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 ة التاسعة والستينمحضر الجلس
 

 .م 5145دجنرب  41/ ه  4141حمرم  52:  التاريخ
لرئيس جملس  السابعالنائب  حممد جودار،السيد :  الرئاسة
 .النواب

ابتداء من الساعة الثانية زواال  ،أربع ساعات:  التوقيت
  .الثالثني والدقيقة

لقطاعات مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة با :جدول األعمال 
 :احلكومية التالية 
 الداخلية؛ 
 االقتصاد واملالية؛ 
 الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة؛ 
 العالقات مع الربملان واجملتمع املدين؛ 
 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛ 
  الصحة؛ 
 الشؤون العامة واحلكامة؛ 
 الرتبية الوطنية؛ 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
 وسياسة واملدينة؛السكىن والتعمري  
 التشغيل والتكوين املهين؛ 
  التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين

 األطر؛
 الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة؛ 
 العدل واحلريات؛ 
 السياحة. 

 
 :السيد محمد جودار رئيس الجلسة

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

 .افتتحت الجلسة
 السيدان الوزيران المحترمان،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
من الدستور، وعمال مبقتضيات  411طبقا للفصل 

النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 
ويتضمن جدول األعمال اليوم . الشفهية ملراقبة العمل احلكومي
 .موزعة على قطاعات خمتلفة واحدا وثالثني سؤاال شفهيا

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

 :السيدة جميلة المصلي، أمينة المجلس
 شكرا السيد الرئيس،

 :توصلت رئاسة جملس النواب مبشاريع القوانني اآلتية
 يوافق مبوجبه على 45.451مشروع قانون رقم  -

الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه 
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

ديسمرب  41أو املهينة، املعتمد يف نيويورك يف 
 .من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة 5115

يوافق مبوجبه على  45.452مشروع قانون رقم  -
القضاء على مجيع  الربتوكول االختياري التفاقية

 6أشكال التمييز ضد املرأة املوافق عليه يف نيويورك يف 
من طرف اجلمعية العامة لألمم  4111أكتوبر 
 .املتحدة

يوافق مبوجبه على  45.456مشروع قانون رقم  -
الربتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص 

 من 46باحلقوق املدنية والسياسية املوقع بنيويورك يف 
 .4166سمرب يد
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يغري ويتمم القانون رقم  45.441مشروع قانون رقم  -
 14.51املتعلق بتسنيد الديون وقانون رقم  16.44

 .املتعلق بعمليات االستحفاظ
سؤاال شفويا  14كما توصلت رئاسة اجمللس ب 

. جوابا عن أسئلة كتابية 41ابيا وسؤاال كت 46و
 .السيد الرئيس شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 ، نشرع اآلنحضرات السيدات والسادة. مينةلسيدة األرا لشك
 ؟نعم السيد الرئيس ..

رئيس فريق التجمع  شيد الطالبي العلميار  النائب السيد
  :(نقطة نظام)الوطني لألحرار 

  ،السيد الرئيس
لكن   ،اجللسةديال تسيري  الم ماشي يفاظنقطة الن

يال وثيقة تزوير دالكاين واحد . كتعلق مبجلس النواب ككل
حول التصويت يف مشروع قانون املالية، وقفنا على املالبسات 

كبري ، مشكل  فبالتايل .ويتأكد التزوير ،من بدايتها إىل هنايتها
، أو بدا يف تاريخ جملس النواب، مل حيدث هذا الشيء أيطرح

، خصنا السيد الرئيس .اليوم حاصل يف تاريخ الربملان املغريب،
ألنه ال  ،على من قام هبذا التزوير وقفونوقفو اجللسة حىت ن

 .ميكن أن نسكت على مثل هذا التزوير
ديال الفرق النيابية، السيد الرئيس، السادة الرؤساء 

 ،هنايتها واللي وقفنا عليها من بدايتها إىل ،ناالوثائق اللي عند
ومت تزويرها وإحالتها على الغرفة  ،مت التصويت على مادة بشكل

واإلشكال اللي مطروح السيد  .تل  امامااألخرى بصيغة خت
لكن األبعاد  ،الرئيس ماشي فقط على مستوى الكلمات

كذلك ال  و  ،اللي كتطرح ال على مستوى املضمون، و ديالو
 .شكرا. العملية ديال التزوير احلاصلة

 :السيد رئيس الجلسة

قطاع  وننتقل إىل ،اجللسة ديالنا ونتم. شكرا السيد الرئيس
سنتناقش  ،عربمت ،ييت نقطة نظام، خذلسيد الرئيسا. الداخلية

 نعم؟. ومنر. يف املوضوع داخل املكتب أو يف ندوة الرؤساء
 (:نقطة نظام)د محمد األعرج النائب السي

 السيد الرئيس،
 ،حنن يف جلسة دستورية منصوص عليها يف الدستور

أن تتوق  يعين وبالتايل ال ميكن وفق املقتضيات الدستورية 
منصوص عليها دستوريا ومنظمة بالنظام اللي لسة هذه اجل
 .شكراشكرا السيد الرئيس، . الداخلي

 :السيد رئيس الجلسة
 ،حنا انطلقنا ما وقفناش اجللسة السيد الرئيس، ما وقفناهاش،

للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،بسؤال عن التدبري املفوض
دة النواب ، فليتفضل أحد السامن فريق األصالة واملعاصرة

 .مشكورا، تفضلوا أ السيد الرئيس
 :النائب السيد أحمد بريجة

 ،السيد الرئيسشكرا 
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تدبري املرافق العمومية  التدبري املفوض طريقة من طرق

 ،يف ميادين النقل والنظافة والتطهري ،كما يعلم اجلميعاحمللية،  
  ،يف وقت سابق .واليت تتطلب الدعم الكبري من طرف الدولة

اآلن وبعد  ،كانت هناك ضرورة للجوء إىل هذه الطريقة
أصبح من الضروري إعادة  ،وبعد اكتساب التجربة ،التقييم

أوهلا األموال الباهظة  ،نظرا لعدة عوامل ،النظر يف هذه الطريقة
لذلك نسائلكم  .املرصودة هلذا القطاع بدون نتائج ملموسة

وكيفية  ،الطريقة ، عن تصور الوزارة هلذهالسيد الوزير احملرتم
 .وشكرا ؟إعادة النظر فيها وتطوير أدائها

 :السيد رئيس الجلسة
 .فليتفضل مشكورا ،الكلمة للسيد الوزير .شكرا
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 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
 ال ،ففيما يتعلق بالتدبري املفوض ،السيد النائب احملرتم

ليس  ،أوال أسلوب من أساليب التدبري هأنببد من التذكري 
أساليب لتدبري املرافق  لكن هناك عدة ،هناك أسلوب واحد

لرتابية تنهج مضى أغلب يعين اجلماعات اكان يف ما   .العمومية
يف السنني  ،مثو  رىأخوال بطرق  en régiesالتدبري املباشر

اللي هو التدبري  األسلوب اجلديد هذا األخرية فعال ظهر
خصوصا يف و  ،واختارت عدد من اجلماعات الرتابية ،املفوض
السلوك فيما يتعلق بتدبري املاء  أن تنهج هذا ،كربىاملدن ال

 .تطهري السائلالوالكهرباء والنقل و 
غي بتاتا ال النوع ديال التدبري ال يل ، هذاالفبطبيعة احل
، وال جيرب العمومي اجلماعة كمشرفة على املرفقاملسؤولية ديال 

فاختيار يعين  ،األسلوب دون اآلخر اجلماعة الختيار هذا
  .اختصاصات اجلماعة األسلوب يبقى من ضمن
اجتهت الدولة يف سنة  ،األسلوب وعندما انتشر هذا

لب إىل سن القانون الذي حيدد الشروط والكيفية وط 5116
ولكن ما نص عليه باخلصوص وهي أن  .العروض إىل غري ذلك

يعين  ،اجلماعة هلا حق املراقبة الدائم واملستمر على املفوض له
، تقنيا ،أن اجلماعة ميكن يف أي وقت أن تراقب اقتصاديا

 ،دورية ، هناك مرجعاتومث. اجتماعيا ومدى التزام كل طرف
، 5111عة يف سنة مثال يف الدار البيضاء امت هذه املراجو 

ستنطلق  ،وكذلك انطلقت هاد املراجعة ،عقد جديدوجاء يعين 
  .يف يناير يف الرباط وطنجة وبعض املدن

 ،هناك مزايا من ناحية التدبري ،فعال هناك مزايا ،املزايا
وهناك  .ستثمارات، من ناحية االمن ناحية أسلوب التدبري

 .بة وعلى التتبعراجعة أساسا إىل القدرة على املراق ،سلبيات
مع العلم أن اجلماعة هلا  ،وحنن فعال نقوم بتقييم هذه التجربة

احلق يف أي وقت أن تفسخ هذه العقدة حسب الشروط اليت 
 ،يعين طريقة أخرى ، أو أن تتخلى عنها وختتارهي يف العقدة

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 ،ملسيد النائب احملرت التعقيب ل .شكرا لكم السيد الوزير
 .تفضلوا

 :النائب السيد أحمد بريجة
  ،شكرا السيد الرئيس

اإلشارة . التوضيحات نشكركم السيد الوزير على هذه
التمويل نه القانون الفرنسي كيعطي فقط اللي بغيت نقول هي أ

عكس  ،لقطاع اخلاص بالنسبة لتدبري املرافق العمومية احملليةل
تمويل مشاريع ل ، أنهوهادي ميزة أساسية ،القانون املغريب

، وهذا هو الذي التنمية احمللية ميكن بواسطة أموال عمومية
  أمواالينجتالشركات ديال القطاع اخلاص رمبا ألنه  ،إليه نصبو
تعطى غكان يال  إ ،ولذلك .واملردودية دياهلا حمدودة جدا ،طائلة

يف نسب عالية  تابعةاللهم تعطى ملؤسسة عمومية  ،شي حاجة
هدفها ليس فقط هذه املؤسسات  ألن ،وميللمال العممنها 
  .وإمنا تقدمي خدمات جبودة مناسبة للساكنة ،الربح

ميكن نعطيو مناذج هباذ  ،كذلك السيد الوزير احملرتم
 الدار البيضاء هضرنا على إيال هضرنا مثال يف: الشكل هذا 

ماعات احمللية مؤسسة عمومية التمويل دياهلا من اجل ،اموايالرت 
هذا مثال ميكن  donc ،نتائج ملموسة ة وعاطيةومن الدول
هناك إخفاق كبري  لنا نقولو بأنميكن  ،نفس الوقت يف .نقولوه

، حيث أن ال على مستوى التطهري وال على مستوى النظافة
األموال ما  ضخ أموال كبرية بدون نتيجة كيجعلنا كنتساءلو هاد

تكون ية كفقة دولتفتح واحد الصألن ملي كمصريها ؟ ألنه رمبا 
اهلدف دياهلا بطبيعة احلال  ،واحد املشاركة ديال شركات كربى

  .ساب املردودية وعلى حساب النتائجهو الربح على ح
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هو مدى إمكانية أو قدرة  ،خرين عندنا سؤال آكا
ميكن بعض الوكاالت يف إطار  ،الوزارة على إصالح الوكاالت

دنا شي تصور تدبري املرافق العمومية احمللية ناجحة، واش عن
ة ونعطيوها نفس باش غادي نصلحو هاذ الوكاالت املستقل

 ..اإلمكانيات اللي كتعطى ل
 :السيد رئيس الجلسة

، الرد على يف ثواين ،السيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم
 .التعقيب

 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية
 شكرا السيد الرئيس،

باب هذا أن ما ال هاد غري اللي بغيت نقول ف
، كل حالة ي حنكمو بصفة مشولية على التدبري املفوضشميكنا
  .يخصنا ندرسوها على حدةت

، لتزاماتالهناك كذلك بعض اجلماعات ال تقوم با
يتفوق تحدد واحد املدار أو واحد النسبة سنوية اللي كيعين ك
  .املدينة على

ويبقى أن خنتار  ،تنعاود نؤكد أن هذا اختياري ،ولكن
 ..شخصيا أقول أن أنا .ما هو األسلوب املناسب

 :السيد رئيس الجلسة
عن  ،منر إىل السؤال املوايل. شكرا للسيد الوزير، مضطر

 ،la sécuritéالوضعية القانونية لشركات احلراسة اخلاصة 
نمية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والت

 .فليتفضل أحد النواب مشكورا
 :الحسين الحنصالي ائب السيدالن

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،
 ن،السادة الوزراء المحترمو 
 السيد الوزير المحترم،

 خوات النواب،واأل خواناإل

جمموعة من الشركات ديال  السيد الوزير احملرتم،
 ،احلراسة اخلاصة يعين تشتغل يف غياب ترخيص قانوين صريح

مرفق حساس يتعلق بأمن من تقوم بتدبري جزء علما بأهنا 
  .الذي هو مسؤولية الدولة ،وسالمة األشخاص واملمتلكات

زير، عن العوائق نسائلكم السيد الو  ،اإلطار  هذايف
ل إشكاالت الرتخيص حل 51.16رقم  أمام تطبيق القانون
عن التدابري واإلجراءات اليت ستتخذوهنا  ،ثانيا هلذه الشركات؟
الذي  ،الواعدو  حتمالت ينظم هذا القطاع احليوي لوضع دفرت

 .هو قابل لالنتشار؟ وشكرا
 :جلسةالسيد رئيس ال

 .، تفضلواكلمة للسيد الوزيرال. شكرا لكم السيد النائب
 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا للسيد النائب المحترم،

وضعه يف شهر  الذي مت ،السؤال فعال أعتقد أن هذا
كان فعال يف شهر ماي كان   ،اإلجابة عنه ماي ومت التأخري يف

 ينص عليها صاحبة اليتالقانون مل يطبق ألن كل النصوص امل
  .مل يصادق عليها بعد
منذ آخر  ،فمنذ شتنرب يعين القانون أصبح ،أما اآلن

 ،أي أنه دخل حيز التنفيذ ،فاعليعين شتنرب القانون أصبح 
 كات اليت كانت امارس قبل يعين هذا أعطيت للشر واملهلة اليت
آخر يف لقانون يعين حىت هي انتهت حيز التنفيذ لالدخول 
  .نونرب

 نقولو لنا مع األس  يكمن ،اآلن عندنا إحصائيات
 ،مل تلتزم بالتسجيلبأن كل الشركات اليت كانت تشتغل 

: تقوم بعدة أعمال ، ألن كانت الشركة كألسباب يعين معروفة
قانون ال ،أما اآلن .ورمبا نقل األموال ،وهي بستنة ،ي حراسةه

وال تعمل إال نقل األموال تنقل األميعين ما ميكن للشركة اللي ك
  .راسة إال احلراسةاحلتعمل واللي ك
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يعين الشركات اليت التزمت  ،كان احلالولكن كيفما  
اآلن  ابوضع ملفاهتا باش تاخذ يعين االعرتاف دياهلا راه

ات األخرى ستكون خارج القانون ولن يسمح والشرك ،تدرس
 .هلا باملمارسة، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
حد النواب من فريق التعقيب أل .شكرا لكم السيد الوزير

 .تفضلوا ،العدالة
 :محمد إد عمار النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
من املبادرات اليت فعال حنن نث. شكرا السيد الوزير

، ولكن نؤكد على 51.16لوزارة لتفعيل القانون اختذهتا ا
: ثنني، لسببني االقانون يف تطبيق البنود الثالثني هلذاسراع اإل

والسبب  ،القطاع ، نظرا لطغيان الفوضى يف هذاالسبب األول
 اخلري غيكون فيها إالا  مد هاد البنود الثالثنيتطبيق ال ،الثاين

  .دمنيللدولة وللشركات املعنية وكذلك للمستخ
شركات األمن اخلاص ديال نتشار حنا واعون بلي اال

ملقاربة الليربالية يف اجملال االجتماعي مرتبط هبيمنة ا
دخل بقوة لتعزز تولكن باغيني وزارة الداخلية ت ،قتصاديواال

تدخل الدولة يف تعميم معايري األمن اخلاص على املستوى 
تسمح هلاد ك، اللي  44مستجدات املادة ، وخاصة مع الوطين

دخل يف اجملال د العن  املشروع، من خالل تالشركات باش 
ومن خالل كذلك استعمال وسائل الدفاع  ،ل السالحمح

  .اخلاصة
هاد القانون حيمي د تطبيق ال ،وبغينا باملقابل كذلك

، وحنا عارفني الشركات املعنية من تدخل املتطفلني على اجملال
شركات األمن وا فيها بلي املهرجان األخري د مراكش حضر 

التدبري تتكرر العملية د  ، وكنخافومابغيناش .اخلاص الدولية
، وكنخافو املدن ديالناوض يف املاء والضوء ويف النظافة د املف

واحد النهار ونلقاو جزء من األمن ديالنا يدبر من خالل  نفيقو
  .الشركات األجنبية
مني احلماية د املستخد ،كذلك السيد الوزيروبغينا  
طبقش عليهم احلد تكيا  اللي م ،هاد الشركاتواملوظفني د 
ديال  111طبقش عليهم القانون تكيا  اللي م ،األدىن لألجور
وبغينا كذلك بالنسبة  ،ساعة 45غلوا ، اللي كيشتمدونة الشغل

وتربم مع الشركات  ،للصفقات العمومية تكون فيها الشفافية
 .شكرا ،القانونية

 :السيد رئيس الجلسة
 ،السيد الوزير .شكرا لكمشكرا، شكرا للسيد النائب احملرتم، 

 .تعقيبال
 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية

 ،شكرا السيد الرئيس
بغيت نذكر بأن  ،أوال .لسيد النائب احملرتمشكرا ل

األمن األمن العمومي واألمن اخلاص هو يعين من اختصاصات 
عين  يقومون به، يوال مواطنني وليس هناك ال أجانب ،الدولة

  .مواطنني خارج يعين السياق ديال اإلدارة
، رغم يعين أنين قلت بأن أما فيما يتعلق هباد الشركات

 ،دياهلا ا حطتشاي امللفاتزال ما د ديال الشركات مواحد العد
شركة  526، ولكن راه كاين شركة 411وهي تقريبا واحد 

بالشروط ديال زم اللي حطت امللفات دياهلا واللي غادي تلت
 رت التحمالت، وستخضع آنذاك إىل هذاالقانون وديال دف

فية ديال هاد املشكل اللي كان مطروح هو احلر ن أل. القانون
 للي تيمارسوا هذاهو فعال النوعية ديال األشخاص ا ،الشركات
وهذا  ،و يف نقل األموال، واللي تيستعملوا يف احلراسة أالعمل

الطمأنينة ديال بيعين اط ارتبله  ،فعال جانب له حساسية
هلذا جاء هذا  .فيه شي نتهاونوانميكنا م ،املواطن واألمن العام

ينا الوقت الكايف باش حطينا يعين مجيع النصوص ، وخذالقانون
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وستتم مراقبته وتطبيقه بكل  ،املصاحبة ودفرت التحمالت
 .وشكرا ،صرامة

 :السيد رئيس الجلسة
ل املوايل حول حرمان بعض السؤا .شكرا لكم السيد الوزير

لسيدات والسادة ، لساكنة دور الصفيح من الوثائق اإلدارية
فليتفضل أحد  ،النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية

 .النواب مشكورا
 :عزيز بنبراهيم النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس المحترم
يعيش سكان دور الصفيح ، السيد وزير الداخلية احملرتم

غري الالئق وضعا م برامج مكافحة السكن مل تشمله ممن
بفعل امتناع السلطة احمللية عن منح بعضهم الشهادات  ،حرجا

شهادة ، وعلى رأسها اإلدارية الالزمة لبعض الوثائق املهمة
 . السكىن الالزمة للبطاقة الوطنية

عن اإلجراءات  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،لذا
 .وشكرا ؟الوضعيةاملتخذة لتجاوز هذه 
 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا ،تفضلوا السيد الوزير .شكرا لكم السيد النائب

 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية
 شكرا السيد الرئيس،

 لسيد النائب المحترم،شكرا ل
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

هناك مشكل يف قاطين دور الصفيح بالنسبة  ،بالفعل
راه الكل يعلم  ،اشي لكل قاطين دور الصفيحكن م، ولللوثائق
قامت بإحصاء ديال  ،بتعاون مع وزارة اإلسكان ،أن الوزارة

أو البحث عن احللول إعادة اإليواء يعين هاد الساكنة يف إطار 
يعين نسميوهم عندهم وهادو اللي ت. الصن  املهيكلة هلذا

ر كان يف دو عمارة أو   كان فسكن اعتيادي فني ما كان،  
 . الوثائق هادو عندهم احلق يف ،الصفيح

ما  ،وهاد الشي كنعرفوهوهو، اللي هو ظهر مؤخرا 
وهو أن هناك عدة ممارسات ال  ،كنعيشوه، كلنا  خنبعوه يغاديش

، أو كيجيوا خريناللي تيدخلوا ناس آمشروعة ديال ناس 
اش ميكن لو يستفد من كيقول لك هذا من العائلة أو كذا بو 

، حىت فعال ال كاين هاد احليطةفهاد الشي عالش  هاد الربامج، 
  .يسيةندخل يف ممارسات تدل
 ،املشكل ليس هو بالسهل ،كان احلالولكن كيفما  

 يت التعليمات ما يكونش، وتعطما كاينش االمتناع هنائيا
تنعرفو احلاالت حىت ولكن يكون واحد البحث دقيق  ،االمتناع

ي ما ميكنلوش ،ساكن ،عطى اهللاهاد الشي اللي  ،اللي ساكن
ما يتعطاوه بد  ال ،دور الصفيح ساكن يف ميشي للسكن القار،

اللي كيجي ملا كيسمع بأن كاين شي برنامج . الوثائق ديالو
رمبا  ،نا عشناهوهاد الشي كلخالتو وولد عمو، ولد يجيبو وت

لالستفادة  ،عندهم قرابة وال صلة بالساكنة ناس اللي ماالحىت 
بطبيعة احلال نسهلو هلم  يشلنا  و ما ميكنهاد ،من الربامج
 .وشكرا ،املأمورية

 :السيد رئيس الجلسة
 ،تعقيب ألحد النواب عن فريق العدالة والتنميةال .شكرا

 .فليتفضل مشكورا
 :عبد المجيد جوبيج النائب السيد

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ن،ترمو السيدات والسادة النواب المح
هبا قانون املالية  ءللي جاانثمن غاليا اإلجراءات  ،أوال
رية د املليار ديال الدرهم لتسريع وت 1ص واحد صحول أنه خ
 . "مدن بدون صفيح"برنامج 

، كنتساءلو على املبالغ اليت رصدت يف نفس الوقت يف
الوعاء العقاري الذي رصد يف احلكومات ، احلكومات السابقة



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

7 

، ولكن النتائج  "بدون صفيحمدن " برنامج  السابقة من أجل
 كانت دون املأمول؟
: األصناف كنتكلمو عليهم  د 4هناك  ،السيد الوزير

اإلحصاء، صن  تغفل أو تناسى، صن  عاود  صن  مشله
أنا كنتكلم على الصنفني الثاين . ر وسكنء حىت اآلخجا

هاد الصن  الثاين والثالث ما ميكنش حنا على أننا . والثالث
من احلق دياهلم  ديال املستفيدين مننعوهمالئحة الباش حنصرو 

ألن كنعتربو أن احلصول على الوثيقة  ،ةالوثائق اإلداري يف
اهلم، حيث كاين اللي ساكن سنتني اإلدارية حق من احلقوق دي

 . د السنوات أو ثالثة
، كي  أن للحصول على السيد الوزيرأ مسألة أخرى 

لحصول على ، ولنة حملية وجلنة إقليميةكنديرو جل  "راميد"بطاقة 
 الشهادةه كنكتفيو ب إطار مكافحة دور الصفيح يالسكن يف

ا يعين على أن خصنا األمور مماملقدم أو الشيخ أو القايد،  يالد
 . مراودو نشوفو هاد األتعاود، نع

، أش نتج على هاد مسألة أخرى السيد الوزير
وىل عندنا  دياهلم؟ حرمان الساكنة من الوثائق األشياء، عن
ألن  ،عقد الزواجديال توثيق الألن كيصعب  ،الزواج بالفاحتة

والسلطة كرتفض تعطيهم شهادة  ،خصو شهادة العزوبة
ق احلعندهاش  ة ملي كتبغي تولد ما، املرأمسألة ثانية. العزوبة

 االحتياجشهادة ما عندهاش ألن امشي للمستشفيات، 
الثانية ال تزاد يإ ، الدري"راميد"بطاقة الكتمتنع تعطيها سلطة  ال

عندوش ما ما إ ، ألنيف احلالة املدنيةما عندوش احلق يتسجل 
سجل قد الزواج اللي كيخول له ياحلالة املدنية أو ما كاينش ع

كيبلغ سن التمدرس ، أن ملي  خرىاألسألة امل ،احلالة املدنيةيف 
 سألة، إذن حنا اآلن كنمشيو ملما عندوش احلق يف التمدرس

سنة ما  41وصل ، ملي يخريةاألسألة امل ،األميةعلى تشجيع ال
ال ما عندوش احلق يف يوإ ،عندوش احلق يف البطاقة الوطنية

ندوش احلق كذلك على أنه يدوز البطاقة الوطنية راه ما ع
  .بارياتاملدوز امتحان الباكالوريا أو ي

السيد الوزير على أن اللجنة أ  وح، حنا كنقرت وهلذا
مدن "هم اختيار املستفيدين من السكن ديال دور تاللي ك
، املستشارين، تشكل من السلطة احملليةتصها خ" صفيحبدون 
 .وشكرا ،السكان وممثلني عن العمالة،

 :السيد رئيس الجلسة
تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيب . شكرا السيد النائب

 .مشكورين
 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية

 السيد الرئيس،شكرا 
 السيد النائب المحترم، 

هي اللي تنهضر عليهم ملا  الفئة الثانية والثالثة ،فعال
احلل  ه ستتفقون معي أن هذاوأعتقد أن .نقول بأن هناك حبثت

منشيو به كذلك ألمور  يديال املشكل االجتماعي ما ميكناش
راه  ،موجودراه وهذا مع األس   ،غري شرعية وغري قانونية

ولكن  ،ماشي هو األساس ،كثريو، ماشي  ماشي تنخبعزعما 
وإال حىت هاد السياسة ديال  ،حد هلذا ونعمل وبد أننا حناول ال

صحيح كذلك  .منو والقضاء على دور الصفيح ما عمرنا نوقف
كاين يعين املناطق اللي داز عليها أن اإلحصاء اللي تعمل  

ي ميكنشما  ،هادي عام ،شهور 6اللي اإلنسان هادي  ،الوقت
بد من هاد التحري حىت  ولكن ال ، تبقى األمور كما هييعين
ويف نفس الوقت ما ندخلوشي يف  ،املشكل االجتماعي وحنل

ي  لماشي حىت هداك الو  ،رة ديالتصرفات ديال السماس
، مع األس  تيستفد باش يدوز فدوراق اللي كيستكيطلب األ

  .شي هذاال من هاد وافدللناس اللي غيست
فيه مجيعا مع مجيع  ويخصنا خندمهذا ت، وهلذا

 .شاء اهلل سيحل وإن ،وكذلك مع مجيع املنتخبني ،الوزرات
 :السيد رئيس الجلسة
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السؤال املوايل حول امكني سكان التجمعات . شكرا لكم
املدن من خدمات املاء بضواحي غري املنظمة السكانية 
 ،اكيللسادة النواب احملرتمني عن الفريق االشرت  ،والكهرباء

 .تفضل أحد النواب مشكورايفل
 :النائب السيد محمد حماني

 شكرا السيد الرئيس،
 ن،ب والنائبات المحترمو السادة النوا

 السادة الوزراء،
على الرغم من اجملهودات اليت بذلت من طرف 
احلكومات السابقة وما حتقق على الصعيد الوطين يف جمال تزود 

زال املغاربة يف  ما ،الشروب املواطنني خبدمات الكهرباء واملاء
ة احلالية كومضواحي املدن والقرى ينتظرون متمنيات ووعود احل

معاجلة بعض اإلشكاليات املطروحة يف العديد من ام يف إام
فإن العديد من التجمعات السكنية الواقعة  ،اجلماعات احمللية

تزال حمرومة من املاء  يف ضواحي املدن وبعض القرى ما
والكهرباء إذا   نظرا الرتفاع تكلفة الربط بشبكيت املاء ،والكهرباء

صعوبة تدخل  ،توزيع املاء والكهرباء كانت تابعة لوكاالت
 جماالت تدخل يف املكتب الوطين هلذه التجمعات اليت تقع يف

  .الشركاتجمال الوكاالت و 
حرمان هذه التجمعات  ،استدراكا هلذه الوضعية

ذه ، هلتطهري السائلالاء و الكهرباء واملالسكنية من خدمات 
نسائلكم عن  ،قوقيةاحلجتماعية و البعاد ااألالوضعية ذات 

اآلليات اليت ستعتمدها احلكومة حلل هذه املعضلة وجتنب 
 .؟تفاقمها السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا ،لسيد الوزيرالرد ل .شكرا لكم

 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية
 لرئيس،شكرا السيد ا

 السيد النائب المحترم،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
ديال ديال الربط ميكن نقولو بأن هاد القضية كذلك 
و يف املدار أدخل اهلوامش ديال املدن وديال الدواوير اللي كت

. وارتباط شيئا ما مع السؤال اللي سبق االلي قريبة للمدن هل
 : صنا نشوفوهملي خلج ديال األصناف الكن هنا كذلك جو 
عادي اللي كيطرح املشكل االجتماعي الربط الما يتعلق مبا هو 

دي ا تؤ هنما تتمكنشي أ ديال هاد الساكنة الفقرية اللي رمبا
 .يعين النفقات املطلوبة والرسوم املطلوبة

كاين واحد العدد ديال راه  ولكن هنايا فعال 
آلن، ما جربناه امنها ما نقوم به  ،تستعملهي اإلجراءات اليت 

من البنك الدويل يف الدار البيضاء  بنمع بعض املمولني األجا
وهو تدارك اخلصاص الذي  ،اللي غادي نعمموهو  ،ويف الرباط

هو موجود يف عدد من اهلوامش ديال املدن هلذه األسباب 
  .القرض مؤخرا، وتوقع واحد االقتصادية

اه ، ر ااد الشي هذبدون انتظار ه ،النظر ولكن بغض
، االشرتاكات االجتماعيةب كاين اليوم أن هناك ما نسميه
فيه كذلك اجملهود  ،l’INDHالتدخل ديال املبادرة الوطنية 

، أن يف إلعطاء املثال يف العرائشومثال  ،ه الوكالةالذي تقوم ب
ا منه ،ربط عدد من الدواويريعين ا اإلطار وقع مؤخرا هذ

