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 الرابعة والسبعين محضر الجلسة
 

 (.2172دجنرب  47)  7141صفر  71اإلثنني  :  التاريخ
السيد حممد عبو النائب الثالث لرئيس جملس  :  الرئاسة
 .النواب

ثالث ساعات ومخسون دقيقة، ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .الثانية زواال والدقيقة الثانية واألربعني

األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات  مناقشة :جدول األعمال
 :احلكومية التالية

 الداخلية -
 التجهيز والنقل -
 التشغيل والتكوين املهين -
 الصحة -
 التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية -
 الشؤون اخلارجية والتعاون -
 الرتبية الوطنية -
 االقتصاد واملالية -
 السياحة -

 :محمد عبو، رئيس الجلسةالسيد 
والصالة والسالم على أشرف ن الرحيم بسم اهلل الرحم

 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 .افتتحت الجلسة 

 السيد الوزير المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات  711طبقا للفصل 
خنصص هذه اجللسة لألسئلة  ،النظام الداخلي جمللسنا املوقر
ويتضمن جدول األعمال اليوم  ،الشفهية ملراقبة العمل احلكومي

 .سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة 41

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

 
 :جميلة المصلي أمينة الجلسةالنائبة السيدة 

 الرئيس،شكرا السيد 
توصلت رئاسة جملس النواب بالنص التشريعي اآليت ويتعلق  

يقضي بتغيري وتتميم  72.741مشروع قانون رقم : األمر ب
. املتعلق بنظام التبغ اخلام واملصنع 10.12القانون رقم 

دجنرب  71توصلت الرئاسة هبذا القانون بتاريخ  ،لإلشارة
 .2172دجنرب  21ومتت املصادقة عليه يوم اجلمعة  2172

: ، فقد توصل اجمللس بخبصوص قرارات اجمللس الدستوري
طلب الذي تقدم به السيد يقضي برفض ال 72/171قرار رقم 
ه العاليف الرامي إىل انتخاب السيدين حلسن حداد عبد اإلل

ومصطفى حنني عضويني مبجلس النواب على إثر االقرتاع 
لية بالدائرة االنتخابية احمل 2177نونرب  25الذي أجري يف 

سليمان  :وأعلن على إثره انتخاب السادة ،إقليم خريبكة
العمراين وخليفة الصريي واحلبيب املالكي وحممد الزكراين 

 .وحلسن حداد ومصطفى حنني أعضاء مبجلس النواب
كما توصلت الرئاسة كذلك مبراسلة من السيد الرئيس   

ة اليوم نتائج االنتخابات التشريعية اجلزئيعن احلكومة خيرب فيها 
يت أسفرت عن انتخاب السيد أمحد وال 2172 دجنرب 21

دراق من حزب العدالة والتنمية برسم الدائرة االنتخابية احمللية أ
وانتخاب السيد عبد الغين جناح من حزب  ،انزكان ألية ملول

 .التجمع الوطين لألحرار برسم الدائرة االنتخابية احمللية شيشاوة
 772سؤاال شفويا و 774 بكما توصلت الرئاسة   

جوابا عن أسئلة كتابية ومت سحب سؤال  54سؤاال كتابيا و
 .شكرا السيد الرئيسـ، شفوي واحد

 :السيد رئيس الجلسة
 ،شكرا السيدة أمينة المجلس المحترمة
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   ،السيدات والسادة اتحضر 
وزير املكلف البرسالة من السيد توصلت الرئاسة 

املدين خيرب فيها بطلب السيد بالعالقات مع الربملان واجملتمع 
األسئلة املوجهة إىل قطاعه إىل  الوزير التجهيز والنقل بتأخري

وعليه  ،طارئةحكومية اللتزامات وذلك نظرا  ،ه اجللسةذر هآخ
األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول أعمالنا  بسطنشرع اآلن يف 

  .ةومنر مباشرة إىل قطاع الداخلي
األراضي ذات صبغة امللكية اخلاصة السؤال األول عن استخراج 

للسيد النائب احملرتم عن اجملموعة النيابية للتحالف الوسط 
 .تفضلوا السيد النائب .يتفضل مشكورالف ،االجتماعي

  :النائب السيد محمد الميري
  ،شكرا السيد الرئيس المحترم

 ،السيد الوزير المحترم
 ،إخواني أخواتي النواب المحترمون

السؤال أن نطرح  ذانريد من خالل ه، الوزيرالسيد 
 أراضي اجلموعب  املشكلة ديال التحديدات اإلدارية اليت تتعلق

التحديدات السيد الوزير اليت  اده  ،نوخاصة إقليم بوملا
التنمية وأصبحت حتول دون حتسني أصبحت عائقا أمام 

التحديدات ه ذوذلك ألن ه ،مستوى الدخل الفردي للمواطن
يعين  ،قامت بإدخال أراضي هي يف ملكية خاصة للساكنة

د على ذلك ز  ،متتلكها بوثائق عدلية منذ عشرات السنني
الصعوبات اليت جيدها املواطن يف احلصول على شواهد 

 .ستغاللاال
عن  ،نسائلكم السيد الوزير ،أمام هذه الوضعية 

وذلك ه املعضلة ذجراءات اليت كمكن ااخاذها حلل هاإل
 .ه التحديدات اإلدارية وشكراذاألراضي من ه ذهباستخراج ه

  :السيد رئيس الجلسة
 .واتفضل، لكم الكلمة السيد الوزير، شكرا السيد النائب

 :السيد امحند العنصر، وزير الداخلية

 الرئيس،السيد شكرا 
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

 ،السيد النائب المحترم
كر بعض املعطيات ذ باش ن ابعد ،أريد قبل كل شيء
 75وهي كما تعلمون ما يفوق  ،فيما بتعلق بأراضي اجلموع

متثل  ،ملانو ويف ب .مليون صاحلة للفالحة 2منها  ،مليون هكتار
لي هي إما الألف هكتار  711مليون و تقريباالتقديرات 

 كذلك. أو من املفروض أن تكون أراضي مجوع أراضي مجوع
التحديد اإلداري والتحفيظ ديال كر بالطريقة ديال ذ نبغيت 

طلب التحديد يتم بطلب من النائب  ،أوال .ه األراضيذه
كذلك   كمث أنه هنا .الذي يكون دائما حاضرا ،ديال األراضي

وهناك واحد البحث كيفتح حمليا مث ،رأي السلطات احمللية 
يتمكن  حىتيعطي ستة أشهر ديال اإلشهار تيخرج مرسوم ت
 ، فعالوبعد ذلك .وضع التعرضات دياهلممن ي احلقوق و ذ

رضات لتعلدائما األجال  اذأشهر أخرى بعد  انصرام ه 4تفتح 
 .ى احملافظة العقاريةدالذي كمكن أن توضع ل

د الشي غري باش أنقول بأن العدد اه ،على أي حال 
ا وهذا م ،ذوي احلقوقلالت و ديال اإلجراءات تتعطي سه

ديال اإلقليم  ساعةالشرغم أن  .بوملان عمل كذلك يف إقليم
كيجعل أن واحد العدد ديال ذوي احلقوق   ورمبا البعد ديالو

كمكن متبعوش املسطرة وموضعوشاي التعرضات دياهلم يف 
و أن هناك  عندنا يف إقليم بوملان وهاليوم الوضعية يل .وقتها
راها خرجات  يعين ا،مصادق عليهطلب ديال التحفيظ  72
طلب  70. ديال اهلكتارات 711.111ة الرمسية ل اجلريد يف

حتفيظ اللي مازال غري مصادق عليها اللي مازال قابلة هلاد 
بعد  ،فتقرر ،وكيفما كان احلال .اإلجراءات ديال التعرض

 ،بعض ذوي احلقوق واملمثلني والسلطات احملليةمع االتصال 
أن واحد اللجنة غادي اخرج يف بداية هاد السنة لعني املكان 

األراضي اللي  هاذ باش كمكن تشوف ديك الالئحة ديال 
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عليها النواب  اكتقول أراضي ديال اخلصوص اللي صادقو 
 .راضي اجلموع وشكراأوغادي نلقاو احلل الستخراجها من 

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .سيد النائب؟ تفضلواهناك تعقيب ال ،شكرا السيد الوزير

 :محمد الميريالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

كنشكروك على اإلجابة ديالكم  السيد الوزير احملرتم،
أن جل هذه  ،ولكن ليكن يف علمكم السيد الوزير ،القيمة

ي كانت يعين خالل التحديدات اإلدارية اللي عرفها بوملان والل
التسعينات هي حتديدات غري بداية ديال  الثمانينات ويف

مصادق عليها، وليكن يف علمكم كذلك أن هذه التحديدات 
مل تشمل مناطق الرعي واملناطق البور ومناطق  ،السيد الوزير

اجلماعات الساللية اللي كانت كتخضع لتحديدات إدارية 
ديال قبائل والد احلاج اللي حتدث  751مثال حتديد  ،سابقة

ذلك إىل  تتعد ، بل45 عليه يفوتصادق  7144سنة  يف
مساكن ومتاجر وضيعات الناس يعين اللي كيورتوها أبا عن جد 

 . منذ مئات السنني السيد الوزير
من سيادتكم إلغاء هذه  يعين نطلب ،وعليه

يعين وفق مساطر إدارية وقانونية أو  ،التحديدات اإلدارية
السيد الوزير مكتب دراسات الستخراج هاد يعين تكليف 

للمقرتح  اضي ذات صبغة امللكية اخلاصة وفقلعقارات واألر ا
يعين اعتبار العقارات احلضرية والقروية هي ملكية  :التايل

مثال  خاصة، اعتبار احلقول والضيعات اللي كتسقى من األهنار
ملكية خاصة، باإلضافة واد شق األرض أو األودية  هنر ملوية

ضي ديال اجلماعات إىل أننا نلتمس من سيادتكم حتفيظ األرا
الساللية لتفادي واحد العدد ديال النزاعات اللي كتنشب بني 

 ،وكذلك من أجل أفق تنموي حقيقي ،القبائل من حني آلخر
قليم الناس إالسيد الوزير أن هذا اإلقليم هو ألنكم تعلمون 

وبالتايل   ،ديالو مرتبطة باألرض مافيه ال صناعة وال جتارة
 .شكلة كبرية وشكرا لكم السيد الوزيركنكونوا حلينا واحد امل

 :الجلسة رئيسالسيد 
تفضلوا السيد  ،تعقيبالالرد على  ،شكرا لكم السيد النائب

 .الوزير
 :السيد امحند العنصر، وزير الداخلية

 شكرا السيد الرئيس،
بغيت غري نذكر السيد النائب احملرتم أن فعال التحديد 

باش ما يوقعش الرتامي لية هو للحماية ديال اجلماعات السال
من حسن احلظ أو  ،قضية إقليم بوملان يف. راضي دياهلاعلى األ

نين كنعرف كذلك الوضعية ديال هاد اإلقليم، أهو  ،سوء احلظ
اإلجراءات كلها ااخذت ولكن رغم هذا اللجنة اللي غادي 

 .اخرج غتحاول تلقى الصيغ لعدم الضرر بذوي احلقوق وشكرا
 :الجلسة رئيسالسيد 

 السيد الرئيس هناك نقطة نظام؟. شكرا السيد الوزير
عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصلة النائب السيد 

 (:نقطة نظام) والمعاصرة 
يتعرض نائب أن  ،ال كمكن أن متر قضية مرور الكرام

أنا أعترب بأن . اكعليها هك انسكنتو و جنيو حنا للربملان  ،للعنف
ألن  ،ؤولية حكومية بامتيازما تعرض له النائب عبد الصمد مس

اليت أصبحت متارس يف الشارع على مجيع  فثقافة العن
  ،املستويات واليت املواطنون يتعرضون هلا واملواطن يتدخل

السيد الرئيس بأن قبول هاد التصرف الذي مس نائبا  اكنعتربو 
لذلك حنمل احلكومة من رئيسها إىل  ،من نوابنا مسنا مجيعا

واملسؤولية دياهلا   ة املسؤولية السياسةاحلكوم أصغر عضو يف
 . عن هذا التصرف وشكراكاملة 
 :الجلسة رئيسالسيد 

  .شكرا السيد الرئيس، نقطة نظام تفضلوا السيد الرئيس
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) عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية  النائب السيد
  (:نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

  والسادة النواب،السيدات 
لتدخل ديال السيد الرئيس ما كنت ألتكلم لوال ا

بني الفينة واألخرى كنا احنا يف اجتماع كرؤساء الفرق  .احملرتم
للمرة الثالثة  ،يف نفس املوضوع ،مع السيد رئيس جملس النواب

بني  .كان لقاءين يوم اجلمعة واليوم كاين لقاء  ،اللقاء الثالثو 
سناوا باش تقراوا علينا واحد البالغ اللي الفينة واألخرى كنت

ما وقع  :ما دام تكلم السيد الرئيس أريد أن أوضح نه،خرجنا 
ولذلك ال  ،للسيد النائب عبد الصمد اإلدريسي وقع لنا مجيعا

هذا أمر ديال اجمللس   ،نعترب هذا األمر أمر ديال العدالة والتنمية
 7فصل البأنه هاد العالقة ما بني املؤسسات  نعتقد .ككل

ما وقع كيخصوا يكون عنده  .فيها التوازن والتعاون ،واضح فيها
احنا عندنا يف  ،راه يف الدول األخرى ،بعات وكيخصت

يف دول  ،ربط املسؤولية باحملاسبة ،الدستور ديالنا كاين احملاسبة
ندرس احنا ال زلنا  .أخرى راه تتقدم فيها عدة إجراءات

اإلجراء اللي غانتاخذوه كربملان وكنتاظروا من احلكومة تاخذ 
إىل  .ولذلك ما غانزيدش فوق هاد الشي ،اإلجراء املناسب

حنتفظ حبقنا مجيعا كربملان  ،حني أن يكون ذلك اإلجراء
واللي باملناسبة احنا   ،وكمؤسسة للرد على هذا االعتداء الشنيع

هاد  ،ه حىت املواطننيراه ماشي غري حيث نائب را كنقولوا
 . شكرا ،خصوش يكون التجاوز ما

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس

نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي  النائب السيد
  (:نقطة نظام) للوحدة والتعادلية 

و مل يتدخل كذلك نفس األمر ما كنت أتدخل ل
مباشرة بعد اجتماع  .وكذلك السيد وهيب انوو زميلي عبد اهلل بو 

قصري مع السيد الرئيس، خبصوص هذا املوضوع وبطبيعة احلال 
 ،وقد اتفق اجلميع على عدم مترير هاد املوضوع هبذه السهولة

ألن حنن يف الفريق االستقاليل نرى بأن االعتداء مل يتم على 
ف نائب معني ينتمي إىل فريق معني بقدر ما االعتداء استهد

من أجل محاية هذه  ،فلذلك ال بد ،مؤسسة دستورية حمرتمة
فلذلك االعتداء على نائب هو  ،املؤسسة وحنن من كمثل األمة

نرفض كذلك  ،كذلك  قويف نفس الصيا .اعتداء على األمة
سواء كان نائبا أو مواطنا  ،استعمال العنف مع أي مواطن

فال بد من مراجعة هذه السياسة وال بد من إعمال  ،عاديا
حلكومة أن تقوم بدورها يف الكشف عن اجب يف انتظار الوا

 . تفاصيل هذا االعتداء الحقا و شكرا
 :الجلسة رئيسالسيد 

السيد الرئيس  ،عفوا ،شكرا السيد الرئيس، إذن كل الرسائل
  .تفضل

) أحمد الزايدي، رئيس الفريق االشتراكي  النائب السيد
  (:نقطة نظام

 السيد الرئيس،
سبق لنا كما قالوا الزمالء أننا اجتمعنا يف إطار ندوة  

 ،ماشي باتفاق ،وكان االتفاق ،الرؤساء حول هذا املوضوع
بأننا نرفض العنف ونرفض  ،تلقائيا وبكيفية ال تقبل اجلدل

 ،قوقهم ولو أمام الربملانتعنيف املواطنني عندما يطالبون حب
بالقدر الذي كذلك ندين ما تعرض له زميل لنا نائب برملاين 

 ،وبالتايل .هذا العمل غري مقبول إطالقا ،من أي فريق كان
احنا اقتنعنا جبواب السيد وزير الداخلية مبهلة ملعاجلة هذا 

 . املوضوع وشكرا
 :الجلسة رئيسالسيد 
 .السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس شكرا
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نقطة ) محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي  النائب السيد
  (:نظام

 شكرا السيد الرئيس، 
مباشرة بعد ما مسعنا باحلادث اجتمعنا مع السيد 

وباإلمجاع مت التصدي  ،رئيس جملس النواب احنا كرؤساء الفرق
 ،هلاد احلدث اللي ما تيشرفشاي املؤسسة التشريعية ديالنا

فالبحث ال زال جاريا وكذلك االستماع إىل السيد اإلدريسي 
اي يدوز هاد العملية اتفقنا على أنه ما كمكنش .ال زال ساريا

وا االنتباه ديال املؤسسات الحرتام القوانني واحرتام ري بدون ما نث
 ،ديال املؤسسات كانت برملانية أو قضائية أو أمنية الشرعية

لكي يقوم اجلميع باملسؤولية جيب أن نرد االعتبار للجميع 
. ديالو ونفتحوا اجملال جلميع املؤسسات بالتوازن وفصل السلط

نسمحوا أن املؤسسة ديالنا  ما كمكنش حنا كربملانيني ،حقيقة
األوراق بني  او نفس الوقت أننا خنلط وما نسمحوش يف ،تتهان

إطار  جيب على املؤسسات تقوم بالعمل دياهلا يف ،املؤسسات
مت التأكد منو   الإما تعرض له السيد النائب  .املسؤولية

من مجيع املؤسسات  اكنشجبوه وما كمكنش نقبلوه وكنطلبو 
 تتحمل املسؤولية دياهلا وترد االعتبار للنواب الربملانني اللي يف

لإلهانة من طرف مؤسسات متعددة،  ابعض األحيان كيتعرضو 
نرجعوا االعتبار  وهدي مناسبة نوقفوا على هاد احلدث باش

 .شكرا السيد الرئيس ،للمؤسسة ديالنا
 :السيد الرئيس
 .تفضلوا ألرئيسلكم الكلمة السيد  الرئيس،شكرا السيد 

) شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري النائب السيد 
 (:نقطة نظام

 السيد الرئيس، شكرا
خديت الكلمة إال ما غاديش نتدخل فهاد  الإأنا 

حىت أبقى ويف ملا مت عليه  ،املوضوع عالش؟ ألن مت االتفاق
االتفاق مع السيد الرئيس ويف مكتب السيد الرئيس قبل هنينة 

قصرية، ألن السيد الرئيس أبلغنا بأنه يف اتصال دائم مع السيد 
 11وزير الداخلية، السيد وزير الداخلية طلب مهلة ديال 

آنذاك عاد كمكن لنا  ،ساعة إلجياد احلل أو الرد املناسب
 .راروا القاخذن

هنا أنا ال أتدخل وسأترك تدخلي بعد استنفاذ  ،فإذن 
هاد العالقات التواصلية اللي كاينة حىت تكون عندنا صورة 

آنذاك غناخدو القرار املناسب  ،واضحة على هذا املوضوع
 .شكرا السيد الرئيس ،االحتاد الدستوري ديالنا كفريق يف
 :السيد الرئيس
 .س تفضلواالسيد الرئي الرئيس،شكرا السيد 

رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي النائب السيد 
 (:نقطة نظام) 

 شكرا السيد الرئيس،
النظام الدستوري املغريب يقوم على مبدأ فصل السلط 

هاد املبدأ كيفرتض أنه نوفروا ونضمنوا  ،والتعاون بينها وتوازهنا
كل الشروط لضمان احلرمة ديال املؤسسة التشريعية وديال 

نبغي جندد ونأكد على أنه بقدر ما  ،وهباد املناسبة. الربملان
تنتفهموا الدور املعقد للقوات العمومية يف تدبري االحتجاج 

يف ماشي فقط  ،ضا تاما اللجوء إىل العنففنرفض ر  ،والتظاهر
حق نائب ينتمي إىل نواب األمة بل يف حق مجيع املواطنات 

كندعيو   ،وبالتايل .واملواطنني يكون عنف مبالغ فيه أو غري مربر
ىل استحضار اللحظة السياسية وااخاذ كل التدابري إاجلميع 

واإلجراءات من أجل قيام بكل األمور اللي من شأهنا طبعا 
ملواطنني وأيضا ضمان املواطنات وا حتمي كل احلريات ديال

 . احلرمة ديال املؤسسة التشريعية
 :الجلسة رئيسالسيد 

 .لكم الكلمة السيد الرئيس الرئيس،شكرا السيد 
رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع النائب السيد 

 (:نقطة نظام) الوطني لألحرار 
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 شكرا السيد الرئيس،
السيد  مت االتفاق مع ،جند أنفسنا مقحمني يف نقاش

رئيس جملس النواب على أن يعاجل هذا األمر بعد التوصل لكل 
املعطيات وأن اجلميع اتفق على أنه سيتخذ موقفا ملا تتوفر 

 .مجيع عناصر املوضوع
أعمال العقالء تصان عن العبث، كان هناك اتفاق  

اليوم  حنن أكدنا يف. السيد الرئيس جيب أن حنرتم هذا االتفاق
ة هاته ديالنا الال مشروط محاية حلرماألول عن التضامن 

خيضع لكن عدم التجاوز جيب أن  ،نقبل التجاوزن املؤسسة ومل
  .له مجيع املؤسسة الربملانية مبكوناهتا واملؤسسات األخرى

السيد الرئيس، البحث ال زال ساريا كما جاء على 
 ،فبالتايل بدون مزايدات ،لسان كل السادة الرؤساء احملرتمني

تضامننا ونقف عند هذا احلد إىل أن نتوصل إىل مجيع ن عنعلن 
  .عناصر املوضوع

 : السيد رئيس الجلسة
تفضل  ،شكرا السيد الرئيس، لتكتمل الصورة الكلمة للحكومة

 السيد الوزير 
عالقات مع البرلمان ال وزيرالحبيب الشوباني السيد 

 :والمجتمع المدني
 شكرا السيد الرئيس، 

اليت انعقدت على خلفية هذه فعال االجتماعات 
النازلة حضرت بعضها وكان اإلمجاع على أن ما وقع جيب أن 

لكن يف و  ،يعاجل يف إطار احرتام املؤسسات والفصل بني السلط
مام تنزيل تطبيق تفعيل دستور انتهى أإطار أيضا أنه اليوم حنن 

يف أي قطاع فيه الزمن الذي كان سلوك أي موظف كيفما كان 
 ،سياسة احلكومة برمتها يف هذه النازلةر مساءلة كمكن أن جي

فكان هناك توجه رشيد قوامه أن استكمال التحقيقات هو 
الذي سيعطي لكل جهة اختصاصها ومسؤوليتها أمام هذه 

 .النازلة

أؤكد أن احلكومة منشغلة باملوضوع وأهنا تتبع على  
مستويات املتابعة وأهنا تتخذ املوقف املناسب بعد أعلى 

 . وشكرا السيد الرئيس ،تكمال التحقيقاتاس
 : السيد رئيس الجلسة

السيد الرئيس، وراه كيظهر يل راه  ..شكرا السيد الوزير، إذن
السيد  ..احنا يف جلسة دستورية خمصصة لألسئلة الشفوية

 ..واضح ..شكرا ..شكرا ..السيد الرئيس ..الرئيس أرجوك
ومنر إىل باقي ائل واضحة السيد الرئيس كيظهر يل كل الرس

ال امسحتوا نستمروا إالسيد النائب،  ..السيد النائب ..األسئلة
يف ما يلي سؤالني هلما وحدة املوضوع  ..يف طرح األسئلة

لذا  ،ويتعلق األمر بالتغطية األمنية يف عدد من املدن املغربية
أقرتح عليكم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن 

لسؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني ا .السيد الوزير
 ،فليتفضل أحد واضعي السؤال ،من فريق العدالة والتنمية

  .تفضلوا السيد النائب
 
 

  :نور الدين البركاني النائب السيد
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 
الوزير، كتعرف واحد العدد ديال املدن املغربية السيد 

لدرجة أصبح املواطنون  ،نقص ملحوظ يف التغطية األمنية
قلقون على سالمتهم اجلسدية بعد تنامي عدد اجلرائم املرتكبة 

هذا التزايد يف عدد اجلرائم املرتكبة ولد إحساسا لدى   .يوميا
داء واجبها يف أيف  إحساسا بتقصري السلطات األمنية ،املواطنني

وهو ما كمس هبيبة مؤسسات  ،احلفاظ على أمنهم وسالمتهم
 .األمن ببالدنا
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ماهي األسباب  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،لذا 
الكامنة وراء التنامي املضطرد لعدد اجلرائم املرتكبة ضد 

مث ماهي التدابري  ؟ املواطنني وممتلكاهتم وضد امللك العمومي
ال سيما اجلركمة  ،ذها للحد من ظاهرة اجلركمةاليت تنون ااخا

؟ وبالتايل إعادة االعتبار هليبة األمن العمومي ببالدنا  ،املنظمة
 .وشكرا
 :الجلسة رئيسالسيد 

السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب  النائب،شكرا السيد 
فليتفضل أحد واضعي  ،احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة

 .السؤال
 :عدنان بنعبد اهللالنائب السيد 

ن الرحيم والصالة والسالم على موالنا بسم اهلل الرحم
 .رسول اهلل

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
شكر رجال أسؤايل أن  ئود بدوري قبل أن أبتدأ

األمن والقوات املساعدة وكذلك الوقاية املدنية على العمل 
نفس الوقت رغم أن اإلمكانيات  ويف به،الدؤوب اللي كيقومو 

 اكتعرفو . ال اللوجستيكية وال املوارد البشرية غري متوفرة لديهم
بأن املدن ديالنا كلها عرفت واحد التطور عمراين سريع ولكن 

مما  ،وكذلك تطوير األمن يف هذه املدنما واكباهتاش التطور 
صار املواطنون والساكنة كيحسوا بعدم األمن داخل األحياء 

كمكن  ،مبا فيها اجلرائم الصغرى أكثر من اجلرائم الكربى ،دياهلم
إنسانية  على واحد العدد من السلوكات الاللنا هنضروا 

كالتحرش اجلنسي، كذلك بيع املخدرات يف أبواب املدارس 
فماهي اإلجراءات السيد الوزير اليت ستتخذوهنا  .ذلك وغري

شكرا السيد  ؟ لطمأنة الساكنة داخل أحيائها قرب منازهلم
 .الوزير

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .قئدقا 0واب السيد الوزير يف حدود اجل، شكرا السيد النائب

 :السيد امحند العنصر، وزير الداخلية
 شكرا السيد الرئيس،

 والسادة البرلمانيين المحترمين، السيدات
أمن األشخاص واملمتلكات هو فعال حقيقة أن أوال 

موكول إىل وزارة الداخلية عرب املصاحل األمنية اللي هي الشرطة 
أن خالل  ،بغيت غري نذكر ببعض املعطيات. والدرك امللكي

 114.111العشر أشهر األوىل ديال هاد السنة مت رصد 
وبالطبع أن هاد .  %15ا تقريبا قضية اللي حتالت منه

 كلها متنوعة، هناك يف البداية اللي كيجي يف  114.111
كل ما يتعلق باملمتلكات بالسرقات واألضرار هو  الرتبة األوىل 

واملدن  % 20و  21باملمتلكات، مث أضرار باألشخاص ب 
ديال هاد  %05الكربى كنعرفوها هي اللي كتمثل أكثر من 

املرتبة األوىل ب  وكتجي الدار البيضاء يفالقضايا اإلجرامية 
باش نقول بأن  ،عالش كنذكر هباد األرقام. بالطبع% 24

هاد الشي لواحد املعدل  املا كنردو  .املصاحل قائمة بعملها
قضية يوميا اليت ترصدها  7011راه تنوجدوا ما يفوق  ،يومي

 . سواء الدرك أو األمن الوطين ،املصاحل األمنية
أن فعال إذا  ، صحيح وأنا متفق معاكماألمن الوطين
  ،من ناحية ال املوارد البشرية ال امليزانيات ،قارناه مع دول أخرى

ولكن رغم ذلك  ،اش التأطري الكايفندنفعال أن ما ع اكنوجدو 
يعين كاين  ،يكونوا هاد اإلمكانيات ما كمكنش ننتظروا حىت

واحد العدد ديال اآلليات وديال التطور يف التعامل ألن اجلركمة 
حبيث  ،تتطور وكذلك املصاحل األمنية تطور طرق التدخل دياهلا

أن بنات واحد االسرتاتيجية اللي تتجعل أهنا تواكب التطور 
يعين ملا   ،ديال املدن ديال العمراين ألن هذا هو السبب كذلك

وتتبع التنويع ديال  ،جلرائم أكثراى كيكون جتمعات كرب كيكون 
هاد اجلرائم وهذا مبين أوال على تكثيف املقرات ديال األمن 
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كمكن يل نقول لكم بأن يف املخطط اخلماسي  .الوطين
 ،وحدة جديدة هي اليت نصبت 14يعين  2111-2172

دائرة ديال  21 ؛املفوضيات اخلاصة ديال الشرطة 1 :منها
أن هناك واحد  اهفمعن ..ة إىل غري ذلكمفوضي 27الشرطة ب 

العمل ديال القرب باش كمكن لنا نتواجدوا على القرب مع 
اليوم  ،مث كاين هناك االستعمال ديال اآلليات .املواطنني
هي وسيلة من الوسائل الكربى  ااحلديثة والتكنولوجي اآلليات

ما  منها ،منها ما يتعلق بالرصد عرب الفيديو ،حملاربة هذه جلركمة
يتعلق كذلك بالتجهيز ديال املختربات بآليات حديثة اليت 

ألن ما  ،تستعمل يف دول أخرى وكذلك التنوع ديال الفرق
كاينة اللي   ،كمكنشاي نفس الفرقة اليوم ولينا كنخصصوا الفرق

اللي  ،كاينة اللي متخصصة يف املخدرات  ،متخصصة يف السرقة
ألن فعال العمل ديال هاد اجملموعات  ،متخصصة يف اهلجرة

هناك عمل  ،إضافة إىل هذا .اإلجرامية مل يكن عمل واحد
 ،نقوم به تقوم به الشرطة بالنسبة لبعض املؤسسات اخلصوصية

ما يتعلق باألبناك أوال احلراسة مث التقييم ديال الوسائل اللي  
منها  ،كتستعملها هاد األبناء حلماية أرصدهتا وممتلكاهتا

لفضاءات الرتبوية واملدارس هناك فرق متخصصة يف محاية ا
الفضاءات املدرسية من املخدرات ومن اإلجرام املتعلق 

وهناك آخرا ما يتعلق بتحسني استقبال الشكاوي  ،باألطفال
واآلن  .ديال املواطنني حىت ينقص هذا اإلحساس بعدم األمن
ات ديال هناك تعليمات معطية وحتديث لواحد العدد ديال املقر 

حيط الشكاوي دياله باش كمكن للمواطن أنه جيي مريح و األمن 
هناك كذلك احلضور واالنتشار ديال  .وحيس بأن هناك عناية

النارية يف أهم الشوارع الشرطيني الراجلني أو عرب الدراجات 
وهاد العمل  ،اء اليت هي نقط سوداء يف املدن الكربىيويف األح
وتنحاولوا نغطيوا على داك النقص  مرين فيه وتنجهزوااحنا مست

ديال اإلمكانيات البشرية اللي هو موجود باحلضور املكثف 

باش كمكن يكون  واحد الردع   la mobilité وبالتنقالت 
 . ديال اجلركمة وشكرا السيد الرئيس

 : السيد رئيس الجلسة
تفضلوا  ،شكرا السيد الوزير، تعقيب عن فريق العدالة والتنمية

  .نائبالسيد ال
  :محمد الدياز النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيدات النائبات المحترمات، 

 السادة النواب المحترمون، 
 السيد الوزير المحترم، 

 أن اللقاء الذي مجع ما بني رئيس  احلكومة ،لإلشارة
ورئيس اجمللس وكذلك رئيس الفريق كان حول االستماع إىل 

