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 مسة والسبعينالخا محضر الجلسة
 

 4144يناير  7املوافق   4242صفر  42الثنني ا :  التاريخ
النائب الثاين لرئيس   نصاريالسيد عبد الواحد األ: الرئاسة

 .جملس النواب
أربعون دقيقة ابتداء من ثالث ساعات و مثانية و :  التوقيت

 .الساعة الثانية زواال والدقيقة اخلامسة و األربعني
مناقشة االسئلة الشفهية  املتعلقة بالقطاعات : جدول األعمال 
 (.آنية 7)41: احلكومية التالية 

 

 السكىن،_ 
 الشباب و الرياضة، _
 الصحة ،_
 االتصال،_
 العدل و احلريات،_
 الشؤون العامة،_
 الرتبية الوطنية،_
 االقتصاد و املالية،_
 الشؤون اخلارجية،_
 الثقافة،_
 السياحة،_
 قات م  اللرملان،العال_
 الصناعة و التجارة،_
 .التشغيل_
 

 

 :جلسة الالسيد عبد الواحد األنصاري، رئيس 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 . المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ن أتقدم أود أ 4144وحنن يف أول جلسة من سنة 

إليكم مجيعا وعلركم إىل الشعب املغريب الويف خبالص التهاين 
، 4144وأغلى األماين مبناسبة حلول السنة امليالدية اجلديدة 

واملغرب إن شاء اهلل يرفل يف حلة التقدم واالزدهار حتت القيادة 
 .الرشيدة ملوالنا أمري املؤمنني صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده

سئلة الشفوية يتمنن جدول أعنااها جلسة اليوم لأل
سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة، وذلك طبقا  41

من الدستور وعنال مبقتميات النظام الداخلي  411للفصل 
 .جمللسنا املوقر
يف البداية، نستن  إىل املراسالت اليت توصلت هبا  

 .الرئاسة، فليتفمل السيد أمني اجللسة بعرضها عليكم مشكورا
 :نائب السيد وديع بنعبد اهلل أمين الجلسة ال

 شكرا السيد الرئيس،
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 

 .المرسلين
 41سؤاال شفويا،  24توصلت رئاسة جملس النواب ب

جوابا على أسئلة كتابية، ومت سحب سؤال  27سؤاال كتابيا و
 .ل كتايبكنا مت حتويل سؤال شفوي إىل سؤا  ،شفوي واحد

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد األمني، اآلن امسحوا يل أن أخلركم أنه 
ستعقد جلسة تشريعية يوم غد إن شاء اهلل الثالثاء ابتداء من 
الساعة الرابعة ختصص للدراسة والتصويت على مقرتح قانون 

بأن برنامج األسئلة : جاهز، امسحوا يل أيما أن أشري إىل ما يلي 
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احلكومة ستق  بعض التعديالت وستعرض األسئلة بطلب من 
املوجهة إىل السيد وزير السياحة أوال، تليها األسئلة املوجهة إىل 
السيد وزير العدل واحلريات، وستدرج جبدول أعنالنا األسئلة 
املوجهة إىل السيد وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة يف 

 .آخر اجللسة
اجمللس املوقر علنا بأن القمية بعد هذا، أود أن أحيط  

املثارة يف اجللسة السابقة املتعلقة باالعتداء الذي تعرض إليه أحد 
السادة النواب السيد عبد الصند اإلدريسي موضوع اهتنام 
وتتب  بالغ من طرف اجمللس، من طرف السيد الرئيس واملكتب 
وباقي مكونات اجمللس وهي على اتصال وتتب  للنوضوع م  

مة، وسنوايف اجمللس املوقر مبا يستجد يف املوضوع الختاذ احلكو 
 .املناسب يف اجللسة املقبلة، شكرا

واآلن حمرات السيدات والسادة احملرتمني، نشرع يف 
بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعنالنا، ومنر مباشرة إىل 
القطاع األول وهو قطاع السياحة، وفيه سؤال واحد عن وضعية 

لسياحي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق القطاع ا
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفمل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد ميمون عميري
 شكرا السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 ،السادة والسيدات النواب المحترمون

 السادة الوزراء المحترمون،
قامت احلكومة مبجهودات مهنة للنهوض بالقطاع 
السياحي يف بالدنا بالنظر ملا يوفره هذا القطاع احليوي من خلق 
لفرص الشغل وكذلك جلب للعنلة الصعبة، إال أنه السيد 
الرئيس نالحظ إقصاء بعض األقاليم يف الرتويج السياحي كأقاليم 

تنغري، ميدلت، الراشيدية ،طاطا، نظرا ألن زاكورة، ورزازات، 
بعض املدن الكلرى استحوذت الرتويج، هذا ما كيجعلنا السيد 
الوزير نسائلكم ونبلغ ليكم بأن املهنيني كيعلرو ليكم عن 
االستياء ديااهم بأهنم ما روجتو املنطقة ديالنا رغم أن املناطق 

لر واحة ديالنا تزخر برمال وتزخر بقصبات وقصور وتزخر بأك
اللي هي واحدة درعة، هذا ما كيجعلنا السيد الوزير نقولو ليكم 
بأنه هاذ األقاليم فهاذ السنني رغم األزمة العاملية كتعيش أزمة، 
الفنادق كيعيشو أزمة، هذا ما كيجعلنا السيد الوزير نسائلكم 
واش عندكم شي اسرتاتيجية جديدة باش تنقدوا هاذ املناطق ؟ 

 .ئيسوشكرا السيد الر 
 :السيد رئيس الجلسة 

 .اجلواب السيد الوزير احملرتم
 :السيد لحسن حداد وزير السياحة

 شكرا السيد الرئيس،
شكرا للنواب احملرتمني من الفريق االستقاليل على 
طرحهم هذا السؤال اللي هو مهم جدا وسؤال وجيه، بالنسبة لنا 

قاليم مهنة هاذ األقاليم اللي ذكرتو السيد النائب احملرتم هي أ
جدا ألن عندها مؤهالت اللي هي طبيعية وعندها مؤهالت 
ثقافية وعندها مؤهالت سياحية، وكاين حىت طاقة إيوائية اللي 
موجودة فورزازات وموجودة فزاكورة، م  األسف هاذ السنوات 
األخرية عرفت يعين بعض الرتاج ، ولكن هذا الرتاج  كاين 

كرتج  للوزارة، األسباب أسباب موضوعية وكاين أسباب اللي  
املوضوعية هو أنه كثري من الفنادق يف ورزازات اللي مقفولة نظرا 

كبرية   تطرحات حبدةألنه فيها يعين مشاكل اجتناعية اللي هي 
جدا، كاين كذلك تراج  ديال الطريان بالنسبة لورزازات وحىت 
اخلط اللي تدار ما بني أكادير وزاكورة حىت هو يعين مت الرتاج  

الطاقة اإليوائية  عنه ألنه ما متكناش باش منأله، وكاين ثالثا أنه
ديال بعض املناطق اللي ذكريت مازال ما وصالتش إىل درجة أنه 
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ميكن لينا نديرو ليها التسويق، إذا يف هاد احلالة هاذي حنا 
مستاعدين عندنا برنامج تسويقي و تروجيي اهاد املناطق ألن 

فينا نسنيه باألطلس و الوديان،  بالنسبة لنا مناطق أساسية
ولكن يف نفس الوقت حنا كنعنلوا م  اجلهات يعين م  الفرقاء 
وم  كل الشركاء وكذلك م  احلكومة باش نوجدوا حل 
لورزازات، ألن ورزازات هي أحد املفاتيح ديال هاد اخلطة، 
وكذلك حل اإلشكالية ديال الطريان هي مطروحة بالنسبة 

لنسبة للراشيدية ومطروحة بالنسبة لزاكورة، لورزازات، مطروحة با
ولكن كذلك عندنا خطة بالنسبة للرف  من الطاقة اإليوائية، 

الطاقة اإليوائية، ولكن مطروحة يف  لزاكورة ما مطروحاشبالنسبة 
املناطق اللي ذكرت اللي مها تنغري مها طاطا ومناطق أخرى 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .ئب للتعقيبالكلنة لكم السيد النا

 :النائب السيد ميمون عميري
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على جوابكم، إال أنه السيد الوزير 
جيب على الوزارة وعلى احلكومة باش تبدلوا االسرتاتيجية 

 .ديالكم
السيد الوزير، فعال قلت لنا على أنه كاين مشكل ديال اخلطوط  

واح بغاو جييو اهاد املناطق ولكن راه خصكم تلقاو احلل، دابا الس
اخلطوط مكايناش خط واحد لوارزازت، رمبا خط واحد أسبوعيا 

 .للراشيدية
السيد الوزير، جيب على احلكومة باش حتنل املسؤولية، خصكم  

تبدلوا الرؤية ديالكم ، خصكم تروجوا املناطق ديالنا حىت حنا، 
األقاليم ديالنا  ديال األقاليم يف املغرب، راه 2ما تروجوج غري 

 .موفرة فيها مجي  الشروط

األوطيالت، السيد الوزير همريت على لوطيالت، السيد الوزير  
مشكل بني  خصكم تلقاو احلل األوطيالت،إيال تسدوا وكاين

لوطيالت والنقابة، ولكن راه املنطقة ما متشيش ضحية، خصكم 
 .تلقاو كحكومة تلقاو احلل اهاد املشكل

املرشدين، النقل السياحي، الوزراء  السيد الوزير، 
معاونتو بوالو هنائيا كنشوفو يف مجي  الوزارات، الفالحة ساند، 
الناس مساكن اللي داروا استثنارات كبرية يف املشاري  ديال 

باش خيلصوا المرائب، املرشدين  ما عندهمالسياحة بقاو دابا 
يهم مساكن باعوا حواجيهم ماعندمهش باش ياكلوا، آش دارت ل

الوزارة السيد الوزير؟ ما درتوا والو، هذا ما كيجعلنا السيد الوزير 
باش نطالبوا منكم خصكم تبدلوا االسرتاتيجية ديالكم، إيال فعال 

بغيتو ختليوه هاكا راه غادي إيال بغيتو هاد القطاع باش يتننى 
ميوت، راه من هنا سنة غادي ميوت، وخصكم تدعنوه خصكم 

خصكم تعفيو القطاع السياحي يف هاد تنقصوا يف المرائب 
املناطق خصكم تعفيو على الناس، ألنه يف أزمة إيال زدتوا ليهم 
المرائب بقاو ليهم المرائب أزمة، قلتوا الطريان ما حليتو 
الطريان، الفنادق تسدوا، يعين هاد املنطقة راه اإلفالس الش 

 .غادية، وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .لكم السيد الوزير للرد على التعقيب الكلنة
 :السيد لحسن حداد وزير السياحة

بالنسبة ملا درنا والو هذا غري صحيح، ألنه اللي وضعنا، 
وضعنا أوال خطة باش ميكن لينا أنه يف ورزازات نرجعوا للصناعة 
السيننائية بالنسبة لورزازت، ألنه كانت هي أحد الروافد ديال 

طقة، إذا املسألة الثانية وهو وضعنا خطة السياحة بالنسبة للنن
لتننية املنطقة ديال زاكورة، إعادة تأهيل القصور والقصبات 
وضعنا شركة بالنسبة للقصور والقصبات، إجناز املسارات 
السياحية حنا خدامني فيها، كاين خمطط إلجناز املخينات يف 
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زاكورة ويف تاكونيت وكذلك يف تامكروت، كاينة إحداث 
الستقبال السياحي اللي عنلناه يف هاد املناطق كلها،   فماءات

كاين مآوي للسياحة كذلك كنعنل عليها هذي موجودة يف 
اخلطة التعاقدية، إذا باش نقولوا ما عنلتوا والو هذا ماشي 
صحيح، اللي كاين وهو أنه البد أننا نعنلوا تكون عندنا 

ن تنقدموها اسرتاتيجية ديال الطريان، هناك دراسة عنلناها واآل
 .للحكومة
بالنسبة االسرتاتيجية ديال الطريان اللي هي فيها  

خطوط خاصة بالنسبة لورزازات وزاكورة ألنه بدون طريان ما 
ميكناش نديرو الرتويج، بدون فنادق أنه فيها مشاكل وهاد 
املشاكل هادي ماشي وزارة السياحة هي اللي مكلفة فقط هبذه 

اللي فيها الصراعات وهي أمام الفنادق، هناك بعض الفنادق 
العدالة اآلن ، جيب أن ننتظر أن تقول العدالة كلنتها، هناك 
فنادق اللي هي حمتلها نقابات جيب أن حنل هذه املشاكل، 

باش ميكن ليها حتل تدخل تماشي وزارة السياحة هي اللي غادي 
هاد املشاكل، إذا هناك مشكل اجتناعي مطروح على مدينة 

على الكل أن يتحنل  مسؤوليته آنذاك ميكن لنا ورزازات جيب 
أن نعنل بالنسبة للخطط، اخلطط موجودة وكذلك االعتنادات 

 .. .موجودة باش ميكن لينا نعنلوا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير احملرتم على حسن مسامهتكم، 
 وننتقل إىل القطاع املوايل وهو املتعلق بالعدل واحلريات يف سؤال
أول حول تفعيل اإلجراءات املتعلقة بتقادم العقوبات اجلنحية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفمل 

 .السيد النائب احملرتم لوض  السؤال
 :النائب السيد محمد األعرج

 شكرا السيد الرئيس،

بداية نعلم مجيعا على أننا يف مرحلة دقيقة من التاريخ 
دستوري املغريب، مرحلة تنزيل مقتميات الدستور، احلقوقي وال

ونعلم مجيعا على أن هناك طفرة كلرى يف جمال احلريات واحلقوق 
يف املغرب واكبته كذلك إعداد جمنوعة من القوانني، خصوصا 
فينا يتعلق باملسطرة اجلنائية لمنان احلقوق واحلريات وكذلك 

ات وهذه لمنان احملاكنة العادلة، إال أن هناك إشكالي
اإلشكاليات أساسا تتجلى يف عدم تفعيل العديد من املقتميات 
الواردة يف املسطرة اجلنائية، الشيء الذي ينعكس سلبا على 
ضنان احلقوق وضنان احملاكنة العادلة، وبالتايل نتساءل مجيعا 
يف الفريق احلركي حول مآل بعض اإلجراءات وبعض املقتميات 

صا فينا يتعلق بتقادم بعض املتابعات القانونية يف تنزيلها، خصو 
القمائية واليت ال تعنل النيابة العامة على تفعيلها، خصوصا فينا 
يتعلق مبجنوعة من املتابعات القمائية يف جمال اجلنح، وشكرا 

 .السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب
 :ل والحرياتالسيد مصطفى الرميد، وزير العد

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم،

بالفعل ال ميكن ألي قانون إال وأن يواجه بعض 
الصعوبات، ونظرا ألننا مؤمنني بأن كافة الصعوبات اليت ميكن أن 
يواجهها أي قانون ميكن جتاوزها، لذلك فقد قننا بعدة إجراءات 

ائم وكذلك تقادم من أجل جتاوز الصعوبات املرتبطة بتقادم اجلر 
 .العقوبات
يف هذا الصدد، قامت الوزارة بعقد لقاء م  خمتلف  

النيابات العامة للنلكة على مستوى احملاكم االبتدائية وحماكم 
وذلك لتدارس   vision conferenceاالستئناف علر آلية 

املستجدات التشريعية املرتبطة باملوضوع ولتوحيد الرؤى 
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بأمهية املوضوع الذي يرتبط بشكل واالجتهادات، والتحسيس 
 .أساسي باحلقوق واحلريات

يف نفس الوقت، وجهنا للسادة الوكالء العامني لدى  
حماكم االستئناف ووكالء امللك لدى احملاكم االبتدائية منشورا 
حول مذكرة البحث، حيث نبهنا إىل أنه يوجد بعض األشخاص 

بة العامة وبعد ميكن أن يلقى عليهم القبض وحيالوا على النيا
ذلك يتبني أن ما قد توبعوا من أجله أو ما مت إلقاء  القبض 
عليهم من أجله قد حصل بشأنه التقادم يطلق سراحهم، فقلنا 
إننا نطلب منكم أي من املسؤولني املعنيني العنل على إلغاء 
مذكرات البحث املنشورة يف حق األشخاص مبجرد توفر 

 ذلك اإللغاء أو تقادم القمية، م  األسباب القانونية الداعية إىل
مراعاة مقتميات املادة السادسة من قانون املسطرة اجلنائية بشأن 

 .تقادم الدعوة العنومية
كنا قامت وزارة العدل واحلريات من أجل التحسيس   

باملقتميات اجلديدة بإصدار عدد من إحدى اجملالت اليت تصدر 
أن هناك تالحظون ب. عنها حيث خصص اهذا املوضوع

جمهودات وإذا كانت هناك بعض املشاكل فنحن مستعدون 
للتعاون من أجل جتاوزها ونبقى رهن إشارة كافة املعنيني، خاصة 
. املواطنني املعنيني بأي متابعة تقادمت أو عقوبة قد طااها التقادم

 .شكرا السيد النائب احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيبشكرا الكلنة لكم السيد النائب لل
 :النائب السيد محمد األعرج

 شكرا السيد الرئيس،
بالفعل حنن حيننا طرحنا هذا السؤال، السؤال يأيت نظرا 
للعديد من املشاكل اليت جاءت لعدم تفعيل العديد من 
املقتميات القانونية، وبداية السيد وزير العدل أسجل بإجيابية 

يد من املناشر اإلجراءات اليت تقومون هبا خصوصا يف جمال العد

اليت أصدرهتا وزارة العدل، وكذلك التعلينات اليت تعطى للنيابة 
وهذه املناشر ال يتم تفعيلها، التعلينات  املؤسف أن هذه. العامة

وبالتايل هذه هي اإلشكالية هناك قوانني، هناك مناشر ولكن 
تفعيل هذه املقتميات جند هناك صعوبات، وهناك العديد من 

رف املواطنني خصوصا يف املناطق مثال يف إقليم الشكايات من ط
. احلسينة، يف مناطق إقليم الشاون وكذلك يف إقليم العرايش

وأذكر على سبيل املثال هناك كان منشور ديال السيد وزير 
العدل فينا يتعلق بعدم إمكانية حتمري حماضر من طرف املياه 

ب ااهندي، والغابات خصوصا يف املتابعات املتعلقة بزراعة القن
 .حلد اآلن هاد املشكل كاين

هناك كنا قلتم تعلينات فينا يتعلق  كذلك كان 
حاليا يف هذه . بالنيابة العامة بإلغاء مذكرة البحث مبجرد التقادم

األقاليم أن هناك الزال املواطن يتم اعتقاله يف إطار احلراسة 
 4أو النظرية وإحالته على النيابة العامة وبعد ذلك يقمي يومني 

 . أيام وبعد ذلك يفرج عليه نظرا لتقادم املتابعة
حنن نريد أن اإلشكالية جيب أن تكون مبقاربة واقعية 
وهو أنه مباشرة بعد التقادم يكون هناك إلغاء هاذ املذكرة البحث 

وال يعقل السيد وزير . يف االطار يعين يف الكنبيوتر إىل غري ذلك
سواء يف املتابعة ديال العدل، أن يتم اعتقال بعض األشخاص 

زراعة القنب ااهندي أو االعتداء على امللك الغابوي إىل غري 
 ...ذلك وهذه هي 
 :السيد الرئيس

الكلنة لكم السيد . شكرا لكم السيد النائب احملرتم
 .الوزير إن كان هناك رد على التعقيب يف بم  ثواين أعتقد

 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
د الرئيس األمور واضحة، يتعني على السادة السي

الوكالء العامني والسادة وكالء امللك أن يأمروا بإلغاء األوامر 
بالبحث اخلاصة باملواطنني الذين تقادمت متابعاهتم أو عقوباهتم، 
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أي خمالفة لذلك هي نوع من التجاوز يف حق املواطنني ال ينبغي 
 .أن حتصل أبدا وشكرا
 :ةالسيد رئيس الجلس

شكرا، ومنر إىل السؤال املوايل وهو سؤال يق  يف إطار 
االستدراك احلاصل على جدول األعنال واملتعلق حبذف سؤال 

املتعلق باألوقاف والشؤون اإلسالمية واملوجه من  742رقم 
 44.11بالسؤال الذي حينل رقم طرف فريق العدالة والتننية 

التوثيق للسيدات  عن نفس الفريق واملتعلق بتنظيم مهنةالصادر 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتننية، فليتفمل أحد 

 . السادة النواب مشكورا
إيال مسحتوا يل السيد الرئيس سنقدم السؤالني ألن هناك 
من اعتلر من السادة واضعي السؤال بأن الوحدة غري موجودة، 

 .تفملوا السيد النائب
 :النائب السيد محمد العراقي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 األخوات النائبات المحترمات،

 اإلخوان النواب المحترمون،
 .السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته

املتعلق  44.11السيد الوزير احملرتم دخل القانون رقم 
أجل السنة الذي  بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ بعد انتهاء

، إال أن 4144نونلر  42ممى على نشره باجلريدة الرمسية يف 
 .النصوص التنظينية اليت نص عليها هذا القانون مل تصدر بعد

لذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات اليت  
ستقومون هبا لتدارك التأخر يف نشر النصوص املذكورة وضنان 

 .لقانون؟ وشكراالتفعيل األمثل اهذا ا
 السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم
 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم،

بالفعل قانون التوثيق العصري يتمنن اإلحالة على جمنوعة من 
ية النصوص التنظينية متعددة عددها مثان. النصوص التنظينية

مراسيم وثالث قرارات وزارية ،وبالطب  فإن احلكومة حيننا تأخذ 
مببدأ التشاركية يف إجناز القوانني والنصوص عنوما تواجه 
صعوبات ألن مبدأ التشاركية يأخذ وقتا واسعا ويتطلب إجراء 
مشاورات كثرية، الشيء الذي يؤدي إىل عدم القدرة على اإلجناز 

بالنسبة اهذه املراسيم، ذلك أن يف الوقت احملدد هذا ما حصل 
هذه املراسيم إن كانت هتم جمنوعة من القطاعات احلكومية أواها 
قطاع املالية، ثانيها قطاع وزارة احلكامة والشؤون العامة، الثالثة 
هتم األمانة العامة للحكومة، الرابعة بنك املغرب إىل غري ذلك 

ناف من املعنيني فإنه مت التشاور املوس  م  املوثقني، وهناك أص
 .حىت بالنسبة للنوثقني املتنرنني وما إىل ذلك

اآلن أين وصلنا؟ عندنا مخس نصوص جاهزة أحيلت  
على األمانة العامة وينتظر أن يتم إحالتها على اجمللس احلكومي 

عندنا نصوص يف غاية احلساسية مثل تلك . يف أقرب األوقات
ا النص راه معروض اآلن هذ. املتعلقة بتحديد أتعاب املوثقني

على الوزارة املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة يف إطار قانون حرية 
االسعار واملنافسة، وبالطب  فإن جهات أخرى تدخلت مثل 

هناك نص يهم حتصني الودائ  لدى . جملس املنافسة وما إليها
املوثقني واليت أصبح املواطنون يشتكون من بعض ما يكون 

هذه كنا بعد جلسات ماراطونية اتفقنا  .بشأهنا من جتاوزات
بشأهنا على صيغة م  املوثقني، إال أن وجهة نظر بنك املغرب مل 
تساير وجهة نظر وزارة العدل واحلريات واملوثقني الشيء الذي 

هناك نصان مت توقيعهنا من طرف . جعلنا اآلن نراج  املقاربة
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يف أقرب وزير العدل واحلريات وكذلك وزير املالية وسيحاالن 
. األوقات على اجمللس احلكومي علر األمانة العامة للحكومة

 ...باختصار األمور متمي وستنتهي يف أقرب االوقات
 :السيد رئيس الجلسة

 شكرا لكم السيد الوزير؛
 . الكلنة لكم السيد النائب يف إطار التعقيب

 :النائب السيد عبد الرحمان نور الدين
  بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 كرا السيد الوزير،ش
استنعنا بإمعان إىل جوابكم وأتذكر أنه أثناء مناقشة 
هذا القانون عندما كان مشروعا يف ذلك الوقت، كنا نبهنا إىل 

