاي ارجتايلا أجل باش م
على اهلدر املدرسي وكل  ،نتكلموا السيد الوزيركملا  

دي نفتح واحد قبل منتكلم سنة كيتجبد هاد املوضوع وهنا غا
     ر املدرسي بغيت نفتح واحد القوس ونقول واش دعلى اهل

ر دما حدث مع التلميذة راوية يدخل يف إطار تشجيع اهل
نا أو  ؟و يدخل يف إطار تشجيع زواج القاصراتأسي املدر 

ن أعلى  ،د لكم السيد الوزيرأكن كنتعمدت نذكر هذا أل
الفعاليات النسائية كلها غاضبة من هاد املوضوع وكذلك مجعية 

  .اآلباء وأولياء التالميذ
 2111راه  ،اخلصاص يف األساتذة السيد الوزير

يف الفرنسية واإلجنليزية  األغلبية دياهلاراه أستاذ اللي خاصة و 
والرياضيات ماشي فقط يف البوادي راه واحد املدرسة يف فاس 

 ،تفتحاتش مدرسة والد ميمون يف صفروا زال ما بوملان م
تفاقيات اللي كانت مع اخلصاص كذلك مت الرتاجع على اال

 13كتضاض راه اجلماعات احمللية يف إطار سد اخلصاص اال 
الساعات اإلضافية مشكل يؤرق كل األسر  ،تلميذ يف القسم

تعرفوا على أن الساعات اإلضافية هي ماشي كاملغربية نتوما  
معدالت عن غري حق لبعض من رفع لملساعدة التالميذ ولكن ل

املعلمة إىل وا عليها الناس ثاملمارسات الغريبة اللي حتد ،التالميذ
 ...غري ذلك
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 :السيد رئيس الجلسة
عطي أالسيد الوزير،  ،لنائبة احملرتمةشكرا لكم السيدة ا

تفضلوا السيدة  .ستقاليل للوحدة والتعادليةالكلمة للفريق اال
 .النائبة مشكورين
 :نعيمة رباعالنائبة السيدة 
  ،السيد الرئيس
 ،السيد الوزير

مل نكن حباجة إىل مدونة أخالق اللي غادي تقوم لينا 
أي اعوجاج يف الرتبية واألخالق لو كانت املنظومة الرتبوية تقوم 
بدورها وتعطينا منتوجا صاحلا اللي هو املواطن يكون صاحل 

ن املسؤولني عندنا  أاملشكل ديالنا هو  ،أخالقياومتوازن 
مسؤولينش ا مروسهم مسؤولني غري على النجاح و  واكيصاحب

أي فشل يف املنظومة الرتبوية مسؤول عليه حنا  .على الفشل
اللي مسؤولني عليه كمسؤولني وخاصة املسؤول الكبري والصغري 

  .يف املنظومة الرتبوية
قمتم بعدد من اإلصالحات صحيح  ،مر السيد الوزيرأ

يف البداية ديال التعيني مباشرة بعد التعيني ديالكم وصفقنا ليها 
 مقمت عا ومن هاد الكرسي صفقنا هلا وقلنا لكم برافو راهمجي

هاد اإلجراءات   هلكن من املفروض أن ،بعدد ديال اإلجراءات
ديال كانت خاصها تتبلور وتعطينا موسم دراسي أو بداية 

يف  فم بارتباك وارجتاسموسم دراسي اللي هي ناجحة وال تت
التوقيت تكلمنا غري على إيال ن أعدد ديال األمور، صحيح 

نه ال معاكم أل ،اللي قمتوا به حنا معاكم يف هاد التوقيت
ونعطيكم -نه اآلن أصراحة توقيت مزيان ولكن املشكل هو ب

ن الناس  أ -حنيلكم على عدد ديال املدارس يف الدار البيضاء
ساعة على  11ساعة كاين اللي كدير  83كاين اللي كدير 

قيت داخل املؤسسات هنا تبلور هاد املسألة ديال التو أساس أ
  ...ىل غري ذلكإن كاين نقص يف احلجرات أل

حنا معاك كذلك بالنسبة  ،بالنسبة للتعليم اخلاص
درتوا جلان ديال و للتعليم اخلاص لكن بالطريقة اللي دار هبا 

التفتيش جلان ديال التفتيش راها غادرات املؤسسات واآلن 
األمور  املؤسسات التعليمية اخلصوصية بدات كرتجع لنفس

ال إي ،وكتستدعي أساتذة ورجال تعليم املؤسسات العمومية
بيداغوجية ديال اإلدماج السيد المشينا كذلك على إلغاء 

فينا  ؟لغيتوا البيداغوجية ديال اإلدماج أشنا هو البديل ،الوزير
هناك فراغ عام عند رجال  تبعوها؟االسرتاتيجية اللي غادي  هي

علنتم فشل أ ،ما كاينش البديل اآلنأسرة الرتبية والتكوين ألن 
املخطط االستعجايل، صحيح أننا كلنا عارفني بأنه عدد ديال 
األموال أهدرت يف هاد املخطط االستعجايل، الناس اللي 

ال زالوا على رأس هاد  امسؤولني على هدر هاد األموال مه
  .املؤسسات وكيتعايشوا مع أسرة الرتبية والتكوين

وهي مسألة ديال  ،لسيد الوزيركاين مسألة أخرى ا
طار دياهلا وأنا كنعرف اإلاألطر الرتبوية اللي كانت كتنادي ب

 ،عالش كنتكلم ألن أنا كنت مديرة ديال مؤسسة تعليمية
املديرين السابقني تكرفسوا ومتحنوا وناداوا باإلطار واآلن  

كنظن أهنم خرجوا ببيان   اآلن راهكتقسيوهم من هاد اإلطار و 
  ...لوريااكاين مسألة كذلك البك  ،يف هذا الدعم

 : السيد رئيس الجلسة
أعطي  شكرا لكم، شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

تفضلوا  .الكلمة للفريق احلركي فليتفضل السيد النائب مشكورا
  .السيد النائب احملرتم

 : عزيز الدرمومي النائب السيد
 السيد الرئيس،  شكرا

 السيد الوزير، 
سندعمك يف قراراتك  ،أوال نشكرك على شجاعتك

ال كانت هاد القرارات ألن هذه قضية وطنية ما فيها إيولكن 
تكون قرارات خارجة  ،مزايدات ال بني أغلبية وال بني معارضة
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من رحم ديال اجملتمع املغريب مناظرة وطنية حول التعليم يساهم 
فيها الكل من رجال التعليم من أغلبية من معارضة، السيد 
الوزير، يف الوقت اللي كنشوفوا فيه كوبا وفنزويال وبعض الدول  

 I-Padوالناس كيفرقوا يف كرتكيا اللي نسبة األمية فيها صفر 
تنشوفوا  ،وا االكتظاظ يف املدارسنشوفتما زلنا احنا يف املغرب 

تنشوفوا البعد ديال املدرسة عن  ،ضيمدارس بدون مراح
راه كاين اللي  ،التلميذ وخاصة يف العامل القروي، السيد الوزير

كلها كلم، هاد األمور    31كلم   31بعيدة عليه املدرسة ب 
ا باإلضافة إىل احملن اللي تيعيشها رجل التعليم كيما هو وفشنت

يف اجلبال ويف البوادي ويف القرى رجل التعليم راه تيعيش قليت 
يف واحد الوضعية كارثية يف املناطق القروية، رجل التعليم يعاين 

 ،يف صمت يف املناطق القروية يعاين هو والتلميذ، السيد الوزير
ال كانت الوزارة فعال تريد اإلصالح يف هذه املنظومة حنن كلنا  إي

قرارات فيها  ،ن تكون قرارات شجاعةها ولكاكمغاربة حنا مع
شارك فيها اجلميع وحنن يقرارات  ،قرارات فيها التوافق ،اإلمجاع

معك وسنساندك ما دمت قادرا على التغيري ولكن يف إطار 
 . التوافقات ويف إطار احلوار اللي تكلمنا عليه وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
  .السيد النائب احملرتم، السيد الوزير يف ثواين شكرا

 : التربية الوطنية وزيرمحمد الوفا السيد 
    األخت العزيزة األستاذة بنمسعود أقسم لك باهلل 

      راه  ،311ألنه القسم ما يهزش  311ما عندي قسم فيه 
ما ميكنش أنا امسع قريت هاد الشي يف جريدة هزيت الطموبيل 

السوايع ونصف باش مشيت هلاد املدرسة  د 1ديايل ضربت 
نت كتعريف هاد الشي أهي اللي جابت يل هاد املشكل اللي 

ندمت اللي مشيت كاع هلاد املدرسة مشيت نشوف  ،األستاذة
املراكشيني شاهدين ها و  38ولد لقيت القسم فيه  311

ولكن واحد من مجعية اآلباء  38ميشيوا لداك املدرسة وغايلقاو 
وهديك اجلريدة  311وش داكشي كتب يف اجلريدة ما عاجب

واإلحصائيات ديال  ،عام 311قاصداين تبقى قاصداين 
  .8112تاريخ  ال باقيش تكلم عليها راهاليونسكو أرجوك 

 : السيد رئيس الجلسة
 شكرا السيد الوزير، 

ال إينشكرك على املسامهة يف هذه اجللسة، اإلخوان 
 . داء الصالةاجللسة عشر دقائق أل امسحتوا غنرفعوا

 :السيد رئيس الجلسة
 السيدات والسادة النواب،

 السيد الوزير،
ألسئلة الشفهية وننتقل إىل قطاع لنستأنف جلستنا 

أسئلة  1لدينا  ،التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
تليها مناقشة ويتعلق األمر هذه املرة بالدخول اجلامعي وعليه 
سيتم طرحها من طرف السيدات والسادة النواب احملرتمني مث 
اإلجابة عنها من لدن السيد الوزير مث ننتقل إىل املناقشة العامة 

السؤال للسيدات  .وفق املدة الزمنية احملددة للفرق الربملانية
تفضل يالنواب احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري فلوالسادة 

 .حد النواب مشكوراأ
 :مصطفى الجاريالسيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
منذ توليتم مسؤولية هذه  قدمتم السيد الوزير احملرتم،

الوزارة اهلامة واحلساسة صورة مقلقة وسوداوية على اجلامعة 
املغربية حيث وصفتم وضعيتها بالسيبة وأساتذهتا باهلاربني عن 
أداء مهامهم املهنية وشواهدها باملغشوشة واملباعة وبعض 
إداراهتا بالفساد وغريها من الصور السلبية اليت تدق ناقوس 

ن آفاق هذا املرفق العمومي املرتبط بشكل عضوي اخلطر بشأ
  .مبستقبل البالد وأبنائها
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عن خطتكم  ،لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم
اإلصالحية وطريقة معاجلتكم هلذه االختالالت وإجراءاتكم 

 .وشكرا ؟الفاسدينملالحقة املتخذة 
 

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل للسيدات  شكرا السيد النائب احملرتم،

والسادة النواب احملرتمني عن فريق االستقاليل للوحدة 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم. والتعادلية
 :عبد القادر الكيحلالسيد النائب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

يعرف هذا الدخول اجلامعي حالة استثنائية يف كل 
ن هذا الدخول اجلامعي األول للحكومة أوباعتبار  ،املقاييس

احلالية وللسيد الوزير نود أن نتعرف على جمموعة من 
اإلجراءات العملية احملددة يف الزمان واإلمكانات والوسائل بناء 
على التزامات السيد الوزير يف اللجنة أمام أعضائها بأن هذا 

اإلجراءات  الدخول سيعرف جمموعة من التغيريات وجمموعة من
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيدات ، شكرا لكم السيد النائب احملرتم

تفضل يوالسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية فل
 .أحد النواب مشكورا

 :محمد بوشنيفالسيد النائب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
 النواب والنائبات،إخواني أخواتي 

 السيد الوزير المحترم،
أول موسم جامعي  8138/8131الدخول اجلامعي 

 تههذا املوسم واجه ،تشرف على تدبريه احلكومة اجلديدة
جتاوز عدد الطلبة احلاصلني  :عوائق وإشكاالت عدة أذكر منها

ألف طالب  13على البكالوريا العدد الذي كان منتظرا حبوايل 
بطبيعة احلال نتج عنه احلاجة إىل املزيد من البنايات 

حياء اجلامعية من وعدم كفاية األ ،والتجهيزات واألطر من جهة
كما أن املنح ورغم الزيادة املهمة يف قيمتها فإن   ،جهة أخرى

زالت غري دقيقة وكان  املعتمدة يف انتقاء مستحقيها ال املعايري
من ضحاياها املتقاعدون وصغار املوظفني وغريهم من ذوي 

  .الدخل احملدود
ما هي  أوال ،نسائلكم السيد الوزير ،وبناء عليه

اإلجراءات اليت اختذهتا وزارتكم ملواجهة الزيادة الغري املنتظرة يف 
كالوريا برسم املوسم الدراسي على الب نيعدد الطلبة احلاصل

يات اوذلك سواء على مستوى البن 8133/8138
إىل  ثانيا ؟والتجهيزات أو على مستوى األطر واألحياء اجلامعية

أي حد مت متكني الطلبة حاملي شهادة البكالوريا املواسم 
هي اآللية التقنية اليت ستعتمدها  ما ثالثا ؟السابقة من التسجيل

وزارتكم لتعزيز احلكامة والشفافية وحماربة الفساد واحليف الذي 
 .وشكرا ؟توزيع املنح والسكن باألحياء اجلامعيةحلق قد يكون 

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل للسيدات ، شكرا السيد النائب احملرتم

 .ع الوطين لألحرارق التجميوالسادة النواب احملرتمني عن فر 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :محمد حنينالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،
استمعنا إىل خمتلف األسئلة اليت  كما السيد الوزير،

متيز الدخول اجلامعي  ،تفضل هبا السيدات والسادة النواب
وهاد املشاكل عندها  ،هلذه السنة بعدة مشاكل غري مسبوقة
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سلبية ليس فقط على التكوين بل كذلك على انعكاسات 
  .البحث والتأطري العلمي

عن التدابري اليت  ،لذلك نسائلكم السيد الوزير
هو تصوركم لتجاوز هاد  وما ؟متوها ملعاجلة هاد املشاكلذاخت

رتقاء باجلامعة حىت تكون بالفعل رافعة املشاكل يف املستقبل واال
 .وشكرا ؟واالجتماعيةحقيقة للتنمية االقتصادية 

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي للكلمة للسيدات والسادة ، شكرا للسيد النائب

النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية لتحالف الوسط 
 .تفضل أحد النواب مشكورايفل ،االجتماعي

 :رحال الناصريالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 ن،و النواب المحترمالسيدات والسادة 

عملية  شهر احلايلانطلقت يف ال السيد الوزير،
التدريس يف اجلامعات املغربية لتربز معها العديد من املشاكل 

 ،كضعف البنيات التحتية املستقبلة  ؛والقضايا املتعلقة بالقطاع
مكتبات ومراجع علمية وقلة  ،املختربات ،املكاتب ،املدرجات

على مستوى الدكاترة واألساتذة طر التدريسية خاصة األ
 عميموضعف مراكز إيواء الطلبة والطالبات وعدم ت ،اجلامعيني

كل هذه األجواء ال تساعد على   ،على كافة الطلبة ةاملنح
  .التحصيل العلمي اجليد وعلى حتقيق نتائج كمتازة

ة ذعن اإلجراءات املتخ ،لذلك نسائلك السيد الوزير
معاجلة القضايا بشكل جذري للتخفيض من مشاكل القطاع و 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا مشكورين أعطي الكلمة للسيد الوزير ،شكرا لكم
وزير التعليم العالي وتكوين األطر لحسن الداودي السيد 

 :والبحث العلمي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس، 
 ن،و المحترمالسادة النواب 

 .السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
ته املناسبة أن أنوه باألساتذة واإلداريني اأريد أوال هب

الذين سهروا على أبنائكم ليكون هذا الدخول اجلامعي من 
هذا   ،أجود السنوات العشر وأحتدى من يقول أمور غري مسبوقة

بدور مبهام كالم غري مقبول ألن األساتذة واإلداريني قاموا 
أعطي  ،تتجاوز الطاقات العادية من أجل إجناح هذا الدخول

منوذج الدار البيضاء الطلبة كانوا عرب اجلامعات يتسجلون عرب 
أما فيما  ،األنرتنيت ويستدعون واحدا واحدا حسب الساعات

خيص الطاقة االستيعابية يعين غريب غريب أن حتاسب هذه 
يعين إمىت تصوت على امليزانية  احلكومة على الطاقة االستيعابية

واش كلية الطب غاتبىن يف  ؟واش املدرج غادي إتبىن يف شهرين
عابية ورثناها ما حتاسبوش هاد احلكومة يالطاقة االست ؟شهرين

عابية غتحاسبوا اللي يعلى الطاقة االستيعابية ألن الطاقة االست
 اليوجدوش هذا هو إاللي ما بناوش قبل منا اللي ما كانوا 

هي اللي د احلكومة األسئلة اطرحوا على ه بغينا الشفافية أما
ألن  ؟على اآلخرين عالش بشيعولكن مكن ،اهلاييف املسؤولية د

ألف هذه هي  393التوقعات كانت النجاح يف البكالوريا 
لكن راين قلتها ليكم قبل كانت عليها البنايات و ي  لالالتوقعات 

التوقعات واش  يف أالف مكانش  831 جنحتاحلمد هلل 
ش او قيل اوم 32و 32التوقعات الناس جييبوا يف كانت 
عمرها كانت يف املغرب إذن ظرفية استثنائية معاجلة  ؟بالصه

يف ورغم هذا الضغط كان الضغط أكثر يف أكادير و  ،استثنائية
تآزر بني با نس وبعض الكليات ولكن احلمد هلل استطعاف

عندها  ينا منخذ ليالالوزارات خاصة وزارة الفالحة 
عندها مدارس كانت  ينا منذخي لالووزارة التعليم  ،مدرجات
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ووزعنا  ،ستوعبوا اإلشكالياتنفارغة واحلمد هلل استطعنا 
عمرها يف  ما حلماتشعمر بعض الكليات  ليالمناصب 

 :أكاديرد ثال املدائما  تنعطي ولو النصف،تش اخدا متارخيها 
كنت قلت ليكم كاين ن  أل ؟املناصب املالية عالشد  311

