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   السابعة والخمسين محضر الجلسة
 

 (.0230نونرب  20) 3311ذو احلجة  02اإلثنني  : التاريخ
السيد عبد الواحد األنصاري النائب الثاين لرئيس  : الرئاسة

 .جملس النواب
ثالث ساعات ومخسة وستون دقيقة ابتداء من : التوقيت

 .الساعة الثانية زواال والدقيقة الثالثني
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات : جدول األعمال
 :(آنية  9)سؤاال  30 ،احلكومية التالية
 ؛العدل واحلريات 
 ؛التجهيز والنقل 
 ؛الرتبية الوطنية 
 ؛الداخلية 
 ؛االقتصاد واملالية 
 ؛الصحة 
 ؛الصناعة والتجارة 
 ؛الطاقة واملعادن 
 ؛الثقافة 
 ؛اخلارجية 
 .التشغيل 

 
 :السيد عبد الواحد األنصاري رئيس الجلسة

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

 .افتتحت الجلسة
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات  322طبقا للفصل 
النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة ألسئلة 

 12شفهية ملراقبة العمل احلكومي ويتضمن جدول أعمال اليوم 
تلفة، واآلن أطلب من سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خم

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

 :السيدة جميلة المصلي أمينة المجلس
 شكرا السيد الرئيس،

توصلنا بأول قرار لرئيس اجمللس تطبيقا ألحكام الدستور 
ومقتضيات النظام الداخلي جمللس النواب، وحيث أن السيدات 
والسادة النواب التالية أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة 
الثانية، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي يف هذا الشأن 
وتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية 
واملوقع االلكرتوين للمجلس، ويتعلق األمر بالسيدات والسادة 

حلسني اجعيدر، بوشىت اجلامعي ا :النواب اآلتية أمساؤهم
الغزالين، سيدي أمحد الشيكـر، عادل ابن محزة، عبد الرمحان                          

خيري، عبداهلل حافظ، فاطمة طارق،  حممد مجال بوزيدي تيايل،  
                                       حممد كارمي، حممد مستاوي، منصور املباركي، محيد العكرود،

 عبد اهلل بيالت، سيدي حممد اجلماين، عبد اهلل البوكيلي،
 حممد بوبكر، عمر كردودي، السعيد الزعزع، مصطفى العمري،

حسن  حممد كمال العراقي، ابراهيم تكونت، عبد اهلل أبرين،
عبد  عبد اخلالق القروطي، حسناء أبو زيد، حممد اجدية، طارق،

 .دبداإاهلل 
لنواب بقرارات اجمللس كما توصلت رئاسة جملس ا

 : الدستوري ويتعلق األمر ب
يقضي برفض طلب السيدين  93..30القرار رقم  -

سليمان حوليش وحممد الطييب الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع 
بالدائرة االنتخابية احمللية  0233نوفمرب 00الذي أجري يف 
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، وأعلن على إثره انتخاب السادة (إقليم الناضور" )الناضور"
نورالدين الربكاين ووديع تينماليل وحممد ابركان واملصطفى 

 املنصوري أعضاء مبجلس النواب؛
يقضي برفض طلب الـسيد حممد  90..30القرار رقم  -

 00سامل يدر الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 
إقليم " )الزاك-آسا"الدائرة االنتخابية احمللية ، ب0233نوفمرب 

وأعلن على إثره انتخاب السيدين حامدي وايسي  ،(الزاك-آسا
 ورشيد التامك عضوين مبجلس النواب؛

يقضي برفض طلب السادة أمحد  99..30القرار رقم  -
منايب وحسن عدنان وزينب خبوش وأمحد رحايل وعبد الغين وافق 
وعبد اهلل واعمرو وحممد الكح والطاهرة اخشيشن وحممد حداش 

نوفمرب  00قرتاع الذي أجري يف الرامي إىل إلغاء نتيجة اال
إقليم قلعة " )قلعة السراغنة"بالدائرة االنتخابية احمللية  0233
، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العايل دومو (السراغنة

واملختار بنفائدة وعبد العايل حممد هاليل وبلعيد أعلوالل أعضاء 
 مبجلس النواب؛

السادة يقضي برفض طلب  30.922القرار رقم  -
اهلادي أوراغ ادركان وعبد العزيز احلرشي وحسن نبيه بن قدور 
وعياد أزهار بن رحو وعبد اهلل البورقادي الرامي إىل إلغاء نتيجة 

بالدائرة االنتخابية  0233نوفمرب  00االقرتاع الذي أجري يف 
وأعلن على إثره انتخاب السادة مجال ( إقليم تازة" )تازة"احمللية 

ل الصديقي وعبد اخلالق القروطي والغازي مسعودي وخلي
 اجطيو وفؤاد غريب أعضاء مبجلس النواب؛

يقضي برفض الطلب الذي تقدم  30.923القرار رقم  -
به السادة هشام محداين وزكريا رزوقي وعبد الواحد بناين الرامي 

 0233نوفمرب  00إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 
إقليم سيدي " )سيدي سليمان"بالدائرة االنتخابية احمللية 

، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي (سليمان
 ى اجلاري وحممد حنني أعضاء مبجلس النواب؛واملصطف
يقضي برفض طلب السادة زين  30.920القرار رقم   -

العابدين شرف الدين واسالمة برية وهيبة الوعبان ورشيد فوليل 
امبارك بركان وعمر بلوز وعبداهلل بوخنيلة وحممد بوتباع وحممد 

والعبيد كردالس والبشري جمليد وحممد املرزوكي الرامي إىل إلغاء 
بالدائرة  0233نوفمرب  00نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 

، وأعلن على إثره (إقليم طانطان" )طانطان"االنتخابية احمللية 
انتخاب السيدين عبد اهلل أبركي والسالك بولون عضوين 

 .بمبجلس النوا
لت الرئاسة أيضا مبقرتح قانون تنظيمي متعلق صكما تو 

مبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية تقدم به النائب 
 . السيد الرحال الناصري والنائب السيد حممد عبد العايل اهلاليل

أما خبصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية األجوبة 
أكتوبر إىل  09فرتة من  الكتابية اليت توصل هبا جملس النواب يف

سؤاال شفويا  .3فقد توصلت الرئاسة ب 0230نونرب سنة  0
 .سؤاال كتابيا، وشكرا السيد الرئيس 77و

 : السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيدة األمينة، تفضل السيد الرئيس، نقطة نظام

 النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي
 (: نقطة نظام)

 ، السيد الرئيسشكرا 
نقطة نظام ديايل تتعلق بطبيعة احلال بتالوة أمساء 
املتغيبني، وأعتقد بأنه الفريق االستقاليل هو املبادر األول الذي 
راسل رئيس جملس النواب يطالبه بتفعيل النظام الداخلي وتنزيل 
الدستور فيما يتعلق مبراقبة احلضور والغياب، فلذلك السيد 

أوال أو أنه مت قراءة بعض األمساء دون باقي  الرئيس حنن نتساءل
األمساء األخرى باالقتصار فقط على أمساء الفريق االستقاليل، 

http://www.parlement.ma/images/2011_2016/902.pdf
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أعتقد أنه هناك من الذين تليت أمساءهم حضروا بل ألقوا أسئلة 
شفوية يف املوضوع إذن أشنو هو املعيار بالضبط ديال احلضور 

عن جلسات والغياب، يف حني أنه النظام الداخلي يتحدث 
يعين مبجملها ال يقتصر فقط على اجللسات املخصصة لألسئلة 

 . الشفوية
لذا، أطلب من املكتب أن يعمل على ضبط هذه 
العملية توخيا للشفافية واملصداقية، وكذلك لنعمل سويا على 
التنزيل احلقيقي والفعلي للدستور فيما يتعلق مبراقبة احلضور 

 .   والغياب شكرا
 : لجلسةالسيد رئيس ا

 . شكرا السيد الرئيس، تفضلوا
 (:نقطة نظام) النائب السيد محمد جمال بوزيدي تيالي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

التعسفي اللي قام  اإلجراءأوال أحتج بلهجة قوية على 
 . به رئيس جملس النواب ومكتب جملس النواب

ه كنت يف دورة عادية للمجلس أنا أرسلت اعتذارين بأن
 ؛ النقطة األولىالبلدي بتاونات، وعندكم خلل يف املكتب هذه 

، يف علمي أن واحد اجملموعة ديال الفرق النقطة الثانية
 الناس مكيمضيوش، عالش كيتم التعامل مبعيارين؟ 

، أنكم عندكم خلل يف اجمللس وهذا كما النقطة الثالثة
قال األخ عمر احجرية يف التدخل السابق هذا إحقار وحتقري 

 للعمل  النيايب وللنواب الربملانني؛ 
، هذا الصباح عاد توصلت باالستفسار،كان رابعا

عليكم أن ترتيثوا  وتسناو اجلواب ديالنا، واالستفسار أنا 
نش انسيفط ملكتب جملس جاوبت عليه بلهجة قوية ألن ما ميك

النواب االعتذار ويتم االستفسار وينشر يف اجلريدة، هذا تعسف  
كبري وعندي احلق أنين منشي للمحكمة اإلدارية أو املؤسسة 

الدستورية باش نطعن يف هذا القرار؟ هذا تعسف كبري يف حق 
 .الربملانيني ويف حق الربملان املغريب ويف حق االستقالليني

 : السيد رئيس الجلسة
 . تفضل السيد النائب احملرتم

 (:نقطة نظام)النائب السيد نور الدين األزرق 
 شكرا السيد الرئيس، 

يف إطار نقطة نظام ماشي هاد املوضوع موضوع ثاين، 
يوليوز على السيد الوزير  02وهو أنه وجهت سؤاال آنيا بتاريخ 

وأخربت أن هذا املنتدب املكلف بالشؤون العامة واحلكامة، 
السؤال برمج يف هاد اجللسة يتعلق بالثمن ديال العلف املوجه 
إىل الدواجن تربية الدواجن، غري نقولك السيد الرئيس وهو ألنه 
غادي القدرة الشرائية ديال املواطن، فطرحته على السيد وزير 
الشؤون العامة واحلكامة، إال أنه تيقولك بعدم االختصاص 

الفالحة، ليس له احلق أن حيول السؤال إىل وزارة وحيول إىل وزارة 
أخرى أنا عارف عالش غنطرح السؤال، ألن السؤال كنتطرحو 
على القدرة الشرائية وعن التضرر ديال مريب املواشي ألهنم 
خصهم املقاصة تتدخل فيه، فما عندوش احلق حيول السؤال من 

 .عدم االختصاص إىل وزارة الفالحة، وشكرا
 :الجلسة السيد رئيس

 شكرا السيد النائب المحترم،
ما ورد بنقطيت نظام سيحال إىل التدقيق بشأهنما على 

 .املكتب نلتزم بذلك
بداية أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني على أنه 
ستعقد جلسة تشريعية ختصص للدراسة والتصويت على 

املقبل النصوص التشريعية اجلاهزة وذلك مبشيئة اهلل يوم األربعاء 
نونرب ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، أيضا ورد على  7

الرئاسة طلب يرمي إىل تأجيل األسئلة املوجهة للسيد وزير 
التجهيز والنقل وإدراجها هبته اجللسة بعد األسئلة الشفهية 
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املتعلقة بقطاع االقتصاد واملالية، كما توصلت رئاسة اجللسة 
الداخلية يرمي إىل تأخري األسئلة أيضا بطلب من السيد وزير 

الشفهية املوجهة إليه إىل آخر اجللسة، واآلن مبشيئة اهلل نبدأ يف 
 .مباشرة األسئلة

 .تفضلوا السيد الرئيس، نقطة نظام
نقطة )أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي السيد النائب 

 (:نظام
السيد الرئيس نقطة نظام حول الئحة احلضور اليت تتلى 

اجللسة وحنن كما تعلمون كفريق اشرتاكي اخنرطنا يف هذه يف 
العملية من أجل عقلنة أشغال جملس النواب ومن أجل ضمان 
حضور واسع ملختلف النواب يف هذه اجللسات، جات بعض 
التنبيهات للنواب كانوا حاضرين يف اجللسة، بالنسبة للجلسة 

قيعات اللي كانت خمتلطة فبحيث النواب كانوا حاضرين والتو 
دياهلم موجودة عندنا يف الفرق ألننا حنا كنديرو كذلك الئحة 
موازية، وجاءت أمساؤهم بأهنم متغيبني، أكثر من هذا بأنه يف 
بعض اجللسات كان هناك نواب تدخلوا والتسجيالت موجودة 

ئبني، وتتلى يف اجللسة العامة كأن هاد اوجاءت أمساؤهم بأهنم غ
جه للرأي العام جيب االحتياط منه الناس كانوا حاضرين وهذا مو 

والتأكد من ذلك، على كل فإننا نرفض هاد العملية اللي حلقت 
 .واحد العدد ديال نواب برملانيني يف الفريق، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس تفضلوا، نقطة 

 .نظام
 يشاوي بلعسال رئيس فريق االتحاد الدستور السيد النائب 

 (:نقطة نظام)
شكرا السيد الرئيس ودائما فيما خيص غياب السيدات 
والسادة النواب توصل الفريق االحتاد الدستوري كذلك بالئحة 
ديال بعض النواب بأهنم تغيبوا، ولكن راهم كانوا حاضرين 

وهناك تسجيل وراسلنا السيد الرئيس بأن هاد الناس راه كانوا 
م خداو الكلمة وكانوا حاضرين وكحجة هو التسجيل وأهن

حاضرين، إذن هاد العملية السيد الرئيس حنا معها، مع ضبط 
الغياب، ولكن مع ضبط العمليات، ألن هذا هو اللي كان يعين 

بل ما تطلق كان خصها حتصل التخوف ديالنا أن هاد العملية ق
ليات دياهلا وتدار هلا املصاحل دياهلا اللي غاتشرف على هلا اآل

ش ما يبقاش االرتباك وما يبقاش كذلك شي تغليط هاد الشي با
 .فيما خيص بعض السادة والسيدات النواب اللي ما كيحضروش

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الرئيس ومرة أخرى نؤكد بأننا كلنا مع هاته 
العملية وبأن ما قد يكون اعرتاها يف نظر السادة الرؤساء من 

ق فيه وحىت ال يقع ما قد اختالل سنحيله على املكتب للتدقي
يكون شاب هاته العملية إن وجد من اختالل، تفضل السيد 

 .الرئيس
النائب السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية 

 (:نقطة نظام)
شكرا السيد الرئيس، أوال نثمن هاد العملية ما ميكناش 

النظام إال أن نثمنها ألهنا من الناحية الدستورية والقانونية و 
الداخلي وبتفعيل حىت للدور ديال الربملان هاد الشي حنا كنا  
كنديرو وخا ما كانش يف النظام الداخلي كعدالة وتنمية، لكن 
بغينا نسجلوا كذلك نفس التحفظ خص واحد التدقيق حنا 
وصالتنا بعض التنبيهات، الناس طرحوا أسئلة وجا التنبيه بشأهنم 

معكم، ما مصري األمساء اليت توليت اآلن هل  اولكن كنتساءلو 
ستنشر أم ال؟ حنا مبدئيا مع النشر يف اجلريدة الرمسية، ولكن 
مع التدقيق حىت ال نظلم أحدا ولذلك نرجو فيما يستقبل 
اجللسة اجلاية وما بعدها يكون واحد شويش ديال التدقيق ديال 
احلضور ألن حنا كنسلموكم اللوائح وكنسلموكم حىت 

 .ن تؤخذ بعني االعتبار، شكراأعتذارات معها جيب اال
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 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا، تفضل السيد النائب احملرتم

 (:نقطة نظام) عادل بنحمزةالسيد النائب 
أوال ما حنتاج نذكر بأن الفريق الستقاليل اخنرط منذ 
البداية يف املوضوع ديال ترشيد ديال ممارسة السلطة التشريعية 

الرقايب على احلكومة وبالتايل حضور اجللسات األسبوعية لدورها 
مسألة بغض النظر عن االنضباط إىل ما ميليه الدستور، فهو 
التزام سياسي ديال الفريق، أنا تلي االسم ديايل علما أنه يف 
اجللسة السابقة أنا قدمت سؤاال شفويا لوزير الشبيبة والرياضة 

سار وال بتنبيه من مكتب والتسجيل موجود ومل أتوصل ال باستف
اجمللس، واليوم كنتفاجأ كيفاش كيتعرض االسم ديايل وهذا 
خصو اعتذار من املكتب وخص هاد العملية ما خاصهاش 

 .حتول إىل عملية ديال تصفية حسابات سياسية، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيدة النائبة احملرتمة تفضلي
 (:امنقطة نظ)فاطنة الكحيل السيدة النائبة 

 شكرا السيد الرئيس،
حنن يف الفريق احلركي منخرطني يف هذا اإلجراء إال أنه 
الزم من تفعيل حلقة مهمة فيه أال وهو قبل إدراج األمساء يف 
اجللسة العامة االستشارة مع رؤساء الفرق ألهم هم اللي  
كيضبطوا العملية ديال احلضور وهم  املسؤولني املباشرين على 

تايل يف الفريق احلركي الفرق وتوزيع األسئلة إىل غري ذلك، وبال
نطالب بتفعيل املضامني كلها ديال النظام الداخلي ما نبقاوشي 
نطبقوه فصل بفصل وال بند ببند، اللجنة اليوم منكبة على 
املراجعة ديال النظام الداخلي حبذا لو تريثنا ودرنا نظام داخلي 
الذي يصادق عليه النواب والنائبات برمتهم واخنارطوا يف التطبيق 

يالو، أما اليوم نبداو بتعثر ومبالحظات هذا يعين نتأسف له د

، 0233ونرقى إىل جملس يسريه مكتب يف مستوى دستور 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيسة الجلسة
 .شكرا السيدة النائية، السيد الرئيس تفضل

النائب السيد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي 
 (:نقطة نظام)

 .يد الرئيسشكرا الس
أنا نقطة نظام ديايل أكيد أن النظام الداخلي يتضمن 
قواعد الواجبة فيما يتعلق بضوابط اللباس واالحرتام ما يراعي 
حرمة املؤسسة مع كامل التقدير واالحرتام للسادة الصحفيني 
واملصورين واإلقرار مببدأ احرتام اللباس، ولكن دخول قاعة 

يعية للربملان املغريب بلباس اجللسات العامة للمؤسسة التشر 
يتضمن علما لدولة أجنبية الكبري هنا لداخل، أعتقد جيب 

 .االنتباه إىل هاد األمور، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، ما أثرمتوه لو الحظناه 
الختذنا القرار املناسب يف حينه، لكن سنأخذ بعني االعتبار 

ة يف نقاط النظام وسيقع التدقيق فيها إن مجيع املالحظات الوارد
شاء اهلل مستقبال، واآلن، السيد الرئيس تفضل، السيد الرئيس 

 .تفضل
النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 

 (:نقطة نظام)والمعاصرة 
إذا مسحتم السيد الرئيس عندنا نفس اإلشكال، حىت 

اكا الناس عطاو حنا جاتنا رسائل الناس حضروا، أكثر من ه
، هادوك الرسائل من ...أسئلة وجاتنا حىت رسائل كيوجهوا

الناحية القانونية راه ماشي قانونيني، أنه النص خاصو يكون 
مضبوط وتكون النتيجة ويكون اجلزاء، هادي املسألة األوىل، أنا  
كنطلب أنكم تسجلوا يف حمضر اجللسة الرتاجع ديالكم وإلغاء 
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ألنه إىل قبلتوها ودازت بال ما نبتوا فيها  قراءة هادوك األمساء
غادي حتيلوها غدا على النشر، من الناحية القانونية حنا نرفض 

 .أن تنشر
وبناء عليه، نسجلوا إىل بغيتوا حنيلها على التصويت 
حنيلها على التصويت على أنه ال جيوز نشر ديك الالئحة ألهنا 

حيت تتوجه واحد ثانيا أنه . الئحة غري قانونية ومطعون فيها
اإلنذار كتعطي واحد اآلجال ديال أسبوع، أسبوعني، عشرة أيام 
باش يعطي مربر ويدافع على نفسه، حنا صدرنا حكم وجينا 
نشرنا االسم، دابا وصالت لآلذان ديال املواطنني آش غادي 
تقول هلم غدا، ثالثا مزيان أنكم تديرو الالئحة ديال شكون 

راه كتغيب والوزراء دياهلا دائما حىت اللي تغيب، ولكن احلكومة 
 .مها خصنا نديرو هلم الالئحة، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني، مرة أخرى 

 .السيد النائب، وتيظهر يل إيال امسحتوا يل تفضل
 (:نقطة نظام)النائب السيد محمد السيمو 

ن اللي اعطى هاد السيد الرئيس نشكر اإلخوان والربملا
املبادرة هو الراسو لنفسو قيد على راسو هذه القيود هادي، 
ولكن منزيدوش أكثر ما حنن فيه، هاد النشر انا كنطلب من 
اإلخوان يبقى داخلي مع بعضياتنا احرتاما هلاد النواب، كاينة 
غرامة أنا كنظن غري هاد الغرامة غتكون إجيابية بال منزيدو شي 

أخرى النائب الربملاين غائب واش عمل  حاجة أخرى، حاجة
وهلذا تنطلبوا من رئاسة جملس  ....حادثة سري باش ختطف

النواب باش تعطي االعتذار للنواب أ عباد اهلل راه نواب األمة 
هادوا، يكفينا الناس تربات يف القلوب دياهلم احلقد علينا،  

عمل كلشي تيهضر يف الربملانيني، فني النتيجة ديال اللجان، ال
ديال اللجان وعاد تعاتبونا على الغياب واملسائل، العمل ديالنا 
اجلدي اللي تنجيو ليه هنا ليل هنار مكيناش ولكن أشياء بسيطة 

رمبا تتنقص، أما حادثة يف الطريق أو وقع شي مشكل قال 
اإلنذار قال مشي قال ماعرف آشنو واقع، اهلل يهديكم مع 

كيفما قالوا زمالئي ومن ..بعضياتنا أسرة واحدة نرتيث شويا 
بعد نديروا شي حاجة اللي هي معقولة، وأنا مع الصرامة، أنا 
إيال غيبت للضرورة على راسي، وتنطلب من اإلخوان باش 

 .حيضروا هلذه  القبة والسالم عليكم
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد النائب احملرتم، أعتقد بأن لإلخوان 
اية تطبيق مقتضى صادق عليه مالحظات ال حمالة حنن يف بد

اجمللس املوقر باإلمجاع ملا صادق على النظام الداخلي، متت 
املقاربة للتطبيق بتوافق تام بني مكونات اجمللس إن اعرتاه ما 
اعرتاه من إشكاالت سيعرض على اجمللس للتدقيق يف 
املالحظات اليت وردت يف نقط النظام من طرف السادة 

 .مني، شكراوالسيدات النواب احملرت 
اآلن ننتقل إىل جدول األعمال، حيال املوضوع على 
املكتب باملالحظات اليت أثريت جبلسة اليوم، حضرات السيدات 
والسادة احملرتمني نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة 

 .جبدول أعمالنا ونستهلها بقطاع العدل واحلريات
القضائية للحد السؤال األول هو عن املقاربة احلكومية 

من الظاهرة اإلجرامية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .الفريق احلركي،؟ فليتفضل أحدهم مشكورا

 :النائبة السيدة مريم ولهان
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات السادة النواب،

تطالعنا وسائل اإلعالم بشكل يومي تقريبا بأن معدل 
اجلرمية أصبحت يف ارتفاع مهول وختتلف أصناف طبعا هذه 
اجلرائم حسب املناطق وحسب اجلهات واملدن احلضرية والقروية، 
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لكن القاسم املشرتك بينها السيد الوزير أهنا أصبحت تشكل 
د تكاثر اليوم هاجسا بالنسبة للمواطنني وأمنهم، وخاصة بع

دوافع اجلرمية أال وهي تناول املخدرات، أقراص اهللوسة، الفراغ، 
 .البطالة إىل آخره

يف املقابل، يالحظ غياب محالت ومباغتات بالنسبة 
حلاملي السالح األبيض، وكذا األحكام املخففة اليت حيكم هبا 
على اجملرمني املدانني يف جرائم السرقة املقرتنة بالضرب واجلرح، 

جيعل غالبيتهم حيالون على احملاكم مرة أخرى يف حالة عود مما 
 .وجبرائم أفظع من السابق

يف هذا اإلطار، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات 
اليت اختذهتا احلكومة يف هذا اإلطار،  وما هي املقاربة القضائية 

 .اليت سيتم اعتمادها للحد من هذه الظاهرة اإلجرامية
 : السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير اجلواب
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، سؤالك وسؤال الفريق 
احلركي يتطرق ملواضيع ارتفاع معدل اجلرمية، غياب الصرامة، 
العقوبات املخففة، املقاربة اليت ينبغي أن تعتمد من أجل احلد 

فيق وإن كنت أعتقد بأنه موضوع من اجلرمية، أقول وباهلل التو 
مثل هذا هو موضوع كبري شاسع عريض ال يسمح الوقت 

بالنسبة الرتفاع : التطرق لكافة جوانبه ومع ذلك فإنين أقول
معدل اجلرمية ال أشاطركم الرأي باعتبار أنه يالحظ اخنفاض يف 

حيث استقرت يف  0227العدد اإلمجايل للمتابعات منذ سنة 
 0232ألف قضية سنويا إىل حدود سنة  122حدود مليون و

إىل ما جمموعه  0233حيث بدأت يف االخنفاض لتصل سنة 
متابعة زجرية، أقول متابعة زجرية وال أحتدث عن  990.329

اجلرمية ألن املقاربة ديال وزارة العدل تبدأ من ممارسة الدعوة 
العمومية، أما قبل ذلك فاملسؤولية هي مسؤولية وزارة الداخلية، 

طبعا املتابعات من أجل اجلرائم واملخدرات اليت أشرمت إليها 
ارتفاعا ملحوظا على  0233و 0232سجلت خالل سنة 

املعدل املسجل خالل السنوات العشر املاضية، حيث وصل 
متابعة سنة  13100ألف متابعة وأقيمت  07األمر إىل 

متابعة من أجل قضايا  10092، كما أنه كانت هناك 0232
 .0233ت سنة املخدرا

بالنسبة للصرامة، فأؤكد بأنه وخبالف ما تفضلتم به، 
هناك صرامة واضحة بدليل ما يعاب يف موضوع االعتقال 
االحتياطي، حيث أن اللوم ينصب على من بيده الدعوة 
العمومية، وكذلك قرار االعتقال حيث يقال وطبعا هذا حىت من 

ال اإلعتقال طرف الربملان بأنه هناك مبالغة يف القرار دي
 ؛اإلحتياطي
بالنسبة للعقوبات املخففة، بالطبع فإنه فيما يتعلق يف  

هاد الباب، فإن العقوبات املطبقة يف حق املدانني من أجل 
السرقة بواسطة السالح األبيض كما جاء يف سؤالكم هاد 
املوضوع يبقى موضوعا من اختصاص القضاء، ويبقى اختصاصا 

يف احلدود القانونية وفقا لقناعتهم  خالصا لرجال ونساء القضاء
وسلطاهتم التقديرية، ويالحظ من يتتبعها أهنا ليست يف مستوى 

  ؛ما تفضلتم به من القول بأهنا خمففة أو غري خمففة
بالنسبة لإلجراءات املتخذة للحد من اجلرمية، ينبغي 
التأكيد أن املقاربة العقابية ليست كفيلة وحدها باحلد من 

اإلجرامية اليت غالبا ما توجد هلا أسباب اجتماعية الظواهر 
كالفقر واجلهل واألمية، التهميش والبطالة  واقتصادية وثقافية،

 ....وغريها
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، شكرا الكلمة لكم يف إطار 
 .التعقيب السيدة النائبة احملرتمة
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 :النائبة السيدة مريم ولهان
 ير،شكرا السيد الوز 

طرحنا هلذا السؤال راجع إىل أن اجلرمية اليوم استفحلت 
بشكل كبري يف جمموعة من املدن، خاصة وبشكل خاص يف 
مدينة الدار البيضاء اليت أصبحت الساكنة تفضل التنقل بسيارة 
خاصة أو بسيارة األجرة ولو ملسافة قصرية درءا العتداء 