هذا غري لإلشارة فقط ولن  ،املعطيات وليس من أجل الصلح
 .يتم الصلح إال بداخل املؤسسة طبعا

لدنا تنعم باالستقرار وهذا صحيح أن ب ،السيد الوزير 
وال شك أن املغاربة يعملون على احلفاظ  ،سد عليهحنطبعا 

ومعلوم كذلك أن األمن أساس االستقرار  ،على هذه النعمة
 ،واالستمرار وكذلك أساس احلياة الكركمة وسر الرقي والتقدم

كذلك أن األمن هو مسؤولية اجلميع وليس   ومن املعلوم
لكنها تبقى هي املسؤولة  ،مسؤولية إدارة األمن الوطين فقط

 ن سأعود فقطأل ،ومعلوم كذلك ،املباشرة على استباب األمن
ارة ألن اإلخوة سبقوين إىل احلادث الذي وقع لألخ عبد لإلش

فقط كنت أود منكم السيد  ،لذلك ال أريد أن أعيده ،الصمد
املواطن يف الشارع ألنه أصبح اآلن ما يطمئن الوزير أن أمسع 

  ...خياف
 : السيد رئيس الجلسة

تعقيب عن فريق األصالة  .شكرا ،انتهى الوقت السيد النائب
  .فضل السيد النائبواملعاصرة، ت

  :عدنان بنعبد اهلل النائب السيد
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السيد الوزير، يف اجلواب ديالكم تتعتارفوا بالنقص يف 
اب عاطل واحنا عندنا واحد العدد ديال الشب ،املوارد البشرية
وهذا غادي يكون  ،نفكروا يف شرطة القرب ظنوتيمكن لنا تن
أي حل املشكل ديال  ،عصفورين حبجرة واحدةحل لضرب 

 .كذلك حل املشكل ديال معظلة األمنالبطالة و 
تنظن راه كنت ميقن بأن  ،السيد الوزير، احنا يوميا 

غاجتيوا بأرقام ولكن تنظن راه املواطنني والساكنة ديال مراكش 
تتشاهدنا اليوم وتتعرف بأن هاد األرقام غري كافية وما تتبينش 

اجلمعيات اللي تيتوافدوا علينا  احلقيقة، احلقيقة راه كل يوم 
ال تيتصنتوا كذلك إ ،كمسؤولني حمليني تيذاكروا على األمن

إذن وال بد ما نلقاوا واحد  ،لإلذاعات أول مشكل هو األمن
وراكم تتعرفوا السيد الوزير هبداكشي اللي  ،احلل هلاد املشكلة

راه من صورة سيدي يوسف  ،وقع يف سيدي يوسف بن علي
 ،اكش للوراء ما  كانش بقى شرطي واحدةبن علي يف مر 

كل ما كيحاولوا    ممرهقني راه مراه والشرطة السيد الوزير
كنش نطلبوا هلم هدهم راه ما كمتيمكنهم ولكن راه فوق من ج

نظن بأن حىت التعويضات دياهلم موقفة ت ،أكثر من هاد الشي
 .وحىت الرتقيات موقفة

هاد الشي اللي وقع يف مراكش  ،إذن السيد الوزير 
ن هاد املشكلة أمنية أل ،مبا أن جابتها ،تنطلبوا منكم كذلك

وكان شاف السيد رئيس احلكومة من طرف برملانييون من 
  ..مدينة مراكش حلل املشكل وهذا مشكل ديال

 : السيد رئيس الجلسة
رد على التعقيب من لدن الانتهى الوقت،  ،شكرا السيد النائب

 .الوزير يف ما تبقى من الوقت، تفضلوا السيد الوزيرالسيد 
  :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 

 شكرا السيد الرئيس، 
 ، المحترمونالنواب السادة السيدات و 

أنا غري يف هاد الباب هذا ما بغيتشي نرجع لواحد 
 املقارنة ديال نسبة اجلركمةيال عطيتها دكنت العدد ديال األرقام  

يعين ما   ،هذا ما كيهمش ،مع دول أخرىملغرب با
ت بغي .نرجعولوشاي ألن هاد املعطيات راه موجودة ومعروفة

يف  بأن ملا كنعطي األعداد ديال الناس العاملني ،نذكر كذلك
 01إىل  51ما نساوشاي أن يوميا هناك ما يفوق  ،األمن

 .وقفة احتجاجية اليت كذلك تنقص من هذه القدرات
نهجية اللي تنواخذوها وهي إشراك أن يف امل ،ثالثا 

 ،ما هضرتشاي عليها ولكن تنخدموا مع اجلمعيات ،اجلميع
يكون مسألة ديال  ألن األمن خصو ،مع األساتذة ،مع القضاة

تناخذوا أكرب حصة  ،اجلميع والظروف ديال املغرب تنعرفوها
 امليزانية ديال الدولة ولكن ما احنشاي بديك ديال التوظيف يف

ه احنا را ،اللي نقولوا ما نتحركوا حىت يكون كلشيالصيغة 
 . املغرب وشكرايال واإلمكانيات د عتنجتاهدوا يف قدر املستطا 

 : السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن العنف املمارس ضد  .شكرا السيد الوزير

للسادة النواب  ،االحتجاجات اليت تعرفها جمموعة من املدن
تفضلوا  ،االستقاليل للوحدة والتعادليةاحملرتمني من الفريق 

 .السيد النائب
  :عادل تشيكيطو النائب السيد

رف ن الرحيم وصلى اهلل وسلم على أشبسم اهلل الرحم
  .المرسلين

 السيد الرئيس، 
  السادة الوزراء،

السيد الوزير، ملاذا ال حترتم األجهزة األمنية التابعة 
 يف التظاهر واالحتجاج السلمي؟  ملصاحلكم احلق

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

 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 
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 سيد الرئيس، ال
 شكرا السيد النائب المحترم، 

  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
األساس اللي عندها وهو تطبيق  ه، يعينبل حترتم

عندما يطلب  ،نكونوا صرحاء ،اآلن الواقع .هذا املبدأ ،القانون
أهنا  ،من مصاحل األمن وهذا شغلها أهنا تفرغ األماكن العمومية

تنذر الناس : داحلاالت 2فكاين  ،تفرغ الشارع من عرقلة السري
هناك من يستجيب وهناك من يرفض  ،خرجوا من الشارع

 إما هاد غري ؟ شنو هو املعمول ،ويبقى وينعس يف الشارع
الشرطة متشي حباهلا واخلي الشارع عامر أو أهنا تعمل اللي  
كيعملوه الشرطات ديال العامل كله وهي جتي هتز هاد الناس 

هذا هو  ،واخرجهم من الشارع وحتطهم على جنب الشارع
حقيقة أننا خرجنا من واحد الوضعية  .املشكل اللي مطروح

ل الفوضى ولكن ال أقو  ،اللي كان فيها واحد النوع ديال
 .تنحاولوا نرجعوا أن كل واحد يبقى مطبق للقانون ،التسامح

التوازن ما ، أما التعليمات اللي هي كاينة وهي اجتناب العنف
ن ما نكونوشي لك ،بني التدخل ديال الشرطة واالحتجاج

عندما يقع الرشق  ،كنشوفوا كلنا الصورتنومهوا نفوسنا و 
واملنع وما خنرجشاي من  عندما يكون االعرتاض ،باحلجارة

إما نقوموا بالواجب أو خنليوا الشارع ملن  ؟ شنو تيبقى ،الزنقة
 . حيتله وشكرا

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

  :عادل تشيكيطو النائب السيد
السيد الوزير، أوال ال بد أن أذكر بتضامننا مع الزميل 

ملا تعرض له من تعنيف جسدي ولفظي ومن حط  ،اإلدريسي
ن للقمع للكرامة ومن خالله نتضامن مع كل الذين يتعرضو 

 .والذين تطاهلم عصى القمع

ال بد من نذكركم  سيد الوزير، ال بد يف البداية أوال 
حق يف ألن احرتام أي دولة لل ،أو ال حاجة لتذكريكم عفوا

إحدى املؤشرات  يعتربيعد و االحتجاج والتظاهر السلمي 
األساسية اليت تدل على مدى احرتام هذه الدولة حلقوق 

 ،وبالرجوع إىل جوابكم السيد الوزير. اإلنسان بشكل عام
يتأكد لنا بأن املقاربة األمنية هي احلاضرة دائما يف فض 

يف حتد واضح وخرق سافر  ،احلركات االحتجاجية السلمية
الذي ينص  21 خاصة الفصل ،ملقتضيات الدستور اجلديد

 ،على أن احلق يف االجتماع والتظاهر السلمي مكفول قانونا
إضافة إىل مقتضيات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

والذي نشر  7111والسياسية الذي صادق عليه املغرب سنة 
وأصبح املغرب ملزما بتطبيق  7111يف اجلريدة الرمسية سنة 

 .ظاهر واالحتجاج السلميحلق يف التمنها طبعا ا ،مقتضياته
ال بغينا إيعين  ،السيد الوزير، األمثلة واملشاهد كثرية 

واضح على  ما يقع أمام قبة الربملان من تعدف ،نعطيوا املثل
املعطلني بشكل يومي وما وقع للجنود األسرى يف وقت سابق 
وما يقع يف جمموعة من املدن املغربية وما يقع اآلن يف مدينة 

تعددت الروايات صحيح ولكن األشرطة ديال  ،مراكش
الفيديو املنشورة اآلن على مستوى شبكة األنرتنيت تؤكد 

مسؤولية ديال  ،املسؤولية ديال األجهزة األمنية السيد الوزير
ر السلمي الذي األجهزة األمنية ألنه منذ التجمع األول والتظاه

نية وكعادهتا األجهزة األمبأن ن ابكياحملتجون  احرتمه املواطنون 
بدأت باستعمال العنف واملس بالسالمة  ،ولألسف الشديد

مما أدى  ،خاصة النساء منهمدنية للمواطنني وإهانة احملتجني الب
 ،هلذا .إىل االحتقان ووقعت األحداث األليمة لألسف الشديد

فاد اللجنة يإىل فتح حتقيق حقيقي وإ  ،أدعوكم السيد الوزير
اليت سبق لوزارتكم أن أوفدهتا اللجنة شبيهة ب ،رفيعة املستوى

 سة كاتب الدولة بالداخلية السابق ئابر 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

لتحقيق يف ما وقع من جتاوزات شابت االستحقاقات اجلماعية ل
  ...مبراكش سابقا واليت نتج عنها إعفاء

 : السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد الوزير ، شكرا السيد النائب،شكرا، انتهى الوقت

 .على التعقيبيف إطار الرد 
 :الداخلية وزيرامحند العنصر السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

هل  ،أن أستشهد هبذا اجمللس وباملواطنني أريد
هل  ؟ االحتجاج السلمي هو إخراج التالميذ من املدارس

 les bonbonesاالحتجاج السلمي هو اقتناء عدد من 
 فوقت توف اللي وقعلو و املعي ديال اديال الغاز وديال القر 
 وهل من االحتجاج السلمي أننا نعرقل ؟ سيدي يوسف بنعلي

 .ميتنه أ ي هنائيا السرياالطرق ومنخليوش
كذلك أتضامن مع النائب ومع مجيع   أنا عتقد أنأ 

لكن  ،أنا كذلك معه ،ينامن يطاهلم العنف إذا كان عنف جم
البد كذلك أن نراعي هلذه القوة اليت من املفروض عليها أن 

مفروض  ،ع العامر ان اخلي الشأمفروض عليها  ،تقوم بواجبها
سيدي يوسف بنعلي وأنا  واواعطيت واعليها أهنا تواجه ملا تيخرج

 ،فيهم األطفال ،ديال الناس 511 ،كذلك أستشهد هبذا
وراء  واللي كانفيهم من هو مبحوث عنه ا ،فيهم النساء
هادوك الفيديو وحيرقوا وراه تتشوفوا باحلجارة  وارشقيويدفعون و 

 وا الطاروياتاللي كيحرق ،دوك الفيديوهحىت أنا شوفتهوم 
 ؟ هل هذا االحتجاج السليم ديال، تيهرس اجليجانو الزبل د

احملتج له  ،أعتقد أن البد أن نبقى كل واحد كيطبق القانون
والقوات العمومية كذلك جيب  ،هذا يضمن له احلق الدستور

أنه هناك رغبة ب قولوشايولكن ما ان ،أن اخضع للقانون
 .وشكرالإلفراط يف العنف 

 :السيد رئيس المجلس

السؤال املوايل عن اإلنعاش الوطين  .شكرا السيد الوزير
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 .السيد النائب تفضلوا، للوحدة والتعادلية
 :محمد كاريمالسيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 ،السيدات والسادة النواب المحترمين

 ،السيدات والسادة الحضور الكريم
يرتبط قطاع اإلنعاش الوطين بالوضع االجتماعي  

إذ يضم  ،واالقتصادي لغالبية األسر مبختلف أقاليم اململكة
ومبا ان هذا القطاع مل يعرف أي  ،ألف مستخدم 11أكثر من 

بل استمر وضعه إىل اليوم  ،هيكلة جديدة منذ االستقالل
 لألجور ىندمرتبطا هبزالة األجور اليت ال تصل حىت احلد األ

ن طبيعة العمل ال اخضع ألية ضوابط أكما   ،ة وطنياداملعتم
مما كرس فوضى كبرية يف هذا القطاع وحرم غالبية  ،ومعايري

 نيلشروط املالئمة من رعاية صحية وحقوق تأماألسر من ا
 .النقل والسكن وتعويضات عنوتقاعد 

إن التأثريات اليت خيلفها هذا الوضع  ،السيد الوزير 
 على التوازن االجتماعي والسياسي تفرض إعادة النظر يف

يا ملعاجلة قضايا ومتطلبات ناهليكلة احلالية وتتطلب تدخال آ
 .ي هذا القطاعممستخد

الوزراة يف فكرت  الأ ،نسائلكم السيد الوزير ،لذا 
كيف سيتم   ؟ هاد القطاع بكافة أقاليم اململكةحتسني وضعية 

ماهي التدابري املتخدة لتحسني  ؟ تطوير قطاع اإلنعاش الوطين
 .وضعية مستخدمي هذا القطاع وشكرا

 :ةجلسالسيد رئيس ال
 .جواب السيد الوزير، شكرا السيد النائب

 :العنصر، وزير الداخلية السيد امحند
 شكرا السيد الرئيس،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
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ألنه  ـالبد أن أذكر مرة اخرى السيد النائب احملرتم،
ن أعلى  ـتطرح عليا هاد السؤال عدة مرات يف هذه القبة

اإلنعاش الوطين ليس هو يف األصل ديالو ليس عمل توظيفي 
بل الكل يتذكر شنو هي الفلسفة ديال  ،وال مقاولة للتوظيف

اإلنعاش الوطين وهي كانت يعين فتح واحد العدد ديال 
خصوصا يف العامل القروي للتخفيف من البطالة يف  ،األوراش

و يف الفرتات اليت يكون يعين احملصول ناقص أفرتات اجلفاف 
 .وكذلك يف هوامش املدن

 وايشتاغلن الناس اللي تأبغيت نركز عليه وهو واللي  
هو توظيف  ليس ،وراشأيف اإلنعاش الوطين مرتبطني ب

دير حبال اللي تبل توظيف إلمتام ورش معني  ،لتوظيفل
ا يكون ورش يعين تتاخد واحد العدد معند ،املقاوالت كلها

األجر ديال هاد الناس هذا هو  وكان وا،ديال الناس تيخدم
ديال القطاع موازي لداك األجر األدىن ديال امليدان الفالحي 

اللي وقع  .ورغم ذلك وقعت بعض التحسينات ،الفالحي
بدأ  ،واللي خصنا نعتارفوا به وهو كان انزالق يف هاد الفلسفة

وا الناس بعض اجملازين باش  ذاالنزالق ألن بداو بعض تياخ
حمللية أو يف بعض اإلدارات اللي  ا يشغلوهم يف اجلماعات

ولكن الغاية يف احلقيقة ليس  ،كتعرف نقص ديال التوظيف
 .لوطيناهي ديال اإلنعاش 

شاء اهلل سيكون فتح  هناك يف السنة املقبلة إن ،اآلن 
واحد اللقاء إلعادة النظر يف هذا الورش باش نرجعوه للمكان 

أما باش كمكن لنا نقولوا بأن هذا توظيف وخصنا نرمسوا  ،دياله
نعاش إلوا من افمعىن أن تنخرج ،هاد الناس وخصنا ندخلوهم

سن نفتحوا حآنذاك أ ،الوطين وتندخلوا يف شي حاجة أخرى
ولكن ما كمكنشاي ، يعين التوظيف باالمتحانات للجميع

نعتربوا اإلنعاش الوطين كوظيفة عمومية أو وظيفة ديال 
 . فليس هذا هو اهلدف من اإلنعاش وشكرا  ،اجلماعات احمللية

 : السيد رئيس الجلسة

  .ير، تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوز 
  :محمد كاريم النائب السيد

نا السؤال ديايل كان أكنظن   ،شكرا السيد  الوزير
ألن  ،احنما ما طالبناش التوظيف ديال هاد الناس ،واضح

ألن احنا ما غانديروش مزايدات  ،التوظيف يبقى بعيد املنال
ألف  11طالبوا توظيف ديال سياسية ونقولوا باش غان

مرحالت التوظيف ممكن يكون ولكن يكون على  .مستخدم
احنا اللي كنطالبوا وهو احلد  ،احلكومة بالدرجة األولة ناهوغاتب

  ،ألن ال يعقل احنا كمؤسسة كحكومة ،األدىن من األجر
درهم  51ب  ألف لاير يف الشهر 41وا واحد ب كنخدم
كتطلب باش   ،مقاوالت أخرى اللي مقاوالت عادية اوكنطالبو 
احنا مطلبنا واضح يف السؤال ديالنا  .حلد األدىن  لألجرتطبق ا

 ،وهو اننا تنقولوا هاد الناس خصها حتسن الوضعية دياهلم
بعني االعتبار أن عندهم أسر وكاين عدد كبري  ذواخاص ناخ

اإلنعاش ديال الناس اللي تقريبا هذه عشرين عام وهو خدام يف 
يعين  ،ألف 41ف دابا واصل ل أل 21الوطين كان خدام ب 

ما عنده ال ضمان اجتماعي ما  ،ما عنده ال تغطية صحية
كيف غانكونوا احنا كمؤسسة   ،عنده حىت شي حاجة

احد ألن ما  ا ما كنطبقوش القانون ونطالبوا و وكحكومة أنن
أنه كاين شي حاجة تطلب أن   ،كنظن يف الدستور  ،كاينش يف

كنخدم واحد السيد بواحد الثمن اللي ما كيخضعش للواحد 
احلد قانوين اللي كتطالب به احلكومة وكتطالب به املقاولة 

 ،هلذا .يخدموا الناساللي كوتطالب به مجيع املؤسسات 
ما تنطالبوهش أنه يكون و تنطالبوا احنا حتسني الوضعية دياهلم 

 . اجة وشكراتوظيف وال شي حال
 : السيد رئيس الجلسة

يف إطار الرد على  ،شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير
  .التعقيب
 :ر الداخليةوزيامحند العنصر السيد 
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 شكرا السيد الرئيس، 
  السيد النائب المحترم،

راكم مسيتوا واحد القضية اللي هي من  ،فعال
اإلنعاش  .هاد النظام ديال اإلنعاش الوطين اإلخالالت ديال

بط بأوراش ال كمكن أن يكون هناك ورش ال كان مرتإالوطين 
فعال هذا هو االحنراف اللي وقع يف اإلنعاش  ،سنة 21يدوم 

وا ناس وتنخليوهم ألن خدامني يف حوايج ذاخالوطين وهو تن
لفلسفة احلقيقية لهاد الشي عالش قلنا خصنا نرجعوا  ،آخرين

 .ديال اإلنعاش الوطين
صحيح   ،أما يف ما يتعلق بالتحسني ديال الوضعية 

كمكن يل  ،كمكن ما كافياشاي ،أن هناك بعض التحسينات
و  2111يف املائة ما بني  27نقول لكم بأن األجر ارتفع ب 

أن فكرنا  ب ،بأن وقعت التغطية االجتماعية هلاد الناس 2172
د الشي اللي غايكون عليه وها "ديمالر "كذلك يف إدخاهلم يف 

هاد امللتقى باش نردوا هاد الورش للحقيقة دياله وآنذاك باألجر 
 . اللي هو معمول به يف مجيع القطاعات وشكرا 

 : السيد رئيس الجلسة
اع ضشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن معايري إخ

للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،اجلماعات الرتابية للتفتيش
 ،فليتفضل أحد واضعي السؤال ،من فريق العدالة والتنمية

 .تفضل السيد النائب
  :عبد المجيد آيت عديلة النائب السيد

 الرئيس،السيد  شكرا
 السادة الوزراء، 

  ،المحترمونوالسادة النواب  السيدات
تتعتمدها من اللي الوزارة  السؤال ديالنا حول املعايري

السيد  جلماعات الرتابية للتفتيش  وشكراأجل إخضاع ا
 . الرئيس

 : السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير
  :الداخليةوزير امحند العنصر، السيد 

 شكرا السيد الرئيس، 
  السادة النواب، السيدات النائبات،

العامة  السيد النائب احملرتم، االشتغال ديال املفتشية
الوجه األول  :الواجهات 4أو  2رة الرتابية تتشتاغل على لإلدا

وهي واحد الربجمة ديال التفتيش ديال مجيع اجلماعات الرتابية 
على أساس أهنا متكن على األقل مرة يف الوالية أهنا تزور مجيع 

بال ما يكون  ،بالطبع هذا التفتيش يتم حسب ،اجلماعات
 .ولكن هذا يعين برجمة عادية ،هناك أشياء ديال البحث أو كذا

مث هناك كل ما يتعلق بالبحوث اليت تصلنا إما عرب الشكاوي 
إما عرب بعض املصاحل األخرى  ،إما عرب اجلرائد ،ديال املواطنني

وحسب  ،اللي تتقوم كذلك هاد التفتيشية بإجناز أحباث
ا لإلدارات الاخاذ اإلجراءات اإلدارية الظروف كذلك تتبعثها إم

 .أو إىل جملس احملاسبة
باش  رية اآلن كنشوفوها بأنتاللي كاين وهو أن الو  

الوالية م هاد املبدأ ديال مرة يف كمكن يكون هاد الربجمة تتحرت 
هاد السنة مثال  ،مجاعة غري ممكن يف الظرفية احلالية 7011ل

نفكر كذلك يف خلق  وهلذا ،عملية ديال التفتيش 701متت 
لفحص ومث كاين امفتشيات جهوية للتمكن من القيام هباد 

 l’auditهناك أعمال أخرى تقوم هبا هاد التفتيشية حبال 
ملباردة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتزور مجيع العماالت اديال 

 . رة يف السنة لكل عمالة وشكراممع وزارة املالية 
 : السيد رئيس الجلسة

  .السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة شكرا
  :آمنة ماء العينين النائبة السيدة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 

  السيد الوزير،
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يف احلقيقة مل جتيبوا على جوهر السؤال الذي طرحناه 
السيد الوزير، ألنه كان خبصوص املعايري اليت من خالهلا اخرج 

لإلدارة الرتابية لتفتحص العمل ديال  اللجن من املفتشة العامة
اليوم إذا كان املواطن عنده انتظارات كبرية يف  .اجلماعات احمللية

فهو أيضا عنده انتظارات كربى على  ،العمل ديال احلكومة
اليوم املواطن  .مستوى الشؤون اللي كاينة يف القرب دياله

 الواد يطالب مبحاربة الفساد باش تظهر له يف املطالب دياله يف
عندنا  .احلار ويف النقل العمومي ويف اإلنارة العمومية ويف غريها

عندنا جمالس تعرف الشلل  ،واقع مرير ديال مجاعات حملية
عندنا صحافة اخرج صباح مساء لتتحدث على هاد  ،التام

الواقع وعندنا شكاوى ديال املواطنني اليت تؤجج االحتجاجات 
وعندنا أيضا تقارير اجملالس  ،اللي احنا اليوم كنعانيوا منها

اجلهوية للحسابات اللي كتخرج يف تقرير اجمللس األعلى 
ولكن الواقع أن املعايري اليت على أساسها تتخرج  ،للحسابات

كتخرج يف   ،اللجن من املفتشية العامة معايري غري واضحة
أحيان كثرية وفق اعتبارات سياسية حمضة وكتمشي إىل اجلماعة 

فهي  ،بل أكثر من ذلك ،ماشي لقسم آخر ،بعينهحمللية لقسم 
حتصي األنفاس يف هداك القسم بعينه وعلى إثره تتخذ قرارات 

ألن بعد عملية التفتيش إما أن هذه التقارير تقرب وال  ،سريعة
املفتشية اليت  أحد يسمع عنها وأنا عندي تقارير ديال هذه

يف  ،امسعنا وال أثر على النتائج دياهل خرجت وما عاودناش
 ،حني كاينة جلن اخرج وسرعان ما تتعبأ وتتخرج وتيجي القرار

سواء كان قرارا بالتوقيف أو بالعزل وهذا يف حد ذاثه فيه 
بال على ألن عندي أنا هنا قرار ديال عزل صادر ق ،إشكال

إن تسيري اجمللس املعين يتميز يف جممله : "هاد املفتشية كيقول
 .."وجتاوزات القوانني واألنظمة بالالمباالة مع وجود اختالالت

علما أن حىت  ،قات هذا كالم عامالالمباالة والتجاوزات واخلرو 
السلطة التقديرية اللي كاينة عند اإلدارة هنا اللي كتخرج 

فيه  كاين   ،اللي هو امليثاق اجلماعي 11.11مبوجب النص 

إلدارة لتحديد شنا هو اخلطأ اجلسيم االسلطة التقديرية عند 
هنا اإلدارة تنصب  .وجبه يصدر إما العزل أو التوقيفمب الذي

نفسها حكما ومشرعا وقاضيا ومؤوال وتتقول هاد اخلطأ خصه 
العزل أو خصه التوقيف وهاد اخلطأ يا إما هو جسيم أو غري 

 .جسيم
خلية أن وزارة الدا ،اليوم الذي نطالبه للسيد الوزير 

 اكنإال   املواطننيهدها عليها خصها اخرج من اللبوس الذي ع
خاص املعايري  تكون  ،نتقال دكمقراطي حقيقيالبغينا نأسسوا 

التقارير جيب  هاذ. ضحة وخاص يكون عندنا برنامج واضحوا
 ىوخ ،تقارير اجمللس األعلى للحساباتأن تنشر على غرار 

احنا  ،اليوم كاينني ناس الذين يقولون إن النشر فيه تشهري
احملاسبة اللي تيطالبوا هبا اليوم  تنقولوا أن النشر جزء من

أن العام ويتصرفون يف أمواهلم يدبرون الش ناملواطنني الذي
   ...عمومية واحنا عندنا األمل الكبري يف أن هاد العمليةال

 : السيد رئيس الجلسة
 .شكرا، لكم الكلمة السيد الوزير يف إطار الرد على التعقيب

 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 
  الرئيس،شكرا السيد 

يل نقول لكم جازم أن ليس  أوال كمكن ،السيدة النائبة
 ألن أوال ،هناك انتقاء سياسي يف العمل ديال املفتشية

وثانيا  ،دير هاد التمييز السياسيتمعندهشاي اإلمكانيات باش 
 5ديال الزيارة ديال مرة كل أنا قلت لكم حىت الربنامج العادي 

وهذا  ،كمكنلهاشي تنجزا رية متهاد الو فبسنوات  0و أسنوات 
جتي أي اهنا خاصها قبل مأهو احلقيقة املعيار الوحيد وهي 

ن تيجيو قضايا ديال اآل .اتقضية تشوف هاد اجلماع
 ،الشكاوي واملفتشية ما شي هي اللي كتعزل أو كتاخد القرار

هي كتنجز البحث دياهلا والتقرير دياهلا وتتبعثوا حسب يعين 
إما  ،ملديرية اجلماعات احملليةإما  ،ديال املخالفات النوعية

فهاد  .اجمللس األعلىإما  ، كان موظف ديال اإلدارةالاإلدارة إ
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يعين  le médiateurالتقارير ليست بسرية وتبعث سنويا ل
 .سنويا تنجمعوا هاد الشيء وتنسيفطوه

أنا تنقول بأن بغينا ندعموا ملا  ،فمن هاد املنطلق 
فوا من ثية اجلهوية ألن بغينا ندعموا ونكاملفتشرت على ضه

 .هاد الزيارات جلميع اجلماعات حىت ال يكون هناك جتاوز
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد الوزير السؤال املوايل عن وضعية قطاع النقل 
احلضري للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .تفضل السيد النائب ،اإلشرتاكي
 :علي اليازغي السيد النائب

  الرئيس،شكرا السيد 
  ،السيد الوزير

 ،السادة والسيدات النواب
سؤالنا يتعلق بالنقل احلضري بأغلبية املدن اململكة 
اللي كيعاين من واحد الوضعية صعبة ومن واحد الفوضى كبرية  

بسبب ضعف أوال هاد  ،كيعاين منها املواطن بشكل مباشر
بسبب ضعف اخلدمات العمومية احلافالت ولكن داجلودة 

وكاين اآلن اخوف بعد األسعار  ،ديال هاد املرفق احليوي أساسا
ديال احملروقات رفعاهتا احلكومة أهنا تستمر هاد التأثري على 

خاصة الكالم اللي  ،املواطن ورفع األسعار ديال هاد اخلدمات
 .كنسمعوه اآلن على حترير األسعار ديال احملروقات

هتا احلكومة حلل أو ذجراءات اللي ااخفما هي اإل 
تصحيح وضعية النقل احلضري وما هي اإلجراءات أو 

 ؟ التصورات املستقبلية
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا السيد النائب جواب السيد الوزير
 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 

  الرئيس،شكرا السيد 
 ،السادة والسيدات النواب

 ،المحترمالسيد النائب 
املشكل ديال النقل احلضري تيعرف واحد  ،بالفعل 

لنكن  ،اتضالعداد ديال املشاكل وواحد العداد ديال التناق
تنقولوا  ة،يعين هاد النقل احلضري إما كتقوم به اجلماع .صرحاء

الثمن ديال التذكرة راه  تتقوم بالنقل احلضري ولكناجلماعة 
وتنعرفوا بأن الثمن ديال التذكرة  ما كمكنلهاش ترفع، رطيعين مؤ 

ميمكنلوش يغطي مجيع احلاجيات اإلستثمارية والتسيريية ديال 
فتح لبعض اخلواص للتنافس الكانت التجربة ديال   .هاد القطاع

 والثمن تتقول له ولكن منني تتحد ،لواحد النوع من التنافسية
 .الباب هذا راه مكتبقى تنافسية يف هاد ،هاد الثمن متعداهش

وهلذا الدراسة اللي قاكمني هبا  ،إذن املشكل مطروح 
كتبني   ،اآلن مع البنك الدويل ومع واحد العدد ديال املصاحل

يكون و بأن النقل احلضري عرب العامل راه ميمكنشي يتغطى 
راه البد أن يكون هناك تدخل ديال  ،يعين مسري يعين لراسو

ا تنجربوا هاد هذا عالش اآلن يف الرباط مثال راه حن ،الدولة
ديك الشركة ديك ل ىقة ديال فصل املمتلكات اللي غتعطالطري

قول تت ملي نأل ،اجملمع ديال اجلماعات ومن اإلستغالل
جددهم  ،للمستغل هاك ها الطوبيسات دبر راسك شريهم

 ،ولكن الثمن متزيدشاي فيه ،ووسعهم وزيد باش تبع الساكنة
 .راه ميمكنش

تنبحثوا على الطريقة  ،يف هاد الصدد ،إذن اآلن حنن 
مثال داك  ،الدولة يروتدشنو هو اللي خاص  ،وتكون واضحة

ألن ملا  ،الشيء اللي كنديروه يف الصندوق ديال النقل غري كايف
لطلبة ولبعض الفئات متخلصش منهم حىت ديك اتتقولوا 
ه ميمكنش اخليها ار ، راه خاص شي واحد خيلصها ،التسعرية

