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 نيتسالسابعة والحمضر اجللسة 
 
يناير  91)ه1341مجادى األوىل  11 اإلثنني :التاريخ
 ).م9112

السيد ادريس اشطييب النائب السادس لرئيس جملس  :الرائسة
 .النواب

الث ساعات وستة دقائق، ابتداء من الساعة الثالثة ث :التوقيت
 زواال والدقيقة الرابعة والثالثني.

قشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات منا :األعمالجدول 
 :احلكومية التالية

 الداخلية؛ 
 العدل؛ 
 الشباب والرايضة؛ 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 العلمي
 كتابة الدولة املكلفة ابملاء؛ 
 الشغل واإلدماج املهين؛ 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية. 

 :رئيس اجللسة ،د ادريس اشطييبالسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 .افتتحت اجللسة

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفهية واليت يتضمن جدول    
م كمن فضل -سؤاال ترتبط ابلقطاعات التالية:  41أعماهلا 

، الداخلية، العدل، -السيدات والسادة النواب من فضلكم
 الشباب والرايضة، الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

والبحث العلمي، القطاع املكلف ابملاء، الشغل واإلدماج املهين، 
 .وأخريا األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية

 .ة النواب خذوا مقاعدكممن فضلكم السيدات والساد

يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فليتفضل    
 .السيد أمني اجمللس لتالوهتا مشكورا

 :السيد بولون السالك أمني اجمللس

 ،شكرا السيد الرئيس

توصلت رائسة اجمللس من جملس املستشارين يف إطار قراءة    
يتعلق بتحديد شروط  20.18رقم  اثنية ملشروع القانون التنظيمي

وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، وذلك بعد تعديل املواد 
مكرر، ومن الفريق اإلستقاليل  11ابإلضافة إىل املادة  4و8و0

 :للوحدة والتعادلية توصلت الرائسة مبقرتحات القوانني التالية

ن من القانو  49مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتغيري املادة  -
املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال احلكومة  1.08.14التنظيمي رقم 

 .والوضع القانوين ألعضائها

مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتغيري وتتميم املادة املواد  -
يتعلق ابألحزاب  91.11من القانون التنظيمي رقم  48.41.8

 .السياسية كما مت تغيريه و تتميمه

ناطق الة التنموية القروية واملمقرتح قانون يتعلق إبحداث الوك -
 .احلدودية
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مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم  -
يتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام  19.19
 .من الدستور، كما مت تغيريه وتتميمه 31و19الفصلني 

 1.81.113مقرتح قانون بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  -
 .إحداث صندوق اإليداع والتدبري كما مت تغيريه وتتميمهبشأن 

مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  -
 .بشأن التفتيشية العامة للمالية 1.81.901

مقرتح قانون يقضي إبحداث اهليئة املستقلة لتدبري نظام  -
 .املساعدة الطبية

مبثابة  08.11م رقمقرتح قانون يقتضي بتغيري وتتميم القانون  -
 .مدونة التغطية الصحية األساسية

مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم  -
يتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام  19.19
 .كما مت تغيريه وتتميمه   من الدستور 31و  19الفصلني 

ئج اومن رائسة احلكومة توصل اجمللس مبراسلة تتعلق بنت   
رائش اإلنتخاابت التشريعية اجلزئية برسم الدائرة اإلنتخابية احمللية الع

واليت أسفرت عن إعالن انتخاب السيد حممد سيمو من حزب 
 .احلركة الشعبية

وتوصل اجمللس كذلك من احملكمة الدستوري بقرار رقم    
الذي صرح مبقتضاه رفض الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة  01.12
ابلدائرة  9111أكتوبر  8اجلزئي الذي أجري يف اإلقرتاع 

 .اإلنتخابية احمللية أكادير إداوتنان

سؤاال   114سؤاال شفواي،  11توصلت رائسة اجمللس ب   
سؤاال  30جوااب عن أسئلة كتابية، ومت سحب  111كتابيا، 

 91و 99شفواي، كما مت سحب سؤالني كتابيني يف الفرتة ما بني 
 .سيد الرئيس، شكرا ال9114يناير 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 ،شكرا السيد األمني

 السيدات والسادة النواب الكرام،

 السيد الوزير،

يناير اجلاري ألول مرة اليوم العاملي للثقافة  93خلد العامل يوم    
بية ه منظمة األمم املتحدة للرت اإلفريقية، وهو اليوم الذي اعتمدت

ة اإلفريقية وم اعرتافا مبكانة الثقافالعلوم والثقافة، ولئن كان هذا اليو 
ومسامهتها يف إثراء الثقافة العاملية، فإنه يعكس العطاء الصخي، 

ليت ال ا الثقايف واحلضاري إلفريقيا، كما جيسد عاملية هذه الثقافة
ل ترتبط فقط، والتزدهر فقط، وال تشع فقط يف القارة اإلفريقية، ب

مها، أمريكا وأورواب وغري  تتجاوزها إىل خمتلف القارات مبا فيها
يغذيها عطاء وحضور جاليات إفريقية أثرت املكوانت البشرية 
لشعوب هذه القارات على مدى عصور، بل على مدى قرون. 
وليس هذا العطاء على إفريقيا بغريب، فهي صورة مصغرة للتنوع 

ن الغين للثقافة والتالقح الثقايف والتعايش الثقايف الذي ينبغي أ
لكم، من فض االخوان-األمازيغيه العامل. فمن املكون يكون علي

املكون العريب والزجني واإلسالمي واملسيحي،  إىل-النائبالسيد 
إىل الثقافات واللغات احمللية العديدة، تنتصب قيم ومحوالت 
إنسانية وحضارية وقامات فكرية وأدبية إفريقية عظيمة، وإنتاجات 

طمس  مل اليوم إليها يف سياقثقافية وتعبريات رمزية ما أحوج عا
 .اهلوايت أو اإلستغالل الطائفي للهوايت

 يف يوم الثقافة اإلفريقي العاملي، نعيد التأكيد على انتمائنا إىل   
هذا األفق القاري املفتوح على العاملية. ثقافة تفخر بكوهنا أحد 
مكوانهتا اإلنسانية، وفخورون ابلدفاع عنها، متعددة متنوعة 

 .يومتعايشة. حتية إذن إىل إفريقيا يف يوم ثقافتها العاملمتفاعلة 

توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع    
ية الربملان واجملتمع املدين، خيرب فيها طلب السيد الوزير، وزير الداخل
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تقدمي األسئلة الشفهية اخلمسة، واخلاصة ابإلجراءات املتخذة 
 ملواجهة الربد القارس يف بداية اجللسة. تفضلواملساعدة الساكنة 

 .السيد الرئيس

 :)النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام

السيد الرئيس شكرا جزيال على إعطائنا الكلمة، نقطة نظام    
مل بط العضهو أننا عندان نظام داخلي، هاد النظام الداخلي كي

 111الفصل  دايل املؤسسة. وأساسا هو منبوع من الدستور.
واضح. الكلمة اليت تفضلتم هبا مهمة، لكن ما كاينش يف النظام 
الداخلي، أشران هلذا املوضوع، كان عندان أكثر منو وكتكون 
حاالت دايل وفيات دايل رجاالت الدولة، وقلنا هاد الشي خصو 
يتناقش يف املكتب وجيينا، ألن سولت اإلخوان يف املكتب هاد 

كتب. ولذلك أرجوكم، مث أرجوكم، مث الشي مل يناقش يف امل
أرجوكم، هاد الشي قلناه للسيد الرئيس، كيغتنم الفرصة دايل وجود 
بعض احلاالت كتكون عندان، كنغمضو عينينا. ولكن يف كل 
جلسة أن خنلد أايم إىل غري ذلك، فأرجو اإلنتباه أن عندان نظام 

ة ملكداخلي، وأان أغتنم هذه الفرصة أبن أحد القراء دايل امل
املغربية، والذي يشهد له اجلميع اللي هو السي التهامي الراجي 

 .اهلامشي تويف اليوم، كان األوىل أن نقرأ عليه الفاحتة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا

 :دالويالنائب السيد سعيد الت

السيد الرئيس، جرت العادة والعرف أن نقطة نظام تعطى يف    
خيليك  تسيري اجللسة، ماشي مداخلة هللا تنبيه السيد الرئيس يف

 .راحنا مستعدين نديروا مداخالت كان هكذا  إيالالرئيس، السيد 

 

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

من فضلك أ السي بووانو من فضلك، من فضلك من فضلك    
وا معرب عن رئيه خليناك انت عربت عن... وتكلموا معااي، تكل

مة يد النائب ما عطيتكش الكلالس  ،معااي اان، تفضلوا أ السيد..
 .هللا خيليك. تفضل السيد النائب

 :))نقطة نظامأبدرار النائب السيد حممد 

اان ما غاديش الناقش األمور اليت هتم   شكرا السيد الرئيس،   
القانون الداخلي، ألن القانون الداخلي واضح، وكذلك لن أانقش 

ل حال أان على ك األمهية دايل ما تفضلتم بذكره وحنا معكم فيه،
املالحظة داييل هي هتم عالقة اجمللس املوقر مع احلكومة، اللي هو 
مالحظ أنه هناك بعض القطاعات الوزارية متتحضرش أو تتحضر 
اندرا للمجلس املوقر،هنا تيطرحوا تساؤالت كثرية، مع العلم أنه 
املسؤولني أو الرؤساء دايل هاد اهليئات السياسية ينخرطون 

 األمور دايهلم احلزبية لغري ذلك، فحنا نتمسك مبا وبصحتهم يف
هو مذكور يف عالقاتنا ما هو مذكور يف عالقتنا مع احلكومة إىل 

م امسحيت هللا خيليك أ السيد الرئيس، متمسكني ابلقانون اللي تينظ
عالقة اجمللس املوقر مع احلكومة، احلكومة خاصها حتتارم ماشي 

ؤالت ضر ابش جتاوب على تساخباطرها خاصها حتضر هلنا، تتح
املواطنني، ولكن ابش وزير حيضر مرة واحدة يف مخس شهور هاد 
الشي غري مقبول، دقيقة دقيقة انتهت، السيد الرئيس غري نقط 

 ....نظام

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :))نقطة نظامللوحدة والتعادلية 

نا حظة سجلتوها وهو أننا استمعفعال السيد الرئيس، نفس املال
إىل املراسالت اليت توصل هبا اجمللس الرائسة مشكورين، ولكن أن 
حنول هذه اجللسة إىل وكالة أخبار، راه ماشي اختصاص دايلنا 

 .السيد الرئيس
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 :اجللسةالسيد رئيس 

، فقتمتأذكركم أننا ماشي املرة األوىل، يوم فاز املنتخب الوطين إ   
إذن إذا كانت ال هتمكم الثقافة اإلفريقية...، ال  وحمطات أخرى،

إيوا تكلمتوا متخليونيش نتكلم، أعطيتكم الكلمة السي بووانو، 
هللا خيليك، ال تقبلون الرأي اآلخر، واخا واخا، السيد النائب، 

 النائب أنبهك غنطبق معاك القانون، السيد النائب، السيدالسيد 
ائب د النائب اجلس أ السيد النالنائب غنطبق معاك القانون، السي

راه كتشوش على اجللسة، تشوش على اجللسة، خليوين نتكلم، 
اجلس أ السيد النائب، اجلس، التنبية الثاين، وقرا القانون أ السيد 

 .لك الكلمة، مازال ما كملت  قرا النظام...اجلس، النائب

قطة )نالنائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي 
 :)نظام

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أعتقد على أنه حنتكم مجيعنا للنظام الداخلي بطبيعة احلال.    
وأحياان كيفما قال السي بووانو يتم ليس التغاضي على بعض 

يه حىت وإمن مل ينص عل اجللسة داخلاألشياء ولكن ألنه ما يتم 
لداخلي، فإنه الخيالف النظام الداخلي، وهادي النقطة النظام ا

األساسية. وابلتايل أعتقد على أن ما جيب، وهذا أمر جيب أن 
يتطرق إليه املكتب وكذلك ندوة الرؤساء واجتماع الرؤساء، فإما 
أن نتعاطى مع النظام الداخلي حبذافريه، وال جمال ألي اجتهاد 

ء، ، نقبلو بواحد األشيايذكر، ألن ما ميكنش نتعطاو يف جانب
ويف جانب نعارضوها. اي إما سنحتكم للنظام الداخلي وال جمال 
ألي اجتهاد، حىت وإن مل يكن خيالف النظام الداخلي، وإما أبننا 
سنسمح من حني آلخر كلما اقتضت الضرورة بذلك، أبن يكون 

هناك نوع من اإلجتهاد، مادام مل خيالف النظام الداخلي. شكرا 
 .الرئيسالسيد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الرئيس

النائب السيد ادريس األزمي االدريسي رئيس فريق العدالة 
 :))نقطة نظاموالتنمية 

السيد الرئيس، أان تدخلت عاود اثين مرة أخرى حرصاعلى    
تطبيق النظام الداخلي. أوال انت رئيس دايل اجلميع، ومنني تنبه 

تايل فحرصا على هيبة هذه املؤسسة. وابل لتطبيق النظام الداخلي
ال ميكن أن تنعت أي جهة أو أي انئب أو أية انئبة أبهنا عندها 
موقف من ثقافة ما. هاد املسألة خصها تسحب. اثنيا ال ميكن 

 ......لكم أن تتوجهوا إىل انئب ابالنذار األول واإلنذار الثاين

 :السيد رئيس اجللسة

ال ال ما يقوليش ما عنديش احلق...... ه أه عرقلة عرقلة...أ ...
 ...أان الرئيس عاود

النائب السيد ادريس األزمي االدريسي رئيس فريق العدالة 
 :))نقطة نظاموالتنمية 

املسألة الثالثة، السيد الرئيس ال كاين النظام الداخلي طبقو  ....
ما توجهش ابإنذار األول والثاين، املسألة الثالثة واألخرية، كاين 
بزاف دايل األمور مهمة، ولكن النظام الداخلي حدد ما نقوم به 
داخل هذه اجللسة. ماشي ىل جات لو على راسوا شي حاجة 
مهمة جيي يقراها علينا. وحنا ملي كتنتافقو داخل اجمللس، داخل 
املكتب أو داخل ندوة الرؤساء على أمر، ملي تكلمتو على الفريق 

املكتب وعلى مستوى ندوة الوطين هذاك كان قرارعلى مستوى 
 ....الرؤساء. أماهذا األمر فهو تصرف فردي وليس تصرف
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 :السيد رئيس اجللسة

 ....صايف انتهت الدقيقة. أجيبك.... تفضل السي رشيد

 :))نقطة نظاممحوين النائب السيد رشيد 

السيد الرئيس، اليوم هادي جلسة دستورية، وجلسة اليوم مع    
ورة للمواطنني واملواطنات اللي كاينة األسف كنعطيو واحد الص

أولوايت اللي خصها تطرح. اليوم أعتقد ال جمال للمزايدات 
أرجوكم. الناس راها كتعاين يف صمت وكتنتظر أجوبة اليوم منا  
كربملانيني وكحكومة. السيد النائب قدم نقطة نظام فإطار القانون 

نتجاوزو و  الداخلي. كنتمىن يتدرس يف املكتب ويتخذ قرار هنائي
 .هاد الشي رجاء، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

إذن سندرسه يف املكتب، سيحال على املكتب الختاذ القرار 
 .املناسب

إذن حضرات السيدات والسادة نبسط األسئلة الشفهية املدرجة 
أرجوك أرجوك احتفض هبا ملرة أخرى،  ،ال ،نعم، يف جدول أعمالنا

 .بدينا هللا خيليك إيال أمكن

أسئلة هلا وحدة املوضوع ويتعلق  8ذن قطاع الداخلية وفيما يلي إ
األمر مبعاملة ساكنة املناطق الباردة مع الربد والثلوج، هلذا من 
فضلكم، هلذا سيتم طرحها، قبيلة كان سكات، اان خصين شوية 
دايل الصمت، هلذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا 

 .من لدن السيد الوزير

إذن السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق     
 .العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي هاد السؤال مشكورا

 :السيد أمحد رشيديالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

ا تلك يعاين املواطنون يف املناطق الباردة سيم السيد الوزير احملرتم،
 .. ةمة من الثلوج، معااناليت تعرف تساقطات تساقط كميات مه

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب

 :السيد أمحد رشيدي

ا تلك يعاين املواطنون يف املناطق الباردة سيم السيد الوزير احملرتم،
اليت تعرف تساقط كميات مهمة من الثلوج معاانة كبرية بسبب 
الربد القارس، الذي خيلف سنواي عددا من الضحااي خاصة 

فال والنساء احلوامل، بسبب العزلة واهلشاشة والفقر. لذا األط
نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري اليت ستتخذها احلكومة إلنقاذ 

 .هذه املناطق؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

السؤال الثاين يف هذا املوضوع للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
حد واضعي فليتفضل أ من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،

 .هاد السؤال

 :النائب السيد الكبري قادة

 شكرا السيد الرئيس،

جتتاح العديد من املناطق ابلبالد موجة من الربد  السيد الوزير،
القارس، مما أثر بشكل كبري على ساكنة هذه املناطق. فما هي 

 .اإلجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها يف هاد الباب؟ شكرا

 :اجللسةيس السيد رئ

السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة
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 :النائب السيدة مرمي وحساة

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املستعجلة اليت إختذهتا 
حكومتكم ملساعدة ساكنة املناطق اجلبلية على مواجهة موجة الربد 

 .س؟ وشكراالقار 

 :اجللسةالسيد رئيس 

السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 
 .الدستوري فليتفضل أحد واضعي هاد السؤال

 :النائب السيد موالي عباس الومغاري

السيد الوزير احملرتم، عرفت بالدان مؤخرا تساقط كميات كبرية من 
م سقيع حادة، لذا نسائلك الثلوج ببعض مناطق اململكة وموجة

عن اإلجراءات اليت اختذت ملساعدة ساكنة هذه املناطق لتجاوز 
 هذه الظروف املناخية الصعبة؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

السؤال اخلامس للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .احلركي، فليتفضل أحد واضعي هاد السؤال

 :النائب السيد سعيد التدالوي

على إثره موجة الربد القارس ما هي اإلجراءات اليت  الوزير، السيد
 اختذمتوها أو ستتخذوهنا يف املستقبل؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب السيد الوزير، تفضلو للمنصة السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

وال أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه ابلشكر للسيدات امسحوا يل أ
والسادة النواب احملرتمني لتطرقهم هلذا املوضوع اهلام الذي يعكس 
اإلهتمام الذي يوليه جملسكم املوقر للوضعية اليت تعرفها بعض 
جهات اململكة يف ظل األحوال اجلوية اليت تتسم بربد قارس 

ى التساقطات مد هللا علوتساقط كثيف للثلوج ابملرتفعات. وإذ حن
املهمة اليت شهدهتا خمتلف مناطق اململكة، مما سينعكس بال شك 
على املوسم الفالحي وأحوال الفالحني إن شاء هللا، فإننا نواكب  
كذلك ابستمرار ما يرتتب عن هذه التساقطات واألحوال اجلوية 

 .الصعبة املرافقة هلا من أثر على الساكنة ومستخدمي الطرقات

وتنفيذا للتعليمات املولوية السامية لصاحب   هذا الصددويف
اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، دأبت وزارة الداخلية 
على اختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري من خالل إعداد خمطط 
وطين سنوي شامل ملواجهة اآلاثر السلبية ملوجة الربد بشكل منتظم 

 مع كل املتدخلني من القطاعات احلكوميةووفق منهجية تشاركية 
 .املعنية

وهذا ويرتكز املخطط الوطين على احملاور الرئيسية املعتمدة 
 :ابألساس على

د تبين تدابري استباقية للتخفيف من آاثر الربد، من آاثر موجة الرب 
القارس وتساقط الثلوج واليت من شأهنا مساعدة السكان 

ركز الصعبة من خالل تفعيل ماملتضررين على جتاوز الوضعية 
للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل أتمني تتبع 

 تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل؛

عية تفعيل اللجان اإلقليمية لليقظة والتتبع والتقييم املستمر للوض
 امليدانية؛

ضمان التموين العادي للمناطق املعنية ابملواد األساسية الضرورية 
 ختلف وسائل التدفئة؛ومب
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السهر على توفري وتوزيع العلف للماشية نظرا العتماد ساكنة هذه 
 املناطق على تربية املواشي؛

حتديد أماكن التخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف املندوبية 
 السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر؛

كل ل أتمني التدخل الفوري بواسطة مروحيات اإلسعاف التابعة
من الدرك امللكي ووزارة الصحة إلنقاذ السكان املتواجدين يف 

 حاالت حرجة واستعجالية كالنساء احلوامل؛

تعبئة اآلليات التابعة ملصاحل الدولة وكذا تلك اليت هي يف ملك 
اخلواص ومتوقعها ابلقرب من املسالك املهددة ابالنقطاع من أجل 

 فك العزلة؛

 اوير واملداشر ابلشبكة اهلاتفية؛مواصلة أشغال ربط هذه الدو 

وأبمرمن صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، 
متت إقامة مستشفيني عسكريني ميدانيني بكل من إقليم شيشاوة 
ابجلماعة القروية لالعزيزة وإقليم تنغري ابجلماعة القروية ألمسمرير،  

ليم ميدلت قكما مت إحداث مستشفى متنقل اتبع لوزارة الصحة إب
 .بدائرة إملشيل

واهتماما ابملواطنني املتأثرين بشكل مباشر بسوء األحوال اجلوية 
انطلقت عملية توزيع املؤن الغذائية واألغطية داخل األقاليم احملصية 

مجاعة، وخاصة  101دوار اتبعا ل  1918إقليما تشمل  99
ان، األقاليم التالية: احلوز، احلسيمة، بين مالل أزيالل، بومل

شفشاون، خنيفرة، إفران، ميدلت، اتوريت، اترودانت، اتزة، 
 .تنغري، صفرو وشيشاوة

 11من جانب آخر انكبت املصاحل املتدخلة على فتح ما يقارب 
طريق إقليمية، كما مت فك  30طريق جهوية و 12طرق وطنية و

 111دوار وأتمني الولوجية حلوايل  182العزلة على أزيد من 

 ب الولوج إليها وذلك على إثر التساقطات الثلجيةدوار اليت يصع
 ؛اليت سجلت يف بعض أقاليم اململكة

منها مت توفريها  844آلية إلزاحة الثلوج و 191تعبئة أزيد من  
 ؛من طرف العماالت واألقاليم املعنية

السهر على ضبط عمليات وضع احلواجز الثلجية حلماية 
 رف انقطاعات؛مستعملي الطرقات اليت من املرشح أن تع

شخص بدون مأوى إبيداعهم بوحدات  0931التكفل أبزيد من 
استقبال آمنة قابلة من أجل محايتهم من تداعيات موجة الربد 
القارس، وذلك من خالل تقدمي اخلدمات اإلنسانية هلم من إطعام 

