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 نيالست محضر الجلسة
 

 (.2032 نونرب 31) 3414 حمرم 04االثنني : التاريخ
لرئيس جملس  السادسالنائب  عبد القادر تاتوالسيد : الرئاسة
 .النواب

ابتداء من الساعة الثانية  ثالث دقائقساعات  أربع: التوقيت
 .نيالثالثالثانية و زواال والدقيقة 

مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات  :جدول األعمال
 :(آنية 3)سؤاال  12احلكومية التالية، 

 الداخلية؛ 
 الصحة؛ 
 الفالحة والصيد البحري؛ 
 السكىن والتعمري وسياسة املدينة؛ 
 اخلارجية والتعاون؛ 
 الشؤون العامة واحلكامة؛ 
 الصناعة والتجارة؛ 
 ؛التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 
 العدل واحلريات؛ 
 العالقة مع الربملان واجملتمع املدين؛ 
 الصناعة التقليدية؛ 
 .الثقافة 

 
 :ةسالسيد عبد القادر تاتو رئيس الجل

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

من الدستور نفتتح اجللسة وقبل أن  300طبقا للفصل 
أعطي الكلمة للسيد األمني أطلب من اجمللس املوقر قراءة 

 .هداء فلسطني ورمحهم اهلل، تفضلواالفاحتة على ش
الرَّْحَمِن  * َربِّ اْلَعاَلِميَن  اْلَحْمُد لِلَِّه  * بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ﴿

اْهِدنَ ا  * إِي َّاَك َنْعُبُد وَإِي َّاَك َنْسَتِعيُن  * َماِلِك َيْوِم الدِّيِن  * الرَِّحيِم  
ِصرَاَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت عَلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب  * الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم  
ربك رب العزة عما يصفون    سبحان. آمين  ﴾َعلَْيِهْم َوَل الضَّالِّينَ 

 .وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين
واآلن أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت 

  .اردة على الرئاسة فليتفضل مشكوراالو 
 :أمين الجلسة عبد الصمد حيكر السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
توصلت رئاسة جملس النواب بقرارات اجمللس الدستوري 

يقضي برفض طلب  101/32بالقرار رقم  ويتعلق األمر
عبد الرمحن بن الطيب ورشيد الصاحلي وبن مامون  :السادة

املاموين وكرمي العياشي وعبد العزيز الداودي وحممد خبيتات 
نرب من نو  22الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف 

، بالدائرة االنتخابية احمللية جرادة إقليم جرادة، وأعلن 2033
على إثره انتخاب السيدة امباركة توتو والسيد املختار الراشدي 

  .جلس النوابمبعضوين 
 21.32كما توصلت رئاسة اجمللس مبشروع قانون 

يتعلق بوقاية األشخاص ومحايتهم من أخطار الكالب، وتقدم 
 : لة والتنمية باملقرتحات التاليةنواب من فريق العدا

  ؛تنظيمي يتعلق باحملكمة الدستوريةمقرتح قانون 
  مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم
ة املستقلة ، يقضي بتحديد شروط وكيفيات املالحظ10.33

 ؛واحملايدة لالنتخابات
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  ،مقرتح قانون يقضي بالتصريح اإلجباري للممتلكات 
 من  23و 20قانون يقضي بتعديل املادتني  مقرتح

مبثابة مدونة األسرة الصادر بتنفيذه الظهري  30.01القانون رقم 
، 3424من ذي احلجة  32بتاريخ  3.04.22الشريف رقم 

 ؛، كما مت تعديله وتتميمه2004فرباير  1
  من جمموعة  432مقرتح قانون يقضي بتعديل املادة

بالظهري الشريف رقم  القانون اجلنائي املصادق عليه
موافق  3122مجادى الثانية  22الصادر يف  3.21.431

  ؛كما مت تعديله وتتميمه  3112نوفمرب  21
  3.30.320مقرتح قانون يغري ظهري شريف رقم 

 (2030أغسطس  24) 3413من رمضان  31الصادر يف 
 ؛املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة 10.01لتنفيذ القانون رقم 

  رجب  21 يفمقرتح قانون يقضي بتغيري الظهري املؤرخ
أبريل بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على  23املوافق  3113

اجلماعات الساللية وضبط تدبري األمالك اجلماعية وتفويتها كما 
  .مت تعديله وتغيريه

كما تقدم جمموعة نواب من الفريق النيايب للتجمع 
نظيمي يتعلق بطريقة تسيري اللجان الوطين لألحرار مبقرتح قانون ت

  .النيابية لتقصي احلقائق
سؤاال شفويا  20كما وصلت رئاسة جملس النواب ب 

جوابا على األسئلة الكتابية ومت سحب  42سؤاال كتابيا و 13و
 .أسئلة شفوية شكرا السيد الرئيس 1

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيد األمين

  ،حضرات السيدات والسادة
اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول  نشرع

ونستهلها بقطاع الداخلية وقبل ذلك توصلت الرئاسة  ،أعمالنا
برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع 

املدين خيرب فيها مبا يلي برسالة من السيد الوزير املكلف 
 :رب فيها مبا يليبالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين خي

طلب السيد وزير الفالحة والسيد البحري بإدراج أسئلة 
شفهية املوجهة إليه مباشرة بعد قطاع الداخلية، وكذا طلب 
السيد وزير السكىن والتعمري وسياسة املدينة تقدمي األسئلة 
املوجهة إليه بعد قطاع الفالحة والصيد البحري وذلك نظرا 

  .كرااللتزامات حكومية طارئة ش
منر اآلن إىل قطاع الداخلية، سؤاالن هلما وحدة 
املوضوع ويتعلق األمر بأراضي اجلموع لذا أقرتح على السيدات 
والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير، السيد النائب احملرتم من الفريق احلركي تفضل 

 .السيد النائب
 :محمد مبديع النائب السيد

  ،شكرا السيد الرئيس
 ،السيد الوزير

  ،حضرات السيدات والسادة
تشكل أراضي اجلموع ثروة وطنية هامة، سواء تعلق 
األمر باألراضي الفالحية أو أراضي الرعي أو األراضي الصاحلة 

بظروف خاصة ال تراعي  ها يبقى رهينابري غري أن تد .للبناء
من من مردودية لذوي احلقوق ستغاليل األجنع تضاملفهوم اال

السيد  .ستثمار من جهة أخرىجهة وجتعل منها أداة تنموية لال
صوركم لتدبري هذا امللف قصد تنسائلكم عن  ،الوزير احملرتم

 .شكرا السيد الوزير ؟ستغالل األجنع ألراضي اجلموعاال
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين للفريق اإلستقاليل شكرا للسيد النائب، 
 .حد النوابأللوحدة والتعادلية فليتفضل 

 :ميمون عميري النائب السيد
  .شكرا السيد الرئيس
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  . الرحمن الرحيمبسم اهلل
  ،السيد الوزير

  ،السادة الوزراء
  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم

ختلف مناطق اململكة وخاصة مبتعرف أراضي اجلموع 
بإقليم زاكورة العديد من املشاكل والنزاعات بني القبائل 

النزاع  مما جعلخبصوص من له احلق يف التصرف هبذه األراضي 
، ما جيعلنا السيد الوزير احملرتم هذا .والفنت قائمة بني هذه القبائل

 ؟نسائلكم ما هي اإلجراءات املتخذة قصد حل هذه اإلشكالية
 .شكرا السيد الرئيسو 

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

 :الداخلية وزيرامحند العنصر السيد 
 ،شكرا للسيد الرئيس

  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
فعال هذا سؤال  ،دين النائبني الذين طرحوا السؤاليالس

أو  اجلموعبد من التذكري بأن األراضي  جد مهم ألن ال
بأن فعال  انقولو  لينا األراضي الساللية هي خاصية مغربية ميكن

قليل رمبا من له هذه اإلشكاليات وأن يدبر هذه األراضي هبذا 
زالت  وأحسن دليل وهو أن هاد األراضي الساللية ما. الشكل

ول دخول ختضع لظواهر وقوانني يف بداية القرن املاضي أي منذ أ
 . االستعمار للمغرب

روحة ألن ملدة طويلة بالفعل هناك عدة إشكاليات مط
خيتلف ألنه راضي تدار مبا يعرف بالعرف القبائلي كانت هذه األ

من هلم احلق يف  ؟من منطقة إىل منطقة، من هم ذوي احلقوق
ويف السنوات  ؟كيف يتم تقسيم هذه األراضي  ؟االستغالل

التزايد الدميغرايف، مع اهلجرة للمدن األخرية فعال ظهرت مع 
لبعض الساكنة هلذه القبائل أو أبنائهم ظهرت إشكاليات أخرى 

ومؤخرا ظهرت إشكالية املرأة اليت كانت ال تستفيد وأصبحت 
 . اآلن يعين بدأت تستفيد

بد من التأكيد كذلك أن هاد  ال ،كيفما كان احلال
على أراضي اجلموع األراضي رغم أن وزارة الداخلية هي الوصية 

ليست هي املستغلة لألراضي، األراضي تبقى يف يد القبائل اليت 
تستغلها عندما ال تكون هناك مشاكل فبطبيعة احلال يتم هذا 
االستغالل إما بالرتاضي، إما بالطرق يتفق عليها اجلميع لكن 
ممكن أن يف بعض األحيان ورمبا سأبدأ من النزاعات أن تكون 

هو  ديال األشكال مثل ما 1هاد النزاعات فيها هناك نزاعات، و 
استثناء يعين حاصل يف زاكورة ويف مناطق أخرى، زاكورة ليست 

كاين نزاع ما بني نفس اجلماعة الساللية، يعين على أن  وهو إما 
ي أو بني اما ياخدشاللي التقسيم شكون اللي ياخذ أو 

أقاليم أو  مجاعتني سالليتني إما منتميتني إلقليم واحد أو لعدة
ما بني اجلماعات الساللية واألغيار، يعين واحد كيقول بأن هاد 
األرض ديايل ماشي ديال اجلموع أو العكس، يعين هدي أرض 

 . مجاعية كيتطاول عليها شي واحد
الطريقة اليت تسلكها الداخلية  ،يف مجيع هاته احلاالت

ديال وهي أوال التوافق أي الصلح ألن كاين نواب وهاد القضية 
النائب ديال األراضي اجلموع يعين وقعت فيه واحد العدد ديال 
الدوريات والتغيريات ألن مهم، ألن هو الذي تتفق عليه 
اجلماعة بأنه له معرفة، وله مصداقية وميكن أن حيل، فإذا كيكون 
احلل باجتماع النواب، باجتماع اللجنة التقنية ديال العمالة ويف 

جمللس الوصاية الذي ميكن كذلك يف  آخر املطاف يعود القرار
هدي هي الطريقة اللي  . آخر املطاف أن يذهب إىل القضاء

هبا هاد اإلشكاليات وميكن يل نقول لكم أن  احنلو  اكنحاولو 
 . كتحل بال ما توصل للقضاء  10%

فيما يتعلق باالستغالل، االستغالل مع األسف راه  
ميكنش هلا يكون  املثلة األراضي ديال اجلموع راه ما اكنعرفو 
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 ،عندها شي استغالل مفيد ألن اإلنسان ما ملكش األرض
فلهذا ظهرت يف اآلونة األخرية بعض األنشطة االستثمارية إما 
يف امليدان الفالحي، إما يف امليدان الصناعي، إما يف البناء ويقع 
إما كراء هذه األراضي باتفاق مع نواب اجلماعات الساللية أو 

فهنا اللي تتلعب الوصاية الدور دياهلا . األحيان تفويتها يف بعض
ديال التأطري وديال التتبع مثال يف إقليم الفقيه بنصاحل هناك 

واحد تقريبا اجلموع منها  يالهكتار ديال أراضي د 13.000
الدائرة ديال الفقيه بنصاحل ومتت أكثر من رمبا  يف 41.000

اآلن راها اللي  هكتار غادي نثبت الرقم 30.000أو  3000
مستغلة فالحيا يف الزيتون يف احلوامض يف أشياء أخرى، 

شنو تيوقع هباذ الفلوس  .باستثمار يناهز املليار ديال الدرهم
تقوم مبشاريع للجماعات الساللية  ؟تاخذهم الوصايةكاللي  

مليون ديال الدرهم  14مشروع بتقريبا  24وهذا راه حصل 
الضوء والكهرباء وكذلك فيما يتعلق ب ،تعلق باملسالكيفيما 

مليون خالل  24رادات اليت توزع على ذوي احلقوق ووزعت ياإل
هذا هو الدور ديال  .السنوات الثالث األخرية على املستحقني

الوصاية يف هاذ اجلانب وحتاول بطبيعة احلال أال تبقى هذه 
األراضي غري مستغلة وبالعكس أهنا تستغل يف أحسن الظروف، 

 .رئيسالسيد ال وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب شكرا للسيد الوزير،
 :محمد مبديعالنائب السيد 
السيد الوزير احملرتم على هاذ التوضيحات،  شكرا

اإلشكالية اللي واقعة اليوم ألن احلكومات املتعاقبة حىت اليوم 
واللي كان عليها تبين واحد برنامج عمل لالستغالل األجنع 

اليوم أراضي  .بتحفيظها وبإحصائها ،ألراضي اجلموع بتحديدها
غري الاالستغالل يعين مادة دمسة للرتامي و  ،اجلموع السيد الوزير

  .القانوين يف كثري من املناطق

آش هو التصور ديالكم  ،بغيت نعرف السيد الوزير
ثانيا اهليأة التدبريية ألراضي  ؛واملقاربة ملعاجلة هذا األمر أوال؟

النواب ديال أراضي اجلموع هيئة ما هي  تمثل يفكاجلموع اللي  
 ؛طعوناتمنتخبة ما هي معينة ويف كثري من األحيان فيها 

النقطة األخرية وهي تدبري النزاعات بني القبائل هي اللي صعيبة 
زال ملي تيكون ما بني شخص وبني قبيلة تيسهال األمر،  ما

اليوم منطقة الفقيه بن صاحل البارح كتشهد مناوشات خطرية 
خرى أجدا بني جوج د القبايل أيت الربع والد يوسف وقبايل 

مشاكل احلمد اللي دخلت القوات ة تالبارح فايقني وباي تةباي
العمومية واألمن اآلن مستتب فهاذ املنطقة هاذي، كنطلب 

شي جلنة اللي هتدأ األمور  اتبعثو  ،منكم السيد الوزير احملرتم
وتوضع حد هلاذ املناوشات اللي كتهدد االستقرار ديال القبايل 

ونفس الشيء بالنسبة بني بين شكدال وبين مسكني  ،ديالنا
الد مسري هاذ األراضي اللي من املفروض وأو ين حسان وبني ب

تكون باخلري على الناس إيال ما عاجلنهاش بطريقة متقونة 
 وكرتاعي احلقوق ديالت اجلميع تيمكن ختلق لينا املشاكل يف

 .القبايل ديالنا، شكرا السيد الوزير احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة
  .تعقيب السيد النائب شكرا السيد النائب،

 :النائب السيد ميمون عيميري
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 ،شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم والواضح
 ،السيد الوزير إال أنه ،واستعدادكم كذلك حلل هذا اإلشكالية

مشكل أراضي اجلموع بإقليم زاكورة يبقى مشكل عائق مشكل 
ألنه السيد الوزير  ،ال بد من الوزارة باش تاخذ فيه شي إجراءات

مثال على النزاع ديال القبايل هناك أراضي مجوع  اإيال تنهضرو 
منازعني عليه قبايل ولكن إذا بشخص أخر كيرتامى عليها  
كيديها، هناك مثال أرض للجموع مبنطقة أكدز يوجد مشكل 
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وريكا إذا بشخص يستويل على ابني قبيلتني قبيلة أكدز وقبيلة 
لبلدية فوتت له األرض، هذه األرض دعي أنه ايهذه األرض 

واش غتسلم  ابعدا قائمة نزاع، خص النزاع يتحسم عاد نشوفو 
كذلك السيد الوزير ما يقع جبماعة البليدة شخص   ؟واّل ال

إذا  ،هكتار السيد الوزير 400هكتار،  400استوىل على 
، ما يقع  اباملواطنني الفقراء البسطاء ما عندهم حىت فني يسكنو 

دية زاكورة يف توصيطا، توصيطا خشاع، توصيطا كذلك ببل
قع كذلك الرتامي، الرتامي على يدة، زاوية الربكة، ما جمشا

أراضي قبيلة أبرنوص جبماعة متزموت هذا ما جيعلنا السيد الوزير  
منكم استعجال باش تشوفو شي حل هلاذ اإلشكالية  اكنطالبو 

  .ديال أراضي اجلموع
ياه املالغابات، و ياه املكذلك السيد الوزير مؤخرا 

، ألراضي الغابات قامت بطلب مبطلب حتفيظ ألراضي مجوعو 
بات هي أصال هاذ األراضي خمصصة للرعي إذا باملياه والغا مجوع

 انطلبو كفظها، هاذي إشكالية خطرية السيد الوزير،  بغات حت
منكم باش هاذ اإلجراء خصكم توقفوه ريثما تشوفو شي حل 

 .زير، وشكراوكل ما هذا السيد الو 
 :السيد رئيس الجلسة
  .تعقيب السيد الوزير شكرا للسيد النائب،

 :الداخلية وزيرامحند العنصر السيد 
 السيد الرئيس،  شكرا 

 السادة النواب، 
 السيدات النائبات المحترمات،

ديال النقط  2اإلشكالية ديال أراضي اجلموع فيها 
قضية مؤسسة النائب راه  :بالضبط باخلصوص اللي هي معقدة

راه كيجي ... ، حنا مستعدين ينتخب، مستعديناخصنا نتافقو 
 هو أن الطعون كتبدا يفو لكن ما يقع و باتفاق مع السكان، 

وحنن  اي من طرفاليوم املوايل ألن ملا كيكون مشكل ما جاش
  ؛نشتغل يف هذا اإلطار

بأن األراضي   اكنعرفو   ،املشكل الثاين هو ديال التحفيظ
كلها ديال ماشي غري ديال اجلموع أن كاين مشكل ديال تأخري 
التحفيظ ومع ذلك فالوصايات حتفظ وحتدد إداريا واحد العدد 

مستمرة ويبقى كذلك أهنا هي اللي   تزال ديال األراضي وما
للمحاكم وبالتعرض للمحافظة  اكتساند النواب باش يتقدمو 
عندنا واحد العدد اآلن . خلواصالعقارية ملا يكون ترامي من ا

احملاكم اللي حنا اللي دايرين  ديال القضايا اللي يف 412
 .احملامون لتتبع هذه األراضي وشكرا

 :الجلسة السيد رئيس
سؤال حول إضرابات اجلماعات . شكرا السيد الوزير

احمللية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 
 .ل السيد النائبتفض. الوطين لألحرار
 :محمد بوهدود النائب السيد

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشهد قطاع اجلماعات احمللية إضرابات متبوعة بوقفات 
احتجاجية متتالية حيث خلفت موجة من الشلل يف اجلماعات 

تتعطل احمللية أدت إىل استياء عميق لدى املواطنني الذين 
بأننا يف فريق التجمع الوطين  ،ولعلمكم السيد الوزير. مصاحلهم

لألحرار قد طرحنا سؤاال يف هذا املوضوع خالل الوالية السابقة 
لذا نسائلكم . زال مطروحا حبدة ولكن مسلسل اإلضرابات ال

السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات احلكومية لطي هذا امللف 
 .بصفة هنائية وشكرا

 :الجلسة يد رئيسالس
 . تفضلوا السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
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 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بالفعل تعرف اجلماعات احمللية عدة إضرابات مثلها 

. مثل قطاعات أخرى، رمبا أكثر من البعض وأقل من اآلخر
احلال اللي بغيت نشري ليه فهاد الباب، وهو أن كيفما كان 

أعتقد اللي كان فيه  2003الوزارة منذ عدة سنوات، منذ 
كذلك مع النقابات املمثلة يف القطاع   2001االتفاق األخري و

وهي منكبة على امللف املطليب وحلت واحد العدد ديال 
ة املشاكل اليت كانت مطروحة منها تصفية مجيع امللفات املتعلق

منها كذلك إدماج مجيع املوظفني  ؛بالرتقية يف الرتبة والدرجة
 4000املرمسني حاملي شهادة اإلجازة وعددهم ما يقرب 

مع  4و 3منها كذلك حل مشكل ديال السالمل  ؛واحد
حل مشكل بعض  كذلك  إدماجهم يف السلم اخلامس مع

 ؛لسالملاالفئات اليت كانت ال تستفيد من بعض الدرجات أو 
ما يتعلق بالتغطية الصحية حبيث أنه مت إبرام  كا كذلومنه

ديال  2وبقيت بالطبع . اتفاقيات فيما يتعلق باملرض والتنقل
عليها اآلن مع النقابات أال وهي  االقضايا اللي حنا كنشتغلو 

القانون األساسي اللي مرتبط كذلك مع القانون ديال اجلماعات 
اعات حاضرة، منها  احمللية اللي غادي جيي ولكن كاين اجتم

كذلك القانون ديال إنشاء املؤسسة ديال األعمال االجتماعية 
وكذلك ما يتعلق  اللي جاهز اآلن فعال راه داخل سلك املصادقة

بالرتاتبية ديال املسؤوليات والتعويض على املسؤوليات اللي هو 
كذلك مرسوم جاهز وهو اآلن يف طور يعين الربجمة ديالو يف 

  .ميةاجملالس احلكو 
د املنطلق النقابات املمثلة يف احلقيقة يعين اوهلذا من ه

إلضراب ولكن هناك نقابات لدياهلا  اتتش الطلباقبقلت ما 
ية هلا تطالب بإضرابات لأخرى أو حىت جمموعات أخرى متثي

مون هلذه تونرى يف بعض األحيان أن هناك االستجابة ممن ين
 ينتمي إليها وهلذا يعين اجلهات اليت تطالب باإلضراب ومن ال

يف آخر املطاف اجتهنا إىل تطبيق القانون وإقرار االقتطاع من 
 .األجور وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائب

 :محمد بوهدود النائب السيد
 السيد الرئيس،شكرا 

كنشكر السيد الوزير على اجلواب ديالو وعلى هاد 
ولكن اللي نبغي نفهمو هو  ،اإلجراءات اللي كاتقوم هبا الوزارة

 100أن هاد املوضوع ماشي موضوع سهل هاد املوضوع يهم 
 14ألف عائلة ديال املوظفني ويهم كذلك مهوم ومشاكل 

 .من هاد اإلضرابات املتوالية امليون ديال املغاربة اللي كايعانيو 
 حلولاك نهكانت ن مسعنا من السيد الوزير على أن  حنا اآل

اإلضرابات هي مستمرة بنفس  ؟إلضرابات إذاولكن ملاذا هاد ا
ال  يفني هو الداء احلقيقي إ واخصنا نعرف نإذ ،الوترية بل كتزداد

كان ال  يإ ،كان داء حقيقي هو حقوق وتلبية حقوق نعرفوها
لذلك السيد وتعرف هذا إضرابات سياسية خاصها توضح 

ننتاظرو أخريا جات واحد  احنا ما ميكنش لينا نبقاو  ،الوزير
ات يملذكرة اللي كطلب من رؤساء اجلماعات ورؤساء البلدا

هذا شيئ سهل بالكتابة ولكن التطبيق ديالو  ،تطبيق االقتطاع
لذلك هاد املشكل أنا كنظن كيتحل يف  ،صعب السيد الوزير

تعميق احلوار وإخراج القانون املنظم لإلضرابات إىل حيز الوجود 
ه ما يسري نقت ألوهذا دور خص احلكومة تقوم به يف أقرب و 

على اجلماعات احمللية يسري كذاك على القطاعات االقتصادية 
ات يالكرة يف امللعب ديال رؤساء البلد الذلك ما ميكنش نرميو 

للتطبيق ويبقى  شواجلماعات ويبقى القانون التنظيمي ما اخرج
من هو  وااحلوار غامض ما فيهش وضوح وحنا خاصنا نعرف



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

7 

يوميا كرؤساء بلديات ومجاعات من هاد  األنه كانعانيو  ؟املسؤول
 .اإلشكال اللي هو إشكال أصبح هيكلي

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

 .بعض الثواين
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

على أي حال السيد النائب احملرتم طرح مشكل عام 
كن ليا ميو موجود ما هو قانوين و اآلن حنن نطبق ما ه ،يعاجل
من حيث العدد  ال كم بأن اإلضرابات نقصات حبيث أن ل نقول

ولكن النسبة كانت   34أشهر األوىل واليوم  1يف  22كانت 
مبعىن الكل واعي % 34ي االيوم ما كتوصلش% 20كاتفوق 

اآلن بأن اجملهودات اللي قامت هبا الوزارة وكذلك تطبيق القانون 
 .وشكراكله بدأ يعطي أ

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال عن الوضعية املعاشية لبعض  .شكرا للسيد الوزير

املوظفني واألعوان املنحدرين من األقاليم اجلنوبية املسرتجعة 
 .للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية

 .تفضلي السيدة النائبة
 :عزوها العراكالسيدة النائبة 
 السيد الرئيس، شكرا

 السيدات والسادة النواب،
 السيد الوزير المحترم،

املؤرخ  3.00.142اعتمادا على الظهري الشريف رقم 
ونظرا لعدم  (2000دجنرب  21) 3423رمضان  21يف 

مسية ومبالغ اإليراد كما ينص عليها هذا صدور الالئحة اإل
حتويل اإليراد الظهري صراحة يف املادة الثالثة منه مما حال دون 

الشهري لألرامل وذوي احلقوق ونظرا للوضعية الصعبة اليت 
فإننا نسائلكم يف فريق العدالة والتنمية عن  ،ته الفئةاتعيشها ه

ته ااملعتمدة والعاجلة إلنصاف ه ،اإلجراءات سيدي الوزير
 .وشكرا ؟الشرحية

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

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
 شكرا السيد الرئيس،

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

       الظهري  عين اإلشكالية راه طرحاهتا السيدة النائبةيبالفعل 
املرسوم  شايما خرج يالولكن إ 2000 أو القانون خرج يف

اللي كيحدد الالئحة اإلمسية فمعىن أنه ليس بالسهل، ألن هناك 
اجتماعات مستمرة يف الوظيفة العمومية مع القطاعات كلها ومل 

بد أننا  ولكن ال. نصل بعد إىل احلل رغم أنه قريب سيكون
بطرق أخرى، طرق  ، تعاجلأننا فهاد النقطة أهنا تعاجل ايمنساوش

ميكن يل نقول لكم . ال حيبذها ولكن تعاجلالبعض  أنا ميكن رمبا
يهمهم هاد األمر اللي تبأن واحد العدد ديال هاد الناس اللي 

لسن التقاعد احتفظ هبم بصفة استثنائية يف مناصبهم  اوصلو 
يف قطاع الداخلية مثال هناك ما يفوق  ،ويتقاضون أجورهم

موظف ما بني رجال سلطة وإداريني، ومشتغلني يف  110
ات احمللية الذي مت االحتفاظ هبم بصفة استثنائية قانونية اجلماع

واآلن حنن  ،القانون ريثما يتم حل هذه اإلشكالية هدي كاينة يف
فعال يف األشواط األخرية حلد هذه الالئحة ألن تعلمون أن 
عندما يتعلق األمر بالئحة، بناس كانوا موجودين يف بعض 

يجعل أن تن هذا السجالت والبعض اآلخر كريجع ألرض الوط
 .شاء اهلل املشكل معقد ولكن احلل قريب إن

 :الجلسة السيد رئيس
 .التعقيب السيدة النائبة ،شكرا السيد الوزير
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 :خديجة ابالضي النائبة السيدة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 النواب المحترمون،السيدات والسادة 
يتعلق األمر السيد الوزير بوضعية بعض األعوان 
واملوظفني املنتمني لألقاليم الصحراوية والذين يطلق عليهم 
باملوروثني عن اإلدارة اإلسبانية واإلدارة املوريتانية جبهة واد 
الذهب لكويرة، واملوروثني عن اإلدارة اإلسبانية جبهة العيون، 

 .ءمرابوجدور الساقية احل
السيد الوزير، وكما تعلمون تزامن بلوغ هذه الفئة حد 

ونظرا . السن واسرتجاع هذه األقاليم إىل حضرة الوطن األم
للصبغة السياسية للمنطقة واعتبارا جملموعة من الظروف 
االقتصادية واالجتماعية واملعيشية اليت تعيشها الساكنة هبذه 

ر الشؤون اإلدارية آنذاك األقاليم، كانت هناك مناشري للسيد وزي
لك الوظيفة العمومية ستقضي بإدماج هؤالء املوظفني ب

باإلدارات اليت كانت تابعة هلا إبان االستعمار ومبختلف 
 تقاعديةوكان هذا اإلدماج عن طريق عقود  .القطاعات الوزارية

 . مبوجبها يتم تقاضي الرواتب كاملة إىل حني وفاهتم
ألن الصندوق  ،الوزير من هنا يبدأ املشكل السيد

املغريب للتقاعد كان يقتطع هلاته الفئة رغم جتاوزها حد السن، 
ينص صراحة يف الفصل  33.33والفصل الثامن من قانون 

الثامن على أنه بالغ حد السن ال يكسبه احلق يف التقاعد 
أين سنصنف هاته الفئة ال معاش يذكر  ،وبالتايل السيد الوزير
وبالتايل كان احلل إدراجهم يف القانون . وال إيراد عمري آخر

الذي مبوجبه يتم حتويل إيراد خاص لألرامل وذوي  31.11
 .احلقوق وهذا هو بيت القصيد

حنن يف العدالة والتنمية بادرنا بطرح  ،السيد الوزير
تنا كنواب لألمة مع هذه الشرحية نؤكد لكم االسؤال ويف لقاء

ثقة كفريق، وهلم الثقة  أهنم يعيشون يف وضعية صعبة ولنا ال
كشرحية متضررة هباتني اجلهتني االستثنائيتني بأن تنصفهم هذه 
احلكومة خصوصا بعد تعاقد حكومتان دون أجرأة هذا القانون 

بأن األمر ال يتعلق بإحداث  ،خصوصا كذلك السيد الوزير
مناصب مالية جديدة بقدر ما يتعلق أن اإليراد يصرف من 

العمومية أو باب  ؤسساتلية أو ميزانية املاعات احملميزانية اجلم
وعليه نؤكد . التحمالت املشرتكة يف حالة امليزانية العامة للدولة