عمرهم واش سريوا سقسيوهم منصب  29س اف ضغط كبري،
غادي تبقى إن شاء اهلل والسنة املقبلة  ؟د املناصباوا هذاخ

ري ما يبقاش طديال املناصب باش املشكل ديال التأ ةهذ الوتري 
قلت عابية ييبقى حىت مشكل الطاقة االست شن شاء اهلل مغاديإ

ائما امليزانية حىت تصوتوا على امليزانية وا داكنستن  ليكم ملي كنا
نديروا اللي نقولوا أرا يف مارس غي  la morasseي جت

      سنينا القانون املايل ت إيالميكنش املدرجات ا مالصفقات 
وا يف أكتوبر اجلاري وهذا اختصاص اميكنش املدرجات يتبنا م

كتدير  ليالاملناطق ديالكم اجلامعة هي يف ه كلكم ااجلامعات ر 
 ليالوزارة راه ماله مؤسسة عمومية ماشي ااألولوية دياهلا ر 

د دراه كينفذها وحيحاجة  صادق جملس اجلامعة على شيتي
كاع ش  ادو موج ه وزارة التعليم العايل مااعلمكم ر لو  ،األولويات

وقت  منا ذش هادو موجا وزارة املالية م ،يف جملس اجلامعة
خصو  صمان دارواالسي عسي عصمان شي مرسوم داروا ال

 ليالتشوف تلة و و سؤ املم والوزارة عتعطي الداك  املاليةيتغري 
ال يا هو الواقع دذتفرج وهيزير كو واليديروها  امت اتفقوا عليها

 إيالعطيت ديك الصورة  ولكن عمري ما ،ناجلامعة املغربية اآل
 ،كالم ليس بكالميهاد الجرائد شي قريتوا شي حاجة يف 

ستعملت ال أتذكر أنين ا ليالة وداك املفردات داك الصورة القامت
قلت   ،ناياهك الكالم قلت قبالتكم اشي مسجل هدألن هاد ال

 % 32وإال هي اللي د الصورة اه شما قلت كاين حاالت
املغرب كيمشيوا اخلارج وهم باحثني د عاهد املني جير اخلال يد
كم كتشوفوا اجلرائد كل خطرة قرى يف املعهد يف الرباط وال ا ور 

األطباء املغاربة  ،فني وصلراه  ما عرفت يف الدار البيضاء 

عمرنا ما قلنا ديك الصورة كاين ومطروبني  كندامطلوبني يف  
  .اهلايبدأت احملاربة دو فيها الفساد وستحارب  ليال ؤربعض الب

ة كاين جامعات حتديد األولويات قلت جملس اجلامع
وش حبال افا و د املقاوالت ماوا أورش مع األسف هابدي لال
تبين ك  ليالواملقاولة دير صفقة املدارس اآلن واقفني د  8س اف

عندنا  ؟رئيس اجلامعة عليها ت يف الطريق واش املسؤولتعطال
جي صفقة تتخذها مقاولة إما تد املشاكل كثرية عرب املغرب تاه

إما  ،تصادق عليهاما ك LPEEك هي هديالبناية ماشي 
 واكبرية وكتشوف  ،كاين مشاكلودتين مشاكلافلست املقاولة ع

كناس مع املاليزيني ماخلاصة منوذج األحياء اجلامعية بعض حىت 
ميا اإذن هد املشاكل موجودة ماشي د ،كبرية  بنايةت ابقراه 

  .مسؤولني عليهاللي  اترؤساء اجلامع
خارج أقول  مع وزارة املاليةإن شاء اهلل اتفقنا بالضبط 

 83غاتبين لنا  la CGIخارج امليزانيات ديال اجلامعات مع 
مدرج عرب املغرب من الصنف الكبري عالش؟ ألن ماللي كانوا 

بدينا كنديروا املدرجات ديال  8112و 8119الفلوس يف 
ودرت  8113ال عندي الطلبة إيبالصة ولكن  811و 811

، 111األساتذة تيجيوك  وما عنديش 811املدرج ديال 
احنا قرينا يف املدرجات ديال ألف  811يف املدرج ديال  111
اآلن غانبنيوا بعض املدرجات كبار باش نستوعبوا باش  ،بالصة

شاء اهلل  هاد املشكل ديال الضغط وديال قلة األساتذة إن
ابتداء من أكتوبر اجلاي ما يبقاش باش نشوفوا اجلودة ألن 

  .املغرب هو مشكل اجلودة املشكل ديالنا يف
تسجالت  8133 ،املؤسسات ذات الولوج املفتوح

 ،311.113سبتمرب تسجالت  11إىل حدود  331.119
 811ات لنا شم 8133يف املؤسسات ذات الولوج املقنن 

مقعد ألن الطالب تيدوز هنا وهنا وهنا تيمشي هنا وخيلي 
 8111غريه  ما كايناش والإيال بالصته هنايا والئحة االنتظار 

ألف مقعد إىل حدود  32هاد العام عندنا  ،بالصة ضاعت لنا
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وشي حاجة  111هي  32.113سبتمرب تسجالت  11
شاء اهلل ما غاتضيع حىت بالصة،  إذن إن ،مقعد اللي باقية

شاء اهلل تنتمناوا وزارة التعليم العايل   املناصب املالية اآلن إن
ينا ألف ذال خإي ،ألف منصبواحد شاء اهلل  تطلب إنك

  .منصب املشكل ديال املناصب ما بقاش يف اجلامعة
ديال بناء كلية اآلداب  يةهو اإلشكال ، اآلفاقاآلفاق

احليوط وسقف  د 3وكلية احلقوق تتكون ساهلة ألن تتكون 
املشكل ديالنا هي املدارس ديال املهندسني ألن  ،ساهلة أستاذو 

هيزات وكاين ميزانية كلية الطب ألن متا كاين التج  الطب وديال
-l’E.S.Tتسيريية ضخمة ولكن ال مفر من هاد املدارس 

F.S.T-ENSA م إذن ا فيهال مفر منهم خاصنا نزيدو  هادو
شاء اهلل التوجه ديال الوزارة هي على األقل املدن املتوسطة  إن

  l’E.S.Tولكن يف تطور l’E.S.Tعلى األقل تكون فيها 
          شاء اهلل غانغريوا إنهندسني ألن املكمكن تبدا تنتج 

LA F.S.T   ما بقاتش كتباع هاد الكلمات ما بقاوش
غاتويل   l’E.S.T-F.S.T-ENSAكيتباعوا يف السوق

polytechnique مدارسpolytechnique  8+فيها باك ،
ال باغيني نسايروا ما جيري حولنا والرباط إي 1+وباك  1+باك 

 Rabat Tech ،Casa Tech ، Fesخصنا غذا تكون 
Tech  راه حىت هذا هو التوجه العاملي هموغري.  

ن الرباط ينا درس مذاجلانب األمين احلمد هلل ألن خ
مليون سنتيم إلعادة الرتميم  111، 3اللي تتشوفوه السويسي 

ألن شكون به هاد الشي لن يسمح  ،حترق السنة املاضية وديال
خترب  ،ميشيوا اللي تيضر اآلن هم الطلبة اللي ما لقاوش فني

املطاعم تكلمنا معكم  .داك التخريب ما بقاش مسموح به
على املطاعم، املطاعم تقريبا جاهزة أكادير كمل، قنيطرة كمل، 
بين مالل آخر نوفمرب، سطات آخر نوفمرب، طنجة آخر هاد 
الشهر، مكناس كمل، بعض الشركات يف إجناز األحياء 

 قبل ديسمرب كلشي شاء اهلل نإاجلامعية متعثرة شوية ولكن 

داكشي اللي واعدناكم غادي يكون ألن عالش تعطى املارشي 
تيتنجز املشكل هي ال وقع لنا مشكل مع املقاولة أن هادو 
فلوسهم موجودين واملارشيات دايزين حبال التعثر يف تازة تعثر 

  .يف تازة ألسباب العقار وغريه إذن املطاعم
واش  ميم املنحالبعض يقولوا لنا تعاملنح صعيب من 

       ؟عباد اهلل واحد عندو مليار ماليري ونعطيو لولدو منحةآ
نبقاوش نتكلموا على تعميم املنح مكاينش عطيوين شي ا م

واش نبداو غري املنح واش   ،بالد يف العامل عندو تعميم املنح
اليري ملا كندافعوا على الشرحية الفقرية واملتوسطة وال واحد عندو

إذن   ثانية، غاديش نزيدوا منحةا زيدوا ولكن مي اهللونعطيوه 
 321زدنا من عدد املنح كانت املنح؟ كيفاش نزيدوا من عدد 

الف واملنح امليزانيات دياهلم كانت يف أ 831لف والت أ
مليون ويف ظرف  811مليون والت مليار و 911 :8133

إذن  هذه، أشهر 1األزمة والطلبة غتجيهم الزيادة يف هاد ديال 
هاد السنة نعطيكم بعض  % 311 همنح األقاليم اجلنوبية عند

 ااإلشكاليات املطروحة يف املنح هاد السنوات املاضية كنعطيو 
 311فرقوا ديك يت 11إلفران  انعطيو  ،311مثال للرباط 

يف جهة أخرى  ،مليون يف الشهر 38وال  31عندو  األخري
جلامعية واحد كنجيو لألحياء ا  ،ألف درهم 11 عندو ريخاأل

واحد آخر و ألف درهم يف السنة عندو منحة  381عندو 
األرقام املعدالت والرقم  هاعندوش عندي ا لف مأ 11عندو 

اتفقنا مع وزارة الداخلية إذن  ؟شنو عملنا هاد السنةالفوقاين، 
األقاليم األخرى عطيناهم  ،% 311األقاليم اجلنوبية عطيناها 

 11بعض النواب عطيناهم  واكتب  نألباش تعلموا  11كلهم 
شاء اهلل غادي نرسل رسالة للرئيسني  وإن % 81باقا عندنا 

ديال الربملان باش ينوبوا ناس منكم حيضروا يف اللجنة وهاد 
وزارة و املؤسسة ديال حماربة الرشوة غتكون معانا وزارة املالية 

الداخلية ووزارة التعليم ونواب باش فعال تكون الشفافية 
 11األخري جاب اإلقليم ميكنش ا م ،بني األقاليم ونتساواو
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لف درهم أ 381آخر عندو  يف إقليم  لف درهم وواحدأ
شاء اهلل داك الشيء اللي  إذن هاد الشيء إن ،ماشي معقول

د يف وزارة التعليم العايل إذن يتعطا يف األقاليم عندكم باقي رص
باش تكون ثلني فيه شاء اهلل تكونوا كم وإن جلنةديروا ادي نغ

  .الشفافية تامة املعارضة ما فيها باس
الكليات املتعددة التخصصات راهم عرب املغرب  

 ،سنوات اإلجازة 1كان عندهم احلق فقط يف   38كاينني 
نطلبوا منهم يديروا البحث العلمي مثال أستاذ يف كاألساتذة  
 عندوا عندوش ماسرت ما عندوا خمترب ما والفيزياء م الكيمياء

إذن األساتذة باغي  ؟لبحث العلميلكيفاش يدير   هدكتورا
خاصنا نشجعوا غري تونس سبقتنا يف البحث العلمي نشجعهم 

األساتذة يديروا البحث العلمي، الطلبة تيدوز اإلجازة خاص 
فرق بني تكن متيز كميقلب فني ميشي املاسرت ديك الكلية عادة 

يالو إذن يل تيقري دول الطلبة دياهلا واآلخرين كل واحد تيق
سنوات فني ميشي  1لتازة منني يدير  اهاد الطلبة مساكن ميشيو 

اآلن امسحنا هلاد راه خرج املرسوم  ؟الدكتوراههاد يدير املاسرت و 
هاد الكليات املتعددة التخصصات باش حىت هي يكون عندنا 

هي تكون عندها الدكتوراه باش األستاذ يكون  حىتاملاسرت و 
الب يكون عندو آمال يقربوا لو عندو البحث العلمي والط

  .املاسرت والدكتوراه
حماربة الفساد مستمر يف كل اجملاالت  ،حماربة الفساد

نتوما امسعتوا، آخر ا شي غري يف قطاع التعليم املاسرت ه ما
واحد التفتيشية مشات لقينا باقي يف واحد كلية اآلداب باقي 

كان شي واحد  الاللي لقينا وياملاسرت تيؤدي عليه آخر واحد 
      قولوها لنا املاسرت هادي الدولة هي اللي مكفلة باملاسرت 

يتخلطوش ا داء هو الدين ماأل اللي عندو ،داءش األو عندا م
ا، هادي مسؤوليتنا  ذبالصت هيف ا ذيتعطاش ها يف القسم وم

ميكنش تطالع على كل ما جيري ا كلنا ووزارة التعليم العايل م
عرب املغرب فهذا من املسؤولية ديالنا كلنا نتعاونوا على هاد 

املاسرت رجع  يالعالش ألن إ ،الشيء باش تكون الشفافية
ش و ل كن ميتفتحكمبالفلوس داك التلميذ الطالب اللي متفوق 

الفلوس ويويل الولوج للماسرت بالفلوس  ملول املاسرت ويتفتح
عدد  اء،عليه أدا إذن املاسرت م ،ن بالكفاءةيكو ما عوض 

ود هجا مبذماسرت ه 8111املاسرتات يف املغرب يتجاوز 
ا األساتذة مها ذه ،كتفتح املاسرت ليالساتذة ماشي الوزارة األ
ن بعض األحيان كتوصل بالرسائل يديروا اقرتاحات ألت ليال

ظن نتإذن  ،ه مبادرة من األساتذةذه ،ماسرتلينا بغينا يتفتح 
      تقرى يف اجلرائد تد السنة احلمد هلل بعض احلاالت اأن ه

   مراكش  ديالكانت هي ي  لالال العنف يش احلالة داكاينا  م
وا عليه حي جامعي استوالشي كاينش ا  س ومافيف كاينش ا  م
كاينش شي واحد ا  م ،نقزوا من احليوط داروا صورة مركبةو 

ا غادي ذحاجة هكاينش أي ا  د الشي ماتطعن يف سطات ه
بقيناش كنسمحوا أن خيرج  ا ال الوزارة ميخيرجوا يف البيانات د

ألن عالش؟ ا مسؤوليتنا ذجريدة بال تكذيب وهشي كالم يف 
هذا  ،هذا ضرب ،طعنهذا هي املغربية اجلامعة ديال الصورة 

ه ببقاش مسموح ا الشي مالسناسل، هذا احلديد هاد 
أكثر من  ،ميني هبااحنا قاداخلية درنا مع وزارة ال ليالاالتفاقية و 

ستعمل العنف بالعصي يرؤساء اجلامعات أي واحد ل قلناهذا 
اجلامعة هذا ألن الطالب يف يدير ا وال السكاكني معندو م

 اآلباء واله ملي يرسامعطوب ر يل ماشي غادي لسوريا يرجع 
ش مقبول ابق وا إذن مااباش يقر  راه تريسلوهمدهم للجامعة وال

 .هنائيا وشكراالعنف 
  :السيد رئيس الجلسة

وا يللناقشة العامة نبغ اندوزو ا قبل م. شكرا السيد الوزير
جمموعة  نثلو ميبريو الني والربملانيات من يالربملانوفد من يوا يحن
  .ية املغربيةفلصداقة الربملانية البريو ا

املناقشة العامة فريق التجمع الوطين لألحرار شكرا، 
 .السادة النواب مشكورا فليتفضل أحد
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 :النائب السيد محمد حنين
نسجلوا تولكن  ،شكرا السيد الوزير على هذا اجلواب

فيه شي جديد ألن الكالم  ما جبتيشأنه مع األسف على 
تفضلتوا به معروف عندنا وعند الرأي العام ألنه كررتوه  ليال

و ه ،نتظروه السيد الوزيرك  يالل ،اتباسنفواحد العدد ديال امل
 وفواشن بغيناكنا شرفوا عليه  تهذا أول موسم جامعي كأن مبا 

لكن  ،د الدخول اجلامعياال الوزير السياسي يف هياللمسة د
لنا بأن قو  ليالد الشي مكانش ماشي حنا امع األسف ه

فريقنا يف التجمع الوطين لألحرار توصل مشاكل غري مسبوقة 
لعتوا عليه طظن اتنال التعليم العايل يواحد البيان ديال النقابة دب
يعطي واحد التشخيص وواحد الوضعية صادمة على وضعية ت

سياسية استباقية للتصدي  ةأيهناك  قول بأنه ليستياجلامعة وت
عرفتش كيفاش غادي ا مإذن توجيه اللوم  ،للمشاكل املرتقبة

  .شتنرب 82وهنار هو  خر هاآتردوا عليه هدا شأن 
مشاكل متعددة كاين  ،ذا السيد الوزيرىل هإضافة باإل

 ليالكتظاظ وكاين قلة املوارد البشرية زيد واحد القضية ال ا
نتقال الديال الطلبة يف ا ةاملعانا ،كم السيد الوزيرل بغيت نقول

 ةقاخاصة الطلبة ديال األقاليم اجلنوبية بو جامعة إىل أخرى من 
جييوا باش جيبوا للرباط و  همحنموتيواحد املنشور  مطبق عليهت
 ليالالعراقيل  د الشيفتنظن أكثر من هاوال فاس كناس مل

مبا يسمى               نتقالالكتوضعها اجلامعات أمام ا
يقولوا ليهم جيبوا الشهادة ديال السكىن ت les transfertsب

د العام االبوليس وهجيبوا ديال ديال السلطة اإلدارية  يماش
يدير ميشي ميكن لإلنسان  والضو، ديال املاءهم التوصيل و زاد

، إذن هذه راها د الشياكاينش ها  الفيزا باش ميشي للخارج وم
ما كتطلب  ،املشاكل السيد الوزير دعدد الين واحد اك.مشاكل

ألن  ، التدبريال إمكانيات ال والو كتطلب ياهلل فقط التدبري
صور واحد العدد ديال اجلامعات واملؤسسات ما عندهومش ت

للواقع وتشوفو  ،هلذا بغيتكم هتبطو السيد الوزيرو . ديال التدبري

النواب منا مشاو عند  يالعاناة ديال الطلبة، واحد العدد دامل
بغييت تعرف احلقيقة مقابالت وما استقبلومهش،  اعمداء طلبو 