 وتطبيب وكذا إيواء جزء مهم منهم؛

اآلن ب امرأة حامل حيث مت التكفل حلد  4139إحصاء وتتبع 
امرأة مقبلة على الوالدة ابملراكز الصحية أو دور األمومة  913

 يف املوسم املاضي؛ إسوة مبا مت القيام به

 34من املمرضني، وحوايل  1181طبيب وأكثر من  001تعبئة 
وحدات صحية متنقلة وأكثر  1مستشفى اتبع لوزارة الصحة و

 سيارة إسعاف خالل هذه املرحلة؛ 311من 

لبة سواء دار الطالبة أو دار الطالبات والداخليات مراكز الط
 واملستشفيات واملراكز الصحية ودور األيتام ابألغطية؛

قافلة طبية يف إطار تفعيل برانمج رعاية  411برجمة تنظيم 
ألف شخص إلجراء  911لفائدة ما ميا يقرب  9111-9112

لربد، ا فحوصات جمانية وتوزيع األدوية عدد الدواوير املعنية مبوجة
وذلك بتنسيق مع النسيج اجلمعوي واملندوبيات اإلقليمية لوزارة 

 الصحة؛

تعبئة مروحيات اتبعة لوزارة الصحة من أجل تقدمي الدعم لفرق 
التدخل وخاصة إلجالء احلاالت املستعجلة أو إيصال مساعدات 

 غذائية للبلدات املعزولة؛
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مستعملي  واءحث املصاحل املعنية على جتهيز مالجئ الثلوج إلي
 الطرق عند اإلقتضاء؛

التعاقد مع عدد إضايف من سائقي آليات إزاحة الثلوج احرتازاي 
لتغطية أكثر من مخسة آالف كيلومرت من الطرقات املغطاة ابلثلوج 

 لتأمني سالسة املرور وضمان سالمة املواطنني؛

تفعيل بعض التطبيقات اهلاتفية إلرشاد مستعملي الطريق حول 
 ات احملتملة؛االنقطاع

منصة لنزول الطائرات املروحية املعبأة هلذه الغاية  111هتيئة 
 والتابعة ملصاحل الدرك امللكي ووزارة الصحة؛

دوار بشبكة اهلاتف اخللوي وجيري العمل على  1118تغطية 
تفعيل برانمج خاص لتغطية ما تبقى ابهلاتف عرب األقمار 

 اإلصطناعية؛

تعزيز شبكات حمطة الرصد اجلوي كما جيري العمل على دراسة 
ملراقبة أو، عفوا، شبكات حمطات الرصد اجلوي ملراقبة ورصد 

 141احلاالت اجلوية وعناصر الطقس املختلفة من خالل إضافة 
 حمطة موزعة على مستوى األقاليم املعنية؛

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يق مصاحل وزارة الداخلية بتنسال بد من التأكيد على أن خمتلف 
مع مجيع القطاعات احلكومية املعنية معبأة ابستمرار للتدخل 
والتخفيف من أثر موجة الربد، كما ال يفوتين يف اخلتام أن أنوه 

العزلة  ابلروح العالية والتعبئة الكبرية اليت متيز مجيع املتدخلني لفك
رابية من إدارة ت ودعم الساكنة والتخفيف من آاثر األحوال اجلوية

ومصاحل أمنية من درك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة وكذا 
 .ممثلي املصاحل اخلارجية املعنية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب، فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر امحني

خلطوات هذه اشكرا السيد الوزير احملرتم، طبعا بدوران نثمن كل 
وهاد اإلجراءات اليت قامت هبا وزارتكم وخاصا يف إطار املخطط 
 الوطين والتدابري اإلستباقية اليت قمتم، لكن السيد الوزير احملرتم،
معاانة ساكنة هذه املناطق الباردة واليت تعاين من الربد القارس ومن 
الثلوج معاانهتا كبرية جدا، خاصة مع وسائل التدفئة، وسائل 

ل التدفئة اليت حتدثتم عنها السيد الوزير غري كافية، فأغلب الوسائ
اليت تستعملها ساكنة املنطقة هي احلطب والفحم احلجري وغاز 
البوطان، فاحلطب كتعرفوا السيد الوزير أن املندوبية السامية للمياه 
والغاابت كتدير جمهود كبري ابش حتافظ على هاد الثروة هادي، 

رضون وسيلة هادي أصبحت غري كافية واملواطنني يتعفبالتايل هاد ال
 .لعقوابت يف هاد اجملال

ع توفاو غري هادي أسابي الفحم احلجري السيد الوزير، راكم شفتو 
ي واللي تيخّرجوا هاد املادة هاد دالناس يف مسيتو يف املنجم 9

ابش يستافدوا منها الساكنة، ولكن، لألسف، الناس مساسرة هم 
 .ن استفادة كبرية يف هاد اجملال هذاالذين يستفيدو 

وابلنسبة للغاز البوطان وما يشكله من خطورة السيد الوزير على  
الساكنة وعلى صحة الساكنة، رغم ذلك غري إقليم ميدلت مثال، 
الثمن دايلو ما شي هو الثمن اللي كيتباع به يف خمتلف املدن، 

درهم،  99درهم، البوطة املتوسطة  33البوطة الكبرية كتباع ب 
 3دراهم و 9درهم بزايدة دايل درهم و 11البوطة الصغرية ب 

دراهم يف البوطة، فبالتايل السيد الوزير، نتمىن هللا أنكم تديروا 
جمهودات أكثر يف هاد اجملال ابش تفكوا العزلة عن املناطق وخاصة 

 ..دعم املرأة القروية
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 :السيد رئيس اجللسة

م، األصالة واملعاصرة احملرت  شكرا السيد النائب، تعقيب فريق
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

السيد الوزير، نثمن عاليا التعليمات السامية لصاحب اجلاللة اليت 
عودان عليها دائما يف مثل هذه الظروف الصعبة، ولكن السيد 
الوزير أنتم كحكومة تتخذون تدابري فقط كردة فعل، لألسف 

نهجها اسات ترقيعية وارجتالية، سياسة ترقيعية وارجتالية تنالحظ سي
حكومتكم، يف حني جيب التفكري يف هنج سياسة متكاملة وشاملة 
وانجعة خاصة ابملناطق اجلبلية، اجلبل حيتاج إىل تنمية متوازنة 
ومنصفة وليس إىل مقاربة إحسانية، لذلك جيب التفكري يف تنمية 

سىن بلية اقتصاداي واجتماعيا حىت يتهاد الساكنة دايل املناطق اجل
هلم توفري ظروف العيش الكرمي أبنفسهم، اشنو كتنتظروا من ساكنة 
أصبحت اتئهة واش تفرح هباد التساقطات الثلجية اللي نقذات 
املوسم الفالحي وساعدات منابع املياه أهنا ما جتفش أو أهنا حتّصر 

ايل الثلوج، ط دعلى الوضعية املزرية اللي كتعيشها يف كل تساق
اجلبل أعطى للمغرب وأعطى الشيء الكثري، ولكن أنتم كحكومة 
اعطيتوهم والو، حىت سياسات قطاعية ما استاطعتوش أهنا 
تبلوروها تكون خاصة ابجلبل، ما بقاش مقبول أنكم تشوفوا فينا 
أو ال يتشفى فينا شي حد ولو بعيون الرمحة، بغينا حلول جذرية، 

د ناه يبقى عايل دائما، وهنا امسحوا يل، السياجلبل هو عايل وبغي
 الوزير، نعطيكم املثال إبقليم بين مالل جببال إقليم بين مالل اللي

هي خزان للمياه ابملغرب كامل ولكن ال زال يعاين من احليف، 
هاد املستشفيات العسكرية املتنقلة اللي تكلمتوا عليها ما كايناش 

ىت ما  جبال إقليم بين مالل وح يف إقليم بين مالل، ما كايناش يف
كتشوفرش على أسطول قوي من كاسحات الثلوج اللي كتمكن 
من فتح الطرق واملسالك ابلسرعة املطلوبة، هذه مناطق ذات 

احتياجات خاصة، حتتاج إىل كهرابء، حتتاج إىل تدفئة، جيب أن 
 ..تتمتع أبمثنة رمزية وتفضيلية

 :السيد رئيس اجللسة

 .ع الدستوري، تفضل السيد النائبتعقيب فريق التجم

 :النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،

حنا بدوران تنثمنو االلتفاتة املولوية هلاد املناطق اجلبلية، ونثمنو  
كذلك العمل اللي تتقوم به احلكومة وابألخص هاد السنة اللي 
هي يف احلقيقة سنة استثنائية أن هناك عمل قامت به احلكومة 

تشكر، ولكن، السيد الرئيس ،ما بغيناش يبقى هاد الشي غري و 
مناسبايت، خصنا تقنني هاد العملية ابش تبقى عملية دائمة 
وكذلك ما بغينا شي هاد األقاليم تبقى دائما خندمو فيها ابملناسبة 
دايل الثلج وابملناسبة..، بغينا هاد األقاليم تكون أقاليم حىت هي 

ا البالد، بغينا هاد األقاليم يكون عندهتساهم يف التنمية دايل 
واحد النموذج تنموي خاص هبا، ابش جتلب حىت هي 
اإلستثمارات وابألخص اإلستثمارات السياحية، ابش فهاد 
املناسبة ما يويل شي هاد دايل الربد، ما نوليو شي غري يف عزلة، 
خصنا جنلبو السياح وجنلبو املستثمرين يف هاد املناسبة، ما خصنا 

نبقاو املناسبة و  ي هاد األقاليم غري نسكتو عليها كتجي هادش
 .هنضرو عليها، اقاليم هاذ األقاليم راه مهمة جدا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، آخر تعقيب الفريق..، شكرا السيد النائب 
تجمع آخر تعقيب للفريق احملرتم الفريق احلركي تفضلوا، نعم فريق ال

االستقاليل امسح يل تفضل السي ما عليش  الدستوري صايف
 .تفضل، ما عليهش، نفس التعقيب، تفضل
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 :النائب السيد سعيد التدالوي

 شكرا السيد الرئيس،

احنا ال ننكر اجملهودات اجلبارة اللي كتقوم هبا  السيد الوزير،
احلكومة سواء وزارة الداخلية أو ابقي الوزارات األخرى املشرتكة 

ت مبا فيها الصحة، الطرق، التجهيز إىل آخره، يف مجيع القطاعا
لكن السيد الوزير كما سبقوين بعض الزمالء احنا كنتمناو أن هاذ 
السياسة اللي خصنا انخذو يف إطار السياسة اجلبلية تكون عندان 

دايل سياسة اجلبل  en permanence واحد اخللية مستمرة
صيف ار الوتكون مستمرة يف الصيف ماشي دااب، نكونو يف إط

نكونو وجدان اإلسرتاتيجي دايلنا وجدان امليزانيات دايلنا نكونو 
واجدين على كل حاجة تكون واجدة ابش نغيثو هاذ الناس،  
كذلك احنا كنشوفو عن طريق الشاشة واحد العدد دايل األشياء 
تتوصل من ماكلة وغطا وكل شي لو حبذا أن حىت مواد التدفئة 

ا أبمثنة رمزية أو تكون ابجملان ألن توصل هلاذ الناس وتكون إم
التدفئة راه قبل املاكلة راه كيتمناوه هاذوك الناس، وشكرا السيد 

 .الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب الفريق احملرتم الفريق اإلستقاليل، تفضل

 :النائب السيد الكبري قادة

السيد الوزير، بدوران نثمن مبادرة صاحب اجلاللة ابلنسبة هلاذ 
املوجة دايل الربد، ولكن لألسف بعض املناطق خاصة املنطقة 
الشرقية وإقليم فكيك على وجه اخلصوص كتعيش مأساة يف فصل 
الشتاء ملاذا؟ ألنه أوال هاذ الدعم وهاذ املساعدة ال يصل إىل مجيع 
املناطق كذلك الدعم اللي خصو يكون حنن نريد أن يكون دعما 

يف موجة  وطيلة السنة ماشي فقط يعين حقيقي يف مجيع املناسبات
الربد ألنه ملا كيكون يف موجة الربد اجلميع يبغي يستافد منو، 
وابلتايل الساكنة دايل املنطقة خصكم تعرفو السيد الوزير أبنه  

كاين الناس اللي كيسكنو حتت اخليام طيلة السنة راه ما عندهم 
و عليها تال دار وال قزدير وال حىت شي حاجة، األعالف اللي تكل
دايل  4السيد الوزير راه كاين الناس العائالت اللي وصالهتم 

األكياس دايل الشعري، واش ايكلها هو والوليدات دايلو والّ 
 يعطيها للماشية دايلو؟

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل

  :النائب السيد املصطفى املخنرت

هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله بسم 
 وأصحابه أمجعني،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 إخواين أخوايت النواب احملرتمني،

نشكرو سيدان هللا جيازيه خبري على هاذ املبادرة اللي دار، فكر هاذ 
، مالفقراء كنطلبو هللا سبحان وتعاىل يعاونو وينصرو على والد احلرا

السيد الوزير هللا جيازيك خبري هاذ املبادرة زينة درتوها يف اجلبال 
ويف كذا، ولكن تفكرو لينا إقليم جديدة راه إقليم جديدة عندان 

ضعفا، راه خاصكم تشوف غطاه كيف داير  %81و 31%
وتشوف السكىن دايلو كي داير تفكروهم حىت أنتما هللا جيازيكم 

رهم، راه ضارهم حىت خصهم ما خبري، راه ماش الربد اللي ضا
 .ايكلو هللا جيازيكم خبري، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 خر؟آهل هناك تعقيب إضايف آخر؟ هل هناك تعقيب إضايف 
 .تفضلوا السي رشيد
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 :النائب السيد رشيد احلموين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عدد من األقاليم اجلبلية كتعاين ظروف جد صعبة 
ل الشتاء وخارج فصل الشتاء ما نكروش اجملهودات اللي  يف فص

كتقوم هبا السلطات احمللية خصوصا يف فصل الشتاء ووزارة 
التجهيز اللي فكات العزلة على بعض املناطق، ولكن اإلشكال 
احلقيقي السيد الوزير وهو هاد األقاليم خصها تنمية شاملة، 

ة ل التنميخصها واحد املخطط، التفعيل دايل الصندوق داي
القروية، حلدود الساعة املواطن راه ما ملسش هاد الصندوق األثر 
دايلو املواطن راه ما زال ما ملس حىت حاجة، كنهضروا ابملاليري  
كنهضروا على املشكل كمي ابلفلوس ولكن ما كاينش مشاريع 

 ..اللي

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد اشكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ إذن 
 .الوزير ردكم

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،

ما غنطولوش غري بسرعة فيما خيص التدفئة حقيقة كاين إشكالية  
كبرية ألن اخليار اللي عندان اخليارات اللي عندان حمدودة بني 
البوطة، الغال دايلو والتواجد دايلو، احلطب، اآلن حنن يف واحد 

اد حلول مع املياه والغاابت من أجل تعميم واحد التجربة اللي إجي
دراوها واللي عطات األكل دايهلا يف بعض املناطق اللي هي طريقة 
التدفئة اللي ما كتستهلكش احلطب حبال كيستهلكوا التدفئة 
العادية غنحاولوا ما أمكن أننا يف القريب العاجل إن شاء هللا 

 .نعمموا هاد التجربة

ة الثانية هذا برانمج ماشي رد فعل هو برانمج حكومي اللي  النقط
كيتخطط له ماشي فقط يف فصل الشتاء قبل من وقت الشتاء 
يعين ابتداء من فصل الصيف، احلكومة كتخطط وكتوجد هلاد 

ة. تتعرض بالدان كل سن املرحلة اللي هي مرحلة صعيبة اللي
 واقع ابشوكنوجد اإلمكانيات املادية وكتوجدهم على أرض ال

حيث كتجي هاد ألن موجة الربد راه كيجي بال ما يعلم وخاص 
نكونوا موجودين يف الوقت اللي كيجيوا هاد األحوال اجلوية، 
احلكومة كتقوم ابلعمل دايهلا الالزم ابش توجد هاد االستعدادات 
الكافية ابش جتاوب على متطلبات الساكنة اللي مها خاصة 

لك ية حرجة من قساوة الربد ومن املساالساكنة يل كيكونوا يف وضع
اللي مقطوعة إىل آخره، النقطة الثالثة واألخرية هو فيما خيص 
التنمية، صندوق التنمية القروية وىل بصفة عامة برانمج حماربة 
التفاوت اجملايل اللي بدينا فيه العمل يعين ابتداءا من الصيف من 

ستمر عمل دايلو غينصف السنة الفارطة واللي بدا إن شاء هللا ال
خالل السنوات املقبلة، واهلدف األساس األساسي دايلو هو فك 
العزلة وخلق يعين الظروف املواتية ابش الناس تعيش يف ظروف 

 .مرحية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ننتقل إىل سؤال حول معرب سبتة احلدودي للسيدات والسادة 
ادلية، فليتفضل دة والتعالنواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوح

 .أحد النواب، تفضلوا السي حجرية

 :حجريةاالنائب السيد عمر 

السيد الوزير، أصبحت لقمة العيش يف املغرب كتقتل، وابلتايل 
تكاثرت احلوادث دايل مقتل دايل املواطنني واملواطنات يف البحث 
عن لقمة العيش، آخر منوذج هو سبتة. ما هي اإلجراءات اللي  

 احلكومة دايلكم للحد من هاته اآلفة؟ كتنوي
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 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

شكرا السيد النائب، حقيقة أان هذه إشكالية كبرية والناس اللي 
عايشني حدا احلدود كيعرفوها، ألننا أمام واحد اإلشكالية اللي 

هو غري قانوين، ما هو قانوين، ما هو  متشعبة متشعبة فيها ما
اجتماعي وكتعين واحد اجملموعة دايل املتدخلني، احلكومة اآلن  
كتفكر وكتحاول توجد واحد احلل اللي هو حل شامل وما 
نكذبش عليك ونقول لك أبنه صعب وصعب جدا ابش نلقاوا 
حل اللي هو يرضي اجلميع بال ما يكون عندو آاثر جانبية، 

بزاف ألنه إشكالية كبرية وبال ما ندخلو يف صعيب وصعيب 
ضلة، يف انتظار نوجدوا حل شامل هلاد املع التفاصيل راكم عارفينها

اآلن ابلنسبة لنا أن هاد احلاالت هي حبال وقعوا يف األايم األخرية 
ما توقعش من جديد، ويف هاد الباب عززان ابلقوات العمومية 

ق، حاولنا توسيع بعض املناط املداخيل دايل مليلية ودايل سبتة مت
أننا نوجدوا واحد الطريقة دايل العمل اهنار كيدخلوا العياالت 
واهنار كيدخلوا الرجال ابش ما يوقعش االكتظاظ يعين كنحاولوا 
ما أمكن أننا انوجدوا بعض التدخالت اللي هي حممودة بطبيعة 
 احلال ابش أننا ما يوقعوش عندان هاد اآلفات اللي كيوقعوا يف

 .انتظار أننا نوجدوا حل شامل هلاد املعضلة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا للسيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب احملرتم

 :حجريةاالنائب السيد عمر 

السيد الوزير، أشكركم على هاته اإلجراءات اللي كتفكروا ديروها، 
لناس ا ولكن احلل واضح ابلنسبة املناطق احلدودية وابلنسبة هلاد

اللي كيعيشو الفقر، خاص بدائل اقتصادية وخصنا نوجدوا شغل 

هلاد الناس، مع األسف احلكومة تفتقد إىل حلول وابلتايل هاد 
الشي كيتفاقم يوما عن يوم كيموتو الناس يف املعابر كيموتو الناس 
يف جهات أخرى من أجل البحث عن لقمة العيش ألن ما كاينش  

اخلدمة، وابلتايل ممكن أنكم تفكروا يف كاين البطالة ما كاينش 
تنظيم املداخل دايل سبتة ومليلية، ولكن األهم من هذا هو أنه 
توجدوا للناس فاش ختدم بال ما متشي التهريب املعيشي، أهنا تلقى 
فني تشتغل يف بالدها ويف رزقها، وتشتغل من خالل االشتغال يف 

ياة دايهلا،  ختاطر ابحلبالدها أهنا تضمن القوت دايهلا بال ما متشي 
كل يوم كاين هناك تسجيل وفيات تقريبا اخلطر كيهدد الناس 
أبهنم يتوفاو ألنه كاين ازدحام وما كاينش نظام، ولكن ماشي هذا 
هو املشكل، املشكل األساسي هو خاص بدائل وخاص نوجدوا 

ادة للناس فني ختدم بالصة ما ميشيو ميوتوا يف املعابر وميوتوا يف جر 
 ..توا يف باليص أخرى من أجل لقمة العيش يلقاو اخلدمةوميو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟، تفضلي السيدة 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة بثينة قروري

السيد الوزير، ال منلك يف هذا احلادث املؤسف إال أن نرتحم على 
وما يقع يف مليلة،  9وتراخال  1ل نساء دايل معربي سبتة تراخا

ونذكركم السيد الوزير أن ما وقع ابلنسبة للنساء اللي توفاي يف 
من هذا الشهر هذا، كان يف إطار اإلجراءات اللي ذكرمت  18

السيد الوزير دايل أنه مت حتديد يوم للنساء ويوم للرجال وتوسيع 
ر، دايل وزيدايل هاد املعابر، األمر يتطلب حلول جذرية السيد ال

مشاريع تنموية حقيقية، نستغرب فعال هاد التطبيع اللي وقع لنا 
 مع هاد الظاهرة التهريب املعيشي يف معرب سبتة ومليلية، مع سبتة

ومليلية كذلك كنعتربوا أبن هاد املوضوع كيضر االقتصاد املغريب، 
 111احنا ابلنسبة لنا سبتة السلطات احملتلة كتعترب أبهنا كرتبح 
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ون أورو سنواي، يف حني أن حنا حسب اإلحصائيات احنا  ملي
مليار درهم سنواي كنضيعوا  19.8كنضطروا خزينة الدولة هي 

فيها، احلل جيب أن يكون مستعجل وتنموي وخارج هاد احلل 
 .هذا ما ميكنش نفكروا يف حلول أخرى، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، األوضاع املأساوية بباب سبتة اليت أدت إىل وقوع 
عدة وفيات، هناك جتعلنا حنن يف فريق التجمع الدستوري أن ندق 
انقوس اخلطر، من هاد املنرب كنأكدوا على ضرورة توفري بدائل 

اع دق والنواحي ومنها اإلسر اقتصادية حقيقية يف مدينة الفني
إبخراج املنطقة التجارية احلرة إىل حيز الوجود، هل تعلم السيد 
الوزير أن مدينة الفنيدق وهي قرية يف اخلمسينات والستينات 
وأوائل السبعينات كانت تعرف عدة معامل، اندثرت كلها ومل يبق 