لدراسة اآلن اللي قاكمة ومتقدمة اهذا هو  .ي كتسريللشركة الل
 .شكرا ،شاء اهلل أننا نتوفقوا فيها جدا ونتمناو إن

 :السيد رئيس الجلسة 
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لكم الكلمة السيد النائب يف إطار  ،شكرا السيد الوزير
 .التعقيب

 :علي اليازغي النائب السيد
كيد أن البد من معاجلة هاد القضية أ ،السيد الوزير

ال  أنه احلضري البد من واحد املقاربة اللي قلتيوها لالنقديال 
خاصنا نعتابروا أن  ،بد أن الدولة خاصها حتمل مسؤوليتها

هادي خدمة عمومية البد من الدولة حتمل القسط الكبري من 
التجربة  ،روا على اإلستثماراتضمنني كنه .املصاريف دياهلا

ذ يف ت خماصهاش اخااار هاد اإلستثم ،الرباط أو الدار البيضاءد
ة تعترب أن هاداك لو بل الد ،لثمن اللي غيؤديه املواطنلعتبار اال

 ،بطبيعة احلال هذا يتطلب ،اخلدمة العمومية استثمار فيه
سياسة حكومية متكاملة يف  ،دامني فيهوكنظن أنكم عاد خ

روا على النقل احلضري هباد ضميمكنش أننا نبقاو هن ،هاد اجملال
خاص واحد  ،مدن وكل إشكالية بوحدها الصيغة ديال كل

خاص خمططات التنقالت يف كل املدن الكربى  ،التصور
خاصنا منني هنضروا على تطوان  ،خاصها تكون واضحة

 ،روا على الرباطضمنني هن ،والضواحي دياهلا تكون واضحة
خاص تكون عندنا هاد الرؤية  ،روا على الدار البيضاءضمنني هن

ن خاصنا أبيعة احلال اللي كنؤكد عليها والنقطة بط .الشمولية
ط مسؤولية هاد نعتابروا هاد البنيات التحتية ماشي فق

هذا  ،و هاد الفئة الضيقة اللي كتستافد منهاأاجلماعات احمللية 
منني تنديروا  ،تحمل مسؤوليتهاتملك مجاعي خاص احلكومي 

 .متة كمكن غنقدروا حنلوا جزء من هاد املشاكل ،هاد املؤسسات
 ،كذلك كاين واحد اجلزء آخر هو عدم التنسيق  

دارت يف الدار البيضاء وال الرباط ديال تتنشوفوا التجارب اللي 
ولكن التصور القبلي ديال املعاجلة  ،اموي كاين أشياء إجيابيةالرت 

هادي  ،التنقل من متارة إىل سال دياهلا مع احلافالت كيفاش أن
 leالتفكري يف  كان البد من  ،إشكاليات اللي مطرحاتش

billet unique من فريدة اللي كيمشي هبا املواطن الورقة ال

هذا تفكري ال بد نديروا معاجلة يف مقاربتنا  ،جلهة أخرىجهة 
ألنه مشكل صعيب وتيعانيو  ،للمشاكل ديال النقل احلضري

البد أننا نتصنتوا ليهم ونعاجلوا هاد  .املواطنني بشكل يومي منو
مدينة  شألهنا مشكل متيخص ،املشاكل يف كربيات املدن

عاجلة وخماصش يبقى هاد امل ،حدة ولكن تيخص املغرباو 
اللي كنديروها يف بعض املدن ولكن  قالفولكلورية أو ديال الزوا

 .شكرا ،اللي متتحلش اإلشكاليات يف العمق دياهلا
 :ة السيد رئيس الجلس
لكم الكلمة السيد الوزير يف إطار الرد  ،شكرا السيد النائب

 .عن التعقيب
 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،السيد النائب المحترم

فعال هذا  ،أنا مبغيتش نطول يف التجربة ديال الرباط
 ،ختيارات خاصها تكون واضحةألن اال ،هو اللي غاديني فيه

يا إما اإلختيار وهو نقولوا هاد القطاع راه حر وراه خاص يعين 
 يا إما فعال شنو ،الثمن ديال التذكرة خيلص وهذا غري ممكن

 .اللي غادي جتيبوا الدولة أو اجلماعة او كذا هذا تيخصوا يتغي
وهو  ،الرباطدديال التجربة  وهذا هو األساس ،ولكن كذلك

وفعال اآلن غاديني يف هاد  ،اإلندماج ديال مجيع وسائل النقل
باش واخا  ،وسائل أخرىمع اموي الرت اإلطار ديال ادماج 

يكون يعين احلسابات مفصلة ولكن املواطن متيهموش واش 
خاصوا يكون  ،اموي هذا هذارت احلسابات مفصلة واش هاد ال

فعال تيتوفر على واحد الوسيلة مشرتكة وهذه هي الدراسة 
 .بالضبط

 :الجلسة السيد رئيس 
السؤال املوايل يتعلق بالقوانني املؤطرة  .شكرا السيد الوزير

لإلنتخابات املقبلة للسيدات والسادة النواب احملرتمن من الفريق 
 .لكم الكلمة السيد النائب ،اإلشرتاكي
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 :محمد عامر النائب السيد
سبق للحكومة منذ تنصيبها يف السنة  ،السيد الوزير

املاضية أن التزمت بتقدمي القوانني اليت ستؤطر االنتخابات 
مرت دابا أكثر من سنة على تنصيب احلكومة واجمللس  ،املقبلة

سؤالنا أين وصل اإلعداد ومىت  ،مازال ينتظر هذه القوانني
 ستقدم احلكومة أمام اجمللس القوانني اليت ستؤطر اإلنتخابات

 .املقبلة
 :السيد رئيس الجلسة 

 .جواب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،شكرا السيد النائب المحترم
 المحترمون،السادة والسيدات النواب 

هنا البد من التذكري كذلك بتصرحيات كنت صرحت  
أن هاد املسألة ديال القوانني  التنظيمية  ،هبا هنا ويف اللجنة

من ناحية القوانني  ،ديال اإلنتاخبات مهياش قوانني عادية
 ،يعين غري حرفيا يعين السؤال ذإال بغيت ناخ ،اإلنتخابية

راه دازوا كلهم يف  ،نقولكم القوانني اإلنتخابية معندنا مشكل
ديال  القانون التنظيمي :اإلنتخابات ويوقعاالربملان قبل م

لكن  ،القانون التنظيمي ديال جملس املستشارين ،اجمللس
املشكل وهو أن هناك شيء جديد  ،املشكل ماشي هو هذا

 ،وهو أن هناك يعين اآلن التحضري ألشياء جديدة للجهوية
بغينا  يعين اليوم إال ،لالمتركز ،إلعادة النظر يف اجلماعات الرتابية

يف فرنسا  12وا هاد الورش خاصنا ناخدوه باملقارنة ديال ذناخ
les lois de fer  اللي يعين باإلمكانيات وتتعرفوا بأن رغم

عاد باش  10حىت ل  12فامتدت من  12أهنا خرجت يف 
 ـهذا عالش تنقول هاد الشيء .حتضر يهمآخر يعين مشروع ف

كان غري النص   إال ،ماشي تنقول أن حنا ماشي جاهزين
تقريبا  % 11راه حنا جاهزين ب ،اللجنة يف قانوين فراه قلتهاال

لكن هاد النصوص كلها اللي هي مؤسسة  .يف النصوص
انوا اللي هي قطيعة مع واحد النمط اللي ك ،للمرحلة اجلديدة

هاد القطيعة تستلزم املشاورة  ،اجلماعات الرتابية واجلهاتعليه  
مع الربملان  ،ل املشاورةوملا تنقو  ،ألن ماشي ،مع مجيع الفاعلني
هذا   .قانون كقانون للمسطرة العاديةالجيي اهو بنفسه قبل م

هي الوقت املناسب  شنو ارسدتاآلن احلكومة ت ،كلوا جاهز
 ،ناحية التقنيةالمن  ،أما حنن يف الداخلية .لفتح هذه املشاورات

ولكن النصوص ال  ،النصوص يعين تقريبا جاهزة كما قلت كلها
راه كاين واحد العدد التغيريات اللي  ،تكفي يف هاد الباب هذا

 .شكرا السيد الرئيس ،خاصنا نتافقوا عليها
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير
 :محمد عامر النائب السيد

هادي أول انتخابات مجاعية كتجري أو  ،السيد الوزير
الدستور اللي جاب  ،دنا يف إطار الدستور اجلديدستجريها بال

 .إصالحات مهمة كينتاظروا املغاربة ترمجتها على أرض الواقع
املغاربة كينتاظروا من هاد اإلنتخابات باش تفرز خنبة جديدة 

واجلميع  ،قوية كمكنلها ترجع املصداقية للمؤسسات املنتخبة
ة حكامة يعرف أن العديد من هذه املؤسسات تعاين من أزم

املغاربة كينتاظروا كذلك أن هاد اإلنتخابات تفرز  .حقيقية
مؤسسات قادرة على معاجلة املشاكل اللي تراكمت يف املدن 

وال أدل على ذلك هي كثرة  ،ويف عديد من املراكز
  ،وهلذا .اإلحتجاجات اللي كنالحظوها من حني آلخر

بق يف كنسجلوا اإلستعداد ديالكم كما صرحتم اليوم ويف السا
لكن ننبه احلكومة على أننا ال ننتظر النصوص على  ،اللجنة

. يام به مبناسبة حتضري اإلنتخاباتشاكلة ما اعتادت بالدنا الق
ات عميقة متس نظام إصالح ،يف إطار الدستور اجلديد ،ننتظر

 ،ننتظر مراجعة عميقة ملدونة اإلنتخابات ،اجلهوية أوالالمركزية 
مع إصالحات جديدة ملعاجلة ما ظهر من اختالالت ومواجهة  
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ننتظر كذلك  .ه بالدنااكل أشكال الفساد اإلنتخايب اللي عرف
مع  ،هتم الصالحيات وهتم التقطيع ،قوانني تنظيمية اخص اجلهة

ني مشروع اجلهوية اللي جابتوا اللجنة اإلستشارية على ضوء يحت
ق الالتركيز اللي كتكلم ننتظر كذلك ميثا .مستجدات الدستور

واللي هو يف عمق  ،عليه احلكومة منذ وقت ليس بقصري
وكما  ،ننتظر جيل جديد من اإلصالحات .إصالح الدولة
غادي يعمل قطيعة مع واحد الواقع اللي بني  ،تفضلتم وقلتم

األزمة اليت تعانيها  .اليوم أنه عرقلة أمام التنمية ديال البالد
أصبحت اليوم مشكل  ،جلماعاتالعديد من املدن ومن ا

وهلذا ننتظر  ،حقيقي حيول دون الرفع من وثرية اإلصالحات
من احلكومة يف جمال الالمركزية وكذلك يف جماالت أخرى أهنا 

 ...تفي بالتزاماهتا وتفعل الدستور
 :السيد رئيس الجلسة 

لكم الكلمة السيد الوزير  ،انتهى الوقت ،شكرا السيد النائب
 .قيبيف إطار التع

 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 
 ،شكرا السيد النائب احملرتم

ريتوا فعال أشنو ن و أعتقد أن غنيتوين على التعقيب أل 
امللف اللي خمصناشاي هي الضخامة والتعقيد ديال هاد 

بل نتعامل معه كمشروع حقيقة  ،ه كأي مشروعنتعاملوا مع
وهذا  ،يؤسس إىل فرتة جديدة ويؤسس إىل تنزيل دستور جديد

 .اللي حنا نشتغل عليه
راه  ،عندما نتحدث عن ميثاق الالمتركز مثال ،فعال 

مكانش  إال ،اجلهوية ستبقى حربا على ورق ،بدون هاد امليثاق
اغط ى يف الكخر أن غنديروا جهة أالقرار عند اجلهة فمعناه 

هاد الشيء عالش هاد  ،اذهكونصوروها مزيان وغتبقى 
القوانني كلها خاصها التشاور وخاصها واحد النوع ديال 

 .شكرا ،اإلمجاع
 :السيد رئيس الجلسة 

حول اهلجرة لقطاع السؤال األخري يف هاد ا .شكرا السيد الوزير
لمغرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من لالغري الشرعية 

 .تفضلوا السيد النائب ،التجمع الوطين لألحرار فريق
 :محمد حنين النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
أصبحت بالدنا وجهة  ،كما تعلمون  ،السيد الوزير

 .مفتوحة لتوافد أفواج متزايدة من املهاجرين بكيفية غري شرعية
عن التدابري اليت تعتزمون ااخاذها  ،نسائلكم السيد الوزير ،كللذ

للحد من هذه الظاهرة واإلجراءات الضرورية ملعاجلة وضعية 
 .املعنيني باألمر وشكرا

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

 :امحند العنصر، وزير الداخليةالسيد 
  ،شكرا السيد الرئيس

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
تطرقتم إىل مشكل من  ،فعال ،السيد النائب احملرتم

فيها  :ألن فيها عدة جوانب ،أصعب املشاكل اليت نواجهها
ي فيها جانب مرتبط بتطبيق ،فيها جانب إنسان ،جانب أمين

 .القوانني واملواثيق اليت صادق عليها املغرب
ذلك بلد العبور بل اليوم  بقاملغرب مل ي ،فبالفعل 

لوقت يعين اويف نفس  ،ح كذلك بلد اإلستقرار للمهاجرينأصب
بلد للعبور وهذا تيحتم علينا أننا نقوموا بالواجب ديالنا حلماية 

 .احلدود
أوال تأمني  :فإذن هناك اإلجراءات على عدة أصعدة 

ألن يف  ،نعلم أن هناك من ال يساعد ،ومع األسف ،احلدود
كمكن هلاش تكون اراه مهاد الباب ديال اهلجرة الغري الشرعية 

مكنشاي تعاون جهوي  إال ،يعين مسألة ديال بالد واحد
 ،والتعاون ديال مجيع الدول اللي عندهم حدود مع املغرب
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ن هناك من ال أنالحظ  ،مع األسف .فمغيكونشاي اجلدوى
 .يتعاون

كمكن يل نقولكم بأن  ،والأ :فإذن عندنا طريقتني 
 ـىل يومنا هذا أعطت نتائجإ 2111اجملهودات اليت بذلت منذ 

من املهاجرين  %05كثر من أن مت التقليص بنسبة أحبيث 
كثر أبأن كذلك هناك  ،اللي كانوا كيوصلوا للشواطئ األوربية

ألف ديال املهاجرين اللي بصفة إرادية وتطبيقا  74من 
وبتعاون مع  ،للقوانني  الدولية اختاروا أهنم يرجعوا لبلداهنم

رحلناهم  ،ومع السفارات ديال هاد البلدان املنظمات الدولية
إما يف  ،وهناك من هو كذلك مستقر يف املغرب .لبلداهنم

إما يف بعض األحيان يف بعض الغابات وبعض  ،املدن
ونقوم جهد املستطاع مبحاربة هاد الظاهرة اللي  .األماكن

ن ملا كيكون استقرار يف أل ،صبحات اليوم مبقاتشي غري اهلجرة
يكون يعين اليأس كتيوقع انزالق إىل اجلركمة وإىل بعض البالد وك

فهناك جمهودات يعين قائمة للتصدي  ،الوسائل الغري مشروعة
 .هلذه الظاهرة وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تعقيب السيد النائب ،شكر السيد الوزير

 :محمد حنين النائب السيد
إذا  .شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات املهمة

كنا نثمن وعي احلكومة بالظاهرة ونثمن كذلك التدابري اليت 
ساسي فإننا نود التذكري بأن اهلدف األ، تتخذوهنا يف هذا اجملال

من طرحنا هلذا السؤال يتمثل يف إثارة انتباه احلكومة إىل هذه 
الظاهرة اليت أصبحت تتطلب بالفعل التفكري اجلدي والعاجل 

يف خمتلف أبعادها احلقوقية واألمنية يف وضع آليات ملعاجلتها 
 .واالجتماعية واالقتصادية

نسجل انفتاح بالدنا  ،السيد الوزير ،ويف هذا اإلطار 
والتزامها باحرتام حقوق اإلنسان طبقا للدستور وطبقا للمواثيق 

 .الدولية ذات الصلة

نؤكد كذلك على دعمنا املتواصل لتعزيز عالقات  
ل اإلفريقية الشقيقة، ونسجل دعم  الصداقة والتعاون مع الدو 

كل املبادرات والتدابري لتوفري احلماية الالزمة للمهاجرين بكيفية 
 ،لكن باملقابل السيد الوزير .شرعية، كيفما كانت جنسيتهم

نتيجة ملا نالحظه من تدفق أعداد  ،نعرب لكم عن قلقنا املتزايد
املهاجرين بكيفية غري شرعية وكل واحد منا يصادف هؤالء 

 مكما قلت-يوميا يف كل األماكن تقريبا بكيفية حولت بالدنا 
 ،من بالد للعبور إىل بالد لالستقرار واإلقامة -السيد الوزير

وهذا يطرح حتديات كربى على احلكومة من أجل االستعداد 
 .هاد التحول أمنيا واجتماعيا واقتصاديا ملواكبة

مصدر القلق ديالنا أن  ،وال خنفيكم السيد الوزير 
املبعث ديالو األساسي هو املشاكل املتعددة املرتتبة عن تواجد 

بل  ،وتزايد أفواج املهاجرين واستقرارهم يف كل املناطق تقريبا
أهنم أصبحوا يقيمون يف أحياء بعينها وهي أحياء هامشية 

االقتصاد الغري املنظم  خاصة يف ،وكمارسون خمتلف األنشطة
باإلضافة إىل األشغال  ،واالجتار يف عدد من البضائع واملواد

 .املنزلية والتسول وغري ذلك
 :السيد الرئيس

لكم الكلمة  السيد الوزير . انتهى الوقت ،شكرا السيد النائب
 .يف إطار الرد على تعقيب
 :وزير الداخليةالسيد امحند العنصر، 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم،

ألن  ،قلت بأنه مشكل صعب وصعب جدا ،بالفعل
وفيه كذلك ماهو إنساين  ،فيه ماهو قانوين حمض وهذا سهل

وهناك كما  ،وسياسي مرتبط بعالقة املغرب مع عدد من الدول
قلت من يريد أن حيرج املغرب وخيلق مشاكل للمغرب مع هذه 

 .الدول
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 ،يف إطار اإلمكانيات املتواضعة املتواجدة، وهلذا 
فنشتغل على اجلانب اإلنساين، فمثال اآلن اإلخوان السوريني  

 .معاهم ألن عندهم مشاكل كما كانت يف السابق اكنتساهلو 
زمة ألن كما قلت  ف حانقوم مبواق ،ولكن يف نفس الوقت

 .من أشياء أخرى وشكراهناك اخوفات 
 :السيد الرئيس

احملرتم على حسن مسامهتكم يف هذه  شكرا لكم السيد الوزير
وننتقل اآلن إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين بسؤال  ،اجللسة

للسيدات والسادة  ،عن التشغيل السري لألجانب باملغرب
 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية

 :أحمد جدارالنائب السيد 
 السيد الوزير احملرتم،، شكرا

التشغيل  ،بشكل ملفت للنظر ،برز يف اآلونة األخرية
يعملون يف قطاعات  ،السري لألجانب من دول أوروبية متعددة

 ،لوزير احملرتملذا نسائلكم السيد ا. خمتلفة وبثمن جد مرتفع
وهنا ملنع هذه الشركات ذماهي اإلجراءات والتدابري اليت ستتخ
 .من التوظيف السري لألجانب وشكرا

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

 :التشغيل والتكوين المهني وزيرعبد الواحد سهيل السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

على طرحه هاد السؤال  احملرتمشكرا للسيد النائب 
بغيت نذكر يف البداية باملقتضيات  ،اللي هو مهم ومهم جدا

 واطبعا بالدنا فيها عدد من األجراء اللي تيشتاغل ،ديال القانون
  وايف جممل األمر كيمثل واللي هم ،التشغيل  برتخيص من وزارة

كفاءات وال كيجيو مع بعض اجملموعات االستثمارية اللي  
 .معاها واغلكيشتا

 5101مرب مت الرتخيص ل شهر سبت هاد السنة إىل 
البعض فيهم  ،نبااللي هوما أج واحالة ديال الناس اللي اشتغال

باش  ،4111با ياللي مت إعادة الرتخيص هلم وهوما تقر 
 .نعطيكم رقم تقرييب

حنميو  وااإلجراء وهو أنه تنحاول ،من طبيعة احلال 
ولكن   ،لكفاءات الوطنية أساسالالسوق ديال الشغل بالنسبة 

 ،ستعمال دياهلااالكاين كفاءات أجنبية اللي كذلك كيتم 
على الوكالة الوطنية إلنعاش  L’anapecسا على أر  واتيمر 

 هاد السيدة الشغل والكفاءات اللي كاتقول بأنه هاد السيد وال
أجنيب ال توجد كفاءة مغربية اللي تقدر اللي طالب اشتاغل 

باللي كيوقع بعض  ،وما خنفيش عليكم .ديالوبالعمل تقوم 
ما   ،عدا ذلكا م .التساهل مع بعض اجملموعات االستثمارية

 ، ريسنالحظ أنه كاين اشتغال  ،ولألسف .كيتمش الرتخيص
املقاوالت ما كتحتارمش املقتضيات ديال القانون  بعضيعني

 .وكتشغل الناس خارج القانون
به مع الصندوق الوطين  اكاين عمل اللي كانقومو   

 Des récupement واتنعم ،للضمان االجتماعي والوزارة
ون تيسمح لينا القان ،بعض احلاالت وانلقاو وتنوجد واتنحاول

اللي  ،بذعائر واحماضر وكذلك نطالب واملباش كوزارة باش نع
 ،ال شيءيعين درهم  5111و  2111هي حقيقة متواضعة 

بعة على أساس أن اتم املتتباش  ،واحملضر تيمشي لوكيل امللك
 .هناك جنحة اللي خارجة على القانون

مع إدارات  وانشتاغل نابدون شك على أننا تيخص 
 ،ال األمنية وال اإلدارات اللي هي عندها عالقة بالعدل ،أخرى

على التحفيز ديال الوسائل ديال الوزارة ومث   واوخاصنا نشتاغل
 وا،التحسيس ديال هاد الناس اللي تيشغل واكذلك حناول

وأكثرية املشغلني هوما يف الواقع من البلدان األوروبية اللي 
 .د السريةو يال هاد النوع ديال العقيف اإلطار د واتيشتاغل

 :السيد رئيس الجلسة
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أرجو منكم مجيعا شوية ديال اهلدوء يف  ،شكرا السيد الوزير
يف  .سئلة واألجوبةألل واالقاعة اهلل إجازيكم خبري باش نتصنت

 .تفضلوا ،لكم الكلمة السيد النائب ،إطار التعقيب
 :عبد الحق ناجحي السيدالنائب 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

كنشكروكم على االهتمام   ،السيد الوزير احملرتم
يف إطار توظيف األجانب  ،القانونتطبيق اهتمامكم يف 

زير ضرورة احرتام قرار و  ولكن نريد التأكيد على ،السري
طبعا اللي صدر  451/15 التشغيل والتكوين املهين رقم

واملنشور باجلريدة الرمسية حتت عدد  2115فرباير  1بتاريخ 
كيأكد على ضرورة   ،2115مارس  71الصادر  5411

تشغيل األجانب واملنصوص عليها لمراقبة الوزارة للوثائق املربرة 
هناك عقد منوذجي خاص بتشغيل  ،يف العقد النموذجي

شهادة الوكالة  ،من بني هاد الوثائق املطلوبة ،لإلشارة .اجلانب
الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات بعدم توفر اخلربات املطلوبة 

وهذه الشهادة يعين نوع من محاية  ،ملة املغربيةلدى اليد العا
 .نافسة غري مشروعة من طرف األجانبممن األطر املغربية 

كون جلوء بعض كنخشاو من أن ت  ،السيد الوزير
خاصة من طرف الشركات  ،األجنبية ةعمالىل هاد الإاحلاالت 

العملة الصعبة  مننوع من هتريب األرباح  ،املتعددة اجلنسيات
واحد  ،نعطيكم السيد الوزير ،وهنا .م للشركاتروع األىل الفإ

صاحبة التدبري املفوض للماء  "ليديك"املثال صارخ وهو شركة 
لي كتستقدم لهاد الشركة ا ،والكهرباء يف مدينة الدار البيضاء

إىل  وافإذا هبم كيتحول ،أطر أجنبية من أجل تقدمي اخلربة
رنسي كيتجاوز أكثر خيالية كيمكن اإلطار الف ،موظفني بأرباح

طر املغربية يف حني أن الكفاءات أو األ ،مليون سنتيم 21من 
ال من حيث شغل  ،ات كفاءة عالية ولكنها مهمشةذ اللي

وال حىت من  ،ألن هاد األطر الفرنسية كتشغلها ،املناصب

إطار فرنسي اآلن يفوق أجر  40يال األجر دو حيث األجر 
طبعا وهذا فيه واحد احليف بالنسبة  ،إطار مغريب 701

و واحد التعويض يومي  ضاقألن هاد الفرنسيني كيت ،للمغاربة
اخلروج إىل واحد الورش  ،درهم يوميا 0.111كيتقدر ب 

 0111كيكلف هاد اجلهد ديال   ،اللي كاتقوم به الشركة
 .درهم

من  570تطبيق املادة  ،نتمناو السيد الوزير ،أخريا 
نه جيب على كل مشغل يرغب أي كتنص على مدونة الشغل الل

يف تشغيل أجري أجنيب أن حيصل على رخصة من قبل السلطة 
توضع  ،تسلم على شكل تأشرية ،احلكومية املكلفة بالتشغيل

عليه يف اجلريدة الرمسية  طبعا منصوصوهذا  ،على عقد الشغل
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ترغبون يف الرد على هل  .انتهى الوقت ،شكرا السيد النائب
 .تفضلوا فيما تبقى من الوقت؟ التعقيب السيد الوزير

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
ال  ،د اللي هي داخلة يف إطار القانونو نه العقأأظن ب

بأنه  "النابيك"البد من اإلقرار ديال و يعين كاين  ،نتاقش عليها
اك الوزارة تتعطي التأشري بناء آنذ ،هاد الكفاءة ما عندناش

على الناس اللي  واتنتكلم "النابيك"على هاد الشهادات ديال 
خارجني على القانون هوما اللي تيهومنا تيظهر يل واللي هوما 

 .خطرين أكثر
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل عن تشغيل  .انتهى الوقت ،شكرا السيد الوزير
للسيدة والسادة احملرتمني من فريق  ،اخلادمات األجنبيات

 .لكم الكلمة السيدة النائبة ،االحتاد الدستوري
 : فوزية البيضالسيدة النائبة 

 شكرا لكم السيد الرئيس،
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األحداث  تنامت مؤخرا يف ساحة السيد الوزير احملرتم،
 تعرضن ،خادمات من آسيا ومن إفريقيا املغربية ظاهرة استقدام

جل أماذا فعلت وزارتكم من  ،لبعض االنتهاكات اجلسيمة
 ؟ فدين وحقوق كذلك املواطنني املشغلنيامحاية حقوق الو 

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

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
السيدة  أظن بأنه بالنسبة للحاالت اللي تتكلم عليها

هو العمل داخل األمر األول و : حنن أمام أمرين  ،النائبة احملرتمة
املدونة خالت هاد األمر إىل  ،طروش القانونأالبيوت اآلن ما تي

باش  ،شاء اهلل جمللسكم املوقر وه إنمقانون خاص غادي نقد
إكون عندنا إطار اللي تيعطي االعرتاف بواحد العدد ديال 

خدماهتم يوميا وا وكيقدم وااللي تيشتاغل املواطنات واملواطنني
 .ديالو لي هوما خارج التغطية ديال القانون وخارج احلمايةلوا

هوما عامالت أو  ،لميت عليهاكمث بالنسبة هلاد احلالت اللي ت
لي ما ليف هاد اإلطار ا واعمال أجانب اللي جاو تشتاغل

ي  يعين خارج أي محاية ديال القانون الل ،يتغطيش القانون
 ،ماشي العدد دياهلم كثري ثحيخطري  ،وهذا أمر خطري ،كاينة

خطري ألنه إقدر إدي بالدنا  ،ألن العدد دياهلم نسبيا مضبوط
 le trafic des êtresلواحد املنزلق ديال واحد النوع ديال 

humains وهذا  ،واحد النوع ديال البيع والشرا يف البشر
 .ثري االنتباه ديالنايلي هو خاص ل واريخط هاللي يف حد ذات

اللي تيحمي هاد  عندنا قانون إذا البد ما يكون 
ذاك غادي إجيو آنإىل و  ،العالقة داخل العمال ديال البيوت

يف إطار القانون كيفما هو  وادخلي ،عندنا واأجانب إشتاغل
 .ناشتاغل يف بالدي ىبغاللي جري أاحلال بالنسبة لكل 

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيدة النائبة وزير،شكرا السيد ال

 :فوزية البيضالسيدة النائبة 

حنن يف الفريق الدستوري  ،بالفعل السيد الوزير احملرتم
ولكن بغيت  ،الفراغ القانوين اواعون هباد النقطة بالذات وهذ

ننا ماشي فقط دولة مستوردة لليد أعلى  ،ري االنتباه ديالكمثن
نتم كعضو يف منظمة أ .هلاالعاملة املنزلية ولكن أيضا مصدرة 

هل راجعتم الضمانات القانونية حلماية ، العمل الدولية
 يف ،ع االسبانيةزار املربيات خالل إقامتهن مثال يف العامالت املغ

 .ا اجلنوببعض الدول العربية ويف الدول افريقي
أنه توجد  ،رمبا ال تعلمون ،أنه ،تعلمون السيد الوزير

 لتوظيف يفلعلى حائط الشبكة العنكبوتية مواقع للسمسرة 
املرأة الباحثة عن العمل يف هذه احلالة  .العمالة املغربية باخلارج

العمالة املغربية املهاجرة يف اخلارج  ،تقع ضحية عقود ومهية
 ،ن العمل املومسيمت الزج هبا يف براث ،بصيغة املؤنث السيد الوزير

تركن  ،نه إال تشتيت الشمل وتشتيت العائالتمل جينني م
 ،األزواج وتركن األوالد وسقطن يف سوق النخاسة اإلسبانية

للتحرشات اجلنسية ومت الدوس  ضنوتعر  ،لنقوهلا بكل صراحة
 .آلن يسائلن فينا خنوتنا املغربيةوهن ا ،بكرامتهن
البعض منهن  ،صورة املغرب وقعت يف مواقف حمرجة 

من  ،ر املافيا أو تعرضن لالختطاف القسريوقعن يف يد عناص
هن من آثرن البقاء يف دول االستقبال يف وضعية غري شرعية أو 

لبشر أو أصبحنا يستغللن يف وقعنا يف يد شبكة االجتار ا
يعين معامالت خملة باآلداب أو أصبحن يف شبكات  اتممارس

 .تزوير أوراق اإلقامة
هو توفري وضمان احلد األدىن  ،دوركم السيد الوزير 

ما تنعرفش أنا  ،بتنسيق مع السفارات ،للحماية القانونية هلن
الدور ديال السفارات أشنو تيديرو هنا ؟ كعضو يف جملس وزراء 

أن نظام الكفيل كذلك  ،تعرفون السيد الوزير ،التشغيل العرب
نظام الكفيل اعتربه البعض يف داخل وهاذ  ،يشار إليه باأليدي

أهنا ممارسة للرق األبيض واستعباد ملن  ،لدول اليت متارسها
 ،لكي ال يقال أن املغرب السيد الوزير ،ولدهتن أمهاهتن أحرارا
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نقوهلا  ،نالحظ .أصبحت مقربة حلقوق العمال ،يف عهدكم
تنتظرون السيد الوزير الستكمال  ماذا ،فتور أدائكم ،بصراحة

 ؟ دونة الشغلاملنظومة القانونية إلعادة النظر يف م
 :السيد رئيس الجلسة 

 .الرد السيد الوزير على التعقيب. انتهى الوقت ،السيدة النائبة
 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني

غري  رت موضوع ثاينباللي أثتيظهر يل ، السيدة النائبة
ولكن ما كاين باس ما كاين  ،املوضوع اللي موضوع السؤال

باش  ،كحكومة  ،ألنه كيهمنا ،غادي جناوبك ،حىت شي باس
بالدنا وحنميو املصاحل ديال  ل يفاحنميو املصاحل ديال العم

واحد  .البلدان اللي هي موجودة فيهم املغاربة واملغربيات يف
العدد ديال البلدان عندنا معها اتفاقيات وهي بلدان عندها 

تشبه لقوانيننا والبعض منها ما عندهاش هاذ  ،ةقوانني متقدم
 .حبال البدان اللي أشرت إليهم ،القوانني

 ،التدخالت ديالنا اخصنا نطورو  ،كيظهر بأنه اآلن  
اللي متشي يف  ،باش فيما كان عامل أو عاملة مغربية يف اخلارج

يدخليناش ما باش  ،يف إطار احلماية القانونية ،إطار القانون
وهاذي  .ت ديال التهريب وديال االجتار يف البشرهلاذ الشبكا

مسؤولية من دون شك ديال  ،مسؤولية ديالنا كحكومة
مسؤولية ديالنا  و مسؤولية ديال اجملتمع املدين  ،الدبلوماسية

 .ككل  عكمجتم
 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال األخري يف هذا القطاع حول  شكرا السيد الوزير،
 ،للخادمات وحراس اإلقامات واملنازلالوضعية القانونية 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 
 .تفضلوا السيد النائب ببسط السؤال

 :محمد المهدي بنسعيد النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات النائبات والسادة النواب،

 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،
سؤالنا اليوم حول الوضعية القانونية  الوزير،السيد 

وضعية، اللاات واملنازل أو يف احلقيقة خلادمات وحراس اإلقام
 .شكرا

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

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 شكرا السيد الرئيس،

سبق يل يف معرض جواب  احملرتم،شكرا السيد النائب 
أن قلت بأن هاذ اجملال اآلن كاين فراغ  ،على سؤال سبق

ألن املدونة ديال الشغل أحالت إىل قانون خاص احنا  ،قانوين
هاذ القانون اللي غادي يرد  .اآلن كنشتغلو عليه يف احلكومة

 ااالعتبار وغادي حيمي واحد العدد ديال املواطنات اللي يتعدو 
 اللي كنتلقاو هبم يوميا واللي ،ات ديال اآلالفبالعشر 

ألن ما كاينش عندهم ال محاية  ،ظروف غري الئقة يف اكيشتغلو 
 .قانونية وال محاية اجتماعية

يد احلكومة اللي غادي نقدموه،  املشروع اللي يف 
غادي ينطلق من األوفاق اللي هي ديال منظمة العمل الدولية 

غادي حيرم، غادي يتم جترمي عمل  ،ومن املعايري دياهلا
عدد كبري من األطفال يشتغلون اللي  ،مع األسف ،األطفال
 75مث بالنسبة اللي عندهم ما بني . سنة، جتركمه 75أقل من 

 ،سنة غادي يتم حترمي األعمال اخلطرية بالنسبة إليهم 71و 
مور دياهلم قدة إىل املوافقة ديال أولياء األوسيخضع هاد الع

مث غادي ينظم إطار تعاقدي ما . قاصرين حبكم القانونألهنم 
بني املشغل والشغال، هاد اإلطار التعاقدي اللي فيه أشنو هي 
األجرة، املستوى ديال األجرة دياهلا، اشنو هي الساعات ديال 

أشنو هي العطل؟ غادي يويل واحد اإلطار ديال  ،العمل
دون شك أنه ومن  ،التعاقد اللي هو معمول به يف كل البلدان

غادي يفتح آفاق باش حىت التغطية الصحية تعطى هلاد 
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كل ما ،سائل ديال التعويضات املمث  .املواطنني وهاد املواطنات
 .مليتعلق بقانون ديال الع

غادي كمر على  ،إذن احلكومة مهيأة هاد املشروع 
شاء اهلل للربملان  غادي نقدموه إنو القنوات ديال املصادقة 

اإلغناء ديالو واملصادقة عليه يف أقرب وقت  كنتمناو يتمو 
 .ممكن

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .التعقيب السيد النائب ،شكرا لكم السيد الوزير

 :محمد المهدي بنسعيدالسيد النائب 
ندخل أنا للربملان وقبل ما تكون قبل ما  السيد الوزير،

. نت وزير، وكل وزير الشغل كيجي وكيقول نفس الشيءأ
د  0الواقع هو آخر، الواقع هو حاليا كاين نساء كيفيقوا مع 

 اوباش خيدمو  1الصباح باش كمشيو للشغل باش يوصلو مع 
الواقع هو . النهار السوايع يف 71كثر من أد الليل،  1حىت ل 

 ضبع ،يراللي ما تكلمتيش عليهم السيد الوز  ،هادوك احلراف
ال  ،ليل وبدون أي تغطيةلوبا هالنهار كل ااملرات كيخدمو 

يعين كيقدر كمرض ، صحية، بدون ما يكون عندهم تقاعد
 41، 21كيخدموا   ،وبالنسبة للتقاعد .بدا يسعىوخصو ي

ألن ما عندوش واحد الوقت  ،à vieسنة وىل خصو خيدم 
الدستور  .هذا هو الواقع اليومي ،اللي غيوقف فيه باش يرتاح

احلياة السيد  احلق يف، احلياة ر على احلق يفضكيه  21  البنديف
فاش كمرض مواطن مغريب يقدر  ه،كل راه هو هاد الشي ،الوزير

سنة يقدر يكون  11سنة أو  41كمشي يتعاجل، فاش خيدم 
 .عندو واحد التقاعد حمرتم السيد الوزير

املغرب هو واحد  يف 2172 اليوم ما جيرى يف 
كثر من الوزراء أكيخدمو   ،جديد من العبودية الشكل

. األكثرلى درهم ع 2111، 7211، 7111وكيتخلصوا 
؟  دير فحال هاد الشيتتقدر ، نت السيد الوزير اخدمأواش 

ما فهمتش  ه زعمااليوم خصنا نفكو ديال اليوم هذا إشكال 
 .باش نفكو هاد املشكل السيد الوزير اأشنو كنتظرو 

حزب فريق وكوك ،كمعارضة السيد الوزير  ،حنا 
منكم تفعيل الدستور وتفعيل  اكنطلبو   ،األصالة واحملاصرة

ألن هاد الناس كيعيشوا هاد الشي  ،القوانني اللي كاينة حاليا
ملؤمتر  217 دالبن 711دابا وكذلك املوافقة على االتفاقية 

على  اليت تنطبق ،العمال الدويل اللي هضريت عليه السيد الوزير
خادمات وحراس، حول العمل الالئق  :مجيع العمال املنزليني

قرب وقت وهذا هو اللي يقدر يكون أيف  هذاو  ،للعمل املنزيل
قوانني  اباش نقدروا من بعد نديرو  نه،واحد املبدأ باش نبداو 

للشارع  الناس فاش كانوا كيخرجو اللي اباش نرجعوا الكرامة 
كا ا الكرامة اإلنسانية ه ،هباالعام اللي فات كانوا كيناديو 

 . فريق األصالة واملعاصرة وشكرا يف انو نرجعوها كنظ انقدرو 
 :الجلسة رئيسالسيد 

 .مازال الوقت، تفضلوا السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني

نتقاسم كل الشعور ديالك حول كمكن يل بأنه كا أظن 
كل   على ،شتغلوا إىل غري ذلككلي يالالطبقة العاملة والناس 
كينش ا اآلن م ،اخصنا القانون ،وهلذا .حال هذه هي تربييت

ا ذحنا كنديروا ها ،نديروا القانونخصنا  حنميوقانون باش 
لي الاملشرعني غادي تضيفوا فيه  أنتم ،غادي اجنيبوه ،القانون
دولة احلق يف حنا األن  ،شتغلوا على أساس القانونناغيتوا و 
 .شكرا ،والقانون
 :الجلسةرئيس السيد 

شكرا لكم على حسن مسامهتكم يف ، و شكرا السيد الوزير
سؤال حول تدين وننتقل اآلن إىل قطاع الصحة ب .هذه اجللسة

 ،ستعجالت واملستوصفات يف العامل القرويباملاخلدمات الطبية 
للسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 

 .تفضل السيد النائب لبسط السؤال، والتعادلية
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  :النائب السيد عمر حجيرة
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

يف سؤالنا موجه لكم حول اإلجراءات ، السيد الوزير
ا ملعاجلة تردي األوضاع الصحية القيام هب عزملزمان واملكان املا

ال القروي وبعض املناطق اجملخاصة يف  ،اجلهة الشرقيةيف 
 .شكرا السيد الوزير ،واألقاليم املنكوبة

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

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 الرئيس،شكرا السيد 

 ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

املؤسسة  دالسيد النائب احملرتم ورغم أن عد ،أوال
الصحية األساسية وخاصة يف العامل القروي إىل يومنا هذا 

على الصعيد  2011من اجملموع ديال املؤسسات هو  7141
بالوسط  ةا يعين أن املؤسسات الصحية األساسيذه ،الوطين

رغم كل هذ الشي ورغم كل  .يف املائة 12شكل تالقروي 
عرض اخلدمات ف ،السابقة اتلي قامت هبا الوزار لادات و اجمله

 . الصحية بالعامل القروي وجودهتا ال تزال مطروحة حبدة
 :ثالثة النقط نلخصها غري يفكمكن  النقائصو اإلختالالت 

النقطة األوىل هي اإلكراهات املرتبطة بالطبيعة  -
يف املائة من املواطنات  41نذكر فيكفي أهنا  ،اجلغرافية

كلمرتات   71جدين على بعد و اطنني يف العامل القروي مو وامل
 . كيكون قريب ليهميلاملركز الصحي المن 

أنه العديد من املستوصفات واملراكز  ،النقطة الثانية -
 2177وهي إىل غاية حدود  ،لقروي مقفلةابالعامل  ةالصحي

ا ما فيهش إم ،مركز صحي مقفل ال يشتغل 772هي ديسمرب 
جيزيهم من طرف اجلماعات احمللية  تنشأ اهللوإما  املوارد البشرية

ولكن مكيدخلش يف املخطط ديال الوزارة  ،وال اجلمعيات
 .بدون علم وزارة الصحة ،الصحة

ية الستعجالاكاين غياب اخلدمات الطبية   ،وأخريا -
 .اللي شرتو هلا

لي إحنا يف طور اليناها و ذلي خالهي التدابري  أشنو 
خدمات القرب يف اجملال اهلدف هو توفري  ،أوال؟ اإلجناز دياهلا 

كروا يف احلكومة وخاصة التحكم يف ذا لي كنالالصحي 
ألن احملددات اجلماعية  ،احملددات االجتماعية للصحة بالتنسيق

 ،نديروا الطريق باش يكون املستوصف قريب باش يتبىنباش 
 ،تز لي داالفغري السيمنا  ،مشكل وزارة الصحةغري ا ماشي ذه
بطريقة توافقية وتشاركيه جبميع  بأنه خدامني نقولكااش ب

مليون  211ت وزارة التجهيز مثال والنقل أعط نأ راء،الوز 
  .االجتاه ذاشوا يف همندرهم كبداية باش 

إعادة توزيع بعض املوارد البشرية للتشغيل الدوري واملؤقت  ،ثانيا
أشهر  4ملغلقة يف ظرف ا 772 اذمن ه ،املراكز الصحية اذهل

تعزيز  ،وأخريا .ماشي كثري ماشي كلشي ،42حلينا منهم 
 14سيارة اإلسعاف و 04اقتنينا   ،الفرق املتنقلة بالتجهيزات

ويف طور االقتناء جوج املستشفيات  ،سيارات رباعية الدفع
  .الرئيسشكرا السيد  ،املتنقلة
 :الجلسةرئيس السيد 

 .تعقيب السيد النائب، شكرا السيد الوزير
 :النائب السيد عمر حجيرة

 .شكرا السيد الوزير
على اإلقليم شوية يل  تخبري تصن بغيتك اهلل جيزيك

 .ديال تاورريت
املؤشرات صعب  ادوخى ه ،أوال باملؤشرات وابدن

ن املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة جيب إعادة الوصول إليها أل
 ألنه فيه مشكل ديال الولوجية وفيه مشكل ديال ،النظر فيه
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 تتقولوا: اوطني ،عدد السكان لكل طبيب .املعلومة حتيني
  .1111 :تاوريرت ،2411 :اجهوي ،7111

 ،111 :اوطني ،عدد السكان لكل سرير طيب
 ،عدد السكان لكل عيادة طبية خاصة. 1221 :تاوريرت

 ،فأل 70 :تاوريرت ،5411 :اجهوي ،5211 :اوطني
عدد السكان  .العمومكيناش ديك التضامن ديال اخلاص و ا م

 ،72.211 :اجهوي ،77.111 :اوطني ،لكل مركز طيب
يروها لي كيدالعدد الزيارات املدرسية  .ألف 75 :تتاورير 

 45أنه القلعة  يف حني 1111 رديتك  تتاورير  ،املمرضني
  .ألف 41بركان  ،ألف

حبالو حبال  األسرة الطبية، السيد الوزير، إقليم تاوريرت 
سرير  10عندنا  ،هو املؤشر الضعيفكاع األقاليم األخرى 

أقاليم أخرى  ،721رو صف 711،يف حني بركان اجملاور  .طيب
 .إخل ..752

يف حني أنه  ،71 ،املستوصفات السيد الوزير
يف حني أنه الرحامنة واخا  ،20واخا إقليم جديد  ،شو يالدر 

 .42إقليم جديد 
يف حني أنه  ،1711عندنا  ،الولوجية السيد الوزير 

احنا كنتنافسوا  .70111يف حني أن بركان  ،21111القلعة 
حىت ال ما استطعناش نوصلوا للمعدل  ،مع  هاد األقاليم

 هاد األرقام ،لذلك .الوطين راه إشكال السيد الوزيراجلهوي و 
االجتماعية ال زدنا هلا الوضعية اهلشة إوزير، السيد ال
نسبة الفقر  ،يف املائة 41نسبة البطالة أكثر من  ،االقتصادية
يف املائة  51نسبة األمية أكثر من  ،يف املائة 22أكثر من 

واإلقليم كذلك إقليم  ،واإلقليم ما كيستافدش من التأهيل الرتايب
نتما عارفني أو  ،ألفارقةعبور وإقليم اللي كتمركز فيه الالجئني ا

 .ا يؤثر على الوضعية الصحيةمم ،هاد األمور
له غري  باش نقول لك بأن السيد الوزير، هاد الشي ك 

هو أنه راسلتم مخس  ،ولكن ما يؤملين ،اإلقليم يف وضعية كارثية

اللي ما  ،مرات السيد الوزير، أجبتوين مرتني بطريقة منطية
شنو خصهم يديروا باش أنه اش دابا السادة النواب نعارف

فرباير، يف  21راسلتك يف  ،احلكومة تعاود تلقى اهلموم دياهلم
ال جواب وال  72يف شهر  1يف شهر  1يف شهر  0شهر 

 ،السيد الوزير . اجتماع وال لقاء وال حبثتدخل وال زيارة وال
هاد الشي مقلق، الساكنة بإقليم تاوريرت السيد الوزير ضاق 

 ..هبا األمر
 : يد رئيس الجلسةالس

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا السيد النائب انتهى الوقت، 
  .يف إطار الرد على التعقيب ،لكم الكلمة السيد الوزير ،شكرا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
شكرا السيد النائب احملرتم ، أنا غري باش نقول لك 

 ،الصعيد الوطينهاد النقائص واالختالالت هي موجودة على 
غانقوهلا لك بكل  ،لي تنسمعأنا م ،نش شي مستشفىما كاي

نائبات والنواب احملرتمني لي كنسمع السيدات الم ،طمأنينة
شي هنار  تنقول يا ريب ،على االختالالت والنقائص تيدويو

هاد الشي  ،هذا ما فيه والو وخداميقولوا لس شي مستشفى 
واليين ما جاوبتكش  .رفوهراه كاين على الصعيد الوطين وتنع

يعين   ،النوبات 2أنت براسك قليت جاوبتك  ،بطريقة منطية
أنا الزيارات راه  ،كاين جواب واليين كتدوي ما كاينش زيارة

بك يف وقتاش  مرحبا ..تنحاولوا نديروا ما أمكن، ما قلتلكشاي
 ..ما بغييت من غدا

 : السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن وضعية  .تشكرا السيد الوزير، انتهى الوق

املستشفيات ببعض األقاليم للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
لكم الكلمة السيد  ،من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 . النائب لبسط السؤال
  :محمد صبحي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
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 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
هناك نقص كبري يف التجهيزات واألدوية   السيد الوزير،

واألطر الطبية يف مستشفيات األقاليم وكذا مستشفى إقليم 
 . وشكرا؟ فما هي التدابري املتخذة  ،الصويرة

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

 :الوردي، وزير الصحةالسيد الحسين 
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيدة الوزيرة، السيد الوزير، 
  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

ال بغيت إ ، يعينحبال السؤال األول ،أوال  احنا باقيني
ذه السياسة هلغاندوي على االختالالت وشنو خصنا نديروا 

 ثالثة الدقائق ال يسعين، اللي ديال املنظومة الصحية اللي
فأنا نقوهلا لك السيد النائب  ،غانذكر أنه يف ما خيص الصويرة

فيها  ،فيها نقائص ،ما حليناش املشاكل دالصويرة كلها ،احملرتم
يرة نا نقول لك الصو أواليين كوزير  ،اللي بغييت ،اختالالت

 اال جينإيف ما خيص  ،مثال  .ىحمظوظة بالنسبة للجهات األخر 
يف املائة ديال  51املوارد البشرية فيها أكثر من  ،للجهات

كثر رمبا هديك املوارد أهذا خاص الصويرة حتتاج  .اجلهة كلها
واليين كاين  ،البشرية تاخذهم كلها وياهلل ياهلل رمبا غانوصولوا له

غادي تقول يل مرة مرة  ،كاين مثال يف الصويرة سكانري  .جمهود
كاين   ،ينة على الصعيد الوطينهدي كا ،ما تيخدمش إخل

شاء  جتهيزات كاين موارد بشرية واآلن كاين مستشفى اللي إن
مع ، 4يعين يف إطار الصحة املغرب ،عة ديالهاهلل يف التوس

راه  مدياهل les fondations البنك الدويل لالستثمار 
كتعرف دابا ر املاء، راه  مشكل ديال  مكان عنده  ألنهخرجوا 

 متنار اللي الدراسات كاين مستشفى حملي يف  .فيه انطلقنااه 

ورصدنا  ألنه غانبداو ،له مشات بعيداالبناء ديبلقة عدياله مت
غيبدا البناء ديالو ديال املستشفى  2174ليه غالف مايل ف 

كاين كذلك ترقية املركز الصحي اجلامعي احلنشان   .15ديال 
كاين   ..الوالدة إىل آخره ةإىل مركز صحي بإضافة ديال وحد

كاين   ،إعادة بناء املركز الصحي احلضري للصويرة، اجلديدة
يعين  ..زي إىل آخرهتكاين مستوصف قروي بتي  ،مسيمو

كاين جمهودات وكاين أموال مرصودة ابتداء من   ،املسائل
وخاصة  ،ألن كلشي مها هاذ املراكز وهاذ املستشفيات 2174

د و وجمديالو  أنه الغالف املايل ،املستشفى اجلديد ديال متنار
  .2174تبدا اخلدمة إن شاء اهلل ف  باش

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

 :محمد صبحيالنائب السيد 
 شكرا السيد الوزير،

راه وضعناه أكثر من مرة  ،هاذ السؤال السيد الوزير
 .نفس األجوبة السيد الوزير ،ونفس األجوبة

كانت واحد القافلة طبية يف   ،مؤخرا السيد الوزير 
مجاعة سيد العروسي واملخاليف وكانت ترتأسهم واحد 

وجاو عندها النساء من كل  ،املستشارة تابعة للديوان ديالكم
 .من سكياط ،من والد جرار ،جاو عندها فاملخاليف ،األقاليم

وما ،م جاو بغاو يعادو هلا على املعاناة دياهل ،مسعو مستشارة
عرفتش واش بلغاتك السيد الوزير وال ما بلغاتكش ؟ ألنه  

مدينة  غريما كنشوفوش  ،كيطلبو أبسط احلقوق دياهلم
أنت عارف  ،حدث وال حرج ،أما مدينة الصويرة .الصويرة

نو آش ،نقوليك السيد الوزير .ماشي مشكل ،السكانري خاسر
املواطنني صحة  كاين التالعب يفالصويرة طاري فيها،  

أطباء حيث امتناع  ،خبصوص ما يقع داخل قسم اجلراحة
فراسك غا  ،هاذي ما فراسكش السيد الوزير ،التخدير

السكانري، عن القيام بواجبهم إزاء املرضى الذين أصبحوا اليوم 
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عرضة للتالعب مث توقيفهم عن العمل على الساعة الواحدة 
و يزيدو خيدمو، مما كيتوقفو ما كيبقاش بغا  ،والنصف بعد الزوال

سلبا على سري هذا القسم ويرتك استياء كبري يف نفوس  يؤثر
هاز السكانري ما غاديش التعطيل ديال ج .املرضى وذويهم

نعاود ليك عليه، امتناع التقنيني هلذا اجلهاز وعدم القيام 
حىت هو ما  ،مبهامهم، مشكل فريوسكوب املعطل ملدة سنوات

عدة حماوالت لتصليحه وإرغام  رغم ،فراسكش السيد الوزير
 .لقيام هبذا الفحص خارج املستشفىلاملواطنني 
نرجعو لفحص مرضى القصور الكلوي، مرض  

 ،راسلناكم السيد الوزير فالتاريخ ،القصور الكلوي السيد الوزير
 01كاينة   ،كاين عندنا مشكل  1/2172هنار  ،ها هو عندي

ما تتنتظرش  ،وتواحد كتنتظر يف الئحة االنتظار كتنتظر امل
طلبنا منكم السيد الوزير باش تزيدونا طبيب واحد اللي . باش

 .ألنه احنا بغينا نزيدو ساعات إضافية ،تصفية الدم خمتص يف
ولكن اإلنسان ال  ،تتخدم الليل والنهار ،طبيبة واحدة مشكورة
تتقوليا الصويرة  ،جاوبتينا السيد الوزير .يالم فوق القدر ديالو

خمتص  71يت لينا عندك أسيدي الصويرة زدنا فيها قل ،حمظوظة
هو  فينا هو ما كاينش، ها ،واحد فيهم غري، عطينا 2172 يف

احنا  ،خمتص 71ها هو،  جواب عندك رمسي السيد الوزير
 .شكراو ..واحد ديال تصفية الدم وجاوبنا على غريبغينا 

 : السيد رئيس الجلسة 
يف إطار الرد  ،الوزيرلكم الكلمة السيد  شكرا السيد النائب،

 .مازال شوية الوقت ،على التعقيب
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 ،ال غري حبال دبا هاذ املوارد البشرية اللي دوييت عليها
أنا عندي األمساء  ،للصويرة 1جاو  71جاو من هاذوك 

أنا  ...أنت قليت ما جا حىت واحد ،1جاو  دياهلم إيال بغييت
أنا  ،ذاك الشي اللي يعين املعلومات اللي عنديغري تنقوليك 

ال عندك أنت معلومات صحيحة مرحبا ما قلت ليك والو إ
 .غري تنقوليك أشنو كاينك، أنا ب

ألن هذا من حقهم  ا،هاذوك اللي بقاو جنحو  ،ثانيا 
هذا  ا،املبارة ديال االقامة جنحو  اغاجييو وليين دوزو  اأنه كانو 

اللي خص املشكل ألنه حىت هو  هإشكال اللي خصنا نعاجلو 
 ،السيد اللي تيجي باش خيدم وتيدوز واحد املبارة وتينجح

 .دي حيبس ليه أنه ما غاديشاي يطلعماشي وزير غا
أنا مستعد  ،فيما خيص اإلجابة اللي قلت ليك ،ثانيا 

يعين لي بغييت، ال انستقبلك أي وقت اللي بغييت باش نشوفو 
وتتدوي  ،ي اللي تتدوي عليهاالختالالت والنقائص وهاذ الش

 ،هاذ الشي خصك تعرف السيد النائب احملرتم .على الدياليز
 ،يف العام 72كله كنكونوا املغرب   الطبيب ديال الدياليز يف

 ..لقطاع اخلاصليف املائة تيمشوا  11يف العام عندهم  72
قسموه على الصعيد لي كاين كنالالشي  داكاحنا تنحاولوا يعين 

 .الوطين
  :السيد رئيس الجلسة

حول املنع  ،آينؤال األخري يف القطاع وهو سؤال الس. شكرا
 ،القطاع اخلاصبأطباء القطاع العام من االشتغال الذي طال 

، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق اإلحتاد الدستوري
 .لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد محمد زردالي
 الرئيس،شكرا السيد 

 ،السادة الوزراء
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

خلق القرار : سؤالنا يف الفريق اإلحتاد الدستوري
مبنع موظفي الصحة بالقطاع العام احلكومي األخري القاضي 

الشتغال بالقطاع اخلاص ارتباكا واضحا يف املصحات من ا
ى ه املصحة وعلذمما أثر بشكل كبري على سري ه ،اخلاصة

االستفادة من اخلدمات الصحية  يفاملواطنني الذين يرغبون 
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هل مت  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،لذا. بالقطاع اخلاص
ا القرار على أوضاع ذتملة ملثل هحملإلنعكاسات اا ةدراس

كا أساسيا يف املنظومة يباعتبارها شر  ،املصحات اخلاصة
 .بالدنا وشكرابالصحية 

 :السيد الرئيس
 .اجلواب السيد الوزير، لنائباالسيد  شكرا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 الرئيس،السيد 

 ،السيد الوزير، السيدة الوزيرة
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

 ذاجناوب على هاقبل م، بعجالة مسحتإذا  ،أوال
 .كرهم يف األولذ يبانوا يل ثالث النقط مهمني باش نت ،السؤال

 .ا قرار حكوميذه ،القرار ماشي قرار وزارة الصحة اذه ،أوال
 .القرار ذات هذالي خنوفمرب ال 1يوم اجتماع جملس احلكومي 

بتاتا وال  القرار ال يهدف ذاهو أنه ه ،النقطة الثانية
الباحثون ال  ،ةذال األسات ،القطاع هنيييهدف هنائيا للمس مب

ألن  ،أي واحدأطباء العام وال املمرضون وال وال الناس ديال 
 يفنرفعوا املنظومة الصحية يهدف باش القرار ت اذذ الشي هاه

  .القطاع العمومي
القطاع العمومي  ذاعلى الرفع من هيو منني تندو  ،النقطة الثالثة
ة مها  ذالناس يعين األسات اذا ال يعين أنه هذه ،يف الصحة

القطاع يف قطاع الصحة يف مثال مني اأنه خديعين  ،كلشي
اه ر  ،بالعكس ،كتمشىا حىت حاجة مأنه صايف  ،اخلصوصي

 اتيف الببني ،نقائص يف التجهيزات ،ن النقائصيكا  ،ويجي وخى
املنظومة يف احنا متفقني أنه أي إجراء  ولكن.. إخل التحتية

خصها موارد  ،الصحية وخاصة فيما خيص القطاع العمومي
 .بشرية

أنه  حلق،وعنده ا احنا السيد النائب احملرتم تيشكي 
القطاع  احنا خصنا املوارد البشرية ديال ،تيطلب غري طبيب

 .بقى يف القطاع العموميتالعمومي 
وا ذاخن قبل مافاحنا  ،أما فيما خيص السؤال ديالك 

ال مع األساتدة  ،يف نقاشاحنا أوال  ،القرار وال بعد القرار ذاه
 نلقاوباش يعين يف نقاش  ،أطباء القطاع العامال مع  ،األطباء
م القرار وقلنا هل ذاينا هذاخو احنا ماشي سدينا  ،حلول

كاين   .راه احنا يف اإلجتماع اخلامس وال السادس ،بالسالمة
السيد احلسني  ات،رتأسها يعين مع الوزار يلي كال اللجنةواحد 

 ،ةذلي مكلف باألطباء األساتالوزير التعليم العايل هو الداودي 
وزارة  ،لي فيها وزارة التعليم العايلالكاين واحد اللجنة ثالثية و 

راه احنا يف  .ارتأسها رئيس احلكومة شخصييلي كالالصحة 
ويف نقاش كذلك مع اجلمعية  م،س كلهناال اذنقاش مع ه

نقابة الوطنية ومع ال ACPاخلاصة  اتاملغربية للمصح
 ،حلول وانلقدياهلم باش  ات اخلاصة، السانديكللمصح

املصحات  بعض ،هلا كاينة شرييت ليالشاكل امل اذوعندهم ه
كل   ،احنا كندرسوها ،نقص حاد يف املواد البشريةلي عندهم ال

تخدوا قرار نكمكناش عاود ام .نقطةبنقطة  ،  كلصحةممصحة 
عاوتين  Les cliniquesكاين مشكل يف ألن  وعاوتين 

وجدنا  ،عرفنا عالش اخديناه ،إذا اخدينا قرار .نحلوا كلشيغ
مع اجلمعية ومع النقابة ديال املصحات  هسناليه ودرسناه ودر 

  .شكرا السيد النائب احملرتم ،اخلاصة
 :السيد الرئيس

 .ائبالتعقيب السيد الن، شكرا السيد الوزير
 :النائب السيد محمد زردالي

 الرئيس،السيد 
داخل الفريق فقد عهدنا  ،يف احلقيقة، السيد الوزير

دائما التدخالت ديالكم والقرارات  ،ه القبةذفيكم داخل ه
 ذاجات ه ملي ،لألسف .فيها مبدأ تنبين على مبدأ التدرج



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

31 

حلول ما الحظناش ن حلد اآل، و القرار مالحظناش مبدأ التدرج
ا ذالسلبية اليت ترتبت عن هعملية حلل املشاكل واالنعكاسات 

لة ليم الكاماقهة الشرقية وأنا على يقني أنه األكمثال اجل  .القرار
كيعانيوا منها  لياللي بعيدة على  الرباط تعاين نفس املشاكل ال

إذا كانت مثال اجلهة ديال الرباط وال  .اجلهة الشرقيةأقاليم 
راه  ،مواطن 4511الدار البيضاء عندها اختصاصي لكل 

وهنا  ،ألف مواطن 11لكل  أخصائياجلهة الشرقية عندها 
 اذلي يف هالصحات ذنب املا م ،سولوا السيد الوزيرنو انبق

أنه الطبيب األخصائي يف التخدير واإلنعاش  ،األقاليم البعيدة
 .املدن اذكمشيش خيدم يف القطاع اخلاص يف هام

قليم ديال بركان وال تاوريرت وال الناظور اإلإذا شدينا  
ثالثة ديال فيها غادي تلقى مدينة كربكان  ،وال وجدة

 ،القطاع اخلاصكينش طبيب أخصائي يف ا املصحات م
الطبيب  ،االختصاص ديال التخديرهم ندكينش ممرضني عا م

لي الومكينش حىت مدارس يف املغرب حرة  ،التخدير واإلنعاش
االختصاص ديال  اذلي عندهم هالاملمرضني  اذاخرجنا ه
لقيناش حلول اإذا م ،الطريقة السيد الوزير هباذيعين  .التخدير

 اذنحكموا على هغدا، غغدا وال من بعد الدولة و  .عملية
إال كل مصحة و حنكموا عليهم باملوت و  ،املصحات باإلفالس

ويف املقابل، هذاك . موظف 01وال  51كتخدم واحد و 
التغطية الصحية  هندلي عاللي ميسر عليه اهلل وال مثال ال املواطن

غادي  ،املصحات إذا ابقينا فحال هكذا اذوكان كمشي هل
لي الوانعرفوا املشاكل  ،لقطاع العاملنفرضوا عليه أنه كمشي 

 0 خاصك تفتحرونديفو باش  ذخاتباش  ،عرفها القطاع العامي
الناس ديال القطاع اخلاص  هلادنا ز إال و  ،أشهر 1أشهر ل 

