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 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

 

 التاسعة والخمسين محضر الجلسة
 

نونرب  37)  3311ذو احلجة  72اإلثنني  :  التاريخ
7137.) 
السيدة خدجية الرويسي، النائبة الرابعة لرئيس جملس  :  الرئاسة
 .النواب

ثالث ساعات وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .الثالثة زواال والدقيقة العشرين

شة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات مناق: جدول األعمال 
 :احلكومية التالية

 التجهيز والنقل -
 الصحة -
 االقتصاد واملالية -
 السكىن -
 األوقاف -
 العدل واحلريات -
 الطاقة واملعادن -
 السياحة -
 العالقة مع الربملان -
 التشغيل -
 الصناعة والتجارة -
 الرتبية الوطنية -

 : رئيسة الجلسةخديجة الرويسي، السيدة 
 .الرحمن الرحيمبسم اهلل 

  .افتتحت الجلسة 

 
 السيد الوزير المحترم، 

  السيدات والسادة النواب المحترمون،
من الدستور وعمال مبقتضيات  311طبقا للفصل 

خنصص هذه اجللسة لألسئلة  ،النظام الداخلي جمللسنا املوقر
ويتضمن جدول األعمال اليوم  ،الشفهية ملراقبة العمل احلكومي

 .موزعة على قطاعات خمتلفة ،شفهياثالثون سؤاال 
واآلن أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت  

 .تفضلفلي ،الواردة على الرئاسة
 : ةجلسأمين العبد الصمد حيكر، السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 

  ،المحترمونالسادة الوزراء 
سبعة وستني سؤاال : توصلت رئاسة جملس النواب ب

أسئلة   نشفويا ومثانني سؤاال كتابيا ومخسة ومخسني جوابا ع
كما مت حتويل ستة أسئلة شفوية إىل كتابية ومت سحب   .كتابية

 .شكرا السيدة الرئيسة ،سؤالني شفويني
 : السيدة رئيسة الجلسة

ونبدأ  ،نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية .شكرا
ويتعلق األمر  ،املدرج يف جدول أعمالنابالقطاع الوزاري األول 

بسؤال عن النقل بالعامل القروي للسيدات  ،بالتجهيز والنقل
  .والسادة النواب احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي

  :الغازي اجطيو النائب السيد
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

  ة النواب المحترمون،السيدات والساد



 

 

2 

2 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

السيد الوزير احملرتم، نقاشنا معكم اليوم السيد الوزير 
سكان األرياف من صعوبات يف النقل أيام  هيتعلق مبا يعاني

وهي الوضعية الناجتة  ،األسواق األسبوعية واملناسبات املختلفة
عن حمدودية إمكانية النقل املتوفر وقلة عدد عربات النقل 

عقد مسطرة احلصول على رخص استغالهلا بسبب ت ،املزدوج
 ة األمنية اليت يتعرض هلا ممتهنواملضايق ،يف بعض األحيان ،وكذا

مما يعمق املعاناة اليومية  ،هذا النشاط االقتصادي واالجتماعي
 .لسكان البادية املغربية

يصب حول اإلجراءات  ،بالتايل السيد الوزير ،سؤالنا 
مة لسكان ئلضمان شروط نقل مال نوون اختاذهاوالتدابري اليت ت
وما هي خطتكم لتحرير هذا القطاع يف وجه  ،العامل القروي

املستثمرين اجلدد وكذلك كما هو برناجمكم يف حتسني جودة 
 .وشكرا ؟ الطرق يف العامل القروي
 : السيدة رئيسة الجلسة

  .اجلواب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :تجهيز والنقلال وزيرعزيز الرباح  السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

  السيدات والسادة النواب المحترمون،
أشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال والذي يعين 

ا بالدنا اآلن اليت تشهد فيه ،يف وقته ويف حلظة تارخيية أعتقد
إكراهاهتا منظومة النقل بصعوبتها وبمسار ديال إصالح 

إمجاع منتخيب األمة على ضرورة بعلى أية حال و  ،وبتحدياهتا
 .إصالح املنظومة ديال النقل

على أنه منذ اإلعالن عن  ،أود أن أوضح باملناسبة 
يعين حاولنا  ،مشينا يف واحد املسار تدرجيي ،لنقلا لوائح ديال

أن نعاجل كل القطاعات ديال النقل إىل أن نصل إىل آخر قطاع 

 ،يدخل للمنظومةشاء اهلل مل يبق إال أيام حىت هو غ للي إنوا
قطاع املستخدمني  :وبدأنا بواحد العدد ديال القطاعات

ودخلنا للنقل املزدوج يف  ،السياحي، املدرسي إىل غري ذلك
أوال ألنه هو  ،واختذ القرار على حترير هذا القطاع .العامل القروي

عشرات اآلالف  ،ال أحد يعارض على أنه موجود ،موجود
وأنا كنت  .لكنهم يشتغلون يف الظروف اليت تعلمون ،يشتغلون

كل سوق  و كل أسبوع   ،وكل  النواب ،سابقا نائب لألمة
كل مرة كيدخلوا املواطنني باش   ،كندخلوا باش حنلوا املشاكل

اآلن هاد القطاع الذي هو موجود اآلن دخل ملا ف ،حنصلوا
اللي كيشتغلوا يف مبعىن هاد الناس  ،formelيسمى ب 

هدي  ،بإحصائيات ومتابعة واضحة،بوثائق  ،ظروف حسنة
 .النقطة األوىل

اإلصالح واللي  منظومة حرصنا يف ،النقطة الثانية 
التماس مع  على أنه ما يدخلوش يف ،خرج فيها دفرت التحمالت

أعطي  ،ولذلك .نقل الطاكسي لحافالت وال علىل العام نقلال
، حىت تكون الرسالة واضحة ،حلضريللعامل القروي وليس ا

التجربة السابقة كان كيتعطى خط، اإلحصائيات . للعامل القروي
اللي عندنا أهنا مل يستغل من الرخص اليت أعطيت أقل من 

منظومة، يف  ألن اخلط ال يناسب، فبالتايل حنا مشينا يف 71%
مبعىن كنمشيو لواحد مجاعة قروية فيها السوق، فيها  ،جمال
كيبغيو   ،كيبغيو ميشيو لعرسات  ،ة، فيها من دوار لدوارالقياد

مث ما منشيوش  ت، للمواسم، فدرنا نوع من اجملالميشيو للحفال
 .للمدار احلضري

هي أن يتكاملوا مع أمناط النقل  ،النقطة األخرى 
ولذلك هاد الشي اشتغلنا عليه وعطينا واحد املرحلة  ،األخرى
ا كنت يف زيارة ديال جهة أن. باش نسويو الوضعية 7131ديال 

احلسيمة وتأكد يل بأن بني النقل اللي هو ديال احلافالت -تازة
العصرية ونقل الطاكسيات والنقل املزدوج ونقل البضائع غنخلقوا 
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شاء اهلل خدمات متكاملة ملصلحة السكان وخاصة السكان  إن
 .املناطق اجلبلية واملناطق الصعبة وشكرا اللي هم يف

 :الجلسة رئيسةالسيدة 
 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 :الغزي اجطيوالنائب السيد 
شكرا السيد الوزير على التوضيحات وعلى املعلومات 

كما نتمىن أن ال نسائلكم يف هذا . اليت قدمتها لنا وللمواطنني
املوضوع الذي طرحت يف شأنه عدة أسئلة يف الواليات 

إال أن الواقع كما نعيشه يف العامل التشريعية احلالية واملاضية، 
القروي يفرض علينا كنواب لألمة أن نعود إليه ونستمر يف ذلك 

فال خيفى عليك السيد . هي عليه على مامادامت األوضاع 
أن هناك مناطق واسعة تعيش  ،وأنت رجل امليدان احملرتم، الوزير

 . يف عزلة شبه تامة
تازة  :تاللي زر  اتكنشكر الزيار السيد الوزير،  

ناطق نائية صحراوية جنوب أكادير  كاين بعض املتاونات،  
بعض املناطق الريفية،  ،كاليوسفية، مثال كالشماعية، شيشاوة

وال سيما حنن مقبلون على فصل الشتاء  ،مناطق جبال الريف
وهو مايدفعنا إىل ربط مسألة النقل  ،وتساقط الثلوج السيد الوزير

رق، فال ميكن أن منر إىل مشكل يف العامل القروي بوضعية الط
النقل بدون أن نعاجل مسألة البنيات التحتية منها ما يتعلق 

 .بالطرق السيد الوزير وشكرا
 :الجلسة السيدة رئيسة

الرد على التعقيب السيد الوزير يف بعض . شكرا السيد النائب
 .الثواين

ننتقل للسؤال الثاين حول اسرتاتيجية الصيانة الطرقية 
ظة على بنيتها التحتية للسيدات والسادة النواب احملرتمني واحملاف

فليتفضل أحد النواب  ،من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 .مشكورا

 :خالد سبيعالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

تعلمون حجم اخلصاص الذي تعرفه  السيد الوزير،
خاصة ملا يتعلق األمر بفك العزلة على  ،تية الطرقيةالبنية التح

. العامل القروي وضرورة احملافظة على الرصيد الوطين الطرقي
ألن ملف الصيانة يهم   ،نسائلكم السيد الوزير وعربكم احلكومة

كذلك وزارة الداخلية، ماهي حماور اسرتاتيجية صيانة الطرق 
الية املربجمة من دات املمبختلف أصنافها وهل ستمكن االعتما

رية أشغال الصيانة مبا فيها احملافظة على ما مت إجنازه وثتسريع 
 ؟باألشغال يف العامل القروي

 :الجلسة السيدة رئيسة
 . السيد الوزير. شكرا

 :النقلو  زالتجهيالسيد عزيز الرباح، وزير 
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

وأنا ميكن  ،أشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال
هدي مناسبة أيضا أن أؤكد على أنه هناك حتدي كبري بالنسبة 
للبلد ديالنا، حتدي عربت عنه يف أكثر من مرة عندما طرحت 

ي هو كيف نستطيع دفالتح. التكامل بني منظومة الطرق بصفة
أن حنافظ على التوازن بني البنيات املهيكلة مثل الطرق السيارة، 

الذهاب إىل العامل  ، نفس الوقتويف ،مثل الطرق السريعة
 نه،وحسب اإلحصائيات واجلرد اللي قمنا  .القروي واجلبلي

كاين خصاص   ،ميكن األسئلة األخرى حىت هي غتصب فيها
اللي  ،العامل القروي واملناطق اجلبلية يف كلم  30.111ديال 

مليار ديال الدرهم باش  03التقييم األويل كيتكلم على حوايل 
ستطعنا اآلن نعاجلو ا ،يف ظرف عشر سنوات .ااجهو ميكن لنا نو 
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أن هذا واحد  ،مبعىن. عشر سنوات ظرف يف 71.111تقريبا 
 نفس الوقت وحنن يف. التحدي كبري بالنسبة للعامل القروي

اللي كرتفع تنافسية  ،التحتية املهيكلة اتنذهب إىل البني
 والعامل .كما قلت طرق سيارة وطرق سريعة  ،االقتصاد الوطين

 ،كلم من الطرق املصنفة  30.111القروي هناك الصيانة ديال 
من الطرق املصنفة باغي نعطي رقم للسادة  30.111هاد 

التحدي اللي مجيعا  اباش نعرفو  ،النواب والسيدات النائبات
سواء يف إطار ماهو جاري اآلن أو  ،خصنا نلقاو الصيغة املناسبة

سنوات بعشرة لنا يف عشر يف إطار اجلهوية املوسعة، على أنه تناز 
اللي هي  %01تقريبا إىل  43%من  ،النقط يف جودة الطرق
 ،امليزانية املطلوبة. ما تبقى دون املتوسط ،طرق حسنة ومتوسطة

يانة باش الص احوايل ثالثة املليار سنويا باش ميكن لنا نديرو 
إىل غري  ةاملطري اتضفنا هلا التساقطأحنافظو عليها، هذا إىل 

 .ذلك
هاد التحدي هو اللي كتشتغل عليه اآلن  ،إذنف 

على  اضافت اعتمادات باش ميكن لنا حنافظو أاحلكومة اللي 
هي معادلة  ،الرصيد الطرقي وأيضا أن نذهب إىل العامل القروي

 شاء اهلل يف لكن سنحرص إن ،أنتم تعرفون اإلمكانيات ،صعبة
 إطار العمل باش ميكن هاد املنظومةب إطار الشراكات وف

 . هلا اشاء اهلل كلها نستاجبو  املتكاملة واملنسقة ميكن لنا إن
 :الجلسة السيدة رئيسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :خالد سبيعالنائب السيد 

اجلواب ديالكم كان واضح  شكرا السيد الوزير،
وكنشاطروه يف معظمه، غري إمنا باإلضافة إىل إشكال التمويل،  

تعلق املاملشكل  ،أوال. خصها تتعاجل ةن إشكاليكنظن أنه كاي
املتعلق  3991ألنه ال يعقل أنه املنشور ديال  ،بالتصنيف

أنه هناك طرق  ،يف حني ،يبقى جامد وغري متحرك فبالتصني

نعرف إىل حد اآلن من سيتكلف بالصيانة ال قروية تنجز و 
وكم من طريق غري مرقمة أو إقليمية راه أصبحت أكثر  ،دياهلا
 .عليها انججهوية فيما خيص الرو من 

  .احلكومة اإلشكال ديال العمل املندمج يف ،ثانيا 
كاين إشكال، أنا كنسمع لكم باستمرار كتكلم عن حصة 

 ،لعامل القروييف الية اللي ما أدتش احلصة دياهلا اجلماعات احمل
بينكم وبني  ،ولكن هاد املشكل خصو يتحل يف داخل احلكومة

العامل القروي ميشي باش أنه  ،املالية وبني وزارةالداخلة  وزارة
ك االلتزامات اللي قامت هبا احلكومة وقامت هبا مجيع افد

 .الفرقاء
 711 ،لي كتبغي تدير اجملهود راه كتديروماحلكومة  

مليون الدرهم اللي عبأت عن طريق التحمالت املشرتكة لفائدة 
ما تاخد القرار  جمهود نصفق له ولو كنا نطمح أنه قبل ،الصيانة

يكون على واحد العمل باش نعرفوا حجم اخلصاص وكيفية 
 .توزيع ديال هاد الغالف

 اكيعرفو   ،االقتصاد واملالية واملنتدب كذلك السيد وزير  
مليون ديال  00بأنه االحتاد األورويب رصد  اكتعرفو   أنتم ،بأنه

 اسرتاتيجية ديال احلكومة يف اشريطة أنه نقدمو  ،األورو كهبة
يف صرف هذه اهلبة ألنه ليس  عطلتن ،حلد اآلن. الصيانة الطرقية

 .هو هناك تصور مندمج يف الصيانة الطرقية اللي خصنا نبلور 
نتقامسه  ،وأختم كاين إشكال ديال التمويل ،لذلك 

 .ولكن كذلك كاين مشكل ديال التنسيق احلكومي ،معكم
يف إطار  ،فيه ااملستقبل أن يكون هناك عمل حتضرو  ونتمىن يف

وزارة االقتصاد و اللجنة أو يف إطار مع النواب، وزارة الداخلية، 
اكر يف ذمن أجل أن نت ،وزارة التجهيز والنقلو واملالية، 

 ،له املواطنون واوملواطنات ااألولويات وذلك طبقا ملا يصبو 
 .شكرا
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 :الجلسة السيدة رئيسة
 .نقطة نظام ،شكرا السيد النائب

 (:نقطة نظام) بنمسعود رشيدة  ةالسيد ةالنائب
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ىل إالسيدة عطاتين الكلمة ... اجللسة ديالنا  ،مجيع اكما كنعرفو 
 ...بغات تسحبها مين تسحبها

 :الجلسة السيدة رئيسة
وطلبت  ،ملي كان السيد النائب كيتدخل..طلبت نقطة نظام

أجي ..حىت يسايل السيد النائب من التدخل منها أهنا تأجل
ال ما  ..ال..جتي تسري اجللسة النائب السي بووانو السيد

 .تفضلي السيدة النائبة ،غانعطيكش نقطة نظام
 (:نقطة نظام)رشيدة بنمسعود  السيدةالنائبة 

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
ل اجللسة ديالنا بدا متأخر مبا مجيع التوقيت ديا واكنعرف

ن كنا نتفهم حنا يف الفريق االشرتاكي وإ ،يقرب من ساعة
ولكن الشيء  ،هو سبب مقبول وعذر مقبولأسباب التأخري و 

هي أن احلكومة مل تقدم  ،اللي ما كنفهموش وما استوعبناهش
ومل توضح لنا حىت أسباب ديال هاد التأخر  ،لنا أي اعتذار

 .طار هاد اجلمع املوقع وشكرايف إ ،بشكل رمسي
 :السيدة رئيسة الجلسة

ال أو  ،قبل أن نعطيك نقطة نظام ،شكرا السيدة النائبة
وقد تكون حول تسريي ، نقطة نظام هي يف تسيري اجللسة

معذرة  ،للجلسة يف إعطاء الكلمة للسيد النائب أو للسيد الوزير
ت ليها ما قل ،كانت نقطة نظام  ،ولكن بالنسبة يل ،السيد الوزير

آي السيد النائب أثناء الكالم ديالو واعطيتها نقطة نظام وقفوشن
 .تفضل ،عفاك السيد الوزيرال،  .وشكرا

عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية  السيدالنائب 
 (:نقطة نظام)

 السيدة الرئيسة،
باش تقولو ليا  ،حنا حني أشرنا مل نشر بصفتنا نائبا

نكمل عندي نقطة  أستاذةامسحي ليا  ،أجي تسري بالصيت
كاين نظام داخلي    ،نت يف املنصة كتسرييأإذا كنت  .نظام

السيدة النائبة واش ختليين نتكلم وال غتكلمي ..نا كاملنيطكيضب
 ..أنت رئيسة اجللسة خليين نكمل كالمي ..أنت يف بالصيت

 حنن خناطبك بصفتك رئيسة هاد ،السيدة الرئيسة
 .كن تكون عندكميفة أخرى اللي اجللسة وليس بأي ص

، أنا أخاطبك باسم فريق العدالة والتنمية كرئيس فريق ولذلك
النظام الداخلي ال يعطي نقط نظام داخل  ..العدالة والتنمية

أنا أشرت إليك  .منني كيتنهى الكالم عاد كيتعطى لو ،الكالم
 .كمل السيد الوزير عاد تعطي نقطة نظامببأنه حىت  ،بصمت
احنا أنا  ،الصتكيف بجني نسري  ،تتكلمي بتلك الطريقة أما أن

 .ش عليها وحنا كيكفينا هاد املكاناملناصب ما كنقلبو 
 :السيدة رئيسة الجلسة

عندما طلبت السيدة النائبة  ،السيدة النائب احملرتم
ظننت أن هاد نقطة نظام ختص السؤال املطروح  ،نقطة نظام

كمل السيد النائب ي ىتا بال ي تسناي حهل قلت ،وأعطيتها
هلذا إذا كانت لديها نقطة نظام يف تسيريي هلاد  ن،إذ .احملرتم

 .تفضل السيد الوزير نه،السؤال بالضبط عندها احلق أهنا تديل 
 :التجهيز والنقل وزيرعزيز الرباح، السيد 

لو السيد  ىأنا كنمشي يف االجتاه اللي مش ،طيب
كومة مع السيد رئيس ويف اللقاءات ديال احل ،النائب احملرتم

 لتنسيق موضوع مهم ألنه قطاع العامل القروياموضوع  ،احلكومة
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هو قطاع كيهم أكثر من وزارة إن مل يكن احلكومة  واجلبلي
من  ،ن يف الصندوقوخاصة ملا تضافت اعتمادات اآل ،بكاملها

 ،مليون 011كاين مليار و  ،غري امليزانية ديال القطاعات الوزارية
 ،وزير امليزانية يعين املنتدبالسيد  معبل قليل كنتلم حنا جايني ق

التسيق يف هاد الصندوق  فتكلمنا على اإلمكانية ديال واحد
فقط نبغي نشري على  .كن يل منشي األماكن الصعبةميهذا باش 

يديونا للتعليم ولكن مها اللي غ ،أنه النقل مع الطرق متكامالن
بيعة احلال هاد املوضوع طبف ،سواق والتجارةأللديونا يوللصحة و 

ولكن موضوع الصيانة هذا  ،ديال التنسيق أنا كنشكركم عليه
طرقي البد أن ديالنا إرث  patrimoineألنه إرث  ،حتدي

مليار ديال الدرهم  1حنتاج تقريبا  ،حنافظ عليه وأن نطوره أكثر
يف هاد االجتاه يف إطار  وا غادي جنتاهدهللشاء ا فإن ،سنويا

 .ي املتاضمنالعمل احلكوم
 :السيدة رئيسة الجلسة

سؤال عن وضعية املرتدية للقطارات  .شكرا السيد الوزير
 ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة

 .فلتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :جمال استيتوالسيد النائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 ت والزمالء النواب األفاضل،الزميال
سؤالنا يف فريق األصالة واملعاصرة يتعلق بالوضع الذي توجد 

املواطنني عنها  ىومدى رض ما هي أحواهلا ،عليه قطارات بالدنا
ومن خالهلا املكتب الوطين للسكك  ،وماهي اجلهود الوزارة

ا يف تغيري الصورة الرمادية وماهي اآلفاق اليت تتطلع إليه ،احلديدة
خاصة ملا نستحضر  ،بتحديث أسطول السكك احلديدة وتأهيله

 :املالحظات التالية
 ؛تأخر القطارات عن مواعيدها -

 ؛النقص يف اخلدمات -
  ؛النظافة  -
 ؛تسرب مياه املطار إىل العربات -
 ؛برودة وأحرارة  :سوء اشتغال املكيفات -
االزدحام واالكتظاظ وغياب األمن أو ضعفه وتعرض  -

 ؛ة والنشلاملسافرين للسرق
 ؛املمرات الغري احملروسة -
عند مدخل العديد من ر الضرب باحلجارة على القطا -

 ؛املدن
عدم استخدام مكرب الصوت يف بعض اخلطوط إلخبار  -

 ؛املسافرين باحملطة املعنية
وضعية بعض املمرات الغري احملروسة وما تسببه من  -

خاصة ملا نستحضر حادثة حافلة النقل  ،حوادث
 ؛حامنةاملدرسي بالر 

 .وشكرا السيدة الوزير 

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

 :النقلو  التجهيز وزيرعزيز الرباح السيد 
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
 .أشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على هذا السؤال

من خالل اإلحصائيات ومن  ،ديال األرقام 7حد نبغي نعطي وا
 ،خالل الدراسات اليت قمنا هبا فيما يتعلق بالسكك احلديدة

ومن بعد ذلك نتكلم على االسرتاتيجية فيما يتعلق بتحسني 
-نه نسبة االنتظام ديال القطارات أوهو  ،األوىل .اخلدمات

 ،انتظام القطارات%  50 -حسب األرقام وحسب الدراسة
كن ميلكن  ،ن نذهب بعيدا يف ذلكأعة احلال اهلدف ديالنا طبيب
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كاين ماهو   ،ليا نذكر األسباب اللي هي ذاتية وموضوعية
 واكيخصنا نشتاغلاللي  ه اجلميع وكاين ماهو ذا ي مموضوعي يعل

حسب أيضا الدراسة اللي  .شاء اهلل نواجهوه نا إنكن لميباش 
% 43 ،احلديدية الزبناء بالنسبة للسكك ىرض ديالقمنا هبا 

 ،نا معكم أقوهلاأو  .راضني على اخلدمات ديال السكك احلديدة
 .هذه النسبة هي حتد بالنسبة إلينا ،غري راضون% 14مبعىن 
لي هي لاالسرتاتيجية ديال السكك احلديدية ا يف ،ولذلك

باإلضافة  ،فيها اآلن اسراتيجية "انـره"اسرتاتيجية أطلق عليها 
مثل  ،الية مثل القطاع الفائق السرعةخدمات اجلودة العإىل 

السكة  يعين الطريق كتثنيةالبنيات التحتية اللي فيها استثمارات  
ما بني سطات ومراكش إىل غري و  ،ما بني الدار البيضاء وقنيطرة

هناك عمل على مستوى جتويد اخلدمات ديال السكك  ،ذلك
طار نا من املستعملني للقأونظرا ألين  ،خفيكمأوال  .احلديدة

قوم نأن هذا حيتاج إىل عمل جبار و ال أخفيكم ب ،سابقا واآلن
يف مت  ،7133و 7137كن ليا نعطيكم كرقم ما بني مي .نه

سيتم حتديثها وماشي شي  اديال العربات كله 713الربجمة 
مليون ديال  30حتديث عربة واحدة كيحتاج إىل  ،حاجة ساهلة

ن ديال الدرهم مليو  30 ،غري باش كنعطي هاد الرقم ،الدرهم
، يف حنا برجمنا ،مبعىن .حتديث ديال عربة واحدة اباش نديرو 

إىل غري  711 :7133و  7137اسرتاتيجية ما بني إطار 
 .ذلك

توى احملطات سهو على م ،كثر من ذلكألمشينا  
يف االسرتاتيجية ديال  ،الطرقية اللي تكلم عليها السيد النائب

ال الكربى وال  ،ع احملطاتمجي ،املكتب الوطين للسكك احلديدة
هناك سياسة ديال جعل احملطات  .سيتم حتديثها ،الصغرى

شي لو ميمبعىن ماشي فقط  ،قطب حضري بالنسبة للمدن ديالنا
ما  ك  بل إلقى فيه فضاء ديال العيش ،البطاقة ذالراكب باش ياخ

توجيه الراكب إىل غري ذلك من  ،مبعىن يعين املعلومات ،كنسميه
 .موراأل

فضال  ،كاين واحدى الربنامج ديال االشتغال  ن،ذإف 
لي  لحنا عندنا شركات هي ا ،عليه اعن هادشي اللي تكلمتو 

هناك عمل  ،نواآل .دير احلراسةتلي كلدير النظافة وشركات اتك
 la gestion déléguéeيف إطار  ،لتقييم عمل الشركات

ال قامت بالدور إمبعىن هاد الشركات la soutraitence أو 
 .ما قامتش بالدور دياهلا ال داعي ،هلا مرحباديا

 ،واحد العدد ديال الشركات ،نقولوهادي مناسبة ك 
يف واحد العدد  ،ماشي يف السكك احلديدة ،يف إطار املناولة
وبالتايل ال تقوم  باش جتيب، هي فقط وسيط ،ديال املؤسسات

لي لالشركات ا .انتهى ذلك العهد ،باجلهد لتسحني اخلدمات
دير لينا خدمات جيدة يف النظافة ويف احلراسة ويف غادي 

اإلستقبال مرحبا، الشركات اللي كيديروا فقط الوساطة مث  
الزمن  عندبقاش اتنعتاقد الوقت م ،كينساو اخلدمة دياهلم

 .دياهلم
 :السيدة رئيسة الجلسة 

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

 ،يدة الرئيسةشكرا الس
 بلةاسرتاتيجية حتسني اخلدمات اللي قا نمثن ،بداية 

  .وكنتمناو أهنا تطور حنو األحسن ،عليها إدارة السكك احلديدية
كثافة   ومهم وذو كاين مالحظات حول غياب جزء كبري 

 ،سكانية عالية عن اإلستفادة من خدمات النقل السككي
، فنيدق، انتطو  :ونذكروا على سبيل املثال بعض املناطق

 .مناطق كثرية يف وسط البالد وجنوهبا ،، احلسيمةالشاون، وزان
و املقصورات أفيما خيص العربات  ،مالحظة ثالثة 