إصرارنا على اإلسراع بإخراج قانون تنظيمي  ،السيد الوزير
 ...لتحديد اإليراد اخلاص

 :السيد الرئيس 
 . تعقيب السيد الوزير ،شكرا السيدة النائبة احملرتمة

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة النائبة، 
ن قلت أنا بأن هاد املشكل فعال معقد وما تليتموه اآل

هناك من وجل  ،من تعقيب يوضح جبالء أن املشكل يعين معقد
هناك من هو يف القطاع  ؛هناك من مل يلج ؛الوظيفة العمومية

ت ألن مثال ذاللي اخت ش هنضر على احللول كلهاتاخلاص ما بغي
حلول أخرى اللي حل هبا  ذيف املكتب الشريف للفوسفاط اخت

خرى أيعين مؤقتا واحد العدد ديال اإلشكاليات وهناك إدارات 
  .تشتغل يف هاد البابكذلك 

فعال  ،هو ديال التقاعد يقضية املشكل املطروح احلقيق
كون كيخرق يي الوشن صندوق التقاعد عندو مشاكل ما ميك

القانون ديالو وهلذا جات هاد الصيغة ديال إيراد استثنائي خاص 
بقى يهلذه الفئة لكن جيب أن حتدد هذه الفئة يف وقت ما وأال 

ا ذشي هذا كيستمر هذا هو اللي جعل أن هاد امللف خال هاد
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هاد الوقت ولكن كما قلت لكم اآلن حنن يف األشواط األخرية 
اإلشكال حىت تعود الوضعية ل هاد حللتحديد هذه الالئحة و 

للموظفني اآلخرين يعين وضعية عادية باالقتطاع وبالتمتع من 
 .شكرا السيد الرئيس .التقاعد

 :السيد رئيس الجلسة
ال عن الوضعية اإلدارية ملوظفي سؤ ، شكرا السيد الوزير

عاش الوطين للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع إلنا
 .سيدة النائبةتفضلي ال .الوطين لألحرار

 :جليلة مرسليالسيدة النائبة 
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، يطالب جمموعة من عمال اإلنعاش 
 ،الوطين بضرورة إدماجهم يف القطاعات العمومية العاملني هبا

وخلق نظام أساسي خاص هبم يراعي ويضمن حقوقهم ويصون  
بناء عليه نسائلكم  .كرامتهم مبا يف ذلك حتقيق العدالة األجرية

هل من تدابري وإجراءات حلل هذا اإلشكال  ،السيد الوزير احملرتم
االجتماعي املتمثل يف حتديد مصري عمال اإلنعاش الوطين  

 .وشكرا ؟بالقطاعات العمومية
 :رئيس الجلسةالسيد 

 .تفضلوا السيد الوزير، شكرا السيدة النائبة
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة النائبة،

 السادة والسيدات النواب،
اإلنعاش  ،بد من التذكري بفلسفة اإلنعاش الوطين وال الأ

    الوطين ليس له توظيف اإلنعاش الوطين هو مبادرة أطلقت 
زلت تشتغل للتخفيف من البطالة يف العامل القروي خصوصا  وال

و عندما تكون يعين ظروف قاسية وهي أعندما يكون جفاف 
 يعين أن .مرتبطة باألوراش اليت توظف هاد الفئة من العاملني

حبال مجيع األوراش اللي كيشتاغل يف الورش يعين  قةطاذوا بتياخ
أنا غادي نبين دار تناخد ناس باش إبنيو ليا دار ملا كتنتهى  

تراكم يعين بد أن نعرتف أن مع  لكن ال .كتنتهى العقدة
مع الوضع االجتماعي وهناك نوع من التساهل ونوع  ،األزمات

د الطريقة هبا وابعض الناس اللي كيشتاغل امن التماضي وكنلقاو 
 1وبدون عقدة وليسو موظفني هادي كنأكد عليها تيشتاغل 

شهور أخرى  1وه لورش آخر أو نفس الورش دشهور وعاود تنر 
 لىن أن نتحدث عولكن اآل .باش ما نرميوش به يف الزنقة

موقف هاد الناس  لىوضعية قانونية وع لىالقانون األساسي وع
أن الدولة خاصها ختلق ب او لونقو  وكلنطق  امل واراه خاصنا نغري 

هاد  الف منصب ديال الشغل يف اإلدارة وندخلو أ 300واحد 
اآلن على حلول   واهاد الناس راهم ماشي موظفني تنبحث ،الناس
ألن هذه حلول مؤقتة تيكون اإلنسان يعين ما عندوش  ؟كيف

كون عندو واحد الدخل معني ريثما يشي دخل تيحاول أنه 
متحانات اللي كتمكن لو أنه وجد حل آخر إما بولوج االي
   و غريها ولكن أيف القطاع اخلاص  وألوظيفة العمومية لدخل ي

 ال ميكن بتاتا أن نغري هذا الوضع ونقول اإلنعاش الوطين وظيفة
ك اآنذقوية عمومية وإال غتويل عندنا وظيفة عمومية  حىت هو

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .النائبة تفضليتعقيب السيدة ، شكرا السيد الوزير
 :جليلة مرسليالسيدة النائبة 

 .شكرا السيد الوزير
متوقع هو يف ظل واحد اجملموعة ديال ن فاجلواب هو كا

 ،نعاش الوطينإلاألسئلة اللي كانت تطرحات على موضوع ا
على السياق أيضا كنشروكم   .نفس اجلواب ادائما كنتلقاو ف

التارخيي اللي اعطيتوه لينا على أن اإلنعاش الوطين كان واحد 
سيما يف العامل  لق فرص الشغل الخيالربنامج اللي جا باش 
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ولكن مع مرور السنني باش نسميو األمور باملسميات  ،القروي
فتطور هاد الربامج ديال اإلنعاش الوطين  ،دياهلا السيد الوزير

اقتصاد الريع اللي كيتستعمل يف صنع  من باش تويل واحد النوع
شي ال موعة من األقاليم هادواحد اجملاخلرائط االنتخابية يف 

تاش كاين واحد النوع من الغموض فيما خيص املساطري نحيال
حنا  ،ة لتشغيل هاد العمال ديال اإلنعاش الوطينذواملعايري املتخ

ن ترصد مكرهناش السيد الوزير أ ؟د العمالاهشحال معرفينش 
وا يالوطين أيضا نبغ .لينا بالضبط العدد ديال عمال اإلنعاش

لمديرية ديال اإلنعاش الوطين لشنا هي امليزانية املرصودة انعرفوا 
 ،د امللف السيد الوزيرالألسف ه ،والتوزيع اجلغرايف هلؤالء العمال

فهو يستغل سياسيا وكان عرضة للتسييس واالستغالل من طرف 
 كدميا وقع يف ي لالبطوا الدروس شنو نأعداء املغرب وخصنا نست

رفني أن هدوك الكارتايات ديال اإلنعاش الوطين  احنا عازيك و اي
خلق  الليو  خلق الفتنةي لالهو مباشر ي لالكان واحد السبب 

حنا  اللي ايال األحداث أدت جملموعة داللي واحد االحتقان 
كنطالبوا اليوم بواحد التدبري  حناافإذن  .نها اليوميكاملني عرف

د امللف ديال عمال اومطور هلوجديد كون خمتلف لي يلا
 سنني أو 30خدموا ي لالد الفئة الناس ااإلنعاش الوطين فاليوم ه

تيحميهم ومها ي لالال أكثر يعين بواحد يف غياب إطار قانوين 
هي  اد الناس فينافه ،مستغلة سياسيالي حد الفئة الأيضا وا

 فني ؟فني التأمني عن حوادث الشغل ؟التغطية السياسة دياهلم
 االنتخايبفاحلزب احلاكم جا يف الربنامج  ؟احلد األدىن لألجور

اليوم احنا  ،درهم كحد األدىن لألجور 1000 ب ديالو تيواعد
 3200كيشد ما بني د العمال ديال اإلنعاش الوطين  اهنا ه

درهم هم بعيدين جد البعد عن احلد األدىن  3100درهم و
بة باش حنلوا ار فالسيد الوزير كنطلبوا منكم واحد املق .لألجور

هي اللي دابة على مر السنني واحد الفئة  اللي دامد املشكل اه
ي لالدرينش حنددوا العدد دياهلا و امقي لالمهضومة احلقوق 

  الليالدستور اجلديد واحد احلل  يف ظلليوم وا ليها االقنخصنا 
 .مواطنني وشكراك اكيضمن الكرامة دياهل
 :السيد رئيس الجلسة
 .لتعقيبلتفضلوا السيد الوزير 

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
  ،السيد الرئيس

 ،السيدة النائبة المحترمة
ه يف اراه موجودة ر  ذاعتمادات وهفيما يتعلق باال أما

د اه هاميكن يل نقولكم ر  ،امليزانية ديال وزارة الداخلية كاينني
 310فيها يف احلقيقة ي لالمليون ديال الدرهم  314السنة ف 

 كم العددعطيو نالعدد ميكنا  .مليون منقولة من السنة املاضية
ملا تنقولوا هو مرتبط باألوراش  ،ليس قار هلكن املشكل هو أنو 

انتهى الورش انتهى العمل أنا  يالال ميكن أن يكون عدد قار إ
قلت بأنه تنعرتف بيها بأن التساهل مع الوضعيات االجتماعية 

هضريت عليهم جيلسوا حىت ي لالد الناس ات أن هخالاللي هي 
ا ولكن خمصناش اليوم ذهلد الرش ايف أورش أخرى تندوزهم من ه

لوظيفة العمومية لوا تندخلوا يد التمادي حىت نولازيدوا يف هن
كنعرفوا أن يعين إنشاء ي  لالألف يف الوقت  310 ،320

منصب يكلف امليزانية ديال الدولة  2000 وأمنصب  3000
 . ويكلف الدولة يعين عجز كبري وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
خدمات  تسؤال حول تفوي. شكرا السيد الوزير

النظافة والتطهري لشركات التدبري املفوض للسيدات والسادة 
تفضل  .التعادليةو لوحدة لفريق االستقاليل الالنواب احملرتمني من 

 .السيد النائب
 :النائب السيد عبد اهلل البقالي

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،السيد الوزير
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نسائلكم يف شأن تفويت خدمات النظافة والتطهري 
 اتلشركات التدبري املفوض اليت أصبحت تطرح إشكاليالسائل 

هي اإلجراءات اليت  ما. جد مستعصية على املستوى احمللي
  .وشكرا ؟صحيحةالطرة فوق السكة اقالمتوها لوضع ذاخت

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

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
 ،السيد الرئيس شكرا

 ،نيالسيدات والسادة النواب المحترم
التعادلية ديال السيد النائب احملرتم من الفريق احملرتم 

األسبوع د السؤال طرح علي يف نفس األن ه ،واالستقالل
بأس أن أذكر   الو الصيغة يف جملس املستشارين املاضي بنفس 

  .د النقطةاهبالقضايا  فهادكذلك 
أما قضية التفويت أو التفويض التدبري املفوض أوال فهو 

أساليب يعين خيتار أن من اختصاص رئيس اجلماعة وهو حر 
إما التدبري عن  ؛إما التدبري املفوض ؛إما التدبري املباشر :التدبري

 ذاالشركات أو غريها ليس هناك من يفرض عليه شيئا يف ه
د الطريقة ابالفعل هلكن ظهر يف السنوات األخرية أن  ،الباب

ها حىت الدولة يف سلكجمدية يف عدد من القطاعات وتطريقة 
قطاعات جتارية وصناعية واجتهت عدد من اجلماعات هلذه 

يف املاء  ؛يف النظافة ؛يف النقل :الطريقة اليت يف عدة قطاعات
فبالفعل أن هذه طريقة جديدة ومن  ...والكهرباء إىل غري ذلك

احد العدد ديال الصعوبات وهلذا العقود اليت الطبيعي أهنا تلقى و 
تربم دائما فيها واحد بعض الفصول اليت تقول أن جيب أن 
تكون مراجعة دورية لتقييم هذه العقود وتقييم الكيفية اليت 

وهذا ما وقع يف الدار  ،يشتغل هبا املفوض له حىت ميكن الرتاجع
 الرباط وقع يف ،وأعيد تقييم الربنامج 2002البيضاء يف سنة 

لكن خصنا كذلك هنا  .بالنسبة للنقل وسيقع رمبا يف الشمال

نعتارفوا بواحد القضية أن التدبري املفوض ال يلغي تنكونوا 
يكون التدبري املفوض خاص كمسؤولية اجلماعة وبالعكس ماللي  

تكون اآلليات ديال املراقبة وديال التتبع قوية وإال فعال مغايكون 
ال يقوم بعمل ولكن ال بد أن املفوض أنه والو ألن املفوض له 

البشرية قليلة وحنن  وأميكن الوسائل املادية  ،يقوم هباد املراقبة
 ،نسعى اآلن أن نقويها، هناك جوانب إجيابية يف هذا التدبري

وهي ما حناول يف التقييم الذي نقوم به مع  يعين نواقصهناك 
االختيار يف كل  مجيع اجلماعات أن نعاجله علما أن اجلماعة هلا

 . تستمر يف هاد التدبري املفوض أو تلغيه وشكرا اوقت أهن
 : السيد رئيس الجلسة

  .تفضلوا السيد النائب تعقيب ،شكرا
 : عبد اهلل البقالي النائب السيد

يف احلقيقة السيد الوزير كنشكروك على هاد اجلواب 
الواضح ألنه عطيتيين  واحد املدخل أساسي باش نعقب على 

عندي أمامي حالة وهي تتعلق باجمللس البلدي  .وابكم املهمج
ملدينة العرائش اللي وقع التعاقد مع جمموعة البيئة من طرف 
السلطات اإلقليمية ومت التهميش ديال اجمللس البلدي، جمموعة 
       البيئة كما تعلمون هي واحد اجملموعة تكاد تكون ومهية 

أنا نبغي نأكد  ،للمراقبة واملتابعةال موظفني هلا وال إمكانيات هلا 
أنكم دخلتوا كوزارة الداخلية إلجياد حل لواحد املشكل عويص 
جدا ألنه هاد املدينة مدينة العرائش غارقة يف األزبال اآلن 
السكان حيتجون، اجمللس البلدي يف ورطة بني قوسني وحنن 

رية تأعضاء يف هذا اجمللس وندعو وزارة الداخلية إىل تسريع و 
  .املعاجلة ديال هاد الوضعية

أنا كيهمين نطرح بعض اإلشكاليات اللي مرتبطة هباد 
القضية املثرية واملهمة هي أن هاد الشركات عندها وجود يف 

العواصم يف العديد من العديد من املدن  العاملية يف العديد من 
املثري أهنا ال تواجه مشاكل وال تطرح أي  ،املدن الكربى يف العامل
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إشكاليات يف هاد املدن العاملية يعين بالنسبة إلينا كتطرح 
احلرص على احرتام  املشكل ديال املراقبة وديال املتابعة وديال

دفرت التحمالت بالنسبة للتجربة املغربية وبالنسبة لكثري من املدن 
  .املغربية

أيضا كنسألوكم السيد الوزير على واحد الصندوق اللي  
يع على هاد التدبري املفوض هو صندوق كيتنشأ أثناء التوق

 ،فيه التزامات من أطراف كثرية fond des travauxاألشغال 
هاد الصندوق ديال األشغال ما كنعرفوا عليه وال تفصيلة من 

خاص تكون هناك  ،التفاصيل خاص تكون هناك شفافية
خاص يكون توضيح جململ املعطيات اللي أين تصرف  ،حماسبة

واش كاين اآلن فيه شي ميزانيات اللي  ؟املرصودة امليزانية دياله
لذلك  ؟الطرف املتعاقد معه ما متش ما احرتمش االلتزامات دياله

 يالاحلالة د يف القضية د اأوال حنييكم أنكم دخلتو  ،السيد الوزير
السكان حيتجون  ،مدينة العرائش اللي هي حالة جد مستعصية

دينة  غارقة يف األزبال هناك مظاهرات ألنه امل ،هناك اعتصامات
بني مزبلة ومزبلة توجد مزبلة وحاوية األزبال حتولت إىل مراتع 

دخلتوا  اياللإلضرار بالبيئة وأن الشركة مل تلتزم بدفرت التحمالت 
مليون  100بواحد املبلغ حمرتم جدا اللي هو ديال مليار و

مليون اآلن هناك  100اجمللس البلدي تدخل بواحد املليار و
طارئة جيب أن تسارعوا أنقذوا هذه املدينة ألهنا غارقة يف  حالة

 .شكرا السيد الوزير .األزبال
 : السيد رئيس الجلسة

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

أعتقد أن السيد النائب احملرتم خلص اإلشكاليات اللي  
تقوات املراقبة و ال ما كانشاي التتبع واملراقبة إيراه  ،كاينة وقلتها

ماشي غري يف العرايش يف عدد يف عدد تعرفوه كراه اللي تيوقع و 
املدن ملا اجمللس تيعطي التدبري املفوض تيقول انتهى األمر  ديال

حنن حناول بالتكوين وباملساندة أما  ،للور وهذا ال ميكناوتريجع 
لصندوق ممكن هو أنه أنشأ نه اأمبا ليس بسر قضية الصندوق 

 .بقانون وهو يف القانون املايل وغانعطيوكم مجيع املعطيات ديالنا
 . وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن اخلروقات اليت 
تشوب عالقة أرباب املقالع باجلماعات الرتابية للسيدات 

الدميقراطي تفضل  والسادة النواب احملرتمني من فريق التقدم
 .السيد النائب
 : فؤاد حجير النائب السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

 ن، و السادة والسيدات النائبات والنواب المحترم
السيد الوزير، كنعرفوا بأن يف العديد من اجلماعات 

يف املناطق القروية هناك وحدات ديال املقالع اللي تتواجد يا إما 
كنالحظوا بأن هاد   ،واليوم السيد الوزير ،اجلبلية أو يف الوديان

أرباب املقالع ما كيحتارموش اإلجراءات وما كيحتارموش 
 .املساطر اللي كتفرض عليهم أهنم يأديوا رسوم اجلماعات احمللية

والسيد الوزير هاد الشي واضح للعيان ألن ما ميكنش نكروا 
تهرب بصفة علنية ويف كات وهاد املقاوالت  اليوم بأن هاد الشرك

وضوح النهار وكنعرفوا السيد الوزير األمور كيفاش كتمر يف هاد 
املقالع وهاد الشي واضح كذلك بأن املراقبة غري متوفرة وبأن 

السيد  نطالبكماإلجراءات القانونية ما كيتمش التفعيل دياهلا وك
للحد من هاد  باإلجراءات اللي غاتاخذوها مستقبال ،الوزير

التهربات وفرض القانون واجلبايات اجتاه هاد الشركات 
 . شكرا .واملقاوالت

 



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

13 

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

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيدات والسادة النواب، 
غادي نرجع ملا قلته السيد النائب احملرتم، مع األسف 

راه املقالع ما ميكنش  ،يف السؤال السابق، املسألة مسألة مراقبة
راها يف تراب مجاعي والرخصة تعطى  عتسري من الرباط، املقال

أقول القانونية واجلماعات هي اليت تعطاها الوسائل القانونية 
يف الدوريات اليت تنظم  حىت التغيري للمراقبة حبيث أن مت التغيري

شي أهنا غري  هاد العمل مؤخرا حبيث أن مسموح للجماعة ما
املقلع بل أهنا كذلك  تكتفي بالتصرحيات ديال املستغل ديال

يعين تراقب هادوك  les bons de commandesدرنا قضية 
الناس اللي كيشريوا من عند املستغل أهنم تراقب امللفات وبل 

      بالطبع  .املستخرجةأكثر من هذا أهنا تراقب حىت الكمية 
ال ميكن مراقبة شاحنة بشاحنة ولكن راه كاين وسائل اللي ميكن 
لنا نشوفوا راه كاين خرباء اللي ميكن يقولوا لنا ها هو احلجم 
ديال اللي خرج من هاد، ولكن مع األسف هذه املراقبة ال تتم 

وهلذا تنحثوا اجلماعات ألن هذا  ،وال ميكن أن تتم من الرباط
رد من املوارد املالية األساسية ديال اجلماعات وسنبقى دائما مو 

  .يف جانبهم ودعمهم هلذه املراقبة
واحد العدد  ،القضية الثانية هي ديال االستخالص

ديال الناس ورغم أهنم صرحوا رغم أن كاين واحد الكمية اللي 
معرتف هبا أن اجلبايات ال تستخلص وهذا مشكل آخر هو 

يع اجلبايات وكيفما كان احلال حنن سنبقى ديال استخالص مج
يف تدعيم وتكوين املسؤولني ديال اجلماعات واملوظفني ديال 
اجلماعات ميكن لنا منشيوا حىت ألبعد هذا، ميكن لنا ناخذوا مبا 
يعمل به يف الصيد البحري، الصيد البحري تيكون مراقب فوق 

ال  إيقب ميكن لنا نديروا مرا ،و تيخلصوااداألسطول ديال أجد
كانت املداخيل مهمة ملاذا اجلماعة ما تديرشي مراقب على هاد 
املقلع وكاين على أي حال هذا ملف تيخصنا نباشروه مع مجيع 

 .وشكراالرؤساء اللي تيهمهم األمر 
 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب تعقيب

 :النائب السيد فؤاد حجير
هاد األمور السيد  ،شكرا السيد الوزير على اجلواب

أوال قبل كل شيء يف فريق  امعاكم وكنسجلو  واالوزير كلها كنتافق
نشر لوائح ب اليت تقضي التقدم الدميقراطي املبادرة احلكومية

املستفيدين من املقالع وهذه بادرة حسنة وحنن مرتاحون أكثر 
من البادرات السابقة ألن اليوم واكباهتا إجراءات وخصوصا ملا  

كن اليوم فوق دفاتر ول ،اليوم بدفاتر التحمالتكيتعلق 
 اأمور أخرى السيد الوزير اللي خاصنا نشريو  اينةالتحمالت ك

  :ليها وهي وجود خروقات كثرية ومن جمموعة من املتداخلني
مكاتب الدراسات  ،وكاالت األحواض املائية أوال -

السيد الوزير بأن  اكنشوفو   الومباإلضافة إىل متدخلني آخرين 
وم بدراسة بيئية ملقلع ما وكتعطي مثال  قمكاتب الدراسات كت

ألف مرت مكعب يف حني  20ألف أو  32كمية ما كتجاوز 
 20 واحد وزاأن االستثمار اللي قام به صاحب املقلع كيتج

حىت  30مليون ديال الدرهم وهو اللي كيطلب منو واحد  22و
 le pointوصل يكون ي ألف مرت مكعب على األقل باش 20

mort  ديال بالنسبة املردودية ديالو وكاين أمور أخرى اللي اليوم
هاد التهرب راه عندو جمموعة ديال األمور وعندو جمموعة ديال 

بأن  وااجلماعات اللي كنعرف يفالنقص بالنسبة للمداخيل ال 
ال اجلهات اللي عندها  ،ديال املستحقات% 10اليوم كتوصل 

التهرب الضرييب فيما خيص الضريبة على الدخل وكذلك % 30
نظومة كبرية السيد الوزير موالضريبة على الشركات يعين هذا راه 
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حواض املائية ألن األحواض اللي فيها واحد الضياع وكذلك األ
ألف درهم يف هاد السنة وكتجي  300املائية اليوم كتوصل ب 

اود حتدد مسيتو كتع  واحد املراجعة كتقوم العمالة بواحد اللجنة
 ...وكتعاود ترفع

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا تعقيب السيد الوزيرالسيد النائب احملرتم، شكرا 
 :وزير الداخليةمحند العنصر االسيد 

على أي حال هادي مداخيل مهمة بالنسبة 
للجماعات بالنسبة للدولة وكذلك عدالة بالنسبة للدولة وحنن 
سنبقى نساعد وندعم مجيع اجملهودات لتحسني املراقبة وللضرب 

 .وشكرايادي املتالعبني يف هاد امليدان أعلى 
 :السيد رئيس الجلسة

عن  السؤال األخري يف هذا القطاع .شكرا السيد الوزير
وضعية العائدين إىل أرض الوطن من خميمات تندوف للسيدات 

تفضل  .والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 .السيد النائب

 :سيدي ابراهيم الجمانيالسيد النائب 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
سؤال حول وضعية العائدين إىل أرض الوطن من 

 .شكراخميمات تندوف 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير، لسيد النائبلكرا ش
 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب المحترم،

كاين   :هم عدة فئاتيالعائدين من خميمات تندوف ف
ملا كانت وسط الدين ديال ئكاين العا  ؛العائدين األوائل

اجملموعات القوية تأيت وأنا أعرف أن فيها من يأيت فعال ألنه 
مقتنع ومنهم من كان يأيت ورجع إىل اجتاه آخر وفيها الفئة 

يف إطار اإلجراءات اليت  2030 منذاألخرية اليت بدأت تأيت 
يكون املرور على القنصليات وضعتها احلكومة واليت تقتضي أن 

املغربية للتأكد بأن فعال أن هاد الناس أصلهم من الصحراء حىت 
األوراق دياهلم باش على األقل  اصوبو يتعطيهم يعين رخصة باش 

     تكون عندهم يعين الصفة ديال املواطنة الكاملة واآلن بعد 
ما فتح املغرب احلدود ديالو وأن ليس هناك قيود ال على 

حراء وال على غريها نرى أن حىت بعض العائدين يدخلون الص
من اجلزائر  ،من اسبانيا ،من السنغال ،موريتانيامن جبوازات 

فلهذا التأكد من هذه احلاالت البد أن نتأكد قبل أن نسوي 
 .وشكراالوضعية املدنية هلذه الفئات 

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

 :سيدي ابراهيم الجمانيالسيد النائب 
طبعا ال خيفى على  .شكرا السيد الوزير على اجلواب

 ،أرض الوطن بصفة عامة هم مغاربةإىل العائدين أن اجلميع 
د املغاربة  اه اولكن اإلشكالية هي ملا جيو  .مغاربة شئنا أم أبينا

 على أهنمبواحد االستقبال  حقيقة ماشي كيساعد  همكيستقبلو 
حنن  :د اإلستقبال كاين واحد املالحظاتايجيوا بكثرة هك

د الوزارة احلالية ايعين ماشي ملف هملف د امللف انعرف أن ه
د ايف الدار وهمن بغى واحلكومة احلالية ولكن عيب الدار على 

بصفة عامة امللف حساس وكيهم املصلحة الوطنية وكيهم البالد 
 إعالمكمجتمع مدين وكصحافة ورجال   ،لنيو وخصنا كمسؤ 

د اا التأثري يعين التأثري ماشي غري على هذه الفئة ألن هذهنتم هب
 ةهنايا طبعا املشاكل دياهلم واملعاناعندنا حضروا ي لالعائدين ال
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 :كيعانيوا األمرين  يعين مألهنما نسمع عليها  ادياهلم حقيقة نادر 
ي  لالبعض الفئات األخرى يعين األمر األول هو معاناهتم 

كتوصفهم باخلونة وعندهم عملوا عمل مشني ومعاملة الدولة 
 ينأبناءهم يعين أحيانا بيعب ،بعائالهتمهنايا  او يهم يعين ملا جيامع

مسائلهم اخلاصة أبسط مثل هي األوراق الثبوتية دياهلم كيعانيوا 
وا يف ظروف يعين خصنا ييجلك كذمث بعد  ،باش يصوبوها

 د الربامج مؤخرا كيفماابرامج ولكن ه ةكاينيعين  هم و نساعد
لتماطل اكان هناك نوع من   2030كر السيد الوزير بعد ذ 

 ماشي متاطل ولكن يعين إمهال وكاين أولويات أكثر منهم أو
لبالد لجماوا هنا راه د العائدين ايعين ه ،ا ولكن السيد الوزيرذك
كيلبيوا النداء ديال سيدنا اهلل باللي  عارفني  امه نيرفاهم عار 

د الفئة كان يعين جاللة امللك ايرمحوا يعين إن اهلل غفور رحيم وه
حممد السادس نصره اهلل كان اهتم هبا يف خطابه خطاب املسرية 

د اإلشارة اهبللمسرية ونوه باالهتمام هبا وحنا انبغوا  14للذكرى 
ه عندها ار  ةد الفئاهيعين نبهوا ألنه رمبا ماشي مسؤولية ولكن 
  .شكرا. دور إجيايب ودور مهم يف الدبلوماسية

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

 :محند العنصر وزير الداخليةاالسيد  
 .شكرا السيد الرئيس

أريد أوال قبل كل شيء أن أؤكد ، احملرتمالسيد النائب 
اهم طأبناءنا وجيب أن تعهادو وهو أنه فعال أنه مهم على شيء 

هذا يعين يف نفس الوقت جيب أن حنتاط  .مجيع العناية الكاملة
عرفوا أن نحنا ت ،خارجة على القانوناللي حاجة  ماشي شي

مجيع ديال ف اليوم يعين بشهادة و املخيمات ديال تند
أما فيها أبناء يعين دول  ،فيها أبناء الصحراء ماتظمات أاملن

ماشي  ءاإلجراحنن هاد يعين  ذافلهيعين خلط، أخرى وأن هناك 
ا كان حىت من اجملتمع من إذالعكس بة و نإلهالوال  دللتعقيأنه 

تحميه ولكن جيب كذلك ليريد أن يهني املواطنني فالدولة هنا 
وهم ينعطو ناء الصحراء بد الناس أاأن هبكون متيقنني نأن 
وا الوضعية دياهلم يو سق دياهلم أوال باش ميكن هلم ياور األ

 راه ما ميكن لينا شاي وحناولوا جهد املستطاع ألن مع األسف 
طى حنلوا املشاكل اإلجتماعية ديال الكل ولكن ماهو ممكن تع

 2030باش نعطي أرقام أن من غري وميكن يل  ،األولوية له
فيهم األسر  امبيعين فرد وأفراد  113هي  تدخالي لالاليوم 
ن  حنا اآلاللي  322ت باقي اتسو  322منهم  323وأن 

إن شاء دياهلا عما قريب  سويةوسيقع الت اكندرسوا امللفات دياهل
 .وشكرااهلل 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير وشكرا لكم على حسن املسامهة 

