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 محضر الجلسة الخامسة والستين

 
 .)6116نونرب  62)  1141حمرم  11االثنني  : التاريخ
السيدة شرفات اليدري أفيالل النائبة الثامنة لرئيس  : الرئاسة

 .جملس النواب
ساعتان ومخسة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة : التوقيت

 .الثانية  زواال والدقيقة اخلامسة والثالثون
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات : جدول األعمال
 (:آنية 4)سؤاال  61 احلكومية التالية،

 الطاقة واملعادن؛ 
 الصحة؛ 
 التجهيز والنقل؛ 
 الرتبية الوطنية؛ 
 مومية؛الوظيفة الع 
 التشغيل والتكوين املهين؛ 
 االقتصاد واملالية؛ 
 الشؤون العامة واحلكامة؛ 
 العالقة مع الربملان واجملتمع املدين؛ 
 الشؤون اخلارجية والتعاون؛ 
 .الصناعة التقليدية 

 
 :رئيسة الجلسة  شرفات اليدري أفيالل، السيدة

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفهية واليت يتضمن 
سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة  61جدول أعماهلا 

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام  111وذلك طبقا للفصل 

الداخلي جمللسنا املوقر، ونستمع اآلن إىل املراسالت اليت توصلت 
مني اجللسة بعرضها عليهم، ئاسة، فليتفضل السيد أهبا الر 
 .مشكورا

 :السيد وديع بنعبد اهلل أمين المجلس
 شكرا السيدة الرئيسة، 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 411/16توصلت رئاسة جملس النواب بالقرار رقم 
 1144من ذي احلجة  62الصادر عن اجمللس الدستوري بتاريخ 

والذي يقضي برفض الطلب الذي ، 6116نونرب  14املوافق ل 
بدر الدين عرشان ومصطفى موكول والعريب : تقدم به السادة

الغازي والبشري العوين، الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري 
" تيفلت الرماين"بالدائرة االنتخابية احمللية  6111نوفمرب  62يف 

مرو تغوان بوع: إقليم اخلميسات، وأعلن على إثره انتخاب السادة
 .وحسن الفياليل ورحو اهليلع أعضاء مبجلس النواب

وتوصلت رئاسة جملس النواب مبراسلة حتت رقم 
نوفمرب  61املوافق ل  1144ذو احلجة  64بتاريخ  11.442
، إن السيد رئيس احلكومة خيرب فيها بدعوة السيد عمر 6111

خفيف وكيل الئحة الرتشيح املقدمة بتزكية من حزب التجمع 
 62لوطين لألحرار برسم االقرتاع التشريعي الذي أجري يف ا

إىل شغل املقعد الذي كان يشغله السيد امبارك  6111نوفمرب 
 .النوخي مبجلس النواب

كما توصلت الرئاسة كذلك مبشاريع قوانني ويتعلق   
يقضي بإحداث املكتب  22.16مبشروع قانون رقم : األمر

فق عليه جملس املستشارين، الوطين لالستشارة الفالحية كما وا
يتعلق باإلنتاج البيولوجي  44.16أيضا مشروع قانون رقم 

للمنتوجات الفالحية واملائية كما وافق عليه جملس املستشارين، 
يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف  22.16مشروع قانون رقم 

 1434من ربيع اآلخر  61الصادر يف  1.24.411رقم 
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يف تأسيس صندوق وطين للتقاعد  1424أكتوبر  63املوافق ل 
 .والتأمني

وتقدم نائبات ونواب من فريق العدالة والتنمية مبقرتحي 
من القانون  62و  2قانونني يقضي األول بتعديل املادتني 

املتعلق بامليثاق اجلماعي، ويقضي الثاين بتعديل  32.11
املتعلق مبدونة  4.43من القانون رقم  1مقتضيات املادة 

 .تخاباتاالن
سؤاال  21أيضا توصلت رئاسة جملس النواب ب 

سؤاال كتابيا ومت سحب سؤال شفوي كما مت حتويل  21شفويا، 
 .سؤال شفوي إىل سؤال كتايب

وتوصلت الرئاسة برسالة من السيد وزير العالقات مع 
 4نظرا اللتزاماته بتقدمي : الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها ما يلي

 أمام جلنة املالية والتجهيزات والتخطي  والتنمية مشاريع قوانني
اجلهوية مبجلس املستشارين، يشرفين أن أبلغكم طلب السيد وزير 
االقتصاد واملالية بتقدمي السؤال الشفوي الوحيد املوجه املدرج يف 

ننرب  62جدول األعمال جلسة األسئلة الشفهية يوم االثنني 
 .يف بداية اجللسة 6116
م بطلب السيد وزير التجهيز والنقل بتأخري كما أخربك  

إدراج السؤالني املوجهني إليه إىل آخر اجللسة نظرا اللتزامه بتقدمي 
مشاريع قوانني أمام جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن  4

 .والبيئة مبجلس النواب
نظرا اللتزامات حكومية طارئة، أخربكم بطلب السيد  

والبيئة بتأخري تقدمي األسئلة املوجهة إليه وزير الطاقة واملعادن 
مباشرة بعد قطاع الصناعة التقليدية، كما أخربكم بأن السيد 
الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين سينوب عن 
السيد وزير الرتبية الوطنية يف اإلجابة عن السؤالني الشفهيني 

 .املوجهني إىل قطاع الرتبية الوطنية

يه، ألتمس منكم إدراج السؤالني مباشرة بعد قطاع وعل
العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، كما أخربكم بأن السيد 
الوزير الصحة سيتوىل اإلجابة عن السؤال املوجه إىل السيد وزير 

 .التشغيل والتكوين املهين
وعليه، ألتمس منكم إدراج السؤال املوجه إىل قطاع  

 . قطاع الصحة، شكرا لكم التشغيل مباشرة بعد
 : وسيصبح الرتتيب على الشكل التايل

إذن قطاع االقتصاد واملالية غادي يكون هو األول إن 
شاء اهلل، يليه قطاع الصحة، مث قطاع التشغيل الذي سيتوىل 
االجابة عنه السيد وزير الصحة بسؤال واحد فقطاع الوظيفة 

ن العامة واحلكامة العمومية هو حتديث اإلدارة، مث قطاع الشؤو 
وقطاع العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، بعد دلك قطاع 
الرتبية الوطنية وقطاع الشؤون اخلارجية والتعاون، قطاع الصناعة 
التقليدية، قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، وننتهي إن شاء اهلل 

 .بقطاع التجهيز النقل، وشكرا السيد الرئيسة
 : ة الجلسةالسيدة رئيس

 شكرا السيد النائب، 
 حضرات السيدات والسادة،

إىل أن الربملان مباشرة بعد جلسة األسئلة  اإلشارةجتدر 
الشفهية سيعقد جلسة عمومية ختصص للتنديد بالعدوان 

الغاشم على األراضي الفلسطينية، وتأكيد تضامن  اإلسرائيلي
الشعب املغريب مع الشعب الفلسطيين الشقيق بدءا من الساعة 

 . اخلامسة من هذا اليوم
 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بس  األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول 
األعمال ومنر مباشرة إىل قطاع االقتصاد واملالية بسؤال واحد 

لق بالصفة الضبطية لرجال اجلمارك للسيدات والسادة النواب يتع
 . احملرتمني عن فريق الدستوري فليتفضل أحد النواب مشكورا
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 :النائبة السيدة أم البنين لحلو
 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
رطة السيد الوزير، إن عدم إطفاء صفة أعوان وضباط الش

القضائية على رجال اجلمارك وعدم إخضاع أماكن االعتقال 
التابعة هلذا املرفق العام ملراقبة النيابة العامة، يعد خرقا سافرا 

 . حلقوق اإلنسان وانتهاكا للحريات الفردية واجلماعية
لذا، نسائلكم السيد الوزير احملرتم أال تفكر الوزارة يف 

العام ومحاية حلقوق املواطنني  حل هذا املشكل حفاظا على النظام
 .واملواطنات؟ وشكرا 

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

الوزير المنتدب لدى وزير  السيد ادريس األزمي اإلدريسي 
 :االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
 السيدة النائبة المحترمة، 

يف البداية أشكر فريق االحتاد الدستوري على طرح هذا 
السؤال وأوضح ما يلي، بأن رجال ونساء اجلمارك ميارسون بعض 
مهام الضب  القضائي يف احرتام تام للمقتضيات القانونية اليت 

 : تنص على ذلك، وهي كاأليت
أوال، هناك القانون املتعلق باملسطرة اجلنائية، وأخص 

اليت حتدد الشرطة  14، املادة 63واملادة  14بالذكر املادة 
القضائية تتكلم على أن بعض النصوص اخلاصة ميكن أن تضفي 
هذه  الصفة على أعوان وموظفي اإلدارة يف بعض األمور اخلاصة، 

هذه املادة، املدونة العامة للجمارك والضرائب وانطالقا من 

املباشرة تعطي احلق ملوظفي وأعوان اجلمارك مبمارسة بعض 
 .العمليات الضب  القضائي

واجلدير بالذكر كذاك، أن هذه العمليات ديال الضب   
القضائي تتم يف احرتام للمسطرة اجلنائية، أي أهنا يعين حجز 

عين وخمالفة ملقتضيات مدونة أشخاص  اللي مها قاموا جبنحة ي
اجلمارك والضريبة الغري املباشرة، مبواصلة احلجز يتم مباشرة إخبار 
النيابة العامة، وإذا اقتضى األمر متديد املدة ديال احلراسة هذا 
 التمديد ال يتم إال بإذن من النيابة العامة، هذا اجلانب األول؛ 

لت عند اجلانب الثاين، إذا امتدت هذه املسطرة وأدخ
القضاء النيابة العامة متارس الرقابة على املدة ديال احلراسة اليي 
متت عند اجلمارك، وبالتايل تراقب هل مت احرتام املقتضيات ديال 

 . القانون عند هذه احلراسة
وبالتايل خالصة القول، أن رجال اجلمارك ميارسون 
ال عمليات الضب  القضائي يف ما يتعلق باجلنح واملخالفات دي

مدونة اجلمارك يف  إطار القانون، كما قلت املسطرة اجلنائية، 
القانون املتعلق باملسطرة اجلنائية واملدونة العامة للجمارك 

 . والضرائب املباشرة وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة
 :النائبة السيدة أم البنين لحلو

السيد الوزير، رجال اجلمارك حيملون السالح، يعتقلون 
املشبوهني ويضعوهنم رهن احلراسة النظرية حيررون حماضر يعتد هبا 
من طرف احملاكم، وميكنهم إبرام مصاحلات جبائية تنهي مجيع 
املتابعات، وهذه أيضا بوابة مفتوحة على مصراعيها ملن أراد أن 

اف ضمين للمخالفة، واملشكل يتالعب باملال العام، وكذلك اعرت 
اخلطري وهو أن كل هاته العمليات تقع خارج نطاق املراقبة على 
حد علمنا، املراقبة القضائية املوكولة للنيابة العامة نظرا لكون 
أعوان وضباط اجلمارك ال حيملون صفة أعوان وضباط الشرطة 
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مما القضائية، وبذلك ال خيضعون للسلطة املباشرة للنيابة العامة 
يشكل دولة داخل الدولة، خبالف رجال األمن والدرك امللكي، 
مديرية مراقبة الرتاب الوطين، إدارة املياه والغابات، كلهم خيضعون 

 .إىل رقابة وكيل جاللة امللك إال رجال اجلمارك
السيد الوزير، إن سلطة التصرف يف حرية املواطنني ولو   

ختضع ملراقبة النيابة  كانوا من اخلارجني عن القانون، جيب أن
العامة و ال جيب أن تستمر احلالة على ما هي عليه يف ظل 
الدستور اجلديد الذي يكفل للمواطنني مجيعا حقهم يف احلرية 
ويرب  املسؤولية باحملاسبة، كما أنه ليس من املعقول أن يستمروا 
خارج نطاق الرقابة القضائية، يف الوقت الذي ختضع فيه مجيع 

 .األمنية للدولة مبا فيها تلك اليت طاملا أثري حوهلا اجلدلاألجهزة 
إن عدم إضفاء صفة أعوان وضباط الشرطة القضائية  

على رجال  اجلمارك وعدم إخضاع أماكن االعتقال التابعة هلذا 
املرفق العام ملراقبة النيابة العامة، خرق سافر حلقوق اإلنسان 

ية املنصوص عليها يف وانتهاك صارخ للحريات الفردية واجلماع
دستور اململكة، ولذلك نطالبكم بالعمل سريعا على تدارك هذا 
الفراغ القانوين، مشكل قانون، وإدراج هذه الصفة يف مشروع 
النظام اخلاص برجال اجلمارك حسبا للنظام العام ومحاية حلقوق 

 . املواطنات واملواطنني، وشكرا السيد الوزير
 : السيدة رئيسة الجلسة

 . را السيدة النائبة، الرد على التعقيب من طرف السيد الوزيرشك
الوزير المنتدب لدى وزير  السيد ادريس األزمي اإلدريسي

 :االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
السيدة النائبة احملرتمة، احرتام احلقوق واحلريات األساسية 

ديال القانون املتعلق  14املادة . الذي يضمنه هو القانون
تضم الشرطة القضائية باإلضافة رابعا : باملسطرة اجلنائية كتقول

املوظفون واألعوان الذين يني  هبم القانون بعد مهام الشرطة 
  642نون مدونة اجلمارك الفصل منشيو لقا. القضائية، القانون

مأمورو اإلدارة الذين ال تقل درجتهم عن درجة مفتش  كيقول
إقليمي و اآلمرون بالصرف ميكنهم وحدهم حلاجات البحث 

أن حيتفظوا -واحد الشوية ديال الشرطة القضائية –التمهيدي 
رهن إشارهتم، طبق شروط قانون املسطرة اجلنائية بشخص أو 

ون يف ارتكاب جنحة مجركية أو مشاركتهم بعدة أشخاص يرتاب
 .وبالتايل خاضعون لقانون املسطرة اجلنائية، وشكرافيها، 

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا لكم على مسامهتكم معنا وننتقل إىل قطاع 
الصحة وعدد األسئلة ثالثة يف سؤال أول متعلق بأوضاع املراكز 

دة النواب احملرتمون االستشفائية اإلقليمية ببالدنا للسيدات والسا
عن فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا
 :النائب السيد عبد اهلل البوزيدي االدريسي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، حتتاج بعض املراكز االستشفائية اإلقليمية 

 تدخل عاجل من أجل حتسني شروط تقدمي اخلدمات ببالدنا إىل
الصحية للمواطنني هبا، وتعاين هذه املستشفيات من خصاص بني 
يف املوارد البشرية والطبية والشبه الطبية يف خمتلف التخصصات، 
وهو نفس الوضع امللحوظ يف خمتلف الوسائل الضرورية لتقدمي 

إىل املراكز  خدمات صحية جيدة للمرضى تكفيهم عناء التنقل
 .االستشفائية جهويا ووطنيا

لذا، نسائلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة  
 .لتحسني وضعية املراكز االستشفائية ببالدنا، وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
تفضلوا السيد الوزير للجواب على . شكرا السيد النائب

 .السؤال
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 :السيد لحسن الوردي، وزير الصحة
 الرئيسة المحترمة،السيدة 

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

فكيف كنقول . أوال أشكر الفريق على طرح هذا السؤال
داميا هاد النقائص وهاد االختالالت كثرية ما كتهمش غري بعض 
املستشفيات، يعين كتهم املراكز الصحية إىل مستشفيات جهوية، 

فاحللول كتكون حلول هيكلية جذرية . جامعيةإىل مستشفيات 
وخص تكون مشولية ما خصش نشوفو كل مستشفى ألن كاين 
تداخالت بني املهام، فبعجالة ألن هذا كيمس السياسة ديال 

  .قطاع الصحة ككل
كاينة هناك رؤية، أشنو هاد الرؤية ديال تدبري هذا : أوال

 القطاع؟
 م واخلاص؛، الشراكة بني القطاعني العاأوال    
، اجلهوية باش تكون عندنا جناعة اقتصادية وجناعة ثانيا    

 تدبريية؛
، سياسة لتدبري املوارد البشرية منها اللي كنقول داميا النظام ثالثا   

 ...األساسي للمرضني، اهليأة الوطنية للمرضات واملمرضني إخل
هي واحد مسألة استعجالية، مستعجلة : النقطة الثانية

 . ديال النق  6م نظام املساعدة الطبية اللي عندو هي تعمي
 .، توفري األدوية واملستلزمات الطبيةأوال   
 .، التكفل باألمراض املزمنةثانيا   
 ديال  األولويات كاينني يف الوزارة،  3 وأخيرا   
 سياسة املستعجالت االستشفائية وما قبل االستشفائية؛: أوال  
 العقلية والنفسية؛سياسة األمراض : ثانيا  
 السياسة الدوائية؛: ثالثا  
تطوير املستشفيات امللحقة باملستشفيات اجلامعية : رابعا  

 واملستشفيات املتنقلة؛

الولوج ألهداف التنمية اللي خصنا نوصلو ألقل من : خامسا    
لكل  24وفاة لألطفال يف كل ألف والدة حية، وأقل من  62
 ص وفيات األمهات؛ألف والدة حية فيما خي 111

، هو احلوار االجتماعي واللجنة املشرتكة مع ماقبل األخير    
 النقابات؛ 

، املناظرة الوطنية باش نوصلو حللول هيكلية إن شاء وأخيرا     
 .اهلل

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد النواب

 :النائب السيد عبد اهلل البوزيدي االدريسي
 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير كنشركم على هاد اجملهودات اللي كتقومو 
هبا يف هاد القطاع احليوي اهلام واجلرأة والشجاعة واحلضور الدائم 
يف الربملان وكلشي كيشهد باحلضور ديالكم، وهلذا كنطلبوا اهلل 

 .حيفظكم من العني وصايف هاد الشي اللي كنقول
لى اجملهدات اللي قومتم هبا، السيد الوزير كشكركم ع 

انقصتم من الدواء منعتم مهنيي الصحة العمومية باش ما 
خيدموش يف اخلواص، اهتميتو باملستعجالت، اهتميتو بالصحة 
العقلية والنفسية، شكرا لكم السيد الوزير وحتية على هاد اجملهود 

 .اللي كتقومو به
السيد الوزير هاد الشي ميمكلوش ميشي بعيد، 

كنلوش تتاخدو فيه أنتما كمسؤولني أوال يف هذا القطاع إيال وميم
مكانوش مديرين ومكاينش اللي كيتعاون، راه املثال ديال تاونات 
احنا كنشكركم السيد الوزير على الزيارة اللي قومتم هبا إلقليم 
تاونات وزرمت جمموعة من املراكز، غفساي، القرية، هذه الساكنة 

 .  شاء اهلل نتغلب على هاد الشيباقي تنتظر، ونتمىن إن 
السيد الوزير، قلنا إذا كان املديرين أكفاء راه غادي 
يتعاونوا، حنا املستشفى اإلقليمي ديال تاونات راه معدناش 
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مدير، بغيناكم اهلل يكثر خريكم السيد الوزير، بغيناكم توفروا لنا  
األطباء مدير يكون يف املستوى اللي ميكن له يراقب الغياب ديال 

اللي يتغيبوا بزاف، بغيناكم السيد الوزير تعاونونا يف هذا األمر، 
السيد الوزير كاين املستشفى اإلقليمي ديال تاونات كاين بعض 
احلاالت كيديوهم للمستشفى اجلامعي ديال فاس، وهنا ملي  

 ...كيمشيوا لفاس 
 :السيدة رئيسة الجلسة

للسيد الوزير شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة 
للرد على التعقيب، ونطلب من السادة والسيدات النواب شويا 

 .ديال اهلدوء حىت نتمكن باش نسمعوا لبعضياتنا، شكرا
  :السيد لحسن الوردي، وزير الصحة

شكرا للسيدة الرئيسة، كيفما أشرمت لذلك السيد النائب 
ل إيال احملرتم، فأنا قمت بزيارة لإلقليم، فكاين جوج ديال املشاك

جينا خنتار، فاملشاكل راه هي عديدة ومتعددة، حنا اختارينا 
أنتم يف اخباركم أن مشكل " تسه"جوج، أوال كاين املستشفى 