اخلطوط السككية اللي  ديال املستعملني  ،احملتوية على األسرة
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الرباط -خط وجدةخاصة  ،وا هاد النوع من املقصوراتذكياخ
 ،قليلة عدديا ،تناولمراكش، أسرة يف غري امل -أو خط وجدة

حىت أن التحديث اللي  ،من الناحية ديال اجلودة مكرفسة ىتحو 
أن  ،وا هاد النوع ديال املقصوراتذاإلخوان اللي تياخ ،وقع

 bon occasionديك املقصورات احملتوية على األسرة هي 
 30السيد الوزير ديال  ىالرقم ديال اللي عط. ماشي جديدة

  ..تجديد العرباتل مليون
 :السيدة رئيسة الجلسة 

سؤال عن وضعية النقل ننتقل إىل  .انتهى الوقت ،السيد النائب
بالعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

حد واضعي السؤال أفليتفضل  ،اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
 .مشكورا

 :أحمد جنفي النائب السيد
ة والسالم على أشرف ن الرحيم والصالبسم اهلل الرحم

 .المرسلين
  ،السيدة الرئيسة 

  ،السيد الوزير
  ،السادة الوزراء

 المحترمون،السادة والسيدات النواب 
بالنسبة  ،ن النقل القروي شكل معضلة حقيقيةأأكيد  

واإلجتماعية وحتسني وعرقلة أمام التنمية اإلقتصادية  ،للسكان
الوضعية اليت يوجد  ورغم الوعود مبعاجلة هذه .مستوى معيشته

عليها العامل القروي مبا يضمن لسكان البادية حقهم يف النقل 
حل  والتنقل وفك العزلة عنهم، فإن احلالة مل تعرف أي تغيري أو

كما هو الشأن بالنسبة مثال   ،قانوين يستجيب لتطلعات الساكنة
تدخلنا يف سنوضحه  ،إلقليم فكيك واجلماعات التابعة له

فما هي التدابري  ،وكذا زاكورة وبوكراع ،ي التدابريفما ه ،الالحق
املتخذة ملعاجلة هذه الوضعية اليت يعاين منها سكان البادية من 

خالل متكينهم من رخص النقل لضمان التنقل العادي للساكنة 
 ؟ القروية وفك العزلة عنها
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا السيد النائب جواب السيد الوزير
 :يز الرباح، وزير التجهيز والنقلعز السيد 

ىن أن كنت كنتم  ،القانون الداخلييعين حبال لكم 
كاين ا  ولكن م ،ي نفس األجوبةهبعض األسئلة أن جتمع ألنه 

 .نتواصلوا أكثر لنا كيتعطى فرصة باش ميكن  ،باس
أنه هذا القطاع نريده  ،نعاود نضيف بعض اإلضافات 

ظروف عادية حبال يشتغل يف  ،أن يتحول إىل قطاع عادي
القطاع ديال الطاكسيات أو ديال احلافالت أو ديال الشاحنات 

و أكاين دفاتر التحمالت   ،كاين واحد املنظومةكتنظم،  اللي  
أيضا أنه تشكل فيه نقابات أو  هنريد .عقد برنامج إىل غري ذلك

خاصة م، كن ليهم يدافعوا عن املصاحل دياهلمجعيات باش مي
وهاد  ،نريد أيضا .لقروي حيتاجون إىل مواكبةيف العامل اأغلبهم 

ديال برنامج  ،احلكومة السابقة وغنستمروا فيه والشيء دارت
والدولة  ،ويف اجملال ديال التكوين املساعدة واملواكبة التقنية

مستعدة متول الربنامج ديال التكوين باإلضافة إىل  ،تتمول
الذين  ننتقل من عشرات اآلالف ،مبعىن .البطاقة املهنية

 à l’informelديال فرص الشغل اللي هي  ،يشتغلون
املنظومة ديال االقتصاد  سننتقل إىل أنه هاذ الشي غيدخل يف

 .مراقبة ديال املواكبة إىل غري ذلك وفقاملهيكل 
فهاذ املرحلة ديال  ،يف دفرت التحمالت اللي درنا 

ت وبغيت السادة النواب والنائبا ،، أننا عطينا األولوية7131
 اشحال من واحد تيسوق الطاكسي تتعرفو  ،للمهنيني ،يسجلوها

 341تقريبا  permis de confiance اآلن اللي عندهم 
والعدد ديال  ،الرقم كنتمىن ما نكونش غلطت يف  ،ألف

لكل كاين واحد امبعىن أنه  .ألف 20 تقريبا اهللالطاكسيات ي
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البطاقة بطاقة أو يعين هاذ الالناس اللي عندهم  يالالعدد د
يو نجهذا موضوع غ permis de confianceاملهنية و 

مبعىن واحد العدد ال  ،ألن املدونة كتكلم على البطاقة املهنيةله، 
فعطينا  .يشتغل أو كينتظر حىت جتي شي فرصة عاد يشتغل

األسبقية لسائقي الطاكسيات وملهنيني الطاكسيات أهنم يدخلو 
وال سيما واحد العدد   ،القروي أيضا فهاذ النقل املزدوج يف العامل

 .العامل القروي كبري من الناس ديال الطاكسيات كشتغلو يف
 اباش يشتغلو  اعطينا هلذا الناس اللي كيشتغلو  ،أضف إىل ذلك

مث زدنا واحد اإلضافة اللي تيطالبو هبا  ،إطار يعين قانوين يف
وهو املعطلني  ،مجيع السادة النواب والنائبات ومنتخيب األمة

 .ذوي االحتياجات اخلاصةو 
  ،أن هاذ النظام اللي هو مفتوح وحمرر ،بقي أن أضيف 

هذا نعطيه  ،الذا ي اهمبعن l’arbitraireكيزول ما ميسى ب 
 وهذا ما نعطيهش وهذا ميكن ليا نعطيه حىت تتخرج يف

وهذا  2هذا عندو  ،فيه اهاذ الشي ميكن لينا ندققو  ،الصحافة
كنتمىن إن   ،لنا فواحد املنظومةفاآلن دخ . حاجةىتما عندو ح

 .شاء اهلل جنحو فيها
رخصة ال يستغل منها  37إقليم فكيك سابقا تعطت  

كما   ،السبب يا إما :وذكرت أشنا هي األسباب ،إال رخصتني
أنه كاين طلبات ولكن مل يستجب هلا ألن ما كانتش  ،قلت

طوه خط وهذاك اخلط عمنظومة ودفرت حتمالت أو السبب أنه كي
فبالتايل مشينا للمجال  ،يعة احلال تيكون غالبا غري مربحبطب

اجملال مرة أخرى يف  باش ميكن لإلنسان يكون مرتاح يشتغل يف
  .العامل القروي

 :سة لالسيدة رئيسة الج
 .تعقيب السيد النائب شكرا السيد الوزير،

 :أحمد جنفيالنائب السيد 

  ،الواقعإال أن  ،شكرا السيد الوزير احملرتم على اجلواب
 .سأحيلكم مثال على مدينة تندرارة ،كي تقفوا على واقع احلال

ذلك أن  ،اف إن صح هذا التعبريجحدرارة هاته تعاين إتنمدينة 
ألن اجلانب  ،املواطن باش ينتقل من مدينة تندرارة للعالج

باش  ،ذيك املنطقة بارزف هذيك غياب ،الصحي ما نذكروش عليه
ال بغا إو  .ينتظر أسبوع بكاملهينتقل إىل مدينة وجدة خصو 

إما أن  ،هذا شيء مستحيل ،يقطع تذكرة من وجدة إىل تندرارة
 يف وجدة ،سيبقى يقطع تذكرة إىل الراشيدية أو إىل فكيك وىل

ن و تك ناحللول لهلذا كنتمناو إجياد حلول هلاذ اجلانب و  .عاود
ين ألن أنا كنائب برملا ،املنطقة إال بالرتاخيص ملن يستحقها ويف

 ،كمحامي كتعرض عليا جمموعة من امللفات نتاع حواث السريو 
ما عمري لقيت شي صاحب ذيك السيارة اللي كانت سبب 

أجده من منطقة أخرى وهذا شيء  ،احلادث من املنطقة يف
   .غريب جدا ونتمىن تداركه وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 ننتقل إىل السؤال املوايل عن وضعية الشبكة الطرقية
بالعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا 

 .أو أحد النائبات
 :أحمد العجيليالنائب السيد 

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
 ،لعامل القرويسؤايل حول وضعية الشبكة الطرقية با

الزالت بعض املناطق واحملاور القروية تعرف تدنيا وهشاشة على 
نسائلكم السيد الوزير  ،لذا .مستوى حالة الطرق واملسالك

لتجديد حظرية  7131 – 7133عن حصيلة برنامج  ،احملرتم
 .كراالنقل بالعامل القروي، وش
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 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .د الوزيراجلواب السي شكرا السيد النائب،

 :عزيز الرباح وزير التجهيز والنقلالسيد 
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
أشكر الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال هو يف 

جتديد و احلقيقة وضعية الشبكة الطرقية يعين والسؤال حول النقل 
ن هناك تكامل هاذ أل ،ال بالعكس ،ماشي ألنه هناك ،احلظرية
ال ما  إالطرق و  ايعين كيمكنا نديرو ، الش تطرح هاذع الشي

ال ما  النقل إ اكيمكن لنا نديرو   ،كانش النقل ما نستافدوش منها
 .منها انستافدو  لنا ما ميكنشو كانتش الطرق 

السؤال كان يتعلق بإقليم فقط نبغي نوضح أنه  
املزدوج يف إقليم  بالنسبة للنقل ،كمميكن ليا نقول ل ،اخلميسات
يعين ال  ،رخصة 303سابقا  هي اللي تعطى لو ،اخلميسات

الفقية بن  ؛رخصة 51رخصة،  51تستغل اآلن إال حوايل 
 .رخص 31ال تستغل منها إال  33صاحل عدد الرخص 

الوزارة سابقا  ،اجتاه دعم النقل املزدوج مشات يف ،بالنسبة للوزارة
أخرى حنن يف إطار  وهاذ املسار احنا ماشني فيه، مرة

وهو أنه حرصنا كل احلرص على أنه  ،مع التجديدو االستمرارية 
 ا،كمبادرة أولية نشوفو   ،أن نساهم يف عملية جتديد احلظرية

هل فعال سيكون هناك إقبال  ،باإلضافة إىل التقنني ديال القطاع
مير عرب مواكبة العاملني فيه من  ،كما قلت  ،عليه ؟ واإلقبال عليه

ولكن أيضا من  ،من ضمان اجتماعي ،من بطاقة مهنية ،تكوين
خالل حتسني جودة اخلدمات مع جتديد هذه احلظرية على غرار 

تقريبا أنه  اتتعرفو  أنتم ،ما حصل اآلن على مستوى الطاكسيات
مليون ديال  01فيها  ،مليون كيتعطى للنقل احلضري 711

يضا ميزانية  مث أ ،الدرهم سنويا لتجديد احلظرية ديال الطاكسيات

مث أيضا ميزانية لتجديد  ،كبرية لتجديد احلظرية ديال الشاحنات
 .رية ديال النقل يف العامل القرويظاحل

أن موضوع جتديد احلظرية  ،كماللي ميكن ليا نقول ل 
بني وزارة التجهيز ووزارة الداخلية سننكب عليه ألنه يبدو ما  

ين إما هذاك الشي إما املقاربة أهنا مل يع ،كاينش عليها إقبال
ر وبالتايل ،اللي تيتعطى غري كاف أو أن املقاربة حتتاج إىل تغيي

هذا املوضوع ديال جتديد احلظرية إن شاء اهلل سننكب عليه مع 
اإلمكانيات املالية املتوفرة  .الصيغة املماثلة ااملهنيني باش نوجدو 

بطبيعة احلال نبحث على املقاربة املناسبة يف مجيع  ،موجودة
 .هاذ األنواع ديال النقل أنواع ديال النقل وجتديد احلظرية يف

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

 :أحمد العجيليالنائب السيد 
 شكرا السيد الوزير، 

بالرغم من أننا طرحنا هاذ السؤال يف العديد من 
شخص يف  ،املناسبات ووجهناه على اخلصوص إىل احلكومة

الزال إقليم اليوسفية الذي هو  ،السيد وزير التجهيز والنقل
سكانه يطمحون إىل أن تكون لذيهم شبكة  ،باملناسبة إقليم فيت

خاصة سكان  ،طرق حديثة وقوية تفك العزلة عن مجيع املناطق
 .البوادي

سكان اليوسفية حيتاجون لشبكة طرق تربطهم باملدن  
ا اإلقليم يعرف حاليا تطورا خاصة وأن هذ ،اجملاورة لإلقليم

ويعد حمورا أساسيا للربط  ،ملموسا ويتوفر على مناجم الفوسفاط
بني العديد من املدن احليوية كآسفي واجلديدة ومراكش والصويرة 

 .وبنجرير وشيشاوة
االقتصادي  دإن إقليم اليوسفية يعيش حالة من الركو  

تكون يف  ،واملشاكل املرتبطة بعدم وجود شبكة طرقية جديدة
مستوى طموحات سكانه، لتحقيق تنمية اقتصادية وتسهيل 
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فإىل مىت وحنن نطرح هذه األسئلة وننتظر أن  ،التنقل واملواصالت
    .يتم اإلسراع يف حل هذه املشكلة

نتأسف لكون اإلقليم مل يستفد من  السيد الوزير،
مما جعل عددا من  ،وطين للطرقاللربنامج لحصته املخصصة 

دية ومهمشة كالطريق الرابطة بني مراكش وآسفي الطرق مرت 
اخلواكا ومجاعة كنتور  ات ومجاعةحيو لوالطريق الرابطة بني ال

وصوال إىل إقليم اليوسفية، والطريق الرابطة بني اليوسفية وسيدي 
والطريق الرابطة بني مجاعة  ،بنور وإقليم شيشاوة مرورا بالشماعية

بسبب عدم  ،اإلقليم كون  ،أضف إىل ذلك .سحيم واليوسفية
عرف حوادث قاتلة كتلك اليت  ،اإلصالح وتقوية شبكته الطرقية

واحلكومة مل تكلف نفسها يف زيارة  ،مواطن 37راح ضحيتها 
شبكته الطرقية اليت مل تعرف توسيعا وال فقد أحول وت ،لإلقليم

من  ،واش احلكومة .استصالحا وال جتديدا منذ سنوات طويلة
غري واعية هبذا املوضوع  ،كلفة بالتجهيز والنقلخالهلا وزارتكم امل

؟ واش تيبقى اإلقليم يندب حظه دون أن يتم االلتفات إليه 
وإنصاف ساكنته أم هناك تدابري وبرنامج ميكن االطالع عليها 

 .؟  وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .هل من رد على التعقيب شكرا السيد النائب،
 :التجهيز والنقلوزير  ،باحعزيز الر السيد 

يف  ،مرة أخرى ،على أية حال ،ال، أنا عندي ملتمس
مادابينا أنه مسبقا يف  ،إطار يعين ملتمس وال أفرض أي شيء

أن األقاليم  ،األقاليم اليت ستطرح يف التعقيب االتعقيب نعرفو 
أنا  باش نوجد التعقيب مسبقا نعرفوها تطرح يفاللي غ

لى أي وزير أنه حيفظ كاع األرقام ديال ألنه يصعب ع ،املعطيات
كون ي ،فمكاين باس .األقاليم وشنو درنا وشنو اللي ما درناش

قل ملفات على األ ارسلوا لينا بعض األقاليم نوجدو  ،السؤال عام
 .السادة النواب اكن لينا جناوبو مي ،جنيبوها معانا باش ،عليها

ن ميثل نا أدعو السيد النائب احملرتم ومعه ممأ ،مع ذلك 
كن لينا نشوفو ميهاد اإلقليم من األقاليم إىل جلسة عمل باش 

ألنه يستحيل ما يكونش هاد األقاليم استافدو  ،لي دارلأشنو ا
البد  .يستحيل ،إال إذا كانت شي حاجة ،سنوات 31من 

وشنو باقي  اماذا استفادو  اشي حاجة نشوفو  ااستفادو  اكونو ي
شاء اهلل ما يكون  وإن شنو هي الشراكات املمكنة ،اخلصاص
جنة لكن يف المييعين  ،حسب اإلمكانيات املتوفرة ،غري اخلري

كن لينا ميهادي فرصة أيضا باش  ،امليزانية وامنني غادي نعرض
شاء اهلل  وأنا مستعد أن أزور اإلقليم إن ،يف هاد املوضوع انداولو 

 .يف هادشي وانداول شبا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

السؤال املوايل عن وضعية البنيات التحتية يف  ،كراالسيد الوزير ش
 ،دائما من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،العامل القروي

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :محمد إدموسىالسيد النائب 

 ،شكرا السيدة الرئيسة
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
التحتية بالعامل القروي تعرف البنيات  ،السيد الوزير

 ،يعين وضعية هشة بسبب غياب الصيانة واحملافظة واملراقبة
واألمر يزداد تدهورا بسبب تساقطات األمطار األخرية يف 

جمموعة ديال الطرق أنه يعين أدت إىل  ،جمموعة من األقاليم
من  .املسالك ويعين القناطر مقطوعة وغري صاحلة لالستعمال

م احلوز يعين يف وضعية كارثية بالنسبة هلاد إقلي ،هذه األقاليم
السكان يف وضعية يعين  ،خريةمطار األاأل ، يعيناملسالك والطرق

سواء التمدرس أو  ،نه األنشطة كلها متوقفةأ ،جد كارثية
 ،مام هذا الوضع السيد الوزيرأيعين  .الفالحة وكذلك التجارة

من طرف  هاذنسائلكم ماهي التدابري املستعجلة املراد اختا
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احلكومة وكذلك اإلجراءات الكفيلة يعين ملراقبة وتتبع هذه 
 .وشكرا ؟ الوضعية

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

 :النقلو رباح وزير التجهيز عزيز السيد 
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ميكن يل. شكرا على هاد السؤالالسيد النائب احملرتم 
لعناية كغريها احلوز من األقاليم اللي كتحتاج  نوضح بأنه فعال

كن ليا نقول بأنه وزارة ميولكن  ،من واحد العدد ديال األقاليم
التجهيز والنقل تتدخل عندما تكون حاالت استثنائية حبال 

وحاالت الثلوج حسب  -هللال قدر ا-الة ديال الفياضانات احل
لتجهيز والنقل تدخل يف شراكات مع وزارة ا .اإلمكانيات املتوفرة

يف  تدخلتاألقاليم واجلهات واجلماعات اللي كتخليها أهنا 
هادي سياسة  ،وهادي مناسبة ،الطرق ديال العامل القروي

وهو أنه  ،زمني هبافيها احلكومات السابقة وحنا ملت مشات
انتقلنا من الطرق املصنفة واللي هي مسؤولية وزارة التجهيز 

لي هي مسؤولية اجلماعات لالطرق الغري املصنفة ا والنقل إىل
هذا التوجه مشات فيه  .خاصة اجلماعات القروية ،الرتابية
لكن على أساس غادي الشراكة  ،حنن مستمرون فيه ،الدولة

 .عليها وااللي حنا كنتلم
لسيد النائب لكن ليا نقول مباملسألة الثالثة وهو أنه  

ي بالنسبة لواللذي أعددناه نه يف الربنامج اأعلى  ،احملرتم
كن ليا نقول ليك إقليم احلوز يعين عدينا مجيع ميللمستقبل 

كن ليا ميو  ،الطرق املصنفة والغري املصنفة اليت حتتاج إىل عناية
يف األقاليم اجملاورة حتتاج إىل عناية باخلصوص نقول إقليم احلوز و 

الشكل   ألنه تراجعات فيها الطرق بواحد ،ة الطرقيةنايجمال الص

نوازيو حسب اإلمكانيات ما بني العامل القروي فغ ،كبري جدا
 .ال الطرق املصنفة يف إقليم احلوزوما بني الصيانة دي

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوزير، 

 :محمد إدموسى السيدالنائب 
املالحظ  ، لكنعلى هاد املعطيات السيد الوزيرشكرا 

تضاريس كل االعتبار  ختاذ بعنينه خاص أزير اآلن السيد الو 
إقليم احلوز إقليم  ، تتعرفهاد القناطرو إقليم مع هاد الطرق 

وهاد القناطر يعين كلها  ،يعين الوديان فيها محولة كبرية ،جبلي
التالميذ و وبالتايل الناس  ،هي صبحات اآلن يف وضعية يرثى هلا

يعين على  ،نش التمدرسمتوقفة ما كاياآلن احلافالت والطلبة 
اليت تربط ما بني سيدي  7137سبيل املثال الطريق اإلقليمية 

وكذلك ما بني  ،ماعاتديال اجل 0 توتابازو  غيات عبد اهلل
اآلن هاد الطريق هباد يعين ما  ،زاتاسراغنة ووارز الإقليم قلعة 

كذلك   ،اآلن يف وضعية كارثية مقطوع اآلن ،يسمى بالرادي
ديال  7132الطريق اإلقليمية  ؛7134ية الطريق اإلقليم

يعين على  711الطريق اإلقليمية  ؛ فاضمةيتمجاعات س
كذلك   7119وكذلك الطريق  ،مستوى موالي إبراهيم وآسلي

 واداإلقليمية على مستوى  7131الطريق  ؛يف وضعية يرثى هلا
واحد الربنامج  كنلتمسوا منكمالسيد الوزير   ،إذن. بهجةال

هاد الوضعية ما ميكنش إىل ما كانش برنامج  ألن ،استعجايل
كيفاش ميكن وبالتايل كتعرف   ،ألهنا الطرق مقطوعة اآلن ،خاص

للعامل  واكنظر   ناشوبالتايل الساكنة اآلن ما بقي ،حركة مكثفة
صبح أاملغرب  اللي عرفوألن التطور  ،القروي مع العامل احلضري

مستعجل ص برنامج االكرامة ديالو، خ اإلنسان كيتمس يف
السيد الوزير هذا  .إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف هذه الوضعية

التجهيز عارفني  ألن الناس ديالكم يف ،ملتمس جد مستعجل
هاد الوضعية اآلن، املياه تغمر هاد الطرق وهاد القناطر يعين غري 
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من دينامكية  ملا تعرفوهإذن أحل . لناسعلى االعزلة  اباش نفكو 
بعني االعتبار  او ذأنكم تاخ ل،ف الكلال تعر اللي ومن إرادة 

 . الظروف اخلاصة هبذا اإلقليم وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

سؤال . شكرا السيد الوزير ؟هل من رد  ،شكرا السيد النائب
آين حول انعكاس التساقطات املطرية على البنيات التحتية 

ل فليتفض ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي
 .أحد النواب مشكورا

 :عادل السباعيالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

عرفت بالدنا تساقطات مطرية  السيد الوزير احملرتم،
مما تسبب  ،أدت إىل حدوث فيضانات يف بعض مناطق اململكة

 ،سواء الوطنية أو الرئيسية ،الطرق يف تدهور عدد كبري من
إضافة إىل الطرق السيارة اليت تعد من أهم إجنازات البنية التحتية 

وذلك اعتبارا للخدمات اهلامة اليت تقدمها يف جمال  ،لبالدنا
غري أن الوضعية املتدهورة للعديد من مقاطعها . النقل والتواصل

مات جراء هذه التساقطات أصبحت تثري العديد من عال
االستفهام حول دور الشركة الوطنية للطرق السيارة يف مواكبة 

حيث يالحظ أن هذه الطرق  ،اإلصالح والصيانة اتعملي
ولكن تطرح  ،تتطلب أحيانا تكسية بعض مقاطعها املتضررة

اإلشكالية أساسا بالنسبة للمحاور الطرقية الوطنية واإلقليمية 
ية ئرك ماح عبارة عن بوالثانوية اليت مبجرد هطول األمطار تصب

 ،لذا. مما جيعل املرور منها حمفوفا باملخاطر ،وتتضرر جنباهتا
عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من أجل  ،نسائلكم السيد الوزير

وماهي األولويات اليت  ،إصالح الطرق عرب الرتاب الوطين
خاصة  ،تضعوهنا يف تدخالت وزارة التجهيز يف هذا اجملال

واملناطق النائية اجلبلية؟ هل هنالك إجراءات بالعامل القروي 
خاصة وفق برنامج استعجايل إلصالح الشبكة الطرقية املتضررة 
من الفيضانات؟ متسائلني أيضا عن دور الشركة الوطنية للطرق 
السيارة يف إعادة بناء وتكسية الطرق السيارة وجعلها تستجيب 

 .حلاجيات املواطنني وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :النقلو  التجهيزالسيد عزيز الرباح، وزير 

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
أبدأ بآخر نقطة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، 

هذه  أعتقد أن ال خيفى على اجلميع العمل الذي تقوم هبه
أوال إضافة  ،بطبيعة احلال من أجل ،ثمارات املهمةالشركة واالست

وحنن  ،مقاطع جديدة وخاصة يف بعض املناطق اليت متت برجمتها
خاصة يف املناطق  ،بصدد إعداد خمطط جديد ملقاطع أخرى

ألهنا  ،ة وكلفتها رمبا ستكون مضاعفة أكثر من أربع مراتبالصع
ور الذي مث أيضا الد .ماشي فحال املناطق اللي هي منبسطة

يعين صحيح  ،تقوم به الشركة من أجل حتسني جودة اخلدمات
الكمال هلل، ولكن راه كاين واحد العمل جبار وكاين برنامج 

شركة أهنا  الباإلضافة هلاد الشي، أنه  .الطرق يالديال الصيانة د
مجيع الشركات اللي تابعة . املناطق احمليطة هبا كتعاون حىت يف

منظومة ديال الشركة املواطنة أو تبنينا اآلن  لوزارة التجهيز والنقل
منها اآلن ثهي فلسفة كانت سابقة لكن ني لالاملؤسسة املواطنة 

التحتية أن  اتالبني اذأهنا احمليط ديال ه ،مع الدستور اجلديد
كانت  وأ ئناكانت مو  وأسواء كانت مطارات  ،تساهم فيها

 .سكك حديدية وأسيارة طرق 
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 ـميكن يل نقول بأهن ـحول الصيانة فيما يتعلق بالسؤال 
جموا حاولنا نرب  ،باش جناوب ماهي ،7131يف الربجمة ديال 

يعين  ،موزعة على الصعيد الوطين ،كلم للصيانة  7121حوايل 
واحلمد هلل يف  اتإمكاني د الشي كيحتاج إىلابطبيعة احلال  ه

صنا خأننا يعين أنه الربنامج ديال الوزارة الربنامج ديال احلكومة 
 .يف املائة من امليزانية ديال الوزارة للصيانة 01

 ،بالنسبة لألضرار ديال الفيضانات ،نقول أيضاغي نب 
نقطة سوداء ديال األضرار ديال  441عطانا حوايل اإلحصاء 
 37و 7133ا كميزانية ما بني ختصصت هلي لال ،الفيضانات

طي غري باش كنع ،مليون ديال الدرهم 713ليار وامل 1:  31و
  ،كما قلت يف البداية  ،ضروري هده األرقام ليتضح ،األرقام

العامل القروي بني التوازن بني الصيانة و  ،جوابا على السؤال األول
اللي  نعرفوا احلجم ديال االستثمارات  باش ،بني الطرق املهيكلةو 

 .األولوياتبا ها الدولة وميكنا نوزعو كتقوم هب
طالب يعاونوين ي اللأنا  ،فيما يتعلق باألولويات 

كل مجاعة عندها ،  ام هبو يف أي زيارة كنق ،السادة النواب
وا لو كنقولوا وفق اإلمكانيات ق  ،كل إقليم عنده طلبات  ،طلبات