ليس يف هذا . هذا التأخر احلاصل يف إصدار املراسيم التنظينية
القانون بالذات ولكن يف خمتلف القوانني، وهذه مناسبة للتذكري 

لتأخر يف إصدار املراسيم التنظينية يلحق المرر مرة أخرى بأن ا
الكبري ال بالنسبة للنشرع الذي درس ذلك القانون وصادق عليه 

هذا القانون سيدي الوزير . وكذلك بالنسبة للنعنيني باألمر
احملرتم، هذا القانون هو املعروف بأنه املغري لقانون صدر منذ 

مراسيم كنا أشرمت،   2، واآلن املراسيم التنظينية وعددها 4141
وتتعلق بالتنرين وتتعلق باملعفون من التنرين ومن املباراة وتتعلق 

هذا التأخر يف . بتحديد األتعاب وتتعلق بكثري من القمايا
احلقيقة هو اآلن بدأ هذا التنفيذ بدأ القانون دون مراسيم 

أخاف أن يطال هذا القانون ما طال قوانني أخرى . تنظينية
ممارسة مهنة احملاماة الذي حتدث عن معهد  سابقا كقانون

 .للتكوين ومل يصدر إىل حد اآلن
هناك بعض األمور وأمتىن أن تصدر فيها املراسيم 
التنظينية  يف وقته، احلسم يف وضعية الكتاب هؤالء الكتاب 
الذين مل حيدد القانون وضعيتهم وطريقة االستفادة من القانون، 

ات هيئة املوثقني، إصدار النصوص وكذلك الدف  يف إجراء انتخاب

وفق جدول زمين معلن ميكن تتبعه فرتة فرتة ليسري هذا القانون 
 .هنائيا، وشكرا السيد الرئيس 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال املوايل هو حول 

التطبيقية املتعلقة  صدور املراسيماإلشكاالت اليت يطرحها تأخر 
ن السيدات السادة النواب احملرتمني من فريق بالتوثيق م

 .الدستوري، تفملوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد المصطفى الجاري

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير إن تطبيق مقتميات القانون اجلديد رقم 

ق الذي دخل حيز التنفيذ يف املتعلق مبهنة التوثي 44.11
دون إصدار املراسيم التطبيقية، ترك ردود  4144/ 42/44

العقاريني أو خمتلف فعل قوية سواء لدى املوثقني أو املنعشني 
آل هذه املراسيم املتدخلني، لذا نسائلكم السيد الوزير عن م
 .التطبيقية ومىت ستدخل حيز التطبيق؟ وشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
 .نة لكم السيد الوزير احملرتم للجوابالكل

 : السيد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات
أفيدكم السيد النائب احملرتم بأنه على خالف ما 
تفملتم به، ليس هناك أي ردود فعل بشأن عدم صدور املراسيم 
إىل حد اآلن، ذلك أن النص القانوين ميكن تقسينه إىل ثالث 

وىل هي مقتميات ال ميكن أن تدخل مقتميات، املقتميات األ
صدور النصوص التنظينية املرتبطة هبا، وعلى  إال بعدحيز التنفيذ 

رأسها مثال حساب مفتوح باسم املوثق بصندوق اإليداع والتدبري 
وحتديد أتعاب املوثقني، هذه وغريها ال ختلق أي مشكل ميكن 

ت أن يذكر، الثانية مقتميات ترتبط باملؤسسات هي املؤسسا
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اليت تتعلق بتنظيم املهنة ، هذه نص القانون كيعطي تسعة أشهر 
وسنعنل إن شاء اهلل على أن تكون جاهزة قبل ممي تسعة 
أشهر، وطبعا املقتميات اليت ال ترتبط بالنصوص وال باملؤسسات 
اآلن يتم إعنااها وتنفيذها بدون أي مشكل، املشكل الذي 

، بعض 44ملادة ميكن أن تتحدثوا عنه هو بعض النصوص، ا
تستجيب ملا  ألن املوثقني يريدون أتعابا مالئنةاإلنتظارات 

يعتلرونه حق من حقوقهم، أما النص يف حد ذاته تأكدوا ال 
يطرح أي مشكل وم  ذلك سنعنل على أن تكون النصوص 

 .جاهزة يف أقرب األوقات، وشكرا 
 :السيد رئيس الجلسة
 .النائب للتعقيبالكلنة لكم السيد 

 : ئب السيد المصطفى الجاريالنا
شكرا السيد الوزير على هذه اإليماحات، هو يف 

هو ال  44.11احلقيقة تأخر صدور املراسيم التطبيقية للقانون 
خيلو عن القاعدة باعتبار أنه أحد اجملنوعة من القوانني اليت 
مازالت تنقصها املراسيم التطبيقية وهذا إشكال و إشكال كبري ، 

لسيد الوزير أال ميكن أن تكون عندنا واحد وهنا نتساءل ا
الرتسانة قانونية متكاملة فيها النص القانوين األصلي و فيها 

ويف هذ اإلطار غادي نكونوا تالفينا واحد . املراسيم التطبيقية
 .اجملنوعة من املشاكل 

السيد الوزير، قلت بأن هذ القانون هذا ملا دخل إىل 
من اإلشكاالت القانونية، فينا  حيز الوجود ترك واحد اجملنوعة

املتعلق بالتعريب حقيقة أن التعريب  22خيص مثال الفصل 
أصبح  مسألة ضرورية ووجوبا بقوة القانون، ولكن نظرا للتواتر 
يعين التعامل باللغة الفرنسية رمبا هذا سيطرح جمنوعة من 
املشاكل، ينبغي حيزا من الوقت للتعامل معها، فينا يتعلق 

املالية وما يتعلق بالودائ ، هنا ننتظر هذا النص  باملسائل
التنظيني اللي التعرف على الكيفية اليت يتم هبا هذا اإليداع، و 

هنا هذا يطرح إشكال فينا خيص تكافؤ الفرص، كيف؟ ألنه ال 
ميكن مثال ألن نتحدث عن صندوق اإليداع والتدبري دون باقي 

ت املالية هي مؤسسات املؤسسات املالية باعتبار أن هذ املؤسسا
وطنية وحىت هي تساهم يف االقتصاد الوطين ، اإلشكال الكبري 
اللي كيتطرح السيد الوزير هو مشكل احلمور، حقيقة أن 
احلمور كنبدأ أن الناس املتعاقدين كيتواجدو أمام السيد املوثق 
ولكن ملي كنطلبوا من السادة ممثلي مؤسسات املالية أو 

مد باخلصوص  املؤسسات ديال اإلسكان املؤسسات اللي كتعتا
هذا يطرح مشكل ومشكل كبري، حقيقة السيد الوزير لقد 
أصدرمت دورية يف هذ اإلطار استثناء وهذا، ولكن فينا خيص هذ 
الغرفة اجلهوية للتوثيق مازالت كتنتظر النص التنظيني اللي مازال 

 . السيد الوزير ما صدرش هذ القانون التنظيني
إلشكاالت اللي كيطرحها القانون يف ما خيص ا

التنظيني بالنسبة للناس للولوج اهاد املهنة هذه والناس اللي  
كيتعفاوا منها، هذ اإلشكاالت القانونية السيد الوزير خلقت 
واحد العراقيل بالنسبة لكل ما يتعلق باملسائل االقتصادية، وهنا 

قار هو نتحدث عن االستثنار كيف تتعرفوا السيد الوزير، أن الع
حجر الزاوية فينا خيص االستثنار، والعقار ما ميكن لنا نتداولوا 
يف عقار مطهر وخايل من الشوائب إال عن طريق املوثق، وملي 
تنكتفوا املوثق يعين ما عندوش قوانني تنظينية اللي غينكن له أنه 
تشتاغل فهنا كنكونو أننا سامهنا يف تأخر املسائل االستثنارية، 

 ...املسائل االجتناعية أضف إىل ذلك
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، الكلنة لكم السيد 
 .الوزير للرد

 : السيد مصطفى الرميد، وزيرالعدل و الحريات
أؤكد أنه وبالنسبة لتطبيق هذا القانون حمل املناقشة  
 ليس هناك أي مشاكل بسبب عدم صدور املراسيم، أؤكد بأن
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موضوع االستثنار ليس مطروحا إطالقا يف هذا السياق، ملاذا؟ 
ال تعلق تنفيذها على  44، فاملادة 44ألنه ملا حتدثتم عن املادة 

أي مرسوم، ولكن كاين فيها إشكاليات ألنه بعض رجال  
األعنال أو املؤسسات اعتادوا على أن املوثقني مها اللي يزوروهم 

ود، اليوم هذا النص ماشي مكاتبهم وينجزوا مبكاتبهم العق
وقال غري أنه مين  على  44مرسوم، هذا قانون اللي جا باملادة 

املوثق تلقي العقود وتوقي  األطراف خارج مقر مكتبه، ولكن دار 
االستثناء، االستثناء هو إخبار الوكيل العام واإلذن ديال رئيس 
اجمللس اجلهوي، اآلن رئيس اجمللس اجلهوي باقي مكاينشاي، 

لنا يف الدورية أن املستغىن عن هذا اإلجراء ونكتفي باإلخبار، ق
إذن مكاين حىت شي مشكل يف هذه احلالة، طبعا كاين بالنسبة 
لرجال األعنال واملؤسسات البنكية وغريها كينكن يوكلوا من 
جيب لكي ينتقل إىل مكتب املوثق، حتدثتم عن التعريب، 

 .... نص التعريب ليس معلقا على أي مرسوم وال أي
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير احملرتم شكرا لكم على 
جوابكم وعلى حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، وننتقل إىل 
القطاع املوايل وهو املتعلق بالسكىن والتعنري وسياسة املدينة، 
وقبل أن أعرض السؤال األول ال بد أن أشري إىل استدراك يف 

 4111دول األعنال وهو القاضي حبذف السؤال رقم برنامج ج
وتعويمه بالسؤال  44املرتتب يف جدول األعنال حتت رقم 

من الفريق االشرتاكي، السؤال األول يف هذا القطاع أو  4211
ثالثة أسئلة اها وحدة املوضوع وهي تتعلق كلها بالدور اآليلة 

 .للسقوط
رحها دفعة لذا أقرتح على السيدات والسادة النواب ط 

واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، أواها للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة فألحدهم 

 . الكلنة، تفملوا السيد النائب احملرتم

 : النائب السيد محمد مدهون
 شكرا السيد الرئيس، 

ت عدد من السيد الوزير احملرتم، يف الشهور األخرية توال
االهنيارات للدور اآليلة للسقوط يف األحياء العتيقة بالعديد من 
املدن املغربية ، مما أصبح يهدد حياة آالف األسر املغربية باملوت 
والتشرد، وأمام هذه املعملة االجتناعية نسائلكم السيد الوزير 
عن سياسة احلكومة حلل هذه اإلشكالية وتفعيل برامج إعادة 

 . اطنني القاطنني باملباين املهددة باالهنيار وشكراإسكان املو 
  :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلنة السيد الوزير للجواب، تفملوا، عفوا، 
السؤال السؤال الثاين هو للسيدات والسادة النواب من فريق 
التجن  الوطين لألحرار، فألحدهم الكلنة تفملوا السيد النائب 

 .احملرتم
 :هلل الوكيليالنائب السيد عبد ا

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 أخواني إخواتي النواب المحترمون،
بعد سلسلة من االهنيارات اليت طالت جمنوعة من الدور 
اآليلة للسقوط خالل املدة األخرية واليت خلفت ضحايا يف 
األرواح وعدد من اجلرحى، الزالت اجملهودات احلكومية إلجياد 

اقعية وفعالة ملعاجلة هذه الظاهرة غري ملنوسة على أرض حلول و 
 .الواق 

بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير احملرتم هل من حلول  
وتدابري وقائية عاجلة وفورية تعتزم مصاحل وزارة السكىن والتعنري 
وسياسة املدينة اختاذها ميدانيا ملعاجلة ظاهرة الدور اآليلة 

 .م املنلكة ؟ شكراللسقوط مبختلف مدن وأقالي
 :السيد رئيس الجلسة 
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السؤال الثالث يف نفس املوضوع هو للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفملوا السيد النائب 

 .احملرتم
 :النائب السيد محمد عامر 
ظاهرة املساكن املهددة باالهنيار ، شكرا السيد الرئيس

الف املساكن يف املغرب بغينا هو موضوع اليوم خطري وكيهم آ
 .نعرفو آشنو هي السياسة احلكومية يف هذا اجملال ؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب، تفملوا

السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى و التعمير و سياسة 
 :المدينة 

 شكرا لكم السيد الرئيس،
 .ى هذه األسئلةشكرا للسادة النواب عل

باملناسبة تتيح لوزارتنا من أجل أننا نقدمو عدد من  
التوضيحات يف هذا الشأن أوال فينا يتعلق بتشخيص الوضعية 

 44ألنه كثري ما تناقشنا على اآليل للسقوط، اليوم األمر يهم 
ألف  721مدينة عتيقة على امتداد الرتاب الوطين، وبالتقريب 

يف املائة من الساكنة احلمرية،   2.1 ديال السكان أي ما يناهز
كانت هناك حماوالت ومساعي من أجل أنه نعاجلو ولو جزء من 
هذه اإلشكالية يف عدد من املدن العتيقة علنا بأن املدن العتيقة 

اتفاقية  27ليست هي لوحدها اللي معنية هباذ اآليل للسقوط، 
وتعاجلت  مليون درهم 221مت إبرامها يف السنوات األخرية مببلغ 

ألف أسرة حلد اآلن، لكن هاذ الشي  22تقريبا األوضاع ديال 
كلو غري كايف حبيث أنه يتعني أننا نميفو باإلضافة للندن 
العتيقة، كاين وضعية اللي كتهم كذلك عدد من األحياء اللي 

كنا نسني ذلك اللي   des zones à risqueفيها خماطر 
ديااها بناء عشوائي، واللي يف ضواحي عدد من املدن واللي البناء 

هي كذلك مهددة باالهنيار، وميكن نقولو بأنه اآلن هناك حماولة 

إلعادة إحصاء هاذ الشي كامل خاصة بعد ما عرفته مدينة الدار 
البيماء املدينة العتيقة ديال الدار البيماء من ضحايا بينت 
نتيجة عن هاذ اآليل للسقوط، وهاذ اإلحصاء ميكن نقولو بأنه 

ألف أسرة معنية هباذ  411ن دون شك غيوصلنا ملا يزيد على م
مما يعين أنه حسب التقديرات اللي عندنا اليوم هاذ . األمر هذا

األمر غيطلب على األقل واحد العشرة ديال املليار ديال الدرهم 
من أجل أن يعاجل احلجم حىت يكون لنا وعي باملوضوع وباحلجم 

للسكن اللي بفمل تمافر ديالو، الصندوق ديال التمامن 
جهودنا مجي  املبادرة احلكومية وأنتم توس  كذلك اليوم ليطال 
اآليل للسقوط، هاذ الصندوق يف أحسن األحوال سنويا تيكون 

د املليار  4د املليار ونص ديال الدرهم، هاذ  4د املليار،  4فيه 
د املليار ونص كتنشي أساسا حملاربة مدن الصفيح إلعادة  4و 

ة عدد من األحياء، فبالتايل أين حنن من هاذ العشرة د هيكل
املليار ديال الدرهم  بالنسبة ملا هو مطلوب منا ؟ علنا بأنه 
هناك كذلك إشكاليات حقيقية كبرية على مستوى احلكامة ديال 

 .هاذ املوضوع
دياال حلاالت  أوال، اختالالت على مستوى التتب  

 املطروحة على مستوى وطين؛
هناك تالشي مستنر باإلضافة إىل ما هو ثانيا،  

موجود، هناك سنويا بل شهريا خاصة يف الفرتات اللي احنا فيها 
اآلن ديال السنة مباين جديدة اللي كذلك كتصاب بنفس 

 الظاهرة، 
هناك كذلك عدد من القرارات ديال اإلفراغ اللي ما  
كيتنش تطبيقها ما كيتنش التنفيذ ديااها، وهذا كذلك من 

اكل الكبرية مما يعرض احلياة ديال املواطنني واملواطنات إىل املش
 اخلطر ؛

مث هناك كذلك إمكانيات حمدودة من حيث احللول  
املنكنة، احللول املقرتحة خاصة وأنه يف بعض املدن مثال الدار 
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البيماء بعض احللول اليت هي مقرتحة هي حلول اللي كتطلب 
اء منذ عقود كنطلبوا منها من الساكنة اللي ساكنة يف هذه األحي

كلنرت خارج املدينة، واحلال أنه مها   41- 41أهنم يتحولوا ب 
حياهتم مرتبطة باملكان اللي هم فيه، حياة أبناؤهم املدرسية وغري 
ذلك مرتبطة باألحياء، الشغل ديااهم، الدخل ديااهم مرتبط 

 باألحياء اللي مها موجودين فيه؛
لي مطروحة األساسية، مث هناك من املشاكل كذلك ال 

الوضعية العقارية الغري الواضحة غري صافية يف كثري من األحياء 
بالنسبة اهذه املدن العتيقة، خاصة على مستوى ملكية البق ، ملن 
هي؟ واش اهادوك اللي ساكنني فيها يف كثري من األحيان ما 
تتكونش اهادوك اللي ساكنني فيها، أسر عديدة تتكون لناس 

ليني داك الشي وتاركينوا، وبالتايل هذا األمر تيطرح اللي هم خم
مث هناك يف  كثري من األحيان الغياب ديال . مشاكل كبرية

مسلسل املساعدة والتتب  ديال األسر املعنية، وأخريا الوض  
 .... القانوين

 : السيد رئيس الجلسة
معذرة السيد الوزير، املرجو ااهدوء السيدات والسادة 

تفملوا السيد الوزير . مني واإلنصات للسيد الوزيرالنواب احملرت 
 .احملرتم، معذرة عن املقاطعة

السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى و التعمير و سياسة 
 : المدينة

ديال األمور  إما أن  هاد الشي اللي كنقول ما  4ين كا
عندوش أمهية، إما أنين كنقولوا بواحد الطريقة اللي ما تتريش 

ديال السيدات والسادة النواب، فبالتايل أعتقد أنه االنتباه 
مشكل أساسي اللي تنتناقشوه وما فيها باس أنه تكون عندنا 
هاد املعطيات ألن وحدة املوضوع جعلت أنه اليوم ميكن نتناقشوا 
يف مشولية املوضوع ألن ما ساهلنشاي، املشكل ما ساهلنشاي 

 .وما فيها باس ناخذوه بعني االعتبار

كذلك مشكل على مستوى الوض  القانوين   وهناك 
حبيث أن إمكانية التدخل اليوم ما كايناش ما موجوداش، هانا 
تكلنتلكم على عدم قدرة السلطات على تنفيذ القرارات ديال 

 اإلفراغ يف حاالت اللي هي خطرية وخطرية جدا؛
مث أخريا على مستوى احلكامة، هناك مشكل على 

، من يعاجل هذه األوضاع مستوى من حينل هذه السياسة
 :شكون؟ ولذلك حنن نتقدم اآلن حبلول اللي مها

أننا نعاجلوا املوضوع ديال األولوية اللي اآليل أوال،  
للسقوط من أجل أنه يكون فيه تمافر اجلهود وااللتقائية ديال  

 السياسات احلكومية،
أوال التصاميم ديال التهيئة تشنل هذه املدن العتيقة  

 LES ZONES Aاملناطق املهددة باخلطر  ولكن كذلك
RISQUE . 

وثانيا اإلجراء الثاين، هو أننا منشيوا يف اجتاه جتديد 
حماري حقيقي  على مستوى هذ املدن، املعىن ديال ذلك آشنا 
هو؟ هو أن املعاجلة تكون أساسا معاجلة حملية يف عني املكان، 

حلول قدر  مبعىن أن السكان اللي معنيني حناولوا نلقاوا اهم
اإلمكان يف عني املكان، كاين صعوبة يف هذه السياسة ألن 
الكثافة السكنية اللي موجودة كتجعل أنه صعيب أننا نعاجلوا 
املوضوع بالنسبة جلني  األسر يف نفس املكان، كتلقاوا رياض أو 

ديال األسر،  7- 6- 1واحد ساكن، فيها  21دار قدمية فيها 
الناس مؤقتا باش ترجعهم كاملني  ملا غاجتي تريب وخترج هاد

املساحة املوجودة ال تتيح هذه اإلمكانية، فبالتايل جزء يتعني أننا 
 خنرجوه من هذه املدن العتيقة و حنيدوا من مشكل ديال الكثافة، 
ثالثا، املسألة ديال أننا نوفروا إمكانية يف اجلوار ديال هذ 

التجديد احلمري املدن العتيقة أساسا أننا نديروا برامج ديال 
واللي تدخل كاينة إمكانيات مثال على مستوى الدار البيماء 

 .اللي ميكن أننا نقوموا هبا
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أخريا، االقرتاحات اللي تقدمنا هبا هي أنه نغريوا النظام  
القانوين القائم، أي نص قانوين جديد اللي كيوفر إمكانيات 

رضوه حقيقية جديدة للدولة من أجل أن تتدخل، هذ النص غنع
 عليكم يف القريب العاجل،

ثانيا، وكالة خاصة ألن اليوم مكاينش عندنا إطار  
عندو مهارات حقيقية على هذا املستوى ، مكاينش وكالة 

 خاصة مبعاجلة اآليل للسقوط،
ثالثا، وهاذ الشي درتوه معنا ونشكركم على ذلك أننا 
نوسعوا الصندوق ديال التمامن للسكن ليشنل كذلك اآليلة 

سقوط، هذا إجراء اللي قدمنا عليه، نتنىن اإلجراءين اآلخرين لل
يتم التطبيق يف أقرب وقت من أجل أن تكون لنا قدرة حقيقية 
 .على التدخل يف األيل للسقوط يف الشهور املقبلة، وشكرا لكم 

 :السيد رئيس الجلسة
 والكلنة ألحد السادة منر إىل التعقيبات السادة النواب،

 .األصالة واملعاصرة النواب من فريق
 :النائب السيد أحمد بريجة

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
استنعنا بدقة و بإمعان اجلواب ديالكم السيد الوزير، 
وتنأكدوا بأن هذا املشكل ال يقل أمهية عن إشكالية السكن 

استعجالية ريثنا تكون  الغري الالئق، ولكن راه البد من إجراءات
هاذ النصوص القانونية اليت طاملا انتظرناها ألن هناك فراغ 
تشريعي كبري، أوال ينبغي اإلخالء الكلي اهاذ املنازل اآليلة 
للسقوط بصفة استعجاليه ألهنا تشكل خطرا على املواطنني، ثانيا 
كاين النقص احلاصل يف إعادة إيواء وإسكان هاذ الناس  هدوا 

كنقرتحوا السيد الوزير و هاذ الشي خصو خيرج يف أقرب لذلك  
 وقت ممكن، دراسة إمكانية ختصيص قط  أرضية ضروري

التجزيئات ونفتحوها اهاذ الناس هدوا، كذلك دراسة إمكانية 
الدعم املايل كاين بعض الفئات األخرى اللي باغيني يتعوضوا 
  ماليا وميشيوا مها يقلبوا ،كاين كذلك التخصيص أو وض

شراكات م  القطاع اخلاص من أجل ختصيص شقق سكنية 
بأمثنة اجتناعية، كذلك كان إمكانية أو اللي كنطلبوا كذلك 
واحد االسرتاتيجية دقيقة على املدى املتوسط و على املدى 
البعيد من أجل وض  حد اهذا، ألنه ما زال الديور غادي 

وايج،  يسقطوا، ما زال املشاكل كاينة ما زال بزاف ديال احل
كذلك ميكن جبديت الدار البيماء اشحال من خطرة تنقولوا 
بأننا كننتخبني خصنا من جملس مدينة الدار البيماء مليار ديال 

مليار ديال السنتيم،و  11السنتيم والوكالة احلمرية خصها 
نشوفوا عاود التاين حىت الوزارة والرتكيبة املالية ألن هاذ الشي رمبا 