الوعاء العقاري ذابا حليناه راه مشى املدير اجلهوي وهاد شي 
مخسة أو سبعة أيام اجتمعنا وأكد يل املشكل حتل واحنا 

بناء مستشفى ديال  6114اهلل يف بداية او إن شاء دادي نبـــــــــــــغ
 ".تسة"

كاين املشكل الكبري اللي مطروح يف املستشفى   
تصفية الدم ديال دوك الناس وانتما كتذكروا " دياليز"اإلقليمي هو 

هنار جيت وعدت والوعد ديايل وفيت به أنه املرضى اللي كانوا 
خلدمات يف الئحة االنتظار اشرينا ليهم من اخلواص يعين شراء ا

من القطاع اخلاص باش ما يبقى حىت شي واحد يف الئحة 
االنتظار، واملشاكل عديدة وكنتمناو أنه إيال كان مشكل ديال 

، أما جل  الناس ديال القطاع  ...املدير أو مديرة، أنا تنظن هذه
تيعملوا يف ظروف صعبة، ونتمىن أنه نصححوا هذه اإلختالالت  

 .كلها، شكرا لكم

 :ة الجلسةالسيدة رئيس
شكرا لكم السيد الوزير، السؤال املوايل ويتعلق باألوضاع 
املادية واملعنوية لألطباء الداخليني واملقيمني باملستشفيات 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الوطين 

 .تفضل السيد النائب لبس  السؤال ،لألحرار
 : النائب السيد محمد التويمي بنجلون

 .اهلل الرحمن الرحيمبسم 
 السيدة الرئيسة المحترمة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ال أحد ميكن أن ينكر اجملهودات اجلبارة اليت تقوم هبا 
األعداد الكبرية من الطبيبات واألطباء الداخليني واملقيمني 

اململكة، فيما خيص بالعديد من املستشفيات عرب جمموع تراب 
االستقبال خمتلف احلاالت املرضية واإلستعجالية وكيفية التعاطي 

وال أحد كذلك ينتابه أي أدىن شك يف مدى . والتعامل معها
الدور البارز هلاته الفئة فيما يتعلق بضمان الدميومة باملستشفيات 

إال أنه باملقابل يشتكي العديد من هؤالء . ساعة 61/61
ألطباء من تأخر املنح املخصصة هلم، خصوصا أن الطبيبات وا

معظمهم ينتمون إىل مدن وأقاليم بعيدة عن مكان االشتغال، مما 
يضطرهم احلال إىل االستنجاد بأهاليهم وأقربائهم لتلبية حاجياهتم 

 .اليومية
من هذا املنطلق، نسائلكم السيد الوزير احملرتم هل لدى 

الوضعية وتدابري وإجراءات  وزارة الصحة من طريقة ملعاجلة هذه
من شأهنا توفري الظروف املادية واملعنوية واللوجستيكية هلؤالء 
األطباء والطبيبات الداخليني واملقيمني حىت يزاولون مهامهم يف 

 .ظروف مالئمة حتفظ كرامتهم ومستواهم االجتماعي، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

  ،شكرا السيد النائب
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لسيدات والسادة النواب احملرتمون مرة أخرى أطلب من ا
إكرامنا بشويا من اهلدوء حىت نتمكن من اإلنصات، تفضل 

 .السيد الوزير للجواب
 :السيد لحسن الوردي، وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
شرتو ليه أنا أوال البد من االعرتاف السيد النائب كيفما 

متفق من االعرتاف بالدور األساسي واحملوري اللي كيقومو به هاد 
األطباء الداخليني واألطباء املقيمون يف املراكز االستشفائية، الدور 
اهلام يف مجيع املصاحل وخاصة منها املستعجالت، الدميومة 

، التكوين، التكوين ديال املمرضني وتكوين الطلبة  61/س61
 .ياتديال الكل
املشكل واحلالة الصعبة خاصة املادية اللي كيعيشها  

األطباء الداخليون واألطباء املقيمون، وخاصة كيف قلت من 
من النظام  11كاين واحد املادة . الناحية املادية باش نشرح

األساسي اخلاص ديال األطباء كتقول أنه هاد النوع ديال األطباء 
املقيمون ملي كيدوزو املباراة، الداخليون ملي كيوصولو املقيمني و 

هاد الشي كان . تيتم اإلدماج املباشر دياهلم يف الوظيفة العمومية
. 12.12القانون . 6116منذ زمان، جا واحد القانون يف 

أش كيقول؟ كيقول الولوج إىل الوظيفة العمومية البد  6116
خص من مباراة، وال لينا إشكال، من ناحية كاينة حاجة كتقول 

بقينا كنصرفو هلم مشى للخزينة العامة رفضت، ألنه كتقول  منني
خص املباراة، يعين باش  21.12لك أودي القانون اجلديد 

نتجاوزو هاد اإلشكالية، الوزارة عمالت بكل تواضع ليل هنار مع 
 األساسياملقيمني كذلك باش وجدنا واحد املرسوم لتعديل النظام 

أكتوبر  64ريدة الريمية يوم اخلاص هبيأة األطباء اللي تنشر فاجل
من قانون نظام الوظيفة العمومية  66انسجاما مع املادة  6116

باش اعتربنا فهاد املرسوم مباراة اإلقامة وهي املباراة لولوج األطباء 
الداخليني واألطباء املقيمني، هاد املباراة اعتربناها مبثابة توظيف 

حتل، وأنه هدي يومني  األطباء الداخليني واملقيمني اللي املشكل
أيام بدات اخلزينة العامة كتصفي هاد الشي، أنا كنظن هاد  4وال 

 .شكرا. املشكل هذا ما بقاش مطروح
 :السيدة الرئيسة

 .التعقيب للسيد النائب. شكرا لكم السيد الوزير
 :النائب السيد محمد التويمي بنجلون

شكرا لكم السيد الوزير على هاد اجلواب وأمتىن أن 
كون هذا زعما شيء استعجايل ألن االستعجال اآلن والت هي ي

 .ظاهرة اليوم، وأشكركم على هذا السرعة يف التنفيذ
أما بالنسبة للتعاقد اإلجباري الذي يتم على أساسه  

إدماج األطباء يف الوظيفة العمومية هناك خرق سافر للمقتضيات 
اوزا وجيب الدولية للشغل، فالتعاقد أساس مثان سنوات أصبح متج

إعادة النظر فيه وخفض هذه املدة، وكذلك وأنتم تعلمون السيد 
الوزير األجواء والظروف اليت يشتغل فيها األطباء ومدى تعرضهم 
املمكن النتقال العدوى واألمراض هلم خالل مزاولتهم ملهامهم 

 .وهم حمرومون من التأمني على املرض وهذه أولوية
ذا السؤال إىل ضرورة كما ندعو احلكومة من خالل ه  

إعادة النظر يف منظومة األجور اخلاصة باألطباء الداخليني بشكل 
يراعي عدد سنوات الدراسة، املسؤولية املهنية واخلطر املهين وعن 

 . 16/16طريقة احتساب قيمة التعويضات بنظام 
فأخريا، يبقى من غري املعقول السيد الوزير أن يتقاضى 

 ... درهم 4111و 6211ح ما بني بعض األطباء أجرا يرتاو 
 :السيدة رئيسة الجلسة

السيد النائب انتهى الوقت، الرد على التعقيب للسيد 
 .الوزير، انتهى الوقت السيد النائب
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 :السيد لحسن الوردي، وزير الصحة
شكرا السيدة الرئيسة، احنا متفقني على داك الشي اللي 

، غري ...أشرمت إليه، العقدة ديال مثاين سنوات، التغطية الصحية
باش نقولك واحد القضية، احنا هذه شهور واحنا مع هذه الفئة 
يف اجتماعات طويلة آخرها كنت يوم األربعاء اللي دازت جاو 

جلست معهم ساعات  من مجيع أحناء املغرب كنت أنا شخصيا
وساعات يف نقاش، احنا غاديني تدرجييا باش حنلوا هذا الشي، 
املشكل اللي كان مستعجل اللي شرتو ليه قلتلك حتل أنه هذا 
باليقني ألن هذا املرسوم خرج، فالتغطية الصحية بدات ألن باش 
منتسناوش التغطية الصحية اللي غادي يتسىن اجلميع، بدينا 

يما خيص األطباء بدات كتخلص عليهم الوزارة، التغطية الصحية ف
فيما خيص املقيمني كتخلص عليهم مراكز التشغيل، بدينا فيها 
فعال غري بقي عندنا واحد املشكل يف املركز الصحي اجلامعي 

 . الصحي بالرباط، اللي احنا تنحلوا هذا املشكل
هي حتسني األوضاع املادية كالتعويض  النقطة الثانية

سة وإللزامية والتعويض على األخطار املهنية راه خرج على احلرا
أخرجناه وخا التعويضات هزيلة أنا  16/1/6116املرسوم ديال 

، ...تنقوهلا كوزير، وأخريا كاين قانون املراكز اإلستشفائة اجلامعية
 .شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة الرئيسة الجلسة
السؤال  شكرا لكم السيد الوزير انتهى الوقت، منر إىل

املوايل املتعلق بإسرتاتيجية وبرامج وزارة الصحة للسيدات والسادة 
النواب احملرتمون عن الفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

 .النائب
 :النائب السيد سمير بلفقيه

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

عن مدى وكيفية استغالل  ،اليوم السيد الوزيرنسائلكم 
املعطيات الطبية لبلورة إسرتاتيجية لوزارة الصحة إسرتاجتية 

 .استباقية، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب
 :السيد لحسن الوردي، وزير الصحة

 شكرا السيد النائب المحترم،
 ،السيدة الرئيسة
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
املعلومة الطبية واملعلومة الصحية بصفة عامة تلعب دورا 
هاما يف اختاذ القرار يف قطاع الصحة، إذ متكن من إصدار 
إحصاءات وتقارير تساعد على بلورة اإلسرتاجتيات ووضع الربامج 

 .الصحية
وضعت وزارة الصحة  ووعيا منها بأمهية املعلومة الطبية 

 :نظاما وطنيا للمعلومات الصحية، هذا النظام يتكون أساسا
من البيانات الروتينية اليت يتم جتميعها يف  ،أوال 

املستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية األولية، وكذا املؤسسات 
 . ديال القطاع اخلاص

يتكون من الدراسات واألحباث اآلنية وتضم  ،ثانيا
باخلصوص معلومات هتم األمراض السائدة كعدد املصابني 
باألمراض مثال، النسب العمرية للمصابني، وكدا انتمائهم اجلغرايف 

 . ومعلومات عن مسببات األمراض إىل آخره
ولوضع هذه اإلسرتاتيجية، املخط  ديال وزارة الصحة 

عطيات الدراسات والبحوث اليت تقوم هبا تعتمد من جهة على م
بصفة منتظمة كل مخس سنوات، املسح الوطين حول الصحة 
والسكان، وكذلك على معطيات حول عرض العالجات، ومن 
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جهة أخرى نأخذ كذلك الدراسات اليت تنجزها املندوبية السامية 
 آش تتتدير الوزارة ؟. للتخطي  بعني االعتبار

حتتاجه الساكنة من برامج اللي  حتديد وإجناز ما: أوال
 بنينا عليهم؛ 
حتديد وتوزيع النفقات حسب أمهية هذه الربامج، : ثانيا

حىت النفقات ألهنا قليلة خصنا نعرفوها فاين كتمشي ويستفدوا 
 منها املواطنات؛ 

 تقييم جناعة ووقع الربامج الصحية على الساكنة؛ : ثالثا
التدخل السريع ترصد احلاالت الوبائية قصد  :وأخيرا

 .ملكافحتها والتصدي النتشارها، شكرا السيد النائب احملرتم
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا لكم، التعقيب للسيد النائب عن فريق األصالة 
 .واملعاصرة

 :النائب السيد سمير بلفقيه
 شكرا السيد الوزير،

يتأكد لنا يوما بعد يوم أننا مل نكن خمطئني حينما قلنا 
بعيد التصريح احلكومي أن هذه هي احلكومة حكومة النوايا 
احلسنة، ومل نكن كذلك خمطئني حينما قلنا بأن هذه احلكومة 
حكومة تفتقر ألي إسرتاتيجية واضحة املعامل بأهداف حمددة 

وال أدل على ذلك  ومرقمة، مع ذكر األساليب لتنزيلها وتصريفها
هو جوابكم السيد الوزير، فأنتم تعرفون أن  السياق العام والذي 
أتى به الدستور اجلديد يضمن احلق يف العالج، وكذلك تشرفون 
على قطاع يعرف الكثري من الفوضى والتسيب والفوضى العارمة، 

املوارد البشرية داخل الوزارة أو داخل املستشفيات سواء يف تدبري 
 .ة اجلامعيةالصحي

قلت السيد الوزير حنن ال حناسبكم على وضعية قطاع  
الصحة اليوم، ولكن حناسبكم على كل القرارات اليت اختذمتوها 

إىل يومنا هذا، وكذلك مجيع القرارات  6116يناير  4اليوم منذ 

اليت مل تتخذوها وكان عليكم اختاذها، ملا طرحنا السؤال كان 
الوزارة تفتقر ألي نظام معلومايت وألي نظام عندنا اليقني التام أن 
  un programme médicale duقاعدة معلوماتية

système d’information  عندنا مجيع املستشفيات تفتقر
 départementإىل شعبة املعلومة الطبية

d’information médicale  وهاد الشيء تتعرفوه السيد
يفتقر، كنا ننتظر  الوزير، إذن حنن على يقني بأن هاد القطاع
 كيما  6112يف  معطيات مرقمة اللي ميكننا حناسبكم عليها 

جات احلكومة وتفننت يف توزيع الوعود ميينا ومشاال، كنا ننتظر أن 
تتحدثون عن احلكامة، عن طريقة تدبري املوارد البشرية وأنتم 
تعلمون بأن هذا القطاع يعاين من اختالالت بنيوية جوهرية وال 

حه دون معاجلة هذه املشاكل الداخلية، حتدثتم عن ميكن إصال
وحتدثتم على اعتماد الوزارة  6116التواصل يف عرض ميزانية 

 .على صفحة الفيسبوك من أجل تفعيل التواصل داخل الوزارة
إذن السيد الوزير حنن على يقني بأن هذا القطاع يفتقر  

 Une base deإىل منظومة معلوماتية، قاعدة معلوماتية 
données décisionnelle. كفيلة لبلورة واحد اإلسرتاتيجية

 .وشكرا 6112بأهداف حمددة يف أفق 
 :ةجلسيسة الالسيدة رئ

 .شكرا لكم السيد النائب، الرد على التعقيب السيد الوزير
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

شكرا، أنا رمبا ممتافقش معاك ألن حطييت السؤال ومن 
بعد نقزيت للتواصل، نقزيت لتدبري املوارد البشرية يعين راه 

 la baseمغاديشاي، ميمكنش انت سولتيين على 
informatique  ،باش نوصلوا لسياسة دوائية حنا متافقني

ولكن ميمكنش أنا متفق معك، غري تنكولك ممتافقش رمبا 
، اللي يغيت نقولك مثال هاد  ...منمتخدهاش 

l’informatique médicale  بعدا باش نوصلوا هلاد الشيء
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اللي كتقول أنن متافق معاك، حنا مغاديشاي نكذبوا نقولوا راه 
وصلنا، ولكن هاذي كبداية، اللي خصنا نعرفوا هادي تتبدا من 
األول ألن خاص أساتذة اللي غيقريو هاد الشيء بعدا يا اهلل 

 l’informatique médicaleات يف كلية الطب، ألن بد
بدات والناس متيبغيوهاش ويعين خصنا نشجعوا الناس حنا 

 .غاديني
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .يكلالسيد النائب راه معندكش الكلمة اهلل خي
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

راه تنقولك يعين الصراحة هي هاذي، مغاديشاي يوميا 
سنوات  1اللي فيها  l’informatique médicaleا غنديرو 

، هاد 211سنوات وغنخرجوا منهم  1وغادي نقريو الناس يف 
الشيء راه خاصو شوية ديال الوقت، أنه كبداية أنا متافق معاك 

، اللي كتكلم عليه باقي يف بدايته حنا متافقني le systèmeهاد 
  .القدامونتمىن رمبا تعطينا بعض األفكار باش نزيدوا 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
أشكركم السيد الوزير، شكرا وننتقل إىل قطاع التشغيل 
والتكوين املهين بسؤال واحد والذي سيتوىل اإلجابة عنه السيد 
وزير الصحة كما متت اإلشارة إىل ذلك، السؤال هو سؤال آين 

رجاء شوية -يتعلق بتنامي ظاهرة اخلادمات من جنسيات خمتلفة 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن  -هلدوء اإلخوانديال ا

فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال 
 .ظاهرة اخلادمات من جنسيات خمتلفة. مشكورا

إذن، نؤجل السؤال ريتما يلتحق واضع السؤال، ننتقل 
بعد ذلك إىل القطاع املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 

ل يتعلق عن تقوية املوارد البشرية لتأهيل اإلدارة للسيدات بسؤا
حىت هو نأجلوه؟ . والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي

 نؤجل السؤال، مكاينش واضع السؤال؟ 

نؤجل السؤال وننتقل إىل السؤال املوايل املتعلق مبآل امليثاق الوطين 
احملرتمني عن فريق  لالمتركز اإلداري للسيدات والسادة النواب

 .العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة
 :النائبة السيدة رقية الرميد
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير، يعترب ورش الالمركزية واجلهوية املوسعة من 
اليت يراهن عليها املغرب لتحقيق تنمية متوازنة لكافة أهم األوراش 

 6112نونرب  2اجلهات، غري أنه ومنذ خطاب جاللة امللك يف 
الذي دعا فيه إىل وضع ميثاق وطين لعدم التمركز واعتباره خريطة 
الطريق والزمة أساسية للنهوض هبذا الورش الزال هذا امليثاق مل 

 .ير النور بعد
د الوزير مىت سيتم إخراج هذا امليثاق  لذا، نسائلكم السي

 .وشكرا. للوجود؟
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .شكرا لكم السيدة النائبة، جواب السيد الوزير، تفضل
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 ادة النواب المحترمون، السيدات والس
هاد املوضوع هو موضوع مهم بالدرجة األوىل ألن كيفما  
كتعرفوا املشروع اجملتمعي الدميقراطي احلداثي للمملكة يرتكز 
أساسا على اجلهوية املوسعة املتقدمة، وهاد مشروع اجلهوية 
املتقدمة ميقدرش يشوف النور إىل مكانش هناك واحد الرؤية 

لالمتركز اإلداري، فمن أجل تفعيل هاد واضحة فيما خيص ا
اجلهوية من طبيعة احلال املتقدمة، جيب أخد القرارات على 
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املستوى احمللي، وباش ناخذوا قرارات على املستوى احمللي فالبد 
باش يكون هناك قرارات اللي تتخذ ما بني اإلدارة املنتخبة يعين 

يتاخذوا قرارات اجلهات واجلماعات إخل، واإلدارة الالممركزة باش 
باش يكون عندهم هاد القرارات ميشيو بواحد الصفة مندجمة 
للتطبيق وتنزيل السياسات العمومية القطاعية من جهة، ومن جهة 
أخرى باش يكون هناك يعين كل الوسائل من الناحية املادية، 
موارد بشرية وكذلك اإلختصاصات على املستوى احمللي باش 

 .ريقدروا ياخذوا هاد القرا
اللي بغيت نتكلم عليه كذلك وهو أن التنمية االقتصادية   

اآلن والت كرتتكز على النسيج االقتصادي احمللي، يعين 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، هذا يعين أن القرارات جيب أن 
تتخذ على املستوى احمللي باش نعطيو هلاد النسيج االقتصادي 

لشغل واإلستثمار باش احمللي اللي اآلن اللي هو كيخلق فرص ا
فيما خيص تنزيل . يولو الفرصة باش يكون ناجح وفعالنعط

السياسات العمومية خاص البد تكون عنها واحد السالسة 
واملرونة على املستوى احمللي وهذا كذلك كيمشي يف نطاق 

اآلن احلكومة كتعمل بصفة استعجالية على  .الالمتركز اإلداري
الرؤية ترتكز على وضع ميثاق  وضع رؤية هباد اخلصوص، وهذه

الالمتركز اإلداري اللي يتضمن املبادئ العامة لتنظيم إدارة الدولة، 
حتديد مستويات اإلدارة الالممركزة وتنظيمها، حتديد اختصاصات 
وجماالت تدخل املستوى املركزي واجلهوي واإلقليمي، وضع آليات 