قطاع الفالحة والصيد ديالكم يف هذه اجللسة وننتقل إىل 
 .البحري

 ةعامة املخطط األخضر املتعلقد ذسؤال حول تنفي
بالفالحة التضامنية للسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .تفضل السيد النائب .االشرتاكي
 :الشرقاوي الزنايديالسيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
وحنن على مشارف السنة الرابعة من  ،السيد الوزير

الرفع من حصة  إىلاهلادف  "املغرب األخضر"انطالقة خمطط 
وكذلك خلق فرص  مالقطاع الفالحي من الناتج الداخلي اخلا

شغل جديدة وكذلك الرفع من أو مضاعفة مدخول أو دخل 
ومبناسبة انطالق املوسم الفالحي هلذه السنة  .الساكنة القروية

تطرح العديد من األسئلة من طرف املتدخلني وخاصة الفالحني 
هذا املخطط اليت رصدت له  ذمنهم حول احلصيلة األولية لتنفي
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يف حتسني أوضاع  تهومدى مسامه ؟اعتمادات مالية كبرية
لصغري وانطالقا من قناعتنا بضرورة اخنراط الفالح ا ؟الفالحني

نسائلكم  ،تضامنيةال للفالحة واملتوسط يف هذا املخطط كرافعة
ا ذن من نتائج أولية تنفيا الذي حتقق إىل حد اآلم ،السيد الوزير

 .هلذا املخطط وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير .شكرا السيد النائب
 :البحريوزير الفالحة والصيد أخنوش عزيز السيد 

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السؤال  ثانية اللي املوضوع ديالبالنسبة للدعامة ال
ني باملناطق اهلشة ديالكم فهي كرتمي إىل حتسني دخل الفالح

كاين اجملال   :نواع ديال املشاريعديال األ 1 ذوذلك عرب تنفي
كاين مشاريع ديال استبدال زراعة   ديال يف اجملال ديال التدخل

كاين   ؛ذات إنتاجية عالية كاألشجار املثمرة اتعااحلبوب بزر 
مشاريع ديال التكثيف للرفع من اإلنتاجية وتثمني نفس 
املنتوجات وكاين تنمية املنتوجات احمللية والتنمية دياهلا وتثمينها 

حتسني  ؛اهلشاشةو حماربة الفقر  :أما املقاييس فهي .بشكل أفضل
 .دخل الفالح بالعامل القروي وتأهيل الفالحة التضامنية

ل تبين مقاربة تشاركية وكامنشيو يف هاد الدعامة الثانية من خال
  .ليكون التشاور حىت تكون انطالقة حقيقة لكل مشروع

 الشروع يف إجناز مت ،على مستوى اإلجنازات امليدانية
املربجمة يف أفق من املشاريع % 22مشروع أي ما يعادل  131

 دألف مستفي 433وإلجناز هاد املشاريع اللي كتهم  2020
تعبئة ديال الألف هتكار غادي مت  133على مساحة ديال 

من جمموع % 22ديال املليار ديال الدرهم أي  30حوايل 
خالل هاد السنة  .2020االستثمارات اللي هي مرتقبة يف 

 إجناز ديال ة ديالنطالقالشاء اهلل غادي مت ا إن 2031ديال 

مليون ديال  120مليار و زثمار إمجايل يناهتمشروع باس 332
ألف  21ألف هكتار لفائدة  11الدرهم على مساحة 

ة كململديال اهاد املشاريع كلها كتهم مجيع اجلهات  .مستفيد
قاربة املتبعة اللي املسالسل اإلنتاج وكرتتكز كافة وكتهم كذلك  

م يف هحني ألن خصنا نظمو على تنظيم الفال وابعاكنت
وا معاهم املشاريع ونتبع وايف مجعيات وكذلك حندد ،تعاونيات

 .هداف املتوخاة منهاوحتقيق األ اإلجناز
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب، شكرا السيد الوزير
 :الشرقاوي الزنايديالنائب السيد 

تعترب  ،السيد الوزير. شكرا السيد الوزير على جوابكم
 باملغر "السنة املاضية سنة أول امتحان بالنسبة ملخطط 

 كانت مردودية احلبوب  ،كانت سنة جافة  احبكم أهن "األخضر
كذلك األزمة االقتصادية اليت يعيشها شريكنا   ،متوسطة يعين

رفيتني أوال امتحانا هلذا ظاالحتاد األورويب جعل من هذه ال
أنه هاد التوجهات ديال  واكما كنعرف  ،السيد الوزير .املخطط

وهو استبدال بعض املناطق اليت كانت  "املغرب األخضر"
ا جعل من يعين ذخمصصة لزراعة احلبوب إىل أشجار مثمرة وه

السوق  ،من مردودية احلبوب ضعيفة، كذلك السيد الوزير
عرف أزمة ينا بدا كللزبون األول ديااللي ااألوربية املشرتكة 

تنا كرتاجع وخاصة احلوامض والزيتون، اصادر  علج ااقتصادية مم
ا كيدفعنا للتساؤل، السيد الوزير إىل تقييم أويل حول بعض ذهل

التوجهات اليت أصبحت يعين دون جدوى أي مراجعة 
التوجهات اليت كانت هتدف إىل ختصيص مناطق كانت خمصصة 

تطرح بعض  ،للحبوب إىل أشجار مثمرة، كذلك السيد الوزير
املغرب "ألن خمطط يعين الدعامتني د الناس ااإلشكاليات أن ه

دعامة أوىل ودعامة ثانية أي  :تنيمعادارتكز على  "األخضر
دعامة ختص املنتج ودعامة ختص املنتجني أي الفالحني الصغار 
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كان ي  لالالفالحني الكبار  امهاللي مصدروش ي لالد الناس اه
  للسوقاهلدف منهم هو سياسة تصديرية أهنم غادي يدخلوا 

د الفالح ابني ه ما ا غادي جيعلوا التنافس أو العدالةكاملني مم
باش  مكيتوفرش على اإلمكانيات املادية والتقنيةي لالالصغري 

 .يقدروا ينافسوا املنتجني الكبار
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا للسيد النائب، تعقيب السيد الوزير
 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريعزيز السيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
خمصصة للحبوب لي أوال بغيت نقول بأنه املناطق ال

ه هي امنطقة ملنطقة ر من غادي تعرف يعين باش تبدل اللي 
 ليالفيها احلبوب ي لالهي جبلية و ي لالباخلصوص مناطق 

ي لوالماشي هي إجيابية ي لالبواحد الصفة كيتعمل   كيتعمل
ا الفالح ذلهفكيجيب الفقر للفالح،  ليالمافيهش مردودية و 
إيال  كثر جليبوأالفلوس  ليه ويدخلوأكثر عندو قيمة مضافة 

 ممكن هيي لالال دار برامج أخرى  دار أشجار مثمرة أو مشى
  .تكون يف الغاية

ظهر يل بأنه السوق العاملي فعال كان مضطرب  يفأوال ك
كان نفس اإلنتاج الزيتون اإلنتاج ديال الزيتون  ديال كانوا األمثنة 
د السنة راه رغم قلة انقولوا بأنه ه أوال البد ما، ديال الزيتون

األمطار فكان املستوى ديال اإلنتاج يعين متوسط وبقينا يف 
ديال الفالحة ديالنا  la résilienceا كيبني ذهفالسنة املاضية 

هو كان ي لالن الثمن يبالنسبة للتقلبات املناخية واآلن الزيتون كا
جتهوا للسوق الداخلي واحلوامض كان  االناس  ذاقص فلهنا

كذلك الثمن ناقص وكان الثمن مهم داخل البالد فالناس اجتهوا 
  .شكرا...هذكل ه  ،للثمن الداخلي

 :السيد رئيس الجلسة
 ،السيد الوزير المحترم

عن تأمني التحفيظ العقاري بالعامل القروي  سؤال
لوحدة لللسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 .تفضلي السيدة النائبة، التعادليةو 
 :النائبة السيدة فتيحة البقالي

  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،السيد الوزير

ال زلت ساكنة العامل القروي تعاين من عدة صعوبات 
تكمن يف اختالالت  ،فيما يتعلق بالتحفيظ العقاري خاصة

عملية بتراخيص تسمح بالقيام منح قانونية اليت حتول دون 
جمموعة  تاصدر  ااجملهود بأهن واحدلت احلكومة ذالتحفيظ وب

 ،أجل التحفيظ اجلماعي غري أن السيد الوزيرمن من املساطر 
الفالحني ا يقع يف حق ذىل الواقع وتفحصنا ماإذا ما نزلنا إ

     البالد  ادة املستضعفة يف هالصغار وما يقع يف حق الشرحي
ا الوضع من املمارسات اليت فيها الشطط ذال يعين رثينا مجيعا ه
ي لالمر على الفالح الصغري و آفيها التي لال ،يف استعمال السلطة

بني على مجيع  كتوزع ماي  لالكثري من اإلختالالت  فيها
ي قمتوا هبا لهي اإلجراءات ال ماف ،العمليةاملشرفني على هاته 

ا إذا يمه اإلختالالت سذالسيد الوزير من أجل الوقوف دون ه
يعطي واحد الدفعة كالعامل القروي  العقاري بعلمنا أن التحفيظ 

د التحفيظ اقوية للتنمية وأن ال تنمية يف العامل القروي بدون ه
د اهلكتخول ي  لالكيعطي جمموعة من التسهيالت  ليالالعقاري 

وسائل  يهلا اجملتمع الفقري والبسيط أن ندجموه يف التنمية أننا نوفرو 
ي لاللك فنحن نساهم يف اهلجرة املضادة ذيف غياب و التشغيل 

  .كيوقع ملي كتكون شآحنا كاملني كنعرفوا 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير، لنائبةشكرا السيدة ا
 :الفالحة والصيد البحريأخنوش وزير عزيز السيد 

 .شكرا السيد الرئيس المحترم



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

18 

 ،والسادة النواب المحترمون السيدات
ل ثمتمت اختاذ عدة إجراءات لتشجيع ديال التحفيظ ك

مت هو فأوال املسطرة األوىل  ،أساسا يف تبسيط وتسريع املساطر
أوال  :الذي جاء فاملقتضيات ديالو 34.03إصدار القانون رقم 

ثانيا احلد  ؛33شهر دازت ل  24تقليص اآلجال اللي كانت 
من آثار التقييدات االحتياطية واملعاقبة على كل من يتقدم هبا 

كاين كذلك فتح مناطق للتحفيظ   ؛عن سوء نية أو كيد
اجلماعي وضم األراضي وكاين إمكانية فتح مناطق للتحفيظ 

 . اإلجباري
فيظ كانت متت وعلى مستوى الواجبات ديال التح

فة ديال الرسوم ديال التحفيظ منذ يتعر التش مراجعة امتم
يف حالة  % 20والتخفيض ديال الواجبات بنسبة  3113

طلب حتفيظ أمالك متجاورة وحتمل مصاريف ديال التحفيظ 
بالنسبة للتحفيظ اجلماعي والتحفيظ يعين من طرف الوكالة 

 . اإلجباري
كاين تطبيق ديال قاعدة   ،على مستوى اخلدمات

تقليص آجال النشر باجلريدة الرمسية  ؛FIFOاألسبقية ديال 
كيتنشر يف نشرة خاصة بقضايا التحفيظ   وال هاد الشيحيث 
كاين توحيد الوثائق املطلوبة من الزبناء وحتديد آجال   ؛العقاري

دراستها وكذلك فتح مصاحل جديدة لتقريب اخلدمات حيث 
حة كلها إجنازات مهمة باش تقرب مصل 320بلغت العدد 

 .إشكالية التحفيظ للمواطنني
 :الجلسة السيد رئيس

 .التعقيب السيدة النائبة ،شكرا السيد الوزير
 :فتيحة البقاليسيدة النائبة ال

شكرا السيد الوزير على هاد اجملهودات اللي كتقوم هبا 
ولكن راه هاد الشي اللي كتقولو راه كاين فواد والواقع  ،احلكومة

. أنا غادي نعطيك بالدليل شنو واقع. األرض شيء آخر يف

أوال كاين فتح نزاع من له مصلحة يف بث النزاع . ..بالنسبة ل
ما كاينش تشاور مع ذوي احلقوق، أن عملية  ؟ما بني القبائل

اآلن يف توافد على اجلالية هي  ؛اإلشهار ما كاينش فيها إخبار
الفالحني اللي عندهم تعليل  ؛البالد ولكن ما كيخرب حد اجلالية

بسيط أن كتوصلهم معلومة خاطئة ما كيحضرش لعملية 
فمن . التحديد فإذن فني هي تفعيل هاد القوانني؟ ما كايناش

ضيع تبأن أصحاب احلق  اكنقولو   ،هذا الباب السيد الوزير
غائبني فهاد العملية  ايكونو تنوش احلقوق دياهلم ألن ما كايكو 

جمموعة  امشينا كنساندو يعين حاضرين حنا  اوحىت ملي كيكونو 
كان    اليالدستور إ. ديال الناس ومت التآمر علينا يف املعلومة

 ،املعلومة املعلومة فحىت واحد ما عندو احلق يف كيعطي احلق يف
الشركات اخلاصة اللي تفوتت هلا عرب احملافظات أهنا تقوم هباد 
العملية أهنا كتشتغل مع املواطنني بواحد التعامل فوقي ماكاينش 

عندي بطائق السيد الوزير هنا اللي بغيت أنا . املعلومة احلق يف
حىت  شيشي حد يفهمها معايا واش هادي بطائق ما فيها

ميكن ليك متشي تسول على توجل فني  شمعلومة، ما ميكنلك
علم، فني كاين هاد أواش هادي دفرت جتزئة عدد شنو فني اهلل 

املعلومة لصاحل من؟ لصاحل  التقسيم إذن كاين تأثري يف
 ...األعيان

 :الجلسة السيد رئيس
 . تفضلوا السيد الوزير التعقيب. شكرا

 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريعزيز السيد 
مسحات السيدة النائبة احملرتمة، حنا على أي إيال 

تكلمنا على واحد العدد ديال اجملهودات اللي قامت هبا الدولة 
لتحسني مناخ االستثمار ولتقريب املواطنني هلاد اإلشكالية ديال 

كاين هو بعض اإلشكاليات اللي فيها عدم إيال  . التحفيظ
لعب ال فيها ال فيها تشويش أوال االحرتام ديال املساطر أو 

على املساطر فنحن مستعدون إذا كانت عندكم ملفات عندنا 
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هباد الشي باش  امفتشيات عامة وعندنا ناس اللي غيتكلفو 
 .املكان وشكرا صلبنوصلوه إىل 

 :الجلسة السيد رئيس
سؤال عن محاية واحات النخيل . شكرا السيد الوزير

من خماطر شحن املياه والزحف املديين واملشاريع السياحية 
التجمع  الضخمة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق

  .تفضل السيد النائب. الوطين لألحرار
 :امبارك بوعيدة النائب السيد

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
تواجه بعض واحات النخيل مبجموعة من املدن 

الواقعة جبنوب املغرب كمراكش، ورزازات، زاكورة السياحية 
از جنوأرفود خطرا كبريا جراء الشح يف املياه وزحف املدن وإ

املشاريع السياحية الضخمة مما يساهم يف تدهور أشجار النخيل 
وزعزعة التوازن البيئي رغم اجملهودات املبذولة من طرف بعض 

نسائلكم السيد  لذا. الفعاليات اجلمعوية املهتمة هبذا الشأن
صاحل وزارة الفالحة والصيد مي نو هي اإلجراءات اليت ت الوزير ما

 ؟البحري اختاذها حلماية واحات النخيل من املخاطر احملدقة هبا
 :الجلسة السيد رئيس 

 . تفضلوا السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريعزيز السيد 
  .السيد الرئيس المحترم شكرا

 السيدات والسادة المحترمون،
ني بضرورة محاية الواحات اللي كتلعب أدوار يحنا واع

مهمة من الناحية االقتصادية واالجتماعية وخاصة فيما يتعلق 
باستغالل النخيل اللي كيشكل العمود الفقري لألنشطة داخل 

ضرورة محاية هذه الواحات باعتبارها جماال للتنوع . هاد الواحات
بد من التأكيد أن  وال ، espace de bio-diversitéاحليوي 

الواحات جيب أن تكون جماال خاصا فقط إلنتاج التمور وبعض 
ومن أهم اإلشكاليات اللي جات . السالسل اإلنتاجية املرافقة

رة املياه والتصحر ولذلك فالكالم ديالكم اللي تطرحات هي ند
حظيت الواحة يف إطار خمطط املغرب األخضر بعناية خاصة، 
واحد العدد ديال املشاريع فيها التخفيف من حدة ندرة املياه 
على مستوى مناطق اإلنتاج، أساسا عرب صيانة شبكة الري 

رات وبناء اواعتماد التقنيات املقتصدة للماء وإعادة تأهيل اخلط
يلية وإحداث وجتهيز األثقاب املائية مبحطات السدود التحو 

كما كذلك هناك برنامج لتكثيف غراسة النخيل . الضغط
طن  322.000وتأهيلها من أجل الرفع من إنتاج التمور ليبلغ 

 .شاء اهلل إن 2010يف أفق 
  :الجلسة السيد رئيس

 . التعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير
 :حماد آيت باها النائب السيد

 شكرا السيد الوزير،
على  يف البداية احلقيقة السيد الوزير كنشكروكم يف

اجملهودات اللي كتقوم هبا الوزارة وعلى املشاريع اهلامة والكبرية 
 يف ءولكن كيفما جا .احلقيقة كتنتج على أرض الواقع اللي يف

الكالم ديالكم السيد الوزير فاملناطق ديال الواحات بغات واحد 
احلقيقة  احلقيقة إشكالية ديال املاء، يفيف العناية خاصة وكتعرف 

رات اإطار إصالح السواقي واخلط بغينا املزيد من اجلهد يف
 . واإلحداث ديال هاد السدود التحويلية والعتبات

 لوزير، يفالنخيل السيد اديال قضية الفيما خيص 
احلقيقة كتدار جمهود جبار ولكن فيما خيص إعداد الواحات 
مازال خص جمهود ألنه واحد العدد ديال الواحات عبارة غري 
مناطق للصور، بغينا نديرو فيها أشجار النخيل اللي هي كبرية 
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ة اللي فيها غرس وشرفات، بغينا يكون عندنا ضيعات منوذجي
املناطق دياهلم،  ناطق خيدمو يفديال هاد امل ءجديد باش األبنا

العامل القروي وهي  شفنا املناطق كلها اللي كتواجد يف يالراه إ
 اختدمو  يالإبأنه اهلجرة للمدن وأنا كنشوف  نا يفياللي كتسبب ل

 امزيان، راه ما ميكنشاي هاد الناس ميشيو  اغلو ستالواحات وت
 . املناطق يف اوخيدمو  ابد يستقرو  للمدن راه ال
على القضية  ،السيد الوزير مناسبة بغينا نشكروكوبامل

ديال إحداث مناطق ديال الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
احلقيقة هذا نشكر احلكومة اللي خرج هذا  الواحات، اللي يف

حل إشكالية هذه املناطق  حليز الوجود، واللي غادي تساعد يف
احلقيقة إنسان  وكذلك التعيني ديال املدير العام دياهلا اللي يف

يساهم  شاء اهلل إطار عايل ذو مقدرة عالية واللي غادي إن
غري اللي كنلتمسو منكم السيد . وحيل إشكالية هذه الواحات

وهو أن الوكالة راه الساكنة ديال الواحات عقدو عليها  ،الوزير
راه . أمل كبري ولكن غري بغينا منكم التعجيل باألجرأة دياهلا

احلاجة للمشاريع اللي غتنجزها الوكالة أمس  بغينا حنا يف
اف دياهلا دور دالوكالة من بني األه يالباإلضافة إىل أنه الدور د

احلقيقة جل الربامج  تقائية، اللي يفلاال ديال دورالمهم اللي هو 
نعانيو من االلتقائية ديال مجيع الربامج اللي كتديرها توكذا 

حترص ادي ة هو أنه غاحلكومة، ولكن الدور اهلام ديال الوكال
ديال االلتقائية ويال كانت االلتقائية أكيد بأنه على هاد القضية 

بالشكل اللي تنتمناو ليها  ىاملناطق ديال الواحات غادي تنم
 .مجيع وشكرا السيد الوزير

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

 :والصيد البحري أخنوش وزير الفالحةعزيز السيد 
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 هو السلسة ديال النخيل راه عندنا مكانة متميزة يف
القطاع ديال الفالحة، واحلمد هلل أنه اإلجراءات اللي ختذات 

ألف خنلة اللي  311، وصلنا اآلن لتقريبا ل 2030منذ سنة 
، وهاذ 2020من املتوقعات ديال  % 21تغرست يعين 

زاد سنة على سنة واحلمد تيكالدينامية جديدة خالت أنه اإلنتاج  
 يعين يف التمورلمعرض الدويل ديال ل اهلل أنه الناس اللي حضرو 

صبح اليوم راه واحد الفضاء اللي هو تتبادل فيه اخلربات أأرفود 
بد  ال ،والوقوف على التحديات اللي كيواجها هاذ السلسة

بأنه راه واحد العدد وأنا السيد النائب احملرتم جيت عندك  انقولو 
     لزاكورة وشفنا مجيع يعين االستثمارات اللي قامت هبا الدولة 

إطار الربامج ديال حتدي األلفية  إطار الربامج دياهلا وال يف ال يف
ديال السقي وال   l’irrigationديال هذاك الشي ديال يعين 

فهاذ  ،اللي مها مسيتو les frigos  يفيعين كذلك يف
l’agence مجعية  22ت على تقريبا اتكلم عليها وقفاللي ك

باش ميكن  frigos 22اللي تعمالت اللي غادي يتعطاوها 
كلها   .السنوات املقبلة مور يفتيكون التثمني ديال املنتوج ديال ال

الغرس ديال النخلة ومع يف قلة املاء وال  استثمارات مهمة ال يف
 تكلميت عليها وشفناها يفبغييت أنه إيال املشاريع الكبرية اللي 

ديال الدعم الناس راه   % 20الرشيدية بأنه ميكن تاخذ حىت ل 
يعين  اوكيغرسو  goute à gouteا التييوات ديال كيصرحو 
 .النخل اوكيغرسو 

 :السيد رئيس الجلسة
توقعات وزارة الفالحة سؤال حول  شكرا السيد الوزير،

عن احملصول الزراعي ودعم الفالحني الصغار للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق االحتاد الدستوري، تفضل السيد 

 .النائب
 :الحسين الرحويةالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
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 السادة الوزراء،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

 السيد الوزير،
أمطار اخلري واحلمد هلل لكن األمطار وحدها سقطت 

فال بد من مواكبة الفالح الصغري واملتوسط بتدابري  ،ال تكفي
 .وإجراءات إلجناح املوسم الفالحي وشكرا السيد الوزير

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

 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريعزيز السيد 
هو فعال احلمد اهلل كان انطلق املوسم الفالحي 

 31بتساقطات مطرية مهمة حيث بلغ املعدل الوطين إىل غاية 
مقارنة مع  % 321 واحد ارتفاع ديالبملم يعين  313نونرب 

معدل ديال سنة عادية وهاذ األمطار احلمد هلل جات مبكرة 
 وعمت سائر املناطق الفالحية وهاذ الشي عندو واحد األثر
إجيايب كذلك على السدود بأنه املخزون اإلمجايل للسدود 

املليار ديال الدرهم د  1املوجهة ألغراض فالحية بلغت تقريبا 
، %11ة املاضية حبيث نسبة امللء هي نفس املستوى ديال السن

هاذ التساقطات عندها تأثري جد إجيايب ال على األشغال املرتبطة 
وكذلك حتسني املراعي بيع املدخالت بباألرض وال كذلك 

وحتسني ظروف ديال منو األشجار املثمرة وتكبري احلجم ديال 
الفواكه خاصة حيث أنه شفنا أنه األمطار د اخلري اللي جات 

 la production هذا عاونتات شوية الزيتون كذلك يعين يف
ك غادي حتسن الدعم ديال الفرشة لآخر مسيتو وكذ ديالو يف

ور ذبال ،ورذلك احلكومة وجدات واحد البهناك يعين كذ .املائية
وخا ...بأنه خرجنا من عام اللي هو كان صعيب وصلنا  اعرفتو 
ألف يعين قنطار اللي هي  200مليون قنطار درنا مليون و 23

اللي هي موجودة وكذلك ما خيص األمسدة وصلنا  ديال البدور
 إىل غاية هناية أكتوبر آخر املطاف ملليون يف اغادي نوصلو 

 ويف % 32ألف طن اللي تباع بالزيادة ديال  122ل صلنا و 
ألف طن أي  441ل  اآخر شهر نونرب من املرتقب أننا نوصلو 

  .زيادة  بالنسبة للسنة املاضية % 32ب 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب شكرا للسيد الوزير،
 :الحسين الرحويةالنائب السيد 

 شكرا السيد الوزير،
لكن هاذ  ،اجملهودات اللي تتقوم هبا الوزارة ما نكروش

الشي اللي عرضيت السيد الوزير راه الفالح الصغري راه بعيد عليه 
املتوسط ال زال متضررا كما يف علمكم أن الفالح الصغري   .متاما

 .من تداعيات السنة املاضية وهو اآلن يف حاجة إىل تأطري ودعم
ل ضعيفا بالنسبة للفالحني زا بالنسبة للتأطري ال ،السيد الوزير

الصغار الذين يعتمدون على إمكانيتهم الذاتية أما فيما يتعلق 
فيما يتعلق  .بالتحسيس واخلدمات املقدمة يكاد يكون منعدما

هناك مشكل التمويل بالنسبة هلؤالء الفالحني فالقرض فبالدعم 
جتماعي والتنموي سيد الوزير مل يعد يقوم بدوره االالفالحي ال

هناك خصاص كبري  ،متويلية جديدة صيغبد من البحث عن  فال
تفاقية املربمة مع املكتب األمسدة وال نعرف جدوى االيف 

الشريف للفوسفاط فالفالحون ال يزالون يعانون من أجل 
مبدأ التجميع الفالحي كأحد حماور  .احلصول على األمسدة

هذا املخطط األخضر الزال متعثرا ومل تنجح الوزارة بعد يف 
املخطط  ؟التجميع ونتساءل عن السبب وراء هذا التعثر

األخضر السيد الوزير نفسه يعاين من إشكالية التمويل وينسب 
بد  إىل نفسه كل اجملهودات اليت يبذهلا الفالحون واملنتجون فال

نعكاساته اإلجيابية على اإذن من تقييم هذا املخطط ملعرفة مدى 
 .ملتوسطني وشكرا السيد الوزيرالفالحني خاصة الصغار منهم وا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد الوزير ،شكرا للسيد النائب
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 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريعزيز السيد 
 لىأنه اآلن حنا عبفيما خيص التأطري كيظهر يل 

ستشارة الفالحية باش خيرج املكتب الوطين ديال اال مشارف
الدور اللي غتعطاه إمكانيات اللي غادي يكون عندو واحد 

وكاين عدة جتربات اللي هي مهمة  ،باش نقربوا املعلومة للفالح
نتائج وكذلك فيما المنها املدارس احلقولية اللي بدات كتعطي 
نه ميكن نقولوا أيل ب خيص اإلشكالية ديال التمويل فيعين كيظهر

اللي كاين ولكن الصراحة أنه القرض الفالحي وباخلصوص هاد 
لسنة يعين عامل واحد اجملهود اللي هو جبار أكثر من املاضي ا

أوال هادوك الناس اللي كانوا عندهم مشاكل يعين عمل عليهم 
تسهيالت ألنه كانت السنة صعبة من قبل وجاهبم معاه هاد 
السنة باش ميوهلم وعطاهم متويالت وكاين واحد الوجود ميداين 

لفالحة الصغار يف هاد باش يعاونوا هاد الناس ويعاونوا هاد ا
  .امليدان

األمسدة راه  ،إن أوال ليس هناك خصاص يف األمسدة
en quantité  راه طالعة بالنسبة للسنة اللي فاتت أما مبدأ

ميكن حنا  la cultureالتجميع فهو مبدأ هو حسب يعين 
كاين واحد اجملهود اللي خاصو يتعمل   céréalesباقيني يف 

ة واحلليب وهذا فكاين جتارب اللي هي املثمر  جارولكن يف األش
ألف  112ألف هكتار و 100ناجحة اللي مسات أكثر من 

 .رأس غنم
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير ونشكركم على مسامهتكم يف هذه 
 .دقائق ألداء صالة العصر 30ترفع اجللسة  ،اجللسة

 :السيد رئيس الجلسة
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .الجلسةنستأنف 

سؤال  .ننتقل إىل قطاع السكىن والتعمري وسياسة املدينة
السكن الغري  مشاريع حول املواكبة االجتماعية للمستفيدين من

احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة النواب الالئق للسادة 
 .تفضل السيد النائب .والتعادلية
 :عادل تشيكيطوالسيد النائب 

بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل وسلم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

 السيد الوزير المحترم،
 ن،و السادة الوزراء المحترم

مشاريع إعادة  يعد االهتمام باألبعاد االجتماعية يف
إسكان قاطين دور الصفيح دافعة قوية لتثمني اجلهود العمومية 

 ،لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير .ومتاشيها مع متطلبات اجملال
املقاربة اجملالية يف  ذوهنا من أجل تنفيذعن اإلجراءات اليت ستتخ

املخططات اليت  نعملية حماربة السكن الغري الالئق وكذا ع
يقها من أجل املواكبة االجتماعية للمستفيدين من تنوون تطب

 .برامج إعادة إسكان قاطين دور الصفيح والسكن الغري الالئق
 :السيد رئيس الجلسة

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

 شكرا لكم السيد الرئيس،
املقاربة  للسيد النائب احملرتم على هذا السؤال، شكرا

االجتماعية كما قلتم هي ركن من األركان األساسية إلجناح 
يف كذلك عملية حماربة السكن الغري الالئق وأساسا النجاح  

ت عند انطالق هذا صالوزارة حر  .بدون صفيحمدن برامج 
البعد االجتماعي يف هاد الربنامج على استحضار وإدماج 
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خمتلف الربامج ديال حماربة السكن الغري الالئق ولو أنه يتعني 
االعرتاض على أنه هاد األمر مت بشكل ماشي اللي هو منتظر 
واعتماد هاد املقاربة يف عدد كبري من عمليات حتسني ظروف 
األسر القاطنة بأحياء الصفيح من خالل اتفاقيات مع وكاالت 