متواصل رغبة  إجرامي، أظن أن رغم عمل املصاحل األمنية فهو
يف التصدي واحلد من اجلرمية  وهذا يرتمجه كذلك االكتظاظ 
املوجود كما قلتم املوجود داخل السجون املعروف اليوم، غري أن 
األمر يستدعي إعادة النظر يف إشكالية التعامل مع اجلرمية للحد 
منها ابتداء من الوقاية مرورا بالتصدي هلا وانتهاء بتقومي 

ا أظنه ورش كبري وكبري جدا جيب أن تنخرط فيه احملكومني، وهذ
مجيع مكونات اجملتمع ومن بينها القضاء ،كما جيب إعادة 
النظر يف املنظومة التكوينية القضائية بالشكل الذي يضمن 
حتقيق مقاربة قضائية تضمن لنا احلد من هذه اجلرمية، كما جيب 

ائي، كما تفعيل جلان التفتيش وجلان املقاربة يف امليدان القض
متطورة يف  ستيكيةيلوججيب توفري موارد بشرية خبرية وإمكانات 

 .ميدان القضاء هلذا الغرض
ويف تقديرنا، فإن املقاربة األمنية وحدها ال تكفي،  

صحيح أهنا من أهم الوسائل املؤدية إىل احلد من هذه األنواع 
 من اجلرائم، لكن بقاؤها رهني ببقاء أسباهبا، وكذلك بالسياسة

العقابية اليت تروم إىل العقاب القصري بدل التقومي وبدل العقاب 
 . املستحق، شكرا السيد الوزير

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، ومنر للسؤال املوايل وهو 
عن مسطرة التنفيذ بواسطة املفوضني القضائيني وإيداع املبالغ 
املنفذة بصندوق احملكمة للسيدات والسادة النواب من فريق 

 . األصالة واملعاصر، فألحدهم الكلمة فليتفضل مشكورا

 : النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي
 السادة الوزراء، 

 السادة النواب والنائبات المحترمين، 
هذا واحد املشكل آخر من املشاكل الكبرية والعويصة 
اليت يعاين منها املواطنني املغاربة املتقاضني بشكل خاص تتعلق 
بالودائع اجملموعة يف صناديق احملاكم، حماكم املغرب اليت تفوق 

ف لكي حيصل عليها مئات املاليري، وهاد املبالغ مع األس
املتقاضي الذي بلغ اجلهد من أجل أن حيصل على حكم 
لفائدته تدوم واحد الوقت طويل جدا ما بني صندوق احملكمة 
الذي يبعث هبا إىل صندوق اإليداع والتدبري مث بعد ذلك وبعد 
الشكايات اللي شكاو منها والتظلم اللي تظلموا منه املواطنني، 

منه اللي  07و ال سيما الفصل  .022الدولة أصدرت قانون 
كينظم هاد املوضوع هذا، إال أن مع األسف هيئات احملامني 
اجلهوية كل وحدة عطات لنفسها التفسري الذي حتبه، فاهليئات 

يف املائة من الودائعـ، مث بعد  3إىل  3تقتطع ما تشاء ما بني 
 ذلك تعطى إىل احملامي اللي كيمكنها من املتظلم،

ديايل هو ملاذا هاد املسطرة املعقدة وملاذا  فأنا السؤال
هاد االختالف الكبري بني هيئات احملامني اجلهوية باملغرب فيما 
خيص اقتطاع بعض ما يسمى بصوائر اهليئة إىل آخره، وشكرا 

 . السيد الوزير
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا
 :لعدل والحرياتالسيد مصطفى الرميد وزير ا

السيد النائب احملرتم، سؤالكم تطرق ابتداء إىل تأخر  
كتابة الضبط يف صرف املبالغ احملكوم هبا، أؤكد لكم هنا أن 
القواعد تقضي بأن من حق احملكوم له أن يسحب املبالغ 
احملكوم هلا مبجرد إيداعها من طرف عون التنفيذ أو املفوض 

ب الودائع الذي متسكه القضائي بصندوق احملكمة أو حبسا
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هيئات احملامني وذلك بعد تقدمي أو استنفاذ اإلجراءات الالزمة 
بشأن ذلك، أعرتف أنه بالفعل هناك نوعا من التأخر وأن هناك 

 .جمهودات جارية الختصار املسافة
فيما يتعلق باملوضوع الثاين الذي تفضلتم به وهو 

       تعجب من موضوع االقتطاع، السيد النائب احملرتم، أنا أ
ما تفضلتم به ألن سؤالكم يوحي وكأن احملامني أو نقابة احملامني 
تقوم باقتطاع مبالغ معينة لفائدهتا مما هو حمكوم به لفائدة 
املواطنني وهذا غري صحيح، أقول لك غري صحيح، ما يتم هو 
أن نقابات هيئات احملامني تقوم باالقتطاع من أتعاب احملامني يف 

ظمة الداخلية للهيئات وذلك لفائدة إما األعمال إطار األن
االجتماعية أو لفائدة استحقاقات تدبري الشأن املهين، إذا كان 
هناك أي نقابة تقوم باستخالص أي مبلغ هو عائد إىل املواطن 
واملواطنات فأنا رهن إشارتكم لنتأكد من ذلك ونتخذ 

 . اإلجراءات الالزمة هبذا الصدد، وشكرا
 : الجلسة السيد رئيس

 . الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب
 : النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيح وهذا ما كنا 
نرجو، بالفعل هو أننا نبلغكم على أنه وأكرر وأمتسك بأن هناك 
اختالف كبري بني اهليئات يف املبالغ املقتطعة من املبلغ الشمويل 

ا حكم به واللي قال هداك ها كالمي، أنت السيد اإلمجايل مل
الوزير عندك اليد طويلة على احملاكم وعلى اهليئات احبثوا يف هذا 
املوضوع فإنه تكون االقتطاعات ويرفض النقيب بأن يعطي 
وصل يربر به االقتطاع، وسول ها احملاكم موجودة، ها املتقاضني 

حلمد هلل، موجودين، ها اهليئات موجودة كلشي موجود ا
فاملطلوب منكم ونطلب منكم بإحلاح السيد الوزير على أنكم 
تعتنوا هباد املوضوع راه موضوع كبري وشائك ويشكو منه 
املواطنني، وال سيما أن هاد املبالغ مهمة وتيتقاتلوا عليها الناس 

وقون األمرين من  أجل ذمدة طويلة مث بعد ملا حيكم هبا فإهنم ي
، يقتطع منها  من جانب ويستفاد من أن يتوصلوا مببالغهم

جانب آخر من الفائدة اليت يقدمها صندوق اإليداع والتدبري 
 . والذي يعمل به أشياء حنن جنهلها

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب انتهى الوقت، السيد الوزير يف 

 . إطار الرد على التعقيب
  :السيد مصطفى الرميد لوزير العدل والحريات

أؤكد أنه مل يثبت لوزارة العدل واحلريات أن هيئة من 
اهليئات قامت باقتطاع ولو مبلغ يسري من املبالغ العائدة 
للمواطن واملواطنات، وإذا كنتم السيد النائب متأكدين فما 
عليكم إال أن متدونا باهليئة املعنية اليت سنتواصل معها لنعرف 

 . ااحلقيقة وألرتب النتائج الضرورية، وشكر 
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول إصالح القضاء 
وحماربة الفساد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 . التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا
 : النائب السيد مصطفى العمري

على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم 
 . المرسلين

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
من امللفات الكربى اليت ال زالت مؤجلة إىل حني 
واملرتبطة بأعمال الدستور اجلديد هي إصالح القضاء وحماربة 

ويف هذا الصدد، ما هو التقييم األويل للحكومة فيما . الفساد
خيص احلوار الوطين اجلاري حول إصالح القضاء، وما هي 

ين، واألجندة األفق الزمين لتقدمي خالصاته لدى الرأي العام الوط
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التشريعية املرتبطة بنتائجه على حنو ميكن هذا القطاع من 
املسامهة العملية يف حماربة الفساد وتثبيت أسس قضاء نزيه 

 .وشفاف ومستقيم؟ وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب
  :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

ة العدالة السيد النائب احملرتم، بين إصالح منظوم
وأسس اآلن ويف هاد املرحلة على أساس احلوار الواسع بني كافة 
املكونات الرمسية والشعبية، هاد احلوار اآلن قطع أشواطا مهمة 
وبدأت تتبلور التصورات األساسية لإلصالح، لكنه مل يبلغ مداه 

ول اهلل، ولن يبلغ هذا املدى إال خالل شهر مارس املقبل حب
حيث سنكون على موعد مع املناظرة الوطنية إلصالح منظومة 
العدالة اليت سيتمخض عنها امليثاق الوطين إلصالح منظومة 

 .العدالة
طبعا من مجلة البنود األساسية اليت سوف تناقش يف   

كل من فاس هذا األسبوع وبعد ذلك يف مراكش، هناك ما له 
احملاكمة العادلة، وأيضا ما له  عالقة بالسياسة اجلنائية وضمانة

 .عالقة باحملاكمة اجلنائية
ويف هذا اإلطار، تنخرط فعاليات احلوار من أجل بلورة  

مزيد من تدقيق التصورات حملاربة الفساد، وبالطبع هذا بند من 
البنود اليت سيتم مناقشتها يف فضاء احلوار يف كل كما قلت من 

ذلك احلني ال أقول بأنه  مراكش ومن فاس، وبالطبع فإنه وإىل
ليس لدينا تصورات ورؤى، لدينا تصورات وكان للوزارة جمموعة 
من املبادرات وال أدل على ذلك من قانون محاية الشهود 
واملبلغني الذي اعتمد يف السنة املاضية والذي يعترب أداة أساسية 
يف حماربة الفساد، األكثر من ذلك إن هناك اجمللس األعلى 

الذي يقوم بالبحث يف تدبري شؤون البالد عل كافة للحسابات 
املستويات ويقوم الوكيل العام للمجلس األعلى للحسابات يف 

بإحالة التقارير على الوزارة اليت حتيلها  333إطار الفصل 
مباشرة على من له حق النظر والبحث، أضف إىل ذلك أننا 

ن التقارير أحدثنا آلية تشاورية مكنتنا من الوقوف على جمموعة م
اليت ينبغي إحالتها وهو ما فعلناه يعين سوف يكون ذلك 

، 333استكماال ملا يقع من منطلق ما نص عليه الفصل 
وبالطبع فإن احملاكم ما فتئت تنظر يف قضايا إما بسبب ما ورد 
علينا وعلى النيابات العامة من تقارير صحفية أو تقارير وردت 

ة الرشوة أو من حىت الوشايات علينا من اهليئة املركزية حلماي
والشكايات أو مما تتقدم به القطاعات احلكومية وكذلك  
السيدات النائبات والسادة النواب كل ذلك كان مصدرا أساسيا 
لتفعيل دور القضاء يف مكافحة الفساد، لكن الفساد وأقوهلا 
وأكررها لن تتحقق حماربته إال إذا اخنرط اجلميع، أقول اجلميع، 

 ...أس ذلك أنتم ممثلو الشعب املغريبملواطنني وعلى ر مجيع ا
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم يف إطار التعقيب 
 . السيد النائب

 : النائب السيد مصطفى العمري
ضاحة اللي يشكرا السيد وزير العدل واحلريات على اإل

يف احلقيقة كان تينتاظرها الشعب املغريب، ولكن نتمناو تتنفذ 
وتتجسد على أرض الواقع، سبب طرحنا هلذا السؤال السيد 
      الوزير هو بعض امللفات العالقة اللي تتفوت مخس سنوات 
وما فوق، امللفات االختالسية هناك لويب ساهر على اختفائها 

والال قانونية، هناك أمور اللي هي يف وبرتها بطرق الال مشروعة 
احلقيقة السيد الوزير اللي وىل املواطن اللي ما عندوش اللي  
كيحميه وال مهدد يف نفس الوقت يف هاد البالد، بطرق وزارة 
العدل، هاد الشي يف احلقيقة السيد الوزير نتمىن أن خترج رجال 

يف الرفوف  التفتيش لتنظر يف احلقيقة وتراعي امللفات اللي راها
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وما أسباب النزول إليها ومن وراءها حىت يكون املواطن املغريب 
 .يف احلقيقة يكون مرتاح، ونقضي على املتدخلني بطرق قانونية

السيد الوزير جاءت احلكومة حملاربة الفساد، الفساد راه 
باقي عام يف احلقيقة ليس مواليد اليوم، ولكن السيد وزير العدل 

ستمع إىل مداخالتكم يف اللجنة أنه حنارب واحلريات دائما ن
الفساد، البيبان مفتوحني ملوافاتنا بامللفات، هناك ملفات التزوير 
الزالت قائمة وماكاين ال رد عليها وال والو، السيد الوزير نتمىن 
أنه تكون يف احلقيقة واحد النظرة مشولية باألخص يف بعض 

 .اجلهات ال داعي لذكر امسها، وشكرا
 :رئيس الجلسة السيد

اآلن منر إىل السؤال املوايل عن وضعية حقوق اإلنسان 
باملغرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، فليتفضل أحدهم مشكورا
 :النائب السيد  محمد أمكراز

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 إخواني النواب، أخواني النائبات،
 قام هبا املقرر األممي اخلاص خلفت الزيارة اليت

بالتعذيب السيد خوان مانديز مؤخرا إىل املغرب ردود فعل 
متضاربة حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، وخبصوص حالة 

 .االختفاء القسري الذي يرى البعض أنه مازال ميارس ببالدنا
لذا، نسائلكم السيد الوزير ما هو موقف احلكومة من  

 .القضاء عليها بصفة هنائية؟ وشكرا هذه الظاهرة وسبل
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب
  :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

السيد النائب احملرتم، بالنسبة لزيارة املقرر اخلاص باألمم 
املتحدة املعين بالتعذيب السيد خوان مانديز جاءت يف إطار 

بالدنا املتزايد على ما يسمى باملساطر اخلاصة لألمم انفتاح 
املتحدة تعزيزا للتعاون البناء بني اململكة املغربية واآلليات األممية 
املعنية حبقوق اإلنسان، وأعلنت باسم اململكة املغربية مبناسبة 
مؤمتر جونيف عن أننا نقبل كافة وأقول كافة آليات األمم 

ضايا اليت ترتبط حبقوق اإلنسان، املتحدة للبحث يف كافة الق
وهذا إعالن مل تشهده ومل تتجرأ الدول عليه إال بالنسبة للدول 
اليت إما هي دميقراطية أو هي واثقة من نفسها أهنا حتاول أن 

 .تتجاوز ماضيها بكل إصرار وبكل حتد
بالطبع موضوع االختفاء القسري حسمه الدستور 

شروع قانون املسطرة بشكل واضح وجلي، هناك اآلن عندنا م
اجلنائية الذي سيعرض عليكم والذي يستقي مادته من 
االتفاقيات الدولية ويعترب أن االختفاء القسري جرمية ضد 
اإلنسانية ويعاقب عليها بأقصى العقوبات، هناك االتفاقية 
املتعلقة حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت 

وهي شجاعة كبرية من هذه صادقت عليها اململكة املغربية 
البالد واليت تقضي بإمكان األفراد أن يتظلموا أمام جلنة حقوق 
اإلنسان هادي أشياء جديدة وكبرية، لكنين قبل هذا وبعده أؤكد 

مل حتصل أية حالة اختفاء  23/23/0230لكم أنه منذ 
قسري أؤكد لكم ذلك، وأؤكد لكم أنه مل يعد مسموحا يف 

هذه املمارسة، هذه املمارسة أصبحت  مغرب اليوم أن تستمر
تنتمي إىل املاضي الذي قررنا حنن مجيع املغاربة أن ننبذه ومل يكن 
هناك أي تسامح بأي شكل من األشكال مع أي كان يقوم 

 .هبذه املمارسة املقيتة، شكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب
 :بن عبد الصادقالنائب السيد محمد 

السيد الوزير نشكركم على هاد التوضيحات وحنا 
نعرف هاد األمور هادي وكنثمنوها بالطبع، ولكن امسحوا يل أنا 
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غادي نوضع النقاش يف مستوى حقوق اإلنسان بصفة عامة، 
عندنا جمهود كبري يبذله املغرب ولكن النتائج ضعيفة جدا، 

كومية أوال ألننا حنا  عالش؟ كاينة مسؤوليات كاينة مسؤولية ح
كنتكلم على التعذيب وعلى املظاهر ديال العنف، كاين ضبط 
التدخالت األمنية من طرف احلكومة، كيخص احلكومة تعرف 
بلي ضربة بالزرواطة كتخسر كاع داك العمل اللي تدار على 
مستوى حقوق اإلنسان، كيخص احلكومة تبتادع باش تسوق 

،كنشوف أنا أن التمثيليات  الصورة ديال املغرب إىل اخلارج
الدبلوماسية ديال املغرب فيها ملحقني عسكريني، ملحقني 
جتاريني، مكاينش ملحق حقوقي يف أي من السفارات املغربية 
املهمة كواشنطن وباريس ولندن وبرين وما إىل ذلك، كاين هناك  
كذلك املسؤولية ديال الربملان، الربملان خصو يراقب املؤسسات 

املة، الربملان خصو يفعل آليات تقصي احلقائق، ألن األمنية ك
اللجن ديال تقصي احلقائق اليوم ربع ديال األفراد ديال واحد 
من اجمللسني ميكن أننا نفعلو هبا هاد اآللية، مع األسف أن 
الربملان حىت هو مقصر يف هاد األمر، مسؤولية اجملتمع املدين  

 وكيخص كذلك مسؤولية يقظة، كيخص اجملتمع املدين
اجلمعيات احلقوقية يف املغرب كلها تكون يقظة وتندد هباد 
األمور، آشنو نطلب منكم السيد الوزير؟ نطلب منكم اهلل 
جيازيكم خبري ملي تكون شي حالة ولو شبهة أن يكون حتقيق 
سريع وأن خيرب الرأي العام بنتائج هاد التحقيق حىت نكون  على 

كل واحد املوقف ديال   علم ويكون اجلميع على علم ويعرف
احلكومة من هذه األمور، نطلب كذلك وضع حد حلاالت 
اإلفالت من العقاب، كل مسؤول، مسؤول، يعرف راسو أنه 
مهما كان املستوى ديال املسؤولية ديالو ما ميكنش لو يفلت من 

 .العقاب، نطلب منكم كذلك الرتويج هلاد اجملهود إعالميا
ننا طلبنا يف فريق العدالة أخريا، كنخرب السيد الوزير أ

والتنمية اجتماع جلنة العدل والتشريع بسيادتكم مبناسبة ذكرى 

التصريح العاملي حلقوق اإلنسان بقا ليا بعض الثواين غادي إيال 
مسحتم، بغيت نعرب عن املوقف ديال الفريق ديايل من حيث 

 ...بعض مظاهر امليز العنصري كنا تنشوفوها
 :السيد رئيس الجلسة

ع األسف فاتت الثواين السيد النائب احملرتم، الكلمة م
 .لكم السيد الوزير للرد

 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
السيد النائب احملرتم، جوايب كان حول االختفاء 
القسري، وأقول وأؤكد بأنه ال جمال يف مغرب اليوم باالختفاء 

الدولة املغربية  القسري، بالنسبة للتعذيب أقول لكم إن إرادة
بكافة مكوناهتا ترفض التعذيب وحتاربه وتكافحه، لكن الواقع 
حقيقة مل يسم إىل مستوى هذه اإلرادات ينبغي أن نتعاون مجيعا 
سواء برملانا أو قبل ذلك حكومة أو فاعلني حقوقيني أو غريهم 
من أجل أن نصل إىل مغرب بدون تعذيب وعسى أن يكون 

 .شكرا ذلك قريبا إن شاء اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، فيما يلي سؤاالن هلما وحدة 
لذا أقرتح على . املوضوع ويتعلق األمر بكفالة األطفال املهملني

اجمللس املوقر طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من طرف 
 .السيد الوزير

السؤال األول اآلين هو للسيدات والسادة النواب 
 من فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل أحد السادة احملرتمني

 .النواب مشكورا فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة
 :السيدة نزهة الصقليالنائبة 

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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السيد الوزير احملرتم السؤال ديالنا اآلين كيتعلق بالدورية 
سبتمرب اللي كتمنع أو كتحث على منع كفالة  39يالكم ديال د

األطفال املهملني للمسلني الغري القائمني يف املغرب، هاد 
الدورية واش ما كتشفوش السيد الوزير أهنا كتناقض مع املادة 

املتعلق بالكفالة، واش ماكتشوفوش  30.23من القانون  03
اللية ديال القضاء، واش السيد الوزير احملرتم أهنا كتمس باالستق

ما كتشوفوش بأنه هاد األطفال املتخلى عنهم اللي كيهتم هبم 
واللي كيقوم بالشؤون دياهلم مها اجلمعيات ديال اجملتمع املدين 
اللي عندهم واحد اخلربة وعندهم واحد الدور إنساين مهم 
جدا؟ وهباد املناسبة كنوه بالدور اللي كيلعبوه، ملاذا مامتشي 

ديال هاد اجلمعيات ديال اجملتمع املدين اللي هي إشراك 
صبحات جد قلقلة وجد مستاءة فيما خيص هاد الدورية؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب، عفوا، عفوا 
معذرة هناك سؤال ثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني يف 

والتنمية، فليتفضل أحدهم نفس املوضوع من فريق العدالة 
 .مشكورا
 :السيدة عزيزة القندوسيالنائبة 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تثري قضية كفالة األطفال املهملني جمموعة من 
اإلشكاليات على مستوى مدى تطبيق القوانني اجلاري هبا 

يتعلق بطلبة الكفالة العمل يف هذا اإلطار، خاصة منها ما 
املودعة من طرف األجانب وخماطر ذلك احملتملة على مستقبل 

    ارتباطا هبذا املوضوع، نسائلكم السيد الوزير .األطفال املغاربة

ما هي اإلجراءات اليت تعتزمون اختاذها محاية هلؤالء األطفال؟ 
 .وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 .رتم، تفضلوا للجوابالكلمة لكم اآلن السيد الوزير احمل

 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

 السيد الرئيس، 
 السيدات والسادة النواب، 

من املعلوم أن املشرع املغريب أوىل أمهية بالغة لوضعية 
األطفال املهملني وأفردهم حبماية قانونية خاصة ترمي باألساس 

ية لكثرهتم، وحسن االختيار األشخاص إىل حتقيق ضمانة فعل
املؤهلني هلذه الكفالة وسن آلية خاصة ملراقبة وتتبع تنفيذ الكفالة 

 .وكل ذلك يف إطار عام خيدم املصلحة الفضلى للطفل املكفول
غري أن الواقع العملي الذي رصدته هذه الوزارة من 

املتعلق بكفالة  30.23خالل تتبع ومواكبة تطبيق القانون رقم 
األطفال املهملني، أظهر أن هناك بعض املمارسات اليت 
أضحت حتد من األهداف واملرامي السامية اليت سن من أجلها 

دمة من قبل هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة املق
أشخاص أجانب، إذ لوحظ هبذا اخلصوص أن التأكد من توفر 
الكافل على الشروط الواردة يف املادة التاسعة من طرف اللجنة 

أعاله، خاصة فيما يتعلق منها  32املنصوص عليها يف املادة 
بالصالحية األخالقية واالجتماعية بطالب الكفالة، والقدرة على 

المية ال يطرح إشكاال كبريا حينما تنشئة املكفول تنشئة إس
يتعلق األمر بالراغب يف كفالة املقيم بصفة اعتدالية فوق الرتاب 
الوطين، غري أن األمر خيتلف حينما يكون طالب الكفالة من 
جنسية أجنبية وغري مقيم باملغرب، إذ يصبح من الصعب التأكد 

عطيات يف ظل املقتضيات املذكورة من ماذا توفر املعلومات وامل
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عن طالب الكفالة واليت تشكل أساس إصدار قاضي شؤون 
 .القاصرين قرار إسناد الكفالة أور فضها

ومن جانب آخر، فإن إسناد الكفالة لألجنيب املقيم  
خارج أرض الوطن يثري عدة صعوبات، خاصة تلك املرتبطة 
بتتبع وضعية املكفول به ومعرفة مدى وفائه بالتزاماته واليت قد 

عنها إلغاء الكفالة يف حالة إخالله هبا وهو األمر الذي يرتتب 
يصبح معه تنفيذ اإللغاء متعذرا حينما نكون أمام أشخاص 
أجانب مل يتم الوقوف على مدى أهليتهم لتحمل هذه 

 .املسؤولية
واعتبارا لكون غاية املشرع باألساس عند سنه 

، فان ملقتضيات قانون الكفالة هي محاية املصلحة للطفل املغريب
   احلفاظ على املصلحة املذكورة من منظور هذه الوزارة يف ظل 
ما مت بيانه أعاله ويف إطار روحي وفلسفة نظام كفالة أطفال 
املهملني، يقتضي أال تسند الكفالة إىل طالبها األجنيب إال إذا  

 : كان مقيما بصفة اعتيادية فوق الرتاب الوطين لألسباب التالية
 كل يسري وفعال من الشروط إمكان التأكد بش

املستلزمة يف طالب الكفالة، خاصة الصالحية األخالقية 
 واالجتماعية؛ 

 قدرة قاضي شؤون القاصرين على تتبع وضعية : ثانيا
املكفول ومراقبة مدى وفاء الكفالة اللتزاماته وهو ما حيقق غاية 
املشرع يف احلفاظ على املصلحة الفضلى للمكفول، ويتعذر مع 

 يب الذي يأخذ الطفل إىل اخلارج ؛األجن
  إمكانية إصدار قرار بإلغاء الكفالة يف حالة إخالل

الكافل بالتزاماته اجتاه املكفول أو تنازله عنها  أو إذا اقتضت 
 .ذلك املصلحة الفضلى للطفل وسهولة تنفيذ قرار اإللغاء

من قانون  12إن إمكانية التطبيق مقتضيات املادة  
اليت ختول احلماية للجهة إىل الطفل املكفول اجتاه   30.23رقم 

كافله يف حالة ارتكاب هذا األخري ألي فعل جرمي يف مواجهة 

القانون اجلنائي املغريب ستتعذر إذا كنا أمام كفيل موجود يف 
 .اخلارج

دار منشور بتاريخ وبناءا على هذه املعطيات، مت إص
الء العاملني للملك لدى وجه إىل السادة الوك 9/0230/ 39

ستيناف والسادة وكالء امللك لدى احملاكم االبتدائية حماكم اإل
باعتبارهم اجلهة املخاطبة ملقتضياته ومل خناطب السادات القضاة 
الذين تبقى هلم احلرية الكاملة يف إصدار ما يرونه مالئما من 

هذا الشأن، وبالتايل ال جمال للحديث عن تدخل أحكام يف 
 .القضاء

      وبالطبع، فإنين يف هناية هذا التدخل أقول لكم، 
ال أعتقد أن هناك بلدا حيرتم نفسه يصبح بني قوسني فضاءا 
جللب األطفال وهتجريهم إىل اخلارج لسنا أيها السادة والسيدات 

أهنا تتخلى عن  دولة يسودها اجلوع وتعاين من احلرمان لدرجة
أطفاهلا وأؤكد هنا أن الكثري ممن أخذوا أطفالنا غريوا أمساءهم 
وضيعوا عليهم عقيدهتم، وبالتايل سنواجه ال قدر اهلل من بعد 

سنة إشكاليات كربى إذا حنن تتبعنا السياسة اليت   12سنة  02
كانت متبعة يف وزارة العدل، وأقول لكم إن القرار الذي اختذته 

نت هناك جمموعة من املراسالت من مواطنني مغاربة بعد أن كا
مقيمني يف اخلارج، واستشرت فيه السيد رئيس احلكومة وجمموعة 
من الوزراء ذووا العالقة باملوضوع، وأمجعنا على أن هاد املوضوع 
ينبغي أن يعاجل هبذه الطريقة، تسلم األطفال يف إطار الكفالة 

ينئذ إذا كان مقيما وأراد أن لألجنيب املقيم باملغرب فإذا أراد ح
يسافر يف إطار ما تفضليت به من إشارة إىل قانون، حينئذ ميكن 
أن يكون ذلك، أما أن يأيت شخص وميكث يف فندق وينتظر 
الطفل عند أول حلظة ليأخذه إىل اخلارج هذا أمر مستهجن 
وغري مقبول ولن نستمر يف ذلك أبدا، وهنا أقدر اجملهود الكبري 