ش الالمتركز للتنسيق بني خمتلف الفاعلني ووضع آليات لتنفيذ ور 
 .اإلداري والتقييم ديالو، وشكرا

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

 .العدالة والتنمية
 :النائب السيد سليمان العمراني

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

شكرا السيد الوزير على هذه اإليضاحات وعلى التأكيد 
يز اإلداري، لكن نريد السيد الوزير أن على أمهية ورش الالترك

نؤكد هبذه املناسبة على أن املغرب منذ سنوات كان يسري 
بسرعتني خمنلفتني، بالقدر الذي خطت بالدنا خطوات مهمة يف 
بناء الالمركزية واجلهوية املتقدمة واليت أرخ هلا خطاب جاللة امللك 

ة للجهوية ، واليوم عندنا تقرير جلنة استشاري6112مارس  2يف 
املتقدمة الذي فتح حوار وطين وعبأ من حوله الرأي العام الوطين، 
يف املقابل هناك سري ديال ورش الالتركيز إداري سري السلحفاة، 

وضع اليد على اخللل  6112اخلطاب ديال جاللة امللك يف 
وطالب احلكومة السابقة باش تدير ميثاق وطين الالتركيز إداري 

كدت على هاد األمر، ولكن إىل اليوم ما وجات خطب متعددة أ
 .يزال األمر على حاله

هلذا اليوم احلكومة عندها إرادة من خالل الربنامج  
دجنرب  6دياهلا، ولكن كناكد السيد الوزير أن يعين املرسوم ديال  

 :اللي أكد على عدد من املقتضيات منها 6112
عندنا وضع تصاميم املديرية الالتركيز اإلداري، من بعد 

اللي عطى الصالحيات للعمال  1433فرباير  12الظهري ديال 
والوالة، اليوم كنقولوا بأن هناك مفارقة شاسعة بني اإلطار 
الدستوري اليوم وبني املرسوم هلاد الظهري، ألنه اليوم الظهري 

 112يعين وعندنا الفصل  111الدستور تيتكلم على الفصل 
والة أهنم تيخدموا حتت اللي يتتكلم على سلطة العمال وال

السلطة املركزية، حتت سلطة احلكومة، ويشتغلون على التنسيق 
بني املصاحل املركزية الالممركزة بإشراك السادة الوزراء، اليوم السيد 

هتا السياسية بقدرهتا بنجاعتها أهنا دالوزير احلكومة مدعوة بإرا
جب تصدر امليثاق ديال الالتركيز اإلداري اللي غادي يستا

للمطالب ديال املرحلة احلالية، ويكون هاد اإلصدار حنا نتفهم 
أنه هاد التأخر عندو واحد املعىن باش نبين الالتركيز إداري 
حقيقي بعيد عن االرجتال، ولكن البد من اإلسراع باش يتدار 
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هاد امليثاق اللي غادي يكون متناغم مع الالمركزية ومع اجلهوية 
ر وطين يف مقاربة تشاركية واسعة جدا املتقدمة، ويكون فيه حوا

المركزية لللرأي العام باش فعال نبين اجلناحني ديال بالدنا ديال ا
 .واجلهوية املتقدمة من جهة والالتركيز من جهة ثانية

 :السيدة رئيسة الجلسة
على التعقيب يف بعض  دالر  شكرا لكم السيد النائب،

 .الثواين السيد الوزير
الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس السيد عبد العظيم 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
شكرا السيد النائب احملرتم، أنا متفق معك ألن اإلطار 

اعطى  6111املؤسسايت تبدل، الدستور اجلديد لفاتح يوليوز 
واحد الدور اللي هو متغري بالنسبة للوالة والعمال، وبالتايل 

تبدالت، اآلن حنن  اإلداريكز ر ي كتخص الالمتفاملنظومة الل
 .بصدد إعداد تصور جديد، شكرا

 :الجلسة ةالسيدة رئيس
منر إىل السؤال املوايل املتعلق . السيد الوزير انتهى الوقت

بالتعيني يف املناصب السامية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .السيدة النائبةعن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

 :النائبة السيدة نعيمة بن يحيى
 :شكرا السيدة الرئيسة

يف إطار تفعيل القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف 
املناصب السامية  شرعت بعض القطاعات احلكومية يف إعطاء 
االنطالقة للتعيني يف بعض املناصب السامية، فما هو الدور الذي 

أجل احلرص على حسن تطبيق هذا  تقومون به السيد الوزير من
 .النظام؟ شكرا 

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا لكم السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير للجواب 

 .على السؤال

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 شكرا السيدة النائبة المحترمة،
اللي بغيت نذكر وهو اآلن املغرب أصبح يتوفر على أول 
منظومة قانونية اللي كتعلق بالتعيني يف املناصب العليا بعد صدور 
القانون التنظيمي اللي صادقتم عليه، وبعد كذلك صدور املرسوم 
اللي كيحدد املسطرة ديال التعيني يف املناصب العليا، فهاد 

منصبا داخل اإلدارة العمومية  1221املنظومة كتخص التعيني يف 
ويف القطاع العام بصفة عامة، وكيخص مناصب كتاب عامني، 
مديرين، مديرين عن مؤسسات عمومية إىل آخره، فالتعيني كيتم 
يف جملس احلكومة، املنظومة اللي توضعات على أرض الواقع هي 
اآلن واألهداف دياهلا ترمجت على أرض الواقع مبادئ كمبادئ 

، تكافؤ الفرص، الكفاءة، الشفافية إىل آخره، كيف االستحقاق
ذلك؟ فعرب املسطرة اللي وضعتها احلكومة واللي ترتكز على ثالثة 

  :د اآلليات
وصف املهام، يعين يف كل منصب جيب وصف املهام 

 .وأشنو هي الشروط للولوج هلاد املنصب
اإلعالن عن فتح باب الرتشيحات، هذا يعين أن كل 

ا داخل املغرب خارج املغرب بغض النظر على املغاربة كانو 
انتمائهم النقايب أو احلزيب إىل آخره ميكن هلم تعينوا إىل كانوا 

 . يستوفوا هادوك الشروط اللي مت اإلعالن عليها
هذا يعين أن . االنتقاء عرب جلنة انتقاء أو عرب مقابالت
شروط  21:61املرشحني واملرشحات اللي غادي يتعنوا كيستوفوا

 . الستحقاق والكفاءةا
اهلدف األساسي هو جعل اإلدارة العمومية كتقوم  
كرتتكز على واحد املهنية واستقطاب ك الكفاءات املغربية اللي  

فاآلن باش نعطيكم . كتساهم يف تنزيل السياسات العمومية
  يـــــــــــــــإعالن فموقع التشغيل العموم 21بعض املعطيات كاين 
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emploi public.ma  د املناصب ديال كتاب  2مبا فيهم
فيعين لضمان التنزيل الصحيح هلاد املبادئ كل امللفات . عاميني

هي كتمر عرب رئاسة احلكومة قبل اإلعالن عن هاد الرتشيحات 
ثانيا وزارة الوظيفة العمومية لتحديث . أو عن هاد املناصب

اإلدارة كتحرص بتتبع كل هاد العمليات باش يكون هناك تنزيل 
 .دميقراطي للمبادئ الدستورية وشكرا

 :اجللسة السيدة رئيسة
 .التعقيب للسيدة النائبة. شكرا لكم السيد الوزير

 :نعيمة بن يحيىالنائبة السيدة 
 شكرا السيد الوزير،

ولكن كنعتقد بأن اجلواب ديالكم هو كان كيفسر 
حنا اآلن كنتحدثوا على الواقع اللي كيحدث فهاد اجملال  ،القانون

الوقت اللي كنأكدو فيه بأن كاين بعض القطاعات  هذا حبيث يف
قضية املزاجية ديال املسؤولني هناك  ناحلكومية اللي جتردت ع

كاين شروط   :أنواع 4بعض القطاعات اللي عملت شروط من 
 . ييزيةتعجيزية، وكاين شروط إقصائية وكاين شروط مت

 61غادي نعطي مثال ديال الشروط التعجيزية مثال 
سنة غادي نعطي املثال ديال وزارة التعليم العايل شرطت بعض 
الشروط اللي ما كتمكنش اجلميع باش يكون عندو نفس 

مسألة أخرى هي ديال إتقان اللغة العربية والفرنسية . الفرصة
األمم املتحدة كتطلب لغة  .واإلجنليزية بالنسبة ملدير املوارد البشرية

األمم املتحدة إذا عندك اللغة  ختدم يفلك وحدة مبعىن حنا ميكن 
ختدم فمديرية اللي املهام دياهلا  شليك العربية كلغة ريمية وما ميكن

 . حمدودة
الشروط اإلقصائية غادي نعطي مثال جبوج املؤسسات 
اللي تابعني لوزارة الشؤون العامة واحلكامة واللي هي غريبة جدا 

داء املديرين دياهلم أد املؤسسات اللي كيعلنو على  6ألن كاين 
 6مفتوح الرتشيح ولكن الغريب هو أنه الناس اللي مشتغلني فهاد 

بصورة هنائية ألن شرطو أنه  املؤسسات مت اإلقصاء دياهلم يالد
خصو يكون مدير وبالتايل باش يكون مدير خصو يكون جا من 

 . جهة أخرى
بالنسبة لوزارة  ،املسألة الثالثة هي الشروط التمييزية

الصحة مثال مت التمييز ما بني رؤساء األقسام واملديريات مبعىن 
خصك تكون طبيب باش ميكن لك تلجأ ملنصب الكاتب العام 

الشي ما كينسجمش هنائيا مع مسألة تكافؤ الفرص ما بني  وهاد
 . اجلميع

كذلك كاين بعض املسائل غري منطقية هنائيا هدي 
لكاتب عام خصو بالنسبة واحد الوزارة كنطلبو يف . بصفة عامة

يكون مدير، رئيس قسم بالنسبة لوزارة أخرى بالنسبة ملدير خصو 
هلم حيلمو يزيدو يكون مدير مبعىن هادوك الناس ما ميكنش 

، إذا كنيت رئيس رئيس قسم فواحد الوزارة معينة كاين واحد يرتقاو
املؤسسة عمومية وال واحد املديرية خاصك تبقى فرئيس قسم 
علما بأن هاذ اهليئات كلهم عندهم كفاءات من املستوى العايل 

املغرب كيفتاخر هبا على  اآلنواللي بناوا مشروعات وبرامج اللي 
يقدموها يف اخلارج بفضل هاد الناس  العاملي وكيمشيو املستوى ا

 .اللي كيشتاغلوا يف هاد املؤسسات وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيدة النائبة الرد على التعقيب السيد الوزير
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
  ،السيدة الرئيسةشكرا 

خصنا بعدا نعطيوها  ،أوال هاد املنظومة عاد توضعات
ن راه حنا غري يف املرحلة ديال الوقت راه باقي حد اآلد شوية 

يل  ، ثانيا كيظهر...بدينا بعدا تنعطيو مالحظات إخلو اإلعالنات 
أن الوزير هو مسؤول على القطاع ديالو، ثالثا املواصفات اللي 

 ...باملنصب متافقة مع هاذ املواصفاتالقة هي عندنا ع
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 :السيدة رئيسة الجلسة
ومنر إىل السؤال األخري يف  ،السيد الوزير انتهى الوقت
مكرر يتعلق بتقوية املوارد  11نفس القطاع وهو سؤال رقم 

لسيدات والسادة النواب احملرتمني عن لالبشرية لتأهيل اإلدارة 
 .االشرتاكيالفريق 

 :لحسن بنواريالنائب السيد 
  ،شكرا السيدة الرئيسة
  ،شكرا السادة الوزراء

  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
اخنرطت اجلماعات احمللية واجلماعات الرتابية بصفة عامة 
واجلمعيات احمللية يف الدخول يف شراكات مع القطاعات 
احلكومية مبختلف أنواعها يف إحداث العديد من املرافق على 

على املستوى احمللي، غري أن هذه املرافق مع  وأاملستوى الرتايب 
بقيت جمرد يافطات األسف بقيت بدون تشغيل وبدون استغالل و 

ولوحات فوق هذه البنايات بدون موظفني وبدون موارد بشرية 
وانضاف إىل هاد الالئحة هادي الئحة اإلدارات العمومية اليت 
     أصبحت فارغة من املوظفني حبكم التنقيالت أو اإلنتقاالت 

  .أو حبكم كذلك التقاعد
يت تنوون ما هي التدابري ال ،فالسؤال السيد الوزير احملرتم

القيام هبا من أجل سد الفراغ ومن أجل توفري احلاجيات خاصة 
وأن األقاليم واجلماعات الرتابية تزخر بالطاقات وباملؤهالت 
احلاملة للشواهد واليت تنتظر إشارة إعطاء انطالق لالمركزية 

جل أن تؤخذ مبادرة التوظيف ومبادرة أوالالمتركز احلقيقي من 
 ؟ة على املستوى احملليتوفري املوارد البشري

 :السيدة رئيسة الجلسة
تفضلوا السيد الوزير للجواب  ،شكرا لكم السيد النائب

 .على السؤال

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 ،شكرا السيد النائب احملرتم على طرحكم هلذا السؤال
نية هففيما خيص هاد املوضوع فهو موضوع اللي عندو عالقة بامل

فلكل ال يف اإلدارات العمومية  .داخل القطاع العام بصفة عامة
وال بالنسبة للمشاريع اللي تكلمتوا عليها خاصنا نعرفوا باللي 
الرؤية احلالية ديال احلكومة وهو وضع دالئل مرجعية للوظائف 

دي يضمن واحد املهنية فيما خيص والكفاءات هذا هو اللي غا
اخلدمات العمومية ال على املستوى املركزي وال على املستوى 

  ؛أوالاحمللي هادي 
هاد التكوين املستمر خاصو  ،التكوين املستمر ،ثانيا

كذلك عالقة مع   وولكن عندم اهيكون له عالقة وطيدة مع امل
  .املسار املهين

تكلمتوا عليها فيما فيما خيص كل يعين املشاكل اللي 
د البشرية فهذا عندو عالقة مع املوضوع ر خيص احلاجيات املوا

اللي تكلمت عليه وهو ديال الالمتركز اإلداري وهاد السياسات 
الالمتركز اإلداري يعين هي اللي عرب هاد السياسة اللي غادي 
متكن املستوى احمللي باش يكونوا عندو اختصاصات ويكونوا 

د مالية وموارد بشرية باش تعطي واحد القيمة عندو كذلك موار 
لكل اإلستثمارات اللي كتنجز على املستوى احمللي وبطبيعة احلال 
وباش يكون حىت هادوك اإلستثمارات يكون عندها واحد الطابع 

جتاه يعين عمليايت فالسياسة والربنامج احلكومي كيمشي يف هاد اال
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .لسيد الوزير تعقيب ألحد النوابشكرا لكم ا

 :حسناء أبو زيد النائبة السيدة
  ،السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء
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  ،السيدات والسادة النواب
لوظائف والكفاءات الدالئل املرجعية لفيما خيص بلورة 

نتمىن  ،هذا مشروع ديال حكومات سابقة "كالري" ما ميسى ب
كان من الضروري   ،من احلكومة احلالية أن تأخذه بنفس اجلدية

وهو اإلشكال الذي نطرحه اليوم  .إىل أن نشري إىل هذه املسألة
جتماعية وغياب املوارد البشرية فيها  املتعلق باألساس باملرافق اال
النوادي النسوية، مراكز تقدمي  ،كل ما خيص دور الشباب
اإلشكال يقع اليوم  ...ات اخلاصة إخلاخلدمات لذوي اإلحتياج

يت اعلى أنه احلكومة عندها رغبة يف أن يصبح اجملتمع املدين إدار 
مسطرة اإلنتقاء الذي يظهر حىت من إيمه يف انتقاء  ،للحكومة

عطيت وهاد الدفع ألنه ال ميكن أن أصوات اليت املشاريع وهاد األ
مشروعها  تدعم احلكومة إال مشاريع اجلمعيات اليت تصب يف

يضعنا يف إشكال أساسي ميس حىت اخليار الدميقراطي وما حنن 
ستخبارات على إدخاله هل اجملتمع املدين اليوم هباد عملية اإل .فيه

اليوم نعرف  ،للمشروعية أو إخراجه منها مل يشكل احنصار لعمله
على أنه هاد الشبكة املعقدة اليت حتكم تسيري هاد املشاريع كما 

م ما بني املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما بني مت ذلك اليو 
احلكومة وما بني اجملالس املنتخبة وكتعطي التسيري للجمعيات، 
اجلمعيات اليوم يف حالة احنصار ويف حالة وضع ديال خصاص 
 ،على مستوى الدعم اللي ميكن هلا جتيب بيه مسريين ومدبرين

 .شكرا ...كانت احلكومات السابقة عطات  يالإ
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .التعقيب السيد الوزير لىالرد ع ،انتهى الوقت
السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
إذن فيما خيص يعين هاد املوضوع اللي هو يعين واسع 

العالقة ما بني فيه جدا وفيه عدد من يعين من املواضيع ألن كاين 
فكاين عدد من األوراش اللي كانت هي  ،الدولة واجملتمع املدين

ناجحة يف إطار مبادرة التنمية البشرية اللي كانت شراكات 
 يففعال كاين هناك عوائق وخاص هاد العوائق تكون  ،ناجحة

تلقى احللول دياهلا يف إطار هاد الشراكة ما بني اجملتمع املدين ومع 
 .يف إطار يعين دعم الدولة للمجتمع املدين وشكراالدولة 

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير ونشكركم على حسن 

نعود مرة أخرى لقطاع التشغيل والتكوين املهين  .مسامهتكم معنا
بسؤال واحد والذي سيتوىل اإلجابة عنه كما متت اإلشارة السيد 

ظاهرة اخلادمات من السؤال يتعلق عن تنامي  ،وزير الصحة
جنسيات خمتلفة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .حد واضعي السؤال مشكوراأفليتفضل  ،التجمع الوطين لألحرار
 :محمد حدادي النائب السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،السيدة الرئيسة
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات النائبات
  ،السادة النواب المحترمون

موضوعنا اليوم هو تنامي ظاهرة اخلادمات  ،السيد الوزير
وخاصة منهم أفارقة وآسيويات هاد الظاهرة  ،من جنسيات خمتلفة

واش مكاينش هناك  ؟واش مكاينش فيها نتائج وواش هناك تتبع
من خالل تتبع  رةوما هي اإلسرتاتيجية ديال الوزا ؟مشاكل اآلن

تتجري هاد اخلادمات مع العقود اللي ال احلياة اليومية أو 
 .شكرا ؟املشغلني دياهلم

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير للجواب

عبد  الحسين الوردي وزير الصحة نيابة عن السيدالسيد 
 :وزير التشغيل والتكوين المهني الواحد سهيل

  ،المحترمة رئيسةالسيدة ال شكرا



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

16 

 السادة الوزراء المحترمون،
  ،والسادة النواب المحترمونالسيدات 

أوال الشكر اجلزيل لفريق التجمع الوطين لألحرار لطرحه 
 .أتوىل اإلجابة عن زميلي عبد الواحد سهيل ،هاد السؤال

فالسؤال الذي تفضلتم بطرحه حول تشغيل اخلادمات 
يشرفين أن أخربكم يف البداية أن تشغيل األجراء  ،األجنبيات
ر عن جنسياهتم خيضع للقانون رقم املغرب بغض النظباألجانب 
املتعلق مبدونة الشغل والقاضي حبصول هؤالء األجراء  22.44

على ترخيص مسبق من قبل السلطة احلكومية املكلفة بالشغل 
يسلم على شكل تأشرية على عقد الشغل الذي يرب  األجري 

فإذا كان من بني الغايات املنشودة من وراء تشغيل هذه  ،باملشغل
هو سد الفراغ احلاصل على مستوى بعض  من األجراءالفئة 

التخصصات والكفاءات يف سوق الشغل الوطنية وتلبية 
احتياجات املقاولة من اخلربة املهنية والتقنية األجنبية ذات القيمة 

فمدونة الشغل حافظت مع ذلك على مبدأ محاية املوارد  ،املضافة
ضعت شروطا البشرية الوطنية ذات التخصص املماثل حبيث و 