راسات وأساسا مع بعض التنمية االجتماعية وكذلك مكاتب الد
  .اجلمعيات واملنظمات ديال اجملتمع املدين

جناح هاد أكيد أن من ضمن األمور األساسية إل
عملية التكوين اللي هي أساسية واللي  االجتماعية هناك املواكبة 

تقييم ال ،كطلب اخنراط قوي ديال اجملتمع املدين يف هذه العملية
نه عدد من الربامج عانت كثريا كن لينا نقولوه هو أمياألويل اللي 

مر هذا ألنه من املواكبة االجتماعية ويتعني اليوم تصحيح هاد األ
فيها  واكنوجداآلن   نعلم أن يف عدد من الربامج اللي حنا

صعوبات هناك مسائل مرتبطة بتدخل بعض األوساط اللي ال 
عالقة هلا هبذا األمر واللي حقيقة كتصعب املهمة ال بالنسبة 

نة املعنية وال بالنسبة للسلطات وال بالنسبة لينا كوزارة للساك
ولذلك يف إطار سياسة املدينة نعترب أن هناك ضرورة ملحة يف 

ارس مكون عندنا تعاون قوي مع اجملتمع املدين احمللي املي اأنن
أن ممثلني مجعويني ديال  والسياسة القرب من أجل أننا نضمن

يضني معانا يف هاد الربامج اهتم مها اللي خاذالساكنة يف حد 
  .ومها اللي منخرطني فيها

بالطبع األمر كيقتضي تصحيح عدد من الربامج القائمة 
اآلن اللي أدت إىل بعض املشاكل اللي كنعرفوها ناهيك على أن 
املواكبة االجتماعية ماشي فقط مسألة ديال اخنراط اجملتمع املدين 

يواء اجلديد اللي هي كذلك مسألة مرتبطة باملكان ديال اإل
كون كذلك مكان اللي كتوفر فيه التجهيزات الضرورية يخصو 

واللي كتمكن من العيش الكرمي عرب أشكال ديال الوساطة اللي 
تكون حديثة واللي متكن من اخنراط قوي ديال الساكنة 

 .ةــــــــاملعني

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

 :عادل تشيكيطوالسيد النائب 
 ،شكرا للسيد الوزير على هاد اجلواب الصريح

وكنشكروكم كذلك على الشجاعة ديالكم من خالل بسطكم 
ة اللي كيعيشها الواقع خصوصا يف هاد اجملال يللصورة احلقيق

 .ملشاريع ديال قاطين دور الصفيح ديال املواكبة االجتماعية
العرض  بأن كيفما جا يف ،ميكن لنا نقول السيد الوزير

ديالكم أن احلكومات السابقة خالل العشرية األخرية أقدمت 
عدة مشاريع ترمي إىل إعادة إيواء قاطين دور  نفيذعلى ت

الصفيح وقد تعهدت وزارتكم فيما سبق باألخذ بعني االعتبار 
املعطيات االجتماعية اليت حتكم اجملال الذي يقطنه سكان دور 

واكبتها االجتماعية للفئات املستفيدة من الصفيح من خالل م
غري أنه مع مرور الوقت تبني أن عملية إعادة . هذه املشاريع

إسكان قاطين دور الصفيح والسكن العشوائي مل تكن سوى 
وهنا . جمال آخر إلعادة إنتاج امليكانيزمات السائدة سابقا

سأعطي مثال بإقليم قريب جدا من هذه النقطة وأنتم السيد 
إقليم  وهزير تعرفونه جيدا ألنكم من أبناء املنطقة الو 

متارة وسأكون شيئا ما مدققا ألحتدث مثال عن -الصخريات
 "عكراش"الصخريات ودوار  يف "اجلديد"ودوار  "العرجة"دوار 

ودوار  "صحراوة"عني عودة، دوار  اللي وىل حي التضامن يف
مدينة  النصر يفمشروع  اللي وىل يف "ينالسيال"ودوار  "اجلديد"

متارة ودواوير سيدي حيي اللي حتولت لتامسنا هاد املدينة األخرية 
مواكبة  شوية ألهنا بالفعل ما كانتااليت تعيش أزمات يعين سود
 . اجتماعية حقيقية فهاد املدينة

لذلك السيد الوزير جيب أن ترافق كل مشاريع احلكومة 
خيص البنيات سرتاتيجية مندجمة للقطاعات احلكومية فيما إ

مرافق التعليم والصحة ومراكز الشباب واألمن، من األساسية 
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تقائية من شأهنا أن لبة اار أسطر على كلمة األمن وتنفيذ مق
تساهم يف إدماج املستفيدين من مشاريع السكن يف حميطهم 

حياته املعيشية و  يته اليومو ال سيما وأن أغلبهم يكون ق داجلدي
 .شكرا .الذي ينتمي إليه مرتبطة باملنطقة والدوار

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

 .شي بركة
وزير السكنى والتعمير وسياسة نبيل بنعبد اهلل السيد 
 :المدينة

 هو ممتافق معاكم على كل ما قلتبسرعة السيد الرئيس، 
وحنا يف حاجة إىل أن نتعاون معا يف هذا  ،السيد النائب

 مالنسيج املنتخب نسيج أساسي كذلك يف ذلك ونعل. الشأن
اإلقليم اللي   يف هأن هناك مشاكل حقيقية اللي كتجعل بأن

عليه مل نتمكن من التغلب على كل بؤر ديال مدن  اتكلمو نك
الصفيح وحىت عندما تغلبنا على هذا األمر نتجت عدد من 
املشاكل االجتماعية وتكررت بعض املشاكل اللي من الضروري 

القريب العاجل سنعلن  يف ،على تامسنا يوتكلمت. هبا اأننا نباليو 
ة نتمناو عن برنامج طموح إلعطاء حيوية جديدة هلذه املدين

 .أنكم تكونوا شركاء معانا يف ذلك
 :الجلسة السيد رئيس

لوبيات السمسرة متاجرة سؤال حول استفحال . شكرا
يف السكن االجتماعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .  فريق العدالة والتنمية
 :ربيعة طنينشيالنائبة السيدة 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يعاين السكن االجتماعي املخصص  السيد الوزير،
ميتهنون هاد  اللطبقة الفقرية من لوبيات العقار والذين أصبحو 

احلرفة وأصبحوا حيققون ثراءا فاحشا حلساب هاد الطبقات 
لذا  .الفقرية املعوزة اليت من أجلها أحدث السكن االجتماعي

عن اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا  ،نسائلكم السيد الوزير
 .وشكرا ؟حملاربة هذا النوع من اقتصاد الريع

 :الجلسة السيد رئيس
 تفضل السيد الوزير . شكرا السيدة النائبة

وزير السكنى والتعمير وسياسة نبيل بنعبد اهلل السيد 
 :المدينة

أعتقد أنه يتعني بداية أننا  .شكرا السيدة النائبة احملرتمة
نوقفوا على أمهية الربامج اللي عملتها الدولة من أجل حماربة 
السكن الغري الالئق ومدن الصفيح وكذلك التغلب على هذا 
املشكل الكبري من خالل بلورة ديال حق من احلقوق الدستورية 

هو متكني املغاربة من حقهم الدستوري يف  األساسية اللي
 .السكن

لطبع هناك إجراءات تعلمون كل ما بذل من با  
جمهودات يف السكن االجتماعي على وجه اخلصوص وكذلك 
تعلمون على أمور صادقتيوا عليها أنتم يف الربملان وهي املرتبطة 
بالشروط اللي كتجعل أنه مواطن ميكن يوجل هلاذ السكن 

 : االجتماعي وهي شروط ال بأس أنين نذكر هبا
اإللزام ديال املشرتي لإلدالء بشهادة عدم  والأ-

  ؛ملك لهأول أنه أي امللكية 
 بطإبرام عقد البيع عن طريق موثق بصفة إلزامية ور -

جتماعي كسكن رئيسي ستفادة بتخصيص هذا السكن االاال
  .سنوات 4ملدة 

نه رغم ذلك هناك أاآلن اللغة ديال الوضوح هو 
ناك قدرة هائلة ديال تالعبات حقيقية على هاد املستوى وه
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نه أوساط معينة على التحايل وعلى جتاوز هذه الشروط وأعتقد أ
من  ؟جتماعيننا نعرفوا إىل من يذهب السكن االآن األوان أ

ولذلك حنن بصدد القيام بدراسة عملية  ؟يستفد منه حقيقة
فدين اليوم من ننا نعرفوا الناس اللي مستأجل أميدانية من 

واش  ؟واش مها الفئات اللي كنتكلموا عليهاجتماعي السكن اال
مها الفئات اللي صادقات عليها خمتلف القوانني املالية اللي 

مرات للحد  2نوصلوا لا واش قبل م ؟أسست هلاد الشروط
األدىن ديال األجور احلد األدىن فنصف باقي الشروط اللي 

أم أن هناك فئات أخرى اللي حقيقة كتستافد من ذلك  ،ذكرهتا
هيك عن التالعبات اللي كتوقع بنسبة معينة شنو هي هاد نا

أعتقد أن لغة الصراحة كتقتضي أن نقول أنه  ؟النسبة بالضبط
ديال  % 2إذا كانت النسبة ديال التالعب نسبة ضئيلة ديال 

لكن  ،هذا أمر اللي على أي حال ميكن نتكيفوا معاه % 30
روري أن نتخذ  كان األمر أكثر من ذلك فأعتقد أنه من الضيالإ

ما يف اإلجراءات الالزمة وحنن بصدد كما قلت لكم التفكري 
يتعني القيام به للتغلب على كل هاد األوساط والسماسرة 
احلقيقيني اللي كيدخلوا يف هاد األمر هذا واللي كيحوروا برنامج 
اللي هو ممول من األموال العمومية ويستفيد من إجراءات 

نه من غري املقبول أنه هاد األمر ميشي جبائية قوية اللي كيجعل أ
ى خرى اللي كتمارس املضاربة أو كتمارس أشكال أخر أألوساط 

 .ستفادة من احلق يف السكنوكتمنع مواطنات ومواطنني من اال
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد الوزير تعقيب السيدة النائبة، السيد النائب تفضل
 :عبد اللطيف رشيد النائب السيد

 ،السيد الوزير المحترم
 ،بداية نشكركم على جرأتكم وعلى صراحتكم

نشكركم على اجملهودات اليت تبذلوهنا من أجل النهوض بقطاع 
السكن يف البالد إال أنه نظرا ملا أصبح يشكله الريع العقاري 

واملضاربات العقارية من خطر على اإلقتصاد الوطين وعلى األمن 
درة الشرائية للمواطنني وعلى هنب السكين يف البالد وعلى الق

املال العام فإننا نطالبكم السيد الوزير املزيد من اإلجراءات 
اإلستعجالية للحد من هذه الظاهرة ومن هيمنة لوبيات الفساد 

ألف شقة فارغة  220السيد الوزير هناك حوايل  .العقاري
ومغلقة جزء كبري منها حمتكر من طرف لوبيات الفساد للتأثري 

ى السوق وإلعادة بيعها بأمثنة خيالية وهنا نطالب السيد عل
السيد الوزير يف إطار جمهوداتكم  .الوزير بفتح حتقيق يف املوضوع

وحماربتكم للفساد املرتبط بالقطاع نعتقد أنه آن األوان للكشف 
عن لوائح املستفيدين من الريع العقاري الذي يعترب أكرب ريع 

أنه آن األوان إلعادة النظر يف كما   ،يهدد اإلقتصاد الوطين
بعض اآلليات آليات التعمري املرتبطة بالسكن واليت أصبحت 

هناك  ،عبارة عن مداخل لولوج عامل الريع والثراء الفاحش
الرخص اإلستثنائية اليت جيب مقاربتها مقاربة قانونية وعندنا 

ثمن دياهلا المنوذج حديقة احليوان بتمارة من دراهم معدودات ب
درهم ليصل الثمن للمواطن اآلن  400 مت اقتناءها ب يعين

هناك بعض املؤسسات العمومية السيد  ،ألف درهم 20حوايل 
الوزير اليت سامهت يف الريع العقاري عن طريق بيع املعلومة 

  .املتعلقة بتوسيع املدار احلضري
حتول بعض املؤسسات العمومية من  وأخريا السيد الوزير

مضارب عقاري منوذج الوكالة احلضرية للدار منعش عقاري إىل 
دراهم من إدارة  2هكتار ب  210البيضاء حيث مت اقتناء 

األمالك املخزنية ليتم بيع جزء منها إىل مضاربني عقاريني ليصل 
 .درهم وشكرا 2000الثمن املرت املربع إىل 

  :السيد رئيس الجلسة
منر إىل سؤال حول اختالل الوكاالت احلضرية 

دات والسادة النواب احملرتمني من فريق اإلحتاد الدستوري، للسي
 .تفضل السيد النائب
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 :محمد زكراني النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

  ،السيدين الوزيرين
  ،نو السيدة والسادة النواب المحترم

يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن  :سؤالنا هو كالتايل
تلعب الوكاالت احلضرية مبختلف املدن املغربية دورا مؤثرا يف 

 متأطري جمال التعمري والبناء وحتسني اخلدمات، أصبحنا اليوم أما
وراش التنمية اليت تعرفها أمؤسسات غري قادرة على مسايرة 

عن  ،وزيرلذا نسائلكم السيد ال .بالدنا يف إطار احلكامة اجليدة
اإلجراءات اليت تعتزم وزارتكم اختاذها لإلرتقاء بالوكاالت 
احلضرية لكي تلعب الدور املؤسسايت املسؤول ملواكبة أوراش 

 .وشكرا ؟التنمية اجلهوية يف إطار تنزيل مضامني الدستور اجلديد
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير .شكرا السيد النائب
وزير السكنى والتعمير وسياسة نبيل بنعبد اهلل السيد 
 :المدينة

يف موضوع الوكاالت  .شكرا لكم السيد النائب احملرتم
احلضرية ويف مواضيع أخرى أعتقد أنه ما فيها باس نضربوا 
ونقيسوا مبعىن أنه ملا كنتكلموا على وكاالت حضرية كنتكلموا 

منها تابعة لوزارة  22وكالة حضرية كما تعلمون  21على 
السكىن والتعمري وسياسة املدينة هاد املؤسسات لعبات دور 

منساوش ذلك  ،ال التعمري يف بالدناأساسي رياضي يف تنظيم جم
كاين سلبيات لكن أعتقد أنه التجربة   ،كاين نقائص  ،منساوش

املغربية هي جتربة متفردة على هاد املستوى وجعالت أنه اليوم 
احد املنظومة تعمريية مبا هلا وما عليها و أكثر فأكثر نتوفر على 

كون والوكاالت احلضارية لعبات دور على هاد املستوى أن ت
هناك نقائص أنا معكم أن تكون هناك بعض السلبيات من 
الضروري أننا نتغلبوا عليها وهذا ما جيعلنا اليوم نشتغل على 

أساس أننا املنظومة التعمريية ديالنا اللي هي منظومة شوية ثقيلة 
حتتاج إىل مراجعات وكما أكدت سابقا ويف اللجنة مؤخرا 

ننا نراجعوا أدة من أجل سنعود أمامكم من خالل قوانني متعد
  ؛هاد املنظومة التعمريية كما هي اللي هي ثقيلة

ختصاصات ديال الوكاالت الدور أو األدوار واال ثانيا
ننا نعاودوا نظروا فيها خاصة النظر إىل أاحلضارية يتعني 

ضافت للحكومة من خالل تاإلختصاصات اجلديدة اللي 
خاصنا كذلك حنسموا يف املهام املتداخلة ديال  ،سياسة املدينة

خرى أالوكاالت احلضرية للجهة واجلماعات املنتخبة من جهة 
وهناك عمل يتعني أن نقوم به على مستوى احلكامة ونظام 
احلكامة من أجل أننا نسري أكثر فأكثر يف اجتاه الشفافية ويف 

ت اجتاه حماربة كل ما ميكن أن يشوب العمل ديال الوكاال
 ،احلضرية أو ديال مستويات أخرى على مستوى التعمري ديالنا

حنن نعي بأن هناك مشاكل واملقاربة اللي تبنيناها واللي عرضناها 
مؤخرا يف اللجنة ديال امليزانية كتمكنا أمتىن أهنا متكنا نتغلبوا على 

  .عدد من املشاكل اللي هي موجودة
 النهاية بأن ويف نفس الوقت أريد أن أقول يف األخري يف

هناك تفاوت هناك وكاالت حضرية متكنات أهنا تغلب على  
وا إىل صبة ما ندكثري من املشاكل وتوجد اآلن يف طليعة ويف ريا

القيام به وهناك بعض الوكاالت اليت حتتاج إىل تأهيل أكثر وهذا 
ما نسعى إىل القيام به إذا كانت هناك وكالة بعينها اللي عندكم 

هي هاد  اا مستعدين أننا نشوفوا معاكم شنمعاها مشكل حن
 .شاء اهلل املشاكل ونعاجلوها إن
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد النائب .شكرا السيد الوزير
 :محمد زكراني النائب السيد

  .شكرا السيد الوزير
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  الطر و أعين كي تللوكاال ا موجهشوم ملعتقد أن الأ
كمسؤولني ومن هاد املنرب كنحيي مجيع األطر واملوظفني ديال 

الوزارة و الوكاالت رمبا اللوم موجه للوزارة يعين الوزارة السابقة 
 فني كاينةبكل تواضع  السيد الوزير أنا غادي نشرح يعين. احلالية

وكالة اللي تابعة للوزرة ديالكم   22اإلشكالية، اإلشكالية كاينة 
 عة للدار البيضاء الوقت ما غاديش يسمح لناكاينة وحدة تاب

الساكنة هاد  املليون د د 2نتذاكروا عليها اللي كتسيري  باش
الوكاالت السيد الوزير اللي كاينني دابا كاينة وكالة مثال جهوية 

كاين دابا جنبد لكم احلالة   ، يعينأول مرة املقر كاين يف اجلهة
سطات كاين املقر يف ديال غادي جني هلا ديال الوكالة ديال 

سطات أشنو غانقولوا على املدن ديال واد زم وجبعد وخريبكة 
واملدن ديال كاين ملحقة غادي نرجع هلا هنا رمبا كاين اللوم 
ديال الوزارة اللي ما عطاش املوارد البشرية ما عطاش اإلمكانيات 
يعين ما كنتصوروش حنا واحد الوكالة ديال فيها رمبا باألطر 

ديال  2يسريوا  نديال األشخاص غادي 30 والكل واملوظفني
احلصيلة إيال شفنا إذن  .املليون ديال الساكنة باملشاكل دياهلا

كنرجع للنقص اللي كاين  هنا  ديال الوكاالت بصفة عامة و 
كنشوفوا ماللي تكلفت الوكاالت على الصعيد الوطين يف كل 

إلسكان كانت وزارة ابكري  االختالالت تصاميم التهيئة يعين 
املندوبني دياهلا هي املكلفة دابا الوكاالت اللي تكلفوا باقي  ب

  .سنوات باملعدل 3تدير كاملدة ديال التصميم  
البعد ديال الوكالة كما ذكرتوا السيد الوزير املوارد 
البشرية ذكرهتا كتبقى املوارد املالية، املوارد املالية اجملالس اإلدارية 

الرسوم بعض الوكاالت طبقاهتا وبعض داء على ت واحد األطبقا
كنتساءلوا واش داكشي بعدا قانوين من   ،الوكاالت ما طبقاهتاش

الناحية واش عندنا حق ندخلوا الرسوم بال قانون رغم عندنا  
نخلصوا يف الوكالة ديالنا الرسوم باقيني اخلدمات هي اللي  ك

باش ميشيوا   les moyensكانت يعين اإلخوان ما عندهومش 

هات ويتبعوا داك املشاريع اللي خصهم يديروا وهلذا هذا هو للج
خلق وكاالت أخرى ال يعقل بعدا اللوم اللي عندي بأن خاص 

بأن اجلهة فيها وكالة وحدة خاص كل إقليم تكون عنده وكالة 
دياله واإلخوان ديك الساعة غادي يتبعوا عن قرب املشاريع 

وشكرا السيد  ...وتصاميم التهيئة والتخطيط والدراسات إخل
 . الوزير

 : السيد رئيس الجلسة
  .لسيد النائب، تفضللشكرا 

وزير السكنى والتعمير وسياسة نبيل بنعبد اهلل السيد 
 :المدينة

عندنا برنامج ديال فتح  ،مجلة فقط السيد النائب احملرتم
من ضمنهم  2031شاء اهلل يف  اوكاالت جديدة إن مخسة د

الوكالة ديال برشيد وباإلضافة إىل ذلك تدعيم اإلمكانيات ديال 
مث املوارد البشرية كذلك نفكر و الوكاالت املوجودة وهذا أمر مايل 

يف دعم هذه الوكاالت على مستوى مركزي من خالل تقدمي 
ا اإلمكانيات ديال الكفاءات اللي كاينني يف الوزارة أهنم يساعدو 

رية وضع التصاميم تهاد الوكاالت احلضرية باش يسرعوا من و 
 .ديال التهيئة والوثائق ديال التعمري عموما

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير وشكرا لكم على املسامهة ديالكم 

سؤال حول تدبري  .يف هذه اجللسة وننتقل إىل قطاع الصحة
النواب احملرتمني من النفايات الطبية باملغرب للسيدة والسادة 

  .الفريق االشرتاكي، السيدة النائبة تفضلي
 : خديجة اليمالحي النائبة السيدة
 السيد الوزير، 

ال خيفى عليكم ما تشكله النفايات الطبية من خطر  
كبري على صحة اإلنسان واحليوان وعلى سالمة البيئة مبا فيها 

هو معلوم فإن هذه النفايات متعددة  وكما .اهلواء واملاء
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األصناف منها ما هو سائل، منها ما هو صلب وحاد وهناك 
أيضا نفايات مشعة وهناك نفايات ناجتة عن عملية التشريح 

وهناك  les déchets anatomiquesوعن عملية الوالدة أي 
إذن هناك  .نفايات تتشكل من األدوية اليت انتهت صالحيتها

ومصادر هذه النفايات مكان  ،لنفاياتعدد كبري من ا
مؤسسات استشفائية خاصة  ؛املؤسسات االستشفائية العمومية

 .وهناك أيضا بعض املؤسسات واملراكز التابعة للجمعيات
ومنظمة الصحة العاملية وضعت معايري دقيقة لتدبري هذه 

فنسائلكم السيد الوزير عن اإلطار القانوين املعمول به  .النفايات
وما هي اجلهات اليت  ؟يف املغرب يستجيب هلذه املعايري لدينا

وما هي التقنيات املتبعة يف  ؟تتكفل بإتالف هذه النفايات
 . وشكرا ؟إتالف وتدبري هذه النفايات

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

 : الصحة وزيرالحسين الوردي السيد 
 السيد الرئيس المحترم،  شكرا

 السيد الوزير المحترم، 
 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم

ففي املغرب كاين إطار  ،أوال فيما خيص اإلطار القانوين
عليها املنظمة العاملية  تقانوين اللي تيتماشى والتدابري اللي حث

أوال كاين القانون  :ديال القوانني 2وال  4للصحة غنذكر منها 
كاين ثانيا   ؛املغربيف املتعلق بتدبري النفايات وإتالفها  20.00
كاين املرسوم   ؛املتعلق مبدونة األدوية والصيدلة 33.04القانون 

اخلاص بتصنيف النفايات وحتديد الئحة  2.03.221
املتعلق بتدبري  311.2.01كاين املرسوم   ؛النفايات اخلطرية

القانون الداخلي النفايات الطبية والصيدلية وكاين أخريا 
حول تدبري النفايات  23للمستشفيات وخاصة املادة 

 .باملستشفيات العمومية

كيلو   1كل سرير ينتج حوايل   ،على الصعيد الوطين
 22فاألسرة يف املغرب هي  ،غرام من النفايات يوميا كل سرير

  % 10رة هو ــــــــــالل األســـــــــدل الوطين الستغـــــاملع 24ألف و
le taux d’hospitalisation  10 %  ال جينا نديروا إيوهذا

ألف  23تنتج حوايل تاملستشفيات كلها  هاد األرقام كلها يف
اللي تتكون خطرية يعين أن من هاد  % 20طن سنويا وتنعرفوا 

فكيف تعاجل  .آالف طن تعترب خطرية 1ألف طن  23
 اجتاه منح كاين احنا تنحاولوا منشيوا يف  ؟النفايات يف املغرب

 342تدبري هذه اخلدمة للقطاع اخلاص أكثر فأكثر فكاين من 
مستشفى قام بتفويت هذه اخلدمة ملؤسسات  23مستشفى 

يعاجل نفاياته بواسطة املطاحن املعقمة  11كاين   ،القطاع اخلاص
les incinérateurs   مستشفى تعاجل نفاياهتا  31وكاين

ح العمومية هذا خطري هذا إما باحلرق أو رمي نفاياهتا باملطار 
يشكل مشكل كنت جاوبت على واحد السؤال يف هاد القبة 

 2أشهر وال  4وأمامكم السيدات والسادة النواب اللي هذه 
تحرق وال كأشهر كنت قلت كانت املستشفيات اللي كانت  

أشهر  4يعين هذه  12ترتمي هباد النفايات يف املطارح كانت 
مستشفى يعين كاين واحد التقدم حنا  31نقصنا دابا ياهلل 

خدامني باش حناولوا ما أمكن أنه هاد النفايات نعطيوها للقطاع 
  .اخلاص شكرا السيدة النائبة

 : السيد رئيس الجلسة
  .يد الوزير، تعقيب السيدة النائبةشكرا الس

 : خديجة اليمالحي النائبة السيدة
املستشفيات شكرا السيد الوزير، كما قلتم هناك بعض 

 ،بعض املؤسسات اليت تقوم بتدبري هذه النفايات بطريقة سليمة
ولكن الواقع هو أن هناك عدد من املستشفيات يف األقاليم يعين 
مستشفيات حملية وبعض املستشفيات اجلهوية ال زال بعضها 
يستعمل طرق بدائية وعشوائية يف إتالف هذه النفايات منها 
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العملية هذه تثري وتنبعث منها عملية فهاد  .الدفن ومنها احلرق
رق غازات سامة يعين غازات خطرية واملطلوب هو أن تكون احل

هناك منظومة وطنية لتدبري هذه النفايات على املستوى املركزي 
وهناك أيضا  ،وعلى املستوى اجلهوي وعلى املستوى احمللي

ضرورة وضع خطة وقائية للعاملني يف امليدان من أطباء ومن 
  .ضنيممر 

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

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 هأنا وياك متافقني هاد الشي اللي قليت أنا ذكرت بأن

اللي كانت كتدبر هباد الطريقة العشوائية  12املستشفيات كانت 
ل ماحليناش كا ش، ما ساليناش كلشي امل31 صبحنا يفأوالبارح 

أنا تنظن مجيع املشاكل ولكن كاين هو تطور يف أربعة أشهر 
تعرف املشكل املطروح أنه هاد الشركات  كخصاللي ألن هذا 

املتخصصة فهاد الشي قليلة جدا، هي أربعة على الصعيد 
الوطين كلو واملستشفيات وال املصحات اللي بعيدة ما كتلقاش 

بعيد وجتيبها لنا غتطرح  متشي هلاش هاد الشركات ما ميكن
 . مشكل ثاين ديال كيفاش كتهزها
املطارح  les incinérateursالنقطة الثانية هاد 

ن عندنا كحنا للمستشفيات أوال غالية ول وانشريتاملعقمة اللي 
شريناها خص تكون صاحلة  إيالاألموال باش نشريوها ولكن 

طن  300يعين ما نشريوش شي حاجة اللي غادي ختدم ل 
طن، يعين هدي مسائل كلها وحنا  20مثال وحنا ياهلل عندنا 

 .شاء اهلل ملشاكل إند اهاا حنلو  نحاولوت
 :الجلسة السيد رئيس

سؤال حول انتشار أمراض السرطان بشمال . شكرا
اململكة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .تفضل السيد النائب. واملعاصرة

 :محمد بودراالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
 السيد الوزير،

كلكم بأن أصبح مرض السرطان يف انتشار    اكتعرفو 
 الشمال وأصبح يف املغرب وخاصة يف بعض املناطق يف كبري يف

فهاد جوج . بالسرطان وال حبوادث السري ااملغرب يا إما كيموتو 
هلا حل، ما  ااملغرب الزم نلقاو  ديال الكوارث اللي عندنا يف

هو عليه ال فيما  ميكنش متر سنة بعد أخرى واحلال على ما
خيص انتشار مرض السرطان، ال فيما خيص انتشار حوادث 

 . السري
يقيس الرجال والنساء واألطفال واملطلوب تفهاد املرض 

اسة معمقة يف هذا املوضوع ألن فعال هي مأساة، فحينما در 
العائالت ديال مرضى السرطان واملعاناة دياهلم يف  انشوفو ت

ة ــــــــــــــــالتنقالت إىل الرباط والدار البيضاء واملراكز اجلامعي
اجملتمع  والنظرة ديال le cancerالء األدوية ديال ـــــــــــــــــوغ

راه   le cancerاإلنسان اللي فيه .  le cancerللمريض ب 
كيحس بواحد األمل كبري ألن اجملتمع عندو نظرة سيئة على هاد 

يزيد تهاد الشي . احلقيقة كباقي األمراض املرض وهو مرض يف
املناطق النائية وفهاد املراكز ديال األنكولوجيا،  املشكل يف يف

الوضع فيها  اللي خصها تصحح واحد اهاد املراكز األنكولوجي
واحد املركز  تلقى يفأنت كفيما خيص األجهزة واملوارد البشرية ف

العالج باألشعة بدون جهاز، وال   األنكولوجيا أخصائيني يف
فهاد الشي نقدرو . األشعة كتلقى جهاز بدون أخصائيني يف

 يف l’appareil de la radiothérapieوكاين . حنلوه غدا
راه عام وحنا كنتسناو  لسيد الوزير،اللي كتعرفها ا اجلهة ديالنا

باش جيي باش .. إخل la Hollandeو l’Allemagne مشى 
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حىت  الو نقمضطرين باش يت مالعالج باألشعة ألهن االناس يديرو 
اجملتمع املدين هباد املناسبة  ديال هوداتاجمل اوكنشكرو . للرباط

واجلمعيات اجلهوية ألصدقاء وعلى رأسهم مجعية لال سلمى 
اين كولكن  . واحد اجملهود كبري ايبذلو تاللي مرضى السرطان 
إذن . la cureكتدير مليون فرنك ل وكتعرفوا  أدوية اللي أحيانا 