لك حىت اخللرة تدارت، اإلحصاء تدار تدار هاذي سنة، كذ
زعنك األمور اإلدارية والتنظينية وهاذ املسائل كلها تدارت 
بصفة دقيقة كيبقى األجرأة والتفعيل ديال هاذ املسائل اللي قلنا، 
مثال  نطرحوا املشاكل اللي كاينة كيف هي، ملي نذكروا على 

ادي ااهدم شكون اللي غادي يهدم ومىت غادي يهدم وكيفاش غ
يهدم، فني هذه املواكبة اللي كاينة باش غادي يهدموا هاذ الناس 
هدوا،  لذلك رمبا كنعتقد بأن اآلليات كاينة، بأن املتدخلني  

 Lكاينني، على املستوى املركزي كنذكروا  ميكن على 
APPLICATION  ديال وزارة السكىن، وزارة الثقافة

ة التعليم، وعلى ووزارة الصحة ووزارة الشبيبة والرياضة ووزار 
 ...  مستوى الصناديق

 :السيد رئيس الجلسة
الكلنة اآلن . انتهى الوقت، شكرا السيد النائب احملرتم

 . ألحد السادة النواب من فريق التجن  الوطين لألحرار، تفملوا
 :النائب السيد محمد التويمي بنجلون

 السادة الوزراء،
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 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الوزير، هذه ثالث مرة احنا كنطرحوا هاذ املشكل السيد 

ديال الدور اآليلة للسقوط كتجن  وطين لألحرار، وهاذ املوضوع 
 46/1/4144يف  4144هذا كيهدد حياة املواطنني، من 

ثالث د  1/6/4144ديال اإلصابات،  6مخس د الوفيات و
ديال   4، 4144 41/41د اإلصابات، و 1الوفيات و

العدد ديال اإلصابات، إىل أين غادي نبقاو الوفيات وواحد 
ننتظرو مشاكل حىت الش غادي  نوصلو هباذ الوفيات باش 

 غادي حنلو هاذ املشكل ؟ 
كذلك السيد الوزير إيال بغينا نتكلنو على مدينة الدار 
البيماء، مدينة الدار البيماء كعاصنة اقتصادية مستاءة من 

املعملة، ألن احنا عجز احلكومة لوجود حلول ملعاجلة هذه 
بالنسبة لينا كنشوفو بأن مكاينش هناك إرادة سياسية اهذه 
احلكومة باش حتل هاذ اإلشكالية هادي، جملس مدينة الدار 

د املليون  41البيماء كينا جا على لسان السي برجية خصص 
مليون ديال السنتيم، ولكن  11ديال السنتيم، الوكالة احلمرية 

صندوق التناسك السكين ما غاديبقاش الوزارة أشنو دارت ؟ 
  en attendantيتسىن هادوك الفلوس اللي متا خندمو هبم 

عاود الثاين، دبا عندنا ناس اللي طاحت الديور ديااهم واللي 
مسكنينهم إما فاملدارس وال خمافر الشرطة وكيتسناو أشنا هي 
احللول، احنا ما عندناش عقار ما عندناش البديل هاذ الناس 

وا واش غاي يبقاو حمتلني هاذاك الشي دبا ما عندناش هاد
 .احللول

السيد الوزير، احنا كنطلبو منكم واحد اإلرادة سياسية 
ملواجهة هاذ املشكل، خصنا نواجهوه بكل حزم باش حنلو هاذ 
املشاكل ديال املدينة االقتصادية، احنا واحد العقار بطبيعة احلال 

عندهم فني ميشيو، ما  حمتل الناس ما كيبغيوش خيرجوا ما
 44عندهومش فني ميشيو الناس ما عندهومش فني ميشيو، 

عائلة فدار مهددة ما عندهومش فني ميشيو غتخرجو غادي 
، خصنا نوفرو البديل وهاذي هي اإلرادة السياسية ...يقولك

 ...خصنا نوفرو البديل باش
 :السيد رئيس الجلسة 

 شكرا السيد النائب المحترم،
ت السيد النائب احملرتم شكرا، الكلنة ألحد السيدات انتهى الوق

أو السادة النواب عن الفريق االشرتاكي، تفملوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :النائب السيد محمد عامر
كيتمح من خالل اجلواب ديال السيد الوزير 
والتدخالت ديال السادة النواب، املشكل مشكل حقيقي وهو 

اذ السكن هو أولوية يف السياسة ديال أنه ما عنرنا اعتلرنا أن ه
البالد، اليوم إيال جا االختيار ما بني نعاجلو مشكل الصفيح وال 
السكن ناقص التجهيز وال نعاجلو الناس اللي كتهددهم الديور 
هتدد حياهتم أنا تنظن أن األولوية واضحة، واهذا يف نظرنا جيب 

العتيقة أولوية  اعتبار مشكل السكن املهدد باالهنيار وسكن املدن
وطنية كلرى، وهاذ األولوية تقتمي بناء سياسة وطنية، والسياسة 
الوطنية كنا وضح السيد الوزير هي أوال رؤية وخصنا نعرتفو أنه 
ما عندناش هاذ الرؤية، عندنا جتارب عندنا ممارسات هنا وهناك 
ولكن ما عندناش رؤية واضحة، ما عندناش إطار قانوين مالئم، 

 .ش أدوات ديال التدخل مالئنةما عندنا
السيد الوزير تكلم على مؤسسة وطنية، ولكن نظرا  

لمخامة هاذ املوضوع تينكن يف إطار اجلهوية املوسعة نفكرو يف 
إطار مؤسسات جهوية، واهذا حاولنا احنا باش نقرتحو قدمنا 
اقرتاحات يف قانون املالية اللي داز باش منكنو الوزارة  من وسائل 

لتدخل، وقلنا جيب إقرار واحد المريبة على املساكن مالية ل
الشاغرة اللي مسدودة واللي عددها حيصى مبئات اآلالف، وهاذ 
مداخيل هذه المريبة توجه إىل املدن العتيقة واحلكومة واجهتنا 
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بالرفض، قلنا جيب مراجعة أولويات السياسة يف اجملال، م  
ه اللي فنظرنا األسف أن احلكومة كذلك ما مشات يف االجتا

 .االجتاه الصحيح
اليوم هناك مشاكل خطرية يف عدد من املدن، فاس  
مسكن يف وضعية خطرية وخطرية جدا، يف العرائش  4111

الناس معتصنني اليوم فالبلدية على هاذ املشكل، فالصويرة، يف 
مكناس، فالدار البيماء، واهذا حان الوقت باش نوقفو وامسحوا 

اء على األطالل وتكون واحد اإلرادة قوية  يل على الكلنة البك
األولوية للسكن املهدد باالهنيار يف املدن  ونقولو على أنه اليوم

ونأجلو األشياء األخرى ألن ما  .العتيقة وخارج املدن العتيقة
وميوتوا الناس ونديروا  ميكنش نبقاو ننتظروا حىت تطيح املساكن
واهذا . صفحة أخرىاللجان وينتهي داك الشي ومن بعد نفتحو 

األمر مرتبط بإرادة اللي خصها تكون سياسية ديال احلكومة 
 ...وببناء سياسة وطنية يف هذا اجملال 

 :السيد رئيس الجلسة
الكلنة لكم السيد . شكرا لكم السيد النائب احملرتم

 .الوزير يف بعض الوقت
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير اإلسكان والتعمير و سياسة 

 :المدينة
 شكرا السيد الرئيس،

أعتقد أنه ما استنعت إليه مؤخرا من قبل األستاذ حمند 
عامر ما ميكن اللي إال نتفق عليه ألنه هكذا نريد أن تكون 
األمور رمبا بعض الصعوبات على مستوى التنويل اللي ميكن 
ناقشوها، ولكن اليوم حنن يف أمس احلاجة إىل أن نسري يف هذا 

ة مسألة أساسية، طرق التدخل واضحة، وضوح الرؤي. االجتاه
نظام حكامة اللي يكون فاملستوى، تكامل بني التدخالت وهذا 
ما نسعى إليه، ولكن هاد الشي يتعني أن يطبق اآلن وحاال ألن 

على . هناك حياة ديال مواطنات ومواطنني معرضة يوميا للخطر

باح سبيل املثال اليوم تكلنيت على العرائش هنار األربعاء فالص
عندي موعد يف عني املكان من أجل معاجلة احلالة ديال هادوا 

 ...اللي مها فهاد احلالة مستعجلة ونتنىن أن نسري يف هذا 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل وهو عن إعادة إسكان 
قاطين دور الصفيح والدواوير غري املهيكلة وتوفري السكن الالئق 

ة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتننية، للسيدات والساد
 . تفملوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد الحسين الحنصالي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

تقوم احلكومة واجلناعات الرتابية مبجهودات جبارة 
غري املهيكلة ألجل  إلعادة إسكان قاطين دور الصفيح والدواوير

إال أن هذه . حتسني عيش املواطن ومتكينه من السكن الالئق
العنلية تشوهبا عدة مشاكل يعيشها املواطن م  شركة العنران 
منها جتزيئات بدون كهرباء، مساكن بدون تطهري باإلضافة إىل 
استفادة غرباء عن املنطقة املهيكلة من ذوي اجلاه والسلطة 

 .حلقوقوحرمان بعض ذوي ا
لذا، نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن سياسة وزارتكم  

 .لتجاوز هذه الوضعية واحلد من السكن الغري الالئق؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب، تفملوا
السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير اإلسكان والتعمير و سياسة 

 :المدينة
احملرتم، غري حنا كنا بصدد  شكرا لكم السيد النائب

مناقشة اآليل للسقوط وكنا كنقولو األولوية اآلن رمبا خصها 
متشي لآليل للسقوط وسبق احلال على أنين أكدت على ذلك 
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عالش كنأكد على هذا األمر؟ ألنه هناك . يف هذا اجمللس املوقر
لكن يف نفس . نقائص، هناك سلبيات، هناك اختالالت مؤكد

اللي تبذل فنجال حماربة مدن الصفيح فبالدنا ال  الوقت اجملهود
تبذل جمهود وماشي من قبل حكومتنا . ميكن ألحد أنه ينكروا

من قبل كل اجملهودات اللي . باألساس اللي هي قائنة اآلن
 تبذالت من قبل وهاد الشي يتعني االعرتاف به ألنه تدار هاد

ملا   .بالطب  بالنظر حلجم هذا العنل هناك مشاكل. العنل
مدينة بدون  21كنشوفو بأنه حنا عقدنا العزم أنه نعلنوا على 

ملا  . يف غمون هذه السنة 64اآلن رمبا  26صفيح ووصلنا ل 
أسرة  441.111كنعرفو بأنه عاجلنا حلد اآلن ما يزيد على 

 422.111، 611.111اللي عاجلنا األوضاع ديااها من أصل 
ألف،  441ال و  441بالطب  ميكن نقولو مازال . بالمبط

. 441.111ولكن من المروري نقولو قبل ذلك بأن ما عاجلنا 
كاين مشاكل، هاد   441.111من دون شك داخل هاد 

املشاكل مرتبطة كنا قلت بقمايا احلكامة، باألعداد اللي  
كتكون غري قائنة، باملعايري اللي ما كتكونش حمددة، مثال فالدار 

يف مشاكل   ملشوار وصدقناوسط االبيماء مت تغيري املعايري يف 
كبرية، قبل كنا كنعاجلوا كل براكة عندها نصف بقعة صدقنا يف  
كل أسرة عندها نصف بقعة وهاد الشي وال احلجم هائل ديال 

 .املوضوع اللي وال مطروح أمامنا
من دون شك أنه يف اللرامج اللي هي معروضة رمبا من  

الالت، ميكن قبل العنران أو باقي املتدخلني ميكن تكون اخت
تكون بعض اللرامج اللي ماشي يف املستوى اللي اجلودة ديااها 
ماشي هي، ولكن على أي حال اجملهود يتواصل اآلن 
باإلمكانيات اللي كنتوفروا عليها، مؤخرا الحظتيو بأن أحد 
األحياء اللي عندها واحد الشحنة خاصة بالدار البيماء راه احنا 

ئي، ونتنىن أن نسري أكثر يف هذا قمينا عليه وحيدناه بشكل هنا
االجتاه، نعلم أن هناك مشاكل مستعدين نعاجلوها، مستعدين 

نستقبلوا الساكنة املعنية يف الدار البيماء أو يف غري الدار 
البيماء، هذا ما نقوم به من أجل التغلب على هذه املشاكل 

 .اللي كتطرحوها 
 : السيد رئيس الجلسة

 . احملرتم للتعقيب الكلنة لكم السيد النائب
 : النائب السيد يونس بن سليمان

أوال ال أحد يشك يف اجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة 
من حماربة السكن الغري الالئق، سواء فينا يتعلق بالدور اآليلة 
للسقوط أو كذلك أحياء الصفيح أو األحياء ااهامشية، بالفعل 

احلكومات  السيد الوزير قامت احلكومة مبجهودات سواءا
السابقة لكن امليزة اليت متتاز هبا احلكومة احلالية هو حماربة الفساد 
فينا يتعلق باإلحصاءات واستفادة لوبيات معينة اللي كتستفذ 

مآسيهم، سواء فينا  من الفقر واجلهل ديال املواطنني وتتاجر يف
يتعلق بالدور اآليلة للسقوط أو مدن الصفيح، وهاد امليزة اللي 

هبا احلكومة بغيناها تستنر يف خالل السنوات املقبلة  متتاز
والمرب على أيدي من حديد للنتالعبني يف هذا املوضوع، 
والدليل على ذلك أن واحد اجملنوعة من الدواوير اللي تتعرف 

سكن تيتحول  441إعادة ااهيكلة تيكون اإلحصاء فيها الرمسي 
احلالية مبعىن يماعف أضعافا مماعفة، واحلكومة  4411ل 

احنا تنشكروها يف واحد اجملنوعة من املواقف اللي اختذت تدابري 
معينة سواء تدابري قمائية بتوجيه شكايات للسيد وكيل امللك 
واعتقال بعض املتماربني يف هذا اجملال وكذلك بعض رجال 
السلطة اليت مت توقيفهم، هذا تنشهدوا به للحكومة احلالية يف 

كن السيد الوزير حنن نطلب  منكم  إطار حماربة الفساد، ول
كذلك القيام مبجهودات إضافية أقواها احنا ما تنقولوش األولوية 
غري للدور اآليلة للسقوط نظرا للطاب  االستعجايل، بالفعل 

هذا املوضوع،  املشوار يفاألولوية ولكن كذلك جيب استكنال 
 خصوصا أن هاد مراكز اإليواء جيب أن تتوفر على احلد األدىن
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ديال العيش الكرمي، ما معىن أنه حنولوا واحد اجملنوعة من قاطين 
دور الصفيح من واحد اجملال اللي كانت فيه املدرسة قريبة اهم 
وكان السوق ومكان العنل وحنولوهم لواحد احملل ديال اإليواء 

كلنرت وتنخلقو مآسي أخرى   41كلنرت وال    41بعيد ب آخر 
دور الصفيح وتتنحيدهم من بعض  ركوا هداكاحبال اللي غري كند

املناطق اللي ميكن تكون سياحية أو فيها مماربة عقارية 
ديال مدن  ARRIERE  PLANS وتنديوهم ل  

  .أخرى
إذن الواجب ديالنا السيد الوزير  يف إطار مساءلة  

احلكومة هو نثريوا االنتباه ديالكم اهاد اإلشكاالت، خصوصا يف 
حبال تاسلطانت ومقاطعة سيدي  مدينة مراكش ويف اجلناعات

 . شكرا...يوسف بن علي اللي فيها هاد النوع
 : السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير يف  الكلنة لكمشكرا السيد النائب احملرتم، 
  .بم  ثواين للرد

السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى و التعمير و سياسة 
 : المدينة

األخرية ألقول بأن هناك يف بم  ثواين أعتقد غري هاد الفكرة 
اآلن أمثلة ديال برامج اللي كنحاولوا نعاجلوا فيها املشاكل ديال 
القاطنني يف دور الصفيح يف عني املكان، يعين فني موجودين مها 
. يف الدار البيماء مؤخرا هناك برامج اللي مشات يف هاد االجتاه
 شخصيا أعتقد هذه قناعيت بأن أحسن طريقة للحل هي يف عني
املكان، ولكن نظرا للكثافة هاد األمر ماشي بالمرورة دائنا 

 . ممكن، ولكن يتعني أننا منشيوا فيه يف املستقبل
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو حول توقيف 
بعض التجزيئات السكنية املرخصة للسيدات والسادة النواب 

 .ملوا السيد النائب احملرتم احملرتمني من الفريق الدستوري، تف

 : النائب السيد محمد زردالي
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

سؤالنا يف الفريق الدستوري هو كالتايل، ال زالت بعض 
التجزئات السكنية املتواجدة جبناعة الوليدية إقليم سيدي بنور 

. ترخيص من طرف السلطات املختصةمتوقفة رغم حصواها على 
لذا، نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات اليت تنوي 

 . الوزارة اختاذها حلل هذه اإلشكالية،  شكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 الكلنة لكم السيد الوزير للجواب تفملوا
السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى و التعمير و سياسة 

 : المدينة
 ك السيد النائب المحترم،شكرا ل

فعال هاد املوضوع مطروح بالنسبة للننطقة اللي  
كتكلنو عليها وأساسا منها احلوض ديال الوليدية اللي هو كنا  

املنطقة تعتلر منطقة . كتعرفو موق  إيكولوجي خاص مصنف
رطبة وفقا لالتفاقية الدولية اللي ينخرط فيها املغرب على هاد 

لينات ملكية سامية هادفة إىل احملافظة هناك كذلك تع. املستوى
إذا ما ...على الطاب  البيئي واإليكولوجي املتنيز اهذا احلوض،

نسعى إليه هو أنه نعاجلو هاد املوضوع طبقا لالتفاقية اللي تقدر 
مليون درهم، األساس منها هو أننا نراجعوا بداية  441بواحد 

اء غري جمهزة، ما هو موجود يف املنطقة، أساسها عدد من األحي
فعال يف انتظار ذلك قررنا أننا . عدد من األحياء غري املهيكلة

نوقفوا الرخص، واآلن نشتغل على أننا نوفرو املخطط التهيئة 
وتصنيم التهيئة من أجل أننا نتنكنوا أننا نعاجلو األمور يف 

 .مشوليتها
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وعلى هذا األساس، هاد املسالة تقريبا انتهت هي يف  
العلين، وأعتقد أننا غنصادقو على هاد تصنيم  مرحلة البحث

ديال التهيئة يف القريب العاجل مما سينكن من معاجلة املشاكل 
ديال التجزئات اللي مطروحة السكنية وديال كل الطلبات 

اللي هو  هذا التصورالقائنة من أجل الرتخيص اها بناء على 
 . مطروح

 :السيد رئيس الجلسة
 .لنة لكم السيد النائب احملرتمشكرا السيد الوزير، الك

 :النائب السيد محمد الزردالي
 شكرا السيد الرئيس،

يف الفريق الدستوري طرحنا . شكرا السيد الوزير على هذا اجلواب
نبغيو نقربوا اإلدارة من املواطن اإلدارة هذا السؤال ألنه إىل كانت 

ة اجلواب فاحلقيق. ونرجعو ديك الثقة ديال املواطن لإلدارة املغربية
ديالكم رمبا راه جاوب على جمنوعة ديال التساؤالت ديال 
املواطنني فهاد اإلقليم، وخاصة اجلناعة ديال الوليدية وبعض 
التجزئات اللي تعرف هاد املشكل ألنه من غري املعقول أنه 
التجزئة النص ديااها كتلقاه مبين والنص ديااها ما مبنيش، وداك 

و الرخصة أكثر من سنتني وما زال ما اللي ما مبنيش رمبا يتسنا
حصلوش عليها، والنصف اآلخر اللي باين احلند هلل األمطار 
اللي صبت هاد األشهر اللي فاتت، كاين الناس اللي صبت 
عليهم وقطرت الديور ديااهم وما عندمهش حىت الرتخيص باش 
إعادة الرتميم يتسناو هاد الرخصة، و التعقيب فاحلقيقة كان 

د الشكل ولكن رمبا اجلواب ديالكم حل هاد املشكل ماشي هبا
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير احملرتم على حسن مسامهتكم 

السؤال األول . وننتقل للقطاع املوايل وهو قطاع الشباب والرياضة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 

فماءات الشباب بالعامل القروي، تفملوا السيد والتعادلية حول 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد الحسن أمروش
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 األخوات اإلخوان النواب،
تعيش املناطق القروية بصفة عامة واجلبلية النائية بصفة 
خاصة غيابا كليا للفماءات الرياضية والتجهيزات الرياضية، سواء 

األمر باملالعب اخلاصة مبنارسة الرياضات اجلناعية، أو  تعلق
 القاعات الرياضية  اخلاصة مبنارسة الرياضات الفردية،

لذا، نتساءل السيد الوزير عن اإلجراءات اليت تنوي  
الوزارة اختاذها لتنكني شباب املناطق النائية من سد هذا 

 اب؟اخلصاص الذي ال ختفى أمهيته يف احلياة اليومية للشب
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب تفملوا
 : السيد محمد أوزين، وزير الشباب و الرياضة

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيدات والسادة  النواب األفاضل،

أشكر يف البداية السيد النائب على اهتنامه بقطاع 
خنتلف الشباب والرياضة وجوابا طبعا على سؤالكم، ال ميكن أن 

اليوم على طبعا حمور ضعيف للبنيات الرياضية واملتعلقة خبدمة 
الشباب وهي اليوم رمبا ليست يف املستوى الذي نطنح إليه 
مجيعا، وطبعا كنا ورد يف سؤالكم التوجه اليوم هو احلد من  هذا 
اخلصاص احلاصل يف التجهيزات الرياضية، خاصة بالعامل القروي 

 مناطق املنلكة، اإلشكال اللي كاين وأيما تقليص الفوارق بني
 ....اليوم هو أن 

 : السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير الصوت وااهدوء من فملكم مها معا مطلوبان
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 : السيد محمد أوزين، وزير الشباب و الرياضة
اإلشكال اللي كاين اليوم هو أن كنا تتعرفوا السيد النائب أن 

شراكة يا إما اجلناعات احمللية التجهيزات الرياضية كلها كتعنل ب
وجمالس الوكالة ديال تننية األقاليم إخل، طبعا كاين واحد اجملهود 
ولكن ما خنفيش عليك راه اإلشكال اللي كاين اليوم غادي 

 :دالنقط  4نلخصو ليك يف 
كاين املشكل األول ديال العقار اللي دائنا كيصادفنا 

د عليها وماشي كإشكال حقيقي، وهنا رمبا غادي نرج  نأك
بالشكل الكايف هنا كنعولوا عليكم السيدات والسادة النواب 
أنكم على مستوى هاد العقار على مستوى اجملالس أنكم 

 تعاونونا نلقاو حلول؛
مث اإلشكال الثاين هو حىت اجلناعات واجملالس اللي   

كنتعاملوا معها ما كتكون رمبا امليزانية ديااها حمدودة وبالتايل ما 
درش ترافقنا ، نأكد بأنه باش كنهمروا على دور الشباب، تتق

دور الشباب راه اجلناعات احمللية هي اللي كتبنيها كتسلنها كنا  
كتعرفوا األسطوانة، مث أيما املرافق الرياضية راه كنديروها بشراكة 
راه الوزارة ما كتقدرش حتنلها كلها إذن تتكون شراكة لذلك 

حناولوا نسرعوا هاد الشراكة، إضافة  الدعوة أيما اليوم هي طبعا
دار  211إىل ذلك الوزارة يف دور الشباب عندنا واحد 

فيها متواجدة بالعامل القروي وحىت هي فيها  24للشباب، 
إشكال، اإلشكال ديال شكون اللي غادي يسريها وهنا أيما 
حاولنا نديروا جتارب م  اجلنعيات كاين اللي جنحات وكاين 