لك ذهلا أثر رغم توسيع فضاء الولوج إىل معرب ابب سبتة، إال أن 
مل ينعكس إجيااب على سهولة العبور، وذلك راجع إىل سوء 

عرفه اليت ال تتوافق مع التدفق البشري الذي ي اإلجراءات التنظيمية
املعرب يوميا طابور من النساء على امتداد كيلومرتين نساء حتت 
حلف الشمس وقر الربد ينتظرن من أجل الدخول إىل معرب سبتتة 

ن توفري تنسيق حقيقي الذي بني من أجل لقمة عيش البد م
 .املصلحتني اإلسبانية واملغربية، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير، إذن منر إىل سؤاالن 
هلما وحدة املوضوع ويتعلق األمر حبصة اجلماعات احمللية من 
الضريبة على القيمة املضافة وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة 

ليناال جواب موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حلسن واعري

 شكرا السيد الرئيس،

أهم  تعترب حصة الضريبة على القيمة املضافة من بني السيد الوزير،
ية اجلماعات الرتابية لذا نسائلكم السيد الوزير ما مكوانت ميزان

 .هي اإلجراءات اليت تعتمدها وزارتكم يف توزيعها؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .احلركي، فليتفضل أحد تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عادل السباعي

 زير احملرتم،السيد الو 

جاء القانون التنظيمي للجماعات الرتابية ابختصاصات ذاتية 
ق ومنقولة يف جمال التنمية احمللية وتلبية حاجيات املواطنني، لتحقي

هاذ األهداف السيد الوزير جيب تعبئة موارد مالية كافية ودائمة 
وأهم هاذ املوارد عائدات اجلماعات احمللية من الضريبة على القيمة 

ملضافة، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم على املعايري املعتمدة ا
لتوزيع هاذ املوارد؟ وما هي التدابري واإلجراءات اليت تعتزمون القيام 
هبا مستقبال للرفع من عائدات هذه الضريبة على القيمة املضافة؟ 

 .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير
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 :تيت، وزير الداخليةالسيد عبد الوايف لف

ابش نتفامهو على هاذ القضية دايل توزيع احلصة، تقريبا منذ 
دخول النظام لتوزيع احلصة على اجلماعات الرتابية كتعتمد على 

دايل املعايري احلصة األوىل واحلصة الثانية، احلصة األوىل اللي   9
كتدخل يف احلساب هي اللي اهلدف دايهلا هو التخفيض من 

دايل املعايري،   4ت بني اجلماعات وهي كتّكون تقريبا من التفاوات
 c'est une dotation كاين واحد احلصة جزافية

forfaitaire  اللي كتعطى للجميع على قدم املساواة، مجيع
اجلماعات يف املغرب، كاين معيار آخر اللي هو اإلمكانيات 

واللي هو تياخذ بعني  les potentiels fiscales اجلبائية
إلعتبار اإلمكانيات اللي عند كل مجاعة ابلنسبة للجماعات ا

 des األخرى، وكاين املعيار الثالث اللي هو اجملهود الضرييب
resources propres c'est la promotion   اللي

كياخذ بعني اإلعتبار اجملهود اللي كتقوم به اجلماعة من أجل 
ص احلصة خي إصدار وحتصيل الضرائب دايهلا الذاتية، هاذي فيما

األوىل وهي اللي كتعطى لكل سنة للجماعات من أجل بلورة 
امليزانيات دايهلا، كاين حصة اثنية كتعطى للجماعات مساعدة 
دايهلا وهي اللي كتهم يف تغطية مسامهة اجلماعات فيما خيص 
الربامج الوطنية كالربانمج الوطين للكهربة القروية والطرق إىل آخره،  

خيص اإلنعاش الوطين ومصاريف التجهيز  كاين مسامهة فيما
ومتابعة البطالة، وكاين أيضا متويل النفقات املشرتكة ما بني 
اجلماعات، حيث كيكونو مجاعات ترابية حيث كيتفقو مع 
ببعضهم من أجل برانمج موحد، زد على هذا كاين حصص مالية 
خاصة اللي كتعطى للجماعات من أجل برامج خاصة واللي تقريبا 

اجلماعات دايل اململكة استفادت منها وكتستافد  مجيع
وغتستافد، هي فيما خيص برامج حمددة يف الزمان ويف املكان 
واللي األمهية دايهلا هو أهنا كتساعد يف اإلستثمار، واش هاذ 
الطريقة دايل توزيع احلصة على القيمة املضافة عادل وال ماشي 

لتقييم دايلو واش  هذا اآلن احنا كنشوفوا وكنعاودوا ا عادل ؟
كيجاوب املعايري اللي مطلوبة اليوم نفس الشيء تنحاولوا ما 
أمكن أن نشوفوا طريقة أمثل اللي جتعلنا هاد الضريبة على القيمة 

كن املضافة تتوزع بطريقة اللي تساهم يف تنمية اجلماعات الرتابية. ل
 PAR ابلفرنسيةأهم حاجة اللي بغيت نذكرها راه تيقولوا 

QUELQUE PARTAGER LA MISERE  راه
اإلمكانيات قليلة والطلبات ال تعد وال حتصى، خاص اجلماعات 
 الرتابية أهنا تعمل ابش تنمي املوارد الذاتية دايهلا، راه هو فني عندان
اإلمكانيات الكبرية اللي ميكن خندموا مع بعضنا عليهم ابش منيوا 

مة املضافة يبة القياملداخيل داجلماعات الرتابية، أما احلصة على ضر 
راه انتما عارفني اشنو كاين فيها وشنو ميكن يتعطى، اإلمكانيات 

 .دايهلا اآلن حمدودة ألن الطلب وىل طلب كبري، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد موح الرجدايل

 . الرمحن الرحيمبسم هللا

شكرا السيد الوزير، أوال كلنا متفقني على أن املعايري املعتمدة اليوم 
هي متجاوزة ومتجاوزة جدا ألن ال تراعي العدالة اجملالية من جهة 
يف التوزيع وهذا راه رهن اجلماعات ملدة عقود، وكانت وعود من 

ى أساس لاحلكومة أهنا تغري وجتيب مرسوم تعدل فيه هاد األمور ع
تراعي هلم، املسألة الثانية هي أن حىت هاد الضريبة جتمدات واثبتة 

سنوات، يف حني أن اجلماعات اليوم ترزخ حتت ضغط  4منذ 
مليار دايل الديون اليوم على  13دايل الديون، أزيد من 

اجلماعات، غادي يزيد يتفاقم هاد الوضع ابلنسبة لتسوية الوضعية 
سؤولني يف املصاحل واألقسام دايل دايل التعويضات دايل امل

اجلماعية. ولذلك نعتقد يف فريق العدالة والتنمية أن هناك ضرورة 
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أوال توزيع الضريبة على أسس موضوعية، حىت إيال كان فقر نوزعوه 
موضوعيا ما كاين مشكل، املسألة الثانية أكرب من ذلك نظن أن 
 هذا ما غيحلش فعال املشكل ولذلك نرى أن جيب دعم

اجلماعات احمللية ابش فعال تنمي وتكون عندها مقومات دايل 
التنمية، منها أوال الباقي استخالص نساعدوها فيها، الضريبة طبعا 

اللي  LES MAJORATIONS دايل ديك حىت
تيديروا مثال يف داك يرجعوا الش ميشيوا للدولة يرجعوا للجماعات، 

للي فيها ايل اجلماعية ااملسألة الثالثة اإلستغالل األمثل للمرافق د
واحد الضياع كبري اليوم، املسألة دايل امللك العمومي اللي اليوم 
يعين ضياع كبري عند اجلماعات احمللية، لذلك هادي أمور ميكن 
أهنا ستساعد وهذا طبعا ضروري أن السلطة والداخلية عندها دور  

 .كبري يف هذا اجملال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ب النائب، تعقيب الفريق احلركي، تفضل السيد النائ شكرا السيد
 .احملرتم

 :النائب السيد عادل السباعي

السيد الوزير، ما كنظنش شي واحد يف هاد القاعة كيختلف معاك 
يف الفكرة دايل حمدودية املوارد، ولكن السيد الوزير كنلقاوا يف 
نفس اإلقليم مجاعات بنفس املواصفات ولكن ما كتستفدش من 

فس احلصة دايل الضريبة على القيمة املضافة، بغينا نفهموا واش ن
املعايري مرة أخرى واش عدد الساكنة؟ واش املساحة دايل اجلماعة؟ 
واش امليزانية املنقولة من اختصاصات يعين من قطاعات الدولة؟ 
واش كيفية تدبري دايل الرئيس كاين بعض املرات كنلقاوا رئيس 

هد، هناك مجاعات السيد الوزير بدون يعين جمتهد أو غري جمت
مداخيل قارة ما عندهاش أسواق أسبوعية، ما عندهاش الغاابت، 
ما عندهاش مقالع، كتلجأ هاد اجلماعات كتويل كتوسل 
للمجالس اإلقليمية وال اجلهات ابش دير واحد املشاريع اللي ختدم 

هبا الساكنة ومشاريع اللي كتكون مهمة مسالك على سبيل 
، وكاين مجاعات أخرى امليزانية دايهلا أو ميزانية التسيري  املثال

كتمشي كلها ألجور املوظفني يف هاد اجلماعات السيد الوزير اي 
الديون ، إما دجموهم مع مجاعات أخرى وال شوفوا شي حل آخر

واألحكام القضائية السيد الوزير تثقل كاهل اجلماعات احمللية، 
ا عين تنتمي املداخل دايهلقليت قبيال ابش خاص اجلماعات ي

 ..استخالص دايل الباقي يعين

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، استنفذمت 
 .وقتكم السيد الوزير إذن..، تفضل كاين

 :السعيد الصادق النائب السيد

 عالقة ابملوضوع الرأي العام يف جهة درعة اتفياللت السيد الوزير،
ة ابستغراب شديد واستياء كبري خرب عدم أتشري وزارة الداخلي تلقى

على اإلعتماد املخصص لدعم املنح اجلامعية دون تعليل، على 
عكس ما فعلت وزارة مع جهات أخرى. هاذ اخلرب نزل كالصاعقة 

أسرة كانت غتستافد فقط هاذ السنة من األقاليم  1311على 
 االجتماعية والفقر دايل اجلهة اللي معروفة أصال ابهلشاشة

 .راملراكز اجلامعية، فنتمناو نتداركو املوقف السيد الوزي بدعم واللي

  :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

ما غناخذش بزاف دايل الوقت غري على التساؤل األخري، راه ما  
مل عامل هو نفس التعاكاينش تعامل خمتلف من جهة جلهة، الت

مع مجيع جهات اململكة، وإذا كانت واحد القضية ما ميكنش 
تكون يف جهة، ما ميكنش تكون يف جهة أخرى، وإذا كانت 
مسموحة يف جهة غتكون يف جهة أخرى، وهاذ القضية أبن كاينة 
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إمكانيات تعطات يف جهة وما تعطاتش يف جهات أخرى غري 
  فيها، ابش ندخلو داب يفصحيحة بتاات. ابش نكونو واضحني

النقاش دايل املنح إىل آخره هذا موضوع آخر ماشي اجملال دايلو 
ابش ندخلو فيه، لكن كنقول لكم أبنه التعامل مع اجلهات على 

 .قدم املساواة ما كاينش تفاضل بني اجلهات نكونو واضحني فيها

  :السيد رئيس اجللسة

ديد بطاقة تعثرات يف جتشكرا السيد الوزير، ننتقل إىل سؤال حول 
راميد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلفياين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

مازال موضوع جتديد بطاقة رميد يعرف  السيد الوزير احملرتم،
ن مواصلة التطبيب والعالج خصوصا ابلنسبة تعثرات حتول دو 

لألمراض املزمنة حيث مل يتوصل حلد اليوم عدد كبري من املواطنني 
ببطائقهم مما تسبب يف تراجع كبري يف عد املستفيدين، ذلك أن 

 0.4إىل  9118مليون مستفيد سنة  2.8الرتاجع وصل من 
. إذ أضيف إىل ذلك أن بعض 9110مليون أواخر سنة 

شفيات ال تقبل منهم الشهادة اإلدارية املسلمة من طرف املست
السيد القائد واليت تقوم مقام البطاقة إىل حني تسلمها من طرف 
صاحبها. لذا نسائلكم السيد الوزير عن أسباب التأخر البطاقة 

 .وعدم قبول الشهادة اإلدارية يف املستشفيات؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

 

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،

ابش نشرحو الوضع يعين بطريقة سهلة، كانت الوكالة الوطنية 
للتأمني الصحي كان عندها واحد العقدة دايل املناولة من أجل 
إعداد هاذ البطائق مع واحد الشركة، وقع واحد اإلشكال أبنه 

انتهت هاذ العقدة وما جتددش ابتداء من مارس أبريل اللي فات 
العقدة جديدة وقع فيها إشكال، إذن املشكل اللي وقع عندان 

، وقع واحد 19حىت ألواخر شهر  4/3/9111تقريبا من شهر 
شهور،  1النوع دايل التأخر يف إعداد هاذ البطاقات تقريبا ملدة 

هذا جعل أنه تراكمو واحد اجملموعة دايل بطاقات اللي ما ّدارتش 
ن، اآلن كاينة شركة مناولة جديدة والبطاقات كيتم الطبع دايهلا لآل

ويف نفس الوقت كنحاولو ما أمكن أننا نستدركو هاذ التأخر اللي 
ة إن شاء هللا يف القريب العاجل حنلوا اإلشكالي وقع نستدركو ابش

دهاد الناس اللي ابقى البطاقة دايهلم معطلة، إن شاء هللا قبل ما 
ا حلينا اإلشكالية كاملة، ألن جينا يف واحد مت مارس غنكونو 

سنني اللي هم  4الظرفية خصنا جتديد البطاقات اللي داز عليهم 
بطاقة اللي خصها تطبع يوميا، كاينني بطاقات  2111تقريبا 

اللي بقاوا لنا يف املرحلة اللي فاتوا وكاين بطاقات جداد، احنا 
 الصحي طنية للتأمنيخدامني بطريقة يعين متكاملة مع الوكالة الو 

ابش خنرجوا هاد البطاقات للناس إن شاء هللا قبل متم شهر مارس، 
ويف نفس اإلطار راه تعطاوا التعليلمات أبن الناس ديك البطاقة 

أشهر، اإلشكال اللي طرحتوا هو  4الشهادة اللي املدة دايهلا 
أشهر بطبيعة احلال املستشفيات ما كيبقاوش  4حني تكون 
ذن ميكنا جنددوهم يف هاد األايم هلادوك اللي مازال ايخذوهم، إ

 .ما خداوهومش ابش ميكنا نستعملوهم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب
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 :النائب السيد حممد ادعمار

السيد الوزير، صحيح رمبا اإلشكال احلاصل يف األشهر السبع 
وزير، ولكن  سيد السيتم التجاوز دايلو هباد االقرتاح اللي قلتو ال

كاين واحد املشكل اللي هو أساسي وخاص التفكري فيه بشكل 
جدي هو مسألة التجديد، املرضى كيدخلوا للخدمات بعد 
احلصول على بطاقة الرميد بعد ثالث سنوات ابلنسبة للفقراء، 
 وسنة ابلنسبة للفئة املصنفة الفئة اهلشة، كتساىل البطاقة وكيويل

يد ألن كيخصو ينتاظر التجديد، ابغيني الس العالج دايلو مرتبك،
الوزير ابللي هاد الربانمج اللي هو برانمج اجتماعي طموح وكبري 
حان الوقت ابش مت التحيني دمجيع املساطر اللي كتوصل املواطن 
للبطاقة دالرميد وحان الوقت كذلك لللتقييم دايلو، الفكرة بدات 

دااب هذه  9114يف  مت التعميم 9112بدا التنزيل يف  9119يف 
 ..عام كيخص 18

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذن السؤال 
املوايل سؤال عن االنفالت األمين للسيدات والسادة النواب من 

 .الفريق اإلشرتاكي تفضلوا السي الشرقاوي

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

اجعا واطنون يف العديد من املدن املغربية تر السيد الوزير، يالحظ امل
أمنيا. هلذا نسائلكم السيد الوزير ما هي اإلجراءات اليت اختذمتوها 

 .وستتخذوهنا للحد من أو طمأنة املواطنني؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،

النائب احملرتم، ابش هنضروا على تراجع الألمن واملالحظ  السيد
يعين خصنا الكلمات دايلنا نكونوا يعين ميكن كاين واحد احلالة 
يف التواصل اإلجتماعي اللي كتعطي واحد احلال اللي كنأكد عليه 
هو األمن يف بالدان موجود احلمد هلل ونعمة كبرية اللي عندان يف 

روا وا عليها جبميع الوسائل، حني كنهضبالدان واللي خصنا حنافظ
على األمن ما كاينش راه شوية كبرية. كاين بطبيعة احلال بعض 
احلاالت اللي كيتم التسويق دايهلا ألن عدم األمن اللي كيتم 
املعاجلة دايهلا ابلسرعة القصوى وكيكون تدخل يعين بطريقة 
مباشرة من طرف القوات العمومية ابش حتد منها، كاين 

رتاتيجية اللي عند بالدان من أجل حماربة اجلرمية وحماربة مجيع إس
أنواع اللئم واللي هي إسرتاتيجية واحلمد هلل أعطت األكل دايهلا 
واللي بالدان املعدالت داجلرمية فيها معدالت يعين ابلنسبة للدول 
األخرى ما هنضروش على الدول اجملاورة حىت ابلنسبة للدول 

 دالت أقل بكثري من املعدل اللي كاينني يفاملتقدمة اللي هي مع
 مواضع آخرين اللي ميكن نقول أن اجلميع مجيع القوات العمومية

كيعملو يد يف يد من أجل واحد احلالة دايل الطمأنينة وابش 
 ...الساكنة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :يديالنائب السيد الشرقاوي الزان

شكرا للسيد الوزير على اجلواب دايلكم، لكن، السيد الوزير، من 
هاد املنرب، حنن يف الفريق اإلشرتاكي حنيي رجال األمن بكل 
مكوانهتم، لكن السيد الوزير، املالحظة دايلنا ال أتيت بناء على 
مالحظة أخرى، الحظنا إكتضاض السجون ابلعدد اهلائل اللي 

ظة تدل على هناك انفالت أمين، لكن  موجود فيها، هادي مالح
كان من املمكن هاد العدد دايل رجال األمن أن يكون كافيا لو 
اخنرطت مجيع القطاعات الوزارية األخرى، لو اخنرطت لوفران 
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الشغل وحاربنا البطالة، لو كان عندان تعليما جيدا ما كان اهلدر 
ء ملا  ااملدرسي حاصل، كذلك لو اخنرطت األسرة يف تربية األبن

كان هناك تنوع جرمية، السيد الوزير، اجلرمية أصبحت يف السنوات 
السابقة كانت اجلرمية تنتشر يف املدن، اآلن أصبحت حىت يف 
املراكز القروية، السيد الوزير، هناك مالحظة وال بد من اإلدالء 

 ...هبا، هناك

 :السيد رئيس اجللسة

، سؤال إضايف؟ الشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب 
عن إشكالية عقود النظام التدبري املفوض للسيدات والسادة 
 النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب

 .احملرتم

 :النائب السيد نور الدين األزرق

 شكرا السيد الرئيس،

 .السيد الوزير نسائلكم عن إشكالية عقود التدبري املفوض، وشكرا

 :رئيس اجللسة السيد

 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

غادي جناوبك خالل العقود املاضية، بالدان مشات يف واحد ..
النوع دايل التسيري ابلتدبري املفوض، كانوا واحد اجملموعة دايل 
التجارب فيما خيص التدبري املفوض يف املاء والكهرابء والتطهري 

، فيما خيص النقل العمومي إىل آخره، واش هاد العملية  السائل
؟ ال، %111؟ ال، واش كانت فاشلة %111كانت انجحة 

فيها الغث والسمني، فيها اللي كان صاحل وفيها اللي ما صاحلش، 
واحد اجملموعة دايل العقود دايل التدبري املفوض مت مها ف..،  

أجل إعادة كاين واحد ، يعين، عمل كيقوم مع الشركات من 
دراسة هاد العقود بصفة دورية ابش يتم التأكد أبهنم كيديروا داك 

الشي اللي مت إتفاق عليه وأبن غادين يف الطريق املستقيم وأبنه 
أي احنراف ما يكونش، ويف نفس الوقت على صعيد وزارة 
الداخلية كاين واحد التفكري عميق يف املآل دايل هاد اإلتفاقيات، 

 ... هاد الباب؟ واش غنمشيوا يف

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد نور الدين األزرق

صحيح السيد الوزير كاين إجيابيات، ولكن كاين إختالالت، من 
هاد اإلختالالت هو أنه هاد الشركات ال حترتم دفاتر التحمالت، 

، هناك  وا االستثماراتوملي ما كتحرتمش دفاتر التحمالت تيوقف
كذلك هاد الشركات كتستخلص بعض الضرائب على التجزائت 

 fond de وهذا كيمشي لواحد صندوق االستثمارات
travaux ولكن مع األسف ما كنعرفوش ما تيمشيش اللي ،

خصو ميشي اإلستثمارات الواجبة، كاين عدم تنفيذ الربامج 
 la نعطيك مثالاإلستثمارية اللي هي كتلتزم هبا الشركات، 

STEP  عام، هاد 11احملطة دايل معاجلة املياه يف سال هادي
األرض حتاّلت ولكن االستثمارات ما كاينينش، هاد الشركات 
مثال كيستخلصو الضريبة دايل الصرف الصحي، كتلقى قد فدور 
الصفيح ما كيعاجلوش، الناس كتفيض عليهم املياه وعايشني يف 

، كاين هناك أشغال وهنا جنيك ظروف ما كاميشيوش يّدخلوا
 النقطة دايل هذا هو جلنة املراقبة وجلنة التتبع، ما عندمهش

اإلمكانيات ابش يتبعو هاد الشركات، وابلتايل خص التفكري إىل 
 les PPP حلول أخرى. كاين شركة التنمية احمللية، كاين هناك

الشراكات ابلقطاع اخلاص اللي دوزان القانون ولكن مع األسف 
امشلش اجلماعات احمللية، وابلتايل كنطالبو على أنه هاد الشركات م

على أقل التدبري املفوض نوضعو هلم مراقبة، ألن كنخلصو أزابل 
 .املاليريوكنلقاو الزبل يف الشوارع
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السؤال عن 
من  والسادة النواب احملرتمنيوضعية األراضي الساللية للسيدات 

 .مالفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرت 

 :النائب السيد حممد احلافظ

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، تعترب األراضي الساللية العرشية وأراضي الكيش بؤرة 
 توتر ملا تعرفه من مشاكل ابلنسبة لذوي احلقوق واملستثمرين، يف

. فما هي التدابري 1101و 1111ظل قانونني يرجعان إىل 
املتخذة ملعاجلة وضعية هذه األراضي ملا فيه خدمة التنمية البشرية 