وكذلك يف  ،عني الشوك وكذلك دوار ،كاكة، الر بكارةالغديرة، 
اللي آلماد مع يعين التقسيط ديال املستلزمات  ،القصر الكبري

 . طويلة
فعال أننا تنحاولو لي حىت هو ال ،كاين الصن  الثاين

 ألن تيكونوا جتمعات سكنية ،ذرمن احل ، ولكن بشيءهو نعاجل
ه والكهرباء يعين تشجيع النتشار هذ وإعطاء املاء ،عشوائية
ا يعين م ،كذلكن نكون حذرين هنا  ب أوجي ،العمليات

هلم اعطى اهلل، الدوار دياي للرموشي الناس اللي داك الشي  احن
اللي والناس  ،مدةيوا من فني ميش يشمهعندا ساكنني فيه م



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

9 

اللي من بعد يعين باغيني أنه يعملوا واحد العملية عشوائية 
 .، شكراخريتصرف عليها شيء آ

 :الجلسةرئيس السيد 
 .التعقيب للسيد النائب .سيد الوزيرلشكرا ل

 :النائب السيد محمد حماني
الكم على هذا يشكرا السيد الوزير على اإلجابة د

لك بأن كاينة مشاكل  حنا كنقولوالسيد الوزير،  .السؤال
 ،هذا مشكل ،لوكاالت احلضريةابعة للي تالاجلماعات  لبعض

ل يف اإلمكانية باش يتدخ يينشاكا  مشكل املكتب الوطين م
نعطيك على سبيل املثال أن الوكاالت تقتصر ، و اجلماعات هاد

ا  أما الدواوير م ،مثال كمركز الساحل والعوامرة ،على املراكز
اوير غري مرحبة هلم، كتقول بأن هادوك الدو دخل كتبغيش ت
ا كيقول م  ،نفس الشيء بالنسبة للمكتب الوطين .اهلبالنسبة 

وهو كز بيد الوكاالت ا املر  ألن ،د الدواويراميكنلوش يدخل هل
اوا املواطنني واجلماعات احمللية كيبق ،إذن .ح بالنسبة لهغري مرب
  .ينبني نار 

 ،السيد الوزير ،د املشكل مطروح السيد الرئيساه
ديال  كاينة يف اجلماعة: مطروح حبدة يف اجلماعات التالية 

ديال  يف اجلماعة ،مخيس الساحل، يف اجلماعة ديال الزوادة
 ،ا مشكل مطروحهذ يف قصر جبري، ،شيحو أوالد ايف  ،عوامرةال

حىت املكتب الوطين للماء الصاحل  ،الكهرباءيف ال يف املاء وال 
ا م ،حاليا تابع للمكتب الوطين للكهرباء اللي هو ،للشرب
، وإن كان تدخل ببعض راويد الدو اهف دخل تاش يبغ
زال  ناس مااجلماعات سوت الوضعية دياهلا وال فبعض .راشاملد
ر وهو و شهسبعة  اديه اللي عندو نيكاين  ،تربطوا بالكهرباءما 

ى سبيل املثال واحد الدوار وخذوا عل ،بال ضوء السيد الرئيس
 .شكرا السيد الرئيس .غفساييف 

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .التعقيب للسيد الوزير يف ثواين على ما أظن. شكرا لكم

 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية
 شكرا السيد الرئيس،
على الربامج  ا بغيتشي هنضرنقول بأن مبغيت 

، منها لعامل القروياللي هي موجودة كذلك اللي هي لاألخرى 
PAGER  إلطار جتري يف هذا ا الليمنها عملية يعين اآلن

اد احلاالت ه وفونش، ولكن يعين باش ميكننا لبعض الدواوير
 .كنناشي نعمموميما كذلك ،  ا حالة حبالةهفو و نشخصنا 
، ميكن لي تنعرفهاالعلى واحد العدد ديال املراكز اآلن  هضرتوو 
تفاق ما بني المراكز أصغر منها ووقع اكاين كم أن  ل نقوليل 

رمبا  كهنا ، فمعىن أنهبني الشركات أواجملالس وبني املكتب 
 ،بعض الشروط، إما عدم القبول للتزاماتاللي إما االشيء 
فيها،  يشدخلشي العوامرة أهنا ما تا كنميا مراه يعين ولكن 

 ...العوامرة راه موجودة
 :السيد رئيس الجلسة

ة مهااملسلسيد الوزير على حسن جوابكم وعلى حسن شكرا ل
وهو قطاع  ،ومنر إىل القطاع املوايل .اجللسة ديالكم يف هذه
 واالعتمادات احلسابات سؤال عن تدبري، االقتصاد واملالية
لسيدات والسادة ، ليزانية العامة للدولةاملدة يف اخلصوصية الوار 

، فليتفضل أحد النواب فريق االشرتاكيالالنواب احملرتمني عن 
 .مشكورا

 :النائب السيد عبد العزيز العبودي
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 سادة النواب،السيدات وال
وهو  ،ناه ملا له من أمهيةيا حطاد السؤال هذه ،حقيقة

  .خارج امليزانية العامة للدولةوبالصناديق اللي  احلساباتيتعلق ب
الصناديق هو  ذهأن عدد ه ،كتعرفوا السيد الوزيركما  

طائلة من جيوب  هلا الدولة أمواال اد الصناديق تصرفه ،16
د اه ،مليار ديال الدرهم 25احلجم دياهلا  ،الضرائب يدافع
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 ،درجة األوىلبال ية، وزارة املالالصناديق موجودة يف كل الوزارات
  .خره، إىل آوزارة األوىلال

أنه مل يسبق للرأي العام  ،السيد الوزير كنعرفوكما  
الرأي  ،ه الصناديق أن تعرف على كيفية صرف أموال هذاملغريب

الصناديق مت  على أن هذه افش رومعا العام املغريب م
ة أو بعدية من طرف الربملان وال من إخضاعها حملاسبة قبلي

كما أنه مل يسبق أن نشر أي تقرير   ،لس األعلى للحساباتجملا
 .حول هده الصناديق
، من حق املغاربة أن يعرفوا السيد الوزير احملرتم ،وبالتايل
يف التصريح ألن احلكومة احلالية  ،عتماداتكيفية هذه اال

على أهنا ستحارب الفساد وأهنا ستقوم  احلكومي دياهلا قالت
د العملية جيب أن تكون مشولية اولكن ه .برتشيد املال العام

  .السيد الوزير
إصالح ، ويف انتظار ه الصناديقوبالنظر إىل أمهية هذ

، أصبح من الضروري إعادة النظر يف للمالية يالقانون التنظيم
  .ه الصناديقطريقة تدبري هذ

نسائلكم عن  ،السيد الوزير ،ولكل ما ذكر أعاله
ه الصناديق ، أوال لتدبري هذةاإلجراءات واملقاربة احلكومي

؟ وشكرا مة والشفافيةاباد  احلك، وكذلك مللرقابةها لوإخضاع
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للجواب عن السؤال. شكرا

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس،
من فريق  أشكر السادة النواب احملرتمنيأود أن 

سؤال اهلام حول تدبري احلسابات ال االشرتاكي على هذا
 .عتمادات اخلصوصية الواردة يف امليزانية العامة للدولةواال

احلسابات  ، ينبغي التأكيد هنا بأن هذهأوال
اخلصوصية للخزينة فهي تدخل يف إطار مكونات القانون 

 بالتايلو  ،4111املصادقة عليه يف  تالتنظيمي للمالية الذي ام
 اخلصوصية فهي ختضع جلميع الضوابطاحلسابات  فهذه
وبالتايل  ،قانون التنظيمي للماليةالشار إليها يف امل اتيةاحملاسب

 .فهي معروفة وواضحة املعامل
وها يج، وهو أن هذه احلسابات منني تيالنقطة الثانية

رسوم اخلاصة ل الضريبية واليتأيت من املداخاملوارد فهي  ،املوارد
 أو إذا كانت بيع أو ،ه احلساباتاألتاوى املخصصة هلذو 

ديال  ، أو كذلك إذا كانت إعاناتغرامات خدمات مقدمة أو
  .تم املصادقة عليها من طرف الربملانامليزانية العامة للدولة اليت ت

تحدثو على احلسابات املتعلقة تن نتحدثو؟تعالش 
ق كذلك بتطوير بالصندوق املتعل ،صندوق التنمية القرويةمثال ب

بصندوق التنمية الفالحية  ،املاء الصاحل للشربب ،الطرق القروية
 .إخل... 

بغيت نقول هنا بأن مجيع هذه الصناديق، أوال هي 
القانون التنظيمي  هو منصوص عليه يف طبقا ملاختضع ملراقبة 

للمالية يف إطار العملية ديال املراقبة ديال اخلزينة العامة 
النائب السيد عكس ما جاء يف تدخل  ،وكذلك ،للملكة
ألعلى ه احلسابات ختضع ملراقبة اجمللس ا، أن هذاحملرتم

 . عموميةالموال األبة تدبري اقللحسابات باعتباره مؤسسة عليا لر 
حسابات لبالنسبة لنقول كذلك بأن بغيت 

وا طلعتلكي  اخلصوصية، فيقدم سنويا تقرير جمللسكم املوقر
 .وشكرا ،املالية بفضل هذه اإلمكانياتعلى ما مت القيام به 

 :السيد رئيس الجلسة
، تفضلوا السيد التعقيب ألحد النواب. شكرا للسيد الوزير
 .النائب مشكورين

 :النائب السيد حسن طارق
 شكرا السيد الوزير،

متفقون معكم يف تعريفكم للحسابات اخلصوصية 
لكن . شرعية وحتتاج إىل إصالح اا بأهنهكنعتربو   ،للخزينة
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، لةخارج أي منطق للمساء حساباتهناك تعرفون كذلك بأن 
زارات ولو مديريات وزارة املالية هناك حسابات تابعة لبعض 

هناك  ،أخرى فيها موارد تعود إىل الدولة وال تبوب يف امليزانية
 .مداخيل تنفق خارج منطق الرتخيص الربملاين والرقابة الربملانية

 مكرر يندرج يف هذا 41دة املا لنقاش الذي أثري حول تعديلا
نوفمرب صوتنا على مشروع قانون املالية هنا يف  52يف  ،السياق

، ت الصحافة اإللكرتونيةنوفمرب خرج 51، يف جملس النواب
ارة املالية ديال مدراء يف وز خرجت هسربيس بأنه كاين ضغط 

جل تدارك خطأ مادي ما هو خبطأ على جملس النواب من أ
ن يف جلنة سيكتش  املستشارو  دجنرب 2 من بعد يف ،مادي
الية يف جملس املستشارين ورقة مندسة فيها حماولة لتدارك امل

 ...نه غتكون فضيحةبأ اكنعتربو . احلكومة تعديل قدمته
 :السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير، الرد على التعقيب يف . شكرا لكم السيد النائب
 .ثواين

 :والمالية السيد نزار بركة، وزير االقتصاد
 الرئيس،السيد شكرا 

 السيد النائب المحترم، 
ر السيد النائب احملرتم اللي اعرتف بأن بغيت نشكأنا 

هذه احلكومة هي اليت كانت هلا اجلرأة والقدرة على التقدم 
العمل يف إطار ما جاء به الدستور  بتوجه من أجل إصالح هذا

هي اليت أتت  وكذلك احلكومة ،اجلديد من أجل تقوية الشفافية
هبذا التعديل الذي صودق عليه باإلمجاع يف جلنة املالية ومن 

 .وشكرا ،طرف جملسكم املوقر
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال حول  ،منر إىل السؤال املوايل .انتهى التوقيت .شكرا لكم
 (من فضلكم ،السادة النواب)إخضاع الصفقات العمومية 

زيد من الشفافية ملؤال حول إخضاع الصفقات العمومية س
لسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق ، لواملراقبة الصارمة

، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد العدالة والتنمية
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،السادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب
مسعنا اليوم واحد نقطة نظام تتكلم  ،عالقة بالشفافية

يف إطار السؤال ديالنا املتعلق  .املطالبة برفع اجللسةو عن تزوير 
أن اللي   املفروض ،إذا كان شي تزوير ، كنقولوبالشفافية

احلكومة جابت مشروع  ،هو الربملان كيتحمل املسؤولية ديالو
مل هى ع، انتوحبضور اجمللسني ،هلاد القاعة 51قانون املالية يف 

واللي رئيس جملس النواب سينيا  ،اخلطأ املادي الوحيد .احلكومة
ببعض االعتمادات يف واحد السطر اللي طاح يتعلق عليه، 

 .، هذا هو اخلطأ املادي الوحيدمتعلق باألسرة والتضامن
كذلك نطالب لوثيقة املندسة مبجلس املستشارين حنن  ا
ارين واإلدارة املستش ألن األمر يتعلق ما بني جملس ،بفتح حتقيق

  .وصاحب ذلك التعديل
الصفقات فيما يتعلق ب ، كنقولووعالقة بالشفافية

وتأخذ  ،نه يف بعض األحيان كيتم التالعب وأخذالعمومية، أ
  من اإلدارات امما جعل عدد ،هذه الشبهات عدة غطاءات

املسؤول املقاول ومقاولة الزوج  ،فيها املوظ  املقاول كنسمعو
يف بعض األحيان  ،وأصبح الكل مشروع ،لزوجةومقاولة ا

  .يسمى باملقاول الرمسي واملقاول الفعلي
ا هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا م: كنسولوكم 

عمال الكثري من البحث والصرامة حىت تظل الشفافية إل
 .وشكرا ؟واملنافسة احلرة سيدة الصفقات العمومية

 :السيد رئيس الجلسة
تفضلوا السيد الوزير مشكورين  .رتمشكرا للسيد النائب احمل

 .للرد
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 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا للسيد الرئيس

السادة النواب من فريق العدالة أريد أن أشكر أوال 
ام حول إخضاع الصفقات والتنمية على هذا السؤال اهل

  .زيد من الشفافية واملراقبة الصارمةالعمومية مل
 بأن املرسوم املعمول به اليوم فهو بغيت فقط نذكر

من هذا اإلطار  ،اجملال يعطي العديد من الضمانات يف هذا
ميكن أن يؤدي يف  ،  بتنازع املصاحليوصهناك السلوك الذي 

واملرسوم  .وقضائيا اإداريإثباته إىل فتح إمكانية الطعن  حالة
ة كتابه تيعطي احلق لكل متنافس أن يلجأ  أن 11حيدد يف املادة 

 صاحب املشروع إذا الحظ عدم احرتام إحدى هذهإىل 
ل ة بالرد كتابة على الشكاية يف أجوبالتايل تلتزم اإلدار  ،القواعد

، أنه ميكن للوزير اإلدارة ، بل أن كذلكأيام سبعةال يتعدى 
يوق  كذلك و سطرة املأن يقوم بالتحري وأن يوق  املعين 
 .الصفقة

لي القدمناه ي لالع أبعد يف املشرو  يوشحنا بغينا من
، فوضعنا يف الفقرة تعلق باملشروع اجلديد للصفقات العموميةيت
ن طلبات اأعضاء جل على بأنه جيعلى  461ادة من املية الثان

األخرى املنصوص عليها يف هذا ن الجالباريات و واملالعروض 
هذه  لمشاركة يف أعمالاملرسوم أو أي شخص آخر يدعى ل

غري مباشرة يف مسطرة  ة مباشرة أون عدم التدخل بصفاللجا
سواء  ،إبرام الصفقات العمومية عندما تكون لديه مصلحة
كما ،  بصفة شخصية أو بصفة غري شخصية أو بصفة وسيط

ر ظ  بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدإذا كان زوج مو  هأن
باش  ،جيب التصريح بذلك لإلدارة واملصلحة ،عليه دخال

 .الق حيضر أم اخذو القرار واش عنده احلن
كل موظ  مهما كانت على  فهو مينع  46والفصل 

غري مباشرة أو حتت أي وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة 
حتت مراقبة اإلدارة أو املصلحة  ةمقاولة موضوعاسم كان يف 

ا أن امس ما مصاحل من شأهناليت ينتمي إليها أو على اتصال هب
  .حبريته

ا قبة املستمرة اليت تقوم هبل املراال جيب إغفا ،وهنا
كذلك الدور الذي عن طريق املفتشية العامة للمالية، و الوزارة 
 .، وشكرااجمللس األعلى للحسابات هيلعب

 :الجلسة رئيسالسيد 
حد السادة أللتعقيب أعطي الكلمة ل. شكرا لكم السيد الوزير

 .، تفضلوا السيد النائب احملرتمالنواب
 :أفتاتي النائب السيد عبد العزيز
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
معركة ديال  ، هاديمكررة 41املادة ، األخ الوزير

راع ديال اللي هي بالطبع ذمبا فيها ذلك احلكومة  ،األغلبية
هذه على هامش  وهنالك معركة هامشية. األغلبية الربملانية
ليوم خرجت ما يسمى ي الالو  ،ملفصليةااملعركة التارخيية و 
بعض احلسابات ديال اخلزينة ديال تدبري الل يبنفقات ومداخ

ش شي حد ميكنا وم ،ه معركة ديال األغلبية، وهذالشفافيةإىل 
  .حتية لألغلبية، فلذلك ه املعركةاليوم يقوم بالسطو على هذ

السيد  ،الكبرية وباملناسبة، ودائما يف إطار املعارك
ى عل 5144حنا على أبواب هذا املوضوع و نتكلم يف  ،الوزير

إطار  نريد إهناءها يف ،واحد الوقت أشياء اليت كانت سائدة ف
يتعلق األمر ، وكريع-وكر ا املو  فساد،-اكروامل ،إهناء الفساد

، من خالل العملية ديال الناتج الداخلي اخلاممن بنقطة تقريبا 
. من الصفقات %41املعدل ل لي كتوصل يف التشاء االر 
ل الدولة فقط  من االستثمارات ديا %21 اخذوكنمنني  

كان  ،ا بالطبع ناتج السيد الوزيروهذ. ااد احلجم هذكتعطينا ه
 ،لوبيات، وكانوا متواطئني مع لني فاسدينو على مسؤ ناتج 
 .، شكراا الوضع كذلكلذلك جيب إهناء هذو  .ومعروفني

 :السيد رئيس الجلسة
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يد الوزير للرد على التعقيب، أعطي الكلمة للس. شكرا لكم
 .تفضلوا
 :نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 ،اليوم. ا التعقيبشكرا السيد النائب احملرتم على هذ

ك إرادة حقيقية من أجل مواجهة الفساد بأن هنالأنتم تعلمون 
 ألن ملي ،ولكن ينبغي كذلك أن ال نعمم .حماربة الرشوةو 

لذهن ديال تيمكن يف احمل بأن هنالك مفسدين يف كل  تنقول
واحلق هو  ،كلها فاسدةاملغاربة يعتربوا بأن املغرب واإلدارة ف

كل ن بكل إرادة وب، اإلدراة فيها ناس نزهاء يشتغلو العكس
يف إطار  لكنو  ،ينبغي أن نواجه الفسادوبالتايل  .وطنية

 .الضوابط القانونية، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 عن وضعية قطاع إنتاج السؤال املوايل. شكرا لكم السيد الوزير

من فريق التجمع العصري، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .(le jusالعصري ) تفضلوا ،الوطين لألحرار

 :السيد نور الدين األزرقالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
 السادة الوزراء،
ي للصعوبة ديال السؤال تيمش ،السيد الوزير ،أنا

ألنه املواد  ؟عالش ،معامل إنتاج العصريافسية ديال التن
الزيادة يف الضرائب  ،األساسية مرتفعة يف السوق الدويل

 ،نمشي ليه، وباإلضافة إىل السؤال اللي غالتهريب ،اجلمركية
السيد .  le TICعلى االستهالكالداخلية وهو الضريبة 

 ألنه يف ،القانون ديالو ما واضحش le TIC، هاد الوزير
 1 مث فيه ،املياه املعدنية والغازية وضوع دالقانون كيجي على امل

كتفرض، تضي   تنجيو تنلقاو على أنه الدولة ،رتلل تند الس
وا من هاد املعامل اجلمارك كيطلب ،انة، والديو رتلل د السنت 41

ا الصيانة ا هلديرو يدموها بالضو و ، خيعليها واصرفوا آالت ويطحي
نتيم السديال  41عليها  والصش خي، باا موظ ا هلويديرو 
 . على اللرتأخرى 

بري لدعم مها التدا أشنا: كم السيد الوزير و نسائلإذن، ك
 .وشكرااد املصانع؟ التنافسية هل

 :السيد رئيس الجلسة
تفضلوا السيد الوزير للرد على . شكرا السيد النائب احملرتم

 .السؤال
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 لسيد الرئيس،ا اشكر 
فريق التجمع احملرتمني عن النواب  أشكر السادة
هذا السؤال اهلام حول وضعية قطاع إنتاج  الوطين لألحرار على

عصري الفواكه املستفيد من ينبغي هنا اإلشارة أن . العصري
 ،%411كان حمتواه من العصري الطبيعي  اإلعفاء هو ما

هادو ما  ، إذندون إضافة أي نسبة من املاء ،لصااخ
ولو كانت  ،يف حالة إضافة نسبة من املاء .تيخلصوش الضريبة

فيدخل املنتوج  ،تسقط تسمية عصري الفواكه الطبيعي ،ضئيلة
من الظهري  1ات املنصوص عليها يف الفصل يف خانة املشروب

، وبالتايل تيخلص كذلك ضريبة 4111أكتوبر  1ديال 
 ليلص مثال، على سبهاد الضريبة تتخ. الستهالك الداخليا

درهم  44و هو واحد الثمن دياللرت عصري يف حجم إيال املثال 
 41، مبعدل ديال سنتيم 41السنتيم إىل  د 1تتخلص ما بني 

  .على نسبة ضئيلة جداإذن  و؟نتحدث، يعين عالش تالسنتيم د
ش هاد املراقبة تكان ال ماو بأن إييخصنا نعرفوثانيا، ت

يصعاب أنه نعطيو اجلودة هالك راه غهاد الضريبة على االستو 
باش ميكن للواحد  le labelوأكثر من ذلك تعطي ،الكافية

  .بيع هاد املنتوجي
وهو عكس ما جاء  ،أساسي وهو اللي ،النقطة الثالثة

أن الدولة عملت على  وهو ،يف تدخل السيد النائب احملرتم
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م ية اليت يتالرسوم اجلمركية بالنسبة للمواد األساس ختفيض
  .العصري استعماهلا إلنتاج هذا
 ،لقانون اجلديد للماليةوبغيت نرجع بكم ل ،وبالتايل

 إىل %51ما بني  ،اللي هو خفض بكثري ،لقانونمشروع ا
وبالتايل فنحن نعمل على  ،من نسب اجلمارك املطبقة 41%

 .وشكرا ،القطاع وليس العكس تشجيع هذا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلواعقيب السيد النائب احملرتم، ت .لسيد الوزيرشكرا ل
 :السيد نور الدين األزرق النائب

 .شكرا السيد الوزير
باب سبتة وشوف غري ل ، دخلللتهريبغري منشيو 

 ؟عليها وادافعتمشن تنافسية هادي ك، إذن امشن عصري كيدخلا
، يخلصهالكن ما تنزلوش على اللي تو  ،دخلوا ضرائبتبغيتو 

،  الداخلية على االستهالك  TICواش هي ضريبة ديال ال
، يعين كيصنعها باعها وال ما الضريبة على التصنيع اديرو كت

، كانت فاسدة وال صاحلة خصو لص عليهاباعهاش خصو خي
صها ، معناه خهي على االستهالك ،خبالف ،لص عليهاخي

ما  السنتس د 1والقانون واضح فيه  ،تكون على التصنيع
لديوانة جتيب هاد تعطي ل، منني ك51ما فيهش  ،41فيهش 

دار فيها تكير الكود، واش املواد اللي كتستورد  ديتاآللة باش 
سبانيا يف يف إ تباعواد اللي كامل ،ما فيهاش ؟سيد الوزيرالكود ال

الصالحية دياهلا قل من أربعة أشهر د املزاد العلين املدة 
د املعمل اه ،وكتباع يف السوق بأربعة دراهم ،دخل للمغربتوك
طيح عليه هو خبمسة دراهم تك؟  يبيعهالي غيصنعها بشحال غال

  .أو مخسة دراهم ومخسني
مشكورين إيال تنقصت يف  وهو ،إذن هذا هو سؤالنا

وا يبغيتيال إ هألن ،شافيكا  ه ملكن راو  ،اجلمارك الضريبة على
هي  ،ا هو األساس، ألن هذالناس يبقاوا خمدمنيد املعامل اه

تضي ، إيال لي كالوالقيمة املضافة  شغلتكاللي  اليد العاملة 

بعدا نفرضوش ا خص أوال مبغينا فعال نسامهو يف التنافسية، 
، ودير د اآلالتا هنيك منني جاي، نسولوك اآلالتعليهم ذ
فرضوهم على يد اآلالت وتاري هالي شالشكون حبث 
 .؟املعامل
 :الجلسة رئيسالسيد 
ىل منر إ. يد الوزيرأعطي الكلمة للس ،النائب احملرتمللسيد شكرا 

للسادة النواب  ،السؤال املوايل عن طريقة تدبري أمالك الدولة
، فليتفضل أحد اجملموعة النيابية للحزب العمايلعن احملرتمني 

 .النواب مشكورا، تفضلوا السيد النائب
 :لويالنائب السيد المهدي الع
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 ،السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 سيدات والسادة النواب،ال
 ،السؤال يتمحور حول طريقة تدبريكم ألمالك الدولة

حيث يالحظ  ،بأراضي ملك الدولة اخلاصحتديدا واملتعلقة 
حتت  ،من رمزي للخواصا تباع يف جمموعة من احلواضر بثأهن

، حينما يتعلق عكس ذلك ،يف حني ،مظلة تشجيع االستثمار
  .منفعة عموميةاألمر مبشروع ذي 

، وحمط اخلاص يف تناقص مستمرالدولة فأراضي ملك 
وبالتايل فمن الضروري احلفاظ على ما  ،رموز الفساد هتافت

اليت حتتاج إىل تنمية ألقاليم احملدثة ايف مركز  ام، سيبقي منها
والثقافية من أجل إدارية توازي التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ه التنمية اإلدارية ، وهذنا وتقريب اإلدارة من املواطالنهوض هب
النموذج املطروح  ،كمثال على ذلك  .حتتاج إىل عقارات

مثل يف مدرسة التعليم العتيق واملتعلق مبرفق عمومي يت ،بالسؤال
درهم من طرف  411سي  مت حتديد مثنه يف مبلغ جبر 

داخل نفس العقار قد باعت يف حني أنه  ،مصاحلكم اجلهوية
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واحلال  .درهم 11 و 21بثمن  لخواص حتت مظلة االستثمارل
  .شروعم الوحيد هو الربح الال مأن هدفه

، فتح حبث هذا األمر الذي يتطلب منكم السيد الوزير
خصوصا وأن السوق العقاري باملنطقة  ،ا املوضوعدقيق يف هذ
نسائلكم السيد  لذلكم،. درهم للمرت املربع 211يتجاوز 

عن و  ،الدولة حول طريقة تدبريكم ألمالك ،الوزير اليوم
، ماآلليات العملية الرامية إىل تصحيح الوضع القائاإلجراءات و 

 .وشكرا وذلك قصد وق  هذا النزي ؟
 :الجلسةرئيس السيد 

وأعطي الكلمة للسيد الوزير للرد . شكرا السيد النائب احملرتم
 .، تفضلوا السيد الوزيرالسؤال على

 :السيد نزار بركة، وزر االقتصاد والمالية
 يس،لسيد الرئرا اشك

ن اجملموعة ن أشكر السادة النواب احملرتمني عأود أ
أمالك يل على سؤاهلم حول طريقة تدبري النيابية للحزب العما

  .الدولة
ينبغي التأكيد أن السياسة احلكومية فيما خيص تدبري 

ي الشفافية والتدبري املعقلن أمالك الدولة فهي هتدف إىل توخ
ة فنحن نشتغل على إعاد ،اإلطار ذاويف ه. مالك الدولةأل

حتديد  من أجل أوال ،ا اجملالالنظر يف السياسة املتبعة يف هذ
ا هي األسعار اليت ميكن تفويت هب حىت يضبط ما ،املعايري

ه ملشاريع اليت سيتم إجنازها فوق هذاألراضي انطالقا من نوعية ا
نعمل كذلك على ضبط ووضع  ،ومن جهة أخرى .املساحات
علومايت جغرايف من أجل حتديد القيم املطبقة بالنسبة نظام م

  .لتلك األراضي
 ،تبعتكذلك على وضع آلية للمن جهة أخرى   لونشتغ

من أجل ضمان أن هذه املشاريع اليت كان من املفروض أن 
 ،وإن مل تتحقق ،يتم إجنازها يف مدة معينة هل حتققت أم ال

  .فسنعمل على اسرتجاع تلك األراضي

فسنعمل على  ،توصلنا بطلبكم هذاف ،اإلطار ويف هذا
البحث يف هذا املوضوع من أجل التأكد من القيمة اليت مت 

 ،راضيبيع عن طريق املنافسة هذه األالتقييمها من أجل 
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
، نطلب من السادة لتعقيبقبل ما نعطي الكلمة ل. شكرا

. ، وشكرا لكمإلنصاتاجلميع أن يكرموا املتدخلني باالنواب و 
 .لكم الكلمة ،تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :السيد المهدي العلوي النائب
وأود يف البداية  .على جوابكم هذاشكرا السيد الوزير 

مباشرة بعد  م على تدخلكم يف هذا اجملال، ألنهأن أشكرك
، تقدمتم فورا بطلب طلبنا لربجمة هذا السؤال يف طابعه اآلين

 .الربجمة من أجل تصحيح مسار املل  املذكور تأجيل هذه
حيث تتم حاليا اإلجراءات املتعلقة بتفويت  ،مت فعال وهو ما

 ،هذه القطعة باجملان مباشرة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
مما يؤكد أن ما  .وأنتم مشكورون على ذلك السيد الوزير احملرتم
الك تازة واملصاحل ة أمر يقوم به بعض املوظفني على مستوى دائ

 لب فقط أن يصل إىل علمكم حىت يتخذاجلهوية بفاس يتط
 .املصري الصحيح

كم اجلهوية بتازة مصاحل، أن وللتوضيح السيد الوزير
 .بعني االعتبار وفاس تأخذ

 :السيد رئيس الجلسة
ة للسيد أعطي الكلم .، شكرا لكملسيد النائب احملرتملشكرا 

 .الوزير للرد على التعقيب
 ،حول التمويالت اخلارجية ،ر إىل السؤال املوايلمن

 ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 .، تفضلواتفضل أحد النواب مشكورايفل