به اجلمعيات العاملة يف املوضوع، وينبغي دعمها  الذي تقوم
 . حىت تقوم بواجبها ويبقى أطفالنا بني ظهرانينا، وشكرا لكم
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 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب

 : النائبة السيدة نزهة الصقلي
ديالكم، ولكن شكرا السيد الوزير احملرتم على اجلواب 

ديال األطفال اللي تيتم  03بغيت نثري االنتباه على أنه هناك 
آالف ديال األطفال سنويا اللي  2التخلي عنهم يوميا، يعين 
ديال احلاالت ديال الكفالة  1222تيتم التخلي عليهم وتقريبا 

اللي هي موجودة، إذن بالتايل تكلمنا على املصلحة الفضلى 
من  1األساسية ديال الطفل واملادة  للطفل ما بني احلقوق

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل تنص على ذلك هو احلق يف 
العيش داخل األسرة وليس يف مؤسسة اجتماعية، إذن بالتايل 
السؤال ديالنا شنا مها احللول السيد الوزير اللي هيأمتوها  
كحكومة كحل بديل بالنسبة هلاد األطفال املتخلى عنهم اللي 

 يلقاوش أماكن أسر اللي تستقبلهم؟ما ت
حنن يف فريق التقدم الدميقراطي كنعتربوا بأنه من 
املستعجل أنه تكون عندنا واحد السياسة مندجمة للوقاية من 

 :هاد الظاهرة ولعالج هذه الظاهرة
 يف ما خيص التشريعات حلماية املرأة والطفل من  أوال

  ؛العنف واالستغالل اجلنسي
 جل باش تكون الرتبية على الصحة من املستع ثانيا

 اإلجنابية والصحة اجلنسية للشباب املغريب؛
 مساعدة النساء احلوامل، األمهات احلوامل اللي  ثالثا

مع األسف اللي هم يف وضعية معينة باش يستمروا بالطفل 
دياهلم وما يتخالوش عليه، تنشوفوا من املستعجل مراجعة 

كتشتاغل يف امليدان وكنشوفوا القانون بشراكة مع اجلمعيات اللي  
أنه من املهم أنه ريثما نوصلو هلاد احلل هذا أننا نسحبو داك 
املذكرة اللي هي فعال غاجتعل أنه مئات األطفال وآالف 
األطفال اللي هم ربطوا واحد العالقة ديال العاطفة مع آباء  

كافلني أهنا تسمح هلم فعال باش يتكفلوا هباد األطفال واملسألة 
ل املراقبة ما كتوضعش فقط على برا كتوقع كذلك يف الداخل ديا

وعلى برا كذلك ميكن يكون اتفاقيات مع الدول اللي كتسمح 
 . فعال بتتبع احلاالت ديال هاد األطفال، وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
الكلمة اآلن ألحد السادة النواب من فريق العدالة 

 .  مةوالتنمية، تفضلي السيدة النائبة احملرت 
 :النائبة السيدة آمينة ماء العينين

 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

 األخوات اإلخوان النواب، 
يف احلقيقة اإلشكال ديال كفالة األطفال املتخلى عنهم 
واألطفال املهملني هم املسؤولية دياهلم األوىل هي مسؤولية ملقاة 
على عاتق الدولة، هي اللي خصها تكفل هبم وخصها حتميهم 
وخصها توفر رعايتهم لذلك جاءت الكفالة يف هذا السياق، 

ال واحد األسرة تبدو الكفالة هي حماولة لتوفري واحد احملضن دي
طبيعية بالنسبة هلؤالء األطفال تطبيقا هلاد املبدأ ديال احلماية 
دياهلم، من مت نثمن املضامني ديال املنشور ديال السيد وزير 
العدل الصادر يف شهر شتنرب ألنه تيمشي يف هاد االجتاه  ديال 
إعمال املقتضيات اليت تسمح للدولة بتأدية مهامها يف محاية 

ء األطفال، علما أن القانون املغريب يعرف الكفالة على أهنا هؤال
التزام من طرف هؤالء األبوين حبماية هؤالء األطفال ورعايتهم 
واإلنفاق عليهم ،كما يفعل األب مع أبنائه على أال يرتتب على 
الكفالة ال نسب ألن يدعوهم آلبائهم وأقسطوا عند اهلل، وال 

ي كيوقع ؟ كيوقع أن اليوم عندنا يرتتب عن ذلك إرث، أشنو الل
أسر مغربية تأيت باش كتطلب كفالة األطفال فيقال هلا بأن 
عندنا طلبات كما حدث يف أكادير مؤخرا تقدمات هبا أسر 
أجنبية لذلك جيب عليكم االنتظار دخول أطفال جداد، هاد 
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الشي اللي كيطرح علينا سؤال احنا اليوم خصنا جناوبوا عليه، 
مضطرين اليوم باش نتسناو أجانب جييو من برا؟ ملاذا احنا 

       هؤالء فلذات أكباد هاد الوطن واش احنا يف هاد البالد 
ما قادينش على هاد األطفال ديالنا باش يف النهاية نوليو  
كنتاظروا أجانب جييوا يتكفلوا هبم، هل نطبق املقتضيات 

اد هل نتحقق  من أن ه 30.23القانونية الواردة يف النص 
اآلباء مسلمني؟ ألنه تيجيوا وهذا جزء من القانون كما حدث 
يف إفران مؤخرا تتجي عصابة تعمل بشكل منهجي على تغيري 
ديانة األطفال وتنصريهم، هل نتحقق من أن هاد األسر اللي 
تتجي كتطلب التكفل هبم مرضى بيدوفيليني، وال شواذ جنسيني 

ابات، اليوم كاينة وال متاجرين يف األعضاء البشرية وال عص
عندنا هيئات وأشخاص ومنظمات يف املغرب أصبحت خمتصة 
باالرتزاق من هاد اجملال هذا اللي كناخذوا أطفال وكنبعثوهم 
للخارج، هاد الشي جيب أن يتوقف إذا كان اإلشكال قانونيا 
خصنا حنلوه، اليوم عندنا إشكال ديال التنامي، هاد العدد ديال 

ا اليوم احنا مسؤوليتنا مجيعا أن نوقف طفل اللي كيتضافو  03
األسباب اللي كتأدي يف النهاية إىل تضاعف وتعاظم الرقم ديال 
      األطفال املتخلى عنهم عالش؟ عندنا اغتصابات، عندنا 
ما يسمى باألمهات العازبات هاد الشي جيب أن نضع له حد، 

طار، خصنا نشجعوا املراكز واجلمعيات اللي تتشتاغل يف هاد اإل
 ... خصنا  نوجدوا خاليا داخل احملاكم باش

 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير يف بضع ثواين للرد

 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
فقط أريد أن أؤكد نعم حنن مع احتضان أسر هلؤالء 

لدولة األطفال، أسر مغربية يف دولة أجنبية نعم، أسر أجنبية يف ا
 . املغربية نعم، أسر أجنبية يف دول أجنبية، ال

 

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى حسن 
مسامهتكم يف هذه اجللسة، وننتقل إىل القطاع املوايل وهو قطاع 
الرتبية الوطنية نستهله بالسؤال املتعلق ببعض املشاكل اليت يعرفها 

ق اجلبلية  للسادة النواب احملرتمني عن القطاع، خصوصا يف املناط
اجملموعة النيابية لتحالف الوسط، فليتفضل أحد السادة النواب 

 . مشكورا
 : النائب  السيد سعيد الرداد

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

  السيدات والسادة النواب المحترمون، 
ال زال التعليم السيد الوزير، رغم اجملهودات املبذولة 

بالوسط القروي واملناطق اجلبلية على اخلصوص يعرف مشاكل 
تؤثر سلبا على العملية الرتبوية وحتول دون حتقيق النتائج املنتظرة، 

العمل باجملموعات : ومن بني هذه املشاكل السيد الوزير ما يلي
املدرسية املركزية والفرعيات التابعة هلا، هذه الفرعيات اليت 

يف مناطق نائية تفتقر للمسالك الطرقية واملاء والكهرباء  تتموقع
ووسائل االتصال، أضف إىل ذلك انعدام املرافق الصحية 
وبنايات اإلطعام املدرسي، وهذا كله يساهم يف تدين مستوى 
التعليم واملتعلمني ويساهم يف استمرار ظاهرة اهلدر املدرسي هلذه 

 .املناطق
ة املدارس اجلماعاتية  السيد الوزير أين وصلت فكر  

كبديل هلذه الفرعيات، ما مآل التعويضات اليت مسعنا عنها منذ 
انطالق املخطط االستعجايل لفائدة نساء ورجال التعليم 
العاملني باملناطق اجلبلية، هل يستمر العمل ببيداغوجية اإلدماج 
أم ستفكرون يف منهجية جديدة لتحقيق اجلودة اليت ينتظرها 

 .رااجلميع؟ وشك
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 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب، تفضلوا

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

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

هاد السؤال تضمن ثالث أسئلة وكلهم أسئلة ضخمة 
املؤسسة التعليمية، جمموع من اجلواب عليهم البد يكون ضخم، 

، منهم يف البادية .3202املؤسسات التعليمية اليوم يف املغرب 
، البادية املغربية، العامل القروي عندو األغلبية يف 03%

املؤسسات التعليمية االبتدائية، زدنا غري يف املوسم الدراسي 
مؤسسة، كان عندنا واحد التأخر يف  390، 0233-0230

ستعجايل كيف كيتقال بالدارجة، أعطينا الدرركك يف الربنامج اال
وغادي  0230-0233الدخول املدرسي، السنة الدراسة 

 .0231 – 0230يتحسن الوضع إن شاء اهلل يف 
املدارس اجلماعاتية، كاين املناطق اللي جنحت فيها 
الفكرة، وكاين املناطق اللي ما توفقناش يف الفكرة، كاين مناطق 

رسة اجلماعاتية ولكن السكان جممعني حوهلا، اللي فيها املد
وكاين مناطق اللي تدارت فيها الداخلية ودكراري ما صربوش 
يبقاو يف الداخلية، ألنه دكراري صغار، الفكرة ها هي كتبان 
      جيدة ولكن كيكلسو شهراين يف الداخلية ومن بعد األب 

حنا  والر األم كتوحش ولدها وكتجي تديه للدار دياهلا، ها 
كنديرو واحد الدراسة هلاد املوضوع، ومع ذلك املدرسة 
اجلماعاتية اللي غادي تغلب يف العامل القروي على التشتت 
ديال األقسام ألنه اللي تيضر التعليم يف العامل القروي هو 
التشتت ديال األقسام، مشينا يف واحد السياسة منذ 

الدواوير   االستقالل، حط القسم حدا الدوار وملي كيختالفوا
كيحطوه بعيد على الدوار، اليوم عدة مطالب كتجيين كل واحد 

باغي املدرسة يف الدوار ديالو، ومن بعد كيقول ليك عندي 
القسم املشرتك، حيت مكاينش التالميذ، وهاداك القسم 
املشرتك فيه الصف األول والصف الثاين والصف الثالث ألنه 

حنا مربجمني يف سنة  التالميذ مكاينينش، ولكن إن شاء اهلل
مدرسة مجاعاتية، اللي وصلنا إليه حلد الساعة إىل  02، 0231

مدرسة  10هو خلقنا  0231-0230املوسم الدراسي 
 .مجاعاتية

التعويض على املناطق النائية، خدمنا مزيان على 
مستوى العماالت والسادة العمال ترأسوا جلن متخصصة يف هاد 

سؤال على بيداغوجية اإلدماج املوضوع، مع األسف الوقت، ال
 .ما ميكنش يل جناوب عليه مع األسف

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد سعيد الرداد
السيد الوزير على اجلواب، كما قلتم السؤال  اشكر 

ب املغريب ضخم إن شاء اهلل كنتمناوا جتاوبونا كتابيا حيث الشع
كينتاظر هاد األجوبة اللي هي جد مهمة يف هديك املناطق 
اجلبلية، تكلمت لكم السيد الوزير على املدارس اجلماعاتية  
كحل بديل للفرعيات، خصوصا بإقليم أزيالل حيث يصعب 
عن الطفل باش يقطع واحد املسافة طويلة على رجليه وتيوصل 

من جهة؟، واملناخ عيان وكريجع عيان وتيصبح ما قاريش هذه 
ديال التضاريس جد صعبة يف هديك املنطقة وأنتما كتعرفوا هاد 
الشي السيد الوزير، ودائما هاد الشي كيساهم يف ظاهرة اهلدر 

 .املدرسي
أما اللي كيخص املطاعم املدرسية بنايتها غري موجودة 
وتبقى هذه املواد الغذائية يف بعض املنازل ويتم ختزينها يف أماكن 

مالئمة ال تضمن سالمتها، زيادة على أن األشخاص الذين  غري
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سنتيم لكل  30يقومون بعملية الطبخ املقابل ديالو جد هزيل، 
 .مستفيد وهذا أمر غري مقبول

أما مشكل التعويضات على الوسط القروي، السنة 
املاضية تسببت يف عدة توقفات عن العمل على الصعيد 

ن املدرسي، السيد الوزير، كنتمناو اإلقليمي مما أثر سلبا على الزم
منكم تعطيونا التوضيحات الكافية واحللول املناسبة هلذه 

 .املشاكل
وباملناسبة، أريد أن أشكر نساء ورجال التعليم وكل 
املسؤولني بالقطاع يف هذه املنطقة على اجملهودات اللي  
كيبذلوها، يقومون خبدمة لرتبية أبناؤنا رغم ظروف العمل 

 . املشاكل اليت يعانون منها، وشكرا السيد الوزيرالصعبة و 
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم أيضا، منر غلى السؤال املوايل وهو آين عن 
اخلصاص باملؤسسات التعليمية بالعامل القروي للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 . فليتفضل أحدهم مشكورا
 : نائب السيد عبد العزيز لشهبال

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيدات والسادة النواب، 
 السادة الوزراء، 

قامت الدولة مبجهودات مهمة من أجل تعميم 
التمدرس وحتسني اجلودة يف إطار إصالح املنظومة الرتبوية، ورغم 

هذا )تنفيذ الربنامج الوطين االستعجايل للتعليم اللي بني قوسني 
الربنامج غري االسم ديال استعجايل مكاينش هاد االستعجالية 

ؤسسات التعليمية يف  فإن املالحظ أن بعض امل(. يف هاد الربنامج
بعض األقاليم ال زالت تعاين جمموعة من املشاكل وأمهها السيد 
الوزير وخصوصا يف املناطق اجلبلية، هو اخلصاص الكبري واحلاد 

يف األطر الرتبوية، على سبيل الذكر إقليم تاونات، تاوريرت، 
إقليم وزان، هذه كلها مناطق فيها واحد اجملموعة ديال 

ذكر إقليم وزان السيد الوزير هناك خصاص  اخلصاص، وعلى
إطار ديال  2.حوايل  0230-0233بنيوي يف سنة 

 0اخلصاص، إضافة هلاد السنة األطر الرتبوية استفادت من 
       ديال احلركات انتقالية، وكانت حركات انتقالية استثنائية 
ما عرفناش عالش؟ استافدوا من احلركة ديال جهة طنجة تطوان 

دوا من احلركة ديال جهة الغرب شراردة بني حسن، واستاف
عالش كنقول هاد الكالم؟ كنظن أن هناك خلل يف املسألة ديال 

 .تدبري املوارد البشرية
لذا، نسائلكم السيد الوزير ما هي اإلجراءات املتخذة 
ملعاجلة هذه الوضعية مبا يضمن احلق ألبناء ساكنة تلك املناطق 

 . ظروف جيدة، وشكرامن حقهم يف التمدرس ويف 
 : السيد رئيس الجلسة

 . شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا
 :السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية

 السيد الرئيس، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

 السيد النائب المحترم،
مكاينش حركة استثنائية، إقليم وزان إقليم حمدث : أوال  

أقاليم، وإقليم وزان انتقل من جهة إىل جهة،  30ختلقوا جديد، 
ال بد ما ختلي لألساتذة واحد احلق اللي كان عندهم يف واحد 
املنطقة  دياهلم والفوه وتبقى خملي هلم هداك احلق هو اللي وقع 
يف سيدي إفين ووقع عندنا يف وزان ووقع يف الراشيدية ماشي 

 .غري إقليم وزان لوحده
املوضوع ديال اخلصاص كنتداولوه، هذا هاد : ثانيا

معروف كنبقاو نتكلم فيه هذا معروف، اليوم اليوم كيخص وزارة 
الرتبية الوطنية وغادي نبكسط مع  األخ إدريس اليزمي، خاص 
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ألف منصب سنويا، القدرة االقتصادية  30وزارة الرتبية الوطنية 
لوطنية، ديال املغرب دابا عيب يقول هاد الشي وزير الرتبوية ا

ولكن غانقولوه ألنه ماشي وزير الرتبية الوطنية فقط، أنا عضو 
يف حكومة عندها مسؤولية ديال تدبري الشأن العام، والقوة 
االقتصادية ديال املغرب يستحيل تعطي الدولة ما عندهاش 

 32ألف منصب ملدة تقريبا  30إمكانيات باش تعطي 
كون كاع، شي سنوات، ما ميكنش واهلل واخا جيي ما عرف ش

 .ما غيعطيهاش...عامل ديال
عندنا تدبري باش كنعاجلو اخلصاص ما عندناش 

كيوقع عندنا واحد شوية ديال  اخلصاص يف التدريس،
الصعوبات يف واحد الشهر أشهر ونصف، كان كيوقع لينا قبل 

أشهر كاين اللي ما كيقرى حىت يناير، دابا اليوم  3أشهر أو  1
الطويلة ديال هاد املرة، تقريبا األقسام  بعدا ملي خرجوا العطلة

خاصنا يف وزان   2.خداما، ألنه عندنا واحد األسلوب مثال 
كندخلو فيها يف إرطار الساعات اإلضافية، إما نطلب من 
األساتذة يأديو ساعات إضافية، وإما كندخلو أطر اللي عندهم 
شواهد باش ميكن ليهم يدرسوا ريثما تكمل السنة الدراسية، 

ذا راه ماشي غري حنا بوحدنا، فرنسا عندها هاد اخلصاص، وه
وكتعاجلو هباد الساعات اإلضافية، راه حنا يف مفاوضات مع 
وزارة املالية باش نتغلب شوية على القيمة ديال هاد الساعة 
اإلضافية، باخلصوص هاد الناس كيدرسوا يف املناطق ديال 

طيك البادية، صعيب علي جناوبك على وزان ولكن غنع
الوريقات املتعلقني باإلحصائيا ديال وزان، راه الدولة دايرا واحد 

  .اجملهود كبري يف وزان، جمهود كبري
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب

 

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب
ري شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالك الواضحة، غ

بغيت الناقش معك واحد املوضوع اللي هو بسيط، حنا عارفني 
هاد اإلشكالية ديال اخلصاص، ولكن السيد الوزير ما كاين باس 
أنكم تبحثوا يف األسباب ديال هاد اخلصاص، ألن هاد املناطق 
هادي يعين منطقة ديال العبور األساتذة ما تيستقروش، إذا حنا 

عويض يف املناطق النائية، عالش بالنسبة لينا كنتاظرو هاد الت
تأخرمت فيها السيد الوزير، إضافة إىل هذا املوضوع أن هاد 
املسألة ديال احلركة االنتقالية االستثنائية أنا مع األطر الرتبوية 
معهم مكاين مشكل هاداك احلق دياهلم، ولكن خاص التعويض 
  دياهلم، دابا اآلن هاد األقاليم خصصتوا داك احلصيص ولكن 
ما خذيتوش بعني االعتبار هاد احلركة االستثنائية، هذا هو 
عالش جبت أنا هاد املضوع ديال احلركة االستثنائية، إضافة 
السيد الوزير واحد املسألة اللي هي أساسية، أنا كنظن هاد 
املوضوع ديال اخلصاص أنا متفق معك الزم راه خاص التضامن 

من، إضافة إىل هذا احلكومي أنا متافق معاك أن خاص التضا
مدا بنا السيد الوزير انكم تشتاغلو يف إطار واحد التدبري 
استباقي ديال هاد املوضوع ديال اخلصاص، اليوم حنا كمنتخبني 

 ...32راه املواطن ما ميكنش يقبل يف القسم أكثر من 
 :السيد رئيس الجلسة

فيما  .شكرا انتهى الوقت، شكرا السيد النائب احملرتم
ن هلما وحدة املوضوع ويتعلق األمر باحتالل السكن يلي سؤاال

لذا، أقرتح على اجمللس املوقر طرحهما . الوظيفي  بقطاع التعليم
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من طرف السيد الوزير وأوهلما 
هو للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

فليتفضل مشكورا، تفضلي  للوحدة والتعادلية فألحدهم الكلمة،
 .السيد النائية
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 :النائبة السيدة نعيمة بن يحيى
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السادة الوزراء،

السيد وزير الرتبية الوطنية على إثر إعالنكم على الئحة 
املستفيدين واملستفيدات من السكن الوظيفي بوزارة الرتبية 

نود كفريق استقاليل أن ننوه هبذه املبادرة اجلريئة اليت الوطنية، 
حتسب لكم من أجل مواجهة كل مظاهر الغش والريع والفساد 
والذي جعلناه يف برناجمنا احلكومي كأولوية، ونتساءل السيد 
الوزير ما هي اإلجراءات اليت سوف تقومون هبا يف هذا اإلطار، 

 .وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

السيدة النائبة احملرتمة، السؤال الثاين يف نفس شكرا 
املوضوع هو للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الوطين لألحرار، فليتفضل أحدهم مشكورا
 : النائب السيد محمد حنين

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم بادرت وزارتكم خالل األيام األخرية 

لذلك، نسائلكم . احملتلني للسكن الوظيفيإىل نشر الئحة 
السيد الوزير عن خلفيات نشر هذه الالئحة وما هي التدابري 

 .اليت تعتزمون اختاذها ملعاجلة هذا املشكل، شكرا
  :السيد رئيس الجلسة

الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب يف ست 
 .  دقائق، تفضلوا السيد الوزير

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

 السيد الرئيس، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

هذا املوضوع  ما فيه ال حيثية وال قصد التشهري بالناس 
وال املساس بالناس، هذوا رجال التعليم والنساء التعليم ساكنني 

في يف حمالت معندمهش احلق يسكنوا فيهم، ألنه هذا سكن وظي
نزيد نشرح أكثر، هذا مدير ديال املدرسة، مدرسة فيها دار 
السكىن ديال املدير، كيخرج اإلنسان للتقاعد كيبقى ساكن 
فيها، واملدير اللي خصو يسري املدرسة وخصو يكون جالس 

ساعة فداك املدرسة، هدا املعىن ديال السكن الوظيفي،  03
دير تلميذ، امل 3222مشيت لثانوية يف سال . مساكنش

مساكنش، حيت سولت فني هو املدير، دخلت للساحة فني 
هو املدير، واحد خرج للتقاعد السيد املدير خرج للتقاعد هذه 

 .عام ونصف، مابغاش خيوي
كاين ثالثة ديال املساطر مكاينش عشرة، كيديروا ليه   

انذار واحد، كيتناقشوا  معه، من بعد كيديروا مسطرة اإلفراغ عن 
 .طريق احملكمة

ليه املاندة  كاين اللي يقول ملي خرج من املعاش وقف
ديال املعاش، اإلدارة عندها احلق توقف املاندة ديال املعاش، 
الوزارة إىل هاد اللحظة اللي كنتكلم فيها مكديرش هاد املسطرة 
ألنه املعاش بعد قليل وتوقفوا عليه مكتعرفش حىت احليثيات 
االجتماعية ديالو، ولكن واحد السكن البد خيويه واحد اليوم 

 . البد خيويه
 39.3وضوع الثاين كيقولوا ليك طبقا للقانون ديال امل

وطبقا للمنشور كذا وكذا فوتنا الدار يف املدرسة  7.أو 
االبتدائية وال يف املدرسة الثانوية وال يف املدرسة اإلعدادية، يعين 
املدرسة كيطلب التفويت للسكن اللي كان فيه، مبعىن خصو 

بية الوطنية هذه يتقطع من املدرسة، وثانيا ماشي وزارة الرت 
األمالك املخزنية، هذه أمالك الدولة ماشي أمالك وزارة الرتبية 

كاين الدار مصاوبة للسكن وظيفي، الديور اللي كانوا  الوطنية،
عند وزارة الرتبية الوطنية هامها يف العمارات وداك الشي راه 
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دابا الناس حمتلني الديور يف  7.و 3.باعوهم شحال هادي يف 
الرتبوية اللي هاديك الدار مصايبة للمدير وللحارس  املؤسسات

العام وللناظر وللمقتصد، كاين الناس تيقول ليك إيوا أنا قضيت 
عام يف وزارة الرتبية الوطنية شفتها يف الصحافة طاحلي  .3

م  يف وزارة الرتبية الوطنية عا .3العجب يف هاد املنطق، قضيت 
ة مقابطاش، إيوا قضييت نبقى ساكن مت إىل األبد، شي حاج نإذ

عام أخويا كنت تتخلص وترقييت وطلعيت واحد العداد ديال  .3
عام  .3املراكز إيوا إىل مضمنتيش السكن لوليداتك من بعد 
عام  .3ديال اخلدمة معرفتش آش باقي غتضمن ليهم من بعد 

ديال اخلدمة، غاخنلي شويا ديال الوقت للجواب ألنه نقطة 
 .حساسة

 :جلسة السيد رئيس ال
شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد السادة النواب من   

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية للتعقيب، تفضلي السيدة 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة نعيمة بن يحيى
شكرا، نشكر السيد الوزير على هذه املعطيات واللي 

لب من باقي أكيد تنلمسوها كثري، اآلن الفريق االستقاليل كيط
الوزراء باش يتبعوا اخلطوة اللي دار السي حممد الوفا ويقدموا 
اللوائح حىت مها ألن هاد املسألة ال هتم فقط قطاع الرتبية الوطنية 
ولكن كتهم عدد كبري من القطاعات اللي ميمكنليشي نسردها 

كذلك كاين ومتافقني معايا أنه كاين واحد التسيب  .اآلن،
ك الدولة، وكيف كنا هضرنا على املال حاصل يف مجيع أمال

السايب، اآلن كنتكلموا يف الفريق االستقاليل على العقار 
السايب، لذلك احلكومة خصها تأخذ اإلجراءات الضرورية باش 

 .حتارب هاد الظاهرة
كذلك نقطة ثالثة هي أنه املسألة ديال مساواة اجلميع   

املسؤولني الكبار  أمام القانون، فكنالحظوا أنه يف الوقت اللي 

كيبقاو يف هاد السكن الوظيفي، هناك بعض املوظفني املغلوبني 
على امرهم الذي يتم التعجيل يف مساطر اإلفراغ بالنسبة هلم، 
حنا كنقولوا بأن اجلميع خصوا خيضع للقانون، وبالتايل فاحلكومة 

 .كلها مسؤولة، كلها مسؤولة على هاد املسالة هادي
األمالك املخزنية، هناك من غنتكلموا كذلك على 

يؤدي وهناك من ال يؤدي، كذلك هناك انتقائية يف التفويت 
 .هاد الشيء كلو كنطلبوا من احلكومة أهنا تركز عليه

يف النهاية تنقولوا بأن احلكومة تيخصها تنتاهج واحد 
املقاربة مشولية من أجل معاجلة األمر، متبقاش خترجنا هادي 

يوم تتخرج لينا الالئحة ديال الكرميات، مسائل إجيابية، ولكن ال
شويا بشويا مزيان، ولكن البد ...غدا تتخرج لينا الالئحة ديال 

ننوه مرة أخرى ماشي حيث الوزير استقاليل، ولكن حيت املرة 
األوىل كانت تتجي بتدابري مصاحبة، إذن هادي مسألة البد 

 .منشريوا هلا
باملبادرة  باقي يل ثواين غادي نقول تنوه مرة أخرى 
من  07كمبادرة حكومية، أوال ألهنا تتدخل يف إطار الفصل 

الدستور يف إطار احلق يف املعلومة ديال املواطن واملواطنة، 
وكذلك تدخل يف إطار حماربة الريع والفساد، وكيخصنا نفذوا 

 .اإلجراءات املصاحبة اللي تكلم عليها السيد الوزير وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

لسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن ألحد النواب شكرا ا
 .من فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد محمد حنين
يف البداية أود أن أتوجه بالشكر إىل السيد الوزير على 
اجلواب ديالو، وبغيت نؤكد ليكم  السيد الوزير وحنن يف 

يف كل املبادرات الرامية إىل احرتام القانون املعارضة أننا ننخرط 
وإىل حماربة االمتيازات والريع بكل أشكاله، لكن السيد الوزير 
رمبا تنختالفو معاكم يف الطريقة، ألن هذا مشكل معقد، 
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مشكل ليس باجلديد، مشكل مطروح منذ عدة سنوات، ومن 
 املؤكد أنه سيطرح يف املستقبل، ولذلك سجلت وأنا أستمع إىل

 :جوابكم، سجلت ثالث مالحظات
، أننا ال نعرف بالضبط ملاذا بادرمت المالحظة األولى

إىل نشر قائمة أمساء ما اعتربهتم حمتلني، وأتساءل أال ترون أن 
هاد النشر يؤدي فقط إىل التشهري وإىل إحلاق أضرار معنوية 
ونفسية باملعنيني باألمر وبذوي حقوقهم عوض إجياد حلول 

 املشكل؟جذرية هلاد 
أنا اعتقد أن األمر ال يتعلق باحملتلني مبنظور  ثانيا،

الرتامي على هذه املنازل، ألن األشخاص اللذين يشغلوهنا هم 
موظفون ديال وزارة الرتبية الوطنية، وأدوا هلا خدمات جليلة 

ن نعرتف هلم هبذا اجلميل وأن ال نقوم أجدا، وبالتايل البد 
عوض التعمق  يف األسباب  هكذا بدون حلول بالتشهري هبم

 .اليت جعلتهم يستمرون يف استغالل هذه املنازل
، أنه باستثناء بعض املسؤولني الذين المالحظة الثالثة 

وردت أمساؤهم يف الالئحة، فإن أغلب هؤالء هم من الفئات 
الفقرية، فئات معوزة مل تتمكن خالل مشوارها الوظيفي أن 

فراغ دياهلا بأي شكل من حتصل على سكن خاص، وبالتايل اإل
األشكال رمبا غيحل املشكل ولكن غيأدي ملشاكل أخرى، وال 
أريدكم السيد الوزير أن تسامهوا يف إحداث هذه املشاكل اللي 

  .غتكون عندها آثار اجتماعية كبرية جدا
ولذلك، هناك حلول متعددة السيد الوزير وإلجياد 

       حلوار، وملاذاحلول ملثل هذه املشاكل قد يكون من بينها ا
  .ال مساعدة الفئات الفقرية على إجياد سكن خاص هبا

يف األخري، أود أن أثري انتباه السيد الوزير أنه البد من 
     التخلي عن املقاربة التقليدية لتدبري املساكن الوظيفية ألن 

 ...ال يعقل اليوم أن تستمر الوزارة يف امتالك
 

 :السيد رئيس الجلسة
لسيد النائب احملرتم انتهى الوقت، الكلمة لكم شكرا ا

 .السيد الوزير احملرتم للرد على التعقيب
 :السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية

السيد النائب احملرتم واألستاذ العزيز والزميل غري ما  
كنعرفوا عالش كنتكلموا وإما بغينا نديروا غري السياسة، هادي 

وناظر ومقتصد، مشاو التقاعد وبقاو دار ملدير وحارس عام 
حمتلينها واملدير واملقتصد والناظر واحلارس العام كالسني بال دار 
وخصهم خيدموا يف ديك املدرسة، واش دابا هذا سكن 
اجتماعي، هذا سكن وظيفي، هذا حبال كنتذكر واحد املناقشة 

احلراس ... على هادوك احلراس،  79وال  .7وقعات هنا يف 
تيقوليك ميحيدش من متا ألنه هداك سكن،     train  ديال

 barriére laوهاداك راه سكن مت باش كيهز هاديك 
، هذا مدير مدرسة، هذا راه ما مها فيالت ما مها   trainديال

حيزنون، هادوا ساكنني يف سكن وظيفي، كاينني ناس ساكنني 
يف سكن وظيفي عندهم امتيازات ماعندي ماندير أنا، غادي 

م بالقانون باحملكمة، وأنا أعطيت امللف لوزير العدل، أوال خنرجه
درت املسطرة ألنه عجيب هاد الشيء توضع علي ملي دخلت 

سؤال على خوي  37يناير، توضع علي  1للحكومة يف 
السكن الوظيفي، حيث جيت درت واحد احلركة صغرية، 
ناضت ضجة، عالش خترج هاد الناس؟ هاد الناس داعيينهم، 

س دايرين هلم اإلنذار، واحد السيد مهم يف البالد كتبت هاد النا
ديال الرسائل عيطت ليه يف التليفون، وقلت لو شوف  1ليه 

أفالن هاد الشيء غيتفضح شي هنار بيين وبينك، راه غتفركع 
 .ليك يف يديك، راه تفركعات ليه يف يدو

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى حسن 

  .مهتكممسا
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من النظام الداخلي، نرفع  29وطبقا ملقتضيات املادة 
 . دقائق ألداء صالة العصر، رفعت اجللسة 32اجللسة ملدة 

 : السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل القطاع املوايل وهو قطاع االقتصاد واملالية 
بسؤال عن وضعية املقاوالت املتوسطة والصغرى على ضوء 

مستحقاهتا للسيدات والسادة النواب التأخري الذي طال أداء  
 .احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري، غري موجود لغايته

ننتقل للسؤال املوايل وهو حول اعتماد املقاربة اجملالية 
املندجمة يف برجمة امليزانية العامة للسيدات والسادة النواب 

نواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة ال
مشكورا، أحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، صاحب 

 .السؤال غري موجود
ننتقل للسؤال املوايل حول تفشي الرشوة يف الصفقات 
العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، فألحدهم الكلمة
 :النائب السيد عبد اهلل بنحمو

العدالة والتنمية سألقي سؤال حول املراقبة باسم فريق 
 ...اجملالية يف إعداد امليزانية، يعترب اعتماد احلكومة املقاربة جمالية

 :السيد رئيس الجلسة 
عفوا السيد النائب احملرتم، عن أي سؤال حتدثنا؟ عن 
السؤال األول حول اعتماد املقاربة اجملالية املندجمة يف برجمة 

 .امليزانية العامة
السادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
السؤال األول هلذا الفريق هو حول اعتماد املقاربة اجملالية املندجمة 
يف برجمة امليزانية العامة، فليتفضل أحد السادة النواب يف وضع 

 .السؤال
 :النائبة السيدة عزوها العراك
 شكرا لكم السيد الرئيس، 

  السادة الوزراء،
قي اعتماد احلكومة للمقاربة اجملالية يف برجمة امليزانية ل

العامة مبختلف جهات اململكة وخصوصا باملناطق النائية 
واملهمشة ترحيبا واسعا لدى السياسيني مبختلف جهات 
اململكة، وعليه نسائلكم السيد الوزير ماذا اختذمت من إجراءات 

عاة مبدأ املقاربة  يف برجمة ميزانييت التسيري واالستثمار مع مرا
 .اجملالية والعدالة االجتماعية وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة 
 .السيد الوزير الكلمة لكم للجواب تفضلوا

الوزير المنتدب لدى وزير  دريس األزمي اإلدريسيإلسيد ا
 : االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

 شكرا السيد الرئيس، 
  المحترمون،السيدات والسادة النواب 

 ،السيدة النائبة المحترمة
يف البداية أشكركم على تقدمي هذا السؤال حول املقاربة 
اجملالية، وبطبيعة احلال كما تعلمون املذكرة ديال إعداد مشروع 

، السيد رئيس احلكومة ركز على اجلانب 0231قانون املالية 
ديال تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية، وبالتايل برجمة 

كانت على أساس التصدي املالية ديال امليزانية   االعتمادات
للخصاص يف جمموعة من البنيات التحتية يف جمموعة من 
اجملاالت، فامليزانية بنيت على هاد األساس، بطبيعة احلال 
انطالقا من جمموعة من احلاجيات ديال البنيات واخلدمات 

الشق الثاين كذلك يف . العمومية امللحة، إذن هذا الشق األول
من اجملاالت املهمشة مت الرتكيز على إطار االهتمام مبجموعة 

املالية  االعتماداتالعامل القروي، سواء من حيث احلجم ديال 
املربجمة أو من حيث املقاربة اجلديدة ديال تدخل السلطات 
العمومية بطريقة تضمن االلتقائية واندماج الربامج العمومية 
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بطبيعة احلال بالنسبة للمستقبل، بالنسبة للمستقبل كاين 
 :جمموعة من اإلجراءات

كاين أساسا اإلرساء ديال اجلهوية املتقدمة والصناديق 
ديال اجلهوية املتقدمة، وال سيما الصندوق الذي يهتم بالتأهيل 

 ديال الرتاب، وكذلك الضمان ديال التوازن بني اجلهات؛
كاين كذلك التعميم ديال النظام التدبري املندمج 

مية واجلماعات احمللية، حبيث للنفقات ليشمل املؤسسات العمو 
أن هاد اجلانب اجملايل خيضع له خمتلف املتدخلني يف اجلانب 

 ديال النفقات العمومية؛
واملسالة األخرية واللي هي كذلك مهمة هي يف إطار 
اإلصالح ديال القانون التنظيمي لقانون املالية مت إعطاء 

امليزانية وختصيص حيز مهم للجهات، حبيث أن الربجمة ديال 
بطبيعة احلال ستكون يف إطار برامج مندجمة، ولكن كاين البعد 
اجلهوي يف الربجمة وكذلك البعد اجلهوي يف التنزيه، وبالتايل 
بالنسبة للمستقبل هناك يعين إسرتاجتية مندجمة، سواء فيما يتعلق 
بالتنزيل ديال اجلهوية املتقدمة أو فيما يتعلق باإلصالح ديال 

بعني االعتبار اجلانب  ذنظيمي لقانون املالية لكي يأخالقانون الت
ديال التقليص ديال الفوارق اجملالية وال سيام فيما يتعلق بالبنيات 

 .التحتية واخلدمات العمومية، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم يف إطار التعقيب
 : النائب السيد عبد اهلل آيت شعيب

لسيد الوزير، ما تفضلتم به يؤكد عزم احلكومة شكرا ا
على املضي قدما يف اعتماد املقارنة اجملالية يف برجمة امليزانية العامة 
للدولة، لكن السيد الوزير هذا ال يكفي أمام تراكمات الفوارق 
اجمللية، ولتوضيح ذلك أسوق على سبيل املثال ال احلصر بعض 

من السفوح اجلنوبية جلبال املؤشرات اليت هتم جنوب اململكة 
 يف املائة من 22األطلس إىل الكويرة، هذا اجملال اللي يشكل 

يف املائة من الساكنة ديال  30أكثر  30 الرتاب الوطين ويأوي
 . املغاربة
ما أنفقته الدولة يف البنيات التحتية وغريها ال تتعدى  -1
 ؛يف املائة من جمموع نفقات الدولة يف هاد اإلطار 32قيمته 
كلم من السكك احلديدية، حصة 3922من أصل  -2

 ؛ 2هذا اجملال هو 
كلم من طرق السيارة، 3222من أصل أكثر من  -3

 يف املائة؛ 32حصة هذا اجملال تقل عن 
جامعة عندنا جامعة واحدة هي جامعة  30من أصل  -4

 ابن زهر؛
 . 2عدد املراكز االستشفائية اجلامعية يف هذه املنطقة  -5

 :نقرتح عليكم السيد الوزير ما يليأمام هذه الوضعية 
حث مجيع القطاعات الوزارية باش تعطي األمهية : أوال -

هلذه املناطق يف إعداد امليزانية دياهلا ومراعاة البعد اجملايل يف 
 براجمها؛ 
 إحداث وكاالت التنمية اجلهوية يف هذه املناطق؛: ثانيا -
التعجيل باإلصالح العميق للقانون التنظيمي : ثالثا -

 للمالية يراعي البعد اجملايل؛ 
اختاذ إجراءات عملية من أجل تعبئة أفضل : رابعا -

 لإلمكانيات اجلبائية؛ 
 اإلصالح اجلذري للمالية احمللية؛ : خامسا -
فك العزلة على املناطق النائية، ألنه ال يعقل : سادسا -

ويكون عندنا السكك احلديدية والطرق " الرتامواي"يكون عندنا 
وعندنا مناطق أخرى تعاين من العزلة وكذلك ضرورة السيارة، 

إخراج املشاريع الكربى املهيكلة هلذه املناطق، مثل النفق ديال 
، مثل السكك احلديدية من مراكش والعيون واجلنوب "تيشكا"

الشرقي، كذلك إحداث جامعة بورزازات وغريها من اإلجراءات 
 .االيت جيب أن ترد االعتبار هلذه املناطق، وشكر 
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 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير 

 .احملرتم يف إطار الرد
الوزير المنتدب لدى وزير  دريس األزمي اإلدريسيإلسيد ا 

 : االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
 شكرا السيد الرئيس،

مغاديش نعاود ما قلته فيما يتعلق باملبادئ العامة ديال 
التوزيع ديال االعتمادات املالية واالحرتام ديال التوازن بني 
اجملاالت وبني اجلهات، ولكن منني جبدتو جهة وادي الذهب 
لكويرة نعطي بعض األمثلة منعطيش املشاريع كلها اللي هي 

لة واللي كتبني بأنه متوجهة هلذه اجلهة، ولكن نعطي بعض األمث
 . كاين بعد يأخذ بعني االعتبار خمتلف اجملاالت

يف اجملال االجتماعي، هناك اجلانب ديال مواصلة بناء 
السكن االجتماعي بالنسبة لألقاليم اجلنوبية، كاين الصيانة 

كلم ديال الطرق القروية، كاين بناء مركز ديال القرب   2.واجناز 
ب، وبطبيعة احلال متابعة أشغال ديال ملعاجلة السرطان بواد الذه

 ...توسيع ميناء الداخلة
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، نرجع إىل السؤال 
املتعلق بوضعية املقاوالت املتوسطة والصغرى على ضوء التأخري 
الذي طال أداء من مستحقاهتا للسادة والسيدات النواب 

 .اد الدستوري، فليتفضل أحدهم مشكورااحملرتمني من فريق االحت
 : لود بركايوو النائب السيد م

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
تعرف املقاولة الصغرى واملتوسطة حاليا صعوبات مالية 
من جراء التأخري الناتج عن األداءات بالنسبة للصفقات 

تنجزها هذه املقاوالت لصاحل الدولة، مما أدى إىل العمومية اليت 
إفالس بعض املقاوالت وهناك من أدخل من أرباب هذه 
املقاوالت إىل السجن بسبب هذا التأخري الذي نتج عنه تسليم 
شيكات بدون رصيد للزبناء، ناهيك عن تشريد عدد من األسر 

وهنا فما هي اإلجراءات اليت ستتخذ. اليت تعمل هبذه املقاوالت
 .للتعجيل بأداء مستحقات هذه املقاوالت السيد الوزير؟ وشكرا

 :السيد ريس الجلسة 
 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا

الوزير المنتدب لدى وزير  دريس األزمي اإلدريسيإلسيد ا
 : االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

شكرا للسيد النائب احملرتم من الفريق الدستوري، غري 
بالنسبة هلاد التأخر نعطي األرقام وهي اللي تتكلم على نفسها، 
بطبيعة احلال احلكومة قامت بالالزم فيما يتعلق باألداءات اجتاه 
الشركات واملقاوالت وال سيما املقاوالت الصغرى واملتوسطة، إىل 

النسبة ديال االلتزام بالنفقات  0230حدود هناية شهر شتنرب 
 72مقابل  % 29، % 2.والنسبة ديال اإلصدارات  % 29
يف  % 1.مقابل  % 2.و 0233يف نفس الفرتة يف  %

 .32، نتكلم بالفلوس، االلتزامات بلغات 0233نفس الفرتة 
ديال املليار درهم، احلجم ديال اإلصدارات يف امليزانية العامة من  

ين اخلالص، اخلالص اللي مشا للشركات كنقول اإلصدارات يع
ديال نفقات التسيري بطبيعة  331.92مليار درهم، فيها  023

احلال هنا تنتكلم على األداءات كلها مبا فيها األجور ديال 
املوظفني، ولكن كان فيها جانب مهم اللي تيمشي للشركات، 

مليار درهم ديال نفقات االستثمار مقابل  9..0وفيها 
رقام هادي تتبني أنه السنة املاضية، وبالتايل هاد األ يف .1..0

ليس هناك أي تأخري، كانت مشاكل تصدينا هلا، نزيدك كذلك 
فيما يتعلق باألداء القضية ديال التسديد ديال الضريبة على 
القيمة املضافة، كان جمهود جبار تيهم املقاولة املغربية ككل، وال 
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إىل حدود هناية شتنرب سيما املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
مليون درهم، مقابل  300مليار و  0مت التسديد ديال  0230
     مليون درهم السنة املاضية أي بزيادة تفوق  0..مليار و

، إذن ما بني هاد التأخر اللي تنتكلموا عليه مكاينش % 12
يف التسديد ديال الضريبة على  % 12تأخر كاين زيادة ديال 

ستفادت من هذه التسديدات بالدرجة األوىل القيمة املضافة، وا
ألنه مها اللي تيعانيو من اإلشكالية ديال اخلزينة دياهلم املقاوالت 
    الصغرى واملتوسطة، هاد التسديدات مشات أساسا 

 %02.1مشات للمقاوالت الصغرى واملتوسطة و % 79.72
هي اللي مشات للمقاوالت الكربى، وبالتايل األرقام تدل على 

ه ليس هناك أي تأخري، بل بالعكس امليزانية يف التنفيذ دياهلا أن
 .ماشيا يف الطريق دياهلا العادي جدا، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد ملود بركايو
شكرا على هاد املعلومات ولكن السيد الوزير حنا 
متنشكوش يف النزاهة ديالكم ومتنشكوش يف العمل اجلدي 
      ديالكم، ولكن السيد الوزير راه احلقيقة دون ذلك، فعال 
ال ميكن أن ننكر دور املقاولة املتوسطة والصغرى يف التنمية 

ظام التشارك االقتصادية واالجتماعية ببالدنا، كذلك البد من ن
والتعاقد مع القطاع اخلاص وذلك من أجل خلق ثروة وطنية 
وبالتايل خلق مناصب شغل، ولكن هناك إصالحات إدارية 
جيب القيام هبا من أجل خلق توازن يف احلقوق والواجبات بني 
القطاع اخلاص والدولة، فاملساطر احلالية املتعلقة بالصفقات 

دارة، عقوبات يف التأخري يف العمومية كلها تصب يف مصلحة اإل
اإلجناز، عقوبات يف التأخري يف أداء الضرائب، عقوبات يف 
التأخري ال توازيها عقوبات يف التأخري يف األداء، ليس هناك بند 

 . يف القوانني يلزم اإلدارة باش ختلص املقاولة السيد الوزير

هناك فعال القانون اجلديد ديال الصفقات العمومية 
رسوم، كان السيد الوزير الفريق الدستوري طالبكم اللي هو م

باش يدوز كقانون ماشي كمرسوم، ألن فيه ما يتقال وباش 
يتدرس وباش اإلخوان السادة النواب احملرتمني يعطوا فيه الرأي 
دياهلم ألنه مهم جدا، إال أنه ميكن غادوزوه برسوم هذا تنظن 

 . لصاحل اإلدارةغينتج عليه سلبيات ليس لصاحل املقاولة وال حىت
إذن جيب حتديث وإصالح اإلدارة وتبسيط مساطرها 
وتطهريها من الغشاشني واملرتشني، ألن السيد الوزير اإلشكال 

أشهر  3اللي كايبقاو  des décomptes  اللي تيكون هو أن 
 على والو، جيب أن نرغم اإلدارة باش املقاولة إيال ما دارت

décomptes    تديرو اإلدارة، ألن كيبقى يدي فيه هادي    
، وتيبقى ...ما درتيش الفصيلة هادي ما درتيش النقطة هادي

السيد غادي طالع نازل هذا ال يعقل، كاين واحد الوقت إما 
ديالك ما درتيش تديرو ليك اإلدارة وداك  décomptes  تدير

ألن هاد الشي اللي فيه سوء التفاهم يبقى حىت املرحلة األخرية، 
الشي اللي كنقول السيد الوزير راه جمموعة من املقاولني هم اللي 

 ...جابوا لينا هاد الشكايات
 :السيد رئيس الجلسة

انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد 
 .الوزير، شكرا

ننتقل إىل السؤال املوايل وهو حول تفشي الرشوة يف 
والسادة النواب احملرتمني من فريق الصفقات العمومية للسيدات 

 .العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة
 :السيد عبد اهلل بنحموالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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السيد الوزير احملرتم أجنز جملس املنافسة مؤخرا دراسة مع 
من %  21أن جمموعة من املقاوالت خلصت نتائجها إىل 

املقاوالت اليت مشلتها الدراسة أقرت بأن الرشوة هي املتحكمة يف 
تفويت الصفقات العمومية، هاد الوضع يضرب يف الصميم 
تكافؤ الفرص بني املقاوالت للحصول على الصفقات العمومية، 

 .وأيضا يكرس الغش واملس باجلودة يف إجناز األعمال واألشغال
ير احملرتم ما هي اإلجراءات لذا، نسائلكم السيد الوز 

والتدابري اليت ستعتمدوهنا ملكافحة تفشي الرشوة يف هذا القطاع 
احلساس ولضمان احرتام شروط الشفافية واملنافسة الشريفة بني 
اجلميع يف احلصول على الصفقات العمومية، تفعيال ملكافحة 
الفساد أحد أهم املرتكزات األساسية اليت جاءت يف الربنامج 

 .كومي احل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
الوزير المنتدب لدى وزير  دريس األزمي اإلدريسيإلسيد ا

 : االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم من فريق العدالة والتنمية،
العمومية من طبيعة احلال القضية ديال الرشوة يف الصفقات 

تكلمت على الدراسة ديال جملس املنافسة هذا صحيح، لكن 
ننبه قبل ما نبني شنو مها العناصر اللي خدمات عليها احلكومة، 
نبغي ننبه بأن الرشوة فيها ثالثة ديال املشرتكني، الراشي واملرتشي 

 حنا من جهتنا نقوموا... والرائش، وبالتايل ما نركزوش غري على
بالواجب، ولكن ينبغي على اجلميع أن يقوم بالواجب كل من 
جهته، وعلى هاد األساس درنا نظام ديال التبليغ، وزارة التجهيز 
والنقل قامت بنظام ديال التبليغ على الرشوة، وبالتايل على 
االبتزازات اللي تتعرض هلا املقاوالت، ويف نفس الوقت اآلن 

ض للعموم للتعليق، وهذا من املشروع ديال هيئة النزاهة معرو 

أجل اإلغناء وفيه بطبيعة احلال الدعم ديال السلطات ديال 
التقريرية ديال اجمللس والسلطات التدخلية ديال اجمللس يف 
جانب حماربة الرشوة، حنا من جهتنا فيما يتعلق باملرسوم، 
املرسوم اآلن صحيح أنا على داك الشي ما عقبتش على األخ 

ستوري، ألن املرسوم جاهز فيه واحد اجملموعة من االحتاد الد
ديال اآلليات ديال حماربة الرشوة ألنه كاين احملاربة حىت من 

 .جانب ديال املساطر
التسهيل ديال الولوج إىل املعلومة فيما يتعلق 
بالصفقات العمومية، ولكن كذلك حىت يف التتبع ديال التنفيذ 

 وديال التنزيل ديال الصفقات العمومية؛
كذلك ختصيص بنود تتعلق مبحاربة الرشوة وبتنازع   

املصاحل وكمثال منها أنه األشخاص اللي مها معنيني من قريب 
أوبعيد بصفقة عمومية معينة معندمهش احلق حيضروا يف اللجنة 

 اليت تقوم على املنافسة يف الصفقات العمومية؛ 
املسألة األخرى إجراء بسيط واللي عرفوا اجلميع، وهو 
ما يعرف باملقدار يعين باحلجم التقديري ديال الصفقة اللي 

 confidentielشحال  هادي كان غري معلوم وبالتايل كان 
بأخرى، وبالتايل من بعد التقليص  ولكن كان معلوما بطرق أو

معلنا للجميع، ديال هاد السلطة التقديرية هاد املبلغ سيصبح 
بطبيعة احلال كاين اإلدخال والتكريس ديال استعمال تكنولوجيا 
املعلومات، نقلل شويا من التدخل البشري يف اجلانب ديال 
الصفقات العمومية، يعين التكنولوجيا ديال املعلومات ونزع 
الصفة املادية على الصفقات العمومية حىت العامل البشري 

إيال حىت اجلانب ديال تكنولوجيا يتقلص شيئا ما واهلل ما 
 .املعلومات دخلها  غبش

تطوير ديال اآلليات ديال املساءلة يف جمال الصفقات 
العمومية، حبيث نشر التدقيقات يف البوابة ديال الصفقات 
العمومية ستخضع الصفقات العمومية للتدقيقات والتدقيقات  
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البوابة كما كاين يف العهد ديال احلكومة السابقة،كان نظام 
االلكرتونية لإلعالن عن اجلانب ديال الصفقات اآلن حىت 

 .للعموم، وشكرا....التدقيقات ستخضع للنشر
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد السادة النواب للتعقيب
 :النائب السيد عبد الكريم النماوي

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير على هذه التوضيحات، احنا متفقني شكرا 
على أن القضية ديال الرشوة فيها عدة جهات، لذا احلكومة 
قامت بواحد الدور مشكورة، ولكن عليها أن تكثف اجلهود 

 أصبحت كما يتفق اجلميع أصبحت داءألن هذه املسألة 
 .  عضاال

السيد الوزير اللي ذ كرتيها اللي  المسألة األولى
صحيحة هي أن القضية ديال الرشوة خصها واحد اإلسرتاجتية 
شاملة، يعين تشارك فيها مجيع اإلدارات واهليئات والفعاليات 
ومكونات اجملتمع، واألساس فهاد الشي كلشي هو أن الدولة 
تضمن محاية األشخاص اليت كيسامهوا يف حماربة الرشوة ليس  

 ع مؤخرا؛ كما وق
مالئمة السياسة اجلنائية مع متطلبات  المسألة الثانية

مكافحة الفساد، هاد املسألة تقتضي حتصني طبعا اجلهاز 
ه  مكافحة الرشوة ومواجهة ر القضائي من الفساد وتعزيز دو 

 مظاهر اإلفالت من العقاب؛ 
تدعيم فعاليات وجناعة آلية املساءلة  المسألة الثالثة

مل على التفعيل األمثل ملهام هذه اآلليات والتنسيق واملراقبة بالع
بينها، خصوصا املفتشيات العامة للوزارات وخصوصا مفتشيه 

تعزيز دينامية احملاكم املالية واألهم يف هذا كله كذلك هو  ،املالية
كرتو السيد الوزير من مزاولة مهامها  ذ متكني اهليئة الوطنية اللي 

ت الالزمة للقيام مبهام التشخيص كما ينبغي وختويلها الصالحيا
 والتقييم وتسهيل آليات القرب من املواطنني؛ 

هو مواصلة النهوض باحلكامة والوقاية  المسألة الرابعة
من الفساد يف سبيل احلكامة ما يسمى باحلكامة العمومية، 

 ...وذلك باختاذ إجراءات تؤسس ملنظومة جديدة
 : السيد رئيس الجلسة

ب احملرتم، شكرا لكم، شكرا للسيد شكرا السيد النائ
ىل القطاع املوايل وهو إالوزير على حسن مسامهتكم وننتقل 

املتعلق بالتجهيز والنقل بسؤال أول هلذا القطاع حول التعاطي 
مع الظروف القاسية لسكان األطلس والريف واهلضاب الشرقية 

تفضل واجلنوبية للسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، فلي
 .أحد السادة النواب مشكورا 

 :النائب السيد المختار راشدي
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

السؤال ديالنا السيد الوزير يتعلق بالظروف القاسية اليت 
تعيشها ساكنة املناطق اجلبلية يف األطلس والريف الكبري ويف 

الشرقية واجلنوبية، هذه الظروف القاسية فيها اللي اهلضاب العليا 
مرتبط باخللل، هناك خلل بنيوي يتعلق بغياب التجهيزات 
األساسية على رأسها املاء والكهرباء واملسالك والصحة والتعليم، 
وهناك اللي مرتبط بإجراءات استعجالية يف مثل هاته الظروف 