، وهنا أيما كذلك دعوة أخرى كنندوا ليكم اللي ما جنحاتش
رمبا كنرتجاوا منكم أنكم تعاونونا حىت يف اجلناعات مثال هذا 
اقرتاح كان ميكن يتخصص واحد مناصب شغل لألطر من 
الرياضة ومن الشبيبة اللي غادي تقدر تعطينا حل اهاد الشي، أنا 

لصحيح نقول لك اليوم احنا عاجزين باش نكونوا نديروا التأطري ا
 .ال فينا يتعلق بالشباب وال فينا يتعلق رمبا بالشأن الرياضي

إذن هذه هي اإلكراهات اللي أمامنا السيد النائب  
احملرتم وم  ذلك فكينا قلت لك كنبقاوا آيادي ممدودة وكنعولوا 

 . عليكم باش حناولوا نتغلبوا على هاد املشكل، وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة
 . السيد النائب احملرتم، للتعقيبشكرا الكلنة لكم 

 : النائب السيد الحسن أمروش
السيد الوزير، يف احلقيقة أننا التجأنا لكم باش نطلبوا 
تساعدونا ساعة انتنا يف حاجة أمس لآلخرين، هو اللي جابنا 
طرحنا هاد السؤال أن كل ما كنقوموا بزيارات ميدانية اهاد 

والشباب وكذا وكيقولوا املناطق كيجيوا دوك األطفال الصغار 
ليك بغينا التريان، ماشي حبال ديال مراكش وال ديال طنجة 
ولكن هاد الناس بغاو فني ميارسوا الرياضة ديااهم، وكتعرفوا السيد 
الوزير بأن هناك  طاقات كبرية اللي ممكن باش تفيد الرياضة 
الوطنية، خصوصا يف ألعاب القوى اللي ما كتلزمش شي حاجة  

ي استثنار كبري أو ال شي حاجة ألن التجارب ورمبا كثرية، ش
اللي درتوها يف بعض املناطق كانت يف بعض األحيان أكلر من 
احلجم اللي هو مطلوب بالنسبة اللي العوض ما نديروا واحد 

 2وال  4الفماء اللي مفيد ويكون صغري ويالئم املنطقة ونديروا 
بري وما كيخدمش،  آخرين هبديك امليزانية اللي كنديروا واحد ك

كنظن أن مجي  اجلناعات احمللية ديال املناطق النائية فيها 
موظفون موجود إىل غري من ناحية التسيري ماشي مشكل، ولكن 
من ناحية املسامهة املالية فأنتم عارفني السيد الوزير بأنه هاد 

ديال " الطريطا"اجلناعات القروية راه عاجزة ياهلل مماربة م  
ا مشكل ديال املاء، عندها مشكل ديال الطريق ، الموء وعنده

ألن أي قطاع ديال احلكومة كتجي كتكلم معه كيقول ليك 
املسامهة ديال اجلناعات احمللية، هاد الشي راه ممكن بالنسبة 
للدار البيماء ممكن بالنسبة للرباط وأكادير وكذا، ولكن مجاعة 

ة أوال يف احلسينة قروية صغرية يف إقليم تارودانت أو إقليم الصوير 
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ش متاما ما عندمه ألن عاجزين تساهم،أوال كذا راه ما غاديشاي 
 .اإلمكانيات
بالنسبة ملشكل العقار كنا قلت لكم الزم الرتشيد  

هكتار  4باش ما نطيحوش يف املشاكل ديال عقار نطلب أنا 
ديال ااهكتار يف منطقة ما فيهاش كاع األرض بصفة  4وال 

ل هي ديال العقلنة ديال هاد الفماءات، وأما هنائية، إذا املشك
بالنسبة للتسيري كنظن بالنسبة للجناعات احمللية ما طارحش 
مشكل ألهنم عامرين باملوظفني وماكاين ما يديرو شكرا السيد 

 .الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، الكلنة لكم السيد الوزر للرد على التعقيب
 :والرياضة السيد محمد أوزين، وزير الشباب

يعين راه بصراحة طبعا راه فاش كانقول هاد الكالم اليوم 
املغرب جديد ما فيهش أنا وفيه أنت وال وجه مشروك، حنا  
كنتحاسبو وانتوما كتحاسبوا، إيوا أجي نتعاونو على هاد احملاسبة 
هذه، هنا فني خاصنا مندوا يدينا نتعاونوا ال زعنا بعيدة على كل 

قمية ديال التسيري ما شي إشكال، أنا عندي لذلك ال. املزايدات
فماء مشكل يف التكوين، أنا ما كيهننيش جني نعنر غري داك ال

حنط فيه واحد كيسدوا وكيحلوا خاصين التكوين ال يف الرياضة 
وال بغيت نعطي حىت واحد املعىن واحد املمنون جديد لدور 
ما  الشباب وهذا فني بغينا نتعاونوا، ألن املناصب ها انتو 

كتعرفوها، احملدودية كاينة، املوارد البشرية ضعيفة هذا إكراه  
 .كنواجهوه اليوم

لذلك، أنا كنتنىن أننا نتعاونوا عيله وبالنسبة للعقار راه  
 ....ما كاجييش 

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السد الوزير

السؤال املوايل حول الدعم املخصص للجامعات 
واب احملرتمني من فريق األصالة الرياضية للسيدات والسادة الن

 .واملعاصرة، تفملوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد الطاهر شاكر

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أسباب النزول ديال هاد السؤال السيد الوزير كنا يف 

اري، علنكم هي النتائج احملصل عليها على الصعيد الدويل والق
النتائج اللي تبني على أن الرياضة عندنا يف البالد مريمة، 
الرياضة مريمة واخا تنقولو بأنه العقل السليم يف اجلسم السليم، 
إذا حنا ما خصنا نتساءلوا ما هو املرض ديال الرياضة املغربية 
اللي جعلت على أنه العامل املغريب ال يرفرف يف احملافل الدولية، 

املنتديات اللي هي معروفة سواء كانت دولية سواء كانت يف 
 .بصفة خاصة أو قارية بصفة عامة

إذا السيد الوزير حنا هذا هو أسباب ديال طرح هاد  
السؤال ديالنا، مث تنعرفو بأن الرياضة مؤطرة من طرف الوزارة 
بطبيعة احلال هي الوزارة الوصية ومن طرف كذلك هيئات اللي 

جلامعات كدعنوها تتعطيوها هي اجلامعات، وأنكم هاد ا
الفلوس، هاد الفلوس اللي تتعطيوها واش تتحاسبوها عليها وال، 
ال؟ مادام أن الدستور جا تريبط املسؤولية باحملاسبة والدعم املادي 
باحملاسبة، والدعم املادي باألثر واألثر خصها تكون إجيابية، حنا  

ية يف كنشوفو على أنه الفلوس تتنشي ولكن اآلثار اإلجياب
الرياضة مكاينش، واش املغاربة ما بقاو عندهم ركايب، ما بقاو 
عندهم عمالت كاينني، ولكن املشكل هو مشكل تدبريي 
املشكل على أن اجلامعات والت حرفة ممتهنة تينتاهنوها الناس 

 .بطبيعة احلال يف هاد الباب هذا
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واهذا نسائلكم، ما هي اإلجراءات اللي اختذمتوها  
اش من طبيعة احلال نربطوها باآلثار وبطبيعة احلال للنحاسبة ب

 .بالنتائج؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكنة لكم السيد الوزير للجواب تفملوا
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة

يف احلقيقة أنا سعيد وأنا كنشوفك رمبا كذكرين بأول 
املغربية ديالنا تصريح اللي حتدثت عليه وأنا كنهمر على الرياضة 

بأهنا مريمة حبكامتها، أي اإلشكال كينا تفملتو هو املشكل 
ديال حكامة طبعا هاد الشي اللي كتقول ماعرفتش واش تبعيت 
 الصراع واالحتجاج اللي كاين راه كيجاوب على التساؤل ديالك،
ألن اليوم آشنو كنقولو، اليوم بأنه انتهى داك العهد ديال الري  يف 

حنا اليوم اجلامعات قلصنا املنح اللي تنعطيوها ل اجلامعات، 
، ماشي فقط أنه مت التقليص بل أيما إضافة عدد أكلر 11%

 441شحال كنا كنعطيو . من املشاري  وهادي هي احملاسبة
مليون ديال  441مليون ديال الدرهم للجامعات، اليوم اعطينا 

أ الدرهم، عالش؟ ماشي جينا واعطينا جينا أسسنا على مبد
احملاسبة، مبعىن اجلناعات اللي ما وفاتش بالعقود امللرمة معاها 
واللي كتحدد أشنو مها األهداف اللي غادي توصل ليها كانت 

 .هادي هي النتيجة
على كل، طبعا باش همرت على املرض ديال  

الرياضة، همرت على احلكامة ألن الناس مازال ما بغاوش 
اينة ما بني التدبري احلكيم يشوفو ديك العالقة املفصلية اللي ك

وما بني الدميقراطية والنتائج، راه كاين صلة وثيقة يف هاد االجتاه، 
لذلك من هنار وصلنا من هنار كنا على رأس يعين حتنلنا 
املسؤولية طبعا كان وض  مقلقل اللي مكنختالفوش عليه، وهاد 

 بالوض  املقلق خلنا نشرنا النتائج ديال اإلفتحاص ديال املكات
 .اللي بينت فعال هاذ املسائل اللي كنتحدثوا عليها اليوم

املوق  اإللكرتوين " site le"أنا كنواعدك عندنا لذلك 
عاود حينناه غادي نشروا فيه املنح اللي كتاخد اجلامعات كلها  
كل جامعة على حده، وهاد املنح طبعا ماشي كتجي وكتعطي 

ا على بناء هذا باك صاحيب وال  هذا كنعرف هذا، كنعطيو 
الطنوح اللي عند كل  جامعة، أنا فايت سبقت وقلت مبقيناش  
كندعنوا اجلامعات، ولينا كندعنوا الطنوح واللرامج ديال 
 اجلامعات، وكنظن هذا هو املعيار احلقيقي اللي تبنيناه اليوم

 .وشكرا السيد النائب
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم التعقيب السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد الطاهر شاكر

شكرا سيادة الوزير على هاد الرد ديالكم، احنا تنقولوا النتائج 
اللي كنتظروها هو العلم يرفرف يف احملافل الدولية هاد هو اللي  
كاين، واملغاربة كاينني وقادريني، هاد املشكل التدبريي واحلكامة 

امة خصها اللي شرتوا ليها حىت هي ره واقيال مريمة، هاد احلك
حىت هي تصح، ألن املشكل ماشي مشكل الفلوس راه نقصنا 
اهم اخل، املشكل هو أننا أوال يف العنق العامل القروي مغيب من 
الرياضة ومن السياسة الرياضية واألبطال اخلزان الكبري ديال 
األبطال راه متواجد يف العامل القروي، وحلوا عينكم وديروا الرؤية 

الشنويل للنغرب ككل حبواضره ومدنه، راه  الشنولية والتدبري
واحد العدد ديال املناطق اللي انتنا تتبنيوا فيها املركبات الكبرية 

مل القروي ويف راه مواليها مزدغني، راه األبطال كاينني يف العا
راه إذا بغيتوا الرياضة تنطلق واهتالوا يف خل، إالدواور واملداشر   

طبيعة احلال، ماشي مشكل الفلوس العامل القروي السيد الوزير ب
غيابكم أو تغييبكم للعامل القروي ولرياضة وللعمالت وللركايب 

جعلنا غايبني كذلك  اللي متواجدين يف العامل القروي هو اللي
بالساحة بطبيعة احلال كيف مكانت، ولذلك حلوا عينيكم إىل 

افل هاد اجليه وراه األمور غادي تكاد والعامل غريفرف يف مجي  احمل
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إن شاء اهلل تكون بداية خري إن شاء اهلل يف   canل   ونتنناوا 
 .هاد الباب، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم على احرتام الوقت، الكلنة لكم 

 .السيد الوزير احملرتم
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب و الرياضة

للي بغيت شكرا السيد النائب على التعقيب غري ا
نقولك باش نكونوا واضحني، هاد الكالم اللي كتقول صحيح 

     valeur ولكن النتائج راه ماشي غدا، راه
d’Aujourd'hui  معندكش غدا اخللف، النتائج متسنهاش
 سنني عاد تقدر تشوف النتائج،  41أو 7غدا، النتائج من هنا  

القاعدي، ألن اليوم تصنت ليا، ألن اليوم كنهمروا على العنل 
وامسح يل نكنل العنل القاعدي اللي ما عنرنا بديناه كيف ما 

الرياضة يف املدرسة،  ،قليت، الرياضة يف احلي، الرياضة يف اجلامعة
الرياضة يف العامل القروي، ولكن هاد الشي راه درناه بواحد 
الطريقة اللي رمبا مكانتش يف واحد املنظور االسرتاتيجي اللي 

 .نتائجغادي يعطينا ال
لذلك، اليوم مكنواعدوش املغاربة بالنتائج، كنواعدهم  

هباد العنل القاعدي وإذا حققنا عند ذلك النتائج هي اللي 
 .غادي تكون كتنتظرنا وماشي حنا اللي كنتظروها، وشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
منر إىل السؤال املوايل عن املراكز  شكرا السيد الوزير،

ب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من رياضية للقر  -السوسيو
 . فريق التقدم الدميقراطي، تفملوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عمر الزعيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السادة النواب،

 ،السيدات النائبات
رياضية للقرب أمهية بالغة -تكتسي املراكز السوسيو

وهادفة إىل إشعاع وتعنيم ممارسة باعتبارها فماءات مندجمة 
الرياضية لدى شرائح واسعة من املواطن الشباب، غري أن تنفيذ 
اللرنامج املتعلق بإنشائها عرف بعض الفتور يف اآلونة األخرية،  
كنا أن الكثري من اجلناعات الرتابية أبلغت بكون الوزارة لن 

هي تلتزم بإنشاء جمنوعة من املالعب رغم كون هذه األخرية 
موضوع اتفاقية الشراكة، هذه الوضعية خلفت قلقا واستياء  
كبريين، يف الوقت الذي نطنح فيه إىل أن يتعزز عدد هذا 
املشروع مببادرة أخرى يف خدمة الشباب وتنشئتهم وتطوير 

 .مواهبهم الرياضية واإلبداعية
وتبعا لذلك، نسائلكم السيد الوزير احملرتم حول آفاق  

رياضية للقرب يف بالدنا واقرتاحاتكم يف -لسوسيوإجناز املشاري  ا
 . شأن تطويرها وجعلها مستجيبة النتظارات الشباب، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب، تفملوا

 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب و الرياضة
شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال املهم، طبعا 

بغيت نذكر بأنه مكانش حىت شي فتور، طبعا فاش جينا   أنا غري 
 كتعرفوا رمبا كيفنا كنقول دائنا مؤسسات دائنة واألشخاص
زائلون، فلذلك لقينا واحد اجملنوعة ديال االتفاقيات مشينا فيها، 
اللهم بعمها اللي كانت فيها مشاكل، فيها مشكل ديال 

روش يسددوا العقار، أو فيها مشكل ديال أن اجلناعات ما قد
لذلك، فكاين طبعا واحد . هديك املسامهة اللي كانوا ملزمني هبا

 .التوجه جديد اليوم باش منشيو فهاد االجتاه
أنا أشنو بغيت نقول ليك اليوم، املالعب ديال  القرب  

طبيعي، أن اليوم درنا واحد التقييم جديد ولقينا بأن القرب ما 
ي بغينا، ألن أشنو هو وصلناش ما عطتناش القرب احلقيقي الل



 

 

 -2012 أكتوبر دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

22 

القرب؟ القرب خصو يكون اجملانية، فعال كانت فماءات مجيلة 
الدراهم  1ولكن مشينا لألحياء اللي هشة فقرية، إذن حىت ديك 

. ولو حىت واحد الثنن رمزي راه ما غاديش نكونو جنحنا فالقرب
لذلك اليوم كاينة واحد إعادة النظر فهاد املشروع هذا ولو غري 

إىل دزيت حدا الرباط وشيت حدا البحر غادي يبان ليك بالشكل 
  le جمنوعة ديال املالعب ديال القرب احلقيقية اللي فيها غري

grillage   وفيها الموء وفيهاplusieurs trafics   
وكيلعبوا فيها  Basketوكيلعبو فيها  Handكيلعبوا فيها 

Foot ن هذاك هو القرب احلقيقي هداك هو اللي غادي.. إخل
فيه لذلك بعد هاد التقييم هذا هو التوجه اللي غادي منشيو . فيه

 إن شاء اهلل، كنتظر منك أيما حىت أنت العقار، غري جيب ليا
األرض فني غادي ميشي داك الشي وأنا معاك  ولكن املشكل 
ديال العقار أنا كنقواها ومغديش نأكد عليها بالشكل الكايف، 

تعاونوا معنا ألن ما ميكنش حنا راه هنا فني كنندوا لكم يدينا 
تكون عندنا واحد النظرة وتكون عندنا سلطة على العقار حبكم 
هاد املسألة يعين كاين النظر فيها للسلطات احمللية واجلناعات 

 .احمللية، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا الكلنة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب
 :النائب السيد عمر الزعيم

السيد الوزير على إيماحاتكم و املعطيات اليت  شكرا
جاءت يف جوابكم وكذلك نؤكد لكم بأن هذه السلسلة من 
املراكز الرياضية تعد بالفعل جتسيدا حقيقيا لسياسة القرب، 
وكذلك تستجيب من حيث مواصفاهتا حلاجيات و متطلبات 

 .الشباب واألطفال
ناطق مما جتدر اإلشارة إليه أن هناك جمنوعة من م 

املنلكة، ومن بينها إقليم الراشيدية الذي دخلت مجاعته احمللية 
إىل حد  ، لكن4141الوزارة منذ سنة يف برنامج تشاركي م  

النور، تكلنتو السيد  تر اآلن مازالت املالعب املقررة إحداثها مل
الوزير عن العقار حنا ما عندناش مشكل فالعقار ألنه االتفاقيات 

. ها، ولكن اىل حد اآلن مازال ما كاين والوموقعة ومصادق علي
كذلك أذكر هنا على سبيل املثال بلدية موالي علي الشريف 
أبرمت اتفاقيتني م  الوزارة مصادق عليها وهتم ثالث مالعب، 

، وكذلك مركز  Bوالثاين من صنف  Eأوال واحد من صنف 
ولكن إىل حد اآلن مازال هذا اللرنامج  SSGخدمات الشباب 

ر وينتظره كذلك بإحلاح شباب املنطقة، وال سينا أن املنطقة متعث
كذلك هاد . تعاين من خصاص كبري من املنشآت الرياضية

الوض  السيد الوزير يقتمي التعجيل بإجناز هذا اللرنامج، وشكرا 
 . السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا ، الكلنة لكم السيد الوزير للرد

 :ير الشباب والرياضةالسيد محمد أوزين، وز 
 شكرا السيد النائب احملرتم،

شوف إىل مكانش مشكل ديال العقار ومكانش مشكل ديال 
 leتفويت املسامهة ديال اجملالس، ألن أنا ما عرفتش 

montage financier  واش داخل فيه اجمللس البلدي وال
داخلة فيه التننية البشرية، أنا كنقول ليك إىل مكانش هاد 

حنا  . نوقعوا ونساليو هاد الشي غدا إن شاء اهللجي املشكل أ
 .كنتظروا جيب يل امللف وغادي نكونوا انتهينا، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير على حسن مسامهتكم وقبل أن 
منر إىل القطاع املوايل وهو قطاع الصحة، أقرتح على اجمللس املوقر 

 .عشر دقائق بالمبط رف  اجللسة لعشر دقائق للصالة، 
 :السيد رئيس الجلسة 

تفملوا السيدات والسادة النواب احملرتمني تفملوا، على 
بركة اهلل نستأنف أشغال هاته اجللسة وذلك باألسئلة املوجهة إىل 
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قطاع الصحة، ونبدأ بالسؤال املتعلق باخلصاص الذي تعرفه بعض 
دة النواب املستشفيات يف األطباء اإلختصاصيني للسيدات والسا

احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، واض  السؤال 
 .يلتحق بعد قليل

ننتقل إىل السؤال املوايل وهو عن الوضعية املزرية اليت  
تعيشها املستشفيات اجلامعية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من الفريق احلركي، فألحد السادة النواب الكلنة، تفملي 

 .سيدة النائبة احملرتمةال
 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل

 شكرا السيد الرئيس، 
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 يقول املثل السيد الوزير إذا سألتم اهلل فاسألوه العافية،
ظار السيد الوزير األستاذ اجلامعي الطبيب املنارس وحنن يف انت

الوق  املباشر يف هذا القطاع املهم يف حياة املغاربة، نسائلكم 
اليوم يف الفريق احلركي على الوض  الذي تعيشه املستشفيات 
اجلامعية بصفة عامة، ومستشفى االختصاصات بالرباط بصفة 
خاصة، هل لكم أن تنوروا اجمللس احملرتم ومن خالله الرأي العام 

قاربة للحكومة اجلديدة؟ شكرا ما هي املستجدات ما هي امل
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلنة لكم السيد الوزر احملرتم للجواب
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

حه اهذا أوال الشكر اجلزيل للفريق احلركي على طر 
السؤال املتعلق بالوضعية اليت تعيشها املستشفيات اجلامعية 
بشكل عام ومستشفى التخصصات ابن سينا بالرباط بشكل 
 2خاص، كتعرفوا كلكم أنه إىل يومنا هذا يف املغرب كاين 

مستشفيات جامعية، كاينة مراكش، كاينة الدار البيماء، كاينة 
يلة القادمة إن شاء اهلل الرباط، كاينة فاس، ويف األشهر القل

غادي حنلوا وجدة وكتعرفوا بلي بدينا يف الدراسات بكثافة باش 
نبداو بناء مستشفيات جامعية بكل من طنجة واكادير، غنبداو 

 .يف اكادير عاد يتعبوا طنجة
فهاد املراكز كلها ومن بينها هاد مستشفى  

التخصصات كتعنل جمهودات جبارة كتقوم بعنل جبار، ومن 
د املنلر هذا ميكن يل نشكر وننوه باألطر ومهنيي الصحة اللي ها

تيخدموا يف هاد املستشفيات من ممرضني، من أطباء، من 
موظفني، من أساتذة، وغري هاد األيام القليلة اللي مسعتوا هداك 
اللي برت اليد أنه ترجعات ليه، مستشفى بن سينا يعين العنليات 

ع الكلى، زرع النخاع، زرع الكلرى على القلب والشرايني، زر 
 .القرنية إخل، فهاد املسائل كلها تتدار يف املراكز اجلامعية

ولكن مغاديشاي نقولوا راه هباد الشيء راه وصلنا  
وحلينا مجي  املشاكل، فأنا غنبقى ألن ركزيت السؤال ديالك 
األخت اللرملانية على مستشفى التخصصات، فاجملهودات من 

نيات التحتية والتجهيزات الطبية يف األشهر أجل إعادة تأهيل الب
القليلة املاضية ديال هاد املستشفى، أشنو وق ؟ أوال اقتناء جهاز 

scanner "62جديد يف هاد املستشفى ديال " سكانري 
coup casse  مليون درهم، ثانيا وق  41بغالف مايل ديال 

 la numérisation de laرقننة الفحص باألشعة 
radiologie   مصاعد  4مليون درهم، اقتناء  4.7لها بك

اللي بديتها يف السؤال ألن كانوا الناس تشراو جداد وتركبوا جداد 
مليون درهم، إحداث وهذا جديد  41  بغالف مايل كلهم  ب



 

 

 -2012 أكتوبر دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

24 

وبناء مركز جديد للفحوصات اخلارجية والتشخيص الوظيفي 
 le centre d’accueil de consultationيعين 

externe مليون درهم اللي  7.1يء جتهز وتبىن  ب هاد الش
ديال أمراض العيون، معدات  laser" الليزر"غيوق  فيه 

التشخيصات الشبكية، الرتويض على النطق، البصر، الرتويض 
 .الطيب إخل
وأخريا إعادة تأهيل املنشآت الكهربائية ديال املستشفى   

ككل اللي وصالت مليون درهم،باش نقولك حنا خذينا بعني 
العتبار ألن هاد الشهور القليلة كان مشكل كبري يف هاد ا