 :محمد الزويتنالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،
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امكنت بالدنا من  ،يوم األربعاء املاضي ،السيد الوزير
بشروط  ،دوالر  غ تقريبا مليار ونصامويالت خارجية مببل

امويلية تضاهي تلك اليت حصلت عليها العديد من البلدان 
لمية طرح هذه السندات يف كما شهدت ع  ،املتقدمة واملثيلة

واليت تعترب األوىل من نوعها  ،دوالر من طرف بالدناسوق ال
الذي  ،البعيد املدىاألجل املوجهة هلذا السوق وعلى هذا يعين 

ملستثمرين، إقباال كبريا من طرف ا ،سنة 41قريبا وصل ت
 .وخاصة األمريكيني منهم
لية تعبئة هذه التمويالت متأيت ع ،السيد الوزير
: غرضني ل 5145ما رخص به القانون املايل  اخلارجة يف إطار

 ،والثاين القتصادية واالجتماعية والتنموية،ربامج االامويل  ،أوهلما
لبالدنا ملواجهة النقص والتدين يف  هو توفري العملة الصعبة
بالنظر للتأثريات اخلارجية السلبية  ،مستوى االحتياطي للصرف
  .على االقتصاد الوطين املغريب

يعين عن تفاصيل هذه  ،لذا نسائلكم السيد الوزير
ن تبينوا للسادة النواب أسباب هذا ، وأالعملية املتميزة والناجحة

ندات سثمرين األجانب على الالنجاح واإلقبال الكبري للمست
 .وشكرا ؟املغربية يف هذا الوقت بالذات

 :السيد رئيس الجلسة
 .أعطي الكلمة للسيد الوزير .ملسيد النائب احملرت شكرا ل
 :وزير االقتصاد والماليةنزار بركة، السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
مني عن فريق أريد أن أشكر السادة النواب احملرت 

التمويالت هذه سؤاهلم اهلام حول  على العدالة والتنمية
فقد التزمنا  ،وكما جاء يف تدخل السيد النائب احملرتم .اخلارجية

وقمنا هبذه العملية يف  ،5145مبا جاء به قانون املالية لسنة 
الذي امت  5145إطار احلدود املسطرة يف قانون املالية لسنة 

  .املصادقة عليه يف هذا اإلطار

 هنا بأننا وضعنا واستطعنا أن نعبئوينبغي التذكري 
املفروض أن نصل إىل من كان ،  مليون دوالر 211 مليار و

وينبغي التذكري  .من طرفنا اكان مطلوبا  تجاوزنا مف ،مليار دوالر
، فاستطعنا سنوات لعشرلسندات املطبقة بالنسبة أن بالنسبة لب

ينبغي التذكري  ،%1.52، بنسبة فائدة مليار دوالر أن نعبئ
 هي أقل نسبة بالنسبة لدولة إفريقية خالل هذهالنسبة  بأن هذه
وكذلك البلدان  ،البلدان ، رغم أن العديد من هذهالسنة
ولو أن يف إطار  ،ه النسبة، مل تستطع أن تصل إىل هذاملتقدمة

 .وكالة التنقيط فهي منقطة يف رتبة أحسن من املغرب
حققناه  ، وهو أن هذه النسبة أقل مماالنقطة الثانية
سندات اخلزينة كانت  5114، فسنة خالل السنوات املاضية

، حنا سنوات فقط ملدة مخسوكانت  ،%2.51فائدة ب
كانت النسبة هي   5111 ، سنةسنوات تنتكلمو على عشر

د اوه ،%1.2نسبة الكانت   5141سنة  ،%2.41يف 
ك ، ورغم أن هنالرغم أنه كما تعلمون هناك أزمة دولية ،السنة

كذلك ك  ، ورغم أن هنالستقرار يف املنطقةالاإشكالية 
استطعنا  ،اخلارجيةروحة بالنسبة للتوازنات املالية و مط إشكاليات
  .%1.52نسبة ديال أن حنقق 

 ، فقمنا بوضع سنداتوألول مرة ،من جهة أخرى
مليون دوالر بنسبة  211 تطعنا أن نعبئواس ،سنة لثالثني
اليت مل تصل إىل كثري من الدول وهي أقل ب ،%2.2فائدة 
وهي دول  ،سنوات النسبة لسندات عشره النسبة حىت بهذ

لك دول قالئل اليت وينبغي التذكري هنا بأن هنا .متقدمة
ا يربهن أوال وهذ. سنة 41سندات ديال استطعت أهنا تعبئ 
ستقراره على املدى الطويل، حبكم الثقة يف ا ،الثقة يف املغرب

وحبكم   ،ه الدستور اجلديدء بوحبكم ما جا ،ه السياسياستقرار 
جملس لذي عرفه املشهد السياسي من خالل كذلك التطور ا

من خالل احلكومة اجلديدة، وكذلك وكذلك  ،ديداجلالنواب 
 .السياسة االقتصادية املتبعة يف إطار
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 :الجلسةرئيس السيد 
يب، قأعطي الكلمة للسيد النائب للتع. لوزيرلسيد اشكرا ل

 .لواتفض ،السيدة النائبة
 :النائبة السيدة حكيمة فصلي

 .ورحمة اهلل وبركاته السالم عليكم
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ه كوزير ي تقومون بأود بدوري أن أشيد بالعمل الذ

 يني،الربملانككل مسؤولية  يف احلكومة، ونشهد بكل مالية لل
سؤولية يف ية وباملجبديتكم العال ،خصوصا أعضاء جلنة املاليةو 

  .التعامل مع أسئلة النواب احملرتمني
اللي هي، التمويالت، صوص التمويالت أما خب
نعلم  سياسينياقتصاديني و إننا كمسئولني  .السؤال، على أي

يكن ولن يكون  بأن اللجوء إىل املديونية لتمويل العجز مل
 ،يةاحلال ، خصوصا املرحلةةلهو ضرورة امليها املرحبل  ،خيارا

واليت  ،اليت تتميز بتأثري األزمة العاملية على االقتصاديات اجملاورة
ى الوطين بشح التمويالت وصعوبة إنتاج ستو املترتجم على 

  .الثروة
، اليت ستنعش ه التمويالتيف هذا اإلطار تأيت هذ

، خصوصا على االقتصاد بصفة عامة ، وكذلكميزانية الدولة
وفري العملة الصعبة ملواجهة ك توكذل ،امويل الربامجمستوى 

السيد  هذه التمويالت،. تدين مستوى احتياطي الصرف
ستوى املا املغرب على رتجم الثقة اليت حيظى هباليت ت ،الوزير
د التمويالت ابدليل كما قلتم معدالت الفائدة ديال ه ،الدويل

ة مقارنة مع ، ألن املعدالت هي كانت منخفضوكذلك املدة
. لدول اجملاورةالتمويالت ديال املديونية ل يالمعدالت الفائدة د

  .مسعة جيدة غرب عندهاملبأن كيبني كله  ا  إذن هذ

أن نثري  حقيقة يف األخرييد نر  ،لكن السيد الوزير
هلذا الدين اخلارجي على  املرتفعة اه إىل خماطر املستوياتاالنتب

 .املستوى االقتصادي، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
وهبذا كننهيو هاد القطاع، . النائبة احملرتمةشكرا للسيدة 

وكنشكرو السيد الوزير على حسن املسامهة ديالو ف هاد 
قطاع الصناعة والتجارة  ،منر إىل القطاع املوايلو . اجللسة

، مسنتسؤال متعلق بارتفاع أسعار اإل ،احلديثة توالتكنولوجيا
 فريق االستقاليل للوحدةاللسادة النواب احملرتمني من ل

 .، تفضلوا السيد النائب احملرتموالتعادلية
 :النائب السيد بولون السالك

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 يدات والسادة النواب المحترمون،الس
ما يرتتب عن  ،مسنت ارتفاعا متزايداتعرف أسعار اإل

ه املادة األساسية من انعكاس سليب على مستعملي هذذلك 
تدابري السياسة العمومية جيب وذلك أن . يف خمتل  اجملاالت

، أن يشمل مجيع امليادين والقطاعات واملرافق واملؤسسات
سرتاجتية بأبعادها اصة عندما يتعلق األمر بالقطاعات اإلخو 

 .االقتصادية واالجتماعية
هي اإلجراءات  وما ،أسباب هذه الزيادةهي  ما

 .خذة الكفيلة بالرتاجع عنها؟ وشكرااملت
 :س الجلسةالسيد رئي

 .تفضلوا السيد الوزير لإلجابة. شكرا للسيد النائب احملرتم
السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة 

 :والتكنولوجيات الحديثة
 شكرا السيد الرئيس،

 لسيد النائب المحترم،لشكرا 
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بطبيعة احلال قطاع القطاع  ذاهو ه تم،كما تفضل
 تنتكلمو على نيأنه اآلن منأنا بغيت غري نذكر ب. جيياسرتات
، كاين املسلح عندنا جوج ديال املكونات أساسية اإلمسنت
ا ذاآلن يف املغرب بفعل إعطاء األولوية هل. مسنت واحلديداإل

 41،6 وحدة ذات طاقة إنتاجية تناهز 45القطاع عندنا اآلن 
يف السنوات استثمار ، ومت مسنتاإلال ديال اجململيون طن يف 
مليار ديال الدرهم إلجناز مشاريع يف  41ر من األخرية أكث
 الدولة واملستثمرين يف قطاع استثمار ما بنيإطار اتفاقية 

ل حوايل يشغتاآلن بطبيعة احلال هذا القطاع . مسنتاإل
ج اإلمجايل اتنمن ال %1شخص وتيساهم حوايل  4411
  .يةالتحويل للصناعات

م السيد املعين بالسؤال ديالك ،لقطاع احلديدبالنسبة 
صناعية  الوحدات  ذا القطاع فيه مخسة ده ،النائب احملرتم

كان   5112سنة يف  ،مليون طن يف السنة 4،2تنتج حوايل ك
 5564القطاع تيشغل حوايل  اوهذ ،عندنا أقل من مليون طن

  .شخص
 5144مسنت يف سنة ، األسعار ديال اإلبطبيعة احلال
م الثاين اخلاص رسدخل ال، رغم أنه كان مل تعرف أي ارتفاع

. لسكىناملفروض على اإلمسنت بالنسبة لصندوق التضامن ل
كما   ،ال وطين يف اإلنتاجلدخول رأمسسبب فيه ال وهذا يعزى
مسنت كان أساسا مشكل من عدد د اجملال ديال اإلاه ،تتعرفوا

ال مغريب أدى إىل ، لكن دخول رأمسمن الشركات الدولية
  .استقرار هذه األمثنة
، يف ه السيد النائب احملرتمتم بما تفضل عكس ،اآلن
، عكسبال ،5144و  5145مسنت املسلح ما بني جمال اإل

شي راجع الاك وذ ،%4حوايل عندنا واحد اخنفاض ديال 
كانت فإذا   ،وهلذا .لكون الطلب كان أقل من السنة الفارطة

ن ه، فنحن مستعدو ا تفضلتم ببعض املعطيات تتعلق مب كهنا
 .ا السيد الرئيسشكر . للبحث فيها

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة للسيد النائب، و  .لسيد الوزير احملرتمشكرا ل
 .تفضلوا

 :النائب السيد بولون السالك
 شكرا السيد الرئيس،

فعال على األرقام وعلى  ،مسنتبالنسبة ملادة اإل
بأنه تعرف ، ولكن السيد الوزير خصك تنتجكلي  الالكميات 

اللي عرف  5145ويف  ،زياداتحد جوج كاينة وا  5145يف 
 ،املراتد  5تزاد  ،مسنتوعدم الطلب على مادة اإل ركود
 ،قانون املاليةيف  درهم راجعة 61اد هو  ،درهم 61وىل األ
ك يداوش هما يزيد منه الشركات التزموا بأهنوزير املالية التزم بأو 
شهرين زادوا  ، وهادي1وبالرغم زادوها يف شهر  ،درهم 61
كتعرف اد الشركات كما  ه ،السيد الوزير .درهم 21ال  واحد
ين ي واخذلالع واملقال ،%11يفوت راه كالربح دياهلم  مبأهن
ثمن الات، كيخلصوا واحد كتار اهلآالف اد الشركات راه به

اد الناس ه ،السيد الوزير ،دراهم للطن وال أقل 2، ميكن هزيل
 ،ضعيفةالتزامات  هلتزامات دياهلم راالوا ،دتصنتوا حلكيا  ه مرا
، اإلمسنت راه ما  املقالعيال على الريع د إيال كنا كنهضروو 

درهم يف  411، كل سنة كيزيدوا واحد ال كيجبدها حد
درهم  4511، وراه الثمن دياهلا احلقيقي دبا راه فايت نالط

، شكرا، 4561كم تكونوا، السيد الوزير خص للطن الواحد،
أهنا واحد السيد الوزير كتعرفوا بوهاد املادة . اإلمسنت اإلمسنت،

 هو خنليو هاد املعامل أنه،وما ميكنش  ،املادة أساسية يف البناء
وهاد  ،كاين عدم الطلب على اإلمسنت يعين كاين فائض

زموا من احلكومة بأنه لتا. املعامل كيزيدوا بشكل انفرادي
 ،أشهر 4يتحملوها املعامل، حتملوها درهم غ 61هاديك 

زادوا عاود  ،ش هاد الشي، ما كفامهلشهور زادوهاوالرابع من ا
، يعين، السيد الوزير. درهم هادي شهرين 21ثاين واحد 
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، والربح مراقبة مشددة هلاد املعامل اللي كيزيدواخاص واحد 
 .وشكرا ،كل واحددياهلم راه معروف وعارفو  

 :السيد رئيس الجلسة
للرد على  تفضلوا السيد الوزير .شكرا للسيد النائب احملرتم

 .التعقيب
السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة 

 :والتكنولوجيات الحديثة
أنا  حلقيقة السيد النائب أنا تنأكد بليشكرا، هو يف ا

درت  امن، وإما اكتفيتش فقط باالستقراء داخل الوزارة راين
ن إيال كنا تنهضرو على اإلمسنت املسلح، الط .استقراء خارجي

، على حساب ال درهم 1111و  4111ا ما بني تقريب
ferraillage  ديالو وعلى حساب الcoffrage ديالو ،

 5145ت، نقص 5145ل  5144ة اللي عندنا من األمثن
هاد الشي اللي قليت فيه الشكوى اللي كاينة عند  ،بالعكس

 ،الناس ديال اإلمسنت أن هاد السنة عندهم سنة ديال الركود
السنة ديال  ، ألنه غنكملوري صحيحوبيين وبينك هذا غ

أن األمثنة فبالتايل حنا تنعتقدو . بواحد النقصان قليل 5145
أطراف أنا قلت لك من األسباب هو دخول و  ،مستقرة

 ،باش نكون معك واضح وحنا غنحاولو،. األخرى على اخلط
هذا واحد  مبعىن ،أن هاد الشي ما يكونوش فيه الكارتيالت

 ..جني لهالسوق اللي حنا حمتا
 :السيد رئيس الجلسة
حول الرفع من  ،منر إىل السؤال املوايل .شكرا لكم السيد الوزير

للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،تغطية شبكة اهلات  النقال
عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم
 :النائب السيد محمد إد موسى

 رئيس،شكرا السيد ال
 السادة الوزراء،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
ال شك أن املغرب اخنرط يف جمتمع املعرفة وقطع 

لوصول إىل ضمان حرية الوصول هامة يف سبيل ا اأشواط
لكن هناك بعض املناطق اجلبلية والقروية  .إىل املعلومة والولوج
 يتعلق ما ن تدخل احلكومة والعمل دياهلا يفمستثناة ميعين 

مناطق تستفيد يف هذا يعين هلذا فهناك  ،بشبكة اهلات  النقال
  .هناك مناطق ال تستفيدو الباب 

هي اسرتاتيجية  ما: هنا نسائلكم السيد الوزير عن و 
يال وهناك معاناة ديال جمموعة د ،احلكومة يف هذا الباب

املسألة وال  هل احلكومة واعية هبذه يشون يف،يعين يع املواطنني
وهناك  ،وبالتايل هناك مواطنون يعيشون يف عامل شبه معزول ،ال

 ،نرتنيتيعين بفضل اإلمواطنون يعيشون يف عامل مكشوف 
فما هي  ،إخل... بوك توفر التواصل االجتماعي كالفايس وبالتايل

وبالتايل لتأهيل وتطوير هذا اإلطار، اسرتاتيجية احلكومة يف هذا 
 .وشكرا ؟القطاع

 :سةالسيد رئيس الجل
 ضلوا السيد الوزير لإلجابة علىتف .شكرا لكم السيد النائب

 .السؤال
السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة 

 :والتكنولوجيات الحديثة
، احلكومة أوال .السؤال ذاالسيد النائب شكرا على ه

لي عندنا ال واآلن شنو ،لي طرحتيهالاإلشكال  واعية هبذا
و داه ،لي هي مناطق اقتصاديةالطق عندنا املنا ؟أساسا

 .مرودية املتعهدين تيشتغلوا فيها بشكل عادي ألنه كاينة
، بطبيعة لي تتسمى املناطق البيضاءالبالنسبة لألقاليم األخرى 

صندوق اخلدمة احلال هادي خمصصني هلا حنا ما يسمى ب
د اه اللي بطبيعة احلال الغرض هو أننا نوفرو ،األساسية
 1411إحصاء حوايل  مت كانالسنوات األخرية  ، ويف اخلدمة

، تفضليت السيد النائباحلوز كما . منطقة بيضاء يف املغرب
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ضاء لي هي تعترب مناطق بيالمنطقة  511نتما حوايل عندكم ا
 . ومناطق يف احلقيقة هي صعيبة

لي كاينة هو الاملعطيات  ؟دار حلد اآلنتلي ال شنو
اجليل الثاين من ل االنق منطقة بشبكة اهلات  411تغطية امت 
 دالصوتية واخلدمة يوفر اخلدمة وت smsيوفر ال لي تال ،والثالث
، يف حني أن منطقة منطقة يف دور اإلجناز 45 ،اإلنرتنيت

بات املتمثلة ويف ضع  تم تغطيتها بسبب الصعو واحدة لن ت
حيث  يلندخل يف التفاصا بغيتش أنا م ،ة التحتيةوغياب البني
مرتبطة  ،لي مرتبطة بالبعدالبعض التعقيدات فيه داك الشي 

حنا عندنا واحد التجربة ، دبا بالقضية ديال التزويد بالكهرباء
الشمسية، ويف بعض احلاالت  يف استعمال الطاقةيف الداخلة 

ناطق توصل لواحد العدد ديال املبطبيعة احلال باش ميكن لك 
لي ال أخرى غري اإلمكانيات العاديةإمكانيات خصك تستعمل 

  .معروفة
منطقة من جمموع  44احلوز كاينة  دد املنطقة اويف ه

تكون على أساس أن  VSATاملناطق درنا هلا ما يسمى بال 
  .مراكز ديال الولوج اجلماعية

أنه ، حنا تنعتقدو ضرةاح حنا بالنسبة لنا هاديفإذن 
د اه رو واحد االجتماع لتقييمنديهاد السنة املقبلة غبداية يف 
لبعض نرجعو وأكيد غادي  ،امج ديال املناطق البيضاءالربن

السيد  وشكرا ،تم تغطيتها كما أسلفتاملناطق يف احلوز إذا مل ت
 .الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .فضلوا السيد النائب احملرتمت. لسيد الوزيرشكرا ل

 :النائب السيد محمد إد موسى
 ،فعال ،د اإليضاحاتاالسيد الوزير على هتنشكرو 

 اوموا هبلي كتقتنقدرو اجملهودات ال ،كم على اجملهودو ال تنشكر و أ
 .العمل ديال احلكومة ، وكذلك كنثمنوااد الباب هذه ف

هناك يف احلقيقة بعض املناطق منها إقليم  ،ولكن السيد الوزير

اللي فيه، حبال إجوكاك وزرقطن وتيغدوين احلوز واجلماعات 
وتيسة  زاكورة وتنغري اك مناطق أخرى فحالولكن هن ،توامةالو 

حىت هي اللي أزيالل  يفكذلك مجاعة سيدي يعقوب ،  وأزيالل
 .، كلها هي حمرومةدوار 26يعين فيها 

اد ه هو ف ،منكم السيد الوزير نلتمسولي كال ،إذن
فيما  ،فيما يتعلق باالستشفاء أنه يف احلقيقة معاناة االباب هذ

والدات حاالت ك وكذلك يعين هنا ،يتعلق بالفرتة ديال الثلوج
ديال أمهات يعين ذنبهن الوحيد هو أهنن  ياتوكذلك وف
  .ه املناطق اجلبلية واملناطق النائيةيسكن هبذ

اد اإلطار هذا ه فامللتمسات ديالنا السيد الوزير ف
ف  العمل وبالتايل الرفع من وترية ،جمهودهو أنه ال بد من بذل 

  .ستفدتشا الي مالد املناطق ابالنسبة هل هاد الباب
هناك يعين اللي أهبى وأمر هو أنه هناك  هذا،أكثر من 

الناس اللي كيجيوا يقطعوا مسافات من أجل االستشفاء، 
أنه   ،إضرابتيتزامنوا مع حالة ديال و  ،إداريةاض غر وبالتايل أل

د األمور كلها االدولة ه تفر و املادة و  كون كانت متوفرة هاد
  .ديااد األمور هه بقاو فنا غاديش مهي 

د ارفع من هالال بد من هو امللتمس ديالنا و  ،إذن
 الشبكةوبالتايل يعين تقوية وتوسيع قاعدة ديال يعين  ،الوترية

 التحمالت مع دفاتر، وكذلك يعين مراقبة ديال اهلات  النقال
اد بد من احرتام ه قد الاتعه هناك واحد نأل ،الشركات

 .لشركاتهاد ا كتقوم هبااللي  هي  هالتزامات كلاال
 :السيد رئيس الجلسة

يد الوزير تفضلوا الس. شكرا لكمشكرا للسيد النائب احملرتم، 
 .للرد على التعقيب

السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة 
 :والتكنولوجيات الحديثة

 يفهو  ،طمئنكبغيت غري نهو السيد النائب أنا 
 ،نا عندنا املتعهدينحاد القضية ديال املناطق البيضاء احلقيقة ه
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 ،أوال .مليار ديال الدرهم 4،2 راها صارفة عليهاولكن الدولة 
ا مأنا  ،تكونا خدمة أساسية خصها بغض النظر على كوهن

ا وسعنا التغطية شحال محنا بالنسبة لينا  ،خنبيش عليك
شرات ديالنا على املستوى الدويل ارتفعت املؤ شحال ما 

حنا عندنا إذن . الستثماراتر على اكان عندو أثا  شحال مو 
كاين ني  املواطن اللي مرتبطة باخلدمة دمن غري األهداف 

  .أهداف أخرى
يناير بداية ت لك يف لاللي نوعدك به، وأنا قأنا 

 اد القضية دكاع هنراجعو   غيكون عندنا اجتماع باش نعاودو
مسيتو، أنا لبعض  ، وأكيد أننا غادي نتعرضواملناطق البيضاء

ا مأنا  ،دنا بعض املناطق عندنا فيهم إشكاالتك عنت للق
م على و هلبعض املناطق تنوصلأن كاين ك بغيتش نقول ل

 لكن بطبيعة احلال .مناطق بعيدةألنه  ظهور البغال واحلمري
، وحنا التمويل عليها اللي حنا غادي حنرصوه من األمور هذ

، إذا مل ااد الشي هذا صندوق مديور هل، ألن هذعندنا أساسا
مات دياهلم بطبيعة احلال كيمكن لنا منرو لتزاحيرتم املتعهدون اال

على  ا تنساش السيد النائب أننا تنتكلموغري م ،خرملتعهد آ
 .، وبالتايل حىت حنا خصنااللي هي اقتصاديا غري مرحبة مناطق

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل حول تفعيل التغطية الصحية  .لسيد الوزيرشكرا ل
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة  ،ارللتج
 .فليتفضل أحد النواب مشكورا ،والتنمية

 :رضوان زيدي النائب السيد
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس،
 ن،و السادة الوزراء المحترم
 إخواني أخواتي النواب،

وعلى  ،السيد الوزير، يتطلع عموم املهنيني املغاربة
 ،سواء يف القطاعات املهيكلة أو غري املهيكلة ،التجار رأسهم

 ،إىل منتوج يعيد هلم االعتبار على مستوى التغطية الصحية
  .يستجيب هذا املنتوج لوضعيتهم املادية واملعنوية

اليوم حول الرتتيبات  ،السيد الوزير ،نسائلكم ،وبالتايل
ية هلذه اليت تعتزمون القيام هبا من أجل تفعيل التغطية الصح

 .وشكرا ،الفئة من املواطنني
 :السيد رئيس الجلسة

 .لوا مشكورين، تفضالكلمة للسيد الوزير .شكرا لكم
السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة 

 :والتكنولوجيات الحديثة
بطبيعة . شكرا على هاد السؤال شكرا السيد النائب،

قطاع حيوي يف  لتوايتعلق بواحد القطاع كما تفضهذا ك ،احلال
، مليون ديال الوظائ  4.1على حوايل  ، حنا تنتكلموالبالد

بطبيعة احلال على واحد القطاع اللي هو قطاع  وتنتكلمو
أن القطاع ديال التجارة والتوزيع بقلت ، أنا سبق يل أساسي

، راه حنا ملواطننياللي ما تيعرفوهش عدد من ا ،عكس رمبا
ل الدرهم ديال رقم املعامالت مليار ديا 421على  تنتكلمو

  .سنويا %1النمو ديال  وواحد النسبة د
إلشكالية ديال حنا عندنا واحد التصور متكامل ل

وراكم شفتوا رمبا البارح الربنامج اللي هضر  ،التجارة والتوزيع
مليار ديال  12على الباعة املتجولني ألنه تيشكل واحد 

ديال منصب شغل، أل   511 الدرهم ديال رقم املعامالت و
 .حنا عندنا تصور متكامل ،طة بهناهيك عن األسر اللي مرتب

لناش  حنا ما ميكن، لتغطية ديال التجارا يف هاد اجملال ديال
يال جتربة، التجربة السابقة ديال التجربة دعلى أنه كانت  نقفزو
، وميكن لنا لألس  الشديد مل حتقق األهداف دياهلا "عناية"

لعودة ، وحنا اآلن بصدد اشاتش بعيدأهنا ما م نقولو
وهاد التجربة اللي هي  تطرحت،لإلشكاليات اللي كانت 

ألنه  ،بطة مبدى التزام التجار بدفع األقساط دياهلمأساسا مرت
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احلال  كان فيه بطبيعةإيال   ،نظام التأمني بشكل عام فيه توازن
 . اختالالت تيوق  هلاد مسيتو

، كاين ورش داخل األوراش اآلن يالد 5حنا عندنا 
بط والتجارة اللي حنا طورنا فيه واحد التصور مرتالصناعة وزارة 

 une ارأو يف إط ،بتنظيم هؤالء التجار يف إطار مؤسسة
fondation، اللي شاكلة ما هو موجود يف التعليم على ،

نا هذا مشروع ح. التأمنييال منها القضية د ،م أبوابغتفتح هل
، وكاين الرتاكماتيال احد اجملموعة دتقدمنا فيه وعندنا فيه و 

الصحة اللي يفرتض أهنا غادي  وزارةاآلن رتأسها التجربة اللي ت
اللي حنا و  ،املواطننييال املاليني د د 4جب لواحد تست
، وبطبيعة احلال غادي نعطيو فيها ما توصلنا إليه رطني فيهامنخ

  .حنا من خالل واحد العدد ديال الدراسات
، أن هاد الشي حنا لك السيد النائب لكن اللي نأكد

للي غادي تدار ا االكتواريةالدراسة  اآلن من بعدرمبا  تنتصورو
مقرتح  حوشاء اهلل غادي نقرت  أننا يف غضون السنة املقبلة إن

ربوها فئة مهمة جدا بالنسبة للمجتمع هلاد الفئة اللي تنعت
 .شكرا السيد الرئيس .ديالنا

 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة ألحد نواب فريق العدالة و  .لسيد الوزيرلشكرا 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم ،والتنمية للتعقيب
 :عبد الحليم عالوي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
اجملهودات  شكرا السيد الوزير، طبعا حنا كنثمنو

التغطية الصحية حليز هاد املشروع ديال ديالكم يف إطار إخراج 
 طبعا هاد العمل هو داخل يف التوجه االجتماعي د .الوجود
وكذلك  ،كذلك أكدتوا فيه على املقاربة االجتماعية  ،احلكومة

ورمبا مع وزارة التشغيل ومع  ،املقاربة التشاركية مع وزارة الصحة
  .وزارة املالية

من خالل املعطيات  ،السيد الوزير ولكن اليوم كنأكدو
ال األمهية ديال القطاع وديال التجار أو  ،اعطيتوناواألرقام اللي 

لي ب ، وبالتايل كنعتقدووالدور دياهلم االقتصادي واالجتماعي
 ،أنه احلكومة آن األوان باش أن هاد الفئة تعطيها االهتمام

 .اجملال الصحي وخصوصا يف هذا
أنه قطاع التجارة هو كذلك  ثانيا، حنا كنعتربو

تعطينا طية الصحية غعاجلة ديال هاد التغوال أن امل ،مدخل
، ن، يعين الصناع التقليديو للصناعة التقليدية الفرصة أننا منشيو

نقل وغريها من الفئات للمهنيني ديال ال طلبة ومنشيولل ومنشيو
  .االجتماعية

شرتوا فعال  ،كذلك هذه مناسبة السيد الوزير
". عناية"ديال  للتجارب احلكومية السابقة ووقفتوا على الربنامج

معاجلة و اك الربنامج كنعتقدو بأنه التقييم ديال ذحنا  
واحد املالحظات اللي كانت فيه فعال كتعطينا هلاد الربنامج 

 .دفعة قوية
ميكن لنا نتكلمو على أن التقييم  ،السياق  هذاويف

يال د جمسد واحد أربعة "عناية"يال ديال هاد الربنامج د
ة كاين أوال مشكلة ديال هيمن  :اإلشكاالت حقيقية
ة على حساب االشرتاكات اجلماعية؛ كاين االشرتاكات الفردي

دي فئة اللي خص يتعاد النظر اه ،لنظامارتفاع تكلفة الولوج ل
هلذه الفئة  كذلك نوعية اخلدمات املقدمةد التكلفة؛  ها ف

قرار إجبارية إلليات اآلكذلك غياب و  خص إعادة النظر فيها؛
يل مستقبال؛ كذلك اد اإلجبارية خصها تو مبعىن ه ،النظام

 . ة اللي تدبر هاد النظامغياب واحد اهليئ
فعال على واحد املقرتح ديال أنكم جتيبوا  االيوم تكلمتو 
فعال حنا  و  عمال االجتماعية للتجار،األد واحد مؤسسة 
ر التجايعين أنه هاد السنة لي وكنعتقدو ب ،كنثمنو هاد املبادرة