 حىت ال خنضعها مرة أخرى ،حنا مستعدينانا األولويات و ل
l’arbitraire  خابية أو عملية انتحىت ال خنضعها يعين لعملية

 ،هي األولويات نوشتعاونوا باش احنددوا حنا مستعدين نا ،حزبية
إلقتصادي او ماعي تاملستوى اإلجمن رتفع ك ليالمابني أولويات 

مابني األولويات ذات الطابع يعين يف و  ،هيكلةاملبنيات المثل 
ا كانت هناك إذ حنا مستعدينوا ،منها الصيانةو العامل القروي 

ه ذيف حتديد هاملنتخبني مقرتحات باش يعاونونا السادة النواب و 
 . حىت ختضع ملعايري موضوعية وشكرا األولويات

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .، التعقيب السيدة النائبةشكرا السيد الوزير

 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل

 ،شكرا السيدة الرئيسة
السيد  ايا شوية، ركز معالسيد الوزير على اجلواب ديالكم شكرا
 .رالوزي

عملية ب ،نقطة سوداء 441 جا يف اجلواب ديالكم
 درنا عملية القسمة  إال ،جهة 34عندنا  ،حسابية بسيطة

ا معدل يعين ميكن ذه ،نقطة سوداء يف كل جهة 37كتعطينا 
جلهات أجناهم اهلل بعض اجلهات مافيهم ما يدار وبعض ا

 .سبحان وتعاىل
 سنني وال 1ه ذه ،عندنا تراكمات ،اليوم السيد الوزير 

 ،جي تساقطات مطرية هائلةتع وهي كسنني على أتبا  3
التحتية ألهنا هشة  اتعليها اهلل تضر بالبني واحمدوكن ،لألسف

سمعوا منكم ناليوم بغينا  .خرهآأو ألن الصيانة منعدمة إىل 
ية تعطيوا الوسائل املادبغيناكم  ،غري ممركزو واحد الربنامج واضح 

باش يالكم ديريات اجلهوية دلمل واملوارد البشرية واللوجستكية
تبع معنا يف وسائل اإلعالم القنطرة ديال كلشي  .يتدخلوا فورا

  ،كيديروا يقطعوا  ،وهنامقطوعني هنا  واالناس ابق ،تارودانت
الطريق املنحرفة   ،طوالنيديروا تك les déviations ديرواتك

ثانية السيدة الرئيسة  ..خصنا إجرات عملية، خلإفيها مشاكل 
  ...ابغيناكم يف الفريق احلركي ،األسئلة ألن السؤال مهم كجميع
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 عن الئحة املستفيدين من مقالع الرمال آينسؤال السؤال املوايل 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .السؤال مشكورا يضعاو فيتفضل أحد ،والتنمية
 :النائب السيد عمر فاسي فهري

 ،يسةشكرا السيدة الرئ
 ،لمحترمالسيد الوزير ا

ع الرمال ثروة وطنية جيب قالمتشكل  ،كما تعلمون
غالل والتدبري العقالين اإلستبعلينا التثمني دياهلا واحملافظة عليها 
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 .تلعب األدوار االقتصادية واالجتماعية دياهلاحىت  م،واملستدا
 ،عمة اجليدة وحماربة اقتصاد الرياوتطبيقا ملبادئ الشفافية واحلك

 سيتم نشر الئحة املستفدين مىت ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم
ونيات أذالئحة املستفيدين من م ارر من مقالع الرمال على غ

ماهو تصور احلكومة لتنظيم هد املرفق وماهي  ؟ قطاع النقل
 .وشكرا ؟ اجملال ذااملساطر اليت تنون إصدارها يف ه

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .السيد الوزير

 :لسيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقلا
 ،الرئيسة ةسيدال

 ،السادة الوزراء
ا ذرتم والنائب احملرتم على طرح هأشكر الفريق احمل

مقالع لوائح ليوم على الساعة الثامنة سننشر ا .السؤال
ألن اتصلوا بالصحافة  ،اذة احلال الشك تعرفوا ملابطبيع...الرمال
مشي عند جريدة وما كتمشيش تة كو أنه أحيانا املعلوماوتشك
  la MAP اليوم يف   رت واحد البالغدف ،جرائدعند 

ميكن  ،وكنقول الساعة الثامنة بالضبط ،عطيت فيه اإلحصائيات
تنشر يف غ ،املهم الواحد حيظي ،قل شي حاجة زايد شي حاجة

املوقع ديال الوزارة باش اجلميع يطلع عليه على قدم املساواة يف 
 ،هاد النشر ،يعين ميكن يل نقول لكم .وإذن اليومنفس الزمن 

مشروع القانون  ،هذه مناسبة يف احلقيقة االسرتاتيجية موجودة
لقانون مشروع ا ،كانت اختالفات توافقنا  ،أعددناه مع املهنيني

فلسفته ببساطة أن هذا خري  .جاهز، دفرت التحمالت جاهز
تكون فيه  نيكون فيه الشفافية واحلكامة وأ واقتصاد جيب أن

ال معىن هلذا ميشي يشتاغل حدا  ،تكافؤ الفرص يف التعامل معه
كاين منظومة   ساين،واحد املقلع يف الرملة واآلخر تيقول له ال 

على احلقوق  ،ة احلفاظ على البيئةبر اتنطبق على اجلميع وفق مق
املنظومة ديال  ،احلقوق ديال الدولة ،املالية ديال اجلماعات

هاد الشي احنا ماشيني فيه وحىت يف  ،طار التوازنيف إ ،املراقبة
لصناعات املرتبطة باملقالع خاصة إطار تشجيع ما يسمى با

ألن كاين إمكانية يف واحد العدد ديال األقاليم نديروا  ،األحجار
 LE STAFF MATERIAUX DEديك 

CONSTRUCTION   ألهنم جمموعني بدل ما ياخذ املواد
متا نديروا  L’USINE وداير واحد  ويديها حلىت لواحد الدوار

LES  USINES   قراب من املقالع باش ميكن لنا نشجعوا هاد
 .الشي

 ،قريت اليوم وحز يف نفسي ،ناسبةبامللكن أنا بغيت  
إمجاع األمة على الشفافية وعلى الدستور، الدستور الذي نص 

 إمجاع األمة على أن املغاربة يريدون أن يعرفوا مع ،على الشفافية
الكار  ؟ ريكبوا على الطاكسي ديال منواش غ ،من يتعاملون

فإذا به هناك  ؟ احلانوت ديال من ؟ املقلع ديال من ؟ ديال من
هناك من  ،ويةن مساها شعبمن مساها تبييض الريع وهناك م

هناك من مساها اللي عنده يف احلياة السياسية  ،مساها انتخابوية
ال ما  إ نه،واجب علينا نقوموا و هذا دور  عنده بال مقالع الرمال،

غادي  أشنو ،املدرسة ديال من ذكانوش املغاربة غيعرفوا ها
هاد مقلع  ؟ شنو غادي يعرفوا ،هاد الشركة ديال من ؟ يعرفوا

هذا شأن عام  ؟ شنو غادي يعرفوا املغاربة ،الرمال ديال من
 ،لدار ديال أي واحديف الفلوس يف ادخلناش تما  ،واقتصادي
قتصاد اللي فيه هتريب ديال ش تنتكلموا على واحد االما مشينا

شينا تنتكلموا على اقتصاد اللي م ،رات وفيه ديال الدعارةداملخ
  ،إمجاع نواب األمة ،حنن مصرون ،وبالتايل .مهم وأساسي وه

اإلجابة كانت اليوم وكل حاجة  ،كلهم يسائلونين على الشفافية
 . ا وشكراا الوقت دياهلهعندها الزمن دياهلا وعند
 : السيدة رئيسة الجلسة

  .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة أو السيد النائب
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  :عبد العزيز العماري النائب السيد
 ،شكرا السيد الوزير

 ،أنا كنظن بأن ال ينبغي أن حيز يف نفسك ما حدث 
حلظة دستور  ،ينبغي أن يفرح املغاربة يف هذه اللحظة السياسية

دستور كيقول بأن نقطعوا مع  ،احلكامةجديد يعلي من شأن 
 ،اقتصاد الريع وكذلك برنامج حكومي هو عالش تعاقدنا معكم

زمن االمتيازات امج احلكومي فيه ضرورة القطع مع هاد الربن
 ،اآلن هاد الشي دار يف جماالت وبديتوها .واالستثناءات

شفنا يف اجملال  ،موضوع ديال الكرميات، الدعم ديال اجلمعيات
ل السكن الوظيفي يف وزارة الرتبية الوطنية وغريها من ديا

 ،وية وغريهامن يتحدث عن شعب .ينبغي أن تستمروا ،اجملاالت
نقول بأن الذي يقاوم اإلصالح هو املستفيد من وضع معني 

ينبغي أن تتحمل  ،طيلة التاريخ ديال استثمار هذه املقالع
 ومن .ألمرونواب األمة معكم يف هذا ا ،احلكومة مسؤوليتها

ستجدونه إىل جانبكم يف هذه  ،يريد اإلصالح ويقاوم الفساد
من أجل  ،من أجل الوضوح ،العملية اإلصالحية الشاملة

حتكمه التنافسية  ،لكي يكون منطق االستثمار واضح ،الشفافية
أن أن يكون التنافسية و  ،وليس الزبونية وال أي  اعتبارات أخرى

ملصلحة ديال اجلماعات القروية ا ،يراعي املصلحة ديال السكان
أن تراجع  ،واجلماعات اللي تتكون فيها املقالع وال تستفيد

مث  .النسبة كذلك اللي تتاخذها امليزانية ديال هذه اجلماعات
غادي تنشروا لنا اللوائح السيد  مانت ،حنملكم مسؤولية املراقبة

ج مع بتصور مندم ،وكنشكركم على هاد املقاربة التشاركية ،الوزير
 ،مبعىن أن هناك مشروع قانون جديد .هذا مهم جدا ،املهنيني

تكون  ةنبغيوا أن من هنا لتم ة،دفرت حتمالت وضعف الرؤي
عطيونا األمساء الطبيعية  ،ملا تنشروا لنا األمساء .املراقبة املشددة

ولكن بغينا نعرفوا شكون اللي خلف  ،وعطيونا األمساء املعنويني
ونستشرف مرحلة ما ورد يف  ،ضوحهذه الشركات كذلك بو 

الربنامج احلكومي يف ما خيص الصيد البحري كذلك، كل 
آلن الوضوح، جماالت الريع، كل جماالت االمتياز الشعب يريد ا

احلكومة عندها مسؤولية سياسية، عندها  .الشعب يريد الشفافية
مع اإلرادة املوجودة  ،سند شعيب، عندها إرادة سياسية قوية

غي أن نستثمر يف هذا اجملال وحنن معكم يف جمال ينب ،اآلن
 .اإلصالح وشكرا لكم

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

 :والنقل السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز
يعين ميكن نقول لك أنا يصعب  السيد النائب احملرتم،

املقلع باسم ا ذأنا اللي عندي هو اللي عنخرجو، إىل خ ،علي
، ألن هدي شخصاه باسم شخص ذخ ،شركةالشركة غندير 

هي املعلومات اللي عندي غادي خنرجها، ليس يل احلق أنين 
غري باش  ،راها كاينة ف ،نذهب وخنرج التفاصيل ديال الشركة

 .هاد القضية تكون واضحة
املسألة األخرى هي عملية املراقبة، أقول للرأي العام  

ألن هناك ميثاق ديال األمة يف  ،يف اجملال البيئياملراقبة ستكون 
 ..واجملال الصحي واملراقبة املاليةاجملال البيئي 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد الوزير على حسن  ،السيد الوزير انتهى الوقت

تفضل  ،مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل إىل قطاع الصحة
 .السيد الوزير

الوزير المكلف بالعالقات مع الحبيب الشوباني السيد 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيدة الرئيسة،
. ما بغيتش نقطع حبل النقاش حول قطاع حيوي مهم

أثارت السيدة النائبة احملرتمة عن الفريق االشرتاكي موضوع ديال 
. التأخر ديال احلكومة عن هذه اجللسة ورمبا طالبت باالعتذار
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واألمر يتعلق  ،بتنسيق مع رئاسة اجمللسهاد املوضوع هو مدبر 
حنا قدرنا بأن السلطة التقديرية إلطالع  .بانعقاد جملس وزاري

اجمللس املوقر والرأي العام تبقى بيد اجمللس املوقر ورئاسته، لكن 
أن هو شاء اهلل أن نأخد هبذا العرف و  املستقبل إن إذا كان يف

مني ويطلع عليها نبلغ اجمللس برسالة تتلى من طرف السيد األ
لكين أؤكد مرة أخرى بأن هذا  .فال بأس بذلك ـالرأي العام

عرف جرى به العمل وحنن سنتعامل هبذا املنطق يف املستقبل ال 
أن احلكومة حريصة على أن تبث  ،أيضا أؤكد باملناسبة. بأس

اجللسة كاملة وأنه هذا التأخري ال يؤثر على أشغال هذه اجللسة 
 . شكرا ،أمام الرأي العام

 :السيدة رئيسة الجلسة 
سؤال حول تردي اخلدمات بأقسام . شكرا السيد الوزير

املستعجالت يف املستشفيات العمومية من فريق االحتاد 
الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا أو إحدى 

 .النائبات
 :محمد الزموريالنائب السيد 

لى خير ن الرحيم والصالة والسالم عبسم اهلل الرحم
 .المرسلين

 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تعرف أقسام املستعجالت باملستشفيات أوضاعا 

سواء من حيث التأطري الطيب أو مستوى تقدمي ...مرتدية
نسائلكم السيد  ،لذلك. العالجات الضرورية وجودة اخلدمات

للنهوض باألوضاع  هل هناك إجراءات جديدة ،الوزير
 .؟ وشكرا االستعجالية طبيا وإنسانيا

 
 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .السيد الوزير ،شكرا

 :ن الوردي، وزير الصحةيلحساالسيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
املستعجالت  ،لنائب احملرتمفق معاك السيد اأوال أنا مت

هي مرآة ديال قطاع الصحة  و هي مرآة ديال املستشفيات، 
يعين اإلنسان خصو يدخل غري لشي قسم مستعجالت . ككل

الوزارة وفكرة لى أو بعض األقسام خص تكون عندو فكرة ع
ألن مجيع الوزارات  ايفاملشاكل ما غاديش. على القطاع ككل

 ،غادي نرجع ليه رمبا ،بار جداالسابقة درات واحد اجملهود ج
 فاملشاكل هي يف البنيات التحتية، هي فالتجهيزات، هي يف

 %41ألن  ،التكوين والتكوين املستمر املوارد البشرية، هي يف
يف  41من حسن االستقبال يف املستعجالت هي أكثر من 

 .املائة من العالج
 ،فإىل يومنا هذا ،كاين املقاربة يف التدبري  ،وأخريا 

فوقاش ما كان شي مشكل يف املستعجالت تنجاوبوا خصنا 
املشكل يكمن يف حسن  ،تدبريالخص  ،نزيدوا يف اإلمكانيات

أكثر مما يكمن يف إجياد هذه  اتتدبري يف هذه اإلمكاني
هي من  ،مع احلكومة احلالية فتنظيم املستعجالت .اإلمكانيات
مع  من األولويات هي ،مع السياسة الدوائية ،األولويات

التدابري اللي بديناها يف الوزارة وبدينا األجرأة  .السياسة الصحية
إعادة تنظيم وتعزيز االستعجاالت الطبية مبقاربة  :أوال ،دياهلا

ما بقيناش كنرتكزوا غري على املستعجالت ديال  ،جديدة
يف  14ألن  ،خصنا املستعجالت قبل االستشفاء ،املستشفيات

ندهم حوادث سري خطرية تيموتوا إما املائة ديال املرضى اللي ع
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تتديهم سيارة اإلسعاف يف عني احلادثة وال خالل 
 .للمستشفيات

كاين نقطة ثانية هي   ،املساعدة الطبية االستعجالية 
 samu    lesإجياد مصاحل املساعدة الطبية االستعجالية

services mobiles d’aide d’urgence 
mobile وأول مرة ياهلل ، قلةاملتن الوحدات االستعجالية

باقي  333ميع هو رقم اجلخديناه هذه أسابيع رقم وطين ديال 
جمهود ديال هاد الوزارة ماشي هذه  3.3.3ما بديناش خندموه 

ت واحد اجملهود الرقم كانت الوزارة السابقة عمل هاد ،بوحدها
اللي احنا  ،كنساهم فيهاللي كنت أنا شخصيا كطبيب   ،جبار

 وهاد. 333لقدام وكملنا الرقم ل مة بزاف زادتقينا اخلدجينا ول
أول مرة  ،تكون بواسطة سياراتالوحدات االستعجالية املتنقلة غ

 .مبثابة مستشفيات صغرية متنقلة ،يف تاريخ املغرب
مستعجالت  هي هذه املقاربة النقطة الثانية بعد 

تتميم  ،النقطة األخرى .وحدة يف املناطق النائية 51 ،القرب
للي قامت به الوزارة هي وحدات االستعجال لألمهات العمل ا
أربعة أقطاب  .شاء اهلل إن 71اللي غانزيدوا هاد العام  ،احلوامل

 :باملستعجالت يف املستشفيات اللي قلنا يف هاد اجمللس املوقر
 ،اقتناء مروحية طبية .وجدة، الدار البيضاء ومراكش ،بين أمحد

هاد الرقم باش  يع معبعض األساب ،اقتنيناها موجودة ههذ
توفري األدوية واملستلزمات الطبية  ،وأخريا .خندموه غانبداو
 . وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
  .، تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوزير

  :محمد الزموري النائب السيد
 ،السيد الوزير، كنشكروك على هاد الصراحة ديالك

تشفيات وللمغرب  أن املستعجالت هي الوجه احلقيقي للمسب
لي كيدخل هي احلالة االستعجالية للبشر م وكتعترب ،كامل

 ،كس مع األمر الواقعولكن هاد الشي كينع .لواحد املستشفى
داك الرقم  .هاد الشي اللي قليت راك عارف كلشي اللي كاين

استعجالية هو  ةاللي عندنا حال ،راه كاين موجود دابا 333
ه كتجي كتجري تطري كتهز را ambulance لي كنعيطوا ل م

لي كتديه املستشفى فني  ولكن م ،املريض وكتديه للسبيطار
ألن هاد الشي باشرته  les couloirs كتحطه يف   ؟ كتحطه

مشيت  ،كواحد مسؤول على األمة  ،أنا شخصيا كمنتخب
 .األقاليم 1باشرته يف 
 ،نبداوا من طنجةك ،بغيت نعطي لك واحد املثال 

املستشفى دالعرايش ما فيه حىت شي راديو  ،نتطواــ  والية طنجة
كيجي املريض إما حييلوه على طنجة وإما   ،خدام السيد الوزير

وال يتصنتوا له على القلب  ،يديروا له شوية ديال الدواء األمحر
كاين الشاون، أكرب إقليم على   .دياله وال الطونسيون واهلل يهنيك

يال الرقعة اجلغرافية صعيد اجلهة من ناحية السكان ومن ناحية د
دار يف هاد احلالة يف هاد الساعة حىت  ،واللي تابعوا حىت وزان

ألطباء قاموا بعدم األن  ،واحد يف املستعجالت ما كاين
باش تكون عندكم يف  ،دوامة ديال املستعجالتااللتحاق بامل
ما كاين حىت شي  ،ذلكوبالنسبة للتجهيزات ك .البال ديالكم

وهم طوا كاملني كيجمعوهم وكيسيفذها ،زة موجودةجهأ
 ،إىل حد البارح .للمستشفى اجلهوي حممد اخلامس ديال طنجة

حىت شي سكانري ما  ،حىت شي إيكوغرايف ،حىت شي راديو
ال  إاملريض اللي كيجي  .وهذه مدة ماشي عاد البارح ،خدام

يديه للخواص ال  ،شي واحد يداويه هكان عنده باش غادي يدي
ب حىت جيي couloirعنده والو كيبقى مت يف ال ماإ ،باس عليه

أما بالنسبة  la morgue وه طفياهلل التيسري ويس
 .يف املائة 311للمستعجالت مفقودة عندنا متاما 

تكون واحد الفرقة  ،كنطلبوا منك السيد الوزير  ،وهلذا 
وتراقب  ةلتم واحد التفتيشية اللي غادي متشي تمشياللي غ



 

 

19 

19 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

راه منعدم متاما التجهيزات  ك،هاد الشي اللي كنقولوا ل
 .األقاليم الشماليةيف داملستشفيات  1األساسية يف هاد 

ألن كنشوفوا  ،شاء اهلل يكون شي برنامج جديد وكنتمناو اهلل إن
 . فيك اجلدية وكنطلبوا لك النجاح وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد النائب، السؤال املوايل عن ضعف اخلدمات 

 ،الدستوريباملستشفيات العمومية من فريق االحتاد الصحية 
 .فليتفضل أحد النواب مشكورا

 :محمد ناصر النائب السيد
 ،السادة الوزراء

الداعي للتذكري أن قطاع الصحة يف بالدنا يعرف 
العديد من املشاكل وأمهها ضعف اخلدمات املقدمة من طرف 

صل يف والذي يرجع إىل النقص احلا ،املستشفيات العمومية
 ناهيك عن قلة األسرة باألقسام ،األطر الطبية والتمريضية

واملستعجالت وسوء االستقبال وغريها من الضروريات اليت جيب 
 . أن تكون مواكبة للمريض داخل املستشفى

تكم عن اسرتاتيجي ،نسألك السيد الوزير احملرتم ،لذا
اد السبل ملعاجلة األوضاع املزرية داخل املستشفيات العمومية وإجي

كافة اخلصاص   سدالكفيلة لالرتقاء باخلدمات الصحية يف أفق 
 .الذي تعانيه

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .السيد الوزير ،شكرا

 :ن الوردي، وزير الصحةيلحساالسيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 ،السيد الوزير
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 اين واحد ثالثةن كأل ،أنا أضم صو ي لصوت الوزير الرباح

مافيها باس إذا ارتأيتم وليين ولكن  ،رمبا كان أحسن ،األسئلة

غنبقى نعاود  ،نفس الشأن األسئلة يف  ثالثةألن  ،هبذه الطريقة
 .ولكن مافيها باس

 ،ما خيفاش عليكم السيد النائب، السيدات النائبات ،أوال 
 عدة ،أن مجيع املستشفيات العمومية تعاين، هادي معروف

نقائص تؤثر سلبا إما على نوعية العالجات اليت تقدمها هاد 
كاين العديد . حق الولوج للخدمات االستشفائية وأاملؤسسات 
، قلة البعد اجلغرايف :يف اجملال القرويأوال منها  ،من احلواجز

املسؤولية الكربى و ولكن املهم  ،وانعدام وسائل النقل واالتصال
 .ترجع لوزارة الصحة

لية املزمنة اليت تعاين منها املستشفيات العمومية اإلشكا 
تتعلق أوال  ،أكثر واليت ثؤتر سلبا يف عملية العالج واالستشفاء

. خاصة النقص احلاد يف املوارد البشرية ،وقبل كل شيء بالتأطري
أكرب التحديات اليت تواجه الوزارة هي التكفل باملريض يف مدة 

 .ملزمنية أقل وباخلصوص النساء احلوا
 ،التدابري التالية ،وضعت الوزارة جدول زمين ،التدابري 

 الناس كيسولونا كل مرة يف تكميال كيف قلت ألن بزاف 
أنا ما كنفهمش  للقطع، اللجان وأشنو هي التدابري ديالكم

راه كل وزارة كتجي كتخدم، كيجي  ،عالش الناس كيبغيو القطع
  طع،حىت شي ق يعين راه ما كاينش ،وزير كيزيد داك شي اللي

 . كاين هنا التكامل
 ،اإلسراع على تعميم نظام املساعدة الطبية ،أوال -

هاد اإلجراء اللي خدينا أخريا ديال املشكل  اوعرفتو 
الكبري إلجناح هذا النظام هو تواجد ووجود املوارد 

 .املستشفيات البشرية يف
توسيع الرعاية اجملانية للتكفل  ،النقطة الثانية -

وكذا الفحوص  ،لنامجة عن احلملباملضاعفات ا
 .والتحاليل اإلخبارية للنساء احلوامل
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هي خلق  ،املستعجالت ا يفقلت هد ،النقطة الثالثة -
 ،51هي و وحدات استعجالية للقرب باملناطق النائية 

ألن ياهلل بدينا وحنا كنتمناو أن  ،2بدينا دابا وصلنا ل 
 .10هاد العام غادي تكون 

للمساعدة الطبية إلنقاذ وحدة جديدة  71إطالق  -
 .احلوامل بالوسط القروي

ودعم الشراكة بني القطاعيني اخلاص والعام يف إطار   -
رؤية مشولية القتناء خدمات األطباء وخدمات 

 .التشخيص
تفعيل وأجرأة النظام الداخلي للمستشفيات  ،وأخريا -

 .وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .ئبتعقيب السيد النا ،شكرا السيد الوزير

 :محمد ناصر النائب السيد
 ،لكن مع األسف .شكرا السيد الوزير على جوابكم

حىت املعدل الوطين لألطباء واملمرضني غري متوفر بإقليم 
وبكل  ،حيث أصبحنا حنس يف اإلقليم باحلكرة ،ترير تاو 

 2ال يعقل السيد الوزير أن  :لألسباب التالية ،موضوعية
بالنسبة . طبيب وأي ممرض مجاعات قروية ما يتواجدش هبا أي

طبيب، طبيب واحد  37فقط  انسمة كنوجدو  701.111ل 
ال وجود ألي طبيب لألطفال وال  ،يف أمراض النساء والتوليد

. ألي طبيب للطب النفسي وألي طبيب ألمراض العيون
بعض  ذهسرير، ه 31يتعدى عدد أسرته ال املستشفى اإلقليمي 

ه ذامل الصالحية يف تقييم هاألرقام الصادمة باإلقليم ولكم ك
احلالة والنظر بشكل جدي إىل املشاكل الصحية اليت يعيشها 

 والشبه طبية اخلصص احلاصل يف األطر الطبية لءوم ،اإلقليم
وقد سبق لنا أن طلبنا موعدا للقاء من أجل  .بشكل مستعجل

داعينكم زيارة ميدانية لإلقليم من  ،تدارس الوضع الصحي املزري
 .األوضاع املزريةاته ه ن كثب علىف عأجل الوقو 

 ة،الرئيس ةالسيد 
إقليم تاونات كان حمطة زيارة لكافة أحزاب إن  

ولكن  ،االئتالف احلكومي احلايل أثناء احلملة االنتخابية األخرية
 حيث املواطن ال زال ينتظر ،عن اإلقليم بعد هنايتها ئياهناغابوا 
 .وشكرا السيد الوزير الوعود

 : يسة الجلسةالسيدة رئ
 .ثواينالالسيد الوزير هل من رد يف بضع ، شكرا السيد النائب

السؤال املوايل عن وضعية قطاع الصحة بقيادة رأس العني دائرة 
للسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة  ،ابن امحد إقليم سطات

 .السؤال مشكورا يضعاو فليتفضل أحد  ،النيابة للحزب العمايل
 :يد البهلولالنائب السيد رش

 ،السيدة الرئيسة
 ،السادة الوزراء

 المحترمون،السيدات والسادة النواب 
 بقيادة رأس العني يعاين قطاع الصحة، السيد الوزير

الشيء الذي أثر سلبا على  ،بإقليم سطات من مشاكل عديدة
أن  ،لك السيد الوزير احملرتمذ ،لمواطننيلجودة اخلدمات املقدمة 
ألف نسمة يف  31د خلدمة أزيد من وجود مركز صحي وحي

وتراجعت خدماته بشكل الفت  ،مغلق تأغلب األوقا
حيث ال حترتم األطر  ،وأصبحت ال ترقى إىل املستوى املطلوب