شوف الوضع كيفاش داير  و السويسي  كلية احلقوق يفسري لل
 . يستقبلك حدا كارثي وما غ

قليت بأن ألن نصحح  ،بغيت نقولكم السيد الوزير
جملس اجلامعات دارها واحد املرسوم ديال السي ديال عضاء األ

ألن اللي دار عطى الصفة للجامعات   ا ماشي هذاناعصمان، أ
هو اللي دار التشكيلة  13.11كمؤسسات عمومية قانون 

. شي املرسوم السيد الوزيراديال أعضاء جمالس اجلامعات م
املعارضة التجمعية كمعارضة مسؤولة  إلضافة إىل هذا وحنا يفبا

فقط لواحد املسألة أساسية اللي كتغيب على  ابغينا نبهو 
اجلواب ديالكم بعض معامل هاد  ديالعرض  املاألذهان، جا يف

املسألة هدي هو أن اجلامعات مؤسسات عمومية عندها 
عالش  أنه بالستقالل املايل وقليت لنا واالشخصية املعنوية 

 1ظرف  مدرجات يف اكنلوموكم كيفاش غادي ميكن ديرو 
مسح يل نقوهلا ليك  ،هذا فيها مغالطات السيد الوزير ،أشهر

ألن عندنا اتفاقيات أبرمت يف أكادير بني اجلامعات واحلكومة 
تفاقيات فيها الوأمام جاللة امللك وهاد ا 8112 السابقة يف

احلكومة التزمت باش حتول تزامات، لاالديال عدد واحد ال
الثالث  ندالب مليار درهم واجلامعات يف 38.2للجامعات 

هاد االتفاقية كتلتزم بواحد العدد ديال االلتزامات وانت  ديال 
كتعرفها السيد الوزير من بيناهتا توسيع الطاقة االستيعابية 

لسلطة لالصالحية  طيكتع  1املادة  ويف ،للمؤسسات اجلامعية
م العايل باش تدير التتبع وتدير املراقبة وتشوف التعليديال 

اجلامعات اللي حققت ووفات هباد االلتزامات واجلامعات اللي 
واش درتو هاد التقييم وال  ،السيد الوزير ابغينا نعرفو . ما وفاتش
باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، كاين بعض  ؟مادرتوهش

ساء وكاين بعض رؤ  اواجتاهدو  ارؤساء اجلامعات التزمو 
والو، باإلضافة إىل هذا السيد الوزير وحنا  ااجلامعات ما دارو 
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والد امليدان راه باش يويل رئيس جامعة وال يويل رئيس مؤسسة 
يتقدم بواحد املشروع ديال تطوير املؤسسة وال جاو تجامعية 

، % 11غري املؤسسة تطوير يطبقو هادوك املشاريع ديال 
لف خري، وهنا بغيناكم غادي تكون اجلامعة ديالنا بأ 31%

السيد الوزير تتدخلوا باش تربطو فعال املسؤولية باحملاسبة ألن 
هاد الوضع هذا راه ال يطاق ما ميكنش نستمروا فهاد الشي 

الرفوف ونقولو  وحنطو هاد املشاريع وحنطو هاد االتفاقيات يف
فواحد  انبقاو غبقينا فهاد النقاش  إيالاللي فاتت ما دارتش ألن 

أن األمر على مظلم وما غنمشيوش للنتائج مع العلم  النفق
      يتعلق بأجيال ومبستقبل أجيال، ما ميكنش لنا نراهنو فيه 
ما تكونش فيه مزايدات ألن هذا مستقبل ديال األجيال ديالنا، 
مستقبل ديال املغرب خصنا نواجهوه بواحد اجلرأة وبواحد 

مجيع املشاكل  او التصور وبواحد التدابري استباقية باش نعاجل
من  اة اليوم كيعانيو ذتطرح فهاد اجملال ألن األساتأن  ميكن يتال

دشنت هاذ السنة واحد العدد ديال املشاكل وما تفاجئوش إىل 
اإلضرابات بواحد الوقفات  يالبواحد العدد د هذه

حتجاجية الشي اللي غادي تكون عندو انعكاسات سلبية الا
 .التأطريعلى على البحث و ولكن التعليم ليس فقط على 

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة ألحد . شكرا السيد النائب احملرتم

 ،السادة النواب عن فريق االحتاد الدستوري فليتفضل مشكورا
وأعتذر عن الرتتيب ألن اإلدارة أخطأته وتفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم
 :مصطفى الجاريالنائب السيد 

شكرا السيد الوزير . واخا نسيتونا شكرا السيد الرئيس،
على اإلجابة ديالكم ونتمىن أنكم تكونوا صادقني فهاد اإلجابة 

الطريق الصحيح مع العلم أن اإلجابة شيء والواقع  ومتشيو يف
أنه يف يوم دراسي  ،نبغي نذكركم معايل الوزيرو  .شيء آخر

سابق لكلية احلقوق بالرباط خالل شهر أبريل املاضي وصفتم 

  امعة بالسيبة وكون إدارهتا تتصرف يف ماليتها بدون مراقبة اجل
ون بالرتقية اعتمادا على أأو دون حماسبة وأن أساتذهتا يفاج

 لااألقدمية فحسب دون أن يبذلوا جهدا يذكر ولو إنتاج مق
السيد بكثري بل قدمتم صورة أفضع  ،سنةواحد يف ال علمي
ء يفضلون احلضور األطبامن األساتذة  % 32قلتم أن  ،الوزير

يف عياداهتم اخلاصة ومبستشفى الشيخ زايد بالرباط على أن 
قلتم أيضا السيد  .يؤدوا وظيفتهم املؤدى عنها بكلية الطب

أن الشواهد العلمية تباع وتشرتى وهنا أحتدث عن  ،الوزير
أن املاسرت راه باقي لدابا  ،املاسرت وأقول لكم السيد الوزير

د الوضعية أصبحنا نشك يف قدرة اجلامعة أمام ها ،يأديوا عليهت
على جتاوز حمنتها واخلروج بالتايل إىل املردودية والقطاع والعطاء 

  .املنتج
كيف اخلروج من هذا الوضع يف ظل   ،السيد الوزير

وهنا  ،االكتظاظ وقلة األجهزة وقلة األساتذة وهجرة األدمغة
يف بعض آلن بعض الطلبة ل إىل أن باقي ،أشري السيد الوزير

أن  ،املدن مل يسجلوا ما ذنب هؤالء الطلبة؟ أؤكد السيد الوزير
حىت املقاربة اللي خديتوا أن الطلبة ميشيوا لبعض املدارس فهي 
      مقاربة ما عطاتش نتيجة دياهلا باعتبار أن احلرم اجلامعي 
أو شروط احلرم اجلامعي راه ما حترتماتش السيد الوزير وهناك 

لبة وال من األساتذة لذا نقرتح باملقابل السيد تضرر ال من الط
  .الوزير

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد النائب احملرتم، أعطي الكلمة 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل 

 . لسؤال مشكورااللوحدة والتعادلية فليتفضل أحد واضعي 
 : عبد القادر الكيحل النائب السيد

شكرا السيد الوزير، هو فيما يتعلق بالرقابة ومسؤوليتنا 
هي ال ترتبط بالتحدي والتحدي املضاد بل ترتبط بتقدمي 

مسؤوليتكم هي مسؤولية سياسية  ،الوضع على ما هو عليه
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     مسؤوليتنا هي مسؤولية شعبية لنعطي الواقع على و وإدارية 
 بد أن وعة من اإلشكاالت المما هو عليه، أساسا هناك جم

نتحدث كما حتدث الزميل عن االنتقاالت وخاصة الطلبة ديال 
فيها مقاربة سياسية اليوم العديد من الكليات  ،األقاليم اجلنوبية

اإلشكالية ديال  .ترفض استقبال الطلبة من األقاليم اجلنوبية
اجلامعات، مثال بعض الكليات  بني كل هااملعايري وعدم تكافؤ 

تستقبل يف سلك املاسرت الطلبة ديال اإلجازة املهنية وبعض 
ات قرارات يف اجملالس  دياهلا باش ما تستقبلش ذاجلامعات خ

هاد الطلبة وكذلك اإلجازة املهنية املفروض حتديد معايري 
يف أساسية يف االستقبال ألنه كاين تباين بني كلية وكلية 

السكن  اإلشكالية كذلك د ،طلبة يف هاد اإلطارالاستقبال 
التوسيع ديال على نه حتدثنا على االستيعاب و اجلامعي أل

الطاقة اليوم ما بقاش مقبول الطالب احلديث العهد بالكلية 
اللي يف السنة األوىل ما تيتقبلش يف احلي اجلامعي هو اللي 

إذن كاين  ،خصه االحتضان وهو اللي خصه االستقبال
ل يف املعايري ديال االستقبال، كذلك تكلمنا يف السابق إشكا

أنه كاينة واحد بعلى التسجيل ديال املوظفني استربشنا خري 
اإلشارات ولكن على مستوى املمارسة ما كاينش التنزيل ديال 

الباكلوريا راه سبة يف حق هاد الشهادة  التقادم د ،هاد العملية
الق بعض املؤسسات كذلك إغ  ،ويف القيمة دياهلا العلمية

املدرسة العليا للهندسة  ؛غلقتم بعض املؤسسات اخلاصة
ا الطلبة دياهلا سيفتوهم لبعض دياهل غالقاإلاملعمارية بالرباط مت 

املؤسسات يف إطار حل هلاد املشكل مت التدحرج على املستوى 
     لسنة اخلامسة لالسنة السادسة من العلمي لبعض الطلبة 

ما بقاش مقبول أنه  ،قبل شي ما تقبلشوما إىل ذلك شي ت
خطأ ديال الدولة اليوم تيأديوه اآلباء أداوا من األموال دياهلم 

التعامل  يتم ش كنإذن يدار اختبار ويدار هذا ولكن ما مي
مع هاد الطلبة شي يتقبل وشي ما يتقبلش، فيما يتعلق  باينبت

 . بسلك املاسرت

 : السيد رئيس الجلسة
 ب المحترم، شكرا السيد النائ

أعطي الكلمة لطارحي السؤال من فريق العدالة 
والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم
 : عبد الصمد حيكر النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
كم السادة ا السيد الوزير، أنا أيضا بدوري كنهين مع

األساتذة واملوظفني على اجملهودات االستثنائية اللي قاموا هبا يف 
هاد السنة، ثانيا كنقدروا معكم فإطار إجناح عملية التسجيل 

 االستيعابيةالرتاكمات السلبية اللي أثرت سلبا على الطاقة 
من  االستفادةديال  ،ديال األحياء اجلامعية ،ديال اجلامعات
يضا أويف هاد اإلطار تنثمن اجملهودات  ...املنح إىل آخره

ديال احلكومة القائمة أوال على اعتماد املقاربة  االستثنائية
لوضعية باعلى العناية أكثر  االعتماد ،التشاركية مع الفاعلني

وعدد  ةة من خالل الزيادة يف قيمة املنحجتماعية للطلباال
ا تراجعو ندعيوكم باش كويف هاد اإلطار   ،املستفيدين منها
 االستفادةستحقاق وضمنوا الشفافية أكثر يف النظام ديال اال

ة إىل توسيع والرفع من أيضا اجملهودات الرامي انثمنو ك ،منها
ستيعابية بالنسبة للسكن اجلامعي مع أيضا التشديد الطاقة اال

على نظام احلكامة يف الولوج واإلستفادة من جودة اخلدمات 
أيضا السياسة احلكومية  امنو ثنك  ،على مستوى هاد املرافق

القاضية والرامية إىل توسيع العرض والتنويع ديالو من خالل 
ستفادة من مرافق املدرجات سيع البنيات والتدبري املشرتك لالتو 

ديال عدد املؤسسات التابعة لبعض القطاعات الوزارية 
 .هلا استقدام جامعات دولية لتأسيس فروع ،األخرى

 :السيد رئيس الجلسة
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وأعطي  ،شكرا للسيد النائب احملرتم انتهى الوقت
سؤال أخري للسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية 

 .لتحالف الوسط اإلجتماعي فليتفضل السيد النائب مشكورا
 

 :رحال الناصري النائب السيد
 ، السيد الرئيسشكرا 

بد  نه الأغري  كم،السيد الوزير على توضيحات شكرا
امعاتنا الوطنية أصبحت طاقتها اإلشارة إىل أن جمن 

لطلبة وهذا انعكس مع كل ا املعتستيعابية غري قادرة على الاال
سلبا على عمليات اإليواء يف األحياء اجلامعية اليت تشهد 
مشاكل ال حصر هلا اليت ال جيد فيها الكثري من الطلبة خاصة 

لك ثال على ذوكم ،القادمني من العامل القروي سريرا داخلها
مه طلبة ؤ ول بسطات الذي ياحلي اجلامعي جلامعة احلسن األ

من كلية احلقوق وكلية العلوم والتقنيات واملدرسة الوطنية 
غالبية الطلبة والطالبات الوافدين على هاد ف ،للتجارة والتسيري

اجلامعة من خمتلف جهات اململكة يرغبون يف إجياد سرير هلم 
الذي بقي هاد احلي على حاله  همباحلي اجلامعي وهذا حق

وما شهده  ،وبالتايل يصعب تلبية مجيع الطلبات 3223منذ 
طلبة لمن وقفات احتجاجية واعتصامات لأخريا هذا احلي 

ري دليل أمام بوابو نفس احلي خلليل هنار  ؤهموالطالبات وأوليا
نه بذلت جمهودات قيمة من قبل مدير أصحيح  .على ذلك

يع الطلبة املعتصمني ورغم ذلك مل تنتهي احلي ومت إيواء مج
اهلل غالب، املشاكل وال ميكن حلها مجيعا يف ظل هذه الظروف 

وستبقى هذه املشاكل تتكرر سنويا ما مل يتم توسيع احلي 
اجلامعي بإقامة بنايات إضافية تواكب اإلقبال املتزايد سنويا 
 للطلبة على خمتلف كليات جامعة احلسن األول بسطات وحيها

 .اجلامعي وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .أعطي الكلمة للسيد الوزير تفضلوا ،شكرا السيد النائب احملرتم

التعليم العالي والبحث العلمي وزير لحسن الداودي السيد 
 :وتكوين األطر

اسبة احملنعم حنن مع ربط  ،شكرا على هذه األسئلة
بغينا ربط ال يإصنا حناسبوا اللي كانوا املسؤولية نعم واخاب

تينفعشاي ا احملاسبة باملسؤولية أما الكالم هكداك على اهلواء م
ومها  ااجلامعات وقعوا على البناء خاصهم يبنيو  إيال كانألن 

نغلطوشاي املواطنني، ماشي ا يتحاسبوا باش م امستاعدين جييو 
      هذا تقرير ديال اجمللس األعلى للحسابات  % 32فقط 

 % 23اللي حاضرة،  % 32اللي غايبة  % 32شي  ما
غايبة ياك ااألستاذ واجمللس األعلى للحسابات اللي قال هاد 

  ...ال بدا و إيالشيء 
 :السيد رئيس الجلسة

  .يا اهلل السي الداودي مبقاش الوقت
التعليم العالي والبحث العلمي وزير لحسن الداودي السيد 

 :وتكوين األطر
تيتباع هذا برملاين خاصو يفضح املاسرت اللي قال ...

  ...ميكنش برملاينا اللي فيها م ةالبالص
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير على حسن املسامهة يف هذه 
ىل القطاع املوايل وهو قطاع الصحة، سؤال عن إننتقل  ،اجللسة

املوارد البشرية والتخصصات يف امليدان الطيب للسيدات والسادة 
فليتفضل أحد واضعي  ،احملرتمني من الفريق االشرتاكي النواب

  .تفضلوا السي رشيد .السؤال مشكورا
 : رشيد الحموني النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
يف احلقيقة كل ما تعلق السؤال بقطاع الصحة أجد 

ألنين مقتنع بأن احلمد  ،لسيد الوزيرلنفسي حمتارا كيف أتوجه 
هلل الكفاءة كاينة والعزمية كاينة ولكن السيد الوزير مع األسف 
اجملهود اللي تتبذلوه على املستوى املركزي ما عندوش شي 
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صدى أو ال انعكاسات على يف عدد من املرافق الصحية 
وخصوصا يف املناطق النائية ونعطيك مثال يف إقليم بوملان، 

أن اخلصاص يف املوارد البشرية كاين  صحيح السيد الوزير
وصحيح كاين جنود اخلفاء يف قطاع الصحة اللي كيبذلوا 

وصحيح كذلك كاين  ،هباد املناسبة مجمهود كبري كنشكروه
سوء التوزيع ديال املوارد البشرية يف الرتاب الوطين ألن أغلب 

وصحيح   ،املوارد البشرية كتمحور يف الدار البيضاء والرباط
اين عدد كبري من املوارد البشرية اللي ما كيخدموش كذلك ك

ألن هذا هو سوء التدبري اللي  وهذا هو اإلشكال وكيتخلصوا 
  .كيعاين منه قطاع الصحة

هي  ونسائلكم شن ،يف هذا الصدد السيد الوزير
اإلجراءات اللي غادي دير وزارتكم لتفادي هاد اخلصاص 

 38وكذلك ما جدوى تقارير اللجن اللي قمتوا هبا  ؟املهول
     ال إيالرتاب الوطين اللي كتبقى حبيسة الوزارة داخل جلنة 

وكذلك  ؟ما كانتش إجراءات مستعجلة لتدارك اخللل اللي كاين
ال أي تغطية صحية كيما كانت  وأ "ديالرام"ما الفائدة من 

تفعيل القاعدة ال عدم  وأال ما استافدوش منها املواطنني إي
 .وشكرا ؟ربط املسؤولية باحملاسبة
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد الوزير 
 . تفضلوا مشكورين

 : الصحة وزيرالحسين الوردي السيد 
 شكرا السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

البداية الشكر اجلزيل للسيد النائب احملرتم على يف 
ال بد من التأكيد أن هاد  ،طرحه هذا السؤال وللفريق ككل

االختالالت املرتبطة بعصرنة وتوسيع البنية التحتية الصحية 
اخلدمات يف مجيع جهات اململكة، هذا  ةواحلكامة وجود

، فباش ...شي مشكل اللي عنده سنني وسنني وسنني هذا ما
اوب على هاد السؤال خصين نبسط السياسة ديال الصحية جن

ال مسحيت يل ألن إيدقايق، أنا  8نبسطها يف  اياللي ما غاديش
املوارد البشرية والتخصصات اللي  غادي نركز على اجلواب د