املستشفى وهذا ال يعين أنه وصلنا أن حلينا مجي  املشاكل، تنظن  
 .كاين باقي مايتدار وإن شاء اهلل  نزيدوا القدام شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلنة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب

 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل
السيد الوزير كنشكركم على اجلواب الواقعي ديالكم، 
ولكن مكانش فيه وضوح كامل، آشنو هي اإلسرتاتيجية اللي 
غادي تعتند الوزارة حلل املشاكل واإلكراهات املرتتبة؟ ألن اليوم 
السيد الوزير كنهمروا على قنة ااهرم ديال املستشفيات مها 

كون ويرتىب فيه املستشفيات اجلامعية اللي يف آن واحد يت
األطباء، وكذلك تعاجل فيهم احلاالت املستعصية القادمة من 
األقاليم اللي ال ميكن العالج هبا، إذن هاد القمية ديال هاد 
الدور املهم بغيناكم وكنقتارحوا عليكم يف الفريق احلركي تعطيوهم 
واحد األمهية، ألن فيهم يتكون وفيهم يتدرب إخل أطباء 

يعاجل فيهم احلاالت املستعصية وذكرمت احلالة  املستقبل، وكذلك
ديال اليد املبتورة، وأهنئ الطبيبتني املتدربتني املقينتني على هاد 
اإلجناز الكبري بأدوات وآليات خفيفة وطفيفة، ولكن النتيجة  
كبرية،  اليوم صحيح كاينة الراميد ألن خلق واحد احلاجة املاسة 

املرضى اللي كتجي تعاجل يف للنواطنني وبالتايل الوفود ديال 

ديال األساتذة ديال  اجلامعية يكلر، وكاينة اإلشكال املستشفيات
temps plein aménagé، راه كاين واحد المغط  اللي

اليوم خاص هاد األمور هادي تتاخذ بعني االعتبار، ومد األطباء 
 النزهاء احملبني اهذا البلد باإلمكانيات واآلليات املتطورة لتنكينهم
من البحث العلني والعالج والعنل يف ظروف مهنة وحسنة 
جدا توازي املستشفيات يف اخلارج، ويف الفريق احلركي السيد 
الوزير تنقتارحوا عليكم واحد اللرنامج ديال زيارات تفقدية حبية 
للوقوف على مدى ظروف العنل ويف نفس الوقت ما هي 

 .الظروف اليت يستقبل فيها املريض
 :الجلسة السيد رئيس

احملرتمة، الكلنة لكم السيد الوزير للرد يف  شكرا السيدة النائبة
 .بم  ثواين

 : السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
التجهيزات  :كاينني ثالث نقط  ،أوال .ال احنا متفقني

اللي قليت باش نعنلوها يف املستشفيات هي كاينة غري هذه 
كاين على الصعيد ، ولكن خصك تعريف شحال  ..الشهور القليلة

وليين على الصعيد  Avicenne  يفالوطين ماغديش نديروا 
كاين واحد يف  الدار البيماء  PET Scanالوطين، مثال 

 .وواحد يف الرباط
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، منر، بل نرج  إىل السؤال السابق 
اخلصاص الذي تعرفه بعض املستشفيات يف األطباء 

ني للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االختصاصي
 . االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفملوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عادل بن حمزة
 السيدات والسادات النواب،

 السيد الوزير،
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بطبيعة احلال الوزارة ديالكم كتعنل جاهدة على تدارك 
تشفيات بالنسبة لألطباء اخلصاص اللي كاين يف اجملنوعات املس

اإلختصاصيني، كنعرفوا بال شك اإلكراهات اللي كاينة فينا 
يتعلق بالتكوين واملراكز اإلستشفائية اجلامعية وكل اإلشكاالت  

كنتساءلوا فقط على تدبري هاد   اللي كيطرحها التكوين، احنا
 .املوارد على قلتها داخل املستشفيات اللي معينني فيها، شكرا

 :رئيس الجلسةالسيد 
 .الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية اجلزيل أوال الشكر 

اص الذي تعرفه بعض على طرحه اهذا السؤال حول اخلص
املستشفيات يف األطباء االختصاصيني وركزمت يف السؤال اللي 

فأوال احنا  . توصلت به على املستشفى اإلقليني باخلنيسات
كوزارة وال  كحكومة جميناش بدينا من الصفر، ألن كاين 
حكومات ،كاين تراكنات وخاصة الرتاكنات اإلجيابية، فنثال 

احلكومة إيال جينا ناخذوا من الناحية من احلكومة السابقة وهاد 
طبيب  42املوارد البشرية يف هاد املستشفى اإلقليني كان 

متخصص وكلهم حاضرين،كلهم تيخدموا، مغاديش نقولوا 
حاضرين يوميا، أنا مسعت يف السؤال ديالكم كاين تغيبات احنا 

فجني  التخصصات كاينة من أمراض النساء . غادي نرجعوا ليها
، جراحة األطفال، اجلراحة العنومية جراحة العظام، يعين والتوليد

هذه من جهة، فهد  طبيب 42مجي  التخصصات كاينة 
التخصصات تتنكنا أننا نقلصوا من املواعد، النقطة الثانية املوارد 
البشرية خصها فني تعنل، اللي غادي نركز عليه املستشفى 

كبري هو   اإلقليني ديال اخلنيسات فكان هناك واحد املشكل

املركب اجلراحي ال من مصلحة ديال فني تنعسوا املرضى، وال 
مصلحة ديال الفتيح أنه مسدودة مغلقة ألن كاينة يف الرتميم 
وهذا وعد أنه غادي حتل ابتداء من الشهر املقبل ألن سالت 

غادي الناخدوا السوارت سالت  44أو  44هاد الشهر هنار 
l’entreprise ، بقىl’équipement آخر الشهر  يف

باش غادي نبداو فيها، ألن باش غادي نقلصوا هاد املواعد، 
 .التدابري اللي تيبانوا ليا أنا مهنني عنوما 4وكاين 

التدبري األول هو مقتميات املذكرة الوزارية خبصوص 
املستشفيات اللي  7التغيبات، الغياب، احنا ابدينا ومن بني 

تشفى اخلنيسات غادي نبداو نبطقوا فيها هاد الشي مس
وبديناها، واليوم أنا وقعت على بعض التغيبات اللي تنتكلفوا 

 .هبم
النقطة األخرية وهي عنومية كذلك هي من  مهنيي  

القطاع العام باالشتغال، غادي نركز على هاد النقطة إذا مسحتوا 
يل دقيقة يف بم  ثواين، هذا ماشي ضد األساتذة،  بعد هاد 

مهنيي القطاع، من املنرضني، من األطباء  القرار اختاذ فينا خيص
القطاع العام ومن األساتذة، هاد الشي ماشي ضد األستاذ يربح 
وال ما يرحبش، ماشي هو هذا، ااهدف هو خص يكون التطور 
ديال املنظومة الصحية يف املؤسسات الصحية العنومية، خمصناش 

دمة حىت ناخدوا من هنا ونكولوا ابغى اخلدمة يف هذا، مابغينا اخل
فشي واحد، اللي تريبح شي حاجة اهلل يزيد ليه، وتيقوموا بعنل 
جبار وقلتها وتنوه هباد العنل، هاد القمية غاذي منشيوا يف هاد 
اإلجتاه، ألن هي احلل الوحيد باش الناس اللي خدام املرافق 

 . العنومية يبقوا فيها، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفملواالكلنة لكم السيد النائب، 
 :النائب السيد عادل بن حمزة
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شكرا السيد الوزير خاصة عن االلتزامات ديالكم وعن 
ملدينة  بالنسبة للنستشفى اإلقلينياآلجال اللي حددمتوها 

اخلنيسات، بطبيعة احلال مينكناش نتكلنوا على اخلصاص اللي  
كاين بالنسبة لألطباء االختصاصيني يف مناطق أخرى فحال 

ويرة وميدلت وورززات واملناطق النائية، احنا تاوريرت والص
اإلشكال اللي كان عندنا يف اقليم اخلنيسات هو أنه ملا تيجيو 
االطباء االختصاصيني وتيتعينوا الناس كتقول بأنه راهم قراب من 
الرباط واهذا كيقبلوا يتعينوا، واهذا هاد الكثافة اللي كاينة ديال 

ملنطقة مغرية ألهنا قريبة من االطباء اإلختصاصيني نظرا ألنه ا
الرباط، املشكل اللي كاين والساكنة ديال املدينة واإلقليم اللي  
كتكتاشف السيد الوزير هو أننا يف األخري كنكتاشفوا بأنه 
اخلنيسات هي اللي قريبة من الرباط ماشي الرباط قريب من 
اخلنيسات، ألن هاد األطباء االختصاصيني  م  كامل األسف 

باش  la navetteا يف الرباط و الدار البيماء كيديروا تيستقرو 
خيدموا يف اخلنيسات، املشكلة هي أنه العدد الكثري منهم تيخدم 
وهذه األغلبية املطلقة، تيخدم نصف هنار يف سيننا وعلى أقصى 

ديال نصف هنارات، علنا أن التخصصات  4تقدير تيخدم 
انوين داخل الوظيفة خمتلفة، احنا كنتساءلوا واش كاين شي إطار ق

العنومية اللي كيأطر هاد العنلية ديال األطباء االختصاصيني 
وكيعطيهم واحد التنيز على باقي املوظفني ديال الدولة؟ ألنه 

، متيديروش احلراسة la gardeمفروض وهاد الناس متيديروش 
وتيديروا التشخيص واحنا كنتكلنوا،  صحيح أنه كاين مشكل 

 lesعنليات ولكن احنا كنتكلنوا اآلن على يف القاعة ديال ال
consultations  العادية، حىت مها تيبقوا الناس عندهم

املواعيد ديال ثالثة أشهر وأربعة أشهر، يف حني أنه من ناحية 
العدد من ناحية الوضعية على املستوى الوطين راه كتبقى مقبولة 

شفى ومقبولة جدا، واهذا هذا مشكل أيما تدبريي ديال املست
اإلقليني، ديال إدارة املستشفى اإلقليني، وأنتنا السيد الوزير 

مشكورين زرتوا املستشفى اإلقليني واللي ميكن يل نأكد عليكم 
من ذاك الشي اللي شفتوا، وأنا اللي   سوءا على أن الوضعية أكثر

كنتنناو اآلن هو يتفتح حتقيق جدي ألن حىت الورش ديال 
دينا كنتساءلوا واش احنا أمام الرتميم وحىت واحد الوقت ب

مستشفى إقليني وال معلنة تارخيية، حبيث أنه الرتميم وكأننا  
كنرمموا شي قلعة واهذا خاص التحقيق يف هد املوضوع، وأيما 

املوارد البشرية وديال المبط ديال العالقة  ديالهاد املوضوع 
ة باملوارد البشرية إذن فيها جزء كبري من املسؤولية ديال إدار 

 .املستشفى
احنا بغيناكم السيد الوزير توعدونا باش تفتحوا  

التحقيق واحنا مرة أخرى كنقولوا بأن اخلصاص مازال مستنر، 
ولكن م  ذلك كنشكروا اجلهود اللي كتقوموا هبا ولكن أساسا  

 ...كنطالبوا بفتح حتقيق أساسي يف تدبري ديال املستشفى
 :السيد رئيس الجلسة 

ب احملرتم، الكلنة لكم السيد الوزير للرد على شكرا للسيد النائ
 .ثواين 41التعقيب يف 

 : السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
شكرا أوال نواعدك بأننا غادي نفتحوا حتقيق، أنا غادي 
منشي يف احلكامة والتدبري ديال املستشفى كله، وثانيا املستشفى 

نيت ديال احنا غادي يتبىن مستشفى جديد ياهلل هادي سيننا س
l'architect  ااهكتارات  2، بدينا الدراسات غادي يتبىن على

وغادي يكون مستشفى مبثابة مستشفى مجاعي غيكون ملحقا 
 .للنستشفى الصحي اجلامعي

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو آين عن 

احملرتمني من  الوضعية الصحية ببالدنا للسيدات والسادة النواب
نفس الفريق االستقالل للوحدة والتعادلية، تفملي السيدة النائبة 

 .احملرتمة
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 :النائبة السيدة فتيحة مقنع
 شكرا السيد الرئيس،

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب والنائبات المحترمين، 
بذولة للنهوض السيد الوزير، على الرغم من اجملهودات امل

بقطاع الصحة إال أن هذا القطاع الزال يعاين من عدة مشاكل، 
فنا هي التدابري واإلجراءات االستعجالية املتخذة للنهوض 

 .بالوض  الصحي ببالدنا؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . الكلنة لكم السيد الوزير للرد
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 محترم،شكرا السيد الرئيس ال
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السؤال ديالكم على ما توصلت به أنا فيه جوج ديال 

 :النقط
أوال، تيدوي على النقائص والسلبيات وهاد الشي  

 ديال املراكز الصحية، وخاصة املراكز اإلستشفائية اجلامعية؛
خيص الشق ثانيا النقطة الثانية هو املستعجالت، ففينا  

األول، الشق االول ديال املراكز اإلستشفائية اجلامعية اللي قلت 
فهناك كاين أربعة مراكز اللي سردمت قبيال حسن توزي  اخلدمات 
الصحية يف بالدنا و تقريبها من املواطنني جعلنا أنه غاديني يف 
البناء، غادي نزيدوا إن شاء اهلل يف األشهر القليلة يعين يف 

شهور يف وجدة،  و أخريا غادي يكون أكادير  4شهرين أو 
 .ومراكش

فالعدد ااهائل من املرضى الذي يقصد املراكز  
االستشفائية هو اللي خلى هاد املواعيد تتكون طويلة، فنثال 

نعطيك على سبيل املثال املتوسط ديال املواعيد يف املركز الصحي 
اصات يوم يف العنليات الكلرى، يف االفتح 12ابن سينا هي 

الكلرى، يف االستشارات الكلرى، ونعطيك مثال باش تعرف آش 
واق  يف البلدان اللي يف أوربا مثال، يف فرنسا عندها املعدل هو 

يوم ديال االنتظار للفحص باألشعة على صعيد فرنسا   42
يوم ديال االنتظار لالستشارات  41كلها، عندها 

وعندنا    les consultations  spécialistesاملتخصصة
طب  العيون، على  يف فرنسا لالستشارات واملعاجلات 66

الصعيد األوريب مثال نأخذ غري رقم، أمراض النساء 
MIMUM    16  يوم على الصعيد األوريب يف مجي  الدول

يوم، باش نقول ليك هاد  MAXIMUM 421و 
املشكل هو مشكل عاملي، ولكن احنا ما غاديشاي نقارنوا راسنا 

فرنسا، احنا تنعنلوا جمهودات واليين هاد الشي  بأوربا وال
 .االنتظار البد منه

النقطة الثانية فينا خيص تنظيم حمكم للطلب املتزايد  
على املراكز االستشفائية غنعنلوا، فنظام املساعدة الطبية يؤكد 
على تراتبية املؤسسات االستشفائية، مسلك العالجات املريض 

املستشفى احمللي   santé  de le centreخصو ميشي دابا 
 .، فهذ الشي رمبا غيخفف على املراكز اجلامعية اجلهوي

وأخريا فينا خيص املستعجالت، فكتعرفوا أنه من أولوية  
األولويات ديال الوزارة، أوال إعادة تنظيم اخلدمات االستعجالية 
يف املستشفيات، ثانيا اخلدمات االستعجالية قبل الوصول إىل 

بالوحدات االستعجالية املتنقلة الرقم اللي غيكون املستشفيات 
ومروحية موجودة احنا يف انتظار  424وطين وجماين هو الرقم 

LES AMBULANCES   اللي غايدخلو باش غادي
 .هاد الشي، ما بغيناش نزربوا باش جنحوا يف هاد املهنة نبداو

ل األقطاب املستعجالت، تطوير  2أخريا تطوير ديال  
 1لقرب اللي بدينا مثال راه كاين دابا حليناهم يف مستعجالت ا
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ديال املراكز، ودعم وحدات املساعدة الطبية إلنقاذ النساء  
احلوامل، هاد املسائل وكثري من هاذ النقط بدات احلكومة 
السابقة وال قبل احلكومة السابقة واحنا غاديني إن شاء اهلل 

 . عليهم، وشكرانكنلوا 
 : السيد رئيس الجلسة

 . شكرا، الكلنة لكم السيدة النائبة احملرتمة
 : النائبة السيدة فتيحة مقنع

ذكرمت بأن املراكز االستشفائية  ،شكرا السيد الوزير
اجلامعية، أقول لكم بأن املراكز االستشفائية اجلامعية، وأخص 
بالذكر مرضى القلب والشرايني حني يتنقلون إىل املستشفيات من 

ظرون بشهرين وثالثة أشهر، حيث يطول أجل عنلية جراحية ينت
أشهر كنوجدوا بأن  4لو ريب العنر ويوصل لديك الشهرين أو 

خصو يؤدي واحد املبالغ كبرية وفاقد الشيء ال يعطيه، هنا  
كينوضوا يسعاو كنسعاو معهم وكنشكروا اجملتن  املدين باش 
 يقوموا هباد العنلية وإال راه غادي يدي مول األمانة أمانته بال

 .حىت شي أمل يف احلياة
بالنسبة للنستعجالت راه يف مجي  مناطق املنلكة كنا 
قلنا الصويرة الشاون، حبيث يف مكناس كاين يف أكلر مستشفى 
يف مكناس كاين سرير فريد وحىت األوكسجني واحد، حبيث إىل 
جاو واحد عشرة ديال الناس إلنقاذهم خصنا نبقاوا حنيدوا اهذا 

ر مندوه بالباقي، ناهيكم عن هناك مسائل شوية ونعطيوا لآلخ
أخطر من هذا، هو أنه ذكرتوا لنا فرنسا جا حمر الوفد الوزاري 
حني تدشني الطرامواي مبدينة البيماء، أول ما تنقل باش يوجد 
ويهيئ للوزراء الوافدين، وخاصة الوزير األول مشى ملستشفى بن 

نا بالنسبة رشد حيث دابا هاد املشاكل مل تعد كنا نرثي أنفس
حىت املستشفيات اجلامعية طال للقرى واجلبال، اآلن هاد الشي 

واملستشفيات يف املدن الكلرى، إذن منني جاو باش يشوف 
املستعجالت لقاها متدنية، يف مستشفى ابن رشد اللي هو يف 

مدينة اقتصادية ومدينة كبرية، فنا بالكم مبدن أخرى، إذن مشى 
حة وعدها بالنسبة للوزراء اللي خدا واحد اجلناح خاص باملص

حمروا إذن هاد املسائل كلها السيد الوزير، كنلقاوا فيها خطورة 
وأنتنا صامتني ما خرجتولناش بشي تصريح اللي ختففوا على 

، مدينة مكناس تقط  فيها الموء واملاء ..املواطنني وتقولوا شوية
إذن  ألهنم ما أداوش الفاتورة يف أكلر مستشفى مبدينة مكناس،

هل يعقل هذا اللي كان ديك اللحظة يف عنلية جراحية كيف 
يعقل هذا السيد الوزير؟ وانتنا راكم الناس ديال القطاع وأدرى 

 . هباد القطاع أكثر من غريكم 
إذن السيد الوزير بغينا باش ، وامليناجيت السيد الوزير  

 ال بأس وال خوف علينا،كنتوا خرجتوا بواحد التصريح بأنه 
راه يف كل مرة كنسنعوا بانت يف هاد املنطقة من مناطق  ولكن

البالد  بامليناجيت بغينا نعرفوا التدابري أيما املتخذة من أجل 
 ؟...ذلك واش خصنا تلقيح واش 

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيد الوزير الوقت فيه مخس ثواين 

 . فقط، باإلضافة إىل مخسة إضافية
 : السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

ال غاندوي غري على الطرامواي هاد الشي كله غلط هاد الشي 
ما عنرو هاد الوزير ... مكاينشاي منو أاللة كنقواها لك بكل

واخا يكتبوها ماشي اللي غايكتبوا غادي ناخذوه ألن حىت أنا 
الشي  الشي؟، هاديف داك  SPECIALISTEراه وزير وأنا 

، أنا دابا غري كنجاوبك باش نقول لك ماشي ...زار ما عنرو
أنت اللي راه غري كتبوا غلط ألن هاد الناس هم بعدا السفارة 

 ... عارفة واش السفارة حتتاج متشي تشوف تزور
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، وشكرا على حسن 
مسامهتكم يف هاته اجللسة وننتقل إىل قطاع الوظيفة العنومية 
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أواهنا حول مآل إحداث أكشاك : وحتديث اإلدارة يف سؤالني
إدارية على صعيد كلريات املدن للسيدات والسادة النواب 
 احملرتمني من فريق التجن  الوطين لألحرار، تفملي السيدة

 .النائبة احملرتمة
 : النائبة السيدة رشيدة االسماعيلي

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
مما ال شك فيه أن تطوير اإلدارة العنومية وتقريب 
اإلدارة من املواطنني جيب أن يكون من أولويات احلكومة، وحنن 

م السيد الوزير عن مآل يف التجن  الوطين لألحرار نسائلك
مشروع إحداث أكشاك إدارية تفي هبذا الغرض، وهل من مقاربة 
لدى احلكومة لتقريب وتوفري اخلدمات اإلدارية للنواطن وتبسيط 

 . مساطر الولوج إليها ؟ وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب تفملوا
لمنتدب لدى رئيس السيد عبد العظيم الكروج، الوزير ا

 : الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة 
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
إذن بالنسبة إلحداث األكشاك اإلدارية ااهدف منها 
وهو تقريب اخلدمات اإلدارية من املرتفقني أي من املواطنني، 

فية من أجل احلصول على بعض ومتكينهم من مساحة زمنية كا
اخلدمات يف األماكن اللي كيتوافدوا فيها املواطنني بكثرة، فهي 

ولكن هاد  4111يف احلقيقة كانت متت واحد الدراسة سنة 
الدراسة م  األسف كان عندها خالصات إجيابية ولكن مل يتم 

 .هذا املشروع رغم هذه اإلجيابيات ديال هاد اخلالصات

اتيجية ديال حتديث اإلدارة اللي أنا ففي إطار االسرت  
اآلن بصدد وضعها فأعطيت األسبقية لتحسني اخلدمات 
العنومية، من بني هذه اإلجراءات كاين اإلجراء ديال األكشاك 
إحداث أكشاك إدارية، ولكن ما كاينش غري هاد األكشاك،  
كاين كذلك عدد من اإلجراءات كاعتناد نظام املداومات 

العنومية أو كل اإلدارات، اآلن حنن بصدد وض   بالنسبة لإلدارة
واحد اخلرائطية ديال هاد املداومات على الصعيد الوطين وعلى 

اعتناد نظام لالستقبال باملصاحل اإلدارية، . صعيد كل وزارة 
وكذلك تبسيط املساطر اإلدارية، وأعطينا االنطالقة لللرنامج 

 .مسطرة إدارية 411ديال تبسيط 
أكد وهو أن احلكومة عندها اآلن واحد اللي بغيت ن 

التصور وواحد اللرنامج اللي هو متكامل وااهدف ديالو األساسي 
 . وشكرا. هو حتسني اخلدمات للنواطنني

 : السيد رئيس الجلسة
 . الكلنة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب

 : النائبة السيدة رشيدة االسماعيلي
ف اليوم الوطين حملاربة قلت السؤال ديالنا اليوم يصاد

الرشوة والوزارة ديالكم تقوم حبنلة حملاربة هذه الظاهرة، إال أنه 
نالحظ أن الكل يعلم أن احلكومة يف أول مبادرة اها رفعت شعار 
حماربة الفساد واعتناد احلكامة اجليدة، لكن عنليا ال زال املرفق 

ة، ومل العام يتعامل بنفس األسلوب م  املواطنني وم  املقاول
نسجل أي تغيري السيد الوزير يف السلوك أو املنارسة كل طلب 
لوثيقة إدارية يواجه بنفس التصرف مما يدف  املواطن واملقاولة 
للبحث على أساليب غري شرعية لقماء مآربه، أين هي التدابري 