وضمانات من بينها على اخلصوص ضرورة استشارة الوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات حول نوعية التخصصات 
واملهن األجنبية املعروضة قبل تسليم التأشرية عليها من طرف 

وتبقى فئة العمال  .املصاحل املكلفة بالتشغيل على صعيد الوزارة
منها تنص  1الشغل ذلك أن املادة املنزليني غري خاضعة ملدونة 

حيدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل املتعلقة خبدم "نه أعلى 
هلذا  وتفعيال "البيوت الذين تربطهم عالقة شغل بصاحب البيت

املقتضى وضعت الوزارة مشروع قانون خاص هبذه الفئة يسعى إىل 
متكني هذه األخرية من إطار قانوين مالئم يوفر هلم احلماية 

 . شكرا السيد النائب احملرتم .القانونية
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا، تعقيب للسيد النائب

 : محمد حدادي النائب السيد
أن اجلواب كان غري ما كنا السيد الوزير، ايمحوا يل 

اجملتمع وخصوصا بني األسر بت تتفشى أهناك ظاهرة بد ،نريده
امليسورة وأظن أن هذه الظاهرة هذه الفئة تعيش معاناة كبرية ليس 

  هي ةبل أنه الصلة بني املشغل واملشغل ،حنن للدفاع عنها فق 
كاين   ،نا مستقبالليملغومة فعندها ظواهر اجتماعية ستؤثر ع

يف العائلة تتخرج للربا تدير    نزاعدما تكون اخلادمة حمعن
ممارسات أخرى تتجه للفساد تتجه إىل عصابات تتستقطبها يف 
إطار وهذه أمور باينة وما عندكومش فيها إحصاءات ولكن هناك 

تتلقى أن الشوارع اآلن فيها  ،الظاهرة كيعيشها كل مواطن مغريب
ال  بناء هازينهم يف كتافهوم أوفئات ديال الناس اللي تيتسولوا وبأ

تلقاها حاملة وهذه أمور كلها ستؤثر علينا يف اجملتمع مستقبال 
بل أنه حىت الدوافع حىت السؤال اللي طرحناه  ،بشكل كبري جدا

جيب أن تكون تعاون ديال الوزراء، ديال وزارة الداخلية، ديال 
 ،يد الوزيروزارة اخلارجية ديال وزارة الصحة حىت انتما معنيني الس

، حمطات ديال نقل ديال أمراض متكاثرة ان هاد الناس حىت مهأل
هذه العملية جيب أن تعطي هلا اهتمام حىت يكون عندنا  أظن

ظاهرة مستقبال وعندنا اخلرييات وعندنا أمور اللي عندنا فيها 
طفلة تيكون األب هناك حينما  ومشاكل غتضاف وهناك ج
ومع أن اإلفريقية تتبغي تولد يف املغرب دياهلا مغريب واألم إفريقية 

تكون عندها كذلك أهنا حتاول باش باش يكون عندها استقرار و 
التعامل دياله معه تيكون صعب وبالتايل يتم ما أمكن أن القاصر 

فهذا جانب اجتماعي اهلل عز وجل كرم املرأة وكرم اإلنسان 
  .فيجب أن نكرمه

ن بعض األسر وظاهرة أخرى ال بد أن نشري هلا هي أ
هذه أمور  ،امليسورة تتبادل هبدايا هاد اخلادمات بني أسرة وأسرة

اللي أخطر من هاد الشي هو أن نتعامل اآلن يف ظرفية مع 
اإلفريقيات وذوي اجلنسيات األجنبية خصوصا يال جمموعة د
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 اآلسيوية اللي هي تتستحوذ على البيوت واللي هي كذلك تتكون
  ...ظاهرة

 : الجلسةالسيدة رئيسة 
شكرا لكم السيد النائب، الرد على التعقيب من طرف 

  .لواضالسيد الوزير إن كان هناك رد تف
عبد  الحسين الوردي وزير الصحة نيابة عن السيدالسيد 

 :وزير التشغيل والتكوين المهني الواحد سهيل
واليين خصنا  ،املشاكل اللي طرحيت كلها غادي تكون

نواجهوها فلهذا أنا قلت راه كاين مشروع قانون اللي غايتقدم 
على اجمللس املوقر ديال الربملان يف أقرب اآلجال اللي حىت 
 ،يساهم للحد من جلوء ديال هاد الفئة من األجريات األجنبيات
سيصبحن ملزمات باحلصول على ترخيص بالتشغيل يسلم على 

كذلك هاد املشروع غادي   ،الشغل شكل تأشرية توضع على عقد
يلزم عليهم احلصول مسبقا على رخصة من طرف وزارة التشغيل، 
ثالثا عن طريق وكالة التشغيل اخلصوصية وفقا ألحكام القانون 

النائب  املتعلق مبدونة الشغل وشكرا السيد 22.44اللي ذكرتوا 
  .احملرتم

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكركم على حسن شكرا لكم السيد الوزير ون

ننتقل إىل قطاع الشؤون العامة واحلكامة بسؤال  .مسامهتكم معنا
حول إصالح صندوق املقاصة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 . فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ،عن فريق العدالة والتنمية
 : عبد الكريم النماوي النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة، 
نسألك شنا هي اإلجراءات اللي تدير  ،الوزيرالسيد 

 . على صندوق املقاصة؟ وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير ،اجلواب السيد الوزير

المنتدب لدى رئيس  وزيرمحمد نجيب بوليف ال السيد
 : الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 شكرا السيد النائب المحترم، 

أكيد أن االختصار هباد الصيغة مفيد باعتباره أن السؤال 
 ؟اآلن الذي خيص اجملتمع املغريب كله هو شنو درتوا يف املقاصة

  :اإلشارات رئيسيةيءال فأنا نعطيك ثالثة د
هو اهلدف ال شك أن اجلميع اآلن  اإلشارة األولى

يعد حيقق اهلدف دياله باعتبار نه صندوق املقاصة مل أجيمع على 
أن الفئة والشرحية اليت من أجلها أخرج ما بقاش تيوصل هلا 

احلفاظ  أوال :فمن األهداف الرئيسية ،داكشي اللي خصه يوصل
على التكلفة مقدرة بالنسبة للميزانية ديال الدولة إذن اهلدف اللي 

ديال املالية،  اتالعجوز بموازنايت وعنده عالقة  طيوههو نقدروا نع
اهلدف الثاين هو احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وبالتايل 

والنقطة الثالثة وهي أن حنافظ  ،املواطن هو يف صلب اإلصالح
    ال كاين شي ارتفاع ديال األسعار إيعلى تنافسية املقاولة باش 

إذن هادو هي  ،ملقاولة يف التنافسية دياهلا مضروبةاما تكونش 
  .اف الثالثية األبعاداألهد

اعتمدنا على منهجية تشاركية حبيث أنه مجيع  ،املنهجية
ديال املواد  ،ديال السكر ،القطاعات بدون استثناء ديال الدقيق

البرتولية واملواد الغازية مجعنا مجيع الفاعلني بدون استثناء أقول 
 ااقتصاديني واللي مه معنيني كفاعلني ابدون استثناء اللي مه

يني باألثر ديال صندوق املقاصة اآلن ويف املستقبل واشتغلنا معن
مث يف نفس اإلطار درنا جلن اللي هي جلن  ،معهم بطريقة تشاركية

أوال اللجنة اللي مشات تتناقش دراسة السيناريوهات  :ختصصية
 64حىت ل  66املمكن اآلن اللي ميكن نقول لك أننا شفنا 

ندوق املقاصة، ثانيا أننا حاولنا دولة جتربة عاملية يف جمال ديال ص
مغريب     أننا نديروا اآلن منوذج ديال اإلصالح اللي هو مغريب 
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ما اعتمدنا على حىت شي منوذج اللي هو أجنيب وإمنا حاولنا اآلن 
منغربوا الطريقة ديال اإلصالح من خالل منوذج خاص واملسألة 

ى الدعم املباشر الثالثة هو أننا مشينا بالفعل يف إطار االشتغال عل
ألنه باش نديروا االستهداف اللي كانوا املشاكل  الرئيسية ديال 
املقاصة حاليا وبالتايل حنن يف إطار االستهداف اآلن عندنا 
سيناريو واضح حول شنو غادي نديروا يف االستهداف وكيف 

مث النقطة  ...سننزله واهليئة اللي غادي تكون فيها احلكامة إخل
جراءات املصاحبة بالنسبة للمقوالت والقطاعات الثالثة هو اإل

اللي اشتغلنا  ...لنقل والطاكسيات إخلااليت قد تتضرر منها قطاع 
 .عليهم واللي اآلن حنن بصدد إجياد هيكلة هلاد املوضوع ككل

الطريقة التدرج يف التنزيل أو اإلصالح سيكون بالتدرج 
املقرتح  6114اير غانبداوا يف فاتح ين ،شاء اهلل رب العاملني إن

سنني سيتم هناك حترير  4اللي عندنا هو أننا نساليوه من بعد 
متدرج وفق الشروط ديال امليزانية ديال الدولة املواطن ما يضررش 

 . ش وشكرار والتنافسية ديال املقالة ما ضر 
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، تعقيب ألحد النواب عن فريق 
  .لتنميةالعدالة وا

 : عبد اهلل العبدالويالنائب السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة، 

  السيد الوزير،
نشكركم على هذه اإليضاحات والنق  اليت أتيتم هبا يف 

 ةثانيا على دعم القدر  .يف اإلصالح درجاجلواب ونؤكد على الت
فهاد صندوق املقاصة نعرف جيدا أن يف  ،الشرائية للمواطنني

والت  6116املليار يف  د 1كانت الدعم ديال الدولة   6116
    مليار اليت تساوي امليزانية ديال االستثمارات وهذا شيء  21

ال ميكن أن تطيقه ميزانية الدولة وغادي منشيوا للهاوية ال قدر اهلل 
ة نشد على يد احلكومة وهباد املناسب .ال بقينا يف هاد االستمرارإي

املنسجمة على اجلرأة الكبرية ألخذ هذه املبادرة وإصالح صندوق 
متثل ، اليت متثل الغالبيةاملقاصة وباملناسبة أقول أن هاته احلكومة 

الشعب وعينها صاحب اجلاللة سوف يباركها اهلل سبحانه وتعاىل 
ألن من بعد النية  ،ألن النية دياهلا صاحلة ليس كما يقول البعض

تأيت  فهو بدا عندنا العمل وسو  يأيت العمل والعمل هو اآلن ها
النتائج ديالو وتنقولو سامح اهلل الناس اللي عندهم ذوك النظارات 
السوداء تنقولو هلم زولو النظارات السوداء راه املغرب إن شاء اهلل 
ي ساير يف طريق اخلري وراح احنا تنصلحو ما أفسده البعض الذ

  .ينتقد
 السيد الوزير المحترم،

من الناتج  % 2نقول أن صندوق املقاصة تيبتلع حوايل 
ونطلب منكم أن االستهداف األمثل يكون للفقراء وجيب  ،احمللي

ول إىل امليسورين واألغنياء ؤ وضع آليات السرتجاع املبالغ اليت ت
اكم ني اإلعانة ديالكم ر يامليسورين واألغنياء راه ماشي كلهم باغ

تتعطيوها هلم بزز منهم كاين واحد اجملموعة ديال األغنياء وطنيني 
تعاونوهم قادرين يشريو الكرواصا اللي فيها ما باغيينكمش 

بالفلوس دياهلم ويديرو املازوط طارط السكر بفلوسهم يشريو 
بالفلوس دياهلم وما حمتاجينش الدولة، إذن جيب وضع آليات 

  ؛السرتداد هاذ املبالغ حلينها
هناك عندنا جمموعة ديال املقاوالت الصغرى : ثانيا

             ندوق املقاصة صواملتوسطة والكربى اليت هلا ارتباط ب
ما بني السابق  la ruptureما تيمكنلكشي جتي وتدير واحد 

وختليو هاذ املقاوالت متشي لإلفالس اللي غادي ينتج عليه واحد 
ديال  chômageإفالس املقاوالت ينتج عليه يعين 

جيب وضع هاذ املقاوالت نصب  ...ن فيها إىل آخرهــــــــــــــــــــالعاملي
ح املقاصة ولكن عدم الضرر أعينكم باش ما تضرهومش إصال

  .لألخر
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 السيد الوزير،
إن القضية التشاركية هي قضية أساسية وهلذا نطلب 

تمع املدين منكم أن تتوسع إىل الربملان كمعارضة وكأغلبية وإىل اجمل
ست حكرا على احلكومة يألن هاذي قضية وطنية وهتم اجلميع ول

 .وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

الرد على التعقيب السيد  شكرا لكم السيد النائب،
 .الوزير يف بعض ثوان

المنتدب لدى رئيس  وزيرمحمد نجيب بوليف ال السيد
 : الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

 السيدة الرئيسة،شكرا 
 شكرا السيد النائب المحترم،

هو املشروع ديال اإلصالح هو ماشي مشروع ديال 
طائفة وال ديال حزب وال ديال واحد ضد األخر هو مشروع 

إصالحية بغينا اجلميع يكون فيها  ةهي رؤي ،ديال اجملتمع املغريب
وبالتايل احنا عندنا األرضية اآلن وفرنا األرضية األوىل  ،متشارك

هبا للمعارضة وجلمعيات اجملتمع املدين ومجيع  اهي اللي غنخرجو 
 ...احنا بدينا فيه...من هو مهتم باإلصالح، النقطة الثانية 

 :السيدة رئيسة الجلسة
لوقت لألسف ما ميكنش شكرا السيد الوزير انتهى ا

ننتقل إىل قطاع  .نشكركم على حسن مسامهتكم معناتشرح، و 
العالقات مع الربملان واجملتمع املدين يف سؤال يتعلق بالتزام 
احلكومة بتفعيل الدستور فيما يرجى إىل احرتام حقوق املعارضة 

 .للسيدات والسادة النواب احملرتمون عن الفريق االشرتاكي
 :حسن طارقالنائب السيد 
درتيو مع املعارضة السيد  حبال املقاصة شنو شكرا،

 ؟ الوزير
 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير شكرا،

الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة الرئيسة،

من الدستور كيحيل على  11بنفس اجلواب الفصل 
      تنظيم حقوق املعارضة إىل قوانني تنظيمية أو قوانني عادية 

ب قوانني تنظم أو النظام الداخلي ما كنتصورش احلكومة غتجي
 .عمل املعارضة شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضل السيد النائب تعقيب التعقيب ألحد النواب،

 :حسن طارقالنائب السيد 
هناك  ،هذا أمر ال يتعلق فق  بالنظام الداخلي...شكرا

لكن األمر يتعلق  11جزء يتعلق باملعارضة الربملانية ينظمه الفصل 
كذلك بتدبري احلياة السياسية ونالحظ بأن احلكومة ال تلتفت 

 11لدينا مرجعية دستورية جديدة الفصل  ،هنائيا للمعارضة
يتحدث على وضع خاص للمعارضة، الدستور يتحدث على 
الدميقراطية التشاركية اللي كتعين االنفتاح كذلك على اجملتمع 
املدين وعلى اجلمعيات، ما هي املؤشرات اليت نتوفر عليها السيد 

ن احلكومة مل تقحم القانو  ،الوزير؟ نتوفر على مؤشرات سلبية
 ،التنظيمي املتعلق حبقوق املعارضة يف مسودة املخط  التشريعي
احلكومة مل تستشر املعارضة يف إعداد املخط  التشريعي، 

الحظنا هذا  ،حتول هذه القبة إىل غرفة للتسجيل احلكومة تريد أن
الحظنا هذا مع الرفض املمنهج  ،16.11يف القانون التنظيمي 

والحظنا هذا كذلك يف  ،املالية لكل التعديالت املتعلقة بقانون
 يف االقضية الوطنية كنرفضو  ،عدد كبري من القضايا الوطنية

 الداخلية هذا أمر ديال املعارضة وهذا ما شي أمر ديال األنظمة



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

21 

أنه املعارضة تويل كتدير كتخضع  اكنرفضو   ،أخالقيات سياسية
ا  لواحد الدور واحد املنهجية ديال اإلخبار البعدي، كنرفضو 

لك فيما يتعلق باإلصالحات الكربى أنه ما يكونش هناك كذ
يف احلقيقة وجدنا يف الفريق االشرتاكي هاذ  .نقاش مع املعارضة

السؤال قبل البالغ الغريب والعجيب ديال احلكومة اجتاه األغلبية 
 ،وإال كان جيب أن نسائلكم كذلك حول عالقتكم بأغلبيتكم

أن نقلب املعادلة اليت ينبين  حول عالقتكم بالربملان ألنه ال ميكن
عليها الدميقراطية اللي هي مراقبة الربملان للحكومة وليس مراقبة 

ل احلكومة أمام ءفكرة املسؤولية تعين أن تسا .احلكومة للربملان
أمام الربملان أغلبية ومعارضة لذلك ما تنعتربوش بأن  ،املؤسسات

أغلبية كنعتربو  هذا فق  إشكالية ديال املعارضة أو إشكالية ديال
بأن هذه إشكالية ديال تصور سياسي عند احلكومة اجتاه 

من جهتنا سندافع على دور أكرب للمعارضة يف  ،املؤسسات
النظام الداخلي وكنتمناو أنه األغلبية تدعمنا إيال كنتو تتعتربو 
ماشي قضية ديال حكومة خصها تكون كذلك قضية ديال 

دعم املعارضة كنرفضو املنطق ديال التمثيل املبين على  ،أغلبية
ن ولكن االلج املكتب ويف كنعتربو بأنه ميكن يكون يف  ،التمثيلية

األسئلة غادي ندافعو على املناصفة  الرقابة ويف املعارضة ويف يف
وسننتظر رأي األغلبية وكنعتربو بأنه الدفاع ديالنا على دور أكرب 

جل تنزيل الوثيقة الدستورية ومن أجل للمعارضة هو دفاع من أ
وكنتمناو أنه احملاكمة ديال احلكومة تدير  ،الدفاع عن املؤسسات

سنوات اللي كنعتربوه بأنه سليب  11تقييم هلاذ األداء ديال هاذ 
 .شكرا .وسليب جدا فيما يتعلق بانفتاح املعارضة

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .وزيرالرد على التعقيب السيد ال شكرا لكم،

الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيدة الرئيسة،

ي اللي اليوم خصنا نبداو نقاش جدي يف موضوع حيو 
  11كاين سؤال كيطرحو الفصل   .هو ديال املعارضة وحقوقها

كبري هل الدستور جاء لكي حيمي حقوق املعارضة من تغول 
األغلبية؟ أم جاء ليحمي األغلبية من تغول املعارضة؟ وتسل  

موضوع التشاركية  ،املسألة الثانية .هذا سؤال يف عمق هذا النقاش
خصنا نتفامهو فينا هي حدود التشارك وحدود املسؤولية اللي  
كتفرض الرقابة؟ هل ميكن تصور مثال غدا أن نطلب من 

مة يف مقرتحات املعارضة أو من الربملانيني أن يشركوا احلكو 
ليس من أخالقنا  ،القوانني؟ طرحتو سؤال ديال املخط  التشريعي

السياسية أن يأيت بقانون تنظيمي أو قانون عادي ينظم عمل 
املفروض اليوم  ،املعارضة، كتقولو اآلن وحنن مل نأت هبذا املقرتح

نطرحو سؤال ما هي عناصر قوة املعارضة؟ هل هي احلقوق 
ا النص الدستوري؟ أم أن قوهتا يف شيء اليت جاء هبرية احلص

آخر؟ ميكن نطرحو سؤال اإلمكانيات وسائل العمل داخل 
الربملان هذا نقاش معقول لكن من الناحية الفلسفية اليوم خصنا 
نفتحو حوار شنو هي هاذ املعارضة من ناحية عالقتها بالدستور؟ 

م بأنه وإال غادي نوليو اليوم أنتم تعرفون السيد النائب احملرت 
الدميقراطية هاذ الشي اللي عطا اهلل الدميقراطية هي تنبين على 

الدميقراطية كما  ،كم سؤال النسبة ليس سؤال الكيفالسؤال 
يقال هي تعد الناس وال تزهنم وبالتايل كاين حقوق أغلبية حقوق 
معارضة وكنتصورو أن الدستور جاء لكي حيمي املعارضة من 

اليوم كنسمعوه النقاش األساسي  .تغول األغلبية وليس العكس
قانون  14خارج املعطيات عندنا اآلن يعين يف العمل التشريعي 