  .هايشريت ل
هي املناصب املالية  8131أوال فعدد التوظيفات سنة 

هي  8138يف  واللي كاينة 8138اللي كانت عندنا يف 
منصب مايل  3311ه يمنصب مايل اللي مشى ل 8111

 8138ياهلل األطباء هاد العام يف  ،للممرضات واملمرضني
 8111طبيب فقط من  312حلينا مباراة باش ناخذوا 

يف املناصب األخرى،  امشاو  امنصب مايل واآلخرين اللي بقاو 
 8133توظيف مت تعزيزها يف  8123كانت   8131يف 

املناصب  312زائد  3311ال قليت إيألن  8111 بتوظيف
األخرى تقويل منني جات هذه مناصب اللي كتعطى للمراكز 
االستشفائية اجلامعية اللي كانت العام اللي داز وهاد العام 

  .غتكون كذلك
 8133مت خالل سنة  فيما يتعلق باملناطق النائية فقد

 918 عدد من األطر يف خمتلف التخصصات بلغتبتدعيمها 
اللي تتعيش شكلة امل الةفبعج ،ا غري كايف حنا متفقني عليهذه

 ":الراميد"ذكريت  وخاصة نيأساسيني مشكلمها الصحة 
تبقى يف اللي خصها توفري املواد البشرية  أوال

كانقولوا املواطن   "الراميد"حنا " ميداالر "شريت ن فيات ألاملستش
ك ز يدو  الطبيب يشوفكخصك متشي للمركز الصحي عاد 

 بغى ميشي خص يالو عاد متشي للمستعجالت خر آستشفى مل
ا هو البيت ذالنقطة األوىل وههذه شكون يداويه  يلقى ابعد

 د؛القصي
إىل املراكز الصحية  ىمش إيالاع ك النقطة الثانية

طبيب ويقولوا الغادي ميشي يقلبوا  إيال ،خص يلقى األدوية
قط  نال د جوج دوهادرناها ا ينة شي حاجة ماك حىت حاجة ما
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يف ا عليهم وغادي جيي اجلواب من بعد إن شاء اهلل كزو كنر 
  .األسئلة شكراجوج د باش منخلطش  "ميداالر "ال يالسؤال د

 
 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة، التعقيب للسيد النائب

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
  ،السيد الرئيس

ص على مستوى املوارد ايتعلق باخلصأعتقد فيما 
ا إشكال يكاد يصبح بنيوي ذوزارة الصحة هيف البشرية 

خصوصا يف غياب رؤية معينة تدبر هبا املوارد البشرية يف ضوء 
ة اتم مت التوظيف عرب املبار نمثال كما أعل ،د احلكومةااشتغال ه

حىت أن يلتحقوا قبل مث  العامون األطباء يف قطاعطبيب  312
كنعرفوا على أهنا عملية معقدة حبكم  ليالمبراكز اشتغاهلم و 

دينا خالل اأنه مكاينش توطني جمايل على األقل كما ن لىع
اعتبار اجلهات حىت يف مباريات  ،مناقشة امليزانية الفرعية

 résidanat بالنسبة لإلقامة ةالتوظيف مت اإلعالن عن مبارا
 ...312هاد 

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير يف ثواين، سيدة النائبةشكرا ال

  :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 ليالمتفاقش ما ألن أنا مال غري يف ثواين غنقول كلمة         

ار بعدا دتالسياسة  ،قول مكاينش رؤية ومكاينش سياسةتي
هم و فرقنن موجودين و يوحدشي على  SMIGخص يكون 

ال  ال يعين 1/1عندك متفرق  ام الصفركون منني تي
résidanat  ما ميكنش مننعوا واحد ميشي يدوزمن حقه ما... 

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن اختالالت يف ، شكرا السيدة النائبة

للسيدات والسادة  "دميار " مسار االستشفاء املطبق واخلاص ب

فليتفضل أحد النواب  ،فريق العدالة والتنمية منالنواب احملرتمني 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم .مشكورا

  :النائب السيد إدريس الثمري
  ،السيد الرئيس

  ،السيد الوزير المحترم
  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم

  ،السيد الوزير
 دئيف إطار املبا" راميد"ملساعدة الطبية ا جاء نظام

د النظام اوه ،واإلنصافلتكافل واالتضامن اجملتمعي ديال 
يسعى باش يضمن االستفادة اجملانية من ك ،السيد الوزير

العالج واخلدمات الصحية األساسية لفائدة فئة مهمة من 
ال يتوفون على دخل  نيذالو اجملتمع يف وضعية اهلشاشة والفقر 

هذه الفئة  اتوتبلغ إحصائي ،هلم دخل حمدود نالذيأو 
ه ذه، استبشرت السيد الوزير .املليون ونصف د 2املستفيدة 

حيز التنفيذ لكن مع التنفيذ صاحبت " راميد"دخل  ليالفئة م
ا التنفيذ اختالالت تتصل مبسار تتبع لبلوغ تلك اخلدمات ذه

ا ذاالستشفائية وحتول دون حتقيق األهداف االجتماعية هل
  .النظام

لذا السيد الوزير نسائلكم حول اإلجراءات والتدابري 
نظام املساعدة الطبية  ؛تحقيق أهداف هذا النظاملة فيلالك

النظام  مع هذاوتبسيط مساطر االستشفاء املطبق  "ميدار "
 .شكرا السيد الوزيرو 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا مشكورين ، الكلمة للسيد الوزير شكرا لكم

  :السيد الحسين الوردي وزير الصحة 
  ،شكرا السيد الرئيس
 ن و الوزراء المحترمالسيدات والسادة 

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
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هو نظام عمومي نظام املساعدة الطبية  "ميداالر "نظام 
كما أشرت إليه السيد النائب احملرتم اللي تيهم واحد الفئة 

 مليون نسمة اللي عطا التعميم ديالو 2.1معوزة ديال 
مارس  31 يف نطالقة ديال التعميم صاحب اجلاللةاال

ليها ورغم النقائص فإىل  ختالالت اللي شريتفرغم اال ،8138
شهر اللي داز امللفات اللي ال 8138سبتمرب  11حدود 

البطائق اللي اللي حتطات، ملف  3111ت هي اتقدم
نعرفوا كل بطاقة للعائلة يعين وتألف بطاقة  383تقبالت هي 

مل ألف نسمة مقبولة تتستع 131نه مليون وأما معىن هذا 
نا غادي نقولك غري التطبيب أفرغم النقائص  "الراميد"نظام 

ستشارات ديال املرضى املعوزين يف املستشفيات العمومية واال
ول مرة يف تاريخ أبدينا  ،8حيث نظام عمومي مضروبة يف 

زرع من ول مرة تيستافدوا مثال أاملغرب هاد النوع من النظام 
زرع ديال ال ،جداألن غايل وغايل  تعمرو كانا الكلي م

هاد املسائل بدات  ...زرع ديال القرنية إىل آخرهال ،النخاع
اللي أنت  االستعجاليةولكن كاين هناك شنو مها دابا التدابري 

وشبابيك  "الرميد"من غري هادوك شبابيك  والأعليها سولتيين 
جتماعية اللي كنت داكرت عليهم يف اجللسات املساعدة اال

  :اللي دازت
حددنا استشارات متخصصة يف أيام وساعات  أوال

ن سكري ومرض ارتفاع الضغط الدموي ألمعروفة ديال مرض ال
ز الكلوي يعين جألمراض اللي كتسبب يف العد ا جوجهادو 

l’insuffisance rénale؛  
  8133شراء األدوية كنا إىل حدود زدنا يف  ثانيا

شرينا  هاد العام ،مليون درهم ديال األدوية 191 اكنشريو 
 811مليار و 8رصدنا  8131 ،مليون درهم 111مليار و

مليون درهم، مثال األدوية    12: األنسولنيمليون درهم مثال 
تصفية الدم اللي تنشريوها من  ،مليون درهم 11 :القلب

privé   مليون درهم هاد العام درنا ليها  21ها ا ليكنا تنعطيو
  ...مليون درهم إىل آخره 112

التتبع مع زمالئنا  ديالكاين اجتماعات متتالية   وأخيرا
سبتمرب اللي  81يف وزارة الداخلية آخرها كان اجتماع ديال 

اتفقنا تعميم الربط املعلومايت بني الداخلية اجلماعات احمللية 
دون  "الراميد" ووزارة الصحة لتمكني املرضى من اإلستفادة ب

خريا أو  ..ا اللي كانتانتظار صدور البطاقة اللي كانوا كيتسناوه
هاد عاوتاين من عطينا تعليمات صارمة جلميع املدراء وأؤكد 

التسهيالت تكون كافية جلميع  هنأاملنرب واملدراء اجلهويني 
 .هلم فيه وشكراا نزيدو ا تنقولوا مها مقهورين وبال م ألنهاملرضى 

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد النائب احملرتم  ،شكرا لكم السيد الوزير

 .تفضلوا السيد النائب .عن فريق العدالة والتنمية
 :نور الدين البركاني النائب السيد

ديالكم وعلى   هودعلى اجلشكرا  ،شكرا السيد الوزير
  "الراميد"نه يف هاد يعين هاد أإال  ،اجملهود اللي كتقوموا بهكاع 

 :بد خصنا نشريوا هلا كاين واحد العدد ديال املشاكل اللي ال
تحديد ديال املستفيدين يعين اليعين العملية ديال  والأ

رية ترية ديال عملية حتديد املستفيدين و تفيها مشاكل كبرية مث الو 
كاين كنالحظوا واحد عدم احرتام اآلجال القانونية   ،بطيئة جدا

من طرف اللجان احمللية واإلقليمية املكلفة بعملية التسجيل 
العديد ديال املرضى  ،وإعداد اللجان قييموالدراسة والت

من عدم قبول التواصل دياهلم تواصل التسجيل من  اتيشتاكيو 
وهذا  طرف املستشفيات اللي كتصر على اإلدالء بالبطاقة 

إذن  ،العديد من الفقراء من التطبيب والعالج نيسبب حرماك
وزير الذي ينص على هنا جيب إعادة النظر يف املرسوم السيد ال

 .ستعجاالت فقط بالنسبة حلاملي التواصلاملستعجالت اال
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العامل القروي السيد الوزير يعين تيشهد واحد اإلقبال 
 غياب ضعيف جدا على التسجيل هذا راجع أساسا إىل

 و نقص يف التوعية يف التحسيس  جبدوى هذه البطاقة أالتوعية 
كذلك بعض املقاطعات احلضرية كتعرف واحد االزدحام كبري 

وإيداع  االستمارةجدا بسبب توافد آالف املواطنني لتعبئة 
امللفات وسحب البطاقة وهذا راجع رمبا إىل اخلصاص يف املوارد 

 .البشرية واملشاكل التنظيمية
 

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال آين عن  ،شكرا لكم السيد النائب احملرتم

الوضعية الكارثية جملموعة من املراكز وأقسام ومصاحل األمراض 
العقلية والنفسية باملستشفيات العمومية للسيدات والسادة 
 االنواب احملرتمني عن فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضلو 

 .السيدة النائبة احملرتمة
 :سميرة قاسميالنائبة السيدة 

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
من املفارقات العجيبة اليت يعيشها قطاع الصحة  
كقطاع وازن ومعول عليه من أجل الرقي باملنظومة االجتماعية 

الوضعية وحتسني الولوج للمؤسسات االستشفائية ببالدنا، 
الكارثة واجلد متدهورة ملراكز وأقسام ومصاحل األمراض العقلية 

خصوصا إذا  ،والنفسية بالعديد من املستشفيات العمومية
علمنا أن ضعف بنيات االستقبال ونقص املوارد البشرية من 
أطر طبية خمتصة ووسائل لوجستيكية وفضاءات مالئمة تراعى 

خيص حتسني ظروف اإليواء فيها توفري مستوى ال بأس به فيما 
واالستشفاء وتتبع ملختلف احلاالت املستعصية، كلها عوامل 

 : جتعلنا نسائلكم السيد الوزير يف نقطتني

عن أسباب ومكامن اخللل اليت تعيشها  النقطة األولى
جمموعة من املؤسسات االستشفائية املختصة يف األمراض 

  ؛العقلية والنفسية ببالدنا
وهل من جمهودات حكومية ميكن  النقطة الثانية

مالمستها على أرض الواقع فيما خيص االرتقاء بالطب العقلي 
والنفسي ببالدنا خاصة على مستوى تقوية وحتسني البنيات 
التحتية وأجرأة وحتيني القوانني املؤطرة واألنظمة اجلاري هبا 

 .العمل يف هذا اإلطار وشكرا السيد الوزير
 

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير تفضلوا.  را لكمشك

 :ن الوردي وزير الصحةيلحساالسيد 
 لسيد الرئيس المحترم،اشكرا 

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

مراض العقلية والنفسية يف املغرب األمؤسسات عالج 
باش . ضعف كبري، اختالالت كبرية، نقائص كبريةيعين تعيش 

  :احللول اوعاد نشوفو  االصورة سولتيين أشنو مه نوضعك يف
فقط مؤسسة اللي مكلفة  89املغرب كاين  يف أوال

النقطة اللي غنأكد عليها  ،سرير 8813هباد األمراض، وفيها 
الوطين غري متوازنة مؤسسة هي على الصعيد  89هاد  يه

 ؛وغري متكافئة
هذا  صيانةون البنيات التحتية دياهلا متقادمة وبد ثانيا

القطاع العام  ثانيا األطباء عندنا يف ،من ناحية البنية التحتية
وعندنا  311 ماعالقطاع ال بالضبط طبيب، وعندنا يف 329
ي الصحة ياملشكل الكبري فهاد مهن. كمرضة وكمرض 911

 ؛حمور الدار البيضاء الرباط من هاد الناس كلهم يف 13%
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       العقلية  األمراضهاد مؤسسات  النقطة الثالثة
ما عمرها كانت من هنار هاد البالد كاينة ما عمرها كانت من 

  ؛ولويات ديال الوزارةاأل
         نقطة أخرى هي األدوية من اجليل الثالث 

les psychotropes 3ème génération ؛ما كاينينش 
القانون ديال الوقاية، ديال العالج وديال  أخيرا

            احلماية ديال هاد املرضى، ألن هاد املرضى عندهم
le va-et-vient  أبريل  11مع القضاء، القانون املغريب ديال

أول تدبري  :التدابري اللي خدينا هي مخسة ،داجقدمي  3212
فيات  مستش 9أول إجراء هو التخلي اللي كان قبل على بناء 

التخلي ألن عرفنا      التخلي؟ ماشي عالش  لألمراضكربى 
مستشفى  89إىل يومنا هذا عندنا ما غاديشاي خيرجوا للوجود 

  حىت واحد  8131رجو يف خيخصهم  اوحىت اللي كانو  لو كم
لوخرين  3حنا خدامني فيهم و 1حنا قلنا غاخنرجو  ،ما خرج

ة يف مستشفيات صرفناهم إال غانقولو باش تكون مصاحل صغري 
جهوية كلهم باش أي إقليم تكون فيه مصلحة ديال األمراض 

  ؛العقلية
 11شهور  1هي الرتميم رصدنا هلا يف  النقطة الثانية

  ؛مليون درهم
هي األدوية من اجلنس الثالث  النقطة الثالثة

 les psychotropes 3èmeبسيكوب تروازييم جيناغاسيو 
génération  ؛مليون درهم 18شهور رصدنا هلا  1هاد 

هي حتيني هاد القانون ديال الوقاية  النقطة الرابعة
نالءموه مع مواثيق باش  للمرضىديال احلماية و ديال العالج 

  ؛حقوق اإلنسان يف املغرب وخارجه
سياسة صحية عقلية اللي رجعات من دابا  وأخيرا

ستعجالت هي أولويات وزارة الصحة من بعد املمن لفوق هي 
غاتكون عندها سياسة خاصة شنو هي هاد السياسة هو 

 ،يف السنة 11كون كل سنة أكثر من ايتكوين األطباء غ

مراض باأل انتكلفو  ،يف السنة 321مرضني أكثر من املتكوين 
األدوية وأخريا مصاحل تكون يف مجيع  ،النفسية ديال األطفال

 .املستشفيات
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة السيد النائب احملرتم  .لكم السيد الوزير شكرا
 .للتعقيب
 :محمد التويمي السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
 السادة الوزراء،

أن أنوه بسابقة يف هاد جملس  ،أوال أريد السيد الوزير
يف اللجنة وتعطيونا واحد  االنواب هي اختياركم باش جتيو 

 .أشهر ديال العمل ديالكم وهذا حيسب إليكم 1التقييم ديال 
الشتغال اشتغلنا على واحد التشخيص اللي هو كان لبالنسبة 

برنامج اللي كان  ااك التشخيص درتو هذواقعي وعلى إثر 
بأن نا يف الوقت اللي قلنا أاملضامني ديالو واضحة ولكن تفاج

هاد ة على الرتاب الوطين وزعللي غادي تكون مهاد اإلجنازات ا
كينزل هداك التقرير ديال اجمللس   ...املستشفيات إىل آخره

الوطين حلقوق اإلنسان بالثقل ديالو وكيشغلكم وكيجعل واحد 
حقيقة هاد التشخيص مل هذا  ،التغيري يف إطار الربنامج ديالكم

 الأنا أظن بأن تأهيل هاد املستوصفات و  ،يكن يف حمله
 اكون من األولويات قبل ما منشيو يهذا خصو وال املستشفيات 

ا تكون نالكم خاصيوالسياسة د ...نشيدو إىل آخرهونديروا 
 la mise à niveau عندنا واحد الوضوح من ناحية ديال 

شنو هي  انعرفو و تأهيل هاد املستشفيات ديال من ناحية 
امليزانية والتوزيع دياهلا على األقاليم وعلى املستشفيات حنا  

  ...هاد كل ديالشكنعرفو بأن هاد امل
 :السيد رئيس الجلسة
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منر للسؤال األخري  ،شكرا السيد النائب انتهى الوقت
يف هاد القطاع وهو سؤال آين حول اخلصاص يف األطباء 

اب احملرتمني عن الفريق باملناطق النائية للسيدات والسادة النو 
 فليتفضل أحد النواب مشكورا .االستقاليل للوحدة والتعادلية