 املستدامة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،

ة ألراضي اللي أراضي سالليالسيد النائب احملرتم، حقيقة هاد ا
اللي كتعرف بعض املشاكل ألسباب عدة، طريقة التسيري دايهلا، 
القانون املنظم إىل آخره، اللي ميكن نقول لكم هو أن هاد األراضي 
اآلن، هو رصيد عقاري مهم من أجل التنمية، واللي خصو ميشي 

دايلو ابش خيدم  la mobilisation من أجل التنمية ويتم
اللي بغيت نقول  1111ة. القانون اللي هو القانون دايل التنمي

لكم هو اآلن على مستوى عمل احلكومة، كاين القانون اجلديد 
دايل أراضي اجلموع، أراضي ساللية واللي إن شاء هللا حناولو ما 
أمكن أنه خيرج يف القريب العاجل واهلدف منو هو أنه أوال، حيل 

يا ميكن ق التسيري دايلو، واثنبعض اإلشكاليات املطروحة يف طري

من تفعيل اإلستثمار وخلق فرص الشغل يف املناطق اللي كتوفر 
 .على هاد النوع د األراضي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احلافظ

شكرا السيد الوزير، تنأكد ليك أن معاجلة وضعية هاد األراضي 
والعرشية وأراضي الكيش، السيد الوزير، أصبحت ضرورة الساللية 

ملحة ابعتبارها رصيدا عقاراي وطنيا جيب أن خيضع تدبريها ملبادئ 
احلكامة اجليدة وتكافؤ الفرص ومسو القانون، بعيدا عن كل ما من 
شأنه أن يؤرق الساكنة واملتدخلني كمستغلني من ذوي احلقوق 

، بعيدا ية تضمن حقوق اجلميعوكمستثمرين يف إطار مقاربة تشارك
عن أي استغالل للسلطة من شأنه أن يزيد من اإلحتقان 
اإلجتماعي وتوترا، كما هو الشأن ابلنسبة لعدة أقاليم وخاصة 
إلقليم فاس وإقليم سيدي قاسم وخاصة قبيلة شراردة السيد الوزير، 

مستفيد وكاين أكثر  19211هنا يف قبيلة شراردة كاين أكثر من 
مشكل قضائي السيد الوزير. السيد الوزير البد  1911من 

 ..للحكومة والدولة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عمر خفيف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

صلت و السيد وزير الداخلية احملرتم، فوجئنا السيد الوزير بدورية ت
هبا السلطات احمللية، حول تسليم الشواهد تصرف واإلستغالل 
والشواهد اإلدارية املتعلقة أبراضي اجلماعات الساللية، مفادها أن 
متنح هذه الشواهد فقط لذوي احلقوق األصليني، الشيء الذي 
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تسبب يف حرمان جمموعة من مستغلي هاد األراضي الفالحية من 
السيد الوزير، الناس كياخذو الشواهد احلصول على هاد الشواهد. 
سنة، واليوم قالو هلم القياد جاتنا  31دايل االستغالل أكثر من 

دورية من السيد الوزير ابش مننعوهم، السيد الوزير، فني غيمشيو 
هاد الناس؟ الناس ذوي احلقوق راه جاو قالل، جاهبم السالطني 

د الناس دااب،  3العلويني قالل، كاين الدوار اللي جاو فيه غري 
راه فيه اآلالف املؤلفة، هلذا السيد الوزير بغينا هاد اإلشكالية 

لولدو راه بغا يعزل ا تتحل، الناس راه بغاو يسكنو، بغاو يتزوجو
 .حبسوان القياد يف مراكش، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟، تفضل السيد النائب

 :ب السيد حسن احلارسالنائ

 شكرا السيد الرئيس،

د االختالالت النموذج األول   9 السيد الوزير، بغيت نثري غري
من إقليم سطات حبيث أن بعض رجال السلطة ال حيرتمون مسطرة  
كراء هاد األراضي يعين اعتماد السمسرة وكيسمحوا للناس اللي 

يص خرسات عليهم السمسرة ابالستغالل قبل حصوهلم على تر 
جملس الوصاية. النموذج الثاين من إقليم طنجة بعض رجال 
السلطة كيدخلوا يف اختيار النواب على املقاص، كما وقع مؤخرا 
مع مجاعة املنزلة حبيث تدخل القائد دار الشاوي وعنف ذوي 
احلقوق اللي احتجوا عليه واختلق جمموعة من الشواهد الطبية 

 .عتقال، شكرا السيد الرئيسوهاد ذوي احلقوق اليوم راه رهن اال

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر السيد الوزير

 

 

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

االختالف على ذوي احلقوق والنواب ما يتعطيش احلق ابش 
يضربوا القايد، حىت واحد ما تيعطي احلق منني تيتضرب القايد 

و شهادة طبية دالعجز والقايد تضرب يف دار الشاوي وعند
واإلجراءات اجلارية يف هاد الباب، ماشي حيت ما تفهمناش 
نستعملو اليدين ونضربو الناس اللي خدامني ليل وهنار، هادي  
كنأكد عليها ونقوهلا، راه هاد القايد وال قايد آخر اللي هنار كامل 

ساعة ابش جيي واحد ما تفامهش معاه راه  93وك ابلليل ابلنهار 
قبولة وجنيو اآلن نقولوا اختلفوا وجاب شواهد طبية ملفقة، غري م

راه ماشي شواهد طبية ملفقة راه ضربوه والعدل غيقول الكلمة 
 .دايلوا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

منر إىل السؤال املوايل، سؤال عن سقوط ضحااي جراء التدافع مبعرب 
جاب أمليلية احملتلة للسيدات والسادة من فضلكم، من فضلكم 

السيد الوزير، سؤال عن سقوط ضحااي جراء التدافع مبعرب مليلية 
احملتلة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد ابراهيمي

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم، يف ظل تزايد املآسي وعدد الوفيات يف صفوف
 لفئات املعوزة ممتهين البحث على لقمة العيش يف املعابر احلدوديةا

مليلة بين يدرار وستبة وأحفري كنماذج. نسائلكم عن اإلجراءات 
اليت اختذمتوها أو تنوي وزارتكم اختاذها من أجل فتح حتقيق حول 

 .هذه اآلفة اليت أصبحت تشكل وصمة عار متس مسعة بالدان؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .كم السيد الوزيرجواب
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 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،

ابش نرجع هلاد اإلشكالية دايل املعابر احلدودية كيف قلت راه 
ماشي وزارة الداخلية، راه احلكومة كاملة ساهرة اليوم أهنا ختدم 
من أجل إجياد حدود شاملة هلاد اإلشكالية، بطبيعة احلال لو  

اين إمكانية أننا خنلقوا األقطاب دايل العمل بعصا كانت ك
سحرية يتحلوا بطبيعة احلال، لكن حىت واحد ما عندو عصا 
سحرية ابش خيلق آالف مناصب الشغل، يعين بني ليلة وضحاها.  
كطلب عمل جاد وداجلميع من أجل إجياد حلول اللي ميكن أهنا 

عويصة  شكاليةترضي اجلميع، ألن اإلشكالية داملعابر احلدودية إ
فيها جمموعة من املتدخلني، فيها جتار اللي موجودين يف املدن 
اللي يف اجلانب يف الناظور، يف الفنيدق، يف املضيق، يف تطوان، 
فيها الناس اللي كيدخلوا وخيرجو السلعة، فيها جتار اللي كيجيبوا 
هاد السلعة، فيها واحد اجملموعة املتدخلني واللي املصاحل دايهلم 

عض الساعات مصاحل متضاربة واحنا كنجيوا يف الوسط دايهلم ب
ابش نلقاوا حلول حلول صعبة وصعبة جدا ألن ما كاينش عصا 
سحرية حىت واحد ما عندو، هاد اإلشكالية اللي عندو عصا 
سحرية هاد اإلشكالية احنا من غدا انطبقوها اللي عندو شي حل 

كاملة جادة عويص وكبري، احلكومة   إشكال من غدا نطبقوه
 .وخدامة ابش تلقى حلول اللي يكون حل شامل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد ابراهيمي

السيد الوزير، ال تعتقدون أن هذه الفئة من النساء والرجال 
يعشقون البحث عن لقمة العيش يف املعابر احلدودية، إهنم جمربون 

سبب أوضاعهم اإلجتماعية، فكيف ميكن قبول أو مكرهون ب
تقبل نساء يف عمر أمهاتنا حيملون على ظهورهن أثقاال ختدش  

كرامة اإلنسان؟ كيف ميكن قبول أو تقبل جلوء شبابنا إىل البحث 
عن لقمة العيش يف املعابر احلدودية من الضفة األخرى ووطننا 

لة مل تقم ة هائاحلبيب يف اجلهة الشرقية يزخر من موارد طبيعي
احلكومة ابستثمارها يف زايدة الناتج الداخلي وخلق فرص الشغل. 
فمهما اختذمت اإلجراءات فهي جمرد تدابري ترقيعية ال تشكل حلول 

ئة للمشاكل البنيوية، فالعربة بنهج اإلسرتاتيجية االقتصادية هذه الف
يف غىن عن البحث عن لقمة العيش يف املعابر احلدودية وليس 

ملقاربة األمنية فقط، على حكومتكم تشجيع اإلستثمار وحتفيز اب
تشييد املعامل الصناعية الغذائية وتصبري األمساك فعلى احلكومة 
 أن تنصف اجلهة الشرقية مبحاربة الفوارق اجملالية بينها وبني ابقي

اجلهات، فالصناعة مت تركيزها يف جهة الدار البيضاء وطنجة 
 لقنيطرة. فأين نصيب اجلهة الشرقية منوتطوان والرابط وسال وا

حتفيز املصانع وخلق أقطاب صناعية كربى من شأهنا إحداث 
فرص الشغل ودغع املواطنات واملواطنني إىل اإلستغناء عن البحث 

 ..عن لقمة العيش يف املعابر احلدودية

 :السيد رئيس اجللسة

سيد لشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ ردكم ا
الوزير، إذن منر إىل آخر سؤال يف هذا القطاع السؤال عن 
اإلختالالت اليت يشهدها تدبري األراضي الساللية القروية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد انصر

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 احملرتم، السيد الرئيس

السيد وزير الداخلية احملرتم، سؤالنا هو حول اإلختالالت التدبريية 
 اليت تعاين منها األراضي الساللية؟
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 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،

قايق ابش ذكران د 11السيد النائب احملرتم ، سبق يل هذه واحد 
على اإلشكالية داألراضي الساللية، قلت أبنه كاين نص قانوين 

، اآلن كاين قانون 1111اللي كيسري هاد األراضي كريجع لعام 
جديد اللي هو يف إطار اإلعداد، واللي إن شاء هللا حناولوا ما 
أمكن على أنه خيرج يف القريب العاجل، بطبيعة احلال كنشوفوا 

كاين إختالالت ما ميكنش نقولوا أبن ما كاينش اإلختالالت،  
اختالالت لكن خصنا نرجعوا هاد اإلختالالت املشاريع الكبرية 
اللي اآلن يف هاد الوقت اللي كنهضروا اللي األراضي 

مسحت أبهنم يداروا، اإلخوان يف الرشيدية واإلخوان يف  الساللية
نمي ت بعض املناطق كيشوفوا كيفاش هاد األراضي كتعمل ابش

املناطق دايهلا، هاد األراضي مت اإلستثمار دايهلا من أجل خلق 
فرص الشغل، هاد األراضي كيتم التدبري دايهلا من أجل إعطاء 
القيمة املضافة للجهات، هذا كامل عمل كيقوموا به جمموعة من 
األشخاص من أجل جعل األراضي الساللية كرافعة لإلستثمار، 

وا إلختالالت كيف قلنا واللي غنحاولهذا ما كيعنيش كاين بعض ا
 ..ما أمكن

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد حممد انصر

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

مليون هكتار من  19كما تعلمون، السيد الوزير، هناك أكثر من 
تبقى  ات املطروحةهذه األراضي ابملغرب، فنظرا لكثرة اإلشكالي

جامدة وال تؤدي األدوار املنوطة هبا كاإلستثمار مثال، أبرز مثال 
تنعيشوه كمنتخب يف إقليم اتوريرت فاإلقليم كله بين على هذه 

توقفة م األراضي الساللية جتزيئات سكنية يف مدينة العيون الشرقية
بسبب عدم تسوية العقار الساليل، علما أن  9114منذ سنة 

، يتعلق األمر بتجزائت النجد  %21ألشغال وصلت نسبة ا
 .والشروق والسعادة وجتزائت ذوي احلقوق

السيد الوزير، اليوم اإلقليم متوقف يعاين، احلركة اإلقتصادية 
جامدة، البناء متوقف، البطالة متفاقمة. السيد الوزير، التهميش 
واإلقصاء يف هاد اإلقليم، السبب هو مذكرة أصدرهتا وزارتكم 

، والذي متنع 9111أكتوبر  98الصادرة بتاريخ  31دورية رقم 
إعطاء رخص البناء إال لذوي احلقوق، علما أن ذوي احلقوق يف 
مدينة اتوريرت ما بقاوش السيد الوزير احملرتم. لذلك نلتمس منكم 

 .... السيد

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا
 .السيد الرئيس

النائب السيد ادريس االزمي االدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

عالقة هباد اإلشكاليات اليت تثار على األراضي الساللية ومبا وقع 
يف عرابوة وفدار الشاوي. أوال نبغيو أنكدو حنا كفريق، فريق 

من بناء الدميقراطي و العدالة والتنمية اللي هو يناضل من أجل ال
أجل احرتام الدستور والقانون، ال ميكن أن نقبل ابإلعتداء على 
أي مواطن، كيف ما كان، كان رجل سلطة أو كان مواطنا عاداي، 
هذه قاعدة. املسألة الثانية، حنن كذلك يف إطار مقتضيات 
الدستور كسلطة تشريعية أو كسلطة تنفيذية مبا أن األمر معروض 

 .، ال ميكن ال أن نؤكد أو أن نرفض، شكراعلى القضاء
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 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير تفضلوا

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

األمرمعروص على القضاء ما غنعاودش نداكر فهاد النقطة  مبا أن
، ألن جاوبت السيد اللي هضر عليه اللي ماشي أان اللي جبدتو 

كتوا سكتنا. والبادئ أظلم. على أي، واللي جبدو جاوبتو. إن س
فيما خيص هاد الشواهد اللي جتبدوا، اهلدف واهلدف دايلوأن 
الناس ذوي احلقوق ما يتمش احلرمان دايهلم، هذا هو املبدأ 
األساسي. وما ميكنش الشواهد يتعطاو للناس اللي ماشي من 
ذوي احلقوق ألن املسؤولني على هاد األراضي كاين حرص على 

د األراضي يتم االستغالل دايهلا على الوجه األمثل، ماشي أن ها
 .. يف البناء العشوائي ويف التقسيم السري إىل آخره

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على مسامهتكم املفيدة والقيمة، وننتقل إىل 
قطاع العدل، مرحبا السيد الوزير. إذن السؤال األول، سؤال عن 

لعلمية اخلاصة بدعم اخلطة الوطنية حملاربة تفعيل اإلجراءات ا
الفساد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عمر فاسي فهري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير احملرتم، مع الفساد ال تنمية، ال دميقراطية، ال ثقة بني 
لدولة وبني املواطن، ال عدالة. املغرب أعد خطة حملاربة الفساد، ا

 .ما هو واقع تنزيلها يف الواقع؟ شكرا السيد الرئيس

 

 :السيد رئيس اجللسة

السادة النواب من فضلكم، السيد النائب من فضلكم اجلسوا، 
ننتظر خروجكم  السادة النواب، السيد الرئيس، .زميلكم يتكلم

 .يد السيد النائب احملرتم العداّد من جديدمن فضلكم، من جد

 :النائب السيد عمر فاسي فهري

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

 شكرا السيد الرئيس،

قلت مع الفساد ال تنمية ال عدالة ال ثقة بني الدولة وبني 
املواطنني، عندان خطة وطنية حملاربة الفساد. أشنو هو الواقع دايهلا 

 .زير؟ شكراواآلفاق دايهلا السيد الو 

  :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير احملرتم

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

شكرا السيد النائب احملرتم، هاذ السؤال يسمح يل أبن أذكر أبن 
حماربة الفساد وختليق احلياة العامة هو من أولوايت العمل 

خلطة ا احلكومي، وزارة العدل تنسق واحد من أهم الربامج يف هاد
اللي هو تقوية املنظومة الزجرية حملاربة الفساد املايل. تقدمنا ب 

إجراءا كاين اللي عندو طبيعة تشريعية كاين اللي عندو طبيعة  01
تدبريية. من أهم هذه اإلجراءات يف إطار هذه اخلطة تدعيم 
وهيكلة أقسام اجلرائم املالية، رفع التكوينات املخصصة للموارد 

ملة يف هاذ القطاع، حتديث السجل التجاري، إعداد البشرية العا
دليل حول الرسوم القضائية واآلليات اإللكرتونية يف شاشة احملاكم، 
تعريض قيمة الرسوم حسب نوع القضية، تعزيز القيم األخالقية يف 
املوارد البشرية حتديث وختليق منظومة العدالة، مع مركزة وحتليل 

ا تعديالت ة املتعلقة جبرائم الفساد، وأيضاملعلومة القضائية والقانوني
تشريعية موجودة اآلن أمام جلنة العدل يف إطار تعديل جمموعة 
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القانون اجلنائي فيما يتعلق ببعض اجلوانب التجرميية والعقابية 
 .ملالئمتها مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .ضلوا السيد النائبتعقيب السيد النائب، تف

 :النائب السيد سليمان العمراين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، اإلسرتاتيجية الوطين ملكافحة الفساد هي تعبري عن 
إرادة احلكومة السابقة اليت وضعتها وإرادة احلكومة احلالية اليت 
تشراف على تنفيذها، فعال هناك إجراءات مهمة جدا تشريعية 

ية جاري حلسن تنزيل هذه اإلسرتاتيجية، لكن مع السيد وتنظيم
الوزير دعوان نقول لكم أن هناك حتدايت حتيط بتزيل هذه 
اإلسرتاتيجية، طاملا أهنا فرصة لبلدان ولوطننا لكي تتزحزح عن 
املوقع الذي حنن فيه اليوم، التحدي األول السيد الوزير هو أن 

صاية السيد رئيس احلكومة من خالل اللجنة الوطنية حتت و 
احلكومة مطلوب منها أن تعتمد إسرتاتيجية تواصلية قوية وانجعة 
جتعل املواطن يف صلب هذه اإلسرتاتيجية شريكا أساسيا ومنخرطا 
وداعما ومساندا، وهذا يتأتى من خالل من إجراءات عديدة من 
خالل اإلعالم العمومي وغريها، األمر الثاين هناك إجراءات 

 تعجالية، تعزيز البليغ عن الفساد وإرساء املركز الذياألولوية االس
يف عهدة وزارتكم، األمر الثاين هو نشر القرارات واألحكام النهائية 
الصادرة يف أفعال الفساد وابخلصوص ما يتعلق ابلقرارات اليت 
تصدر عن اجملالس وهيئات يعين مهن العدالة، هذا فيه تعزيز 

الث قع يف الفساد، األمر الثللشفافية وفيه جانب ردعي ملن ي
السيد الوزير هو نشر التقارير سواء كانت سنوية أو موضوعاتية، 
واألمر األخري السيد الوزير األساس يف هذا كله هو البد أن يكون 
هناك آاثر حقيقي لكل ما يعبأ من إجراءات لكي يصبح لنا واقع 

سيد لآخر، فلذلك اليوم اجلميع الربملان وكل الفاعلني معكم ا

الوزير مع احلكومة لكي ننجح مجيعا يف تنزيل هاذ االسرتاتيجية 
بشكل انجع وقوي جدا، وننتظر أنمل أن تكون املؤسسة يعين 

 .اهليئة الوطنية

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا 
 .السيد الرئيس

يل الفريق االستقالالنائب السيد نور الدين مضيان رئيس 
  :للوحدة والتعادلية

اإلجراءات واإلسرتاتيجيات والقوانني غري كافية،  السيد الوزير،
هاذي مدة حىت احنا كنسمعو ابإلجراءات والقوانني والدراسات، 

 املواطن ال يلمس هذه اإلرادة على مستوى الواقع، الرشوة ابقية

 

فننون  نتفنن ويتإن مل أقل زادت، الفساد معمم كان جزئي مبعىن
يف التحايل على القوانني، اقتصاد الريع كاين، االمتيازات كاينة، 
البريوقراطية بقات هي هاذيك. احنا املواطن بغينا يلمس أبن التغري 
األثر اإلجيايب هلذه القوانني وهلذه اإلسرتاتيجيات، لألسف ما  
 كايناش فقط كالم نصرفه لكن على مستوى الواقع ال شيء تغري،

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ اّل جوابكم السيد الوزير احلكومة 
 .من فضلكم

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا للسادة النواب،

بطبيعة احلال حماربة الفساد ال ميكن أن تتم إال ابلقانون بوسائل 
املواطنني  ومالقانون يف دولة القانون، وأهيب ابلسادة النواب وبعم
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التعاون مع احلكومة والتبليغ عن جرائم الفساد وحنن رهن إشارتكم 
 .أجرأة هذا التعاون، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ننتقل إىل سؤال اثين يف هذا القطاع سؤال 
عن إجراءات استكمال آليات التنسيق، من فضلكم سؤال عن 

 بني الوزارة واجمللس األعلى إجراءات استكمال آليات التنسيق
للسلطة القضائية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيدة النائبة احملرتمة تفضلي

 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 شكرا السيد الرئيس،

ة بعد استكمال وبعد تنصيب اجمللس األعلى للسلط السيد الوزير،
تمادان نظامه الداخلي، صار لزاما التسريع ابلتنسيق القضائية واع

بينه وبني الوزارة لضمان حسن تدبري الشؤون القضائية وذلك عرب 
أساسا عرب اللجنة املشرتكة املنصوص عليها يف القانون التنظيمي. 
لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة يف هذا 

 .الصدد؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

شكرا جزيال لفريق العدالة والتنمية الذي من خالل هذا السؤال 
يسمحوا يل أن أؤكد أمام هذا اجمللس املوقر أن العالقات بني وزارة 
العدل والسلطة القضائية ورائسة النيابة العامة عالقات جد إجيابية 

بية وعالقات تعاون مثمر، ولقد صادف تشكيل وعالقات انسيا
هذه احلكومة تنصيب جاللة امللك ألعضاء اجمللس األعلى 
للسلطة القضائية، وعملنا يف وزارة العدل على وضع كل الوسائل 
املادية والبشرية واللوجيستيكية لتسهيل ميالد هذه السلطة 

تنظيمي من قانون ال 83القضائية، القرار الذي تنص عليه املادة 
قرار جاهز وسينشر يف األايم القليلة املقبلة هو قيد مسطرة النشر 

 .والتعاون يتم بشكل عادي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ءامنة ماء العينني