ا ذوإذا ابقينا هك ،الرونديفو وخصنا عام باش نشد ويليغادي 
احنا م امسحوا لنا وا هلخصنا نقول ،املناطق البعيدة اذخصنا ه

قابلكم يلي البنجكوم ومعندناش املمرض ي ليالندناش عم
 ،ملصحاتيف اكم املستعجالت وا لدير يلي المعندناش أطباء و 

لرباط وال الدار لفتحوا هزوا الشوانط ديالكم وسريوا تبغيتوا 
 .البيضاء وشكرا
 :السيد الرئيس

 .اتفضلوا السيد الوزير، شكرا السيد النائب
 :وزير الصحةالسيد الحسين الوردي، 

 ،متفاقش معهاا ه مذه ،يل السيد النائب إذا مسحت
وال مجيع  احنال و ا أنتما ذو واختدابة اش ت ،أنا أنقولك عالش

الناس املسؤولني وال على الوزراء وال على احلكومات وال أي 
ار هنأنتما منكم  .كيطبقش القانونا ا عليه مذو كنواخ  ،مسؤول

 ا،داب .بطريقة أخرى هانطبقو خصناش امعاوتاين طبقنا القانون 
ه ذاحلل هب ا نلقاوشسدينا وليين ماش قلنحنا ما تقولت أنت

لي الأنا كنقلك كاين املصحات  .اجلهة الشرقية ، أنهالطريقة
  ...فيها طبيبني

 :السيد رئيس الجلسة
 ...انتهى الوقت السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
املشاكل خاصين حنلهم أنا، احنا غادي إيوا دابا داروا مها 

خندموا املواطن ولكن ماشي هباذيك الطريقة، أنا ما متفقش 
 ..معك

 :الجلسة رئيس السيد
ه ذشكرا لكم السيد الوزير احملرتم على مسامهتكم القيمة يف ه

يف وأقرتح عليكم رفع اجللسة ألداء صالة العصر  ،اجللسة
 .شكرا، دقائق من فضلكم 71حدود 

 :السيد رئيس الجلسة 
وذلك بقطاع التضامن واملرأة  ،على بركة اهلل نستأنف جلستنا

السيد الرئيس هناك نقطة  ،بسؤال ،واألسرة والتنمية اإلجتماعية
 .تفضلوا السيد الرئيس ،نظام

عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية  النائب السيد
 (:نقطة نظام)
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 الرئيس،شكرا السيد 
 تاآلن وال ،يف بداية اجللسة أثري واحد املوضوع 

ثانية  21يف أقل من  فضروري التوضيح ديالو ،تداعيات عندو
 .السيد الرئيس

األمر ديال اللقاء ديال رئيس جملس النواب ورئيس  
عبد الصمد اإلدريسي مع وزراء  ،الة والتنميةدفريق الع
جل أكان بطلب من وزارة الداخلية من   هذا الصباح ،الداخلية

ن أساعة قبل  11لب ديال املدة ديال طلب واحد هو الط
فهذا هو اللي كان يف  ،ي رأي أو أي موقفأاجمللس يتخذ 

كاين ال ا م ،خطوة حيتفظ اجمللس بكل ،وبالتايل .هاد اللقاء
كاين اليوم الرأي ديال جملس النواب   ،صلح وال هم حيزنون

ويكون قويا قوة التدخل اللي كان يف شخص جيب أن يتخذه 
فمكاين ال  ،عبد الصمد اإلدريسي اللي مس الربملان ككل

 .السيد الرئيس صلح وال حىت شي حاجة
 :السيد رئيس الجلسة 

 الرئيس،شكرا السيد 
إذن نستهل قطاع التضامن  .الرسالة بلغت ،واضح 

ظاهرة  واملرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية بسؤال حول تفشي
للسيدات والسادة النواب  ،تسول األمهات واألطفال القاصرين

لكم الكلمة السيد  ،احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار
 .النائب لبسط السؤال

 :حماد آيت باها النائب السيد
 الرئيس،شكرا السيد 

 ،السيد الوزير المحترم ،السيدة الوزيرة
  ،السيدات والسادة النواب

هل  ،يف فريق التجمع الوطين لألحرار ،ديالنا السؤال
من تدابري وحلول ناجعة ملعاجلة إشكالية تفشي ظاهرة تسول 

 .وشكرا ؟ األمهات واألطفال القاصرين ببالدنا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .جواب السيدة الوزيرة احملرتمة ،شكرا السيد النائب
سرة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألالسيدة 

 :والتنمية االجتماعية
 ،شكرا للسيد النائب احملرتم على هذا السؤال املهم

آنيا فدائما له أمهيته وضرورة طرحه يف أي سياق  ،وإن مل يكن
نتم تعلمون بأن التسول عموما هو ظاهرة أو  .زمين كان

سواء كانت بسبب  ،اجتماعية هلا من األسباب ما ال يربرها
 .احلاجة أو لإلحرتاف

هرة يف الواقع يعين مت بأن هذه الظا ،وأريد ان أقول 
أذكر  ،ومتت معاجلة بعض احلاالت ،دراسة وحبثخبصوصها 

حالة يف الدار البيضاء وكذلك  1111على سبيل املثال 
لكن بسبب العود وبسبب قلة املوارد  ،حالة يف الرباط 0111

وحدها مل  وكذلك املقاربة القانونية ،امليزانية البشرية وبسبب قلة
تطورا يف تطويق  يعين مل نر ،لذلك .تكن لتطوق هاته الظاهرة

 .هذه الظاهرة
بأن اإلخنراط اجلماعي اإلجيايب  ،أريد أن أقول 

للمجتمع هو وحده كفيل لكي يسيطر على مثل هذا الوضع 
البد أن أشري إىل  ،لكن مع ذلك .وأن حند من هاته الظاهرة

مادامت  ،2170-2172خصوصا يف  ،احلكومة اتمبادر 
هذه الظاهرة فيها استعمال لألطفال وكذلك فيها ممارسة 

 .تتحايل على املواطنني لألسباب اليت تعلموهنا ،منحرفة
فيما يتعلق بالفقر الذي قد يكون سببا من  ،أوال 

الصناديق املعروفة بهناك رعاية األسر ودعمها  ،أسباب التسول
تفكك العائلي بصندوق التكافل العائلي سواء يف حالة ال ،اليوم

هناك كذلك دعم  .أو صندوق الدعم للتماسك اإلجتماعي
 ،وهناك كذلك التشريع .اجلمعيات اليت هتتم بقضايا األسرة

إلخراج مشروع قانون بتغيري  2171حيث اننا نتهيأ سنة 
وكذلك  ،وتتميم جمموعة القانون اجلنائي فيما خيص التسول

الذي يعىن بفتح مؤسسات الرعاية  71.15إصالح القانون 
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سات الرعاية اإلجتماعية  ألن اليوم بعض مؤس ،اإلجتماعية
 ،تتلقى فيها الطفل ،تتلقى فيها املتسول ،دار فيهاكلشي تي

ج به يف هاته ز تتلقى فيها أي كان ي ،تتلقى فيها املريض الذهين
 .املؤسسة

لذلك أخذنا  ،اليوم لن يعد هاد األمر ممكن يف  
تطويق لكذلك صالح منظومة املراكز واملركبات  اخذنا قرار إلا

 .هاته الظاهرة
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيدة الوزيرة
 :حماد آيت باها النائب السيد

شكرا السيدة الوزيرة على اجلواب ديالكم واللي يف 
بأنه جمموعني  ،احلقيقة تالقينا يف النقطة اللي هي مهمة

تنالحظوا بأنه مكاينش شي تطور يف القضاء على هذه 
احلكومة فاشلة يف هاد امليدان  هنأوهنا تنسجلوا ب. ةالظاهر 

وهنا تنسجلوا كذلك بأنه عدم إدماج هاد امليدان  ،اإلجتماعي
وتبني يف احلقيقة يف احلكومة  .اإلجتماعي يف السياسة احلكومية

واحد الربنامج ديال مدن بدون  ان مسطرما قبل السابقة ك
وهاد اجملال يف  ،ومالحظناش اإلستمرارية ديالو ،متسولني

إسرتاتيجية واضحة وبرنامج عمل مدقق احلقيقة كيحتاج 
حماربة الفقر هلاد املواطنني  ،ما قلتواوك .للحماية اإلجتماعية

 .وكذلك يف إطار التنزيل السليم للدستور ،واملواطنات
هو تفاقم هاد الظاهرة  ،واللي تنالحظوا السيدة الوزيرة 

خاصة نتوما عارفني هاد الشي النساء  ،ديال التسول
باإلضافة كذلك إىل عدد من  ،اإلفريقيات جنوب الصحراء

يف احملطات  ،حدا املساجد ،يف الشوارع ،الشباب األفارقة
هاد اللي تتحول  ،يف الساحات العمومية ،يف املقاهي ،الطرقية

 .الظاهرة إىل ظاهرة ديال السرقة
هاد الظاهرة هادي راه بغات السيدة الوزيرة، إذن  

واحد اجملهود جبار اللي باش  ،واحد اجملهود من احلكومة

ما قلت لك كاين اللي تيستغل هاد الظاهرة ألنه ك ،حناربوها
دوك اللي   ،السيدة الوزيرة واش عرفيت .هاذي كحرفة للعيش

خرين باش يستاغلوهم آتيكرتيوهم من نساء ل كيكرتيو األطفا
هناك مشكل الزواج ديال  .يف هاد القضية ديال التسول

ديو الدراري وكذا تي ،ارتباط بالنساء املطلقات والقاصرات عند
 ،لوزيرةوالسيدة ا .هذا راه خاصوا واحد املقاربة ،تيتسولوا بيهم

 ،نةنا رئيسة جلمعروفة عليك واشتاغلنا معك منني كنيت مع
بغيناك تنزيل  ،غيناك تنزيل للتريانب ولكن اليوم راه ،باحليوية وكذا

 ،منني كنيت يف املعارضة طبقي داك الشي اللي كنت تتقويلتو 
وبغيناك تنزيل للتريان مبقاربة تشاركية باش  ،مسوه منكلبغينا ن

دف ديالنا باش نتعاونوا جمموعني حنا اهل ،نتعاونوا جمموعني
ن أل ،الظاهرة هادي اللي تتشكل املشكللقضاء على هاد ل

دار جمهود يف املدن ويف املدن مشكل كبري ونتوما دابا راه ت
راه هاد الظاهرة فني ما مشييت راه هي يف العامل  ،الكربى
راه تتخلق  ،يف املناطق اللي فيها السياحة ،يف البوادي ،القروي

 .مشكل كبريلنا 
شي سربديال  ودير ترة يراه بغينا منكم السيدة الوز  

د ديال الناس واحد العددابا  راه معنا،وتفكري للتريان وتنزيل 
 .يتالوحوا هذا مشكل كبري وشكرا السيدة الوزيرةت

 :السيد رئيس الجلسة 
 .السيدة الوزيرة يف بعض الثواين فقط ،شكرا السيد النائب

بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة السيدة 
 :االجتماعيةوالتنمية 

سربديال أنا لبستها الغري خاصوا يعرف بأن ديك  ،نعم
واليوم   ،لبحث عن املتسولني واألطفال املتسولنيل 10يف 

وإال كان اليوم عندنا تزايد  .كناخذ القرار يف مثل هذه املواضيع
راه بسبب فشل احلكومات السابقة  ،يف األرقام ديال املتسولني

 .هذه الظاهرةتطويق يف 
 :السيد رئيس الجلسة 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

33 

السؤال املوايل وهو  .انتهى الوقت شكرا ،شكرا السيدة الوزيرة
والسادة للسيدات  ،سؤال آين حول وضعية األطفال املشردين

 .لكم الكلمة السيد النائب ،النواب احملرتمني من الفريق احلركي
 :عادل السباعي النائب السيد
 الرئيس،شكرا السيد 

  ،السيدة الوزيرة
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

بغينا نعرفوا شنو هي اإلجراءات  ،السيدة الوزيرة
والتدابري الوقائية اللي قامت هبا الوزارة ديالكم للحد من املعاناة 

خصوصا يف الطقس  ،األطفال منهم والبالغني ،ديال املشردين
 .اململكة ديالنا مؤخرا وشكرا البارد اللي كتعرفوا

 :رئيس الجلسة السيد 
 .السيدة الوزيرة تفضلوا ،شكرا السيد النائب 

بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة السيدة 
 :والتنمية االجتماعية

هاد اهلم اللي عندكم عندنا   ،السيد النائب احملرتم
بطبيعة احلال ال نريد أن يكون بيننا ال شخص راشد  ،كاملني

خصوصا يف هاد الظروف ديال  ،وال طفل قاصر يف الشارع
الربد وديال الشتاء وديال كذلك ديال اإلمهال ديال بعض 

 .اللي معندمهش ال معيل وال أسرة ،الناس
أن هاته الظاهرة من املظاهر  ،لكن نبغي نقول كذلك 

 ،أنا غنقولك كيفاش .اإلجتماعية اليت تتفلت للمسؤول
 .الفيديوا بشأهنمدار واحد تطفال األربعة اللي وا األذغناخ

ديال  اتيف املؤسس نا هادوك األطفال األربعة ودرناهمذخ
م اخلدمات قدمنا هلو الرعاية اإلجتماعية وعند اجلمعيات 

 لبسناهم وغسلن .قلنا هلم باش تعاجلوا من اإلدمان ،الضرورية
من  .بهدرنا ما جيب أن نقوم  ،ديناه للسبيطارواحد فيهم  ،هلم

 آمبغيتش نبق ،عندك ىبغيتش نبقانا مأ تدخلوا تيقولككبعد  
الرغبة ألن يف الشارع فني كيلقى  ،يف املؤسسة أنا أريد الشارع

إما عنده مشكل يا  ،عندهم غرائز وعندهم مشاكل .ديالو
كيلقاش ا م ،مشكل ديال املخدرات يا إما عاندو ،جنسي

 .كيخرجفسسة ديال الرعايات االجتماعية داخل املؤ 
كيديرهم   ،ديال اإلسعاف املتنقلةحنا يف الوحدة ا 

ولكن  .جمهودهم أكثر ما كمكن وكيقدموا اخلدمات الضرورية
لطفل نشدوا كمكناش ااالناحية القانونية م نم ،عندنا إشكال

ه ما كمكن اخرج حىت احنبسوه ونسدوا عليه ونقولوا له ر و 
اخرج وك واحد احلرفة باش منني علمن حىت وال ، عاجلوكن

خصنا  ،اليوم .معندناش هد اإلمكانية الة،ع للمجتمع متبقاش
  .لي كنديروا اآلنالد الشي اهو انظروا يف القانون 

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .التعقيب للسيد النائب، شكرا السيدة الوزيرة

 :النائب السيد عادل السباعي
حنا يف ، واشكرا السيدة الوزيرة على هد اجلواب

د النوع اإذن إذا جيبتونا قانون من ه ،الربملان كنشرعوا القوانني
 .د الباباشرعوا يف هن ،يعين اإلخوان النواب والنائبات ،قدروان

جيب  ،ألن الدور ديالكم السيدة الوزيرة ،لكن جيب العناية
إنشاء مراكز ماشي غري يف ب ،ه الفئة من املواطننيذالعناية هب
Casa أقاليم  بباقي ،يعين يف الدار البيضاء وال يف الرباط
سفي كنعيشوا مشكل خطري آدينة ديال املألن يف  ،اململكة

لي كتعيش فيه مراكش الحبيث يف الوقت  ،وكبري ديال املتشردين
يش الصويرة املهرجان ديال  املهرجان السينمائي دياهلا وكتع

سفي واحد املوسم من شكل خاص أال آكتعيش مدينة ،  كناوة
د اتم اجللب دياهلم من هكياللي   ،وهو املوسم ديال املشردين

لي ال ،بطرق ال إنسانية،لي هي مراكش وصويرة الرة و املدن اجملا
  مكنقبلوهاش احنا و سفي آمكتقبلهاش الساكنة مدينة 

أمن املواطنيني الشيء الذي كيأدي للتهديد ديال  ،غاربةكم
م احلمل لي كيأدي هبالوكيأدي كذلك الغتصاب املتشردات 

وكذلك كيهدد الغابات  .السيدة الوزيرةالكمالة  وأنتما عارفني
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العديد من  2172حبيث سجل يف  ،سفيآاجملاورة ملدينة 
 .اوالت إضرام النار يف الغاباتحم

 هبذههتمام االب ،كنطالبوا منكم السيدة الوزيرة  ،لذلك 
البيضاء  الفئة يف باقي املناطق املغربية ماشي غري يف الدار

منكم اإلهتمام باملراكز اإلجتماعية األخرى  واوكنتمن ،والرباط
 ..ودار البحار ،ومراكز املعاقيني ،دور العجزة :لي منهاال

مازال  ،لي كنطلبوا منكم يف األخري السيدة الوزيرةالو  
 ،د القطاعاشفناش يعين البصمة ديال الوزارة ديالكم يف هام

 ،د الفئةاصوص هخبعرفوا واش عندكم شي إحصائيات وبغينا ا
واش عندكم يعين  ،د الفئةاحصائيات يف هإي شواش عندكم 

 ،الوضعية العائلية دياهلم ،التصور ديال العائالت دياهلم
قولوا مقدرناش ناملسؤولية و د انتملصوا من هكمكنش اوم

 هاذبطوا ضخصكم ا ،موا هلندير ما قدرناش ال جنمعوهم و 
واحنا راه معكم يف  ،ا الدور ديالكم السيدة الوزيرةذاملسائل وه

  .الصف وشكرا السيدة الوزيرة
 :الجلسةرئيس السيد 

 .السيدة الوزيرةكم الكلمة ، لشكرا السيد النائب
بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة السيدة 

 :والتنمية االجتماعية
بني على التزامه كعضو كنشكر السيد النائب، ألنه  

قدروا ن .باش أنه ينخرط يف العملية التشريعية ،يف جملس النواب
ألن أنتم ناس ، تمنتقدروا تبادروا أ ،ا األمرذروا هبداحنا نبا

 .مشرعني
لي  الهو أنه املشكل يكمن عند األسر  ،املسألة الثانية

يا إما بسبب اهلذر املدرسي أو  ،كتخلى على األطفال دياهلا
خصوا ينخرط وكنظن بأن اجملتمع املدين  .لسبب من األسباب

 ظواحنافتعاون معنا باش ييف دعم األسر وكذلك يف تأطريها و 
 ،داخل األسرة ديالوو  د الطفل داخل البيت ديالواعلى ه

كنظن بأننا   ،تفتحتلي الالصناديق ب ،بالدعم ديال احلكومة

لي ال غادي جنحوا باش حنافظوا على األطفال يف املكان
 .املدرسة والبيت ،وا فيهخصهم يكون

دار واحد البحث يف وزارة  ،بالنسبة لإلحصاءات 
لقى يف مدينة الدار و  ،التضامن املرأة والتنمية اإلجتماعية

 ،باملائة فتيات 77طفل وطفلة  411البيضاء عندنا ما يقارب 
 ،5ا نوه 1كتلقى هنا   ،موقع يتجمعون فيه 251وعندنا شي 

لة على اع ،يعيشون يف الشارعوهؤالء األطفال يف الواقع 
اإلجتماعية  الرعايةالشارع وقد يرتادون بعض املؤسسات ديال 

يحصلوا على بعض اخلدمات كديال اإلسعاف غري باش   وال
  .كتأويهماللي  داخل اجلمعيات  واكيبغوا يبقا لكن عمرهم مو 

 :السيد رئيس الجلسة 
السيدة الوزيرة وشكرا لكم على حسن مسامهتكم يف  شكرا

ق بنا السيد وزير الشؤون اخلارجية حلتيار نتظيف إ .هذه اجللسة
السيد  .أقرتح عليكم االنتقال إىل قطاع الرتبية الوطنية ،والتعاون

بسؤال حول ظاهرة العنف  ،نا مشكوراالوزير حاضر مع
من فريق العدالة املدرسي للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .فلكم الكلمة السيد النائب لبسط السؤال ،والتنمية
 :محمد الزويتنالسيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 فطرق للعنترئيس احلكومة  ،األسبوع املاضي
وخاصة يف العامل القروي  ،ل التعليمانساء ورجاملمارس ضد 

مع األسرة  واحنا أوال كانضامن ،اليوم .وخاصة السيدات
مع األستاذ الذي تعرض حملاولة الطعن يف  واالتعليمية وكانضامن

وهاد السؤال غانطرحوه يف احلقيقة كنا طرحناه   ،مدينة سال
ن ظاهرة العنف املدرسي ما ولكن اآل ،كفريق يعين من قبل

من خارج غري بقاتش كيتلقاها األستاذ وال رجال ونساء التعليم 
ليها من داخل املؤسسة من طرف  وااليوم كيتعرض .ةؤسسامل

وهنا  ذاإلجراءات اليت ستتخو ن ماهي املقاربة اآل ن،إذ .التالميذ
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 ،هاد القضية ماشي فقط مسألة تعليمألن كوزارة   ،كحكومة
شكرا السيد ولكن هي مسألة تربية ومسألة تنشئة اجتماعية 

 .الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .جواب السيد الوزير، السيد النائب شكرا
 :وزير التربية الوطنيةمحمد الوفا، السيد 

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

حقيقة هاد املوضوع أصبح كيشغل األسرة الرتبوية من 
وال باش ما يبانش هادشي أنه أ .جهة وكيشغل الرأي العام

 .اجملتمع ديالناتم فقط حصره على يو  ،خاص باجملتمع ديالنا
 1كنعتاقد بأن السؤال ديالكم حمطوط بتاريخ   ،حنا مدة هادي

تتبع هاد و  يةالوقت وحنا بصدد تقييم هاد العمل من داك ،ماي
مقارنة كذلك باخلصوص و مقارنة مع الدول يف اجلوار  يةالعمل

ولذلك  ،هاد املوضوع أصبح صعيب .اء العاملأحنما جيري يف 
درنا واحد  ،يال السيد رئيس احلكومةحتت املسؤولية داآلن 

يف واحد التشريعات خاصة  واكنفكر   ،اخللية مع وزارة العدل
يف امليدان اجلنائي ويف  ألنه كاين التشريعات ،بالفضاء املدرسي

تشريعات  ان أننا نديرو ولكن كاين تفكري اآل ،بعض القوانني
نظرا داخل املؤسسة  ،خاصة بالفضاء املدرسي داخل املدرسة

ه بعض أل ،معةئية إىل غاية مستوى اجلاكانت ابتا  ،التعليمية
 .صبحت مشينة وغري مقبولةأالظواهر 

تقيس نساء ورجال كاين حوايج اللي ك  ،بالفعل 
لتحرش والتحرش كاين ا  ،ماشي غري العنف اجلسدي ،التعليم

دشي هذا كيضر اهو  .التحرش اجلنسي بأشكاله ،بأشكاله
التعليمية ديالنا بصفة  اتباملؤسس ،ديالنابالسمعة ديال املدرسة 

وكذلك كاين  ،يئي للتعليم الثانو ادمن التعليم االبت ،عامة
وهنا البد نوه  .احمليط ديال املدرسة ،مشكل ديال حول املدرسة

 .من الوطين والدرك الوطينبالعمل اللي قاكمة به معانا إدارة األ

ولكن اليوم  ،زمان ما كانش عندنا هاد املشكل يف البوادي
نا يف عملية كبرية واألمن الوطين يف الدرك الوطين منخرط مع

 .حميط املدرسة
نسان مع األستاذ إلتضامن ايالبد  ،بطبيعة احلال 

ولكن كاين   إىل غري ذلك، واألستاذة اللي كانت يف شيشاوة
 ،نساوهكذلك العنف كيقيس التالميذ حىت هو ما خصناشي 

أشنو هي املشاكل  ،الرتبوية بشموليتهامنظومة لل واخاصنا نظر 
اللي كاينة يف الوسط املنظومة الرتبوية وداخل الفضاء املدرسي 

 .شكرا ،وكاين مشاكل خارج الفضاء املدرسي
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب تفضلوا ،شكرا السيد الوزير
 :عزيز بنبراهيم السيد النائب

 شكرا السيد الرئيس،
 الوزير المحترم،السيد 

 يتحية لنساء ورجال التعليم صانعالأقدم  ،بداية
أن العنف  الرئيس،هو أنه السيد  ،اللي بغيت نشري .األجيال

واللي والت  ،ظاهرة وم ما والش أحداث متفرقة ولكن والالي
تتوصل الذروة دياهلا يف أيام االمتحانات وخاصة يف فرتات 

هذه الفرتة والت عصيبة والت فيها خماطرة بالنسبة  ،ةساحلرا
ألستاذ بوعزة الذي ا ،ةيبكلألساتذة وخاصة ما وقع يف خر 

 .ةستعرض لالعتداء وهو يقوم مبهمة احلرا
 .خل فيها ما هو تربوي وقانوين وثقايفاالظاهرة يتد

ألقدم بعض املالحظات  به،أقف يف حدود الوقت املسموح 
 :واالقرتاحات

املناهج التعليمية ديالنا اليوم كرتكز بزاف على  ،والأ 
يف إطار املراجعة ديال هاد  ،والبد ،ماهو معريف مدرسي صرف

قيم  ،قيم املواطنة م،أهنا تراجع خبلفية استحضار القي ،املناهج
رمحة الصغري  ،احرتام الكبري للصغري ،نبذ العنف ،املسؤولية

 .كبري أو رمحة الكبري للصغريلل
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ىل إكيأدي و الثاين واللي حىت هو كيعانيو منو اجلانب  
 les heursهو ديك الساعات الشاغرة  ،هاد الظاهرة
creuses، فيها وليداتنا  واهادوك الساعات اللي كيخرج

وخاصة احمليط ، لشىت أنواع االبتزاز واالحنراف واو كيتعرضاوكيبق
 أوهلذا ضروري أهنا تنش .احمليط ديال املؤسسات ،راه خطري
 .عات ديال املداومة يف كل املؤسساتاواحد الق

هلاد احمليط ديال املؤسسات واللي تكلم  ،وباملناسبة 
كيعرف القاعات   العليه الكثري واللي هو كيعرف املخدرات و 

لعاب القريبة من املؤسسات اليت تتحول غالبا إىل أوكار األ
 ،وهنا متافق مع السيد الوزير ،الرذيلة وكل ما ينشر السوء

بضرورة التعاون ما بني احلكومة وما بني جملس النواب يف إعادة 
 ،النظر يف التشريعات املتعلقة بعقوبة مروجي املخدرات

إعادة ، صوص اخلطرية منها وخاصة اللي كتوجه القاصريناخلوب
النظر يف العقوبات اخلاصة حبمل السالح األبيض ومنع 

ل الوسائل كذ  للمؤسسات التعليمية وااخا والدخول ديال
 .شكرا ،واإلجراءات املمكنة ملنعه

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير على  .انتهى الوقت شكرا لكم

ىل قطاع الشؤون اخلارجية إمسامتهكم يف هذه اجللسة وننتقل 
تعويضات عتزام احلكومة اهلولندية إلغاء بسؤال حول ا ،والتعاون

للسيدات والسادة  ،مبوطنهم األاملتقاعدين املغاربة املستقرين 
الكلمة ألحد  ،النواب احملرتمني من فريق الصالة واملعاصرة

 .تفضلوا السيد النائب ،السادة واضعي السؤال
 :جمال استيتوالسيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب األفاضل
ستطبق احلكومة  ،2174فاتح يناير  ،ابتداء من الغد 

من التعويضات اليت يستفيد  %11اهلولندية اخفيضات بنسبة 

منها األرامل واليتامى املهاجرين الذين قرروا العودة للعيش يف 
 ،أرملة 111وطفل  1511هذا اإلجراء يهم  .بلدهم

 .معظمهم مقيمون يف مشال املغرب
ماهي اإلجراءات اليت تنوي  ،سؤالنا السيد الوزير 
خاصة ما ينص عليه  ،ا محاية هلؤالء املواطننيهبالقيام  احلكومة
 .وشكرا ؟من الدستور 71 71 70الفصل 

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

وزير الشؤون الخارجية سعد الدين العثماني، السيد 
 :والتعاون

 ،شكرا جزيال
 ،وفق قانون صادق عليه الربملان اهلولندي ،فعال 

االتفاقية اليت كانت سارية حول  ،مع األسف الشديد ،يلغي
و أاألرامل  ،هذه التعويضات للمتقاعدين وذوي احلقوق

هاد القانون يلغي هذه االتفاقية من طرف واحد  ،األبناء
 .وسيسري مفعوله فعال ابتداء من فاتح يناير

  ،حرك من اجلانب اهلولنديمبجرد ما بدأ هاد الت 
رات مستمرة يف هولندا وسفارتنا اكانت هناك مفاوضات وزي

اجلانب اهلولندي أصر  ،لكن مع األسف الشديد ،بقيت معبأة
شكلت احلكومة  ،ويف تلك الفرتة .على مترير هاد القانون

 ،اآلن جتتمع أسبوعيا ،التزال تشتغل ،املغربية خلية اليقظة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس  ،مكونة من وزارة الشؤون اخلارجية

وحيضر فيها أيضا  ،احلكومة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج
وقد ااخذت جمموعة من  .صندوق الوطين للضمان االجتماعيال

التنسيق مع الدول اليت تعرضت  ،أوهلا :اإلجراءات والقرارات
 ،م مصر وتونس وتركيا وغريهميف مقدمته ،لنفس هذه املعاملة

ألن  ،والذين هم أيضا اآلن يف مفاوضات مع اجلانب اهلولندي
 .هناك الكثري من الدول مشلتها هذا القرار األحادي اجلانب
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املداخل القانونية  وامعاهم املواقف باش نعرف وافحنا قررنا نسق
 .ل الدبلوماسيةواملداخ

إىل  هو تشكلت جلنة ستنتقل الثاين، املستوى 
ومع  لالجتماع مع اجلمعيات ،غرب قريباالناضور وإىل مشال امل

خاص هاد أيضا ألن  ،املتضررين املغاربة وحملاولة التنسيق معهم
 .على املستوى القانوين واتحركياجلمعيات وهاد األفراد 

اك اتصال مع املنظمة الدولية للعمل نكان ه  ،ثالثا 
وسنحاول  ،باستشارة قانونيةلبناها اوط ،لتنسيق املواقف معها

ما أمكن أن ننطلق بعد هذه االستشارة القانونية مباشرة إىل 
مستوى التعامل القانوين والقضائي مع احلكومة اهلولندية يف 

 .هاد اجملال
 :عندنا جوج ديال املستويات ديال التدخل ن،إذ 

املستوى األول دبلوماسي مباشر مع الدول ومع احلكومة 
 .ملستوى الثاين حتسيسي ومباشر مع اإلخوان املغاربةا ،اهلولندية

يناير هناك اجتماع يف مشال املغرب مع هؤالء العائالت  1يوم 
 .وشكرا جزيالأو األسر املتضررة من هاد القرار 

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

 :محمد بودرا السيدالنائب 
 شكرا السيد الوزير،
ىل علمي بأنكم من املدافعني عن إبلغ  ،السيد الوزير

واحد العدد ديال املغاربة  واما كتعرفوك ،ةباستمات ،األمازيغية
تتذاكر  ،ومنهم هاد اجلالية اللي يف هولندا ،ديال العامل

أن  2174 سنة يفكنتمناو   ،فلهذا .اهلولندية واألمازيغية فقط
 .شاء اهلل إنيتصاحل املغرب مع لغته يف هاد القبة 

وزير  ،فيما خيص هاد املوضوع ،أما السيد الوزير 
راه كتبنا  ـمهل لربملان اهلولندي تايقوللالتشغيل اهلولندي كتب 

حول فتح مفاوضات  ـلحكومة املغربية عدة مرات وال جتيبل
لغيو هاد القانون بدون ما يلغيو ين ما كمكنش أل ـحول االتفاقية

منها بأن ممنوع  5ألن االتفاقية تنص يف الفصل  ة،االتفاقي
هاد  واباش إطبق ن،إذ .إنقص وال إحيد وال حىت شي حاجة