 .تفضلوا السيد النائب
 :حسان التابي السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 تي النواب المحترمين،اخو أإخواني 
الشك أن ثاين مرة تنجيبو هاد  ،السيد الوزير احملرتم
يعيش أقاليم العامل  ،السيد الوزير. السؤال هذا ديال اخلصاص

القروي وضعية كارثية من حيث اخلصاص يف األطباء وخاصة 
مثال إقليم طاطا الذي يوجد يف وضعية  ذاملناطق النائية نأخ

سيئة ملا يعرفه من خصاص كبري من حيث األطباء وما يرتتب 
، ذه األقاليمهبعن ذلك من نتائج سلبية على الوضعية الصحية 

طاطا وزاكورة و املعنية مثال إقليم السمارة وأسازاك  األقاليم
 وهاد األقاليم كلشي اليتوفكيك وبوعرفة وتنغري وتاوريرت 

  .تعترب أقاليم نائية
كيف ستفسرون هذه الوضعية اليت يعاين   ،السيد الوزير

منها سكان هذه املناطق وإىل مىت سيظلون حمرومني من 
هي  وما ؟حقوقهم يف التطبيب والعالج يف ظل الدستور اجلديد

 ؟ة ملعاجلة هذه الوضعية اليت ال ختفى خطورهتاذالتدابري املتخ
 .شكرا السيد الوزير

 :يد رئيس الجلسةالس
 .تفضلوا السيد الوزير، شكرا السيد النائب احملرتم

 :وزير الصحةالحسين الوردي السيد 
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السادة النواب المحترمون،السيدات و 

مر أشري بأن اخلصاص يف األطباء ومهنيي يف أول األ
، كل كل املناطق الوطنيةالصحة عموما هي مسألة عامة تشمل  

ن كانت متس بشكل كبري إمبا فيها املناطق احلضرية و  املناطق
ليس وليد اليوم بل نتيجة  املناطق النائية وهذا اخلصاص

شي مشكل ديال  تراكمات سنوات عديدة ألن هاد الشي ما
تشوف غري املناصب املالية ادي وزير أو وزراء ألن هانت غ

شي باش  مثال ما 8138 عندنا يفاللي قلت لك اللي كانوا 
غتمشي  3833منصب مايل،  8111نعطيك رقم  انشكيو 

 اغيمشيو  3112غتمشي هاد العام و 3883،  8131 ل
واحد اللي  1311وال  1111ألطباء املقيمون، هي عالين ل
 ض األحيان، بعيف يناها ذخإيال  املاليةمتشي للمناصب ادي غ

دي لكن السابقة باش شي ه ماال  ولكن رغم هذا فالوزارة
قامت مبجهود جبار جدا، أنه  8131 يالالرقم د ذناخ

منهم  833 ،113إطار طيب وجه من هاد  113توظيف 
من جمموع التوظيفات وقد  %32للمناطق النائية أي ما ميثل 

كذلك   8133مت تعزيز هذا اجملهود خالل السنة املاضية 
أي  892بالرفع من عدد األطر الطبية املعنية هبذه املناطق إىل 

 االصحة مشاو  يمن مهني %19 :8133 ما ميثل كذلك يف
 . للمناطق النائية

اكرنا مع مجيع ذإقليم طاطا أنا زرتو وكنيت حاضر وت
 31عندكم  8138هاد العام . مجيع املنتخبني النواب، مع

 31ديال األطر،  323 اكاين بعد  31 :منصب مايل فيهم
د  8كمرض،  333طبيب عام،  33طبيب اختصاصي، 

الوزارة بصدد تزويد  8138 يف .إطار إداري 83صيادلة، ال
طبيب  من خمتلف التخصصات هذا غري  31إقليم طاطا ب 

يف قلت قبيلة وغادي نعاودها كراه  كايف أنا عارفو، ولكن 
أنا  ..اشفتو  كراحنايا هاد شي اللي عطى اهلل، املوارد البشرية 

ينا ذهاد اإلجراءات اللي خمثال مستعد جني باش نشرح لكم 
منها أنه متكني هاد املمرضني اللي عندهم دبلومات من 
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االمتحان باش  ااملؤسسات اخلاصة، مسحنا هلم ورمبا باش يدوزو 
ن خصاص يوقع، ألن الناس كا آشراك شفيت ثر أكاكرو ذن

ديال املمرضني  2111ديال األطباء،  9111مهول دابا ب 
 81.111ل اغنوصلو  la retraiteا زائد هادو اللي غيمشيو 

واخا يعطيونا حىت  أرا ،وزارة الصحةل ةصامهين الصحة اللي خ
اجملهودات جبارة حنا  يينوال. ديك مجيع املناصب املاليةحىت 

 يكون خري إن اقامية ال الوزارة السابقة وال هاد الوزارة ونتمناو 
 .شاء اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
للسيد النائب احملرتم الكلمة أعطي  ،شكرا السيد الوزير

 .للتعقيب
 :حسان التابيالنائب السيد 

ولكن السيد  ،شكر السيد الوزير على اإلجابة ديالون
الوزير اللي كنعتقد أن املشكل ماشي ديال حنا السؤال ديالنا 

املوارد البشرية، جا على اخلصاص ديال  العدد د ما جاش على
السيد الوزير . األطباء اللي كتعرفو املناطق النائية العامل القروي

 طبيب 312، طبيب 312أن عندكم بقليل  فيماذكرتو 
مجيع املراكز حليتوا ل البالد كاملة، نضتو حليتو املراكز دياو 

طبيب شكون هذا اللي غادي  312هاد  ،طبيب 312على 
يعمر ليك اإلقليم ديال طاطا وال زاكورة وال فكيك وال السمارة 

. راه ما ميكنش وخيلي هذا وخيلي الدار البيضاء وخيلي فاس
االجتماع  عدتينا يفاو أو حليتو املراكز  راه إيالالسيد الوزير 

راكز فقط ديال العامل القروي املقليت واعدتينا بأنك غتخل للي ا
طبيب، هذا هو املشكل السيد الوزير، ماشي  312على هاد 

 حليتو يال، حليتو املراكز كاملة، راه إاميشيو  األطباء ما بغاوش
املراكز كاملة راه العامل القروي ما عمر شي طبيب غادي ميشي 

ل ديال الوزارة، ماشي مشكل املشكل وهو املشك. ليه هنائيا
واضحني  اوباش نكونو  ، املشكل ديال الوزارةديال األطباء
 . السيد الوزير

أطباء  8طلبنا واحد  دابا حنامثال السيد الوزير عندنا 
دابا مثال   ،على أطباء عامون ا داباعامون، حنا كنتكلمو 

 مجاعة قروية وحضرية راه حىت 81و إقليم طاطا فيه ذكناخ
حاال دابا، واحد طبيب ما كاينش ولو  كاين  ماطبيب واحد 
أطباء طلبناهم حنا  8 ،دابا السيد الوزير لىوع ،السيد الوزير

ا طلبات للوزارة وشهر هادي و ر ابإقليم طاطا ود التحقو يباش 
   وما بغيتوش تصاوبوكايديوا فينا وجنيوا لوزارة  لوحنا كنمشيو 

la note يتوش حىت طبيب ميشي واش ما بغ دياهلم عالش؟
هذا أو ميشي غري للدار البيضاء زاكورة أو ال ميشي لطاطا ل

 .مشكل السيد الوزير
 

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير يف ثواين، شكرا السيد النائب احملرتم

 :وزير الصحةالوردي  الحسين السيد
أنا  ؟تدشي بكل باش واعال عمري واعدت هباد ما

 واقلت ليكم املوارد البشرية غانديرو جمهود أكرب وغادي تكون
شي قلتها ولكن ما عمري اعطيتك ال على صعيد اجلهوية هاد

مؤسسة  333ثانيا ماشي حلينا إىل يومنا هذا كاين  .رقم
غاديش  أن هاد العام ما اتمناو نصحية مغلوقة ما حليناهاش 

 ...على حساب املناطق هانغلقو 
 :س الجلسةالسيد رئي

ونشكركم السيد  انتهى الوقت شكرا السيد الوزير
ىل القطاع إننتقل  ،الوزير على حسن املسامهة يف هاد اجللسة

مسحوا السادة النواب ويال الرياضة و املوايل وهو قطاع الشباب 
  .املنتخب الوطين ديالنا بالتأهيل شكرا ابامسكم كنهنيو 

الرياضية للسيدات لسؤال وهو عن تعطيل املرافق ل وامنر 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 

 .حد النواب مشكوراأفليتفضل  ،والتعادلية
 .تفضلوا السيد النائب
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 :محمد صبحيالسيد النائب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
املنتخب  واكنشكر السيد  يف البداية حىت أنا بغيت 

املغريب والشعب املغريب واملدرب املغريب رشيد الطاوسي وهاد 
 .النجاح اللي حققوه هو داللة على اختيار مدرب ولد البالد

السيد الوزير تعترب الرتبية البدنية ركنا أساسيا يف احلياة 
ي دورها كامال وحىت تؤد ،العامة بالنسبة للشباب بصفة خاصة

خص بالذكر أجيب توفري املرافق والتجهيزات الالزمة ملمارستها و 
مدينة الصويرة اليت تشكو ضعفا ملحوظا يف هاد اجملال حيث 

لكرة القدم والقاعة املغطاة  اليتيمعدم جاهزية امللعب البلدي 
لسنوات ومل تنتهي  األشغاللكرة السلة بعدما دامت هبا 

ة ذل السيد الوزير عن التدابري املتخءلذا أتسا .ألسباب جنهلها
وعن األسباب الكامنة وراء عدم  ؟لتحسني املرافق الرياضية

هي اإلجراءات  وما ؟جاهزية مثل هذه املرافق لالستعمال
ة لتمكني الشباب من كمارسة الرياضة يف ذستعجالية املتخاإل

 .وشكرا السيد الوزير ؟ظروف مناسبة
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير احملرتم، شكرا لكم
 :وزير الشباب والرياضةمحمد أوزين السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 ،السيدات والسادة النواب

أنا سوف أسجل إمسي ضمن املهنئني  حىت طبعا
نطالقة يف االتكون  اشاء اهلل أهن للفريق الوطين وكنتمىن إن

زال الطريق  ألن ما االجتاه الصحيح ألن ما يكفيش هاد الفوز
من اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق يف  اشاق وطويل أمامنا نتمناو 

  .هاد املسار

طبعا جوابا على ما ورد يف سؤالكم السيد النائب 
ن وزارة الشباب والرياضة يعين أاحملرتم غري بغيت نأكد على 

تويل أمهية خاصة لتعزيز البنيات التحتية الرياضية ولكن دائما 
راه امليزانية ديالنا ضعيفة  ،راكات مع األطراف املعنيةبعقد ش

من امليزانية العامة ديال %  1.19خصكم تعرفوها راه كتمثل 
التدشينات اللي  أن البال  اال رديتو يإفهذا وذاك  عالدولة وم

كات يعين مع األطراف ا بشر  ؟كدار دائما الوزارة حاضرة عالش
  .األبناء الغيورينالس احمللية ومع أيضا اجملاملعنة ومع 

طبعا هاد  ،جناز ديال القاعة املغطاةإلفيما خيص ا
األشغال دياهلا عرفات االنطالقة تعطات القاعة كانت 
ألن الشركة اللي كانت مكلفة أصيبت  ؟وتوقفات عالش

نجيكم وطبعا قامت الوزارة بتنسيق مع ينجينا و يباإلفالس اهلل 
 إلمتام عا باشدات إضافية طباكافة الشركاء برصد اعتم

من تكلفة املشروع طبعا %  11األشغال وسامهات مبا يعادل 
ه القاعة اليوم اوبفضل هاد اجملهودات أعتقد السيد النائب ر 

كن مين األسبوع املاضي أمفتوحة أمام العموم جاهزة والدليل 
  .شهدت يعين واحد التظاهرة يف املسايفة

كنظن و ة فيما يتعلق بامللعب البلدي ملدينة الصوير 
على وضع احلجر األساس ديالو هادي واحد  اوقفتو كنتم نكم  أ

اللي متت      شهرين وطبعا وفق واحد االتفاقية ديال الشراكة 
بني املبادرة الوطنية  ما بني الوزارة وما بني اجمللس البلدي وما

ن لقينا كللتنمية البشرية امللعب كان يف واحد احلالة مزرية ول
رارية طكل اللي كانت توقفات اضا يال املشحد اجملموعة داو 

ولكن راه  ،الرملية بالصويرةيعين اعتبار طبيعة األرض ب ؟عالش
ما وقفش املسرية الرياضية راه مت راه شي ال مانساوش أن هاد

السيد النائب  اإحداث فضاء رياضي بتجزئة البحرية اللي كتعرفو 
بالتداريب دياهلا وأيضا من القيام الرياضية لتمكني األندية أوال 

غاديش نذكر بأن الوزارة سامهت  ما .باستقبال األندية الزائرة
من التكلفة ديال املشروع هذا كتعرفوه غري اللي % 91ب 
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النهوض يف بغيت نأكد أن فعال البنية التحتية هي مهمة 
بالسلوك إال صح التعبري الرياضي يف جمموع الرتاب الوطين 

موعة ديال واحد اجملكنظن أن فيها ولكن مدينة الصويرة  
غنكولوش معىن الكمال  ي ال بأس هبا مالالبنيات التحتية ال

عزيز وقريب للقلوب اللي اإلقليم راه  واحد مدينة الصويرة 
العقار  ا لناال لقيتو يإ واشاء اهلل غادي نستثمر  زال إن ديالنا وما

واحد ن كايلكن  و شاء اهلل  وحتركتو معانا انتوما كمنتخبني إن
 -راكز السوسيواملديال  1اجملموعة ديال األشياء اللي دارت 
منجزة يف انتظار  1كاينة   ،رياضية املندجمة للقرب اللي تفتحات

  ض،وأكر  ةغانو وأ انالتدشني والتأطري بكل من مجاعات  احلنش
يف   أيضاديال مراكز القرب  1كاين أسيدي يف طور اإلجناز 

 تفتاشت ،حد الدرا ،محيدةبن زاوية و  ،داوديت آكل من 
 كاين  هبذه األقاليم ومسيمو مث كاين مالعب رياضية متواجدة

 ...ديال كرة السلة 9ديال الكرة  ديال املالعب 31
 :السيد رئيس الجلسة

 احملرتم أعطي الكلمة للسيد النائب، شكرا السيد الوزير
 .لتعقيبل

 :محمد صبحيالسيد النائب 
ى عل اونعرضو  ،السيد الوزير على جوابكم وكشكر كن

فتنا ليكم واحد يص ،فعال السيد الوزير ؛احلقائق التالية أنظاركم
كرة لالعب د امل 31جاوبتونا قلتو لينا كاينة و السؤال كتايب 

اش كاين واحد اللي قليت دابا فيه نياكميف الصويرة جا القدم 
املشروع  يعينشهر  32ديال اإلجنازات وفيه اللي فيه % 31

كاين   ،اللي كاينة% 31شهر ياله فيه  32على غايكمل 
أسيدي بالنسبة للمالعب األخرى كاينني ماشي مالعب هي 

شبابيك انتوما اعتربتوها مالعب الشب و يها اخلساحات ف
  .جاهزة هي عادية وغري مؤهلة إلجراء مباراة رمسية

هي فوخبصوص كرة السلة وكرية اليد وكرة املضرب 
    السيد الوزير أما  واباستثناء القاعة املغطاة اللي قلت منعدمة

ما يوجد بالشاطئ فهي ليست مالعب رياضية بل فضاءات 
تستعمل خالل فصل الصيف وتبقى الوضعية الرياضية باملدينة 

خل وزارتكم من أجل دواإلقليم على هذه احلالة إىل أن تت
مؤهلة  إنقاذها بشكل جدي وتساهم يف توفري مالعب رياضية

نار واحلنشان وشكرا متست و ملباملدينة وبلدية أقاليم خاصة تا
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال أخري بالنسبة لقطاع الشبيبة  ،شكرا لكم

للسيدات  8138والرياضة عن مشاركة املغرب يف أوملبياد لندن 
تفضل يفل ،والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية

 .النواب مشكوراد أح
 :عبد القادر الياحيالسيد النائب 

رسول اهلل وعلى آله موالنا بسم اهلل والصالة والسالم على 
 .وصحبه

 ،شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أنا بدوري السيد الوزير كنهين الشعب املغريب على هاد 

سي الالناخب الوطين مع االنتصار ديال أسود األطلس 
 .شاء اهلل زيد من االنتصارات إناملنتمىن و الطاوسي 

حصل املغرب على ميدالية برونزية  ،السيد الوزير احملرتم
بلندن يف مشاركته يف األلعاب األوملبية  92واحدة وعلى املرتبة 

ما األسباب وراء  ،لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،هذه السنة
وما هي املبادرات  ؟ته النتائج الغري املشرفة للمشاركة املغربيةاه

ها إلعادة تأهيل الرياضة باملغرب دون نسيان ذاليت تعتزمون اختا
على محل  ةبالطاقات القادر  ئلعامل القروي السيد الوزير املليا

 .وشكرا ؟املغربيةالراية 
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير ،شكرا لكم
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 :وزير الشباب والرياضةمحمد أوزين السيد 
طبعا م اعلى طرح هاد السؤال اهلالسيد النائب  أشكر

أعتقد أن ال خيتلف اليوم اثنان وحنن على ما هي األسباب؟ 
مقربة من عيد األضحى ال يتناطح أيضا كبشان على رمبا 

املنظومة ديال األسباب أو املسببات ديال رمبا اإلخفاق 
ديالنا يف ما شفنا يف املشاركة األخرية يكو الرياضية كما جتسد 

هذا موضوع السؤال كان طبعا كان  .األلعاب األوملبية بلندن
 ديال لجنةالنقاش اللي كان على مستوى يعين وضوع م

واحد اجملموعة ديال  االقطاعات االجتماعية واللي حضرو 
كان احلضور اللي فعال  السادة  النواب األفاضل و السيدات  و 

واحد القيمة املضافة بالنسبة للرؤيا والتوجه  فيه كانتيعين  
ألن  غاديش نطول عليك ماغديش  ما ،اجلديد ديال الوزارة
من بعد فاش  ةحنا مباشر  ،ما خنتالفوشكيما قلت ليك 

وهاد  diagnosticرجعات البعثة قمنا بواحد التقييم واحد 
وزارة درناه مع اجلامعات كالتقييم هذا ما درناش بوحدنا  