 شكرا السيد الوزير،

 طبعا العالقة انسيابية، جيدة، ال نشكك يف ذلك، استقاللية
السلطة القضائية فريق العدالة التنمية بذل جمهود كبري جدا 

 111إلقرارها، استقاللية السلطة القضائية نفهمها وفق الفصل 
من الدستور الذي ينص على أنه ال يتم التدخل يف القضااي 
املعروضة على القضاء وال يتلقى القاضي وهو ميارس املهمة 

، أو التوجيه أو الضغطالقضائية دايلو أي نوع من التعليمات 
ري القاضي ماستقاللية السلطة القضائية تتجلى فقط يف حتكيم ض

ملي كيحكم للناس، شنو بغاو الناس القضاء املستقل؟ ما 
بغاوهش ابش ندخلو يف إجراءات شكون اللي غيحكم شكون 
اللي غيدبر احملكمة؟ شكون غيعطي تعليمات؟ شكون اللي 
ماغيعطيهاش؟ بغى املتقاضني ملي ميشيو للقضاء يلقاو قاضي 

يه تعليمات وما جت حيكم وفق ضمريه وما يّدّخل فيه حىت شي واحد
من أي جهة، اليوم احنا يف مرحلة انتقالية أسسنا استقاللية 
السلطة القضائية، اليوم تنصب اجمللس األعلى للسلطة القضائية 
الذي حيرص على تدبري الوضعية املهنية للقضاة وإصدار التقارير 
والتوصيات يف جمال القضاء ولكن راه بقات وزارة العدل السلطة 

ة املكلفة هي اليت تدبر السري العادي دايل احملاكم، هي احلكومي
اللي كتشرف  هي اللي كتشرف على التدبري املادي واللوجيستيكي

على اإلدارة القضائية، احنا اليوم يف مرحلة انتقالية فيها شوية دايل 
هاد اإلنسيابية اللي تكلم عليها السيد    d'ailleurاإلشكاالت،
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 السيد الرئيس دايل النيابة العامة احلايلالوزير، صدر منشور دايل 
وجه ملرؤوسيه كيقول هلم: " بلغ إىل علمنا تلقيكم لتعليمات مبا 
فيها تعليمات كتابية" احنا ما عارفينش هاد التعليمات الكتابية، 
حيت احنا اطلعنا على حوارات دايل السيد رئيس النيابة العامة  

اد العدل" اآلن مشينا هبكيقول: "أن إشكال يف التدبري مع وزارة 
املنطق واحنا ما زال يف مرحلة انتقالية كنأسسو، احنا كمشرعني 
برران التخوفات دايلنا منها، الوزارة غتصدر حىت هي تقول كتابة 

 ..الضبط داييل حىت واحد ما يعطيها تعليمات، السلطة القضائية

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد ايف؟ تفضلوا اشكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إض
 .الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

احلكومة حريصة أشد احلرص على أالّ يتم أي تدخل كيفما   -أوال
كان شكله، يوم اخلميس املاضي مت افتتاح السنة القضائية، أود 
أن أحيل السيدات والسادة النواب على ما ورد يف خطاب الرئيس 

عاون ة العامة من أتكيد ألجواء التاملنتدب ويف خطاب رئيس النياب
اإلجيايب والحرتام كل املتدخلني الستقالل القضاء، بطبيعة احلال 
استقالل السلط ال ينفي التعاون الذي يقره الدستور بني السلط 
من أجل التعاون املشرتك خلدمة عدالة نزيهة مستقلة يف خدمة 

 .الدميقراطية ويف خدمة القضاء، شكرا

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا، وفيما يلي ثالث أسئلة آنية هلا وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
مبمارسة املرأة ملهنة عدل، وعليه سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال 
جوااب موحدا من لدن السيدات والسادة النواب، السؤال األول 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، 

 .رتمةضعي هاد السؤال، تفضلي السيدة النائبة احملفليتفضل أحد وا

 :النائبة السيدة أمساء غاللو

 شكرا السيد الرئيس،

بعد املوافقة امللكية السامية، نسائلكم السيد الوزير عن أهم 
اإلجراءات والتدابري احلكومية املتخذة لتمكني املرأة املغربية من 

 .ممارسة مهنة عدل؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

إذن السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .اإلشرتاكي، فليتفضل أحد، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت تعتزم وزارتكم 
ح ملنهجية اليت تنوون اتباعها من أجل حتقيق هدف فتالقيام هبا وا

 .خطة العدالة أمام املرأة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني من اجملموعة 
 .النيابية للتقدم واالشرتاكية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

تارخيي م، تبشران ابخلري ابلقرار امللكي السامي الالسيد الوزير احملرت 
يف اجمللس الوزاري األخري على فتح ممارسة مهنة العدل يف وجه 
النساء املغربيات، يف الوقت اللي كانت هاد املهنة حكرا على 
الرجال، لذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات 

قرار لكم لتفعيل هذا الوالتدابري اليت غادي اتخذها الوزارة داي
 .السامي؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير، تفضلوا للمنصة ايال بغيتوا، تفضلوا

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 ال خيفى عليكم أن خطة العدالة تشكل أحد احملاور األساسية يف
منظومة العدالة ابعتبارها مهنة هتدف إىل توثيق احلقوق واملعامالت 
واحلفاظ على األعراض واألنساب والتمكني من وسائل اإلثبات 
اليت بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات وفصل اخلصومات. ويف 
إطار اإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة حظي موضوع 

يث الوطين، ح ة خاصة يف احلوارإصالح املهن القضائية أبمهي
أوصى امليثاق ابلضبط فيما يتعلق إبصالح مهنة العدل خطة 
العدالة بفتحها وفتح اجملال أمام املرأة ملمارستها إنسجاما مع املبدأ 

، وإنسجاما مع 11الدستوري املنصوص عليه يف الفصل 
 .اإللتزامات الدولية للمملكة

كليف السديد جلاللة امللك ت تنزيال هلذه املبادىء اقتضى النظر
وزيره يف العدل ابإلنكباب على دراسة ممارسة املرأة خلطة العدالة 
وابلنظر إىل ما مييز هذه املهنة من ارتباط ابجلانب الديين والفقهي 
وتقاطع الكثري من جماالت اختصاصاهتا مع فقه املعامالت، فقد 

الة املسألة إبحاقتضى نظر جاللة امللك ابعتباره أمريا للمؤمنني 
على اجمللس العلمي األعلى إلبداء الرأي فيها حيث بعد أن اطلع 
جاللته على رأي اجمللس جبواز ممارسة املرأة ملهنة عدل بناء على 
األحكام الشرعية املتعلقة ابلشهادة وأنواعها والثوابت الدينية 
للمغرب، ويف مقدمتها قواعد الفقه املالكي، واعتبارا ملا وصلت 

يه املرأة املغربية من تكوين وتثقيف وما أابنت عنه من أهلية إل
وكفاءة فقد كلف جاللته وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام املرأة 

 .واختاذ التدابري الالزمة لتحقيق هذا املبدأ

 ابستقراء القانون املنظم هلذه اخلطة يتبني أنه وال وجود ألي مقتضى
ة على الذكور فقط دون ينص صراحة على قصر مهنة العدال

 اإلانث أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه املهنة؛

على املستوى الشرعي فقهاء الشريعة ومنهم املالكي يتطرق يف  
كتاابهتم إىل شروط الكاتب ابلعدل أو املوثق بصفة عامة ونصوا 
على شروط متعددة ليس من ضمنها شرط الذكورة، وأكدوا على 

ة العدالة وتلقي الشهادة وتوثيقها عن إجازة مزاولة املرأة خلط
الشهود بشروطها املقررة يف كل ابب من أبواب العقود املختلفة 
وذلك مع مراعاة شروط أهلية تويل هذه املهنة، مثل ما تشرتط يف 
الرجل، تنفيذا للتوجيهات املولوية مت عقد سلسلة من اإلجتماعات 

عام للمعهد املدير ال التقنية يف الوزارة ومع هيئة عدول املغرب ومع
العايل للقضاء ملواكبة هذا الولوج بربانمج تكويين، ومبجموعة من 

 .املبادرات

يف هذا اإلطار يشرفين أخربكم أنه سيتم اإلعالن األسبوع املقبل 
عن تنظيم مباراة لولوج هلذه املهنة وسيتم التنصيص ألول مرة على  

لم أن واء، مع العكوهنا مفتوحة يف وجه اإلانث والذكور على الس
منصب،  211عدد املناصب اليت سيتم اإلعالن عنها يقارب 

منصب نراعي فيها احملاكم اإلبتدائية اجلديدة، وأنه يف إطار  211
النهوض هبذه اخلطة سيتم فتح ورش إصالح القانون املتعلق خبطة 
العدالة بتشارك مع اهليئة الوطنية لعدول املغرب، حيث سيضمن 

يد مقتضيات جديدة هتم هذه املهنة وشروط ممارستها املشروع اجلد
وجمال اختصاصاهتا، وهو مشروع نروم من خالله تطوير هذه املهنة 
لإلستجابة النتظارات السادة العدول، ويهدف إىل دمج هذه 
املهنة يف احمليط اإلقتصادي واإلجتماعي وجعلها تتماشى مع 

 .سيد الرئيسشكرا ال التطورات اليت يعرفها العصر يف كل اجملاالت،
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب فريق التجمع الدستوري، تفضلي 
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة أمساء غاللو

 شكرا السيد الرئيس،

ولوج املرأة خلطة العدالة هو ضرورة جمتمعاتية يفرضها الواقع، واقع 
دور النساء هو هام وحيوي، فبفضل اجملتمع املغريب اليوم 

اإلصالحات العديدة اللي شرف عليها صاحب اجلاللة امللك 
نصره هللا حممد السادس واللي وضعت املرأة يف املكانة اليت 
تستحقها داخل مغرب احلداثة والدميقراطية، تنشهدو اليوم يف 
العهد دايل سيدان املرأة الشرطية، املرأة املستشارة يف جملس 

لمي، املرأة والية وقائدة وعاملة وهي كانت وال زالت حمامية الع
 بفضل التوجيهات السامية وتطبيقا ملبدأ العدالة و وموثقة انجحة

املساواة، نشهد اليوم ولوج املرأة خلطة العدالة. وهنا ال يزال السيد 
الوزير إال التنويه بكل اجملهودات اليت قمتم هبا إلخراج هذه الرغبة 

إىل أرض الواقع، وحنن نعلم أنه متت استشارة اجمللس امللكية 
العلمي وكل الفقهاء الدين يف اختاذ هذه اخلطوة، نطلب منكم 
السيد الوزير اختاذ كل اإلجراءات الالزمة لتسريع تنفيذ هذا القرار 

 .وكذلك القيام حبمالت حتسيسية للمواطن ومواكبة هذا األمر

 :السيد رئيس اجللسة

لنائبة، تعقيب الفريق االشرتاكي، تفضل السيد شكرا السيدة ا
 .الرئيس

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، بطبيعة احلال احنا يف الفريق االشرتاكي ما 
ميكن لنا إال ندعموا وزارتكم يف كافة اإلجراءات والتدابري اللي 

حتقيق هاد اهلدف دايل فتح خطة العدالة أمام غتاخذها من أجل 
املرأة، وكنعتربوا على أن األمر مرتبط إبصالح شامل وجدري  
كذلك خطة العدالة وابلنظر حىت االنتظارات دايل املهنيني 
واإلشكاالت املطروحة يف هاد اجلانب، وهنا ال يسعنا واملناسبة 

مييز ال التشرط إال أن نؤكد على ضرورة العمل على رفع كل أشك
بني املرأة والرجل اللي كتطبع واحد اجملموعة دايل القوانني 
والتشريعات ببالدان ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر القانون 
اجلنائي، أعتقد على أن هاد اخلطوة هي حمطة ضمن حمطات اللي  
كتكرم املرأة املغربية وكتعطها املكانة اليت تستحق، املرأة املغربية 

ابنت يف عدة مواقع عن قدراهتا وعن اجتهاداهتا وعن عملها اليت أ
طع املضين، وابلتايل الضرورة حتتم أنه يف املرحلة املقبلة جيب أن نق

مع هاد النقاش بعدما تكون املساواة قد حتققت على أرض الواقع، 
وأن تصبح مسألة التنمية االقتصادية، واالجتماعية، السياسية، 

 ملرأة حاضرة فيها مثلها مثل الرجل بنفسالثقافية والفكرية، ا
 .احلقوق ونفس الواجبات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، تفضلي السيدة النائبة
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

نشكركم السيد الوزير احملرتم على جوابكم، هذا القرار السامي هو 
 ن اإلرادة امللكية وعن إرادة القوى الدميقراطية والتقدمية يفتعبري ع

حتديث اجملتمع وحنن يف حزب التقدم واالشرتاكية، كنا سباقني إىل 
طرح قضية املساواة يف كل اجملاالت، وهو اليوم وإذن اليوم كنزكيو  
كل املبادرات واإلجراءات اليت تسعى إىل تفعيل املبدأ الدستوري 

ملساواة بني اجلنسني، هاد القرار امللكي هو الذي ينص على ا
اعرتاف وامتنان على قدرات وكفاءات املرأة املغربية يف مجيع 
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امليادين واليت كانت بعضها حكرا على الرجال، كما كان يف 
 .السابق نظرا ألحكام وفهم معني ومتجاوز اآلن

ا و السيد الوزير، الزم عليكم اليوم ابش ينجح هاد القرار أنكم تقوم
مبجهود من أجل ولوج السهل للنساء ملهنة العدوالت من خالل 

 .التحسيس والتواصل الدائم هبا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

ءة واقتدار االسيد الوزير، اعتبارا ملا أابنت عنه املرأة املغربية من كف
عاليني يف تويل خمتلف املناصب، نشهد اليوم انتصارا آخر 
للمساواة بني اجلنسني يف الولوج إىل املهن واملناصب ابملوافقة 
امللكية على ممارسة املرأة ملهنة عدل ابملغرب. ويف هذا اإلطار 
السيد الوزير، نشدد على احلكومة لتتحمل كامل املسؤولية يف 

اءات ا القرار امللكي التارخيي، وحتصينه ابإلجر تفعيل وتنزيل هذ
ليت ا والتدابري الكافيتني حىت حتظى املرأة ابلصالحيات الالزمة

ية هلذه املهنة حىت ال جند أنفسنا يف هنامينحها القانون للولوج 
 .املطاف خنتزل مهنة عدل يف مهنة انسخة بصيغة املؤنث، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلواشكرا، هل هناك 

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

غري أنه احلكومة معبأة، األسبوع املقبل غنعلنوعلى املباراة،    
املعهد العايل بصدد بلورة واحد التكوين خاص لكي يكون هذا 

متثل  الولوج ولوجا انجحا، االجتماعات متواصلة مع املؤسسة اليت

العدول، ومع إن شاء هللا يوم األربعاء سنجتمع مع اجلمعيات 
 النسائية العاملة يف هاذ القطاع لتدعيم التواصل مع اجلميع ولتوفري

املناخ املالئم ليجد هذا القرار التارخيي جلاللة امللك التنفيذ 
 .والتطبيق اإلجيايب الذي يستحق، شكرا لكم

  :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، شكرا    
وننتقل إىل قطاع الشباب والرايضة مرحبا السيد الوزير، إذن 
السؤال األول سؤال عن الشركات الرايضية للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد ابرجية

 لرئيس،شكرا السيد ا

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

على خلق  91ل  18يف مواده من  41.11لقد نص القانون 
من نفس  112الشركات الرايضية لتسيري األندية الرايضية، واملادة 

القانون أكدت على ضرورة استصدار النصوص التنظيمية 
ية املغربية كواإلجراءات التطبيقية خللق هذه الشركات، اجلامعة املل

لكرة القدم مشكورة على اجملهودات اللي كتبذل واللي بذالت 
وجنحت يف حتقيق الربامج دايهلا واألهداف دايهلا وبال ما نذكرو 
التأهيل دايل روسيا وبال ما نذكرو التنظيم دايل الشان وبال ما  
كنذكرو كذلك الرتتيب الذي أصبح حيتله املغرب على املستوى 

شهر غشت هو آخر أجل خللق هذه الشركات  العاملي، أعطت
لتسيريهذه األندية الرايضية، ترى هل أنديتنا مؤهلة خللق هذه 
الشركات الرايضية، علما أن هناك مشاكل عديدة يعرفها اجلميع 
هناك مشكل اجلموع العامة، مشكل املنخرطني، مشكل 
الالعبني، مشكل دايل البنيات التحتية، هناك مشاكل كبرية 
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ددة، يف هذا السياق ويف هذا اخلضم هذا البد من املصاحبة، ومتع
فريق  10البد من إجراءات، البد من املواكبة ألن اجلامعة ألزمت 

يف القسم الوطين الثاين لتطبيق  2يف القسم وطين األول و
اإلحرتاف بشكل صحيح، وكذلك لتطبيق اإلحرتاف مائة يف 

صاحبة وملواكبة هذه املائة، ترى ما هي اإلجراءات املتخذة مل
األندية يف خلق هذه الشركات؟ وابلتايل هاذ الشركات القانون 

اللي  le passif et l'actif األساسي دايهلا، الرتكيبة دايهلا
اجلمعيات هباذ الشركات، هناك  دورعالقة غيكون عند األندية

أسئلة كثرية تطرح يف هاذ اجملال، وهل هناك من مصاحبة ومواكبة 
 ضية هاذي؟هلاذ الق

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جوابكم السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،  

وخا السيد النائب قلتو يسحب السؤال ما بغاش يسحبو متعنث 
السيد برجية، هناك عمليتني: العملية األوىل مرتبطة ابلقانون 

 ة اللي مرتبطة ابلتنظيم، هذا قرار خذاتو اجلامعة يفوالعملية الثاني
اجلمع العام، يعين مجيع األندية املكونة للجامعة بعد مناقشته مت 
اإلتفاق وهذا قرار دايل اجلامعة ماشي دايل الوزارة، اجلامعة يعين 
مجيع األندية املكونة للجامعة خذات هاذ القرار يف اجلمع العام 

د اعرتض، اآلن غادي ندخلو للتنفيذ، وابإلمجاع، وال شي واح
غندخلو للتنفيذ أكيد غتكون صعوابت، أكيد من املؤكد، اللي  
كاين هو أنه إما غادي نوضعو الصعوابت أمامنا وما نعملووالو 

اجلرأة والشجاعة  نبقاو متخوفني وإما كيكون عندان واحد
وكنتحداو هاديك الصعوابت، واحنا كنعاجلوها، واللي غادي 

اختالالت ما غتكونش فيها عقوابت، ألنه احنا يف واحد تكون 
ة، املرحلة دايل البناء، بدينا ابلبناء األول بنينا هاد البطولة االحرتافي

املصدر القانون بصعوابهتا وألن راك عارف كل شي مشاكلها، 
اليوم غادي ندوزوا املرحلة الثانية فبالتايل أكيد غادي نعيشو 

ن ابش نتعاونوا مجيع، عندان نفس مشاكل، لكن احنا موجودي
اهلاجس اللي عند اجلامعة، عند النواب، عند الوزارة، عند املغاربة،  
كوهلم هو نرفعوا من املستوى دايل الرايضة بشكل عام وكرة القدم 
بشكل خاص، ابملناسبة راه اجلامعة امللكية للدراجات راه فازت 

اد رات هابلطوائف يف اجلزائر فردي ومجاعي وكاين انتصا
 .االنتصارات غادي حنولوها إىل انتصارات أخرى إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل ميكن الوقت، هل هناك تعقيب إضايف؟، 
استنفدمت وقتكم سي برجية، إذن منر للسؤال املوايل سؤال متعلق 
بتعميم مالعب القرب ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب 

رتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد احمل
 .النائب

 :النائب السيد صاحل أوغبال

 عن تعميم مالعب القرب ابلعامل القروي، نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير، السؤال بعض الكلمات

 :ةايضالسيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والر 

 .سنعمم مالعب القرب يف العامل القروي السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم

 :النائب السيد صاحل أوغبال

اإلجياز السيد الوزير، كتعرفوا السيد الوزير كاين جمموعة من املناطق 
القروية ابملغرب اللي كتفتقر هلاد املالعب دايل القرب، ونعطيك 



 

  

 

 

 

 

دورة – وابالن جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

31 

 ملعب واحد ابلعامل القروي ملعب واحد مثال إبقليم خنيفرة وال
ما كاينش يف إقليم دايل خنيفرة، يكفيك أن املدينة دايل خنيفرة 

، مريرت اللي هي بلدية ما 8داملالعب وال وال  3فيها واحد 
فيهاش وال ملعب واحد، تقدر تقول ليا الوزير كاين مشاكل دايل 

ال األرض، كاين مشاكل دايل الدراسات وال شي حاجة حب
هكذا، ميكن نقول لك أان نضمن لك اجمللس اإلقليمي نضمنو 
لك هاد األرض هادي، نقول لك السيد الوزير أبن جمموعة من 
الشباب اللي كيمارس هاد الرايضة يف خنيفرة غري يف األزقة ويف 
األراضي الصلبة، خنيفرة اللي كتعرف واعطت رايضيني كبار، 

راطون، عطات هشام عرفات جواد غريب بطل عاملي يف املا
الغرف، وما أدراك ما هشام الغرف؟ عطات محو مودجي بطل 
املغرب يف املاراطون، وعرب هاد املؤسسة التشريعية هادي كنطلبوا 

، منكم السيد الوزير تعطيو خلنيفرة احلصة دايهلا يف العدالة اجملالية
ما اعطيتوان والو يف الرايضة، ال يف مالعب القرب، وال يف مالعب 

 .البعد، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟

 :النائب السيد بلقاسم مري

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، بغينا نعرفو املعايري دايل اختيار املناطق القروية اللي
ملعب دايل القرب، وهي ابدرة طيبة  211غادي تدار فيها 

كم عليها السيد الوزير، واش درتو خريطة ملعرفة فني كاين وكنشكر 
اخلصاص ابلضبط؟ ابش يستافدوا أبناء العامل القروي، نعطيكم 
مثال السيد الوزير ابجلهة الشرقية بين يدرار وأنكاد وعني صفا، 
مستعدين يعطيو األرض وما برجمتوش فيها هاد املالعب، 

مة تعطيها وخصوصا أن هذه مناطق حدودية خاص احلكو 

األولوية، وكنعولو عليك السيد الوزير تقوم هبا العمل، وشكرا 
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد رشيد البهلول

السيد الوزير، ضماان للعدالة اجملالية ابت من الضروري إعادة النظر 
ب القرب ألن أغلب يف املعايري املعتمدة يف إحداث مالع

اجلماعات القروية ليس مبقدورها توفري الشروط الالزمة وال املطلوبة 
من طرف وزارتكم ومنها على سبيل املثال اجلماعات القروية 

 .التابعة إلقليم سطات؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير

 :وزير الشباب والرايضةالسيد راشيد الطاليب العلمي، 

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السادة النواب،

أوال ابش نتكلموا على إقليم خنيفرة كتشوف املشاريع املسطرة متا 
 3مليون درهم ال آين إسحاق، تغسالني، سبت آيت رحو،  88