ها لعالج هذا و ختذتاهي اإلجراءات اللي  ما ،السيد الوزير
 .وشكرا ؟الوضع

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

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 السيد النائب المحترم،

 ، راه غريوجه يلتالسؤال ديالكم اللي كان  أوال ألن يف
اكرو على انتشار ذالسؤال اللي جاين أنا كت مسح يل كنيت يف

فكنتو   ،املناطق الشمالية اجلهة الشمالية، يف مرض السرطان يف
أنا غري باش . يناش اإلجراءاتذما خأنه عالش  اكتسائلو 

 . جناوبك على هاد الشي اللي قليت ما كاين مشكل
سجل ديال السرطان اللي  النأكد أنه أوال غري باش 

الرباط والدار  املغرب يعين من الناحية العلمية كاين يف كاين يف
البيضاء ما كاينش فشي جهات أخرى إىل يومنا هذا واحنا بدينا 

هلذا ما كاينش هاذ الكالم يعين معندوش مع مجعية لال سلمى و 
واحد الصبغة علمية ما ميكناش نقولو جهة ديال الشمال هاذي 

فالسرطان اللي كاين  .املغرب إىل يومنا هذا ما كاينش علميا يف
 احلاالت اجلديدة ديال السرطان كل عام يفعدة املغرب  يف

 200ألف و 10زائدة كل عام  ةحال 200ألف و 10املغرب 
ن الثدي وعنق طااملغرب، يشكل سر  سرطان يفديال ة حال

الرحم السرطانات األكثر شيوعا عند النساء، سرطان الثدي 
، وعند الرجال كاين سرطان الرئة % 32وعنق الرحم  % 11

الدراسة دويت عليها دبا إيال رجعنا  .وسرطان الربوسطاط

الوزارة  هبا يف اللسؤال املطروح أنت عارف اجملهودات اللي تنقومو 
تنسبق يعين هي جد اللي  يشماشي مربر هاذ ال د الدواءهاهو 

مكلفة اجملهودات جبارة مع يعين مع مجعية لال سلمى ومنني 
احلسيمة املشكل  دوييت على احلسيمة هذاك اللي كاين يف

طروح فهذاك اجلهة أنه ذاك املعدات اللي تشرات ما شرهتاش امل
شكل احنا شرينا جهة ومها جهة الوزارة بوحدها كاين شراكة وامل

ومابقاش وأنت عرفيت بأن اجملهودات اللي درنا وحنا إىل يومنا 
األيام  هذا دبا عيطت راهم خدامني فيها باش إن شاء اهلل يف

  .الشي غادي خيدم داملقبلة أنه ها
وحنا علنا على ختفيف مثن األدوية  ،فيما خيص األدوية

 carboplatineة بزاف هو اللي تيستعملوهم املغارب 2ومنهم 
، كاين % 21السمية اللي نقص ب  واما غاديشاي ندير 

، % 20سرطان الثدي اللي مستعمل بزاف عند املغاربة نقص 
هاذ الشي كلشي كاين وحنا غاديني إن شاء اهلل هاذ الشي 

بدور مهم إن  اماشي سهل، يعين مجعيات اجملتمع املدين نقومو 
 .شاء اهلل

 :ةالسيد رئيس الجلس
 .تعقيب السيد النائب بعض الثواين شكرا السيد الوزير،

 :محمد بودراالنائب السيد 
 السيد الوزير،

التشخيص  ه يفو ن جمهود كذلك خصكم تدير يكا 
عليه  انحكمو كمرض السرطان مرض يعاجل ماشي  ألن املبكر، 

 ،العالج املبكر اباملوت اللي مريض بالسرطان ولكن بشرط نديرو 
هاذ املرض اللي كيتعاجل بالتقنيات  افالكشف املبكر باش نعاجلو 

احلديثة وهلذا فكذلك فهاذ الباب ما هي اإلجراءات ديال 
 .الوزارة؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير شكرا للسيد النائب،
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 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
أوال هاذ املركز اجلهوي اللي  ،هاذي من األولويات

، 2034الربنامج ديال الوزارة  احلسيمة هو يف تتدوي عليه يف
  ؛أنه غيتوسع

التشخيص املبكر للسرطانات األكثر شيوعا لدى : ثانيا
النساء الثدي وعنق الرحم والسرطانات األخرى حنا يف صدد 
إنشاء عدة مراكز جديدة ديال الكشف املبكر وخاصة ابتداء 

 واحد يفو تطوان  واحد يف ر،الناظو  ، كاين واحد يف2031من 
طنجة،  احلسيمة زيادة على ذاك الشي اللي كاين متا واحد يف

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

معاهد  ةسؤال حول مشكل طلب شكرا السيد الوزير،
تأهيل األطر يف امليدان الصحي للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضلي السيدة النائبة
 :عائشة لخماسالنائبة السيدة 

 شكرا السيد الرئيس،
 دة الوزراء،االس

 السيدات النائبات والسادة النواب،
 ،يعرف قطاع الصحة خصاص مهول يف املوارد البشرية

لكنه يعرف يف املقابل احتقان كبري بسبب حركة االحتجاجات 
اليت تعرفها العديد من أطره ويهمين هنا املمرضون سواء مبختلف 

املوظفون وأيضا طلبة  ؛املتخرجون العاطلون ؛طلبة :فئاهتم
السلك الثاين، وما زاد يف الطني بلة وصب النار يف هاذ الغليان 

رار هو التعديالت اليت أدخلتموها القطاع هو الق االذي يعرفه هذ
  .3121/12من القرار رقم  33على الفصل 

تقولو هلاذ الناس فيما يتعلق كالسيد الوزير، أشنو  
سائل ديال ما يسمى املسألة ديال اهليأة امللفهم املطليب؟ مب
تقولون هلؤالء الطلبة الذين  وأيضا ماذا ...اإلجازة إىل آخرهب

يزيد عن ذلك واللي تتعرف  ن أو ماغادروا مدارسهم منذ شهري
لعدد   ااحتجاجاهتم واحد العدد من املدن املغربية واللي كيتعرضو 

ليهم باش ميكن ليهم  اأشنو غادي تقولو  ؟كبري من املضايقات
      ؟ملدارسهم اعلى مستقبلهم ويرجعو  ايطمأنو 

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

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،السادة الوزراء المحترمون
 ،المحترمون لسيدات والسادة النوابا

جيوا أمرحبا  ؟ غادي نقول ليهمهملي أشغادي نقول
د السؤال جاوبت عليه األن السيدة النائبة احملرتمة ه ،خندموا

د اهأنه كيتقال  ليالد الشي اه أوال. وغادين مزيان غاديني
وميكن لك تشويف أنا تنقول كوزير  ،صحيحغري مينش االناس خمد

ا باقي املناصب املالية ديال املمرضات واملمرض ذإىل يومنا ه
منصب  201ة اكانت مبار   ،منصب خاوي 31 عندنا باقي

املستشفى النصف الثاين ديال  مايل يف مراكش باش حنلوا
د الشهر أجلناها اه يف 32/33/2032كانت يوم   ،اجلامعي

 324منصب مايل ياهلل ترشح  201 ؟عالشنوفمرب  22إىل 
فهمها هداك الشي نتوش ولكن مها عندهم مشاكل أنا تامنبق

يت فش إيالالنقط حنا د  1قليت السيدة النائبة احملرتمة داك ي لال
ديال احلكومة مها األولويات و املخطط التشريعي ديال الوزارة 

وا فيها ايلقغخطط التشريعي ديال احلكومة جيبدوا املميشيوا 
وا فيها اغيلق ،النظام األساسي ديال املمرضات واملمرضني

حنا يوميا  le système LMD اهاإلجازة املاسرت والدكتور 
  .ها ليهمو تنقول

 ،هي اهليئة الوطنية للممرضات واملمرضني النقطة الثالثة
نا اإلجازة ذيخإيال ه اإلجازة ار  ،دمواخنوا يجأيين الحنا متفقني و 
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د املرسوم غادي يبقى متجاوز ألن احىت ه اهسرت والدكتور اامل
حنا  ة،لمؤسسات يعين التعليم العايل الغري اجلامعيلغنوصلوا 
نقولوا مع السيد الوزير تنقولوا حنا ماشي سدينا الباب تمتفقني و 

ر التشغيل تنقولوا الباب مفتوح حنا مستعدين نسمعوا لألفكا
ال و  اغد اهلل وقيالويسمعوا لالقرتاحات ن ،نسمعوا لالنتقادات

د ااألكرب متثيلية فه نستقبلهمالنقابات باش  عندي مع ابعد غد
هم يف حوار أنا اد الطلبة مع يعين دائما معااستقبلت هو املشكل 

تنشوف السؤال ي أنا مل ،احلوار مسديناهش األفكار كاينة
نين و باب احلوار وأخريا تقول تسألديالكم كاين وأغلقت الوزارة 

يعين أغلق يعين حنا مستعدين  ؟ه الفئةذعن تقدم احلوار مع ه
احللول و تنا والباب مفتوح اديولراه مها تنقول هلم د الناس اه

 اه حنا مسدينار وحنا هم يووا مرحبا بيوا جيابغ إيالغادي تكون 
  .همو ستقبلنحىت حاجة والنقابات حنا غ

 :سةالسيد رئيس الجل
 .التعقيب السيدة النائبة، شكرا للسيد الوزير

 :النائبة السيدة عائشة لخماس
 .شكرا السيد الوزير

كاينة يف املخطط التشريعي ي  لالكاينة نقطة واحدة 
 ديال كاين أيضا تقريبا املتخرجني  ،وليست القضايا الثالث

 ،معطلني 2000ش باقي فيهم تقريبا حوايل مكامال 2032
 ليالتنا اديوالقطاع اخلاص حنا مع القطاع اخلاص وهدوك ول

يتخرجوا من وتالقطاع اخلاص  منخرجوا تيت ليالبناتنا و تخرجوا تي
هم حلول جبوج يوا لالقنالقطاع العمومي هدوك جبوج وخصنا 

دور السياسات العمومية ولكن حنا و ا الدور ديانا ذأيضا ألن ه
ه  ااص السيد الوزير ر مع قطاع خاص مواطن ألن القطاع اخل

د القطاع اخلاص اهف فاآلال غيلال التشيص فيه داكاين خص
خصها ي لالخصو يشغل ماشي الدولة ي لالمكيشغلش هو 

يحملها ك اعمليو  وال كيحمل مشاكلو إىل يلتشغل فبالتا

د القطاع اخلاص فيما اهشكون هو فحنا بغينا نعرفوا  ،للدولة
تنخافوا ها وشكون ار و ماللي يتعلق باملعاهد املعتمدة شكون 

واحد النوع من يويل غط يف اجتاه أنه ضكيي  للويب الكون هناك ي
اللي كوناهم ه حنا اد الطلبة ر األن هفعال الفرص  تكافؤعدم 

 ليالد اإلطارات اتصرف عليهم الدولة وعدة وزارات بالنسبة هلت
هر على تشغيلها تسكتكوهنا كتكون ي  لالاملعاهد  كتخرج من

وا يكون عندنا واحد ينبغتكتعطيها فرص إضافية فبالتايل   ألهنا
  .الوضع واضح جدا

 :السيد الرئيس الجلسة
 .التعقيب السيد الوزيرشكرا السيدة النائبة، 

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
منصب  2000كاين ة،  احملرتم ةالسيد الربملانيبعجالة 
خصنا نعرفوا  2032خترجوا يف  ليال 2211الناس خترجوا مها 

 la loi deواش  ؟ تيتخرجو يف آخر يوليويتخرجواتمنني 
finance   كتكون يفjuilletة يف اتنحلوا املبار  دابة حنا ملي ؟

د اه 2033يعين ديال موجودين ي لاللناس لتنحلوها  2032
يعين  juillet –aoutت يف االنتائج تعطدورزوا الناس 

septembre ة غادي حتل يفااملبار .. نعطي خص غادي 
غادي نوقعو اللي ساىل شي  sinon... ، هاد الشي2031

ة، هاد الشي اللي  امارس خصنا حنلو ليه مبار  ة خترج يفامبار 
ماشي بالطريقة  يينكنقولو هاد الشي كاين وال  ياكاين غري حنا

وهذا ال يعين chômage   تسوق هبا أنه كاين الناس يفتاللي 
الدولة راه ما ميكن  انعرفو  ناألن خص. .يكون ايأن ما غاديش

عام بالعكس حنا القطاع ال هلاش اللي غادي يقرا خصو خيدم يف
 . متفقني على هاد الشي

 :الجلسة السيد رئيس
 . شكرا السيد الوزير
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سعادة السيدة كويف فوزية نائبة ظهرانينا توجد بني 
هبذه املناسبة إال أن برملانية أفغانية والوفد املرافق هلا وال يسعنا 

 .عضاء النواباألنرحب هبم باسم الرئاسة ومجيع 
السؤال األخري يف هذا القطاع حول اخلصاص يف األطر 
الطبية لبعض املستوصفات اخلاصة بالعامل القروي للسيد النائب 

 .تفضل السيد النائب. احملرتم عن اجملموعة النيابية املستقبل
 :اليزيد الطاغيالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
األطر الطبية  سؤايل السيد الوزير حول اخلصاص يف

كما تعلمون السيد . لبعض املستوصفات خاصة بالعامل القروي
الوزير احملرتم، تعاين نساء العامل القروي من عدم وجود 

مع  ،خلادمني هبم بالعامل القرويمستوصفات هبم املمرضني ا
العلم أنه من املمكن على وزارة الصحة السيد الوزير اليت تتوفر 
على مؤهالت نسائية كافية لتعيني بعض املمرضات حول هاد 

ف السائدة باجملتمع اعر حرصا على القيم واأل ،املستوصفات
هي اإلجراءات اليت  ما ،لذا نسائلكم السيد الوزير. القروي
 .وشكرا ؟ون هبا يف هذا الشأنستقوم

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

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب،

السؤال ديالكم السيد النائب احملرتم كيتطرح هباد 
ما أمكن عالش ما نصيفطوش بعض  احناولو يعين . الطريقة

يعين أنا متافق معاك أنا . املناطق القروية ممرضات عوض ممرضني
 . غنجاوبك

ففي البداية امسحوا يل باش نبلغ املمرضني واملمرضات 
عامة واملمرضات اللوايت يزاولن عملهن بالعامل القروي أحر 

ت وما ادن به من جمهو و مو حتيايت وخالص تقديري على ما يق
 . نه لفائدة املواطنات واملواطنني فاملناطق القرويةو يبذل

وزارة الصحة عملت وال تزال على سد  ،السؤال ديالكم
اخلصاص املسجل حسب اإلمكانيات املتاحة يف املوارد البشرية 

ذه املناطق، وخصوصا األطر التمريضية الشبه الطبية، حيث هب
يف مصاحل وزارة الصحة  يبلغ عدد األطر الشبه الطبية املشتغلة

إطارا شبه طبيا موزعة حسب اجلنسني  24.321إىل يومنا هذا 
ممرضة يف خمتلف  32.220 عندنا :على الشكل التايل

ممرض يف خمتلف  1013التخصصات وعندنا فقط 
إذ متثل نسبة النساء املشتغلة يف ميدان التمريض . التخصصات

لتخصصات ممرضة يف خمتلف ا 2444يف حني تشتغل   11%
 . مرضني الذكورمن امل 3021باملناطق القروية مقابل 
بعض املناطق حنا  ما أمكن أنه يف واحنا غنحاول

مثال شي منطقة خاصة أنا مستعد إيال كانوا مستعدين 
هاد الشي عوض ممرض  واكيفاش حنل  اباش نشوفو نستقبلك 

فهاد املناطق  ايد باش حناولو  يد يف اوحنا نعملو  ،ممرضة انسيفطو 
ملناطق بااالشتغال القبول ببتشجيع النساء  احناولو باش بالضبط 
املادي عن العمل يف املناطق النائية  التعويضلك بإقرار ذالقروية و 

  .وتوفري السكن إن شاء اهلل وشكرا السيد النائب احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب، شكرا السيد الوزير
 :اليزيد الطاغيالنائب السيد 

أنه إال  ،د التوضيحاتاالوزير احملرتم على هشكرا السيد 
ا  ذد السؤال هايف هأبريل  24كنتمناكم هنار   ،السيد الوزير
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د اوا من هيعاننحنا ت .كتايب حلد اآلن مكاينش اجلواب عليه
ستوصفات مبركز د امل 2 ؛مشاكل 2ه ألن عندنا ذالقضية ه

ا ملوطا إقليم شفشاون ألن مخيس س لوطا بمضري ومخيمخيس 
ممرضة بتاتا ممشدوش بتاتا مكاينش ممرضة  معمرها وصلت عنده

هذا د املشكل اهلنا لوا حت ،لبكم السيد الوزيراطندن إ .حلد اآلن
التالميذ البنات أهنم كيتوجهوا للمدن  األن الساكنة وال سيم

باش يشوفوا األطباء وأنتم كتعرفوا القضية ديال املمرضات أهنم 
 ة،ه وهي املناطق الصعبذعندهم دور هام يف املناطق حبال ه

لنا فكوا ت انا كنطلبوا منكم السيد الوزير اهلل جيازيكم خبري أنذوهل
كايات ديال الشديال بزاف  او القتا ألن كنذد املشكل هاه

د القضية ديال املمرضات اهلالطلبات  ديال بزافو ه ذالقضية ه
 .وشكرا

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

 : السيد الحسين الوردي وزير الصحة
عوض باش نسيفطوا هاد املعضلة  لواحن ميكنبعد من 

شي حلول  واالقنوا على اهلل اممرض باش نشوفوا ممرضة ونتمن
أنا غادي عدك او نيين غادي حناولوا أنا ألن أنا مكرهتش وال

  ...قم ديالك باشر الكاع بغييت  إيال ك يل نعيط
 :السيد رئيس الجلسة 

ه ذونشكركم على مسامهتكم يف ه شكرا السيد الوزير
تفضل  .اجللسة وننتقل إىل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون

 .السيد الوزير
الشوباني وزير العالقات مع البرلمان السيد الحبيب 
 :والمجتمع المدني

غري السيد الوزير يف الطريق رمبا  ،احلكومة دائما حاضرة
ا السيد الوزير ديال الشؤون العامة ذلهفاملشكل ديال النقل 

  .شكرالكم تربجموا األسئلة ديالو  مة جاهز ميكن ااحلكو 

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل القطاع . شكرا ؟كاين مشكل السادة النواب

سؤال حول خطط ، مةاالوزير املكلف بالشؤون العامة واحلك
احلكومة ملكافحة الفساد والرشوة والريع وضمان حقوق املواطنني 

 .تفضلي السيدة النائبة. فريق االشرتاكيلل
 :النائبة السيدة السعدية الباهي

 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،النوابالسيدات والسادة 
كمعارضة مبحاربة الفساد والرشوة   لتزمناا ،السيد الوزير
سياسة تقومي منا اليوم يفرض علينا اوالتز  ،وكافة أشكال الريع

  .احلكومة يف جمال حماربة الفساد كما جاء يف برناجمكم احلكومي
ا عن حماربة فساد يسرتد الثروات ذمار، السيد الوزي

لصاحل التشغيل والرفع من  الوطنية وعن جمهوده االستثماري
  ؟املستوى املعيشي للمغاربة

 ،هي خطتكم حملاربة كل أشكال الريع ما، السيد الوزير
الرشوة والفساد االقتصادي واإلداري والسياسي مع مبدأ عدم 
اإلفالت من العقاب وتطبيق مقتضيات الدستور يف ظل قانون 

 .وشكرا  ؟االجتماعيةالقضايا  نمايل شارد ع
 :رئيس الجلسة السيد

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

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
 .شكرا السيد الرئيس

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،شكرا السيدة النائبة احملرتمة من الفريق االشرتاكي

لشارد ال أتصور على أن القانون االقوس املتعلق بالقانون املايل 
جتماعية باعتبار شارد عن املتطلبات االاملايل احلايل هو قانون 
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واحد اجملموعة من اإلجراءات سواء كانت اجتماعية حمضة أو 
 ستطور العمل يتحىت اقتصادية الأو اجتماعية -سيوسيو

ال شك أن الدستور احلايل باإلضافة إىل املقرتح  االجتماعي
اربة الفساد حملاحلكومي املتعلق بواحد اجملموعة ديال اإلجراءات 

هي منظومة متكاملة، حنن اآلن مع املخطط التشريعي اليت تنوي 
خطط امل ،ه السنةذاحلكومة أن تبدأه ابتداء من أواخر ه

دات و لقيام مبجهتشريعي فيه جمموعة من القوانني الضرورية لال
  :لكن هناك إشكاالت حقيقية .جبارة يف جمال حماربة الفساد

ال يلرصيد دد ا واحد النوعإشكالية الزمن  ،الزمن أوال
ميكن أن  هو لسنوات عديدة بل لعشرات السنني الي لالالفساد 

وكاين إشكاليات  ؛نتصور أنه ميكن حماربته بني عشية وضحاها
أن يقوموا مبحاربة الفساد ال جيب  ين جيب عليهمذالفاعلني ال

كتقوم  ليالدات و أن نتصور أن احلكومة هي لوحدها وغري باجمله
دون إشراك  ،اجملتمع املدين كهبا احلكومة لوحدها دون إشرا

ميكن  ناد اجملتمع أنادون إشراك مجيع املؤسسات ديال ه ،الربملان
اللي ال بالفساد وبالتايل هنا إشكالية تتعلق أو  .حناربوا الفسادأننا 

لفساد اللي هو ميكن نسميوه باور ذعندو جاللي هو ممنهج و 
وأيضا بالطريقة ديال املعاجلة ديال  ،فساد ديال يوم أو يومني

هاد الفساد اللي فيها واحد اجملموعة ديال التدابري واليت ختتلف 
يف إطار اإلسرتاتيجية اللي تكلم عليها  .ىل فسادإمن فساد 

األخ رئيس احلكومة عندما كان هذا سؤال حموري عندو يف 
اإلسرتاتيجية وهاد اإلسرتاتيجية  ىعطأإحدى غرف هاد الربملان 

األجرأة دياهلا واحد اجملموعة ديال اإلجراءات اللي هي 
مؤسساتية وإجراءات قانونية مث إجراءات يف امليدان ميكن أن 

دقائق  1فقط يف ليس كون هذا موضوع النقاش اللي يكون ي
ا غادي نطرقوا دوغ .جناوبوا عليه ولكن يف جلنة من اللجان

للجنة ديال املالية يف جملسكم املوقر للتقرير ديال رئيس احلكومة 
ننا أوال ديال رئاسة احلكومة غادي يكون فرصة بالنسبة لنا 

ا احلكومة ملعاجلة هاد نتناولوا مجيع اإلجراءات اللي قامت هب
اإلشكالية اللي هي إشكالية جمتمعية وليست إشكالية حكومية 

 .حد ذاهتا شكرايف 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلي السيدة النائبة للتعقيب
 :رشيدة بنمسعود النائبة السيدة

ولكن هناك  .شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالو
ظومة وعن اإلسرتاتيجية جمموعة من املفارقات احلديثة عن املن

والطريقة والصيغة باش كتعلن هبا احلكومة أو بعض القطاعات 
حنا كنعرفوا لع، واملقاأذونيات احلكومية على اللوائح كلوائح امل

     مجيع وكنطالقوا كاحتاد اشرتاكي من أن ختليق احلياة العامة 
 ال ميكن إال عندو مدخل واحد هو حماربة الفساد جبميع األنواع

 دمفاسهو هو أنواع  ،الفساد كما قلتم السيد الوزيرو  .ديالو
سرتاتيجية اإلنسجل إجيابيات اإلعالن عن  ..ولكن الطريقة

الصيغة ألن الصيغة  لىواإلعالن عن اللوائح ولكن ال نتفق ع
 .فيهاش رؤية مشوليةا انتقائية والصيغة فيها التجزيء وم

اإلسرتاتيجية اللي تكلم عليها السيد رئيس احلكومة غائبة اآلن 
 اتاملأذوني وكنعطي منوذج ديال املقالع ود ،إىل حدود اآلن

 واش اإلعالن على اللوائح، اللوائح راه .وتنبقى يف حدود املقالع
ي إجيابية ولكن اللوائح هي مبثابة سجالت إدارية، اإلعالن ه

 ،يريةذنقدية بدون أي رؤية نقدية حتعن اللوائح بدون أي رؤية 
اللوائح فيها من هو يف وضع قانوين عادي وما فيها وضع قانوين 
غري عادي، فيها اخللط بني ما هو رخص مؤقتة ورخص دائمة، 

لغاية من اما  ؛فيها شركات حنا سبقنا وطرحنا هاد السؤال
الغاية هو اإلعالن على من يقف وراء  ؟إعالن أمساء الشركات

سرتاتيجية حماربة الفساد وهناك استمرارية، إالشركات،  هاد
جمموعة ديال الرخص ديال املقالع تعطات السيد الوزير يف ظل 

 ؟هاد املفارقة اإذن كيفاش غنقراو  .وعلى عهد احلكومة احلالية
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أكرب جمال حملاربة الفساد فيه ينبغي أن تكون للحكومة اجلرأة 
قار وسبقين زميل من الفريق سياسية هو جمال العقار جمال العال

يف جمال العقار ما هي  ،ديالكم شار هلاد القضية هاذي
على أي أسس ومعايري يقع  ؟احلكومة يف هاد اجملال اتسياس

 ...أراضي اجلموع ؟حتديد األمثنة ديال األراضي والعقارات
 :السيد رئيس الجلسة

تعقيب السيد الوزير يف بعض الثواين، تفضل  .شكرا
 .عاد يبانلك حىت هتضر

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

 ،السيد الرئيسشكرا 
نعم ال غري السيدة النائبة احملرتمة حنا متفقني على 

ال احلديث عن انتقائية الصيغ وال عدم  ،حماربة الفساد ضرورة
دابا نتوما  .نكونوا واضحني ال خاصنا باش. ..وجود الرؤية إخل

قلتو لنا ما الفائدة من اإلعالن عن املوضوع ديال املقالع على 
األشخاص كيما كانت يف حوايج  نمنني غنعلنوا ع ؟الشركات

حنا  ؟ن اإلعالن عن األشخاصمأخرى غتقولوا ما الفائدة 
بعض و عندنا رؤية واضحة وعندنا اجلرأة أننا بدينا بعض املالمح 

اإلجراءات فيها والرؤية الواضحة هي املمنهجة، هناك دفاتر 
ن القانون راه أالتحمالت السيد الوزير املكلف بالتجهيز قال ب

نبقاوش حنا واقفني غري يف اإلعالن، غيف إطار اإلعداد ألن م
 ؛فيما يتعلق بتفعيل التوصيات ديال هيئة الرقابة عندنا فيها رؤية

للصفقات العمومية القوانني ها هي إصالح املنظومة القانونية 
  ...  ؛ تتبع وتقييم عقود االستثمار جمموعةجاية

 :السيد رئيس الجلسة
 ببالدنا سؤال حول سبل النهوض بالطبقة الوسطى

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية 
 .تفضلي السيدة النائبة

 :حكيمة فصلي النائبة السيدة
  .يكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتهالسالم عل

 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
تلعب الطبقة الوسطى دورا مهما يف االقتصاديات 

ولقد سطرت احلكومة يف برناجمها على ضرورة النهوض  ،الوطنية
هذه الطبقة  بالطبقة الوسطى وذلك نظرا للدور الذي تقوم به

و كذلك أجتماعي قتصادي أو االسواء على املستوى اال
عن ما هو  ،ويف هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير .السياسي

مشروع احلكومة للنهوض هبذه الطبقة حىت تتمكن من لعب 
 .الدور املنوط هبا وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

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

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
  ،السيد الرئيسشكرا 

هذا أيضا موضوع من املواضيع اللي ال ميكن أن جنيب 
لكن كما تعلمون اإلشكاالت اللي هي  ،دقائق 1عليه يف 
ما يتعلق بالطبقة الوسطى اآلن الكل يدافع عن فيموضوعة 

لكل عندو يف الذهن ديالو تصور حول الطبقة واالوسطى  الطبقة
طبقة وإمنا طبقات  الوسطى فهناك تصورات خمتلفة، مكاينش

هر واحد ضهرات هلذه الطبقات وليس فقط متضوسطى وكاين مت
   فيما يتعلق مثال باألجر وال شي حاجة وبالتايل حنن يف إطار 

تقامت من طرف ما هو رمسي اآلن وكنعتمدوا على الدراسة اللي 
ACP ندوبية واللي تتصنف واحد النوع ديال التصنيف امل

 2034شاء اهلل ديال  نعتمده مث يف إطار اإلحصاء العام إن
واحد اجملموعة ديال األسئلة واملعايري باش نزيدوا  اغادي نعطيو 
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غتكون عندنا جمموعة ديال آنذاك قوا يف الطبقة الوسطى و دقن
 اتفيها باش أوال نصنفوا الطبق لفوشااملعايري اللي مغنخت

  .الوسطى
بالفعل كاين إجراءات اللي تتقوم هبا الطبقة الوسطى 

احلكومة واللي قامت هبا منذ فرتة تتعلق بواحد اجملموعة ديال 
ميكنش نقول غندير إجراء فقط جبائي وهاد ا م ،اجملاالت

اإلجراء فقط اجلبائي هو اللي غيطور األداء واملستوى ديال 
 :قة الوسطى وإمنا هناك إجراءات تتعلق جبميع القطاعاتالطب

يف  ؛ففي جمال الصحة هناك إجراءات غدعم الطبقة الوسطى
ملشروع ا حولجمال السكن هناك إجراءات لعل القانون املايل 

ديال القانون املايل جاب واحد اجملموعة ديال اإلجراءات اللي 
جور دياهلا يف مشات مباشرة للطبقة الوسطى واللي حددنا األ

درهم للمرت املربع  2000لف درهم واللي درنا أ 32أقل من 
النقاش اآلن العمومي الذي يدور حول  ضوهانتوما شفتوا بع

درهم اللي حنا تصورنا  2000هاد املسالة بأنه بالفعل حىت يف 
يف احلكومة أنه خاصوا يكون هو الثمن املناسب هناك من 

  .درهم 1000ىل إ 2000ننا نرفعوا من أيطالب ب
فيما يتعلق بالتعليم اللي هو جزء كبري من التنمية 