باش  ؟اللجنة األوملبية عالش CNOMمع أيضا الرياضية و 
 ،اخللل طنموايد على ال عالف اديالنا وحنطو  ىالرؤ  وافعال نوحد

 ديالمن بعد هاد املعاينات تبني أن كاين واحد اجملموعة 
  :املالحظات غادي نذكر ليك منها شي حاجة قليلة

كنردد كنقولوا  غياب رؤيا اسرتايتجية واضحة كيما    
املنظور وراء فوز صغري وراء  رمبا غياب هاد اخفيو ا كندائما كن

كنهضر رديتيين  اللي  احلذرواحد امليدالية صغرية وهذا هو رمبا 
مهم كان ديال لبارح   رتصانن حىت االيكاطبعا  عليه اليوم 

      القاعدي  العمل سينانومهم بزاف ولكن ما خاصوش ي
اجتاه يف  ما زال كتنتظرنااللي  ةوما ينسيناش الطريق الطويل

  ؛تأسيس هاد املنظور اجلديدطبعا 
  ؛ع املستوياتيالتأطري على مج ضعفأيضا   
شابة ال اتعلى الكفاءحتدثوا ما يانعدام التنقيب ك 

يف واحد  واهنم تفوقأ اشمثلة ديال اجلمايكا كيفأعطيت كنت و 

ويف مسيطرة عليها الرياضة اللي كانت أمريكا رمبا هي اللي 
 ؟سباق السرعة وصلوا لنتائج جتاوزوها وتفوق عليها عالش

 طبعا هاد ،درسةالتنقيب يف العامل القروي ويف املبتموا هألهنم ا
 ؛شي غايب عندناال

  ؛التخلي على العامل القاعدي  
  ؛ألندية والعصبلاحلضور الضعيف   
يف صفوف يعين غياب روح املنافسة والقتالية   
  ؛املشاركني
وأيضا انعكاس الصراعات املستمرة بني املسريين   

تأهيل الرياضيني و  إعداد سلب علىكريجع الشيء اللي يعين  
احلكامة اجليدة والراجل املناسب يف املكان زيد عليها 

 .املناسب
ديال حد اجملموعة اينا و ذطبعا أمام هذه الوضعية خ

اسرتاتيجية هي وذات فيها وكنعتربوها هلا ما اللي يعين  تالقرارا
 اآلنعرفتوا دفرت التحمالت لكتشكل نواة أساسية كانت  طبعا  
نا فيه  يذاخأن أكيد  ا واحد دفرت حتمالتكنشتاغلو   حنا

أننا  اتسماو وا باش نما بغيناش نسرعولكن راه الوقت الكايف 
 يكون كيحكم واحد الفرتةدي قدمنا دفرت التحمالت ألنه غا

وقت الينا ذخوبالتايل  8138/8131 واحد الدورة أوملبية
نقاش على املشاكل وعلى املشاريع ديال درنا فيه يعين 

  .اجلامعات
اهليكلية والتقنية للجنة هي املراجعة أما أهم القرارات 

أسس هاد اللجنة اللي خاصها متيعين الصفوة  يالوطنية لرياضي
باش كنحددوا رياضيي ا املعايري اليوم ما عندناش شنو مه

يني على ناملدراء التق دور ثانيا تقوية ؛الصفوة هادي األوىل
 هألن ؟قرار وزاري عالشبمستوى اجلامعات من خالل تعيينهم 

ردود فعل النوع كانت كانت عليها واحد رمبا  اخا هادي و 
فاعل وطين اإلداري بغيناه بغينا هداك املدير التقين حنا عليها 

الصراعات اللي كاينة يف مبعزل عن فعال يكون كون ي هبغينا
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ويكون ذاكرة واحد االستمرارية أيضا باش يعطينا اجلامعة و 
التوجه  ... مسحيت  ديال اجلامعة، اللي بغيت نأكد عليه إيال

د يالوحكيما قلت ال رجعة فيه وال هوادة فيه ألن هو املخرج 
لمنظومة الرياضية ليق رب االبتسامة واللينا رجع ي يقدراللي 

 .وشكرا .بشكل عام
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم وشكرا على حسن مسامهتكم يف هاد 
 .تفضل السيد النائب...، األغلبية تعقبتعقيب، اجللسة

 :يونس مفتاحالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالكم على هاد 
اإلشكال غري ولكن  الفريق الوطين او أحنا بدورنا كنهن ،السؤال
شي فقط  على األلقاب ما او أهنننبقاوا خاصنا مستقبال حنا 

ناقشنا هاد املوضوع السيد  .على تأهيل كان يف متناول اليد
نطرحوه يف  واالوزير يف جلنة القطاعات االجتماعية وبغينا نعاود

اإلعداد ذاك النقاش أن هاد أن وهو مة العتبارات ااجللسة الع
نتائج ليس فقط حصدنا منها ميدالية برونزية والوملبياد لندن أل

جدا مالية كبرية يتيمة ولكن كانت كلفة مالية د اإلعداد كلفة 
     ما قلنا كتكسر داك الطابو يواللي ك ،هذا اجلانب األول

  ؛اإلمكانيات يف جمال الرياضة واحدحول داك النقاش وال 
حصدنا منها اإلهانة يف قضية املنشطات واللي  ججو 

استقاالت وكنا   واكنا كنتظر   ،ا السيد الوزيرذهل ،والت لصيقة
الرياضة السيد الوزير  ةتاع مديرينإقاالت نعطي مثال  واكنتظر 

 ،نب األولاهي مسؤولة وفيها اختالالت كبرية هذا اجلو الوزارة ب
لو فيما  واشرتكنتقاطعوا معاكم السيد الوزير فيما اجلانب الثاين  

شي فقط الربنامج  ماولكن لصفوة ا رياضييخيص برنامج 
املهمة يف ة اللي كتشرف ألن أحىت اهليواملنهجية وكذا ولكن 

ن اختالالت اللجنة يكاراه  تما لعية اللي درناها االستطال
 .فني املسؤولية اهلل أعلم كذا  اللجنة ،األوملبية كتشرف

تاع املقرتحات ناجلانب هنا حنا كنشجعوا واحد العدد 
توها والقرارات ولكن خص هاد الشي يرتقي رحاللي ط

كاين   ،لالسرتاتيجية يكون فيها عمل يعين بشكل متواصل
قانون  ،املراسيم التطبيقية لقانون الرتبية البدنية نتاعالقضية 

تاع ريو دجيانريو السيد الوزير بدا، ولكن ناملنشطات، اإلعداد 
تاع الدمقرطة راه خصو نتاع التخليق و نلألسف حنا هاد املسار 

. كدابثاين كتطالب بكدا عاو يستمر ألن بعض الوجوه والت 
    املبارة  عجباتين يفبواحد الالفتة  ،كرك السيد الوزيرذ وهنا ن

د املغرب واملوزمبيق بدلتو الشيفور، املشكل فاملوطور وشكرا 
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 ،شكرا لكم السيد النائب احملرتم على التعقيب ديالكم

وأشكر الوزير مرة أخرى على حسن املسامهة ديالو فهاد 
ننتقل للقطاع املوايل وهو قطاع االقتصاد واملالية يف . اجللسة
بناك اإلسالمية للسيدات السؤال األول حول إنشاء األ. سؤالني

والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 
 .النائب تفضلوا السيد. النواب مشكورا
  :الحسن بومشيطة النائب السيد

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 إخواني أخواتي النواب والنائبات،
يف أعقاب األزمة املالية األخرية اليت عصفت بكربيات 
البورصات العاملية واملؤسسات البنكية اعترب الكثري من احملللني 

مال بأن التمويالت وكثري من االقتصاديني يف املال واألع
كن كمبناك اإلسالمية واألأقول التمويالت اإلسالمية اإلسالمية 

بأن  واعترب ا ،يف االقتصاد "نوبل"اعتماد مبن فيها حائزين على 
األبناك اإلسالمية كمكن اعتبارها كبديل جاد وصلب للنظام 

 . البنكي التقليدي
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وحزب العدالة والتنمية منذ أن دخل إىل هذه القبة 
فتئ يطلب بإنشاء بفتح اجملال أمام هذه  حملرتمة وهو ماا

لكن  ،املؤسسات من أجل الدخول يف االستثمار يف املغرب
وهو –سف الشديد تشنج احلكومات السابقة حال دون لأل

هذا املرمى وهذا طبعا إىل البلوغ حال دون   -غري مفهوم طبعا
ا بأن فوت على بالدنا فرص استثمارية كربى خصوصا إذا علمن

الدوالر  ديال اتترليون 1مليار دوالر  أي  1111ما يقارب 
من األموال اإلسالمية العربية جتوب كربيات األسواق املالية 

واحد الفرص يعين فبدلك تكون قد فوتت على بالدنا  ،العاملية
بناك أاستثمارية كربى والشعب املغريب مل يعد يتفهم كيف أن 

ومتواجدة بلندن وواشنطن ومتنع يف إسالمية متواجدة بباريس 
الشعب املغريب له الطلب وله اإلحلاح من أجل إنشاء  ،املغرب

 . هذه األبناك
عن اإلجراءات اليت  ،لذلك نسائلكم السيد الوزير

اختذتوموها من أجل فتح اجملال هلذه املؤسسات اإلسالمية وإن  
كنت أعلم بأن بعض الناس رمبا تكون عندهم حساسية مفرطة 

هذا . ضد هذه القضية اإلسالمية ولكنها مؤسسات إسالمية
هو اإلسم دياهلا لفتح اجملال أمام هذه املؤسسات اإلسالمية 

 .لفتح اجملال هلا للنشاط يف املغرب وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة للسيد الوزير تفضلوا  ،شكرا لكم السيد النائب
 .مشكورين
الوزير المنتدب وزير إدريس األزمي اإلدريسي الالسيد 

 :لدى وزير االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يف البداية أشكر السيد النائب عن فريق العدالة 

أود أن أقوله حول إنشاء  وما ،والتنمية على هذا السؤال اهلام
التجربة ديال الصرافة اإلسالمية  ادك اإلسالمية أن هو بنال

 انطلقت القائمة على التشارك، بطبيعة احلال هي حديثة العهد
ات واحد البعد دويل ذمنذ منتصف الستينات ولكن اآلن خ

 عرفها العامل يتاخلضم ديال األزمات املالية ال هام وال سيما يف
حبيث اآلن أصبح الغالف الذي تتداوله هذه  ،مؤخرا

 مليار دوالر 3111ثر من ترليون دوالر، املؤسسات أك
دولة يف  91وأصبحت هذه املؤسسات تعمل هبا أكثر من 

العامل، بطبيعة احلال البالد ديالنا خطت خطوات أوىل يف هاد 
مت الرتخيص بتسويق التمويالت البديلة  8119امليدان هذا يف 

يف شكل املراحبة واملشاركة واإلجارة ومت فتح نافذة يف سنة 
 ،هلذه التمويالت 8131فتحها بنك مغريب نافذة يف  8131

    بطبيعة احلال حنا انطالقا من الوعي بأن هذه التمويالت 
    ما ميكن أن تقدمه سواء فيما يتعلق بتعبئة االدخار الوطين 
أو إجياد فرص جديدة ديال متويل االقتصاد الوطين، احلكومة 

ه التمويالت يف إطار اشتغلت على إجياد إطار قانوين مؤطر هلذ
اإلصالح الشامل للقانون البنكي وهاد اإلصالح الشامل فيه 

  :شقني
الشق ديال استخالص الدروس والعرب من األزمة  أوال

االقتصادية واملالية العاملية وبالتايل الرتكيز على القواعد 
املؤسسات ديال تسيري الاالحرتازية والقواعد ديال التدبري وديال 

  ؛البنكية
هو إدماج املالية التشاركية أو البنوك  والشق الثاني

التشاركية وهذا انطالقا هاد البنوك التشاركية يعين اإلدماج دياهلا 
  :يف النظام ديال املايل املغريب تبني

من خالل التطور والنضج ديال املنظومة ديال  أوال
النظام املايل املغريب والنضج كذلك ديال التجربة ديال هاد 

  ؛تمويالتال
القيمة املضافة اهلامة هلذه التمويالت  المسألة الثانية

بالنسبة لالقتصاد الوطين وأنتم تعلمون األزمة ديال السيولة اليت 
  ؛تعيشها البالد
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هي إدماج هذه التمويالت يف إطار  المسألة الثالثة
           التسويق ديال القطب املايل ديال الدار البيضاء 

casa finance city  حىت تكتمل املنظومة ديال املنتوجات
اليت يقدمها ألن هاد املنطقة املالية للدار البيضاء هي منطقة 

لكن هي ذات إشعاع و دولية موجهة بالدرجة األوىل إلفريقيا 
دويل هي عبارة عن قطب دويل وبالتايل حىت يكتمل هاد 

تغل أن يتوفر على كل األدوات املالية اليت تشمن القطب ال بد 
ما قامت به  ،هبا، يف هاد اإلطار وبسرعة السيد الرئيس

احلكومة هو إعداد القانون، هاد القانون مت نشره يف األمانة 
العامة للحكومة من أجل العرض دياله على اجلمهور يف إطار 
املرسوم الذي جيرب احلكومة بالعرض ديال مثل هذه النصوص 

موعة من املقرتحات توصلنا مبج ،على اجلمهور وعلى املهتمني
واآلن حنن بصدد دراستها هبدف عرض مشروع القانون على 

  .جملسكم املوقرجملس احلكومة وبالتايل عرضه على أنظار 
 : السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير انتهى الوقت، أعطي الكلمة للسيد 
  .النائب احملرتم

 : محمد الزويتن النائب السيد
 السيد الرئيس، 

  ،السيد الوزير شكرا
منوا املبادرة اللي قامت هبا اآلن األمانة العامة نثأوال ك

للحكومة واللي قمتوا هبا بتطبيق أو بتنزيل االلتزام ديالكم 
احلكومي بتفعيل هذا املبدأ أال وهو تأهيل وإصالح هذا القطاع 

 ،املايل الذي نعتربه قطاعا حيويا ومركزيا بالنسبة لالقتصاد املايل
ألن عوض أن يبقى فقط مهتما باجلانب االئتماين بل جيب 
عليه أن يوسع هذه االختصاصات لكي تسعى كذلك اجملاالت 
االستثمارية وتصبح كذلك متول املقاوالت الصغرى واملقاوالت  
املتوسطة، هذا اجملال اآلن هو مفتوح جلميع األبناك سواء 

باملناسبة مسعنا بأن األبناك املغربية أو األبناك األجنبية وحنا 

 هناك طلبات ألبناك أجنبية حوايل أربع أبناك للمسامهة يف هذا
 ... العمل وها حنن نطالب اآلن األبناك املغربية

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب شكرا لكم، منر إىل السؤال املوايل 
حول حتذيرات أحد أعضاء احلكومة من كون بالدنا توجد على 

فالس للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق حافة اإل
تفضلوا . فليتفضل أحد النواب مشكورا ،األصالة واملعاصرة

  .السيد النائب
 : عبد اللطيف وهبي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
  السيد الوزير،

قال بأنه الوضع  هفقط كان سبق للسي الداودي أن
كنا اعتربنا   ،إلفالسطريقه ليف االقتصادي عندنا يف املغرب 

 1آنذاك بأنه راه التربير ديال احلكومة باش تسوق للرأي العام 
ة مع موقفها اللي قالت ما بغاتش ترهن القرار ضاملاليري متناق د

االقتصاد الدويل من خالل التداين أكثر، احلصول على قروض 
، اللي عندي الوضع االقتصادي اآلن أنا السؤال ،أكثر

امليزانية، احلالة االقتصادية اآلن  ارات اللي قررتوها يفاالستثم
 هي هاد الوضعية؟ واش حنا يف ها املغرب مايفكيعيش اللي  

وضعية مأزمة؟ االستثمارات والصفقات  يفحنا وضعية مرحية؟ 
عليكم  اتسري بشكل جيد؟ هذا هو السؤال اللي كنطرحو 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة للسيد الوزير تفضلوا  ،سشكرا لكم السيد الرئي
 .مشكورين

الوزير المنتدب لدى وزير إدريس األزمي اإلدريسي الالسيد 
 :وزير االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد النائب احملرتم من فريق األصالة واملعاصرة  شكرا
أوال اجلواب ديال احلكومة حول أن . على طرح هذا السؤال

 البالد ديالنا على حافة اإلفالس والربنامج ديال التقومي اهليكلي
التقومي اهليكلي ألن الوضع غري الوضع  ،هذا غري صحيح متاما

للوضعية االقتصادية  املي نتكلموا على التقومي اهليكلي نرجعو 
واش   ؟ساعات السياراتالديال البالد واش كان عندنا داك 
واش كان عندنا الربامج  ؟كان عندنا برنامج ترحيل اخلدمات

واش كان عندنا هاد األوراش الكربى اللي هي  ؟الفالحية
كان االقتصاد املغريب اقتصاد عادي جدا أكاد أقول   ؟منطلقة

مومية كذلك ليس هناك ال نظام ضرييب بدائيا وكانت املالية الع
قائم اللي هو يوفر موارد هامة للدولة، ليست هناك مؤسسات 

ر أرباحا على مالية الدولة اللي غتوصل هاد السنة ذعمومية ت
ليار ديال الدرهم، النظام الضرييب اللي ديال امل 38أكثر من 

خمتلف مليار ديال الدرهم وبالتايل الوضع  311يوفر أكثر من ت
 ، هناك صعوباتمتاما، كون أن هناك صعوبات هناك صعوبات

يعرف دينامية تاالقتصاد الوطين على املستوى الداخلي اقتصاد 
هاد السنة سنحقق معدل منو من غري النشاط الفالحي  ،مهمة
سد حنأقول دائما أن هاد املعدل ديال النمو  %3.1ديال 

الناحية االقتصادية  عرفه العامل منيما ديال طار  اإلعليه يف
ولكن صحيح أن هناك صعوبات ألننا كنتعرضوا لتأثريات 

دوالر اآلن  83كان كيدير   8118 البرتول يف ،خارجية مهمة
الفاتورة الطاقية كانت   8119 يف ،دوالر 338هاد السنة 

. مليار ديال الدوالر 21، هاد السنة دوالر مليار 31كتسوى 
 31ام ديال املقاصة ما بني النظ كنا ال نتعدى يف  8119 يف