ا ما وقف عليه السيد ذوه ،أوقات العمل اإلداريةبلة مالعا
 .زيارته املباغتة للمركز لاملندوب اإلقليمي لوزارتكم مؤخرا خال

عن انعدام املداومة وقلة األدوية وعدم  ،زيرو السيد ال ناهيكما ذه
وختصيص دار للسكن الوظيفي كجناح  ،وجود قاعة االنتظار

كما أن   .تنعدم فيه شروط الصحة والسالمة ،للوالدة
ووالد شبانة ووالد  ل من واد النعناعكباملستوصفات الصحية 
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 إىل التجهيزات الضروريةهي األخرى تفتقر والنخيلة اصر ن
واألطر الصحية الكفيلة بتقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني يف 

 .أحسن الظروف
عن أسباب تردي  ،نسائلكم السيد الوزير ،ألجله 

ي ه املنطقة وعن اإلجراءات والتدابري الذذاخلدمات الصحية هب
 .ه الوضعية املقلقة وشكراذتنوي وزارتكم اختاذها ملعاجلة ه

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .، جواب السيد الوزيرلسيد النائبشكرا ا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 ،السيد الوزير
 ،احملرتمونالسيدات والسادة النواب 

 أربعقيادة رأس العني تتوفر على  ،السيد النائب احملرتم
رأس العني بوالدة ال ةمركز صحي بوحد ،صحيةمؤسسات 

حية بكل من واد النعناع ووالد شبانة املراكز الص 7 ؛الشاوية
 أنه رغم ،غري بعض املؤشرات .همو كرتذ  ،نخيلةالمستوصف بو 

 ه،ودو و انعاانبقالشي غادي  اذأنا متفق معك ألن ه ،النقص
البنيات  ،النقص يف التجهيزات ،النقص يف املوارد البشرية

واحنا  الشي راه كاين وليين هاذ اشي باش كنشكيم ،التحتية
 ال يف هنار و ال  لكش تعاجلنما ميك ،قلناوكيف  ،نعاجلوهوا تنحاول

خصهم يعين الناس  واتتبدهذي  ،الوالية ديايل أنا هاذكنظن 
يعين اليوم  واكنتباش غادي  ، ألنا هو املهمذه ،إشارات قوية

غادي  ،أشهر 4 امن دابوال اجلاية  ةمن اليوم حىت للسيمان
 .ب عليكذنكون كنك
بالتلقيح يبلغ يف  تغطيةشرات المؤ  ،بعض املؤشرات 

ديال ا جمهود جبار ذوه ،يف املائة 95،21اجلماعات  اذه
 52مؤشر الوالدة بالوسط الصحي بلغ نسبة  ؛السابقة اتلوزار ا

فهي كانت  ،صوص امليزانية املخصصة لألدويةخب ؛يف املائة

خصنا نعرفوا إىل  غاية ي لال ،ألف درهم ضعيفة جدا 325
مليون  420لى الصعيد الوطين شري عتنت كالوزارة كا 7133

نظام املساعدة الطبية امليزانية وصلت ملليار  اذ العام، هدرهم
 7تكون غ 7131هلل يف ا م اجلاي إن شاءوالعا ،مليون711و

و  بعني ذخاالشي غادي ن اذوه ،مليون درهم 711مليار و
 .هذاجلماعة ه اذاالعتبار ه

أن  ،النائب احملرتمنقولك السيد يل ميكن اللي  ،أخريا
املنطقة من أجل  منتخيبالوزارة على استعداد للجلوس مع 

حنا او  ،حلولت تدارس املشاكل اليت تعيشها منطقتكم واقرتاحا
 .ا واجب وشكراذالشي ألن ه اذه اكبوامستعدين نو 

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

 :هلولالنائب السيد رشيد الب
أوال على مدى استعدادكم للقاء ، شكرا السيد الوزير

من أجل اإلجياد احللول  ،ككل  ه اجلماعة والقيادةذه منتخيب
أن وضعية املركز الصحي  ،إمنا نؤكد لكم مرة أخرى .الناجعة

 ،ربا املنذومن ه ،برأس العني أقل ما يقال عنها أهنا كارثية
 ،من جدية ومصداقيةكم هدناه فيملا ع، نناشدكم السيد الوزير

كما   .بالتدخل العاجل ملعاجلة هذه الوضعية ،وأنتم رجل ميدان
 :التدابري التالية ذنقرتح عليكم يف هذا الصدد اختا

س العني وبناء  أل بتوسيع بناية املركز الصحي بر التعجي -
 ؛به وتسييجه ةدار الوالد

ز املركز الصحي واملستوصفات اجملاورة له بأطر يتعز  -
مع  ،خاصة منها العنصر النسوي ،رية جديدةبش

مستوصف على طبيب  كلالتأكيد على ضرورة التوفر  
 ؛وممرضني على األقل

تزويد املركز الصحي باملعدات الطبية الالزمة مع الرفع  -
 ؛من حصة األدوية املمنوحة
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تطبيق نظام استفادة النساء احلوامل من اخلدمات  -
ريف التنقل بواسطة خاصة منها مصا ،املقدمة هلن جمانا
 ؛سيارة اإلسعاف

 ؛إقرار نظام املداومة -
إلزام األطباء بالقيام بزايارات منتظمة للمستوصفات  -

 ؛التابعة للمركز الصحي املذكور
جديدة بكل من سيدي إحداث مستوصفات صحية  -

من سي عيسى لتقريب اخلدمات والد الو  حممد البهلول
 ؛ملواطننيا

 اإلقليمي ىتفات إىل املستشفألتمس منكم االل ،وباملناسبة
محد اللذان سبقا أن قمتم ا سطات ومستشفى منطقة بنب

 .املشاكل اليت يعانون منها وشكرا ا ووقفتم عن قرب عنمبزيارهت
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الرد على التعقيب السيد الوزير
 :وزير الصحةالحسين الوردي، السيد 

مع السيد فق نين متإل ،التفاصيل ماغاديش ندخل يف
أن رمبا هادشي االقرتاحات مرحبا  ،أنا االقرتاح ديايل .النائب

ألن بعض التدابري  والسولكن من األحسن جن ،سأفوق الر  ،هبا
رمبا غادي تبان ليك  ،ها رمبا غادي تبان ليك ساهلةتيدر ساللي 

ا عرفت شنو أن ،شنو كاين واخاصنا نقاش باش نعرف ،احلل يه
ليين من و  ،محدا قليت بن فوكي ،تيواقع يف سطات ألين مش

 واشاء اهلل باش جنلس حسن أنا مستعد من األسبوع املقبل إناأل
 .شكرا،اإلجراءات ذيف ها ذاكرواباش ن

 :السيدة رئيسة الجلسة
عن  سؤال 33رقم ندوزوا لالستدراك  .شكرا السيد الوزير

ب احملرتمني من وضعية املرضى النفسانيني للسيدات والسادة النوا
 .فلتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ،تنميةفريق العدالة وال

 :سعد حازمالسيد النائب 

 السيدة الرئيسة،شكرا 
 السيد الوزير المحترم،

 السادة والسيدات النواب والنائبات،
املرضى من السيد الوزير، نالحظ أن أعداد املتشردين 

هم حيث أن وضعيتو  ،النفسانيني تتزايد يف الشوارع العمومية
ماهي اإلجراءات  ،نسائلكم السيد الوزير ،تدعو إىل القلق

 والتدابري املستعجلة املزمع القيام هبا ملعاجلة هاد اآلفة االجتماعية
 .وشكرا ؟

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير، شكرا

 :وزير الصحةالحسين الوردي، السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير المحترم،

 ،المحترمونسيدات والسادة النواب ال
القطاع ديال األمراض النفسية  ذك هاأنا متفق مع ،أوال

 ،تيعيش اختالالت ونقائص كثرية وكبرية يف البالد يف املغرب
أن عدد األسرة  ،مادام نعطيك غري رقم ،وهذا اللي تيجعل

تقول ليا غالناس دخلوهم و  ذها امجيع ههذا ال ميكن أن ،7713
وليين حنا باألجرأة ديال بعض  ،فقنيحنا مت ،كمهاديك سوق

 .التدابري اللي غادي نسردها
مؤسسة عمومية اللي مكلفة  72يف املغرب كاين  ،أوال

عندنا فقط  ؛سرير 7713نا اللي تتوفر ل ،األمراض النفسية ذهبا
يف  314عندنا  ؛طبيب نفساين يف القطاع العمومي 392

وحيدة وواحدة يف املغرب القطاع اخلاص وعندنا مصلحة خاصة 
مؤسسة  72 ذاملشكل أنه ها .مراضاأل ذ نوع اللي تتعاجل ها

عمومية كلها متقادمة والوجود دياهلا غري متوازن وغري متكافئ 
 .وىلالنقطة األ ،مع مجيع اجلهات
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املوارد البشرية اللي شرت ليها  ذها ،النقطة الثانية 
اجدون منهم متو % 03 ،ممرضة وممرض 201طبيب و 392

خرين ما  يعين مجيع اجلهات اآل ،بني الرباط والدار البيضاء فقط
 .كاينينش

هو األجيال اجلديدة من األدوية  ،النقطة األخرية 
النوع ديال  ذهي إطار قانوين ديال ها ،نقطة أخرى .ناقصة
النوع ديال املرض مرض  ذأن ها وايف املغرب خاص تعرف ،املرضى

 3909أبريل  11انون املغريب ديال والق ،قانون هالنفساين عند
القانون ديال هاذ هو  ؟ القانون ذهاهو شنو  .يعين قدمي وقدمي
العالج ديال هاد األمراض واحلماية  ،األمراض ذالوقاية من ها

مع مواثيق  مالئم وهباش جنعل ،ديال هاد النوع ديال املرضى
 اللي الوزارة رديتشنو غادي أ .حقوق اإلنسان املغربية والدولية

مستشفيات  2التخلي عن بناء  ،والأ ؟ بدينا يف األجرأة دياهلا
نه نقدوش أام ألن ،اهحنيدو ألن ماشي بغينا  ،جهوية مربجمة

غادي  ،واحد الوقت يعين قريب يف ادابمن نكونوا موجودين 
مصلحة يف  77خرين غادي نبنيو هبم اآلمنهم و  1 ويخنل

  .فيات اجلهويةشاملست
ا رصدناللي ترميم البنايات املوجودة  هي ،النقطة الثانية

 07شراء األدوية ؛ مليون الدرهم 10 :7131  هلا من هنا ل
ص اخوأخريا ؛ كرت عليهاللي ذا القانون  حتيني؛ مليون درهم

صحية ديال األمراض الصحية تكون عندنا واحد السياسة 
كيف   إحنا رجعنا ،تكون من األولوياتأوال خصها ، يةلعقلا

ص يكون اخ ،ثانيا. ملستعجالت من األولوية الثانيةمع ا قلت
االهتمام  ،تكوينال  ،ادهعندها ميزانية خاصة غتكون عن

هوية أكثر اجلاملستشفيات ، مصاحل يف الطب النفسي لألطفالب
. ، مصاحل معاجلة اإلدمان وتوفري األدويةمن املستشفيات الكربى

 .شكرا السيد النائب احملرتم
 

 : سةالسيدة رئيسة الجل
 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي
 ،شكرا السيد الوزير

 ،التعقيبصعبيت عليا  ،هو يف  احلقيقة السيد الوزير 
كتقوم  به احلكومة هو يف احلقيقة هذا اللي  التشخيص  اذألن ه

أن  ،ولكن كما يف علمكم السيد الوزير .تشخيص دقيقال احدو 
يف  امنصوص عليه وهاإلنسان الصحة هي حق من حقوق 

ه الفئة من الساكنة واليت جيب ذوخاصة بالنسبة هل ،الدستور
الدولية اليت متنع مكافحة  تداهعلى احلكومة أن تلتزم باملعا

 .هؤالء املرضى وأا املرض ذهل مأشكال التمييز والوصمجيع 
نعطي بغي نولكن  ،السيد الوزير همو التشخيص أعطيت

ا كإجراءات هب متقمي لالعض املسائل يف ب ،واحد التفصيل
 .تش  النتيجةاعطامهمة ولكن م

مليون  07وال  01وا صتخص مثال، السنة اذه ،أخريا 
واحد  األدوية كانت تتجول يف اذولكن ه ،ألدويةلديال الدرهم 

األدوية  اذكيمشيوا عند األقاليم ويعرضوا عليهم هو الشاحنة 
عندنا امراه أودي  كنقوهلم  .وجمموعة من األقاليم كرتفض

األدوية خصها واحد مؤسسات خاصة  اهه هانديروا ألن ر ام
مة اتكون واحد احلكص اوبالتايل يعين خ ،نتوفر عليهاالحنا او 

 السيد الوزير كلهم ميشيو معليه هضر ياللي التدابري  اذإىل ه
باألدوية ومازال  وداما نبأ .غادي يعطيوا رمبا نتيجة ،بالتوازي

ا يف ذه ،ها السيد الوزيريذكرتاللي خرى األسائل املقمناش بام
 .احلقيقة غادي يطرح مشكل

بعض  ،هناك مشكل ديال السالمة واملراقبة 
املستشفيات عرفت فرار واحد جمموعة من املرضى وكذلك 

 اذاحلقيقة هفي ف ،علي املرضى سواء على  املهنيني أو ،االعتداء
 .تكون أكثر رقابةاملؤسسات خصها 
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نقص يف عدد ديال ، الوائية هضرتوا عليهاياإلالطاقة 
متاع ه املنظمة العاملية للصحة تصدر اللي املوارد البشرية، التقرير 

 31كل لاألطباء وىل من املهنيني  1.3على  ثتتحد 7137
 .ش مع املعايري الدوليةاكيتماشا  ا مذهو الف آ

 اذتوا يف خالل هرصد ،فيما يتعلق باملوارد املالية 
ولكن  نه،لكم  شرخصناامازال ماملالية اللي نون مشروع قا

مباشرة يف  هغادي ناقشو واحنا للربملان  إن شاء اهلل يجيغادي 
حلساب اخلصوصي يف املائة من ميزانية ا 1 ،األسبوع ذا خالهل

خصها يف احلقيقة اللي ة املركزية يالصيدل اذ، وهللصيدلية املركزية
ألن  ،موعة ديال املنابركرتوا واحد اجملذ  راكم ،احملاسبةواحد 
 خص فقطاللي و  ،تامري كلها تباللي  طن ديال األدوية  701

فات اللي األدوية  اذتخلصوا من هناملليون غري باش ميكن  31
 .هلا الصالحية

نوصي بالرفع من عدد املوارد  ،حنا السيد الوزيرا ،اذهل
 lesخاصة  ،سواء املمرضني أو األطباء ،البشرية والتأهيل دياهلا
psychologues  اذاحد الدور يف هو حىت مها عندهم ألن 

 les املرض يف  اذهلتشخيص املبكر المث العمل على  .املرضى
centres de santé   نيكايناللي  يف األحياء و  نييناكاللي 

شكرا السيد  ماشي فقط يف املؤسسات الكبرية، القروي امليف الع
 .الوزير

 : السيدة رئيسة الجلسة
، يف هل من رد على التعقيب السيد الوزيريد النائب، شكرا الس
 .بضع ثواين

صوص التزامها بالنهوض خبالسؤال املوايل حول متاطل احلكومة 
للسيدات  ،فائيشبالبنيات التحتية على املستوى الصحي واالست

 ،والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار
 .فليتفضل أحد النواب مشكورا

لنائب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع ا
 (:نقطة نظام)الوطني لألحرار 

ديال األسئلة الشفوية  7 هالتجمع الوطين لألحرار عند
كاين سؤال مربمج بشكل عادي   ،موجهة للسيد الوزير الصحة

 ليالذن إ ..نعم (بالدنابإعادة املستشفيات ) 37سؤال رقم 
 ..الربجمة العاديةاللي يف  37السؤال رقم هو كيسبقوا 

 : السيدة رئيسة الجلسة
 ..مكرر 33رقم هو االستدراك ا هذ ثيح

النائب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع 
 (:نقطة نظام)الوطني لألحرار 

مت كان سؤال موجه لوزير الرتبية الوطنية و   كاذال استدراك ه 
 ...وزير تعويضه بسؤال آخر ألن السيد 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
إعادة هيكلة املستشفيات سؤال حول  النائب، تفضل السيد

 .السيدة النائبة يتفضل ،ببالدنا
 :رحمة اطريطاح النائبة السيدة

  ،السيدة الرئيسة
  ،السيد الوزير

 المحترمون،السيدات والسادة النواب 
املستشفيات ببالدنا توقيع اتفاقيات  نعرفت جمموعة م 

 ،لكن لتمويلها وإلعادة هيكلتها ،ة مع اإلحتاد األورويببشراك
 .تقدم ملموسإىل حد اآلن أي  مل تر ،لكن مع األسف

إىل أي حد وصل  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،لذا 
 .وشكرا ؟ هذا امللف بالنسبة ملستشفى طنجة

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .جواب السيد الوزير ،شكرا

 :الصحة وزير، الوردي الحسينالسيد 
  ،شكرا السيدة الرئيسة
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  ،السيد الوزير
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

أشكر فريق التجمع الوطين لألحرار على طرحه  ،أوال 
وهي مناسبة للتأكيد على أن عملية التأهيل أو  ،هلذا السؤال
جزئي املمول  ،1يف إطار مشروع الصحة املغرب  ،إعادة البناء

 .ةهي متواصل la BEIك األورويب لإلستثمار من طرف البن
 ،كل من متارةبمركز استشفائي  32وهذه العمليات هتم 

، تطوان، ورزازات ،العرائش ،طنطان ،خنيفرة ،سال ،اجلديدة
 ،قلعة سراغنة ،شفشاون ،الرشيدية ،القنطرية الصويرة طنجة،

حىت شي مستشفى مل ير النور  ،كأنا متفق مع .تارودانت تازة
حنا غاديني  ،دارتولكن كاين عمل جبار اللي  ،ا هذانيوم إىل

 .يف هاد الشيء
هاد ويف إطار  ،فيما خيص جهة طنجة اللي شر ي ليها 
 :تعمل الوزارة على ،1لصحة باملغرب دبال ااملشروع 
يف كل من  ،مستشفيات على مستوى اجلهة 3تأهيل   -

 ؛شفشاون ،طنجة ،تطوان ،مدن العرائش
سرير بكل  30تشفيني حمليني من فئة مواصلة بناء مس  -

 ؛والقصر الكبريالفحص أجنرة من 
 ،برجمة وإحداث مستشفى إقليمي جديد مبدينة وزان  -

ربملانيون وتناقشنا على اليب اإلخوان  ااتصلو كنت هادي  
ى املتوسط قادر على تغطية عدد دهاد الشيء على امل

 ؛من التخصصات
ستشفاء تأهيل مستشفى القرطيب ليكون قطب اإل  -

 ؛خاص بصحة األم والطفل
هتيئة وتوسيع قسم مستعجالت مبستشفى حممد   -

 ؛ألف درهم 540مليون و 4اخلامس بغالف مايل 

يف سنة  ،هو املهم 7131البدء يف سنة  ،وأخريا  -
بناء املركز الصحي اجلامعي و دراسات ال يف 7131
 .لطنجة

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .تعقيب السيدة النائبة ،شكرا

 :سعيدة شاكر المطالسي لنائبة السيدةا
  ،شكرا السيدة الرئيسة

  ،شكرا السيد الوزير
  ،السيدات والسادة النواب

لعدد املبادرات ية واحرتام وتقدير للسيد الوزير حت ،والأ
رغم ذلك دائما  ،اللي قمتم هبا واللي كتستحق غري التنويه

سيد الوزير ولكن عندي واحد املؤاخذة ال ،تنطالبوا من املزيد
ولكن مع جمموعة من  ،واللي ماشي يف شخصكم بالضبط

 أنناإذن  .الوزراء اللي كنطلبوا مواعيد مستعجلة وال من جميب
وغنبدا السيد الوزير . حنن نواب لسنا معنيني بشؤون املواطنني

بواحد اجلملة اللي قلتوها يف العرض ديالكم ديال امليزانية ديال 
تشاركية لتحسني اخلدمات القاربة املاللي بديتوا ب ،7137
يل  ولكن امسح ،يف إطار املشاركة واملقاربة واملسؤولية ،الصحية

 ،شفنا ال مقاربة ال مشاركة مبدينة طنجةاحنا ما ،السيد الوزير
 ،عندمهشي جلنة جاتاوالناس م ،ن املشروع جا من الرباطأل
ال  ،ياهلاد برتاالال  ،ال توزيع السكان دياهلا ،رفني ال طنجةاعام
ال شركتوشي فيه اتوجد واحد املشروع اللي مو طوبوغرافية دياهلا ال

 وبينما بأن البنك ،سلطاتال خمتصني ال جمتمع مدين مهنيني ال 
األورويب كيحث يف القانون ديالو على إشراك اجلهات احمللية 

نه غري قابل للتنفيذ على أب أن املشروعوهذا اللي أدى  ،املعنية
 هن مستشفى القرطيب اللي شرتوا لأل ؟ عالش ،أرض الواقع

ألن   ؟ عالش ،اذالدراسات الطوبوغرافية ال تسمح بإقامة ه
، سرير 333وثانيا الطاقة اإلستعابية هي  .كاين اجنراف الرتبة
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اللي  جهوياإلقيليمي اللي كنحسبوا هنايا  حبال املستشفى
سرير اللي غادي نوصلوا بأن األمهات غادي  333 عندنا

واملشكل اللي  .عاجلناشي املشكلايعين م ،لدونا يف األرضيو 
 ةإذن مت ،ضيقةالو هو ثالث هو بعيد عن الساكنة واملسالك دي

 .الناس اللي ساكنني ناس الباس عليهم
كنا و  ،طابع استعجايل هاملشروع هذا عند ذحنا ها 

ن تالقينا مع النقابة ديال أا عندكم السيد الوزير وتفاجئنا بجين
 1ن استقبلنا مدير الديوان ديالكم هادي أوتفاجئنا ب ،اءاألطب

كاين حىت شي إجابة ا ولكن م ،أشهر وعطيناكم الوثائق كاملة
 ...وهادي هي اإلشارة ديايل اللي كانت

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .الرد على التعقيب .شكرا ،انتهى الوقت ،السيدة النائبة

 :الحسين الوردي، وزير الصحةالسيد 
 ،نا أستسمحأ ،أنا السيدة النائبة ،ال بعجالة شكرا،

ك من أنا نقول ،فخباريش بعداا أنا م ،ك اإلعتذار ديايلل نقدمو 
لوكان قلتيها يل مرحبا  ،كون هنانغدا فوقاش ما بغييت دائما ت

 .هاد الشيء راه نقاش ،وألف مرحبا
 راء،أنا كنت من الوز  ،كقضية التشاركية قلتها ل ،ثانيا

نا شخصيا باش جني نقدم أالوزراء اللي طلبت  رمبا من بعض
وقدمتها يف اللجنة يعين باش نتناقشوا على  ،احلصيلة يف الربملان

تنقدم  مادام ،كاينشا يل مول ودابا تنتفاجئ تتق ،الشيء ذها
نو مدام تنقول ليكم آش ،مدام تنقول ليكم آش دراناصيلة، احل

 .التواصل ، يعينبغينا نديروا
حىت حاجة  هنأ ،نؤكد عليها اليوم أمامك ،النقطة الثالثة

نعيط  ىسبوع نبقاألأنا مستعد من  ،يف الدراساتدابا درناها ا م
غنشوفوا هاد القضية اللي قليت ديال  ،كم وال جني عندكمل

يتعاود بشي رؤية أخرى  كان خاصو  وإال ،مستشفى القرطيب

فأنا  ،على حساب الساكنة وعلى حساب املنتخبات واملنتخبني
 .شكرا ،بالعكس ،عندي أي مانعا م

 :السيدة رئيسة الجلسة 
متاطل احلكومة حول  ، سؤالوفق اإلستدراك .شكرا السيد الوزير

خبصوص التزامها بالنهوض بالبنيات التحتية على املستوى 
للسادة والسيدات نواب الفريق التجمع  ،الصحي واإلستشفائي

 .تفضل السيد النائب ،الوطين لألحرار
 :عمر خفيف ب السيدالنائ

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

  ،أخواتي النواب المحترمين ،إخواني
قاليم واملدن واحلواضر والقرى الت العديد من األالز 

تعيش حالة من اإلستثناء جراء ضعف اخلدمات الصحية املقدمة 
اليت  ،احلكومة بالتزاماهتا ووعودها ءافكما أن عدم إي  ،لساكنتها

أكدت من خالهلا اإلنكباب على تقوية وحتسني البنيات التحتية 
جعلت الرأي  ،من مستوصفات صحية ومراكز ومستشفيات

 ذالعام الوطين والشارع املغريب يتساءل حول مصري وواقع ها
 .القطاع يف احلاضر واملستقبل القريب

هل سيستمر  ،لوزير احملرتمنسائلكم السيد ا ،عليه ءانب 
نقص يف التجهيزات وضعف  ،القطاع على نفس الوثرية ذها

بالبنيات التحتية وهزالة اخلدمات الصحية واخلصاص يف املوارد 
البشرية واألطقم الطبية يف معظم مؤسسات واملراكز 

وشكرا السيد الوزير  ؟ وخصوصا يف العامل القروي ،اإلستشفائية
 .احملرتم

 :يسة الجلسة السيدة رئ
 .جواب السيد الوزير
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 :ير الصحةوز الحسين الوردي، السيد 
  ،شكرا السيدة الرئيسة

  ،السيد الوزير
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

كيناش شي دولة يف ا م ،السيد النائب احملرتم ،أوال 
ن أاللي كل ما ميكن  ،ت معضلة القطاع الصحيالعامل اللي حل

وهذا من واجبنا  ،سني اخلدمات الصحيةيعمله أي بلد هو حت
دارش يف هنار وال يف تيا التحسني م ؟ تحسنيالوكيفاش  .والأ

هادي  ،خاص إشارات قوية كي قلت قبايلة ،شهر وال يف عام
 .النقطة األوىل

 ،كأنا متفق مع ،بكل احرتام ،هاد السؤال ديالكم 
سابقة ارة الالية هي كتكمل األعمال ألن الوزارات والوز احلوزارة ال

غادي نكملوا، حنا  ،دارت يف الوزارةتيعين أعمال كبرية وكثرية 
 ،امسحيت يل إالو  .عنديش الوقت باش غنشد نقطة نقطةام

النقطة األوىل  :نقطال ثالثةالوازرة احلالية  ،غادي نعطيك بعجالة
النقطة الثانية شنو هي القضية  ؛هي الرؤية ديال تدبري القطاع

 .ومها سبعة ،نقطة الثالثة شنوا مها األولوياتال ؛اإلستعجالية
 ،تشارك فيه القطاع اخلاصيهو القطاع خاص  ،الرؤية 

 .يعين سياسة تشاركية بني القطاعني
تدبري املوارد البشرية اللي سة سيا ،ثالثا .اجلهوية ،ثانيا 

 les règles référentiel des emploisنرج ليها غ
et compétence  هادle système LMD 

اهليئة الوطنية  ،الدكتوراه-املاسرت -اإلجازةيعين املمرضني 
 .النظام األساسي للمرضني ؛للمرضني

نظام  هي "الرميد"هي  ؟ االستعجاليةاملسألة شنو هي  
خاص  ،أوال .ي حتل جبوج احلوايجااملساعدة الطبية ما غاديش

ماشي هاد  ،خدينا قرار ،وجود املوارد البشرية يف املستشفيات
  .اتوذالوزارت السابقة خو راه القرار قدمي  ،سماالالقرار طاح من 