دازو باإلمجاع هذا تيعكس بأن احلكومة عندها  13داز اللي 
القانون د املالية اللي صوتنا  ،تفاعل إجيايب مع تعديالت الربملانيني

ة ديال عليه قبل يومني نسبة التعديالت اليت قبلتها احلكوم
كتبقا املسؤولية السياسية من حق  لكن % 12املعارضة  

احلكومة أن ترفض تعديالت األغلبية ألن عندها برنامج تصور 
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خصنا اليوم نفتحو اليوم لكن أنا أمثن أنه  لإلصالح ةعندها رؤي
نقاش ولكن ما ّتسناوش احلكومة غاجتيب لكم قانون تنظيمي 

تسائلون احلكومة شنو عمل املعارضة، مرت سنة أنتم ينظم 
عملتو فهاذ العام؟ من حقنا أن نسأل أيضا يف إطار حوار حيب 
ملاذا مل تقدم املعارضة لآلن يعين عمل تشريعي يؤطر عملها 
واحلكومة جاهزة أهنا تدخل يف نقاش من أجل مأسسة املعارضة 
 وما ننساوش احنا يف وضع انتقايل خص فيه التكيف وتوازن

أمر دستوري منصوص عليه يعين ما كانيش هلا ديا والتعاونالسل  
 .الطغيان لكن نرفض أن تتغلب املعارضة على احلكومة واألغلبية

 :السيدة رئيسة الجلسة
وننتقل، شكرا لكم وننتقل  شكرا السيد الوزير على الرد،

كما   هإىل قطاع الرتبية الوطنية بسؤال واحد وسيتوىل اإلجابة عن
متت اإلشارة إىل ذلك السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 

للسادة النواب احملرتمني  "تيسري"الربملان، سؤال حول تدبري عملية 
 .على اجملموعة النيابية لتحالف الوس 

 :   محمد عبد العالي هالليالنائب السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،
يف إطار الربنامج  :سؤالنا هو كالتايل السيد الوزير،

 "تيسري"االستعجايل وصندوق التماسك االجتماعي تعترب عملية 
وما  ؟ما هي نتائج هذه العملية اآلن ،أداة حملاربة اهلدر املدرسي

 .هو تقييمكم هلا؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

لجواب على لتفضلوا السيد الوزير  اجلواب السيد الوزير،
 .السؤال

الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 
نيابة عن السيد محمد الوفا وزير  البرلمان والمجتمع المدني

 :التربية الوطنية
 شكرا السيد النائب المحترم،

ت يف إطار تفعيل مدمن الربامج اليت اعت "تيسري"برنامج 
أبنائها التضامن اجملتمعي مع الفئات الفقرية واملستضعفة لتمكني 

 -6112وهذا برنامج بدا يف موسم  ،وبناهتا من التمدرس
وتوسع على مراحل وتبىن على اخلريطة د الفقر اليت جتعل  6114

ويف  .مؤشر التعاطي مع اجلماعات املعنية % 41يعين نسبة 
 % 2يف نسبة اهلدر إىل  % 2مرحلة أخرى توسع بعدما اعتمد 

 ،عتم القانون ديال املاليةاليوم احلكومة أنتم تاب .لكي يستوعب
اليوم احلكومة رغم الظروف الصعبة ديال الوضع العام بذلت 
جمهود يف إطار هاذ النفس ديال تعزيز التضامن اجملتمعي ونقلت 

 اللي بدا يف "تيسري"ديال عدد املستفيدين من هاذ الربنامج 
ألف  13ألف تلميذ وتلميذة و 22ب بدا  6114 - 6112
ألف تلميذ وتلميذة ينتمون إىل  324قلنا إىل اليوم انت ،أسرة
يعين أن  ،مليون درهم 261ألف أسرة مببلغ ديال  121

احلكومة اليوم عملت جمهود كبري على مستوى دعم متدرس 
هاذ اجملهود  .التلميذات والتالميذ ديال األسر الفقرية واملستضعفة

الضغ  الظروف والسياق ديال األزمة املالية و  كنعتربوه يعين يف
اللي كاين أنه يؤكد أوال إيالء احلكومة االهتمام ملوضوع التعليم 
  .وتربية النشء وتكوين النشء وكذلك للعناية بالطبقة املستضعفة

على مستوى اجلهة ديال السؤال ديالكم اللي هي 
بين حسن مت اعتماد نفس املعايري ديال  -الشراردة -الغرب

مجاعة إىل  44ة واللي بلغت الوطنية لتحديد اجلماعات املستفيد
مجاعة على املستوى الوطين أي  141من أصل  6114حدود 
إذن داخل اجلهة دائما انتقل العدد ديال  ،% 2بنسبة 

ألف يعين نسبة االرتفاع اللي  112ألف إىل  26املستفيدين من 
ألف أسرة  22ألف أسرة تقريبا إىل  41هي مهمة جدا ومن 

 ء اهلل نعول على استمرار جمهودإذن هناك جمهود لكن إن شا
شرائح املعنية هباذ الاحلكومة يف املستقبل لكي تستوعب أكرب 

 .امللف، شكرا
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 :السيدة رئيسة الجلسة
تعقيب السيد النائب عن اجملموعة  شكرا السيد الوزير،

 .النيابية لتحالف الوس 
 :   محمد عبد العالي هالليالنائب السيد 

غري أريد السيد الوزير أن أثري انتباهكم على أن صرف 
 خوالةهي تتم عرب خلق  "تيسري"املخصصة لعملية االعتمادات 

ويعترب التدبري املايل عرب  ،une régie de dépensesلألداء 
اخلواالت استثناء لقاعدة صرف املال العام والقاعدة قاعدة صرف 

الصفقات االعتمادات كما تعلمون هي سندات طلب و 
أصبح صرف  ،وفيما خيص األكادمييات السيد الوزير .العمومية

فهناك خواالت  ،االعتمادات عن طريق اخلواالت قاعدة عامة
وهناك خواالت أخرى مفتوحة على صعيد  ...األكل وغريها

وال يسعنا السيد الوزير  ،تابعة هلاة األكادميية وعلى صعيد كل نياب
إال أن ننبهكم إىل املخاطر اليت يشكلها صرف املال العام عن 
طريق اخلواالت وأحسن مثال ما وقع يف أكادميية سطات خوالة 

régie de dépenses ل هو ما وقع يف أكادميية اأحسن مث
لذلك ألتمس منكم السيد الوزير أن تعيدوا النظر يف  ،سطات

 طرق صرف االعتمادات وجتنب هذه طرق االعتمادات يف
املؤسسات اهلامة املزالق املمكنة اليت ميكن أن حيدثها العدد الكبري 

  .يف مسريي هذه اخلواالت
فإهنا تعرتضها عدة  "تسيري"وفيما خيص عملية 

نذكر من بينها صعوبة دميومة هذه العمليات حبيث  ،اختالالت
قروي غالبا ما يغادر جند أن التلميذ أو التلميذة يف العامل ال

املدرسة يف أوقات فالحية يربح فيها لنفسه ولوالديه أكثر مما 
مثال يف مواسم جين الغالل  ،"تيسري"يتقاضاه عن طريق عملية 
املساطر املعقدة اليت تصرف هبا : ثانيا؛ الفالحية كالزيتون وغريه

    وغالبا ما يرفض املكلفون باألداء ،املبالغ املعدة هلذه العملية
les trésoriers payeurs  صرف هذه االعتمادات نظرا لبعض

دين من هذه العملية مما يتسبب يف يالغموض الذي يعرتي املستف
وهبذه املناسبة أطرح عليكم السيد  .خري صرف هذه العملياتأت

درهم يف الشهر كفيل  111هل إعطاء : الوزير السؤال التايل
هناك حلول بديلة كتعميم  لوحده مبحاربة اهلدر املدرسي؟ أليس

الداخليات واملطاعم املدرسية على كل التلميذات والتالميذ 
  وخصوصا يف العامل القروي؟

 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد الوزير هل من  انتهى الوقت، شكرا السيد النائب،

 ؟رد على التعقيب
الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 

نيابة عن السيد محمد الوفا وزير  والمجتمع المدنيالبرلمان 
 :التربية الوطنية

ال هو السيد النائب احملرتم السؤال اللي خصنا نطرحو 
وجييب  111درهم شنو األثر؟ أما  111واش إيال ما عطيناش 

لكنكم تطرحون سؤال متعلق  .حسن هذا هو املطلوبأاهلل ما 
وهذا موضوع خصنا نتعاونو  "تيسري"باحلكامة ديال تدبري عملية 

فيه حكومة وبرملانيني ومنتخبني وجمتمع مدين لكي نتعقب مظاهر 
أما من حيث االستهداف  ،العملية هلا تكون يفن اخللل اللي ميك

فاجملهود احلكومي يرمي إىل إنقاذ شرحية واسعة من اهلدر ومن 
الضياع اللي كيعطينا جحافل من األمية وما يعقبها من مشاكل 

 .ن احلكامة خصنا نتعاونو فيها شكرالك
 :السيدة رئيسة الجلسة

واآلن ننتقل إىل السؤال األخري  شكرا لكم السيد الوزير،
يف قطاع الرتبية الوطنية وهو سؤال آين حول منح التعليم 
اإلعدادي والثانوي بالعامل القروي للسيدات والسادة النواب 

ة، فليتفضل السيد والتعادلياحملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة 
 .النائب احملرتم
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 :حسان التابيالنائب السيد 
 شكرا السيدة الرئيسة،

فعال كنتمناو أن يكون حاضر السيد الوزير املعين 
طرقنا معه للموضوع فهاذ الشي ديال املنح  déjaبالقطاع ألن 

السيد الوزير تقوم  .يف نفس املوضوعوهاذ السؤال فعال كتكملة 
الدولة مبجهودات مهمة من أجل تعميم التعليم يف خالل عدة 
تدابري مبا فيها متكني التالميذ من منح تساعدهم على متابعة 

إال أهنا تبقى جد ضعيفة وال تشمل   ،دراستهم يف أحسن الظروف
كافة التالميذ األمر الذي يقتضي تعميمها لتشمل مجيع التالميذ 

روي كما هو الشأن بالنسبة إلقليم طاطا الذي مل بالعامل الق
وما يرتتب عن ذلك  ،يستفد تالميذه من املنحة بالشكل املطلوب

من انعكاسات سلبية تتمثل أساسا يف عجز هؤالء التالميذ عن   
متابعة دراستهم نظرا لبعد املسافة ووضعيتهم االجتماعية الصعبة 

السيد الوزير عن التدابري  املدرسي، لذا نسائل دروتزايد ظاهرة اهل
    املتخذة لتعميم املنحة على التالميذ بالعامل القروي عامة حىت 

 . السيد الوزير شكرا ؟ال يضطروا لالنقطاع عن الدراسة
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 

نيابة عن السيد محمد الوفا وزير  مان والمجتمع المدنيالبرل
 :التربية الوطنية

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 شكرا السيد النائب المحترم، 

هاد السؤال طبعا تيتكامل مع السؤال الذي قبله يف إبراز 
اجملهود اللي كتبذله احلكومات املتعاقبة ألن قضية التعليم هي 

عمق الكرامة ديال الناس واإلصالح قضية اسرتاتيجية وطنية يف 
طور تيكفلهذا كاين تراكم اللي تعمل واللي اليوم   ،ديال البالد

الحظوا معايا السيد النائب احملرتم  .بواحد السرعة اللي هي مفيدة

انتقال األرقام مع دائما نطرح سؤال احلكامة هذا موضوع آخر 
عدد املمنوحني  6114-6112 :لكن الحظوا اجملهود

تلميذ  461ألف و  32منوحات على الصعيد الوطين وامل
نسبة الزيادة   421ألف و 113اليوم احنا يف  ،وتلميذة
عدد املستفيدين واملستفيدات من املطاعم املدرسية  ،26.2%

املوسم دائما املرجعي اللي يف ألف  412نصف منحة انتقلنا من 
أي بنسبة ديال  222ألف و 421إىل مليون و 4-2هو 

الوزارة أيضا اشتغلت على مستوى  .ديال الزيادة % 12.2
درهم  1621درهم إىل  311املنحة نفسها، املنحة انتقلت من 

عدد  ،% 21لكل تلميذ كل ثالثة أشهر أي بنسبة زيادة ديال 
يوم بعد ما كانت  641األيام ديال اإلطعام املدرسي انتقلت إىل 

احلكومة  أنة بهذا جمهود ال ميكن اجملادل ،يوم 121وقبل  611
دماج الدعم املايل وعلى إليدها حبزم على عملية التيسري  ةضعاو 

  .إطعام الستكمال اجملهود ديال االحتضان ديال التالميذ ديالنا
د املمنوحني يف هذه السنة دع ،على مستوى إقليم طاطا

املخصصة للجهة أي أن  1441منحة كاملة من أصل  411
من اجلهة،  % 22، % 23.22تاخذ من نسبة اجلهة كطاطا  

منحة كاملة ونصف  2112على مستوى األكادميية كلها عندنا 
خاصة بإقليم ديال طاطا أي بنسبة  4421منحة منها 

إذن مرة أخرى األرقام ال ميكن هنا إال أن تؤكد أن  ،23.24%
طلع مبجهود اجتاه الشرحية برمتها واجتاه إقليم بشكل ضاحلكومة ت
 ،اإلشكاالت مرتبطة مرة أخرى بالتدبري كانت  إيالطبعا  ،خاص

بوصول الدعم إىل ما يستحقه هذا موضوع تيبقى  ،باالستفادة
 . نتعاونوا عليه شكراخصنا دائما جمهود 

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب عن الفريق 

  .االستقاليل
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 : حسان التابي النائب السيد
على اإلجابة، فعال السيد  احملرتم الوزيرشكرا السيد 

  كالوزير اإلحصائيات الناس ديال الرتبية الوطنية عطاو 
ش كما عطاو  ااإلحصائيات ديال املمنوحني ولكن نساو 

اإلحصائيات ديال التالميذ اللي انقاطعوا عن الدراسة هذا هو 
اإلشكال اللي عندنا احنا ماشي املمنوحني، فعال مع املمنوحني  

ن املنح ولكن الناس اللي منقاطعني عن الدراسة، احنا عندنا كاي
تلميذ عن  121انقطعت  6116يف اإلقليم ديال طاطا يف 

ما املمنوحني أاملدرسة بسبب املنح هادشي اللي بغينا نعرفوا، 
وداكشي كلشي عرفناه السيد الوزير عطيونا اإلحصائيات ديال 

تعرف أن ك ،املنح الناس اللي انقطعوا عن الدراسة بسبب هاد
مجاعة يف اإلقليم ديال طاطا كل  61اجلماعات احنا عندنا 

 11-41كلمرت   12مجاعة فيها إعدادية فالتالميذ تيجيوا من 
هادوا خصهم تكون عندهم منحة هلذا وقت ما كنمشيوا 

 6ديال األكادميية ناقص ب   budgetلألكادميية كيقولوا عندنا 
خصهم السيد  ؟غادي جييبوا املنح، منني داملليار يف هاد العام
يك الناس اللي غادروا الدراسة بسبب ل كوليالوزير، خصهم 

 . املنح هاد الشي اللي بغينا نعرفوا السيد الوزير وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد 
  .على التعقيب

وزير المكلف بالعالقات مع الحبيب الشوباني الالسيد 
نيابة عن السيد محمد الوفا وزير  البرلمان والمجتمع المدني

 :التربية الوطنية
شكرا السيد النائب احملرتم، يعين من الصعب اجلزم بأن 

ال  ،السبب الوحيد لالنقطاع عن الدراسة هو غياب هاد املنحة
راه جيي يقول اإلنسان من الصعب هذا موضوع علمي كبري باش 

كاينة عدة اعتبارات مرتبطة بضعف التمدرس   ،املنحة بوحدها

هاد الشي معروف لكن أنا متافق معك متافق احنا ورثنا وضعا، 
طموح ديالنا ال ،ر جمهود كبرياويف هاد السياق االستثنائي د

اجلميع هو أننا نوصلوا هلاد احلالة ديال التعميم ألقاليم اللي يف 
 ستقبلنعمل عليه يف املطلب مشروع سأوضاع صعبة ونائية هذا م

 . وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

وننتقل  ،شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم معنا
الشؤون اخلارجية والتعاون بسؤال يتعلق على احلفاظ  إىل قطاع

على حقوق املغاربة وإرثهم يف أرض القدس الشريف للسيدات 
  .عدالة والتنميةوالسادة النواب احملرتمني عن فريق ال

 : محمد السليماني النائب السيد
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

حنن  نانسائلكم السيد الوزير عن مصري وواقع أوقاف
 . املغاربة يف القدس الشريف وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

 :الشؤون الخارجية والتعاون وزيرسعد الدين العثماني السيد 
على إتاحة الفرصة للحديث يف هاد املوضوع شكرا 

احليوي، اجلميع يعرف بأن للمغاربة يف القدس الشريف أوقاف 
ألن املغاربة كانوا داميا كيهتموا باملرور عرب القدس الشريف يف 
ذهاهبم إىل احلج، وبالتايل بقيت هذه األوقاف عرب التاريخ منارة 

قام به االحتالل لكن مع األسف الشديد حنن نعرف ما  ،معروفة
من خالل االعتداء على  ،حارة املغاربة اإلسرائيلي من خالل هدم

األوقاف املغربية واألوقاف اإلسالمية عموما يف القدس الشريف 
هاد األوقاف  .والتهديدات على باب املغاربة ال يزال مستمرا

تابعة لألوقاف األردنية اليت كانت  تكان  1421املغربية إىل غاية 
واستجابة ألفراد بعض  ،ليها اململكة األردنية اهلامشيةتشرف ع

أبناء اجلالية املغربية بالقدس مت فصلها عنها لكن وإن كانت 
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مستقلة ماليا وإداريا إال أهنا دائما األوقاف األردنية هي املشرفة 
العامة وقد عينت هلا من بني أفراد اجلالية املغربية هناك متوليا 

  بعض األحيانألحيان نقيب ويف مى يف بعض اسللوقف كيت
لكن كما تعرفون أنه بعد االحتالل  ...كيتسمى خمتار إخل
للقدس الشرقية وإعالهنا بشكل أحادي  23اإلسرائيلي لسنة 

ن السلطات الصهيونية بشكل أحادي وخمالف لكل عالإ
املقتضيات الشرعية الدولية التوحيد أن القدس عاصمة موحدة 

شرعت سلطات االحتالل يف فرض  ،وأبدية للكيان الصهيوين
هبدم  ،صادرة األوقافمبقوانينها وإجراءاهتا التنفيذية عمال 

جبرد املقدسيني من هويتهم ومبا فيهم كثري من  ،األوقاف
وبالتايل وحيث أنه ال يوجد يف ظل الظروف  .املقدسيني املغاربة

ن سلطات أوحيث  ،الراهنة نظام متكامل لألوقاف يف القدس
ل ال تعرتف بأي صالحيات ألي جهة إال صالحيات االحتال

فإنه السبيل للدفاع عن القدس  ،حمدودة جدا لألوقاف األردنية
وعن األوقاف املغربية هناك هو الدفاع يف اإلطار اجلماعي من 

من  ،من خالل املنظمات اجلهوية، خالل املنظمات اإلقليمية
حتالل الصهيوين خالل املنظمات الدولية اليت ال تعرتف كلها باال

ومن  .للقدس وما يرتتب عنه من وضع قانوين للمدينة املقدسة
ة سياسيا عن طريق اإلدان ،أوال :هنا كانت االسرتاتيجية مزدوجة
عن  طريق العمل داخل  ،ثانيا ؛املستمرة ملا تقوم به إلسرائيل

املنظمات واالجتماعات الدولية وحتسيس اجملتمع الدويل والعمل 
يف املنظمات اإلسالمية والعربية للتحسيس اجلماعي حملاولة الدفاع 

أن هذا كله ما دام هو مل يعمل على بعن القدس وأنتم تعرفون 
إزالة االحتالل وال التنقيص من االحتالل فهو مداه حمدود جدا 

آخر وهو امليدان العملي والعمراين اللي  يدانلكن هناك م ،الياح
تقوم به عمليا يف األرض بيت مال القدس من خالل إحياء 
أوقاف املغاربة يف القدس من خالل تشجيع وتشغيل بيت مال 