مليار ديال الدوالر  11كثر من أهاد السنة  ،81حىت ل 
وبالتايل  خارج هداكوبالتايل هدي أمور ال طاقة لنا هبا خارج 

حنن نتعرض هلزات خارجية ولكن أكاد أقول بأن هناك مفارقة 
يعرف دينامية بفضل تاالقتصاد الوطين يف الداخل اقتصاد 

اللي سامهوا فيها جمموعة من الفاعلني  اإلصالحات الكربى

بفضل األوراش الكربى، بفضل السياسات القطاعية املهمة 
ديال رتفاع الا ،ولكن هناك معطى خارجي ال نتحكم فيه

املواد ديال  سعاراألالطاقة وبالدرجة األوىل ديال سعار األ
رتاجع ديال معدل النمو اآلن حنن عدنا من طوكيو ال ؛األولية
يجتمع العامل ككل من تجتتمع املؤسسات املالية الدولية و حيث 

الناحية االقتصادية هناك يعين أزمة حقيقية على املستوى 
حبيث هناك تراجع ديال معدل النمو  ،العاملي الناس مهزوزين

، 3.1 يف اغنكونو  8131 اقولو تن اعلى املستوى العاملي، كن
ت التجارية هناك تراجع يف مستوى املبادال ،1.1جعت ل و ر 

العاملية وبالتايل هذا هو املفارقة ديال االقتصاد الوطين ولكن 
الواجب ولسنا يف قمنا بو مرة أخرى لسنا على حافة اإلفالس 

 .برنامج تقومي
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد النائب احملرتم للتعقيب ،شكرا
 :عبد اللطيف وهبيالنائب السيد 

 هادي واحد الدقيقة كنا ،مسحتوا السيد الوزير اليإ
        حنا  اسي الداودي يقول حنا ما كناش كنسريو المسعنا 

بأن الوضع  اواآلن كتقولو  ،ما مسؤولينش على الوضعية
 يف ااالقتصادي جيد ألنه ناتج عن التسيري السابق وأنتم

 . حكومة وحدة
عالش   3.1 كنا يالإ من السيدأنا غري بغيت 

ابات على أن قانون املالية املقبل كنسمعوا اآلن شعارات وخط
قانون ديال التشدد واش غيكون ، التقشف نتاعغيكون قانون 
بغيت التشدد على مستوى النفقات ماشي  ؟وال ما غيكون

 ال شيء؛ حبال يتيم متشدد على 
نعطيكم  بغيت نقول لكم أنا اللي المسألة الثانية

 ااملعطيات واحد املؤسسة مسيتهيال واحد اجملموعة د
standard and tosh   كتهددكم باش هتبطكم يف الدرجة

ال قريتوا يكدولة ألن الوضع االقتصادي أصبح اآلن مهزوز و 
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اليوم التقرير يف جملة  l’économisteالتقرير ديال 
l’économiste عدد الصفقات اللي حتالت على  اراه فيه

حىت  2111البنك الدويل من خالل اآلن وصلنا لشي 
يف حني هاد الوقت من كل السنة تتكون  ،صفقة 2111ل

  ؛صفحة شوف العدد 11.111
اللي هي مؤسسة   VEOLIA المسألة األخرى

عندها الرباط وعندها طنجة وعندها تطوان اآلن قد قررت باش 
 رتتبيعها لإلجنليز أترى الوضع االقتصادي واش دا

هاد املؤسسات  ؟راتاواش ما دارت االستثم ؟االستثمارات
هذه كتعطي تعبري على أن هناك أزمة يف املغرب، اتصاالت 
املغرب اآلن تباع وحنا غايبني حبيث أن الوضع االقتصادي هاد 

ر رحبا أصبحت ختيف واش ذالبيع ديال هاد املؤسسات اليت ت
واش الوضع االقتصادي  ؟رأمسال الدويل بدا كيخرج من املغرب

كنطرح هاد الوضع االقتصادي ديالنا هلذا أنا   ؟بقى كيخرج اآلن
كلموا على سياسة التقشف كنتاآلن وهاد احلديث اللي  

فكر  هالتشدد ألنه متنطققويل وسياسة التشدد يف الرتشيد حنا 
أنا يف احلقيقة أعتقد بأننا نعيش أزمة اقتصادية ولكن  ،الوزير

أعتقد أن من املسؤولية ديالكم أنكم تقولوا السيد الوزير، أنا 
من النمو  % 3.1بأن الوضع يل احلقيقة ألن ما تقولوش 

ألف  89ألف منصب والعام اللي فات كانت  31وتقولوا يل 
دابا كيتكلموا الوزراء يف ..هذا هو الرقم اللي قاهلا واحدمنصب 

بالصة وجييوا يقولوا لنا هنا ماشي داك الشي اللي قلنا، فاش 
  . شكرا...نأديوا ليكم اليمني

 : رئيس الجلسة السيد
 ،شكرا السيد النائب احملرتم على التدخل ديالكم

وكنشكروا السيد الوزير على حسن املسامهة دياله يف هذه 
منر إىل القطاع املوايل وهو قطاع العدل واحلريات يف  .اجللسة
السؤال األول حول اإلفراط يف اللجوء إىل االعتقال  :سؤالني

اب احملرتمني من فريق األصالة االحتياطي للسيدات والسادة النو 
 .واملعاصرة فليتفضل أحد النواب مشكورا

 : محمد الحجوجي النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الوزير المحترم، 
االعتقال االحتياطي كما تعلمون هو تدبري استثنائي 

هاته احلاالت  ،مبعىن أنه ال يلجأ إليه إال يف حالة خاصة
لكن مع كامل  ،اخلاصة غالبا ما تفسر بانعدام توفر الضمانات
 -حىت ال أعمم-األسف هاد املعيار يستعمل بنوع من التشدد 

من طرف بعض السادة الوكالء العامني وبعض السادة وكالء 
لذا نسائلكم السيد  ،امللك وبعض السادة قضاة التحقيق

مون القيام هبا للحد من هاد عن اإلجراءات اليت تعتز  ،الوزير
 . وشكرا ؟اإلفراط يف ظل السياسة اجلنائية اليت تعتزمون تطبيقها

 : السيد رئيس الجلسة
  .شكرا لكم، الكلمة للسيد الوزير تفضلوا

 : العدل والحريات وزير مصطفى الرميد السيد
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد النائب المحترم، 
اآلن يعين االعتقال االحتياطي هو موضوع  موضوع

ميكن أن نقول أنه من مواضيع الساعة على صعيد تدبري 
بالطبع كما  .السياسة اجلنائية وضمانات احملاكمة العادلة

من الذين يعتقلون منهم  % 21تفضلتم يف سؤالكم فتقريبا 
هم يربؤون أو أهنم حيكم عليهم على كل حال  % 31واحد 

    مبعىن  أن واحد ...إىل غري ذلك وف أو يقعباحلبس املوق
خاص حسن تدبريها يف إطار ترشيد قرار ديال  % 31

وهذا املوضوع كله يعود إىل أسباب  ،االعتقال االحتياطي
  :ثالث

هو أنه حلد اآلن مل نصل إىل حتديث  السبب األول
  ؛املنظومة اجلنائية مبا يضمن وجود بدائل االعتقال
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هو إشكالية السلطة التقديرية ملن له حق  مر الثانيألا
االعتقال سواء كان وكيل امللك أو كان وكيال عاما أو قاضي 

وهنا أشري إىل أنه هناك خطأ شائع يقول بأنه  ،التحقيق
بالنسبة لقاضي  ،االعتقال يكون بسبب انعدام الضمانات

اليت  311التحقيق على اخلصوص أشري إىل مقتضيات املادة 
أن يوضع املتهم حتت املراقبة القضائية وكيقول  تقول ميكن

النص ما مل تكن ضرورة التحقيق أو احلفاظ على أمن 
إذن احتياطيا و األشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاال 

مدى وجود ضمانات  عنقضية التحقيق يعتقل بغض النظر 
ن طار احلوار اآلإوبالطبع إننا نسعى يف  .احلضور من عدمها

ىل أن نقف على هذا إهو مفتوح حول منظومة العدالة ي لال
نتاجات ستمن أجل أن نستنتج االحوله ور ااملوضوع ونتح

ىل أنه يوم أنه إوهنا أشري  هبيرتتما ينبغي  االسليمة وأرتب عليه
ستكون هناك ندوة حول  أو عفوا بفاسن شاء اهلل إ مبكناس

اطي أحد سيكون موضوع االعتقال االحتيو السياسة اجلنائية 
كد بأن الوزارة تتوجه ؤ ىل ذلك احلني أإ ،املواد األساسية منها

 ةجهز أعطاء التوجيهات ملن بيده األمر خاصة إدائما حنو 
ىل إعدم اللجوء  من أجل العدالة اجلنائية املعنية باالعتقال

فق الشروط احملددة و ال يف حالة الضرورة و إ حتياطياالعتقال اال
 ؛قانونا

ي حتياطلالعتقال اال البديلة ءاتاإلجراتفعيل -
للوضع حتت املراقبة القضائية ومسطرة الصلح والكفالة املالية 

 ؛والشخصية
الزمة لتجهيز لكافة التدابري ااختاذ  هر على سال- 

مجيع صعيد لى عني يملفات قضايا املعتقلني االحتياط
  ؛الزمةلفيها بالسرعة ا ثي والبضاملستويات التقا

    موجبات الطعون دون فراط يف تقدمي اإلي دتفا-
وبالطبع سنحاول على املستوى ... خلإمسببات معقولة  وأ

مادام أنه األمر هو أمر  جياد الصيغة املالئمة وبالطبعإالتشريعي 
  ...  فيه التقدير سيبقى يطرح إشكاالت نرجو أن نكف منها

 :السيد رئيس الجلسة
 .للسيد النائب احملرتمالتعقيب ، شكرا لكم السيد الوزير

  :النائب السيد أحمد التهامي
     كلمة الذ اوه ،العدل واحلرياتوزير السيد الوزير 

االعتقال االحتياطي هو رمبا املوضوع ، كنسطر عليها  اتاحلريد 
هر على احرتامها سأكثر أمهية لقياس مدى احرتام احلريات وال

 .وخاصة وزير العدل
أرقامكم  ادياالحتياطي وهاالعتقال  ،السيد الوزير

هي على سبيل  يةملغربامن نزالء السجون  % 31يعين كاين 
واش  ؟ذا تدبري استثنائيهواش فرأيكم  ،االعتقال االحتياطي

يف قول مدونة املسطرة اجلنائية تما كيهدا تدبري استثنائي ك 31
  ؟312الفصل 

كنقولوا ضرورة التحقيق ،  املسألة الثانية السيد الوزير
 ليالاملشاكل املختلفة  ،كثرة امللفات  هنفهموا منها على أنتوهنا 

على أن احملكمة  ،كاينة يف اللوجيستيك كتعرفوا السيد الوزير
ر االعتقال رب تا أن يانسان كرتفض رفضا بروبية حلقوق اإلو األ

إىل كثرة امللفات أي  ي فقط مبجرد ضرورة التحقيق طاياالحت
وهنا السيد  ،ةلا كيمس باحملاكمة العادذهألن  ...ذلكغري 
هو موجود أن  أوال طبقوا ما ؟ياشأكنقولوا احلوار حول   ،الوزير

  ،رتموا االستثنائية أوالوحناستثنائي تدبري االعتقال االحتياطي 
ش الالبدائل موجودة املراقبة القضائية  ،كتكلموا على البدائل

. ختففشا م     جرام ن اإلد النوع ماخنففوا هباش  ؟دارت
ال ومها فيهم كافة الضمانات  ناس اعتقلوا ،السيد الوزير كاين

االعتقال االحتياطي بدون  يدن قكل شيء ومها اآل  حلضور والا
 .مربر كايف ومقنع

رسوا اكاين ناس معتقلني احتياطيا وكيم  ،السيد الوزير
وال يف اخلارج مواطنني يف خارج املغرب على غط ضاالبتزاز وال
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    موعة اجمل دير واحدكيمارسوا جتارة املخدرات   مأهن ىبدعو 
كان   ،د األمور حبال هكذاااملغاربة يف اخلارج خوفانني من هد 

كتعربوا عليها كنتوا    ليالعليكم حتملوا املسؤولية والشجاعة 
هلذا فحنا   ،جراءات واضحةوا اإلذكنتوا يف املعارضة واخت ليالم

ىل احرتام إىل حوار حيتاج أوال إال حيتاج اآلن مر كنعتربوا األ
اللي تيقول أنه قرينة الرباءة مضمونة، فني مضمونة الدستور 

 فهاذ احلال هذا السيد الوزير؟
 :السيد رئيس الجلسة

 .، تفضلواشكرا لكم السيد النائب احملرتم
 : مصطفى الرميد وزير العدل والحرياتالسيد 

الكامل لكم أن  يمع احرتامالسيد النائب احملرتم ...
وزير العدل واحلريات ليس هو من يقرر باالعتقال، االعتقال 
يقرره وكالء امللك، الوكالء العامون، قضاة التحقيق، وزير 
العدل واحلريات إمنا يعطي التوجيهات العامة وال ميكن أن 

 . شكراتدخل يف القضايا اليت تفضلتم باإلشارة هلا و ي
 : السيد رئيس الجلسة

 شكرا، 
 : (نقطة نظام)  حسناء أبو زيد النائبة السيدة
حنا كنواب نقطة نظام يف التدبري ديالكم للزمن، ...

تقاطعوننا حىت قبل أن نكمل األجوبة والتعقيب وواحد الكرم 
الذي ال نستكثره يف احلكومة حىت حنا بغينا نسمعوا أجوبة 

  وشكرا .كرم ليكن لنا مجيعا  ال كانإياحلكومة ولكن 
 : السيد رئيس الجلسة

ييت الوقت ذأقاطعك السيدة النائبة ألنك خ أوال أنا مل
الكايف ديالك، ثانيا الوزير كان يتكلم وأنت جتاوبني يف نفس 
الوقت، ثالثا  أضفت للسيد الوزير كلمة بعد ما وافق السيد 

 .ةرح السؤال وحنن يف آخر اجللسطرئيس الفريق الذي 

أمر إىل سؤال آين عن وضعية بعض احملاكم باملغرب 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية 

  .اهلل جيازيك ألال اهلل جيازيك...فليتفضل أحد  النواب مشكورا
 : محمد بن عبد الصادق النائب السيد

 السيد الوزير المحترم، 
الناظور كشفت  الزيارة األخرية ديالكم للمحكمة د

احملاكم يف املغرب وكشفت  ديالعلى الوضعية املزرية جملموعة 
لة هذه اللي ضعلى الصعوبات اللي كتواجهوها ملواجهة هاد املع

حمكمة  11هي كتمثل يف احلقيقة إرث ثقيل ورثتموه كيهم 
    احملاكم أي ما يفوق د 331على األقل من جمموع ديال 

املغرب، هاد احملاكم كتمتاز احملاكم يف  ديال % 81
بانعدام وسائل  ،بانعدام وسائل استقبال املواطنني ،باالكتظاظ

ة وما إىل ياستقبال األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظر 
ويرتتب عن هذه الوضعية التطويل يف املساطر، امللف  ...ذلك

يف الوقت اللي كيدخل للمحكمة كيبقى فيها أكثر من مخس 
كذلك التطويل يف املدة الالزمة   ،سبع سنواتسنوات حىت ل

إلعطاء األحكام وتسليمها ألصحاهبا وبالطبع لتنفيذها األمر  
عيه لواحد  اجملموعة ديال التجاوزات اكيفتح الباب على مصر 

اللي كيمكن يتصورها اإلنسان ألن الشخص  ماللي كيدخل 
للمحكمة خصه يقضي الغرض دياله بأي وجه كان، هاد 

  :موع الرتاب الوطينجمهم جمموعة ديال احملاكم يف األمر كي
كاينة   ،كاينة برشيد  ،كاينة كذلك إنزكان  ،كاين الناظور بالطبع

كاينة قضاء األسرة يف مراكش اللي يف واحد احلالة   ،الصويرة
هاد األمور الوسائل باش كتواجهوها  ...يرثى هلا وما إىل ذلك

قاضي يف جمموع  1911عندكم  ،احنا كنشوفوها أهنا ضعيفة
املليون ونصف ديال القضايا   د 1 االرتاب املغريب كيتلقاو 

وكتبقى خملف ديال  911املليون و د   8كيحكموا منها 
رية السنة تال بقينا على هاد الو إي ،ألف ملف يف السنة 211

املقبلة غادي نعادلوا العدد ديال امللفات اللي كيدخلوا 
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يف نفس املستوى ديال للمحكمة أي أن املخلف غادي يويل 
 % 3.19هاد الشي مبيزانية ضئيلة جدا اللي كتمثل  ،امللفات

وخوذة من ممن ميزانية الدولة وهاد األرقام اللي كنستشهد هبام 
هاد  ،8131التصريح ديالكم أمام جلنة العدل وهتم سنة 

امليزانية اللي ثلثني دياهلا كتمشي للموظفني كيبقى ثلث واحد 
ولكن حنن لنا  ،لة هذه كاملةضوا به هاد املعصعيب باش تواجه

غادي تبعوا شخصيا اجملهود ديال  ،أمل كبري أن السيد الوزير
التحديث وديال التأهيل ديال احملاكم بالزيارات امليدانية املتتالية 
وباالنتباه إىل تتبع مجيع األشغال، العناية كذلك بالقضاة 

العناية ودون الرفع  واملوظفني هذا أمر نلح عليه جدا ألن دون
املستوى التكويين ديال القاضي وديال من من املستوى املادي و 

 . املوظف ما ميكنش لنا نتقدموا بالقضاء إىل األمام
 : السيد رئيس الجلسة

تفضلوا  ...حىت ال ،السيد النائب احملرتم انتهى الوقت
  .السيد الوزير للجواب

 :والحرياتالعدل وزير مصطفى الرميد السيد 
  ،شكرا السيد النائب

 :بالفعل السؤال متوفر لدينا ولذلك سنجيب باآليت
     أوال فعاليات احلوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة 
ال تتوقف عند النقاشات والندوات وإمنا متتد إىل الزيارات 

هذه الزيارات اليت مكنتنا من الوقوف  ،امليدانية االستطالعية
على الوضعية العامة واخلاصة للمحاكم ومكنتنا أيضا من 