 ،من احلكومة ومنكم او كينتظر واملهنيني واحلرفيني بصفة عامة  
املشروع ديال التغطية  ، أن هذاوطبعا من باقي الوزارات
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الصحية يزيد يكرس فعال البعد االجتماعي ديال احلكومة 
 .وشكرا ،وديال قانون املالية

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للرد على  .لسيد النائب احملرتمشكرا ل
 .تفضلوا ،التعقيب

قادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة السيد عبد ال
 :والتكنولوجيات الحديثة
إذن أوال االهتمام كاين،  ،السيد النائب كما تفضلت

حد العدد ديال اشرت لو أ ألنين ،أنا قلت بأنه اهتمام قوي جدا
تبعتوا أننا  انتما. ت اللي كنعتربها مؤشرات أساسيةاملؤشرا
بالنسبة للسنوات  .طلقنا واحد املشروع كبري ديال التكوينأ

لني، عندنا املقبلة، عندنا مشروع فيما خيص الباعة املتجو 
والراجح أننا غادي نستمرو  .فيما خيص أسواق اجلملةمشروع 
 . جتارة القربديال و العصرنة د قضية هاديك ال ف

أنا تنظن . هاد اإلشكال االجتماعي إشكال مطروح
ديورة هي دراسة الدراسة اللي م، يتدارذاك الشي اللي اآلن ت

هاد  ،أساسيةه فيها واحد العدد د اجلوانب ألن ،تعطيناادي غ
 ؛سلة العالجات ؛طبيعتها ؛الشرحية املستهدفةهاد القضية ديال 
التمويل كيفية  ؛اللي غيقدم اخلدمات الصحية ؛مستوى التغطية

  ..ة أعتقد أننالكن مبعية وزارة الصح .5152إىل غاية 
 :السيد رئيس الجلسة

ونشكركم على حسن  ،شكرا لكم كرا للسيد الوزير،ش
ت هبا املوايل، بعد التغيريات اليت توصلمنر إىل القطاع . املسامهة
سؤال  .املكل  بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة ،الفرق
للسيدات والسادة  ،عن ظاهرة الفساد داخل اإلدارة ،واحد

فضلوا السيد ت ،النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية
 .النائب

 :يونس بن سليمان النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

يات اليت الكل جيمع على حماربة الفساد ومجيع السلوك
تعرقل السري العادي واطنني وأن ملامن شأهنا أن امس بكرامة 

 .احلكومة تبذل جهدا كبريا يف املوضوع ،بالفعلو  للمرفق العام،
هناك بعض اجلهات اليت ال زالت لكن جيب كذلك اإلشارة أن 
زالت تتعامل مبنطق فاسد مع  مل تستوعب الرسالة واليت ال

هي اإلجراءات اليت  ما :لذلك نسائلكم السيد الوزير .املواطنني
هي النتائج املسجلة يف  وما ،ها احلكومة يف هذا البابتتخذ

 .وشكرا ؟هذا الباب
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا السيد الوزير. ملسيد النائب احملرت شكرا ل
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
العزم  اقدةبغيت نقول لكم أن احلكومة ع ،أوال

تعزيز وتكريس املكتسبات  عرب أوال، للتصدي هلذه الظاهرة
وهاد املكتسبات اللي عندها أكثر من عقد  ،فيما خيص الرشوة

قامت  ولكن هذه السنة قامت احلكومة، إذن. من الزمن
احلكومة هاد السنة بوضع إجراءات اللي هي إصالحات 

  :ختص ،مهمةوإجراءات 
عرب وضع إطار  ،أوال تعزيز اإلطار املؤسسايت

إعداد مشروع  ،ثانيا ؛اليت امت دسرتهتا مؤسسايت جديد للهيئة
وضع منظومة جديدة  ؛قانون يتعلق باحلق يف الولوج إىل املعلومة

  .ختص التعيني يف املناصب العليا
واحملور الثاين كيخص تدعيم الشفافية وتكافؤ الفرص 

، وهنايا كنخص بالذكر أوال كل ما يتعلق بنشر واحلكامة اجليدة
منع  ،وكذلك وضع دفرت حتمالت ،قالعلوائح املأذونيات وامل

 ، أتكلم عنمجع الوظائ  بني القطاع اخلاص والقطاع العام
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 ، كذلك وضع مباراةقطاع الصحة والتعليم والرتبية الوطنية
  .للولوج إىل الوظيفة العمومية

يرتجم هاد النظرة القوية ، اللي ككان هناك حمور ثالثو 
كنخص فهنايا   .خص تدعيم مؤسسات الرقابة، كيللحكومة

وزارة العدل اللي تتكل  بتتبع  بالذكر إحداث جلنة داخل
إعطاء  ،توصيات التقارير ديال اجمللس األعلى للحسابات

كاملفتشية ،  جمال الرقابة نطالقة لعدد من اإلصالحات يفاال
،  كاملراقبة على املؤسسات واملقاوالت العمومية،  العامة للمالية

  .قانون التنظيمي للماليةالك
كيتعلق بتحديث هو  كاين هناك حمور رابع اللي 

وعرب كذلك كل ما يتعلق  ،عرب تبسيط املساطر اإلدارية ،اإلدارة
  .اإلدارة اإللكرتونيةب

اللي اعطينا االنطالقة ديالو  ين احملور األخريكا  ،وأخريا
وكل األطراف تساهم  وهو برنامج حتسيسي جلعل املواطن ،اليوم

 .وشكرا ،هرةالظا يف حماربة هذه
 :السيد رئيس الجلسة

ن فريق العدالة تعقيب ألحد النواب م .لسيد الوزيرشكرا ل
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم ،والتنمية
 :السيد عمر بنيطواالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
كم على التعقيب ديالكم و كنشكر  السيد الوزير احملرتم،
اللي هاد  ،ربة الفساديف جمال حما اوعلى املعلومات اللي اعطيتو 

االتفاقية ديال  ىلعيجي يف مناسبة املصادقة السؤال ديالنا ت
وتيجي كذلك يف  ،األمم املتحدة حملاربة الفساد وحماربة الرشوة

تتحمل  وأهنا تنالحظ ،تنحييو فيه احلكومةو  وإطار ما تنالحظ
، فهذا ترسيخ ملبدأ أساسي ديال ديال حماربة الرشوة ةر الشا

ت ديال عفارياللرشوة وحماربة الفساد وحماربة التماسيح و حماربة ا
  .املختلفة الفساد والرشوة يف اإلدارات

رفعتم عدة شعارات وقمتم بعدة  ،فعال السيد الوزير
يعين جتلت يف الربنامج احلكومي والتنزيل  ،إجراءات حكومية
وكذلك يف تنزيل آليات الشفافية  ،يدداألمثل للدستور اجل

جل انون وحماربة الريع يف خمتل  األشكال ديالو و وتفعيل الق
  .ختل  الربامجالناس سواسية أمام القانون مب
 ى أنه رغم كل ذلك فاللع، نالحظ لكن السيد الوزير

مشاكل  ونالحظ معهم أهنم يعانون من عدة ،زال املواطنون
نسجل استمرار بعض املوظفني يف  .دارات العموميةأمام اإل

تلكؤ والتباطؤ واستمرار بعضهم أيضا يف ال ،ةبالتعامل بالرشو 
أوقات اإلدارية، وكذلك عدم احرتام املهنية يف أداء واجباهتم 

وهذا كله يسبب يف عرقلة مصاحل املواطنني  ،اإلداريةالعمل 
زلنا نطالبكم  ال ،لذلك .ويسبب بعض التذمر عند بعضهم

اطر اإلدارية تفعيل املسن الفعالية واملزيد من الشفافية و زيد ماملب
 .وشكرا ،واالستجابة ملطالب املواطنني نفيذوالقانونية للحرص لت

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير يف ثواين. شكرا السيد النائب احملرتم

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

 س،السيد الرئيشكرا 
، ظاهرة صعبة ،يعين أوال هادي ظاهرة معقدة ،اليوم

إلعطاء نفس جديد حملاربة يعين  ،عطينا أكثر من ذلكاليوم أ
 .وطنيةحملاربة الرشوةتيجية اسرت إلعطينا االنطالقة ، أالرشوة

 :السيد رئيس الجلسة
على حسن املسامهة  وشكرا ،شكرا لكم ،شكرا السيد الوزير
التعليم العايل  ،املوايل يف سؤال واحدالقطاع  .يف هاد اجللسة

سؤال حول املل  املطليب  ،والبحث العلمي وتكوين األطر
للسيدات والسادة النواب  ،لنواب العمداء واملدراء املساعدين

تفضلوا السيد  ،احملرتمني عن فريق التجمع الوطين لألحرار
 .النائب احملرتم
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 :امبارك بوعيدة النائب السيد
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
تسوية كافة امللفات املطلبية يف انتظار أن تتم 

فإن نواب  ،لموظفني واألطر العاملني مبؤسسات التعليم العايلل
بعد استحضارهم للمراحل اليت مر  ،العمداء واملدراء املساعدين

ملراسالت م باللقاءات وامنها ملفهم املطليب وبعد تذكريه
وبعد  ،اليت قاموا هبا من أجل تسوية ملفهم هذا للمسؤولني

واملتمثلة يف عدم استفادهتم  ،الوقوف على التطورات األخرية
وكذا عدم املراجعة اجلدية  واملنصفة للتعويضات  ،من الرتقية

كل األنشطة ذات ، قرروا تعليق  اهلزيلة اليت تتقاضاها هذه الفئة
  .همات اإلدارية املنوطة هبمالصلة باملسؤولية وامل

ملاذا مل تستجيبوا ملطالب  : لذا نسائلكم السيد الوزير
سوة بباقي مثلة أساسا يف الرتقية يف الدرجة أواملت ،هذه الفئة
و  5114لعمل به ما بني سنيت على غرار ما مت ا ،زمالئهم
؟ وهل من إجراءات عملية إلجياد حل هلذا املشكل؟ 5112

 .شكراو 
 :ئيس الجلسةالسيد ر 

أعطي الكلمة للسيد الوزير، . شكرا للسيد النائب احملرتم
 .تفضلوا السيد الوزير

السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث 
 :العلمي وتكوين األطر
 شكرا السيد الرئيس،

؟ ملاذا مل تستجيبوامل  ذاملالنا السيد النائب احملرتم قال 
ياك  5112، راه من ، جينا بارح راهالحنا تستجيبوا انتما؟ راه 
، نشرحو للمواطنني أشنو كابن،  هاد الناس ال باس؟ نكونو،
وال برملانيني وال وزراء وال  ،يخدموا يف اإلدارةكاين أساتذة ك

، هاد الناس كان 14.11ما داخلينش يف املنطق ديال  ،سفراء

 5116، من وغريه C ل Bحتولوا من  ،5112اء يف استشن
نواب العمداء والعمداء املشكل الكبري فعال كاين عند . واقفني
وا، الوزير  فد، عالش؟ باقي شوية الربملانيني كيستواملديرين

ولكن نائب  ،فدكيست  فد، رئيس اجلامعةكيستفد، السفري كيست
، عنده العميد ونائب املدير عنده تعويض ديال رئيس املصلحة

األس  ومع  ،هذا راه جندي تيضحي ،كتعويضأل  درهم  
  .تنقول مظلوم
حىت باألقدمية  ،سيدي جينا استقبلنا هاد الناس أ حنا
سنني باألقدمية  1، ألن من املفروض اللي دوز ما دازوش
حنا ادينا مرسوم باش . حىت باألقدمية ما دازوش ،يدوز خصو
وهاد الشي ماشي  .هاد املشكل يف أقرب وقت ممكن حنلو

 .شكرا .سبقوناالغلطة ديال اللي  ،الغلطة ديالنا
 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم . شكرا للسيد الوزير

 .لوا السيد النائب، تفضللتعقيب
 :النائب السيد امبارك بوعيدة

، ونا هبامشكرا السيد الوزير على املعطيات اليت وافيت
 أن هاد النواب العمداء واملدراء مبؤسساتلكن املالحظ 

ويف  . عن الوضعيةايل باجلامعات املغربية غري راضنيتعليم العال
هذه الفئة عقدت مؤخرا تعلمون السيد الوزير أن  ،هذا الشأن

والحظوا  ،مت الوقوف خالله على آخر مستجدات املل  لقاء
 ،هذا املل ديال أوال الرتاجع اخلطري عن االتفاق للطي النهائي 

ثني ألساتذة الباحخلاصة لة املالية تسوية الرتقية اوثانيا رفض وزار 
  .املكلفني مبهام خارج اإلدارة

ر اليت ، ال بد من اإلشارة إىل حالة التوتعلى العموم
منه إىل جتميد جانب مهم  يرجع يف والذي ،تعرفها اجلامعة
وهو ما ال يبعث على  ،لألساتذة واملوظفني الوضعية اإلدارية

فإننا  ،لوضعيةاالرتياح ويتطلب تدابري ملموسة ملعاجلة هذه ا
ونعرب  ،نطالبكم بتسوية مسائل الرتقية اخلاصة باملعنيني باألمر
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وجندد  م،عن قلقنا من التطور األخري الذي عرفه ملفهلكم 
سويات جادة تجل التعجيل ببنا باختاذ التدابري الالزمة من أمطل
 .وشكرا ،ية هلذا املل ئهناو 

 :السيد رئيس الجلسة
تفضلوا السيد الوزير للرد على . رتمشكرا لكم السيد النائب احمل

 .التعقيب
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث 

 :العلمي وتكوين األطر
 به الشي اللي تنوعدو اكذو ، حنا جاديناحلمد هلل 

 ما كاين ال تعطيل د ،وسقسيوا األساتذة ،نديروهالناس ت
هي ما  ي أخبار اللي ، باش ما نعطيوششي خدام كل،  العمل
استقبلناهم وعرضنا عليهم  ،نواب العمداء اجاو  ،كايناش

، بعدا اللي بغى حنا، قلنا هلم اإلشكالية املطروحة القانونية
ة، باش يدوزوا بالسرع تضاربوحنا كنيدوز باألقدمية من اليوم، 

ا حىت ، ألن غدعلى هاد الناس ، كندافعوالسنواتد ستة أي 
خاصة قلت نائب العميد  ،واحد ما جيي ياخذ هاد املسؤولية

 ،حنا واقفني مع هاد الناس، و رين بزافتضر اللي م امه ،والعميد
 .كلفناهم مبهام ماشي باش يضيعواإيال  ألن 

 هو املشكل اللي مطروح؟ وهو يكون شي وزير أشنا
لإلدارة  وجييبو بسرعة نده صاحبه بغى يدوز لواليوم وال غدا ع
. اللي موجود نوقفوه ندير شروط باش هاد الشيغ. باش يدوز

ولكن هاد  ،يتحمل املسؤولية غدا يتحملها ولكن اللي بغى
اللي كانوا ماشي الذنب  ، هادوالناس ماشي الذنب دياهلم

 ولكن من هنا للمستقبل ما غاديش يبقى هاد الشي إن ،دياهلم
 .شاء اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
 ه، نشكركم على حسن املسامهة يف هذلسيد الوزيرشكرا ل
  .وشكرا ،ونرفع اجللسة عشر دقائق ألداء الصالة .اجللسة

 :السيد رئيس الجلسة

 السادة الوزراء،
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

وننتقل مباشرة  .ننطلق يف إامام جلسة األسئلة الشفوية
سؤال عن الوكالة الوكالة ، يف إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين

للسيدات والسادة النواب  ،يل والكفاءاتالوطنية إلنعاش التشغ
نمية، فليتفضل أحد النواب احملرتمني من فريق العدالة والت

 .مشكورا
 :عبد الحق الناجحيالنائب السيد 
 .الرحيم نابسم اهلل الرحم

 شكرا السيد الرئيس،
 ن،النائبات والسادة النواب المحترمو السيدات 

 السيد الوزير المحترم،
ة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات منذ إنشاء الوكال

مما حيول دون التوصل  ،وهي تعرف اختالالت يف التدبري
ناهيك عن بعض الفضائح اليت  ،للنتائج املتوخاة منها

وعلى  ،ونظرا خلطورة املوق  .استعملت كغطاء قانوين فيها
فإننا نسائلكم السيد  ،ضوء تفاقم بطالة حاملي الشهادات

ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من أجل : زير احملرتم الو 
 .تبار لوظيفة هذه الوكالة ؟ وشكراإعادة االع

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

 .تفضلوا مشكورين
 :عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهنيالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 ن،النواب المحترمو  السيدات والسادة
أظن بأن الوكالة ديال إنعاش الشغل  ،يف البداية
l’ANAPEC  على أساس  5114عرفت النور يف سنة

. التشغيلديال أهنا تواكب التطورات اللي كاينة يف سوق 
غنعطي بعض  ،كم بأنه عدة برامج طورهتاوميكن يل نقول ل



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

27 

منصب شغل  451.111مت يف  5141بالنسبة ل :  األرقام
، l’ANAPECامت عن طريق  22.111اللي أحدثت 

منصب  412.111بالنسبة ل  21.111:  5144ويف 
  .وكتشتغل بربامج اللي هي معروفة .شغل اللي مت
 l’ANAPECعدد ديال الوكاالت ديال  ،اآلن

  .وكالة 51ت ب ، بعدما بدأوكالة 16هو 
الوكالة إىل جانب  بالعمل اللي كتقوم به هادفيما يتعلق و 
يقوم بالعملية ديال ، ألن القطاع اخلاص كذلك كلقطاع اخلاصا

 ،اآلن بالنسبة للحكامة .طلب مع عرض الشغلالتقريب 
سواء من  ،دارتتبالنسبة للحكامة هناك بعض العمليات اللي 

، اجمللس األعلى للحسابات أو من املفتشية العامة للمالية
هناك نقط قوة  وكتقول هاذ التقارير أن .خرها التدقيق اللي متآ

 : غادي نسردها بسرعة ،ونقط ضع 
حتديث وتوسيع الشبكة  :كتقولبالنسبة لنقط القوة  

واالعرتاف الدويل  ،ديال الوكاالت وهتييئها وفقا للمعايري الدولية
تعزيز  ،وتنمية املوارد البشرية واملهنية للوكالة ،باخلربة ديال الوكالة

  ،لوكاالت اجلهويةمع توسيع مسؤولية ا ،تسيري اجلهويال
  .وهذا أمر مهم ،وحوسبة مجيع األنشطة
هناك نقص حاد يف بعض الوكاالت : نقط الضع  
وهناك نقص كذلك يف الوكاالت من  ،من حيث املوارد البشرية

مع األخذ بعني  ،حيث أهنا ال تغطي مجيع الرتاب الوطين
واعتماد الوكالة على  ،االعتبار املساحة والكثافة السكانية

، ألن الدولة صندوق إنعاش التشغيل من أجل توازن ميزانيتها
 .تسهم هباذ الصندوق يف التوازنهي اللي ك

 ،املسؤولية ياء اللي أضيفت منذ أن تولينا هادواألش
إىل جانب العمل على توسيع الشبكة لتشمل اخلدمات عن 

عمليا  األن ما غيبقاوش الناس ميشيو  ،وهذا أمر مهم ،بعد
 ،بالوسائل ديال االتصال احلديثة اكن هلم يتصلو مي ،للوكالة

وتفعيل اهليئات ديال احلكامة من خالل تفعيل جلنة 

وألول مرة أصبحت الوكالة عندها مؤسسات ثالثية  .الدراسات
املمثلني ديال اإلدارة واملمثلني ديال املشغلني يها ف ،الرتكيب

  .واملمثلني ديال األطراف االجتماعية
لو من اآلن فصاعدا باش ما يبقاش نشتغ ، غاديومث
د النوع من اللي عندهم شهادات جامعية أو واح غري الناس
مها ( qualification) واحد النوع من الكفاءة ،التكوين
غادة هتتم جبميع الناس  ،l’ANAPECتهتم هبم اللي ك

 .ا العمل، وشكرااللي كيطلبو 
 :لجلسةالسيد رئيس ا

 .يد النائب احملرتم للتعقيبتفضلوا الس. شكرا للسيد الوزير
 :الحسن بومشيطة النائب السيد

وإن كان يف  ،شكرا السيد الوزير على هذه اإلفادات
 ،وهذا جيد وخصنا نذكروه ،احلقيقة سردمت اجلوانب اإلجيابية

لي هضرنا ولكن خصنا أيضا نذكرو اجلوانب واالختالالت ال
  .عليها يف السؤال ديالنا

ينا التذكري بأن هاد زاما علل ،جيب التذكري ،بداية
كانت متورطة يف   ،وعربها يعين وزارة التشغيل الوكالة هذه،

، لألس  الشديد هي 5115فضيحة كبرية اليت تعرفوهنا يف 
لألس   "النجاة"هي  ،كما مساوها الصحافينيفضيحة القرن  

، غري من باب رد من باب أيضاغري وحىت هذا  ،الشديد
  .االعتبار ولو املعنوي
يف ظل تفاقم البطالة اللي كتعرفها البالد  ،السيد الوزير

جيب علينا  ،لشهاداتصفوف حاملي ا يف، خصوصا ديالنا
 الوكالة ما هل هذه: ل م علينا الضمري والرقابة أن نتساءوحيت
كتأدي الدور اللي أنشئت من أجلها أو أهنا أصبحت ت  زال

 متجاوزة ؟ 
نا يف التقرير اءعلى هاذ السؤال هذا جاملبين اجلواب 

اللي سرد واحد  ،األخري ديال اجمللس األعلى للحسابات
ولكن سرد  ،اللي ذكريت البعض منها ،اجملموعة ديال اإلجيابيات
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اختالالت كبرية اللي كتجعلنا واحد  ،واحد االختالالت بنيوية
الوكالة رمبا   التايل بأن هذهأننا خنرجو بواحد اخلالصة يف

  .أصبحت متجاوزة
ذكر فقط باخلطوط العريضة ديال هاد ا أوأن

 : ما قلتاالختالالت هذه، وهي كثرية ك
 ،غياب مسطرة رمسية للتعيني يف مناصب املسؤولية -

احد النوع ديال بو و ألن أصبحت تسري بواحد الطريقة 
  الزبونية داخل هاد املؤسسة؛

ذكر التقرير بأن  .التماطل الشديد يف إامام الصفقات -
ملاذا ؟ ألهنا بدأت  ،مل تتممن الصفقات  14%
  مل تتم؛ ولكنها

حيث ال يتجاوز إدماج  "إدماج"ضع  برنامج  -
هذا يعين بأنه هاذ  .%56ق  ديال املكونني الس

التكوين اللي كيتعمل يف واد والسوق واملتطلبات ديال 
 ؛مبعىن أهنا ال تواكب السوق ،خرالشغل يف واد آ

اء أجل العقد كما أنه عند انته" :ذكر التقرير كذلك، -
مبعىن أنه هذاك املشغل  "ال يلزم املشغل بالتشغيل

، مث بعد ذلك شهر 51دمات ملدة اخليستفيد من 
  يتم االستغناء عنها؛

ماشي ديايل  ،هذا كالم ديال التقرير ،هدر مال الوكالة -
مليون ديال  41.2أنا، ضياع أموال الوكالة مبا يعادل 

 .الدرهم

 :السيد رئيس الجلسة
وكنشكرو السيد الوزير  .شكرا لكم السيد النائب احملرتم،شكرا 

يف  ،ننتقل إىل القطاع املوايلو  .هاد اجللسة على املسامهة ف
عن الدور  ،قطاع السكىن والتعمري وسياسة املدينة ،سؤال واحد
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق  ،اآليلة لالهنيار

، تفضلوا السيد النائب كوراركي، فليتفضل أحد النواب مشاحل
 .احملرتم

 :النائب السيد نبيل بن لخياط بنعمر
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء،
 السادة النواب األفاضل، ،السيدات النائبات الفضليات

هتاطل األمطار  مع حلول موسم ،السيد الوزير
 عرفت يعين ،وتساقط الثلوج باملناطق النائية باململكة املغربية

واملواطن ة للسقوط أصال، موعة من املدن اهنيار الدور اآليلجم
دتكم يف ل عن املقاربة ديال احلكومة وديال سيااآلن يتساء

موعة من املدن املغربية ؟ تعرفو جممعاجلة هذا املشكل اللي ك
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .ضلواتف كلمة لكم السيد الوزير،ال. شكرا للسيد النائب احملرتم

السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى والتعمير وسياسة 
 : المدينة

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب المحترم،

أبعاد  اللي كيتخذ طرحوه فعال مشكلتاملشكل اللي ك
بعض  ،ولذلك .خاصة يف هده الفرتة من السنة ،خطرية
من بعد ما أساسا  ،عرفناها يف الشهور األخريةي لالهنيارات الا

 ، أهنتهه، هناك اليوم عمل قامت بدينة الدار البيضاءمب وقع
وهو عمل من أجل إعادة إحصاء مجيع  ،تقريبا وزارة الداخلية
قريب يف ال اللي وصلنا لووسنقدم الرقم  ،البيوت املعنية

ستعجالية ك بعض التدخالت االهنا ،يف نفس الوقت .العاجل
واء بعض البيضاء إلعادة إيمثال على مستوى الدار لي امت ال

  .املعنيني وإلفراغ أسر أخرى وإسكاهنا يف حمالت مؤقتة
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اللي كنعتمدوها الشمولية يف هذا الشأن هي املقاربة 
على  اللي كنشتغلوو  ،سبق يل قدمتها أمامكماللي مقاربة 

 : ثالثية األبعاد ، مقاربة أساسها اليوم
 اون معكم إن، بالتعالبعد األول هو املرتبط باملصادقة

اللي يسهل التدخل ديال على مشروع قانون جديد  ،شاء اهلل
يف اآليل إلطار ديال التدخل ديال الدولة الدولة وخيضع ل

دشي وكيوضع لنا موجا القانون كنعرفوا أنه موهاد  للسقوط،
أو جتاه جتاه املعنيني باألمر ، سواء اصعوبات كبرية إىل يومنا هذ

اجلنائية إذا اهنار بيت يها املسؤوليات مبا ف ،كذلك املسؤوليات
  .من البيوت

 ،لي عندها مهارةالاملسألة الثانية مرتبطة بإحداث آلية 
، هذه السكن هذا النوع منتدخل يف للعندها كفاءات ي لال

تقدم ذلك بنص وسن ،ولذلك اقرتحنا اليوم .ذاهتا مهنة يف حد
يل اآل، وهو إحداث وكالة خاصة مبعاجلة املستوى على هذا

وكذلك مكلفة بإعادة  ،للسقوط على امتداد الرتاب الوطين
  .(la rénovation urbaine)االعتبار للنسيج احلضري 
 ،توفر على إمكانيات مالية إضافيةالاملسألة الثالثة هي 
لي الالقانون املايل  ،ا األساسوعلى هذ. ألن األمر مكل  جدا

وسيع إىل ت ضمن بعض اإلجراءات اهلادفةتصادقتوا عليه 
ديال التضامن السكن واالندماج  اختصاصات الصندوق

، توسيع االختصاصات إىل اآليل للسقوط من ضمن احلضري
وفرنا إمكانيات مالية  ،ولكن كذلك .ه االختصاصاتهذ

 le)نة اللي هي الرسم على احلديد املخصص للخرسا ،جديدة
fer à béton ) بناء. جزء من الرسم على الرمال كذلكو 

عو يف برامج نشر  5144أنه يف  اوكنتمن،  هاد املقاربة هذلى هع
قد ميس ما املوضوع  ،تعاجل املوضوع الي تبدالحقيقية قوية 

، وبالتايل ه ماشي مشكل بسيط، ألنه راأل  411يناهز 
ول لكم بأن هذا املوضوع ميكن يتعاجل قن ،نكون صريح معكمغ

هذا العمل بقوة    أن نشرع يفتعني، أبدا، يسنتنييف سنة أو  يف
 .لكم كما قلت

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .د النائب احملرتم للتعقيبالكلمة للسي. شكرا للسيد الوزير

 :نائب السيد نبيل بن لخياط بنعمرال
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

أعتقد على أنه من خالل شكرا السيد الوزير، واللي 
يوا ا غادي تعطجوابكم على هذا التساؤالت ديال املواطنني رمب

اد شوية ديال األمل من خالل العناصر ديال اجلواب هلواحد 
 . املشكل الناس املتضررة من هذا
جموعة من مبالسيد الوزير  كمنبلغولكن نبغي 

جموعة من مبديال اجملتمع املدين و املالحظات ديال املواطنني 
 : طرح تساؤالتكيلي  وال ،املدن

ه مت ختصيص ميزانيات ، راالسيد الوزيرأ كتعرفوا كما  
ا ولكن على املستوى احمللي م ،املوضوع سابقة كبرية ملعاجلة هذا

ناجع الشكل الاملوارد املالية ب ديال هاديكستغالل الش اام
حبيث أنه رصدت مبالغ  ،لي كينتظروه املواطننيالشكل البو 

 ات مباشرة للشركةمشاللي مهمة من طرف الوزارة ديالكم 
السيد أ ديال العمران  اد الشركةدير هتكأش   ،العمرانديال 
، كتقول %1طع واحد تكتقبعدا يف أول مسألة  طع تكتق؟  الوزير

 ، حبال دباملعاجلة املشكلالتدخل دياهلا  لك هذا الواجب ديال
 واللي فيه ،رانديال إفلي كنهضر عليها واإلقليم المثال املدينة 

مت  أزرو، ة للسقوط مبدينةيلديال املنازل اآلد النسيج اه
بني عقب واحد االتفاقية مت توقيعها  5111يف ختصيص 

مت ختصيصها  ،مليون ديال الدرهم 44.5جمموعة من األطراف 
ومت الشروع  ،للسقوط ةيلاد املشكل ديال املنازل اآلملعاجلة يف ه

ولكن  .يل للسقوطمنزل آ 441ب فعال يف معاجلة املشكل 
لي ال marché لد ااالعمران من خالل ه أش دارت شركة

لواحد اجملموعة ديال  ات دارت الدعاماتمش؟ دوزت
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بعد اإلصالح  هاوأصبحت بالفعل واحد اجملموعة من ،ناملساك
وا واحد الفكرة يعين اخذهنا كي، والناس غري صاحلة للسكن
على أنه يف املقاربة  اونتمن. الدولةديال  التدخلجد سيئة عن 

ألنه العمران  ،ديالكم باإلقليم املقبلة يتم االعتماد على املصاحل
تدير كيفاش ك،  عندهاش مكاتب دياهلا يف إفرانا مع األس  م

  . لوا؟ الناس كيتساءد املشكل من مكناساتعاجل ه
لي كيستدعيها اجملتمع املدين والسلطة احمللية مث أنه م