 دها وهاد االتفاقية تايقول ،فاقيةالقانون خاصهوم إلغيو االت
وهلذا فيجب  ،احلكومة املغربية ال جتيب "لودفيك آشيل"السيد 

يف  .دواح نباستخالص اخلالصات والعمل على إلغاء من جا
ماشي أنا اللي  ،أن حكومة تركيا جاوبت ورفضات ،حني

 .هاد الوزير اتيقولو  ا،تنقولو 
مغاربة العامل اللي تينص عليه فاالهتمام هباد  ن،إذ 

 ،خاص ماشي غري احلكومة ،مهمة أساسية ،الدستور اجلديد
ماشي غري  ،خاصة يف هاد الظرفية الصعب ،احلكومة والربملان

 واحنا تنعيش ،طالياإييف  ،يف اسبانيا ،يف هولندا ،يف هولندا
خاص عناية واهتمام  ،الشمال ،الفقيه بنصاحل ،واحد العودة

واخلدمة  ،هباد الناس اللي اعطاو الدم دياهلم من أجل املغرب
العملة  ذواياخفتحنا هلم األبناك باش  ا هونالوحيدة اللي قدم

غري مسؤولية  وهادي ماشي .الصعبة منهم واخلدمات األخرى
فهاد املرحلة  .ولكن احلكومات املتعاقبة ،ديال احلكومة احلالية

وما  ،جيب االهتمام هبم ،املواطنني املغاربةهلاذ صعبة جدا 
نسمعوش بأن وزير اهلولندي تايقول بأن احلكومة املغربية ال 

 .شكرا السيد الوزير ،جتيب
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيد الوزير يف إطار  .شكرا ،انتهى الوقت ،شكرا
 .الرد على التعقيب

وزير الشؤون الخارجية سعد الدين العثماني، السيد 
 :والتعاون

ما  مولكن اجلواب دياهل ،أنا أؤكد بأننا أجبنا ،أوال
حنا  ،مفاوضاتللاالتفاقية  وافتحيهوما بغاو  ،جبهومشاع

حنا جاوبنا وعربنا على  ،على االتفاقية وارافضني نتفاوض
 امشاو ومرو  اومه، املوضوع وااملوقف ديالنا وقلنا ليهم ناقش
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القانون بدون أن  امرو  ،2172، فرباير القانون يف فرباير املاضي
 .على اخلطوات املستقبلية اينتظروا باش حنا نتفامهو 

أنا ما كمكنش نفتح على اجملهول، البد عندما نفتح  
فق خط واضح جدا ونعطيوه الوقت املفاوضات، نفتحها و 

حنا مستعدين للدفاع  ،وعلى كل حال. شكرا جزيال،الكايف
 .مغاربة مجيعا ،أمازيغ وغري أمازيغ ،على هذه احلقوق

 :الجلسة رئيسالسيد 
السؤال املوايل هو . انتهى الوقت..شكرا لكم السيد الوزير

املسلمة للتطهري العرقي  الروهينغاسؤال حول تعرض أقلية 
حملرتمني من فريق العدالة ا للسيدات والسادة النواب ،ببورما

 .تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال ،والتنمية
 :عبد اللطيف رشيد النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يا املسلمة ببورما غروهينالتتعرض أقلية  ،السيد الوزير

وحيث اعتربت  ،جرائم اإلبادة اجلماعية والتطهري العرقي ألبشع
األمم املتحدة أن هذه األقلية تعترب من أكثر األقليات اضطهادا 

فإننا  ،ومبا أن املغرب يرتأس حاليا جملس األمن دويل ،يف العامل
عن اإلجراءات اليت ستقومون هبا من  ،نسائلكم السيد الوزير

 .ة وشكراأجل نصرة هذه األقلية املسلم
 :الجلسة رئيسالسيد 

 .اجلواب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
وزير الشؤون الخارجية سعد الدين العثماني، السيد 
 :والتعاون

 .اليوم آخر يوم ،املغرب ترأس جملس األمن
ا يف بورما، املغرب غروهينالأقلية هاد القضية ديال  

والتوجيهات واهتمام  التعليمات. مشغول هبا منذ اليوم األول
 2حنا خضنا هاد القضية على . خاص من جاللة امللك

املستوى األول سياسي واملستوى الثاين إنساين  :مستويات
 .وحقوقي

راسلنا وزير اخلارجية،  ،على املستوى السياسي 
سيفطنا السفري ديالنا ألن ما عندهومش سفري عندنا 
وماعندناش سفري عندهم ولكن السفري دياهلم معتمد يف 

القاهرة كلفناه بأن حيمل رسالة مباشرة  سفري ديالالالقاهرة، 
وعربنا على  ،إىل السفري ويلتقي بالسفري البورمي هناك

له هذه األقلية املسلمة يف  االحتجاج ديالنا على ما تتعرض
نتضامن مع الضحايا و  ،بورما وأننا نرفض هديك املمارسات

 .وأن املغرب سيستمر يف جهوده
اجلهود ديالنا أيضا على املستوى السياسي استمرت  

واللي تشكلت فيها  ،على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي
منظمة جلنة واملغرب كان فاعل يف مجيع اخلطوات اللي ااخذهتا 

 .املؤمتر اإلسالمي
. أيضا املغرب كان فاعل على مستوى جملس األمن 

ال يفعل  ،ولكن تعرفون جملس األمن ،راه كانت حماوالت
هناك واحد اخلمسة الكبار اللي يف إطارهم  .اإلنسان ما يريد

البد من التوافق باش يدوز قرار معني، فحال سوريا اآلن ما 
واحد املستوى معني ألن  كمكنش يدوز قرار بالنسبة لسوريا يف

راه  ،ما كانش التوافق إال. خص التوافق بني اخلمس الكبار
 .لكن كانت هناك حماولة ،جملس األمن كيبقى مكبل

املغرب ساهم بفعالية يف  ،ملستوى اإلنساينعلى ا 
لدعم الشعب  من االجتماعات الدوليةو جمموعة من اللقاءات 

وكان هناك اجتماع خاص  ،ي على املستوى اإلنساينغوهينالر 
لتنسيق املساعدات اإلنسانية واملغرب كان عضو فاعل يف 

وخصص لتباحث األزمة وشارك فيه املغرب وااخذت  ،جنيف
ألن احلركة على املستوى  ،من القرارات الدولية فيه جمموعة

الدويل أسهل من احلركة على املستوى الفردي وخصوصا يف 
حنا غادي نتابعو  ،وسنتابع على كل حال .دول مثل بورما
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اجلهود  ،على املستوى السياسي وعلى املستوى اإلنساين
 .وشكرا جزيال الروهينغااملباشرة لدعم مسلمي 

 :ةالجلس رئيسالسيد 
 .تعقيب السيد النائب تفضلوا، شكرا لكم السيد الوزير

 :محمد السليماني النائب السيد
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

  المحترمون،السيدات والسادة الوزراء 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 حتية طيبة وبعد،
 :السؤال لسببني كنطرحوا اليوم هاد،  السيد الوزير

، دعم القضايا العادلةباملغرب حافل  السبب األول هو سجل 
كان املغرب هو املبادر إىل إنشاء   7101أن سنة  ايكفي نذكرو 

  7111 ؛رق املسجد األقصىحمنظمة املؤمتر اإلسالمي بعد 
كان مؤمتر القمة العربية يف املغرب اللي اعرتف مبنظمة التحرير 

دبلوماسية يف  هناك جهود ،حاليا ؛الفلسطينية كممثل شرعي
حاليا هناك دعم خاص  ؛يف إطار أصدقاء سوريا ،املغرب

 .للقضية الفلسطينية
هي قضية مأساة مزدوجة  ،ا السيد الوزيرغقضية روهين 

سنة   11بأنه منذ  اناس يكفي أننا نقولو هاذ ال .السيد الوزير
 .ماعية وتطهري عرقي وهتجري قسرياجللإلبادة  اكيتعرضو 

هاذ قانون اجلنسية كيعترب  ،7112عندهنم قانون اجلنسية سنة 
هاذ القانون  ،ا من املواطنني من الدرجة الثالثةغمسلمني روهين

 :بورما عندهم ثالثة درجات غريب جدا أن املواطنني يف
ا مبقتضى هذا غمسلمني روهينرجة الثالثة الدرجة الدونية هي دال

ممنوعون من  ،ا  ممنوعون من الوظائفغروهينالمسلمي  ،القانون
وكاين  .ممنوعون حىت من ممارسة التجارة  ،اجليش دمة يفاخل

ا  غقانون الزواج عند مسلمني الروهين ،قانون الزواج ،خرآقانون 

وهاذ اإلذن ال يأيت  ،من الدولةكيمنعنهم من الزواج إال بإذن 
شي واحد بال إذن عندو وإذا تزوج  ،وإذا أتى يأيت بالرشاوى

 .السجنسنوات د 71
ا ممنوعون من ولوج غروهينالطلبة  ،األكثر من ذلك 

يني يف غوإذا حدث أن أحد الطلبة الروهين ما،اجلامعات يف بور 
 .الد فهو يتعرض لالعتقلاخلارج دخل اجلامعة ودخل إىل الب

نلخص ليكم وضعية مسلمي  ،يكفي أنه نوصف ليكم ،حاليا
سألوه عن حال الروهينكا  ،ينيغا كما قال أحد الروهينغالروهين
حبيث أن  ،حالنا كحال الدجاج يف القفص قبل الذبح: قال 

ويقوم البوديون باحلرق والقتل  ،اجلنود حياصرون القرى
اجلماعي واالغتصاب وقتل األطفال والشباب واالغتصاب 

وهناك هتجري قسري هلاذ الناس الذين هلم إقليم خاص  ،للنساء
اللي هو إقليم أركان اللي كانت دولة إسالمية مستقلة إىل سنة 

وبالتايل هؤالء  بودي،الهلا من طرف ملك ومت احت ،7111
ثانيا نسياهنم من طرف  ،أوال الذبح والقتل :مأساة مزدوجة

 تحرك السيد الوزير، وشكرا،لذلك وجب ال .إخواهنم املسلمني
 :السيد رئيس الجلسة 

إذن شكرا لكم السيد . شكرا السيد النائب، انتهى الوقت
يف انتظار ما  .على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة ،الوزير

أقرتح عليكم االنتقال إىل  ،يلتحق السيد وزير االقتصاد واملالية
بسؤال  .قطاع السياحة والسيد الوزير هو حاضر معنا اليوم

للسيدات والسادة  ،حول مآل مشروع تصنيف الفنادق املغربية
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فالكلمة ألحد 

 .باسطي السؤال، تفضلوا السيد النائب
 :مراد الكورشالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 األخوات النائبات اإلخوة النواب،

 السيد الوزير المحترم،
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 ،لوزارة السياحة أن باشرت إعداد مشروع قانون سبق
هبدف تبين معايري ومواصفات جديدة يف  ،منذ أزيد من عامني

وهلذا الغرض  ،شبه فندقيةوالتصنيف مؤسسات اإليواء الفندقية 
مت التعاقد مع مكتبني دوليني إلعداد دراستني للكشف عن 

 .أرضية إلعداد معايري التصنيف اجلديدة
عن مآل مشروع  ،نسائلكم السيد الوزير فإننا ،لذلك 

 .قانون تصنيف الفنادق املغربية، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا شكرا السيد النائب،
 :ر السياحةوزيلحسن حداد السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
هو  .على هاذ السؤال ،شكرا السيد النائب احملرتم

ألنه مسألة ديال التصنيف ديال الفنادق  ،بالفعل سؤال وجيه
ألن هي كتعطينا يعين املؤشر على اجلودة ديال  ،هي مهمة جدا

الفنادق وكذلك على اجلودة ديال اإليواء السياحي اللي هو 
يعين أحد يعين واحد السلسلة من سلسلة القيم اللي مهمة 

 .جدا بالنسبة للسياحة
باب كانت هناك دراسة تأخرت ألس  ،وبالفعل 
وهاذ الدراسة اآلن يعين احنا هنيناها هاذ السنة  ،موضوعية

دراسة اللي عطاتنا واحد يعين تصور شامل الوهاذي هي 
واش هو  ،بالنسبة هلذاك النظام اللي كان عندنا ديال التصنيف

وبالفعل بان  ،يعين نظام مالئم للواقع والتطورات ديال السياحة
ائل اللي خصنا نتجاوزوها لينا بأنه هناك يعين كثري من املس

فيما خيص نظام التصنيف احلايل، ألن نظام التصنيف احلايل  
كريكز فقط على البنية التحتية وما كريكزش على جودة 

ما كريكزش كذلك على مسائل اللي تتعلق يعين  ،اخلدمات
إذن هاذي   l’habilisationو les certificationsب

يف إطار إعداد مشروع واحنا اآلن  ،كلها مسائل أساسية جدا

القانون باش كمكن أننا منروه اآلن للمصادقة عليه هاذ السنة إن 
 .شاء اهلل شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد النائب ،تعقيبال ،السيد الوزيرشكرا 

 :رضوان زيديالنائب السيد 
  ،الرئيسشكرا السيد 

حنن نثمن اجملهودات اللي كتقوم هبا  ،الوزيرالسيد 
الوزارة يف هاد الشأن من أجل خلق تنافسية وحكامة جيدة 

ن أتايل أن املغرب اليوم حمتاج إىل وبال ،على مستوى التصنيف
يستثمر الرتاكمات يف ما يتعلق بالبنية التحتية املرتبطة باملنظومة 

حلال وهذا من طبيعة ا ،كان املغرب باألمس  إال .الفندقية
باعتباره يتكون على جمموعة من املؤهالت جتعل منه وجهة 

اليوم عندنا اإلكراه السيد الوزير ديال  ،سياحية بامتياز
الرتاجعية على مستوى اإلستثمار يف  ،الوضع الدويل .التنافسية

بطبيعة احلال نتوما كتعرفوا كان واحد  ،هاد اجملال واملداخيل
 .التناقص على املستوى العاملي

طبيعي أننا وحنن نسائلكم عن هاد  ،السيد الوزير 
بطبيعة احلال هو إقرار نوع من  اهلدف منو ،املشروع هذا

على اعتبار آن بالدنا له من  ،احلكامة وأيضا نوع من التنافسية
ومع  .املؤهالت كما قلت ما جيعل منه وجهة سياحية بامتياز

االت نرى على أن لتأهيل هذا القطاع يف مجيع اجمل ،ذلك
هناك  ،وضمان هاد التنافسية وضمان هاد املعادلة يف التصنيف

أيضا جمموعة من املقرتحات اللي تنعتابروها رهينة بتفعيل هاد 
لتصنيف الوحدات  يةمراجعة املنظومة املعيار  - :منها ،املشروع

 ،األمن :مع األخذ بعني اإلعتبار معايري منها ،والفنادق
 .وأيضا البيئة ،السالمة

مع ما هو معمول به  الوطين التصنيفمة ءمال ا،انيث 
 .دوليا من أجل خلق قواعد موحدة لإليواء الفندقي
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باقية اجتاه التغريات والتحوالت اليت اعتماد سياسة است 
 .يعرفها القطاع

تنزيل مرجع يف تصنيف الفنادق وفق دفرت  ،رابعا 
 .حلكامة جيدة احتمالت ضمان

نعترب أن هاد اإلخراج مشروع هاد القانون  ،وأخريا 
 2121للتصنيف من شأنه أن يفعل أهداف اسرتاتيجية 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

لكم الكلمة السيد الوزير يف إطار الرد  ،شكرا السيد النائب
 .عن التعقيب

 :ر السياحةوزيلحسن حداد السيد 
الدقيق شكرا السيد النائب وشكرا على اإلملام ديالكم 

هذا هو  ،بالفعل .هباد امليدان هذا وكذلك مبسألة التصنيف
وهو كاين  نه ؟شنو اللي قمنا  ،العمل اللي قمنا به هاد السنة

وا هاد ر ننا منر ألنا  واحد العمل اللي هو اإلستعداد باش كمكن
 .القانون

أوال أنه إصدار دورية  به،من ضمن العمل اللي قمنا  
كمكن لينا أنه مجيع املؤسسات الغري  مع وزارة الداخلية باش

هادي املسألة  ،املصنفة والقطاع الغري املهيكل أننا حناربوه
 .األوىل

 هو أنه وضعنا برنامج من أجل ،املسألة الثانية 
 ،دير إعادة اهليكلةتمساعدة بعض املؤسسات باش كمكن 

اللي  Rénovotelهذا هو خصوصا البنية التحتية دياهلا 
 .مليون درهم 511 عملنا فيه 
وهو إجياد كذلك صندوق  ،املسألة الثالثة اللي عملنا 

مليون درهم ملساعدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة  121ديال 
باش كمكن هلم كذلك أهنم  ،يف هاد امليدان واللي منهم الفنادق

والرتكيز اللي كاين موجود يف  .ضمنوا التنافسية دياهلم أكثرن
األمن والسالمة وجودة اخلدمات اللي  هو على ،هاد القانون

كذلك املسائل   .يعين الرتكيز فيها كثرية جدا ،مكانش من قبل
املتعلقة بالنجاعة الطاقية واألمور اللي كتعلق كذلك 

كذلك تصنيف اختياري باش   ولكن كاين هناك ،باإلستدامة
نه يدخل فيها أ هل معايري ديال اجلودة إضافية كمكن ىاللي بغ

 .ههاد القانون اللي غادي نقتارحو يف إطار 
مسألة  ، هاذيولكن راه جودة السياحة راه ماشي فقط هادي 

نا السائح منني كيجي كيدخل أساسية جدا ولكن بالنسبة ل
دوك  .راه نوعية اإلستقبال يف املطار داخلة يف اجلودة ،للمطار

نواع اإلبتزاز إىل غري نوع من أالطاكسيات اللي تيخرج وتيكون 
يف املدن  ىأشنو اللي كيجر  .داخلة يف اجلودةكذلك راه   ذلك

فاش  ،كذلك مسألة عندها عالقة باجلودة  ،ديالنا السياحية
راه  زارات وتيتم كذلك اإلبتزاز ديالومالني الباتيمشي عند 

ض ومتيلقاش مدن يفاش متيلقاش مراح ،مسألة متعلقة باجلودة
 اللي هي يعين مالئمة راه كذلك داخلة

 ،إذن اجلودة بالنسبة لنا متعلقة مبؤسسات اإليواء .يف اجلودة 
ة باحمليط السياحي ككل ولكن كذلك متعلق ،متعلقة باملطاعم

 .نتعاون كلنا على هاذ املسألة وجيب أن
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
بسؤال حول معاناة ، ىل قطاع النقل والتجهيزإوننتقل  ،اجللسة

للسيدات والسادة النواب  ،املواطنني من خملفات املقالع
 .الكلمة لكم السيد النائب ،احملرتمني من الفريق االشرتاكي

 :محمد المالحيالسيد النائب 
 شكرا لكم السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

خمطط احلكومة يف سائلكم اليوم حول أ ،السيد وزير
منها ماهو قانوين وبيئي  ،جمال معاجلة معضلة خملفات املقالع

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

 :وزير التجهيز والنقل، حعزيز الربا السيد 
 . الرحمن الرحيمبسم اهلل

 السيد الرئيس،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

 ،قبلو  ،الفريق احملرتم على طرح هاد السؤالأشكر 
دراسي وتواصلي لتقدمي  كان عندنا يوم  ،أعتقد يوم اخلميس

نظام ديال الاملخطط الوطين إلصالح املنظومة ديال املقالع 
وكان لنا الشرف من طبيعة احلال أن حيضر ممثل الفرق  ،املقالع

وحضر  ،إال بعض االستثناءات كمكن كاملةتقريبا  ،الربملانية
سواء كانوا مهنيني  ،ضا ليها املهنييون املعنييون هباد املوضوعأي

حبال األشغال  ،املقاع أو اللي كيستعملوها وااللي كينتج
مث كان احلضور ديال وسائل اإلعالم  ،العمومية واإلسكان يعين

 .طرواأل
اليوم منظومة  ،إمكن ليا نقوليكم السيد النائب احملرتم 

ث اجلانب ييعين من ح ،كم سابقا هبامتكاملة كما وعدت
شروع ديال دفرت املو  ،يعين املشروع ديال القانون ،التشريعي

يعين التصور واضح عرضناه  ،النصوص التطبيقية ،التحمالت
لي هي معنية من لشاء اهلل سيأيت قريبا إىل املؤسسات ا إناللي 

 طبيعة احلال مبجلس احلكومةبمرورا  ،طبيعة احلال مصادق عليه
 تجاوبالشاء اهلل إن شاء اهلل وأنا أنتظر فعال منكم  ليكم إنإ

 .قضية املقالع واكن لينا نعاجلكمباش 
  ،فيها يف القانون اللي جايبني ،القضية ديال املقالع 

كيفاش املقالع خاصها تكون   ،كاين ما يسمى باجلانب التقين
كاين فيما يتعلق باجلانب   .نتاجإليف ارتباطها مع الطرق ومع ا

ها مداخيل واجلماعات لدولة تكون عندامبعىن كيفاش  ،املايل
أنا اتللي و  ،كاين اجلانب البيئيو  .ون عندها مداخيلالرتابية تك

حد ألكن  ،ي هادشيلعاك عندو عالقة بالصحة والمفق متا

ن املقالع ستكون أ عإصالح منظومة املقالهم األهداف ديال أ
رة لكل من تتوفر فيه الشروط لكي يستثمر فيها ر مفتوحة وحم

ى أهنا تكون علمتفق عليها  اآلن ايري اللي اجلميععوفق امل
هذا هو التوجه اللي ماشيني  ،مناسبةوتقنية ئية ومالية يمعايري ب
 .هاد املوضوع هذا واشاء اهلل باش نعاجل فيه إن

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائب ،وزيرالشكرا السيد 
 .لكم الكلمة

 :محمد المالحي السيدالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 ،اهات ديال املقالع متعددةاإلكر ، فعال السيد الوزير
على  واوقفتو بزيارة تفقدية ملنطقة امليناء املتوسطي  مقمت وانتم

اكل اللي كايعاين منها واحد اجملموعة ديال شضرار وعلى املاأل
على أن هاد  واواللي يف احلقيقة يعين حنا كنا كنعتابر  ،الساكنة

وكانت الدولة دائما تلتجأ هلاد  ،يضاملقالع هي خملفات للما
ولكن اليومة  ،احلالة هادي يف السياسات العمومية دياهلا

لي هي كتأسس لواحد العمل لا واحد األرضية وا خاصنا نعمل
وكيفما   ،ومن واخالقي والعمل اللي هو كانطالقأاللي هو 

كم يف اللجنة ديال البنيات دائما السيد الوزير مع واكناقش
  .يعين كاين واحد اجملموعة ديال اإلكراهات ،التحتية

ن بعض املقاوالت اللي هي كاتقوم هباد أعلى  واكتعرف
 .ولكن كاتقوم بتخريب الطرقات العمومية ،األعمال هادي

ن أل ،تخاص واحد الدفرت ديال الشروط والتحمال إذن،
ال يعقل على  ،مرفق ديال الدولةهداك واحد املرفق عمومية و 

و واحد املؤسسة أال واحد الشركة  وأنه باش واحد الشخص أ
وم يعين ببيع املنتوج دياهلا ولكن تضر باملصلحة العامة ديال قت

 .البالد وديال الدولة
ن هناك جمموعة أعلى  ،كذلك السيد الوزير  واوكنعرف 

بعض الرؤساء ديال لهناك متابعات قضائية  ،اكلشديال امل
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كذلك السيد   .اجلماعات ألهنم يعين مع اللويب ديال املقالع
كاين   ،يعين كاين مشاكل على املستوى ديال تطوان ،الوزير

كاين واحد   ،كاين املستوى ديال البهاليل  ،املستوى ديال طنجة
مور اجملموعة ديال اإلشكاليات يف هاد األمور هادي وهاد األ

نه حنا مبنظومة جديدة أألنه ال يعقل على  ،خاصها حتسم
على  ،يف ظل الدستور اجلديد ،لو واوبعمل اللي هو كنأسس

 .هنم إبقاو هاد الناس يتالعبون بثروات البالد والعبادأ
يعين املشكل ديال الرمال  ،كذلك السيد الوزير  

والرتامي ديال واحد اجملموعة ديال الناس اللي مها  ،البحرية
بنهب هاذ الرمال ديال الشواطئ واللي املخلفات  اتيقومو 
سواء على احليوانات األمساك أو كذلك على الرتامي  ،دياهلا

على أنه الرمال إذا  اوكتعرفو  ،ديال امللك العمومي البحري
 ،ة خطريةفهي كتشكل واحد اخلطورة بيئي ،أهنبت من الشواطئ

كيوصل اللي هو   ءسواء على السواحل أو االمتداد ديال املا
لواحد العمل اللي كتخلف يعين واحد العمل اللي هو دينء  

 .وسيئ ويسيء لنا ولبالد ديالنا
احنا يف الفريق االشرتاكي يعين وعمال  ،فالسيد الوزير

من احلكومة على  اكنرجو   ،الدستور اجلديد باملقتضيات ديال
ى أنه تنظم اذ العمل هذا تعطيه أولوية قصوى وعلأنه ه

املتضررين موعة جمعلى أنه كاين واحد  اعرفو املنظومة البيئية وكت
 .املوضوع هذا وشكرا، السيد الوزيرصحيا صحية فهاذ 

 :السيد رئيس الجلسة 
الكلمة للسيد الوزير يف  شكرا السيد النائب انتهى الوقت،

 .إطار الرد على التعقيب
 :وزير التجهيز والنقل، حعزيز الربا السيد 

هاذ  أنا حرصت كل احلرص يف احملرتم،السيد النائب 
قطاع التجهيز  اتعرفو  ،وغريو من امللفات ،امللف باخلصوص

والنقل فيه واحد العدد ديال امللفات اللي هي موضوع ديال 

ألف  ،نست بسهلة ألن عندها عقود من الزميهي ل ،اإلصالح
 .املقالعمنها هاذ القضية داالقتصاد الوطين أنه تكون عندو 

هذه  ،كما عربت أكثر من مرة  ،هاذي مناسبة ،أنا 
يا إما أن املنظومة القانونية والتشريعية  ،ثروة وطنية غالية جدا

نقول للسادة النواب  ،باملناسبة .واملؤسساتية غري مناسبة
مبعىن مائة سنة،  7171أن اللي كيحكمها من  ،والنائبات

 ،إذن مائة ،قل سنة ،املنظومة القانونية عندها مائة سنة تقريبا
أو أنه هناك هنب حقيقي   .ما عاد ممكنا مع الدستور اجلديد

 ،كما يشتكي منه اجلميع وهذا بطبيعة احلال الدور ديال الرقابة
هاذ اجلانب املؤسسايت  اللي احنا بطبيعة احلال عرضناه يف

يعين بالتجهيزات الكاملة والتقنيات الكاملة  ،وغانديرو فرق
 .ديال املراقبة
مع السيد وزير التجارة  ،باإلضافة هلاذ الشي 
  ،املقالعهاذ الشي د لقينا واحد اإلشكال مطروح يف ،والصناعة

ها اكياخذو الناس املواد األولية وعاد كيديوها لوزينات كتلق
أي إقليم تكون اتفاق على أنه يف  فمشينا اآلن يف ،مبعثرة

عندنا منطقة صناعية ديال مواد البناء، تنمية املنطقة وتطوير 
قنية والبيئية هاذ اإلشكاالت الت اهاذ الشي باش كمكنا نعاجلو 

 .املرتبطة باملقالع
 :السيد رئيس الجلسة 

السؤال املوايل حول النقل بالعامل القروي  شكرا السيد الوزير،
مني من فريق االستقاليل للوحدة للسيدات والسادة النواب احملرت 

 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب
 :عبد العزيز لشهبالنائب السيد 

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري وأشرف 
 املرسلني،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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حقيقة هاذ السؤال سبق لنا وأن طرحناه  ،السيد الوزير
كما أنا أظن أن مجيع الفرق قامت بتقدمي هذا   ،عدة مرات

 .بإشكالية النقل بالعامل القروي السؤال واملتعلق
املعاناة احلقيقة والصعوبات  ،أنتم تعلمون السيد الوزير 

من أجل  ،يف العامل القروي ،الكثرية اللي كيلقاوها املواطنني
ىل األسواق من أجل التنقل إىل املدارس، املسالك التنقل إ

هاذي كلها مشاكل كتضاف  ،الوعرة، اجلبال، األودية
منكم  ابغينا نسمعو  ،هلذا السيد الوزير .للمشكل ديال النقل

النقل ت علمية للحد من هاذ اإلشكالية داليوم شي إجراءا
  .بالعامل القروي، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .واب السيد الوزيرج السيد النائب، شكرا
 :وزير التجهيز والنقل، حعزيز الربا السيد 

كما عربت أكثر   ،شاكر لك على طرح هذا السؤال
هناك إمجاع على معاجلة هذا  ،مجيع الفرق الربملانية ،من مرة

هناك إمجاع على تسوية وضعية الناقلني يف العامل  .امللف
البتزاز لألنه خدمة تؤدى خارج إطار قانوين ويتعرض  ،القروي

ويشغل اآلالف من الناس إن مل ة الذي تعرفون وهناك حاج
أنه ملي  ،فخذينا قرار كما يف علمكم .يكن عشرات اآلالف

 ،مونطيناهاجفسي ،لقينا منظومة النقل معقدة ،جينا قسمنا
 ،شكلامل له حلينا ياملدرس ،لو املشكل نا السياحي حلينايشد

 .دزنا للعامل القروي ،املشكل له ني حليناماملستخد
السيد رئيس  ،توجه احلكومة ،بوضوح ،العامل القروي 
 ،باش يكون وضوح ،حترير النقل يف العامل القروي ،احلكومة

وبالتايل  ،ألن هذاك النقل مزدوج كيهز السلعة وكيهز اإلنسان
يه عل ،خرجنا واحد دفرت التحمالت .تيقوم بواحد اخلدمة

 ،عليه مالحظات ،املهنينيمالحظات من طرف بعض الفرقاء 
احنا راه اتفقنا معهم يف أقل من شهرين ويف أقرب وقت إن 

للعامل  ااملالحظات وبإذن اهلل غادي نستاجبو  اشاء اهلل نعاجلو 

ولكن  .القروي اللي اجلميع يدافع عليه وأنتم أيضا تدافعون عنه
 ،لن ينافس أنواع النقل األخرى ،كنتمىن أن تفهم الرسالة

احنا منعنا أنه  ،حضريلحنا منعنا كمشي من احلضري لا ،غلط
قلنا هذا للعامل القروي باش ما  ،الطريق الوطنية يكون يف

 .ضريينافسش لنا األمناط ديال احل
يعين ليس  ،أكيد عندما تقوم بعملية إصالحية 
 ،وأنا أمتىن أنولكن أنا أقول  ،أن يكون عليها إمجاع بالضرورة

  ،كما التعليم  ،كما الطرقات  ،فهاذ املوضوع ديال العامل القروي
النقل يف العامل القروي جيب  ،كما التنمية البشرية  ،كما الصحة

ألهنا باإلضافة  ،أن يكون إصرار من اجلميع ودعم هلذه التجربة
أن الدولة خصصت مئات املاليني من الدراهم لتجديد 

 االسنة األوىل غنحصيوهم يبداو يشتاغلو  ايرو إمنا غاند ،احلظرية
برنامج ديال جتديد احلظرية باش يكون النقل  اومن بعد غانديرو 

 .العامل القروي يعين اللي كيليق بالساكنة يف
 :السيد رئيس الجلسة 

 .النائبشكرا السيد الوزير، تعقيب السيد 
 :عبد العزيز لشهبالنائب السيد 

أنا السيد  .اإلجابة ديالكمشكرا السيد الوزير على 
ما أمكن  امعكم وباش حناولو  ااحنا هنا باش نتعاونو  ،الوزير
ما هاذ املشكل ك هااملشاكل اللي كتعاين منها بالدنا ومن انعاجلو 

غري نبغي نقول ليكم بكل  .قلنا ديال النقل ديال املسافرين
 ،ااخاذ بعض القرارات وإياكم وإياكم من التسرع يف ،صراحة

أنا مسعت اجلواب ديالكم على بعض  ،وأنا كمكن نقول لكم
فعال  ،هاذ اجملال ديال النقل بالعامل القروي يفهنا األسئلة 