ة واملستلزمات هي توفري يعين األدوي ،النقطة الثانية
مليار و  7ل  واغانوصل 7131 سنة ،كالطبية اللي قلت ل

711. 
 :ديال األولويات 2شنو مها أ 
  ؛املستعجالت ،أوال 
  ؛الصحة النفسية والعقلية ،ثانيا 
  ؛سياسة الدوائيةال ،ثالثا 
  ؛املستشفيات امللحقة واملستشفيات املتنقلة ،رابعا 
  بلوغ لوصل يهي يعين خاص املغرب  ،رابعا

ختفيض نسبة وفيات  ،أهداف األلفية للتنمية
 ؛األمهات واألطفال

  تطوير ثقافة التشاور وتعزيز احلوار االجتماعي،  
 ؛ما بني النقابات والوزارة ةجلنة مشرتكة دائم نياك

  شاء اهلل تنظيم املناظرة  حنا نعتزم إن ،وأخريا
شاء اهلل مليثاق  إن واالوطنية للصحة باش نوصل

 .وطين للصحة وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة، شكرا السيد الوزير
 :سميرة قاسيمي السيدةالنائبة 

 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السيد الوزير المحترم،

 نائبات والنواب المحترمون،السيدات ال
السيد الوزير حنا قطاع الصحة ما غادي  ،فعال

 تولكن أنا غري بغي ،املشكل ديالو بسرعة واليعين حنكلوش مي
% 0امليزانية ديال أن ك هاد املوضوع ونقول لنزيد ندخل يف 

ك حتل هبا هاد املشاكل  كن لميمستحيل باش  ،السيد الوزير
عليها هي ضعف  واقط اللي كنركز قل النولكن على األ ،كلها

عندنا املشكل ديال  ؛يعين خاصنا اإلصالحات ،البنيات التحتية
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 رضني باألخصموهنا كنأكد على امل ،نقص األطر الطبية
 .ألنه كيعرقل اجلو ديال العمل داخل املستشفيات املمرضني

 سانية الرملنعطيك مثال السيد الوزير ديال مستشفى  
واحد الوقفات ديال  كيعملواباء باستمرار  األط ،مبدينة تطوان

باألخص األطباء  ،ألن عندهم ؟ عالش ،اإلضراب االحتجاجية
ما عندناش القاعات ديال العمليات اجلراحية   ،ديال اجلراحة

طبيب  14وحنا  ،طبيب جراح 14ديال القاعات  3و ،كافية
 ،واحد العدد اللي هو مهم بالنسبة هلاد املستشفى هذيجراح 

جراحية دخل لعملية يماغاميكنش الطبيب  ،يال املمرضنيد 3و
راه  واد الوزير كتعرفيالس نتمأو  ،هذا مستحيل ،مبمرض واحدد

 .القطاع ديالكم هذا واملهنة ديالكم
باش تعجل بإصالح  ،من السيد الوزير والبافحنا كنط 

وما نساوش  .يعاين من مشكل كبريألنه فعال ك هذا القطاع
ألهنم حىت مها   ،املراكز االستشفائية يف القرى أن ،السيد الوزير

يف  ،واحد املشكل ما كاينش األطباء االختصاصيني اكيعيشو 
باش متشي  ،تكون غري عندها إجهاضك  أة راه املر  ،الوالدة

راه  ،وكيفما كتعرف .لمدينةلرسلوها يكيطلب باش   ،لمركزل
وراك  les émoragiesمسافة ديال الطريق رمبا كيأدي 

 احنا كنتمناو أنكم تزيدو  ،اهلل إجازيك خبري ،السيد الوزير عارف
  ...ابواحد اجملهود باش حناولو  اتقومو 

 :السيدة رئيسة الجلسة
؟  من رد على التعقيب السيد الوزير هل، شكرا السيدة النائبة

شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل إىل 
 .واحد ربع ساعة ذواد الوزير ناخالسي..قطاع االقتصاد واملالية

 :السيدة رئيسة الجلسة 
  .نستأنف اجللسة

سؤال حول دعم ومواكبة االستثمارات للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا
 :عزوها العراكالنائبة السيدة 

 شكرا السيدة الرئيسة،
تعرف املشاريع االستثمارية باملغرب عرقلة  ،السيد الوزير

ولذا نسائلكم السيد  ،من حيث دعم املواكبة وغياب الدعم
عن اإلجراءات اليت ستتخذها احلكومة يف إطار تشجيع  ،الوزير

 .االستثمار
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .جواب السيد الوزير شكرا السيدة النائبة،
ير المنتدب لدى وزير إدريس األزمي اإلدريسي، الوز السيد 

 :المالية، المكلف بالميزانية
 ،شكرا

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
شكرا لفريق العدالة والتنمية على طرحه هذا السؤال 

احلكومة تشتغل على  ،بطبيعة احلال .املتعلق بتحفيز االستثمار
 أوهلا ،هاذ يعين املوضوع األساسي عرب جمموعة من احملاور

اليت اختذت جمموعة من و للجنة الوطنية ملناخ األعمال اشتغال ا
 :التدابري من بينها

 ؛شتغال على حتيني اإلطار القانويناال  -
اإلصالح ديال النظام العقاري وتسهيل الوصول   -

 ؛للعقار بالنسبة للمستثمرين
 ؛تسهيل مساطر االستثمارات  -
 ؛تبسيط احلصول على الرخص  -
وعة من اإلجراءات اليت تعزيز ثقة املستثمرين عرب جمم  -

 ،اختذهتا احلكومة وال سيما فيما يتعلق بالشق الضرييب
حيث مت تقليص مدة احلصول على جمموعة من الوثائق 
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 35الضريبية املهمة بالنسبة للمستثمرين إىل أجل ديال 
 .ساعة

مت إحداث  ،على غرار ما مت يف اجلمارك ،اجلانب اآلخرو  
تسهيل العملية ديال اجلانب  نظام لتصنيف املقاوالت من أجل

 .الضرييب بالنسبة هلذه املقاوالت
املسألة األخرى مت إحداث جلنة لتتبع االستثمارات املعرقلة  

  .يف امليدان الرتايب والتصدي هلذه العراقيل مبجوعة من احللول
كما مت إحداث وحدة على مستوى رئاسة احلكومة تتابع 

مباشرة العراقيل ديال  تتابع ،مع احتاد املقاوالت ،مباشرة
باش يكون هناك  ،فبالتايل .األداءات والعراقيل ديال الرخص

 .واحد الشق ديال التفاعل
قامت  ،فيما يتعلق خصوصا باملقاوالت الصغرى واملتوسطة 

، 7131وال سيما يف إطار مشروع قانون املالية  ،احلكومة
مليون درهم مقابل  031بتخصيص واحد الغالف مايل ديال 

خمصصة جملموعة من الربامج اليت هتدف  ،يف السنة املاضية 701
 ،إىل دعم القدرات اإلنتاجية والتدبريية واالبتكارية للمقاوالت

 ،يف حدود ،هذه عبارة عن دعم عمومي تيساهم مع املقاوالت
يساهم بطريقة  ،بطبيعة احلال على حساب النوعية ديال الربنامج

برامج ديال  ،م براجمهامباشرة مع املقاوالت من أجل دع
هناك تعاقد بني احلكومة واملقاوالت الصغرى  ،فإذن .التطوير

واملتوسطة على أساس برامج ديال التطوير ديال القدرات 
وتقدم احلكومة مقابل ذلك دعم  ،واالبتكاريةدياهلا اإلنتاجية 

 .مايل عمومي مباشر
، متت برجمة 7131يف إطار مشروع قانون املالية  ،كذلك  

مليون درهم لدعم الربامج ديال  311غالف مايل يقدر ب 
التكوين املهين للرفع من املوارد البشرية ديال املقاوالت الصغرى 

 .واملتوسطة، وشكرا
 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .احملرتم تعقيب السيد النائب شكرا،

 :عبد اهلل العبدالويالنائب السيد 
 شكرا السيد الوزير،

ل اجلاد الذي تقوم به احلكومة حنن ال نشك يف العم
ولكن السيد الوزير غادي  ،من أجل حتسني مناخ االستثمار

 ،رجم على أرض الواقعبأن هاذ اجملهودات راه بغيناها تنقولكم 
تنقول  ،نا أن هناك حتسني مثال النظام العقاريل اتتقولو  ثفحي

 quartiersبا ديال اللي اك أن كاين اجملمعات دل
industrielles les  اللي تيخصهم ألف درهم للمرت، راه

تشري ألف  لهاشنصغرية ما تيمكالاملقاولة املتوسطة وال املقاولة 
تدير  ىدرهم باش تلق 511درهم أو  211أو مرت بألف درهم 

النظر يف الوعاء العقاري  ،إذن .االستثمار دياهلا، وهاذي عرقلة
مثن  إما عن طريق الكراء بشي ،خرآمزيان ولكن خص منظور 

رمزي أو بتخفيض األمثنة أو بشي طريقة أخرى باش تسهل على 
 .املقاولة الولوج للعقار

ملا  ةحتسني اإلطار القانوين بغيناه يكون مواكب، ثانيا 
من تأمينات واملناطق احلرة واملناطق  ،هو متعارف عليه دوليا

 ..ديال بنيات ديال االستقبال إىل آخره
السيد الوزير، غادي  ،ثمارعندنا تسهيل املساطر االست 

غري يف املوافقة املبدئية تيبقى نقول لكم راه كاين بعض املرات 
  نه ؟وشكون اللي كيتالعب  ،أشهر 2 أو أشهر 4امللف 

وهذا راه  ،كيتالعب به موظف بسيط لكي يساوم املستثمر
 .شيء غريب وتيخصه يزول

يف  العمال ،أن بالنسبة لإلخوان ديالنا املهاجرين ،ثانيا 
راهم بغاو يستثمروا يف املغرب ولكن  ،املغاربة يف اخلارج ،اخلارج

 ،بعض املرات .يتخوفون من العراقيل اليت تضعه أمامهم اإلدارة
يال االستثمار راه تيطلب األتاوة عاد راه الربجمة ديال املشروع د
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واحنا نشد  .وهذا شيء واقعي ونقوله ،تيمكن له يتطرح ويتربمج
لى أيدي هاد ة باش منضي قدما للضرب ععلى يد احلكوم

سون السالمة ديال الوطن يف االستثمارات املتالعبني الذين مي
املقاوالت املتوسطة واملقاوالت الصغرية راه هي  ونقول أن ،دياهلم

عصب ديال االقتصاد ديالنا ألن هي اللي تتشغل أكرب عدد 
سلم ديال العمال وهي اللي تتأمن لنا السلم االجتماعي وال

 .ديال القرب
 ،السيد الوزير، عندنا مشكل آخر يف احملاكم التجارية

شي عرقلة وتيدخل امللف للمحكمة راه حيث تيوقع هاد ا
وهذا تيعرقل  ،التجارية تيبقى شهور وشهور إن مل نقل سنني

 .املستثمر
حيث  ،les décomptesاملسألة األخرى وهي  

دياله راه  décompteتيجي املقاول باش تتوقع له اإلدارة 
عندي حالة الشاوش  ،أنا تنقول لكم .حىت الشاوش تيستثمره

أيام حىت جيي املقاول باش  3قبط امللف دياله يف الشكارة دياله 
ذا شيء وه ،يعطيع األتاوة باش يوجده من اإلدارة للخزينة

لقى احلكومة تعطي تباش  ى يد هذاساهل باش نلقى نضربوا عل
  ..املثال هباد املتالعبني

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

إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير السيد 
 :المالية، المكلف بالميزانية

 السيدة الرئيسة المحترمة، شكرا 
 .كاينة العراقيل باش نكونوا واضحني  ،كاينة العراقيل

هذه فرصة باش نعرف بالوحدة ديال التتبع  ،األساس وعلى هاد
 .ديال االستثمار اللي هي مباشرة مع السيد رئيس  احلكومة

سواءا من الناحية ديال  ،املستثمرين اللي عندهم عراقيل
سواء من حيث الرخص أو من حيث التأخري يف  ،املؤسساتية

يدخلوا مباشرة مع هذه الوحدة  ،اآلجال ديال األداءات
توصيل على هذه احلاالت ملكافحتها ومناهضتها من أجل لل

 . تسهيل االستثمار وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

السؤال املوايل عن ترشيد النفقات احلكومية  .السيد الوزير شكرا
 ،والتنميةللسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 . فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
  :محمد الزويتن لسيدالنائب ا

 شكرا السيدة الرئيسة، 
يوز هاد السؤال طرحناه يف شهر يول ،السيد الوزير

جلنة املالية وكنتبادلوا الرؤى حول ملا كنا كنتشاوروا يف  7137
كيعرفها االقتصاد يف   املستجدات االقتصادية واالجتماعية اللي

من  ،لاليوم احنا كنعاودوا نطرحوا عليكم هاد السؤا .بالدنا
أجل التوضيح للرأي العام عن ما هي اإلجراءات والتدابري اليت 

ما  ،7131وحنن اليوم نناقش قانون املالية   ،ستتخذها احلكومة
مثلما اختذمت يف السنة  ،هي هذه اإلجراءات اليت ستتخذوهنا

تدابري من أجل التقليص من نفقات التسيري والنفقات  ،املاضية
ماهي هذه التدابري؟ وشكرا  ،الستثمارالتدبريية من أجل رفع ا

  .السيد الوزير
 : السيدة رئيسة الجلسة

  .اجلواب السيد الوزير
إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير السيد 

 :المالية، المكلف بالميزانية
احلكومة تضع من بني أولوياهتا  ،بطبيعة احلال

سيما عجز والاقتصادية االستعادة التدرجيية للتوازنات املاكرو 
من  4.7ديال  7133انطلقنا من عجز امليزانية يف  ،امليزانية

اهلدف ديال  .مليار درهم 01تقريبا  ،الناتج الداخلي اخلام
يف املائة من الناتج  1نوصلوا ل  7134احلكومة وهو يف أفق 
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اختذت احلكومة جمموعة من  ،وهلذا الغرض .الداخلي اخلام
جنة ديال املالية يف ثر النقاش اللي كان يف اللوعلى إ ،اإلجراءات

يف املنشور دياله إلعداد  ،، السيد رئيس احلكومة7137يوليوز 
من  ،رسل واحد اجملموعة من التوجيهات ،مشروع قانون املالية

 :بينها
 ؛عدم برجمة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة  -
 ؛ختفيض النفقات املرتبطة باحلظرية ديال السيارات  -
التقليص إىل احلدود الدنيا يف النفقات املتعلقة   -

 ؛واإليواء والفندقة والتغذية لابباالستق
رات والتظاهرات واملهام حصر مصاريف تنظيم املؤمت  -

حلد األدىن الضروري للتمثيل الرمسي يف اباخلارج 
وختفيف كلفة كراء البنايات عرب التدقيق يف االستعمال 

 .املتعاقد بشأهناالقانوين واألمثل لألكرية 
أقول يف اجلانب  ،يف اجلانب الرقمي ،بطبيعة احلال  
ألول مرة يتم تثبيت النفقات املتعلقة باملعدات  ،الرقمي

هاد  ،7133و 7113ما بني  ،والنفقات املختلفة
ألول مرة يتم  ،يف املائة 5ت تزايد مبعدل ديال النفقات عرف

هناك ترشيد حقيقي  ،من الناحية الرقمية ،وبالتايل .تثبيتها
 .للنفقات املتعلقة بالتسيري

التسيري من غري  نفقات اجلانب ديال ،بطبيعة احلال  
 4 ب التسيري ارتفعت اتنفق ،املعدات والنفقات املختلفة

تعود  ،7137و 7131يف املائة مابني مشروع قانون املالية 
تنزيل ديال احلوار اليف إطار  ،األجور أساسا الرتفاع كلفة

 131ألف و 73تعود أساسا إلحداث  ،جتماعياال
وتعود أساسا للتكاليف الرتقية يف إطار تنزيل  ،منصب شغل

يف إطار احلوار االجتماعي والرفع  ،الرفع من حصيص الرتقية
 .احلوار االجتماعيإطار ديال السقف ديال االنتظار يف 

حكومة عازمة على تثبيت النفقات والتقليص من  ،وبالتايل

، اهلدف وهو وترشيد النفقات ديال التسيري قاتالنف
ة ومتشي اهلوامش اليت تتاح متشي للقطاعات االجتماعي

 .للنفقات االستثمار وشكرا
 :الجلسةرئيسة السيدة 

 .تعقيب السيد النائب ،شكرا
 :النائب السيد محمد خيي

 ،شكرا السيدة الرئيسة
 ،شكرا السيد الوزير

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
فيما  ،من الشعار الذي رفعته احلكومةثطبعا حنن ن

 ذاونذكر يف ه ،خيص ترشيد النفقات والتحكم يف املصاريف
وجهوا رئيس احلكومة اللي املرسوم أو املنشور التوجيهي بالسياق 

لنذهب  ،ولكن .الصدد ذاملختلف القطاعات الوزارية يف ه
 ،الوزيرمن خالل السيد  ،نريد أن نعرف ،بعيدا عن الشعار

اجلماعات و اإلدارة و مدى اخنراط املؤسسات العمومية والوزارات 
حنو الروح ديال ترشيد النفقات والتحكم فيها  يف هاذاحمللية 

 هاذ تماشى معاللي يفعال  ،إنفاق معقلن مضبوط ومتوازن
ديال التحكم يف  رفعتها احلكومةاللي الشعارات اجلديدة 

هل  ،نريد أن نعرف. لكذغري واقتصادية إىل كر ا التوازنات امل
فيما خيص مسألة مثال اجلمع ما  ،مازال الوضع كما كان عليه

 ، هذا تعويضات التنقلعمال السيارات النفعية وما بني بني است
حول النفقات املخصصة الستقباالت واألسفار  .من جهة
 فقات املخصصة لبعض األثاث الفاخرحول الن ،والرحالت

حول جمموعة من النفقات  ،رات والوزاراتلتجهيز املكاتب اإلدا
حية ديال شراء اآلن اذج منفعال كاين اللي و  ،املرتبطة بالتسيري
ر حكومي سابق مينع شراء ا كان هناك قراإذ .السيارات مثال

، حنن نالحظ ونسجل أنه جمموعة من املؤسسات السيارات
مة ا كانت احلكو إذ .ه الروحذالعمومية واإلدارات مل تنخرط يف ه



 

 

32 

32 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

لى التضامن عقائم  ،فعال تريد أن تبين منوذج تنموي جديد
واملغاربة  ،وعلى تقليص الفوارق ما بني الطبقات االجتماعية

 ،لمستشفياتللمدارس و لباش الفقراء ميشوا  يسامهوافعال ك
تعطي  ،ص حىت اإلدارات والوزارات والدولة بشكل عاماخ

ديال اإلنفاق املواطن بأنه فعال كاين ترشيد  ذاانطباع هل
وكاين التحكم يف املصاريف وكاين استغناء  ،تبذيركاينش ا مو 

واليت  ،هي زائدة وال غري معقلنةاللي عن جمموعة من املصاريف 
كتفرض عليها أهنا متشي اللي  ال تعكس بأن البلد فعال يف حالة 

اللي  و  ،واقتصاديةكر ا التحكم يف التوازنات امل -كما قلتم-حنو 
م ديال العجز على مستوى امليزان التجاري كاين يعين تفاق
، واللي كيتفاقم أكثر بسبب يعين املعدات وميزان األداءت

 ...املوجهة حنو جتهيز
 :الجلسةرئيسة السيدة 

 .شكرا ،يف بعض الثواين، التعقيب السيد الوزيرالرد على 
إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير السيد 

 :بالميزانيةالمالية، المكلف 
كد لك السيد النائب احملرتم، فيما يتعلق أقدر ناللي ن

ك ت للق ،هي حقيقية وأنا أعطيتكم أرقاماللي بالنفقات 
 .يف املائة 5من بعد ألول مرة  ،التثبيت

باش نكونوا واضحني مع  ،فيما يتعلق بالسيارات 
 ألنه ال يعقل ،قلناش غادي نوقفوا السيارات هنائياام ،املواطنني

واش احملاكم غادي نوقفوا عليهم  ،باش توقف السيارات
إطار  ، يفذن كاينإ. الناس اللي تيمشيو هلذا ؟  السيارات

يف  ،يتم التفاوض عليه مابني الوزارة املعنية والوزارة املالية ،برنامج
تكون خدمات من أجل باش  ،إطار احلاجيات الضرورية

من طرف رئيس ويتم التأشري عن الربنامج  ،عمومية مهمة
وبالتايل هناك تقنني وهناك فقط االستجابة حلاجيات ،احلكومة 
 .ة امللحة لإلدارة العمومية وشكراالضروري

 :الجلسةرئيسة السيدة 
حصيلة حول سؤال آين السؤال املوايل . شكرا السيد الوزير

للسيدات والسادة النواب  ،صندوق التماسك االجتماعي
حد واضعي أفليتفضل  ،والتنمية العدالةاحملرتمني من فريق 

 .السؤال
 : رمضان بوعشرة النائب السيد

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
وكذا  7137قانون املالية لسنة تضمن  ،السيد الوزير

تتعلق  ،مقتضيات مهمة 7131مشروع قانون املالية لسنة 
اإلجتماعي لضمان التوازن  بدعم الصندوق التماسك
ما  ،نسائلكم السيد الوزير ،هلذا .اإلقتصادي واإلجتماعي للبلد

مث  ؟ هي احلصيلة للسنة األوىل لصندوق التماسك اإلجتماعي
ما هي اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا لضمان التوزيع العادل 

مث مىت سيتم  ؟ ملوارد هذا الصندوق لفائدة الفئات املستحقة
دء يف توزيع موارد هذا الصندوق الذي طاملا انتظره املغاربة الب

 .وخاصة الفئات الفقرية واحملتاجة وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .جواب السيد الوزير ،شكرا
إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير السيد 

 :المالية، المكلف بالميزانية
عم التماسك هاد صندوق د، السيد النائب احملرتم

لسياسة يف اي من بني كذلك احملاور األساسية اإلجتماع
ة التوازن للمجتمع ودعم التضامن احلكومية ديال إعاد

احلصيلة األولية هلذا الصندوق، احلصيلة  .لتماسك اإلجتماعيوا
مليون  997مت حتصيل مليار و  ،إىل حدود شهر أكتوبر ،املالية
من  01ة اللي كرتبح شرك 359وهي املسامهة ديال  ،درهم
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ألن صومت السنة املاضية على قانون املالية  ،فوقلمليون ل
نسبة ال :مليون 311 مليون درهم حىت ل 01من  ،7137
إذن احلصيلة  ،7.0نسبة ديال ال :311وما فوق  3.0ديال 
فني مشات هاد  .شركة 359مليون درهم ديال  997و مليار

دعم نظام املساعدة  ،ليهكيف ما مت اإلتفاق ع  ،أوال ؟ احلصيلة
مليون درهم للحساب اخلاص  711مت حتويل مليار و .الطبية

 .األدوية اللي هي مشات يف اجلانب ديال الدعم ،إذن .باألدوية
مليون درهم للمسامهة يف برنامج  111مت حتويل  ،املسألة الثانية

املسامهة يف الربنامج ديال دعم التمدرس وحماربة اهلذر  "تيسري"
 .مليون درهم لعملية مليون حمفظة 301ومت ختصيص  .درسيامل

 421 استفاد "تسيري"األرقام جد مشجعة يف  ،بطبيعة احلال
العامل القروي يف لف أسرة أ 193ألف تلميذ منحدر من 

وصلنا  "حمفظةمليون "برنامج  .بالدرجة األوىل واألسر احملتاجة
 1.502.921إىل  7133/7137خالل السنة الدراسية 

وعلى هاد  .الربنامج مشجعة جداديال هاذ بدايات ال ،وبالتايل
يف إطار مشروع  ،مت الضمان ديال اإلستمرارية ديالو ،األساس

 ،بتوسيع الدائرة ديال الشركات اللي هي مسامهة ،قانون املالية
وبالتايل غنوصلوا تقريبا ل  ،مليون درهم 71حبيث مت تقليص 

وسعنا الدائرة  ،احلال بطبيعة .شركة 359شركة عوض  011
الشركة  ،نعطي مثال .ديال املسامهني وهبطنا السعر ديال النسبة

مليون ونصف  0معناه ترتبح  ،مليون درهم 71اللي كرتبح 
درهم يف  725غادي تساهم يف هاد الصندوق ب  ،يوميا
لف درهم أ 70ذوي الدخول العليا اللي تتفوق  ،كذلك  .النهار
 درهم يوميا صافية غادي يعطيو 511وا يعين اللي تريحب ،صافية

زيادة يف الضريبة على األرباح الدخلنا فيها  ،كذلك  .درهم 70
دوز من الفالحية لألراضي عقارية بالنسبة للعقارات اللي تال

 11ت كتخضع ل رجع % 71كانت كتخضع ل   ،احلضارية
دعم التماسك اإلجتماعي زيادة سيتم متويل صندوق ال ، هاذ%

الربامج اليت تكلمت عليها  يف إطار هذه ،عة احلالوبطبي .هبا
 ...سابقا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .تعقيب السيد النائب ،شكرا

 :عبد العزيز أفتاتي النائب السيد
 ،أنا يف احلقيقة أتفهم اآلن ملاذا أصيب البعض بالفزع

لة ادأنه فيه توجه حنو إرسال املغرب على سكة الع يبدو
ول ل سياسي حيايصأنا كنتفهم أنه نصف ف ـولذلك .جتماعيةاال

رونا من أجل التجييش ديال طالتواطؤ مع جزء جمهري من البا
 .الوضع يعين بأشياء اللي فيها تضليل كبري

يف مشروع القانون  ،ل هو اللييصالف ذها ،باملناسبة 
الصندوق هاذ كان رافض   ،ودءاك املو ذه ،املايل الذي مل يقدم

هاد اجلزء اجملهري  ،وبالطبع .عي هو هذاديال التماسك االجتما
جيري االنتخابات بدميقراطية وما يكونش  وصاخ ارونطمن البا

من  .ومن بعد ميكن له جيي يعطينا الدروس ،فيه مرشح وحيد
حبال اللي  ،اآلن هلداك الوقت اللي غادي تشملهم الدمقرطة

ألنه هذا استحقاق مهم إىل جانب  ،غادي تشمل اجملتمع ككل
بالطبع  ،دالة االجتماعية وإىل جانب مكافحة الفسادالع

ألنه ما ميكنش  ،مطلوب منكم أنكم تستمروا يف العمل ديالكم
ما ميكنش ما  ،ر املدرسيذهلا ما يكونش فيه حماربة ديال

ما ميكنش ما نعاونوش  ،يكونش فيه التشجيع ديال التمدرس
 وما ميكنش ما ندعموش التغطية ،ذوي االحتاجات اخلاصة

اللي ما بغاش الناس تقرا باش حياولوا جيرجروا  ،بالطبع .الصحية
 اللي يف املخرجات ،الوضع املزريذ بدوا نوعا ما هاأالوضع وي

ولكن احلكومة  .اك شغاهلمذه ،دياله هاد الشي اللي كنشوفوه
ولذلك أنا أحيي احلكومة على  ،يبدو أن التوجه دياهلا واضح

 .هاد الشجاعة
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كنا كنتكلموا على العامل   ،ذ  قليلمن ،وباملناسبة 
 ،معين ،القروي، العامل القروي معين هباد املوضع ديال الفقر

يتفتح  صاخ ،ماشي غري يف الفقرهنايا، يتفتح نقاش  صاوخ
باش تكون فيه   ؟ فني كاينة الثروة ،حول الناس ديال الثروة
يف إطار واحد النوع من التوازن  ،مسامهة طبقا للدستور