والثلوج والصقيع، القاسية الظروف املمطرة اللي حتدث فيضانات 
وبالتايل كنسجلوا يف هاد احلاالت باخلصوص يف هاد املناطق 
غياب حطب التدفئة، غياب خمزون غدائي، غياب وحدات 
صحية متنقلة، خاصة فيما يتعلق بصحة األم والطفل واملسنني  
كتسد املدارس كتبلع املساكن وغياب آليات اللي كتعمل عليها 
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القرب وبالتايل كتخلق واحد مصاحل وزارتكم مكتكونش عند 
 .األزمة

وبالتايل نسائلكم السيد الوزير يف هذا االجتاه يف 
اجلانب املتعلق بالبنيوي ما هي اإلجراءات اللي قامت هبا 
احلكومة من أجل التنمية الشاملة كتعتمد على توحيد برامج 
قطاعية من أجل تنمية هذه املناطق وفكها من العزلة والتهميش 

 واالجتماعي،  االقتصادي
السؤال الثاين ما هي اإلجراءات االستعجالية ال قدر 
اهلل وكان ناقوس اخلطر يف هاد التساقطات إىل كانت حالة 
طوارئ اللي غادي تقوم هبا احلكومة باش تفك العزلة عن هذه 

 .املناطق، وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، 
نبغي نوضح أنه سؤال يهم  شكرا على هذا السؤال،

فعال الربنامج كله ديال احلكومة ألن العامل القروي هو جزء من 
الوطن وبالتايل يهم الفالحة والسكن والتجهيز والنقل والصحة 

لثقافة  الكل،  ولذلك احلكومة قررت على أن يكون هناك ا
برنامج موحد جلميع القطاعات يف العامل القروي واملناطق اجلبلية 
واملناطق الصعبة، هذا التوجه ديال احلكومة نشتغل عليه باش 
تكون منظومة متكاملة، كفاش غادي يكون هاد الشي آش من 

...institution ذه تفاصيل لكن آش من هيأة من طريقة؟ ه
القرار هناك عزم على أن احلكومة تشتغل بربنامج واحد يف هذه 
املناطق حىت يكون التدخل منسقا، حىت يكون هناك نوع من 
التكامل وأنا متفق ما ميكنش منشي نديرو التعليم ومانديروش 

الطريق وما نديروش النقل، ما ميكنش نديرو الصحة وما 
 .التوجه األول، هذا ...نديروش

احلكومة زادت من االعتمادات يف  :التوجه الثاني
مليون درهم للمناطق القروية  022كان   0233- 0232

مليار ونصف  0231مليار ديال الدرهم،  0230والصعبة، يف 
ديال الدرهم إضايف للربامج ديال القطاعات، بطبيعة احلال 

ذلك أضفنا اليه ما مت اعتماده يف جمال التنمية البشرية إىل غري 
من التدخالت اللي انتما عارفني منها التهيئة الرتابية اللي كتهم 

إقليم للي   00املناطق الصعبة واللي عندها مداخل صعبة 
كتشمل العشرات إن مل أقل املئات ديال الدواوير، مبعىن ملي  
كناخذوا هاد الشي كامل املاليري تستثمر، لذلك كان ضروري 

عجايل دأبنا ومشينا يف االجتاه أن يكون هناك تنسيق، ما هو است
ما كانت تقوم به احلكومة السابقة وأضفنا إليه اآلن إمكانيات 
     جديدة والتدخل عن قرب باش ميكنا إن شاء اهلل نتدخل 
ال قدر اهلل إذا كانت هناك أمور استعجالية، ونتمىن أن ننجح 
فيها، باإلضافة ونتكلم نيابة عن السيد وزير الصحة هناك عمل 
اآلن على مستوى وزارة الصحة باش يكون عندنا وسائل 
للتدخل استعجايل يف مثل هذه الطوارئ، ماشي فقط يف 
حوادث السري كما أشرت سابقا  بل يف كل يف األمور مبا فيها 
املناطق الصعبة اليت حتتاج إىل تدخل ديال وزارة الصحة، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .احملرتمالكلمة لكم السيد النائب 
 :النائب السيد المختار راشدي

شكرا السيد الوزير على هذا التوضيح، غري فيما يتعلق 
بأن هاذ التدابري اللي كتاخذها احلكومة من أجل تنمية العامل 
القروي، احنا كنعرفوا هاديك املبالغ اللي راه ترصدت لصندوق 

رة التنمية القروية، كنعرفوا صندوق التنمية القروية فيه وزا
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سكان وفيه وزارة الفالحة، هاد الصندوق لوحده الغالف اإل
املايل املرصود له ما قادرش ميشي ينمي العامل القروي يف املاء يف 
الكهرباء يف املسالك يف الصحة يف التعليم، حنا كنعرفوا هاديك 
املبالغ هزيلة وهزيلة جدا باحلاجيات اللي كتطلب يف هاد املناطق 

خرى، كنعطيك السيد الوزير أن غري املسألة وباقي املناطق األ
اللي هتم وزارة التجهيز واللي هي املسالك راه إىل بغينا نتكلموا 
على فك العزلة عن العامل القروي منشيو غري جلماعة قروية كل 

لو مسلك على أساس أن داك الدوار فيه  دوار خاصو ميشي
 ساكنة خص تكون عندو الكهرباء، خص يكون عندو املاء

وخص يكون عندو داك املسلك باش دوك الناس ميشيو وجييو 
يقضيو احلاجيات دياهلم باش ديك الوحدات  الصحية حىت هي 
تتنقل، ونعطي املعطيات اللي جات يف القانون املايل اللي حنن 
بصدد مناقشته، تتقولوا الكهرباء القروية وصلنا ملعدل متاع 

هاد املعدل ضعيف  أنا كنقول هاد املناطق اللي ذكرهتا %.9
جدا، كتقولوا فك العزلة فيما خيص برنامج الطرق الثاين كتقولوا 

، أنا أقول يف هاد املناطق هاد املعدل ضعيف % 73وصلتوا ل
 ...وضعيف جدا نتمناو من احلكومة باش هتتم هباد املناطق

 :السيد رئيس الجلسة
انتهى الوقت السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير 

 .د، تفضلواللر 
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

من خالل التعقيب ديال السيد النائب احملرتم حمتاجني 
فعال هلاد التنسيق وإىل املعلومة، الصندوق اللي تكلمت عليه 
ديال التنمية القروية إضافة إىل برامج الصحة وبرامج التعليم 

 اليها، مبعىن إوبرامج التجهيز وبرامج اإلسكان والربامج كل
ضفناه كنتكلموا على عشرات املاليري، ولذلك التنسيق أصبح 
ملحا وهاد الشيء كنشتاغلوا عليه باش ميكنا نعطيو صورة 

 .متكاملة للتدخل

عربت عليها وهاد التوجه ديال  المسألة الثانية
احلكومة، ستعطى العناية وبدينا وأعطينا للمشاريع انطالقات 
للمناطق اللي هي أقل من املعدل، وأعطيت واحد العداد ديال 
األقاليم اللي هي جبلية ويف ظروف صعبة، بطبيعة احلال هادي 
 هي التنمية العادلة اليت جيب أن توزع بني مجيع املغاربة، ومتفق

معك على أنه البد أن نذهب إىل اخلصاص وملي غنجي ألنه 
كاين أسئلة مرتابطة، نعتمد يف الربامج املقبلة على التفاوتات 
باش ميكنا نديروا هاد التوازن بني املناطق اليت مل يصلها حظها 
من التنمية ومن املشاريع اللي دارهتا الدولة واللي إن شاء اهلل 

 .غيوصلها يف املستقبل
 :يد رئيس الجلسة الس

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو عن وضعية 
الطرق واملسالك القروية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا ا السيد النائب
 :النائب السيد رحو الهيلع

 شكرا السيد الرئيس، 
لطرق السيد الوزير أوضاع العامل القروي خاصة من ا

واملسالك ،هاد األوضاع هادي هي يف الواقع مزرية، خاصة بعد 
هذه األمطار األخرية زاد شي بشي، يعين كلشي وال وحل 
باستثناء الطرق الرابطة بني اجلماعات السيد الوزير هي اللي 
عندكم، وباستثناء بعض املسالك تتقوم هبا بعض اجلماعات 

ن غري هاد الشيء هذا بإمكانياهتا الذاتية وهي ضئيلة جدا، م
نقدر نقولوا بأن البادية هي الزالت يف عزلة شبه تامة هذا واقع، 
منني تتجي لواحد املواطن بغا ميشي لواحد الدوار لدوار 
معندوش منني يدوز، وباخلصوص منني تتكون الشتاء، اللي بغا 
ميشي كذلك من الدوار ملركز اجلماعة وفيه السوق األسبوعي 

شي لو معندوش منني ميشي، هاد الشيء وضروري خاصو مي
هذا حىت هو كذلك واقع معندنا منني منشيو عليه، حاجة أخرى 
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وهي عندكم واحد العداد ديال اإلتفاقيات برمتو ما بني مع 
الوزارة ديالكم ومع واحد العداد ديال اجلماعات واجملالس 
اإلقليمية واجلهات مفعلتوهاش عالش؟ وخا على األقل غري تزيد 

 حاجة بعدا غري تنقص شوية من هاد األزمة هادي، شي
السيد الوزير يف هاد الوضع هذا غري سؤال عادي 
وجواب عادي راه دايرينو، ولكن راه املواطنني كذلك تيسمعو 
لنا، بغيتك تعطينا شي حل هلاد البادية اللي يف املغرب باش 

 .متبقاش معزولة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .السيد الوزير للجواب، تفضلواالكلمة لكم 
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

طيب أنا حبال هاد السؤال كنت كنتمىن كانوا 
، عالش؟ ألنه كاين واحد االرتباط بيناهتم حىت يف مرتابطني

السؤال اللي جاي حول اإلعتماد ولكن مكاين باس، ولكن 
ميكن  أن تعمل بغيت مغنتكلمش على األرقام، أنا كنعتاقد ال 

احلكومة مكان اجلماعات احمللية خاص يكون بيناتنا صراحة، 
إىل بغينا نبشيو يف هذا التوجه أن احلكومة ووزارة التجهيز والنقل 

... تاخذ الطرق كلها كاملة مبا فيها املسالك الفالحية، مبا فيها 
معندنا مشكل هذا قرار سياسي واختيار وغنحددوا لو آشنو 

ات اللي خصها تكون املالية، لكن ما أنا مجاعة إال هي اإللتزام
باش نتكلف جبزء من  الطرق ديايل وباإلمكانيات ديايل إذا كان 
إشكال يعين يف التقسيم اجلماعي نعاودوا فيه النظر، إذا كان 
إشكال حول تنمية املوارد ديال اجلماعات نعاودوا فيها النظر، 

ن واضح ،كاين ولكن إذا كان هناك غري باش األمر يكو 
التزامات ديال احلكومة وكاين التزامات ديال اجلماعات احمللية، 
حنا يف إطار هاد االلتزامات كاين شراكات، شراكات اللي التزم 
اجلميع كان فيه التزام ديال الدولة من خالل احلكومة والتزام 
ديال اجلماعة فحنا مشينا فيها اإلخوان عارفني، ولكن كاين 

مليون باش ميكن يل  302لساعة كننتاظر مليار ومجاعات حلد ا
راه يعين املئات  302أنا نلتزم باالتفاقيات، مليار ديال الدرهم و

إن مل يكن اآلالف ديال الكيلومرتات اللي ميكن لينا منشيو 
ليها، فأنا تنقولك ما هو متفق عليه ولكن كان اجلميع التزم حنا 

ه امسحوا يل ميمكنش ماشيني فيه، وما مل يتفق معطوناشاي را
نقوم حمل واحد التزم بإمكانيات، لكن تيخصنا اآلن واحد 

 .النقاش حول العامل القروي
أنا كنظن وهذا اآلن هو اللي كنشتاغلوا فيه وهذا مجيع 
الشركاء آشنو هي املوارد اليت جيب أن تنمى يف العامل القروي؟ 

دياهلا املقالع الغابات دياهلا، األراضي الساللية دياهلا، املعادن 
دياهلا، آش من صناعة ميكن نديوها للعامل القروي، راه إيال 
ممشيناش يف واحد التنمية اللي عندها قيمة مضافة غنبقاو دائما 
عندنا مجاعات عندها خصاص، وأنا متافق أن الدولة خصها 
تعاون، ولكن البد اجلماعات يكون عندها واحد احلد أدىن 

هاد الشي مع العلم ماعطيتش  وحنا مستعدين نشتاغلو يف
  00مليار ديال الدرهم ل  0.0األرقام ديال التهيئة الرتابية  

إقليم اللي اآلن بدينا العملية ديال اإلجناز دياهلا، التنمية البشرية 
، ما تبقى من الربنامج الثاين يصل إىل املاليري  0231مليار يف 

 .ديال الدرهم يف انتظار إعداد الربنامج الثالث
لكن خليونا نكونوا اآلن وتنعتاقد البد أننا الناقشوا 
االختيارات اللي بغينا، إىل بغينا احلكومة حتل حمل اجلماعات 

، ولكن ملا ...حنا مستعدين، لكن عندو واحد الكلفة وعندو
جيي اإلخوان امسحوا يل نقوهلا ليكم، كيجيو تيقولك اجلماعات 

ع ديال اجلماعات، أن معندمهش جيب أن نعيد النظر يف التقطي
نعيد النظر يف النموذج ديال التنمية ديال واحد العداد ديال 
اجلماعات وحنا مستعدين تنعاونوا على هاد الشيء باعتبار 
احلكومة مسؤولة، ولكن أيضا باعتبار املنتخبني اللي تعطا ليهم 

يعين االستقالل يف التدبري ديال  l’autonomieواحد 
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ؤولني وحنا مستعدين نتعاونوا يف هاد اجلماعات حىت مها مس
 .اجملال

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغالي
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير يف احلقيقة أنا أتفاجأ ألنه كاين واحد 
ض الفرق ما بني الكالم ديالكم اللي هو وجيه واحلقيقة يف بع

األقاليم ويف بعض اجلهات، أقول على سبيل املثال إقليم مديونة 
أبرمت مجيع اجلماعات بدون استثناء  0233منذ يوليوز 

اتفاقيات شراكة مع وزارتكم وكتبات ليكم املديرية اجلهوية ديال 
التجهيز ديال الدار البيضاء من أجل تفعيل هادوك االتفاقيات 

د العامل القروي، وحلد اآلن دابا شراكة باش نفكوا العزلة على ها
سنة أكثر من سنة مازال متفعالتش هاد الربامج هادي ديال 
إتفاقيات شراكة، هاد اجلماعات هادي قبل متدير هاد 
االتفاقيات شراكة رصدات واحد األموال طائلة وحطاهتم يف 
الصناديق ودارهتم يف دورات وصوتوا عليها املنتخبني، وحلد اآلن 

التش، وكاينة كتابات ديال املديريات ديالكم تطلب مازال متفع
منكم من الوزارة باش تفعل، ها هي أمثلة ديال اجلماعات اللي  
كرتصد أموال ولكن متتنفذش وما زال تتسىن املوافقة ديالكم 
باش تفعل، يف الوقت اللي تنتكلموا على العقلنة والرتشيد يف 

لكن مازال التدبري العام، ها هي اإلمكانيات موجودة و 
 ،...متفعالتش

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
ال غري هو يف التعقيب مزيان يبداو خيربونا اإلخوان 
سابقا آش من إقليم غادي يذاكروا عليه، ألنه يصعب على 

ها باش حنا الوزير حيفظ األقاليم واجلماعات، غيبداو يديرو 
نوجدوا ونعرفوا ، ولكن كجواب عام اللي هو موجود ومرصود 
لو واألمور مقادة، البد أن ننجزه وإذا وقع خلل غادي 

 .نتحاسبوا مع اإلدارة إذا كان خلل، مكاين حىت مشكل
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا، ننتقل إىل السؤال املوايل وهو املتعلق باملعايري اليت 
 إجناز الربنامج الوطين الثالث للطرق القروية سيتم اعتمادها يف

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
 .فليتفضل أحدهم مشكورا

 :النائب السيد أحمد المتصدق
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 والمحترمين،السيدات والسادة النواب الكرام 
السيد الوزير، تقدم وزارتكم حاليا على وضع اللمسات 
األخرية للربنامج الوطين الثالث للطرق القروية، ومما ال خيفى 
عليكم أن هذا الربنامج له أمهية بالغة يف فك العزلة عن العامل 
القروي وتيسري ولوج الساكنة القروية لشبكات اخلدمات 

 .غريهااالجتماعية من صحة وتعليم و 
لذا، نسائلكم السيد الوزير ما هي املعايري اليت 
ستعتمدوهنا من أجل وضع هذا الربنامج وذلك إلرساء الشفافية 

 . وتكافؤ الفرص بني اجلهات واألقاليم؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

 السادة الوزراء،
بطبيعة . أشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال

احلال هو تكميلة ملا سبق، كنبغي نوضح بأنه بطبيعة احلال 
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       الربنامج الثاين هو قريب من االنتهاء منو، يعين نوفرو لو 
. ما تبقى من االعتمادات، والبد من أن منر إىل مرحلة ثانية

اآلن بغينا منشيو ، ألن 0212غادي يكون برنامج طموح إىل 
نشوفو املغرب كامل كما جاء على لسان مجيع ممثلي األمة على 
أنه البد أن ننظر اخلصاص اللي هو موجود على الصعيد 

اللي قمنا به بطبيعة احلال يف البداية هو أنه كلفنا فريق . الوطين
 :عمل اللي قام بواحد الدراسة على ثالثة ديال املراحل

جرد اخلصاص بناء على الربامج ، وهو المرحلة األولى
بناء . زال كتنجز واملطالب ديال الناس اللي تنجزات واللي ما

على خمططات التنمية اللي داروا اجلماعات الرتابية، ألن كل 
بناء أيضا على . مجاعة خاصة اللي داروا خمططات التنمية

     الدراسات اللي كتقوم هبا الوزارة وغتساليها يف هناية السنة 
. و بداية السنة املقبلة حول احلاجة إىل التنقل يف العامل القرويأ

خدينا كامل . مث بناء أيضا على خارطة الفقر اللي كاينة فاملغرب
 ؛هاد الشي ودرنا جرد أويل
. ، حاولنا أن نديرو خريطة اخلصاصالمرحلة الثانية

املرحلة وهو حتديد . كل أنواع الطرق واملسالك وديال القناطر
هاد األولويات، ميكن لنا نقول لكم اآلن كتقييم أويل ديال 

كلم يف املغرب، حنا غنعلنو   30222وصلنا إىل خصاص ديال 
ديال  .02على هاد الدراسة وغنمشيو نطرحوها على تقريبا 

القناطر ضرورية وإن كان القناطر األخرى اللي موجودة خصها 
ي أنا كنتكلم على ما هو خاص، يف حني هاد الش. إصالح

اللي كنتكلمو عليه حنتاج إليه، ما كنتكلمش على عملية الصيانة 
اللي حىت هي كلفة إضافية، ألن الطريق اللي درنا اليوم خصنا 

 .نديرو هلا الصيانة غدا، وبالتايل بكلفة إضافية
 03ميكن يل نقول لكم الكلفة األوىل، التقييم األويل  

، 1.0اللي صاحل مليار بطبيعة احلال  03مليار ديال الدرهم، 
د املليون ونصف ديال املغاربة اللي حمتاجني للمسالك  1يعين 

هاد الشي غادي نوجدوه غادي نعرضوه مع اجلميع، . الطرقية
غادي حنددوا األولويات إن شاء اهلل وسيكون برناجما طموحا مع 
     العلم أنا نبغي نقوهلا باإلضافة هلاد الشي البد نستمر يف 

Les voies express البد نستمروا فالطرق . الطرق السريعة
السيارة، البد نستمروا فالصيانة، هاد الشي كامل نعرضه أمام 
النواب ومنتخيب األمة ونقرر يف األولويات يف نوع من العدالة 

 .ونوع من املوضوعية ومستعدين إن شاء اهلل نتعاون فهاد اجملال
 :السيد رئيس الجلسة

 .احملرتم للتعقيب الكلمة لكم السيد النائب
 :النائب السيد أحمد أيتونة

 شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير على التوضيحات املهمة اليت وردت 

كما نثمن اجملهودات اليت تبذلوهنا واملبادرات . يف جوابكم
النوعية اللي اختذمتوها منذ توليكم املسؤولية على رأس هذا 

الربنامج الوطين الثالث بالعامل أما فيما خيص إعداد . القطاع
القروي ولتحقيق العدالة بني اجلهات واألقاليم وإرساء الشفافية 
وتكافؤ الفرص، نقرتح عليكم السيد الوزير العناية باألقاليم 
الفقرية واجلبلية اليت مل حتظ حبصة كافية يف الربامج السابقة 

زيالل وأخص بالذكر على سبيل املثال إقليم شفشاون، وزان، أ
وباقي األقاليم املماثلة األخرى ذات الطابع القروي ووعورة 

  .التضاريس
وفيما يتعلق باملعايري املعتمدة يف إطار املقاربة التشاركية، 
نطلب منكم أال تعتمد الوزارة فقط على مقرتحات املصاحل 
التقنية وأن تأخذ بعني االعتبار طلبات وملتمسات السيدات 

ذلك املنتخبني بصفة عامة نظرا ملعرفتهم والسادة النواب، وك
الدقيقة مبناطقهم ومعانات الساكنة اليت ميثلوهنا يف الولوج إىل 

 .اخلدمات األساسية من صحة وتعليم وخدمات أخرى
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السيد الوزير إلجناح هاد الربنامج، جيب توفري املوارد 
 البشرية الكافية نظرا ألمهيته والكفأة لتتبع وإجناز بطريقة جيدة

يطبعها اجلدية والنزاهة واملهنية، ومراقبة صرف املال العام وتوزيع 
هذه املوارد البشرية على املديريات القطاعية وأن ال تبقى فقط يف 

 .املديريات الوظيفية
وموازاة مع هاد الربنامج املهم، نقرتح عليكم كذلك 
الصيانة واحملافظة على الرصيد الطرقي احلايل، وخصوصا 

وهي شبه مقطوعة  33.31قليمية كطريق رقم الطرقات اإل
 0والطرق اجلهوية وبعض الطرق الوطنية كالطريق الوطنية رقم 

 ...اليت هي يف وضعية سيئة يف جل مقاطعها
 :السيد رئيس الجلسة 

 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

اد الشيء  ميكن فاتين ما زدتش وضحت بأن ه ...
كنديروه مع السلطات احمللية السادة العمال والسادة الوالة، 
وأيضا مع املنتخبني، سواء يف الزيارات أو حىت يف االستقبال يف 
املكتب وكنقولوا هلم أودي بكامل الصراحة ها اخلريطة قلنا 
األولويات، لكن مرة أخرى كم من مرة تيجيو عندي املنتخبني 

، غري تنذاكروا يف طريق la voie express  تيقولك حنا بغينا
سريع، فملي تنحددوا األولويات يف احلقيقة تيخصنا نبداو 
وتنظن يف إطار اجلهوية الدولة غتمشي يف إطار ما يسمى بعقد 
برنامج مع اجلهات اللي كنحددوا فيه األولويات باش هاديك 
الساعة مكيبقاش خاضع ال لالنتخابات وال لصراعات سياسية 

 ألغلبية مع املعارضة، ملا يتدار عقد برنامج حنا مستعدين وال
مرة أخرى ...يك الساعةنلتزم به وحنددوا فيه األولويات وهاد

مة جيب أن يوزع على األمة وفق معايري هذا مال لأل
 .ةــــــــموضوعي

 

 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال املوايل هو آين عن وضعية قنطرة السكة 

بني فاس وتازة للسيدات والسادة النواب  احلديدية الرابطة
 .احملرتمني من الفريق احلركي، فليتفضل أحدهم مشكورا

 :النائب السيد خليل الصديقي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير السؤال ديايل غادي يكون آين ومباشر 
اخلطرية املقلقة اليت تعرفها قنطرة السكة يعين حول الوضعية 

احلديدية املتواجدة جبماعة مطماطة يف اخلط السككي ما بني 
فاس تازة،  حبيث تثري ختوفات كبرية ومقلقة لدى املسافرين، 
وحرصا على سالمة املواطنني نسائلكم السيد الوزير هل هناك 

التجديد  إمكانية النظر أو إعادة النظر يف هاد القنطرة من حيث
 .أو التغيري واإلصالح، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة 
 . الكلمة لكم السيد الوزير للجواب

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
أشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على طرح هذا 
السؤال، وأنا ال أخفيكم أول ملف من امللفات األوىل اللي 

خوان ديال السكك احلديدية هي هاد القنطرة، ناقشتها مع اإل
ألن كيوصل ليها القطار كيشور، فعالش ألن جا يف واحد 
املقطع اللي هو رئيسي، فبطبيعة احلال ميكن يل نقول ليكم 
بغيت جواب رمسي واحلمد هلل اإلخوان املسؤولني عطاوين جواب 

طرة أهنم يطمئنون الرأي العام واألمة والشعب على أن هذه القن
ليس فيها أدىن حرج، لكن حتتاج إىل تقوية، خدينا مكتب ديال 
الدراسات هاد املكتب ديال الدراسات اعطانا التقوية اللي هي 

مليون  00ضرورية واللي أعطاتنا اآلن األعمال القائمة ديال 
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ديال الدرهم باش نقوي هاد القنطرة باش نكونوا مرتاحني، 
ا ختوفوا ألن توقف القطار فكان وقع واحد احلدث الناس كانو 

هاداك ممرتابطش بالقنطرة، فلذلك بناءا على اجلواب والدراسة 
التقنية اللي قامت هبا املصاحل، نطمئن الرأي العام أن هذه 
القنطرة صاحلة بناء على الدراسات وبناء على التقارير الواردة، 
واآلن كاين استثمار، لكن نبغي نقول االستثمار ما بني فاس 

دة لتحسني اجلودة يصل سيدي بغيت نقول فقط باش ووج
مليون ديال الدرهم، بغينا  922نديروا كهربة ديال هاد املقطع 

مليون ديال الدرهم، مبعىن بني فاس ووجدة  002حنسنوا اجلودة 
مليون ديال الدرهم باش حنسنو  122اإلستثمار اآلن مليار و 

للي هو مقطع اجلودة ديال السكك احلديدية يف هاد املقطع ا
 .رئيسي

 :السيد رئيس الجلسة 
  .شكرا، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد خليل الصديقي
شكرا السيد الوزير على تنوير الرأي العام وطمأنة 
املسافرين وقلتم بأنكم اآلن كتقومو بواحد اإلصالحات ونتمناو 

توا يف املدى البعيد، هاد اإلصالحات السيد الوزير تكونوا فكر 
ألن أوال املعطيات اللي متوفرة عندي أن هاد القنطرة شيدت يف 
الثمانينات، يعين هذه قنطرة جديدة وكرتبط الشرق بباقي 

ولكن ال يعقل السيد الوزير بأن . جهات املنطقة، قنطرة مهمة
يعين دراسات أولية تدارت . سنة 12قنطرة هبذا احلجم كتدوم 

سنة، هذا مشكل أول هنا خصنا نرجعو   12وياهلل دامت 
كذلك باش هنضرو على املسؤولية ونربطو املسؤولية باحملاسبة، 
ألن الناس اللي قاموا هباد الدراسات القدمية واش ما كانوش 

 . متوفرين على هاد املعلومات هدي
ثانيا السيد الوزير هاد املنطقة مهددة بالفيضانات 

ية وكاين اإلخوان اللي  حاليا، هادي جات على طريق رئيس

كيديرو القطار كيتجهو للشرق أهنا جات فواحد املنطقة اللي 
. مهددة بالفيضانات، خصوصا ملي كتكون تساقطات كثرية

كذلك موازية   2كاين مشكل آخر ديال الطريق الوطنية رقم 
هلاد القنطرة هادي، هذا مشكل كاين ألن ديك املنطقة كلها 

، كذلك السيد الوزير، هاد ... ديالفيها مشكل ديال الرتبة وال
اآلن حنا كنهضروا . احللول هاد الظرفية ما بقاتش كتسمح هبا

فحني هضرتوا أن  TGVعلى واحد القطار ديال فائق السرعة  
القطار كيوصل هاد املنطقة هادي وكيرتيث كيمشي حلد الساعة 

ديال الساعات السيد الوزير، هذا يعين  32مازال كيمشي ب 
اين مشكل يف القنطرة، حلد الساعة القطار كيوصل مت أنه ك

هاد الشي خيلق واحد . فالساعة 32ويرتيث  وكيمشي ب 
احلالة من الرعب السيد الوزير، خيلق واحد احلالة من الرعب 
للمواطنني وهاد الشي كنتو واعدتو السيد الوزير بواحد الزيارة 

وفو واش كاين للمدينة، شوفوا نديرو هاد الزيارة يف القطار وش
إذن خصنا نفكرو السيد الوزير قبل ما . املشكل وال ما كاينش

خصنا نفكرو فإصالح ديال خط  TGVنفكرو يف إصالح 
 .السكك يف املغرب كامل

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للرد، تفضلوا 

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
كنطلب من السادة النواب بطبيعة احلال هم أحرار ...