داملالعب القرب معشوشبة خبنيفرة مث االتفاقيات األخرى. اشنو 
ات املوقعة ما بني الوزارة وما بني هو اإلشكال؟ كان اإلتفاقي

 % 81اجلماعات أن اجلماعة كتوفر الوعاء العقاري وكتخلص 
من املشروع وهذا ما شي يف متناول اجلماعات، هذا هو 
اإلشكال. اآلن بدلنا هاد التصور كامل مشينا لعند صندوق 

مليون درهم غنمروا عرب  011التجهيز اجلماعي غادي يسلفنا 
يمية وما غتعطي اجلماعات حىت شي حاجة، الوزارة اجملالس اإلقل

غتكلف بسميتو ابش خنلصوا األقساط دايل صندوق التجهيز 
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ملعب القرب بناء على الطلبات  211اجلماعي وغنمشيوا نديروا 
اللي كاينة اللي هي مسطرة، ألن اإلتفاقية املوقعة احنا عاجزين 

غادي  نا ابشابش نصاوبوها واجلماعات عاجزة ابش تصاوهبا، قل
خنرجوا من هذا واحد التصور جديد، إيال جنحنا يف العمل هي 
نزيدوا نرفعوا من القيمة ما هذا نراجعوها إىل غري ذلك، احنا يف 

ملعب قرب كنواعدكم  211واحد املرحلة دايل البناء، لكن 
غادي خترج، كيفاش غتخرج؟ غتخرج ابإلتفاق مع رؤساء اجملالس 

 ماعات، ويف املناطق مجيع املناطق، ال نعتقداإلقليمية ورؤساء اجل
أبن راه الدار البيضاء ما عندهاش حقها من املالعب الرايضية، 
عدد السكان، عدد السكان، السيد الرئيس راك عارف راه احنا 
دران اجتماع، فاس كذلك، هناك جمموعة من األقاليم اجلهات 

أان   قاسماللي خذات واحد احلصة كبرية من هذا. وكاين وسيدي 
كنقول لك املغرب احنا كنتكلموا املغرب ككل وغادي نديروه 
بشكل مجاعي ونوزعوا ابش يكون اجلميع، كذلك ما غاديش 

داملليون الدرهم هذا كنعتربه يف  8لداك الرتف دايل امللعب د 
الرتف، إيال كنا غادي ندخلوا للرتف غادي نعملوا الرايضة يف 

ميع دايهلا هذه الرايضة للجميع جلاملستوى العايل عندها الشروط 
 ..املواطنات واملواطنني عندها كذلك الشروط دايهلا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تفعيل القانون املتعلق مبكافحة 
تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة للسيدات والسادة النواب 

النائبة  ةاحملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيد
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة نوال املتوكل

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، كتعترب بالدان من الدول اللي قامت بتأطري موضوع 
الوقاية واحلفاظ على صحة الرايضيني وحظر املمارسات اللي  

كتخل ابحرتام أخالقيات ومبادئ الرايضة عرب إصدار قانون رقم 
صفق ليه اجلميع كيهم قانون األنشطة  هاد القانون اللي 11.19

 41.11الرايضية والبدنية اخلاضعة ألحكام قانون الرتبية البدنية 
لذلك السيد الوزير نسائلكم ما هو تقييمكم هلذا القانون على 

 .أرض الواقع؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 :ةايضالسيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والر 

 شكرا السيد الرئيس،

عكس ما يعتقد البعض أن كان هناك جمهود جبار من طرف 
اللجنة األوملبية حول حماربة املنشطات وجا هاد القانون ابش خيتامت 
هداك املشوار دايل داك اجملهود اجلبار اللي قامت به اللجنة 
 األوملبية املغربية، اليوم عندان مشروع القانون كنشكروا السيدات
 والسادة الربملانيني يعين يف الغرفتني اللي صادقوا عليه يف وقت

وجيز جدا وغادي خيرج حليز الوجود، تنشر يف اجلريدة الرمسية حنن 
بصدد إعداد مجيع املكوانت دايل هاد املشروع ابش كيخرج دفعة 

اللي  41.11واحدة ابش ما نطيحوش يف داك الشي يف القانون 
ة أخرى يقية وال زالت نصوص تطبيقيخرجوا بعض النصوص التطب

مل خترج إىل حيز الوجود، فباش ما نطيحوش يف هاد اخلطأ دفعة 
 ماشي خنرجوا l'agence واحدة غادي خنرجوهم عاد خنرجوا

l'agence  معطوبة وكالة معطوبة ما قدراش دير الشغال دايهلا
 .غاخنرجوها جبميع املقومات دايهلا إن شاء هللا، شكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

 .شكرا السيد، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة تعقيبك
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 :النائبة السيدة نوال املتوكل

ومعهود عليكم رجل  شكرا السيد الوزيرعلى هاد اإليضاحات،
امللفات وقمتم بعمل جبار منذ اعتالءكم كرسي الوزارة، ولكن 
السيد الوزير عرفنا أن امللفات اللي حتملتيوهم جسيمة وحطمتو 
أرقام قياسية يف وقت وجيز، ولكن السيد الوزير هناك شيء 
حقيقي اللي هو جتارة املنشطات أو ما يسمى ابملكمالت 

يف السوق املغربية  les produits protéinés الغذائية
 وكتعتمد على شبكات للتهريب، وابلتايل البد من محاية الرايضيني

البد طنيا وحمليا و والبد من إجراءات جزرية مع السلطات األمنية و 
من تطبيق املراقبة الطبية الصارمة للرايضيني قبل املشاركة يف 
تظاهرات وطنية مث دولية والبد من القيام حبمالت حتسيسية من 
طرف املشرفني على الرايضات األوملبية وغري األوملبية، وابلتايل 
على الوزارة أن تسهر على تنسيق هذه العمليات مع كل احلركات 

كة األوملبية واحلركة الرايضية حفاظا أوال على صحة الرايضيني احلر 
 .اثنيا على مسعة اململكة املغربية، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الوزير تفضلوا

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

اربة ذ القانون دايل حمشكرا، غري ابش نطمئن السيدة النائبة أن ها
 املنشطات فيه يعين بعض التدابري اللي غادية تطّبق على مستوى

اجلمارك ابش ما يبقاوش يدخلو لبالدان مجيع املواد الغذائية اللي 
فيها هاذ املنشطات هاذي، واحنا بصدد ملا كنقول بصدد، قبل 
اجلمارك ما كانش عندها احلق ابش تّدخل ألنه ما كانشي تعريف 

دااب كاينة يف  une norme كانش هناك واحد املواصفة  ما
ابش  pakitche global القانون غادية تدخل كذلك يف

 .ميكن لينا حنلو هاذ اإلشكال، شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال عن فوضى تدبري مالعب 
الة األصالقرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .واملعاصرة، فليتفضل أحد تفضل السيد النائب

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن الفوضى اليت تشوب تدبري مالعب  السيد الوزير،
القرب واليت أحدثت من أجل استفادة املواطنني منها بشكل 
متساوي؟ وملاذا مل يتم وضع دفرت حتمالت يضع ضوابط تدبري 

تسيري هذه املالعب ابعتبارها مرافق خدماتية موجهة للعموم؟ و 
 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جوابكم السيد الوزير احملرتم

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 السيد الرئيس،

فعال هاذ الكالم أان قلتو ايك متفقني؟ اليوم احنا  السيد النائب،
ل مالعب القرب، تدبري خيتلف من مكان بنينا واحد العدد داي

إىل مكان آخر ماكاينش واحد الوحدة دايل وتصور مشويل، 
 تبني أبنه ذاك sigmaاشتغلنا كان واحد اإلجتهاد دايل

sigma  رغم أنه كاين األسعار كانت منشورة يف اجلريدة الرمسية
 981درهم  911درهم للساعة كاين اللي كتخلص  81 دايل

ش املراقبة ما كاينش الضبط إىل غري ذلك. هاد الشي  درهم ما كاين
 sigma كل شي الزولناه مشكورين صوتويف قانون املالية زولنا

تفتحات البيبان، اآلن يف البناء دايل منوذج غادي سريى النور يف 
القريب العاجل ألنه مرتبط بتصور مشويل، ما بغيناش غري التدبري 
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 نه خصنا ذاك الالعبدايل امللعب ويكون مفتوح، كذلك أ
potentiel  ابش خنتاروه وميشي ملدرسة التكوين من مدرسة

التكوين يطلع للجامعة يطلع هذا وهو كيطلع ابش ما تكونش 
-omni قطائع يف املسار دايلو الرايضي، مالعب القرب

sport فيها الباطمنتون، الباسكيط، اهلوند، الفوت والتينيس 
et vollet 6 ادي يتبناو، فالتايل غادية دايل هاذو اللي غ

األلعاب املدرسية  AICS تكون واحد..، غنخلقو ابإلضافة إىل
هاد الشي كل بغينا نربطوه ابألندية ابش ميكن لينا تكون عندان 

 .أبطال كيما كان يف املاضي، هذا هو التصور الشمويل، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .فضلالسيد تشكرا السيد الوزير احملرتم، التعقيب؟ تفضل 

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الوزير،

وهاذ  le cahier de charge لكن صحيح أنه التصريح هاذ
دفرت حتمالت وآلية دايل التدبري يف املستقبل دايل مالعب 

 وتلقينا اخلرب بسرور كبري .مالعب القرب أنه أنتما اللي صرحتو هبا
وضوي غادي خيرجوا من التدبري الفوأنه املغاربة فرحوا وقاالوا أبنه 

والتدبري والتسيري دايل املالعب من طرف اجلمعيات اإلسرتزاقية 
 واحملاابت السياسية ألنه غادي ينتقلوا للتدبري املؤسسايت كما سبق

وأن صرحتم، كما صرحتم أيضا أنه ابتداء من يناير أنه كل 
 عباألداءات اليت كانت تتم داخل من أجل االستفادة من مال

القرب أنه سوف يكون اتريخ بداية شهر يناير أن هو اتريخ هناية 
هذه األداءات وأنه سوف تتم االستفادة من هذه املرافق جماان، يف 
حني أنه واقع األمر أن تدبري دايل مالعب القرب مازال كما هو 

 عليه، هذا من جهة؛ أما ابلنسبة للربامج دايل هاد املالعب
omni sport نعرف منكم السيد الوزير أشنو هي  نتمىن أن

ما هي التدابري اليت قمتم هبا من أجل إحقاق التوزيع اجملايل 

خبصوص بناء هاته املرافق الصحية؟ وما نصيب جهة بين مالل 
 خاصة من هاته املالعب؟

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، السيد 
 .ض الثواينالوزير يف بع

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

ال غري ابش السيد النائب احملرتم الكالم دايلنا يكون مسؤول، 
قانون املالية صدر أو دخل حيز التنفيذ يف فاتح يناير، السيكما 
خاصها املرسوم اللي غيتبىن على هذا القانون املالية، ما ميكنش 

رسوم تصاوب، مشا يف املسطرة، هنار يصدر تنشرو قبل، إذن امل
غدا يف الصباح غادي يصبح ، أان ابقي ملتزم كنقول فاتح يناير 
من دخول حيز التنفيذ مبين قانوان ماشي اللي بغيت أان وداك 
الشي هذاك، قانوان مبين على قانون املالية، املرسوم مصاوب، 

ية، غادي رمسغادي يدوز يف جملس احلكومة ويتنشر يف اجلريدة ال
تدخل السيكما ما غتبقاش، حنا عدلنا السيكما صاوبناهلا 

 .اإلشكالية دايهلا كلها ألهنا معقدة

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
 وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

سؤال األول، سؤال عن برانمج بناء الداخليات والبحث العلمي، ال
ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،
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سيدان  ولوية السامية دايليف البداية البد منهنؤوك على الثقة امل
 .هللا ينصرو

توجد املدرسة اليوم موضوع مساءلة من طرف  السيد الوزير،
اجلميع من أعلى سلطة يف البالد اليت دقت انقوس اخلطر مع 
القيام بوقفة، مساءلة الضمري ومن األمة مبختلف مكوانهتا وممثليها 

كم فيما ارتمساءلة املدرسة حتيلنا اليوم لنسائلكم عن برانمج وز 
 .يتعلق ببناء الداخليات ابلعامل القروي؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

السيد كاتب الدولة تفضلوا تفضلوا السيد كاتب الدولة، السيد 
 .الوزير مرحبا

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 رتم،شكرا السيد الرئيس احمل

 السيدات النائبات السادة النواب احملرتمون،

أريد يف البداية أن أعرب عن اعتزازي ابلثقة املولوية السامية وأريد 
أيضا أن أعرب عن سعاديت بتواجدي معكم يف هذه اجللسة ألول 

الدستورية العريقة للعمل سواي مبنطق  مرة داخل هذه املؤسسة
مهام  م ومقرتحاتكم، ألنتشاركي وابنفتاح وجتاوب مع أسئلتك

هاد اإلصالح إصالح املنظومة الرتبوية والنهوض هبا يعترب مهام 
مشرتكة ومسؤولية مجاعية، هلذا أهيب مجيع املغاربة من هاد املنرب 
برملان وحكومة ونقاابت وأحزاب وجمتمع مدين وعائالت لالخنراط 

مح إليه طواملسامهة يف هذا الورش الوطين اهلام والرقي به إىل ما ن
 .مجيعا

فيما يتعلق الرد على السؤال السيد النائب احملرتم والذي يتعلق 
ابلعامل القروي، أريد أن أؤكد لكم أن الداخليات توفر خدمات 
اجتماعية أساسية للتلميذات والتالميذ املستفيدين كالتغذية 

والرعاية الصحية وخاصة التالميذ الوافدين من الوسط القروي 
نائية من أجل االلتحاق ابملدرسة ومتابعة الدراسة هبا، واملناطق ال

هاد الطلب عرف تزايد جد مهم سنة بعد سنة، املستوى اليوم ما 
 838هذا الدخول املدرسي منها  221هو؟ بلغ عدد الداخليات 

 .مقارنة مع السنة الفارطة %01يف العامل القروي أي 

 :السيد رئيس اجللسة

فضلوا بعض الثواين يف داك التقدمي ت شكرا السيد الوزير، تفضلوا
 .زيد بعض ما عليهش تفضلوا

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرئيس،

 11خالل  9112ل  9112اللي بغيت غري نذكر به هي من 
 111 إىل 381سنوات تضاعف عدد الداخليات دزان من 

ألف مستفيد،  111داخلية، هاد الداخليات توفر إيواء وتغذية 
دايل املستفيدات. وأيضا أريد أن أذكر أبن الوزارة  % 89منهم 

عمدت على إعادة أتهيل وجتهيز وجتديد أاثت هاد الداخليات، 
، 9112مت إعادة أتهيلهم. ويف إطار ميزانية  % 11اليوم تقريبا 

منها يف العامل  % 11شاء هللا داخلية غادي تنجز إن  11
 .القروي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

شكرا السيد الوزير احملرتم، هذا شيء مجيل وهللا يكون لك يف 
العوان، حسب تقرير اجمللس األعلى اإلقتصادي واإلجتماعي 

ك تدين اخلدمات اإلجتماعية على مستوى الداخليات والبيئي هنا
واملطاعم املدرسية بوجود إختالالت كبرية يعرفها هذا املرفق 
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 اإلجتماعي البالغ األمهية حسب تقريري أان كرئيس بلدية عندي
lycée إعدادايت، الداخليات  9إعدادايت، الداخلية  9و

وا دوك خرج 9111السيد الوزير يف واحد احلالة كارثية من 
دايل األعوان اللي كيقوموا من  1األعوان تقاعد، البلدية اعطيتهم 

حىت اليوم راه الكراف دايل املاء اللي كنت أان داخلي  9111
هو اللي ابقي اليوم السيد الوزير وخرج شوف عاين أمسيته،  29يف 

هذه جمرد أرقام اللي هي أرقام رمبا عطاوها لك هاد الصباح جبتيها 
شكل نقبلوها ما كاين مشكل، ألن كنعيشوا واحد ما كاين م

احلالة كارثية يف العامل القروي، اهلدر املدرسي دايل الفتيات السبب 
دايلو هو هاد املشاكل دايل أمسيتو، السيد الوزير هذا يعين أبن 

 .نتائج سياسة

 :السيد رئيس اجللسة

 الوزيرهو دار تقدمي، السيد  .شكرا السيد النائب ال هللا خيليك ال
حيل بنا للمرة األوىل، دار تقدمي ما عارفشاي هذا يعطينا عوض، 
ايوا حنا النواب عارفني السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ 

 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة انعمة هبيش

السيد الوزير، أحدثت داخليات حملاربة اهلدر املدرسي، إال أن 
تعيشها على مستوى التدبري املايل واإلداري اإلختالالت اليت 

وغياب البنيات التحتية وأتخر أشغال انطالق بنائها حالت دون 
حتقيق اهلدف املنشود، كما أن إحداثها ال يراعي يف بعض األحيان 
القرب من املؤسسات التعليمية، وكنعطي على سبيل املثال إقليم  

ى املؤسسات دة علكلميم حلساابت سياسية غيبين شي داخلية بعي
التعليمية، ماتبناتش وبقت هكاك، املطلوب السيد الوزير حتسني 
جاذبية الداخليات الستقطاب التالميذ والتلميذات، وكما، 
املطلوب كذلك تعميمها خاصة للفتيات، ألن هناك خصاص  

 .كبري يف العامل القروي خصوصا جهة بين مالل خنيفرة

 :السيدة رئيس اجللسة

 .الوزير دتفضلوا السي

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيد النائب، كيف عربت عليه يف 
األول، أان يف استعداد اتم لإلنصات ليكم هلاد املقرتحات، وإن 

املة هاد األمور ك شاء هللا، غادي منشيو يف عني املكان ونعاينو
اللي قلتوها، أان قلت أبن طلب يتزايد سنة بعد سنة واإلكراهات 
راكم كتعرفوها، إن شاء هللا، غنشتغلو يد يف يد ابش حنققو هذا 

 .املبتغى اجلماعي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال حول االرتباك الذي شاب تدبري املنهاج 
لرتبية اإلسالمية بشكل خاص املنقح بشكل عام ومنهاج ا

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

 :النائبة السيدة سعاد لعماري

نعم السيد الوزير انطلقت عملية مراجعة املناهج والربامج مراجعة 
 عيف إطار تنزيل اإلصالحات البيداغوجية كإحدى أهم مشاري

التدابري ذات األولوية أو املندجمة املنبثقة عن رؤية إسرتاتيجية، وقد 
شابت العملية إختالالت متعددة من بينها عدم احرتام املساطر 
القانونية يف جمال إصدار وأتليف الكتب املدرسية كلما كان هناك 
جتديد هلذه املقرارات، كما أن التنقيح اجلزئي لربامج الرتبية 

سبب التدبري اإلستعجايل خلق ملدرسي ومفتشي مادة اإلسالمية ب
الرتبية اإلسالمية إشكاالت يف التنزيل البيداغوجي داخل الفصول 
الدراسية، إذن ما هي التدابري املتخذة لتجاوز كل هذه 

 .اإلختالالت؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

املهين  والتكوين سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيدة النائبة احملرتمة على هاد السؤال املهم، أود التأكيد 
يف البداية أن املراجعات اجلزئية للمقررات الدراسية تتم بطريقة 
منتظمة سنة بعد سنة، بناء على التقارير اللي كنتوصلوا هبا من 

فارطة املواد الدراسية، وهاد السنة التنسيقيات التفتيش دايل كل 
كتاب من أجل تنقيتها من بعد حمتوايت   131مشلت هاد العملية 

اليت ال تتماشى مع املشروع اجملتمعي الذي أرسى معامله جاللة 
 ؛9111امللك نصره هللا املتضمن يف الوثيقة الدستورية لسنة 

بط بصدور تابلنسبة ملراجعة املنهاج الدراسي يف مشوليته، فهو مر 
القانون اإلطار، كاين يف القانون إطار واحد اللجنة الدائمة 
للتجديد واملالءمة املستمرين للمناهج والربامج، إن شاء هللا، يف 
الباب اخلامس اللي هي اللي غتشرف على هاد مراجعة املنهاج 

 الدراسي يف مشوليته؛

يت غابلنسبة، خبصوص مراجعة منهاج وكتب الرتبية اإلسالمية ب
غري نذكر، وكتعرفوا مجيعا بعد بالغ الديوان امللكي املتعلق 

مبدينة العيون، مت  9110ابجتماع اجمللس الوزاري دايل فرباير 
تنظيم عدة لقاءات بني السيدين وزير األوقاف آنذاك والشؤون 

طة اإلسالمية والرتبية الوطنية والتكوين املهين، مت تشكيل جلنة خمتل
أشهر، وتكللت أشغاهلا  2دام عملها زهاء  من أساتذة وعلماء

 :مبا يلي

 إعداد الربانمج الدراسي لكل مستوى؛ -أوال

 ية؛املشاركة يف حتيني دفاتر التحمالت أتليف الكتب املدرس -اثنيا

 

مشروع كتاب مدرسي للرتبية  91واثلثا مراجعة وتصحيح 
ن اإلسالمية من املستوى الثاين إىل مستوى الباكلوراي، علما أب

السنة األوىل من اإلبتدائي هي فقط فيها فقد دليل لألستاذ وال  
كتاب للتلميذ، وجدير ابلذكر أن املوسم الدراسي هلذه السنة 
احلمد هلل انطلق يف أجواء عادية يف كل األسالك التعليمية دون 

 .أي ارتباك يف الزمان املدرسي أو يف املنهج املدرسي، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .يب السيد النائب احملرتمتعق

 :النائب السيد حممد العثماين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

وضع الربامج واملناهج الدراسية ومراجعتها قرار  السيد الوزير،
سياسي تربوي اجتماعي، يصنع ويستنبت، وال يستورد أو 

روطا شيتخدعرب إجتماع حمدود يف الزمان واملكان، األمر يتطلب 
وضوابط لتكون يف مستوى ما تتطلع إليه األمة من جتديد وتطوير،  
كما يتطلب أتمال ووقتا وتريثا لتجنب اإلستعجال الذي يسقطنا 
يف االرجتال، ويتطلب أيضا قاعدة ومرجعية تقوميية جتعلنا أمام 
مؤشرات موضوعية للمراجعة، وتبعدان عن الذاتية وضغوطات 

اب هويتنا وقيمينا ومرتكزاتنا إرضاء اآلخر، ولو على حس
الدستورية والدينية، ويتطلب يف األخري تكوين املدرس وأتهيليه 

ق وأتطريه ليحسن تنزيل مضامني املنهاج وكفاايته ويعمل على حتقي
 .9110مقاصده، الربانمج اتع الرتبية اإلسالمية تصلح يف 