والعامل  ،يف املائة من الفقر 20العامل القروي راه فيه  .يةوالشفاف
 .يف املائة 20يف املائة من  50ديال اجلبلي واملناطق الصحراوية 

القروي وما بغاش يدعم العامل اللي ما بغاش يدعم  ،إذن
وأنا كنحييكم على االختيار  ،يقوهلا بوضوح وصاالتمدرس خ

  ..ديالكم ديال العدالة االجتماعية
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم
والسؤال  ،لسكىن والتعمري وسياسة املدينةا وننتقل إىل قطاع

للسيدات والسادة  ،حول دور الوكاالت احلضرية يف التنمية
 ،النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

  .شكرا فليتفضل أحد النواب 
  :محمد كاريم النائب السيد

 السيدة الرئيسة، 
 السيد الوزير، 

 ، المحترمونالسيدة والسادة النواب 
وخاصة اجملالس  ،تعرف جمموعة من املدن املغربية

اختالفا كبري يف االختصاصات ، املنتخبة والوكاالت احلضرية
نسائلكم  ،ويف هذا اإلطار .يؤدي ضريبتها املواطن العادي

يد الوزير عن دور الوكاالت احلضرية وما هو االختصاص الس
ما هي املؤسسة املخولة هلا  ،ويف حالة االختالف؟ املنوط هبا 

 . وشكرا؟ قانونا وضع حد هلذا االختالف يف االختصاصات 
 
 

 : السيدة رئيسة الجلسة 
 .جواب السيد الوزير ،شكرا

ة نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسالسيد 
  :المدينة

 السيدة الرئيسة، 
 السيدات النائبات، السادة النواب، 

  السادة الوزراء،
أشكر الفريق االستقاليل للوحدة  ،أشكركم بداية

املهام واألدوار ديال الوكاالت  .والتعادلية على هاد السؤال
وهاد  ،3991احلضرية حمددة مبقتضى قانون اللي كريجع ل 

 :اجملاالت رئيسية ثالثةضرية كتشمل املهام ديال الوكاالت احل
من خالل إعداد أساسا  ،اجملال األول هو التخطيط العمراين

 ، منين هو تدبري احلضاري واملراقبةااجملال الث .الوثائق التعمريية
  ..خالل إبداء الرأي يف مجيع املشاريع

 : السيدة رئيسة الجلسة
د الوزير أكرموا السي ،من فضلكم ،السيدات والسادة النواب

  ..باإلنصات
نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة السيد 
 :المدينة

من خالل إبداء الرأي يف مجيع املشاريع املتعلقة بتقسيم 
مرتبطة باملواكبة والتأطري واملهام األخرية  .وجتزيء األراضي

 .التقين
هناك أدوار ومهام جديدة اللي  ،بطبيعة احلال 

كتدخل يف إطار االختصاص ديال الوكاالت بالتدريج والت  
ويف ما خيص العالقة بني اجلماعات احمللية والوكاالت  .احلضرية
 ،فالوكاالت احلضرية أداة يف خدمة اجلماعات الرتابية ،احلضرية

أطري اجملال وتقدمي تل ،من حيث حتضري وثائق التعمري كما قلنا
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ا إبداء الرأي عن طريق أساس ،الدعم التقين يف دراسة امللفات
 .املعنية أثناء تفعيل مسطرة الرتخيص ةالذي يلزم اجلماع

لكنها  ،اللي ميكن توقع وكتوقع ،بالنسبة لالختالفات 
يف الواقع قليلة، فرتجع باألساس إىل عدم وجود الوثيقة 

طبيعي أن تكون  ،ملا مكتكونش الوثيقة التعمريية .التعمريية
 .كون األمور واضحةألن ملا تت ،هناك بعض اإلختالفات

باملوافقة أو  يكونإما الرأي  ،طبقا للوثيقة التعمريية ،وبالتايل
 .يكون بالرفض طبقا هلذه الوثيقة

الوزارة اليوم بصدد العمل على تغطية مجيع الرتاب  
من خالل أساسا  ،سنعود هلذا املوضوع يف السؤال الثاين ،الوطين

 ذاز ديال هابسطة لتقليص مدة اإلجنر موضع نصوص ومساط
داخل من إنشاء فرق ديال العمل  ،وثانيا .الوثائق ديال التعمري

 ،اللي فيها اختصاصات وكفاءات على هاد املستوى ،الوزارة
 .لتسريع وتبسيط مساطر إجناز هذه الوثائق

امليثاق اجلماعي واملرسوم احملدد لكيفية وممارسة سلطة  
سلطة  وا بأنكنعرف  ،وهنا فني ميكن اخلالف يتحل ،احللول

  ذوبإمكانه اختا ،و العاملأول للسلطة احمللية أي الوايل ختاحللول 
كافة اإلجراءات الكفيلة بتفعيل سلطة ديال احللول ملا فيه صاحل 

 .ةاألفراد واجلماعات واملؤسسات املختلف
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير
 :ممحمد كاري النائب السيد

بغيت  ،طرق للتعقيبتناقبل م ،شكرا السيد الوزير على اإلجابة
 الفرصة باش نشكر السيد الوزير على اجملهود اللي قام ذنغتنم ها

نظرا للمشاكل اللي كانت ما بني  ،من خالل التدخل ديالو به
 ،تعقيبالرجوعا إىل  .الوكالة واجلماعة احلضرية ملدينة آسفي

ن أالسيد الوزير ب شما كتشوفو  3991تنظن أن القانون كان يف 
يعين القانون حترز  ،عام هذا 11القانون جتاوز يعين تقريبا  ذها

كبري ه عدد  ب ةغاديالعمراين ري السيعين آشنوا هو  3991يف 
يعين كاين واحد يعين اختالف   ،املدن على الصعيد الوطين نتاع

والواقع  كبري ما بني القوانني واملواثيق اللي كاينة يف القانون
بأنه منني كيكون واحد  ،بالنسبة منني كنرجعوا القانون .احلايل

القانون كيقول يرجع األمر للرئيس  ،واحد امللفيف اخلالف 
لقاو يعين ن ،يف نفس الوقت ،وكنراجعوا .ألخذ القرار املناسب

استشاري أي قولوا رأي الوكالة ر نك ،داك الشيء مغاير متاما
شي  ذيقدرش ياخايس يف هاد الوقت ميعين كيبقى الرئ ،وملزم
 .واحد املسألة اللي كتوقفو هن  عندأل ،قرار

 ،اللي جات يف القانون ،كنرجعوا للدور ديال الوكاالت  
دير املواكبة والتأطري وكت ،ترتاعي التخطيط العمراين الوكالةتيقول 
وكيكون  ،احلوايج جبوج اللي مها أساسا ذها ، كنظنالتقين

 ، وليين الوكاالت احلاليةديال كل مجاعةالعمل  يواكبوا
الوكالة والت حبال املكتب ديال  ،كيقوموش هباد الشيءا م

اخلدمة ديال  % 99نلقاو تقريبا ك ألنه ،دراسة التصاميم فقط
يعين اهلدف األساسي اللي  ،وكالة دراسة التصاميم ديال كل

 ـالةفيه حاليا الوك ةخدامدابا اللي  والوكالة ما شي هله لقت خت
وملي . يعين إبداء الرأي ـمجيع الوكاالت والو حبال املكتب

منني   ألنالقرار يف حمل اجلماعة،  تنلقاو يعين خذات تنشوفوا،
عدم "و أ "موافقة"دير تلقاوها هي كنك التصميم كنشوفوا

 ،تقزمي لدور املنتخبني على الصعيد الوطينتنظن وهذا  "موافقة
عطي واحد الصالحية كبرية ن الدستور اجلديد يعين كيأرغم 

، كيعطي واحد الصالحية كبرية لرؤساء اجلماعات  ،منتخبنيلل
 .ديال كل مدينة دياهلم العامةمنني كيعرفوا الوضعية  باللي مها

نرجعوا ليه وحناولوا نديروا االقانون البد م ذن هاأكنظن ب  ،هلذا
مراين فيه يعين تقريبا واحد التعديالت باش يواكبوا يعين السري الع

 .وشكرا املدنديال 
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 :السيدة رئيس الجلسة 
 .الرد عن التعقيب يف بعض الثواين ،شكرا السيد النائب

نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة السيد 
  :المدينة

 ،السيدة الرئيسة
السيد النائب  هطرحو تفقط ألقول بأن النقاش اللي ك 

تطور يف إطار  ،حنسموان اليوم علينا أننا أل ،هو نقاش أساسي
واش فعال سنقوي أكثر  ،وتطوير نظام احلكامة ديال بالدنا
من خالل اإلختصاصات  ،الدور ديال اجلماعات احمللية مبا فيها

أو أننا سنحتفظ بسلطة إدارية اللي هي الوكالة  ،ديال التعمري
لنا وهذا أمتىن أن يكون  ،جل أن تقوم بدورهاأمن  ،احلضارية

يف إطار اإلصالحات اللي غنقتارحوها عليكم يف النقاش  ذها
 .القوانني املقبلة املتعلقة بالتعمري

 :السيدة رئيسة الجلسة 
السؤال املوايل عن التأخر احلاصل يف جتديد تصاميم  ،شكرا
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل  ،التهيئة

 .تفضل السيد النائب ،للوحدة والتعادلية
 :عمر السنتيسي النائب السيد

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
  ،شكرا السيدة الرئيسة

  ،السادة الوزراء
تعيش بعض املدن املغربية وضعية خاصة من جراء 

، الشيء الذي يتسبب احلاصل يف إصدار تصاميم التهيئةالتأخري 
فماهي التدابري املتخذة من  .يف جمموعة من املشاكل واالنزالقات

 ارتكم لتسوية هذه الوضعية؟طرف وز 
 

 :الجلسة رئيسةلسيدة ا
 .السيد الوزير

نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة السيد 
  :المدينة

 السيد النائب احملرتم،
بأمهية وثائق التعمري  كلشي واعكيظهر يل   ،بداية

من  ،املدن الكربى باخلصوص. واالنعكاسات دياهلا التنموية
على وثائق  ،بآخر وأبشكل  ،أهنا كتوفر االضروري نأكدو 

ة العمرانية أو ئسواء ما يتعلق مبخطط توجيه التهيتعمريية، 
 ذالتخصيصات التعمريية الواردة هباتصاميم التهيئة والتنطيق و 

كيمكن   ،ةئيف حالة غياب تصميم التهيحىت  ،التصاميم املوجودة
 . دنننطلقوا منها لتدبري األمر التعمريي يف عدد من امل

الوزارة اليوم بصدد حتيني هذه الوثائق وإعداد أخرى 
 انتمكنوا أننا خنرجو  ،7131غضون سنة  ونتمىن أنه يف ،جديدة

 -مكناس -فاس -طنجة -متارة -سال -الوثائق ديال الرباط
القنيطرة  -بين مالل -احلسيمة -الناظور -تازة -وجدة -أكادير
 ذخاصة أن ها ،بذلهوهو جمهود كبري الذي نعمل على  ،وتطوان

 .7130و  7133ي كانت مربجمة ل ذالتصاميم ه
كيمر عرب واحد املسلسل   ،بالطبع ،الوثائق ذإعداد ها 

 .مبا يف ذلك اجملتمع املدين ،تشاوري وتشاركي مع املنظومة احمللية
 اونبسطو  انريد اختاذ عدة إجراءات باش حناولو نسرعو  ،واليوم

 . ئقاملساطر ديال إجناز هذه الوثا
 ،السؤال األول اإلجراء األول هو اللي تكلمت عليه يف

تدعم اللي فرق ديال العمل من داخل الوزارة  ؤوانشاأننا 
 .الوكاالت احلضرية يف وضع هذه التصاميم

اإلجراء الثاين هو نصوص ومساطر مرجعية مبسطة  
املرجعيات احلالية كتجعل أن وثائق التعمري . لتقليص مدة اإلجناز

استصدار كذلك دورية  ؛كبري  وقتوثقيلة جدا وتأخذ  ثقيلة
اختاذ تدابري  ؛جديدة لتشجيع االستثمار يف ميدان التعمري

ومية تنظيمية أثناء إعداد هذه الوثائق مبعية القطاعات احلك
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تقائية ديال خمتلف السياسات لاملعنية لضمان التعبئة واال
إحداث  ،كمن أجل تسريع هذه الوثرية كذل ،وأخري ؛العمومية

أنه يف غضون  ،يف هذا اإلطار ،نتمىن .وكاالت حضرية جديدة
ديال الوكاالت احلضرية اجلديدة اللي  0السنة املقبلة رمبا حندثوا 

اللي تابعة لوزارة السكىن والتعمري وسياسات  70تنضاف ل 
املدينة، باإلضافة إىل الوكالة ديال الدار البيضاء اللي تابعة لوزارة 

 .شكرا، الداخلية
 :الجلسة رئيسةالسيدة 

 .التعقيب للسيد النائب ،شكرا
 :عمر السنتيسيالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
على املعلومات وأمتىن باش  ،شكرا بداية السيد الوزير

تصاميم التهيئة ل اهتكون هاد الدينامية اللي عرفتها الوزارة يف تتبع
 .نوصلو ليها 7137أفق  يف

بل  ،التصاميم قي اليوم ماشي فقط يفاإلشكال احلقي 
واجلميع  ،حنن نعلم السيد الوزير. اإلعداد دياهلا يالالطريقة د يف

، وجمموعة ديال السادة النواب هنا رؤساء مجاعات حملية
. ماذا يقع عندما يتأخر اإلصدار ديال تصاميم التهيئة ويعلمون

 ماشي العماالت واألقاليم كاملني ،مع كامل األسف ،أوال
إن كان يف تصميم التهيئة  ،واجلماعات يتعاملون بنفس الطريقة

 .االستثناء وإن كان يف
دائما كان يربز بأنه تصاميم التهيئة  ،مع املمارسة ،ثانيا 

 يف ،العمومية تتصاميم تنظم قطاع السكن والتجهيزاهي 
بأن بناء قطاع البناء  ،الوقت اللي حنا نعلم واجلميع يعلم

ا تكون آلية أو رافعة اقتصادية ماشي فقط صهاوالتصاميم خ
أمل  ،ليست هناك مرونة، بل أكثر من هذا. السكنديال تنظيم 

راه الزم  ؟ مدونة التعمرين الوقت ملناقشة عميقة فيما خيص حي
ولكن يف  ،ايب يف التعمريخاالستثناء ماشي  وا،نأطر و  واما نظم

 ،افسةلجميع املنلواضحة شفافة تضمن و ر دقيقة غياب مساط
هو  نه،حنا ما نطالب  .تكون انزالقات ،تضمن دعم االستثمار

 ،ديال تصاميم التهيئة اإلصدارباإلضافة هلاد الدينامية ديال 
إبراز وحبال اللي  ،اك القانون ديال التعمريذإعادة النظر يف ه
شكون اللي تعطي  اخاصنا نعرفو  ،كمنا معأ ،قلتيو السيد الوزير

ألنه حبال املراقبة ديال  ؟ واش الوكالة؟ واش اجلماعة  ،الرخصة
راه يف الواقع قوة اليدين وقوة املتدخلني  ،البناء نفس الشيء

يعلم ما يقع على أرض  وحنن ،مسؤول دمسؤول وال أح الكل
 .الواقع من انزالقات اليوم يف ميدان البناء

خاصة فيما خيص التكثالت العمرانية  ،أقول هذا 
، الرباط السيد الوزير علىالدار البيضاء و على  واتكلمت ،الكبرية

تعطي واحد املتفس غي ذالتصاميم ها ذاملفروض أن ها راه
يقع  ؟ الوثائق ماذا يقع ذهبا واالعكس ملا تنتوخر  ،لالستثمار

وهذا ماشي يف مصلحة  ،ضغط على العقار وبالتايل يرتفع السعر
 وأ الدار البيضاء والرباط وااإلخوان اللي تيعرف .املواطن

يعلمون  ،على األقل ديال املدن الكربى يف املغرب ،التثالتك
الوثائق واالرتباط دياهلا مع التكلفة ديال  ذمدى غياب ها

اللي تيجعل احلكومة يف صعوبة باش تلقى واحد  يءالش ،العقار
يجعل تو  ،ين الشقة ديالوقتيوصل أنه ياسراتيجية باش املواطن 

 .شكرا السيدة الرئيسة ،إشكالالفاعلني االقتصاديني كذلك يف 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيد الوزيرالرد على ، الشكرا السيد النائب
نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة السيد 
 :المدينة

يل إال نسجل ما ميكن  ،السيد النائب احملرتمشكرا 
ا يف حاجة اليوم حن ،هبا تيودلياالتفاقات ديايل مع األمور اللي 

األمر يستلزم إعادة النظر  ،إىل مقاربة مشولية ملعاجلة هذا املوضوع
ر وختفيف الوثائق ديال التعمري واملساط وايف الطريقة باش كنوضع
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اه ما نسميه بتعمري عمليا ي وكذلك منشيو يف اجت ،هذه املساطر
l’organisme opérationnel ،  األمر يتطلب كذلك

تعاون ديالنا الفيه  وانلتمساللي كوهذا أمر  معاجلة مدونة التعمري
نه أالنواب وجملس املستشارين من أجل ديال احلكومة مع جملس 

 ..املستوى على ها دمواقنت 7131يف سنة 
 :السيدة رئيسة الجلسة

السؤال املوايل حول . ، معذرة السيد الوزيرالسيد الوزير شكرا
للسيدات والسادة  ،خرجيي املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية

تفضلي السيدة ، النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 .النائبة

 :ثريا إقبالالسيدة النائبة 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
سؤال يتعلق خبرجيي املدرسة الوطنية للهندسة ال

عن وزير  قرار 7131مؤخرا بتاريخ يوليوز در إذ ص ،املعمارية
يصادق بواسطته على ضرورة تطبيق ما  ،اإلسكان السابق

ويلزم مبوجبه  "العقد التدرييب النموذجي للمهندس"يسمى ب
املتخرجني من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بدورة تدريبية 

سنوات قبل احلصول على رخصة  1ترتاوح بني سنتني أو 
وإذا كان التدريب قبل مزاولة املهنة  .ارسة الشخصية املستقلةاملم

إال أن اجمللس الوطين  ،شيئا مقبوال بل وحممودا يف حد ذاته
فرض  ،الذي حدد نظام هذا التدريب ،للمهندسني املعماريني
منها إلزامية ممارسة التدريب لدى أحد  ،شروطا غري مالئمة

هم يف الئحة مزكاة من طرف املهندسني املعماريني املنضوية أمسائ
وهذا إجراء فيه انتقائية وإقصاء وقد يؤدي  ،اجمللس الوطين ذاته

تتحكم يف  ،إىل احتكار ممارسة التدريب من طرف فئة بعينها

سواء على  ،امليدان وتفرض شروطها على املهندس املتدرب
 ،د للمتدربيصعيد ساعات العمل أو من ناحية فرض أجر زه

 .ص التدريبناهيك عن ضعف فر 
ذا القرار عن موقفكم من ه ،نسائلكم السيد الوزير 

ة لتمكني املهندسني املتخرجني من ذوماهي اإلجراءات املتخ
 ؟ هتم املهنية بالشكل الالئق وحمفزولوج حيا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير، شكرا

نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة السيد 
  :ةالمدين

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة
فبالتايل أعتقد أن  ،موقفي يف هذا الشأن هو موقفكم

 3991إىل  دالقانون اللي كان كينص على هاد اإلجراء هذا يعو 
هذا األمر وحنا  والذلك يتعني أننا نراجع ،عمرو ما تفعل عمليا

ة نه ال اهليأة الوطنيأخاصة  ،بصدد مراجعة هذا األمريف الوزارة 
الالئحة ديال  ذت هاديال املهندسني املعماريني عمرها ما نشر 

 .وبالتايل اإلجراء عمليا مل يفعل ،هاد املهندسني
مزيانة  مسألة وهاللي ما نفكر فيه أنه التدريب  ،اليوم 

 ،لكن يتم يف إطار املسلسل التدريسي ،يف حد ذاهتا يتم
اللي فيه  املسلسل ديال التدريس ديال املهندسني املعماريني

نه أجل أيعين هاد السنة األخرية تستعمل من  .سنوات 4تقريبا 
يف نفس الوقت يكون التدريب ويكون الطالب كيحضر 

ففي هاد اإلجتاه سنسري من أجل تبسيط  .هالشهادة النهائية ديال
مهندسني املعماريني ديالنا واملهندسات لاالمور بالنسبة ل

 ديالىل عدد كبري إاجة مس احلأنا يف أنخاصة  ،املعماريات
وذلك باملوازاة كذلك  ،املهندسني واملهندسات بالنسبة لبالدنا

شاء  ومع فتح آفاق جديدة إن نويكمع مراجعة شاملة لنظام ال
تبقاش فقط املدرسة ديال انه مأحبيث  ،اهلل يف عدد من املدن
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لكن كذلك مدارس عمومية أخرى اللي تفتح تدرجييا يف  ،الرباط
 .األخرى، شكرا ملدن املغربيةعدد من ا

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

 :ثريا إقبالالنائبة السيدة 
ال سيما  ،نتم طمأنتموننا على هذا القرارأو  ،شكرا السيد الوزير

ل عن الطلبة اللي طالبوا كم مرة مبعز  ذوأن هاد القرار كان اخت
وما يطالبون به ميشي يف  .هاد القرار راكهم يفشإاإلشرتاك و 

اللي تتمشي هبا  ،نفس التوجهات اللي قلتيها لينا السيد الوزير
ن يكون التدريب أهو  ،مجيع املدارس العليا واملعاهد املتخصصة

ال سيما وأن الطلبة عندما يسجلون  ،مندمج يف احلصة التكوينية
ن ميروا أم ينتظرون فإهن ،يف املدرسة العليا واملدارس العليا كاملة

سنوات ال غري وال أحد يتحدث هلم على هذا العقد  4
 5و أسنوات  9مدة التدريب ن أفلو كانوا يفكرون  .التدرييب

نتم تعرفون السيد أو  .سنوات رمبا ألعادوا النظر يف تكوينهم
رقى املدارس املغربية وتتطلب أهذه املدرسة من  أن ،الوزير

وجناح كبري جدا على مستوى شهادة مستوى عايل جدا 
فلدي ملف مطليب من مكتب طلبة املدرسة الوطنية  ،الباكالوريا

وكيمشي يف  ،السيد الوزير ك بهنبغي نديل ل  ،للهندسة املعمارية
 .نفس التوجه وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة 
شكرا السيد  ؟ الرد عن التعقيب ،انتهى الوقتالسيدة النائبة، 

 وننتقل إىل . هذه اجللسةالوزير ونشكركم على مسامهتكم يف
الن هلما وحدة هناك سؤا، قطاع االوقاف والشؤون اإلسالمية

لذا أقرتح على السيدات  ،مر باحلجاج املغاربةاملوضوع ويتعلق األ
ا دفعة واحدة وجواب موحد من السيد موالسادة النواب طرحه

فريق  السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من .الوزير
 .حد واضعي السؤال مشكوراأفليتفضل  ،العدالة والتنمية

 :عبد اهلل موسى النائب السيد
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

  ،السيدة الرئيسة المحترمة
  ،السيدان الوزيران المحترمان
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

شهد موسم احلج هلذه السنة احتجاجا كبريا من قبل 
إىل  مىنسبب ازدحام يف السكن ومصاعب النقل من احلجاج ب

خاصة فيما يتعلق بوجود  ،طري الديين واإلداريأعرفات وقلة الت
بعض املواطنني الذين يقال إهنم مل ينقلوا إىل موقف عرفات 

 ،لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم .الذي هو ركن من أركان احلج
ما هي اإلجراءات  ؟ ما هو تقييم الوزارة ملا وقع يف موسم احلج

اليت ستتخذوهنا لتحسني التأطري الديين واإلداري للحجاج 
 .ومعاجلة املشاكل اليت يعانون منها وشكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة الجلسة 
السؤال الثاين سؤال آين للسيدات والسادة  ،شكرا السيد النائب

 .ائبةتفضلي السيدة الن ،النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي
 :ارقية الدرهم النائبة السيدة

 ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
يف أكثر  ،سبق لنا يف الفريق اإلشرتاكي أن أثرنا اإلنتباه

إىل املشاكل واملعاناة اليت يشتكي منها احلجاج  ،من مناسبة
 :وتلك املشاكل تتجلى يف .دائهم ملناسك احلجأاملغاربة خالل 

قل املشاكل املتعلقة بالن ،ثانيا .االختالالت يف التنظيم ،أوال
حيث مل يستطع البعض من  ،واإليواء من مىن إىل عرفات

السيد  .احلجاج استكمال مناسكهم وخاصة الوقوف بعرفة
 هارتفاعا يف تكاليف احلج مل يواز  الحظنا كذلك أن هناك ،الوزير

 .حتسني يف اخلدمات والعناية الالزمة املطلوبة وشكرا
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 :السيدة رئيسة الجلسة
 .ل السيد الوزيرتفض شكرا السيدة النائبة،

 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةأحمد التوفيق، السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،ةالسيدة الرئيسة المحترم

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الفريق االشرتاكي قي فريق العدالة والتنمية و يأشكر فر 
لذي يعود عادة يف مثل هذا ا ،ذا املوضوعهبعلى اهتمامهما 

وأود أن  .نوع من التقييم الذي هو من اهتماماتكمبالوقت 
مناسكهم  ابأن مجيع احلجاج أدو  ،فيما يتعلق مبوسم احلج ،أقول

األركان األربعة اليت من أجلها يذهبون إىل  اوأهنم مجيعا أدو 
وهذه هي املسألة اليت  ،خر عن عرفات أبداأال أحد ت ج،احل

 .و هتمنا مجيعاأهتمين 
السلطات  ،مىن إىل عرفاتمن بالصعود فيما يتعلق 

ال ترتك أحدا يف  ،بعد البعثات الوطنية اخلاصة ،السعودية
 ،والبعثة بالدرجة األوىل مهها أن يصعد اجلميع إىل عرفة .مكانه

 .وىلهذه األ ،أن أحدا مل يصعد إىل عرفة ثبتي مل
هدها هذا فيما يتعلق باملشاكل احلج اليت ش ـثانيا 

أود أن  ،ريفيما يتعلق بالتأط ،املواسم السابقةكجميع   ،املوسم
أن التأطري حمدد من  ،دات والسادة النوابيالس ،نابكمجلأشرح 

حيث عدد من السلطات السعودية وأننا بلغنا أقصى ما ميكن 
 ،وأنه من ناحية االختصاص .أن نطالب به من ناحية العدد

 ،وبني مكة بني املدينةفيما بني اإليواء  ،يتوزع بني االستقبال
وأننا بلغنا يف أقصاه وأن هؤالء يعودون إلينا باخلصوص يعين 

عودون مرضى بكثرة ما جيهدون ليل ي ، يعينحيتاجون إىل شهرين
 .العمليف هنار 

مشاكل احلج هي مشاكل  ،فيما يتعلق بقضية ما وقع 
ومشاكل  ،مشاكل النقل احمللي يف السعودية ،النقل الدويل

رجة والوقت احلرج هو الصعود من مىن صوص اللحظة احلاخلب
 .إىل عرفات والنزول من عرفات

وقع أن مجاعة  ،فيما يتعلق باإليواء يف مىن عند الصعود
وتدخلنا  ،من احلجاج احتلوا جانبا من املخيمات املخصصة

ووقع حل  ،على الصعيد السعودي ،على ما ميكن من مستويات
رئيس بعثة  السيد هوو ولدي شاهد على هذه املسألة  ،املشكل