املساطر،  العنلية لتحسني هذه اخلدمات املرفق العام ومشاكل
اختذمتوها لكن حلد اآلن السيد الوزير قلتم أن عندكم إجراءات 

رغم هذه احلنلة اليت نؤيدها نتاع حماربة الرشوة، إال أن هاد 
 .الشي غري كايف
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بالنسبة لإلجراءات اللي قنتوا هبا عنليا ما شفنا حىت  
شي تغيري ألن ما زال املواطن واملقاولة تواجه بنفس املشاكل 

الوزير أن تسرعوا يف وبنفس اإلجراءات، اهذا نطلب منكم السيد 
اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من ممارسة الرشوة، ألن املواطن 
واملقاولة ملا ميشي باش يقمي احلاجيات ديالو يلقى  نفس 
العراقيل مما يمطره إىل اللجوء إىل مسائل غري شرعية كالرشوة أو 

 .احملسوبية إىل غري ذلك
ما  هناك سؤال آخر يتبادر إىل ذهن املواطن وهو

جدوى البطاقة الوطنية اللي كان من املفروض أهنا تغين املواطن 
عن عقد االزدياد وعن شهادة السكىن، إال أنه هاد البطاقة 
الوطنية اجلديدة اإللكرتونية أو البيومرتية نفس البطاقة الوطنية 
القدمية حبااها، حبااها، املواطن ال زال يعاين من نفس املشاكل إيال 

ا عقد االزدياد، خصو دائنا شهادة السكىن، مشى خصو دائن
هاد البطاقة مزيانة ولكن نبغيوا التفعيل ديااها باش ننقصوا من 

 . األتعاب واملعاناة ديال املواطن املغريب، وشكرا السيد الوزير
 : السيد رئيس الجلسة

 . الكلنة لكم السيد الوزير للرد
رئيس السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى 
 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة 

 شكرا السيد الرئيس، 
بغيت أوال نقول لك بأن املوضوع ديال السؤال هو 
موضوع ديال األكشاك اإلدارية ولكن تكلنتوا حول املشكل 

 .ديال الرشوة، ولكن غادي جناوبكم على هاد املشكل كذلك
ل حماربة الرشوة هي فبالنسبة لسياسة احلكومة يف جما 

سياسة مشولية ومتكاملة اللي تمم عدد من اإلجراءات مبا فيها 
حتيني ودعم املنظومة القانونية ودعم الشفافية ودعم تكافؤ 
الفرص وحتديث اإلدارة العنومية، كذلك كل ما يتعلق مبا هو 
حتسيسي وأذكر بطبيعة احلال اللرنامج التحسيسي اللي اعطينا 

و الشهر الفارط، هذه ليست حبنلة بل برنامج االنطالقة ديال
وطين حتسيسي اللي هو عندو واحد اللرجمة على عدة شهور 

 ماشي غري على شهر أو بعض األسابي  ، 
ثانيا يف ما خيص كل ما يتعلق باملساطر اإلدارية 
واإلجراءات اإلدارية، اآلن اللرنامج الوطين اللي عندنا وعطيناه 

 ... سيط املساطر اإلداريةاالنطالقة دياله هو تب
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، معذرة انتهى الوقت، منر 
للسؤال املوايل وهو عن تفعيل تقرير ااهيئة املركزية للوقاية من 
الرشوة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .ؤال والتننية، تفملي السيدة النائبة احملرتمة لبسط الس
 : النائبة السيدة عزيزة القندوسي

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
السيد الوزير احملرتم، صدر عن ااهيئة املركزية للوقاية من 

والذي تمنن  4144-4141الرشوة التقرير الثاين برسم سنيت
جتاوز تشخيصا لوض  احلكامة باملغرب وتوصيات من أجل 

 .مظاهر اخللل املسجلة
لذلك، نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات  

 .اليت ستقومون هبا لتفعيل هذا التقرير؟ وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب تفملوا
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :ومية و تحديث االدارة الحكومة المكلف بالوظيفة العم
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيدة النائبة، 
 السادة النواب، 
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إذن أوال بغيت نقول لكم أن هاد التقرير هو تقرير ديال 
، ثانيا بغيت نذكر أن 4144-4141برسم السنتني ديال 

احلكومة  كتعتلر هاد ااهيئة املركزية للوقاية من الرشوة هي كشريك 
جراءات اليت تتخذ من أجل الوقاية من للحكومة يف كل اإل

الرشوة وحماربتها، ثالثا اآلن الدستور اجلديد دستور فاتح يوليوز 
أعطى واحد اإلطار مؤسسايت جديد اهذه املؤسسة من  4144

 .أجل دعنها حملاربة الرشوة
 عدة حماورفباش نرج  للتقرير، هاد التقرير تمنن  

بالدراسة دياله بشكل  واللي احلكومة والوزارة باخلصوص قامت
مفصل، ومت االنتقاء وتفعيل عدد من التوصيات اللي هي كاينة 

-4141يف هاد التقرير رغم أن هاد التقرير كيخص سنة 
4144 . 

فنن بني أهم اإلجراءات اللي اختذهتا احلكومة، كنذكر  
على سبيل املثال دعم وحتيني املنظومة القانونية هنا  كنذكر على 

إصالح القماء، دعم الشفافية وتكافؤ الفرص، سبيل املثال 
وكنذكر على سبيل املثال من  مج  الوظائف قطاع الصحة وقطاع 
التعليم، نشر لوائح ديال املستفيدين من املأذونيات واملقال  
ووض  النظام اجلديد للصفقات العنومية اللي وضعناه يف آخر 

وكنتكلم ، دعم مؤسسات الرقابة واملساءلة 4144أسبوع ديال 
على إصالح ديال املراقبة املالية على املؤسسات املقاوالت 
العنومية واملفتشية العامة للنالية، ونتكلنوا كذلك على ورش 
ديال حتديث اإلدارة من خالل تبسيط املساطر، أعطينا 

بالنسبة للنواطن،  تداوال مسطرة  أكثر 411االنطالقة لتبسيط 
حتسيسي، فهذا كيتجاوب متاما وإعطاء كذلك االنطالقة للرنامج 

م  التوصيات واخلالصات ديال هاد التقرير وكذلك التقارير ديال 
 . املنظنات العاملية وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 . الكلنة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 : النائب السيد سليمان العمراني
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الوزير، 
نا اليوم وحنن حنتفل مجيعا باليوم الوطين حملاربة  ال يسع

الفساد، إال أن حنيي جهود اجملتن  املدين الذي يسهم بفعالية يف 
حماربة الفساد والرشوة، وأملنا أن يرتقي أداء اجملتن  املدين بكل 
مكوناته إىل مستوى أفمل من شأنه أن يعزز اجملهود الوطين 

 .حملاربة الفساد
، ال خيفى على اجلني  أن احلكومة اليوم السيد الوزير 

تشتغل بنجاعة وبإرادة سياسية لكي تواجه اإلرث الثقيل يف جمال 
حماربة الفساد وغياب نظام احلكامة اجليدة، نثنن الوصلة اليت 
أقدمت عليها احلكومة قبل أسابي  قليلة للتشهري بالرشوة حتت 

سيد مسنى وهي فم الرشوة، هذا عنل غري مسبوق لكن ال
الوزير جيب أن ننبه هذا العنل جيب أن يرقى يف املستقبل لكي 
يستجيب لفعالية ديال موجة الفساد، ألنه نقولوا املواطن وهي فم 
الرشوة وهذا مهم نقولوا اهم راه تؤدي الرشوة إىل السجن هذا 
مهم ولكن جيب أن نقول أيما لعن اهلل الراشي واملرتشي، خاص 

يستعني بالقدرة التخليقية والقدرة العنل ديال احلكومة أن 
التعبوية ديال اخلطاب اإلسالمي ألن تتداعى باش يدف  املواطن 
إىل الكف عن الفساد وعن الرشوة ، األمر الثاين احلكومة هيأت 
مسودة ديال القانون  التنظيني للهيئة الوطنية للنزاهة هذا عنل 

حلكومة مهم جدا وكان موضوع تشاور واس ، نقول اليوم خاص ا
تبادر يف أقرب اآلجال إىل إحالة مشروع قانون تنظيني اهذه 
ااهيئة اجليدة باش تساهم يف دعم هذا اجملهود الوطين حملاربة 

 .الفساد
السيد الوزير التقرير اليوم يقدم مادة مهنة جدا يف  

اجملال لكي تعنل احلكومة يف القريب على إنتاج امليثاق الوطين 
امج احلكومي بعد نقاش وطين واس  ومبقاربة اللي نص عليها اللرن
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تشاركية أوس  ما يكون، وكذلك خاص احلكومة تتداعى يف 
أقرب اآلجال إىل إنتاج اسرتاتيجية شاملة حملاربة الفساد وإصالح 
نظام احلكامة، بتشارك واس  كنا قلت باش خترج احلكومة من 

شاملة مندجمة هاد التدبري اليومي وهاد التدبري املتقط  حنو مقاربة 
فيها اإلعالم، فيها القطاع ديال األوقاف، فيها قطاع الشباب، 
فيها قطاع التعليم، كل القطاعات مبعىن مقاربة شاملة اللي غادي 
خترج فعال واحد العنل ديال أمد املنظور باش يعين خنرج من هاد 

 .العنل ديال الوقيت والزمين واللحظي، شكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 .للردرا السيد النائب احملرتم، الكلنة لكم السيد الوزير شك
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 : الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة 
شكرا، اللي بغيت نقوليك السيد النائب احملرتم وهو أن  

لسابقة كاين هناك واحد العدد من الرتاكنات ديال احلكومات ا
واللي مهنة، وكاين كذلك إجراءات اللي اخذاهتا احلكومة خالل 

اللي مهنة كذلك، ولكن هذا غري كايف وأنا متفق  4144سنة 
معاكم أنه غري كايف، ولذلك فاحلكومة اآلن عازمة على وض  
اسرتاتيجية وطنية ومندجمة وشاملة إلعطاء اإللتقائية لكل هاد 

طاعات وعلى صعيد كل اإلجراءات واجلهود يف كل الق
املشاركني، حكومة، جمتن  مدين، ااهيئة إىل آخره، وهذا هو 

 .غاديني فيهاالجتاه اللي حنا 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، شكرا أيما مرة أخرى على حسن 
مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل إىل قطاع املوايل املتعلق 

ول عن الوضعية املالية لألسر بالشؤون العامة واحلكامة يف سؤال أ
، رتمني من فريق العدالة والتننيةاملغربية للسيدات والسادة احمل

 .احملرتمتفملوا السيد النائب 
 :أحمد أدراقالسيد النائب 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
 السادة النواب،

 ت،المحترماالنائبات السيدات 
كشف التقرير الصادر عن املندوبية السامية للتخطيط 

عن تدهور احلالة املادية لألسر املغربية، كنا توق   4144سنة 
 .نفس التقرير استنرارا هذه الوضعية مستقبال

لذا، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املستعجلة  
 اليت تنوون اختاذها ملعاجلة هذا التدهور والعنل على حتسني

 .الوضعية املالية لألسر املغربية ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم تفملوا
السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة 
 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب المحترم،
عن السؤال البد من اإلشارة  هو قبل اجلواب التفصيلي

من الناحية املنهجية، عندما يشري تقرير معني واحد التقرير على 
أن هناك تدهور حلالة هذا ال يفيد يف اجملنل على أن هذه احلالة 

على  4117تتدهور، املندوبية السامية للتخطيط دأبت منذ 
إصدار دراسة فصلية تتعلق بالظرفية ديال األسر وفيها جمنوعة 
من املؤشرات، وهاد املؤشرات تتعلق يف جزء منها من الوض  
املايل، لكن تتعلق بالنظرة والتصور البطالة، بالنظرة املستقبلية 
لآلفاق ديال التشغيل، بالنظرة املستقبلية للتطور االقتصادي إىل 
آخره، مبعىن أن هي مؤشرات تفيد أن اشنو غادي حيصل يف 

واشنو كاين اآلن يف الوضعية  املستقبل واشنو كان يف السابق
العامة، هذا إضافة إىل أن هاد الدراسة ما تتحدثش على 
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املستوى تتحدث عن التطور، وبالتايل التطور اللي جا يف هاد 
إذا قارناها بالرتاج  ديال % 4وهاد % 4الدراسة هي قالت أنه 

إىل % 1اللي كانت يف املتوسط ديال  4144نسبة الننو ديال 
غادي نلقاو  4144املتوسط ديال الننو خالل  اللي هو% 4
غادي يكون واحد النوع % 4، مبعىن أنه الننو نقص ب 4%

إذا الوضعية % 4ديال الرتاج  ديال مستوى العيش عنوما ديال 
 .ماشي كارثية للصورة اليت قد تتصور

احلكومة قامت مبجنوعة من اإلجراءات يف هاد اجملال،  
املتعلق أساسا كنا تعلنون  4144وخاصة يف القانون ديال 

مليار درهم  12بالكلفة األجرية اللي خصصت اها يف حدود 
عندها عالقة بالرتقي يف  4144مليار درهم خالل  2منها 

الدرجات ويف الرتب وأيما ملعاجلة بعض اإلشكاليات املتعلقة 
املليار ديال الدرهم،  2ببعض الفئات يف الوظيفة العنومية 

أيما  4144دعم اآلن اللي تتقوم به احلكومة يف باإلضافة إىل ال
واللي خصصت لو رغم اإلشكاالت اللي تتعاين منها املالية ديال 

مليار درهم اللي غامتشي لصندوق املقاصة  21الدولة يف حدود 
واللي غايعطي واحد املستوى ديال الدعم ديال األسر، باإلضافة 

السكن ديال الطبقة أيما إىل جمنوعة من اإلجراءات سواء تعلق ب
آالف درهم، تعلق األمر باألدوية اللي نقصات  6املتوسطة ديال 

من األسعار ديااها، وهناك جمنوعة من اإلجرارات اللي تتصب 
 .يف إطار الدعم مستوى ديال األسر، وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا، الكلنة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 : عمر بنيطواالنائب السيد 
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
شكرا السيد الوزير احملرتم على التوضيحات اللي قدمتوا 
لنا خبصوص هاد السؤال، حقيقة أن احلكومة السيد الرئيس 

أبانت عن عدة إجراءات تدبريية فينا يتعلق مبجال اإلصالح،  
ادة التوازن كنا أبانت عن عدة إجراءات أيما يف إطار إع

للحياة العامة واحلياة االقتصادية للنجتن  بصفة عامة، من 
خالل عدة إجراءات متخذة يف قانون املالية اللي اختذ واحد 
الصبغة اجتناعية باألساس، وكذلك فتح ورش ديال إصالح 
صندوق املقاصة وأيما املسامهة فينا يتعلق بالسكن للفئات 

عدد من األدوية، كل هذه املعوزة، وكذلك تقليص من أمثنة 
إجراءات وغريها إجراءات سامهت حقيقة يف حماولة الرقي 
والسنو بواحد الفئة اجتناعية معينة وحتسني أوضاعها 
االقتصادية واالجتناعية، لكن رغم ذلك ال زال العديد من 
املواطنني يتساءلون عدة أسئلة البد أن ننقلها إىل قبة هذا اللرملان 

ة الرأي العام يف اإلجراءات اليت تتخذها أو اليت حىت تنور احلكوم
هي بصدد اختاذها ملعاجلة عدة أوضاع خمتلة داخل اجملتن  من 

 .خالل اختالل الدخل
فبالنسبة للنوظفني يف القطاع العام وحىت بالنسبة  

للناس اللي هو يف القطاع اخلاص اللي عندهم دخول مهنة يعين 
دخلها ضعيفا تعاين من عدة ال إشكال، لكن عدة فئات ال زال 

إشكاالت، خاصة يف ما يتعلق بعدة إجراءات، مثال اإلجراء 
األخري الذي وض  يف ما يتعلق مبقال  الرمال والزيادة اللي وقعات 
على املهنيني يف هذا القطاع هذا فهو انعكس سلبا على مهنيني 
آخرين اللي كيشتاغلوا يف القطاع ديال إنتاج مواد لبناء، حبيث 
أنه مباشرة وقعات الزيادة يف الثنن ديال الرمال وهذا يعين نتج 
من الزيادة يف هاد املواد األولية، وكذلك يف القطاع ديال احلديد، 
وأيما يف القطاع ديال اخلمر وبعض املواد الغذائية، وال ننسى  
كذلك أن هذا كله ينماف إىل ارتفاع تسعرية فواتري املاء 

ىل عدة تشنجات اجتناعية وآخرها والكهرباء، وهذا يؤدي إ
التشنجات اللي وقعات يف مدينة مراكش منطقة سيدي يوسف 
بن علي اللي باملناسبة ندعو من خالل هذا اجمللس أن اجلني  
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يتحلى بروح املسؤولية ويتعاون يف إطار احلوار البناء  واجلاد 
إلجياد حلول ملثل هذه املشاكل حىت ال تستنر يف إطار حتنل 

 ... ولية واحرتام القانوناملسؤ 
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلنة لكم السيد الوزير 
 . احملرتم للرد على التعقيب

السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة 

م شكرا لسيد الرئيس، هو أكيد أن احلكومة وهي تقد
جمنوعة من اإلجراءات ال ميكن إال أن تعرتف أن هناك جمنوعة 
من النقائص وما ميكنشاي خالل سنة أو خالل  سنوات أننا 
نواجهوا اإلشكاالت اللي هي اجتناعية واللي هي اقتصادية 
ديال البالد ديالنا، لكن كنا أشرمت هناك واحد اجملنوعة ديال 

الرد ديالكم وال  يف اإلجراءات اللي تفملتوا وسردتوها يف 
التعقيب ديالكم على اجلواب تتعلق جمنوعة من التسعريات، 
سواء كانت ديال املاء وال  ديال الكهرباء ال خصنا نكونوا 
واضحني كاين إشكاالت اللي هي إشكاالت خصنا نعتارفو هبا  
كاينة، حبال الرف  من التسعرية ديال املاء والكهرباء ما كاينش 

يناير  1وال  7، وبالتايل ما ميكنش  نتحدثوا  يف رف  من التسعرية
على أن هناك رف  يف التسعرية ديال املاء وديال الكهرباء، كاين 
إشكاالت معلقة بتدبري فواتري جمنعة يف جمنوعة من املدن ومنها 

 ... املدينة ديال مراكش سيدي يوسف بن علي
 : السيد رئيس الجلسة

هى الوقت معذرة ، منر إىل شكرا السيد الوزير احملرتم، انت
سؤال موايل وهو آين عن غالء أسعار اخلمر باألسواق الوطنية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي،  

 . تفملي السيدة النائبة احملرتمة
 : النائبة السيدة حسناء أبوزيد

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب، 
ؤالنا يصب أيما يف مكون أساسي مرتبط بالوضعية س

املالية أيما لألسر املغربية واملتعلق بارتفاعات صاروخية ألمثنة 
اخلمر يف األسواق  املغربية، نريد أن نعرف ما هي اإلجراءات 
االستعجالية اليت أعدهتا احلكومة للتدخل من أجل احلد من 

 بية ؟تداعيات هذه االرتفاعات يف األسواق املغر 
 : السيد رئيس الجلسة

 . تفملوا السيد الوزير للجواب
السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة 
 شكرا السيد الرئيس، 

 شكرا السيدة النائبة المحترمة،
بالفعل تابعنا مجيعا وبكل أسى وأسف االرتفاعات اللي 

لروها صاروخية  ولكنها ارتفاعات جملنوعة من ما ميكنش نعت
املواد األساسية كاخلمر والفواكه خالل املرحلة ديال دجنلر  

، أكيد أن هناك شق اللي ما ميكنش نلرروه كحكومة 4144
وهو اللي يف شهر نونلر كنا تعلنون كاين تساقطات مطرية، 

حنا  مباشرة بداية دجنلر كان الناس فرحوا بالثلج يف إفران وفر 
كاملني، لكن كانت عنده آثار على موجة اللرد والصقي  اللي 
أثرت على واحد اجملنوعة ديال الفالحة يف املنطقة ديال سوس 
باألساس، وكانت أيما إشكاالت متعلقة بآخر السنة اللي هي 

اللي عند املغرب يف التصدير وخاصة يف املادة ديال " الكوطا"
االحتاد األوريب، وهذا اللي الطناطم أساسا اللي خصو يكنلها 

جعل على أنه بعض املواد ومنها أساسا الطناطم تأثرت حقيقة 
وهي اللي رفعت الزيادة الكبرية يف األسعار ديااها، بعض املواد 
األخرى عرفت زيادة لكنها زيادة طفيفة، جمنوعة من 
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اإلشكاالت اآلن متعلقة هبذه الزيادة وكنا الحظتوا األسبوع 
ر يناير هناك جمنوعة من االحندارات يف األسعار، األول من شه

دراهم البارح األحد،  7-6وسواء الطناطم اآلن اللي راها 
دراهم قياسا إىل املستوى  1-2البطاطس اللي ما زال مرتفعة 

ديااها، البصل وخيزو وواحد اجملنوعة ديال املواد اللي اآلن راها 
؟ ألنه بالفعل كاين يف االجتاه املنحىن ديااها راه هابط، عالش

يناير األسعار إن  41يناير  41إشكال متعلق باملرحلة الزمنية 
شاء اهلل ريب العاملني غادي توصل للنستوى ديااها اللي غادي 
تنقص فيه، مث أيما هناك جمنوعة من اإلنتاج اللي غادي جيي، 
اإلنتاج سواء ديال املنطقة اآلن اللي كان البطاطس عالش 

ت غالية ألنه املنطقة ديال مكناس تعرضات البطاطس مازال
لواحد النوع ديال الفريوس اللي أثر عليها، لكن غاجتي دابا ديال 
املنطقة ديال سيدي قاسم وغريه ديال الشنال اللي غادي يوفر 
لنا املنتوج، لكن خاصنا غري نكونوا واضحني ونقولوا أنه هاد 

سؤال ديالكم األسعار اللي كنتكلنوا عليها واللي جات يف ال
تتعلق مبواد حمررة ما هي مواد مقننة حبال الكهرباء واألدوية وال 
هي مواد مدعنة حبال الفيول وليسانس، هي مواد حمررة كاين 
إشكاالت، واحنا تنقولوا بأنه كاين إشكال اللي هو اقتصادي،  
كاين إشكال اللي هو عنده عالقة باملناخ، لكن كاين إشكال 

لوسطاء وهذا اللي تتحرك فيه احلكومة اللي عنده عالقة با
وقامت بواحد اجملنوعة داإلجراءات للمرب على يد جمنوعة من 

ديال الدراهم يف  4املتالعبني، نقدر نقول لكم بكل وضوح أنه 
ديال الدراهم تتنشي عند  7,1-7املطيشة اللي تتباع ب 

الوسطاء بني الثنن ديال الكرو والثنن ديال التقسيط، بيننا 
واد األخرى كلها تقريبا عندنا فيها درهم ونصف تقريبا تيديوه امل

الوسطاء، وهنا  فني كاين اإلشكال واللي ضرورة أنه خصنا 
 . نتدخلوا بقوة للمرب على يد املتالعبني

 : السيد رئيس الجلسة

 . الكلنة لكم السيدة النائبة للتعقيب
 :النائبة السيدة حسناء أبوزيد
م متلكون جمنوعة من الصالحيات أعتقد أننا اليوم وأنت

داخل جهاز تنفيذي تقومون بالتشخيص كأنكم ال متلكون يد 
التدخل، واحنا عندما طرحنا السؤال منلك كل هذه املعطيات 
ومنلك اعرتافا حكوميا علر تصريح السيد وزير الفالحة أن 

يف  11األسعار كلها خصوصا الطناطم والبطاطس ارتفعت ب
 .ير املتعلق بأحوال الطقس إىل آخرهاملائة، ومسعنا تلر 

حنن نسائلكم كجهاز ميلك قوة التدخل من أجل حل  
معملة األسعار يف املغرب فينا يتعلق على األقل باملواد اليت كنا 
قلتم هي حمررة، ملن يرتك هداك ااهامش ما بني الربح المعيف 
الذي يسجله الفالح وما بني الثنن املهول الذي يشرتي به 