 .شكرا جزيال. القدس

 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا لكم، تعقيب ألحد 

  .النواب عن فريق العدالة والتنمية
 : المقرئ اإلدريسي أبو زيد النائب السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الوزير، لكنين أقول بلسان املغاربة مجيعا إن

يكفي وثانيا أنه يندرج يف إطار  مفارقة عجيبة يف ال هذا أوال 
وأوقافنا  تنا االوقت الذي ندافع بطريقة حمتشمة على مقدس

ه السادة النواب بعض الوثائق اليت ذوه ،كمغاربة وكمسلمني
أمالك املغاربة يف فلسطني  ،صدرت عن أوقاف املغاربة بالقدس

 الوجود املغريب يف القدس الشريف وهو ،أوقاف املغاربة يف القدس
يف الوقت الذي ندافع هبده الطريقة احملتشمة . غيض من فيض

الصهاينة يقلبون  اهلزيلة املرودية باملقابل واملرتبكة ضعيفة التنسيق
بالتعويض  همعلى العامل اإلسالمي العامل كله يطالب ونهامجياآلية 

باالسرتداد وهناك عملية اسرتداد حممومة ألراضي بزعم  همطالبي
غادروا إىل فلسطني ألن الذي غادر إىل  نأهنا حق اليهود الذي

فلسطني باسرتداد ما صاب ن على اغتأو بالد فلسطني كيف يكاف
معاملة تفضيلية هلم وقد اسرتدوا  هناكهلم ويف املغرب  هزعموا أن
وقطع  أراضي وما زعموا أنه أضرحةمن ما ليس هلم و هلم ما 

فنحن نطالب على األقل مبا  ...وقبور وغريها ةأرضية فالحي
احتلوه هناك بأن رد ما على  همنكافئهو أن نستطيع أن نفعل و 

عاملة غري عادية كأهنم رؤساء دول عندما يستقبلون مبو هلم زيادة 
بتوصيات أحيانا من  سؤولنيمن امليف مطاراتنا وعندما يعاملون 

 ،ا نطالب السيد الوزير أن األمر يبدأ هناذوهل ،جهات معروفة
 ،مكافحة التطبيع ،حماربة التطبيع ،فلسطني تبدأ هنا صرةن

يراد منها النفسية اليت  اهلزمية ،مواجهة التسلل الثقايف واإلعالمي
مكافحة كل أشكال التعامل أن نضرب هبا يف عقل دارنا، 

العدو حلد اآلن لألسف عنده  ،عدومع ال االقتصاديالتجاري و 
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احلكومية وما ينشره  ةاإللكرتوني همصداقية فيما ينشره على مواقع
املغرب  ومجتاري مع املغرب ال يقمن تبادل يف منشوراته الوزارية 

يف  ايدتكذب وأن تز أن  وئهابإنكاره ومل نتعوده الصهيونية على س
 عمليةنطالب بوقف  ،نطالب بوقف التطبيع .ه األمورذمثل ه

دين من فلسطني بزعمهم أن املغاربة ئالكرم الزائد مع اليهود العا
 ،اك يتكلم عن التنسيق مع املنظمات الدوليةذيسرتدون وأن

 مع األوقاف نينيلفلسطيامع إخواننا  ،منظمات عربية إسالمية
ه ياألردنية من أجل اسرتداد مع وقعه حممد اخلامس رمحه اهلل بيد

واستجاب   1422املغربني سنة الوقف عندما استقبل ناظري 
ألوقاف املغربية صاية الدولة املغربية لأن ترجع و ب ماكرميا لطلبه

ين ذهسم إووقع ظهري شريف مبوجبه مت إعادة اإلشراف وكان 
 يكي والثاين كان ايمه السوسيفككان إيمه الناظرين املتويل األول  

 مبأيمائه ونصالح الدين األيويب حيتفظ منذ زمنزال املغاربة ام
 .ناك وشكرامعروفون هو  موألقاهب هموأيماء قبائل

  :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا لكم ونشكر السيد الوزير على مسامهته معنا يف 

سؤال حول دعم بننتقل إىل قطاع الصناعة التقليدية  .ه اجللسةذه
تعاونيات احلرفية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق ال

 .السؤال يضعاالعدالة والتنمية فليتفضل أحد و 
 :عبد الرحمان رابحالسيد النائب 

 ،شكرا السيدة الرئيسة
نسائلكم عن مستوى املساعدة اليت  ،السيد الوزير
تعاونيات احلرفية من أجل تسويق لا لهنستقدموهنا أو تقدمو 

 .وشكرا مجاهتو منت
   :السيدة رئيسة الجلسة
  .جواب السيد الوزير

 :السيد عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،السيدة الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،نو والسيدات النواب المحترمسادة ال
يف البداية أريد أن أشكر فريق العدالة والتنمية على وضع 

يف البداية أريد أن أوضح أن الفئات اليت . السؤال املهم ذاه
 ،تتعامل معها وزارة الصناعة التقليدية تنقسم إىل ثالثة أقسام

 بانتمائهم للعامل القروي واحلضري ادىبطبيعة احلال الصناع الفر 
بطبيعة احلال الفئة و والتعاونيات واملقاوالت الصغرية واملتوسطة 

  .الكبرية اليت نسميها الفاعلني املرجعيني
هي كتجي ي لالفيما خيص تعامل الوزارة مع التعاونيات 

أوال وضع واحد العدد ديال املسائل  :يف صميم االهتمام دياهلا
واحد العدد ديال اإلجراءات لتقوية احلضور دياهلا ألن أوال 

وبالتايل يعين  مالتعاونيات كتعترب كفضاء جلمع املتعاونني لتأطريه
جبميع املساعدات سواء املادية اليت هتم يف الغالب  ممساعدهت

الدعم التقين إضافة إىل  ،شراء بعض اآلليات إىل غريه من الدعم
عترب واحدة من الدعامات توباخلصوص إىل التكوين اللي كي

االمتيازات وواحد العدد ديال فهناك واحد العدد ديال  ،األساسية
جراءات اليت كتقوم هبا وزارة الصناعة التقليدية لدعم هاد اإل

 .التعاونيات وشكرا
 :الجلسة السيدة رئيسة

ألحد النواب عن فريق التعقيب . شكرا لكم السيد الوزير
 .العدالة والتنمية
 :حسن لغشيمالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
شكرا السيد الوزير على اجملهودات اللي تقومون هبا من 

فنحن نعلم السيد الوزير، . أجل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية
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منوذج للمقاولة التضامنية ومقاولة القرب، أن قطاع التعاونيات هو 
إن شرط اإلقالع بالقطاع . لذا جاء هذا السؤال السيد الوزير
من الساكنة النشيطة يف  %11االقتصادي هو أن تشارك نسبة 

هذا القطاع وال تبلغ هذه النسبة عندنا يف قطاع الصناعة التقليدية 
إن نسبة  ،لوزيركذلك السيد ا. %4بالنسبة للقطاع التعاوين إال 

من التصاريح اليت تودع لتأسيس مقاوالت أو تعاونيات  % 21
وإن دل هذا على . ال تستكمل هذه التصاريح  %21هي نسبة 

شيء إمنا يدل على املسطرة املعقدة اليت تطالبنا مبراجعة أو تعديل 
 . 61.21القانون 

      إن قطاع التعاونيات أو غياب قرى  السيد الوزير،
عل هذه التعاونيات حتت رمحة جترات القطاع التعاوين أو مق

اجملالس أو املقاطعات اليت تكون حتت نفوذها، وبالتايل فهي 
. تأخذ لونا حربائيا حبيث أهنا تتلون حسب اجملالس أو املقاطعات
السيد الوزير، مما جيعلها حتيد عن أهدافها النبيلة وبالتايل ختلق لنا 

متساحا جيرها إىل برك املنازعات  عوض قطاع تعاوين منتج إما
وبالتايل يفرتس ميزانياهتا أو عفريتا ال يظهر وبالتايل يستعملها شر 

متنع  وأفمرة متنع أنشطتها ومرة تبخس منتوجاهتا  .ما استعمال
من التواصل كما جرى يف أوائل شهر أكتوبر لتعاونية من أجل 

 . إحياء منتوجات الصنع اجللدية جبماعة تسلطان
كم ألكادميية فنون ء إننا إذ نثمن إنشا ،سيد الوزيرال

فإننا نطلب منكم دعما هلذه  ،الصناعة التقليدية بالدار البيضاء
التعاونيات وباخلصوص إعطاء منظرين وخرباء بالنسبة لقطاع 
الصناعة التقليدية من أجل التسويق واإلنتاج وكذلك السيد الوزير 
القيام بتسهيالت ضريبية للمقاوالت اليت تشتغل يف منتوجات 

 ،كذلك السيد الوزير. الصناعة التقليدية وذلك لعصرنة اإلنتاج
طالب أن يفرض على التعاونيات يف الصناعة التقليدية أن يتم ن

 .شكرا. بكات األنرتنيت من أجل املنافسةالتسويق عرب ش
 

 :الجلسة السيدة رئيسة
 . الرد على  التعقيب السيد الوزير. شكرا

 :الصناعة التقليدية وزيرعبد الصمد قيوح السيد 
. ونياتاهتمامكم مبوضوع التعاعلى شكرا للسيد النائب 

تعاونية  1411أنه توجد باملغرب ما يفوق من إىل أريد أن أشري 
تعاونية نسائية  211فيها أكثر من  ،ديال الصناعة التقليدية

 نطمح أن هذا الرقم يصل على األقل. للصناعة التقليدية
اإلجراءات اللي كتقوم هبا الوزارة ملواكبة . 6114 يف 6111ل

هاد التعاونيات كما سبق أن قلت لكم السيد النائب حنن نشجع 
الفضاء اللي كتجمع احلرفيني باش هي  التعاونيات ألنه نعترب بأن

 . يكون حماور
إضافة إىل الدعم التقين هناك واحد العدد ديال أنواع 

يوم اخلميس املاضي  ،للتعاونياتالدعم اللي هو تفضيلي بالنسبة 
أشرفت شخصيا على االنطالقة ديال الشارة الوطنية وما يسمى 

ديال الصناعة التقليدية اللي غادي  le Label nationalب 
يثمن منتوجات الصناعة التقليدية اللي غادي تكون حمرتمة 

وأول  ،لشروط السالمة واجلودة اللي كيتطلبها السوق اخلارجي
يوم اجلمعة مت . لي غادي يكون فيها هو التعاونياتمستفيد ال

االنطالقة ديال أول معرض وطين ديال صناعة اخلشب على 
كذلك كانت أكرب نسبة املشاركة كانت   ،املستوى الوطين مبكناس

التعاونيات هي حم  اهتمام الوزارة بطبيعة احلال . للتعاونيات
ديال اإلنتاج  بدعم مادي وتقين ملواكبة تشجيع القدرات دياهلم

 .وحتسينها وشكرا
 :الجلسة السيدة رئيسة

السيد الوزير انتهى الوقت ونشكركم على مسامهتكم يف 
ننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن تفضلوا السيد  .هذه اجللسة

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

 شكرا السيدة الرئيسة،
الوقت  طارئ حال دون حضور السيد الوزير يفهناك 
ألتمس إذا تيسر أن  ،دقائق 3إىل دقائق  2 يالعندو تأخر د

شاء اهلل  بعد نستأنف إنومن ترفع اجللسة ألداء الصالة 
 .شكرا لكم. اجللستني معا

 :الجلسة السيدة رئيسة
لسة يف انتظار حضور السيد وزير الطاقة واملعادن نرفع اجل

 .دقائق ألداء صالة العصر شكرا 11ملدة 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 ون،ت والسادة النواب المحترمالسيدا
ه اجللسة بقطاع الطاقة واملعادن ذهإذن نستأنف أشغال 

واملاء والبيئة بسؤال يتعلق حول األضرار الصحية والبيئية لبعض 
املعامل للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة 

تفضلي السيدة  .تتفضل السيدة النائبة احملرتمةواملعاصرة بل 
 .النائبة

 :النائبة السيدة مباركة توتو
 ،رئيسةشكرا السيدة ال
 ،السادة الوزراء

 ون،ت والسادة النواب المحترمالسيدا
نتجة للطاقة يف الرفع من املمنها تساهم املعامل خاصة 

البيئة  لىيف املقابل تنتج عنها أضرار خطرية ع ،اقتصاد البالد
عن مدى  ،نسائلكم السيد الوزير .وبالتايل على صحة املواطنني

توفر وزارتكم على دراسة عملية حقيقية لقياس مدى نقاوة 
 .السلبية على الساكنة هونظافة اهلواء من الشوائب ومن انعكاسات

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .اجلواب للسيد الوزير، شكرا للسيدة النائبة

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 ،الرئيسةسيدة شكرا لل

 ،السيدة النائبة المحترمة
كما تعلمون يف قطاع البيئة املغرب أوال عمل احلكومة 

د اإلطار أوال كاين القانون اعلى تقوية الرتسانة القانونية ويف ه
ثانيا القانون ؛ فيه بعض البنود يعين تتهم التلوثاللي املتعلق باملاء 

صدر املرسوم املتعلق باملعايري العامة  6111املتعلق باهلواء ويف 
لمقذوفات الغازية للوحدات الصناعية وكذلك هناك بعض ل

وتكرير  طاملعايري املخصصة لبعض الوحدات الصناعية كالفوسفا
وكذلك أهم   ...وإىل آخرهية واأليمنت ار البرتول واحملطات احلر 

سانة القانونية هو قانون دراسة التأثري على البيئة د الرت اشيء يف ه
مجيع الوحدات الصناعية و ت آن هو إجباري جلميع املنشآلاللي ا

خصها ختضع لدراسات الـتأثري على البيئة يهمة تاملنجزات املو 
  .ا على اجلانب القانوينذه ،واملوافقة البيئية

فكاين هناك دراسة حول  ،أما عن اجلانب املراقبة والتتبع
ثات  اثات الغازية وانبعابعناال وأخلرائطي لتلوث اهلواء ااملسح 

ي لالحمطة  66الغازات يف مجيع جهات اململكة واآلن عندنا 
 ذالختاو املواد امللوثة يف اهلواء أو نسبة تشغل لتتبع يعين تلوث ت

اآلن التلوث ولكن حلد أخطار  هذا لحد من لاإلجراءات الالزمة 
جعلتنا نعلموا ي لالحظنا شي حاالت خطر عمرنا الا م

  .إستعجاليةإجراءات  ذخاالسلطات احمللية باش ت
يعين كاين هناك كما تعلمون  ،التحفيزي بما على اجلانأ

د الصندوق العمل ديالو اصندوق مكافحة التلوث الصناعي وه
ة ائلهو تيساهم يف متويل وحدات ملعاجلة املقذوفات الس

د اقذوفات الغازية ولكن خاصة املقذوفات السائلة وهوامل
وهو التعاون األملاين  KFWبالتعاون مع  ه انشأنا كناالصندوق  

من كلفة  %11وكذلك هاد الصندوق كان كيساهم بكلفة 
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التلوث واستفاد من هاد هاد االستثمار هلاد الوحدات ملكافحة 
 .صناعياوحدة حلد اآلن  111الصندوق 

 :الجلسة السيدة رئيسة
 .التعقيب للسيدة النائبة. شكرا لكم السيد الوزير

 :مباركة توتوالنائبة السيدة 
 شكرا السيد الوزير،

إال أنه جيب أن  ،حنن مع اجملهودات اليت تقومون هبا
تستفيد املنطقة من االستثمار الذي يقوم به املكتب فمثال احملطة 
احلرارية جبرادة تنتج الطاقة من مادة الفحم احلجري اليت يتم 

ادها من اخلارج ينتج عن هذا أدخنة تلوث يماء اجلماعة ري است
كوك تدة حتتوي على نسبة كبرية من البياحلضرية حبيث أن هذه املا

وج مبادة الكربيت وهذا يؤدي إىل أضرار كبرية متس الساكنة املمز 
اللي هي اإلصابة باألمراض اجللدية والسرطانية والوفيات بالسكتة 
القلبية مما جعل الساكنة واجلمعيات املهتمة بالبيئة تدق ناقوس 

أضف إىل ذلك الضرر الذي . اخلطر عن هذا الوضع الكارثي
باإلقليم وانقراضها تدرجييا وكذلك  احمليطة وة الغابويةيلحق بالثر 

الضرر الذي ميس البنية التحتية كالطرق بفعل العدد الكبري من 
السنة السيد  طن يف 211.111. الشاحنات اليت تنقل املواد

شاحنة جتوب الطرق مما ينعكس سلبا على  13.111الوزير أي 
 . وضعية الطرق كذلك ويؤدي إىل ارتفاع حوادث السري

ها احملطة األمر السيد الوزير أن الضريبة تؤدي والغريب يف
لبيضاء حيث يوجد املقر وال تستفيد منها ا احلرارية ملدينة الدار

وحىت  ،مدينة جرادة وإقليمها ولو بدرهم واحد من هذه املنشأة
هذه املنطقة ال يستفيدون من فرص الشغل اليت  ؤها يعين أبناءبناأ

 :يكمحتدثها هذه املنشأة لذلك نقرتح عل
إنشاء مراكز صحية من طرف املكتب الوطين ، أوال

للكهرباء يستفيد منها السكان نتيجة األمراض اليت تتسبب فيها 
 ؛احملطة

من مدخوهلا الذي  %1ختصيص نسبة ولو ، ثانيا
مليار  41ش ما ساهال السيد الوزير،  مليار شهريا 41يقارب 
 ؛شهريا

للساكنة ألن الضرر ختفيض مهم يف سعر الكهرباء ، ثالثا
 ،سوداء بفعل هذه احملطة السطوححلق اجلميع فكل األزقة و 

 ؛وعملية التنظيف مكلفة للساكنة
آمل أخذ هذه املقرتحات بعني االعتبار والسالم  وأخيرا

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :الجلسة السيدة رئيسة

الرد على التعقيب السيد . شكرا لكم السيدة النائبة
 .بعض الثواين الوزير يف

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
اللي ميكن يل نقول لك هو أن هذه املنطقة ديال  ،شكرا
 كاينالتقاليد دياهلا وهي منطقة منجمية وكذلك   جرادة يعين يف

منذ سنوات واآلن عندنا مشروع إلنشاء حمطة هذه رارية احلطة احمل
شاء اهلل، حمطة حرارية للفحم احلجري كذلك، حمطة  جديدة إن

غتكون من الشكل اللي و جديدة غتكون حسب املعايري العصرية 
واش ميكن يكون  االفحم النظيف وغادي نشوفو  عليهيعيطو ت

 .إعادة تأهيل احملطة احلالية يف نفس املناسبة وشكرا
 :الجلسة ئيسةر السيدة 

السؤال املوايل حول  وننتقل إىل ،شكرا لكم السيد الوزير
املشاكل املرتبطة باستخالص فاتورة الكهرباء بالعامل القروي 

فليتفضل  .للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي
 .أحد واضعي السؤال

 :محمد سيموالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،
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  ،اإلخوة واألخوات
 الحضور الكريم،

هي اإلجراءات اليت  نسائلكم اليوم ما، السيد الوزير
القصر  يف كثريباختذمتوها يف هذا الصدد، املواطنون حيتجون 

 يفالبادية على ارتفاع أو بعض االختالالت  الكبري حىت يف
 .الفواتري ديال الكهرباء وشكرا

 :الجلسة السيدة رئيسة
 . اجلواب السيد الوزير

 :فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئةالسيد 
هاد القضية ديال نظام الفاتورة ديال الكهرباء سبقنا 

أوال قراءة العداد . اعاود نذكروها إىل يمحتيو نتكلمنا عليها و 
قراءة العداد  الشروب،  بالنسبة للمكتب الوطين للكهرباء واملاء

تايدوز يعين املوظف املكلف هباد القراءة  ،تكون مرة كل شهرينك
ولكن الفاتورة الشهرية الشهر األول تتحسب كتسبيق وهذا 

فاتورة الشهر األول على يعين معدل  ترتكزتيكون على حسب 
أما بالنسبة لفاتورة ديال الشهر  .االستهالك يف األشهر الفارطة

الثاين فهي يعين بعد قراءة العداد ويعترب ويعاد حساب 
حسب نظام األشطر وكمعدل  ناالستهالكات املتعلقة بالشهري
األشطر  واتحسبييوم وتيعاود  21يومي يعين تتقسم الفاتورة على 
وهلذا الفاتورة  ،من بعد التسبيق ىوالفاتورة الثانية تتكون اللي بق