واملصاحل  ،د املل اه اللي كتعاون بشكل كبري يف ،املشكورة
اللي عندهم كفاءة  ،قليم ديال إفرانديالكم على مستوى إ

وكيحاولوا خيالطوا يعين السكان أطر جيدة وأطر ممتازة وعندهم 
، وش حيضروايكيجا  لي كنستدعيوهم موم ،هلم وكذاا يسمعو و 
املشكل  معاجلةآخر اجتماع اآلن ديال استدعيناهم يف  حنا

ا م ،دفرت التحمالتال ونا يوا يعطابغعلى املستوى احمللي وما 
اوا يديروا بغوما  د التدخل دياهلماوا النتائج ديال هيوا يعطابغ

  .حاجةشي حىت 
 اللي خصها تكون اآلن كمابة ار قأعتقد على أنه امل

 ، خصنا نشوفوقلتوا السيد الوزير هي مقاربة مغايرة ملا هو سائد
عرب  إما نشوفو على أنه نتدخلو ،اآلن واحد الصيغة أخرى
اللي  تعاوينعمل وإما عرب  ،ستوى احمللياإلدارة ديالكم على امل

 .وشكرا السيد الوزير يقدر يعطي النجاعة ديالو،
 :السيد رئيس الجلسة

يد الوزير على حسن ونشكر الس ،شكرا السيد النائب احملرتم
عالقات مع ال ،منر إىل القطاع املوايل .اجللسة املسامهة يف هذه

ول تعاطي احلكومة مع أسئلة ح ةثالثب ،الربملان واجملتمع املدين
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من  ،أسئلة أعضاء الربملان
 .يتفضل أحد النواب مشكورافل ،الفريق الشرتاكي

 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 ،السادة النوابالسيدات و 
مجيع  بالنسبة لألسئلة الشفوية كنعرفو ،السيد الوزير

هلا أهداف  ،مؤطرة بالدستور ومؤطرة بالنظام الداخليبأهنا 
ال  اقع احلالو ولكن املالحظ أن . دستور جديد ،وغايات

  .هاو شينعاللي كيتالءم وال يتطابق مع اللحظة املغربية اجلديدة 
حنن يف الفريق االشرتاكي والرأي العام الوطين نسجل 

هذه ة مع جمموعة من املالحظات حول تعاطي احلكوم
؛ منطية رتابة األداء ؛ودية السياسية، حمدودية املردالو أ :األسئلة

، حنا عاد جينا، مثل نفس ألجوبة السابقة األجوبة واجرتار
لتعامل مع البطء واالنتقائية يف احنا عاد جينا؛  ،حنا عاد جينا
  .يةاألسئلة اآلن

لي ال ،على احلكومة سؤال آينطرحنا ، السيد الوزير
 ي امت يف القانون املايل املعروضلالوع ديال اخلروقات هو موض

وكان ، السؤال ديالنامع تم التجاوب يف جملس املستشارين ومل ي
واألحرى باحلكومة أهنا جتاوب على السؤال ديالنا  األجدىمن 

الرأي العام الوطين عما تنوير من أجل تنوير السادة النواب و 
  .جملس املستشارينحدث يف 

كتحرتمش ا  م ،الكتابية هناك تأخر كبرياألسئلة 
 .سطحيةو منطية ، األجوبة أجوبة أيضا .يوم 51املسطرة ديال 

غايبني  ، حىت انتما كنتواالسيد الوزيرو  ،تكررةاملغيابات الهناك 
لي الغائب عن اجللسة  قطاع وزاري 44، يف اجللسة األخرية
ا غادي يؤدي ، واش هذا مقبول وهذهي جلسة دستورية

  .؟تقاء باألداء ديالنا السياسي والنيايبلالر 
ا واش م: السيد الوزير  ، كنسولوكالسياق ويف هذا

ديال  جتديد الصيغتفكر يف انش الوقت باش احلكومة ح
؟ التعامل دياهلا مع األسئلة ديال السيدات والسادة النواب

 .وشكرا
 :الجلسةرئيس السيد 
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د الوزير للرد على الكلمة للسي. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة
 .تفضلوا مشكورين، السؤال

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 :البرلمان والمجتع المدني
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 المحترمون،السيدات والسادة النواب 
الئحة يعين ما رميت به احلكومة من نقائص يف 

، إىل مرافعة أطول عالقتها مع الربملان الئحة طويلة، حتتاج
نناقشو بغينا اجلوهر اليوم هو أنه إيال  .ولكن غنمشيو للجوهر
، فإن مطعن ة بالربملان فالمو حلكاعالقة  يف العمق إشكالية

  .متعددة، املؤشرات مع الربملان احلكومة جادة يف عالقتها
يف جدا نقاش عميق كان عندنا يف آخر فرصة 

ال الفريق االشرتاكي احملرتم وأعتقد السادة النواب دي ،اللجنة
املعطيات بجوا مقتنعني بأنه عنا يف النقاش خر حضروا م يالل
نتكلمو على املنظومة كوإيال  . إشكال كاألرقام ليس هنابو 

ال أعمق من قضية شكهذا إ ،صورة الربملانالتواصلية العامة ل
 .سؤال وجواب
ما هي مصلحة احلكومة  ،اليوم السيدة احملرتمة اليوم

 ؟هي املصلحة ما ،غري جمدي أو غري نافع أن تقدم جوابايف 
احلكومة دائما تأيت بأجوبتها يف إطار احلرص على خدمة 

سواء كان شفوي وال كان كتايب،  ،باعتبار أن السؤال ،املواطن
هو أساسا يقصد خدمة املواطن، اللهم إيال بغيتوا نشككو يف  

ويف اجلهات اللي   كل ما تقوم به األجزهة اإلدارية يف األقاليم
يعقل أن وزير  ال .فهذا إشكال آخر ،كتمد الوزراء باملعطيات

 منطقة نائية ويتلو هذا توصل مبعطيات من قطاع معني يفيعين ي
من  .مالحظةيكون هناك كاتبا أو شفويا و اجلواب أو يقدمه  

قال اليوم إن السؤال الوحيد يف املرة الوحيدة هو غاية ما يقوم 
 هي، يللةالسؤال الكتايب هو درجة من درجات املساء ،به الربملاين

السؤال الشفوي إذا كان هناك حاجة إىل تعميق النقاش حول 

كفاش تيمكن منشيو إىل يال السؤال الشفوي ما  إ .أمور معينة
منشيو للقاءات  ،منشيو للمهام االستطالعية ،هو أبعد ما

 اهنولكن من الصعب التشكيك يف إرادة احلكومة أ ،مباشرة
 واحلكومة، ملانرب الني حتل مشاكل املواطنني وترتقي بالعالقات ب

، اليوم يف اجللسة  اليوم .شيال من الصعب التشكيك يف هاد
 سؤال آين قبلت 41على سؤال آين، اليوم عندنا  واتكلمك

أسئلة فقط من األسئلة  ا، مت اعتماد ستةاحلكومة أن جتيب عنه
لسؤال فيه إشكال سياسي من واحد ا يال طرحتواطبعا إ .اآلنية

وضوع امل برملاين،-واحد النقاش برملاينل ما جترشحق احلكومة 
، هذا أو ما قيل عن وثيقة مدسوسة يف كذا 41ديال املادة 
مل خيرج بعد من قانون املالية  ، هادبرملاين-إشكال برملاين

من حقنا كحكومة أن  ،باملوضوع الربملان، وبالتايل ال عالقة لنا
تقدير سياسي  ، فهذابرملاين-ندخل يف جدل برملاينأن  نتحفظ

لكن احلكومة جادة يف  .طريقةذه الهب من حقنا أن نقدر
 .شكراو  ،التعاطي مع هذه األمور
 :السيد رئيس الجلسة

 .النائبة احملرتمة ةالكلمة للسيد .لسيد الوزيرشكرا ل
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
وعة من األسباب لكي لك جممأعتقد بأن احلكومة ام
السؤال الشفوي هو  ،أوال .ال جتيب على األسئلة الشفوية

السؤال الذي يتابعه املواطنون ويعرفون منه إرادة احلكومة وأداء 
اليوم احلكومة تعمل جاهدة على أن حتول الربملان  .الربملان

، قائيةأسئلة آنية يتم التعامل معها بانتنرى  ،لبوق للحكومة
ونرى سؤال  ،يب الوزير عن سؤال من أغلبيتهل لكي جيوتقب

 ،هبذا احلجم وهذه األمهية الذي حنمل فيه املسؤولية للحكومة
ألن الوثائق املتعلقة بقانون املالية وإن مرت من تعديالت تكون 

 ،دسها جملس النوابغاديش ي الوثيقة ما ،يف حتمل احلكومة
  .ولست هنا من أجل الدفاع عن جملس النواب
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اإلصالح الذي خيص  ،يتعلق باإلصالحفيما 
ابتدأ  ،وذكر إن الذكرى تنفع املومنني ،احلسابات اخلصوصية

 ، مع رجل امسيتو عبد الرمحانوهذا ليس للمزايدة ،4111سنة 
عمل على انتقاصها و  ،اليوسفي يعمل أكثر مما يتحدث

أكثر من  ،صندوق 411صندوق إىل  411 منوختفيضها 
إلدماج احلسابات إضافة  ،يد اليومنر . هذا هو املهم ،11%

 ...،امليزانيةيف قانون 
 :السيد رئيس الجلسة

أعطي الكلمة للسيد  .شكرا لكمشكرا السيدة النائبة احملرتمة، 
أعطي الكلمة للسيد الوزير . السيدة النائبة احملرتمة .الوزير

 .للتعقيب يف ثواين
لوزير المكلف بالعالقات مع السيد الحبيب الشوباني، ا

 :البرلمان والمجتع المدني
 ويتابعللي كبا هذا هو النموذج ديال سوء التواصل اد
ن و اآلندخل، كهناك سؤال متعلق بعمل احلكومة .الرأي العام

 ،ما مسي وثيقة مدسوسة ،برملاين-نقاش حول إشكال برملاين يف
والدستوريني الرأي العام  اآلن أمامنا ، وراه حأعيد التكرار
داخل موجود زال  القانون ديال املالية مااآلن  ،وفقهاء القانون

 .شكرا ،حلكومة بعد، مل يعد إىل االربملان
 :السيد رئيس الجلسة

السادة النواب احملرتمون،  ،السادة النوابأ  .لسيد الوزيرشكرا ل
 عن حتيني ،منر إىل السؤال املوايل .، السيدة النائبةالسيدة النائبة

أ  ،السيد النائب)ومغربة بعض القوانني الصادرة قبل االستقالل 
سؤال عن حتيني ومغربة ( ازيكماهلل جي ،السيد النائب احملرتم

للسيدات والسادة  ،بعض القوانني الصادرة قبل االستقالل
لسيد اتفضلوا فريق األصالة واملعاصرة، النواب احملرتمني من 

 .النائب احملرتم لطرح السؤال
 :السيد أحمد التهامينائب ال

 شكرا السيد الرئيس،

فاتح يف ملا صوت املغاربة على الدستور  ،السيد الوزير
هذا  ،يوليوز باملضامني الدميوقراطية واحلقوقية الكربى ديالو

وااللتزام  ،وأوال على احلكومة ،وضع التزامات على اجلميع
ال  ،مةاملالءولكن أيضا  بطبيعة احلال التفعيل،األول هو 

بالنظر للمواطن يف دولة حقوق يعين  ،األفقية وال العمودية
ي سياسة احلكومة ه ما: يعين  ،املنظومة التشريعية الو اإلنسان 

واللي  ،فرتة احلمايةيف ة فيما يتعلق مبالءمة التشريعات الصادر 
 .؟ وشكراعمول هبا إىل اآلن، مع الدستور اجلديدزال م ما

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا السيد الوزير. للسيد النائب احملرتمشكرا 

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 :البرلمان والمجتع المدني

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة النائب المحترم،
يف  ، إذا كنتم طبعا تقصدون، كما جاءتوضيح أويل

فرتة  يف قوانني صدرتيعين أو حتيني  ،املغربة ،السؤال كتابة
بني قوسني فاألمر كما هو مفهوم ال يتعلق بقوانني  ،احلماية

 يةر اوز  اتإمنا هي قوانني صدرت بظهري وبقرار  ،يعين أجنبية
 هاد العملية امت على ثالث .هذا ال خالف إخل، إذن..

  .مراحل أساسية
كبري يف امديد مع بدايات االستقالل وقع جمهود  

ماشي  ،ب خضع الستعمارينكما تعرفون املغر ، باعتبار  العمل
عملية امديد وتوحيد  عملية هيأول  تكان، فاستعمار واحد

. د املتوارث عن املرحلة احلمائيةيصللمنظومة التشريعية بالر 
  .هلذا الغرض 4121مايو  44وكاين ظهري ديال 

احلقبة الثانية يف  وأ ،من بعد جات املرحلة الثانية
 ،هاد املنظومة الشرعية ينيالعمل ديال تأهيل ومغربة وتوحيد وحت

  .تعاقبت منذ فرتة االستقاللاللي كل احلكومات جات مع  
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 ،اجتماعية ،اقتصادية: ستجدات متعددة املطبعا 
وقع تضى أنه يقه اشي كلال هاد .ىل آخره، إسياسية إدارية

ديال املناشري د  ألقل جوجاى وكانت يف هاد املرحلة عل، جمهود
مجيع وا كيحثا  اللي كانو  12ديال و  14وزراء أولون ديال يعين 
وأنظمة تشريعات العات على عمل جمهود يف إطار حتيني القطا
  .جمهود كبري، وكان فيها هادي احلقبة الثانية .اململكة

ي حنا فيها لتوصل هلاد املرحلة الللي غن ااملخلفات اآل
حيث وة نوعية من اليوم بأكرب خط هي اللي غتواجهو  ،اليوم

هاد املخطط اليوم . خمطط اإلصالح التشريعياليوم إقرار 
اآلن ديال العمل الظروف  ،وطبعا .من وضعهاحلكومة  انتهت
جاهز  ولكنه اليوم  ،أن نأيت بهبقانون املالية ال تسمح ديال 

 ، فيها البعدإلصالح جممل املنظومة كمخطط تشريعي
يتعلق وفيها ما  ،إىل آخرهستوري وإخراج القوانني التنظيمية الد

اآلن على  تندوي، بني قوسني( املغربة)هذه بعملية استكمال 
  ..طبعا هذا فهم ،طيب .املفهوم

 يف املخطط التشريعي إن واتوجدإذن، عمليا اآلن غ
ما يتعلق باملياه  ،شاء اهلل ما يتعلق باألمور ديال املناجم

. طبعاإخل  4141و  4141تعود إىل  نني، كاينة قواوالغابات
شاء اهلل ومع  كنتصور بأن مع هاد احلكومة إناجملهود اليوم،  

هاد املخطط التشريعي لإلصالح سيتم طي هذا املل  بشكل 
 .شكرا لكم ، هنائيهللشاء ا إن

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

 :السيد أحمد التهامي النائب
وبغيتكم  ،شكرا السيد الوزير على هاد اإلجابات

 ،كم ماشي تشويشغادي قلت لشي اللي ال هادبلي  وارب تعت
قراطية وحنا يف الدمييعين  ،بل صوت من أصوات املعارضة
وبالتايل صويت صوت معارضة  ،ماشي يف شي حاجة أخرى

  .وماشي تشويش

 كلمة، مبا فيها  عتقد سؤايل كان واضح، أالسيد الوزير
للي صادرة يف فرتة احلماية صدرته عن ألنه القوانني ا ،غربةامل

وكانت مطبوعة  ل،شي كشكاكمضمون مسلطات احلماية،  
الستدداد اللي ماشي ا ،االستبداد ديال بصح ،ق االستبدادنطمب

 .مينأنه كاين، وأيضا احملكوم باملنطق األ ينحدتيومهونا شي و 
أهنا و  ،ة للدساتري كلهاسابقبطبيعة احلال وهاد املرحلة هادي 

باهلل  ،السيد الوزير احملرتمو . متجاوة بالنسبة للدستور اجلديد
املتعلق بالغابات فيه عقاب مجاعي  4141ظهري  ،عليكم
واش هذا  ،قطع الغابةي شكون اللي شيال ما قالو للدوار إ

خالفات فيه أيضا حماضر مب. الدستور اجلديدظل نقبلوه يف غ
مالئكة  اوضعوه ، وكأهنازوربالطعن فيها إال يعين ال ميكن أن ي

ا كيفاش أن واحد احملضر م،  يغلطاه تالبشر ر  ،ماشي بشر
 ، وتنعرفو املسطرة د الزور أشه إال بالزوري نطعنو بميكناش
لي كيخلي واحد الوهذا  .مسطرة الزورما ك اوما أدر  ،هي

اد السياسة املمارسة يف اجملموعة من املواطنيني ضحايا ه
وماشي يف عالقة صراع  م مع الغابة وتيدخلوا يف عالقةقتهعال
  .تنمية

ضا  أي ،اهلندي د الظهري املتعلق بالتبغ والقنباملسألة 
، أنه عن فرتة احلماية كيعطي واحد الفرصة كبرية من املوروث

كاين اين اللي هارب يف اخلارج ألنه  وك ،وا املواطنينييهدد
ي شجاعة من اينش شكا  م .ابتزاز إىل غري ذلكال اهتامات و 

املشكل وتعاجل  رهاقتفادي ة هلالدمد ااحلكومة باش ه
 .وتصحح اجلسم
أيضا وإن   ،نزع امللكية ،خرى السيد الوزيراألاملسألة 

واملواطن تنزع  ،منطق احلماية، راها موروثة من 15كان يف 
، واإلدارة ما  الدستوريف لي هي ملكية مقدسة الملكيته 
 ،كذلكا كتبغيش تنفذ، احملاكم  واإلدارة م ،نشي مثكتعطيش 

كيفاش بغيتوا أن هذا الدستور . شا كتنفذكتصدر أحكام م
 حىت شي حاجة يناكا  حلد الساعة مواليوم فيه  اجلديد نعيشو
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. الكربى اللي كاينة ف هاد اجملال هاذ اإلشكاالتملعاجلة 
 ..تكونكنتمناو أنه 

 :الجلسةيس رئالسيد 
لرد على السيد الوزير، ل. شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا لكم

 .التعقيب
السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :البرلمان والمجتع المدني
 شكرا السيد الرئيس،

اعة قد يطرح سؤال الشج مبعد ةمو احلك اهتام
ا قلت لكم أن. السيد النائب احملرتماإلنصاف يف خطابكم 

امل كهاد الشي   هاحلكومة اليوم ستأتيكم مبخطط تشريعي في
من اإلنصاف باش يتبىن خطاب  ،وبالتايل .هيتكلم علاللي ك
 .مسؤول

أن  ،وهاانسا خصناش نلي مالأما املسؤولية الثانية 
ليس  .لربملانطي املبادرة التشريعية للحكومة ولالدستور كيع

 م جتيبوا تعديالت على هذههناك ما مينعكم كربملانيني أنك
 ، أحياناكلمة، خصوصا أهنا تتعلق بتعديل أحيانا  القوانني
فلذلك ال تلقوا  ،وأحيانا فقرة أو مادة ،مجلة ، وأحياناسطر

 .شكرا لكم. وتضلوا مكتويف األيدي باللوم على احلكومة
 :السيد رئيس الجلسة
سادة ، السادة النواب، الالسادة النواب. شكرا للسيد الوزير

السادة  السادة النواب،   السادة النواب املشكورين، النواب،
النواب، السادة النواب، أ السيد النائب، أ السيد النائب، 

عن كراء  ،منر إىل السؤال املوايل. السادة النواب، املرجو
مني للسيدات والسادة النواب احملرت  ،املساحات الغابوية الفارغة
أ اإلخوان، أ السادة النواب، واش من فريق التقدم الدميقراطي 

غادي نرفع اجللسة كل مرة؟ أ السادة النواب، أ اإلخوان، 
السيد النائب احملرتم طرح السؤال، جتاوب عليه، اهلل جيازيكم، 

هاد التصرف ال يشرفنا،  تنظن بأن اهلل جيازيك، اهلل جيازيك 
 .    اهلل جيازيكم خبري

أعطي ( ، السيد النائبالسيد النائب أ) أعطي الكلمة
الكلمة يف سؤال أخري يف هذا القطاع عن كراء املساحات 

من فريق  الغابوية الفارغة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني
 واب مشكورا، تفضلواالن فليتفضل أحدالتقدم الدميقراطي، 

 .السيد النائب
 :إدريس بوطاهرالنائب السيد 

 السيد الرئيس المحترم،
 ن،السادة الوزراء المحترمو 

 السيدات والسادة النواب األفاضل،
تقوم الدولة يف شخص  ،كما تعلمون السيد الوزير،

املندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة التصحر بكراء بعض 
تتواجد وسط الغابات ومبحاذاهتا  ة اليتاجملاالت الفالحية الفارغ

جهة إىل  وترمي هذه العملية من. املزارعني الصغارلبعض 
امكني هذه الفئة من حتسني ظروفها املعيشية من خالل مزاولة 

املسامهة يف تنمية  ،ومن جهة ثانية ،أنشطة زراعية وتربية املواشي
  .وهو ما أفرز نتائج مهمة ،الغابات واحلفاظ عليها
ية هذا النهج التشاركي يف تدبري اجملاالت ورغم أمه
فت عملية جتديد إال أن املصاحل املختصة أوق ،الغابوية ببالدنا

مت رفض جتديد  فقد ،ويف حالة أخرى .كراء هذه األراضيعقود  
وهي  ،الفالحني املستغلني هلذه األراضيورثة  الكراء يف اسم

ة على أن تنتج عنها آثار غري حممود احلاالت اليت ميكن
، أن تكون سببا يف وكذلكالوضعية االجتماعية واالقتصادية، 

  .تدمري الغابة
عن دواعي عدم جتديد  ،لذا نسائلكم السيد الوزير
رغة املتواجدة وسط الغابات عقود كراء اجملاالت الفالحية الفا

 .؟ وشكرااهتا لبعض الفالحني الصغار ولورثتهمومبحاذ
 :السيد رئيس الجلسة
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كم السيد الوزير للرد على الكلمة ل. د النائب احملرتمشكرا للسي
 .السؤال

الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم،وشكرا 

 : احلكومة تؤكد على ما يلي 
روة ثتنتكلمو على أن الغابة هي واحد ما أوال، حنا دائ
وجمتمعا من أجل نتعاونو عليها حكومة يعين  ناوطنية اللي خص
، تقوم بأدوارها االقتصادية واالجتماعية والبيئيةأنه تبقى دائما ك

  .إىل أخره
 ، هاديتعلق بالفراغات الغابويةكسؤالكم اليوم  

 .واحد ،الفراغات الغابوية هي طبعا تابعة للملك الغابوي
ياهلا ال يدخل ضمن حقوق الرتخيص باالستغالل د ،جوج
كتعاجل يف إطار عقود   ،عندها واحد الوضع خاص ،االنتفاع

ما  ،وحىت للورثة بعقود جديدة ،جتدد سنويا لفائدة املستفيدين
 :أساسا ،كيوقعش التعاقد من جديد إيال وقعت اختالالت

، أو اإلضرار بامللك الغابوي ،جتاوز املساحات املسموح هبا
هذا هو السبب . للي داخلة يف التعاقدا عدم أداء األتاوى
اللي رمبا ما تيوقعش  ،ليه يف سؤالكم ااألساسي اللي شرتو 

  .تكون اختالالت، كتجديدال
كاين توقي  ديال تيبقى اليوم سؤالكم حول أنه  

 ،كاين صعوبات  ،ما كاينش توقي  ،املسطرة جارية .العملية
لكن  ،ئحهناك صعوبات يف حتيني اللوا تؤكد احلكومة، ،نعم

قانون اجلاري املسطرة جارية من أجل جتديد العقود يف إطار ال
 .به العمل، شكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة
 .، تفضلواتعقيب السيد النائب احملرتم. شكرا للسيد الوزير

 :يد إدريس بوطاهرالنائب الس

الذي جاء يف  ،شكرا السيد الوزير على جوابكم
شكرا على اجملهودات  ،كذلكو  ،معظمه ملما جبوانب املوضوع

اليت تبذهلا وزارتكم لإلنابة على جمموعة من املؤسسات 
  .العمومية واملندوبيات السامية

هو أن حتظى هذه الفئة من  ،السيد الوزير ،أملنا
تعزيزا للعناية باجملال  ،الفالحني بالتفاتة من طرف احلكومة

ر يتعلق ألن األمر السيد الوزي ،القروي وساكنته بصفة عامة
وهذه الفراغات هي  ،اء فراغاترت كا بأشخاص اعتادوا على 

ات امليدانية أن املناطق وأثبت التجربة والزيار  ،جماورة للغابة
العشوائي ية لألراضي املكرتاة هي حممية من القطع احملاذالغابوية 
األجدى إدماج هذه الفئة يف التنمية  فمن ،لذلك. ثاجلومن 

وكذلك إدماجهم يف احلفاظ على  ،الجتماعيةوا االقتصادية
تلجأ  ،يف بعض األحيان السيد الوزير .هذه الثروة الغابوية

ويف هذه  ،تشجريمية للمياه والغابات إىل عملية املندوبية السا
األشجار يسمى  احلالة تعتمد يف غالبية األحيان على نوع من

 (.نوع من الصنوبريات) "ادايت"بالعامية 
 :الجلسة السيد رئيس

م السيد الوزير للرد على الكلمة لك. شكرا للسيد النائب احملرتم
 .التعقيب

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيد الرئيس،
يف  ،كان يعينغري نبغي نطمئن السيد النائب بأنه إيال  

ل  مرتبط مبنطقة معينة كانش شي م، ما  موضوع السؤال دائما
فالسيد  ،جتاوز احلدود رمبا املعقولةهو وفيها شي بطء اللي 

كنائب برملاين السامي يعين جاهز أنه يباشر معكم  املندوب 
االطالع على املل  وديالت املعاجلة  تاملسطرة دياليف حمرتم 
. ي مسألة أساسية ألنه رمبا قد تتعلق مبل  خاص، هادديالتو

القضايا عادة تدرس يف اجمللس اإلقليمي  وإال فإن هذه
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كمؤسسة تتم واحد اجملال ديال القرب اللي فيه  هذا  ،للغابات
كان أي إشكال ولكن احلكومة جاهزة إذا  . النقاشاتهاد فيها 

اين بأنه وقع فيه نوع من ملكنائب بر ا  مرتبط مبل  معني تتالحظو 
 .م، شكرا لكاملعاجلة قريبة تكون إن شاء اهلل ،التأخر

 :لسةالسيد رئيس الج
اجللسة   هذهنشكركم على املسامهة يفو شكرا للسيد الوزير، 

وهو قطاع  ،منر إىل القطاع املوايل .أسئلة ةثالثالتكم على ابإجاب
 ،"ميدار "يف سؤال حول إقصاء الصيادلة من عملية  ،الصحة

رة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاص
 .السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :السيد عبد اللطيف وهبيالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،
القضية ديال   هادبغينا نسألوك يف السيد الوزير،

، ألن ا شي وثيقة مزورة حىت هيهل قبل ما يدخل "ميدار "ال
وثائق على جملس الحال أكان الربملان حنا مقتنعني بأنه إذا  

يس اللجنة يكون واضح يف فكان من األجدر رئ ،املستشارين
 ني وصلتو هاد الوثيقة، باعتبارهنا منويقول لجملس املستشارين 
، خصو هو اللي حيدد هاد الوثيقة اللي ينتمي حلزب وطين

اعطاها ؟ إىل ه ؟ وملن اعطاها لتو كيفاش ؟ شكون اللي وصل
وما نبقاوش كنتوزعوها  ،حنددو املسؤوليةو حنملو باش  ،خرهآ

 .معها سياسياا ونتصرفو سياسيا 
 .السيد الرئيس 

 :السيد رئيس الجلسة
ما غندخلش  ،عندو سؤال ديالو السادة النواب من فضلكم،

خرج على املوضوع وال ال، ال، ألن هناك  فيه أنايا واش
  ..سابقة

 : النائب السيد عبد اللطيف وهبي
 .  الوقت السيد الرئيس، غري احبس الوقت ونتناقش

 :ةالسيد رئيس الجلس

 .تفضل شكرا السيد النائب احملرتم،تفضلوا، 
 : النائب السيد عبد اللطيف وهبي

وضعية الصيادلة  ،الرئيس، السيد الوزيرالسيد  ،فقلت
بأنكم مهشتوا الصيادلة وما صبح  افو و شكن،  "ميدالر "يف مل  

ساس بالوضع االقتصادي وفيه واحد امل ،اميدالر  دور يفم أي هل
وشكرا السيد  .أصال وضع مقلق بالنسبة للصيادلة اللي هو
 .الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للرد. شكرا لكم

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 .شكركم على هذا السؤال، أيد النائب احملرتمالس ،أوال
هو  ،هو نظام عمومي "ميداالر "نظام  ،فنظام املساعدة الطبية

هو حق  ،هو إلزامي للدولة ،نظام عمومي حسب القانون
  .نظام عمومي ،للمواطن

صيادلة القطاع اخلاص يف هذا ما خيص دور  ففي
رقم رسوم املمن الباب الثالث من  54فاملادة  ،النظام

فإن املستفيدين  ،5111دجنرب  11الصادر يف  5.1111
من النظام هلم احلق يف اخلدمات الالزمة طبيا واملتوفرة يف 
املستشفيات العمومية وال املؤسسات العمومية للصحة واملصاحل 

وهذا ما ينطبق على صيادلة القطاع  ،الصحية التابعة للدولة
  .العام فقط
 هذا طاع اخلاص يفعدم إشراك صيادلة الق ،إذن

حنا على ولكن . فهو نظام عمومي ،النظام يرجع إىل القانون
 مجيع املهنيني باش نلقاو حل هلاد استعداد بطريقة تشاركية مع

 .لسيد النائبشكرا ا. إن شاء اهلل املعضلة
 :السيد رئيس الجلسة



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

37 

للتعقيب،  كلمة للسيد النائب احملرتمال. شكرا السيد الوزير
 .بة تفضلواالسيدة النائ

 :النائبة السيدة بوشرة المالكي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

إن تقدمي خدمة من هذا احلجم واالستجابة املرضية 
تتطلب بنيات حتتية مؤهلة وموارد  لفئة عريضة من املستفيدين

 التدبري وجتاوز كل بشرية وقدرة كبرية على التتبع والتحكم يف
واحلال أن البنيات املتوفرة لدى املستشفيات  .املخاطر والعوائق

العمومية ال تتوفر حاليا على مؤهالت كافية لتحقيق هذه 
هنا تتطلب نفقات إضافية هائلة لتأهيلها قد ، كما أاألهداف

ذين لال ،تتجاوز بكثري اهلامش الذي سيخصص للصيادلة
ويبدون استعدادهم  ،هذا الواجبمن  ايرفضون أن يستثنو 

  .امهة كشريك يف إجناح الربنامجللمس
سرتاتيجية الوزارة الرامية إىل ، وتفعيال الهلذه األسباب

 ،إشراك القطاع اخلاص يف النهوض باخلدمات الصحية ببالدنا
وختفيفا من الدور اخلدمايت العمومي وآثاره السلبية على 

ستجابة الفعالة وضمانا لال، الغالف املايل املخصص للربنامج
حلاجيات املواطنني لتوفري األدوية واحملافظة على جودهتا 
وصالحيتها وحسن ختزينها وتوفريها بالكميات املطلوبة 

وكذلك لتغطية كل  ،وتوجيهها حنو املستفيدين احلقيقيني
وحتقيقا للمساواة بني املواطنني يف التداوي ويف  ،جهات اململكة
ن ، نرى أكل هذه األسباب السيد الوزيرل ،نوعية األدوية

 .كفايةالصيادلة كمحرتفني وكبنيات قرار غري مدروس   إقصاء
 :السيد رئيس الجلسة

قبيال وق  كان  ،ال، ال .شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة
 laنعم؟ وأنا بالنسبة يل  .ال، وق  العداد قبيال ،العداد

régie وزيرالكلمة للسيد ال .، شكرا لكمتوقف. 