اجتماعية واللي تيعطي للطبقة الوسطى على أهنا -يوسو سال
نه اآلن اإلجراءات أمن املفروض على  ،تكون يف مستوى معني

اللي تنقوموا هبا على صعيد املستوى اجلامعي غادي متكن هاد 
تكوين وأنه بالفعل باش خترج الطبقة الوسطى باش يكون عندها 

أيضا يف جمموعة من اجملاالت حتسني  .لينا األطر الضرورية
ن أالعرض الصحي اللي هو شيء أيضا إجيايب ومن املفروض 

 % 20تقليص أمثنة األدوية أيضا ألن اتضح على أنه تقريبا 
ديال األدوية اللي تتباع تتشريها الطبقة الوسطى باملفهوم اللي 

، هذا أيضا غادي يدخل يف هاد اجملال وإال أيضا مرة عندنا اآلن
أخرى غدا كاين العرض ديال الوزارة ديال الشؤون العامة 

واحلكامة اللي مفروض أهنا تعىن بالطبقة الوسطى مبا يتعلق 
بالتأطري التابع لرئاسة احلكومة فممكن على أننا ندخلوا يف 

 .تفاصيل للجواب على هاد السؤال وشكراال
 :رئيس الجلسةالسيد 

 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير
 :عبد اهلل بنحمو النائب السيد

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .شكرا السيد الرئيس

  ،السيدة الوزيرة المحترمة
 ،السادة الوزراء المحترمون

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
اللي فعال كنشكروا السيد الوزير على هاد التوضيحات 

وهوا باجملهودات اللي جات يعين يف مشروع القانون نعطا وكن
انون املايل ديال املايل احلايل وال اإلجراءات اللي جات يف الق

نوهوا نوأيضا ك ،جتاه ديال الطبقة املتوسطةيف هاد اال 2032
بكون احلكومة يف مشروع قانون املالية احلايل فيما خيص املسامهة 

يعين الطبقة املتوسطة خالفا ملا يدعيه  شتالتضامنية أهنا ممسا
ومطلوب  .البعض فهذه يعين مغالطة وليست يعين بصحيحة

أيضا املزيد من العناية هباد الطبقة فمن خالل تشجيع اإلرتقاء 
جتماعي فمطلوب أن احلكومة تواصل اإلصالح اهليكلي اال

ن ستحقاق مارد البشرية واعتماد الكفاءة واالملنظومة تدبري املو 
وكذا إصالح  ،حيث نظام الرتقي وتويل مناصب املسؤولية

  .منظومة األجور
أيضا فيما خيص يعين حتسني مستوى العيش من خالل 

بعني االعتبار  هامحاية القدرة الشرائية هلذه الشرحية وذلك بأخذ
يف اإلصالحات الكربى اللي ستقدم عليها احلكومة يعين خالل 

أنظمة  ؛اإلصالح الضرييب ؛إصالح نظام املقاصة :2031
التقاعد وأيضا حتسني شروط الولوج للخدمات الصحية وذكرها 
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بإجيابية هاد النقص من األمثنة ديال  وامنها نسجل ،السيد الوزير
حتسني العرض على  مطلوب أيضا ؛جمموعة ديال األدوية

تسيري شروط احلصول على السكن   ؛مستوى النقل العمومي
ت أيضا بالنسبة ملشروع قانون املالية ءااالالئق وجات فيه إجر 

احلايل وأيضا العمل على حتسني األوضاع املادية ديال املتقاعدين 
وهذا فيه إجيابية جات هبا احلكومة وهو الرفع من احلد األدىن 

زال  درهم ولكن هاد الفئة ما 3000ديال املعاشات إىل 
اهلا يف زال يعين مطلوب حتسني الوضعية دي خصها التفاتة وما

أهم العوامل ديال إحداث  من يبقىكوباالختصار   .هاد االجتاه
حركية اقتصادية ينتج عنها توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحتفيز 

والرفع من   النمو االقتصادي وإعادة توزيع الدخل الوطين
 ...كفاءة

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

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

  شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب،

أنا متفق معك يف جمموعة من املواضيع اللي طرحيت 
ديال  1أنا غري  ،تتعلق بتحسني العيش ديال الطبقة املتوسطة

 اإلشارة األوىل هي ملا تكلمتم عن :اإلشارات اللي هي سريعة
على  ارفنيكم عورا بالفعل  ااالستحقاق خصكم تعرفو الكفاءة و 

أن هاد احلكومة هي بالفعل كانت عندها اجلرأة أنه اآلن جات 
وتتعلن يف إطار الشفافية والوضوح والكفاءة واالستحقاق على 
جمموعة من املناصب اللي اآلن أصبحت مشاعة ومتاحة 

نتوما شتو هاد اخلرجة اللي نظن ما تكون غري  اللجميع وه
؛ إجيابية ديال هاد املناصبماشي إجيابية وما ميكنش نتصور أنه 

خصنا  ، هاد املسألة ديال دعم القدرة الشرائيةيناثاإلشكال ال

شر السنوات أنه نسبة التضخم يف املغرب يف الععلى  وانعرف
 ...وهذا اللي جعل أن 3,2 األخرية ما جتاوزاتش

 :السيد رئيس الجلسة
ة ديالو شكرا للسيد الوزير احملرتم، ونشكره على املسامه

ون اخلارجية والتعاون ؤ يف هذه اجللسة وننتقل إىل قطاع الش
  .مرحبا بالسيد الوزير

للسيدات  اإلفريقيسؤال حول عضوية املغرب باالحتاد 
السيد  تفضل .والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية

 .النائب
 :رضى بنخلدونالسيد النائب 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير المحترم،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
منذ انسحاب املغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية 

فهناك  ،جرت أحداث كثرية 24حاليا سنة  اإلفريقياالحتاد 
سحبت اعرتافها باجلمهورية  اإلفريقية جمموعة من الدول

قرتح يتعلق مبالصحراوية املزعومة وهناك ما قدمه املغرب فيما 
 .احلكم الذايت الذي لقي دعما وجتاوبا من قبل املنتظم الدويل

الدور الكبري الذي تلعبه بالدنا  ،والشك أنك تعلم السيد الوزير
 ،ا حتظى به من احرتام يف هذا اجملالوم اإلفريقيعلى الصعيد 

يف مهورية التونسية يطالب اجلجعلت رئيس دولة شقيقة وهو 
برجوع املغرب إىل حظرية الوحدة االحتاد  اإلفريقيةاجتماع القمة 

ل بعد هذه املدة وبعد هذه السنني هل ءوحنن نتسا .اإلفريقي
هل لدى  ؟اتيجية للحكومة فيما يتعلق هبذا املوضوعرت سإهناك 

قطاع وزارة اخلارجية تصور يف موضوع رجوع بالدنا إىل حظرية 



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

39 

هي اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا يف  وما ؟فريقياالحتاد اإل
 .وشكرا السيد الوزيرهذا اإلطار 

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

 :الخارجية والتعاونوزير الشؤون سعد الدين العثماني السيد 
أوال أريد . شكرا السادة النواب على طرح هذا السؤال

 اإلفريقيةسحب من منظمة الوحدة انأن أؤكد أن املغرب منذ 
ألسباب معروفة واضحة غري مستعد لريجع إال إذا عوجل اخللل 

واليوم السياسة املغربية مبنية  ،واخلطأ األول هادي النقطة األوىل
ثانية هو أنه على الرغم من أن مغرب اليوم ليس النقطة ال .عليها

كما ذكرمت   اإلفريقيةإال أن سياسته  اإلفريقيعضو يف االحتاد 
واجلميع يعرف أن اليوم املغرب  السيد النائب قوية وفاعلة حاضرة

هو ثاين مستثمر إفريقي يف إفريقيا رغم أنه ليس املوارد املالية 
من الدول تفوقه من حيث هناك كثري  ،ديالو ليست هي الكبرية

من حيث التنمية جهود  ،األرصدة ولكن من حيث االستثمار
  .املغرب مشهودة معروفة واضحة

وقع تطور منذ  ،كما ذكرمت أيضا وهذا شيء مهم جدا
هناك  ،دولة إفريقية 21سنة هو أنه اليوم عندنا  31أو  32
 ،دولة إفريقية مل تكن قط معرتفة هبذه اجلمهورية املزعومة 33

دول إفريقية  1هناك  ،دولة إفريقية سحبت اعرتافها 32هناك 
من الدول  % 30 من مجدت معىن ذلك اليوم حنا ما يقرب

ديال االحتاد اإلفريقي غري معرتفة هبذه اجلمهورية املزعومة فكيف 
    من الناس دياهلا  % 30نظمة ميكن أن يستقيم أن واحد امل

هم جالس؟ يعين اما معرتفينش بواحد الكيان وهو عضو مع
حنا ماشي مهمة املغرب  ،هناك اختالل مها خصهم يصححوه

 حنا  باش يصحح هاذ االختالل داخل املنظمة، حنا كنحرتموا
باملناسبة ملا انسحب املغرب كثري من  ،ما بغيناش املغرب
قوموا بردود فعل قوية وجاللة امللك احلسن أصدقائه أرادوا أن ي

 نفريقية ولحنن من مؤسسي منظمة الوحدة اإل": الثاين قال
، "ن أبدا من الذين يكون يف سبب يف تشتيت هذه املنظمةو نك

  ،فلذلك اختذ املغرب واحد املوقف كبري من الناحية السياسية
 كبري من الناحية األخالقية ولكن أيضا يدافع عن حقوقه وال

اليوم هناك  .يتساهل فيها وعلى هذا اخلط سيستمر املغرب
سنة تقريبا يف  32إىل  30جهود كبرية يف إفريقيا بدأت منذ 
القطاع اخلاص يقوم جبهد  ،التنمية يف التعاون الدويل يف احلضور

 20كبري جدا حنن نعرف أبناك مغربية موجودة يف أكثر من 
ية موجودة تقريبا كتمشي إىل اخلطوط امللكية املغرب ،دولة إفريقية
دولة إفريقية، القطاع اخلاص موجود يف أكثر من  22ما يقرب 

آالف طالب  3عندنا  ،عندنا مشاريع كثرية ،دولة إفريقية 20
مبنحة الدولة املغربية  1200إفريقي يدرسون يف املغرب هناك 

املغرب سياسته  .وهذا العدد مرشح لالزدياد يف السنوات املقبلة
حضوره قوي ولكن رغم ذلك حنا دائما يف  ،ريقية قويةاإلف

 انقاش مع أصدقائنا األفارقة الذين يطالبوننا بالرجوع كناقشو 
 .سرتاتيجيتنا يف املستقل، وشكرا جزيالإهم امع

 :السيد رئيس الجلسة
 تعقيب السيد النائب؟ شكرا،

 :موالي رشيد السليمانيالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .شكرا السيد الرئيس
وكما  ،شكرا السيد الوزير على تفضلكم هبذا اجلواب

كان من األجدر أن يطرح سؤال  و  "املناسبة شرط"يقول الفقهاء 
كمستجد حول ما جيري يف غزة وما هي اإلجراءات اليت كان 

يف ممكنا أن تقوم هبا وزارة اخلارجية املغربية يف هذا اإلطار 
مقاومة العدوان؟ ويف ظل أن املناسبة شرط أيضا فنحن نعيش 

النسحاب املغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية يعين  22ذكرى ال
 عقود جدير بأن 1حبوايل  ، يعين عمر يقاس3124نونرب  32
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مثال  نايقيم مبيزان الربح واخلسارة خاصة وأن حىت وإن حتدث
يان حول باستب 2004 يف jeune Afriqueعندما قامت 

تأثري انسحاب املغرب على الشباب اإلفريقي أو نظر الشباب 
اإلفريقي للمغرب بعد االنسحاب بأن خلصت بأن النتائج جد 

فالغياب  قلكن بكل صد ،إجيابية بأن صورة املغرب مل تتأثر
يبقى غيابا والغياب له تداعيات وله ضريبة هذه الضريبة نريد أن 

فهم مقولة امللك الراحل احلسن  نتجاوزها ولعل البعض قد أساء
 "املغرب شجرة جذورها يف إفريقيا وأغصاهنا يف أوروبا" :الثاين

وبذلك ركزوا على أوروبا ونسوا بأن اجلذور حتتاج إىل تعهد وإىل 
سقي وإىل متابعة فكان االنشغال بتطوير تلك العالقات على 

صحيح أنه وقع تطور يف اآلونة األخرية  ،حساب إفريقيا
يح أنه وقعت هناك مبادرات من اجلانب املغريب ولكن حنن وصح
نطرحها مبنطق ال ا نطرح مسألة العودة إىل االحتاد اإلفريقي معند

الستجداء العضوية ولكن مبنطق العودة القوية الكرمية العزيزة، 
هذه العودة حتتاج إىل أن ننطلق من خطة حمسوبة مدروسة 

غرب اللي ممكن أن يتأطروا عمادها أصدقاء إفريقيا، أصدقاء امل
يف إطار هيكلة على غرار مؤمتر تركيا وإفريقيا وممكن أن يكون 

 .مؤمتر املغرب وإفريقيا أو أصدقاء إفريقيا يف هذا االجتاه
 :السيد رئيس الجلسة

عن وضعية املهاجرين  سؤال. شكرا للسيد النائب احملرتم
الغري الشرعيني من جنوب الصحراء ببالدنا للسيدات والسادة 

تفضل السيد . النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 .النائب

 :جمال استيتوالنائب السيد 
 المحترم، السيد الرئيس

 السيدة والسادة الوزراء،
 الزميالت والزمالء النواب المحترمون،

دول مأساوية ومقلقة يعيشها املهاجرون من  وضعية
 ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،وعليه. جنوب الصحراء ببالدنا

عن السياسة املتبعة يف التعاطي مع هذا امللف وكذا عن التدابري 
وحنن آذان صاغية لتوضيحاتكم  ؟املتخذة للحد من هذه الظاهرة

 .وشكرا
 :الجلسة السيد رئيس

 . تفضلوا السيد الوزير ،السيد النائب شكرا
 :السيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون

 شكرا السيد النائب المحترم،
أن قضية غزة، جاللة  أقولأريد أوال يف بضع ثواين أن 

امللك أعطى توجيهات صارمة منذ اليوم األول لتقييم الوضع 
ستشفى ميداين كبري اإلنساين على األرض واليوم هناك إعداد مل

سيبقى هناك إىل أن تنقشع الغمة عن أهايل غزة واملوقف ديال 
املغرب السياسي راه واضح، أعلناه رمسيا يف بيانات ويف 

 . تصرحيات من قبل وزارة اخلارجية
بالنسبة لسؤالكم السيدات والسادة النواب احملرتمني 

رباعية  حنا عندنا املقاربة ،املغرب حول موضوع املهاجرين يف
على املستوى  ؛على املستوى احلقوقي ؛على املستوى السياسي

التنموي وعلى املستوى األمين على أساس أن املقاربة يف مثل 
 . بد أن تكون مندجمة هذه الظواهر املعقدة ال

املغرب عندو دور نشيط يف  ،على املستوى السياسي
العديد من املنظمات الدولية وعندو دور نشيط على املستوى 

أن املغرب كان باتفاقيات عديدة وميكن أن أقول  الثنائي يف
إفريقي للهجرة والتنمية -سباقا للدعوة إىل انعقاد أول مؤمتر أورو

زلنا نسري يف نفس اخلط لتنشيط حوار  وال ،2001منذ سنة 
اجهة هذه املعضلة اللي هي معضلة ما كتهمش جهوي ملو 

بد أن  وال.. املغرب فقط وإمنا كتهم اجلوار كله، كتهم مجيع
  .يكون التعامل بني اجلميع
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على املستوى الثاين وهو املستوى احلقوقي واإلنساين، 
املغرب مهتم جدا مبعاجلة هذه القضية وبالتايل مندوبية حقوق 

. ملتابعة املسألة على األرض حقوقيااإلنسان كتقوم بدور نشيط 
ولكن األهم هو أنه مقابل وجود اهلجرة الغري الشرعية جيب أن 

ولذلك املغرب اهتم مبجال  ،نقوم بتشجيع اهلجرة الشرعية
الوضعية القانونية ديال االنتقاء، تشجيع اهلجرة الشرعية، 

بطبيعة احلال مع . املهاجرين، املواكبة وهذا شيء مهم جدا
هو أن جحافل واألعداد الكبرية من  ؟ف آش كيوقعاألس

املهاجرين اللي كيستقبل املغرب يتجاوز قدراته وخصوصا أن 
 اباش يدوزو  اكيجيو   اأن كثري من الناس كانو  ؟شنو املشكل

صبحت فيه أن املرور إىل أوروبا ألألوروبا ودابا اليوم نتيجة 
 اتعرفو ك اانتمألنه و و  ،مستقر فيه صعوبات وألن املغرب العيش

اآلن بأن األوروبيني أصبحوا يأتون للمغرب للشغل فأصبح 
لذلك ف. هو القبلة ديال هاد اهلجرة ،املغرب هو بلد االستقرار

وهنا املغرب بلور منذ بضع  ،تغريت بنية اهلجرة وبنية املهاجرين
بدل من أن  أشنو هي اخلطة التنموية؟ سنوات اخلطة التنموية،

نتيجة اجملاعة، نتيجة الفقر، نتيجة الفنت، ة يلجأ الناس إىل اهلجر 
نتيجة احلروب األهلية، نتيجة عدم االستقرار السياسي حناول أن 
نعمل يف مناطقهم لنحاول أن جنعلهم يستقرون يف مناطقهم 
ومن هنا الربامج التنموية كلها اإلفريقية اللي دارها املغرب واللي 

يهمنا هؤالء الناس أن هي كثرية متنوعة ومبالغ كبرية جدا ألن ك
هناك برامج تنموية . جيدوا الراحة وأن جيدوا التنمية يف مدهنم

عديدة وحركة القطاع اخلاص املغريب يف إفريقيا هو بدعم من 
الدبلوماسية وحبركية دبلوماسية نشيطة وكذلك القطاع العمومي، 

العمومي أيضا مستثمر يف إفريقيا وهاذ خصنا نعرفوا بأنه القطاع 
اهلدف من  ،ستثمار من بني أهدافه ليس جلب الثروات الاال

بقى اجلانب جعل الناس يبقون يف  ،بني أهدافه والتنمية احمللية
 ...األمين اللي هو مهم وضروري ميكن يل نرجع له فيما بعد

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

 :خديجة الرويسي النائبة السيدة
 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير،
 السيدات النائبات والسادة النواب،

 ،بالفعل تكلميت على غزة يف اجلواب على هاذ السؤال
 يعينعندنا واحد  ،على املهاجرين والالجئني اوحنا غنتكلمو 

سنني الفلسطينيني  ،اليوم الالجئني يف املخيمات يف لبنان انفكرو 
واللي املعاناة دياهلم خطرية وخطرية جدا وجيب االهتمام هبا  

يت تكلميت على اجلحافل ال ،بغيت نشري هلاذ اجلحافل .كذلك
املغرب بلد ديال االستقرار   وىل 2000تأيت هي يف األصل من 

ألف  320ألف إىل  300يعين  2000ولكن من  ،كذلك
حسب اجملتمع املدين وهذا   اقاو باملغرب اللي كيب االلي كيمرو 

ف اللي الآ 30ألف، وحسب اإلحصاءات الرمسية  22كاين 
اللجوء كاين ياله  ف كاين طاليبالآ 30فهاذ  .اكيبقاو 

يف  ا يعينباقني كينتظرو  133الجئ و 123االستجابة ل 
يعين ديال  le haut commissariatاحملاكم االبتدائية ديال 

فيهم  22الالجئني وهنا هاذو شكونا مها هاذو اللي قبلنا ليهم؟ 
 أطفال يعين أنا اليوم يف %فيهم  11نساء و % 22نساء 
يعين وفهاذ البلد العريق واملعروف بالكرم ديالو  23القرن 

 22الف أو آ 30وباالستضافة ديالو غلبونا هاذ الناس هاذ 
د اآلن الرتحيل يعين ضدا على وباقي حل ،ألف على أكرب تقدير

 اخصنا نعرفو  ،من االتفاقية املتعلقة بوضعية الالجئ 11املادة 
بأن وضعية الالجئ ما كتخصش فقط املهاجرين يعين الالجئني 

مت توسيع  11 كتعرف السيد الوزير بأن يف  ،ألسباب سياسية
شمل الدول يكذلك ك  والالجئ وىل هاذ املفهوم ديال الالجئ

ش العنف واللي النظام العام مهدد فيها والناس  اللي كتعي
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يتم الرتحيل بدون احرتام هاذ كحلد اآلن   باقي لينا، اكيلجأو 
للعنف  االبند والرتحيل ديال األطفال وديال النساء وكيتعرضو 

كاين   .والضرب باحلجارة واألحداث األخرية شاهدة على هذا
سيا آمن دول  او يخدمكهنايا   اخيدمو  االيوم العامالت اللي كيجيو 

ألف  22واللي مبجرد وصوهلم وفق واحد يعين اإلتاوة ديال 
درهم كيتم االستيالء على جوازات السفر دياهلم من طرف 

 ...املشغلني دياهلم
 :السيد رئيس الجلسة

وشكرا للسيد الوزير على  شكرا للسيدة النائبة احملرتمة،
الصناعة املسامهة ديالكم يف هذه اجللسة، ننتقل إىل قطاع 

سؤال حول اتفاقية التبادل احلر  .والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .أحد النواب وال إحدى النائبات، تفضل السيد النائب
 :عبد اهلل أكفاسالنائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 الوزراء،السادة 
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

دولة  20وقع املغرب اتفاقية التبادل احلر مع أكثر من 
 .مع العلم أن هناك عجز يف امليزان التجاري مع كل هذه الدول

ما هي آثار اتفاقية التبادل احلر  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم
؟ ة يف هذا اجملالاملراجعات املمكنعلى اقتصادنا الوطين؟ ما هي 

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

الصناعة والتجارة وزير عبد القادر اعمارة السيد 
 :والتكنولوجيات الحديثة

 .من الرحيمبسم اهلل الرح

 شكرا للسيد النائب،
 شكرا السادة النواب،

 ،احلر السيد النائب احملرتمالقضية ديال اتفاقية التبادل 
هاذ اخليار ديال اتفاقية  ،اللجنة رمبا فصلنا فيها فهاذ النقطة يف

التبادل احلر كما سبق وقلت هو اختيار اسرتاتيجي بالنسبة 
حد  اتفاقية التبادل احلر ليس االتفاق يف واإلشكال يف ،للمغرب

وكاين بعض الدول نعطي  .وإمنا االستفادة من االتفاقيات هذات
واحد النموذج اللي ما عندناش معه اتفاقية التبادل احلر حبال 
الصني عندنا معها اتفاق جتاري عادي جدا ومع ذلك امليزان 

فإذن املنظومة االقتصادية جيب أن  .التجاري خمتل لصاحل الصني
  .تكون منظومة قادرة على االستفادة من هاذ االتفاقيات

داخل االتفاقيات  ،لثة اللي بغيت نركز عليهااملسألة الثا
مقتضيات احلماية التجارية  ؛ديال التبادل احلر هناك مقتضيات

التوازن عندما يكون  االيت تسعفنا بطبيعة احلال باش نسرتجعو 
اختالل بعض القضايا حبال اإلغراق أو التعويضات الغري قانونية 

مث هناك بطبيعة احلال . االتفاقيات التجارية الدوليةعلى املستوى 
فيها  ااملراجعة يف بعض املقتضيات اليت يظهر أهنديال إمكانية 
حاليا االسرتاتيجية . طرف على حساب طرف آخرلاختالل 

  :املعتمدة هي
اململكة املغربية ما مل  ،أوال تقوية العرض التصديري 

تقوي عرضها التصديري ستبقى عاجزة عن االستفادة من اتفاقية 
وهذا بطبيعة احلال بدا من خالل االسرتاتيجيات  ،التبادل احلر

  ؛القطاعية
املسألة الثانية تنويع األسواق، املغرب إىل عهد قريب   

ن اآلن احلمد هلل كاين حتول م ،كان مرتبطا باالحتاد األورويب
 هابطني وهذا يف حد ذاته االسرتاتيجية اليت نيحنا غادي 30%

  ؛بدأ فيها منذ سنوات
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. مة العرض التصديري مع حاجيات األسواقءمال 
املشكل ماشي داميا يكون عندك ما تنتج ولكن جيب أن تالئم 

  ؛ما تنتج مع حاجيات األسواق
جتهيز أو حتفيز املصدرين من خالل آليات متعددة اللي  

كاين   ؛كاين االفتحاص  ؛كاين عقود التصدير  :معتمدة حالياهي 
  ؛لية اجلبائيةكاين اآل  ؛اجملمعات
 ،مصاحبة املقاوالت من خالل التحسيس واملواكبة 

منوذج البعثات التجارية اهلادفة ألسواق خمتلفة وأنا نركز غري على 
القوافل ديال الشراكة مع دول جنوب إفريقيا جنوب الصحراء 

  ؛يعة احلال تذهب إىل عدد من املعارض املتخصصةواليت بطب
مث هناك بطبيعة احلال بعض اإلشكاليات اليت حتل  

االتفاقية ديال أكادير كان عندنا مشكل  ال دابا يفحب ،حينها
كان عندنا مشكل مع   ،مع تونس يف تصدير مواد التجميل حتل

الواليات  يف ،LOGANتصدير السيارة ديال  مصر يف
مريكية كان عندنا مشكل مع املنتجات الفالحية من املتحدة األ

بعد واحد املاراتون اآلن، املنتجات الفالحية ستجد طريقها إىل 
كان عندنا مشكل فقواعد املنشأ بالنسبة   ،السوق األمريكية

ال حبلكن عندما نتحدث عن بعض القطاعات رمبا  .للنسيج
شكل أساسا مرتبط بقدرة املقاولة على أن تذهب املدابا النسيج 

 .وشكرا. إىل هذا السوق اللي هي سوق كبرية جدا
 :الجلسة السيد رئيس

 .تعقيب. شكرا السيد الوزير
 :الصقلي عدوي إدريسالنائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
هبا داخل هاد  اتقومو تكم عن اجلهود اللي و نهنأتطبعا 

هو ماذا رحبنا من هذه  ،لكن سؤالنا السيد الوزير. القطاع

االتفاقيات؟ وماذا خسرنا من هذه االتفاقيات؟ صحيح أن هذه 
سرتاتيجية بالنسبة للمغرب، ال خنتلف حول إاالتفاقيات هي 

صحيح أن املغرب بدا االنفتاح ديالو منذ سنوات وربط  .ذلك
من  %30صحيح كذلك أن . قتصاد الدويلاالقتصاد ديالو باال

لكن  .اتاملبادالت التجارية ديالنا تتم يف إطار هاته االتفاقي
احلصيلة غري مطمئنة، األرقام اللي عندنا وعندكم  ،السيد الوزير
املتحدة األمريكية اللي وصل  العجز مع الواليات ،غري مطمئنة

 32عجز مع االحتاد األورويب ديال  ،مليار درهم 22اآلن ل 
د املاليري ديال  2عجز مع تركيا اللي وصل ل  ،مليار درهم

عجز مع الدول الثالث ديال اتفاقيات أكادير اللي  ،الدراهم
السؤال هنا أين اخللل؟ هل هو . مليار درهم 1.1وصل ل 

وال مرتبط  ،مرتبط بالسياسة االقتصادية ديالنا واملالية والنقدية
بيعة املقاوالت ديالنا اللي رغم توفر واحد السوق ديال مليار بط

معاها  دولة اللي عندنا 22هاد  انحسبو تمستهلك ملي 
سف الشديد هاد املقاوالت غري قادرة اتفاقيات التبادل احلر لأل
نعطيوكم النموذج ديال االتفاقية . على غزو هاد األسواق

 يال لثالثة د املاليري دالفالحية اللي مضيعني فيها تقريبا واحد ا
اتفاقية مع الواليات املتحدة األمريكية اللي  كذلك يف  ،الدرهم

 . هناك تفضيالت يف قطاع النسيج ورغم ذلك ال نستعملها
إذن التحدي الكبري حسب رأينا هو يف هاد املقاولة 

فعوض أن هتتم هاد املقاولة  ،دياهلا والـتأهيل دياهلا ةويف التنافسي
تكون يف املستوى لغزو هاد األسواق لألسف الشديد بالتأهيل و 

واحد اجلزء منها مع احرتاماتنا للجزء اآلخر هي مهتمة اآلن 
بالرد على قانون املالية وبالتخندق يف واحد اإلطار يف ردها على 

  .هاد القانون
اللي مطلوب هو  ،أكيد السيد الوزير اآلن اللي مطلوب

    اقيات ملعرفة األسباب عالش واحد املراجعة دقيقة هلاد االتف
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ستعجالية وهجومية إما استفدناش منها وكذلك واحد السياسة 
  .للحد من هذا العجز يف إطار هاد االتفاقية

 : السيد رئيس الجلسة
سؤال حول سبل اخنراط بالدنا يف عامل التكنولوجيا 
احلديثة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

  .ية، أحد النواب تفضل السيد النائبوالتنم
 : موسى الغالض النائب السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

السيد الوزير احملرتم، لعبت التكنولوجيا احلديثة دورا كبريا 
    يف املقابل جند بالدنا  ،اقتصاديات البلدان الناميةيف ازدهار 

على الوسائل التقليدية  هاال زالت تعتمد يف تدبري اقتصاد
لذا نسائلكم السيد الوزير  .لإلنتاج أو السترياد هذه التكنولوجيا

م التكنولوجيا على يما هو خمطط وزارتكم لتعم ،احملرتم
رتكم مشاريع النتقال وهل لوزا ؟القطاعات اإلنتاجية ببالدنا

 . وشكرا ؟بالدنا من مستهلك للتكنولوجيا إىل منتج هلا
 : السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير
الصناعة والتجارة وزير عبد القادر اعمارة السيد 

 :والتكنولوجيات الحديثة
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

كما تفضلتم السيد النائب   ،فيما خيص التكنولوجيا
احملرتم، األمهية دياهلا بطبيعة احلال أمهية كبرية جدا إىل عهد 

لكن مع انتشار  ،قريب مل تكن بالدنا هتتم هبذا املوضوع
االقتصاد املعومل استشعرت البالد األمهية وميكن أن نقول أن 