 :اجللسةالسيد رئيس 

ن عقيب إضايف، ال إذشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك ت
استنفدمت السيد الوزير وقتكم، السؤال حول متتيع األساتذة 
املكلفني مبهام اإلدارة الرتبوية إبطار مناسب هلم للسيدات والسادة 
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النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب 
 .احملرتم

 :النائب السيد عبد الواحد بوحرشة

 ،شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير احملرتم،

يطالب السيدات والسادة األساتذة املكلفون مبهام اإلدارة الرتبوية 
يف األسالك التعليمية الثالث، املديرين والنظار واحلراس العامون 
ورؤساء األشغال، بتمتيعهم إبطار خاص هبم يالئم املهام املستندة 

ر عن إليهم منذ سنوات طويلة، لذا نسائلكم السيد الوزي
اإلجراءات والتدابري اليت تعتزم وزارتكم القيام هبا من أجل تلبية 

 .طلب هذه الفئة من الشغيلة التعليمية؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

بة ب احملرتم، أود التأكيد يف البداية أن وزارة الرتيشكرا السيد النائ
الوطنية والتكوين املهين والبحث العلمي، تويل اهتماما وتقديرا 
خاصا للمسار املهين ألطر اإلدارة الرتبوية على غرار ابقي فئات 
موظفي القطاع، كما تقدر اجلهودات اليت يبذهلا املديرون للنهوض 

 .هبا إىل مستوى اإلصالح املنشودابإلدارة الرتبوية والرقي 

ويف هذا السياق أعدت الوزارة مشروع مرسوم يهدف إىل إحداث 
إطار متصرف تربوي هبدف تثمني جمهودات األطر اإلدارية الرتبوية 
وإعطاء دينامية ونفس جديدين لألطر للقيادة الرتبوية احمللية، كما 

لذين اتبعوا امت تعيني خرجيي مسلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية 
تكوينهم ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين يف إطار متصرف 
تربوي وذلك ابتداءا من اتريخ خترجهم بنجاح من هذه املراكز، 

وأيضا سيستفيد من مقتضيات هذا املرسوم األطر اليت تزاول حاليا 
املهام اإلدارية الرتبوية وهي الفئة الواردة يف سؤالكم، حيث سيتم 

 متصرف تربوي وفق شروط ادة تعيني هؤالء األطر يف إطارإع
وكيفية سيتم حتديدها مبوجب القرار، واآلن املرسوم يف قيد الدرس 

 .يف طور املصادقة من طرف القطاعات املالية، شكرا السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضل السيد النائب احملرتم السيد 
 .ادريس

 :النائب السيد ادريس مسكني

شكرا السيد الوزير، نتمىن لكم التوفيق يف مهمتكم، فقط نسائلكم 
السيد الوزير مىت سوف يتم اإلفراج عن هاد املرسوم املتعلق هبيئة 

ألف  91التدبري الرتبوي واإلداري خاصة أن هذه الفئة أكثر من 
الفئات  يعمن األطر اإلدارية والرتبوية ينتظرونه منذ سنوات مج

عندهم إطار دايهلم خاص حىت األعوان راه والو اآلن كيتسماوا 
مساعدين تقنيني، هاد املهام اجلسيمة اللي كيتكلفوها أطر اإلدارة 
الرتبوية أول من ينزل السياسة اإلصالحية والسياسة التعليمية 
وتفعيل احلياة املدرسية هم هؤالء أطر اإلدارة الرتبوية هم أول من 

إىل املؤسسة وآخر من يغادرها. لذلك نسائلكم السيد الوزير يلجأ 
مىت سوف يتم اإلفراج عن هذا املرسوم وخاصة أن النظام األساسي 

سنة والزال لن جيدد إىل حد الساعة، وابلتايل  18اآلن مرت علي 
فإننا يعين كممثلي األمة هذه الفئة يكفي من الصرب أهنا انتظرت 

وااب السيد الوزير لكي ألنك اآلن قررات طويال واآلن نريد منكم ج
ابش ختوض وقفات احتجاجية ابتداءا من شهر مارس يف 
األكادمييات اجلهوية ووقفة احتجاجية يف ماي، اجلمعيات 
الثالث، مجيعة دايل مديري اإلبتدائي والثانوي وكذلك مجعية 
احلراس والنظار ورؤساء األشغال ومديري الدراسة، فما بغيناش 
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هلاد الوقفات االحتجاجية نريد منكم جوااب اآلن السيد  نوصلوا
 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 ....شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب إضايف تفضلوا السيد

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، يف الدول اللي كتعرف واحد يعين واحد التقدم 
ايل التعليم املدير دايل املؤسسة التعليمية كيعني يف اجملال د

املدرسني واملعلمني اللي كيشتغلوا معه، احنا اليوم يف املغرب  
كنتكلموا على اإلصالح وتنشوفوا وضعية إدارية غري سليمة دايل 
املدارء يف املؤسسات العمومية وهذا ال يستقيم، اليوم كتكلموا 

تساءل ايل متصرف أان ابغي نعلى املرسوم وكتكلموا على الصفة د
م،  واش الوضعية دايل املتصرفني اإلداريني كرتضي املتصرفني أنفسه

كنظن أبنه اإلصالح ابش يتم خاصه يتم إصالح مشويل 
وابلشجاعة اللي حمتاجينها و منشيوا قدما ما نبقاوش نقلبوا على 
حلول ترقيعية املتصرفني اليوم وضعيتهم اإلدارية واإلقتصادية ما 

اضيينش عليها غادي نلحقوا هبم عاود اثين لواحد اجملموعة دايل ر 
املديرين وغادي نشللوا اإلصالح نعطيوا اإلمكانيات للمديرين و 
حناسبوهم يف هناية املطاف، ما ميكنش اليوم يكون عندي مدير 
وهو ما عندوش يعين قدرة على أنه ميتالك واحد التصور داملؤسسة 

ية غري سليمة، السيد الوزير احملرتم دايله ألن وضعيته اإلدار 
 ..اإلصالح عندو كلفة وعندو وكيطلب شجاعة وكيطلب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد ابيتاس، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال تفضلوا 
 .السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

كيف قلت اليوم مشروع املرسوم واجد ويناقش من طرف أعضاء 
احلكومة وإن شاء هللا غادي يتم اإلعتماد دايلو قريبا، ابلنسبة 
للمقرتحات دايل األخ سأنظر بكل إمعان يف هذا املشروع إن 
شاء هللا ونطلبوا هللا يكون واحد اإلطار أكثر حتفيز هلاد الفئة، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

را السيد الوزير احملرتم على حسن مسامهتكم وألول مرة يف شك
هذه اجللسة، وننتقل إىل القطاع املكلف ابملاء مرحبا ابلسيدة  
كاتبة الدولة السؤال األول سؤال حول الربط الفردي بشبكة 
التوزيع للماء الصاحل للشرب ابلعامل القروي للسيدات والسادة 

ضل السيد والتنمية تفضل أحد تف النواب احملرتمني من فريق العدالة
 .النائب

 :النائب السيد عبد العزيز العايض

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، عن برانمج الوزارة للربط الفردي بشبكة املاء 
 .الصاحل للشرب ابلعامل القروي نسائلكم؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة

افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير  السيدة شرفات اليدري
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، ابلفعل ابلرغم 
اجملهودات اللي قام هبا املغرب على مستوى تعميم التزويد ابملاء 
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دة أشواط ين قطعت عالساكنة القروية اللي يع الصاحل للشرب على
وصلنا لواحد النسبة قد أقول مرضية، إال أن الساكنة القروية اآلن 
مل تعد تكتفي أو ترضى فقط ابلربط اجلماعي عن طريق النافورات 
بل أصبحت تطالب حبقها يف الربط الفردي، لذلك اعتمد املكتب 
الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب على ذلك على مقاربة 

دف ابألساس إىل تشجيع اللجوء إىل الربط الفردي عرب جديدة هت
واحد التصور مشويل بطبيعة احلال بتنسيق مباشر مع مصاحل وزارة 
الداخلية واللي حدد واحد التكلفة جد حمفزة للساكنة القروية 

سنوات عرب  1درهم اللي ميكن هلا متشي حىت ل  4811تقريبا 
ن احد اخلط متويلي ماألشطر، وأكثر من ذلك يعين وضع أيضا و 

دايل التشجيع اللي   le Fond طرف البنك الدويل، واحد
كيهدف أبنه يؤدي يف يعين الساكنة املعوزة ريثما يتوفر هلا 
االعتمادات املالية للجوء إىل ذلك، بطبيعة احلال ابإلضافة إىل 
عدة حتفيزات منها ابألساس التوفر على نظام تطهري السائل إىل 

 .لتلوث، شكرا لكم السيد النائبآخره للحد من ا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

السيدة الوزيرة، اجملهودات اليت تقوم هبا الوزارة على مستوى 
الربانمج املندمج لتزويد العامل القروي ابملاء جمهودات معتربة 

فلسفة لطيبة غري أن الومقدرة، واليت حققت العديد من النتائج ا
كنة اليت يقوم عليها هاد الربط واليت تتمثل يف التزويد اجلماعي للسا 

عرب النافورات والسقاايت استنفدت وظائفها، وابلتايل ال تليب 
طموحات الساكنة اليت تطمح إىل الربط الفردي، وابلتايل هاد 
اإلشكال السيدة الوزيرة فيه حتدي هو متديد الشبكة، وكذلك 

خلفض أو اإلعفاء من رسوم اجلوار اليت تعترب حتداي وإشكاال ا
حقيقيا يف وجه الساكنة القروية اليت تعرف مجاعاهتا وساكنتها 

هشاشة تضرب حد القدرة الشرائية هلا، وابلتايل ضرورة التفكري 
يف آلية إلعفاء هاد الناس لتمتيعهم هباد احلق الدستوري للولوج 

 .للماء

لسيدة الوزيرة هو ضرورة إقران هاد الشبكة املائية املسألة الثانية ا
بقنوات الصرف الصحي لكي نتجب كوارث بيئية، وكذلك 
السيدة الوزيرة ممكن حىت عمراين على اعتبار أنه بزاف دايل 
القصور والقصبات على مستوى جهة درعة اتفياللت فيهم هاد 

ة مالشبكة وممكن أهنا تسبب كوارث هلادوك املنشآت ذات القي
العمرانية التارخيية، على مستوى أخرى السيد الوزير عندان جمموعة 
سكنية قروية وسط احلواضر ابعتبار أنه عندان يف زاكورة أحياء 

عام هادي السيدة الوزيرة ال ماء ال كهرابء ال صرف  12اللي 
صحي، وابلتايل ضرورة التفكري وإجياد حلول هلاد الساكنة واللي 

 .ةة بدون ما متتع ابحلقوق دايهلا احلضريحمسوب عليها احلضري

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة امسح يل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة اليوم ابلعامل القروي وكيفما كنعرفوا العامل القروي  
م ابلعامل فقر مبستوايت كبرية، اليو كيعرف هشاشة كبرية وعندان ال

القروي الناس ما قدرنش يلحقوا املا لديورهم بسبب التكلفة الغالية 
دايل الشبكة، جمموعة األقاليم على مستوى املغرب اللي ابقي 
عندها هاد اإلشكال للوصول هلاد املادة احليوية، وأذكر على سبيل 

ساة، اوير مزمولة، وامر املثال إقليم مدينة العرائش وجمموعة من الدو 
تكزارت، اتزروت، جمموعة من املداشر اللي قريبة جدا املركز دايل 
بين عروس، ولكن ما كيقدروش يوصلوا املا للديور دايهلم بسبب 

 .غالء التكلفة، وشكرا السيد الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر، ال، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا

شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير  السيدة
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

السيدات النائبات احملرتمات، بطبيعة احلال أشاطركم حول يعين 
إحلاح الساكنة القروي من أجل التوفر على إيصال فردي نبغي 

ى فر علمن الساكنة القروية اآلن مزودة كتو  %31فقط نشري أبن 
ويواصل  branchement individuel إيصال فردي
ديد التشجيع ابللجوء إىل هاد اآللية اتلربط عرب الع املكتب يعين

من التحفيزات، اآلن واش خصنا نعفيوهم وال ما نعفيومهش القرار 
ما كريجعش يل، والسادة النواب والسيدات النائبات يعين ميكن 

شأن ويسلك املسطرة دايلو هلم يقدمو مقرتح قانون يف هذا ال
العادية، إن صودق عليه ما غيكونش عندي أي حتفظ يف ذلك، 
ولكن خصنا نعرفوا أبن عدة آليات حتفيزية جلأ هلا املكتب من 

 :أجل حتفيز هاد الساكنة من اللجوء إىل اإليصال الفردي

درهم  4811التكلفة أقل بكثري من التكلفة احلقيقية،  -أوال
 ات،سنو  1موزعة على 

يف حالة ما إذا كان تبت أبن الساكنة القروية ما عندهاش  -اثنيا
اإلمكانيات ابش أتدي الثمن كاين هناك خط متويلي من البنك 
الدويل اللي كيؤدي يف املكانة دايل الساكنة ريتما توفر هلا هاد 

درهم تقريبا يف العام وال إىل  481اإلعتمادات اللي ما كتجاوزش 
 .أقل من ذلك

 يما يتعلق بزاكورة السيدة النائبة احملرتمة حتديت على بعضمث ف
املراكز ابلفعل اللي فيها مشكل دايل الربط بشبكات املاء 
والكهرابء ولكن هذا مشكل التعمري وعلى رئيس اجلماعة اللي  

كيسري اجلماعة أنه يبت فيه وليس املكتب الوطين للكهرابء واملاء 
 .الصاحل للشرب شكرا لكم

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا، منر للسؤال حول خماطر السيول للسيدات والسادة النواب 
 احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد

 .النائب

 :يوسف حدهم النائب السيد

 السيد الرئيس

ناخية السيولة اجلارفة الناجتة عن التقلبات امل السيدة كاتبة الدولة،
قيا على حياة الساكنة، ما هي التدابري املتخذة تشكل خطرا حقي

 ملواجهة هذه السهولة اجلارفة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة كاتبة الدولة تفظلوا

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 السيد الرئيس،

 الواقع ما كرهناش السيول يف هاد الوقتشكرا السيد النائب، يف 
اللي يف الواقع كنتظروا فيه تساقطات مطرية، ولكن أهنا تكون غري 
جارفة ابألساس، السيد النائب احملرتم بالدان أصبح معارض 
ابألساس للتقلبات املناخية واللي كتمظهر ابألساس على ما يعرف 

احد الفرتة و  ابلظواهر القصوىن يعين فيضاانت مباغتة وقوية يف
زمنية قصرية وإال جفاف اللي كيكون لسنوات متتالية، ألجل 
التأقلم كنتوفرو على واحد املخطط احلماية من الفيضاانت اللي  
كنعاجلوا فيه هاد النقط السوداء، إال أن هاد النقط أصبحت يف 
تزايد مستمر، وأقول وأؤكد أبن هاد القضية دايل احلماية من 
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صاص مشرتك ما بني الدولة والقطاعات الفيضاانت راه اخت
الوزارية واجلماعات الرتابية وعلى رأسها اجملالس اجلهوية، لذلك 

 411يستعصي بل يتعذر علينا كقطاع وزاري كنتوفرو فقط على 
مليون درهم سنواي كاعتماد أننا نعاجلوا مجيع النقط بشكل 
انفرادي، لذلك ألتمس ابألساس إىل خلق تعاقد وشراكة 

صوص مع اجلماعات الرتابية من أجل احلد من هاد ابخل
الفيضاانت يعين التأقلم مع هاد الفيضاانت ومحاية ابألساس 

 .الساكنة من هاد السيول اجلارفة، شكرا لكم السيد النائب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :يوسف حدهم النائب السيد

 هلل كان صائب، وهاد الشي السيدة كاتبة الدولة التدخل احلمد
اللي قليت هو اللي كاين دااب، ولكن البد من معاجلة هاد الوضع، 
ملعاجلة هاد الوضع البد من إنشاء سدود تلية ومتوسطة حلماية 
الساكنة واملمتلكات واملنتوجات الزراعية ابإلضافة إىل إنعاش 

لتنمية االفرشة املائية واستغالل املاء للسقي والشرب واملسامهة يف 
احمللية ابملناطق اجلبلية خاصة وأن مناطق األطلس هي املستهدف 
األول من هذه املخاطر كإقليم احلاجب الذي عرف كوارث طبيعية 

وضعف الفرشة املائية ولتجاوز هذه الوضعية  1111منذ سنة 
املأساوية طالبنا إبحداث سدود ابلنقط السوداء على وداين بكل 

ومجاعات آيت أخلفن إبقليم احلاجب  من مجاعة أيت حرز هللا
حيث متت اإلستجابة من طرف وكالة احلوض املائي بفاس ولكن 

سنوات،  8سنوات أو  3األمر الزال يف طور الدراسة منذ تقريبا 
 .شكرا السيدة كاتبة الدولة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد الرئيس

 :النائب السيد رشيد العبدي

السيدة الوزيرة، وماذا عن نوعية أخرى من السيول؟ سيول املياه 
العادمة اليت تتسرب إىل السدود، مل أتخذوا مأخذ جد املالحظات 

ابشرانكم به ما وضحتوش للرأي العام  وكذلك السؤال اللي
اخلطورة دايل هاذ الوضع هذا، وشنو مها اإلجراءات العملية 

ن هاذ الشي هاذ املواضيع  العاجلة اللي كيخصكم اتخذوها أل
كيخصكم تتوضحو للرأي العام الوضع احلقيقي كذلك تقولو هلم 

 اإلجراءات اللي غادي تعملو؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيدة كاتبة 
 .الدولة تفضلوا

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاءالتجهيز 

 السيد الرئيس،

 السادة النواب احملرتمون،

د فيما يتعلق بربجمة السدود التلية تواصل كتابة الدولة برجمة السدو 
وتعطى األسبقية ابألساس للسدود يل عندها دور يف احلماية من 

ي  لالفيضاانت، إال أنه يتعذر علينا ابش خنرجو مجيع السدود ال
كيطالبو هبا السادة النواب يف عام واحد يف سنة واحدة أو يف 
سنتني ألن خصها برجمة على عدة سنوات، والسدود دايل 
احلاجب راه هي قيد الدراسة أوال ملا توجد الدراسة التفصيلية 

 .سوف نربجمها وفق اإلعتمادات املرصودة

ين فرصة يالسيد النائب احملرتم، هاذ قضية التلوث مزاين ملي عطيت
، هنضر فيها ال تسائل فقد كتابة الدولة، كتابة الدولة معنية بتدبري

ليس هناك هترب من التضامن احلكومي، كي ال يفهم أبنين أهترب 
من املسألة املعنية ابحملافظة على احلقينة دايل السد، ما عدى ذلك 
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يدخل يف اختصاصات ابألساس اجلماعة الرتابية ابعتبارها هي 
صايف ما بغيتيش نوريكم واحد غري  ،..ابألساس على املسؤولة

املياه الصاحلة املالية املوزعة هللا خيليكم السادة النواب احملرتمون 
هاذي نتائج الدراسات اللي قام هبا خمترب معتمد من طرف منظمة 

كلها كتبث أبن املياه املوزعة على  l'OMS الصحة العاملية
وى احلة للشرب، على مستمستوى الشريط الساحلي هي مياه ص

اخلصائص البكتريية، على مستوى اخلصائص الفيزيوكيميائية، 
لذلك رجاء كفى من خلق الفزع والرعب وسط الساكنة، شكرا 

 .لكم السادة النواب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد كاتب الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
ر، من ين مرحبا السيد الوزيوننتقل إىل قطاع الشغل واإلدماج امله

فضلكم اإلنتقال إىل قطاع آخر ال يستدعي الضجيج. سؤال 
حول إسرتاتيجية احلكومة للتشغيل يف املناطق احلدودية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 

 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة بديعة الفياليل

 الرئيس،السيد 

 السيد الوزير احملرتم،

أان بغيت اليوم نتكلم على السكان نتاع الشريط احلدودي ابملنطقة 
الشرقية، هاذ السكان اللي كيما كتعرفومن هنار حلو، عينيهم ومها 
عايشني اقتصاد احلدود أو مبا يسمى ابلتهريب املعيشي، وما 

ي واحد ش عّمرهم ما استافدو من شي إسرتاتيجية تنموية وال حىت
ما ّداها فيهم، ومع ذلك صابرين و قانعني وكيحاولو كيخلقو مها 
فرص الشغل دايهلم، ومها وطنيني حلّد أقصى واه التاريخ كيشهد 
ليهم ذلك، وما عمرهم ما احتجو وال دارو حىت شي مشاكل، 
جات الدولة دارت واحد الشريط واحد السياج على الشريط 

شكل احنا متفقني على هاذ احلدودي لدواعي أمنية ماشي م
القضية غري هو ما وضعتش احلكومة ما فكرتش يف البديل، بني 
عشية وضحاها صبحو هاذ الناس يف الشارع ال خدمة ال ردمة 
ما لقاو، ما يكلو، من هنار تّدار السياج راه ما دخلوش درهم 
واحد، وما رينيش كنبالغ السيد الوزير هاذ الناس راهم وصلهم 

حنا ما لقينا فني نديرو وجهنا منهم، ما لقينا ما نقولو لعظم راه ا
هلم فني ميشيو، املنطقة ما فيها ال مصانع ال معامل ما عندهم ال 
حرفة ال صنعة ما عمرهم ما استافدو من دورات تكوينية، فني 
غادي ميشيو هاذ الناس؟ وفني ابغية تّديهم احلكومة ابلسياسة 

تماعي وحمافظني على السلم االج دايهلا؟ غري مها صابرين وساكتني
يف املنطقة واحلكومة مهمشاهم وعطياهم ابلظهر، مها راهم  
كيتساءلو ورا احنا حىت احنا معهم كربملانيني، واش راهم مغاربة 
والّ ال؟ إيال راهم مغاربة حنسوهبم ونفكرو فيهم ونلقاو هلم احللول، 

 .شكرا السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

 .سيد الوزيرتفضلوا ال

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

بطبيعة احلال الناس دايل الشريط احلدودي للمغاربة، واحلكومة  
كذلك حكومة مغربية حتس ابملغاربة وتشتغل من أجلهم وما 
غيخصناش اإلسرتاتيجية دايل الشريط احلدودية، خاصنا غري 

 مج عندان اليوم الربانمجبرامج، واحنا عندان برامج، وعندان برا
الوطين للتشغيل اللي هو كيشمل مجيع اجلهات، وهاد الربانمج 
فيه واحد احلاجة كتسمى البعد اجلهوي للتشغيل، وهلذا أان قلت 
لإلخوان دايل املنطقة الشرقية كما دران يعين برامج جهوية يف إطار 
 املخطط اجلهوي، الربانمج التنموي اجلهوي، دون شك أن اجلهة