ألن حنا اجلهاز التنفيذي وهم اجلهاز الرقايب التشريعي يقولوا 
لكن كنطلب دائما ما نقارنوش . اللي بغاو ألهنم هم أحرار

نديروا منطقة صناعية عالش ما نصلحوش املنطقة الصناعية 
ندير   TGVنديرو . هذا ما كيلغي هذا. ديال واحد املدينة

ما كاينش تناقض، البالد ديالنا خصها . TGVالقنطرة قبل 
متشي يف البنيات التحتية الكبرية ألن هدي تنافسية البلد يف 
االقتصاد، واليوم كان عندنا اجتماع اللجنة مع اإلخوان ديال 
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LA CGEM البد نرفعو من . باش نشوفو تنافسية االقتصاد
ذا كنا ي كنرفعو التنافسية إال إالتنافسية ديال البلد ديالنا، مل

وعندنا    les autoroutes، عندنا  موجودين على البحر ديالنا
TGV ويف نفس الوقت نعاجلو هاد الشي، . وعندنا الطيارات

   اخلطوط التقليدية واملناطق د العامل القروي ومنشيو للناس اللي 
فما نديروش هاد . ما كيوصلهومش الطرق السيارة إىل غري ذلك

التعارض، بالعكس القدرة ديال احلكومة وديال تدبري الشأن 
العام هو خنلقوا نوع من التنسيق واالنسجام بني هاد املخططات  

أنا قلت لكم تطرح السؤال وأنا متفق . كاملة، وجني للقنطرة
وعندها واحد الدور   معكم ألنه ما ميكنش هدي قنطرة كبرية

فقلت لكم طمأنين املسؤولون على . كبري جدا بالنسبة للقطار
أهنا ما فيها حىت شي حرج وما فيها حىت مشكل، واليوم بغيت 
فعال نعلن ألن كل مرة طلبت منهم وداروا ندوة صحفية، طلبت 
منهم يديروا ندوة صحفية وداروا ندوة، وطمأنوا الرأي العام، 

الل الربملان أطمئن بناء على التقارير وعلى لكن اليوم ومن خ
       الدراسات التقنية اللي كيقول ما تقضاتش القنطرة باش 
ما نرجعوش هلاد القضية، إما إىل تقضات خصنا نتحاسبو،  
كيقول فعال خصها تقوية ألن ملي كتجي  املاء والشتا بزاف 

. اهلمبطبيعة احلال كيتقاسو األعمدة فالبد إذا من التثبيت دي
 .فإذا أنا متفق معك

أيضا مرة أخرى وإذا تطلب األمر نبين شي قنطرة اللي 
هي أغلى إىل هادي تقضات نديروها ألن هذا ضروري وهذا 

 .استثمار وليس فقط إنفاق هذا ضروري ملصلحة البالد ديالنا
 :السيد رئيس الجلسة

آخر سؤال فالقطاع هو آين عن . شكرا السيد الوزير
سيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق رخص النقل لل

االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب 
 . مشكورا

 :النائب السيد محمد أبو الفراج
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواني أخواتي النواب والنائبات،
النقل خاصة  كثر الكالم على هاد القضية ديال رخص

 .فني وصل هاد امللف السيد الوزير؟ شكرا. نقل املسافرين
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب
 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

السادة الوزراء نشكر السيد النائب احملرتم والفريق 
يسائلين مىت احملرتم، لكن السؤال ونبغي نوضح أن الفريق احملرتم 

يدخل النقل إىل عصر الشفافية والتنافسية باش نوضحوا 
 السؤال، باش نوضحو مزيان حيت مهم،

طيب بداية الشفافية هو نشر اللوائح باش يعرفوا املغاربة 
مع من يتعاملون، املغاربة خصهم يعرفوا مع من كيتعاملوا، 
شكون مول الكار، شكون مول البيسري، شكون مول 

كون مول الطاكسي، شكون مول مركز الفحص الشريكة، ش
التقين، مكنتعاملوش مع أشباح، هذا عصر جديد يف إطار 
دستور جديد، وبالتايل راه ديك الالئحة ديايل مع ديال السيد 
الوفا تيتشاهبوا، واللي جايا قريبا ديال املقالع تيتشاهبوا، هو 

ع من منطق جديد يف إطار الدستور اجلديد، املغاربة يعرفون م
 .يتعاملون

، املغاربة يريدون أن يدخل عصر ديال المسألة الثانية
التنافسية، ويف هذا اإلطار أعلننا مع السيد رئيس احلكومة طلب 

للمهنيني اللي  luxعروض فيما يتعلق خبطوط جديدة ديال 
سنوات باش ندخلوا للمهنية املهنيني، أيضا طلب  0عندهم 

ة اللي كيخرجوا ليها عروض ديال لباليس اللي هي صغري 
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الطوبيسات وكيخلقوا إشكاالت، مث غندخلوا وبدينا هاد احلوار 
وانتما عارفني منذ زمان، نوجدوا واحد اإلطار قانوين اللي  
كيؤطر هذا القطاع حىت تكون جودته عالية، املهنيني كريحبوا 
الفلوس واملواطن يركب يف حافالت ويف نقل يف املستوى، بطبيعة 

إلجتاه ديال التنسيق مع الشركاء ديالنا اللي مها املهنيني  احلال يف ا
كنتمناو يعاونونا الناس باش ينجحوا ماشي التلويح كل مرة بأن 
ما زال خاص، راه دميا غيبقى خاص، ولكن نبداو اإلصالح 

 .السيد النائب احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب
 :سيد محمد أبو الفراجالنائب ال

شكرا السيد الوزير، أوال السؤال اللي عندكم جاكم 
يف الشهر،  0يف الشهر وحنا اليوم كنتجاوبوا من هنار  0هنار 

شهر على قدوا بالضبط، السؤال كيبني النية ديالنا احلسنة يعين 
نية خاصة أننا كحرفيني، يعين اإلخوان احلرفيني مضرمهش احلال 

ائح ما تدار حىت شي تعليق، متجاوب حىت شي ملي  نشريت للو 
واحد، عالش؟ ألن مها معلقني باليكهم يف اللور يف الكار  
كتلقى لستيام، أو تتلقى قدور بن اجلياليل أو، يعين هادي  حنا 
أول من تنشر مها الناس الناشرين وقلبوا على اللي مناشرينش 

 .واللي ممعروفينش، حنا راه معروفني
اد القضية ديال الكريان، اتفقتوا معانا أما بالنسبة هل

السيد الوزير على أنه غادي تدار دراسة وغادي تتشاوروا معانا، 
تتشاوروا مع احلرفيني على أساس أن ملي تدار الدراسة تكون 
دراسة ميدانية ومن طرف مغاربة اللي كيعرفوا آش واقع يف النقل، 

؟ أوال وهاد القطاع السيد الوزير راه ماشي ساهل، عالش
الشرحية اللي كتقات منو النوعية ديال البشر اللي كريكب يف هاد 
الكريان، خاصة الكريان ديال األسواق واملينيات الصغار، الفئة 
شكون اللي كيمشي للمحطة الطرقية يركب فيها، واش الطبقة 

املتوسطة والبورجوازية؟ ال، كيمشي ليها الضعيف كيمش ليها 
، كيمشي ليها واحد الشباب يعين السعاي كاع كنسعاو اهلل

ديك الشرحية اللي خصها اإلعانة وخصها مسائل اجتماعية، 
وبالتايل هادوا راه جنود اخلفاء مكيتكلموش السيد الوزير، ولكن 
حنا بالنسبة لينا اآلن دفرت التحمالت مرحبا به، ولكن شريطة 

ط إشراك احلرفيني وإشراك املغاربة، أنا كنقول هاد امللف بالضب
خاصو املغاربة واحلرايفية، يعين ناس اللي درسوا وداروا دراسات 
خاصة يف ميدان النقل يف املغرب ألن حنا ماغنديروش حبال 
النقل يف إسبانيا وال شي دولة أخرى، حنا عندنا طرقاتنا راه 

راه معروفني، واحد العداد  les autoroutes معروفة، عندنا 
 .ديال احلوائج مكاينش عالش غنبقاو نذاكروا فيها

نرتيثوا آش كيملي علينا، كيملي علينا حىت الظرفية  ثانيا
االقتصادية اآلن العاملية وال الظرفية االقتصادية ديال البالد  
كتملي علينا نرتيثوا ال زربة على صالح، السيد الوزير حنا 

اهلل رباح كنرحبوا، اهلل جيازيك خبري حنا راه  رحبنا، قلنا جاب
الرتيث راه نعمة من نعم اهلل، راه حنا مع اإلصالح ضد 
املفسدين، راه اإلحصائيات اللي أعطيتو أ السيد الوزير حىت 

 70الناس اللي كيديروا شحال راه قلتو شحال، األغلبية تقريبا 
غري ناس كاريني إذن هاد الناس هادوا راه  % 2.حىت ل 

حرايفية، ويغامرون يف احلرفة ألهنا حرفة يف واحد الوقت كانوا  
احلاجة اللي ترتمش والر تتدور راه خمصكش )كيقولونا جدودنا 

 (.تكسبها، ولكن حنا كاسبنها
 :السيد رئيس الجلسة

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

 : التجهيز والنقل السيد عزيز الرباح وزير
درنا اللوائح قالوا لنا مالك تعطلتو؟ درنا طلب عروض، 
خصنا نرتيثو، اهلل جيازيك خبري، الدراسة قائمة وأنت راك عارف 
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ديال االجتماعات يف الوزارة،  3وال  1بأهنا قائمة، ودرنا 
مسيتو فاليونس مغريب تيدير   cabinet d’étudesوخذينا

           الدراسة معكم، ثانيا قلنا هاذ الناس اللي عندهم دبا 
سنني باش  1ما غنقيصومهش رغم االنتقادات قلنا غنعطيوهم 

نعاجلو معهم الوضعية مابني الكاري واملكرتي كاين أكثر من 
        هاذ الشي؟ ولكن اخلطوط اجلديدة اللي طالبني املغاربة 

ا ميكنش نديروها بالطريقة القدمية توافقنا نديروها بالطريقة ديال م
طلب عروض، كاين أكثر من هاذ الشي؟ وما عنديروش 

مشينا غنديروها يف اخلطوط اللي   saturésاخلطوط اللي هي 
       مازال فيها اخلصاص وما درناش اخلطوط العادية، درنا يف 

le confort  لثمن غيكون مضاعف بالصة اللي ا 10اللي فيه
باش تركب الطبقة املتوسطة باش نرجعو ثقافة الكار يف املغرب، 
فإذن احنا ماشيني بطريقة متدرجة وهنار اللي حصرنا اللوائح 
درنا مدارس تعليم السياقة، درنا النقل للعامل القروي، درنا 
السياحي، درنا املستخدمني، كل مرة تنجيبو واحد اللبنة باش 

نافسي وكن متأكد لن نتخلى عن املهنيني ألهنم مها نبنيو قطاع ت
ألف مباشر  30اللي تيخلقوا القيمة املضافة وتيوظفونا اآلن 

واآلالف غري مباشر، فاحنا ما ميكن نكونو إال يف مصلحتكم 
 .ولكن مرة أخرى ال بد للقطاع أن يكون تنافسيا، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم وننتقل إىل 

الوزارة  إسرتاتيجيةالقطاع املوايل وهو قطاع الصحة، بسؤال حول 
للحد من نسبة وفيات األمهات الواضعات للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري، فليتفضل أحد 

 .السادة النواب لطرح السؤال
 :النائب السيد محمد زردالي

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
سؤالنا ديال فريق االحتاد الدستوري حول الصحة 
اإلجنابية نسائلكم السيد الوزير املواظب ما الذي جاءت به 
الوزارة من جديد ونسطرو على هاذ من جديد وبعد تقريبا مرور 
سنة لتقليص عدد وفيات األمهات الواضعات من غري اللي 

 .جات به الوزارة السابقة ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة البرلمانيات المحترمات والمحترمون،
أوال احلكومة والوزارة أعلنت على واحد املخطط ديال 
تسريع وترية التقليص من عدد وفيات األمهات الواضعات 

 :هم جدا لسببنيطفال، هاذ املخطط مواأل
هو التزام املغرب بتحقيق أهداف : السبب األول 

األلفية للتنيمة، أشنو مها أهداف التنمية اللي تتخصنا يف 
الصحة؟ هو اهلدف الرابع واهلدف اخلامس، األهداف ديال 
التنمية يف الصحة كتقول أن اهلدف الرابع تقليص عدد وفيات 

د السنوات، خصنا نشوفو الرقم اللي عندنا  0األطفال أقل من 
، فيما 0230، ونقلصوه بالثلثني يف 3992وفيات يف ديال ال

خيص اهلدف اخلامس هو املوضوع ديال اليوم، تقليص عدد 
، 3992وفيات األمهات الواضعات، الرقم اللي كان عندنا يف 

، فأشنو هو الرقم 0230ديال األرباع يف  1خصنا نقلصوه ب 
 ، كان عندنا يف3992اللي كان عندنا يف وفيات األمهات يف 

    وفاة لكل مائة ألف والدة حية، إيال غنقلصو  110املغرب 
         1د األرباع باش حنققو هاذ اهلدف اخلامس ب  1ب 
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وفاة لكل مائة  1.د األرباع، خصنا نقلصوه ونوصلواألقل وال 
 ؛حية، ما غاديش ندوي على األطفال ألف والدة

عالش هاذ السؤال يف ظرفية مهمة، ألن   السبب الثاني
، 0232كاين التزام حكومي باش حتقق أهداف مرقمة يف أفق 

وتقليص  02هو تقليص عدد وفيات األمهات إىل أقل من 
، دبا نرجع لأللفية هاذ 02عدد وفيات األطفال إىل أقل من 

، فكاين هنا 1.اللي قلنا غنقلصوه إىل  3992الرقم ديال 
دازت تدابري آش درنا من جديد فهاذ احلكومة؟ احلكومة اللي 

مشكورة قامت مبجهود جبار فهاذ امليدان ألنه كتعرف دبا 
حنا آش  وفاة لكل مائة ألف والدة حية، 330نقصنا وصلنا ل 

زدنا خصوصا جمانية الوالدة، حنا زدنا جمانية الوالدة وجمانية 
ثانيا كانت . املضاعفات على الوالدات اللي كان يؤدى عنها

اها كتدبري جديد ما بقاش  التحاليل املخربية يؤدى عنها، زدن
ثالثا إقرار احلراسة املقيمة بالنسبة ألطباء التوليد . كيتأدى عليها

باملستشفيات اإلقليمية اجلهوية وأنتم كتعرفو السيد النائب احملرتم 
أيام وغادي تكمل  1هاد الضجة اللي بدات هادي يومني وال 

لوج ديال ألن أعلننا وهادي كنتبعوه معكم مبمنوع منعا كليا الو 
أطباء القطاع العام وال األساتذة إىل القطاع اخلاص وهذا اللي 

تعميم آالت  . غادي ميكنا غادي تكون احلراسة فهاد الشي
متكنا باش . كشف احلمل على مستوى كل املراكز الصحية

باش نعمموهم مجيعا   les échographesنشريو آالت ديال 
نكشفوا على احلمل، على الصعيد الوطين للمراكز الصحية باش 

وكان إقرار استشارة طبية يف اليومني األولني من الوضع، غري  
كتولد املرأة يومني كيقلبوها قبل ما خيرجوها ال هي وال الولد، 

 . وأخريا باش نتكلفو باملناطق النائية، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد النائب للتعقيب
 

 :النائب السيد محمد زردالي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
زال ما حلظناش  بصراحة يعين بعد مرور تقريبا سنة ما

ديك اللمسة وديك البصمة ديال السيد الوزير والطبيب ورجل 
امليدان فيما خيص الصحة اإلجنابية، وكنشوفو فني مشات ديك 

 .الوعود االنتخابية وفني مشات وعود الربنامج احلكومي
حالة وفاة يف كل  330اللي كتقولو عندنا السيد الوزير 

والدة، كنعتاقد أنه خصنا نبسطو هاد املعادلة  322.222
مازال باقي يف  0231للمواطن باش يعرف بأنه راه تقريبا 

ديال  النسا  3و 1البوادي ويف القرى واملدن النائية أكثر من 
ت ميوتوا كل هنار ملي ميشيو يولدو، يعين مبعىن آخر كل شهر متو 

مرآة ملي متشي تولد، وهاد النسبة اللي راه  322لنا أكثر من 
راه ما كانت كاينة فكندا يف  0231حنا عليها تقريبا ف 

3902. 
السيد الوزير هنا وكنشوفو شنو دارت وإيال كانت 

ضحايا كل هنار راه  33أو  32حوادث السري لألسف ختلف 
ضحايا حىت الوضع حىت هو خيلف واحد العدد كبري ديال ال

ولألسف الوضع عملية اللي طبيعية ماشي مرض، خصنا كلنا 
 . حنتافلو بالسبوع وباملولود اجلديد

السيد الوزير نشوفو الوزارة حلد اآلن أشنو دارت؟  
ديال األطر الصحية واألخصائيني املوجودين  %72كنلقاو أنه 

فاملدن الكبرية، الدار البيضاء، الرباط، قنيطرة، كنلقاو الفحص 
اللي كيهضر عليها السيد الوزير موجودة  l’échographie ب

راه األطباء . فاملراكز الصحية ولكن فحال الديكور فحال الزواق
ما عندهومش التكوين والطبيب العام اللي عندو التكوين، عندو 

يوم، ما ميكناش نكذبو على املرأة احلامل  30التكوين ديال 
     شي مشكل وال  اليوم باش نكشفو واش عندها 30بواحد 
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فهاد الوقيتة اللي كنهضرو معاكم . ما عندهاش شي مشكل
 %02السيد الوزير خص تعرف بأنه املراكز الصحية أكثر من 

ديال النسا يعانون من مشكل فقر الدم، ولألسف ما كاينش 
 .الدواء ديال فقر الدم

من هذا املنرب السيد الوزير أنا أمحل املسؤولية للحكومة 
امرأة مغربية وال امرأة قاطنة فاملغرب تولد ومتوت، ألنه على كل 

اأمت السيد الوزير وعارفني وحاسني بكل واحد على أنه لو كان 
نوفرو الشروط لكل مرأة حامل متشي توضع ميكن لنا نتفادى 

 . ديال الوفيات ديال األمهات الواضعات %90أكثر من 
دوك السيد الوزير أنا كنعتقد من هذا املوقع حنيي 
 322املمرضات ودوك القابالت اللي فدور الوالدة اللي بعاد 

د الصباح  0كلم على الوالدات االستشفائية اللي مع   022وال 
كيقومو بالواجب دياهلم باش ينقدوا واحد املرأة من واحد 
النزيف حاد وال واحد الضغط الدموي وال اإلنعاش ديال داك 

 .املولود اجلديد، وشكرا
 :الجلسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، السؤال املوايل هو آين عن 
السويسرية لصناعة " سينوفارت"تداعيات التعاقد مع شركات 

األدوية ومدى تأثريها السليب على الشركات الوطنية العاملة يف 
اجملال للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .حملرتمالوطين لألحرار، تفضلوا السيد النائب ا
 :النائب السيد محمد التويمي بنجلون

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يف إطار السياسة الدوائية واعتماد صناعة األدوية   

كقطاع اقتصادي وطين مهم وحيوي، وقد أخذ حصته يف 
 كقطاع أساسي يف االقتصاد الوطين،  0231مشروع ميزانية 

وزارتكم السيد الوزير بإبرام عقدة مع شركة  مؤخرا قامت
سويسرية لصناعة األدوية، نود أن نعرف مالحمها ألن هناك 
تساؤالت كثرية وختوفات من طرف الشركات الوطنية وعماهلا، 
نسألكم السيد الوزير عن األسباب والدوافع اليت أدت باحلكومة 

 .من خالل وزارتكم للتعاقد مع هذه الشركة؟ شكرا
 :د رئيس الجلسة السي

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أود أن أوضح يف البداية ألن قليت عقدة أمرا هاما جدا   

وذلك لنرفع كل غموض أو لبس عن هذا امللف، إذ يتحدث 
الكثري وحتدثتم السيد النائب احملرتم عن تعاقد، يف حني األمر 
يتعلق فقط بتوقيع احلكومة، وزارة الصحة ملذكرة التفاهم مع 

ميع فهاد النوع من ، وكما تعلمون ويعلم اجل"سينوفارت"خمتربات 
املذكرات ال يرتتب عنها أي أثر أو التزام قانوين، حيث يتم فيها 
التعبري عن حسن النوايا والتعبري عن الرغبة املشرتكة يف العمل معا 

 .والعمل سويا
السيدات والسادة النواب احملرتمون، من أهداف املذكرة  

 :ثالثة أهداف
 غرب؛تشجيع االستثمار والشغل يف امل: أوال
حتسني الولوج لألدوية ألن هذا راه خمترب كبري : ثانيا

جدا أي أدوية معاجلة داء السرطان، االلتهاب الكبدي، 
األمراض النفسية والعقلية، الولوج إىل اللقاحات واملضادات 
احليوية، وهاد الشيء كلشي لفائدة هاد حسن النوايا اللي فئة 

 "راميد" م املساعدة الطبيةاملرضى املعوزين اللي تيستافدوا من نظا
وممتافقش مع السيد النائب احملرتم ألن الدواء يف مجيع السياسة  
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الصحية أرقام رمبا أنا تنحتارمهم ولكن انا ممتافقش معهم متاما 
 يف داك األرقام اللي قالوا؛

دعم التكوين ونقل التكنولوجيا اليت هتم : النقطة الثالثة
 . خاصة جمال البحث العلمي

جهة ثانية أود أن أشيد بأمهية وضرورة التعامل مع من 
املختربات األجنبية ملا له من دور رائد يف نقل التكنولوجيا 
الدوائية للمغرب، نريد أن نشجع التكامل وليس التضارب بني 

 .الشركات احمللية والدولية
ويف األخري أود أن أشري إىل أن هذه الشركة هي شركة 

املغريب، مرخص هلا من طرف األمانة ختضع ملقتضيات القانون 
العامة للحكومة مثلما هو معمول به بالنسبة للشركات الدوائية 
األخرى، كما أن هاد املخترب يعترب من ضمن املختربات الرائدة 
يف العامل واليت اختارت املغرب الدار البيضاء من أجل إقامة 

شركة مثلها مديريتها اجلهوية اخلاصة باملنطقة املغاربية، هذه ال
مثل أي شركة دوائية سواء كانت مغربية أو أجنبية هلا احلق حىت 
الشركات األخرى هلا احلق يف أن توقع مذكرة تفاهم مع وزارة 
الصحة باش الناس املعوزين ميكن يستافدوا هباد األدوية، ولدي 
القناعة الراسخة أن املنافسة الشريفة ضرورية لضمان توازن 

ال مبا يف ذلك اجملال الصحي، وبشكل وجودة وتطوير أي جم
خاص يف جمال تنمية القطاع الدوائي وستكون خري حمرك لتطوير 

 .أي نشاط لفائدة املستهلكني، شكرا السيد النائب احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم يف إطار التعقيب 
 .السيد النائب احملرتم

 :ي بنجلونالنائب السيد محمد التويم
شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، هو حقيقة  
كان لنا ختوف كبري ألنه مسعنا بأن هناك تعاقد، وأنتم تعلمون 
أن ملي كيكونوا بعض هاد الشركات ديال صناعة األدوية هي 

تدر أرباحا كبرية جدا، وكان ختوفنا أن تكون هناك بعض 
ايل حنن دائما الثغرات اليت ميكن استغالهلا يف هذا اإلطار، وبالت

حتت رهن اإلشارة ديالكم من الناحية ديال التشاور ألن 
املشاركة يف احلوار وكذلك إيال كانت شي عقدة البد أن يكون 
هناك تشاور قبلي ولكي ال يكون هناك واحد االنعكاسات 
سلبية بالنسبة للمال العام، وكذلك ننوه بالعمل الذي تقومون به 

اعة الدوائية كما جاء يف الربنامج ولكن من الناحية ديال الصن
مشروع قانون امليزانية، ال بد أن يكون هناك تقارب مع أرباب 
هذه الشركات للحوار، ألن مها شركات مواطنة وهلا القدرة على 
التفاهم والتشاور ألننا ال نريد أن نضحي بالعمال، ال نريد أن 

تايل نضحي هبذا االقتصاد الوطين وهو اقتصاد مهم جدا، وبال
نود منكم السيد الوزير أن تكونوا واقعيني يف التعامل معهم، 

 . وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، اآلن ننتقل إىل السؤال 
املوايل وهو آين حول إضراب طلبة معاهد املمرضني للسيدات 

مة والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فلكم الكل
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نور الدين البركاني
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير، مصادقة احلكومة على مرسوم قبول 
املمرضني املتخرجني من مدارس القطاع اخلاص الجتياز مباريات 

التابعة للقطاع العام، جعل الطلبة التشغيل باملؤسسات الصحية 
ديال معاهد املمرضني بالقطاع اخلاص يدخلوا فواحد العدد 
ديال اإلضرابات واالحتجاجات، لذا نسائلكم السيد الوزير 
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احملرتم ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها وزارتكم ملعاجلة هذا 
 .االحتقان؟ شكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 .ابتفضلوا السيد الوزير اجلو 

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أوال هاذ املرسوم باش نكون واضح ما عنديش الوقت 
ديال الدقايق ولكن بعض النقط بعجالة، هاذ املرسوم   1

طرف مؤسسة  كيسمح للحاصلني على الشهادة املسلمة من
التكوين املهين املعتمدة باش نكونوا واضحني ماشي اجلميع، هي 

للمشاركة فقط يف مباريات  92اللي معتمدة من بني  02
توظيف املمرضني ماشي الولوج للوظيفة العمومية كيفاش تيتقال 

فالتكوين يف هذه املؤسسات ... راه خذيناهم ووظفناهم، 
مؤسسة التكوين املهين ختضع لنفس  accréditéاملعتمدة 

املعايري التابعة يف مؤسسات القطاع العمومي، يعين هادوا 
سنني،  1تيدخلوا بالباك هادوك تيدخلو بالباك، هادو تيقراو 

هادو عندهم نفس املعايري البيداغوجية، نفس املعايري 
البيداغوجية نفس السوايع، التكافؤ يف السوايع، وأخري عندهم 

؟ ، فإذن أين هو املشكل...تشفيات، ة التطبيقية يف املساملمارس
وكاين واحد القانون اللي ماغاديشاي نرجع ليه، فوق هذا بال 
هاذ الشي ديال اإلضراب اللي قليت، فنحن يف وزارة الصحة 
ووزارة الشغل والتكوين املهين السيد زميلي حاضر معنا متفقون 

تشديد املراقبة على  ما تيقراوش .على تشديد مثال تتيقول لكم
مؤسسة التكوين املهين، وأكثر من ذلك مشينا بعيد، احنا يف 
إطار إعداد امتحان موحد يف سنة التخرج كاع، التخرج ديال 

troisième année  السنة الثالثة غيكون على الصعيد الوطين

،كثر من هذا عموما حنن مستعدون للتحاور حول كل ...
ت، حول كل االقرتاحات، واليوم األفكار، حول كل االنتقادا

صباحا  كنت مع التنسيقيات ديال هاذ الطلبة ديال معاهد ويف 
نقاش مفتوح يف حوار خليت معهم ملي جيت للربملان خليت 
باقي السيد مدير الديوان باش نلقاو شي حل يف إطار هاذ 
املرسوم وهاذ القانون اللي كاين بدون تشنج، زعما بعقالنية 