فهادي مسألة ال  .وقع حل هلاد املشكل ،السيد الوزير ،احلج
 .فيها أمور تقع ال نتحكم فيها ،نتحكم

أنه يف أقل  ،الذي وقع ،فيما يتعلق بالنزول من مىن 
بقي هنالك  ،ألف من احلجاج املغاربة 71نزل  ،من ساعة

و يقل أ لكن مئة أو ما يزيد ،اجتهدنا يف إنزاهلم ،0111حوايل 
قطعوا الطريق وهذا  ألرئيسوتفاوض معهم السيد  ،قليال عنهم

عندما أفاوض يف كل شهر مارس أو أبريل  جبيينشيء يندى له 
 هو أن ،الذي يقول عندنا شيء خاص بكم ،زميلي السعودي

وهذا تسبب يف  ،بعض احلجاج يقطعون الطريق على احلافالت
نتصور أن هناك مئة نه أل التنا فقط،انقطاع الطريق ال على حاف

نزول  ،بصفة خمتصرة ،حافلة تنزل احلجاج يف ساعات معدودة
وهذا شيء   ،احلجاج املغاربة كاملني هذه السنة تأخر بساعة

على أننا ال نستطيع  ،كان ميكن الصرب اجلميل عليه قليال يعين
 .أن نتعدى ما نفعله يف هذا الباب

تحكم فيها فيما يتعلق ببعض املسائل األخرى اليت ن 
وهو قضية النقل الدويل فيما يتعلق بالرحالت  ،والبد أن حنسنها

هذا وقعت فيه بعض  ،من املغرب ومن السعودية إىل املغرب
 ،االختالالت ووقع عليها االحتجاج واعتذرت الشركة الناقلة

ولدينا موعد يف بداية شهر  .امللكية املغربية خلطوطاكة شر هي 
وهم مستعدون  ،العالقة بيننا وبينهادجنرب إلعادة النظر يف 

املسائل  يهذه ه .لذلك حبضوري إىل اللجنة امللكية للحج
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فإذا كان لديكم أي تعقيب  ،األساسية اليت ميكن أن نوضحها
  .فتفضلوا ،للمزيد من اإليضاح

 :السيدة رئيسة الجلسة 
تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب ال شكرا السيد الوزير،

 .عدالة والتنميةعن فريق ال
 :خالد البوقرعيالنائب السيد 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
 .سيدنا رسول اهلل
 السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء، السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

نفس  ،هذا السؤال يتكرر كل موسم حج ،يف احلقيقة
أنا أنقل . اناة احلجاج بل تزيدنفس مع ،نفس اجلواب ،السؤال

 ،ع املشاهدقمن مو  ،الوزير من موقع املعاين لكم الصورة السيد
من موقع الزائر ألماكن اإلقامة ديال البعثة املغربية للحجاج 

عوض أن  ،أن بعض احلجاج ،أتأسف أن أقول .املغاربة يف مىن
 ،احملرتماضطروا السيد الوزير  ،ينشغلوا بالتلبية وبالذكر وبالتهليل

احلج جهاد،  ،نعم .أن يرفعوا الشعارات وكانوا مضطرين لذلك
اللي  ،مع املشاعر هعالقت احلج صرب ولكن حينما يتعلق األمر يف

واحد و واحد النوع من اإلرهاق و فيها واحد النوع من التعب 
أما وإن تعلق األمر باإلرهاق  .يقبل األمر ،النوع من اإلجهاد

فهذا ما ال ميكن  ،أو يتسببه فيه البشر تسببه املسؤولونيالذي 
 .أن يقبل على اإلطالق

 ،يف عمومها ،أقول بأن ظروف اإلقامة وظروف النقل 
لكي أحيي وأشد حبرارة على أيدي املؤطرين  ،أفتح قوس

كيتفناو يف أداء املهمة اليت من أجلها   ااملسؤولني اللي كانو 
ولكن جمموعة  .سةمن أجلها كانوا يف تلك البقاع املقد ،انتدبوا
وعندنا قصص وحكايات  ،لألسف الشديد السيد الوزير ،أخرى

وروايات وقعت مع مسؤولني يف املكاتب ديال البعثة املغربية 
صلت مع جمموعة من االمباالة، أنا تو كاين   ،لألسف الشديد

احلجاج وكتبوا تقارير وزرت جمموعة من الناس الذي عانوا 
موعة من احلجاج كانوا مقيمني يكفي أن جم .وأخذت هلم صورا
نتمىن أن ال  .ذكورا وإناثا ،خيمات ديال مىنامليف املطابخ ديال 

من طرق أبواب  ،كاين صور أخرى  .يتكرر هذا األمر مستقبال
لألسف الشديد ..بال البعثة املغربية وال من جيياملسؤولني دي
 .انتهى الوقت

 :السيدة رئيسة الجلسة 
تعقيب للسيد النائب عن الفريق  قت،السيد النائب انتهى الو 

 .االشرتاكي
 :رشيد حمونيالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
الشيء الذي يندى هلا  ،مع األسف السيد الوزير،

 ،ماشي أن احلجاج املغاربة قطعوا الطريق أو تظاهروا ،اجلبني
ولكن الشيء الذي يندى له اجلبني وهو أن اخلدمات اللي 

ملغاربة كانت دون املستوى، حىت باملقارنة مع تقدمت للحجاج ا
اخلدمات  يالالدول الفقرية على املغرب اللي قدمت مستوى د

 .راقي
 السيد الوزير،

نبهناكم قبل موسم احلج ونبهناكم على  ،احنا كفريق
 امن اخلدمات وقلتو  احتسنو بأن عدتونا و و  ،املشاكل واالختالالت

يب اجلمن املصروف ديال بأن االرتفاع ديال األمثنة والنقص 
 هذا باملوازاة غيكون حتسني ديال اخلدمات ال يف ،ديال احلجاج

السعودية  أكفس كريان يف ،السعودية الكريان إال أن يف ،النقل
مكة مها اللي  أكفس أوطيالت يف ،مها اللي تعطاو للمغاربة

هذا ال يرضى به املغاربة وال يرضى أن احلكومة  ،تعطاو للمغاربة
أثناء رمي  ،ناهيك السيد الوزير .مكة بضيوف الرمحن يف هتتم
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كل   ،عند الرجوع ،احلجاج يتوجهون إىل رمي اجلمرات ،اجلمرات
عوض  ،املغاربة تائهون ما عرفينش فني املخيمات ديال املغرب

بعض الدول دارت غري بالونات  .أن تستفيدوا من بعض الدول
 اكيفاش يتوجهو   اوكيعرفو  يف السماء اللي كتبان فيها الراية دياهلم

 ،درهم لكل بالونة 01مش حىت ما تكلفك ،للمخيمات
السيد الوزير من األخطاء اللي كل عام   اتستافدو  اعمركم بغيتو ام

 .كرتتكب  داخل احلج
ها التصاور، هاهي حقيقة احلج، هاهي  السيد الوزير،

الطواليط، هاذي هي  حقيقة احلج ديال املغاربة، ناعسني يف
روها ؟ ها هاذي غتنك..ة وها هي بالصور السيد الوزيراحلقيق

  .التصاور نسلموها لكم ابغيتو  ،هي السيد الوزير
أن الوزارة واحلكومة تبينت أن ال تراعي  السيد الوزير،

ال تراعي للخدمات اللي كتقدم هلا،  ،احلجاج وضيوف الرمحن
شي وكالة  اتشوفو  اكنقرتحو   .اآلن عربت على الفشل دياهلا

 .تقلة اللي تدبر هاذ امللف وشكرامس
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .تعقيب السيد الوزير شكرا السيد النائب،
 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةأحمد التوفيق، السيد 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ال حتتكر  ،أوال
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ال  ،ثانيا .وىلها األ ،احلج

وهذاك خاضع لواحد  .تدير احلج بالثمن ديالو ،يف احلجتتجر 
 .فيها عدة جهات ،فيها املالية ،فيها مراقبة ،اللجنة حكومية

إذا كان شي حد   ،قضية التقييم ديال اخلدمات ،ثانيا 
 .راه غيلقاه دائما ،كيتعقب اخلصاص ديالنا وال النقص ديالنا

ما هو ال  ،شنو هوأكان شي حد تينطلق من قضية احلج و إذا  
عالقة عملية ال سياسية ال اقتصادية ال اجتماعية ال سياحية، 

إذا  .ديوهمأمشيو تنسك تديال املنا 3تتعلق بأداء واحد  دينية
يعين  راه يف ،هاذ االجتاه إذا بغينا نتمشاو يف ،قضية ديال

هبذا املنطلق أشنو  اأننا نلتزمو  ،مصلحة اجلميع ديال املبادئ أوال
نعطيوه واحد الطابع  ،أننا نفصلوه إىل حد ماهو احلج، هو 

قضية  املنافسة يفالباب ديال ما كنقصروش مث  ،خاص
 .اخلدمات

 ،أنه شي وحدين حسن منا وكذا ،أما قضية التعميم 
قصارى جهودنا  اكنبذلو   .هاذ املسألة هاذي يعين قابلة للنقاش

وغادي نبقاو دائما نفس هاذ املشاكل تتوقع لينا اللي ما 
تحكموش فيها، اللي تنتحكمو فيها اهلل تعاىل كيحاسبنا على تن

ال  ،والقضية كلها راه ما فيها جدال .اجملهود دياهلا إذا قصرنا يف
ما  ا،وال بد نقولو  خ،هاذ الشي غادي يكتبو التاري .وال هنا ةمت

ولكن فيها احملاسبة اللي  ،فيهاش جدال وما خصوش يكون فيها
أما  .لموسةاملسائل امل ،سبةتيمكن تكون بطريقة احملا

واحد  نبقاو يعين يفنا أننا ل الش كتزيد ،نال كتزيد  ،العموميات
 .الغموض، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة الجلسة 
السؤال املوايل حول شروط اعتماد . السيد الوزيرشكرا 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من  ،الواعظات باملساجد
 .لوطين لألحرار، تفضلي السيدة النائبةفريق التجمع ا

 :مينة بوهدودالنائبة السيدة 
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
السيد الوزير، يف إطار املخطط الرامي إىل االهتمام 

مت هناك اعتماد بعض الواعظات وذلك  ،بالشأن الديين ببالدنا
 .د وإعطاء الدروس واملوعظة الدينيةمن أجل العمل باملساج

نسائلكم السيد  ،حنن يف فريق التجمع الوطين لألحرار ،فلهذا
عن ما هي الشروط اليت مت اعتمادها هلؤالء الواعظات  ،الوزير

 .وشكرا ؟ باملساجد
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 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .جواب السيد الوزير شكرا،
 :سالميةوزير األوقاف والشؤون اإلأحمد التوفيق، السيد 

 السيدة الرئيسة،
 السادة النواب المحترمون،

 السيدات النائبات المحترمات،
 ،فيما يتعلق بالواعظات شكرا للفريق وللسيدة النائبة،

صنف  :مرشدات واعظات هنالك صنفان ،هنالك صنفان
 ،ختتاره اجملالس العلمية والشرط فيه هو تزكية هذه اجملالس

عي يتعلق مبعرفة الضروري موضوع شر  ،بامتحان يف موضوعني
الشرط الثاين هو حفظ ما تيسر من  .من علوم الدين وتبليغها

واملوضوع الثالث هو الثوابت  ،أحزاب 31ال يقل عن  ،القرآن
هذا هو الصنف الذي يتم تعيينه يف املساجد  ،الدينية والوطنية

 .على أساس تزكية اجملالس العلمية ،أو تكليفه بالوعظ واإلرشاد
هن املرشدات والواعظات الالئي  ،ف الثاينالصن 

يتخرجن كل سنة من مركز تكوين وزارة األوقاف والشؤون 
هاذ الصنف يتخرج  اإلسالمية لألئمة واملرشدات والواعظات،

 ،وتأطري اجلميع ،وامتحاهنن يشرف عليه علماءيف كل سنة  01
يشرف عليه علماء وكذلك  ،رجاال ونساء يعين أئمة وواعظات

وتقع املتابعة من اجملالس العلمية للصنفني معا عند . جالتخر 
وفق أوال ما ينبغي  ،للتأكد من أداء املهمة ،العمل يف املساجد

 .شكرا ه،بتبليغه وثانيا ما ينبغي االلتزام 
 :الجلسة رئيسةالسيدة 

 .، التعقيب السيدة النائبةشكرا السيد الوزير
 :نعيمة فرح السيدةالنائبة 

 لرئيسة،شكرا السيدة ا
 شكرا السيد الوزير المحترم،

 السيدات النائبات، السادة النواب،

 ،أوال بأسباب نزول هذا السؤال ،البد من التذكري
 ،هو ما نراه يف بعض املساجد، ال أعمم ،السبب السيد الوزير

ء الواعظات أو الكيف حتولت هؤ   ،أقول بعض املساجد
حتول . وعظاملرشدات إىل شيء آخر غري اإلرشاد وغري ال

إىل تنفري من كل احلياة وطيباهتا،  ،املرشدات ؤالءعند ه ،الوعظ
صار الوعظ شاردا عن الروح الصحيحة للدين اإلسالمي، 

ين اإلسالمي، ختلني حتولت بعض الواعظات إىل مفتيات يف الد
يف إرشاد  ،ساسية اليت من املفروض أن يقمن هباعن املهمة األ

مثل الوضوء أو الصالة أو بعض  ،املسائل الدينية البسيطة
إىل اإلفتاء يف أمور صعبة، رغم أن اإلفتاء  ،املسائل االجتماعية

هناك بعض  .املوكول إليه بالدرجة األوىل هو اجمللس األعلى
ألن عذاب القرب  ،املساجد يدخلن النساء إليها فيخرجن بالبكاء

يف  ،كاين هناك. اوكيخرجو  اوكل ما جاور ذلك كيدخلو 
 ،سف الشديدولأل ،غسيل للدماغ هلؤالء النساء ،معينةمساجد 

 .الظاهرة خطرية ،هذا ما نالحظه يف األحياء اهلامشية
من يراقب هؤالء  ،نسائلكم السيد الوزير ،هلذا 
؟ بعض املواعظ وأنا  ؟ من يراقب هؤالء املرشدات املوعظات

حضرت درسا دينيا ال عالقة له باملذهب املالكي السين الذي 
 ،لءاأقول وأتس ،عليه اململكة املغربية، هلذا السيد الوزير تسري

 ،قليت كاين كجواب قلتيه دابا يف ،واش كاينة شي مراقبة هلاد
ال  ،اللي غادي نعرضها عليك من بعد تاحلاال ذولكن أنا ها

واش كاين شي توجيه فهديك طريقة املوعظة ، أعتقد بأن هناك
رشاد؟ باإلضافة إىل اإلواش كاين شي توجيه يف ديك طريقة و 

بعض اجلمعيات اللي كتستغل املناسبة  ابدينا كنشوفو  ،هذا
وكتبدى كتوظف نوعية معينة  وكتدوز على طريق وزارة األوقاف

لإلرشاد  واولكن كيتحول ،إطار حماربة األمية يف ،رشادمن اإل
من  اكيتحولو و األمور   هاذوالوعظ بدون رخصة وكيوعظوا يف

 ..اإلفتاء إىل اإلرشادالوعظ و 
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 :اجللسة رئيسةالسيدة 
الرد على التعقيب السيد . انتهى الوقت ،شكرا السيدة النائبة

 .الوزير
 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، توفيقالالسيد أحمد 

أحيي فيك أنك بدأت بالقول  السيدة النائبة احملرتمة،
. وهذا شيء موضوعي، املوضوعية هي عدم التعميم "ال أعمم"

يف قضية نتعامل مع أي مجعية ال  ،معياتاجليتعلق بقضية  فيما
 .حماربة األمية
حنا ما عندناش مراقبة  ،إذا تسلل شي واحد ،ثانيا 

 ،ولكن فيما يتعلق هبذه املسألة اللي قليت .يومية لكل حاجة
ن التوجه ديال ولك نه،ص يتوعظ اعذاب القرب حىت هو خ

 يف على الرتغيب هيبالتخويف أو الرت  القضية ديال أنه تغليب
الدين ماشي من املذهب ديالنا وماشي من األخالق ديالنا  

ألن الوعظ كذلك هو  ،التوازن هو السلوك ديالنا. كيفما قليت
 .سلوك

أنا ال  ،ميكن ،النقائص باش تكونذ ها ،لذلك 
عندما يقع هبا  ،يك احلاالتذولكن ه .أستبعد أهنا تكون

علمية فيها مسؤولية ديال أهنا حتول فإن مسؤولية اجملالس ال ،العلم
 ،حاالت خاصة نعاجلوها عندكو  .دون هذا النوع من الواعظات
أما التوجه ديال الواعظ والوعاظ . ولكن عندما نقف ونتأكد أن

اإلسالمي   العامل راه طبيعي يف ،النوع ديال ذوالواعظات إىل ها
ما   ،هناك ميل إىل هذا النوع .، طبيعيوحنا راه كنحاربوه هكل

اهلل -غري كيف ما قليت ،إذا وقفيت عليه ،لذلك. كنقبلوهش
بالواجب  اهناك واعظات كيقومو  ،ما نعمموش -يبارك فيك

 .إطار االعتدال وشكرا دياهلم يف
 :الجلسة رئيسةالسيدة 

 .نشكر حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة ،السيد الوزير شكرا
مشاريع  ننتقل إىل قطاع السياحة ونبدأ بسؤال حول تنفيذ

للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،سياحية كربى مبنطقة الريف
 . واضعي السؤال مشكورافليتفضل أحد  ،من الفريق االشرتاكي

 :عبد الحق أمغار السيدالنائب 
 شكرا السيدة الرئيسة،

يعرف القطاع السياحي مبنطقة الريف وخاصة إقليم 
على مؤهالت  رغم توفر املنطقة ،احلسيمة تراجعا مستمرا

. كفيلة بأن جتعل منها قطبا سياحيا دوليا هاما  ،سياحية مهمة
ماذا أعدت احلكومة للنهوض  ،احملرتم نسائلكم السيد الوزير ،لذا

  ؟ هبذا القطاع وجلعل هذه املنطقة وجهة سياحية مهمة ووطنية
 :الجلسة السيدة رئيسة

 .جواب السيد الوزير ،شكرا
 :سياحةلحسن حداد، وزير الالسيد 

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 ،المحترمونالنواب  شكرا السيدات والسادة

اللي هو  شكرا للسيد النائب على طرحع هذا السؤال 
أنا ماغاديش جناوب على منطقة الريف ككل ولكن  ،مهم جدا

 إالو  أكثر، السؤال ألن هي اللي واردة يف ،على منطقة احلسيمة
على مناطق أخرى كالناظور والشاون  او من بعد نتكلم هأن ،بغييت

 . عليها انتكلمو لنا ميكن  ،وتاونات وتازة
هي  ا،كيفما كتعرفو   ،بالنسبة للمنطقة ديال احلسيمة

 "املغرب املتوسطي"متواجدة يف الرتاب السياحي اللي كنسميوه 
وكذلك وجوده  ،التنمية املستدامةبواللي كيتميز يعين بالرتفيه و 

 :الربامج املهيكلة على هذا هي. مهمة جداعلى واجهة حبرية 
بالنسبة للعقدة والربنامج اللي . ريسيالسعيدية ومارشيكا وكاال

هو برنامج مهم  ،فيه اآلن اللي هو يف إطار االجناز احنا كنعملو 
كيشمل حمطة    ؟ أش كيشمل هذا ،بالنسبة ملنطقة احلسيمة

اء بنكان واحد املشروع أنه يتم   ا،كما كتعرفو   .كااليريس
ولكن مادام أنه كان ما  ،ريسيوحدات فندقية كبرية جدا فكاال
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حنن يف إطار إعادة  ،إطار التنمية املستدامة غاديش يكون يف
ريس باش تكون يف إطار التنمية يوإعادة متوقع كاال تههيكل

 .7171و  7132غادي ننجزوه ما بني  ،املستدامة
  5مهم جدا بطين للحسيمة اللي هو كاين هناك املنتزه الو   

كاين تثمني . 7139الدرهم غادي ننجزوه كذلك يف املليون 
الدرهم كذلك  مليون 31ريس يكاال  قرية الصيد اللي كاينة يف

ولكن اللي كاين اآلن واللي حنا يف إطار العمل . 7132ف 
اللي هو طاقة إيوائية ديال  ،عليه هو مشروع ديال السواين

ف مايل تقريبا ديال واللي هو كيوصل إىل غال ،سرير 513
 7130من األشغال يف  وننا ننتهيأومن املتوقع  ،مليون 333
 .وشكرا

 :الجلسة رئيسةالسيدة 
 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد عبد الحق أمغار
شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات، فنحن 

لكن راه   ،نرحب هبذه املقرتحات ونرحب باملخططات احلكومية
فالعديد . بعدم تنفيذ هذه الربامج ،كاين اخلوف السيد الوزير

كمشروع   ،من املشاريع املربجمة مل يتم إىل حد اآلن تنفيذها
واحلكومة السابقة  7115 اللي تدشن يف ،السواين السيد الوزير

لكن مع  ،التزمت على أساس إجناز مشروع سياحي كبري
ملشروع السياحي الكبري إىل ا ذبتحويل ها اكنتفاجئو   ،األسف

وعندي وثيقة وعندي رخصة ديال  ،جتزئة سكنية السيد الوزير
 ذمع العلم أن ها ،سياحي روعبقاش مشما  ،التجزئة السكنية

 .أبناء أجدير ،ديال أبناء هذه املنطقة ،األرض ديال ماليها
ك واحد املعطى ألنه وقع عطيبغيت ن ،ولذلك السيد الوزير

 .األرض حبجة املصلحة العامة السيد الوزير ذرتامي على هاال
ريس اللي دشن سنة ياملشروع ديال كال ،وكذلك نضيف

قق واحد اإلقالع حيواللي كان من املفروض أنه غادي  7112

 ذموقوف التنفي ،ولكن مع األسف ،اقتصادي حقيقي للمنطقة
 ،وكذلك السيد الوزير احملرتم .ن غري معروفةألسباب إىل حد اآل

قيادة  ومقر زمةكمدينة امل  ،باملآثر التارخييةالعناية واالهتمام عدم 
اجملاهد حممد بن عبد الكرمي اخلطايب اللي كان من املفروض أن 

 ،املقر قيادة أو حمطة سياحية مهمة ذاالدولة غادي جتعل من ه
دير مطرح تت الدولة أن غادي فضل ،نه مع األسف الشديدأإال 

 .يد على هذا املقر وهادي إهانةللنفايات العمومية غري بع
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الرد على التعقيب السيد الوزير، ا السيد النائبشكر 
 :لحسن حداد، وزير السياحةالسيد 

اللي  تعثرهاذ الواين عرف لسبالنسبة ملشروع ديال ا
سواء احلكومة السابقة أو احلكومة  ،ألنه بالفعل احلكومة عرفه

ما تيعنيش بأنه  .ه ما يكونش مشروع عقاريأنبكتأكد   ،احلالية
 ،كون فيه وحدات عقاريةتغ ،ما غتكونش فيه وحدات عقارية

مررناه يف  .كون مشروع سياحييولكن األساس ديالو أنه 
وهذا مشروع  ،أشهر 0رات منذ اثمتمكلفة باالساللجنة اللي 

كانت بعض التجاوزات يف ،  مع األسف .اللي حنايا كنتبعوه
ولكن هذا مشروع  ،ادوك التجاوزات غادي نداركوهاه ،املاضي
 .ي مهمةذها ،يبقى سياحياللي غ

اك املشروع ذأنه درنا لو يس ير كال  ،ريسيبالنسبة لكال 
ك البيئة ذيطم هاحيكان غادي   ،يكون فيهااللي كان غ

إذا  ،fragileهي بيئة اللي هي  .للي موجود فيهااكولوجية ياإل
شي مسألة اللي  وازم أننا نعمللي ضعيفة جدا واللهي بيئة ا

لي بغينا نديروها لتكون يعين باملواصفات ديال التنمية املستدامة ا
املوقع  ذاك ناواللي خاصها حتدد ل ،على البحر األبيض املتوسط

 .ريسكااليديال  
سواء ما يتعلق بعبد الكرمي  ،بالنسبة املآثر التارخيية 

 ،سائل أساسية جدام ذوها ،اخلطايب أو باملدينة اليت ذكرت
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موجودة يف برنامج العقدة وهي اللي غادي تعطينا يعين مزارات 
ن املنتوج الشاطئي مثا يها أهنكن مياللي  ،سياحية أساسية جدا

 ،هذا ماشي فقط بالنسبة ملنطقة احلسيمة .اللي موجود عندنا
مثال يف  .خصوصا املناطق الريفية ،هذا يف مجيع املناطق

 ،وحدات فندقية اللي هي كاينةو نادق عين فعندنا ي ،السعيدية
املزارات السياحية و بعض املسائل  انا نديرو كن لميننا أولكن الزم 

 .شكرا ،أساسية يف املنطقة كذلكاللي إيكولوجية وتارخيية 
 :السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل إىل السؤال املوايل عن املخططات اجلهوية  .شكرا
ب احملرتمني من فريق العدالة للسيدات والسدة النوا ،للسياحة
 .تفضل السيد النائب ،والتنمية
 :عيسى امكيكيالسيد النائب 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
 السادة الوزراء،

السؤال ديالنا فعال كيتعلق يعين باملخططات اجلهوية 
 ،واحد األمهية كربى يعينوزير وكما تعلمون السيد ال ،للسياحة

نظرا للدور دياهلا الكبري يف التنمية  ،7171 يف رؤيةيعين 
ؤهالت ديال املاكتشاف  ،اجلهوية مث فتح مناطق جديدة
مث الدور دياهلا كذلك يف  ،اجلهات عرب اململكة بأكملها

يعين فني  ،نسائلكم السيد الوزير ،هلذا .السياحة الداخلية
 ؟ أشنو هي اآلفاق دياهلا املستقبلية ؟ املخططات ذ وصلت ها

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .جواب السيد الوزير، شكرا السيد النائب
 
 

 :لحسن حداد، وزير السياحةالسيد 
بالنسبة للمخططات  احملرتم، السيد النائبشكرا 

ديال  ةهي تفعيل للرؤي ،خمططات العقدة اجلهويةاجلهوية أو 
أن هي  ،يد النائب احملرتمكما تعرفون الس  7171. 7171

كون يكون املغرب ككل يعين يخلق مثاين مناطق سياحية باش 
و إمكانيات سياحية وجيب تطوير املنتوج يف هاد املناطق هعند

برنامج القعدة الوطين اللي هذا هو اللي كان يف  ن،إذ .هادي
واآلن حنن يف  ،7131مت التوقيع عليه أمام صاحب اجلاللة يف 

هناك  ن، كانإذ .عرب برامج عقدة هذه وأجرأة إطار تفعيل
مجيع  ،مسلسل تشاوري اللي قمنا به مع مجيع الواليات

واآلن  ،كذلك مع املنتخبني ومع الفاعلني واملهنينيو  ،العماالت
حنن يف إطار اللمسات األخرية على كل برامج العقدة يف كل 

ي برامج وهاد .شاء اهلل وسيتم التوقيع عليها قريبا إن ،جهة جهة
كتناول ما هي املنتوجات اللي غادي   أشنو ؟  تناولعقدة اللي ك

غادي  ،حسب التموقع دياهلا ،تكون يف كل منطقة منطقة
تكون كذلك ما هو الوعاء العقاري الذي عبئناه من أجل هذه 

كون كذلك املسامهة املالية العمومية و ما يغادي  ،املنتوجات
يف إطار شراكة ويف  ،اخلاصسيكون يعين مسامهة ديال القطاع 