ن، هاد املواطن اللي فجأة أصبح مسؤول عن ضبط قنوات املواط
التوزي  وأصبح نيابة عنكم جيب أن يتدخل من أجل أن يعرف 
املتماربني، وأن يمبط قنوات التوزي  وملا ال يتدخل يف أشياء 
أخرى، هاد املواطن استهدفتم قدرته الشرائية وأنتم تعرفون، 

ملليار ديال الدرهم دا 1حققتم على ظهر املواطن البسيط ما بني 
داملليار ديال الدرهم من خالل الزيادة أستسنح  1حىت ل 

مرجتلة يف ما يتعلق باحملروقات، كنتم متلكون أمواال من ترحيل 
امليزانية ،كنتم متلكون أمواال بقيت من نسب اإلجناز ديال ميزانية 

يوم االستثنار اليت اعرتف هبا السيد الوزير املنتدب ووزير املالية، ال
يف ظل كل هذا  ينماف إليه وأستسنح عدم حتنل احلكومة 
ملسؤوليتها من أجل التدخل، كنا ننتظر منكم إجراءات من أجل 
محاية هذا املواطن البسيط الذي أهنك على مستوى الزيادة يف 
األسعار احملروقات، أهنك على مستوى احتقان احلوار 

أهنك من االجتناعي، أهنك حىت على مستوى االقتطاعات، 
خالل جمنوعة من اإلجراءات المريبية الذي عرفها هاد قانون 
املالية واليت استهدفت مرة أخرى فئة املأجورين اللي كتعطي 
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يف املائة من المريبة على الدخل، يا سيدي   71خلزينة الدولة 
يف  11كان الواجب عليكم اليوم واحلكومة كتعرتف وتعرتف أن 

د أضيفت، على األقل أن يتم التدخل املائة من أسعار هاد املوا
لصاحل هذا املواطن الذي تتلقفه املواد واخلمر يف األسواق إىل أن 
يصبح ماشي يف متناوله متاما أن يؤمن قفة عادية ألسرهم، 
أضيف لك أنه انطالقا من هذه املعطيات جيب أن تعرف أنه 

 ... ثالث أرباع من املواطنني أصبحوا
 : السيد رئيس الجلسة

كرا السيدة النائبة احملرتمة معذرة لكم، الكلنة للسيد ش
 . الوزير للرد يف بم  ثواين

السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة 

شكرا السيد الرئيس، وأنا أمس  السيدة النائبة احملرتمة، 
ابا احنا تنقولوا أننا يف دابا احلكومة هي اللي خصها تتدخل  د

سوق حرة واملواد هذه حمررة واحلكومة عليها أن تتدخل، أوال 
باش توقف الشتاء وتوقف الصقي  وتوقف اللرد، ديك املعطيات 
اللي عطيناك راه اهلل غالب هي اللي دارت الصقي ، واألمور 

 ... األخرى املتعلقة باالحتقانات االجتناعية والزيادات تنظن
 :ئيس الجلسةالسيد ر 

شكرا للسيد الوزير انتهى الوقت وشكرا لكم على 
مسامهتكم، ننتقل إىل القطاع املوايل قطاع الرتبية الوطنية بسؤال 
أول عن الوضعية الكارثية للحجرات املدرسية بالعامل القروي 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملنوعة النيابية للحزب 

 .النائب احملرتم العنايل، تفملوا السيد 
 : النائب السيد المهدي العالوي

 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

كنا تعلنون أن جمنوعة من احلجرات املدرسية بالعامل 
القروي قد تعرضت للتخريب واإلتالف نتيجة عوامل خمتلفة، 

من جهة، ومنها ما هو  منها ما هو مرتبط باملناخ والتماريس
مرتبط بسوء التدبري الناتج عن غياب احلراسة واحلائط الوقائي من 
جهة أخرى ،كنا أن تدخالت مصاحلكم من أجل إعادة تأهيل 
وإصالح هذه احلجرات تبقى دون املستوى املطلوب، مما يعرض 
التالميذ ذكورا وإناثا لإلصابات مبجنوعة من األمراض ال سينا 

ساوة اللرد يف املناطق اجلبلية، وأن هذه الوضعية تطال املرتبطة بق
معظم املؤسسات التعلنية بالعامل القروي  بكل من نيابة 
جرسيف، بين مالل، وإقليم الراشيدية يف اجملنوعات املدرسية 
والفرعيات على حد سواء، بل أكثر من ذلك أن هناك 

جبلية  مؤسسات تعلينية مشيدة بواسطة البناء املفكك يف مناطق
تشهد تساقط الثلوج، وحيث أن هذه الوضعية تؤثر سلبا عن 
جودة التعليم بالوسط القروي وبالتايل حرمان التالميذ من حقهم 
يف التعليم يف ظروف مالئنة، ألجله نتقدم إليكم باسم اجملنوعة 
النيابية للحزب العنايل هبذا التساؤل حول اآلليات اليت 

الح وتأهيل شامل للحجرات ستعتندها وزارتكم من أجل إص
املدرسية بالعامل القروي وعن برناجمكم لتغيري البناء املفكك 

 . وشكرا. بالوسط احلمري
 : السيد رئيس الجلسة

 . الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب تفملوا
 : السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 

 يدات والسادة النواب المحترمون، الس
هاد السؤال هذا سبق يل أنين جاوبت عليه عدة مرات 
وأننا تناقشناه يف اللجنة النيابية بتفاصيل ما نقوم به يف ما خيص 
تأهيل املدارس أكادميية بأكادميية ونيابة بنيابة، واحنا مستنرين 
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فكك يف هاد التأهيل عندنا واحد املشكل اللي إمسه البناء امل
وهاد البناء املفكك األغلبية ديالو موجود يف العامل القروي، البناء 

 42111املفكك متكون من ثالثة دالعناصر العدد ديالو 
 .وحدة، ومتكون من ثالثة ديال العناصر

 العنصر األول هي احلجرات الدراسية؛ 
 العنصر الثاين هي مفكك يف اإلدارة؛ 
 .ياتالعنصر الثالث هو مفكك يف السكن 
احلكومة دخالت واحد اللرنامج جديد يف قانون املالية  

وتصايب واحد املخطط اللي غايدوم سنوات باش  4144لسنة 
نصفيوا م  البناء املفكك إن شاء اهلل وهذا موجود سطر واختيار 

باش نبداوا يف هاد  4144حكومي يف قانون املالية ديال سنة 
 . لدراسية من العامل القرويالعنلية ديال إزالة املفكك احلجرات ا

 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا، الكلنة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 : النائب السيد سعيد بعزيز
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير هذا بشأن البناء املفكك، لكن ماذا بشأن 
احلجرات املدرسية املخربة، أقول ألن احنا أمام عدة أصناف من 

الشعب املغريب، واحد الصنف اللي يقرأ ويتندرس يف أبناء 
وضعية مرحية تكاد نسنيها يف حجرات من صنف مخسة جنوم، 

 .وصنف آخر يف حجرات شبيهة ببقايا الزلزال
السيد الوزير، املطلوب السياسة احلكومية من أجل 
التوازن يف هذا اخلدمات اليت تعطى للتالميذ، فنلي تيكون 

 مكتب وكيتحكم يف درجة التهوية مسؤول حكومي جالس يف
السخونية وال اللرودة إخل، فعليه أن يعلم أنه هناك تالميذ يف 

يف الثلج ويف  2دالكلنرتات حىت ل  1الوسط القروي تينشيوا 
الشتاء ويف قساوة اللرد، وأضف إىل ذلك أهنم كيوصلوا ألقسام  
كيلقاوها خمربة، السطوحة مكاينينش، الشراجم، مكاينينش، 

ألبواب كتلعب هبا الريح، واحنا وقفنا السيد الوزير على فرعيات ا
مدرسية اللي كانت فيها ما يسنى بالتأهيل وملي شفنا هاد 
التأهيل لقينا باقيني السطوحة خمربني، فأي تأهيل وعن أي تأهيل 

 ...تتحدثون
  :السيد رئيس الجلسة

  .والكم السيد الوزير للرد، تفمل شكرا انتهى الوقت، الكلنة
 : السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية

دي سعيد اهلل يطليوك ملي قليت  السيد الرئيس عند أسي
ن مدارس مخسة يدال النجوم، عندك ال ميشيوا أييه عندك، يكا

ألنه كاين بالصح مدارس منوذجية وكاين مدارس يف مستوى عايل 
قليت  وكاين هاد الشي اللي تتقول وقفت عليه أنا شخصيا واخا

يل املكتب ديايل سخون، أييه املكتب ديايل سخون حىت اللرملان 
راه سخون، ولكن راين وقفت على هذه املدارس السيد النائب 
احملرتم، وبالصح كاين مدارس باملفكك يف حالة يرثى اها يف 
اجلبال، لذلك احلكومة دخالت هاد اللرنامج، واقتانعت احلكومة 

أنه البد نزولوا واحد  وصنة عار اللي بالفكرة اللي دافعت عليها 
 71وسنوات  61، سنوات 71اضطرينا نديروها يف سنوات 

ملواجهة تعنيم التندرس ودرنا املفكك، ولكن اليوم ال يليق 
ببالدنا أن يبقى فيها مفكك، أوال ماشي ألنه عيب ال، ألنه 
يكلفنا تكليف باهظ اإلصالح دياله اللهم نبنيوا قسم باحلجر 

بالسينا وال نصلحوا داك الشي اللي ما صاحلش باقي جديد و 
 .وباخلصوص بعض املناطق اجلبلية

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى مسامهتكم 
وننتقل إىل القطاع املوايل وهو املتعلق باالقتصاد واملالية يف 

 :سؤالني
أواهنا، حول تسهيل عنلية تفويت منازل األمالك  

خزنية املسرية من طرف شركة ديار املدينة للسيدات والسادة امل
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النواب احملرتمني من فريق العدالة والتننية، فألحدهم الكلنة 
 . تفملوا السيد النائب احملرتم

 : النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد الوزير المحترم، 

ن بادرت الدولة يف اخلنسينات من القرن كنا تعلنو 
املاضي إىل بناء آالف املساكن؟، سواء يف إطار امللكية املشرتكة 
أو كوحدة سكنية مستقلة لفائدة ذوي الدخل احملدود وبدليل أن 
السومة الكرائية كانت سومة كرائية مناسبة ورمزية تراعي الوضعية 

سف بعد مخسني سنة االجتناعية للفئات املستفيدة، إال أنه لأل
من هذه العنلية، ويف إطار املناولة قامت شركة ديار املدينة اليت 
تتوىل تدبري هذه الدور بالزيادة يف السومة الكرائية ضدا على 
مسار ومنطق األشياء من حيث أن الوضعية كانت يف إطار 

 .املقاربة االجتناعية
اليت لذا السيد الوزير نسائلكم اليوم، ما هي التدابري  

ستتخذوهنا باستعجال ألجل متكني شاغلي هذه الدور من 
ملكية هذه الدور بأمثنة معقولة وأمثنة متناشية لوضعهم املادي 
على اعتبار أن غالبية الساكنة هم من األرامل ومن املتقاعدين 
ومن ذوي الدخل احملدود أو من منعدمه، وبالتايل ما هي 

بتجاوز الصعوبات التقنية التسهيالت أيما املتعلقة بالتقسيط و 
حىت تستفيد هذه الفئات احملرومة من شعبنا من هذه الدور، 

 .علنا أهنا تعد باآلالف، وشكرا السيد الوزير
 : السيد رئيس الجلسة

 الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم للجواب، تفملوا
 : السيد نزار بركة، وزير االقتصاد و المالية

 شكرا السيد الرئيس، 
 . هلل الرحمن الرحيمبسم ا

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة النواب، السيدات النائبات المحترمات، 

أريد أن أشكر السادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 
والتننية على هذا السؤال، بغيت أوال نذكر ألنه كنا جاء يف 
تدخل السيد النائب احملرتم بأن هاد الدور اللي تتكلنوا عليهم 

دارت يف سنوات اخلنسينات والستينات، وختلقات واحد ت
وحدة مت إعطاؤها لشركة ديار املدينة التابعة لصندوق  42121

 .اإليداع والتدبري من أجل تدبريها
بغيت نذكر بأن السومة الكرائية الشهرية هي ديال  

درهم بالنسبة اهاد املنازل اللي تنتكلنوا عليها، وصحيح أن   61
خلكم قامت ديار املدينة بتطبيق زيادات يف كنا جاء يف تد

مبالغ الكراء على القاطنني، ويف هذا الصدد كنذكر بأن احلكومة 
عطات التعلينات ديااها باش أنه يتم الكف عن تطبيق الزيادات 
يف مبالغ الكراء يف مواجهة القاطنني، وكذلك العنل على تسوية 

السومة الكرائية  الوضعية الكرائية للشاغلني الفعليني باعتناد
احلالية دون أي زيادة، ومن جهة أخرى نشتغل على تطوير 

يف املائة من مثن  21وعنلية التفويت يف هذا الصدد مت ختفيض 
، 4144دجنلر  44البي  بالنسبة اهاد الوحدات إىل غاية 

ونشتغل اليوم على وض  برنامج خاص من أجل تقدمي 
 التدخل ديالكم من مساعدات أخرى حبال التقسيط اللي جا يف

 . أجل بي  هذه املنازل ملن يسكنها منذ مخسني سنة، وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .  شكرا، الكلنة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب
 : النائب السيد عزيز الكرماط

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 

لألسف التعلينات السيد الوزير اللي عطاهتا احلكومة  
عندهاش على أرض الواق  واحد املفعول ألنه ال زالت بعض  ما
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الفروع نذكر القنيطرة، كاين سال، كاين الدار البيماء كتفرض 
هاد الزيادة يف السومة الكرائية، بل أكثر من ذلك كاين البعض 
اللي كيفرض عندنا يف القنيطرة كيفرضوا أهنم ميشيوا خيلصوا واحد 

داك الروسي بدون معرفة يف أي  درهم يف البانكة وجييبوا 411
بند يدخل بالمبط هاد، وبالتايل هذا خلق واحد حالة 
اضطراب، اللي كنطلبوا منكم السيد الوزير تزيدوا تأكدوا من هذا 
املنلر بأن هاد الشي خصو يوقف ألن الناس اليوم عايشني يف 
حالة اضطراب، مث هاد العنلية ديال التفويت لألسف الناس 

طوا فيها ولكن ملي كينشيوا يسجلوا وحيفظوا بداوا كينخر 
املساكنيااهم على اعتبار والت يف امللك ديااهم كيلقاوا صعوبات 
اللي يف األصل خاص األمالك املخزنية م  ديار املدينة دبرها، 
وهذا هو السبب ديال الفشل ديال هاد العنلية التفويت اللي 

اد احلكومة عازمة معرفاتش النجاح، وبالتايل إيال كنا بالفعل ه
وهي عازمة على ذلك، خصوصا أهنا إيال كانت كتنشي كتفوت 
هاد املساكن اللي هي ديال األمالك املخزنية اللي هي فاخرة 
للناس للنوظفني السامني بواحد األمثنة رمزية، أحرى وأوىل أهنا 
هاد الفئة اللي هي مهنشة اللي هي اجتناعية الناس كيطلبوا  

وها بدون أداء إن كان والبد جيب مراعاة يف كيقولوا أنه ياخد
األداء واحد املدخول شهري اللي يف الغالب الناس مكيتعداش 

 .درهم 4111واحد 
ولعلنكم السيد الوزير هاد املساكن اللي كنتحدثوا  

مرت مرب  أكلر مساحة مكتفوتش  44عليها راه كتبلغ ما بني 
لوزير من هاد املنلر مرت مرب ، وبالتايل كنطلبوا منكم السيد ا 62

تطنئنوا الناس ألنه الوزارة ديالكم عاملة باش تفك اإلشكاالت 
التقنية باش الناس جمرد ميتم التفويت ديااهم ميشيو للتحفيظ 

 .وحيفظوا املساكن ديااهم، وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة 

 . شكرا، الكلنة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب

 : ار بركة، وزير االقتصاد و الماليةالسيد نز 
شكرا السيد الرئيس، أوال بغيت نشكر السيد النائب 

 :احملرتم على التعقيب ديالو، بغيت فقط نذكر جبوج يدال األمور
األمر األول، بأننا سنعنل البحث يف املوضوع بالنسبة  

للندن اللي ذكرمت، ولكن التعلينات مشات وعارف بأهنا بدات 
جهة أخرى كذلك فبالنسبة لكيفية التسوية وحل هاد تطبق، من 

اإلشكاليات املطروحة بالنسبة للعراقيل اإلدارية اليت ميكن أن 
تطرح يف هاد اجملال، فاحلكومة إن شاء اهلل يف هاد الشهر غتقدم 
مبرسوم خاص من أجل حل هاد اإلشكالية بكيفية هنائية، 

 .راوبالتايل غيتم جتاوز املشاكل املطروحة، وشك
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا، السؤال املوايل هو أيما للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتننية وهو آين حول مرسوم 
الصفقات العنومية، تفملي السيدة النائبة احملرتمة لبسط 

 .السؤال
 :النائبة السيدة عزوها العراك
 شكرا لكم السيد الرئيس، 

 ء، السادة الوزرا
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 4144دجنلر  42صادق اجمللس احلكومي بتاريخ 
-421على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العنومية رقم 

، نسائلكم السيد الوزير عن خلفيات هاد املرسوم وعن 44-4
 .املدة اليت سوف يتم تنفيذه فيها؟ شكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة 
 .لوزير احملرتمجوابكم السيد ا

 : السيد نزار بركة، وزير االقتصاد و المالية
 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا السيدة النائبة احملرتمة على هاد السؤال ااهام، 
فكنا تعلنون بالنسبة اهاد املشروع املرسوم املتعلق بالصفقات 
العنومية فهو يندرج يف إطار املنظومة ااهادفة إىل حتسني احلكامة 

دنا، وأنتم تعلنون بأن يف اللرنامج احلكومي الذي داخل بال
صادق عليه جملس النواب فنن بني األمور األساسية اليت ركزنا 
عليها وهو إصالح هاد املرسوم للصفقات العنومية، واعتندنا 
مقاربة تشاركية من أجل إجناز هاد اإلصالح، وهاد اإلصالح جا 

 :بعدة أمور جديدة
ظنة املؤطرة للصفقات العنومية، أوال أنه مت توحيد األن 

أي أن ال الدولة وال اجلناعات احمللية وال كذلك املؤسسات 
العنومية فغطبق نفس هاد املرسوم، وهذا شيء إجيايب جدا اللي 
غينكن من تطوير الشفافية بالنسبة لتدبري الصفقات العنومية 

 يف بالدنا؛
فية النقطة الثانية وهو أننا قننا كذلك بتقوية الشفا 

 .ومساطر املنافسة يف هاد اجملال
أوال، وضعنا من  وجوب تعارض مصاحل يف جمال  

 الصفقات العنومية،
ثانيا، دخلنا إمكانية ضرورة نشر املبلغ التقديري 
للصفقة، وهذا شيء أساسي ألن كانت يف املاضي البعض 
تيكون عندهم معطيات من طرف اإلدارة والبعض اآلخر ال، 

غيكون تكافؤ الفرص بالنسبة للجني  وهذا شيء وبالتايل اليوم 
 .إجيايب

النقطة الثالثة كذلك وضعنا البوابة اإللكرتونية اللي  
تيجعل أن اجلني  غيعرف شنو مها الصفقات اللي كاينة، ولكن 
أكثر من ذلك غينكن يتب  الصفقة وشكون اللي خداها 

 وعالش الواحد متخداش،
يروا إمكانية استعنال رابعا كذلك فتحنا اجملال أنه غند

مسطرة اختيار العروض بواسطة املناقصات اإللكرتونية، وزدنا  

كذلك إدخال إمكانيات استعنال مسطرة املشرتيات التجنعية 
أي اجملتنعة، وكذلك دخلنا إمكانية ديال أن الواحد ميكن لو 
يطعن مباشرة لدى اللجنة ديال الصفقات العنومية إيال تبني بأن  

 .خللل فواحد الصفقة هذا يف إطار الشفافيةكاين واحد ا
كاين تشجي  كبري للنقاولة الوطنية واملقاولة الصغرى 

يف املائة من الصفقات العنومية غامتشي على  41واملتوسطة 
األقل إىل املقاوالت املتوسطة والصغرى ،كذلك دخلنا اإلمكانية 
 ديال إدراج ضرورة التعويض الصناعي أي أن ملي تيكون واحد
املشروع مهم أنه من المروري أنه يكون طرف من اإلنتاج يتدار 
حمليا وكل ذلك سيشج  إن شاء اهلل على تطوير املقاولة املغربية، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا، الكلنة لكم للتعقيب السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد رمضان بوعشرة

 شكرا السيد الرئيس،
ير على جوابكم الذي نعتلره بداية نشكركم السيد الوز 

إصالح يف مسار حتديث املساطر وتدعيم الشفافية يف إبرام 
ومراقبة وتدبري الطلبيات العنومية طبقا بطبيعة احلال وكنا أشرمت 
باملقاربة التشاركية اللي فيها رصد جمنوعة من االختالالت 
والنقائص اللي من بينها توحيد األنظنة املؤطرة للصفقات 

لعنومية، ولكن البد من اإلشارة أنه جيب تقوية وإرساء مبدأ ا
املساواة بني املتنافسني، وحتصني المنانات لقط  الطريق على 
أساليب الفساد املايل املاضية من قبيل الرشوة وغريها، فاجلنعية 

أن  4141املغربية للوقاية من الرشوة قد أقرت يف تقريرها سنة 
قاوالت املستوجبة أكدت أن تفويت يف املائة من امل 17هناك 

يف املائة  41هذه الصفقات يعين تستوجب إعطاء رشوة بقينة 
من قينة العقد هذا ما أشارت إليه اجلنعية املغربية للوقاية من 
الرشوة، وبالتايل فاملطلوب كذلك دعم هاذ اإلجراء، ونؤكد  
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كذلك أن اجمللس االقتصادي واالجتناعي أقر كذلك يف تقريره 
، أن احلكومات املتعاقبة مل تستط  استغالل 4144غشت  41

هاذ الطلبيات كرافعة للتننية االقتصادية، حيث أنه ما بني 
مليار من هذه الطلبيات يف  41هناك  4141و  4114
 .4144مليار ف  461،  4114

ورغم  12نالحظ كذلك أن رغم اإلصالح ديال  
كلها أن مل تستط  هذه اإلصالحات   4117اإلصالح ديال 

حتقق األهداف املنشودة يف إرساء الشفافية ويف دعم التنافسية 
 .نظرا لتغول املقاولة األجنبية على حساب املقاولة الوطنية

لذلك، نطالبكم السيد الوزير بتفيعل ممامني القانون  
بإعطاء األفملية للنقاولة الوطنية وإن كانت  4144املايل لسنة 

 .يف املائة، وشكرا 41تف  عنها ب يعين املقاولة األجنبية تر 
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا السيد الوزير على 
حسن مسامهتكم وننتقل إىل القطاع املوايل املتعلق بالشؤون 
اخلارجية والتعاون يف سؤال حول مستجدات القمية الوطنية 

ة واملعاصرة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصال
 .النائب احملرتمتفملوا السيد 

 :محمد بوغالم النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 ما هي الوضعية احلالية للقمية الوطنية ؟ 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .لكم الكلنة للجواب، السيد الوزير احملرتم

 :السيد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية و التعاون
جزيال هذا سؤال ذو أمهية خاصة، هو يف احلقيقة  شكرا

السؤال األصلي هو من التقرير ديال جملس األمن إىل اليوم أشنو 

هو الوضعية ديال القمية الوطنية ؟ ميكن نقول بأن هاذ السنة 
 : اشتغلنا على مخسة ديال احملاور أساسية، إضافة إىل حماور جزئية