لصها خي واللي تيخلصها املواطن هي الفاتورة بدقة اللي تيخص
ما كاينش هناك يعين سلبية على  على حسب نظام األشطر يعين

ة هي نفس النتيجة جبل النتي ينالعداد على كل شهر  هاد قراءة
  ؛قراءة شهرية هذا أوالالاللي تيخلص واخا تكون 

هو أنه على الصعيد الوطين   وااللي خصكم تعرف ،ثانيا
اللي يناهز  6116كاين ارتفاع ديال استهالك الطاقة فهاد 

     االقتصاد املغريب االرتفاع ديالو  ويف نفس الوقت يعين% 11
أنه كاين ارتفاع يف االستهالك بهذا تيعين % 4.2حىت  4ما بني 

املواطنني   واالفردي ديال الكهرباء وهذا راجع للراحة اللي تنعرف
يعين أجهزة اللي تتستهلك الكهرباء   واكلهم اآلن بداو تيستهلك

الت ارتفاع كثرية وهذا اللي تيعطي تيمكن إعطي بعض احلا
 .للفاتورة

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

 :السيد محمد سيموالنائب 
من خالل اللجنة اللي كلست مع اإلخوان  ،السيد الوزير
الكبري والعرائش مدينة القصر يف الشارع يف  وااللي كانو كيحتج

مالين  6 هلا ابو كاين مرأة أرملة جا  ،اعطات حوايج أخرى
 ايعين قالو مربر تراكمات ولكن حنا ما غاميكلناش منشيو  611و

 وابغينا الناس نكلس ،األخطاء ديال اإلدارة السيد الوزير وانصلح
كاين بعض   .و من الشارعدحنيو املشاكل  ذهمعاهم ونتفاداو ه
راه ملقر االوكالة  وهاد الظرف ومشاو رهن واالناس اللي استغل
ش مع املواطن وعملنا واحد احلملة و مهاألنه ما تف ؟مشدود عالش
اش لن معاه ما ميكن وفهم هاد املشكل ونتعاونيحتسيسية باش 

 111ختلص مالين ختلص مليون و  6 ختجيبرملة أواش مرأة 
  .ألف فرانك ما عندهاش

خبصوص لقصر الكبري راه دينة امث السيد الوزير بالنسبة مل
جلة اعاملواحد احملطة ديال لنا  والسائل بغيناكم باش توضعالتطهري 

ن املاء ملوث وكيسقيو به بعض األشياء أل .بالقصر الكبري دينةمب
رمبا الوزارة  ؟من يتحمل هاد املسؤولية ،اللي كيستهلكها املواطن
  ألن راه اختل  علي األمر ألن القضية  ،ديالكم السيد الوزير
 ا دام أنت وزيرالة وكاين املكتب الوطين مالسيد الوزير كاين الوك

  .نتكلم معاك عليهم جبوجغالطاقة واملعادن 
من موالي ين مواطن اك  ،يف العامل القروي السيد الوزير

باش  من جبل حبيبكلم   41بن مشيش كيقطع  عبد السالم
درهم  111ألف فرانك كيخلص عليها  16لص الفاتورة ب خي
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القرب والسيد الوزير األول قال بغينا سياسة  ،ديال الطاكسي
 رتكياحلكامة اجليدة هنا خاصنا نطبقوها يف أرض الواقع اهلل 

على النق  ديال االستخالص كاين  ومنني كنتكلم .خريك
لكم  باش يوفروموظفني عن اجلماعات احمللية وعندهم استداد 

تاج الفلوس حىت حيكون فيه الثقة وما ختليوش يواحد اإلطار 
نة وتعاون معاكم الثقة تكون متبادلة يف اشوية يف السيم ،بزاف

ديال  الفاعة ما عندناش املواطنني حنايا أإطار موظف اجلم
القصر  16.11.41... وال احلبيب ل مشى عند جب نيواطنامل

حيىي القصر  بينمن  ،القصر الكبري 16.11.41... ، منالكبري
راه راه البعد منني كنتكلم على هاد النق   ،الكبري السيد الوزير

ارة داإل وبغينا نقرب ،اإلنسان وصدقيشي ما ميكنش ال هاد
وه معانا يف ذشي خصكم تاخال  خريك وهادرتكيللمواطن اهلل 
ل جمهود ولكن ذاإلخوان ديال املكتب الوطين تيب .أقرب وقت
اإلمكانيات  ضدهم؟ شكون ،ضعيفة السيد الوزير اتاإلمكاني

والعمود عمدة اللي كطيح ديال ديك األ شياءاه كاين دابا األر 
بغينا السيد الوزير اهلل  ،حىت طيح الصفقة املقاول ما ميكنشطاح 

معانا يف هاد القضية هادي مث القضية ديال  ختوضوكرت خريكم ي
 2ب  16.12.11...سالو الفلوس واش ياملقاولة الناس باقيني 

ية ماليني د الناس راه كايسالوها السيد آالف مغريب واملقاولة املغرب
 ...خصكم ختلصو الناس ديالك راها يف العلم ديالكالوزير 

 :الجلسة ةالسيدة رئيس
شكرا لكم رد ، السيد النائب انتهى الوقت السيد النائب

 .على التعقيب السيد الوزير
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ملدينة القصر الكبري هي يعين الوكالة كاين  غري بالنسبة
ة هي اللي تتدبر يعين توزيع الكهرباء يف مدينة لالوكالة املستق
ديال  2بالنسبة للمكتب املكتب يف اإلقليم عندو  ،القصر الكبري
داك عندها وثانيا كما تعلمون . الفواتري صستخالالاملكاتب اللي 

ك البطاقة يده يعيطو هلا نورتيعين شراء  ذاتالنظام ديال البطاقة 
د البطاقة اهعندنا من كيمكن املواطن ميشي اآلن ديال نور يعين  

د البطاقة  ابطاقة نور يعين هبتيخدم  ليالألف عداد  411عندنا 
تحكم ي لياللمواطن ميشي هو لكتسمح باألداء املسبق تيمكن 

النظام  ذاديك البطاقة وه أعبيا تيعنيقرر ييف االستهالك ديالو وت
ن حنا قمنا يعين إن ل كثري يف مجيع مناطق املغرب واآلعندو إقبا

شاء اهلل غادي جنيبوا مليون إضايف ديال العدادات اإلضافية 
ولكن ميكن تصور كذلك يف ضواحي  ىوا أوال بالقر داوغادي نب

يعين األداء ذات د اد العداخندموا هنبداوا املدن الكربى باش 
د املشاكل كلها وغادي اغادي حيل ه يلالهو تنظن املسبق و 

  ...يكون غادي يسهل األداء
 :الجلسةالسيدة رئيسة 

السؤال املوايل لألسف مبقاش الوقت املتعلق بربامج 
الطاقات املتجددة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

  .السؤال يضعاالعدالة والتنمية فليتفضل أحد و 
 :علي فاسي فهريالسيد النائب 

 .شكرا السيدة الرئيسة
دشنت بالدنا سياسة طموحة يف قطاع  ،السيد الوزير

 ،تاالطاقات املتجددة مسامهة يف نقص عجز ميزان األداء
لذا  .احملال ذايف هللبحث العلمي حمافظة على البيئة وتشجيعا 

ا القطاع ذفاق تدخلها يف هآاحلكومة و  ةهي اسرتاجتي نسائلكم ما
 .وشكرا ؟اليت قد تعوق تنميتههي اإلكراهات  وما

 :الجلسةالسيدة رئيسة 
 .جواب السيد الوزير

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
كما تعلمون يف إطار . شكرا للسيد النائب احملرتم

فقد بلورت الوزارة اإلسرتاجتية الطاقية  ،التوجيهات امللكية السامية
د اإلسرتاجتية يعين من األسس دياهلا هي إنشاء باقة طاقية اوه
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يعين كما تعلمون  .وترتكز أساسا على الطاقات املتجددة متنوعة
اهلدف ديالنا هو إنشاء قدرة إنتاجية ديال  6161 يف أفق
من كل  واطيغام 6111اواط من الطاقات املتجددة غمي 2111
د افه .والطاقة الشمسية اء والطاقة الرحييةمكهر -يعين اهليدرو نوع

نه يرفاعراكم اء مكهر -اإلطار الربنامج ديال الطاقة ديال هيدرو
وا فيهم يف اديال املشاريع إن شاء اهلل غادي نبد 6دنا نوع

د اباش نوصلوا هل 6113غادي ميكنونا يف أفق واللي  6114
  .اواطغمي 6111اهلدف ديال 
 طاواغمي 621عندنا  اآلنلك ذالطاقة الرحيية كيف 
يف  اطاو غمي 1111يف طور اإلجناز وعندنا  361جاهزة و

 121ه طلب العروض اآلن ر اللي اربنامج املندمج للطاقة الرحيية ال
مها و إذن هد ،يف طلب العروض 221وها ديال تازة اعطين

  .ديال الطاقة الرحيية طاواغمي 6111
زات ابالنسبة للطاقة الشمسية أول مشروع هو ديال ورز 

هو  ،ت اإلنطالقة ديالواوا األسبوع املاضي كان تعطيتبعتراكم 
زات ااواط هو الشطر األول من حمطة ورز غمي 121مشروع ديال 

 6111اوات والربنامج الكامل غمي 211ي القدرة دياهلا الل
  .طاواغمي

من اإلكراهات مشكل التمويل هو أساسي ألنه يف 
االستثمار  يف يهدة يعين التكلفة ديال الطاقة دالطاقات املتج

بعد االستثمار مكاين تكلفة ألن الطاقة الرحيية  ه منألن
فيها تكلفة ولكن االستثمار مهم جدا غري على ما والشمسية 
ديال الطاقة الشمسية لالستثمار  طاواغمي 6111سبيل املثال 

ا مبلغ ذمليار درهم وه 32مليار دوالر أي  4اإلمجايل يقدر ب
يمتاز بفضل ت باإلطار يعين املغر د امهم جدا ولكن يف ه

الدعم كذلك واضحة والدعم ديال جاللة امللك و الاإلسرتاجتية 
تعطينا تاملنظمات يعين الدولية و دعم ديال احلكومة تيستفد من 
 .يعين نسبة جد منخفضة وشكرابقروض يعين قروض جد 

 :الجلسة السيدة رئيسة
ن فريق واب عالتعقيب ألحد الن، شكرا لكم السيد الوزير

 .العدالة والتنمية
 :النائب السيد أحمد صدقي

  .يمحبسم اهلل الرحمن الر 
 ،وشكرا السيدة الرئيسة

جية يرتاتإسجيد جدا السيد الوزير أن تكون عند املغرب 
يف البداية ال بد أنين نوه بالعمل ديالكم  .طاقية متكاملة وشاملة

فيما خيص  6116مقتضيات الربنامج احلكومي يف  ةيف أجرأ
عة من و ولكن البد من تسجيل جمم .جية الطاقيةيسرتاتإلا

 : املالحظات
 لبيئية املالحظة األوىل تتهم ضعف اإلشرتاطات ا

وهذا بطبيعة احلال بفعل ضعف  ،املفروضة على املشاريع الطاقية
اخلاص بدراسة التأثري البيئي  16.14تفعيل مقتضيات القانون 

ومع األسف هاد األمر تيهم خمتلف القطاعات على الصعيد 
طريية أالوطين مث هناك نقص يف املواكبة العلمية والتكنولوجية والت

 فال يعقل أن بلدا مثل املغرب عندو .للربامج واألنشطة الطاقية
مشاريع كربى يف الطاقة الشمسية وال نستطيع يف احلقيقة وهذا 

لوحة  panneau solaireمع األسف تنقولوه إنتاج ولو لوحة 
شاء اهلل أن احلكومة متشي يف هاد  إن انتمناو  ،مشسية واحدة

شي ال االجتاه ديال التصنيع والتكنولوجيا ديال التصنيع وهاد
ة وتيجعل أننا ظستغالل باهتيجعل التكلفة ديال االستثمار واال

املؤهالت اللي موجودة يف كثري من املناطق  اما نقدروش نستغلو 
نذكر هنا يف جمال الطاقة الشمسية األقاليم ديال  .ديال بالدنا

 ذوتنغري مللي تناخللراشيدية لورة كزا لاجلنوب الشرقي من ورزازات 
ع ألف كلم مرب 14مثال اإلقليم ديال تنغري املساحة ديال 

حبساب بسي  السطح ديال هاد  2.2اإلشعاع الشمسي ديال 
اواط ديال الطاقة يعين ما يعادل غألف جي 31اإلقليم تيتلقى 
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ندعو احلكومة أهنا  .ضعف الطلب الوطين من الكهرباء 6.2
ولويات دياهلا التوجه ديال البحث العلمي والتوجه من األ ذتاخ

ا تعمل لتحقيق خمتلف ديال تطوير ديال التكنولوجيات وأيضا أهن
 ،من الطاقياأل :هداف ديال االسرتاتيجية الطاقية نذكر منهااأل

ة مالتحكم يف الطلب مث إقرار إمكانية ديال االستدا ،تعميم التزود
واإلشرتاطات البيئية وهذا يف أفق وهذا اللي نتمناوه مجيع أن 

قة الطاقية اللي تتشكل يف ئاضبالدنا خترج من الظل ديال ال
 مكل انتمناو و  .القتصاد الوطين هادي مدة طويلةلاحلقيقة إزعاج 

شاء  شاء اهلل السيد الوزير كامل التوفيق وباهلدوء ديالكم إن إن
االسرتاتيجية الطاقية  وتنجح ةلتم إقرار هاد األمور كامياهلل غادي 
 .والسالم عليكميف بالدنا 

 :الجلسة ةالسيدة رئيس
الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد  .شكرا السيد النائب

 .على التعقيب
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 ،شكرا السيد النائب
جنزهتا أآليات اللي  ةموازاة مع االسرتاتيجية كاين عدراه 

يمه إاحلكومة ومنها يعين أنشأنا واحد املعهد للبحث العلمي 
l’ENSEM  لبحث لخاصة و تكوين لل تيعمل يعينوهاد املعهد
ت والكليات املغربية واآلن التطبيقي مع شركات ومقاوالوالبحث 

ديال املشاريع ديال البحث هادي واحد  2بدينا انطلقنا يف 
كاين كذلك هاد يعين االشتغال يف   نوإذ .الشهر اللي داز

 221البحث العلمي وكذلك هاد الربامج خاصة الربنامج ديال 
ا من كنّ ميكون يميغاواط ديال الطاقة الرحيية الرؤيا ديالو هو 

ا يف كنّ ميالتصنيع ألنه عالش درنا برنامج ديال حجم كبري باش 
 .نفس الوقت من التصنيع
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الوزير انتهى الوقت شكرا السيد

و سؤال عن هوننتقل إىل السؤال األخري يف هذا القطاع و 
وضعية املاء الصاحل للشرب يف العامل القروي للسيدات والسادة 

تفضل أحد واضعي ياحملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار فل
 .السؤال

 :صابر الكيافالسيد النائب 
م على خاتم الوالسبسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة 

 .المرسلين
 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
الزالت بعض املناطق واجلماعات القروية تعاين خصاصا  

كما يالحظ أن   ،كبريا فيما خيص ربطها وتزويدها باملاء الشروب
لذا  .جودة املياه أخذت يف اآلونة األخرية تعرف ترديا كبريا

عن التدابري واإلجراءات احلكومية  ،لسيد الوزير احملرتمنسائلكم ا
ها يف هذا اجملال واملرتبطة بتزويد ساكنة العامل القروي ذاملزمع اختا

 .باملاء الشروب وضمان جودته
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .السيد الوزير اجلواب على السؤال، شكرا السيد النائب

 :والمعادن والماء والبيئةالسيد فؤاد الدويري وزير الطاقة 
 ،شكرا السيد النائب المحترم

البنايات  ةفق  غدا عندي عرض أمام جلن للمعلومةغري 
األساسية والطاقة واملعادن واملاء والبيئة حول االسرتاتيجية الوطنية 

تفسري  اتندعيك حتضر معانا هلاد العرض ألنه غادي نعطيو  ،للماء
وقت للحوار ألنه كذلك السادة  ذويعين واضح وغادي ناخ

  .معانا يف هاد تطبيق االسرتاتيجية واشاركيالنواب خاصهم 
 بالنسبة للمغرب كما تعلمون اآلن وصلنا لواحد نإذ
من تزويد القرى باملاء الشروب وهذا إجيايب  % 46املعدل ديال 

واالستثمار  1442 جدا وهذا برنامج اللي انطلقنا فيه يف
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واآلن عندنا برنامج يف إطار  ،مليار درهم 14يناهز اإلمجايل هو 
برنامج  6112املخط  احلكومي أو الربنامج احلكومي من هنا ل

د املليار ديال الدرهم ويتوخى منه الوصول  2بتكلفة مالية تناهز 
كمعدل لتزويد املناطق القروية باملاء الشروب  % 42إىل 
كأقل معدل أو كأقل نسبة يف كل إقليم من أقاليم   %21وك

ندرة املوارد املائية  اوهذا يف نفس الوقت راكم تتعرفو  ،اململكة
ومشكل التحوالت املناخية إذن هاذ التحديات بالنسبة للمغرب 

 .هلا أمهية بالغة، شكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب للسيد النائب شكرا السيد الوزير،

 :صابر الكيافالنائب السيد 
 شكرا السيد الوزير،
أودي السيد الوزير راين عضو يف اللجنة  مكا غنحضر مع

ولكن اللي مالحظ  .ديال البنيات األساسية ما كاين مشكل
راه فهميت  % 42 كرو عليهاا ذكنأن النسبة اللي   ،السيد الوزير

باقي متشبثني فيها وكنا قبل كنا تناقشنا فهميت فواحد السؤال كنا 
نعطيك  .ما كاينشراه طرحناه قبل وقلت لكم راه هاذ الرقم هذا 

  ، يف برشيدناخذو كمثال إقليم برشيد ،مثال بسي  السيد الوزير
كنسجلو فيها واحد الضعف كبري ديال التغطية ديال اجلماعات 

 يهاذ النسبة هذ ،% 31أن النسبة ما تتعداش  القروية حبيث
اللي تتختلف من مجاعة قروية جلماعة حبيث إيال خذينا كمثل 

التابعة لنفس اإلقليم اللي ما كيتجاوزش فيها  جاقمةمثال قيادة 
األمر الذي ينعكس سلبا السيد الوزير  % 41هاذ النسبة هاذي 

شروب اللي  على الساكنة وذلك من خالل حبثهم على املاء ال
كيهم بعض العائالت واللي كيجربهم على اللجوء إىل إلزام 

  .أبنائهم أو اللجوء إىل مسألة اهلدر املدرسي
هذا السيد الوزير باإلضافة إىل هاذ املسألة هاذي السيد 

فباإلضافة إىل شح املياه نسجل  ،ملسألة اجلودة انرجعو غالوزير 

اجلماعات احلضرية بل  وكذاعامل القروي انعدام اجلودة بكل ال
وذلك نتيجة تسرب  ،وبعض املدن الكربى كالدار البيضاء والرباط

دمة لقنوات املاء الصاحل للشرب باإلضافة إىل الصدأ ااملياه الع
والكالكري الذي جيعل من هذه املياه غري صاحلة بتاتا للشرب 
الشيء الذي يلزم املواطن على اقتناء املياه املعدنية وكذا مياه 

ل ءحنن يف فريق التجمع الوطين لألحرار نتسا نامما جيعل ،ملائدةا
وهل من أجهزة وآليات  ؟هل هناك أيادي خفية وراء هذه العملية

للمراقبة والوقوف على مدى جودة املياه الصاحلة للشرب على 
املستوى الوطين سواء أكان بالعامل القروي أو باحلواضر حىت 
نضمن للمواطن صحة جيدة خصوصا فيما يتعلق بالوقاية من 

خرى؟ وشكرا األمراض األأمراض الكلي باإلضافة إىل جمموعة من 
    .السيد الوزير

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

 على التعقيب،
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

احنا بالنسبة لألرقام ميكن لنا نوضحو لك ألن األرقام 
واحنا اللي قلنا هو يف أواخر  ،تتاخذ على حسب بعض املعايري