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
أنا   ، فأنا متفق معك،النائبة احملرتمةشكرا السيدة 

وزير مقتنع مبسامهة وإشراك ككذلك  ئما كمهين صحة و دا تنك
القطاع اخلاص  ، ال صيادلةالقطاع اخلاص يف املنظومة الصحية

راحني وال أطباء القطاع اجلطباء األوال أطباء األسنان وال 
حنا يف إطار تشاركي  واآلن. م، اللي حنا حمتاجني هلاصاخل

يف  ،عدت الصيادلة يف هذا النطاق، وأنا كنت و باش نلقاو
  :ا كيكفيشرمبا الوقت م د النقط اللي 5مثال  ،إطار التشارك

 lesهو إشراك هاد الناس الصيادلة األوىل النقطة 
Officinaux،  مثالqui a payant   دى هاد الثلث املؤ
، واللي قلتيها، عندناش حنا مجيع اإلمكانياتا م ،أنه املريض
، أنه كاين يف كم فيهاكر معالوقت اللي تنتذ إىل هذا للتخزين

يعين   ،طن دواء منتهي الصالحية 521برشيد حمل التخزين يف 
périmé،  وحنا . عندناش حنا مجيع اإلمكانياتا مهادي

 ،همباش خندمو مع هاد الصيادلة املوزعني بغينا نستعملو
نه ينا املريض منني غنعطيوه الوصفة أحنا بغ ،وكذلك الصيادلة

حنا صبو  ،تعطيه الدواءغيخرج الصيدلية اللي غتكون حداه 
 ،ك إىل يومنا هذا قانونل كنقول  ين، وليغاديني يف هاد النطاق

نه هذا ال يعين أ. هاد النظام نظام عمومي يف هاد الوقت
 يف إطار تشاركي باش نلقاو احلل إن حنا  غاديني ،هماقصين

جلميع األطر ألن املغرب حمتاج  ،وباش يشاركوا معنا ،شاء اهلل
 .النائبة احملرتمة ةرا السيدشك. ديالو

 :السيد رئيس الجلسة
ة الباهظحول األمثنة  ،للسؤال املوايل منرو. لسيد الوزيرشكرا ل

، اجلراحية بعض العملياتالطبية العضوية اخلاصة بلبعض اللوازم 
، فليتفضل لسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركيل
 .حد النواب مشكوراأ

 :النائب السيد وديع تينماللي
 ،السيد الرئيس
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 ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب

تتطلب بعض العمليات اجلراحية أجهزة  ،السيد الوزير
، يف حالة انسدادها مثل صمامات القلب ،لتثبيتها على املريض

، مما يلزم املعين الكسور أو مرتكزات حديدية يف حاالت
 قتنائها من بعض الشركات والصيدليات املختصةبالعملية إىل ا

(les paramédicales)  بأمثنة جد باهظة إن توفرت له
وباعتبار أن هذه الشركات هتيمن على  .لذلك اإلمكانيات

حة املواطنني وترغمهم على بص، فإهنا ال تعبأ السوق وحتتكره
 . أداء أمثنة خيالية

عن اإلجراءات اليت تنوي  ،لذا نسائلكم السيد الوزير
عرب  ،وزارتكم اختاذها للحد من املتاجرة بصحة املواطنني

كما هو ،  ادكم هلذه املواد الضروريةري است، سواء يف تدخلكم
ورية أو فرض رقابة على أمثنة املواد الضر  ،حال اللقاحات والدم

كما نسائلكم أيضا إن كانت ؟  يف بعض العمليات اجلراحية
معفية من أداء  "ميدار "شرحية املواطنني املستفيدين من بطاقة 

 .شكرا ؟أمثنة هذه املستلزمات
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا لإلجابة ،السيد الوزير .شكرا لكم
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 ،السيد الرئيس المحترم
 ،السادة الوزراء

 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 
 les dispositifs)املستلزمات الطبية  ،أوال

médicaux ) وهادي، شنو مها هاد املستلزمات مها، بعدا
حنطكم يف الصورة؟ املستلزمات الطبية هي اللي   باش نكونو

حىت  (la seringue) حلقنةرية إىل اغكتمشي من الص
وال ستشفاء عين مجيع الوسائل الضرورية لالي ،حىت ،سكانريلل

 .العالجيةيعين  ال من الناحيةمن الناحية الوقائية و 

طين يف كاين هناك فوضى على الصعيد الو ،  فقنيفمت
، ما خيص األمثنة يفو  ،قتناءما خيص اال يف ،ما خيص البيع

  .ارتفاع األمثنة د األدوية
ابة مبث 62.11ه هذا القانون اللي ميكن نتذكر ب

وضع من بني أولوياته التكفل  ،ساسيةألصحية االتغطية ال
ويقدر عدد  ،1ملادة للي كاينة يف ا اببعض اللوازم الطبية طبق

اللوازم الطبية املعوض عنها يف إطار النظام التأمني اإلجباري 
، اللي آلة 161عن املرض ما يناهز   l’AMOاألساسي 

 .لكبريةقلنا من الصغرية حىت ل
يف إجراء مهم  ،أوال ؟يومنا هذا دارت الوزارة شنو إىل

هو قلنا هاد املستلزمات الطبية يف املستشفيات  5145
تبقاش تشرى من طرف ا جتماعية مواملراكز الصحية االالكربى 
مليون درهم لكل مركز  421عطينا أ 5145يف  ،املواطن

ألن هاد املستلزمات  ،5144بتداء من ، واصحي جامعي
 ،بالتدرج باش نوضعوها يف املستشفيات اجلهوية نمشيوغالطبية 
يبقاوش ا هاد املرضى املعوزين باش م ش غادي نساعدوبا

، ال يف املستشفيات اجلامعية وال املستشفيات اجلهوية هايشريو 
شاء اهلل وتبقى يعين  تدرجييا باش تبقى موجودة إن وبغينا منشيو
ديال نظام التغطية  le remboursementترجع يف 

 .شكرا. لصحيةا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا ،تعقيب للسيد النائب احملرتمال .لسيد الوزيرشكرا ل
 :وديع تينماللي النائب السيد

وكذلك شكرا  ،شكرا السيد الوزير على توضيحاتكم
هذا ال يعفيكم وال  إال أن .على مواظبتكم داخل قبة الربملان

 .اطنني وحياهتمستمرار بالتالعب بصحة املو يعفينا من اال
من األلفية  الثانية د الوزير وحنن يف العشريةفكي  يعقل السي

رضى املصابني بأمراض املالثالثة أن نكون شاهدين على حالة 
خطرية ومزمنة يغادرون املستشفيات بذريعة أو بدعوى عدم 
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، مثال أمراض رد أسرة، السيد الوزير هي حاالت كثوجو 
كاينش ا  زال عاد ما الشرقية م تتعرفوا أن اجلهةكما  القلب،

، حبال إقليم منيعين شي  مربمج ولكن كل ،مستشفى جامعي
روا للجوء إىل املستشفى اجلامعي تيضط ،السيد الوزير الناظور أ
واإلشكالية ديال أن املوعد يعين تيحطوا  ،فاس أو الرباطديال 
مللفات وتيقولوا هلم بأن غادي نتصلو بكم وأنتما تتعرفوا ا

فيهاش  األمراض ديال القلب أ السيد الوزير ما عجممو 
ا ميكناش نرهنو يعين وم ،مسألة وقت ،فيهاشا اسرتاتيجية وم

 ،املرضى يف واحد احلالة اللي هي خطرية وخنليوهم حنطو
، حىت نتصلو السيد الوزير ،كمك حىت نتصلو بل يقولتاألغلبية 
تتعرفوا شنوا هو مرض  ،يف حالة مرض القلب بكم وهو

صلوا هبم يف جهة يا إما غادي يتبكم هي  ، تنتصلولقلبا
 6يعين راه  ،السيد الوزيرأ ما بني قوسني  ،اهلل أعلم ،أخرى
ما يفك، يعين مها  عندي مل  على ذلكاآلن، و  déjàر و شه
، واملل  أ السيد الوزير دبا نعطيه لك حاالت كثرلكم قلت 

يقة حالة قيف احلوهادي يعين  .أشهر 2أزيد من  باش تشوفو،
، وهي حق اللي تيضمنو يعين كنوابغاديش ترضينا   اللي ما
من  ، ال مباالةما قلت وتنعاودوقانونيا، ولكن هادي ك دستوريا

. ملسألة يعين متاجرةطرف بعض األشخاص اللي تيجعلوا ا
 ،تتحملوا شارات ضد الرشوةراه نكم اليوم كم أما الحظتوك

يعين تندفعو املواطن ، أشهر 6 الو أشهر  2، ولكن شيء مجيل
طي الرشوة باش يضمن واحد احلق نه يعبطريقة غري مباشرة أ
 .القانون دستوريااللي هو حقه تيكفلو 
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة لكم  .انتهى الوقت ،شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 .التعقيب زير للرد علىالسيد الو 

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
ن ، ألقلة الصواب مين اخدهاشتا م ،اشغري بأنا 

 ،مباالةإىل عدم وجود األسرة، الال  من املستلزمات الطبيةدزنا 

تقول  ، يعين هاد الشي اللي ككيعين أنا متفق مع .حماربة الرشوة
ولكن تنظن  ،كلنا أنه  غنحاولوحنا  ،كاين يف املنظومة الصحية

الصحية كلها  كا راه السياسةيال بقينا هيل جناوبك إ باش ميكن
 . هادي

اإلشارة ب لك نقول؟ أنا غوجدة مستشفى وصل نيف
وأنا نوعدك  ،اخلميس واجلمعةيعين  ، د األسبوعاأنه كنت اما ه

  .السنة اجلامعية املقبلةمن بداية  يتحلغ أنه
عرفو،  نلي خصنا فل ،ما خيص املستلزمات الطبيةيف 

 سلعية عموما ال تدخل يف قاعدة الكاين اللوازم الطب
 ،16.11ا للقانون واملنتوجات واخلدمات املنظمة أسعارها طبق
املستلزمات الطبية إال  كيتعلق األمر حبرية األسعار واملنافسة،

 41.11، ألن القانون ه الصيادلة كلهموهذا تيناديوا ب. املعقمة
 ، وحنا كتبنا دورية ف هاد الشي هذا،وه الصيادلةناستتي
ع ا تبا خصهاش زمات الطبية املعقمة مد املستلاأنه ه ،متبعينهاو 
واللي املواطن ما تيلقاهاش، لي فيها املزايدات الد الطريقة اهب

قالت األخت  ، وحنا كي الصيدلياتيف ع ا تبهادي خصها 
يف  ، حنا تنخدموالسيدة الربملانية احملرتمة مع مجيع الصيادلة

رجع للصيادلة وباش نقننو ي اد الشيد اإلطار هذا باش هاه
 .ألمثان باش املواطن يوصل لها

أما املنفعة، أنا متفق معك، ولكن هادي املنظومة 
  ..الصحية كلها ما غاديش

 :السيد رئيس الجلسة
، وهو سؤال السؤال املوايل. شكرا السيد الوزير، شكرا لكم

بعض املدن واملناطق املتامخة بص الطيب اعن اخلص ،آين
رتمني عن فريق التجمع للسيدات والسادة النواب احمل ،للحدود

 .تفضلوا، يتفضل أحد النواب مشكورا، فلالوطين لألحرار
 :مصطفى العمريموالي نائب السيد ال

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
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 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ص اجية وزارة الصحة ويف إطار اخلصييف إطار إسرتات

بية مبختل  املدن لطاملسجل على مستوى التجهيزات واألطر ا
 ،مخة للحدوداتظل املناطق املت ،اشر والقرىواألقاليم واملد

، تعيش على إيقاع وباخلصوص أقصى جنوب شرق املغرب
كبري يف األطر الطبية هول هزالة التجهيزات الطبية ونقص  

  .املواكبة ملختل  احلاالت املرضية
هو التقييم للوضع  ما :لذا نسائلكم السيد الوزير

؟ وهل من تدابري وإجراءات ة للحدودامخملناطق املتصحي باال
 من ،ص املسجل هباته املناطقاحكومية بإمكاهنا تفادي اخلص

 .؟ وشكراجتهيزات وأطر طبية
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير. شكرا للسيد النائب احملرتم
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 لمحترم،شكرا السيد الرئيس ا
 السادة الوزراء،

 ات والسادة النواب المحترمون،السيد
إىل التوجه اجلديد لوضع خمططات أشري  ،يف البداية

اللي الصحية  ةيطعمل وزارة الصحة يعتمد على معيار اخلر 
دياهلا  يف األجرأة نوحنايا غادي ،تي داز لالضعتها احلكومة و 

 أساسي يف ايتسسبالقوانني دياهلا كإصالح مؤ يعين بالقوانني 
  .حتقيق اجلهوية املتقدمةأفق 

ه اخلريطة الصحية إىل عدة مقاييس وتستند هذ
بغض النظر عن املوقع اجلغرايف ال من احلدود وال  ،موضوعية

ة الوبائية ومستوى التغطية كعدد السكان والبيئ،  غري احلدود نم
هذه اخلريطة الصحية . آخره يقدمها القطاع اخلاص إىل اليت
العالج يف الساكنة  ز أوال باش تستجب أوال حلاجياتترتك

جملايل انيا حتقيق االنسجام يف التوزيع اث، واخلدمات الصحية
ختالالت بني اجلهات وداخل كل ، ثالثا تصحيح االللموارد

 خامسا، املوارد من طرف النظام الصحي ، رابعا عقلنةجهة
. الجاتمكونات عرض العحتديد اإلطار األمثل لتنمية خمتل  

طبية -والتجهيزات البيو بإنشاء البنيات التحتية تدرجييا ا يتمهذ
شكرا . لوزارةية يف حدود اإلمكانيات املتاحة لواملوارد البشر 

 .السيد النائب احملرتم
 :الجلسةرئيس السيد 

 .الكلمة للسيد النائب احملرتم للتعقيب. شكرا للسيد الوزير
 :مصطفى العمريموالي النائب السيد 

هو يف احلقيقة  واللي ،كمد ر شكرا السيد الوزير على 
 ونقولا نا مندعا وم ،كل ارتياحبلي كنسجلوه الرد كعادتكم و 
هاد السكان هو  اللي خوفاملشاكل والرتاجع و  ،السيد الوزير

لي كان الشعب منتظر ال ،ه السنة األخريةالرتاجع يف هذ
 ،بح الرتاجعأص ،التطوير والتزايد يف األطر والعناية بالسكان

جنوب يف لي هي تتواجد العلى سبيل املثال يف بعض املناطق و 
، على بعض املناطق فيه ،ديةيلي هي إقليم الراشال ،احلدود

 ةهناك ست ، كانعندنا دائرة الريساين ،السيد الوزير سبيل املثال
 411الساكنة تصل إىل  ،ديال األطباء، رجعت لثالثة أطباء

 . كلأل  نسمة يف الدائرة ك
وهذا  ،ت السيد الوزير عامليةاللي ول ،ملرزوكةتنجيو 

املنتوج  ، وتنحاولو نسوقومن العار اليوم اللي الزوار األجانب
مرزوكة فيها  ، يف بالدنالألجانب باش يكونوا مرتاحني

 ، ويغادر يف معظمطبيب واحد ،نسمة السيد الوزير 1.111
ثة أطباء اللي ، ثالممرضني ، ثالثةموجود ا عمروم ،األحيان

السيد اليوم وأحدهم مريض بقات يف دائرة الريساين من ستة، 
عندهم  ،les gardes، عندهم 5غري بقات  ،الوزير
بني هاد  ، كي  تنشوفو باش غادين ننصفوساعة 51/51
فني هو  أ السيد الوزير؟فني هو املساواة بني املواطنني  ؟الناس

 ،كومة حملاربة الفساداألمل اللي معلق الشعب املغريب على احل
  .ل؟ اآلن أصبح اجلميع يتساءواملساواة بني املواطنني
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مجاعة سيدي علي السيد الوزير تتواجد يف النقطة و 
 ،شيديةااألخرية ما بني احلدود اجلزائرية املغربية يف إقليم الر 

اينش حىت كا  وم ،يتواجد إال ممرض واحد ، الساكنة 1.111
نا تووعد ،عدتونا السيد الوزيرو . وال باش يرجع باش ميشي

وحدات متنقلة  ، بأن غادي تكونالسيدة الوزيرة السابقة
السيد الوزير أ املواطن و . ن والوكايا  م ،للعالج وللتدخل السريع

 ،يعاين من نقص يف الصحة ،يعاين من الربد ،يعاين من احلرارة
نتمىن أن تعاين  ،السيد الوزيرأ لذا  ؟إذن فني هي املساواة

، لك مسؤولني يبلغون باحلقيقة، كي  تنشوفو مور حبقيقتهااأل
 . اليوم باش غادية هاد املساواة، فني هي السيد الوزير؟

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد الوزير للرد . شكرا لكمشكرا للسيد النائب، 

 .التعقيب على
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

  ،شكرا السيد الرئيس المحترم
على هاد التعليقات وعلى هاد شكر السيد النائب ون
السيد  إال أن كي قلت .عليها ، اللي تنشكروهاللي قال الشي

بعدا من ناحية املوارد البشرية، قلنا  النقائص ،النائب احملرتم
دولة يف  21تصن  املغرب من بني املنظمة العاملية للصحة ك

كاين نقص  وتنعرفو   ،احلادنقص ال ي كتعرف هذاالعامل الل
،  وخاصة يف املناطق اللي شريت ليها، يف التجهيزاتكذلك 

استقبلت برملانيني هادي شي أسابيع سبق يل  كنت أنا هادي
ألن  ،تدرجييا حنا تنحاولو. يف اجلهة وتناقشنا يف هاد املوضوع

ي نكذب عليك أنا يف الربملان حتط يل واحد النوع د غاديشا م
 راه غنصيفطو ملشكل صايفك غنحل هاد ال السؤال وغنقول

كاين، ين  االلي ك ، هاد الشينكذب عليك يغاديشا م ،51
وبدينا، حنا وحنا سادين يعين عينينا  ولكن ماشي كاين 

وسعنا باش نلبيو الرغبات ديال تنحاولو، تنعملو أكثر ما يف 
مشكل على ، إيال كان شي مشكل، هاد الشي املواطنني

منطقة منطقة فأنا مستعد كانت شي إيال  و  ،الصعيد الوطين
هاد  بلكم يف أي وقت بغيتوا باش نشوفو كيفاش حنلونستق

 .شكرا السيد النائب احملرتم. هذااملشكل 
 :السيد رئيس الجلسة

 ، نشكركم على حسن املسامهة يف هذهلسيد الوزيرشكرا ل
وهو القطاع املكل  بالشؤون  ،لقطاع املوايلننتقل إىل ا .اجللسة

سؤال حول ضرورة النظر يف إحداث تسعرية  ،ةالعامة واحلكام
للسادة والسيدات النواب احملرتمني من فريق  ،جديدة للكهرباء
 .فليتفضل أحد النواب مشكورا ،العدالة والتنمية
 :عبد اهلل بنحمو النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،السادة الوزراء

 ،نحترمو السيدات والسادة النواب الم
ل إقرار أسعار مدروسة ومعقولة ج، من أالسيد الوزير

ببعض  ، سبق للربملان أن قام بتعديالت للقانون املتعلقلكهرباءل
 القيام بدراسة يف هذاواليوم احلكومة بصدد  عار الكهرباء،أس

لنا ما هي  نطلب منكم السيد الوزير أن تقدمواف .املوضوع
مثل هذه من ار املرتقبة اخلالصات وما هي التوجهات واآلث

 ؟سواء على التنمية أو على القدرة الشرائية للمواطنني ،الدراسة
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا ،الكلمة للسيد الوزير للرد .شكرا لكم

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

 ،سشكرا السيد الرئي
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

  .شكرا للسيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية
شؤون العامة واحلكامة وزارة ال ،احلكومة ،كما تفضلت بالقول
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ومنكبة على إعداد دراسة  مشتغلةيف إطار جلنة وزارية دياهلا 
، إصالح املنظومة ديال األسعار ديال الكهرباءوطنية تروم 

، اعتبارات تكمن أساسا يف الولوج ديال اعتباراتذلك لعدة و 
جدد إىل املرحلة ديال اإلنتاج وأيضا ديال فاعلني خواص 

تغيري جمموعة من املكونات ديال احلظرية ديال اإلنتاج  ،التوزيع
 ، وخاصة مع املنتوجات املتعلقة بالطاقات املتجددة،الكهربائي

اجلوار، ارتفاع  مث أيضا هناك الربط القاري للكهرباء مع دول
كلها ارتفاع الطلب على الكهرباء، إذن هذه  و  ،تكلفة احملروقات

وهو الذي جعل  ،مؤشرات اليت مل تعد مالئمة للتسعرية احلالية
اإلطار على أهنا تشوف   هذان احلكومة بالفعل تشتغل يفأ
 . ااملنظومة برمتهديال صالح اإل

يال األهداف د. طلبتوا منا األهداف ديال الدراسة
  :الدراسة هي كالتايل

سعار وضع تركيبة أسعار اللي غتكون تركيبة أ:  أوال -  
ك جديدة مالئمة حلاجيات االستهالك، سواء االستهال

 الصناعي أو االستهالك املنزيل؛
الذي أبان على أنه مل  ،يف نظام األشطرأيضا إعادة النظر  -  

ية اجتماع-ئما للتطورات والتحوالت السوسيويعد مال
 اقتصادية للمجتمع املغريب؛-السوسيوو 
الرتكيز على ضرورة االستغالل العقالين للمواد ، مث أيضا -  

تبني على أنه املواد اللي  .الطاقية اليت تدخل يف إنتاج الكهرباء
ذين لهناك بعض املنتجني ال ،هي مدعومة باملقاصة أكثر

نتاج اإليعملون على استعمال هذه املواد املدعومة أكثر يف 
  ؛الكهرباءديال 
اهلدف الرابع واألخري هو استهداف الطبقات  ،مث أيضا -  

 ، هذه أهداف أربعة يف ظل املتغريات اليت حتدثإذن. املعوزة
 . عنها

الدراسة نتمىن أن تكون جاهزة يف آخر هذه هاد 
على أساس أنه ستعرض على رئاسة احلكومة وعلى  ،السنة

بعض الصح  فيصدر يف  .ناسبةاحلكومة الختاذ القرارات امل
هاد األمور كلها  وبعض االدعاءات على أن هناك زيادات وأن

 .وشكرا ،هذا ال أساس له من الصحة. راها كاينة اآلن
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة للتعقيب ألحد النواب من فريق . للسيد الوزيرشكرا 
 .تفضلوادالة والتنمية، الع

  :النائب السيد سعيد بنحميدة
 شكرا السيد الرئيس،

 الرحيم، بسم اهلل الرحمان
 السادة الوزراء،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
الطرح ديالنا هلاد السؤال هذا   ،بالفعل ،السيد الوزير

  :كان عندو ثالثة د األهداف
وهو توضيح  ،وضحتيه وهو األخري اللي ،أوال اهلدف

 ،ديال بعض األطراف موق  احلكومة من بعض التصرحيات
وكذلك بعض ما نشر حول الزيادة املرتقبة يف سعر الكهرباء 

واطن أنه ، وبالتايل بغينا املواآلثار ديالو السلبية على اجملتمع
وهذا  ة الصحيحة من املصدر الرمسي دياهلا،يسمع املعلوم
 . اهلدف األول

تاج اهلدف الثاين وهو ضرورة الوقوف مع منظومة إن
اإلنتاج الوطين للكهرباء بكل  على املستوى الوطين،الكهرباء 
على  كاين زيادة ديال الطلب،  ألن اآلن كما تفضلتم .مكوناته

باإلضافة . الكهرباء، سواء الصناعي أو لالستهالك املنزيل
 مثنة ديال املواد األولية،األ ، نظرا الرتفاعلتكلفة ديال الكهرباءل

ن إنتاج الكهرباء م %11، علما أن خاصة الفيول والفحم
يتطلب وهذا . د املادتني الفيول والفحمببالدنا هو قائم على ها

منا أوال باش تكون مراجعة ديال الوسائل والطرق ديال إنتاج 
العمل على حتسيس كل الفاعلني  وثانيا ،الكهرباء ببالدنا
بضرورة  ،سواء الصناعيني أو االستهالك املنزيل ،املستهلكني
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خاصة على  ،لكهرباءا  استعمال ديالاد يفالرتشيد واالقتص
كذلك ،  مستوى اإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية

دي اإلنسان ويؤ أن يكون عندها عداد ، باملساكن الوظيفية
، وكذلك االستهالك اجملاين، بعض املؤسسات  الفاتورة ديالو
، ولكن امتياز للموظفني دياهلا، من حقها تعطي امتيازكتعطي 
غتدير االمتياز  وال، ار واحد السق  أو يتدار عدادتدخصو ي

دي ، ألن هداك االستهالك اجملاين كيؤ تعطيه بطريقة أخرى
، وكذلك بالنسبة للماء ،لواحد االستعمال مفرط ملادة الكهرباء

دي يعين بطريقة غري معقلنة راه كيؤ كان االستهالك وإيال  
مجيع ه ديو يأ، ألنه االستهالك النهائي تالرتفاع ديال السعرل

 . آليات خصنا نشتغلو عليها ، وهادياملستهلكني
وهو أنه تكون  ،اهلدف الثالث السيد الوزير ،كذلك

أن وموضوعية من أجل أنه ما تكونش  بالفعل دراسة حقيقية
  ...والضعيفة املواطن يتحمل، وخاصة الفئات الفقرية

 :لسةالسيد رئيس الج
، الرد على وزيرالالسيد . شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا لكم

 .التعقيب
السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
 لسيد الرئيس،شكرا ا

شاطروكم، األهداف الثالثة حنا تنهو، ما تفضلتم به 
  .يت نشتغل عليهالتوا هبا هي نفسها الاللي تفض
على أنه  هو ملزيد من التوضيح غادي نعرفو غري

 4121املنظومة ديال يال بالفعل اآلن يف إطار اإلصالح د
مليون أسرة  4.4هذا مكن  ،5141النص القانوين يف ب

  ،مغربية على أهنا تدخل للشطر اللي هو االستهالك املنزيل
 %41 ل حىت 1فد بني مليون أهنا تست 4.4وهذا جعل هاد 
 ، إذن األسعار يف الفواتريتكلفة ديال الكهرباءمن ختفيض ال

 ل 1من  ة اللي مضت من املفروض أهنا نقصتديال هاد السن
41.  