جديدة  ةحسينا بواحد السرور كبري ملي مسعنا أن هناك رؤي
 ،يل نقول لكم اولكن مسحو  .وهناك يعين غيتم تسليم الرخص

ل النقل بالعامل أن القرار اللي ااخذتوه فمجال التحرير ديا
املالحظات اللي هي القروي كانت فيه واحد اجملموعة د

 :رئيسية
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مت التسليم ديال  ،نبدا ليك من األول السيد الوزير 
الرخص من طرف مصاحل ديال الوزارة ديالكم دون اللجوء 

اللجن اإلقليمية شكون فيها،  اوكتعرفو  ،هلاذيك اللجن اإلقليمية
خبني ورا احنا عارفني اإلشكالية ديال فيها السلطات وفيها املنت

راه خص االستشارة ديال  ،النقل راه مشكل كيعاين منو اجلميع
 ،السلطات، مت التسليم املصاحل ديالكمو املنتخبني د ،اجلماعات

ها  ،املفتشيات ديالكم مت التسليم ديال الرخص بدون الرجوع
 .اإلشكال األول املسألة بسيطة

هو أنه احنا نقول لك أنا  ،اإلشكال الكبري الثاين 
حىت  ،أنا هنا فهاذ قبة الربملان دائما كنت كنتظر ،بكل صراحة

كان    ،من خالل الزميل ديالكم الوزير السابق األخ كرمي غالب
هاذ الشي الرتخيص  كيواعدنا وقال بأنه هناك دراسات وغتم

دارت جتربة  ،شي مزيانهاد الاجملال قلنا أودي على املستوى د
ونات ودام التعميم ديال الدراسة على اجملموع ديال على تا

نطرح ليك  ،ولكن دبا اآلن السيد الوزير .األقاليم ديال اململكة
على هاذ الدراسات ؟  اواش أنتما ركزتو  ،سؤال بكل بساطة

نعطيك  ،والسبب ،على هاذ املخططات اإلقليمية ؟ أبدا اركزتو 
  ،كاين تفاوت  اهو أنه هاذيك الرخص اللي سلمتو  ،حىت املثال

كاين أقاليم اللي رخصتو فيها لآلالف وكاين بعض األقاليم ما 
وهاذ الشي هو اللي خال  ،متش الرتخيص هلا ولو رخصة واحدة

وهاذ  ،هاذ االحتجاجات اللي شفنا فاملنطقة ديال الغرب
 الشي هو اللي خال واحد اجملموعات ديال املهنيني كلهم

 ...أخريا  ،إذن .مستائني من الطريقة ديال االشتغال
 :السيد رئيس الجلسة 
الكلمة . انتهى الوقت السيد النائب شكرا السيد النائب،

 .يف إطار الرد على التعقيب ،للسيد الوزير
 :وزير التجهيز والنقل، حعزيز الربا السيد 

 ،ما أشرمت إليه أن أقاليم دون أقاليم غري صحيح ،أوال
على  اهذاك فقط باش يركبو  ،غري صحيح ،ةتغري صحيح بالب

 ،شوف أستاذ .غري صحيح ا،العملية ديال الناس اللي احتجو 
هناك بعض  ،سول األقاليم ،عندنا العشرات ديال األقاليم

  ،األقاليم ماعندهاش مديريات تابعة لوزارة التجارة والصناعة
 .م تعثروقع فيه ،األقاليم كتسريهم مديريةكاين جوج د

الدور   ،أنه هاذ اللجن اإلقليمية ،املسألة الثانية 
وبالتايل  ،امللفات وترتسلهم لوزارة التجهيز والنقل بكتجي

احنا خذينا امللفات باش حنصيو  .تيدوز على اللجن وترتسلهم
باش ملي  ،باش تيكون حمصي ،الناس ونعطيوهم واحد الوثيقة

جتينا امللفات سنصادق عليها على املستوى املركزي عن طريق 
 .اللجن اإلقليمية

كان يعطى للبعض   ،حىت يكون هناك وضوح ،ثالثا 
وأنا اآلن غاندير إحصائيات باش  ،خروال يعطى للبعض اآل

وأعطي ملنتخبني ولعائالهتم  ،خنرج اللوائح ديال النقل املزدوج
الناس فالعامل  او الناس اللي كيهزو اللي ما كيستحقوش وخال

ولذلك أردنا أن حنرره لكي يكون املغاربة سواسية أمام ،القروي 
ملساطر اللي هي  ا حىت ال خيضع هلاذ العملية ديال ،هذا النقل

  ..كتعطي للبعض وكتقصي البعض اآلخر
 : السيد رئيس الجلسة

ما يلي ثالث أسئلة هلا  ويف .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت
لذا أقرتح عليكم  ،وحدة املوضوع ويتعلق األمر بوضعية الطرق

 .طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق  

 فليتفضل أحد واضعي السؤال، ،التجمع الوطين لألحرار
 . ئبتفضلوا السيد النا

  :أحمد العجيلي النائب السيد
 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 
 : السيد رئيس الجلسة
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 ،السيد الوزير عنده رأي يف ما خيص وحدة املوضوع ،مسحوا يل
 رمبا كاين 

 :وزير التجهيز والنقل، حعزيز الربا السيد 
ها موحدة وأنا جني نقول شنو تديرو ال بغيتوا إاللهم  ،هي حمددة

  .اللي بغيتوا ،إقليم يف كل درت
 : السيد رئيس الجلسة

إذن الكلمة لفريق التجمع الوطين  ،إذن أسئلة إقليمية؟ حمددة 
 . لألحرار لبسط السؤال

 :أحمد العجيلي النائب السيد
الوضعية املزرية والكارثية لبعض الطرق اإلقليمية  حول

يف هذا اإلطار نسائلكم، السيد الوزير احملرتم، هل  ،يف اململكة
من مقاربة واسرتاتيجية تعتزم وزارة التجهيز والنقل يف ما خيص 

 . إصالح هذه الطرق اإلقليمية والوطنية وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 

النائب احملرتم، على أية حال هو السؤال دابا السيد 
   ة السابقة كيتطرح سؤال عام وانتماملر  ،هاد املرة العكس
 ،هاد املرة تطرح سؤال خاص مشيتوا للعام ،كتمشيوا للخاص

سؤال خاص ألن عندي األقاليم املعنية اللي طرحتوا الهو  
عن العام وإذا كان  واسألا ،ليها السؤال ولكن ما كاين باسع

 .سأل اخلاصاالوقت يسمح 
رقية على أنا نبغي نوضح أنه نتكلم على الشبكة الط 

ما كنتكلمش على الطرق الغري مصنفة اللي  ،الصعيد الوطين
اللي فيها كيدخل برنامج التهيئة الرتابية  ،هي يف العامل القروي

قل يف اللي كتشرف عليه وزارة الداخلية مع وزارة التجهيز والن
أنا نتكلم  ،ديال الطرق  PNRRوال الربنامج ،إطار الشراكة

 ،ألف كلم 15الوطنية اجلهوية اإلقليمية  ،على الطرق املصنفة
هذه راها  ،أنا كنقول لكم الواقع ،يف املائة منها غري معبدة 41

يف املائة  11ياهلل  اللي يف املائة تقريبا غري معبدة 41 ،املصنفة
ألف اللي  75اللي هي معبدة مبعىن ما زال كينتاظرنا اآلالف 

ه ال  هذ ،كيخصنا نشوفوا هلا اإلمكانيات املالية باش كمكن لنا
  0 ةكانت مستوية كتحتاج كل كلم بطبيعة احلال ألن مت

 ،مليون ديال الدرهم لكل كلم  2 كيحتاج تقريبا واحد يعين
بعد عشر  ،فهذا اللي معبد .جلبالهذا ال ما كناش يف ا

يف املائة اللي طريق جيدة إىل  11تراجعنا من كذا و  ،سنوات
مبعىن نصف هذه  .يف املائة 54تقريبا  ،يف املائة 51كذا و 

ال بغنيا منشيوا إالكلفة  .ول دون املتوسطقالطرق دون املتوسط أ
 2 كيخصنا نضاعفوا امليزانية  ،بواحد الوترية نسرتجعوا النقط

هذا  ،داملرات باش كمكنا نديروا العملية ديال الصيانة يعين دياهلا
ف اآلن لأمنها  1511 الليال ضفنا هلا املنشآت الفنية 

فيها آيلة للسقوط  211تتطلب تدخال استعجاليا ألن 
 .كمكن هلا تويل آيلة للسقوط قريبا 111و

ولذلك قدمنا مقاربة اآلن ديال هاد الطرق الصيانة  
أيضا على ما يسمى  ينتنب ،تنبين على إضافة امليزانية دياهلا

تدير  ،ما بقاش ممكن تدير كل عام صفقة ،بالصفقات اإلطار
كتقسم املغرب على واحد العدد   ،الصفقة ديال مخس سنوات

باش ما خنسروش  ،ديال املناطق وكتعطيها لشركات كتكلف
احنا ماشيني يف هاد  ،الصيانةالصفقة ودير الوقت كل مرة دير 

باش كمكن لنا  ،االجتاه يف إطار الشراكة مع القطاع اخلاص
نسرتجعوا النقط اللي ضيعناها ومنشيوا هنتموا أيضا باجلزء الذي 

شاء اهلل نتوفروا على  ونتمناوا إن ،مل يعبد يف السابق
 .اإلمكانيات الالزمة هلاد املوضوع

 : السيد رئيس الجلسة
 ، تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوزير

  :أحمد العجيلي النائب السيد
نشكركم السيد الوزير احملرتم على تفضلكم باجلواب 

احلكومة  نؤكد عليه، أن على هذا السؤال، لكن ما نريد أن
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مل تتم بعد الربنامج الوطين  ،احلالية ومن خالهلا وزارتكم احملرتمة
رتدية يف عدد الشطر الثاين اخلاص بإصالح الشبكة الطرقية امل

ي تعاين مجيع طرقه ذال ،خصوصا إقليم اليوسفية ،من األقاليم
  حىت أصبحت يف ،من التهميش وعدم الصيانة واإلصالح

 ،السري يف ارتفاع مهول حالة مرتدية ونصيبها من حوادث
مراكش مل تتم _آسفي 211 رقم وخنص بالذكر الطريق اجلهوية

  .عمالة اليوسفية والواحاتالرابطة بني  2417قم ر الإصالحها 
 : السيد رئيس الجلسة 

أطلب من اإلخوان  ،قتو إشكال يف ضبط الكاين 
الصوت من فضلكم،  ،الوقت واضبط   la régie ديال 

  .ضبطوا الوقت تفضل السيد النائب
  :أحمد العجيلي النائب السيد

 ،الرابطة بني مدينة الشماعية وإقليم شيشاوة 217والطريق 
 ،حات ومجاعة سيدي شيكراوالطريق الرابطة بني مركز الو 

كلها   ،211والطريق الرابطة بني مجاعة إيغود والطريق اجلهوية 
 .طرق حتتاج إىل اإلصالح والصيانة

نثري انتباهكم السيد الوزير إىل أن  ،باإلضافة إىل ذلك 
آسفي من _إقليم اليوسفية مل يستفد من الطريق السيار اجلديدة

سحيم يعين أقرب نقطة وهي مجعة  ،إنشاء البداالتحيث 
ناهيك عن عدم إمتام الطريق الرابطة بني مدينة بن  ،اليوسفية

 . جرير وإقليم اليوسفية وشكرا السيد الوزير
 : السيد رئيس الجلسة
لكم الكلمة السيد الوزير للرد على  ،شكرا السيد النائب

 التعقيب 
 :والنقل وزير التجهيزعزيز الرباح، السيد 

هاد اليوسفية أنا السؤال اللي عندي فيه الفقيه بن 
مغرب واحد واحلمد هلل ما كاين  ،ولكن حبال حبال ، الصاحل

وأنا مشيت للفقيه بن صاحل وأنت ديتيين  ،حىت مشكل
كمكن يل  ،ولكن مع ذلك .اين حىت مشكلما ك ،لليوسفية

اإلقليم و أنا أعرتف لك أنه املنطقة ديال اليوسفية  ،نقول لك
شبكة متطورة فيه  ،ديال اليوسفية وديال آسفي وديال اجلديدة

ولذلك  .حتتاج إىل  صيانة ،لكنها من حيث اجلودة أهنا ناقصة
غري باش  ،لصيانة أضفنا هذه األقاليمل يف الربنامج اإلضايف

اجلواب ديال الفقيه بن صاحل يف  لك دابا خنلي ،تكون مطمأن
 .جهة

كان عندي اجتماع مع السادة النواب    ،ثانيا 
على أساس فعال باش  ،واملستشارين ديال هديك املنطقة كاملة

 اللي باملناسبة تعطات ،نديروا بداالت يف الطريق السيار
فاحنا  ،االنطالقة دياله وكان ما مطروحش اليوسفية والشماعية

 .باش يكون بدال يف هداك االجتاه غانديروا الدراسة ديال
أن الطرق احملورية اللي كيمكن هلا متشي من متا  ،لثاثا 

ألن هذي  ،بن جرير ستعطى هلا العنايةحىت ملراكش أو حىت ال
تتشكل واحد املسار اللي كيحتاجوه الناس بزاف يف التنقل 

  .دياهلم
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول وضعية الطرق القروية 
لشمالية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق باألقاليم ا

 .لكم الكلمة السيد النائب لبسط السؤال ،األصالة واملعاصرة
  :محمد الحجوجيالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس، 
 ، الوزيران السيدان

  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
تعرف الطرق باألقاليم الشمالية بصفة عامة وإقليم 

 ،لذا نسائلكم السيد الوزير ،وزان بصفة خاصة وضعية مزرية
 . عن التدابري اليت ستتخذوهنا لوضع حد هلاته الوضعية وشكرا

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

 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 
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وسبق  ،أشكر السيد النائب احملرتم على هذا السؤال
ولكن  ،يل جلست مع السادة النواب املنتخبني ديال إقليم وزان

ألنه مطروح  ،ما كاين باس جناوب على األقاليم الشمالية
غري باش نعطيكم أنه األقاليم  ،السؤال داألقاليم الشمالية

 011مليار و  ،مليون 511الشمالية خصص هلا مليار و 
 .مليون 011مليون للعامل القروي مليار و 

األقاليم باآلن  ،اللي هي يف طور اإلجناز ،اآلن 
 ،قاليم الشمالية كتمشي من العرائشماللي تنقول األ ،الشمالية

االفحص أجنرة وزان والعرائش وانت غادي لتطوان وطنجة 
 ،وكمكن يل نقول لك اآلن  .كلم  111كاين   ،غاديوأنت 

 ،يف ما يتعلق بالصيانة اللي عطيناها هادشي باش نعطي
  71ألن هناك خصاص، تطوان  كلم  747شاون عطيناه شف
،  كلم  12كلم، طنجة   01العرائش  ،كلم  757ووزان  ،مكل

لطرق ديال العامل اعاد باإلضافة ديال  ،كلم  47الفحص أجنرة 
 .القروي

البنية التحتية  ،بطبيعة احلال املناطق ديال الشمال 
باش ترافقها بنيات ذات طابع اجتماعي  أنالكبرية ال بد 

شاء اهلل الصورة ديال التنمية فهاد املناطق وهي  يكتمل إن
 .البلد ديالنا تستاهل كما تستاهل املناطق األخرى يف

 :الجلسة رئيسالسيد 
 .تعقيب السيد النائب، شكرا السيد الوزير

 :محمد الحجوجي النائب السيد
 شكرا السيد الوزير،

 الغاية من طرح هذا السؤال هو أننا باش نثريوا
 .إىل التهميش الذي يعانيه إقليم وزان ،انتباهكم السيد الوزير

وال  51وصل اآلن تقريبا  الرئيس،السيد  ،كان املعدل  فإال
، %5حنا كنقول لكم إقليم وزان ما خداش وال  ،01%

كم فيما ل اهوغادي نعطيكم احلجج السيد الوزير وغادي نسلم
 .بعد

ي هي هاد والل 1514للطريق اللي هي  ارجعتو  فإال 
دوار اللي هي  55ها الطريق هدي السيد الوزير اللي هي عند

ديال  15.111وعندها زغرية تروال،  -من سد الوحدة
كم ل الساكنة اللي هي اآلن يف وضعية مزرية جدا، غنرسل

مليون ديال  21الوثيقة واللي هي ما كتكلفش أكثر من 
سبق يل  لرتوال، مث أيضا اللي وصلتو السيد الرئيس .الدرهم

اللي هي واحد احلفرة اللي أنا  لوارت واحد الكارثة فبذكرتكم 
فالتكلفة دياهلا ما كتعداش  ،صورهتا اآلن واللي غادي قدامكم

مليون ديال السنتيم، هاد احلفرة السيد الوزير جات أمام  11
يصليو  االفجر ممنوعني باش خيرجو  فالناس اآلن يف ،املسجد

صالة الفجر أداء صالة الفجر يعين منعناهم حىت من ثواب 
 .السيد الوزير
اللي هي فواحد املعهد ديين ديال  ترواليضا أمث  

واللي احملسنني من سائر املناطق كيجيبو هلا  ،التعليم العتيق
 . اهلاد احلفرة وكيحبسو  اولكن كيوصلو  ،املساعدات

لم من عني ك  77اللي هي  1711مث كذلك الطريق 
حبيث ما توقعش  ،هدي خصها غري الصيانة رتوال،دريج ل

 .الصيانة ألسباب غري مفهومة
غادي نذكركم على أن عندنا  ،أيضا السيد الوزير 

سيد _لونانة 111وكذلك من  ،الطريق من والد بدر للشهدية
 ،الفالقي ووالد عليسيدي رضوان عرب  111الفرجاين مث 

يف إطار الشراكة،  ،هدي اجلماعة خلصت النصيب دياهلا
هومة كذلك مل تنطلق ألسباب غري مفاالدراسة جاهزة ولكن 

يضا كذلك واحد الطريق كذلك اللي يف أمث . شغال هبابعد األ
 اعالش حنا كنتطرقو  ،وضعية مزرية من خروبة لزومي كذلك

صاحل ألنه مرتبطة بامل؟  اد املشاكل هديهللسيد الوزير ا
رضوا  راه كنوحلو الناس اىل م األساسية للسكان، عندنا املرضى

كيفاش غنقلوهم، كذلك الغالء ديال املواد الغذائية اللي  
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كتعرفوا اآلن راه كانت الزيادة، واخا كتقولو ما كاينش راه كاينة 
 . الزيادة خاصة فالنقل

 :السيد رئيس الجلسة
 .الوقت،  الرد لكم السيد الوزير شكرا لكم انتهى

 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 
ملي جبديت يل اجلامع السيد النائب احملرتم، كاين شي  

احد يقول ال للجامع؟ راه البد بطبيعة احلال ألن كنظن اجلامع 
على أية حال غيمكن . السمية ديالو من اإلمجاع بطبيعة احلال

ب احملرتم أن كل الطرق اليت أشرت إليها يل نوضح السيد النائ
اآلن يف برنامج وزارة التجهيز والنقل واللي كان ناقص صراحة 

د املديريات،  2بالنسبة لوزان أنه سابقا كان مقسوم بني 
اليوم احلمد هلل عيننا املدير بعد ما . سيدي قاسم وديال الشاون

ديال الرتشيح،  appel à candidatureدرنا الطلب 
 املدير وتدار الفريق اللي غيشد هاد العمل، الدراسات تعني

أمتمناها وسيتم طلب العروض ولكن إذا كان تدخل 
استعجايل، هديك احلفرة البد، غري هي ديك االستعجايل 

مليون بزاف، حيث االستعجايل تيكون شي بركة،  11ديال 
على أية حال حنا مستعدين . مليون بزاف 11استعجايل ديال 

 .هللإنشاء ا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤاال ملوايل حول وضعية الطرق . شكرا السيد الوزير
لكم  ،من الفريق احلركيللسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .الكلمة السيد النائب
 :النائب السيد محمد السيمو

  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 الرئيس،شكرا السيد 
 ،السيد الوزير

 ،اإلخوة واألخوات

راه يف العلم  :السيد الوزير هو كالتايل ديالناموضوع 
ملنطقة ردوا شوية الوجه ت ،ر خريكثابغيناكم اهلل يك ،ديالكم
 ،اجلملة أنا اعجبين احلالأشرت تلك ن ملا احنا اآل ،الشمال

 ،نتكلم على الدريوش ونتكلم على طنجة ،والشمال ال ينحصر
إقليم  ،الكبري ن عندنا مدينة القصراآل ..خرهآىل إنتكلم 
 ،وال التكميلي ثاينالربنامج ال ، كما يف العلم ديالكم،العرائش
أصبحت  ،يستةبالناس عندها ال تكان  ،منعدمةشبه  ..الطريق

 .األن مقطعة
اعطيتك رسالة باش  ،طريق شفشاون والقصر الكبري 

هدك الطريق جماتش يف اللجنة وما  ،اخرج جلنة اتشوف الغش
الطريق القصر بالتعجيل  ،لمنااتك .عندي علم بيها

القصر  ،أدت واحد العدد ديال األرواحاللي العرائش _الكبري
 .الكبري وال منحصر السيد الوزير

القصر الكبري _تكلمنا عن طريق سد واد املخازن 
لي  اللي هي طريق حيوية و ال ،شاشرةكا  رعرب مجاعة قصر فج

احلكومة سد ديال واد املخازن كان يف واحد الفضاء ل كدي
 رتميمابغينا ال ،ن مكيسلكشاآل ،السابقة داروا الكودرون

 ،مليون ديال الدرهم راه برجمتها 4اجلماعة عندها واحد  ،ديالو
واتكلمت معك  ،أنتما اهلل يكثر خريكه زيدو ت اقيابغينا الب

 ،الصفقة نة الدراسة عن اجلماعة واجلماعة فتحتراه كايليت وق
  .لشطر الباقيابغيناكم أنتما اتكملوا ا

راه  ،القصر الكبري_اليمين لطريق السي، االسيد الوزير
ابغينا التعجيل ألن القصر الكبري منحصر منعدمة، ن عندكم اآل

نبقوش احنا انصدروا اابغينا الرواج اإلقتصادي والتجاري م،
عدم  ،لقصر الكبريااجملرمني ب فوهاكيوصالو الناس  اإلجرام و 

 شباا معنا ونو ولكن اخصنا حلول تعا ،كذا األمن وعدم
كأن جوج الوحدات الصناعية   ،املشاكل اذاخنرجوا من ه

د ااملستوى ه ترفعونا ،واببغيناكم اهلل يكثر خريك ا،نمهو شد
تازي العالل  السي ،كنحشم  ،القنطرة من تاريخ اسبانيا ،املدينة
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 ،لمغرب ال شئءل ظريةالقصر الكبري أول ح ،قنطرة منودجية
ر خريكم ثاهلل يك ،ن رمبا ديرنا شي كارثةاآل .من اسبانيا قنطرة

مدينة  اد املدينة ألهناواتشفوا فينا يف ه ،ابغيناكم اتعاونوا معنا
العطف ديالكم  ال شك كاينوانتما  ،اعطت رجال هلد الوطن

 بصاماتشي  تعملوا لناالسيد الوزير ابغيناكم  ،على هد املدينة
ن الطريق ديال راه اآل ،ر خريكمثهلل يكفاإلقليم ا ،املدينةهاذ يف 

ن واقف عندنا يف املنطقة ديال ين السيد الوزير اآلالربنامج الثا
 ىاملقاول مش ،طافت مقطعةت_وجدبانب .القصر الكبري

 ثق بيا، ،التجهيز غائب متاما ،حبالتوامعرفناش املصري ديالو
جا رمبا راه مسكني مشغول  ملي ،كينشا ه شهور مذاملندوب ه

اهلل يكثر نا و وناعتزيدوا ، بغيناكم تاللي عندهمع املشاكل 
هدك ونروجوها، جوها على املدينة اخنر  ونواحىت انتعاخريكم 

 ..لرتاناالصفقة ديال 
 :الجلسةرئيس السيد 

 .اجلواب السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا السيد النائب
 :التجهيز والنقلوزير عزيز الرباح، السيد 

بطبيعة  ،ا احلرصذنشكر السيد النائب احملرتم على ه
، لي أعطيتين كمكن أنقول لك الصفقة متتالالطرق  احلال

 ،بني سيدي اليمين والقصر الكبري 175بالنسبة للطريق  خاصة
 ،بالنسبة للطرق األخرى .صفقة إن شاء اهلل مفيهاش مشكل

  ،أنا كنقدر ،احملرتمنيبغيت السيدات والسادة النواب أنا 
صحيح أنا كنت نائب وكندافع على اإلقليم وعلى املدينة 

ك الطريقة لذلو  .لكنه كاينة أولويات ،وكنجيب مجيع املشاكل
 ،أنا كنحرص يف كل إقليم ،كنتمىن ننجح فيهاو يل كندير أنا 

وراه كمكن يشهدوا الناس  ،مجيع املنتخبني األمة بدون استثناء
صاص يف اخل هاذكنقوليهم اهلل خيليكم  ،ملي اجلست معهال

حنا ا ،ص يف العامل القروي والقناطرااخلص ،يف الصيانة ،الطرق
كل لستجيب أيصعب أن  ، حيثاألولويات حندوامعكم 

أنا متفق معك هده كلها  .يصعب ،شيء يف وقت واحد

كيكون نوع من باش  د االجتاه اأنا كنمشي يف ه ،حاجيات
 ،د اخلريات ديال األمةاتوزيع هيف املوضوعية ونوع من العدالة 

ا ذها ليس ملكي ذه ،ألن يف هناية املطاف كما أقول دائما
 ،ه لكي أقوم هبدا الواجبيعين مكلف ب أنا إمناو ملك األمة 

  .نعاجلوا هاذ القضيةفبالتايل معكم إن شاء اهلل 
كاية ديال الغش القضية ديال الغش أن جاتين الش

مكينش شكاية ومكنديرش جلنة ديال  ،ديال الطرق
أود أن أخرب السيدات والسادة  ،وهبده املناسبة .اإلفتحاص

أن فور ماجتش املذكرة أو التوجيه ديال السيد الرئيس  ،النواب
بدأت  ،العامة يف الوزارات اتتفعيل املفتشي ديالاحلكومة 

بالقرار  ،ناآل .كيشتغل ألن كان فقط مفتش بوحدو لهابتفعي
عشرة و أربعة األقسام  مع ةمفتشي الكروج،لي خداه السي ال

يأتينا من سما  لكلهم موزعني عليهم ك  ،ديال املصاحل
 .شكايات لالفتحاص

حنن سنفتحص العامل القروي ألنه كاين  ،وباملناسبة 
مال كل اوراه بدينا اآلن وسنفتحصه ك contratهذا يف 

راه  ةالصيان واألن كاتعرف ،ديال الطرق صيانةمشاريع ديال ال
مازال  ،ك هنا وهنا خاصك تعرب معاه مزيانلدير كاي  ،صعيبة

عاملني يف القضية ولذلك حنا  ،كاتبان  تويلالطريق تصايب 
نعاود نشوف مع  شاء اهلل شارة إنرهن اإلنا أديال الصناية و 

مع العلم  ،إذا كان هناكديال القليم  كاملني اإلخوان املنتخبني
مل لشي إكتاحلمد اهلل كو  راه أن الطريق ما بني القصر والعرائش

 .شاء اهلل هلا إناتعطى االنطالقة دي كمكنباش 
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل عن فك العزلة عن املناطق  .شكرا السيد الوزير
 ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية

 .تفضل السيد النائب، فالكلمة ألحد واضعي السؤال
 :أحمد صدقيالسيد النائب 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

51 

 شكرا السيد الرئيس،
تعاين الكثري من مناطق البالد من  السيد الوزير،

إشكاالت العزلة اجلغرافية واليت تشتد حبلول فصل الشتاء 
 .وتساقط الثلوج

عن اإلجراءات اليت  ،احملرتمنسائلكم السيد الوزير  
وهنا لفك العزلة عن هذه املناطق وعن األقاليم املتضررة ذستتخ

 .وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .جواب السيد الوزير، شكرا السيد النائب
4.27.10 

 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 
هذا شكر السيد النائب احملرتم على أمن طبيعة احلال 

سنويا  وأظن أن املناسبة شرط ألنه مع الربد اللي  ،السؤال
 ،وبالتايل كنعتاقد حىت االلتزامات كاتكثر ،كايتزاد يف بالدنا

واحد العدد ديال  وان كانتظار ألنه كل ما تزاد الربد إال واآل
 ،كن ليها غامتشي يف االجتاه ديال الربديلي غماملناطق ال

الطريق ما تبقى هي  ،ر يف التنميةىل منطق آخإوبالتايل غامتشي 
وحىت مفهوم فك العزلة  والقنطرة ماهي قنطرة ،طريقال

ن يكون أكون الطرقان ولكن البد ييعين إمكن  ،سيختلف
 .كن تقوم هبذا الدوركمالتجهيزات الكافية باش  كعند

حنا ماشيني يف االجتاه ديال  2174 ،وهبذه املناسبة 
وأكثر  .لتدخل يعين لفك العزلةمن األجهزة ديال ا ونقوي أننا

أن  وه،ورمبا الحظت ،هناك أمهية لدى احلكومة اليوم ،من ذلك
انتقل من  ،اجلبلية املناطقلو  ضفناصندوق التنمية القروية اللي 

يف  ،2177مليون يف  511ىل مليار وإ 2172إىل  2177
مبعىن  ،مليار ديال الدرهم 2اآلن  ،مليار ديال الدرهم 2172

ولكن وزارة التجهيز  ،هداك كصندوق .مرات 1تضاعف 
وزارة الفالحة عندها  ،وزارة الداخلية برنامج ،عندها برنامج

كن كمكتعطينا   ،خدينا هاد الربامج كاملة إال ،املسالك الفالحية

 الير بالنسبةاملديال  1ك بدون مبالغة قد نصل إىل ليا نقول
 ،تستاهلألهنا كتستاحق وكنظرا  ،للعامل القروي واملناطق اجلبلية

 .هباد املناطق واونظرا ألن يعين جزء كبري من السكان كيتواجد
حنا يف وزارة التجهيز والنقل  ،مكل كن ليا نقولكم 

نتدخل يف  ،من خالل العمالت ،وبتعاون مع وزارة الداخلية
 711عطيكم بأنه حلد الساعة عندنا نلكن  ،الوقت املناسب

وزعة يف كافة الرتاب الوطين املعنية هباد ديال الوحدات م
صحيح  .إقليم معين 71اعتبار أن  على ،املوضوع ديال الثلوج

ما كمكنش إقليم ميدلت هو إقليم أزيالل ولكن  وا،كايتفاوت
ن أيعين أنا كنعتقد ب ،عوانديال األ 511 ،711إقليم  71

شاء اهلل  غايكون إن 2174وبالتايل يف  ،هذا غري كايف
 ،ناسباملوقت اليف  واكن لينا ندخلكمإضافية باش  استثمارات

مع العلم واحلمد هلل باستثناء بعض املناطق اللي وقع فيها واحد 
تدخل يف الوقت اليكون ولكن إمجاال ك ،شوية ديال النقص

ماعات املنتخبة اللي هي وكنشكر أيضا بعض اجل .املناسب
ت اآلليات ي وجدفه ،بقاتش كتعول فقط على الدولةيعين ما 

األجهزة  ما وجدوادياهلا يف إطار واحد اجلماعات اللي 
واآلليات للتدخل السريع لفك العزلة عن املناطق احملاصرة 

 .وشكرابالثلوج 
 :السيد رئيس الجلسة

 .لكم الكلمة السيدة النائبة ،تعقيب، الشكرا السيد الوزير
 :عزيزة القندوسي السيدةالنائبة 

 .الرحيمن بسم اهلل الرحم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
دنا ثقة كبرية يف الربامج اللي  عن ،حنا السيد الوزير

جتاه هاد اهبا  اهبا واجملهودات االستباقية اللي كاتقومو  اتقومو ك
ولكن هاد السؤال السيد  .الناس املعزولني يف اجلبال بني الثلوج
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ذا ه ،إتطرح على مر احلكومات ىتطرح وغادي إبق ،الوزير
احلاجة وعلى البنية التحتية اهلشة يف املناطق القروية دليل على 