و استقباال لكل أالبحث عن احللول املالئمة سواء استعجاال 
هذا الصدد وملا قمنا بزيارة احملكمة يف  .املشاكل املطروحة

االبتدائية بالناظور وجدنا أن هذه احملكمة تعاين من مشاكل 
هاد املشاكل العميقة تتلخص يف حجم املخلف من  ،يقةعم

املسجل سنة  :امللفات عن السنوات املاضية األرقام تنطق باآليت
أي أن  81.118احملكوم  ،قضية 81.111هو  8133

احملكوم أقل بقليل من املسجل وهذا إجيايب ويسجل على 

السيدات والسادة كتاب  كذلكالسيدات والسادة القضاة، و 
املشكل  ،أهنم يقومون بواجبهم ال تعليق لنا على ذلكالضبط 
مشينا  إيالقضية مبعىن أنه  11.131املخلف اللي هو  هو يف

دائما فهاد احملكمة عندها خملف هو أكثر  ارية غنبقاو تهباد الو 
ولذلك اعتربنا أن هذه احملكمة  ،من املسجل وأكثر من احملكوم

ى النيابة العامة خاصة إذا استحضرنا أنه على مستو منكوبة 
زال مل يتم النظر فيها وعندنا  شكاية ما 2812هناك 

حمضر مل يدرس، وعندنا حماضر أخرى غري مسجلة  31.318
 .  83.111عددها 

 :إذن كاين مشاكل كبرية وهاد املشاكل عندها أسباب
عندنا  ؛نواب 1قاضي و 31عندنا النقص يف عدد القضاة 

سنة  مع العلم أنه يف موظف، 93عدد املوظفني  النقص يف
طبعا عندنا . ئةاكان هناك موظفني يتجاوزون امل  8111

 : لذلك اختذنا القرارات التاليةو أسباب أخرى، 
خمطط استعجايل من أجل أن يتم األخذ بيد  أوال

هذه احملكمة وختليصها من املخلف قدر اإلمكان وذلك من 
من  سادة كتاب الضبطالقضاة و السادة الخالل االتفاق مع 

  ؛أجل العمل على جتاوز هذه احلالة
حمامني ومن مفوضني من التنسيق مع املهنيني  ثانيا

  ؛قضائيني
 أفق التنسيق مع السلطات احمللية وذلك يف ثالثا

الكبري اللي هو مسيتو املخلف  ءختليص احملكمة من هذا العب
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
. على حسن املسامهة يف هذه اجللسة شكرا ونشكركم

لننتقل إىل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون يف سؤال وحيد 
حول دور السفراء املعتمدين باخلارج يف خدمة القضية الوطنية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية 

 .تفضلوا السيد النائب. فليتفضل أحد النواب مشكورا
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 :حمزة الكنتاويالسيد  النائب
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

متر قضيتنا الوطنية يف ظروف  السيد الوزير احملرتم،
 تضافروال سيما على املستوى اخلارجي كما يستدعي دقيقة 

والشك أن دور السفراء املعتمدين  ،جهود خمتلف الفاعلني
تنسيق خمتلف ل باخلارج يف هذا اإلطار أساسي واستباقي

هي التدابري اليت تتخذها  ما ،لذا نسائلكم السيد الوزير .اجلهود
وزارتكم لتفعيل دور السفراء املعتمدين باخلارج خلدمة القضية 

 .وشكرا ؟الوطنية
 

 :الجلسةالسيد رئيس 
الكلمة للسيد الوزير تفضلوا ، شكرا لكم السيد النائب

 .مشكورين
وزير الشؤون الخارجية سعد الدين العثماني السيد 
 :والتعاون

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم،

ال شك أن للسفراء دورهم يف الدفاع عن القضايا 
هذه  الوطنية عموما وخصوصا قضية الصحراء بالنسبة لنا يف

وميكن أن أقول بأنه منذ البداية  ،املرحلة دور أساسي وحموري
مجيع اإلجنازات اليت متت واليقظة املستمرة املوجودة هي بفضل 

  .السفراء أوال ولكن بفضل أيضا اجلهاز الدبلوماسي كامال
فيما خيص دور الدبلوماسية بدأت احلكومة منذ من 

      وزارة اخلارجية  احلكومة السابقة منذ سنتني تقريبا بدأت
عىن اآلن مبما يسمى مبنهجية الدبلوماسية حمددة األهداف 

هناك مجيع السفراء ملزمني بوضع برامج سنوية حلركتهم كيف 
أن حياوروا إما يف إطار  ،ميكن أن يدافعوا عن القضية

االتصاالت أو يف إطار الندوات أو يف إطار برامج معينة وهذا 
ويصادق عليه مركزيا ويدعم مبيزانيات  حه السفاراترت يوضع تق

ومث بعد ذلك يف هناية السنة نتابعهم بالتقييم هذا أول إجراء 
بدأ منذ سنتني تقريبا وأظن بأنه رفع وترية مسامهة السفراء يف 

  .الدفاع عن القضية الوطنية
لكن أيضا أريد أن أقول بأنه بدأنا مبنهجية التزويد 

رير منتظمة تضع السفري والسفارة املستمر جلميع السفارات بتقا
يف قلب احلدث الذي يقع  هواجلهاز الدبلوماسي مبختلف أنواع

فريقيا إمبعىن أي حاجة وقعات كتهم القضية الوطنية يف جنوب 
وال يف اليابان وال يف كوريا اجلنوبية تصل السفري يف أمريكا 

ل الشمالية وأمريكا اجلنوبية وتصل الدبلوماسية من طبيعة احلا
كن نقول ليكم يف بعض ميوهاد العملية هي تقريبا  ،يف املغرب

املراحل يومية ما ميكنش مثال أثناء مناقشة القضية الوطنية يف 
يوميا كتكون التقارير تنتشر عرب العامل و جملس األمن إال 

ألن هداك العضو ديال جملس  ؟ن تقارير كتجي عالشتكو وك
عن طريق السفري  دولته يف وضوا معاه امن الدولة راه كنتفاأل

مع السفري ديالو وكنتفاوضوا مع املندوب  هنا هاكنتفاوضوا مع
مواقف للتنسيق الالدائم ديالو يف األمم املتحدة وهذا فيه 

  .خمتلف الدبلوماسيني
على ني عموما والسفراء يأيضا من مهام الدبلوماس

اخلصوص هو اليقظة والرصد املستمر باش تكون مقاربة وجه 
كن نقول ليكم على هاد املستوى هناك باستمرار ميقية استبا

و ثالث قضايا عرب العامل اليت حناول أو قضيتني أأسبوعيا قضية 
ميكن نرصد فيها حركة خصوم وحدة الرتابية ونبطل حركتني 

حركة اخلصوم ديالنا قليل من شي اللي كيبان اآلن ال داكنقول 
يقظة اجلهاز  كان سيكون لوال باملقارنة مع ما يبطل وما

حنا  ألن  اعندنا فيه تقارير يوميحنا دشي ال الدبلوماسي وها
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حركة هو توجيهات وكايعاود يعين الكنتابعوه وكتوصلنا وكنعطيو 
 شكرا .مستمرة دؤوبة

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة شكرا السيد الوزير انتهى التوقيت، 

 .للسيدة النائبة للتعقيب
 :نزهة الوفي السيدةالنائبة 
 السيد رئيس المحترم،شكرا 

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
نثمن بشدة الدينامية اجلديدة اليت  السيد الوزير احملرتم،

طبعت الدبلوماسية الرمسية على مجيع املستويات ومع مجيع 
ن فعال هذه قضية وطنية ومسؤوليتنا  أولكن كانقولو  ،الشركاء

مام املسؤولية اللي كذلك أعنا ضتكذلك الوطنية جيب أن 
ن هناك متيز يف أصحيح  ،االستفسار حول االختالالت

الدبلوماسية الرمسية ولكن هناك نقص حاد فيما يسمى 
ن هناك شركاء جدد أمجيعا  االيوم كنعرفو  ،بالدبلوماسية العامة

من برملانات وأحزاب وجمتمع مدين ومنظمات حقوقية هلا تأثري 
 وايف القرارات الدولية وبالتايل حنا كنرصدواضح وقوي ومهم 

صحيح عندنا  ،زال هناك اختالالت بامللموس وباملباشر أن ال
ديال  8تراكم نعتز به ولكن هناك اختالالت كنجسدوها يف 

  :احلوايج
ن ننتقل من مستوى املناسبات من أجيب  أوال

 ؛االشتغال املناسبايت إىل االشتغال املؤسسايت املهين احلريف
أننا حنا واثقني متفائلني باملنطق  المسألة الثانية

الدستور اللي كريبط املسؤولية باحملاسبة يف هاد القطاع  
كمكتسب لنا مجيعا كمغاربة يف هاد القضية العادلة اللي 
خاصنا فيها حمامني بارعني أنكم غتنقلوا وخترجوا املقاربة من 

ىل إضرورية  اللي هيو عنق الزجاجة من املقاربة األمنية فقط 
املقاربة الشمولية اللي كتستاند على التواصل املباشر والتعاون 
مع اإلخوان واألخوات ديالنا املقيمني باخلارج من كفاءات 

بية يف ز يف مؤسسات ح الثانية يل واألجيالاجلإعالمية قوية من 
دين وكذلك تعزيز التواصل املتمع اجملبرملانات كذلك يف 
رق برملانية اللي كتناقش عندهم القضية والتعاون مع أحزاب وف

زمة اقتصادية ولكن  أننا يف أكذلك حنن كنعرفوا   ،الوطنية يوميا
كذلك املسؤولية الوطنية خاصنا ندعموا األجهزة خصوصا 
املوارد البشرية باش تؤهل سياسيا عوض فقط العمل اإلداري 

مث كذلك التواصل وتعزيز التواصل  ،اللي هي منهكة فيه يوميا
 ...ذايتاليوم لدينا مشروع مقرتح  ،مع مراكز البحث

 :السيد رئيس الجلسة
جمرب على إهناء  ،شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة

الكلمة وأشكر السيد الوزير على حسن املسامهة ديالو يف 
  .اجللسة

ننتقل إىل آخر قطاع السكىن والتعمري وسياسة املدن 
سينوب عنه السيد وزير العالقات مع الربملان يف إطار التضامن 
احلكومي والسؤال حول تتميم تصاميم التهيئة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية فليتفضل 

 .أحد النواب مشكورين
 :يوسف غربي النائب السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،شكرا السيد الرئيس

الزالت مجاعات بعض املدن  ،السيد الوزير احملرتم
الكربى تنتظر اإلفراج عن تصاميم التهيئة لتعرض على النقاش 

متكني املدن طبعا من و العتمادها  اللتداول قبل املصادقة عليه
        لذا نسائلكم السيد الوزير  ،هتا التنمويةابناء اسرتاتيجي

 ؟جال املرتقبة إلخراجهاهي اآل وما ؟ما أسباب هذا التأخر
 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير تفضلوا مشكورين ،شكرا لكم
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ر المكلف بالعالقات مع الوزيالحبيب الشوباني السيد 
وزير السكنى البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن السيد 

 :والتعمير وسياسة المدينة
  ،شكرا السيد الرئيس

السيد الوزير يعتذر عن  ،نشكر السيد النائب احملرتم
احلضور ألمر طارئ مرتبط باجتماع مع السيد رئيس احلكومة 

باش معتذر وليس متغيب يف إطار ما يتعلق بقانون املالية فهو 
 .ديال الغيابالقاموس صحيح ديال اإلعتذار وليس ندخلوا 

أوال احلكومة  :ما يلي السيد الوزير يؤكد يف جوابه على
شقها املتعلق بانعكاساهتا التنموية يف واعية بأمهية وثائق التعمري 

ذن هذا إختالالت املتعلقة باملنظومة العقارية وكذلك بضبط اال
املدن الكربى تتوفر على وثائق  .وعي مشرتك ال خالف حوله

عمرانية، توجيه التهيئة الق األمر مبخطط تعمريية سواء تعل
التخصيصات التعمريية الواردة هبا  ،التهيئة تنطقبتصاميم ال

هناك اآلن عمل ديال التحليل وهاد  ،تبقى سارية املفعول
شاء اهلل النور يف  سرتى إن ،الوثائق كما يؤكد السيد الوزير

ويتعلق األمر مبدن  8133 – 8131حوال ما بني أقصى األ
 ،وجدة ،أكادير ،مكناس ،فاس ،طنجة ،متارة ،سال ،رباطال

أيضا . تطوانو القنيطرة  ،بين مالل ،احلسيمة ،الناضور ،تازة
عرب مسلسل تشاوري ودائما مير تم يهناك إعداد الوثيقة 

وتشاركي مع املنظومة احمللية مبا فيها اجملتمع املدين وينطلق من 
اجملاالت عالوة على تشخيص واقع احلال واستشراف مستقبل 

اإلجراءات اآلن  .الكلفة املالية واللوجيستيكية الالزمة لذلك
  :املتخذة يف إطار التسريع والتبسيط ديال املساطر

 متعددة لدعم  اتمت إنشاء فرق ذات ختصص أوال
رية اإلجناز وجتاوز تالوكاالت احلضارية على تسريع و 

  ؛الصعوبات واإلكراهات
 تقليص مدة لوص مرجعية مبسطة األمر الثاين وضع نص

  ؛اإلجناز

 ستثمار يف ميدان استصدار دورية جديدة تشجع اال
  ؛التعمري

  اختاذ تدابري تنظيمية أثناء إعداد هاد الوثائق مبعية
  ؛القطاعات احلكومية املعنية لضمان التعبئة واإللتقائية

  أخريا إحداث وكاالت حضرية جديدة وتعبئة موارد مالية
لتمويل وإجناز هذه الوثائق يف إطار تشاركي مع إضافية 

 .باقي الفرقاء شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم ،شكرا لكم السيد الوزير
 :عبد المجيد آيت عديلة النائب السيد

 شكرا السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السؤال من  علىنتمن ما جاء يف رد السيد الوزير 
ال يا اإلطار دذها يف هذخاكتنوي احلكومة ت ليالإجراءات 
ندليوا هبا  التهيئة ولكن البد من املالحظات اميمإخراج تص

 : فهاذ الصدد
راه د التأخر االتهيئة وه ميمكاين تأخر ديال تص  أوال

فوا أنه و حنا كنش ليالنتج عليه واحد اجملموعة ديال املمارسات 
 اإلعالنمت سابقا  ليالد الوثائق يف الوقت دياهلا امت إخراج ه لو

واحد اجملموعة أن فكنعرفوا  ،د املمارساتاش فهنوقعو عليه م
بأن ت يف إطار االستثناءات وحنا كنعرفوا ار ديال املشاريع د

واحد اجملموعة ل صعطاء الرتاخيإكتكون االستثناءات يف  ليالم
وبيات يف لديال الديال املشاريع يعين كنالحظوا واحد التحكم 

خيلق واحد اجملموعة ديال املشاكل  ه أنالعقار وهذا من شأن
التصاميم يف د اإخراج همت أنه  عنها ولو غىنحنا ميكن يف  ليال

 ؛يف إطار القانون م ليهايحتككاهلا واجلميع  يدالوقت 
 ليالاحلضرية الوقت  توهو أن الوكاال المسألة الثانية

الدور  ينتهي خصأنه عتقدوا نالتهيئة كال يتصاميم د ءكتهي
الدور اجلماعات الرتابية  ،ال املنتخبنيييبقى الدور دك ،داهلا
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    ال املشاريع وبالتايل يتبع الرتاخيص د هاخص ليالألن هي 
 املسألة اداحلضرية كتدخل يف ه تال داعي أن تبقى الوكاال

  ؛لتصاميم التهيئة ءكتهيما  من بعد  هذه
كرتوا السيد ذ  ليال ءجراإلاكنثمنوا   هو نيةالمسألة الثا

يتم إحداث وكاالت جديدة مزيان ولكن يبقى غبأنه  ،الوزير
الوكالة ديال الدار البيضاء عالش فهمناش ا السؤال مطروح م

كنسجلوه    هذا حىت هو ؟حلد الساعة تابعة لوزارة الداخلية ةقاب
  .وا إلخراج وكاالت جديدةأهيوحنا كنتكمالحظة 

مكاينش واحد التشاور مع راه أعتقد  ،بالنسبة للتشاور
الرأي فالتعمري هو شأن ديال إبداء فقط املنتخبني ألنه كاين 

خص إشراك املنتخبني احملليني يف إعداد يحملي بامتياز وبالتايل ك
     د القضية كيتم تغييبها اهف هاخر آلمن أوهلت ه الوثائق ذه
ال يدونة دامل .لوثائقضرة أثناء هتييء ااكتكونش حا  مو 

  .شكرا... التعمري
 :السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير هل من تعقيب شكرا السي عبد اجمليد شكرا لك، 
 ما عرفتش شحال من ثانية، غنشوف واش كافية بعدا، يف ثواين
 .تفضلوا

ر المكلف بالعالقات مع الوزيالحبيب الشوباني السيد  
عن السيد وزير السكنى  البرلمان والمجتمع المدني نيابة

 :والتعمير وسياسة المدينة
جلنة الداخلية سنوات ومستشار أنا اشتغلت يف 

لتفاعل ا واحد القضية مهمة يف إطار، ال غري بغيت نبه لمجاعي
د اه ،احلكومي الربملاين أنه األسئلة الشفوية شيء مهم جدا
موجودة النوع من االختالالت اليت طرحت دائما كانت 

 ا ــــــــواكبهت أمتىن أن ،لتجاوزلكومة احل ادةإر اليوم كاين  ،مستمرةو 
 
 
 

املؤقتة وآليات أخرى رقابية ألن املهمة االستطالعية اللجنة أو 
على  اتيةجيد والتدابري املؤسسكيما كان دائما النص التشريعي  

العمل ب ةجماملواكبة وحركة مندمن مستوى املمارسة البد 
تغلب على الصعوبات ليس ن يالربملاين لكاحلكومي بالعمل 

مكاننش آلية  إيالكل القطاعات يف  قطاع التعمري يف  قطف
 .شكرا. كتواكب وكتنوع كتكون دائما اآلثار سلبيةة  يرقاب

 :السيد رئيس الجلسة
ونشكركم على حسن املسامهة ، شكرا للسيد الوزير

كرا ش ،نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا ذاهب
  .رفعت الجلسةو  تعاونكمعلى حسن 

 
 
 
 

 