دايل الشرق كتشتاغل عليه غادي يكون فيه واحد املكون دايل 
التشغيل واحنا مستعدين نشتغلوا مع اجلهة، إضافة إىل هذا كاين 
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ما يسمى ابلربامج الوطنية، الربامج النشيطة اللي هي مفتوحة 
بطبيعة احلال ماشي  l'anapec جلميع املغاربة، اخلدمات دايل

 أي منطقة، ولكن اليوم  يف l'anapec ابلضروري حىت تكون
يف مجيع املواقع دايهلا،  l'anapec كاين إمكانية دايل ولوج

وكاين عندها واحد اخلدمة غنقرتحوها عليكم، اليوم طلقنا واحد 
الربانمج دايل الوحدات املتحركة إىل اإلخوان دايل اجلهة كانت 
 عندهم رغبة وبغاوان نتعاقدوا غنتعاقدوا ويف إطار التعاون الدويل

جنيبوا إمكانيات اللي نقربوا اخلدمات للناس دايل هاد املناطق 
وكاين بزاف دايل اإلفكار يف إطار الربانمج الوطين، عندان التشغيل 
املؤهل للنسيج اإلجتماعني املؤسسات دايل اإلقتصاد التضامين، 
توفري التشغيل دايل املنفعة اإلجتماعية وهاد الربامج كلها  

روي واحنا مستعدين نشتغلوا وهلذا يعين كتستهدف العامل الق
الناس الساكنة دايل املناطق احلدودية، املواطنون احلكومة تشعر 
هبم وهي مستعدة للذهاب هلم ولكن عرب العمل املشرتك مع 

 .السلطات اجلهوية

  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة تفضلوا

 :النائبة السيدة بديعة الفياليل

اللي غادي نديها معااي ابش جناوب الناس دايل ماشي هي ..
املناطق احلدودية، الناس راه ملقيني ما أيكلوا واصالهم للعظم، ما 
غيفهمو ليش هاد الشيء، ما غتعمرش هلم القفة هاد األرقام، 
خاصنا شي حلول استعجالية، من غري اجملهودات اللي كيديرها 

وية هاديك كينعش شرئيس اجلهة يف إنشاء تعاونيات فالحية ابش  
املنطقة راه ما كاين والو، الناس راها كتموت ابجلوع، ومع األسف 

 .أنين متنيتك تقويل السيد الوزير أنك تقوم بزايرة يف عني املكان

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب؟ تفضلوا السي السيد الوزير، تفضلوا 
 .السي حجرية تعقيب إضايف

 :احجريةالنائب السيد عمر 

السيد الوزير، ابستغراب كبري يف داخل الفريق اإلستقاليل ما 
فهمناش عالش السيد رئيس احلكومة ما بغاش يستقبلنا، كاين 
مشكل حقيقي دايل البطالة ودايل املشاكل اإلجتماعية يف اجلهة 
وبغينا جنلسو ماشي ابش نديرو السياسة، بغينا جنلسوا ابنقاوا 

زب، ككل املمثلني دايل اجلهة ورئيس حلول، وجنلسوا ماشي كح
اجلهة والربملانيني املستشارين ونديروا جلسة عمل وانقشوا معاكم 
هاد الشي اللي جبتوا مزاين ونشوفوا حلول، وحنا ما بغيناش حىت 
جيي لوجدة ويدير داك اجلوالت، ماشي احنا ما بغيناش ندخلوا 

ان ة عنديف إطار جوالت، احنا بغينا نديروا جلسة عمل رمسي
اقرتاحات عندكم اقرتاحات ونوجدوا حلول الناس كتسىن احللول 
السيد الوزير، راه ما ميكنش الناس تفهم عالش رئيس احلكومة ما 

 .بغاش يستقبل نواب األمة، ما مفهوماش، شكرا السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

 .ما كاين شي تعقيب ال تفضلوا السيد الوزير

 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم، 

أوال السيدة النائبة احملرتمة أان مل أتكلم عن أي رقم، األرقام هي 
اللي جبدتوها يف السؤال دايلكم وجبتوا أرقام غالطة، حول النسبة 
دايل البطالة يف اجلهة دايل وجدة، وما بغيتش نثريها، ولكن مبا 

لعكس شي رقم، اب أنك تكلميت على أرقام أان تنقولك ما كان حىت
انتما اللي كتعطيوان األرقام. فيما يتعلق بسميتو رئيس احلكومة ما 
يبغيش يستقبل أكثر من هذا رئيس احلكومة مع وفد وزاري قرر 
ابش غادي جيي عندكم، ماشي ابش ميشيوا غادي ندير جلسة 
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عمل كما درانها يف اجلهات كلها اللي مشينا ليها وجاو املنتخبني 
األطراف وقبل أسبوعني كنا يف مدينة فاس وكان يوم وجاو مجيع 

مشهود وكان تواصل وكاينة أمور اللي غتكون إن شاء هللا عملية، 
وهلذا احنا مستعدين يف إطار التعاون مع اجلهات، يف إطار الربامج 
التنموية اجلهوية ابش نكونو حاضرين يف مجيع القطاعات 

جاية  الالتركيز اللي هياحلكومية معبأة زيد عليها القضية دايل 
 غنجيو عندكم اسي حجرية لوجدة قريبا ، كيبان يل مستاعدين

وغنجلسو نسمعو لكم، ومستعدين نديرو معكم عمل مشرتك يف 
 .إطار الربامج دايل التشغيل

 :السيد رئيس اجللسة

ننتقل إىل آخر سؤال يف هذا القطاع، سؤال متعلق بتشغيل 
 احملرتمني من فريق التجمع الشباب للسيدات والسادة النواب

 .الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محيد العرشي

نسائلكم السيد الوزير عن التدابري واإلجراءات احلكومية املتخذة 
 فيما خيص تشغيل الشباب العاطل عن العمل؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

 :اج املهينالسيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدم 

شكرا للفريق الدستوري على هاد السؤال، بطبيعة احلال كتعرفوا 
اليوم أبنه القضية دايل التشغيل يف صلب اهتمامات دايل الربانمج 
احلكومي، وجاللة امللك يف اخلطاب اللي أعطاان يف افتتاح، من 
بني األمور تكلم على الربانمج التنموي مرتبط به القضية دايل 

ل الشباب، وهلذا فهاد القضية يف الصلب دايل التشغيل داي
االهتمام دايل احلكومة، املؤشرات اللي كتدل على هذه العدد 
دايل املناصب املالية اللي حدثت احلكومة يف هاد السنتني، تقريبا 

ألف منصب شغل، اللي هي حتدثت  13غتوصل لواحد حوايل ل
لوقت ابش عنديش ايف امليزانية ابإلضافة للتعاقد، عندي أرقام ما 

نقوهلا فيما يتعلق مبا حتقق يف إطار الربامج النشيطة، نقول لك 
ألف مستفيد من  40ألف مستفيد من برانمج إدماج،  18

من اهلدف  %83مقاولة بنسبة  291برانمج أتهيل، إحداث 
ألف طلب نظام املقاول الذايت وهاد الربامج   08احملدد، تسجيل 

شباب، اليوم كتعرفوا أبنه، يعين، كتوجه لل  %21كلها تقريبا 
التشغيل وىل من األولوايت دايل اإلسرتاتيجيات القطاعية ويف 
اإلستثمارات الوطنية، اللجنة الوطنية لإلستثمارات اليت انعقدت 

اتفاقية، احلجم  32قبل أسبوعني، يعين، دوزت عدد دايل دايل 
منصب شغل  0111مليار ستوفر  94دايل االستثمارات 

منصب شغل غري مباشر، االول مباشر والثاين غري  14919و
مباشر، البارح جاللة امللك كما كتعرفوا أشرف على التنزيل 

 ..اجلهوي دايل اإلسرتاتيجية الصناعية، وهاد اإلسرتاتيجية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب

 :رشيالنائب السيد محيد الع

يف املقابل ويف إطار مقاربة وزارة الشغل واإلدماج املهين الرامية إىل 
ختفيض نسبة البطالة يف صفوف الشباب نسجل وأبسف شديد 
أن شباب العديد من املدن واألقاليم يعانون من إشكالية البطالة 
ويطالبون حبقهم يف املشروع يف الشغل والذي يعد من بني احلقوق 

ل  كفلها الدستور، ومن بني املناطق املتضررة بشكاملشروعة اليت ي
كبري من آفة البطالة هناك إقليم خريبكة العاصمة العاملية 
للفوسفاط، وقد ازدادت حدة هذه الظاهرة نتيجة عودة املهاجرين 
وتوايل سنوات اجلفاف وهجرة ساكنة البوادي إىل احلواضر اجملاورة 

لباعة تفشي ظاهرة ا ويف غياب منطقة صناعية، وهو ما ساهم يف
اجلائلني، كما نتمىن أن تتوفر خريبكة على غرار ابقي املدن على 
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وحدات صناعية مهمة، نظرا لوجود مؤسسة اقتصادية وازنة وهي 
املكتب الشريف للفوسفاط. لذا نسائل من خاللكم السيد الوزير 
هذا املكتب عن عدم تفعيله الفصل السادس للقانون املنجمي 

ورة إعطاء األولوية يف التشغيل ألبناء األرامل والقاضي بضر 
واملتقاعدين اللذين أفنوا شباهبم يف خدمة هذا املكتب، ويف حالة 
عدم تفعيل هذا الفصل، نطلب من املكتب تشغيل أبناء املنطقة 
ضمن شركات املناولة التابعة له، هؤالء الشباب الذين أصبحوا 

 ...أمام إدارة الفوسفاط طالبني

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ الّ، إذن شكرا 
السيد الوزير على حسن..، نعم، امسح يل، امسح يل السيد الوزير، 
تفضل، تفضل السيد املالحي مازال، مازال راك ضيعتو، ارجع، 

 .. ارجع

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرئيس،

نة لة امللك نصره هللا، أكد يف افتتاح السالسيد الوزير، فعال جال
التشريعية على وضع سياسة مندجمة للشباب تعتمد التكوين 
والتشغيل، والسيد رئيس احلكومة أكد عدم وجود أي التقائية بني 
السياسات الشبابية، السؤال املطروح السيد الوزير، مىت سيتم 

ش املغاربة د؟ اباستخراج هاد اإلسرتاتيجية املندجمة إىل حيز الوجو 
 .يشوفو وليداهتم كيخدمو

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير

 

  

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

ال غري يف اجملال دايل التشغيل حنا عندان اليوم برانمج مندمج 
وم قطاع، الي 18اللي هو كتشرف عليه جلنة وزارية اللي فيها 

 01إجتماع شاركت فيه  31نقوليك عقدان حوايل أكثر من 
قطاع تقريبا وقريبا سنعلن عن املخطط التنفيذي، وبطبيعة احلال 
من بني األمور اللي أشريت ليها مهمة، العالقة دايلنا مع املؤسسات 
العمومية غتكون حاضرة وغتحمل وينبغي أن تتحمل مسؤوليتها 

 .طينيف هاد الورش اإلجتماعي والو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، وننتقل 
إىل آخر قطاع وهو قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
اإلجتماعية. مرحبا السيدة الوزيرة. السؤال عن املقاربة احلكومية 

ن فريق محملاربة الفقر واهلشاشة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

السيدة الوزيرة، الفقر واهلشاشة من أهم التحدايت املطروحة أمام 
بالدان. فشنو مها اإلجراءات؟ وشنو ما هي املقاربة احلكومية اللي  

تقدمو  كتعتمدوها من أجل أنكم تقدموا إجاابت ومن أجل أن
 حلول لإلنتظارات اآلنية وامللحة للمواطنات واملواطنني؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على سيد املرسلني
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ى هذا السؤال، طبعا هناك فئات واسعة شكرا السيدة النائبة عل
من اجملتمع املغريب اليت تعاين من الفقر وتعاين من اهلشاشة، 
واحلكومة ابلطبع قد أصدرت جمموعة من الربامج انطالقا من 
سياسات عمومية مندجمة حتقق اإللتقائية بني مجيع املتدخلني، 

 .وكذلك إحداث جمموعة من الصناديق لفائدة هاته الفئات

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .التعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

نساء سبتة اللي ماتوا، ماتو بسبب الفقر واهلشاشة، بسبب 
اضطرارهم أهنم يقومو ابلتهريب املعيشي، الشباب اللي ماتو يف 
مناجم الفحم جبرادة، ماتوا بسبب الفقر واهلشاشة، نساء الصويرة 

ما و بسبب الفقر واهلشاشة ماشي بسبب اللهطة كيفاللي ماتوا مات
وصفتموهم السيدة الوزيرة، وصور أخرى مؤملة لبنات ووالد هاد 
البالد اللي كيعيشوا القهر والتهميش، واللي كيعيشوا عدد من 
احلاالت دايل اإلقصاء. حسب التقرير األخري للبنك الدويل، ف 

لى عتبة ما الفقر أو عمن املواطنني يف املغرب، كيعيشوا اي إ 98%
د املاليني د املواطنات واملواطنني  2الفقر، يعين كنتكلمو على 

 .اللي كيعيشوا الفقر أو على عتبة الفقر

ويف تصريح صادم لكم يف لقاء يف األايم القليلة السابقة، حبيث 
استندمت لواحد التقرير دايل املندوبية السامية للتخطيط، اللي  

درهم يف  91حتم أبن املواطن اللي كيشد كتعتمدو وتبنيتم وصر 
 النهار، هاد املواطن هذا كيتعتربغري فقري، ممكن السيدة الوزيرة ابهلل

درهم يف الشهر، واش ميكن هاد  011عليكم تقولوا لنا ب 
املواطن أنه يقوم ابلتكاليف دايل املعيشة دايلو، أنه ميكن يكري، 

األكل، هذا  ، خيلص املاء والضو، وخيلصtransport خيلص
ابال ما نتكلمو ال على على صحة وال نتكلموا على لباس وعلى 

د املاليني د  2أي حاجة من احلاجيات اليومية األخرى. اليوم 

املغاربة اللي كيعيشو الفقر وتبعات الفقر من بطالة من تشرد، من 
هدر مدرسي، من تسول، من تعاطي املخدرات، من عنف، من 

من اآلفات اللي كتنخر اجلسم دايل  جرمية، من عدد من عدد
اجملتمع املغريب، كذلك اليوم عندان يف املغرب أمراض 

رجعات املغرب أمام نظام رميد  9112الليشمانيا يف  الفقر
فاشل، نظام رميد ملي تدار كانت هنالك دراسة دارت كتقول أن 

مليون دايل املغاربة مها اللي كيستحقوا أهنم يدخلو يف نظام  2.8
مليون منخرط يف نظام الرميد، اشنو كيعين  11.8ميد، اليوم الر 

 ..هذا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد احلسني حريش

 السيد الرئيس،

ضا حماربة أي السيدة الوزيرة احملرتمة، هنالك حماربة الفقر وهنالك
الفقراء، اللي كيقومو هبا األحزاب السياسية املعادية للدميقراطية، 
واللي كيعرف اجلميع أن اخلطاب الوحيد الذي تتقنه داخل هذه 

 .القبة، هو املزايدات السياسية

السيدة الوزيرة، نود إاثرة انتباهكم إىل واحد القضية مهمة جدا، 
اية الطفولة وبعض هي الرفض مؤخرا دايل بعض مراكز مح

املؤسسات التعليمية أيضا لتمدرس بعض األطفال املتخلى عنهم 
 .املصابني بداء السيدا

واخا هي أحداث ووقائع معزولة،  أنتم كتعرفو السيدة الوزيرة،
ولكن فيها خرق للدستور، خصوصا املقتضيات املتعلقة حبظر كل 

 ..أشكال التمييز، فيها أيضا خدش ملقتضيات
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 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا 
 .السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

كنستغرب دائما كيفاش كتعتمدو يف املصادر دايلكم على الكالم 
املصادر دايل ك، فالكاذب وعلى اإلفرتاءات اليت تروج يف الفايسبو 

انئب برملاين يف الواقع خصها تكون هي التقارير، خصها تكون 
هي إسرتاتيجيات، خصها تكون هي الواثئق الرمسية، بينما  
كتجيبوا واحد اجملموعة من اإلهتامات كتستاقوها من الذين 
يروجون أكاذيب، أوال غري دااب عاد كنقول لك أبن هناك فئات 

دايل املليون ومن  2ين من الفقر وبيدك قليت واسعة من املغاربة تعا
مليون،  11بعد لقييت أبن "الرميد" كيستافدو منو ما يزيد على 

ماذا يعين هذا؟ يعين أن "الرميد" كيغطي أكثر من احلاجة ويقدم 
خدماته للفقراء وكذلك لألشخاص يف وضعية هشاشة، وكتعرفوا  

ري من يف كث كذلك أبن اليوم ألننا عارفني أن الفقر مستشري
الفئات، خصوصا املنعزلة ويف القرى وحول املدن، اليوم احلديث 
على سجل اجتماعي موحد إلحصاء هاته الفئات من أجل 
االستهداف، ألن اليوم مجيع الدعومات اليت تقدمها الدولة يف 
الواقع كتهضر، خصوصا أن هادي سنوات هادي حمصلة دايل 

واقع دايل الفقر ودايل عشرات السنني اللي اعطاتنا هاد ال
اهلشاشة، لذلك كنقولوا أبن السياسة دايل اإلستهداف مل تكن 
سياسة انجعة. اليوم نشتغل على أن يكون االستهداف انجعا، 
وكنربطوها، نعم، ابإلصالح الذي يشمل اليوم صندوق املقاصة، 
وهذا صندوق املقاصة اليوم اللي هو داخل يف واحد السلسلة من 

ىت نستهدف برفع الدعم، دعم الفئات املهمشة اإلصالحات ح
والفئات اللي كتواجد يف وضعية صعبة، وكذلك اليت تستحق 

الدعم، اليوم تبقاو تروجو هاد الكالم حشومة، وانتم نواب دايل 
األمة، جيب أن تكون يف مستوى القيام بدوركم النيايب، جيب أن 

غيت نقول ب حتدثوا مبا ينفع الناس وليس مبا يشوش على الناس،
لكم كذلك، السيد الرئيس، اليوم اجلهد اللي كتبدل الدولة املغربية 

 ...جهد كبري جدا، إيال بغيت نقول لكم دااب غري املاليري اليت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، بدون، من فضلكم، شكرا السيدة الوزيرة 
توفينا سعلى حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، وهبذا نكون قد ا

طرح مجيع األسئلة املدرجة، ما زال، من فضلكم مازال ما  
كملناش، من فضلكم، جبدول أعمالنا وننتقل ومنر اآلن لتناول 

من النظام الداخلي، الكلمة للمتحدث  189الكالم وفق املادة 
السيد النائب احملرتم حممد أبركان عن الفريق اإلشرتاكي حول 

 .دية، تفضل أسي أبركانالوضع املقلق ابملعابر احلدو 

 :النائب السيد حممد أبركان

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 :السيد رئيس اجللسة

 ...الصوت، الصوت

 :النائب السيد حممد أبركان

 ...ايوا قل ليه يدير السكوت يدير السكوت

 :السيد رئيس اجللسة

الصوت كاين، تفضل، من فضلكم السيدات والسادة النواب، 
 ...الصربشيئا من 
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 :النائب السيد حممد أبركان

الرأي العام الوطين مقلق بزاف على املعابر دايل  السيد الوزير،
توفّاوا  9سبتة احملتلة ومليلية احملتلة، ألن الكارثة اللي وقعت متة، 

، االثنني الفايتة 99هنار  9يف املعابر دايل سبتة احملتلة، و 
اد كنشوف منني ما كانش ه  ابريوتشينو إقليم الناظور، ولكن أان

دايل املعابر يف إقليم  1التهريب املعيشي كان قليل كان عندان 
يف إقليم الناظور، عندان أرسرتو غوردو، عندان ماري  الناظور، عندان

واري، عندان سوق األحد، عندان فرخانة، عندان ايسنن، عندان 
يوميا  ، دااب عندان4بين انصار، دااب بقاوا  ابريوتشينو، عندان

سيارة، وعندان دايل الرجال والنساء من  4111حىت ل  9811
يوميا. وهاد الناس ما كيقولو  31.111حىت  48.111

احلكومة شوفوان اخلدمة وال صندوق الضمان اإلجتماعي وال..، 
غري نظموان، والسكان دايل بين شيكة، فرخانة والقيادة دايل 

ل هادوك الناس داي اعزانن خصهم واحد املعرب غادي يتفتح ألن
هذا القيادات الثالثة، كيخدمو يف مليلية، متا رجال ونساء، ولكن 
دااب ماعندهومش منني يدخلو ألن املعابر تسدو وخاص السلطة 
املختصة ابش تنظم هداك الشي وتفتح واحد املعرب آخر، ألن ردو 
السيارات دايل التهريب املعيشية، املعرب دايل فرخانة، الطريق دايل 

مرتو منني غادي  3مرتو، وكاين واحد الطريق فيها  2فرخانة فيها 
سيارة يوميا مع اجلالية  4111حىت ل  9811يدخلوا هذا 

 ..راملغربية، اللي غاديني جييو يف الصيف على املعرب دايل بين انصا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، صايف، تفضلوا السيد الوزير

ي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد مصطفى اخللف
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال أجدد التعازي يف الضحااي، كما أؤكد أن األمر يقتضي 
حلول، حلول جذرية وحلول عملية، ألن املآسي اليت تقع يف هذه 

املمرات مع مليلية احملتلة وسبتة احملتلة اللي الضحية دايهلا مها 
ملمتهنني دايل التهريب املعيشي، ولكن راه كاين أابطرة اللي  ا

كيكسبو أموال طائلة وكيستغلو هاد الناس، وهادي واحد احلقيقة 
اللي خصنا نقولوها ونواجهوها، ألن كيوقع واحد اإلستغالل اللي 

 هو غري مقبول ومرفوض كليا. اإلجراءات والتدابري اللي كانت،

 ل؛ع من ختصيص يوم للنساء ويوم للرجابدا كيوقع واحد النو  -أوال

 التأهيل دايل هاد املمرات؛ -اثنيا

 التوجه حنو رفع العدد دايهلا؛ -اثلثا

اآلن   أيضا عندما قلت حلول هيكلية، مرتبطة ابإلقتصاد الوطين،
كاين مشروع دايل الزايرة دايل وفد وزاري من أجل تتبع سري 

ضا جلهة ككل، وأيواحد العدد دايل املشاريع كربى، مرتبطة اب
اختاذ إجراءات أخرى مبا حيفظ الكرامة دايل الناس، ومبا يتيح 
بدائل اقتصادية حقيقية، وهذا واحد املسار اللي بالدان اخنرطت 
فيه، واليوم راه كاين تنجزات خطوات ولكن عندان القناعة بضرورة 

السيد رئيس احلكومة منذ مدة اخنرط مع  .القيام خبطوات أخرى
ات احلكومية املعنية، وزارة الداخلية، وزارة اخلارجية القطاع

وقطاعات أخرى من أجل التفكري يف بلورة وتدقيق حلول إضافية، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ورفعت اجللسة شكرا لكم على صربكم وعلى تعاونكم،

 