اآلن   اميكن يكونو  % 21أدىن معدل غادي يكون  6112
كاين بعض األقاليم وال بعض يعين من النواحي يف املغرب اللي 

  ؛اذي أواله % 21قل من 
بالنسبة للجودة ديال املياه اجلودة مراقبة وماشي  ،ثانيا

راقبو املاء مراقبة وحدة ولكن عدة يعين يف عدة حمطات أوال تن
اخلام مث تنراقبو املاء بعد اخلروج ديالو من حمطة املعاجلة وتنراقبو  
كذلك املاء يف الشبكة ألنه مشكل ديال جودة املاء هي مشكل 
ديال الصحة ديال املواطن وما ميكناش نتمازحو بالصحة ديال 
املواطن إذن اللي ميكن يل نأكد لك هو أنه جودة املاء من 

ملعايري الصحية هي كاينة يف املغرب ومالئمة جلميع الناحية ديال ا
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اش حاالت ديال دنمتنالحظوش حاالت معناملعايري الدولية وهلذا 
 .نوا املواطنني بالنسبة اجلودة ديال املاءأاخلطر بالنسبة باش يطم

طعم ي الللاالطعم ديال املاء تيمكن لو يتغري كاين بعض احلاالت 
 لاله مسألة طبيعية ذمتيعنيش التلوث ها ذديال املاء تغري ولكن ه

هلا حتصل يف حاالت ارتفاع درجة احلرارة أو اخنفاض يف  يتيمكن
روا يف املياه اخلام ثيكتطحالب  كالتساقطات املطرية وتيكون هنا

وتيمكن يتغري الطعم ديال املاء فق  ولكن من الناحية ديال 
املعايري كلها املعايري الصحية مكاينش هناك خطر على املواطنني و 

  .منطبقة مع املياه ديال املغرب
 :الجلسةالسيدة رئيسة 

ونشكركم على حسن مسامهتكم  شكرا السيد الوزير
ه اجللسة وهو ذخر قطاع يف هآننتقل إىل  ،ه اجللسةذمعنا يف ه

السؤال األول يتعلق بالرب  : قطاع التجهيز والنقل بسؤالني
فريق اللسككي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن ا
 .ليتفضل السيد النائب احملرتم، فستقاليل للوحدة والتعادليةاال

 :النائب السيد عادل ابن حمزة
لت جمهدات كبرية فيما ذبال شك بالدنا ب، السيد الوزير

 ال لطرقي أوايتعلق بالتجهيزات األساسية سواء فيما يتعلق بالرب  
الفائق السرعة معىن أنه  ريث أنه برجمنا القطاحبلسككي ابالرب  

الوقت فيما يتعلق بالسفر وفيما ديال مهية باألكاين واحد الوعي 
نسائلكم السيد . يتعلق باألثر ديالو على املستوى االقتصادي

كان فيها رب  سككي يف ي  لالاخلميسات إقليم منطقة  ،الوزير
ضي أين موقعه من املخط  ديال الوزارة العشرينيات من القرن املا

 .وشكرا ؟لسككيافيما يتعلق بالرب  
 : الجلسةالسيدة رئيسة 

 .الكلمة للسيد الوزير، شكرا للسيد النائب
 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

هاد أشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على طرح 
خط  مت إعداده يف مبنبغي نوضح بأنه حنن ملتزمون و  ،السؤال
الذي  6112-6111 ديال خمط  جديد خمط إعداد انتظار 

 ،مليار ديال الدرهم 44مت إعداده واضح املعامل ديال االستثمار 
مليار ديال  14وقطار فائق السرعة المليار ديال الدرهم يف  61

  شبكةا تكون ليهن ميكالدرهم لتجديد الشبكة الكالسيكية باش 
ا هو ذإذن هأمن وسالمة فكتقدم خدمات جيدة كذلك  
مع ذلك اآلن  6112حىت ل 6111 اللي كيمشي مناملخط  

خذ بعني االعتبار انعد ملخط  جديد بطبيعة احلال باش ي
 ليالواحد العدد ديال األقاليم خمط  جديد لاحلاجيات بالنسبة 

اخلطوط و هي لالد القطار اأوال ه، يف االجتاه يمشيك
 لقطارالنسبة لب لطلباتاخد أيضا بايلكن أيضا غالكالسيكية و 

فائق السرعة مث أيضا سندمج فيه ما يسمى بالقطار اجلهوي ال
د املخط  اإذن هف .القطار اجلهوي علىألن هناك طلبات كثرية 

حلاجيات ديال طبيعة احلال اسنعده وسنأخذ بعني االعتبار ب
ه يعين حنن نريد ار  ؛حد القضيةبغيت نوضح واغري السكان ولكن 

ي للاحتتية  اتالبنية التحتية ولكن صحيح كاين بنيهاد أن نطور 
دولة كتقرر  تستثمر فيها وخا يكون العائد متكونش رحبية نظرا ال

املناطق د  واحد العددللدور دياهلا االجتماعي واالقتصادي ف
ال بد  مر ألنثها تستيميكنش لا دولة مي الللا عاطقولكن كاين م

ينا ذاليوم خ .يكون واحد النوع من التوازن بني العرض والطلب
 le plan national de laباش غنديرو دراسة يمينها  قرار

mobilité بعني  ذخايعين واحد املخط  وطين للتنقل غي
هو نقل جوي  االعتبار القطار والوسائل األخرى ديال التنقل ما

د اجلهة اا هكنّ مي ليالونقل طرقي باش يكون نوع من املعادلة 
لسككي يكون اوها النقل يد اجلهة نعطاوها النقل اجلوي وهينعط

إن شاء اهلل الدراسة  نوع من التكامل بني مجيع اجلهات ونتمىن
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د االعتبار اتعطينا معايري موضوعية وميكن اإلقليم يدخل يف هأن 
 . إن شاء اهلل

 :الجلسةالسيدة رئيسة 
  .الكلمة للسيد النائب يف إطار التعقيب، شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد عادل ابن حمزة
 ،شكرا السيد الوزير

اللي  د اللحظة اد السؤال يف هاطرحنا هبالضب  حنا ا
فيه هتييء ديال رغم أنه كاين واحد اجملهود قبل تعمل يف كان 
 ةصاخي لالالنقل ديال د األشكال اهفد املوضوع ديال التفكري اه
لسككي فيه النقل اإقليم اخلميسات املوضوع ديال  .كل منطقةب
اليوم  أوال :مرتبطش باألطروحة ديال النقل اجلهوي على اعتبارا م

تيوصل و جي من الدار البيضاء يعندنا واحد الواقع أنه القطار ت
عاود ش لرباط وتيدوز على القنيطرة وتيمشي لسيدي قاسم بال
يف حني أنه املرور عرب اخلميسات إىل مكناس  ،ملكناس وزيد

كلم واحد ساعة   161واحد واحد املسافة ديال علينا تيخفض 
لسككي امبعىن أنه املوضوع ديال الرب   ،ونصف ديال الوقت

ماشي ديال إقليم اخلميسات مرتب  بتصور على املستوى الوطين 
  ؛فق  بعد جهوي

هو أن هاذ اإلقليم على مستوى البنيات  النقطة الثانية
هلذا طرحنا هاذ  هالتحتية كاين واحد الفقر كبري جدا نريد تدارك

املوضوع باش يتم استحضارو يف االسرتاتيجية اجلديدة وأيضا 
اليوم عندنا يف عني جوهرة عندنا منطقة صناعية فيها واحد تقريبا 

يف ظل الوضع اللي  هكتار، اليوم التنافسية ديال هاذ املنطقة  21
البالد واألقطاب اللي  كاين اليوم على املستوى االقتصادي يف

موجودة ال ميكن أن تكون تنافسية بالنسبة هلاذ املنطقة إيال 
مكانش واحد املعطى واحد االستثمار اسرتاتيجي كبري فيما يتعلق 

 دفيما يتعلق بالنقل اللي ميكن يعطي تنافسية هلا ،باللوجستيك
 أيضا اليوم العاصمة تتشهد اختناق على املستوى املنطقة،

اخلميسات ميكن  العمراين على مستوى االمتداد دياهلا اليوم إقليم
يكون الواجهة اخللفية ديال العاصمة وبالتايل ميكن يساهم يف 
فك االختناق على العاصمة على مستوى السكان وعلى املستوى 

حنا بغينا التزام من او إذن اليوم طرحنا هاذ السؤال  .العمراين
البعد الوطين  داملشروع يكون حاضر هبا داحلكومة على أن ها

 .ساس أنه يتعلق مبا هو جهوي، شكراوليس بأنه مطلب على أ
 :السيدة رئيسة الجلسة

كلمة السيد الوزير يف إطار الرد  شكرا السيد النائب،
 .على التعقيب

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
لن ألتزم إال بعد  ،طبيعيت إذا التزمت ال بد أن أويف

الدراسة اللي غتكون دراسة موضوعية واللي غتاخذ بعني االعتبار 
ناخذو  ،مجيع املعطيات واحلاجيات على املستوى اللوجستيك

باملناسبة كنهنيو أنفسنا مجيعا بتعيني املدير اجلديد ديال الوكالة 
نطالقة إن شاء اهلل الللي غتعطي ااملغربية للتنمية اللوجستيكية ا

ديال واحد احلركية لوجستيكية وتاخذ بعني االعتبار احلاجيات 
ملا دارت الدراسة هاذ الدراسة  .ديال األقاليم واجلهات

هاذ الدراسة غنمشيو للجهات غنسولو  املكاتب، مغنديروهاش يف
خرباء غنشوفو احلركية ديال اجملتمع من حيث الساكنة احلركية 

واحد التصور وطين  اهناية املطاف غنعطيو  قتصادية ويفاال
وأكيد سيكون الباب مفتوح  ،وغاحنددو فيه االستثمارات

للشركات الوطنية العمومية ولكن غيكون أيضا مفتوح للشركات 
اخلاصة يف إطار األرضية اللي تتوجد احلكومة ومشروع القانون 

حو اجملال أيضا ا نفتديال الشراكة مع القطاع اخلاص باش ميكنّ 
للقطاع اخلاص يستثمر يف النقل وفهاذ األساليب اجلديدة ديال 

لجهات وأنا نتمىن إن شاء اهلل لإن شاء اهلل  ستجبوا نالنقل ميكنّ 
حىت البعد الوطين حاضر بالنسبة هلاذ املشروع اللي  باش يكون

  .تتقرتحو السيد النائب احملرتم
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 :السيدة رئيسة الجلسة
وننتقل إىل آخر سؤال يف هذه  ،الوزيرشكرا السيد 

اجللسة وهو سؤال يتعلق بالتبعات االقتصادية واالجتماعية 
املرتتبة عن فتح امليناء اجلديد بإقليم بوجدور للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني عن الفريق احلركي، فليتفضل السيد النائب لبس  

 .السؤال
 :سيدي ابراهيم خيالنائب السيد 

 الوزراء،السادة 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

هو أصال السؤال موجه لوزير الفالحة  السيد الوزير،
والصيد البحري ولكن ال بأس رمبا يف إطار التضامن احلكومي أن 

السيد الوزير انطلقت األشغال مبيناء بوجدور  .جتيبوا على السؤال
قليم وانتهت به بعد الزيارة امللكية امليمونة هلذا اإل 6112سنة 

ومت توقيع قرار فتح امليناء يف شهر  ،6111األشغال هناية سنة 
الذي كنتم قد أشرفتم على زيارته بعيد تعيينكم  6116أبريل 

  .على رأس وزارة التجهيز والنقل
السيد الوزير نسائلكم على إجراءات الوزارة من أجل 

ح امليناء احلد من االنعكاسات السلبية اليت ميكنها أن تتبع فت
اجلديد نظرا ألن هناك ميناء قدمي كان يؤدي خدمات لفئات يف 
اجملتمع وحتديد املدة الزمنية والوقت احملدد لفتح امليناء والبدء 

 .بأشغاله يف قطاع الصيد؟ وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير شكرا السيد النائب،

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
 ، ولكنأشكر السيد النائب احملرتم على هاذ السؤال

شغال ديال امليناء يف األنبغي نوضح على أنه فعال مت االنتهاء من 
نتما أاالنفتاح ديالو بطبيعة احلال  ةوأعطت انطالق 6116بداية 

من  اأننا ملا تنتهيو  ،السيدات النائبات ،تتعرفو السادة النواب

بطبيعة ...نسلمه لوزارة الصيد الفالحةواحد امليناء ديال الصيد 
املكتب  احلال احلال نسلمه لوزارة الفالحة والصيد البحري بطبيعة

الوطين للصيد الدور ديال الوزارة التجهيز والنقل هو التجهيز مبا 
جيب ويليق حسب احلاجيات ديال املعنيني باألمر اللي مها 

ديالو من طرف الصيادة وبطبيعة احلال بعد ذلك تيكون التدبري 
وما  يل والسؤال كان موجه  .الوزارة ديال الفالحة والصيد البحري

كاين باس احنا حكومة وحدة فيعين نفس التصور احلمد اهلل 
نفس املنطق وكاين انسجام كامل أؤكد كاين انسجام كامل بني 

يقول الرأي ديالو التعددية  أنه السياسات طبيعي كل واحد حر
رة وديال ال بأن التوجه ديال الوز هي هدي لكن نبغي نقو 

احلكومة أنه ملا كنديرو واحد امليناء جديد مكنتخالوش على 
اآلن مجيع املوانئ الكبرية اللي كتدار، نعطي املثال . امليناء القدمي

غادي يكون طاقي وغيكون اآلن ديال آسفي اللي احلمد هلل 
في و امليناء القدمي وس  آسذأيضا بالنسبة للفوسفاط، غناخ

يقوم بالعملية ديال التنمية  وكن لمي شباوغنديرو لو برنامج 
الناظور، نفس  نفس األمر اللي غيدار يف. لصاحل مدينة آسفي
   قنيطرة ملي كتدار موانئ جديدة كنديرو الاألمر اللي غيدار يف

la requalification املوانئ القدمية باش  إعادة التأهيل ديال
جتماعي واالقتصادي وختلق فرص يكون عندها هاد الدور اال

أيضا هاد امليناء القدمي ديال بوجدور خليناه يف . ديال الشغل
تزايد العدد ديال الصيادة يعين  ،ما كفاش امليناء اجلديد اليحالة إ

ميزانية  بطبيعة احلال كاينفبطبيعة احلال ميكن لنا أيضا نسامهو، 
ش يستجب أكثر با هكتساهم هبا الوزارة باش نزيدو نأهلو 

وبطبيعة احلال ما ميكنش نديرو شي ميناء إال  للحاجيات احمللية
التنمية احمللية ما ميكنش يكون   كان عندو واحد الدور يفيالإ

عندو انعكاس سليب، خص يكون عندو انعكاس إجيايب وليس 
 .سليب
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 :الجلسة السيدة رئيسة
 .لسيد النائبلالتعقيب . شكرا السيد الوزير

 :سيدي ابراهيم خيالنائب السيد 
شكرا على اإلجابة ولكن ال بأس أن نشري إىل بعض 

مليون درهم تقريبا  111السيد الوزير امليناء كلف . املعطيات
  la halle de poissonالتكلفة ديالو، قامت وزارة الصيد ببناء 

حلد الساعة ليست . مليون درهم 41يعين سوق للسمك تقريبا 
هناك منطقة صناعية  ،هناك أي نق  إجيابية تساعد يف التنمية

بتكلفة تبلغ  6111جماورة للميناء، مت توقيع االتفاقية دياهلا سنة 
اليوم معاناة الصيادين يف هذه األيام بالضب   . مليون درهم 21

هاد املرحلة االنتقالية ليست ألن  كاينة وقفات احتجاجية نظرا
ديال من امليناء القدمي للميناء اجلديد مل تسري ال من طرف 

املشكل دابا قائم، . وزارتكم احملرتمة وال من طرف وزارة الصيد
امليناء  قارب كانت يف 311تقليدي الهناك قوارب ديال الصيد 

    امليناء  القدمي مت حتويلها للميناء اجلديد وليست هناك إدارة يف
ال توجد هناك إدارة ديال الوكالة الوطنية للموانئ وال مرسى 

 . ماروك وال أي دارة
هل هذه املرحلة االنتقالية  ،اليوم نسائلكم السيد الوزير

 42دي االيت جيب ألن ميناء بوجدور كانت تنتظره الساكنة ه
ودة اإلقليم نظرا ألن ع سنة وهو أكرب إجناز يف البنية التحتية يف

ليست هناك أي بنية حتتية ولكن حنا نفتخرو  32 اإلقليم يف
باملنشأة، نفتخرو بامليناء ألنو استثمار كبري ولكن ليست له قيمة 

مضي ثالث أشهر من فتح امليناء، اليوم   دمضافة على الساكنة بع
ما كاين أي إدارة  ااملهنيني الصيادين كيحتجو  كاين احتقان يف

أشري أن حاليا أن . توجه الصيادين وال احلكومة حضرت باش
نظرا ألن حىت الكميات ديال  اهناك الصيادين كيحتجو 

على غرار  مهيلش األخطبوط اللي مفروض أهنا تكون ما عطاوها
السيد الوزير جيب على احلكومة أن تتفاعل عاجال  .املدن اجملاورة

مع هاد النقطة ألهنا ميكن أن تسبب احتقان الذي ال حنتاج له 
املنطقة اجلنوبية احلمد هلل فيها مشاريع ولكن . هذه اآلونة يف

 ...احلمد هلل جيب استثمارها، جيب وقوفكم على هاد املشروع
 :الجلسة السيدة رئيسة

الكلمة . شكرا السيد النائب، انتهى الوقت شكرا لكم
 .للسيد الوزير يف إطار الرد على التعقيب

 :والتجهيزالسيد عزيز الرباح وزير النقل 
أنا كنظن بأن السيد النائب احملرتم غادي يعاون باش 

أنا ما كنظنش  ،ميكونش االحتقان، على أية حال فألن غري باش
البالد ملا كتدير واحد البنية حتتية كتديرها إال عندها أثر إجيايب 

 . على املنطقة
كون تكال بد  البد ملي كنتقلو من جهة جلهة،  ،ثانيا

متفق معاك خصنا ندبروها لكن أنا   ، أناتقاليةرحلة اناملواحد 
كنعتقد املشكل ما مرتبطش بوجود امليناء كنتمىن تقال احلقائق 

اللي باقي إشكال يف تدبري شكون اللي غيكون هنا وشكون 
كون هنا، هاد الشي راين مع السي أخنوش اتفقنا أن ادي يغ

l’équipe  ديالنا ميشيو باش يواكبو هاد العملية باش األثر ديالو
  .شاء اهلل تكون سريعة على الساكنة إن

نقوهلا للسادة النواب والنائبات، السياسة  هذه وباملناسبة
هو اآلن املينائية اجلديدة باإلضافة إىل بناء املوانئ وتأهيل املوانئ 

 شاء اهلل نديرو إنأن نوسع العقار احملي  باملوانئ باش ميكن لنا 
مناطق لوجيستيكية وصناعية وسياحية وهكا كنتكلموا على القرية 

كنهديوه   packageاملينائية وليس على امليناء اللي كيكون واحد 
للساكنة ونتمناو أننا نتعاونوا باش نعاجلوا هاذ اإلشكالية اللي 

 .طرحتو السيد النائب احملرتم
  :السيدة رئيسة الجلسة

السيد الوزير، ونشكركم على حسن شكرا لكم  
 .مسامهتكم معنا، تفضل السيد الرئيس يف إطار نقطة نظام
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 :(نقطة نظام)السيد رشيد الطالبي العلمي 
غري حتل يف الربملان ضيفتان  ،شكرا السيدة الرئيسة

برملانيتني من اجلزائر وحدة من املعارضة ووحدة من األغلبية 
حاضرين معانا ضيفتان على فريق التجمع الوطين لألحرار  غري 

 .باش نصفقوا عليهم السيدة الرئيسة شكرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيدة رئيسة الجلسة
هبذا نكون قد السيدات والسادة النواب احملرتمون 

شكرا على حسن  ،استوفينا األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا
مسامهتكم معنا وسننتقل مباشرة إىل جلسة عمومية ختصص 

بالعدوان اإلسرائيلي الغاشم على األراضي الفلسطينية  يددنللت
وتأكيد تضامن الشعب املغريب مع الشعب الفلسطيين الشقيق 

 .ورفعت الجلسة
 
 
 

 