احلكومة خالل  ضافة إىل أن التعديل اللي جابتوباإل
، بالضريبة على السمعي البصري املنصرمة، املتعلقالستة أشهر 
، هذا أيضا الضعيفةوخاصة على األشطر  ،تواللي تلغا
 51تهلك ديال األشطر الدنيا أنه يستفد يف حدود سامل استطع

 .درهم يف املتوسط
 :السيد رئيس الجلسة
حول التعاونيات  ،وايلاملسؤال المنر إىل  .شكرا السيد الوزير

من الفريق  لسيدات والسادة النواب احملرتمنيا ،الفالحية
ل أحد واضعي السؤال فليتفض ،االستقاليل للوحدة والتعادلية

 .تفضلوا السيد النائب مشكورين مشكورا،
 :محمد أبو الفراج النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواني أخواتي النواب،
ي تقوم به ال خيفى على أحد الدور اهلام الذ

يف تنمية العامل القروي، إال  ،وخاصة الفالحية منها ،التعاونيات
جتعل بعض املشرفني على  ،إلدارة تبقى جد حمدودةأن مواكبة ا

مما أدى إىل  ،تسيري هذه التعاونيات يسريوهنا بشكل عشوائي
اليت لعبت دورا فعاال يف إغالق عدد مهم من التعاونيات 

  .التنمية
عن التدابري املتخذة  ،السيد الوزير ،لذا نسائلكم

رارية ملساعدة التعاونيات الفالحية وتشجيعها على االستم
 .؟والنجاح يف مهامها

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلوا ،الكلمة للسيد الوزير للرد. شكرا للسيد النائب

السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
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 شكرا السيد الرئيس،
 .ئب احملرتم من الفريق االستقاليللسيد الناشكرا ل

أن االهتمام بالتعاونيات هو من األولويات اليت جاءت   أكيد
وأكيد أيضا أن ال أحد يشك يف أنه  ،يف الربنامج احلكومي

االقتصاد االجتماعي "أو إن صح األمر إذا عممنا  ،التعاونيات
جاوز ميكن أن يكون وسيلة حقيقية لت "والتعاوين والتضامين

العاملي االقتصادي  جمموعة من اإلشكاليات اللي تيعرفها النظام
  .الوطيناالقتصاد حاليا و 

ال شك أيضا على أنه السؤال ديالكم هو موجه حول 
بالفعل هي امثل هاد التعاونيات الفالحية  ،التعاونيات الفالحية

برأمسال يفوق مليار ونص  ، حوايل ثلثي التعاونيات باملغرب
 غلوا يفأل  متعاون اللي تيشت 412كثر من ديال الدرهم وأ

  .اجملال الفالحي فقط
 ،بعرض جزء منها هناك إشكاليات حقيقية، تفضلتم

، احلكامة اليات هي إشكاليات أوال على صعيدهاد اإلشك
 ، مث أيضامث أيضا على صعيد التدبري ديال املرافق ،التسيري مبعىن

 .اإلشكال الثالث املتعلق بالتسويق ديال  املنتوجات الفالحية
ع الرئيسية تشتغل يل املواضثالثة ديا فإذن، هادو

أيضا  أو ،سواء يف إطار احلكومة كوزارة ،احلكومة حاليا
ومنها وزارة  ،بالتعاونيات الفالحية الوزارات اللي عندها عالقة

على أساس أهنا  ،وأيضا املكتب ديال تنمية التعاون ،الفالحة
ستيك الضروري حملاولة املساعدة على ، أوال اللوجيبالفعل تقدم

ويق، ثانيا االشتغال يف إطار الربامج اللي هي برامج مندجمة التس
ديال التنمية البشرية مث أيضا ديال املخطط األخضر باش توفر 

واملسألة الثالثة هي  ،اللوازم الرئيسية جملموعة من التعاونيات
، على الربامج الرئيسيةمن  يال املرافقة، اللي هوالربنامج د
على أساس أوال  ،اونيات الناشئةتكوين ومساعدة التعأساس ال

وأيضا أن ترافقها حىت  ،يداجلأسلوب يف التدبري  اأن يكون هل
  .التقادرة على جتاوز جمموعة من املعض تصبح

يال ميكن أن نقول أن ضع  اإلمكانيات دلكن، 
تنمية ديال التعاون ما عندوش ، من خالل أن مكتب احلكومة

 antennes 41كاملة، عندنا وحدات اللي هي جهوية  
وما عندناش  ،ب اجلهاتعلى حس 46، ما عندناش فقط

وهذا اللي تيجعل التواصل  ،أيضا مندوبيات اللي هي إقليمية
وهذا . ، يصعبوخاصة منها الفالحية ،حقيقة مع التعاونيات

 املطالبة بتعديل هذهاللي تيجعلنا على أنه حنن اآلن يف إطار 
وخاصة   ،نسبة للتعاونياتاملنظومة لكي تصبح أكثر جاذبية بال

 .شكرا. الفالحية منها
 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب تعقيب لكمال .شكرا للسيد الوزير

 :النائب السيد محمد أبو الفراج
السيد أ إال أن  .شكرا السيد الوزير على اإلجابة

صكم تعرفوها خ خص األمهية ديال هاد التعاونيات ،الوزير
ألن هاد التعاونيات كيشكلوا واحد  ،بالنسبة للحكومة ككل

 ،وخاصة التعاونيات ديال احلليب ،املدخول للعائالت الضعيفة
وخاصة بعض  ،عدم اهلدر املدرسي مثاليعين وكيشكلوا واحد 

شراكة مع التنمية ، باألقاليم  اللي كانت منوذج يف ما خيص
ت حىت من الطرقا، و النقل داروه حاولوا أهنم يديروا حىت البشرية

د اهأن أنا أظن  ،وبالتايل .حاولوا أنه يديروها يف الدواوير
ألن أوال خص يتعطاهم االهتمام اللي خاصهم، التعاونيات 

احد القيمة ملي بان أن فيهم ربح وبان على أهنم عندهم و 
لي  الخاصة الناس و  ،عليها مضافة بدات الناس كتتهافت

يعين الوزارة خص وبالتايل خصنا نتصداو هلم، و  ،كيبغيوا خيربقوا
، ألن إيال الفالحة باخلصوص ،خلةاملتدوزارات ديالكم مبعية ال

د اختلي هت املواكبة ودارت املصاحبة غادي دخلت ودار ت
وا يف املستوى املطلوب وغادي يزيدوا يف يالتعاونيات أهنم ميش

 شنااملشكل ديال البادية ا ،داموا أهنم ألن ما ،العطاء دياهلم
د اه ،شكل هو السوقامل ،ر املدرسينه اهلداملشكل هو أ ؟هو
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، خصنا نعرفو كيفاش نتكيفو معه الشي احلمد هلل موجود
ونعطيكم  ،خاصة أن النماذج كاينة ،معه يومنشونعرفو كيفاش 

شراكة مع املبادرة مثال، بمثال كإقليم سيدي بنور  ،منوذج
 يف واحد العدد وا أهنم يشاركواعطللتنمية البشرية استالوطنية 
إىل وسائل النقل من أجل نقل التالميذ من الدواوير ديال 
وحىت النسبة  ،مضافة ةعطوا واحد القيم، وبالتايل امدارسهم
شكرا السيد . شي مشكل ا بقاش فيهاتقلصت ومديال اهلدر 

 .الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير، الرد على التعقيب. نائب احملرتملسيد الشكرا ل
نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس  السيد محمد

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
 شكرا السيد الرئيس،

ه السيد النائب ال، ال أختل  يعين مع ما تفضل ب
يف أن ال أحد يشك أنه أكيد  ،عني الصواب هو ،احملرتم

 ، سواء منجتماعية وأيضا الثقافيةاإلجيابيات االقتصادية واال
، هو نيالتواصل أو الرفع ديال املتعاون در املدرسي أوعدم اهل
، وحنن يف هذا اإلطار رئيسية ديال التعاونياتلاألهداف ا هذا

السابق ديال  ، هناك تعديل اآلن ديال القانونر األمورحىت نيس
إنشاء ديال ، اهلدف منه هو تيسري الكيفية ديال التعاونيات
لقانون اجلديد بعدما ايف بقى اآلن ا غاديش تم يات،التعاون

سيمكن أن  ،كلهاديك البريوقراطية  يبقاش ا غستصوتون عليه م
، املفعول ستصبح ساريةيصبح التصريح، غري نصرحو بالتعاونية 

ومشينا للجانب . هذا باش نزيدو من مستوى إنشاء التعاونيات
واللي عندو  ،التجارة املنصفةاآلخر، اللي هو هاد القانون ديال 

 .القة أيضا بتنمية القدارت ديالع
 :الجلسة رئيسالسيد 

على حسن املسامهة يف  نشكروكمت ،شكرا لكم السيد الوزير
 ،وهو قطاع الرتبية الوطنية ،منر إىل القطاع املوايل .اجللسة ذهه

ة األمية،  حول جناعة برامج حماربسؤال آين .يف سؤالني
التجمع الوطين حملرتمني عن فريق لسيدات والسادة النواب ال
 .وا السيدة النائبة احملرتمةتفضل، ألحرارل

 :النائبة السيدة جليلة مرسلي
 ،السيد الرئيس

 ، السيد الوزير المحترم
 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 

 ولكن قليال ما ،دناعن التنمية ببلفغالبا ما نتحدث 
، واليت لألس  ال الذي هو األمية ،نتحدث عن عدو التنمية

  .شية يف أوساط كبرية من جمتمعنازالت متف
سائل فنحن يف فريق التجمع الوطين لألحرار ن ،هلذا

عن مدى جناعة الربامج  ،ا القطاعوزارتكم الوصية على هذ
 .وشكرا ؟غري النظامية جمال حماربة األمية والرتبية املعتمدة يف

 :الجلسةرئيس السيد 
 . الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا

 :لسيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنيةا
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

 ،خت جميلةاألالسيدة النائبة 
ا قلت مألنه كي   ،كانا  األمهية مبد املوضوع من اه

 ،احلكومة السابقة ،ولذلك .تنمية بدون مقاومة األميةاين ك
تقييم جتربة  و،مييع اجلوانب وتقيبعد دراسة املوضوع من مج

د املوضوع ديال التعليم اقررت باش ههادي ستني سنة، ملغرب ا
، اللي ما يف احلقيقةمتعلمني تعليم الغري ، حماربة األميةو 
وهي اللي  ،الوكالةأنه خيضع لواحد  ،فرصة للتعلمال اهتمشعطت

كاينة   ،اتجمع فيها مجيع التجارب اللي تدارت يف بالدنتغادي 
كاينة جتارب يف الفالحة، يف التعاون الوطين، ،  جتارب يف التعليم
  .غري ذلكإىل  ،يف الشبيبة والرياضة
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ملراسيم ، وجاهزين اهاد الوكالة القانون دياهلا جاهز
، ألنه بط مبرسوم التعليم، واق  هاد املوضوع كان مرتالتطبيقية

 ،حلكومةعمليا خاضعة للسيد رئيس ا هاد الوكالة غتكون
يكون لس احلكومة، املدير العام اللي غواملدير من اختصاص جم

شاء  إنولكن  .ديال هاد الوكالة من اختصاص جملس احلكومة
نا مستوى وزارة الرتبية الوطنية هيأ حنا علىاهلل يف األيام القريبة 

كتهتم هباد الشي والبناية اللي كاملة اللي  ،  مجعناها ،اإلدارة
، هاد الشي  الوكالة واملوظفني إىل غري ذلكتكون فيها هاد غ

  .ناهكله هيأ
 د ، كيمكن يل نقول لك ف جوجعلى كل حال

تقدم يف ، أنه بالدنا دارت واحد وهاد الشي كرتفعيه ،الكلمات
-5144يف سنة حيث أن  ،هاد اجملال ديال حماربة األمية

واللي مهم كذلك هو أن  .مستفيد ومستفيدة 142:  5145
ويف هاد العشر  ،املستفيدين من النساءوعة من جمم 11%

 .مليون ديال األشخاص 6سنني األخرية قاست حماربة األمية 
عي الشي ألنه من ميدان التعليم وكتبتعريف هاد  كنيتوا ،ولذلك

واملديرية ديال حماربة األمية  أن اململكة املغربية ،مليدان التعليم
اململكة املغربية ال يات واحد اجلائزة دولية على الربنامج دخذ

 .يف هاد اجملال، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمةال .لسيد الوزيرشكرا ل
 :جليلة مرسلي النائبة السيدة

راه غادي يتم  شكرا السيد الوزير، وخا دبا قليت
ديال وقت وما غاديش غري مسألة  Donc، إحداث الوكالة
، ولكن على أي ،اية على هاد القطاعقيال الوصيبقى عندكم و 

وترية ديال املساطر حنا كنعرفو مبا أن كاين واحد البطء ديال 
، فمحاربة األمية والوقت ال يرحم يف ما خيص التنمية ،اإلدارية

سيما أن هذا الربنامج كما ا نوقفو، الاش  اليوملن حنا ما ميكن
 ،5111كاملني عارفني بداه صاحب اجلاللة منذ سنة حنا  

وكان واحد االهتمام كبري جدا واعترب من األولويات الكربى 
هو أننا اللي واحد السياق  ، وأيضا هاد الشي يف إطارللبالد
فتسطر برنامج يف إطار أيضا  ،األلفية للتنمية القيو أهدافن

 5141وين على أساس أننا يف امليثاق الوطين للرتبية والتك
أننا يكون  5142يال ويف أفق د ،%51للنسبة ديال  نوصلو

 ، وحناواحد احلذف شبه تام هلاد الظاهرة ديال األمية يف بالدنا
وباقي اليوم يف  5144داخلني على  ،5145هاد العام راه 

اد وه ؟هذا يعقل ،أميني  ااملغاربة مهيال املليون د د 1املغرب 
 . السيد الوزيرأ  الرقم هذا راه بزاف
فكانت الفرصة ديال  ،ويف انتظار الوكالة حنا يف إطار
ما ترأستوا هاد القطاع ملدة سنة، حنا ما واحد املدة اللي انت
 ، فنبغيوغادي يتم البدء باالشتغال هبا عارفينش الوكالة إميتا

  .تكون واحد التصور ولو مرحلي بالنسبة هلاد القطاع
واش كاين هناك واحد  ، نبغيو أننا نعرفوفأيضا

ي موضوعية اللي كتعطينا املؤشرات ديال القياس اللي ه
 ،أيضا .األعداد احلقيقية بالنسبة للعدد ديال األميني يف املغرب

الرتبية الغري نظامية هناك أيضا واحد الفئة اللي هي مهمة جدا 
اهلدر يال عام اللي ضحايا د 46و  41داخل اجملتمع ما بني 

، هل هناك واحد فهناك أيضا أمية ورجوع إىل األمية ،املدرسي
وا زاة ديال هاد املتعلمني وال هادو اللي تلقديال املوا نامجالرب 

  .تعليم أهنم ما يرجعوش لنا لألمية؟هاد ال
ملسنا واحد الضع  ديال الوعي داخل  ،هناك أيضا

لوعي اكان واحد   ، كان الربنامج عند اإلحداث ديالواجملتمع
كانوا واعيني   وسائل اإلعالم، الناس كاملني ،داخل األوساط

 .حتل، ولكن مؤخرا هناك صهااد اآلفة أهنا خهب
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة لكم السيد الوزير يف ثواين  .شكرا السيدة النائبة احملرتمة
 .للرد على التعقيب

 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

47 

الربنامج  ،السيدة النائبة احملرتمة، حنا ما واقفينش أوال
 واملتدخلني باقني مستمرين يف اللي كان مسطر مستمر،

وهاد الشي مشتغلني فيه ال وزارة الرتبية الوطنية  ،التدخل دياهلم
ديال املبادرة  األخرى، ودبا زاد التدخلوزارات المن جهة وال 

ستمرين، الوكالة غادي حنا م ،لذلك .الوطنية للتنمية البشرية
 .جتمع هاد املوضوع باش يويل مسؤولية، شكرا

 :س الجلسةالسيد رئي
وهو سؤال  ،املوايل السؤال .شكرا السيد الوزير، شكرا لكم

للسيدات  ،عن وضعية السكن اإلداري لرجال التعليم ،آين
يق االستقاليل للوحدة والسادة النواب احملرتمني من الفر 

 .تفضلوا السيد النائب مشكورين. والتعادلية
 :محمد صبحي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 د الرئيس،السي

 السادة الوزراء،
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

التعليم  ونساء يعاين بعض رجال السيد الوزير احملرتم،
ذين يقطنون الدور السكنية التابعة ألمالك الدولة من عدة لال

، وغريها تتمثل يف عدم االستقرار وصعوبة التمليك ،مشاكل
 بن دار القاضي اطينكما هو الشأن بالنسبة لق. من املشاكل

كثر من ألنون هذه الدور لذين يسكال ،رمحون مبدينة الصويرة
  .وية وضعيتهم القانونية واإلداريةسنة دون أن تتم تس 11

فما هي األسباب الكامنة وراء عدم امليك هذه الدور 
ومىت  ،هي التدابري املتخذة ملعاجلة هذه الوضعية وما ؟ألصحاهبا
 .د الوزيروشكرا السي ؟سيتم ذلك

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير .شكرا

 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية
 السيد الرئيس،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
، أوال كنشكرك على هذا املوضوع السيد النائب هذا

ظيفي كاين السكن الو أوال  . السؤال، هاد املوضوع هذا واضح
و مدرسة مدرسة ابتدائية أ موجود داخل املدرسة،اللي هو 

القانون املنظم  ،هذا ال يفوت إعدادية أو مدرسة ثانوية،
 . لتفويت األمالك املخزنية واضح

ما خيص اللي ساكنني يف عمارات خارج الفضاء  يف
هذا  ،املدرسي أو يف سكن مشتت خارج الفضاء املدرسي

 ،ماش تفوت هلادي أكثر من عشر سنوات بالدولة قررت ه
رتبية الوطنية اللي هو وزير ال ،ولكن مرتبط بواحد الشيء جديد

واحد الوثيقة مشرتكة كيخرج فيها الالئحة  اعو ووزير املالية كيوق
 ،اللي وزارة املالية هي اللي كتفوهتا ،ديال مجيع املمتلكات
راه  ا،الناس كيغلطو  ،ألنه هي أمالك خمزنية ،ماشي وزارة التعليم

الرتبية الوطنية، ملك ديال وزارة درسة ماشي ملك ديال حىت امل
 . األمالك املخزنية

ت د احلاالت، بين 5هاد الالئحة اللي خرجنا بينت 
 ،الفضاء املدرسي مساكن يفاحلاالت ديال الناس اللي حمتلني 

وكاين اللي   ،ين ضدهم القرار باإلفراغ أمام العدالةحنا واخذ ها
 ان بعض رجال التعليم اللي استجبو وكاي. كتبنا ليه وكنبهوه

وكاين اللي ما . الربملانديال لنداء ل اللنداء ديالنا واستجبو 
، عزيزي وزير العدل واحلرياتي و املل  عاطيه لزميلو  ،ينشيباغ

 احملاكم ديال اإلفراغ، كاينة دعاوي يف  :وراه قابط املسطرة ديالو
 . إىل غري ذلك ،وكاين تنفيذ اإلفراغ

 ،حصيناهاايو للمساكن اللي عاد جنادي با غد
خر هاد السنة شاء اهلل يف آ وغادي يوجد هاد املل  إن

 ،وثيقة مشرتكة دموه للسيد وزير املالية، وغنوقعووغادي نق
 ألن عندنا عالش نبقاو جارين ديور،ما  ،وغنفوتو للناس

فضل ، ولذلك أساكنني فيهم واحلالة دياهلم بعدا يف تردي
 .شكرا ،لديور وختلص الواجبات للدولةهاد ا الناس تسكن ف
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 :السيد رئيس الجلسة
 .لسيد النائب احملرتمالتعقيب ل. شكرا للسيد الوزير

 :محمد صبحي النائب السيد
 تكم يفإفاضشكرا السيد الوزير على جوابكم و 

هذه :  التالية غري أنه جتدر اإلشارة إىل املعلومات. املوضوع
نظرا  ،يس بوظيفيالدور هي عبارة عن سكن إداري ول
بناء ، ويقطنها أسر من ألتواجدها خارج املؤسسات التعليمية

 سنة، 11ل ونساء التعليم ألكثر من وأرامل متقاعدي رجا
هناك عالقة كرائية هلؤالء السكان مع األمالك املخزنية بواسطة و 

كما سبق إلدارة األمالك . وصوالت األداء طيلة هذه املدة
، وجهت 5111رة التفويت سنة املخزنية أن باشرت مسط

السكان مراسلة عينت من خالهلا مالك املخزنية هلؤالء األ
  .قصد إجراء امللكية املشرتكة طوبوغرافا

إقليمية لتحديد الثمن أحدثت جلنة  5115ويف سنة 
وفاش كيتدار هاد اإلجراء السيد  .التفويت وإجراء خربات

شقق قدام ديال ا رفو هاد الشقق راه كتعو  ا،الناس كيبداو  ،الوزير
هبم  اوالفلوس اللي عندهم صلحو  وا،خرب اسنة كيكونو  11

باش  كثر منا به أتقريبا الثمن باش صلحو  ،الشققهادوك 
 .غادي تفوت ليه
األسر بتوقي  هذه هذه  ، تتفاجأ5111ويف سنة 

 ضدهم وزارة الرتبية الوطنية دعوى رفعت 5144ويف  ،املسطرة
الوزير تدخلكم من أجل إهناء  ةدايسوهنا نطلب منكم . إفراغ

 .وشكرا السيد الوزير ،معاناة هؤالء السكان يف أقرب اآلجال
 :السيد رئيس الجلسة

 .، للرد على التعقيبالسيد الوزير. لسيد النائب احملرتمشكرا ل
 :التربية الوطنيةوزير السيد محمد الوفا، 

د أنا تكلمت على هاد املوضوع بال ما نشري لستة 
الربنامج  داخلني يف هادو بعمارة دار القاضي بن رمحون، الناس
واللي غينتهي  ،لوزير املالية اإلحصائيات اللي غنقدمويف 

على وزارة  ءب، ألنه حنا حىت حنا صدق عاملوضوع ديالو
ما تفكينا من هذه وخصنا باش  ،الرتبية الوطنية هاد املوضوع

للي القال ها احىت القيل و  يوما يبقاش ،نتهناو األمالك غادي
عندها عالقة احلقيقة ما  وزارة التعليم وهو يفد بناية  ساكن يف

 .لوزارة املالية اكيخلصو بوزارة التعليم، األجرة  
 :السيد رئيس الجلسة

نشكركم على حسن املسامهة يف و  شكرا لكم السيد الوزير،
، يف قطاع العدل واحلريات ،منر إىل القطاع املوايل .هذه اجللسة
عن موق  املغرب من املساعي األممية الرامية إىل  ،حدواسؤال 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،وق  تنفيذ عقوبة اإلعدام
حد واضعي السؤال ، فليتفضل أمن فريق األصالة واملعاصرة

 .تفضل السيد النائب احملرتم. مشكورا
  :عبد اللطيف وهبي النائب السيد

 السيد الرئيس،
 ،السادة الوزراء

اكتشفنا أنه : سؤال بسيط للغاية  السيد وزير العدل،
فاقية إيقاف تنفيذ يف املدة األخرية مت التوقيع والتصويت على ات
، أفغانستان امتنعت، عقوبة اإلعدام، تونس صوتت لفائدته

ع، ألن أال تعتربون هذا خمل حىت بالواق. املغرب امتنعنا حنا يف
وهاد املوق  هذا ديال املس  ،ة اإلعدامال تنفذ عقوباآلن حىت 

وفيه  ،سمربيد 41 وحنا يف ،بالتوجه العام حنو حقوق اإلنسان
الدولة  العامة والسياسة املنتهجة من طرفمساس بالتوجهات 

 .وشكرا ؟دي مدة بعدم تنفيذ عقوبة اإلعداماه
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا على السؤال،الكلمة لكم السيد الوزير للرد . شكرا
 :د مصطفى الرميد، وزير العدل والحرياتالسي

 السيد الرئيس،
لق أفيد أن السؤال الذي تقدم به الفريق احملرتم يتع

قرار األممي املصوت عليه يف مبوق  اململكة املغربية من ال
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مث أيضا يتعلق مبوق  احلكومة  ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة
أعتقد . عداممن اإلصالحات التشريعية يف عالقتها بعقوبة اإل

لذلك سأجيبكم  ،اآلن أنكم تسألون فقط يف الشق األول
 . فقط يف هذا الشق

 أن موضوع عقوبة ،احملرتم هل تعلمون، السيد النائب
ى اإلعدام هو ليس موضوع وطين فحسب، إمنا هو موضع حيظ

ي هي أفغانستان ، وليس فقط يف الدول اللبنقاش عاملي واسع
 يف الواليات املتحدة األمريكية حىت ،أو ما شابه أفغانستان

هات سياسية ومذهبية اهناك صراع يف قضايا معينة بني اجت
إذا أردنا أن نتقدم إليكم  هنا،. داخل اجملتمع األمريكي

 ،بنوع من التبسيطمع املوضوع حىت ال نتعامل  ،باإلحصائيات
بينها  ،نت اإللغاء الكلي لعقوبة اإلعدامبدولة ت 11فهناك 
 ،هاتبىن تنفيذزالت تتبىن عقوبة اإلعدام وت ماولة د 21هناك 
وإن كانت من الناحية  ،دولة اليت مثل املغرب 46هناك و 

ا يف الواقع العملي أوقفت هن، إال أالتشريعية تتبىن عقوبة اإلعدام
  .14عقوبة اإلعدام منذ سنة  املغرب مل ينفذ التنفيذ،

أنا شخصيا ال أفهم هذا الضجيج حول عقوبة 
مع العلم أن اجملتمع  .واحلال أن هذه العقوبة ال تنفذ داماإلع

حيث  ،حىت يف فعاليات احلوار الوطين يف فاس ،املغريب منقسم
 ،كانت هناك يعين شخصيات حقوقية ومهنية وقضائية وازنة

نية ملا قام و كرت وحىت أحد املواقع اإلل ،انقسمت يف هذا املوضوع
  .عداملفائدة عقوبة اإلكلهم صوتوا   %16 تاء لدى قرائهباستف

ال ميكن للملكة املغربية إال أن تبقي على  ،ولذلك
 ، على أساس أن هناك حوار وطينموقفها الذي كانت عليه

احلوار املفتوح هو الذي  ، وهذاحول إصالح منظومة العدالة
فإذا كان املغاربة يريدون اإللغاء فستتحمل  ،سينري لنا الطريق
 ، مسؤولياهتاطارها احلكومة املغربيةويف إ ،اململكة املغربية

 .وشكرا ،وإال فال ،اءلغاجباهتا وتتجه حنو اإلو و 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمةال .لسيد الوزيرشكرا ل
 :السيدة خديجة الرويسيالنائبة 

 شكرا السيد الرئيس،
 ،اءر ة الوز دالسا

قوقي هذا مطلب ح ،هذا ماشي ضجيجالسيد الوزير، 
تغيري ، وهذا مطلب ديال وكيتعلق باحلق يف احلياة ،وإنساين

 ،البالد ، والدستور حنا يفواحد الوضعية ديال املس هبذا احلق
وكاين املادة اللي تنص على ، دستور جديد ،راه حنا تقدمنا
 هرمحالقبة السيد إدريس بنزكري اهلل ي ومن هاد ،احلق يف احلياة

، بأننا قريبني من اإللغاءلنا وقال  ،ةهودات جبار واحد اجملقام ب
أ وعالش ال التنفيذ، للمرة الرابعة ضد اإللغاء دي واليوم كنصوتو
، عالش ما يكونش وشكننفذ  ما 14ياك من  ،السيد الوزير
، غدا غيتطلب منك السيد الوزير ؟عالش ،رمسي عندنا التزام
؟ غيكون عندك القدرة انت كإنسان أنك غتنفذ أنك تنفذ،

 اللي مطالب بالتنفيذ، إيوا قل يلانت  ،اإلعدام حكم د تنفذ
، قل هلاد نواب األمة ونائبات األمة وقل للشعب السيد الوزير
اك احلكم القضائي حكم تكون متأكد بأن هاداملغريب واش غ

غري اهلل سبحانه  وكينزلاللي صائب وغتنزل حكم ما   يعين
تيفلت اللي   احلسين اللي يف محو ،اليوم .هذا خطري ؟وتعاىل
، هاد كم باملشاركة يف القتل وحمكوم بعقوبة اإلعداما كيتح

 ،مسؤولية ديالناديال املوت هي  الناس اللي كتنتظر يف الزنازين
وولت  ؟منتنع ، وحناتتونس اللي هي قريبة منا صوت. واش حنا

هذا خمل  ،مع االحرتام ديايل للدولة ،حق بناأفغانستان كتلت
السيد أ وهذا ماشي ضجيج اإلنسانية، بااللتزامات ديالنا 

  .الوزير
اليوم مطروح علينا أننا منشيو إللغاء هاد العقوبة  ،يعين

نكونو آخر الدول  ،نتسناو نوكونو حبال العبودية، وال غاملهينة
  .هذا قرار ؟حىت تكون شي ظروف أخرى ،اليت منعت العبودية
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ما  أمريكا ،واألرقام اللي تكلمت عليها السيد الوزير
 فوق حناواألرقام  ،قداتش تقضي على اجلرمية بعقوبة اإلعدام

 وصنا ندافع، هادي احلياة البشرية اللي خالسيد الوزير  األرقام
 .عليها

 :السيد رئيس الجلسة
 .يف ثواين السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة احملرتمة

 : السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
من الدستور إىل أنه املادة العشرين  أشري غري فقط

 ،تنص على أن احلق يف احلياة هو أول احلقول لكل إنسان
حسب معطيات   ولكن ينبغي أن ننتبه ملا هو املقصود هبذا احلق

صاص حياة ولكم يف الق  : )) ألن اهلل تعاىل يقول ،كل حضارة
 .شكرا ((يل األلبابيا أو 

 :السيد رئيس الجلسة
د الوزير على حسن املسامهة السي كرا، شكرا لكم، نشكركمش

 .وهو قطاع السياحة ،ننتقل إىل القطاع املوايل .اجللسة يف هذه
للسيدات والسادة  ،سؤال حول تعثر مشروع املخطط األزرق
تفضلي السيدة  ،النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة

 .النائبة
 :سليمة فرجي النائبة السيدة

 كرا السيد الرئيس،ش
 السيدات والسادة النواب،

 السيد لوزير، 
، السيد الوزير، تنزيل لقد قرأنا يف الربنامج احلكومي

واليت هتتم بالتنمية املستدامة ، vision 2020 5151 رؤية
 11وقرأنا يف الصفحة  ،يف حوض البحر األبيض املتوسط

إال  .اطئيةوالذي يهتم بالسياحة الش ،التسريع باملخطط األزرق
الحظنا ومبرارة وباستياء عميق  ،ومع األس  السيد الوزير ،أنه

 ،تعثر هذه احملطات اليت أنشئت مبقتضى املخطط األزرق
 الاعلى رأسها مشروع ك ،الحظنا أن بعض املشاريع مت إلغاؤها

ومت  ،والذي يدخل ضمن املخطط األزرق ،يريس باحلسيمةإ
الحظنا  ،كذلك  .يفقد الثقةوبالتايل فإن الشعب بدأ  ،إلغاؤه
فما هي  .لسعيديةرا خطريا وشلال للمحطة السياحية لتعث

قيام هبا من أجل اليت تنوون ال ،السيد الوزير ،اإلجراءات
 .وشكرا ؟لة والقيام مبهمة اإلنعاشمواجهة هذه املعض

 :السيد رئيس الجلسة
لوا ، تفضالكلمة للسيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة

 .مشكورين
 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة

 شكرا السيد الرئيس،
 .، شكرا على هذا السؤالالسيدة النائبة احملرتمة

للي وبالفعل أن املخطط األزرق يعين خالل السنوات العشر ا
وعلى رأسها بالنسبة  ، يعينت عرف عدة مشاكل وتعثراتمض

 ت، فاش كنشوفو احملطة ديال السعيدية عرفللسعيدية
ت ، عرفإشكاليات كبرية من ناحية يعين التهيئة والبنية التحتية

ت مشاكل ، عرفمشاكل اللي كتعلق بالفنادق واجلودة دياهلا
موجودين يف ال اللي كتعلق بالتجار وأصحاب املطاعم اللي 

marina، وقس على ذلك . 
ينا هاد ، وهو أنه خذشنو عملنا هاد السنة ياحناإذن 
 إطار املعاجلة دياهلا باش ميكن لنا أننا وحنا يف ،األمور كلها
ولكن يف إطار واحد اجملهود استثماري جديد اللي  ،نتخطاوها
سامهة ديال صندوق املوفيه كذلك  ،سامهة ديال الدولةاملفيه 

إعطاء واحد يعين إذن حنن يف إطار إعادة  .اإليداع والتدبري
وعلى  رأسها  ،االنطالقة للمخطط األزرق بكل عناصره

  .غزوت، ولكن كذلك تاالسعيدية
يال  احملطة د ،إيريس الاغري بالنسبة للمحطة ديال ك

، وغيكون إيريس مهمة جدا وذات موقع أساسي جدا الاك
ولكن التصور اللي كان هو  ،مشروع مهيكل بالنسبة للحسيمة

كان هداك ،  كانش يعين ديال السياحة املستدميةا  تصور م
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ال هو كان مشينا إيغادي يتخسر كان إيريس   الااملنظر ديال ك
 laطار إعادة البلورة ديال إذن اآلن يف إ .يف هداك اجملهود