 ،خمتلف القطاعات الوزارية بدأت نوعا ما تتحرك يف هذا االجتاه

ديال  2ن على املستوى  األفقي ميكن لنا نقولوا أننا عندنا لك
وعندنا مبادرة  2031عندنا املغرب الرقمي  :خرائط الطريق
  .املغرب ابتكار

يف املغرب الرقمي الذي نسعى إليه هو أن يقع حتول 
الرتكيز  ،التكنولوجيات احلديثة من ستفادةالاجتماعي يف اجتاه ا

ى االقتصاد الرقمي من خالل الثقة على تنافسية املقاوالت عل
على  .الرقمية ومن خالل تكوين املوارد البشرية يف هاد االجتاه

مستوى اإلجنازات عندنا بطبيعة احلال واحد الربامج اللي وقع 
  ،"TI مساندة"، "إجناز"، "جيين"فيها واحد النجاح نسيب، 

، مث سنشتغل يف "انفتاح" ،"متعدد القطاعات TIمساندة "
السنة املقبلة على واحد املشروع كبري ديال مشروع املدونة 

االستعماالت  هلاد قضية نوعية الرقمية اللي غيعطي واحد النقلة 
مث سنشغل على احلكومة  .ديال التكنولوجيات احلديثة

أقول كقاطرة لتحريك هذا القطاع من  ،اإللكرتونية كقاطرة
اليت سنقرتحها يف اللقاء املقبل  خالل بطبيعة احلال احلكامة
مث التناغم والرتابط بني اإلدارات  ،الذي سيرتأسه رئيس احلكومة

  .اإللكرتونية
أنا حتدثت سابقا على  ،على مستوى البنيات التحتية

أننا بصدد يف اجملال ديال الصبيب العايل واجلد العايل إطالق 
                 قال مث نستعد االنت" 4G" املشروع ديال اجليل الرابع

              les PV4من  l’adressage électroniqueيف 
  .les PV6ل 

بطبيعة احلال هاد املبادرة هذه  ،فيما خيص االبتكار
تروم يف السنتني املقبلتني نوصلوا أللف براءة اخرتاع مغربية 

مقاولة ابتكارية  200مث إحداث  ،2034انطالقا من سنة 
بطبيعة احلال عندنا متويالت  .ناشئة انطالقا من السنة نفسها

مشروع لالبتكار يف  200مليون درهم من أجل متويل  120
 "انطالق"انطالق إطالق نسختني ديال  ؛2034أفق 
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جممعات البحث مع اجلامعات غاتبدا يف فاس  ؛"تطوير"و
    األقطاب التنافسية خاصة مث دعم صندوق ديال ؛ومبراكش

les clusters  يف واحد العدد ديال اجملاالت اليت نعتربها
 . أساسية شكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 .الشكر للسيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب

 : نور الدين البركاني النائب السيد
  .شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير المحترم، 
املواطن املغريب كيفرح ملي كيمشي  ،أول مالحظة

للسوق املغربية وكيلقى املنتوجات الصينية بأمثنة منخفضة ولكن 
أنه االستهالك ديال هاد املواد هادو وهاد املنتوجات بمكيعرفش 

 .راه كيهلك الصناعة احمللية واالقتصاد الوطين
السيد الوزير، الظرفية االقتصادية العاملية والتنافس 

ألسواق الدولية كيطلب منا مجيع حكومة ومقاوالت ايف الشديد 
ومواطنني بذل كل اجلهود لتقوية ودعم االقتصاد الوطين مبا 

  .ميكننا من الرفع من الصادرات والتقليص من الواردات
من ما جاء ثوكن كمجهود  السيد الوزير، كنشكركم على

يف مشروعكم خاصة الربنامج الصناعي اللي غادي ميكنا من 
املشروع  .قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة تطوير

ديالكم غادي يساعد على تطوير املناولة الصناعية ونقل 
غادي ميكنا من تقليص البطالة  ،التكنولوجيا واإلندماج الصناعي

وحتسني الناتج الداخلي اخلام وأيضا حتسني توازن امليزان التجاري 
من أيضا ثوكن ،اتمن خالل رفع الصادرات والتقليص من الوارد

ما جاء يف برناجمكم فيما خيص الدعم املخصص للمقاوالت 
ه اته "اءإمن" "مساندة" ،"امتياز"الصغرى واملتوسطة كربنامج 

شك على تطوير املقاوالت وحتسني  البالربامج غادي تساعد 
قتصادي ع االالاإلق ،التنافسية دياهلا والرفع من اإلنتاجية دياهلا

 كيطلب فعال إعادة هيكلة املؤسسات اإلنتاجية  ،السيد الوزير
على أسس عصرية، تعتمد على التكنولوجيا احلديثة  ببالدنا

هبدف تنويع املنتوجات والزيادة يف اإلنتاج وحتقيق اجلودة 
وأكرب حتدي اللي كيواجهوا اإلقتصاد ديالنا هو تأهيل  .املطلوبة

فس الشديد يف املقاوالت ديالنا ومواجهة التنا ،هاد املقاوالت
األسواق العاملية وكذلك التصدير تصدير أكرب حصة ديال 

واحلل الوحيد كيكمن يف  املنتوجات ديالنا لألسواق اخلارجية
لوجيا احلديثة ألهنا هي القوة و قتصاد ديالنا باعتماد التكنتقوية اال

 .مية السريعة وأول أداة هي تعميمالدافعة حنو التن
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد الوزيرللسيد النائب،  شكرا
الصناعة والتجارة وزير عبد القادر اعمارة السيد 

 :والتكنولوجيات الحديثة
هو يف احلقيقة  ،شكرا السيد النائب على ما تفضلتم به

هاد القضية ديال نقل التكنولوجيا وتوسيع اإلستعماالت دياهلا 
صحيح مها يف  ،نا تكلمت على جوج ديال اخلرائطأهو حتدي 

البداية دياهلم لكن أكيد غيكون عندهم أثر كبري جدا ألن 
امليزانية يف املعدل يف لوجيات احلديثة و استعمال املقاوالت التكن

ورمبا من خالل التأكيد على القضية ديال  ،% 3ال يتجاوز 
بتكار والقضية ديال استعماالت التكنولوجيا غنحلوا واحد اال

طرحات يف السؤال  ومنها هاد القضية اللياإلشكاليات د العدد 
أساسا  ،ديال التبادل احلر ألنه أساسا اتتفاقيالسابق ديال اال

ألسواق جديدة مير عرب التتميم وما مل  ذالقدرة ديالنا على النفا
ن لنا القدرة على التتميم و بتكار لن تكتكن لدينا القدرة على اال

من خالل  ،القطاعية اتسرتاتيجيالجتاه من خالل ااالفوهلذا 
فعال  وهومن خالل التنويع ديال األسواق  ،مة العرضءمال

بطبيعة احلال  غربقتصاد املعومل وأن يكون للماستجابة هلاد اال
 .وشكرا. ديال االقتصاد الدويلموطئ قدم يف اجملال 
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 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير على حسن املسامهة ديالو يف هذه 

 .جتماعيةطاع التضامن واملرأة والتنمية االتقل إىل قونن .اجللسة
سؤال حول دعم اجلمعيات للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب
 :محمد حيلية النائب السيد

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،السادة النواب والنائبات
 ،المحترمةالسيدة الوزيرة 

 االجتماعيةجلنة القطاعات أعضاء سبق وأن زودمت 
بالئحة  2032مبجلس النواب إبان مناقشة مشروع ميزانية 

اجلمعيات اليت استفادت من دعم وزارت التضامن واألسرة واملرأة 
 ،والتعاون الوطين االجتماعيةوالوكالة الوطنية  االجتماعيةوالتنمية 

ستفادة من اجلمعيات باين االوقد أبانت هذه اللوائح عن ت
هل فتحتم حتقيقا يف  ،لذا نسائلكم السيدة الوزيرة .واجلهات

ما هي املعايري اليت  ؟ذه اجلمعياتهلمآالت األموال اليت صرفت 
 .وشكرا ؟للجمعياتعطاء الدعم تعتمد عليها وزارتكم إل
 :السيد رئيس الجلسة

 .ةتفضلي السيدة الوزير  ،شكرا للسيد النائب
تضامن والمرأة واألسرة ال وزيرةبسيمة الحقاوي السيدة 

 :والتنمية االجتماعية
ن الرحيم والصالة والسالم على سيد بسم اهلل الرحم

 .المرسلين
أوال أتوجه بالشكر لفريق العدالة والتنمية على هذا 

وأريد أن أؤكد للسيد النائب احملرتم  ،السؤال يف حمله ويف سياقه
كون عندنا تأنه بالفعل حرصنا على أن نكون يف املوعد وكذلك 

الكلمة لذلك اختذنا اإلجراءات الالزمة انطالقا من اطالعكم 

من  ،على تلك اللوائح اليت استوجبت كذلك مبادرة من قطاعنا
ية حيث إجراء افتحاصات خارجية بالنسبة لكل املشاريع اجلمعو 

    واليت تقدر  2033-2002 املمولة يف إطار ميزانية الوزارة
مشروع اختذت مجيع التدابري الضرورية للقيام هبذا يف  100ب 

  .غضون هذه السنة
الشق الثاين من السؤال يتحدث عن املسطرة اليت 

حيث أن العمل امليداين للوزارة مير عرب  ،اتبعناها لدعم اجلمعيات
ات وضعنا دليل املساطر اخلاص بالشراكة الشراكة مع اجلمعي

تضمن جمموعة من اإلجراءات اجلديدة اليت سامهت بشكل كبري 
يف إضفاء الشفافية على تدبري العالقة معها وذلك لتوخي أقصى 
شروط النجاعة يف توزيع الدعم على اجلمعيات وكذلك على 

عن طلب تقدمي املشاريع وحتصر  نتبدأ باإلعال ،اجلهات
سرتاتيجية القطب االجتماعي وحتدد إالدعم يف حماور جماالت 

عي فيها وضع آليات للحكامة مع و مسطرة النتقاء املشاريع ر 
 .اعتماد االفتحاص اخلارجي كإجراء تلقائي بالنسبة للمشاريع

حصيلة عملية االنتقاء ملشاريع اجلمعيات برسم السنة 
ديال وصلنا إىل مبلغ إمجايل  :كانت كالتايل  2032املالية 
 21درهم أي ما يتجاوز  334ألف و 212مليون و 213

مليار ديال السنتيم وزعت على اجلمعيات حبيث أنه راعينا 
التوازن بني اجلهات وضم ذلك أو مشل ذلك ستني إقليما وتراوح 

إىل مليون درهم للجمعية درهم  200ألف و 32الدعم بني 
ي، الوزارة للجمعية وكان توزيعها عرب مكونات القطب االجتماع

ماليني على  1ووكالة التنمية االجتماعية  ،ألف مليون 12
مشروع والتعاون الوطين  21أساس أهنا تدعم مشاريع حمددة 

مليون على اعتبار االعتمادات اليت ختصص ملؤسسات  310
الرعاية االجتماعية وبذلك نكون قد وفينا ملا وعدنا به السادة 

طا أساسيا جاء يف مضامني الربملانيني ولكن كذلك حققنا شر 
الدستور هو حتقيق الشفافية والنزاهة وكذلك اعتماد املساطر اليت 
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ختول للجميع متابعة حالة االنتقاء للجمعيات اليت تستفيد من 
 .دعم الوزارة

 : السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائبشكرا للسيدة الوزيرة، 

 : سعد حازم النائب السيد
 السيد الرئيس،  شكرا

على هاد اجلواب ديالكم، بداية  ةشكرا السيدة الوزير 
أشكركم على اجملهودات اللي تتقوموا هبا يف القطاع ديالكم 
وتنشيدوا باملقاربة اجلديدة اللي اعتمدتوها يف امليدان ديال الدعم 
ديال اجلمعيات أوال بإعمال املبدأ ديال احلكامة، بالشفافية يف 

التمويل ديال اجلمعيات، احنا السؤال ديالنا جاء  املسطرة ديال
بناء على الوثائق اللي قدمتوا لنا يف إطار قانون املالية ديال السنة 

املعطيات اللي  ديالاملاضية واللي الحظنا فيه واحد اجملموعة 
تنالحظوا بأن كانية مجعيات اللي تتستافد من القيمة  :متباينة

يم وكاينة مجعيات اللي مستافدة مليون سنت 2ديال الدعم ديال 
مليون ديال السنتيم بدون ما يكون تربير ديال هاد  200من 

يال د 1كاين اجلمعيات اللي تيقدروا يستافدوا من   ؛العملية هذه
املؤسسات اللي تنتمي للقطب االجتماعي وبالتايل من الوكالة 

شجعوا من التعاون الوطين ومن الوزارة وهذا بالتايل احنا تنزيدوا ن
ونوهوا مبا قمتم به يف إطار هاد السنة هذه حبيث أنه مت توحيد 

ديال العروض موحد للطلبات  نعالديال الطلبات ومت اإل
وكذلك تنوهوا بأنه فعال كان االعتماد على مستوى اجلهات 

مت تلقي الطلبات عن طريق املندوبيات كان حبيث أنه الطلبات  
يسمح باش تيجعل تلي ديال التعاون الوطين وهاد الشي ال

   اجلمعية اللي كاينة يف طاطا وال يف بوعرفة يف املناطق البعيدة 
ما حتتاجش جتي حىت للرباط باش تدفع املشروع دياهلا ويف نفس 

 التعاون الوطين  مندوبيةالوقت تتسمح بالنسبة لكم انتما ألن 
وتنوهوا  ،هذه العمليةهو عنده دراية باجملال وقادر باش يتبع هاد 

ملتابعة على اتنقولوا على أن هاد الشي تيحتاج لكن هباد األمور و 
مستوى التنفيذ واالفتحاص فيما بعد ألن حنا مع الدعم ديال 

مجعيات تيقوموا بأدوار مهمة اللي مفروض هي  ةكاين  ،اجلمعيات
حنا مع أن هاد الدعم  ،أدوار ديال الدولة وتيقوموا هبا اجلمعيات

كاين ربط املسؤولية باحملاسبة حىت  قرن باحملاسبة يتزاد ولكن يت
  على كل  ةكم السيدة الوزير و كنشكر و  ،هو يف هاد االجتاه هذا

 .مما قدمت
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال حول ضرورة تبين  .شكرا للسيد النائب احملرتم
مقاربة علمية تستهدف الرتكيز على اجلوانب االجتماعية لألسر 

لسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق الفقرية واملعوزة ل
 .تفضلي السيدة النائبة .التجمع الوطين لألحرار

 :سميرة القاسميالسيدة النائبة 
 السيد الرئيس المحترم،
 ن،و السادة الوزراء المحترم

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
طاقات باألسر الفقرية حصلت على  ة،السيدة الوزير 

ألبناك من أجل التوصل باوطنية وفتحت حسابا التعريف ال
ا مل تتوصل أهن بدعم احلكومة اليت عرب عنها رئيس احلكومة إال

هذا الدعم ال جيب  ،بعد ومل يفعل صندوق التكافل االجتماعي
 .أن يتم التعامل معه كصدقة للحفاظ على كرامة املواطن املغريب

ح صندوق املقاصة رئيس احلكومة سبق أن أشار إىل إصال
وفرض ضرائب على بعض املوظفني أصحاب الرواتب العالية 

تراجعتم  ؟هو مآل هذا التصريح ما .وحتويلها إىل الفئات اهلشة
وتوفري  ؟هو تقييمكم للوضع االجتماعي عن هذا املوقف ما

  .الشروط الضرورية للعيش الكرمي
النقطة األخرية هي داخل احلكومة نفسها السيدة 

هناك من يقول خبرق هذا الصندوق أي رئيس احلكومة  ة،ر الوزي
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ويف جلنة املالية السيد وزير املالية كينفي هاد الصندوق فبغينا 
 .وشكرا  ؟السيدة الوزيرة واملن غادي نصدق وانعرف

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

التضامن والمرأة واألسرة  وزيرةبسيمة الحقاوي السيدة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد الرئيس،
أشكر السيدة النائبة على هذا السؤال املتعلق باألسر 

واليت وجدت موقعا متميزا ومهما يف قانون املالية برسم  ،الفقرية
وأريد أن أؤكد للسيدة النائبة بأن صندوق التكافل  .هذه السنة

العائلي الذي حتدثت عنه عرف إطالق االستفادة من هذه 
عائلة يف هذا  200ثانيا استفادت منه أكثر من  ؛السنة فقط

دون أن نذكر باستفادة  2032الوقت القياسي من سنة 
السيدات والسادة املواطنني الذين يعانون من العوز من نظام 

من  "املليون حمفظة"و "تيسري"وكذلك من نظام  "الراميد"
اليوم هناك مبادرات جريئة  .صندوق دعم التماسك االجتماعي

درهم  3000جدا منها الرفع من احلد األدىن للمعاشات من 
صندوق املقاصة ودعم لعندنا إصالح  ،درهم 3200إىل 

 مليار درهم يف هذا 40خ ضالقدرة الشرائية للفئات وذلك ب
الصندوق ناهيك عن دعم املشاريع املدرة للدخل سواء لألسر 
اليت تعاين من العوز أو اليت تتكفل بشخص معاق أو تتكفل 

  .بشخص مسن
فهناك  ،أما يف قطاع السكن كما جاء يف سؤالكم

ألف  200إحداث ملنتوج سكين جديد بقيمة مالية ال تتعدى 
 ميزانية درهم كما مت العمل على ختفيض تكاليف السكن يف

 .األسرة املغربية شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب تفضلي السيدة النائبة ،ةشكرا للسيدة الوزير 

 :سميرة القاسميالسيدة النائبة 
أنا كنشوف يف اجلواب ديالكم هناك  ة،السيدة الوزير 

 السيد رئيس احلكومة كان التصريح ديالو واضح وكان .تناقض
علم الناس وهنا يف اجللسة بأنه غادي تقدم واحد املبلغ مايل 

كتسائل كيتسناو داك املبلغ اآلن  لألسر املعوزة مبعىن أن الناس 
حنا مع اإلصالح اللي  ،به اتوصلو يديال املال اللي غادي 

تكلميت عليه ألن فعال إذا كان هاد صندوق التكافل االجتماعي 
يعين بناء مثال مستشفيات أو  ميشي هلاد األسر بواحد الطريقة
كذلك إصالح التعليم أو بناء   ،مراكز باألخص يف العامل القروي

حنا اخلطاب ديال  ...بعض املدارس دار الطالبة إىل آخره
اللي جاب املبادرة الوطنية للتنمية  2002صاحب اجلاللة يف 

البشرية وكانت فيها تضامن وكان فيها كذلك حماربة اهلشاشة ومت 
يع مدرة للدخل اللي استفدت منها واحد العدد ديال مشار 

طبعا هاد القضية  .املقصود ديالنااللي األسر املعوزة وهذا هو 
هي قضية وطنية وحنا كلنا مسؤولني عليها وكيخصنا نقوموا 
بواحد اجملهود كبري سواء كانت أغلبية أو معارضة حملاربة 

نتمناو كحنا   يعينمن األحسن  ،وحنا السيدة الوزيرة .اهلشاشة
حنولوا املواطن املغريب إىل إنسان منتج وليس إىل إنسان  بغينا أن

سم التضامن ألن  اينتظر الصدقة حىت ولو كانت هاد الصدقة ب
وه كيفاش يصطاد مسكة وليس منعل"كيما كنعرفوا املثل الصيين 

وهباد املثل اللي هو الصني أصبحت اليوم قوة  "إعطاء السمكة
 . ة وشكرااقتصادية عاملي

 : السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة الوزيرة

التضامن والمرأة واألسرة  وزيرةبسيمة الحقاوي السيدة 
 :والتنمية االجتماعية

 السيد الرئيس، شكرا 



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

49 

      أوال الدعم املايل املباشر يقدم لألشخاص الذين 
منهم املعوزين من  ،ال ميلكون األهلية أو القدرة لالشتغال

قدم من خالهلا ياملسنني ومن املعاقني وكذلك الصناديق اليت 
إعانات لبعض األسر مثل صندوق التكافل العائلي يكون يف 
وضعية حمددة عندما تعاين املرأة املطلقة من هترب الزوج من 

فهذا  ،أما صندوق دعم التكافؤ االجتماعي .تقييم النفقة
أوال دعم متدرس  ،موعة من الفئاتالصندوق جاء لكي يدعم جم

األطفال ألن هناك هدر مدرسي بسبب الفقر وكذلك دعم 
األسر اللي عندها معاق واللي عندها مسن وبالتايل نكون قد 

أما الصندوق اللي تكلميت عليه  .قدمنا خدمة لألسر املعوزة
باش يتعطى فيهم واحد الدعم   des comptes ديال فتح 

وازاة مع اإلصالح الذي اقرتح خبصوص مباشر هذا جاء بامل
  .صندوق املقاصة

 : السيد رئيس الجلسة
ونشكركم على املسامهة ديالكم  ،شكرا للسيدة الوزيرة

وننتقل إىل قطاع العدل واحلريات يف سؤال حول تفعيل  .الفعالة
مقتضيات مسطرة اإلفراج املؤقت للسيدات والسادة النواب 

 والتنمية أحد النواب أو أحد النائباتاحملرتمني من فريق العدالة 
  .تفضل السيد النائب

 : محمد العرقي النائب السيد
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 إخواتي النائبات، 
 إخواني النواب، 

السيد الوزير احملرتم، نص قانون املسطرة اجلنائية املغريب 
على اإلفراج املقيد أو املشروط الذي يتمكن مبوجبه احملكوم 
عليهم بعقوبة حبسية أو سجنية سالبة للحرية من معانقة احلرية 

كما تعد   ،هتم الشخصية والعائليةامن جديد واحلد من معان
ذي تعرفه السجون وحمفز  وسيلة قانونية للحد من االكتظاظ ال

لذا نسائلكم السيد  .كذلك لباقي السجناء على تطوير سلوكهم
ذها لتفعيل هذا اعن التدابري اليت تعتزمون اخت ،الوزير احملرتم

 . املقتضى القانوين وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

  .تفضلوا السيد الوزير
 : العدل والحريات وزيرمصطفى الرميد السيد 
 السيد النائب المحترم،  شكرا

آلية مهمة تتيح  ،بالفعل يعترب اإلفراج املقيد بشروط
التنافسية بني السجناء على حتسني السلوك ما دام القانون 
يشرتط للتمتيع به أن يربهن من يهمه األمر مبا فيه الكفاية على 

كما    .من قانون املسطرة اجلنائية 122الفصل  ،حسن السلوك
أنه حيقق عدة مصاحل يف غاية األمهية غري أن تفعيله حيتاج إىل 

  :عدة معطيات منها على اخلصوص
التأكد من حتسن السلوك وعدم احتمال العود  ،أوال

متلكه وزارة  إىل ارتكاب اجلرمية من قبل السجني وهذا ما ال
بث فيه حيث إن من يقرتح اإلفراج املقيد الالعدل واحلريات 

من قانون  122هو رئيس املؤسسة السجنية الفصل  بشروط
وباعتبار أن السجناء خيضعون يف اإلشراف  ،املسطرة اجلنائية

  ؛عليهم إلدارة ليست هي إدارة وزارة العدل
إن وزارة العدل واحلريات ليست صاحبة القرار  ،ثانيا

وحدها يف هذا املوضوع إذ أن جلنة اإلفراج املقيد بشروط اليت 
قرتحات وتبدي رأيها بشأهنا تتكون من  مدير الشؤون تدرس امل

اجلنائية والعفو أو من ميثله وهذا بالفعل شخصية تنتمي إىل وزارة 
لكن هناك من ميثل إدارة السجون وهناك من  ،العدل واحلريات

وهناك من ميثل الوكيل العام نقد ميثل الرئيس األول حملكمة ال
العدل واحلريات ال يتخذ  لدى حمكمة النقد وبالتايل فإن وزير
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دت ببالفعل أ .يه هذه اللجنةبدالقرار إال بناء على الرأي الذي ت
طلبات فقط خالل هذه السنة  1هذه اللجنة رأيا إجيابيا يف 

واختذ وزير العدل واحلريات قراره بناء على ذلك مع العلم أن 
ن أملفات أخرى متت مكاتبة النيابة العامة لإلفادة بش 1هناك 

قف ذوي الضحايا بشأهنا خبصوص اإلفراج املؤقت يف موا
املؤدي إىل الوفاة العمد القضايا املرتبطة جبرائم الضرب والعنف 

حالتني فقط  2033بينما كان عدد من استفادوا خالل سنة 
 ؛فلم يستفد أي أحد 2030-2001-2002أما يف سنوات 
 أشري إىل أن هذه الوزارة عازمة على إعادة النظر ،أخيرا

يف مؤسسة اإلفراج املؤقت بشروط من خالل إعادة تنظيم 
املقتضيات القانونية املنظمة لعملها من تبسيط اإلجراءات واحلد 

ن و من اجلهات املتدخلة وتسريع أدائها وهذا مرتبط مبراجعة قان
املسطرة اجلنائية املرتبط بدوره بنتائج احلوار الوطين حول إصالح 

 .ضوع العدالة اجلنائية شكرامنظومة العدالة خاصة يف مو 
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 :يونس بن سليمان النائب السيد

شكرا السيد الوزير احملرتم على هاد التذكري مبقتضيات 
ت اجلهات املتدخلة يف داملسطرة اجلنائية واللي حدديال  القانون

لكن السيد الوزير ما يعرفه السجون من  .املقيد جمسطرة اإلفرا 
اكتظاظ ميكن هاد اآللية اللي هي القانون نص عليها واللي 

جل إجياد حلول أمغنتاظروش تعديل قانون املسطرة اجلنائية من 
حنا تنعرفوا السيد الوزير احلرص ديالكم على  ،لتسهيل املساطر

ظاظ مسألة احلريات واهلموم اللي تتعانيها الوزارة من اكت
بالسجون ولكن يف نفس الوقت تنطالبوا بتفعيل هاد اآللية ألهنا 

اللي و غتخفف على جمموعة من املواطنني اللي ارتكبوا أخطاء 
احلرية كما جاء يف  معانقةصدرت يف حقهم أحكام من 

السؤال، كذلك غتخفف أعباء الدولة من خالل التكفل 
  .جموعة من السجناءمب

يف إعطاء شهادة حسن السرية  املسألة ديال من له احلق
ولكن  ،نه مدير املؤسسة السجنية نعمأوالسلوك هلاد السجني 

جنية سجيب كل شخص أن يتحمل مسؤوليته، مدير املؤسسة ال
جيب أن يتحمل مسؤوليته يف منح هاد شهادة السلوك ملن 

كذلك وزارة العدل جيب أن تتحمل مسؤوليتها يف   ،يستحقها
كذلك حمكمة النقد وبالتايل ال ميكن   ،نةالتسريع بعقد هاد اللج

يف اعتقادي أن نعطل آلية قانونية بناء على عدم قيام واحد 
حنن نعرف السيد الوزير  ،اجملموعة من املتدخلني بواجبهم

حرصكم على حتمل مسؤوليتكم وتطبيق القانون ولكن يف نفس 
الوقت ومن داخل هذه القبة نطالب مجيع اإلدارات وهادي 
مناسبة باش يتحملوا كذلك املسؤولية دياهلم يف تفعيل هاد 
اللجنة ألنه واحد اجملموعة من السجناء اللي حمكومني بأحكام 

اللي ميكن حيصلوا على شهادات جامعية مدد اللي هي مرتفعة 
مدة العقوبة هي العائق دبلوم ديال شهادة تقنية وتتبقى يشد و أ

نه جيب على كل أ ،أقول السيد الوزير .ندماجمن أجل اال
املتدخلني يف هذه املسطرة أن يتحملوا مسؤولياهتم يف انتظار 

جب ن هاد اآللية موجودة فيأدام  احلوار الوطين واإلصالح وما
 .تفعيلها وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا للسيد الوزيرشكرا السيد النائب بعض الثواين، 

اجلماعات احمللية للسيدات ضد سؤال حول األحكام الصادرة 
ستقاليل للوحدة والسادة النواب احملرتمني من الفريق اال

 .تفضل السيد النائب ،والتعادلية
 :نور الدين رفيق النائب السيد

  ،شكرا السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء
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  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
يالحظ أن جل األحكام  ،السؤال ديايل السيد الوزير

      الصادرة ضد اجلامعات احمللية تكون غالبا لفائدة املقاولني 
ما يرتتب عن ذلك من أداء مبالغ مالية ترهق و  ،أو اخلواص

احمللية وتلعب اخلربة دورا أساسيا يف حتديد ميزانية اجلماعات 
قيمة التعويضات واليت  غالبا ما يكون مبالغ فيها لفائدة 

 تواإلجراءاعن التدابري  ،وعليه نسائلكم السيد الوزير .اخلواص
اليت يتم اختاذها من أجل إجياد صيغ أخرى لتحديد اخلربة 

 . وشكرا حق اخلواص وكذا محاية جمهود اجلماعات احمللية ضمني
 : السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير
 : العدل والحريات وزيرمصطفى الرميد السيد 

 السيد النائب المحترم، 
أذكر والذكرى تنفع املؤمنني أن استقالل القضاء يعد 

ة الدميقراطية وهو ما أكد عليه لأحد األركان األساسية للدو 
وبالتايل فإن مساءلة وزير العدل واحلريات عن  ،الدستور املغريب

مضامني األحكام القضائية خاصة يف املواضيع اليت ختضع 
للسلطة التقديرية للقضاة شيء غري حمبذ يف هذا الباب طاملا أن 
األحكام القضائية ال تشوهبا شوائب االحنراف البني يف تطبيق 

ساد يف السلوك القانون أو أهنا غري صادرة عن دوافع تتعلق بالف
حيث يف مثل هاتني احلالتني يكون بإمكان وزير  ،القضائي

العدل واحلريات أن يأمر بالبحث والتحري واإلحالة على اجمللس 
  .األعلى للقضاء للتأكد من ثبوت ما ذكر من عدمه

بالطبع إذا كان سؤالكم كما تفضلتم يتعلق بصدور 
ب اجلماعات أحكام قضائية لفائدة بعض املقاولني على حسا

 ،احمللية يف ارتباط بنتائج اخلربة اليت يتم إجنازها بأمر من احملاكم
فإن وزارة العدل واحلريات بالفعل واعية متام الوعي بأمهية اخلربة 