ليداتنا ال هادوك وال هادو أنا تنظن إيال كانت هادوك حبال و 
حسن النية راه غنلقاو احللول الالزمة هلذا املشكل، شكرا السيد 

 .النائب احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة 

الكلمة لكم السيد النائب احملرتم، السيدة النائبة 
 .تفضلي للتعقيب

 :النائبة السيدة صباح بوشام
 شكرا السيد الوزير،

 السيد الرئيس،شكرا 
نثمن السيد الوزير ما تقومون به من أجل حتسني 
العرض الصحي لتمكني مجيع املواطنني من ولوج اخلدمات 
الصحية، ومن املعلوم واللي كيعرف اجلميع أن املوارد البشرية هي 
املشكل الكبري فهاذ القطاع، واملغرب مع األسف من الدول 

رة واحنا كيما جابت اللي متأخرة واللي عندها مراتب متأخ
ديال  9..األرقام ديال منظمة الصحة العاملية أن املغرب عندو 

آالف مريض، وهذا يعين بالنسبة غري لدول  32املمرضني يف 
 . 10.9، تونس 39.0اجلوار قليل جدا، اجلزائر 

السيد الوزير، املشكل ديال املوارد البشرية كيخصو 
،  مشولية عرب إرساء سياسة يتحل بواحد املقاربة تشاركية ومشولية

صحية واضحة املعامل واألولويات باش نرصدو مكامن اخللل 
وحناولو نلقاو احللول املناسبة بصفة مندجمة من اجلانب التشريعي 

 .التنظيمي واالجتماعي
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السيد الوزير، هناك أيضا املقاربة التشاركية هاذ املقاربة 
التشاركية نعين هبا أنه يكون واحد احلوار قبلي مع الفئة 
املستهدفة اللي هي الطلبة، مع املهنيني ديال القطاع، مع 
فعاليات احلكومة، اخلرباء، اجملتمع املدين هاذو كلهم، كذلك 

فئة املستهدفة اللي  عرب إعطاء ضمانات تستجيب لطلب هاذ ال
كانقولكم من هنا وكنثمنو القرار اللي جيتو به أن االمتحانات 
تكون موحدة ونزيدو عليها حىت االمتحانات ما بني السنوات، 
          وكذلك تصحيح األوراق اللي تكون جمهولة االسم يعين 

à l’anonymat    ،هذه هي حىت هي من الضمانات
كون داخل أقسام املراكز االستشفائية التداريب تنقولوا بأهنا ت

بالنسبة للجميع وتعتمد من طرف هاذ الرؤساء، ثالث حاجة 
اإلحداث ديال اهليأة الوطنية، قانون املزاولة، النظام األساسي،  
املهم تفعيل الشراكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص عرب 

 .وضع بروتوكول يضمن احلق املهين
اللي هو وإجازة  LMDد نظام وآخر حاجة هي اعتما

ماسرت دكتوراه بالنسبة للتكوين املمرضني، وذلك انسجاما مع 
واحد املذكرة توصيات منظمة الصحة العاملية اللي كتقول اللي 

SIEF الولوج  تقول بأن عدمكاللي   هذه طويلة شي شوية
 ...للتكوين اجلامعي يف علوم التمريض

 :السيد رئيس الجلسة
النائبة احملرتمة، الكلمة لكم السيد الوزير شكرا السيدة 

 .للرد، تفضلوا
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

أنا بعجالة باش نقولك هاذ الشي اللي تتقول السيدة 
النائبة احنا متفقني عليه، دبا احنا تنقولو أشنو مها األولويات 
ديال هاذ الفئة اللي احنا معتزين هبم وشرفاء جلهم شرفاء نزهاء 
وتيخدمو، املشاكل حىت مها النقابات وحىت مها إيال شيت 

وال النظام األساسي الالفتات دياهلم أش تيطرحو، تيطرحو أ

للمرضني واملمرضات، النقطة الثانية اهليئة الوطنية للممرضات 
يعين نظام  système LMDواملمرضني، النقطة الثالثة هو 

اإلجازة، املاسرت الدكتوراه، هاذ الشي احنا تبنريناه أنا تنقول ليك 
السيدة النائبة سريي للمخطط التشريعي ديال احلكومة غتلقى  

ثة د القوانني أولويات ديال وزارة الصحة، وفني هو فيها ثال
اخللل ؟ احنا تنقولو أجيو وما نضيعوش الوقت أجيو خندمو 

وزارة  système LNDفهاذ الشي، احنا تنخرجو تنقولو 
؟ أجيو خندمو فيه، دبا كنضيعو التماطل، فني هاذ التماطل

كالم الوقت، احنا من األولويات ديالنا ماشي تنقولوها غري بال
راه كاين يف املخطط التشريعي ما جيتش أنا وبديت كنصطانع 

ديال القوانني  اللي عندها  1راه كاين ودرناه من األولويات 
 ...األولوية مها هاذ الثالثة، ومها اللي تيطالبو منا جييو خندمو

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير، وشكرا أيضا على حسن 

سة وننتقل إىل القطاع املوايل وهو قطاع مسامهتكم يف هذه اجلل
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة بسؤال واحد حول 
العجز اهليكلي للميزان التجاري للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد رضوان زيدي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة الوزراء،
 إخواني أخواتي النواب المحترمين،

نعلم مجيعا أمهية املبادالت اخلارجية يف النمو 
االقتصادي الوطين، واملغرب كباقي الدول عرف تأثر مباشر 
باألزمة العاملية، بطبيعة احلال ومن األسباب املباشرة دياهلا هي 

عنه عجز يف امليزان ضعف الطلب اخلارجي، األمر الذي جنم 
التجاري الذي وصل نسبا مقلقة، علما على أن ميزان األداءات 
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أصبح سالبا للمرة الرابعة على التوايل، وبالتايل نسائكلم السيد 
الوزير اليوم ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لوقف هذا 

 ؟االختالل وتقليص اهلوة احلاصلة يف التوازنات املالية الوطنية
 .شكراو 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم، تفضلوا

وزير الصناعة والتجارة  السيد عبد القادر اعمارة
 :ةوالتكنولوجيات الحديث

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب،
بطبيعة احلال هذا املوضوع ديال العجز أثري مرارا يف 

ويف جملس املستشارين، تنظن كاين واحد االتفاق جملس النواب 
على أن العجز يف بالدنا هو عجز هيكلي بطبيعة احلال ألنه يف 

مليار ديال الدرهم، يف سنة  33كنا تقريبا   0222سنة 
حوايل  0233مليار ديال الدرهم اآلن يف  372، .022

مليار ديال الدرهم، لكن أنا كما قلت سابقا فيما نستورد  3.0
بيعة احلال هناك املواد الطاقية واملواد ديال التجهيز هذه ليس بط

 .حوهلا خالف ألن اجملتمع ديالنا وبالدنا خصها تستوردها
على مستوى اإلجراءات، أنا أبغيت غري نقول أنه 
االسرتاتيجية اللي كاينة عند املغرب هاد اإلسرتاتيجية عندها 

لى مستوى دول كاينة يف االسرتاجتيات عي  لالنفس املفردات 
العامل، يعين على كل حال حنن لسنا بدعا يف ذلك، وأنا أبغيت 

روبية  كانت تعرف عجز و جل الدول األ 0222أنقول من سنة 
إيال استثنينا أملانيا، هاد املفردات أوال حتسني العرض التصديري 
وهذا هو املوضوع ديال اإلسرتاتيجيات القطاعية خارج 

ال ميكن أن نتحدث عن حتسني اإلسرتاتيجيات القطاعية 
 :العرض، ملي كنقولوا حتسني العرض هو

اإلنتاج مث بطبيعة احلال املالءمة ديال هاد اإلنتاج : أوال
 مع األسواق الدولية؛ 

تنويع األسواق، وأنتما تتعرفوا كنعتامدوا على : ثانيا
دية اللي هي لفرنسا واسبانيا بدأ اآلن واحد ياألسواق التقل

اجتاه نوع من التوازن مع أسواق أخرى سواء داخل التغيري يف 
 أرويا أو على مستوى إفريقيا وأسيا؛

هو االستفادة مما تتيحه اتفاقية التبادل  :المسألة الثالثة
احلر واليت مل تستفد منها حلد اآلن، خاصة السوق األمريكية 
اللي هي واحد السوق كبري سوق هائل، أنتما أمسعتم مؤخرا أن  

اع حول الشراكة اإلسرتاتيجية، عندنا اآلن يف األيام كاين اجتم
املقبلة غادي انديروا اجتماع لتقييم االتفاقية ديال التبادل احلر، 
وأنا ال أخفيكم الدخول إىل السوق األمريكية ليس سهال، لكن 
احلمد هلل  اآلن كاين واحد العدد ديال األمور كتدار يف 

فادة من هاد السوق،  األسابيع األخرية لكي نستطيع االست
مقاولة  70كذلك هناك رفع عدد املقاوالت املصدرة، عندنا 

مقاولة مصدرة جديدة، حنن نطمح يف سنة  .022سنة 
مقاولة كل سنة من خالل االفتحاص  302نوصلوا  ل  0230

 . عقود التنمية والتجميع، مث تدويل املعارض الوطنية 
ايج اللي ديال احلو  0على مستوى االسترياد، عندنا 

     import substitution  مهمني هو ما نسميه بالفرنسية
وبطبيعة احلال تدخل فيه  أو ميكن لنا نسميوه االسترياد البديل،

        واحد اخلانة ديال واحد العدد ديال املواد كنستوردها 
ودائما السادة النواب تيسولوا عليها، ميكن يوقع فيها 

substitution  la بدون أن نتعارض بطبيعة احلال مع
 . االتفاقيات الدولية

املسألة الثانية املهمة هو تدابري احلماية التجارية، خاصة 
اإلغراق والقضية ديال استرياد الدخل والقضية ديال إجراءات 
التعويضية، وأنتم تبعتم  هذه األيام  داك الشي اللي درناه مع 
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در يكون مثال يف واللي رمبا يق  contreplaqué الصني
فتحناه فيما خيص اللي  l’enquêteعدد من املواد احلديدية و

 PVC خارج مراسيم  ،بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية
 .تدابري احلماية التجارية، هناك شيء آخر، شكرا السيد الرئيس

 : السيد رئيس الجلسة
 .شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

  :السيد جمال مسعوديالنائب 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
كنشكرو السيد الوزير على التوضيحات اللي قدم، 
وبداية هننئكم على هذه الدينامية اجلديدة اللي طلقتم يف قطاع 
التجارة والصناعة والتكنولوجيا، ونقدر لكم اجملهودات املبذولة 

ملنظومة االقتصادية واملالية للرفع من قيمة هذا القطاع يف ا
والنقدية ببالدنا من خالل امليثاق الوطين لإلقالع الصناعي، 
ونلمس حقيقة اإلرادة السياسية للنهوض هبذا القطاع من خالل 
تنشيط االستثمار الصناعي، كل هذا بطبيعة احلال  كيتطلب منا  
كذلك أن نقف على بعض اإلشكاالت وبعض القضايا اليت 

 .مة وضرورية لتحقيق األهداف املتوخاةنعتربها مه
ويف هذا اإلطار بطبيعة احلال انطالقا من التقارير اليت   

كشفت هاد العجز وهاد اخللل يف التجارة، عجز هيكلي كما 
قلتم حاد يتفاقم مع مرور السن، ولكن وجب التنبيه إىل أن 
تقوم وزارتكم بتدخل حقيقي يف بعض األمور يف قضايا دقيقة 

يل املثال، دعم املقاوالت حقيقة للتخفيف من التكلفة على سب
ديال التصدير دياهلا واملصاحبة دياهلا يف جماالت معينة، ختص 

باش فعال marketing-international  leالتسويق الدويل 
ستوى املطلوب، ونطور اجملهودات دياهلا يف التواصل املتكون يف 

مع املقاوالت األجنبية وتشجيعها على االنفتاح على اللغات 
بفرنسا ألن  العاملية، ألن ال يعقل باش احنا نبقاو مرتبطني 

كنتكلمو غري الفرنسية، هناك اليابان، هناك الصني، هناك 
ية لتسيري العملية فهاد القضية ديال اللغة أساسية وضرور . أمريكا

التفاوضية ديال املقاولة وتأهيلها كذلك تكنولوجيا، ما يكونش 
 ....قوة تنافسية وعندها تكنولوجيا

تأهيلها لتصبح قادرة على استيعاب : النقطة الثانية
هناك قوانني مازال املقاوالت . القوانني املنظمة للتجارة الدولية

ل تيسري الولوج ديالنا ما مستوعباهاش بشكل مطلوب من أج
 .دياهلا هلاد األسواق

       مث القضية األخرى وهي تقوية اجملموعات ديال
les groupements   ديال املقاوالت باش حتقق عرض

اللي   les fusionsتصديري جذاب وقوي، وحنا كنشوفو 
كتدير املقاوالت األخرى مع مطالبتها بطبيعة احلال على الدأب 

على املستوى النوعي وعلى املستوى لتحسني املنتوج دياهلا 
 الكمي وكذلك على مستوى اجلودة اللي أصبح ضروري

مؤسساتيا كنطالبو السيد الوزير باش فعال حتدثون واحد 
التمثيليات يف السفارات اخلارجية ديالنا، متثيلية خارجية لتشجيع 

مث خلق واحد اآللية . املقاوالت على مستوى اإلشهار والتسويق
 ...األسواق اخلارجية باش تكون فرصةالستكشاف 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد . انتهى الوقت شكرا السيد النائب

الوزير على حسن مسامهتكم وننتقل إىل القطاع املوايل املتعلق 
بقطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة بسؤال واحد أيضا حول 

للسيدات ضعف الصبيب الكهربائي واالنقطاعات املتكررة 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم
 :السيد مصطفى تضومانتالنائب 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،
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 السادة  الوزراء،
 أخواتي إخواني النواب،

تعاين بعض املناطق ببالدنا من ضعف الصبيب 
ضافة إىل كثرة االنقطاعات الكهربائية املتكررة الكهربائي باإل

 .واليت ختلف خسائر مهمة
لذا، نسائلكم السيد الوزير عن مقاربتكم لتجاوز هذا 
املشكل والذي أصبح واقعا يوميا تعيشه باخلصوص املناطق 

 .شكرا. النائية كإقليم طاطا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم
 :فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئةالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب المحترم، 

صحيح هناك انقطاعات يف التيار الكهربائي، عادة 
تيكون ارتفاع مفاجئ على  ثالثة أسباب هلذه االنقطاعات،

ثانيا ميكن يكون رداءة أحوال الطقس أو أعمال ختريبية . الطلب
 . هادو مها بصفة عامة األسباب. تؤثر على سالمة الشبك اليت

مخسة  0233خبصوص إقليم طاطا، عرف سنة 
. جوج ديال االنقطاعات حلد اآلن 0230انقطاعات وسنة 

يف كل حالة كيتدخلوا فرق من املكتب الوطين للكهرباء واملاء 
 .الصاحل للشرب بسرعة للقيام بأعمال الصيانة الفورية

طاطا يعين تقرروا بعض اإلجراءات  وخبصوص إقليم
استعجالية منهم، تقوية مركز التحويل الرئيسي بطاطا هادو يف 

ثانيا جتديد . انطلقنا فهاد األعمال 0231وسنة  0230سنة 
. شبكة اجلهد املنخفض بتداكوست واجلماعات القروية اجملاورة

 00تقوية اخلط الكهربائي من فئة  0231ثالثا خالل سنة 
kilo volte لتزويد املنطقة. 

وأخريا من املرتقب إعادة تأهيل شبكة اجلهد املتوسط 
 .ملدينة طاطا مع استبدال مجيع األعمدة اخلشبية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب. شكرا

 :السيد النائب مصطفى تضومانت
شكرا السيد الوزير، مسعنا بإمعان للجواب ديالكم 
ولكن  السيد الوزير الواقع أن اإلقليم وبفضل جمهودات الوزارة 
املعنية السابقة بشراكة مع اجمللس اإلقليمي ديال طاطا وبعض 

، واآلن يف %2..9الشركاء وصلت تغطية اإلقليم كهربائيا إىل 
عهدكم هذا اإلجناز يف خطر السيد الوزير بسبب االنقطاعات 

أن هناك صفقة ألعمدة كهربائية ذلك . املتكررة وانعدام الصيانة
بقيت رهن الرفوف بالوزارة، باإلضافة إىل هذا فاخلط الكهربائي 
الرابط بني تيزنيت وطاطا بقي بدون تشغيل بسبب عدم توفري 
حمول كهربائي وهاد املشروع ماشي املكتب الوطين للكهرباء هو 

ديال االقرتاحات  0اللي داروا، واملهم السيد الوزير عندي 
 :تعجلة نتمىن أن تأخذوهم بعني االعتبارمس

حنن : تعميم نظام العدادات بالبطاقة، والثاين: األول
والذي تعدونه أنه مشروع  0231نناقش  مشروع قانون امليزانية 

تضامين وموجه إىل الطبقات الفقرية واملناطق النائية وحىت تثبتون 
       نتمناه، ملاذا مل يتم إدراج تعويضات  الذيهذا التضامن 

أو حتفيزات لساكنة اإلقليم على شدة وقساوة احلرارة املرتفعة  
 .كما هو معمول به مثال يف املناطق الباردة

يف األخري، السيد الوزير حنن مستعدون بصفتنا إبن 
إقليم طاطا ورئيس جملس إقليمي لطاطا ندخلوا يف إطار شراكة 

 00يف املائة إن شاء اهلل، حبيث بقي  322ليم إىل إليصال اإلق
والقضاء على مشكل ضعف الصبيب  123دوار من أصل 

 . واالنقطاعات، وشكرا السيد الوزير
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 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار الرد

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
شكرا السيد النائب، شكرا على االقرتاحات ديالكم، 
يعين تيمكن لنا جنتامعو ونشوفو كيفاش نطبقوها يف أرض 
الواقع، غري اللي بغيت نشري لو بسرعة وهو أنه كاين الطلب، 

 % 9يف هاد العشر سنوات و % 7يعين كاين ارتفاع يف الطلب
اء ديال كارتفاع الطلب على الكهرباء، وإيال خذينا عدد الزبن

املكتب الوطين للكهرباء على الصعيد الوطين، يف هاد اخلمس 
 3نسمة عائلة أو زبون إىل  022مليون و  1سنوات ارتفع من 

ألف وإيال خذينا الشبكة ذات اجلهد املتوسط،  022مليون و
ألف كلمرت يف هاد اخلمس  30مثال طول الشبكة ارتفع ب

اجلهد اللي تيقوم به سنني، وهذا تيعطيكم واحد املعايري على 
املكتب الوطين للكهرباء، وتقريبا من املرتقب االستثمار يف 

مليار درهم لإلجابة جبودة  32اخلمس سنوات املقبلة ديال 
 . لطلب املواطنني، وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى حسن 
ايل وهو قطاع مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل إىل القطاع املو 

الثقافة بسؤال واحد أيضا وهو عن وضعية الفنان املغريب 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 . تفضلوا السيد النائب احملرتم
 : النائب السيد محمد المهدي بنسعيد

 شكرا السيد الرئيس، 
 إخواني أخواتي البرلمانيات والبرلمانيين، 

الوزير، هناك تيار جديد ديال املوسيقيني اللي  السيد 
اللي عندهم  la nouvelle scène musicale كنسميوهم

واحد االعرتاف شعيب البعض منهم كيحضروا هلم أكثر من 

ألف مواطن ومواطنة يف السهرات املوسيقية دياهلم، ولكن  022
البعض منهم يعيش واحد الوضعية رديئة، سؤالنا اليوم السيد 
الوزير عن االسرتاتيجية ديال العمل ديالكم يف هاد الوضعية 

 . ديال املوسيقيني اجلدد؟ وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا
 : السيد محمد األمين الصبيحي وزير الثقافة

شكرا السيد النائب وشكرا لفريقكم على طرح هاد 
السؤال، كما تعلم السيد النائب احملرتم أن اجملتمع املغرب طيلة 

ارسني ديال عقود تعامل مع الفنانني ديالنا يف املغرب ماشي كمم
مهنة فنية تسمح هلم باش يعيشوا بكيفية كرمية عرب دخل قار 
وتتعطيهم  تغطية صحية واجتماعية، ولكن كمواهب  وطاقات 
اللي تتسمح لنا تفرحنا يف بعض األحيان ولكن ماشي كمهن، 
وهذا جعل بأن هاد القطاع الفين باملغرب بقي طيلة عقود غري 

وخاصة الرموز منهم والرواد  مقنن مما جعل عدد من الفنانني،
تيعيشوا اليوم واحد الوضعية اجتماعية صعبة، ولوال تدخل 
جاللة امللك يف كثري من األحيان لكانت هاد الوضعية كارثية،  

عاد  0221نتأسف السيد النائب لكون املغرب انتظر سنة 
باش  الدفعة األوىل لبطاقة الفنان  .022صدر قانون الفنان و 

د جاللة امللك للمجموعة األوىل ديال الفنانني، تعطات على ي
باش عاد كانت حماولة أوىل، خطوة أوىل  .022قلت انتظرنا 

لتقنني جمال اإلبداع والفن ببالدن، علما بأن عدد من املراسيم 
 .التطبيقية ديال قانون الفنان باقي ما توجدات

انطالقا من هذه الوضعية اشتغلت احلكومة يف هذا 
يفية جدية من خالل هنج خطة مبنية على ثالث املوضوع بك

 : مستويات
بعجالة هو العمل بشكل استعجايل  المستوى األول

لوضع آلية وطنية للرعاية االجتماعية للفنانني، والوزارة اآلن 
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وضعت الركائز األساسية ديال هذه املؤسسة وندق اليوم مصادر 
 التموين دياهلا؛ 

هم اجلانب هو أساسي هو تي المستوى الثاني
التشريعي من خالل إصدار  املراسيم التطبيقية ديال قانون 
الفنان، وكذا إصدار اإلطار التنظيمي لتأطري املقاوالت الفنية 
الصغرى أو التعاونيات الفنية واملواكبة دياهلا والدعم دياهلا 
وغتساهم هذه اآللية بإدخال اجملال الفين إىل مصف املهن 

مارسني دياهلا باش يستافدو من التغطية املنظمة اللي تسمح للم
الصحية الشاملة، من االخنراط يف أنظمة التقاعد، وأكثر من 
 هذا االشتغال على أساس عقد عمل تضمن هلم احلقوق دياهلم؛ 

أن هذه احلكومة حرصت باش توسع  المستوى الثالث
 30جمال الدعم للفنانني، دعم املسرح هذا العام وصل إىل 

مليون الدرهم،  3,0، دعم األغنية املغربية وصل مليون الدرهم
مليون الدرهم،  0دعم الفنون التشكيلية وصل هذه السنة ل 

هذا مكيتقارنش مع السنوات املاضية، هذا جمهود خاص قامت 
به احلكومة لدعم الفن يف بالدنا، إىل جانب دعم املهرجانات 

 .مليون ديال الدرهم ، شكرا 30اللي اليوم وصل إىل 
 :لسيد رئيس الجلسةا

شكرا السيد الوزير احملرتم، شكرا على حسن مسامهتكم 
، عفوا، عفوا، الكلمة للتعقيب ...ىل القطاع املوايلإوننتقل 

 . للسيد النائب احملرتم
 : النائب السيد محمد المهدي بنسعيد

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير لدي بعض املالحظات ملا تكلمتم عن 
الدعم املادي اللي كتعطيوا للفنانني، هناك إقصاء من األول يف 
هذا الدعم ألن يف امللف اللي تطلبون، كتطلبو  القطع املوسيقية 

بعض املوسيقيني  اجلدد معندمهش   les partitionsللمغنني 

فن جديد، مها   هويعين عندهم  مألهن les partitionsهاد 
 كيتم إقصاؤهم من األول من الدعم أوال؛ 

ثانيا السيد الرئيس قبل ما نفكروا باش نديروا قوانني 
 BMDA  التأليفاملكتب املغريب حلقوق جدد للفنانني، هناك 
كانت املواد اللي لاملكتب كان خدام هاذ اللي ما خدامش، لو  

من بعد  جيمعهم  هذا املكتب يدخلوا للفنانني وغيقدروا
السيد الوزير، باش يديروا    disqueيستعملوهم باش يصوبوا

مهن جديدة اللي ترتطب بالفن، ويف نفس الوقت السيد الوزير 
غنوسعو الوعاء الضرييب ديالنا حنايا، مغاديش نبقاو كاع ميكن 

هاد القانون املايل اللي زاد يف الضريبة للناس كيشدوا أكثر من  
ا الوعاء الضرييب ديالنا مغاديش نبقاو ألف درهم، لو وسعن 00

 .نوصلوا هلاد الشي
وهلذا السيد الوزير ما هو دور وزارتكم يف هاد املكتب  
BMDA  واش هناك تنسيق مع وزارة االتصال أوال يف هاد

 اجملال؛ 
ثانيا السيد الوزير القرصنة ما هي اسرتاتيجية العمل 
ديالكم يف هاد اجملال اللي كيعاين  منه الفنانني والفنانات؟ واش 
هناك إسرتاتيجية أو ال، كنعرفوا بأن اليوم كلشي كيمشي يتقضى 
من درب غلف السيد الوزير بالدار البيضاء، ودرب غلفات 

لدولة ألن مكايكونش آخرين يف مدن أخرى، هاد خسارة أوال ل
كيتخلصوا وخسارة للفنان والفنانة، قلتم  LES TAXES  مت 

لنا بغينا انديروا والفن يويل واحد املهنة حمرتمة وداك الشي ولكن 
إيالا حمربناش القرصنة مكنديروا والو يف احلقيقة السيد الوزير، 

 .شكرا
 السيد رئيس الجلسة 

شكر للسيد الوزير شكرا السيد النائب احملرتم، ونعيد ال
على حسن مسامهته وننتقل إىل القطاع املوايل وهو املتعلق 
بالشؤون اخلارجية والتعاون، نرحب بالسيد الوزير والسؤال هو 
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حول التعاطي مع زيارات مسؤويل بعض املنظمات احلقوقية 
للمغرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .ائبة احملرتمةاالشرتاكي، تفضلي السيدة الن
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

شهدت بالدنا تواتر زيارات جمموعة من الزيارات ذات 
الطابع احلقوقي وذات الطابع  املؤسسايت تابعها املغاربة باهتمام 
كما تابعتها الصحافة اخلارجية، نريد أن نعرف من السيد الوزير 

 .تقييمكم ورؤاكم هلذه الزيارات؟ وشكرا
 : رئيس الجلسة السيد

 . الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم، تفضلوا
السيد  سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية 

 :والتعاون
شكرا جزيال، شكرا على إتاحة هذه الفرصة، هذه 
مسألة ذات أمهية كبرية، وحنا كنعتابرو بأن مساح املغرب جملموعة 

حقوق اإلنسان بشكل من اجلهات األممية أو الدولية وملنظمات 
مفتوح لكي يقوموا بزيارات ويصدروا تقارير هو يعكس انتقال 
املغرب إىل مرحلة جديدة، مرحلة الثقة بالنفس والقطع مع 

 سممارسات سابقة يعين اإلرادة ديال القطع، إذن هذا كيعك
إرادة واضحة بغض النظر على أنه ميكن تبقى عندنا عدد من 

معاجلتها، واحنا تنقولوا بكل صراحة  املمارسات اليت حنتاج إىل
بأن املغرب قام جبهود جبارة، قام خبطوات كبرية وال يزال أمامه 
خطوات وجهود ليقوم هبا، احنا ما عندنا ما خنبيوا ما كنخافوش 
من روسنا وما وكنخافوش من األخطاء ديالنا، ميكن نقبل النقذ 

لس الوطين ميكن احنا نتاقذوا روسنا وأنتم رأيتم كيف أن اجمل
حلقوق اإلنسان أصدر تقرير فيه انتقادات بكل شفافية وجيب 
أن نقبل هذا النوع من املمارسة ألن هي اللي غادي تطور 

 .وضعية حقوق اإلنسان يف بالدنا

هذه اجلهات اليت زارت املغرب كثريا منها جهات 
حمايدة وكثري منها جهات موضوعية، لكن بعضها أيضا غري 