Cala iris  أهنا تكون يعين حمطة مهمة جدا هلا باش ميكن
 .وتكون عندها النفع بالنسبة للحسيمة

 :السيد رئيس الجلسة
 .لوا للتعقيبالسيدة النائبة، تفض. للسيد الوزير شكرا

 :سليمة فرجي النائبة السيدة
 ،شكرا السيد الرئيس

إن احملطة السياحية بالسعيدية السيد الوزير احملرتم، 
على  م،السيد الوزير احملرت  اطلعتم،فهال  .إهنا اموت ،حتتضر
، اللي هي ديال احملطة السياحية ؟ الشركة األصلية األماحلالة 
 مت بإبرام عقود نسميها عقود إذعان،قا ،ة هتيئة السعيديةكر ش

 ،ملاذا السيد الوزير احملرتم؟ ألهنا قامت بإنشاء دفرت حتمالت
مما أدى باملستثمرين إىل ضخ  ،حتمالت مل حيرتمالدفرت وهذا 

أموال طائلة، هذه األموال، السيد الوزير، اليت بلغت بالنسبة 
مليار  5، بلغت حىت ألرباب املطاعم وكذلك احملالت الرتفيهية

فووجهوا بأداء مبالغ كرائية . حملرتمديال الدرهم السيد الوزير ا
وبالتايل  أصبحت الشركة األصلية أو  ،دائهامهمة عجزوا عن أ

 .الشركات املفوت هلا تقاضيهم أمام احملاكم وتطالبهم باإلفراغ
الوعود السيد الوزير ب ، من مل ي من مل يتحمل:  واحلال أنه
ت الشركة األصلية اليت جنت أرباحا طائلة وذهباحملرتم؟ 

عدت واليت و  ،وفوتت، السيد الوزير احملرتم، إىل شركات أخرى
سواء من  ذين هم أتوا بأمواهلملال ،نيهؤالء املستثمرين املساك
ن ، واآلن مواجهو خوا أمواال طائلةاخلارج أو من املغرب وض

  .بإغالق حمالهتم ،بشلل تام
احلوار مع املستثمرين يف ، ولو مت االتفاق وفتح لذلك

املستثمرين و مع التجار السيد الوزير،  ،حيل فاملشكل مل ،ريناام
املارينا اللي فيها فيها  :ك فيها شقنييداه كاينألن   ،يف املدينة

يف جتار اللي فيها كاين املدينة ، و مطاعم ومتاجر وحمالت

ديوا السيد اللي كيؤ التجار واحد ومها  ،التقليدية الصناعات
، فهل املربع ديال الكراء لمرتدرهم ل 411على الوزير ما يزيد 

  .ا يعقل السيد الوزيرهذ
تح مع السلطة احمللية ومعكم باش تفوكان واحد احلوار 

 ،ديال الكراء( les arriérés)خلفات تعلى امل ونتخال
 11وحنن كنا اقرتحنا  ،ومراجعة السومة الكرائية حنو التخفيض

 .ألهنم يعانون ؟ا، ملاذدرهم السيد الوزير 411أو 
طة تعاين مشاكل كبرية السيد احمل ،دة على ما ذكرفزيا

 .. ، منها املستنقعات، واليت تشكلالوزير
 :الجلسة رئيسالسيد 

لسيد الوزير الكلمة ل. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، شكرا لكم
 .للرد على التعقيب

 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة
ا ، هذرهنا حتتضد السعيدية أللمحطة  غري بالنسبة ،ال
، ولنا حنن نواجه هذه املشاكل ،تعرف مشاكل ،غري صحيح

  .ه املشاكلخطة ملواجهة هذ
عندهم  ؟عندهم بالنسبة ألصحاب املطاعم أشنو

الشركة  يكداه ،اهلذ. عمرهم أدوا الكرا ما ،د ديال الكراءو عق
 .م يؤديوا الكراءتهم وقاضتهم باش ميكن هلدعاللي القدمية هي 
عملنا مع السلطات احمللية ، و قينا معهمتال ،فويناأنا جاوا ش

اللي كان عندهم املتبقي  ؟احلل ا هوشن، واحد احلللوصلنا و 
او لقنيأديوا منو، وغادي  %21ش هأدو ا لي مال ديال الكرا

 .مها عليهماللي اآلن ديال لسومة الكرائية هلم حل بالنسبة ل
،  شاكلامل حنا يف إطار إجياد حلول جلميع هذهإذن 

و  5111تعطاوا يف  ،وااللي تعطا كاينني بعض احملالت
خصنا دوك ال بد اه ،صحاهبم، ما فتحومهش ا5141

هلم أهنم صة باش ميكن اقكذلك يف من  اخذوهم ونعملوهمن
  .متاجرت جدد، سواء مطاعم أو خذوهم أصحاب حمالاي
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مجيلة محطة ديال السعيدية هي حمطة ل، بالنسبة لإذن
لي الق اللي تعملت، كاينة فنادكاينة أمور   .تهلا مؤهالو جدا 

. تشتغل بطريقة جيدةك ينار اامل ،موجودة تشتغل بطريقة جيدة
املشكل ديال ختطينا  ، اآلناولكن هناك مشاكل أنا كنعرتف هب

l’assainissement ،ختطينا ، ديال التطهري السائل
مع  اآلن كنعملو le dragage وقع هلاارينا املشكل ديال امل
  .املشاكل دياهلم نا نفوتونا أنكن لأصحاب املطاعم باش ميهاد 

زال عندنا فيه مشكل ديال املوارد  لي ماالق كاين فند
ديالو،  l’équipement وديال وديال ئةديال التهيالبشرية و 
 وضع برنامج باش ميكنكذلك يف إطار  وحنا  ،عليها كنعملو
 ، باش ميكن لنا نفتحوالسنة التنشيط خاللأنه يكون لنا 

اد املخطط االستثماري وكذلك يف إطار إجي .احملطة خالل سنة
 .وكذلك القرى السياحية اجلديدة ،قيو الفنادبنباش غادي ن

 :الجلسةرئيس السيد 
 ، نشكركم على حسن املسامهة يف هذهشكرا لكم السيد الوزير

وهو قطاع الطاقة واملعادن  ،ألخريننتقل إىل القطاع ا. اجللسة
 ،سؤال خاص بتلوث مياه الشرب. أسئلة ةيف ثالث ،واملاء والبيئة

 ،حتاد الدستوريادة النواب احملرتمني عن فريق االللسيدات والس
 .، تفضلوا السيد النائبيتفضل أحد النواب مشكورافل

 :الخليفي قدادرة النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 زراء،السادة الو 
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

من ندرة املياه  تعيش بعض املدن والقرى معاناة
املياه من سوء  وتعاين أخرى رغم وفرة هاته ،الصاحلة للشرب

  .جودهتا
عن مدى مراقبتكم جلودة  ،لذا نسائلكم السيد الوزير

لتعميم املاء الصاحل هل من برنامج و  ،للشرباملوجهة املياه 

خاصة التجمعات السكنية احمليطة  ،العامل القرويب بللشر 
 .؟ وشكراباملدن الكربى

 :السيد رئيس الجلسة
 .لكم الكلمة السيد الوزير. لسيد النائب احملرتمشكرا ل

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس،

 ،لنائب المحترمشكرا ا
تنظن السؤال  ،بالنسبةبأنه كم أريد أن أخرب  ،أوال
سال وما -جهة الرباط ،جلهةهلاد شري خاصة يديالكم ت
باملاء املدن  يتم تزويد هذه ،املنطقة بالنسبة ملدن هذه. جاورمها

بن حممد  لسد سيديياه املحمطة معاجلة من  الشروب انطالقا
وتعرف جل مياه السدود ظاهرة . عبد اهلل، هاد املدن كلها

 ،وتتمثل يف تكاثر مومسي للطحالب ،بالتخاصب فطبيعية تعر 
الطحالب هو  ، وهو كما تعلمون راهوهذا يؤثر على طعم املياه

 ، ألن التلوث هو إيالشي تلوثإذن ماوهذا  ،شيء طبيعي
 ةمادة ضار ، و واحد املادة خارجية ماشي طبيعية ملاء قاسوا

 إذن تكاثر هاد الطحالب وتغيري .املواطن بالنسبة للصحة د
طعم الهو تغيري جودة أو  ،الطعم ديال املاء هو ماشي تلوث

ل  من املاء كيخت وتعلمون كذلك أن الطعم د ،املاءديال 
  .وهذا شيء طبيعي ،مدينة ملدينة أخرى
املاء  وأ ،املكتب الوطين للماء الشروب ،إذن
اآلن، للحد من آثار هاد الظاهرة بدأ، وهاد الظاهرة والكهرباء 
ة ارتفاع درجة احلرارة واخنفاض التساقطات حال يفتتكثر 
إذن . 5145-5144وهذا هو اللي وقع يف املوسم  ،املطرية

يعين املكتب أجنز رصد جودة املياه  ،الظاهرة للحد من هذه
مث إدخال كمية من أمساك  ،اخلام لتتبع حتول جودة هاد املياه

هاد األمساك هي معروفة باستهالك  ،بوط الصيينالش
البحرية باهلواء  مث حقن ،وبالتايل تتحسن جودة املياه ،الطحالب

وهذا كذلك كاين تكثي  املراقبة  ،كسيجنيلرفع مستوى األ
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ثانيا ، أوال يف املصدر ،لضمان جودة املياه على ثالث حمطات
وكذلك  ،وثالثا يف مدخل شبكة التوزيع ،يف حمطة املعاجلة

  .داخل شبكة توزيع املاء
ي عليه هو أنه ما كاين أ بغيت نأكداللي  ،إذن

واملكتب كذلك . بل كان هناك تغيري ديال طعم املياه ،تلوث
بإضافة واحد املادة د  ،عاجلة هاد املياهمل ا تدابري إضافيةاخذ

ولكن هي  ،املاءيال تتحسن الطعم دالفحم املنشط اللي 
  .غري يف الضرورة  اصلحو تن، إذن مرتفعة ةتكلفال

نظن ، تالكم حول تزويد القرى باملاءأما بالنسبة لسؤ 
ما ميكنشي جناوب عليه ألن الوقت  ،سؤال كاملموضوع هذا 

، سؤال كتايب وال يف فرصة أخرى، ولكن ال بغييت يف ما عنديش
 .وشكرا ،جبميع التفاصيلو جناوبكم 

 :السيد رئيس الجلسة
 .لسيد النائب احملرتم، تفضلواتعقيب ل .د الوزيرشكرا السي
 :الخليفي قدادرة لسيدالنائب ا

على هاد اجلواب، كنا كنتمناو يف  شكرا السيد الوزير
 5145-1-41السؤال طرحناه كسؤال آين يوم  ،احلقيقة أنه

-زمور-سال-يال الرباطالنهار اللي ختلق هاد املشكل باجلهة د
وكنا كنتمناو على أن هاد  ،وخاصة مدينيت سال والرباط ،زعري

ن باش هاد اجلواب يكون يطمئح آنذاك السؤال اللي تطر 
، ألن مع األس  يف املواطنني على هاد الشي اللي حسينا به

اه ديال مدينة سال من شهر شتنرب بدات املي الشهور ابتداء
مما  ،طعم مرمنها واحد الرائحة كريهة وواحد ال والرباط تنشمو

جمموعة من  .لتساؤل عن جودة هاد املياهأدى باملواطنني إىل ا
يوا املياه املعدنية، امليسورين كيشرت ديال هاد املدن السكان 

كيمكنلهاش تشري املياه اللي غري ميسورة وما  جمموعة أخرى و 
 مشاوا للمحيط ديال املدن يف اآلبار ، هاد الناس هادواملعدنية

والسواقي وكيخرجوا بالسيارات دياهلم أفواجا أفواج وكيجيبوا 
كنتمناو يتطرح لوقت كنا  ، ألهنم يف ذاك ااآلباريال املياه د

عن سواء  ،السؤال كسؤال آين باش ميكن يصدر شي بيان
الشركة املزودة أو عن املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب أو 

ن املواطنني بأن ما كاينش ، باش يطمئعن الوزارة الوصية
ايل أن هاد وبالت ،مع األس  هاد الشي ما امش ،خطورة

ذعر أدى  وكاينكاين خوف ،  اسبوا فيها النالشهور كلها تعد
لي ، وميف مدينة سال حيفروا آبار خاصة هبم أهنم حىتبالناس 

تحاليل للماء صدموا بأن تلك التحاليل الحفروها وداروا 
املدن كيجيبوا املياه من اآلبار يال مشاوا للمحيط د ،سلبية
هنا ما غاديش  ،اآلبار اجملاورة هي ملوثة ، وحنا كنعرفواجملاورة
رئيس مجاعة  أنا ،تنفي السيد الوزير، ألن عندي حتاليل تقدر
بار اللي هي ملوثة اآلر مدينة سال وعندي حتاليل ديال اجبو 

 .وجابوا منها الناس املاء وكيشربوه
أو يف السؤال  ،قبل قليل ديك املدن اللي قلتاه ،إذن

على أهنا جيب أن حتظى بالتزويد باملاء الصاحل للشرب  ،ديالنا
عنق ، منها دوار الربامهة، املازة ،ألحياء اهلامشيةهي هاد ا
الت السكنية احمليطة التكت وأواحد اجملموعة من املدن  ،اجلمل

، وبالتايل مبدينيت سال والرباط اللي هي تتستعمل حفر الصرف
هي من  ،كما تعلمون السيد الوزيراملعمورة،  ديال  الفرشة املائية

اللي فيها  نسبة للقوة املائيةأغىن الفرش على الصعيد الوطين بال
 .اآلبار ض، وبالتايل أهنا تتعرض للتلوث منسطح األر وقرهبا ل

 :السيد رئيس الجلسة
 .يف ثواين .لسيد النائب احملرتم، شكراشكرا لكم، شكرا ل

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس، 

على هاد سبق يل جاوبت أنا  أنا غري بغيت نأكد بأن
ثانيا جاوبت عليه كسؤال كتايب  السؤال كسؤال شفوي أوال،

 .يف الصح  ، وأناكانوا عدة مقاالت،  وثالثاثانيا، 
 :السيد رئيس الجلسة
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السؤال . ، شكرالسيد الوزيرانتهى الوقت السيد الوزير، شكرا ل
لقروية ا حول الربنامج الوطين للكهربة ،وهو سؤال آين ،املوايل
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق االحتاد  ،الشمويل
فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد  ،الدستوري
 .النائب

 :المصطفى الجاري النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

قروية للكهربة ال ج الوطينأضحى الربنام ،السيد الوزير
حيث  ،الشمويل اجلديد يشكل عائقا يف وجه املستفيدين

داء الكلي والفوري م اجلماعات القروية املسامهة باألأصبح يلز 
  .عكس ما كان عليه يف الربامج السابقة ،وبدون تقسيط

عن اإلجراءات اليت تنوي  ،لذا نسائلكم السيد الوزير
 .؟احلكومة القيام هبا كحل هلذه اإلشكالية

 :د رئيس الجلسةالسي
 .الكلمة لكم السيد الوزير .شكرا للسيد النائب احملرتم

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب المحترم،
غري نعطي بعض األرقام باش نذكركم هباد  ،أوال
وه كربنامج ناجح رب نه الربنامج اآلن هذا تيمكن نعتأل ،الربنامج

، ألنه اآلن ومنوذجي على الصعيد الوطين وعلى الصعيد الدويل
 %11يال الكهربة قروية تناهز لواحد املستوى د اتقريبوصلنا 
غتكون يعين توصلت هلا  5145ن الدواوير اللي يف هناية م

  .الكهرباء
، واآلن انطلق 4116الربنامج من الناحية العامة من 

وعندنا مربجمة ما بني  ،مليار درهم 54ريبا الستثمار تقوصل ا
الدرهم اللي غادي يال املليار د د 1فوق  5142و  5144

 %411ل  ، يعين نقربو11شاء اهلل باش نفوتو  إن ناامكن
  .بعدا معطيات خصنا نعرفوها ، هاديالكهربة القرويةديال 

كم تعرفوا بأن بدينا صيخ، تاآلن ،بالنسبة لسؤالكم
آالف  41كون املعدل ديال املسكن حىت ل لي تيم بكهربة
أل   51ا اآلن حىت ل ب، دأل  درهم 41مث انتقلنا ل  ،درهم

تيكون امويل يعين بتشارك ما  ،يف هاد اإلطارو  .درهم للمسكن
 5111مع سق  ديال  %51ب  اجلماعات احمللية بني
 5211مع سق  ديال  %52ب مث املستفيدين  ،درهم
ن اآلن ملي إذ .الوطين للكهرباءوما تبقى للمكتب  ،درهم

رهم للمسكن يعين املكتب الوطين أل  د 51لدوار تيكون ا
 1211أل  درهم لكل مسكن و  55تكل  عليه تقريبا ت

  .املستفيد درهم على اجلماعة وعلى
كاين بعض احلاالت اللي املكتب الوطين تيمكن له و 
ديال  ، تيمكن له يدرس باش القسطكان طلبإيال  يدرس 
، ما ثانيا. كاين حاالت اللي قبل، و ماعة يكون بالتقسيطاجل

الصندوق :  خصكمش تنساوا بأنه راه كاين واحد املكتب
ديك بانكة، صندوق جتهيز اه ،اجلماعاتديال جتهيز 
عند وا للتمويل تيخصكم امشيوا حتتاج ، وملياجلماعات بانكة
ألن املكتب الوطين ماشي بانكة، املكتب  ،هاد الصندوق

خدمة ديال يعين تصنيع والتزويد بالكهرباء، طين هو تيعمل الو 
يف بعض احلاالت  ،ولكن مع هاد الشي ،يتخلص وتيخصو

تيمكن لو يوصل حىت ، تيقبل التقسيط على مخس سنوات
 .خلمس سنوات

 :السيد رئيس الجلسة
التعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا  .شكرا للسيد الوزير

 .السيد النائب
 :المصطفى الجاري السيدالنائب 

 ،شكرا السيد الرئيس
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هو . م السيد الوزير على هاد التوضيحاتكنشكروك
حنا ما كنكروش اجملهودات الكبرية اللي قامت هبا الدولة فعال، 
والنسبة  ،شخص يعين اإلدارة ديال املكتب الوطين للكهرباء يف

دي لو أو حنا تنقو . السيد الوزير راها نسبة مهمة اعطيتو االلي 
بغينا الدولة يعين تزيد تنخرط  ،النسبة اللي هي قليلة بقات هاد

هاذ اإلطار هذا وتزيد تكمل يعين اجملهودات الكبرية اللي  ف
نفاجأ يعين أن يطلب  ،ولكن نفاجأ السيد الوزير .قامت هبا

جلماعات القروية يطلب منها باش ا ،من اجلماعات القروية
طلب منها أن تتوفر على بل ي ،دي ذاك القسط كامل وفوريتؤ 
ني تثبت بوجود هذا ضهادات اعتماد من عند السادة القابش
  .املبلغ

 ،ما خيفاش عليكم أن اجلماعات احمللية ،السيد الوزير
قليم ديال اإلبوغنعطي هنا مثال  ،وخاصة اجلماعات القروية

فهو  ،نمثل الدائرة ديالوسيدي سليمان اللي أنا كنمثلو وك
 ،د اجلماعات اللي هي قروية 1 ،مجاعة 44ى إقليم كيتوفر عل

أن اجلماعات احمللية  اوكتعرفو  .مبعىن أنه إقليم قروي بامتياز
األكيد أن ما ميكنش مثال  ،عندها ضع  ديال اإلمكانيات

تخلي فائض عات حبال مجاعة أزغار مثال اللي كنطلبو جبما
، أل  درهم امول مثال مثل هاذ املشاريع 411حقيقي ديال 

، حبال حبال دار بلعامري ،لجماعات األخرىإلضافة لبا
يعين واحد  ،والد بن محادياحبال  ،صفافعةالحبال  ،عيزبوم

  .ماعات اللي هي فقرية وفقرية جداجمموعة من اجل
، دستور اللي هو جديد حنا اآلن يف، السيد الوزير

كان   ،حكومة اللي كتأكد على البعد االجتماعي حنا يف
دة هاذ اإلطار ديال مساع األحرى أهنا امشي فكان ب،  باألوىل

من هاذ القطاع اللي هو  افدو هاذ الساكنة باش ميكن هلم يست
 إيال كان املواطن تيطالب حبق الولوج. حيوي وحيوي جدا

يطالب بالولوج يعين للمرافق هنا كفاملواطن اآلن راه  ،للمعلومة
  .، وخاصة الكهرباءاحليوية

بأن رئيس اجلماعة هو املسؤول  اكتعرفو   ،السيد الوزير
عن تنمية اجلماعة لتسهيل ولوج املواطنني لواحد اجملموعة من 

اإلكراهات هاذي،  فعندما يواجه الرئيس يعين ب ،اخلدمات
بارة أنه أو بالع ش باألمور ديالو،كيصبح أن الرئيس أنه ما قام
  .يك الوالية ديالوما دار والو يعين خالل د

وعندي وقفة  ،أنا عندي رسالة ،رالسيد الوزيأ واآلن 
عندي رسالة على  ،اجلماعة القروية ديايل احتجاجية غدا يف

هم ستفدوش و األن الناس ما  ،هاذ املشكل ديال الكهرباء
 .ا بالعدالة االجتماعيةيناديو هم يعين كو  ،حمرومني

 :السيد رئيس الجلسة
على  السيد الوزير للرد. شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا لكم

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

اذ السؤال ديالك ال، ال، أنا تنشكرك اللي تتدعم، هب
وديال وزارة الطاقة واملعادن واملاء ديال القطاع تتدعم العمل 

  . األمهية احليوية ديال الكهرباءوتتبني ،والبيئة
ديال التنمية البشرية هي الركائز األساسية  هتنعرفو بأن

ثة د الوسائل ثال، إيال عندك هاذ الكهرباء واملاء والطريق القروية
وبالتايل التنمية  ،التنمية البشرية تنطلق يفالدوار وال اجلهة ك

إذن  .كفشز ولكن يد وحدة ما تت ،االقتصادية واالجتماعية
، دياليعين الغالف  ،املكتب الوطين للكهرباء راه داير الالزم

ذاك الشي اللي ، ألنه هذا دعم ،هذا ماشي استثمار ألن
كل سنة ،  ألنه ما كاين أي مردودية مالية ،راه دعم هتنديرو 
اللي مليون  111حىت ملليار و  511 بني مليار وما عندنا 

، وهذا دعم ديال الدولة عرب القروية تنخصصوه للكهربة
 اجلهة ويفيف و  تيخص كذلك اجلماعة احمللية  ولكن .املكتب

 .اكنةوالس ،اإلقليم يكون كذلك الدعم
 :السيد رئيس الجلسة
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وهو  ،منر إىل السؤال املوايل. شكرا للسيد الوزير، شكرا لكم
للسيدات والسادة  ،سؤال آين عن السدود الصغرية واملتوسطة

النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .النائب مشكورين السيدتفضلوا 

 :إبراهيم حسناوي النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

لصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم وا
 .المرسلين

 السيدان الوزيران،
 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 

على إثر الفيضانات الكارثية اليت عرفتها  السيد الوزير،
 ،العشرية األوىل من هذا القرن بالدنا يف عدة جهات خالل
قامت وزارتكم بالعديد من  ،وتبعا للتوجيهات امللكية السامية
وسطة، ملا هلا من دور هام الدراسات إلجناز سدود صغرية ومت

ومحاية  ،حلفاظ على مياه األمطار وحسن تدبريهاوأساسي يف ا
إال أننا ومع التساقطات األخرية اليت عرفتها  .السكان خصوصا

خالل الشهر  عرفت بعض املناطق ،دنا يف الشهر األخريبال
والعديد من  ،املنصرم معاناة ساكنة الدير األطلسي بإمجاله

اليت  ،جراء الفيضانات ،إقليم أزياللبحتديدا  ،املناطق اجلبلية
  .تسببت يف خسائر فادحة
عن  ،نسائلكم السيد الوزير ،وهلذه األسباب

عن  ،وثانيا ؟جناز هذه السدوداإلجراءات املتخذة يف تنفيذ إ
هل مت تقييم :  ثالثاو  ؟السبب يف تأخري وتعثر بناء العديد منها

 .وشكرا ؟وما هي النتائج ،رية هذه اإلجنازات من األوراشوت
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد على السؤال .شكرا
 :والبيئة السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء

هاد الظاهرة ديال  ،والأ. السيد النائبشكرا 
تعرفوا هاد ، كالتغريات املناخية اتتأثري من  االفيضانات هي راه

عاد جيت من واحد املؤامر  راين ،ألنه ،الظاهرة اآلن هي عاملية
تكلمنا  ،ديال األمم املتحدة حول التغريات املناخيةيف الدوحة 

، ألن عندنا مجيع الدول يف العاملعلى هاد الظاهرة اللي تتهم 
رية باش حناربو يعين اآلن واحد الصراع وتيخصنا نسرعو الوت

 . املناخيةالتأثري السليب ديال التغريات هاد 
زالت  السدود الصغرى ال ، حنا سياسة بناءوبالتايل

  .رية دياهلا، وغادي حناولو نسرعو الوتمتواصلة
د ما يزيد على املغرب امكن من تشيي ،الشأن يف هذا

وهذا  ،تلية حبرية 412و  ،سد صغري 442 ،سد متوسط 51
ذلك السقي أو وك ،منها حماربة الفيضانات ،ألهداف متعددة
  .آخرهإىل و إرواء املاشية 

عندنا يف إطار  ،سرتاتيجية الوطنية للبناءأما بالنسبة لإل
، تعمل احلكومة هاد اإلسرتاتيجية ويف إطار الربنامج احلكومي

اإلسرتاتيجية بربجمة إجناز ما بني  ى تنزيل خالصات هذهعل
ولكن  .كل سنةمتوسط   وأسد صغري  51حىت ل  41

ه يف املستقبل نرفعو وترية هاد العمل هو أنو الطموح ديالنا 
  .سد سنويا 61إىل  ونوصلو

 هي اللي شرتيوا تنظن ،أزيالل-خبصوص جهة تادلة
د  2امت و  ،سد صغري ومتوسط 45فتمت دراسة  ،ليها

باإلضافة إىل منشآت  ،يف هاد املنطقة السدود صغرى بنيت
ويف الربنامج . مدينة بين مالل من الفيضاناتمائية حلماية 

 ،صغرىثالثة ديال السدود  احلكومي عندنا كذلك مربجمة
 5144الفرتة ما بني  مليون درهم يف 21مايل يناهز  بغالف
 .5146و 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب لكم السيد النائب احملرتمال .الوزيرلسيد شكرا ل

 :إبراهيم حسناوي النائب السيد
حنن بطبيعة احلال نثمن و  ،شكرا السيد الوزير

ل طو  إال أننا على إثر. اجملهودات اليت تقوم هبا وزارتكم
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انتظارات املواطنني يف تنفيذ قرارات وتوصيات اجمللس اإلداري 
والذي صادق  ،5141نة س حلوض أم الربيع تقريبا املنعقد

سدود ديال ال 6جيل بإنشاء على األقل ا على التعمبوجبه
بإقليم أزيالل من الفياضات واألمطار  ماية بعض املراكزحل

الغزيرة اليت خلفت آثارا سلبية بطبيعة احلال وسيئة يف نفوس 
الثاين ، و ه واحدإىل حد اآلن يالنه إال أ. ساكنة هاد املناطق
. كنتكلممن هاد السدود املتوسطة والصغرية   ،يف طور اإلجناز
، أذكركم مبنطقة واد حلصر اال ،وعلى سبيل املثال ،أما األخرى

 ،شهر املنصرمالاللي مؤخرا يف ، عياطمجاعة بين بين منصور يف 
 ،د من السيولا واحد العدت فيهاللي وقعشهر نونرب يعين يف 

اليابس ، تسببت يف جرف فيها ويف املراكز اجملاورة كذلك
  .هاد املنطقةواألخضر ف 

جتدر  هأن ،كم السيد الوزير كذلكل واللي بغيت نقول
تعلق بوقاية السكان من الفياضات املالورش  إىل أن هذااإلشارة 

إال بصفة  ،خاصة يف الربنامج احلكومي ،مل يتم التطرق إليه
، حبيث يا اهلل تكلمنا بأن ضرورة متابعة األوراش، حمتشمة

هاد السدود املنجزة يا  5141وال  5111تقريبا ولكن منذ 
سد اللي  11 أواّل  61ل ، بعلى رؤوس األصابع اهلل تعد

 ،وهلذا. اللي تنزلت %42وال  %41مربجمة يا اهلل واحد 
هاد اإلجنازات يف ظل هذه  تراجع، عن نسائلكم السيد الوزير
 .احلكومة؟ وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
الكملة لكم السيد  .كم السيد النائب احملرتم، شكرا لشكرا
 .للرد على التعقيبالوزير 

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس،

تقول ماشي هاد األرقام اللي ك على الصعيد الوطين
سد  51 و 41ما بني  ، على الصعيد الوطين تنجزوصحيحة

نة، امليزانية اللي تعطات للقطاع تتفوق يف الس صغري ومتوسط

 5145كانت نفس امليزانية يف يعين   ،مليون درهم 411
 .مليون درهم 411يف قانون املالية   5144وتعطات يف 

، كذلك لمخطط الوطين، املخططات اجلهوية تنتمي لويعين
كتكون  ،ضكون يف إطار اجملالس اإلدارية ديال وكالة األحوات

مع  ،إذن باالتفاقية مع مجيع الفاعلني ،طار تشاركييف واحد اإل
قطاع ، وكذلك الفاعلني اللي عندهم وصل مع املصاحل التقنية

 .إخلو  ،الغرف الفالحية والصناعية واملنتخبني ، إذااملاء
يف نفس الوقت أنا درت عرض أمام جلنة  ،ولكن

 يعين شنو هي الرؤيةضحت وو  ،البنيات األساسية والطاقة واملاء
بعيدة املدى وشنو هو التحدي ديال املاء اللي عندنا يف 

دي تيطلب منا ابتكار أساليب جديدة وهاد التح .املغرب
االستثمارات الالزمة اللي و  ،يعين االستثمارات الالزمة ،لتمويلل

 511تناهز  ،سنة 41 سنة يف قطاع املاء، وال 51ال يف هاد 
الدولة غادي تعطي درهم مليار  511 وهاد ،مليار درهم
 .جديدة للتمويل وسائل نا نلقاو يخص، وتالقسط دياهلا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيد الوزير، شكرا لكم، نشكركم على حسن املسامهة

شكرا  .دول األعمالقد استوفينا األسئلة املدرجة جب نكونهبذا 
لسيد الوزير املكل  بالعالقات ا ل، شكر على حسن تعاونكم
  .رفعت الجلسة .ملواكبتنا طيلة اجللسة

 
 
 
 
 

 