رها على األحكام القضائية خاصة يف القضايا اليت ثالقضائية وأ

تتطلب دراية تقنية خاصة حيث إن السلطة التقديرية للقضاة 
ويف  ،ص يف مثل هذه األحوال بقدر دقة املوضوع حمل النزاعتتقل

املقابل تتوسع وتزداد أمهية تقارير اخلرباء وتزداد أمهية تأثريها 
ينبغي اإلشارة هنا إىل أن احلوار الوطين حول إصالح  .عليهم

منظومة العدالة أمكننا من الوقوف على جتارب الدول حيث إن 
معظم الدول ومن ذلك الدول املتقدمة تشكو من التأثري اخلطري 
لتقارير اخلرباء على األحكام القضائية وهو ما حبثت حلله عن 

وا بإجراء ضال يقطريق تعميق التخصص بالنسبة للقضاة حىت 
وإذا ما أمروا  بإجراء أي خربة  ،اخلربات إال يف ما هو جد تقين

فإن الدراية املتخصصة واإلحاطة واإلملام الدقيق ميكنهم من 
فحص تلك اخلربات ومعرفة مدى صواهبا من خطئه مع العلم 
أن كثري من اخلرباء ينجزون تقاريرهم بناء على فساد يف السلوك 

مثلني نوجهوا مرة أخرى نداء لكافة املواطنني واملوهو ما حيعلنا 
يف الربملان لكي يتفاعلوا مع وزارة العدل واحلريات ومع احلكومة 

كما أن هناك يف كثري من األحيان بعض   ،حملاربة الفساد
اجلماعات احمللية لكون أن هذه اجلماعة ضد األحكام تصدر 

 . وشكرا .لديها ضعف يف الدفاع عن مصاحلها
 : د رئيس الجلسةالسي

شكرا للسيد الوزير وعن مسامهته يف هذه اجللسة 
  .آه العفو العفو تفضل ،وننتقل

 : نور الدين رفيق النائب السيد
فالسؤال ديايل كان  ،شكرا السيد الوزير على التوضيح

حنا ما كنشكوش يف العدالة ولكن اخلرباء  ،واضح السيد الوزير
خبري   ،ف يعقل السيد الوزيرألن كي ،همااللي عندنا مشكلة مع

دياهلا وهاد الشي   بلالدو بكيعوض املقاول أكثر من الصفقة 
لشي أساليب اللي  أتبقى واقفة وكيلجك التنمية كيضيع مشاريع

راه عندنا واحد احلالة  ،ونعطيك مثال السيد الوزير ،غري شريفة
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اللي كاينة يف مجاعة والد صاحل راه سبق يل عطيتك واحد امللف 
 الدعاوي مع مجاعة  هاد املوضوع، هاد الشركة عندها ثالثة ديف 

والد صاحل وكيف يعقل دميا راحباهوم واش الصفقة ما عندوش 
عندو أكثر من الصفقة دازت  ،أمر بدأ األشغال ورابح الدعوة

هذا راه كيأثر  ،مليون 220مليون اخلبري داير ليه  320ب 
زير هاد الشركة هادي راه والسيد الو  .امليزانية ديال اجلماعة لىع

ها يف االلي رافع ىمنك حتسب عدد الدعاو  ومعروفة وكنطلب
اش مقاول و ولكن  اهلاهذا حق دي ،احملاكم اإلدارية يف املغرب

صكم حتاربوه يف إطار الجأ هلاد األساليب هذا زعما خي ىبقي
 ذكياخ  غرييا ألنه وادم هخي بغياقتصاد الريع ألنه ما بقاش كي

لجأ يلجأ هلاد األساليب وكيخلق مشاكل باش يدا الصفقة كيب
  .لقضاءل

وهي  ،والنقطة الثانية اللي نبغي نطرق ليها السيد الوزير
كاينة جلنة   ،ديال املساطر ديال نزع امللكية واخلربات اللي كيدارو

با ديال املصاحل يتقر  30ديال التقييم اللي كتعوض الناس فيها 
يف حني أن احملكمة   ،مبلغ التعويض اباش كيحددو  32حىت 

واحد وهدي دميا غالبا ما كيكون مبالغ على كتعتمد على خبري 
اخلبري  يعنيلغ فيه هداك املبلغ اللي كاهداك الرقم اللي مب هفي
هاد اجلانب عالش طرحنا   ،به احملكمة بعني االعتبار ذاختوك

صيغة  بغيناكم دخلو يف هاد امللفات وتلقاو شي ،السيد الوزير
 .وشكراديال هاد املسألة 

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

وننتقل إىل قطاع العالقات مع الربملان واجملتمع  .املسامهة ديالو
املدين يف سؤال حول اإلسراع بإخراج القانون التنظيمي للغة 

. األمازيغية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي
 .تفضلي السيدة النائبة

 

 :فاطمة الضعيف السيدةالنائبة 
ون أسكاسينيو إغوضان إفولكني يستما زول فالتيزويري أيتما إ

 ( كلمات باألمازيغية)إشالن 
هي اإلجراءات  ما ،سؤايل بكل بساطة ،السيد الوزير

ة إلخراج القانون التنظيمي اخلاص باللغة األمازيغية خاصة ذاملتخ
وأن هذا األمر يعترب من أولويات األجندة التشريعية للحكومة 

 .شكرا ؟احلالية
 :الجلسةالسيد رئيس 

 .تفضل السيد الوزير، شكرا للسيدة النائبة
العالقات مع البرلمان  وزيرالحبيب الشوباني السيد 

 :والمجتمع المدني
 شكرا السيد الرئيس،

وللفريق احلركي احملرتم، طبعا  ةشكرا السيدة النائبة احملرتم
الضبط هو مطالبة ب يعين النص اللي جا يف الصياغةالسؤال  
 كان يالوهاد اإلسراع إ النص، باإلسراع بإخراج هاداحلكومة 
ألنه اليوم  ،فال مربر له من عدم اخلروج اخلوف افعبدبدليل أو 

أحل اللغة األمازيغية حملها املعترب كلغة  1الدستور يف الفصل 
رمسية للدولة وأيضا الدستور نفسه يعين أحال على القانون 

اإلدماج يف احلياة  التنظيمي الذي سيحل هذا احملل من خالل
 ىأعط 21ونفسه أيضا الدستور يف الفصل  ...إىل آخرهو العامة 

إلخراج كل هاد املنظومة التنظيمية يف حدود ايعين فسحة هلاد 
بالتايل مل يعد هناك مطلب اإلسراع الذي يفيد  نإذ .هذه الوالية

يف احلقيقة معكوس اليوم جيب هو وجود املشكل ديال اإلسراع 
ألن عدم اإلسراع معناه إعمال  ؟بعدم اإلسراع عالشأن نطالب 

معناه اإلنصات للجميع هذا قانون تنظيمي  ،اربة التشاركيةقامل
الذي أؤكد عليه  .جديد للغة األمازيغية يسس لوضع اعتبار ؤ سي

ن احلكومة يف إطار وضع خمطط تشريعي شامل ليس فقط أ
القوانني التنظيمية ولكن ملنظومة متكاملة من القوانني أدرج هذا 
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النص اهلام يف احملل الذي جيعله بعيدا عن منطق اإلسراع وإمنا 
عن منطق اجلودة يف صياغته ومنطق اإلشراك باعتباره قضية 

 .ل كما قد يفهمجمتمعية أكرب من أن تكون موضوع استعجا
 .شكرا

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

 :فاطمة الضعيفالسيدة النائبة 
شكرا السيد الوزير على الطمأنة وشكرا لكم على 

أن حزب احلركة  ، كتعرفوا جيداالسيد الوزير احملرتم .إجابتكم
الشعبية يويل للمواطنني مجيعا برمتهم ما انتزايدوش على 

القانون التنظيمي  اداألمازيغية بأننا نويل واحد العناية مهمة هل
 زجان لعدة اعتبارات هو أول جلسة ألوالسؤال اللي طرحناه 

فيها السيد رئيس احلكومة أول قانون تنظيمي قال غادي نديرو 
   يمي لألمازيغية من هنا جا، واحنا ما كناش هو القانون التنظ

ما درناش السياسة سياسوية وال درنا شي حاجة خليناه سنة 
التشريعية إذ مشروع  ةوعاد طرحنا التساؤل، شفت األجند

التشريعية فيها هناية ديسمرب مع جمموعة من الفاعلني  ةاألجند
طرحتو لعدة  السيد الوزير، أنا السؤال ديايل .واملقاربة التشاركية

أنه إىل حد اآلن ما كاينش فتح نقاش حقيقي  وه ،اعتبارات
من هنا تنقولو السيد الوزير   ،حول املوضوع مع مجيع الفاعلني

كحزب ضرورة إسراع احلكومة بوضع القانون التنظيمي وكذلك 
اجمللس الوطين للغات وفتح نقاش عميق ومقاربة تشاركية حول 

ماد كذلك مبدأ التفسري الدميقراطي واعت ،هذا القانون التنظيمي
للدستور ومبدأ صيانة احلقوق املكتسبة واعتبار كل اجملاالت اليت 

الت ذات اسينص عليها هذا القانون التنظيمي لألمازيغية جم
أولوية وعدم إغفال أي منها أو تأخريه واعتماد مبدأ التدرج 

الت معقولة لألجرأة والتنفيذ يف جما ةالواقعي عرب وضع أجند
 التعليم واإلعالم والقضاء وواجهة الفضاء العمومي وعالمات

 اعتماد القانون التنظيمي .التشوير والصحة واإلدارة الرتابية
جيابية منذ لألمازيغية يف التعليم على املكتسبات والرتاكمات اإل

، واملتمثلة يف إلزامية اللغة األمازيغية وتعميمها 2001سنة 
ناغ الذي مت يوتوحيدها وكتابتها حبرف تيفاألفقي والعمودي 

، 2004، ونال اعرتافا دوليا سنة 2001إقراره رمسيا منذ سنة 
ضرورة االنطالق يف تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية يف 
اجملاالت اليت ال حتتاج إىل وقت طويل وذلك عرب الواجهات 

 ...والسياسات إىل غري ذلك العمومية والشركات
للغات  كذلك  بالنسبة للمجلس الوطين لوزير،السيد ا

نرى بأنه جيب أن ينفتح على اجملتمع املدين وأن يضم باخلصوص 
احلركة األمازيغية السيد الوزير، اليت ناضلت وراكمت نضاالت 
متعددة وأن يضم يف تشكيلته ممثلني عن اجلمعيات الثقافية 

 ...األمازيغية، توفري اإلمكانيات املطلوبة وكذلك 
 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير تعقيب شكرا السيدة النائبة،

العالقات مع البرلمان  وزيرالحبيب الشوباني السيد 
 :والمجتمع المدني

 شكرا السيدة النائبة المحترمة،
هو املوضوع أكرب من أن يكون يعين متحيز لفئة دون 

وهناك نقاش يف  ،أخرى هاذي قضية وطنية جمتمعية مشرتكة
احلكومة أما اليوم غدا   ولاءنساليوم كاحلقيقة واسع يف اجملتمع 

كاين نقاش كبري يف املستشارين حول هذا املوضوع إذن هناك 
حيوية هناك حراك لكن احلكومة ألمهية املوضوع وألنه موضوع 
من العيار الثقيل حيتاج إىل الوقت الضروري يف إطار ما حدده 

الزمين لدى اإلخراج لتكون هذه النتيجة  الدستور كالغالف
املرجوة فعال رد اعتبار حقيقي هلذه اللغة الوطنية وهلاذ املكون 

  .شكرا .األساسي هلويتنا دون استعجال ودون ختوف
 :السيد رئيس الجلسة



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

54 

 شكرا للسيد الوزير،
سؤال حول ضمان حقوق الساكنة اجملاورة للغابات 

لسادة النواب احملرتمني من درعة للسيدات وا-ماسة-جبهة سوس
 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :عبد اللطيف وهبيالنائب السيد 
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

درعة، اشتوكا أيت باها، -ماسة-عرفت مناطق سوس
تارودانت، الريف، األطلس املتوسط خاصة خنيفرة وغري ذلك 

امللك الغابوي، واش هناك خطة مشاكل مع ما يسمى بتحديد 
لدى احلكومة للقيام هباذ اإلجراءات؟ وما هي الدوافع اللي 

هي اإلجراءات اللي  خالت احلكومة متشي فهاذ االجتاه؟ مث ما
اختذهتا بعد قيام الساكنة بعدة مظاهرات بعدة مواجهات مع 

 .املوضوع؟ وشكرا دة يف هاطالسل
  :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير نائب،شكرا للسيد ال
العالقات مع البرلمان  وزيرالحبيب الشوباني السيد 

 :والمجتمع المدني
 السيد الرئيس،شكرا 

أشكر السيد النائب احملرتم على السؤال، طبعا قبل أيام 
لجنة ديال القطاعات اإلنتاجية كان حوار يف إطار الويف إطار 

وكان حوار عميق حول هذا املوضوع وكان أحيانا حمتد  ،امليزانية
اإلشكال اآلن شنو  .قاس حبضور السيد املندوب الساميكان و 

ل هو؟ هل املشكل يف القانون أم يف من خيرق القانون؟ املراح
التحديد اللي كيضمنها القانون سواء كان التحديد املؤقت ديال 

النهائي اللي فيه اإلشراك باعتبار املياه والغابات أو كان التحديد 
أو كان اإليداع اللي   ،السواق هاد العملية كلها وفيه الترباح يف

كتشارك فيه مؤسسة الدولة، احملافظة العقارية، السلطات بشقيه 

هاد . األخري املصادقة أو يف ،أشهر ما بني القيادة واحملافظة 1
 املراحل األربع تغطي غالف زمين ميتد من أربع سنوات إىل

سنة مبا أن القانون التشريعي اللي كاين يضمن  20حدود 
 . لسكن مع نية باالنتفاع الغابوي يضمن هلا حقوقلللمواطنني و 

اإلشكال يظهر يف جهة أخرى، يظهر يف من خيرق 
يف من يصادر حقوق املواطنني  ؟يف من ينهب الثروات ؟القانون

واجهة بد أن تكون فيه امل وهذا موضوع ال ؟بطرق غري مشروعة
أما السياسات احلكومية  . ينذواضحة مع اللوبيات، مع املتنف

كرتاهن دائما على اعتبار الثروة الغابوية ملك وطين جلميع 
 املواطنني، واعتبار احلماية دياهلا يف إطار مستدام عندو أغراض

وكذلك حتمي حق االنتفاع . ..اقتصادية واجتماعية وبيئية إخل
السؤال اليوم يظهر فيه النازلة . لغاباتديال الساكنة اجملاورة ل

ديال سوس هو إشكال مرتبط بتدافع وصراع جيب أن يكون فيه 
اجملتمع املدين واألحزاب السياسية والسلطات باملرصاد ملن يريد 

أما املنظومة التشريعية . أن ينهب ويعتدي على حقوق املواطنني
شريع اللي يضا مشرعون، هاد التأكان فيها شي خلل فأنتم   إيال

إىل اليوم وعرف جمموعة من التعديالت كان  3131بدا من 
إىل اليوم كاين فيه خلل، فلكم احلق يف  3110 آخرها يف

 املبادرة التشريعية علما بأنه أجبت يف مرة سابقة أن احلكومة يف
يضا مشروع تعديل هلذه أاملخطط التشريعي مرة أخرى هلا 
احلفاظ على الغابة كثروة  املنظومة القانونية حبيث جتمع بني

 . وطنية وكذلك حقوق االندفاع ديال الساكنة
 :الجلسة السيد رئيس

 .التعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير
 :عبد اللطيف وهبيالنائب السيد 
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،
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ما عندها عندكم املشكل اللي كاين هو أن احلكومة 
هذا هو مشكل  ،املوضوع هذاحىت شي تصور حول هذا 

هي  3133، 3131هاد القوانني ديال . احلكومة ديالكم
قوانني جات مع االستعمار، وباملناسبة راه االستعمار جا لقى 

 ااالستعمار، وجاو  اة ماشي الناس اللي لقاو ايالناس ساكنني مث
دارو واحد اجملموعة ديال التحديدات وقلنا هاد التحديدات 
تدارت من منطلق استعماري وألهداف اقتصادية استعمارية 
واللي خص تكون واحد املبدأ ديال اإلنصاف، خص تنصف 

. هادوك القرى وهادوك الناس واجلماعات اللي ساكنني متايا
لس اللي اللي وقع هو أنه استمر التحديد، ما حينتوش حىت اجمل

 االلي كيتلقاو  ،اجمللس اإلقليمي ديال الغابة 3131 سنة درتوه
الغابة ولكن   ابغينا حنرتمو كيفاش ،  اويشوفو  ااكرو ذفيه الناس ويت

حقوق الناس اللي هي مئات السنوات  اكذلك خصنا حنرتمو 
عدم فهم الناس لوعندهم عقود ديال مئات السنوات، استغل 

التعرضات وكاين اللي داير عهد االستعمار وماداروش  يف
اللي كاين اآلن هو أنه . التعرضات واحملاكم ما عطاهتاش حق

خصو نديرو واحد النوع ديال اإلنصاف، ماشي غري منشيو 
من  وأخطر كثرأكثر من هكا السيد الوزير، اللي وقع أنديرو 

من بعد مسعنا أن السيد رئيس احلكومة ما وقعش املرسوم، . هذا
رة كيفاش كتم، كتمشي عند األمني العام واألمني املسط افكتعرفو 

واب ديال رئيس اجلهل  ،اإلجراءات واآلجال وا مهاالعام كيبدا
احلكومة أو مسربة الوثيقة قبل ما توقعات هو ازدواجية القرار 

جتاوزكم حلقوق  احلكومي واش بغيتو حتددو اإلطار القانوين يف
 االشكل وحترمو هباد  اهذا موضوع ولكن باش جتيو  ؟الساكنة
نتم ما عندكم حىت شي مشروع، املشاريع اللي داروها االناس و 

 االفالحة ما بني األشجار، هو عطاو  االعامل هو أهنم دارو  يف
واحد املنتوج بديل للناس  اشي حياة بديلة للناس، هو عطاو 

إطالقا . الغابة فالحي باش ينقدوهم من الوضع اللي كاين يف

للسيد املندوب السامي سري حدد  اانتم ماعندكم، كتقولو 
وقع فيها رئيس احلكومة ورئيس كتقولوا ما وثيقة   اوكتخرجو 

سلطة حتت هل اآلن هاد املندوب السامي . لو احلكومة مسؤ 
سلطة السيد رئيس احلكومة هاد التالعب مبصاحل حتت من؟ 

الناس ومبشاعرهم يف قضية حياهتم اليومية هو اللي خطري وهو 
 اهلذا كنطلبو . الساكنة كستقرار وهو اللي حر اللي كيمس باال

اجملالس اإلقليمية للمياه والغابات باش  اأوال أنكم تعقدو  :منكم
تقولوش يف اللحقوق دياهلم م امع الساكنة وباش تسمعو  اتالقاو 

د اد األمور كلها ألن هانا هوش لتقول ما 3133و 3131
، على األقل اآلنعلى األقل كان القرار االستعماري مل يعد له م
 ،جلسوا مع الناس ،ديروا جمالس يف الوضع الدستوري احلايل،

هم وفروا االناس جلسوا مع استمعوا لدوكديروا مسألة اإلنصاف 
وا قرار وتركبوا عليه ذختاولكن باش جتيوا  ليهم ظروف أخرى،

ما راه شفناه ديال تسريب الوثيقة ي لالالشكل  ذاكسياسيا هب
ك الوثيقة مكتسنا حىت يدأن أنتما كتعرفوا ش الوزير و سيناها

مصحيحاش راه ا ذهل ث،من التحدي 01.10.41......... 
 ديالللسلطة حتت ه السيد املندوب السامي ار  .د القضيةاه

كتمثلوه وخصنا نكونوا واضحني وصرحيني  ليالرئيس احلكومة 
     كله كينتظر اإلنصاف ملميكن ليكمش أنه العاما  ،مع الناس

   ال غادي نوقف السيد النائب غادي نوقف السيد النائب بال ال 
  .ما تنبهوا أنا كنحرتم املدة أنا كنحرتم النص القانوين

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

العالقات مع البرلمان  وزيرالحبيب الشوباني السيد 
 :والمجتمع المدني

ركبوا سياسيا على نأنه حنا كال كليت كالم كبري قلت 
القضية، أنا صرحت بأنه ليس هناك أي مرسوم صدر باسم 

رئيس احلكومة يف املوضوع يف النازلة فأنتم كنائب  احلكومة أو
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لقضاء ل او أجيلبرملاين حتملوا مسؤوليتكم والناس املتضررين 
أما أن  .د املرسوماسرب هي لال هو ويبحثوا على أنه شكون

لحكومة فهدا ليس من أخالق احلكومة أهنا تسرب لسبوا نت
زة االشعب وجادة وهمنبثقة من ه حكومة مسؤولة ذه ،الوثائق

  .بتسر ال مكتخاف حىت من شي حاجة و و  هاراس
ه يف ظرف ذاحلكومة ه رواكتصو   إيال ،املسألة الثانية

أيام االستعمار  ذمناللي كانت سنة ستغري املنظومة التشريعية 
وسيعرض  ه حكومة عندها خمطط تشريعيذه ونفأنتم وامه

قريبا إن شاء اهلل وخمطط يستوعب كل اإلشكاليات  عليكم
 .املوروثة يف املراحل السابقة واجلديدة وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير شكرا على املسامهة ديالكم، السؤال 
األخري يف هده اجللسة يف قطاع الثقافة، السؤال عن وضعية 

الوطين للفنون اجلميلة بتطوان للسيدات والسادة النواب املعهد 
 .تفضل السيد النائب .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد أحمد التهامي
سؤالنا كيتعلق باملعهد الوطين  ،السيد الوزير احملرتم

كيشكل واحد املعلمة اللي  د املعهد اه ،للفنون اجلميلة يف تطوان
فنية كان عندو إشعاع وخرج أطر كبرية، لكن بعد هاد اإلشعاع 

د التدهور أنتما موافقني اواش ه ،اآلن بدا يعرف واحد التدهور
خر سؤال آ د السؤال أنهاوهنا اللي كيزيد من دقة ه ؟عليه وال ال

تربمج اليوم واللي كينب أنه مؤشر على اهتمام احلكومة ي لال
 .وبدينا بالداخلية وشكرا 12السؤال  ء هوبالثقافة فجا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل، شكرا للسيد النائب

العالقات مع البرلمان  وزيرالحبيب الشوباني السيد 
 :والمجتمع المدني

شكرا للسيد الرئيس، نقطة نظام مرتبطة بتسيري اجللسة 
فيما يتعلق برتتيب األسئلة وربط الرتتيب مرة أخرى باحلكومة  

 ؟األمهية من حيثضع القطاعات كيف ت
 ،السيد الرئيس

 ،السيد النائب المحترم
 ،أنتم تعرفون بأن جدول األعمال ال تضعه احلكومة

يف إطار معايري مكتب اجمللس  هد جدول األعمال يرتباه
 وشكرا . وضوابط

 :السيد رئيس الجلسة
د اا السيد الوزير معندك عالش جتاوب على هذوهل

املكتب وكاين الرئاسة، فعال املكتب هو اللي  السؤال ألن كاين 
تفضل السيد  .كيدير جدول األعمال ماشي احلكومة شكرا

 .الوزير
 :السيد محمد األمين الصبيحي وزير الثقافة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
  .المرسلين

 ،السيد الرئيس
 ،والسادة النواب المحترمونالسيدات 
الشكر اجلزيل للسيدات والسادة النواب احملرتمني  يةابد

املعهد  .د السؤالاعن فريق األصالة واملعاصرة بتفضلهم لطرح ه
الوطين للفنون اجلميلة بتطوان كما تعلمون هو من أعرق 

بالدنا بل هو املؤسسة الوحيدة بالتكوين الفين  اتمؤسس
لفنون املتخصصة يف التكوين العايل يف الفنون التشكيلية، ا

د املؤسسة بتكوين عدد كبري من امتكنت ه .البصرية والتطبيقية
ندماج يف سوق الني يتمكنون من اجيني وجل هد اخلر جياخلر 

الشغل القطاع اخلصوصي أو العمومي باإلضافة إىل إسهام 
ليس  .د اخلرجيني يف تطوير الفن املغريب املعاصرامعني من هالال

د املؤسسة اهناك مشاكل تصل إىل حد التأثري على مردودية ه
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هناك بالفعل أو متس جبودة املستوى التعليمي أو الفين 
اإلكراه األول هو إكراه تربوي يتمثل يف رهان حتويل  :إكراهات

 L M D هاذ املؤسسة إىل نظام التعليم العايل ما ميسى ب
سمح مبعادلة علمية مناسبة اسرت، الدكتوراه، اللي تتاملاإلجازة، 

لشهادات هاذ املؤسسة، هناك كذلك إكراهات اجتماعية 
مرتبطة أساسا باألوضاع االجتماعية للطلبة من سكن حيث 
املؤسسة توجد يف وسط املدينة واألحياء اجلامعية هي بعيدة على 
وسط املدينة، هناك مشاكل مرتبطة مع املنحة مع املعادلة وكلها 

وعلى  .مع كل األطراف لتجاوزها تدرجييا إشكاليات نشتغل
، رفعنا من امليزانية 2031صعيد وزارة الثقافة فيما خيص ميزانية 

ألف درهم  200ديال هاذ املؤسسة ألول مرة بل خصصنا 
لدعم الطلبة ومتكينهم من املواد والعتاد البيداغوجي وأعباء 

يف الدراسة ودعم البحوث دياهلم ألول نوبة هناك رفع ملموس 
إىل جانب إحداث قاعة للسمعي البصري  ،ميزانية هاذ املؤسسة

تتوفر فيها كل الشروط االحرتافية وهتيئ حمرتف وقاعات للعروض 
داخل هاذ املؤسسة، هذه بعض اإلجراءات اللي هي يف طور 

 .التنفيذ، شكرا
 :سةلالسيد رئيس الج

 تعقيب تفضل السيد النائب شكرا للسيد الوزير،
 .النائبةلسيدة ل

 :  نبيلة بنعمرالنائبة السيدة 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب، 

كنشكر السيد الوزير على هاذ االعرتاف باملكانة ديال 
املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة بتطوان، وكنشكرو على االعرتاف 

  يالديال هاذ املدرسة، غري وكان إ رجينيد اخلباملستوى العايل 
على السري  ييأثروشكنظر السيد الوزير ما   كانوا املشاكل يف

اللي مها النص فيهم  األساتذةالعادي د املعهد فألن بفضل هاذ 
هاذ األساتذة اللي مها خرجيي  ،تقريبا بصفة تطوعية اتيخدمو 

يد ديال املدرسة بنفسها واللي مها فنانني مرموقني على الصع
النص فيهم اللي مها أساتذة متعاقدين واللي  ،الوطين والعاملي

 ساعة يف 20ي هالعقدة ما تتصرحلهمش السقف د التصريح 
، ساعة يف األسبوع 41، 40حىت ل  االوقت اللي مها تيخدمو 

السيد الوزير، أول حاجة اللي كيخص اللي كنت كنتظر منكم 
كم وعلى أنكم السيد الوزير، كنشكركم على االنفتاح ديال

ولكن املدرسة هي يف  ،جلستو مع هاذ الطلبة ومع األساتذة
حاجة لقرارات هاذ األساتذة أول حاجة اللي مها كينتظروها هي 

بصفة  2001من  ااإلدماج دياهلم ألن كاين اللي كيخدمو 
كيخصنا    .تقريبا تطوعية بأجر هزيل وأنتم تتعرفو السيد الوزير

د حق كباقي املعاهد التابعة للوزارة بإيفاء هاذ املعه اكنطالبو 
ديالكم، كمعهد علوم اآلثار أو ال املعهد العايل للفن املسرحي 

نشيط الثقايف، كنطالبوكم أيضا بإعادة النظر يف وضعية توال
مدرسة أخرى مدرسة الفنون اجلميلة ديال الدار البيضاء اللي 

كنطالبوكم باش   ،هي عايشة واحد الوضعية اللي هي شاذة
. ضيفوها لوزارة الثقافة ألن حىت الدبلوم دياهلا ماشي معرتف بهت

السيد الوزير التخلي على هاذ املدارس هو التخلي على جانب 
به على الصعيد العاملي ألن تدين هاذ  امهم اللي ميكنا نتميزو 

بالفن  ،البالد ديالنا املؤسسات هو السبب يف تدين الفن يف
على املستوى العاملي وخصين نعمل الثقافة  يف اا نسامهو لن كنمي

واحد اإلشارة هنا هو أن كيفاش املدن ديالنا ما فيهم مسرح؟  
كمدينة شفشاون اللي كتعرف واحد النهضة فنية وثقافية بفضل 

كيخص   ،والدها الربرة ولكن ما عندهاشي مسرح السيد الوزير
 .وشكرا لكم .االهتمام باجلانب الفين والثقايف ديال بالدنا

 :د رئيس الجلسةالسي
 .تفضل السيد الوزير تعقيب احملرتمة، ةشكرا للسيدة النائب
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 :السيد محمد األمين الصبيحي وزير الثقافة
نبغي نقول أن املعهد ديال تطوان وتالقيت أكثر من 

 ،مرة مع الطلبة ديال هاذ املعهد ومع األساتذة والطاقم اإلداري
 ،هاذ املعهد هو تيخرج من أحسن ما عندنا يف الفن التشكيلي

شباب يف املستوى شباب وشابات يف املستوى وقررنا الدعم 
وهي يف  41ديال هاذ املؤسسة هي مؤسسة تارخيية تأسست يف 

حاجة إىل دعم والتزمنا هبذا الدعم واليوم يف ظروف جيدة 
املؤسسة هلاد انطالقة جديدة ملي تدوز هاد  يف اغادي منشيو 

ة ديال التأطري يالنظام اجلديد الرتبوي، هناك إشكالية حقيق
  20 فقط تيتخصص هلابأن وزارة الثقافة  االرتبوي، ملي كتعرفو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ديال 1منصب شغل خصنا  20إطار  منصب شغل يف
أساتذة تعاقدين امل ةهاد األساتذ ااملناصب للمعهد باش يصبحو 

 ...على مزيد من امليزانية إيال صوتيوا املؤسسة قارين فهاد
 :الجلسة السيد رئيس

وشكرا على املسامهة ديالكم . شكرا السيد الوزير
 .رفعت اجللسة. وشكرا على التعاون ديالكم

 
 

 
 
 
 