سواء بالنسبة  ،ويكون كذلك املسائل املواكبة ،إطار استثمار
 ن،إذ .سواء بالنسبة للتسويق ،سواء بالنسبة للطريان ،للتكوين

 ذعين يف إطار وضع برامج تعاقدية يف آخر هايحنن يف املوعد 
 .شاء اهلل السنة إن

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .ائبتعقيب للسيد الن ،شكرا

 :عبد االحليم عالوي السيدالنائب 
 .شكرا السيد الوزير

املبادرات واجملهودات ديالكم يف  ذها واكنثمن  ،فعال 
على  7131حنا متافئلني بالسنة ديال  ،باملناسبة أيضا ،القطاع
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لي بذلتوه لاجملهود او وكذلك بالدور  ،مستوى القطاع السياحي
د ما تأثر باألحداث من بع ،على مستوى ترويج العرض املغريب

يف سياق هاد العمل ويف سياق  ،وهلذا .ديال الربيع العريب
 ذعلى أنه ها وافعال كنأكد ،7171 ةرؤي التفعيل ديال

أوال من الناحية ديال  ،مهمة اتاملخططات اجلهوية هي خمطط
واحد  هأهنا غادي تقوي اجلهوية كفضاء وال كمجال ترايب عند

على أن  واكنأكد  ،كذلك  .لتنمويةا ةالتعدد على مستوى الرؤي
بأنه التسريع ديال الوترية  وااملخططات اجلهوية وكنعتاقد ذها

وفق املقاربة التشاركية مع املنتخبني ومع  ،ديال اإلجناز دياهلا
كنأكد على و كم مع واكنتسائل  ،كذلك  .شيء أساسي ،الفاعلني

فيما خيص احلكامة ديال  ،درتوها اك املؤسسة اللي انتمذه
بغيناكم تنورونا فيما  "وكالة التنمية السياحية"اللي هي  ،لقطاعا

  .خيص الدور دياهلا يف التنزيل ديال هاد الربامج والقيادة دياهلا
بغينا  ،املخططات ذعلى التمويل ديال ها واكنأكد  ،كذلك

التمويل  االربامج منني غادي جتيبو  ذيعين ها ،من خاللكم وا،نعرف
على الصندوق الوطين لدعم االسثمار   او نتكلمك اليوم .دياهلم

ولكن كنتمناو   ،اجلانب هذا ذشري يف هايكن ميكصندوق 
االنفتاح اللي  ذأن من خالل العالقة ومن خالل ها ،كذلك

املخططات  ذأهنا تستافد ها ،عند املغرب مع الدول ديال اخلليج
 ،اجلهوية اتاملخطط هاذ يف املضمون ديال ،كذلك  .اجلهوية
تكون يف بعض إلدماج ديال بعض املدن اللي كن االبد م
 اتلة ديال أن هاد املخططو وبالتايل خاص يعين احملا ،اجلهات

حىت املدن الصغرية   ،أهنا تدمج مجيع املدنوال  ريخاصها تش
وكذلك السياحة اجلبلية ودورة يف هاد املخططات  ،كلها

على أنه اهليئات اجلهوية  وانا نتكلمكن لميكذلك   .اجلهوية
يعين اجملالس اجلهوية واجملالس اإلقليمية والدور  ،والدور دياهلا

يف التفعيل ديال هاد املخططات اجلهوية وغريها من  ،دياهلا
 .األشياء املتعلقة هبذا املوضوع وشكرا

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

 :لحسن حداد، وزير السياحةالسيد 
 ،نائب المحترمشكرا السيد ال

بالنسبة للحكامة املنتظرة اآلن واليت حنن يف إطار 
لي غادي تكون على مستوى لاألجرأة ا ذهي ملواكبة ها ،وضعها

ك أنه تعمل مناطق سياحية نش لألنه ما يك ،يعين ترايب
 ،بتجانسها ومبنتوجاهتا وكذلك بنوع من اهلوية السياحية دياهلا

ما هو  ،هلذا .لسل احلكامةما ميكنش أنه تعيد النظر يف مسو 
وهو إخراج  ،اللي وضعته احلكومة ،موجود يف املخطط التشريعي

شنو هو أ ،لثماين مناطق السياحية "وكالة التنمية السياحية"
غتقوم بالدور ديال التعبئة  ،أوال ؟ يكون اهلدف ديال الوكاالتغ
تنمية ، ال الدور ديال يعين ماهي املنتوجات اليت جيب تطويرهاو 

 مستثمرين نع بحثوكذلك ال ،السياحية وكذلك تعبئة العقار
تصاصات اللي هي بعض االخ ن،إذ .والتسويق والرتويج للجهة

لهندسة ل املغربية شركةالاللي هي  "تيالمس"موجودة عند 
السياحية واللي هي موجودة كذلك عند املكتب املغريب الوطين 

للي غادي تويل ألن هي ا ،الوكاالت ذغادي متشي هلا ،للسياحة
تبع ديال احملرك األساسي ديال التنمية السياحية وديال الت

 ،ولكن كذلك. يق وديال الرتويجو االستثمارات وديال التس
يف إطار البحث عن ممولني والبحث عن  نه،هناك جمهود نقوم 

الغالف  ،نحلد اآل .املشاريع ذاالستثمار بالنسبة لكثري من ها
مليار ديال  342اقدية اجلهوية هي تعاللربامج لاالستثماري 

 31واحد  ؤوامتكنا اآلن من أننا نعب .7171الدرهم يف أفق 
ولكن حنن يف إطار عروض على املستوى  ،مليار ديال الدرهم

نعمل   ،التسويق والرتويج للوجهة املغربية واكما كنعمل  .الدويل
كذلك التسويق والرتويج بالنسبة للوجهة املغربية كفرصة 
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وحنن يف إطار العمل على هاد املسألة من أجل  ،مارلالستث
 .الربامج التعاقدية اذإجياد متويل للربامج اليت خططاناه يف إطار ه

 :السيدة رئيسة الجلسة
وننتقل إىل قطاع  ،شكرا على مسامهتكم يف هاد اجللسة

والسؤال عن وضعية أسرة  .العالقات مع الربملان واجملتمع املدين
للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،الرتقاء هبااملقاومة وسبل ا
 .تفضل السيد النائب ،من الفريق احلركي

 :عبد القادر تاتوالسيد النائب 
 شكرا السيدة الرئيسة،
سؤايل أطرحه اليوم باسم الفريق احلركي  السيد الوزير،

هاد األسرة اللي اعطات  ،يتعلق بأسرة جيش التحرير واملقاومة
 وابغينا نعرف .خداتش حىت القليلما  ،ع األسفولكن م ،الكثري
؟ آش كتوجد احلكومة لصاحل هاد األسرة  ،مةو ديال احلك ةالرؤي

 .وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .السيد الوزير
العالقات مع بالوزير المكلف الحبيب الشوباني، السيد 
 :والمجتمع المدني البرلمان

 شكرا السيدة الرئيسة،
لرحيم والصالة والسالم على سيد ا نبسم اهلل الرحم

 .المرسلين
الفريق احلركي  خاللكم، منو  ،السيد النائب احملرتم

ما عمرنا ما  ،عطيناهماملقاومة وجيش التحرير أي حاجة  احملرتم،
املوقف  يةبالنظر جلسامة وتارخي ،دياهلم احلق همغادي نوفيو 

 ،قابللكن يف امل .واملهمة اللي قاموا هبا يف استقاليل املغرب
ن أو ظروفهم يف واحد حىت حاجة ما عندهم اآل ول بأنالق

 .كن فيه شوية ديال املبالغةمي ،جدا بصياملستوى ع

بأنه احلكومات املتعاقبة متكنت من  ،جيب التذكري 
ديال الدعم من خالل واحد و إرساء واحد املنظومة ديال الرعاية 

اآلن  طالت ،ديال التعويضات اللي هي أساسية جوج على األقل
وأرامل الشهداء مقاوم وذوي احلقوق  401ألف و 33 حوايل

 ،سواء التعويض اإلمجايل أو راتب معاش العطب إىل آخره،
كاين الئحة أخرى من   .بكل تأكيدو مكتسبات كو أمور  ذها

سواء  ،منها ابأهنم كايستافدو  نياالمتيازات ومن املنافع اللي معرف
التغطية  ،رخص السيارات ،املسافرين ،يف رخص النقل العمومي

منذ  ،خصوصا أنه ،ما كافيش هشي كلال لكن هاد .الصحية
 ،إىل اليوم 7111سنوات أي من واحد نونرب بالضبط  31

النوع من اإلمدادين  ذالقانون اللي مبوجبه مت االعتماد ديال ها
م احلكومة واعية بأمهية اليو  .03.17و 01.17 ،ما تغريوش

املراجعة ديال هاذ واالنتباه هلا ضمن  ،هلذه الشرحية االلتفات
 واللي ،دت االجتماعية اللي كاينة يف البالتصحيح االختالال

 ،اإلجنازو تقدم الجمموعة من املؤشرات ديال  كاين فيها اليوم
أهنا تباشر مع السلطة ندوبية السامية اليوم هناك إرادة عند امل

من أجل أن  ،القانونني ذيعين إدخال تعديالت على ها ،املعنية
 ،يليق بأدوارهم التارخيية ىشاء اهلل رعاية يف مستو  يطاهلم إن
 .شكرا لكم

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

 :عبد القادر تاتو السيدالنائب 
من  شمنني كنهضر ما كنهضر  ،شكرا السيد الوزير

مع  ،يش التحريربأنه أسرة املقاومة وج لك ولقومنني كن ،فراغ
لي حق الكثري والقليت بأنه كتست ،األسف األسرة اللي مهملة

ا غري ولكن ما بغيناهلاش أكثر بغينا هل ،عطيناها كيخصها أكثر
 .غري باش تعيش ،القليل
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رش من فراغ وما كنهضرش ضما كنه ،أنا منني كنهضر 
مي لواحد األسرة ديال كانت ألنين أنا ،ليا الناس اكيعاودو   أنهب

 .ممعاهم وكنعرفه شكنعي  ،املقاومة
راه   ،لي ما عندوش ولدو وال بنتو هازاهلاوم اقامل ،اليوم 

 ،ولياش التعويض اإلمجايل والتعويض على العطبقما ت ،كيسعى
درهم  311درهم وال  101راه التعويض اإلمجايل فيه 

كيوصل و م تكيكيفاش  كيفاش    وهوالتعويض على العطب راه كنعرف
 .درهم 011وال  311حىت

العدد دياهلم  ،أسرة املقاومة راه والت قليلة ،وميال 
راه  اللي بقاو وهاد الناس ،مساكن راه تقريبا بدات كتقاضى

راه فني ما شفنا  .فيهم حبال هاكدا احشوما نبقاو نشوفو 
كنلقى بأنه   ،يف أي بالصة ويف أي دولة ،املقاومة وجيش التحرير

 .األسرة هادي مع األسفاملغرب هو اللي ما اعتناش هباد 
غيطلق  5ولك بأنه اليوم مع قكاي  ،السيد الوزير ،اليوم 

ئحة وتعطات الال ،من املقالعين مستافداألمساء ديال الناس اللي 
نديروا اعندنا مام ،كرمياتديال الناس اللي استافدات من ال 

 .سميات خيرجوا وال يدخلوا خاصنا آشنوا غيوقعالسميات، الب
هاد األسرة ديال  ـحقواوا مها اللي كانوا كيستذهاد الناس ها

خصها تستافد من هاد اومة وجيش التحرير هي اللي كان املق
منني   .كرمياتاملقالع، هي اللي كان خاصها تستافد من ال 

 ،يف شي سوق ى هلم كارتتعط ،كرميات للمقاومةكتعطا ال 
قاو تيل ،منني تيجيو يقسموا ديك الربكة ،الناسد 11تيديروا فيه 

 باألمساءوهاد الشيء  ،درهم للواحد 411درهم وال  011
اللي متة اللي والسيد  .وكنعيشوه ماشي تنتزايدوا وال تنقولوا ال

 ،تيتحركاتيتغري مازعما م ،راه متة وال قائم ،املندوب السامي
جاب شي برنامج  عمروا، ممعرفناش شنو هو الربنامج ديالو

كل   ،وجيش التحرير وشفناهاألسرة ديال املقاومة  ذلصاحل ها
مات شي واحد   يدير السيد املندوب السامي هو إالكا م

 ،كيمشي يعزيه، هذا هو الدور ديال املندوب السامي عندنا
 .كنقولو وكنعيشوه  ،الشيء اللي كنقولووهاد 

وهاد احلكومة  ،األسرة نشوفوا فيها ذاليوم خاصنا ها 
 .واذالناس ها ذاعي هلانه تر أوكنتمناو ب ،حنا كنشوفوا فيها اخلري

باغي يتعدل صندوق املقاصة  ـتنشوفوا صندوق املقاصة ـاليوم
صندوق  ذدخلوا يف هاياملقاومة وجيش التحرير خاص هاذ 

 ،ما قليتوك .ألن كيسالونا الكثري ،هلوامها اللي كيست ،املقاصة
السيد  يرضي عليك اهلل .كثرأزال خاصهم ام ،اللي عطينا ليهم

وا راه ذالناس ها ذباركة ها ،تنوجه نداء للحكومةأنا و  ،الوزير
ما بغينا ك  ،ال كسياسيني وال كمسؤولني ،يعين حشومة علينا

 ،م عيشة كرميةي ونضمنوا هلذاألسرة ها ذراعيوش هلاانم ،نكونوا
شوفوا من  ،بقاهلمش كثري مساكناألن السن دياهلم اآلن م
 .حالتهم وشكرا السيد الوزير

 :ة السيدة رئيسة الجلس
 .الرد عن التعقيب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب

العالقات مع بالوزير المكلف الحبيب الشوباني، السيد 
 :والمجتمع المدني البرلمان

  ،شكرا السيدة الرئيسة
 سنبخخالقيا أ ، زعمابغيتشانا مأ ،السيد النائب

ولكن  ،قلنا الواقع شنوا فيه ،العمل ديال احلكومات املتعاقبة
جياش باش تعامل مع أي شرحية ادنا على أن احلكومة اليوم مأك

 .حتتاج إىل رعاية خاصة بطريقة استثنائية
 ،كلها اإلختالالت اإلجتماعية  ،املنظور اليوم واضح 

احلكومة،  إال تكون حمط رعايةكن اميالشرحية يف طليعتها م اذوه
 ،ماشي موضوع خالف احنا ،باش هاد القضية خنرجوا منها

 ،مور كتعملأانا أكدت على أنه كاينة  .بطريقة مسؤولةولكن 
قلنا كاينة   .أختهاإذا دخلت أمة لعنت وحنن لسنا من مدرسة 

بطلب ومببادرة من  ،هناأاليوم احلكومة غادية يف اجتاه  ،أمور
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دادات مراجع القانون اللي كينظم هاد اإلهنا تأ ،املندوبية السامية
ال  ،ولكن فوق هذا ،جتماعياإل االرتقاء هباذ الوضعو  ،يذها

 .ميكن أن حناسب من سبقنا بطريقة غري معقولة وشكرا
 :سة الجلسة ئيالسيدة ر 

 ،اجللسة ذنشكركم على املسامهة يف هاو شكرا السيد الوزير 
وننتقل إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين بسؤال عن 
اإلقتطاعات من معاش املتقاعدين للسيدات والسادة النواب 

 .تفضل السيد النائب ،رتمني من فريق العدالة والتنميةاحمل
 :عبد القادر الياحي النائب السيد

سم اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله ب
 .وصحبه

  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
تظر فيه يف الوقت الذي كان ين ،السيد الوزير احملرتم

 ،فوجئت هذه الفئة العريضة ،املتقاعدون الزيادة يف املعاشات
بالرغم من نسبة اإلشرتاكات يف القطاع التكميلي للمنخرطني يف 

حيث تغريت نسبة  ،التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارة العمومية
من  % 3.0إىل  % 3 مناإلشرتاك يف القطاع التعاضدي 

النسبة لصندوق الضمان عند وعن اإلشرتاك ب ،املعاش اخلام
من املعاش اخلام عن  % 3درهم يف الشهر إىل  30من  الوفاة

يف  % 711كل شهر، الشيء الذي جعل اإلقتطاعات تفوق 
 .بعض احلاالت

 ،فإن هذه اإلقتطاعات ال مربر هلا ،وعلى هذا  
 ضخصوصا وأن مسامهة التعاضدية يف تعويضات ملفات املر 

يوجد العديد من العمال يف  ،لوزيركذلك السيد ا  .جد هزيلة
كانوا يعملون يف الضيعات الفالحية واملعامل   ،العامل القروي

 ،درهم 7011درهم و 3011ما بني  االلذين تقاضو  ،السكرية

مث  ؟ كيف يتم اإلقتطاع من هذه التعويضات هلذه الشرحية
مثل  ،السيد الوزير مت طرد العديد منهم قبل وصول سن التقاعد

والد جلول وسيدي أحد عمل السكر املوجود بسوق عمال م
ما هي اإلجراءات  ،سائلكم السيد الوزيرن ،لذا .سليمان وغريها

والتدابري اليت تتخذها وزارتكم حلل هذه املعضلة اليت أفلست 
 .وشكرا؟ الصندوق وأضرت باملتقاعدين 

 :الجلسة رئيسةالسيدة 
 .جواب السيد الوزير، شكرا السيد النائب

 :د عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهنيالسي
بأن النظام  ،نذكر يف البداية، السيد النائب احملرتم

 ،هو قانون ديال التعاضداللي لتعاضدي تيخضع للقانون ا
كونوا يك ليالوالواقع التعاضديات مها مجعيات ملك الناس 

الس ع عامة وعندهم جمو فيهم مج ،سريوا من خالل املشرتكنيتوتي
أسياد  هم  ومها يف الواقع ،إدارية وعندهم جلن ديال التسيري

هي  نوشاو  ،واحد يساهمخاص كل فيما يتعلق شحال  ،قراراهتم
مراقبة ديال الدولة  طبعا هناك ،تعطى باملقابلك ليالاخلدمات 

ع و هر بأهنم كيحرتموا القانون وتيعقدوا اجلمسال. وهي أساسية
خصهم  لياليف الوقت  الناس اوكينتخبو  ،يف وقتها ةالعام

مبا أن عندهم املال ديال العموم  ،وكذلك على أن ه،ينتخبو 
وزارة املالية مع كاينة رقابة ديال ال  ،واملال ديال املنخرطني دياهلم

 .وزارة التشغيل
ختذوه الناس ديال التعاضدية باش ا ليالا قرار ذه ،ذنإ

عندها بعض التعاضدية كان  اذطبعا ه ،يزيدوا يف اإلكتتبات
حنا عندنا الرقابة فيما ا .األمور وصلت إىل احملاكم ،املشاكل

كذلك كاينة الرقابة من خالل وزارة و يتعلق بتطبيق القانون 
وإذا  .رفوا بأن األموال تصرف على وجه حقباش نع ،املالية
، األمور هناك أمور وتالعبات ، بأنقبل اكما مت األمر فيم  ،تبني

 .كراش ،متشي إىل العدالة
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 :الجلسة رئيسةيدة الس
 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد عزيز الكرماط
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 ،السيد الوزير
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

التعاضديات   واذه ،كيف ما قلتم السيد الوزير
 منعشكيا  ا مذولكن ه ،وا من طرف املستفيدين دياهلمري ستيك

الية املرقابة اليعطي كالل   ،3941أنه طبقا للقانون الظهري 
وبالتايل  ،والوزارة املالية مها أنتماللي  ،لسلطات الوصايةواإلدارية 
لشي كيتحدث على الفساد اللي كا من الصناديق ذأعتقد ه
يف  ،حتدث اجلميعو رفوا أنتم كتع ،شنماميك .فيها املستشري

مليار  332كيتحدثوا على   ق،للرئيس الساب الوالية السابقة
اآلن ديال املكتب اللي هي الوالية  ،سنيتم ديال االختالس

 وبالضبطلقانون األساسي ل اوفق ،احلايل كيتحدثوا على أنه
جال للمكتب آكيعطي احلق سنتني فقط كاللي   17 الفصل
 ،وبالتايل املطلوب هو  التدخل ديالكم السيد الوزير ،انتهت

كومة جات احله ذألنه ه ،دياهلا نصابباش ترجع األمور لل
ا الصندوق  قلت ذه ،الشعار ديال حماربة الفساد واالستبدادب

توصلتوا عاد  الليو  ،كيعرف كل املظاهر ديال الفساداللي  
 .لقضاء السيد الوزيرلوصل حىت ه ار و بالشكايات 

 ،رئيس افتقد الشرعيةو أعتقد أنه ال يعقل أنه مكتب  
اللي  لزيادة اختذت خارج اآلجال القانونية ألنه القرارات ديال ا

ويف الوقت  .اهبورغم دلك يعتد  ،املكتب اذيعطيها احلق هلكي
اللي هذه فقط املتقاعدين اللي مساكن ملزمني باش حيتارموها، 

 .يف حني أن كل اإلدارات األخرى مل تلتزم هباذ الزيادات وشكرا
 :الجلسة رئيسةالسيدة 

 .، الرد على التعقيبشكرا

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
أن يف ب ،حنا متفقنياأظن بأن  ،السيد النائب احملرتم

احرتام املسئولني على التسيري التعاضديات بالضوابط حالة عدم 
اك الوزارة ديال ذنآ ،القانون علالقانون يف هايحكمك ليال

 ، الليمن القانون 74علوا الفصل وزارة املالية كيفالتشغيل مع 
راقبة مينني اك  ،مث بالنسبة للمراقبة املالية .تريد األمور إىل نصاهبا

، شية العامة ديال وزارة املاليةيكتم عن طريق ديال التفتاللي  
األمر  اذالتعاضدية ه اذبالنسبة هل باللي  نقولكمواآلن ميكن يل 

 . شكرا ،ميلس
 :الجلسةسة ئيالسيدة الر 

 .اجللسة اذر على حسن مسامهتكم يف هزيشكرا السيد الو 
سؤال حول حتريك ، وننتقل إىل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون

ملف املغاربة ضحايا الطرد التعسفي من اجلزائر للسيدات 
تفضل السيد ، والسادة النواب احملرتمني من فريق االشرتاكي

 .النائب
 :النائب السيد محمد عامر

علق مبلف املغاربة ا يتسؤالن، شكرا السيد الوزير
يف ظروف  طردواكما يعرف اجلميع ، واللي  اجلزائرمن املطرودين 

بغينا نعرفوا التطورات ديال  .أقل ما يقال عنها أهنا سيئة للغاية
 .امللف وآخر املستجدات وشكرا ذها

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .السيد الوزير

لشؤون يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير االسيد 
 :الخارجية والتعاون

 ،السيدة الرئيسة
  ،السيدات النائبات المحترمات

  ،السادة النواب المحترمون
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أتوجه بالشكر للفريق اإلشرتاكي على طرحه  ،يف البداية
والذي حيظى بكامل اإلهتمام والعناية من  ،هلذا السؤال املهم

طرف احلكومة املغربية ومن طرف وزارة الشؤون اخلارجية 
أود  ،املوضوع ذوخبصوص ها .وذلك منذ عدة سنني ،التعاونو 

 :إطالع جملسكم املوقر بالعناصر التالية
امللك العام للدولة  ىلممتلكات املغاربة إضم أن  ،أوال -

بدعوة أن أصحاهبا ختالو عنها يعترب ادعاء  ،اجلزائرية
حيث أن هذه الفئة من املغاربة و كما  ،غري صحيح

ممتلكاهتا ولكنها تعرضت للطرد  عن مل تتخل ،تفضلتم
 .بشكل مجاعي وتعسفي كما تفضلتم

وضعت الديبلوماسية املغربية هذه القضية من  ،ثانيا -
ضمن القضايا اإلجتماعية والقنصلية العالقة يف 

ذات األولوية  ،بالنسبة إليناو  .األجندة املغربية اجلزائرية
لى ألنه يتعلق بأفراد جاليتنا وكان علينا أن ندافع ع

 .مصاحلها
اجلهود من تواصل وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون  ،ثالثا -

من  ،امللف وإجياد احللول املناسبة ذأجل تسوية ها
. ات مع السلطات اجلزائريةير خالل عدة اتصاالت وحت

كذلك فتح حوار جاد ومسؤول مع اجلانب   نريدو 
 .اجلزائري
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املغربية وكما تعرفون كذلك، اللجان اإلجتماعات، اللجان 
حينما تقدمنا يف بعض و  .املختلطة مطروحة على األجندة

رفض اجلانب اجلزائري تلبية هذه  ،إجياد احللول يعيناألحيان إىل 
هود املوضوع وكذلك نتابع اجمل ذحنن نتابع ها ،اآلن .الدعوة

مع  ،الذي تقوم به اجلمعيات واألحزاب السياسية املغربية
 ...األسف

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

 :محمد عامر النائب السيد
حنا ال نشك يف أن بالدنا  ،شكرا السيد الوزير

بلوماسية املغربية ما غادي تبخل بأي جمهود من أجل الدفاع الدو 
نه يبقى من ضمن أولويات األجندة أتنطالبوا  ،امللف ذها نع

 .اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية وبالنظر لألبعاد ديال ،دياهلا
 ذرغم اجملهودات اللي بذلت بالدنا يف إدماج ها ،نتم تتعرفواأو 

عدد منهم كبري مزال كيعيش يف  ،اإلخوان داخل أرض الوطن
بلوماسية نطالبوا باش الدت ،كذلك  .وضعية اجتماعية هشة

نة حقوق العمال املغربية تعمل على تفعيل  التوصيات ديال جل
واللي خرجت  ،تابعة لألمم املتحدةال ،عائالهتم املهاجرين وأفراد

تتعلق مبطالبة الدولة اجلزائرية  ،بتوصيات مهمة يف املرحلة األخرية
ومجع هذه املمتلكات  موكذلك يف عدم تأمي ،بإرجاع املمتلكات

 .الشمل ديال العائالت
هناك  ،التدخل ديالكم هلا يف اكذلك وشرتو   اكنطالبو   

تغل داخل أرض الوطن وهتتم هباذ امللف شمجعيات مغربية ت
سواء داخل أرض الوطن ملواكبة إخوانا  ،وتقوم مبجهودات جبارة

عدد من املنتديات  يف ،داخل البالد أو خارج أرض الوطن
أن هذه اجلمعيات ال تتلقى الدعم  ،حظولكن اللي مال .الدولية

حىت ال ننسى مجيعا وال ينسى  ،الالزم للقيام هبذا العمل املهم
وحىت يظل  ،الرأي العام الوطين والرأي العام الدويل حمنة إخوانا

حىت جيد احلل املناسب وحىت تنصف  ،هذا امللف ملف حي
وكذلك يتم مجع مشل  ،هذه العائالت وتسرتجع حقوقها

 .ئالتالعا
هناك عمل بدأت تقوم به بعض  ،أضيف كذلك

اجلمعيات ولكن مازال حيتاج إىل دعم وهو عمل ديال األرشيف 
 ،وديال مجع املعطيات واملعلومات والصور وتوثيق هاذ األحداث
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باش تبقى أوال حية وتبقى كذلك أدوات للعمل وللتحسيس 
 .داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن

خصو يبقى حي يف  ،لف مهمهذا امل ،فباختصار
سواء   ،ديالنا الدبلوماسية ةضمائرنا ويف قلوبنا وكذلك يف األجند

مسية أو الدبلوماسية املوازية من مجعيات ر كانت الدبلوماسية ال
 .ومن أحزاب سياسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 وشكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف شكرا السيد النائب،

شكرا على حسن  ،توفينا جدول أعمالناهبذا اس .هاذ اجللسة
  .رفعت الجلسةم، ن وتعاونكتعاونك

 
 
 
 