مقدمته هاد مؤسسة كنيدي اليت زارت املغرب أخريا حمايد ويف 
واليت أصدرت تقرير منحازا ويتضمن العديد من املغالطات على 
الرغم من إشادته بالتطورات الدستورية احلاصلة يف املغرب يف 
جمال حقوق اإلنسان، احنا بالنسبة هلاد امللف الذي يضع 

اإلنسان وهي برنامج هذه الزيارات ويتابعها هو مندوبية حقوق 
املتخصصة يف هذا، لكنها تنسق مع خمتلف اإلدارات احلكومية 
ويف مقدمتها وزارة الشؤون اخلارجية، واحنا يف وزارة الشؤون 
اخلارجية كنتابعوا هاد التقارير من البداية إىل النهاية باش نيدروا 
واحد اخلطة ملعاجلة ولتصحيح االختالالت أو املغالطات اليت 

يف هذه التقارير، عندنا تنسيق مع جمموعة من املراكز ترد أحيانا 
األمريكية نفسها، مع منظمات أمريكية حلقوق اإلنسان، وبعد 
زيارة مؤسسة روبريت كنيدي، زار املغرب منظمتان حقوقيتان 
أمريكيتان مهمتان وأصدرت تقارير وقد انتقدت هتان املنظمتان 

 .ما ورد يف التقرير مركز كينيدي املذكور
ع األسف الشديد اإلعالم كيسلط الضوء على بعض م

األمور، لكن ال يسلط ما يكفي من الضوء ومن التعريف بأمور 
أخرى، فلذلك احنا ما عندناش ختوف من هاد الزيارات وغادي 
نستمرو فيها، وباملناسبة عدد من الزيارات دعا املغرب إليها احنا 

يب األممي اخلاص اللي ديعنا هلا، وخصوصا املقرر اخلاص بالتعذ
بالتعذيب، املغرب هو الذي طالب بأن يأيت إىل املغرب، 
عالش؟ ألن احنا ما عندنا ما خنبيوا وبغينا تكون الشفافية 
واملغرب جبميع مؤسساته ملكا وحكومة وشعبا بغى ميشي للقدام 

 .اوبغى باش هاد احلقيقة أن تعرف للمغاربة ولغري املغاربة، وشكر 
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة احملرتمة 
 . للتعقيب
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 : النائبة السيدة حسناء أبو زيد
شكرا، أعتقد أننا اليوم مطلوب منا نسجل إرادة 
حقيقية خللق منعطف جديد يف تدبري هذه القضية، أوال نسجل  
   كفريق اشرتاكي أننا ضد منظور اإلمجاع الراكد املكموم الفم، 
    ال نريد تقارير عن وضعية حقوق اإلنسان يف املناطق اجلنوبية 
أو يف املناطق الصحراوية تأيت من الغري لتأيت بعدها مؤسسات  
      كمؤسساتنا أو مؤسسة السلطة التنفيذية لتقر أو تستدرك 
أو تطفئ أو تقرر من تشاء، اليوم نسجل يف الفريق االشرتاكي 

ات الشعبية أننا نريد أن ننعطف باسم احلزب االشرتاكي للقو 
هبذه القضية إىل تدبري مجاعي ميكننا من خالله أن نتمثل 
املقتضيات الدستورية املتعلقة بتكريس ثقافة حقوق اإلنسان وأال 
ختضع قراراتنا وقراءاتنا للقرارات لتكييف املبادئ اليت نؤمن هبا 

ب على مقاس القرار السياسي، ومن هنا نريد أن نسجل أنه جي
أن تتحمل احلكومة، اعرتف اليوم عضوين من احلكومة السيد 
وزير العدل واحلريات أوال وأنتم  اليوم رئيس الدبلوماسية املغربية 
أن بالفعل الواقع مل يرق إىل اإلرادة، ملاذا إذا ننساق يف تكذيب 
تقارير منظمات؟ عوض أن نستفيد من وقائع ميكن أن تكون 

غت فيها أو احنازت فيها إال أهنا تستند تقارير هذه املنظمات بال
إىل وقائع ملموسة واضحة وكثيفة، إذا كانت هيئة اإلنصاف 
واملصاحلة يف بداية عهد املصاحلة يف ماضي انتهاكات حقوق 
اإلنسان قررت أو قرر هلا أال تستمع للمناطق اجلنوبية، فأظن أن 

إلمجاع اليوم مطالبون بأن نستمع إىل اجلميع، ونسجل على أنه ا
حول عدالة القضية أو حول أحقيتنا فيما نطالب به، خصوصا 
حول ثوابتنا الدستورية ال مينعنا من أن نكون صوتا صادقا أمينا 
قادرا أن ينقل أي احتماالت النتهاكات حلقوق اإلنسان من 

 .مشال املغرب إىل جنوبه
واليوم نسجل أن احلكومة سجلت جمموعة من نطق 

تدبريها للملف، نريد أن نقول كيف  االرتباك على مستوى

حلكومة هدفها األساسي أو ال مرتكز برناجمها احلكومي هو 
تفعيل املقتضيات الدستورية ال تقبل أن حتمل هذا املعطى 

... اإلنساين إىل املغرب بصفة عامة بكافة جغرافيته، نسجل
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
قت، شكرا السيد شكرا السيدة النائبة احملرتمة انتهى الو 

الوزير على حسن مسامهتكم وننتقل إىل القطاع املوايل وهو 
اخلاص بقطاع التشغيل والتكوين املهين يف سؤال واحد حول 
مآل القانون التنظيمي لإلضراب للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم
 :السيد سعيد ضورائب الن

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

 المرسلين،
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب والنائبات،
على حق اإلضراب  09نص الدستور اجلديد يف فصله 

وكيفية على أساس أن يصدر قانون تنظيمي حتدد مبوجبه شروط 
ممارسته، نسائلكم السيد الوزير ما هو مآل هاد القانون 

 التنظيمي ومىت سيخرج إىل حيز الوجود؟
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب
 : وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب المحترم،
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 3حق اإلضراب هو حق اعرتف به الدستور ديال 
،  كما اعرتفت به كل الدساتري اللي عرفتها 0233يوليوز 

وهو حق يراد به الدفاع عن مصاحل الشغيلة  3920بالدنا منذ 
إذا كان هناك  اإلنتاجيف املواجهة ديال العناصر األخرى ديال 

 .نزاع مجاعي يصل إىل هذه الذروة
   إطار االنتداب احلايل للربملان الدستور تيحدد بأن يف

ال بد أن يصدر قانون تنظيمي حيدد كيفية وشروط استعمال 
هاد احلق الدستوري، الوزارة كان عندها مشروع أويل اللي 
مستقي طبعا من الدستور ومستقي من األعراف وما هو معمول 
به يف املنظمة الدولية للشغل، منظمة العمل الدولية، ملي جينا 

خذو طريقة أخرى تشاركية، فبعثنا برسالة لكل الفرقاء ان فضلنا
فيها األفكار األساسية اللي   0230االجتماعني يف مارس 

كنعتابروا على أهنا خصها تكون يف القانون املقبل لإلضراب، 
وسيفطنا هلم كذلك قوانني مقارنة ملمارسة حق اإلضراب 

البلدان اجلارة، املعتمدة يف بعض البلدان الدميقراطية، أساسا 
اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، وبعثنا كذلك من أحد البلدان 
االسكندينافية، وكذلك قوانني من بعض بلدان أمريكا الالتينية، 
وقلنا لإلخوان الشركاء االجتماعني باش يعطونا اآلراء دياهلم 
والتصور دياهلم باش نعمل بصفة تشاركيه، حلد اآلن اللي جاوبوا 

سسات املهنية، بعض النقابات جاوبت بصفة مها بعض املؤ 
شفوية، ولكن ماتوصلنا بأي رد مكتوب، احلكومة عازمة على 
املضي باش تعمل هاد القانون وهو يف اإلطار ديال اخلطة 
التشريعية ديالنا، وباغيني  نعملو التشارك مع األطراف األخرى، 

ادي ولكن مغاديش ننتظر إىل ما هناية له، فواحد الوقت رمبا غ
جيي الوقت باش احلكومة والربملان يتحملوا مسؤليتهم  ألن هاد 

 .القانون مهم جدا بالنسبة للبلد، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب

 :النائب السيد سعيد ضور
شكرا السيد الوزير، فنحن يف الفريق االستقاليل من 

أنه ارتأينا أن نضع هذا السؤال ألنه كان توضع باب املسؤولية 
عدة مرات، وأعتقد بأنه مجيع الفرقاء السياسيني احلاضرين يف 
هذه القبة احملرتمة يقامسون هذا اهلم ألنه عندما نرى عدد 
اإلضرابات اللي تتوقع سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص 

إجياد ردود أو واملواطنني يعانون احنا تتكونوا عاجزين على 
مربرات، فما هو اجلواب اللي ميكن لنا  نعطيوه لذلك املريض 
اللي ينتظر العالج، فإذا به ورمبا عملية جراحية يعين 
مكيتمكنش من العالج ألنه كاين إضراب، ماذا سوف نقول 
للعائلة اللي صيفطات أو بعثت بأالدها للمدرسة وتريجعوا ألنه  

ماذا عسانا أن  بسبب اإلضراب ؟كيالقوا بأنه املدرسة توقفت 
نقول  ملستثمر اللي هلو استثمر  وخاض املخاطر وبني عشية 
وضحاها يتلقى بأن االستثمار ديالو موقف ورمبا مهدد 
باإلفالس؟ ماذا عسانا أن نقول بالنسبة لواحد العدد ديال 

 القطاعات؟
فلهذا السيد الوزير حنن بطبيعة احلال الضمانة 

ضراب هذا ما فيه إشكال، كذلك الدستور الدستورية حلق اإل
يضمن يعين السري العادي للمرافق العمومية ويضمن حريات 
العمل، فلهذا نزاهتكم الفكرية واإلرادة السياسية اللي احنا 
مقتنعني بأنه كان عند هاد احلكومة البد أن يصدر يف أقرب 
وقت هذا القانون، بطبيعة احلال أنه حنن حريصني على حقوق 

شغيلة وحزب االستقالل وهاد الشي معروف من املبادئ ال
األساسية التعادلية أنه نسعى إىل إجياد التوازن، احنا مكنقولوش 
بأنه تكلمتوا على التشارك وهذا هو املبتغى أنه تيخص هاد 
القانون جيي بشكل متوازي حىت نضمن حقوق اجلميع، 

، صاد الوطينقتوخصوصا احلد من التدمري اللي كيوقع اآلن يف اال
 .يف املصاحل الوطنية وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير يف قليل من الوقت للرد

 :السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني
أظن بأن اإلشكالية وضعها السيد النائب احملرتم، 
اإلشكالية اللي كيطرحها هاد القانون ديال اإلضراب، يف الوقع 

، كاين املرتفقني بالنسبة لإلدارة اإلنتاجمكاينش غري طريف  
العمومية، كاين الزبناء بالنسبة للشركات، كاين املمولني 

إذن هاد األمر يهم طبعا الفرقاء . ، كاين االقتصاد...بالنسبة
االجتماعيني ولكن يهم اجملتمع، والبلدان الدميقراطية كلها اللي  
كتحافظ على احلقوق واحلقوق ديال الشغيلة، وهذا سالح 

، فلن اإلضراباتديال الشغيلة خص احملافظة عليه، كلها قننت 
 ...خنرج عن هذا النطاق
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، وشكرا على حسن 
مسامهتكم وننتقل إىل آخر قطاع يف هاته اجللسة وهو املتعلق 

 .بالداخلية
توصلت الرئاسة يف هذا املوضوع بطلب اعتذار السيد  

ر الداخلية عن احلضور لكونه يف نشاط ملكي، سيتوىل النيابة وزي
عنه السيد وزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين يف 

وكذلك توصلت . أعتقد من النظام الداخلي 321إطار املادة 
املتعلق  37رئاسة اجللسة أو الرئاسة بطلب تأجيل السؤال رقم 

 .ذه اجللسةاملربمج للفريق االشرتاكي هب
إذن ننتقل للسؤال املوايل واملتعلق عن إمكانية استغالل  
اجلموع لتشغيل الشباب للسيدات والسادة النواب  األراضي

تفضلوا السيد . احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد رشيد عدنان
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات السادة النواب،

تشكل أراضي اجلموع ثروة مهمة من الرصيد العقاري 
الوطين، خاصة وأهنا تعترب مصدر عيش العديد من املواطنني من 

 30ذوي احلقوق ومتثل حسب بعض اإلحصائيات حوايل 
ماليني نسمة، غري أنه  9مليون هكتار تستفيد منها ما يقارب 

ن االختالالت يف تدبري هذا يسجل يف معظم املناطق جمموعة م
الرصيد من طرف بعض النواب السالليني من خالل تفويتات 
مشبوهة أو جتميد تلك األراضي دون االستفادة منها كما هو 

ويف ظل ارتفاع مؤشرات البطالة . الشأن بالنسبة إلقليم ميدلت
باإلقليم، يعترب استغالل هذه األراضي يف األنشطة الفالحية 

توفري فرص الشغل، خاصة أن املنطقة تتوفر على بديال مهما ل
 .مياه السدود بكميات مهمة

لذا، نسائلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة من 
أجل متكني الشباب العاطل من استغالل بعض أراضي اجلموع 
يف األنشطة الفالحية مبا يضمن إنقاذا من البطالة وحسن 

 .استغالل تلك األراضي؟ وشكرا
 :ئيس الجلسةالسيد ر 

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا
السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن السيد امحند العنصر 

 :وزير الداخلية
 شكرا السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 .المرسلين

ضامن احلكومي وبالنظر ملا تفضل به السيد يف إطار الت
يطيب يل أن . الرئيس، السيد وزير الداخلية يف نشاط ملكي

أوال احلكومة تؤمن بأن الوعاء . أتلو عليكم خالصة هذا اجلواب
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العقاري التابع للجماعات الساللية يشكل رصيد مهم يساهم 
 بشكل فعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف حتسني

الضوابط املنظمة . ظروف عيش الساكنة للجماعات الساللية 
كما مت تعديله وتتميمه   3939هلذه العملية كلها مرتبطة بظهري 

واللي كتمشي أساسا إىل توفري شروط قانون استغالل األراضي 
اجلماعية أو الكراء أو التفويت يف إطار املساطر والضوابط 

 .اجلاري هبا العمل
ؤال السيد النائب احملرتم عن فيما خيص موضوع س

الفريق االستقاليل احملرتم، فإن جتربة استغالل أراضي اجلموع 
هناك جتربة معروفة اآلن ديال . لفائدة الشباب ليست جديدة

إقليم الراشيدية اللي مئات اهلكتارات فجماعة أوالد النعام، 
شاب  322، هاد التجربة مهت تقريبا حوايل ...فاخلنك إخل

هكتار، ومن أجل إجناز  222ملساحة ديال حوايل وواحد ا
املشاريع يف إطار منظم فإنه يتم تشجيع الشباب للتكتل داخل 
إطار تعاونيات قصد استغالل األراضي اجلماعية واالستفادة من 
اإلعانات والتحفيزات اليت تقدمها خمتلف املؤسسات العمومية 

 .يف هذا الصدد
تزال تدعم املبادرة  كما أن مصاحل الوصاية كانت وال  

الوطنية للتنمية البشرية لتسهيل املساطر اإلدارية قصد متكني 
 .الشباب الراغبني يف استغالل األراضي اجلماعية يف هذا اإلطار

فيما يتعلق مبثال إقليم ميدلت املشار إليه يف سؤالكم، 
جتدر اإلشارة إىل أن السلطة اإلقليمية قامت بتحفيز ذوي 

التكتل واالخنراط داخل مجعيات أو تعاونيات احلقوق على 
وتقدمي طلب احلصول على عقارات مجاعية بغرض االستغالل 
اجلماعي، وهكذا على سبيل مثال احلصر، فقد تقدمت جمموعة 
من شباب اجلماعية الساللية آيت إيلوسال بطلب يف هذا 

هكتار إلنتاج التفاح، ويف إطار  022اإلطار، استغالل حوايل 
مة الثانية لربنامج املغرب األخضر ويف نفس السياق استفاد  الدعا

كثري ذوي  احلقوق بالريش وميدلت من مشروع جتميع تشجري 
شيء . هكتار يف إطار برنامج املغرب األخضر 0222حوايل 

مهم جدا يف األخري، أنه احلكومة حتيط السيدات والسادة 
نها مبا يشكله النواب احملرتمني على أن وزارة الداخلية وعلما م

تشغيل الشباب من أفراد اجلماعات الساللية، فإنه قد مت 
بني   0230أكتوبر  32املصادقة على اتفاقية إطار بتاريح 

وزارة الداخلية ووزارة الفالحة والصيد البحري هتدف إىل جتهيز 
ضيعات فالحية لفائدة أبناء وبنات ذوي احلقوق وذلك يف 

لة الوطنية لتنمية الواحات وأركان، املناطق اخلاضعة لنفوذ الوكا
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب. شكرا لكم السيد الوزير

 :النائب السيد رشيد عدنان
اللي كاين السيد . شكرا السيد الوزير على جوابكم هذا

الوزير حنا عالش طرحنا هاد السؤال ألن أراضي اجلموع واضعة 
مشاكل يف اإلقليم كله و يف املغرب كلو، هي املعوق لنا عدة 

نعطيكم مثال اجلماعة ديال . ديال االستثمار وديال التشغيل
هكتار، السد كيتبىن الفوق،  02.222آيت عياش عندها 

الشباب يف البطالة، العائالت ديال الفالحة عندهم الدراري 
. كواش غادي يبقاو خدامني معاهم دميا وعندهم مستقبل كذل

هذه غري اجلماعة آيت عياش، اجلماعة ديال تونفيت، اجلماعة 
ديال آيت زدك، آيت وفال، هناك عدة مشاكل، خاصة إقليم 
ميدلت وعندنا السدود، عندنا املاء، إذن باش غادي نشغلو 
حنا هاد الشباب راه كاين الفرصة، كاين الفرص خصنا واحد 

تتعاون مع القبائل اللجنة اللي غادي هتبط من وزارة الداخلية و 
وذوي احلقوق، جتلس معاهم واللي هو فيه اخلطأ نقدرو 
نصلحوه، إذن حنا آش كنطلبو؟ كنطلبو باش حنلو هاد املشاكل 
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ونستثمروا وكذلك هاد الشي غادي يعاون حىت وزارة الفالحة يف 
 .املخطط األخضر، ألن املعضلة دميا هي أراضي اجلموع

ة هذه، كذلك هناك هباد اللجن احنا كنطالبو اإذن 
مشكل أن السيد الرئيس عبد الواحد األنصاري كان راسل 
السيد وزير الداخلية بسؤال كتايب  حول هدم بناية يف مجاعة 
أمرصيد، واجلواب أن عند التنفيذ السيد رمى البنزين على راسو 

 ...هلاد املشاكل هذه  اباش ما ينفدوش عالش حنا غنوصلو 
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل للسؤال . السيد النائب احملرتم انتهى الوقت شكرا
املوايل وهو عن تسوية وضعية مسريي األوراش التابعني لإلنعاش 
الوطين واجلماعات احمللية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

نعم،  .فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة
 .يسنقطة نظام؟ تفضلوا السيد الرئ

 ةالنائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصال
 (:نقطة نظام)والمعاصرة 

مع كامل احرتاماتنا للسيد الوزير واحرتاماتنا للتضامن 
احلكومي، أعتقد أن هاد الطريقة ديال أن السيد الوزير يقرا وحنا 
جناوبوه وكذا، حنا عندنا رغبة باش هاد السؤال ألن عندو 

ىت جيي السيد الوزير ما عندنا إشكال، أنه أمهيتو، نأجلوه ح
غادي تالحظو بأنه التفاعل  واملعطيات اللي كنعطيو كريدها لنا 
السيد الوزير غتكون أفضل يف جمال اختصاصو مع كامل 

ال غري باش ما تشعروش بأنه عندي ... احرتامايت للسيد الوزير 
باش  شي إشارة سلبية أو شيئ من هذا القبيل، حنا عندنا رغبة

يكون السيد وزير الداخلية حاضر شخصيا وناقشو معاه هاد 
املوضوع اللي عندنا آلن فاحنا تنطلبوا تأخريه إىل  حني حضور 

 . وزير الداخلية، شكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 . تفضلوا السيد الوزير احملرتم

السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع 
 :المدنيالبرلمان والمجتمع 

مع كل االحرتام لألخ الرئيس هذا موضوع ما عندو 
، التضامن احلكومي هو سلوك يقع داخل كل ...عالقة ب

برملانات العامل ولكن من حقكم أن حتتفظوا بالسؤال طبقا 
 . ألعرافكم ونظامكم الداخلي، شكرا

 : السيد رئيس الجلسة
من النظام الداخلي يؤجل السؤال  321طبقا للمادة 

جلسة الحقة، ننتقل إىل آخر سؤال يف هاته اجللسة وهو  إىل
عن تدبري املراكز اجلهوية لالستثمار للسيدات والسادة النواب 

 . احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد محمد العربي بلقايد

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 
 ات النواب والنائبات المحترمين، السادة والسيد

تطلع املراكز اجلهوية لالستثمار مبهمة إنعاش االستثمار 
يف خمتلف اجلهات وتتخذ مجيع التدابري من أجل تيسري شروط 
االستثمار لكل الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني وحتاول 
توجيههم وتوفري املعلومة هلم وأيضا تدليل العقبات أمامهم، 

م السيد الوزير ما هي حصيلة عمل هذه املراكز وما هي نسائلك
التدابري اليت تنوون اختاذها من أجل تطوير آداء هذه املراكز؟ 

 . وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 . الكلمة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب
السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع 

ة عن السيد امحند العنصر البرلمان والمجتمع المدني نياب
 :وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس، 
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 شكرا السيد النائب المحترم، 
املراكز اجلهوية لالستثمار : تفيد احلكومة ما يلي

، 0220يناير  9كية السامية بتاريخ أنشئت مبقتضى الرسالة املل
جمموع عملها أدى إىل حتقيق نتائج إجيابية جتلت يف العدد 

من املقاوالت احملدثة واملشاريع املصادق عليها بلغة املتزايد 
 .األرقام

انتقلنا من  0233إىل  0221لغة األرقام، من 
 31ألف مقاولة  أي بنسبة زيادة ديال  01مقاولة إىل  722.
 يف املائة،

كذلك املشاريع يف نفس الفرتة الزمنية، انتقلت الكلفة 
مشروع  0122مليار درهم من  337مليار درهم إىل  32من 
باملائة، وهذا  00مشروع بنسبة زيادة تقريبا ديال  0922إىل 

 .متمركز يؤكدها بكل تأكيد دور يف تنشيط االستثمار الال
على الرغم من هذه احلصيلة اإلجيابية، فإن الوزارة املعنية 
قامت بدراسة حول التموضع االسرتاتيجي هلذه املراكز 

ستشراف آفاقها وتوجهاته دائها واألتشخيص وضعيتها وتقييم 
املستقبلية، الدراسة انتهت إىل خالصات أساسية ميكن إمجاهلا 

 :يف ست خالصات
 األوىل مواصلة العمل من أجل تبسيط أكثر املساطر؛ 
 توسيع جمال اخلدمات املقدمة لفائدة املستثمرين؛ 
 تتبع املستمر للمقاولة ومواكبتها؛ 
 م؛دعم املستثمرين احلاليني ومواكبة عمله 
متكني املراكز اجلهوية وباقي الشركاء احملليني بإمكانيات  

مادية وبشرية لتقوم بدور احملفز االقتصادي على الصعيد 
 اجلهوية املخططات تنفيذ إعداد يف املسامهة خالل من الرتايب
 القطاعية االسرتاتيجيات تنفيذ ومواكبة االقتصادية للتنمية

 اجلهوي؛ املستوى على

 القيام من لتمكينها وبشريا ماديا إمكانياهتا تعزيز وأخريا 
 .األكمل الوجه على بدورها

 مع شراكة تفعيل إطار يف تندرج اإلجراءات هذه كل
 احلكومي الربنامج يف جاء ما تنزيل إطار يف املعنية القطاعات باقي

 حتديث عرب لالستثمار متمركز الال التدبري أي تعميق إىل الرامي
 منها خاصة املقاوالت، ودعم واملؤسساتية القانونية منظومتها
 لالطالع لالستثمار اجلهوية املراكز ومتكني واملتوسطة الصغرى

  .وشكرا اجلهوي، االقتصاد حتفيز جمال يف حموري بدور
  :الجلسة رئيس السيد
  .للتعقيب احملرتم النائب السيد لكم الكلمة

  :الحنصالي الحسين السيد نائبال
 .الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ديال اجلهود نثمن اجلواب، على الوزير السيد نشكركم
 اللجنة وخاصة املركزي، املستوى على االستثمار جمال يف احلكومة
 مبعاجلة السنة هذه قامت حيث باالستثمار املكلفة الوزارية
املاليني ونصف ديال د  0اليت قاربت   االستثمار ديال امللفات

الدرهم، حنيي احلكومة على الوضوح السياسي واجلرأة السياسية 
على الصعيد اجلهوي السيد . والقوة والشجاعة يف اختاذ القرار

الوزير كنثمنو الشي اللي جا يف اجلواب ديالكم حول املراكز 
اجلهوية لالستثمار يف التحسني ديال اإلنعاش ديال االستثمار 

يال الشروط ديالو، ولكن رغم هذا السيد الوزير راه والتيسري د
الوترية ديال االستثمار ال تزال ضعيفة يعين رغم وجود مستثمرين 
كيتوفرو على األموال، كيتوفرو على العقار، ولكن واحد 
اجملموعة ديال العراقيل، واحد اجملموعة د املعيقات كتوضع 

ت معينة، أمامهم وأحيانا يتعرضون لالبتزاز من طرف جها
باإلضافة كذلك إىل التنازع ديال األدوار ديال االستثمار، فغري 
غناخدو الربنامج ديال مقاوليت اللي كتشتغل عليه غرف 
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الصناعة والتجارة، كتشتغل عليه كذلك املراكز اجلهوية 
 .لالستثمار، مث باإلضافة إىل مشاكل أخرى

 فلهذا السيد الوزير واش ما ميكنش هاد القضية ديال
الشباك الوحيد أصبح عدمي اجلدوى أمام التنازع ديال األدوار 
واالختصاصات كذلك بني جمموعة من املؤسسات فهاد اجملال 
ديال االستثمار، فلهذا السيد الوزير واش ما كتفكروش على أنه 
هاد املراكز اجلهوية ديال االستثمار ممكن أهنا تتفوت لوزارة 

 تابعة لوزارة الداخلية والوصاية الصناعة والتجارة وما تبقاش يعين
ديال الوالة؟ مث يف انتظار هذا السيد الوزير، يعين يف انتظار أن 
يتحقق هاد الطلب ديال التفويت ديال املراكز اجلهوية ديال 
االستثمار، يعين لوزارة الصناعة والتجارة باش تكون واحد 

عيد املقاربة مشولية لالستثمار على الصعيد الوطين وعلى الص
اجلهوي، فنلتمس على أنه يعين واحد اجملموعة ديال املطالب 
يطالب هبا املستثمرين حبال السرعة والفعالية يف معاجلة 

 .شكرا...امللفات
 :السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير الكلمة  .شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 .لكم يف إطار الرد

 
 
 
 
 
 
 
 

المكلف بالعالقات مع السيد الحبيب الشوباني الوزير 
البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن السيد امحند العنصر 

 :وزير الداخلية
كنتفاعل مع السيد النائب يف موضوع إشارة سياسية 

موقع الوالة اليوم . تتعلق مبوضوع السلطة اليوم يف اجلهات
والعمال يف املنظومة املقبلة سيصري من خملفات املاضي، وبالتايل 

املرتقبة يف التدبري نظام اجلهات وتنميتها واقتصادها وما  السلطة
يتعلق هبا سيكون إن شاء اهلل بيد املنتخبني وهذا إن شاء اهلل 
سيكون يف إطار تفعيل الدستور من جهة أو يف إطار إخراج 

 .القانون ديال اجلهة، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

ا شكرا لكم السيد الوزير على حسن مسامهتكم، وهكذ
نكون قد استنفدنا جدول أعمال هذه اجللسة، شكرا على 

 .رفعت الجلسةحسن تعاونكم، 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