شي ال وحنا عندنا كذلك ثقة يعين يف هاد ،يف املغرب ككل
هادي سابقة  ،ليارامل 2 دتواصر يعين أنكم  ،نا اآلناللي قلتو ل

يف تاريخ املغرب أن احلكومة عندها واحد الوعي تام بأن ما 
كمكنش تكون تنمية حقيقة يف املغرب بدون فك العزلة على 

 .العامل القروي
لناس احملاصرين بني ا ،على فك العزلة واوملا كنتحدث 

يف مرحلة معينة من  ،ل هي عزلة يعين استثنائية،الثلوج واجلبا
ت اآلن احلمد له استطع ،بطرقللي كتدبر وا ،فصول السنة

 ،السلطات احمللية حىت هي تتعاون معنا يف هاد اجلانب هذا
ات دعمتم املديري ،وانتما كذلك خاصة يف األقاليم اجلديدة

 .هذا شيء إجيايب ،ديالكم مبجموعة ديال التجهيزات
  ،هناك ما يسمى بالعزلة الدائمة ،ولكن السيد الوزير 

ديال  ،كاينة طرق ولكن املشكل ديال القناطر ما كايناش
املواطن اآلن أصبح  ديال جمموعة داملشاكل اللي ،الفيضانات

حىت وسائل النقل ما  ،ما كيقدرش يدوز يف ديك الطريق
اإلقليم ديال  ،ونعطيك مثال السيد الوزير .تبغيش توصلوا

ترتبط من  عندنا الطريق اللي ،ميدلت هو من األقاليم اجلديدة
باش  ،كنعيشوا فيها مشاكل كبرية جدا  ،آيت خجمان وكرامة

نفكوا العزلة على واحد املنطقة مهمة جدا كنلقاو مشاكل أن 
  .كنبغيوكم توضحوا لنا هاد األمر هذا  ،الطريق فيها مشاكل

وهي  ،كذلك الطريق اللي كرتبط ما بني ميدلت ومدينة ميسور
الطريق اللي   .يها مشكلطريق كتفتح املغرب اجتاه الشرق ف

اللي كتفتح أمام  ،كرتبط بني تنغري وبين مالل عرب إملشيل
نبغيوا السيد الوزير تعطيونا شنو ممكن  ،جمموعة من املناطق

 .هاد اجلانب هذافغاتديرولنا 
هو أن هاد  ،نعيطوكم مثال كذلك السيد الوزير 

ي  ه ،خاصة املنطقة ديال كرامة ،تحدثت عليهااملنطقة هذه كن

كتعيش اآلن على وضع واحد االحتجاجات كثرية خاصة 
 .هاد اجلانب هذا أثر فعال على الساكنة ،صحاب الطاكسيات

  ،عن طريق ،منكم أنكم تتدخلوا باش تفكوا العزلة احنا كنطلبوا
أنكم الطريق الوطنية  ،كمقرتحات واحنا معكم ونتعاونوا معكم

بغيوا أنكم ال  ن ،واللي كتعيش مشاكل يف فصل الشتاء 74رقم 
هذا  ،74تدار تدابري لتثنية الطريق الوطنية رقم  هكان ممكن أن

ما عندنا  ،ألن فعال ما عندنا قطار ،مطلب ديال الساكنة
  ..عندنا طريق فيها مشكل كبري ،طيارة

 : السيد رئيس الجلسة
السيدة النائبة، انتهى الوقت، لكم الكلمة السيد الوزير  شكرا

  .يف إطار الرد على التعقيب
 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 

 ،اهلل يقدرنا تنستجبوا هلاد الشي كامل  ،على أية حال
شاء اهلل نطلبوا اهلل جيعل الربكة يف هاد الشي وجييب  واحنا إن

 .ألن هناك حاجيات ،نستاجبوالنا إمكانيات باش 
اليوم صباحا كان عندي اجتماع مع السيد  ،باملناسبة 

وإن كانت هي  ،رئيس املدير العام ديال الوكالة ديال الواحات
وهو اآلن تيتشاغل مع واحد العدد ديال  ،إقليم 71مناطق 

الوزارات باش يكون واحد الربنامج ديال التنمية لألقاليم كاملة 
 .وبالتايل احنا ملتازمني ،الشي يف إطار هاد

أنه من ميدلت حىت  ،لكن كمكن يل نقول لكم 
شاء اهلل  هذا دخلناه يف الربنامج إن ،مليسور مرورا وأنت غادي

شاء اهلل ديال  ألنه كيتعتابر حموري وغايدخل يف الربنامج إن
 .الصيانة وديال التوسيع

ة يف اليوم عندي لقاء مع منتخيب األم، إملشني، تنغري 
هديك املناطق باش نوجدوا كيفاش نديروا شراكة مع اجملالس 

كان   ،ذنيبو ب ة،كرام  .املنتخبة ألنه يعترب أيضا ممر رئيسي
عندي أيضا اليوم مع بعض املنتخبني وكان باش كمكن لنا 

ال ما نتافقوا على إ ،هذه  مناسبة .نعطيوها أولوية يف املنطقة
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واحنا مستاعدين  ،ألولوياتاألولويات راه خصنا نتافقوا على ا
 .شاء اهلل نشتاغلوا يف هاد االجتاه إن

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل عن املخطط الوطين للسكك احلديدية  

ن من فريق  التقدم ،للسيدات والسادة النواب احملرتمي
  .لكم الكلمة السيد النائب ،الدكمقراطي

  :عبد اهلل حنتيالنائب السيد 
  .الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 شكرا السيد الرئيس، 
السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول اسرتاتيجية احلكومة 
لتوسيع الشبكة الوطنية للنقل السككي لتشمل مناطق أخرى 

 . من البالد وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير
 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 

 .أشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على هذا السؤال
تثمني ما استطاعت ما ،نا كنعتاقد بأنه كنظن املراحل املقبلة أو 

قامت به بالدنا على مستوى البنيات التحتية يف واحد العدد 
هذه  ،وهنا غري باملناسبة .ديال املناطق نظرا للحاجة إليها

 ،لموا على الشماللي تيتكم ،مناسبة باش نقول للسادة
صحيح كيستافدوا منها أهل الشمال ولكن راه كيستافد منها 

 .البلد كامل ألن مرتابط هبا االقتصاد الوطين وهي بوابة
املرحلة املقبلة هو تثمني هذا اللي موجود  ،اليوم 

كيحتاج إىل صيانة ولذلك كاين   ،والصيانة دياله حىت ال يضيع
السكك احلديدية باش نتلثوا  مليار عند 72اآلن برنامج ديال 

ولكن أيضا  ،اخلطوط وباش نثنيوا اخلطوط وباش نكهربوا
أن الكفلة دياهلا  مع العلم ،ب إىل املناطق اليت مل تستفداالذه

كنتكلموا على اجلبال كنتكلموا   .غري باش كنقولوا ،غالية جدا
ال بالنسبة للطرق  ،باملناسبة .ولكن تستاهل ،إىل غري ذلك

هناك اآلن إعداد خمطط  ،وال بالنسبة للسكك احلديدةالسيارة 
هاد املخطط يرمي إىل أن نذهب إىل  2111-2145يف أفق 

مع مشروع  ،صحيح الكلفة غالية .هذه املناطق اليت مل تستفد
الشراكة مع القطاع القانون اللي وجداتوا احلكومة اآلن ديال 

كنتمىن أنه جيبنا متويالت إضافية الشراكة مع القطاع   ،اخلاص
 .اخلاص

نعطيك اآلن الدراسة  ،بالنسبة للسكك احلديدية 
ديني با .تقريبا قريبة أتكتمل ،ديال االجتاه ديال بين مالل

الدراسة يف االجتاه ديال أكادير إن شاء اهلل يعين الدراسة يف 
فاحنا نشتغل  ،سفي والصويرةآه كلها ذه ،سفيآاجتاه ديال 

 ،اإلمكانيات املالية اولقن ناوا امللف إن شاء اهلل وانتمذعلى ه
النقل السككي  ،قل السككي كنعاود انقوهلانمع العلم أنه يف ال

كيكونوا لي  م ،ولكن فيه أيضا نقل البضائع ينفيه نقل املسافر 
د اجبوجهم زائد املناطق اللوجستكية كيعطينا أمهية بالنسبة هل

التعقيب كنعطي يف بقى يل الوقت  الوإ ،النقل النوع من
إضافات أخرى فيما يتعلق باملخطط السككي املستقبلي إن 

  .شاء اهلل
 :الجلسةرئيس السيد 

 .التعقيب السيد النائب، شكرا السيد الوزير
  :عبد اهلل حنتيالنائب السيد 

على التوضيحات املعطيات  ،شكرا السيد الوزير
نكروش أنه قطاع حيوي ومهم يف االقطاع م رغم أن ،اهلامة

ولكن كذلك هو قطاع مكلف  ،التنمية االقتصادية ديال بالدنا
ألن اليوم   ،د القطاعادات يف هو دير جمهتولكن الوزارة الزم 

اليوم عندنا برنامج واضح املعامل ديال  ،فوا الطرق السيارةو كنش
ندناش عااليوم بالنسبة للسكك احلديدية م ،كلم سنويا  711

اليوم  .11كلم وال   41 كلم أو  21 ديال برنامج واضح ولو
 ،حتديث احملطات إخل ة،كهربال ،ليتلتثكاين ا  ،نيةثكاينة الت

 ولو ،تستفدراه بغينا أهنا ولكن بالنسبة للمناطق األخرى اليوم 
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اليوم على األقل  ،الوقت طويل هو خصوربنامج صعيب و ال
هنا ثالث سنوات وال أربعة  ، منأزرو ،أن كاين مكناسنقولوا ب

وكذلك من جهة أخرى عرب بين مالل  ال، خنيفرة وملا _آزرو
 .سفيآإىل غري ذلك ويف اجتاه 

وم الناس كتحدث عليها الي لليامطالب  ادوه ،اليوم 
كلها مناطق مناطق  املطالب  ديال بة و يالسيد الوزير هي صع

مناطق تكون لي غادي المستقبال لي هي مناطق الحيوية و 
مناطق األطلس املتوسط واألطلس  ،سياحية من الدرجة األوىل

لسككي غادي يعطيها واحد الدفعة اكنظنوا بأن النقل   ،الكبري
 .االجتاه اذقوية يف ه

ه املكتب الوطين قوم بيلي كالالعمل ب كنوهواوكذلك  
ه السيد املدير بلي كيقوم البالعمل  واوكنوه ،للسكك احلديدية

نظمو ان لي كالخالل اللقاء الدراسي  ب ديالواو العام والتج
كذلك بنظام   واوكنوه ،ه شهور قليلةذفريق التقدم الدكمقراطي ه

لي هو كيحمر الد السنني األخرية و الي معتمد يف هالمة ااحلك
 .تنقولواا ملينا الوجه كيف

ويف نقطة أخرى بالنسبة للتفكري يف ربط بعض املراكز  
ه ذهو  ا وتامنصورت،فحال تامسن ،اجلديدة كاملدن اجلديدة

يكون يساهم يف  خصوليوم السككي اضرورة يعين النقل 
منظومة النقل احلضري خصوصا التجمعات الكربى وبالنسبة 

اليوم خمطط ن يكاوكنبادر السيد الوزير ألن   .للمدن اجملاورة هلا
هم إعادة كياللي   ،سياسة املدينةو  تعمريالاإلسكان و لوزراة 

  ،مليون درهم 511مببلغ  تامنصورت وتامسنال اهليكلة ديا
عمل  إطار يفو وزارتني بني الواحد الشراكة  إطاركنظن يف 

أن وزارة  ،د املدنها رفع اجلاذبية دياللحكومي مشرتك و 
د املدن اإنعاش هيف خصها كذلك تساهم التجهيز والنقل 

  ..تكون ناجحةديدة وتزيد اجلاذبية دياهلا باش اجل
 :الجلسةرئيس السيد 

لكم الكلمة السيد الوزير . الوقت انتهى، شكرا السيد النائب
 .الرد على التعقيبيف إطار 
 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 

فريق التقدم النائب احملرتم وكنشكر أيضا أشكر 
 لي حضر لوعلى عقد هذاك اليوم الدراسي والالدكمقراطي 

 .حول السكك باعتبار األمهية ديالو ،سي امساعيل العلويال
لي  الكاين واحد العدد ديال الفرق للجان،  وكنعتقد باإلضافة 
 .ا كيعطي أمهيةذهع الوزراء وكنعتقد مكيديروا اللقاءات 

نقول املخطط السككي بصفة يل  كمكن ،بإجياز 
 ، هاذأوال فائق السرعة ،فيه تنمية اخلطوط السككية ،عامة

لسككي اطوير دياهلا كما قلنا مث ثانيا النقل الشبكة احلالية الت
من الدار البيضاء   ـكنتكلموا عليهاللي  د الشي اه ،اجلهوي

ومن فاس  اللي قريبة،مدن للمراكش  من للمدن اللي قريبة،
شاء اهلل  نإفهاد املخطط اللي كانعدوه . لي قريبةاللمدن ل

 .بعني االعتبار هاد املوضوع ذسيأخ
قوم بدور ن يأمر الثاين هو بغينا العقار السككي األ 

ن اآل le concepteو واشت إالولذلك  ،مية احلضريةنيف الت
ث كانلقاو فيه مجيع يحب ،ات السككية منوذجيطاحملديال 

 فيدواآلن أغلب املدن ستست ،ها املدنداملرافق اللي تفتق
 ،بغينا تكوين ،أكثر من ذلك .نه كاين عقار سككيأوخاصة و 

دويل معهد  على طار الشراكة مع فرنساإيف  وان كنشتاغلواآل
منو األبناء ديالنا  وااللي غادي إستافد ،للتكوين السككي

ىل إباإلضافة أيضا  .فريقيةإلوغادي إستافد منو الدول ا
مع واحد العدد  واكنتفاوض، واحنا الآلن  الصناعة السككية

 ابغينا جنيبو  ،اراتكيفما درنا يف الطريان والسي  ،الشركات ديال
من األ أضف إىل ذلك ،كيةالسكاجلزء من الصناعة واحد 

 ..عليها يف السؤال الثاين وااكر ذوالسالمة اللي غان
 :السيد رئيس الجلسة
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ننتقل إىل آخر سؤال يف هاد القطاع  بالفعل ،شكرا
منية بالقطارات للسيدات وهو سؤال آين حول اخلدمات األ

 ،احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحراروالسادة النواب 
 .ة النائبةالكلمة للسيد

 :رحمة طريطاح السيدةالنائبة 
لصالة والسالم على أشرف ن الرجيم وابسم اهلل الرحم

 .المرسلين
 السيد الرئيس،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
يف الفرتة األخرية وجود يالحظ  السيد الوزير احملرتم،

أمنية يف بعض األحيان انعدام األمن وسط مستعملي مشاكل 
لذا نسائلكم   .خصوصا يف أوقات الرحالت الليلية ،قطارات

 ها لتوفريذن ااخاو و نعن اإلجراءات اليت ت ،السيد الوزير احملرتم
 .األمن بشكل مشويل داخل القطارات

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

 :وزير التجهيز والنقلعزيز الرباح، السيد 
أشكر الفريق احملرتم على طرحه هاد السؤال والسيدة 

من والسالمة يف النقل هذا موضوع موضوع األ ،النائبة احملرتمة
ولكن جيب أن حيظى  ،هو حيظى ،يعين ال أخفيكم أنه جيب

من داخل على األ وابعناية أكثر ألنه صحيح كنتكلم
  النتائج أنتمولكن بصفة النقل اآلن عندنا إشكال  ،القطارات

يعين وهذا شيء  ،من والسالمةكيتعلق باأل  ها فيما كتعرفو 
 وعرضتهارمبا تابعتم معنا  ،كاين منظومة متكاملة  لذلك .حمزن

من والسالمة فيما يتعلق بالنقل منظومة متكاملة يف األ ،سابقا
ني املواطنني وما ول هو إكمال احلائط العازل ما باأل .السككي

فائق السرعة القطار  ان غاجنيبو والسيما حنا اآل ،بني السكة
وبالتايل  ،2175اللي غايبقى إشتاغل من البداية ديال 

كلم   421و 401على  والمكألن كانت أ،اخلط وانقبل يستحيل
 .فبالتايل احلائط ،يف الساعة
 .ةسوترية إزالة املمرات احملرو لوهو التسريع  ،ثانيا 
كن ليها تعطينا كمكهربة السكة يعين باش   ،ثالثا 

وحنا ماشيني دائما إال اخدينا من فاس حىت  ،اإلنارة دائما
 .وجدة

إمكن ليا نقوليكم داخل  ـىل موضوع األمنإباإلضافة  
السكك  تتنفق سنويا إمكن ليا نقوليكم ،يعين القطارات

ل ديا 4رة تعاقد مع يدا ،مليون ديال الدرهم 21احلديدة 
  ،نا كانقوليك هادشي اللي عنديأدابا  ،الشركات خاصة

ديال  4تعاقد مع  ، كاينمنشي نراقب إال قلتوا ليا الكاخيصين 
راه ما تايلبسوش لباس  وا،واحد كايشتاغل 545 :الشركات

 .على هاد القضية واسيفيل غري باش نذاكر  اراه تايكونو  ،خاص
منهم  ،545فإمكن ليا نقوليك بأنه يعين أغلبيتهم  

خرين كاين ت اللي تكلمت عليها واآلركاتابعني للش 721
كلهم موجودين على مستوى   ،ةيكطة السكأفراد ديال الشر 

خاصة يف النواحي  ،ولكن أحيانا كيوقع ما كيوقع .القطارات
 .ة واللي خفت مؤخرااللي لقينا ليها واحد املعاجل ،ديال أصيال
من فهذا هو املنظومة ديال األ ،فعلى أية حال 

ننا نزيدو أكنتمناو   ،والسالمة على مستوى السكك احلديدة
 51با إىل ين االستعمال ديالو سيصل قر فيها أكثر ألن هذا اآل

د بأنه حنتاج إىل مزيد من عتاقن كيلوبالتا .مليون مسافر سنويا
 .جلودة والسالمة على مستوى القطاراتاتطوير 

 :ةالسيد رئيس الجلس
 .تعقيب السيدة النائبة، شكرا السيد الوزير

 :النائبة السيدة رحمة طريطاح
 ،لكن السيد الوزير ،حلل هاد اإلشكاليةالوزير  كنشكرك السيد

هادوك ما  ،ض الواقعأر لي قليت يل ما كاينش على لهادشي ا
 ،ألن ؟ عالش ،اللسبة وابغيناهم إلبس ،ومش سيفيلهغيناب
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الرعب يف املواطنني  وازرعيالقطار و  واهداك اللي كيصعد
داك  ،تيخصهوم على األقل داك الشعور النفسي ،الركاب

نالحظوه هو حنا اللي ك .األمندياك اللبسة وال  السيد البس
 راقبيوكون القطار مراقب منني كنه كاأ ،مع األسف ،املراقب
 .تتكون منني تيكون القطار شبه فارغ ،ذاكرتديال ال ملراقبةغري ا

مع  ،داك املراقبحىت تتشوفش ام ،منني تيكون القطار مملوءو 
د على األقل داك املواطن حيس بواح .األسف متتشوفوش

وقع شي سوء تفاهم مع  الشعور على االقل ملن يشكي وإال
يوقع ت ،هادي بالصيت ،هادي منريت ،الركاب وال يف األماكن

ن  انعدام األم، راه تنقول شجارات يعين على األقل تيخص
 .وتنستعمل هاد الوسيلة بزاف ،نا مواطنة مثل املواطننيأألنين 

ولإلشارة  .دازما حىت داز  ،راه هاد السؤال حمطيتوش اعتباطي
 ـالقطار يف سيدي بوقنادلبنا الصباح وقف  هاذ ،السيد الوزير

نشدوا غدابا حنا  ،وتصور هاد الوضعية هادي تطرا بالليل
تصور يزيد يف داك  ،وال فوقاش نشدوه 1نشدوه يف  ،انرت ال

يعين واحد الوضعية كنا  ،انرت داك الوقف بنا وي ،راخلالء والقف
وبعض النواب هنا  .فيها الصباح واحد الوضعية مزرية بزاف

كنا تنركبوا يعين لوال املساعدة ديال يعين املواطن شي   ،تقاسوا
بدلونا من تران  ،رمكناش يعين نطلعوا يعين حىت للقطا  ،لشي
كاين الناس اللي   ،التزامات كاين اللي كان عندو  ،تعطلنا ،لرتان

رب السياحة الداخلية ضكاين   ،مسافرين الطيارة مشات عليهم
 .واخلارجية اللي كتساهم يف التنمية

مكاينش األمن وهذا راجع لضعف  لأنا تنقو  
 ،ربهر عليها وشديعين القطارات كاين اللي أكل ال ،الصيانة

ماشي جنيبوا حنا هداك اللي تيمشي  ،يعين خاصها تبدل
 انزولوا بعدا اآلخرين ونصلحوا ونشوفو  ،بواحد السرعة فائقة

 .نظروا فيهمو 
هو واحد العقد رابط بني  النقل عقدحنا كنعرفوا بأن  

هو عقد بنتيجة  ،املستعملني عند داك الركاب واملكتب الوطين

داك املواطن يف أمان وسالم والنتيجة هي تكون داك الوصول 
 .وأرحيية

 :نسجل كذلك السيد الوزير 
ط هوية املخالفني ات ألجل ضبري انعدام الكام  -

 ؛دين على حقوق وحريات املواطنللقانون واملعت
 ؛قلة املراقبني كما قلت لك السيد الوزير  -
عدم وجود مكاتب لتقدمي الشكايات واإلخبار يف   -

إبان سريان الرحلة وقبل الوصول إىل مراكز تواجد 
 ..احملطات وذلك لتسريع اإلجراءات القانونية والزجرية

 :السيد رئيس الجلسة 
لكم الكلمة السيد الوزير يف إطار الرد  .شكرا ،انتهى الوقت
 .عن التعقيب

 :التجهيز والنقلوزير عزيز الرباح، السيد 
ك عليها وكنشتاغلوا عليها فق معمتنا كاين حوايج أال 

نين أنا من مستعملي القطار أل ،هامتفقش معاوكاين حوايج م
ألنه دابا كاين  .وأجد راحيت يف القطار باش نكونوا واضحني

صحيح كلما تقدمنا يعين يف هاد املوضوع إال  ،واحد القضية
ديال اليوم ماشي هو  ركن القطال ،وكيبان لينا خاصنا نزيدوا

كاين واحد التقدم على مستوى   ،القطار ديال البارح
كم كمكن يل نقول ل ،كاين اختالالت  هصحيح أن .القطارات

ولذلك مع السيد  ،بط بناجزء مرت ،خليين باش نكون موضوعي
املدير العام والفريق اآلن نشتغل على اجلودة وعلى السالمة 

 ، اآلنحتية وهاد اإلستثمارت غاديةيعين هاد البنيات الت
وأنا  ،نشتغل على السالمة وعلى اجلودة ألن هذا شيء مهم

خاص ضروري يكونوا مجعيات ديال  ،ت من هاد املوقعيناد
 او نكون ،كمكن ،باش يراقبوا معانا ،باش يعاونونا القطار مستعمل
 ،يكون كاملا كمكن البد حىت عمل ديال بين آدم م ،واضحني

باش تكون هي شريك يف املراقبة فالبد  ،البد يكون فيه نقص
يل  ولكن كمكن ،نا ديال هاد األعمال على مستوى القطارمع
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واصلني لواحد النسبة يعين أكثر  هكم أنه يعين إمجاال أننقول ل
 .من املتوسط

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا لكم السيد الوزير على مسامهتكم القيمة يف هذه 

وننتقل اآلن إىل قطاع اإلقتصاد واملالية وهو آخر قطاع  .اجللسة
بسؤال عن معايري حتديد السومة  ،مربمج يف هذه اجللسة

الكرائية القتناء وعاء عقاري يف ملك الدولة من طرف 
من  ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني ،مستثمرين خواص

 .لكم الكلمة السيد النائب ،الة والتنميةدفريق الع
 :عبد اهلل عبدالوي النائب السيد
  الرئيس،شكرا السيد 

تقوم املصاحل اخلارجية للوزارة اليت ، السيد الوزير احملرتم
عقارات الدولة ملستثمرين تشرفون عليها بكراء وتفويت بعض 

بأمثنة ضئيلة مقارنة مع الثمن احلقيقي للعقار وخاصة  ،خواص
 .باملدن

ما هي معايري  ،رتملذلك نسائلكم السيد الوزير احمل 
حتديد السومة الكرائية أو قيمة املرت املربع القتناء وعاء عقاري 

ما هي ؟ يف ملك الدولة من طرف املستثمرين اخلواص 
اإلجراءات الواجب ااخاذها عند ضبط التحايل على على 

 .وشكرا؟  القانون يف هاته العمليات
 :السيد رئيس الجلسة 

 .جواب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب
 

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

 ،السيد الرئيس المحترم
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

لتفويت وال الكراء ديال العقار لبطبيعة احلال بالنسبة  
ينبغي التمييز بني  ،يستعمل لإلستثماراللي العمومي 

 ،مليون ديال الدرهم 211اإلستثمارات اليت تساوي أو تفوق 
واللي هي يعود فيها اإلختصاص لوزير املالية واإلستثمارات اليت 

مليون ديال الدرهم واللي الرتخيص  211تقل كلفتها عن 
بالبيع والكراء ديال هذه األراضي تيكون بقرارات لوالة 

املصادقة من طرف املراكز اجلهوية بعد الدراسة و  ،اجلهات
هاد األراضي اخضع لعمليات التفويت والكراء  .لإلستثمار

تيتحملوا فيها الشروط ديال اإلجناز ديال  ،لدفاتر التحمالت
ويتم التتبع على أساس الدفاتر  سخ،املشاريع والشروط ديال الف

 .ديال التحمالت
دارية تتكون األمثنة حتددها جلنة إ ،فيما يتعلق باألمثنة 

باإلضافة  ،من ممثلي وزارة املالية والضرائب وأمالك الدولة
قسم  ،إلسكان والتعمريلاملفتشية اجلهوية  ،للوكالة احلضرية
كان   إال ،اعوممثل الوزارة الوصية املعنية بالقط ،التعمري بالعمالة

هاد اللجنة حتدد على أساس  .إخل كان السكن  التعليم وإال
اعتماد املعامالت العقارية اليت تعرفها السوق العقارية يف جمال 

حيث يتم القياس  ،مع الرتكيز على عناصر مقارنة ،األكرية
التخصيص  ؛املوقع اجلغرايف ؛منها املساحة :اعتبارا لعدة عناصر

يتم  ،على أساس هذه اخلصائص .املعماري وحمتوى املشروع
 .السومة الكرائية استنادا إىل عناصر املقارنة املتوفرةحتديد 

 ،ات على هاد الطريقةؤاخذكاينة م  ،بطبيعة احلال 
حنا يف إطار التعزيز ديال الشفافية جلعل األمثنة املعتمدة لتعبئة 

مت اعتماد مسطرة  ،العقار العمومي قريبة من حقيقة السوق
حيد منوذج حمضر ترمي إىل تنميط وتو  ،جديدة للخربة العقارية

ووضع معايري موضوعية لتحديد قيمة األمالك على  ،اخلربة
ولكن على أساس املعايري  ،أساس عناصر املقارنة بطبيعة احلال

املستوى ديال  :قاراملكملة املرتبطة بالوضعية القانونية للع
اإلرتفاقات اللي هي متت عليه واليت بطبيعة  ،التجهيز ديالو

 .إجيابا على القيمةو ال قد تؤثر سلبا احل
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هو أن اللجنة اإلدارية اللي هي مكلفة  ،األساسي 
وهاد اخلربة  ،تكون تتوفر على خربة عقارية ،بتحديد الثمن

اصر املوضوعية اليت حتدد القيمة تكون مبنية على أساس العن
 ،من الثمن احلقيقي ديال العقار باهلدف هو اإلقرتا .العقارد

 ،وارد املالية للدولة من هذه العقاراتوبالتايل التثمني ديال امل
 .سواء كراء أو تفويتا وشكرا

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

 :محمد خيي النائب السيد
أنا يف احلقيقة استمعت بإمعان  ،الرئيسشكرا السيد 
عندناش شك بأن جيتوا باش تصححوا اجلواب السيد الوزير وم

الريع اللي كاين يف  هوتواجهوا الفساد ومن ضمنتالالت اإلخ
 .جمال العقار أساسا

وري صن اإلحرتام الأواش كظنوا ب ،ولكن السيد الوزير 
يف هاد  رضبالغ فيي أو الشكلي للمساطر والقوانني غادي

كلنا يعلم أن العقار بشكل عام والتفويت ديال ملك   .اجملال
كيعرف إشكاالت حقيقية   ،الدولة اخلاص للخواص واملستثمرين

زالت العالقات ام ،يعةظعندنا أمثلة ديال اختالالت ف ،وكبرية
 .ديال الزبونية وديال احملسوبية هي العامل األساسي

واش املغاربة   ،سؤال على السيد الوزيرالأنا كنطرح  
 .لولوج للوعاء العقاري ديال الدولةلكلهم متساوون يف احلق 
حيصل على عقار  ،يف مدينة طنجةعندنا واحد من النافذين 

واش  ،درهم للمرت املربع 25ديال املرت بثمن  2411مساحته 
عقار موجود يف  ؟ مرت 25القيمة ديال هاد العقار فعال هي 

 25 الثمن ديالو ،جمهز ة،يف وسط املدين ،موقع اسرتاتيجي
 عدنا مستأ ،إذا كان هذا هو الثمن .درهم للمرت مربع يف السنة

واحد اللي  711اح الئحة ديال غدا يف الصبجنيب من 
نتساءل  .حتتلوش الفرصة أنها اعد يستثمر يف هاد اجملال وممست

عن  ،عن اإلستحقاق ،الفرص ؤعن تكاف ،عن الشفافية

نعرفوا فني  ،عندناش خريطة عقارية السيد الوزيرام ،الوضوح
 .ىاللي ممكن تكر  ،هي أمالك الدولة اللي هي ممكن تفوت

شكل ديال التحكم وديال عالقات ديال الزبونية عندنا م
وا يف كيتحكم  ،ديال ناس نافدين يف اإلدارة ،وديال احملسوبية

ناس يتحكمون يف رقاب عباد اهلل  ،هاد العقار وكيستافدوا منو
ت يف الوق ،ونؤ وكمنحون اإلمتيازات ملن يشاء بطريقة اليت يشا

لك شروع ديانت مأجبيت  إال .اللي يعين اآلخرين تيتفرجوا
اآلخرين  .كينش حىت اللي يرد عليكا م ،ه لإلدارةومشييت ب

غري يكينش اللي ا م ،دراهم معدودة س،تيستافدوا بثمن خب
د يلوزير هاد امللف وقل بأي حق يستفلسيد الا نعطي أن .املنكر

 ...عينيف الوقت اللي هو ي ،عمدة ديال طنجة من هاد العقارال
 :السيد رئيس الجلسة 

يف بعض الثواين للرد عن  ،السيد الوزير .انتهى الوقت ،شكرا
 .التعقيب
إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير السيد 

 :االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
والتعليمات  ،مام القانونأاملغاربة متساوون  ،بسرعة

مام أن املغاربة متساوون أرة بالصارمة اليت أعطيت لإلدا
يعود  ،العقار العمومي كما يدل عليه امسه هو عمومي .القانون

 ،للدولة وال كمكن أن يستفيد منه أي كان إال يف إطار القانون
 .والتعليمات تعطات باش الشفافية هي اللي تطبق

 :السيد رئيس الجلسة 
 ،شكرا لكم السيد الوزير احملرتم على مسامهتكم يف هذه اجللسة

شكرا  .ينا األسئلة املدرجة جبدول أعمالناوهبذا نكون قد استوف
على حسن تعاونكم وسنة سعيدة لكم ولكل الشعب املغريب 

 .ورفعت الجلسةوكل عام وأنتم خبري 
 
 

 