بادرة املغربية للحكم الذايت، هو تعزيز دعم امل: احملور األول - 
ويف هاد اجملال الدبلوماسية املغربية كلنا كان هناك لقاء إما 
متعدد األطراف وإما ثنائي، فكان هناك حماولة للشرح والتوضيح 
يف ما خيص مبادرة احلكم الذايت، وبالتايل ال يف البيانات وال يف 
التصرحيات اليت صدرت على أعقاب هذه االجتناعات 

لقاءات اليت تعد بالعشرات طيلة هذه السنة، كان هناك وض  وال
متنيز لالعرتاف بأمهية هذه املبادرة املغربية، وكاين دول جديدة 
استطاعت أن تسجل يف وثائق رمسية مثل الواليات املتحدة 
األمريكية فينا خيص البيان املشرتك بعد احلوار االسرتاتيجي أو 

مثال  Caraïbesالكراييب عديد من الدول األخرى مثل دول 
دولة للنحيط ااهادي أثناء االجتناع  44أو الدول  اجلزرية وهي 

الذي وق  يف الرباط مؤخرا، ويف البيان اخلتامي سجلنا مرة أخرى 
 . وهذا اعرتاف اهذه الدول يزداد اعرتاف الدول هبذه املبادرة

تأطري املسلسل السياسي التفاوض وهذا : ثانيا إعادة -
ص بعدما وق  بالنسبة للسيد كريستوفر روس، وأنتم باخلصو 

تعرفون أنه التقرير الشفوي الذي قدمه أمام جملس األمن 
واملناقشات اللي متت أثناء زيارته للرباط وغريها والذي مت أيما 
أثناء زيارتنا لنيويورك م  السيد األمني العام كان هناك تأطري 

ة امللك م  األمني سياسي والفمل يف هذا يعود ملكاملة جالل
 . العام لألمم املتحدة

البعد اإلنساين للقمية، سواء البعد اإلنساين : ثالثا تكريس -
اللي كيخص الساكنة ديال الصحراء أبناءنا يف الصحراء، أو اللي  
كيخص احملتجزين يف تندوف هناك تركيز على هذه القمية، 

ء  وبطبيعة وللنرة الثانية يسجل قرار جملس األمن أمهية اإلحصا
 . احلال الدبلوماسية املغربية معبأة على هذا املستوى
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هو التصدي ملناورات خصوم الوحدة الرتابية : احملور الراب  -
واالنفصاليني، هناك تصدي مستنر وميكن أن أقول عشرات 
احملطات اليت هذا التصدي مستنر فيها، وحنن يف هذا يف تنسيق 

 . م  خمتلف اإلدارات املعنية هبذا
تعزيز التنسيق م  الفاعلني الغري حكوميني، ألول : خامسا  -

مرة عندنا مديرية خاصة اليوم غادي تكون عندنا شراكة، غادي 
يكون عندنا تنسيق م  اللرملان، م  األحزاب السياسية وم  
مجعيات اجملتن  املدين وم  خمتلف الفاعلني الغري احلكوميني، ألن  

اك عنل مشرتك إن مل يكن التنسيق كنشوفوا بأنه إن مل يكن هن
يف هذه القمية فيعين غيبقى دائنا جمنوعة من االختالالت 

 . وشكرا السيد النائب...
 : السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب، تفملوا
النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة
  ،السيد الرئيس شكرا

 لسادة الوزراء، ا
 السيد وزير الخارجية، 

 السادة النواب، 
هو يف احلقيقة كنه قوة القمية الوطنية هي اجلبهة 
الداخلية، توفرنا على جبهة داخلية تم  ضنن اسرتاتيجيتها 
األساسية ضنن حتركاهتا األساسية  القمية الوطنية هي اليت 

 .ستنكن القمية  الوطنية من املواجهة
اجلبهة الداخلية أنا أشعر على أننا غارقون على مستوى  

يف واحد الصراع سياسوي بني قوسني إذا مسحتم م  كامل 
احرتامايت للحكومة، واحد املواجهة سياسوية خالت القمية 
الوطنية يف املرتبة الثانية من االهتنامات ديال السلطة احلكومية، 

آلن  ومن االهتنامات ديال اجلهاز احلكومي ككل، وأصبحنا ا

كنعيشوا واحد التفسخ على مستوى اجلبهة الداخلية يف القمية 
الوطنية كل واحد يغرد فاش ما بغى، وأهنا إيال كان هاد الغياب 

 .ديال اجلبهة  الوطنية غايكون عليها شيء خطري جدا
املسألة الثانية األخرى كيفاش تفسروا يل اآلن وأنتنا  

، كيفاش تتفسووا موقف تتقولوا يل حققتوا جمنوعة من اإلجنازات
السويد وموقف إيرلندا، واملوقف األخري ديال موريتانيا رغم أهنا 
إشارة غري مباشرة، ألن وزير دولة مشى لدولة أخرى أقل حاجة 
رئيس دولة أخرى كيستقبلوا واخا مشى بصفة حزبية وال مشى 
بصفة غري احرتاما ملوقعه واحرتام األديب للدور دياله كيتم 

 ....واحنا تنشوفوا أنه الطريقة باش استقباله،
ثالثا العنصر الثالث وهو كنغيبوا يف حمورنا واحد   

جمنوعة ديال الدول اللي اآلن تنتقل حنو االجتاه الدميقراطي 
وكنعطيكم الننوذج ديال ليبيا، احلكومة اجلزائرية اآلن دارت 

ايبني حفل تكرمي ملا يسنوهنم باجملاهدين الليبيني باجلزائر، احنا غ
هنائيا حىت السفري ماعندناش يف ليبيا وغايبني هنائيا يف ليبيا اللي 
اآلن املوقف الرمسي اللي كاين يف ليبيا هو موقف داعم للقمية 
الوطنية واحنا عانينا األمرين من ليبيا، وما كنعرفش أنا هاد 

 .الغياب  ديالنا يف هاد الدول هادوا يف هاد االجتاهات
للي بغيت نقول لكم، اآلن جا التقرير املسألة األخرى ا 

ديال اجمللس االقتصادي واالجتناعي ما يسنى بتقرير اإلطار، 
والحظت من خالل قراءيت للتقرير أنه هاد الناس اللي داروا هاد 
التقرير هذا ما طلبوش رأيكم، قال شفنا م  السيد رئيس 
احلكومة وبعض اجلهات اإلدارية، لكن ماتكلنوش على وزارة 

ارجية، يف حني أي تغيري، أي حتول كاين يف الصحراء فهو اخل
عندو تأثري مباشر وغري مباشر على القمية الوطنية، هذا التغييب 
ديالكم اللي اسكتوا عليه السيد الوزير غادي ينعكس سلبا يف 
املستقبل، ألنه الصحراء كلها حتت املراقبة الدولية حتت مراقبة 

سة اللي غادي تنتاهجوا أنتنا، األمم املتحدة من خالل السيا
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فالسكوت امتاع هاد التقرير هذا اللي هو دخل لإلطار اللي 
تقدم جلاللة امللك ما فيه حىت شي إشارة ال لينا حنا كنعارضة 
وإحنا مكاين مشكل كيهنشونا دائنا، ولكن لكم كذلك أنتنا  

 .كوزارة
واهذا أنا كنقول بأنه راه السياسة اللي غاديا اآلن   

ولوا نبحثوا على اعرتافات جديدة، كنحاولوا نكسروا كنحا
االعرتافات اللي تلغات سابقا، ولكن أنا أعتقد بأنه إذا مقويناش 
اجلبهة الداخلية عاود إيال حيينا ديك الروح النمالية ديال اجلبهة 
الداخلية وعاودنا النظر يف عالقتنا م  جمنوعة امتاع الدول، مبا 

النظر م  موريتانيا، ألن موريتانيا كدولة فيها ليبيا، مبا يف عدد 
جيب أن تسبح يف هد الصراع ديال هاد املنطقة هذه ،كنتنىن أن 
تعيدوا النظر يف هذه األمور كلها، وشكرا السيد الوزير وأستسنح 

 . السيد الرئيس على اإلطالة
 :السيد رئيس الجلسة

 . لكم احلق يف الرد يف بعض الوقت السيد الوزير
 .تفملوا

 :السيد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية و التعاون
شكرا السيد النائب، أنا متفق معك على طول اخلط، 
احنا بالنسبة لوزارة الشؤون اخلارجية نعتلر القمية الوطنية قمية 
فوق مجي  اخلالفات السياسية، ولذلك وزارة الشؤون اخلارجية 

زاب السياسية، احنا عقدنا لقاءات م  األمناء العامني لألح
وعندنا برنامج اآلن باش نقوي هاد التنسيق م  األحزاب 
السياسية وم  خمتلف الفاعلني غري احلكوميني، عقد لقاء بني 
الكاتبني العاميني جمللس النواب م  وزارة الشؤون اخلارجية لرؤية 
جديدة لقمية التعاون بني اللرملان من جهة ووزارة الشؤون 

، وأؤكد لكم أن سية من جهة ثانيةاخلارجية و الدبلوما
واحد  ون وطنيا وعندهمأحيث ما كانوا معب الدبلوماسيني

احلناس قوي، ولذلك أقول إذا كانت قمية السويد بانت 

فتصوروا كم من قمية مثل السويد درأهتا الدبلوماسية الوطنية هذا 
هو اللي خصنا نشوفوا، والسويد هو قمية برملان، قمية معارضة 

اجلهات احلكومية ملان فقط، وتسالت هاد التوصية، ولكن يف اللر 
 اللي تواصلنا معها منذ البداية إىل النهاية وحىت بعد صدور هذه
التوصيات والتصويت عليها أكدوا لنا بأهنم أبدا لن يعرتفوا 
جبنهورية ومهية ألهنم ملتزمني بالقانون الدويل والقانون الدويل مين  

 .ذلك
ا متواصلني معهم وإن شاء اهلل غادي بالنسبة لليبيا حن 

 يكون خري، احنا كنا كنتسناو فقط تعيني وزير اخلارجية اجلديد
اللييب اللي باقي متعينش حلد الساعة، وأنا سأسافر إىل ليبيا 

 . وشكرا جزيال
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير احملرتم على حسن مسامهتكم وننتقل 
ؤال واحد هو حول استعنال اللغة العربية إىل القطاع الثقافة يف س

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتننية، 
 . تفملي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة مينة زنيبر
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سيدي الرئيس، 
 سيدي الوزير،

لقة تعرف اإلعالنات التجارية وامللصقات اإلشهارية املتع
بالشركات واملؤسسات االقتصادية واالجتناعية والسياسية ببالدنا 
استعناال شبه حصري للغة الفرنسية حىت خييل لزائر مدينة مثل 

 .الدار البيماء يف بعض أحياهنا أنه يتجول يف مدينة فرنسية
لذا، نسائلكم السيد الوزير ما هي اإلجراءات اليت  

للغة العربية واألمازيغية يف ستقومون هبا لوجوب فرض استعنال ا
 لوحات إعالناتنا حىت ال نزداد انسالخا عن هويتنا والسالم؟ 

 :السيد رئيس الجلسة
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 .الكلنة لكم السيد الوزير احملرتم، اجلواب تفملوا 
 :السيد محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 الرئيس، السيد
 السيدات والسادة النواب،

أود يف البداية أن أشكر فريق العدالة والتننية على 
تفمله بطرح هاد السؤال، السؤال أساسا حول السياسة اللغوية 
يف بالدنا، واألكيد أن املغرب كأي دولة عريقة يف حاجة إىل 
اعتناد نظام لغوي متناسك، واملغرب اليوم يف ظل دستور جديد 

اء مبجوعة من األحكام واملبادئ من أجل ضنان الذي ج
االنسجام احلقل اللغوي يف بالدنا، قلت املغرب ينخرط بعزمية يف 
طريق حكامة جيدة أكثر عقالنية فينا يتعلق بتحديد وتنفيذ 
سياسة لغوية وطنية متناسكة، مرنة، فعالة، تستهدف أوال حقل 

وتدقيق لغات ااهوية من أجل تشجيعها وتأهيلها املستنر 
مث على مستوى اللغات النفعية األجنبية اليت توصي هبا . وظائفها

الظرفية التارخيية لتحقيق مناف  حسب القطاعات كقطاع 
وكل هذا . التكنولوجيا، البحث العلني، الدبلوماسية أو االقتصاد

يف إطار رؤية شاملة متناسكة وغري متعارضة، ولكن البد هنا 
االرتقاء باللغة العربية واستخدامها من تدقيق شيء أظن أساسي، 

لكي تتكيف م  العامل املعاصر وتتبوأ املكانة اليت تستحقها من 
من خالل االكتفاء باجلوانب  -ال ميكن أن مير هذا -خالل

اخلاصة هبوية هذه اللغة، االرتقاء احلقيقي باللغة العربية يكنن 
ارف يف جعلها قادرة على نقل احلد األقصى املنكن من املع

واملفاهيم وهو ما ميكنها من تننية قدراهتا على توليد 
 .املصطلحات املناسبة للنفاهيم اجليدة

ويف هذا االجتاه، أكد الدستور اجلديد املغريب للنلكة  
على إحداث اجمللس الوطين للغات والثقافة الوطنية، ونشتغل 

ويف نفس . اليوم على مشروع أرضية للنقاش م  كل الفعاليات
اه، اقرتحنا حنن يف وزارة الثقافة االشتغال على مشروع قانون االجت

حلناية وتطوير وتننية استعنال اللغة العربية، ويهدف هذا 
 :املشروع إىل
العنل على تقوية القدرات التنافسية للغة العربية :أوال -

 .وتأهيلها ميدانيا
ثانيا تطوير املنظومة اللغوية العربية وتننية البحث -

 .فيهاالعلني 
-ثالثا التفاعل البناء م  البنيات واجلوانب السوسيو 

لغوية للغات األخرى، وضبط مرن الستعنال اللغات يف 
 ...هاد املقرتحات نشتغل عليها ورمبا. الفماءات العنومية

 :السيد رئيس الجلسة
الكلنة لكم ألحد . شكرا لكم السيد الوزير احملرتم

 .قيب، تفملوا السيد النائبالسادة النواب من نفس الفريق للتع
 :النائب السيد المقرئ اإلدريسي أبو زيد

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
شكرا السيد الوزير على هذه اإلجابات، إال أهنا تثري 

 : عندي على األقل مالحظتني
املالحظة األوىل، نفوذ اللغة العربية طبيعي يف احمليط 

لة من الرتاج  غري العام يواجه بعد نصف قرن من االستقالل حبا
طبيعية وغري مفهومة وغري منطقية يف سياق دولة استقلت من 
ثقل استعناري ثقايف وسياسي شديد الوطأة، وبعد كل هذه 
العقود وهذه اجلهود يف التعريب ويف التنكني للسيادة ومظهرها 
الثقايف واللغوي، جند أننا ما زلنا نتحدث يف إشكاالت ذات 

لغة العربية، تأهيلها، تطويرها، مفرداهتا، طاب  تقنوي، متكني ال
معجنها، استيعاهبا، انفتاحها وكأن املشكل يف اللغة العربية، 
واحلاصل أن م  التعريب وحده أنتج آالف من املعاجم تمننت 
مئات اآلالف من الكلنات، والعربية فيها مليون ونصف كلنة، 
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عض أنه فهي تعاين من التخنة يف املفردات وليس كنا يمن الب
ليس عندها مقابالت للنصطلحات التقنية واالستعناالت 
احلديثة واملعاصرة، املشكل فينا وليس يف اللغة، خصوصا وأن 
الدرجة اليت تنافس هذه اللغة وتكتسح مواقعها ليست بالغىن وال 
بالزخم وال بالرصيد التارخيي للغة العربية، وهذا منطق موجود يف  

، يف كل حمارات الدوارج هي كل احلمارات وليس حمارتنا
 .أفقر وأضعف وأقل قوة وزمخا من اللغات الفصحى

ثانيا السيد الوزير عندما تذهب إىل حي شعيب بشارع  
مثرب ومبان متواضعة يف عنق منطقة أقرب إىل الريف منها إىل 
املدينة، حيث ال ميكن أن مير أجنيب ولو احتناال مرة يف القرن 

، معناه أننا عندنا COIFFEURوجتد عوض حالق 
مشكل ثقايف حقيقي، واهذا وجهنا السؤال إىل وزارة الثقافة رغم 
أن املتدخلني احلقيقيني من الناحية العنلية هي وزارات أخرى، 

باس ألننا نؤمن بأن ولكن يف إطار التمامن احلكومي ما كاين 
اإلشكال ثقايف، هناك حالة من ااهزمية النفسية كرستها سياسات 

 .ة فاشلة طيلة العقود السابقةتعليني
أننا نريد  -كلنة واحدة السيد الرئيس إذا أذنت-اآلن  

قرارات ألن لغة حتنى بقوانني وحتنى بالتحفيزات، نريد قرار أدىن 
يلزم احملالت التجارية أن تكتب باللغة العربية أوال وباحلرف 
األكلر ويف أعلى سطر وبعدها ميكن للغات أجنبية أن تأيت، 

 .راوشك
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا ننتقل إىل قطاع العالقات م  اللرملان واجملتن  
املدين يف سؤال واحد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
التجن  الوطين لألحرار حول واق  السجون ببالدنا، تفملوا 

 .السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد محمد سالسي

 شكرا السيد الرئيس،

 سادة الوزراء المحترمون،ال
 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،

صادق املغرب على جمنوعة من املواثيق وكانت هناك 
توجيهات ملكية سامية أدت بإحداث املندوبية العامة للسجون، 
دستور جديد، حقوق اإلنسان، كذلك السيد الوزير كتعرف بأن 

، ويبدو أن هناك ختوف الوض  ديال السجون يعرف وضعا مقلقا
ومقاربة صعبة يف كيفية التوفيق بني املقاربة األمنية واملقاربة 

 .احلقوقية
لذا، نسائلكم السيد الوزير عن التدابري اليت تعتزم  

 .احلكومة اختاذها ملعاجلة أزمة السجون؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب
لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع السيد 

 :البرلمان و المجتمع المدني
 شكرا السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 .المرسلين

شكرا لكم السيد النائب احملرتم على إثارة املوضوع، 
اليوم صراحة إذا أجبتكم بلغة األرقام واملعطيات اليت متلكوهنا  

نواب منذ املناقشات املستنرة حول هذا املوضوع يف اللرملان ك
غادي يكون شوية خارج السياق، ألنه منذ إحداث املندوبية 
العامة للسجون وإعادة اإلدماج وهناك مؤشرات حتسن بلغة 

أي منذ احلكومة السابقة، اليوم منلك  4112األرقام منذ 
ادية مكافياش معطيات أخرى تأكد بأن هاذ املقاربة الكنية امل

حتل املشكل، ألن معملة السجون مرتبطة بواحد املعادلة صعبة 
من حيث التوازن ديااها واحلل ديااها وكيفاش جتن  ما بني األمن 
واالنمباط، ألن اجملتن  عندما يقيد حرية أعمائه وأبنائه وبناته 

ويف نفسي اآلن كيف حتني كرامتهم . فلكي يأمن خماطرهم
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يف نفس اآلن كيف تدجمهم بعد أن يعلروا وحتني حقوقهم؟ و 
هذه املرحلة من جتربة السجن؟ قبل ذلك هناك سؤال كيف 
جاؤوا إىل السجن، إذن اليوم عندنا جمنوعة من التقارير كتحطنا 
قدام صورة جديدة من حيث املسؤوليات واملقاربة برمتها، اليوم 

ل يف يتأكد أنه حنتاج إىل مقاربة تشاركية متر علر حوار مسؤو 
مستوى عايل يشرك كل الفاعلني، اليوم عندنا تقرير ديال اجمللس 

ديال اللجنة اللرملانية الوطين حلقوق اإلنسان، عندنا التقرير 
احملرتمة اللي اشتغلت على امللف، عندنا اليوم وهذا شيء مهم 
أيما يف إطار انفتاح احلكومة على اجملتن  املدين عندنا اليوم 

من ااهيئات ديال جلنة التنسيق حول  مذكرة ديال جمنوعة
 السجون اللي فيها مجعية هيئة احملامني باملغرب، العصبة املغربية
للدفاع عن حقوق اإلنسان، اجلنعية املغربية حلقوق اإلنسان، 
املنظنة املغربية حلقوق اإلنسان، املنتدى املغريب من أجل احلقيقة 

املرصد املغريب  واإلنصاف، منظنة العفو الدولية فرع املغرب،
للسجون، مركز حقوق الناس، مجعية عدالة، املركز املغريب حلقوق 

 .اإلنسان إىل آخره
هذا نسيج وتنسيقية وطنية وجلنة تنسيق عندها يوم م   

احلكومة مشروع حوار، إذن لن أدخلكم يف لغة األرقام وماذا 
أجنز على مستوى الصحة والتغطية واجلانب ديال التغذية إىل 

 ...ه والبنايات واملساحات آخر 
اليوم سنعلر إىل احلل ديال املرحلة من خالل مقاربة 
تشاركية تنبين على احلوار، وحنن اليوم إن شاء اهلل نشتغل على 
التحمري اهذا احلوار الوطين حول قمية اجملتن  السجين، شكرا 

 .لكم
 :السيد رئيس الجلسة 

 .كلنة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب
 :لنائب السيد محمد سالسيا

شكرا السيد الوزير على اجلواب رغم أن اجلواب حىت 
هو أنا أعطيت اإلشكالية و انت زديت اإلشكالية، ولكن احنا 
السيد الوزير هاذ املشكل ديالك وديال احلكومة كاملة، لو كانت 
احلكومة مثال عندها النية ديال العنل كان يف استطاعت رئيس 

واحد يستجيب لتوصيات ديال جملس حقوق احلكومة هو أول 
اإلنسان، وكان واعد فالتصريح أنه غريف  من امليزانية ديال 
املندوبية العامة للسجون، كذلك كنخرجو بتوصيات بأن غادي 
حياربوا الرشوة داخل السجون، جمنوعة من األشياء اللي كانت 
و خص على األقل تبينا واحد اجلدية يف العنل ديااها، وكنشاهد

االنتهاكات احنا دبا حىت احنا يف نفس اإلشكال غنطرحو لك، 
هو أن ما نسنحوش للحكومة باسم األمن تنتهك حقوق 
اإلنسان، وكذلك ما نبغيوش باسم حقوق اإلنسان نشاهدو مثال 
مشاكل أو ميلشيات داخل السجون، احنا كفريق التجن  

اعتناد  الوطين لألحرار السيد الوزير كنطالبو بأن تكون عندكم
واحد مقاربة مندجمة ملعاجلة االختالالت اليت تعرفها السجون، 
خاصة ظاهرة االكتظاظ اللي كلشي كيآمن هبا، وهاذ االكتظاظ 
خاصة جمنوعة من السجون املغربية اللي تتعرف اكتظاظ مهول 
وتتعرف حتويالت كذلك، فمال عن اعتناد اسرتاتيجية متكاملة 

 21ن األمر خطري واملهنة هو أن للتكوين وإعادة اإلدماج، أل
يف املائة من السجون عندهم حالة العود املتكرر إىل 
السجون،إذن سياسة اإلدماج خصها تفعل وتزاد باش غتفعل ؟ 
غتفعل بامليزانية اللي كيطالبو هبا، امليزانية ضئيلة وحلل املشاكل 

 .ديااهم
اهذا السيد الوزير نلح كذلك على أنه عندكم غياب  

لتأهيل السجناء، حلد اآلن مازال ما شفنا شي سياسية   سياسة
كيفاش تأهيل السجناء اللي تيخرجو، وكنشاهدو أن اخلطري يف 
األمر أنه كيخرجو مراض نفسانيا معقدين وذاك الشي، كيعاودو 
يطرروا اجلرائم ديااهم واللي ترتجعهم للسجون وهذا هو اللي ما 
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هو أن السؤال كان بغيناش احنا، اهذا نطالب لإلشارة فقط 
خص يكون لوزير العدل ألنه من هنا خرج لواحد االجتناع باش 
يهمر على هاذ املسائل هاذي، ولكن احنا يف إطار التمامن 

 .احلكومي كيف جا على السيد الوزير ما كاين مشكل، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .الكلنة لكم السيد الوزير للرد يف بم  ثوان
اني، الوزير المكلف بالعالقات مع السيد لحبيب الشوب

 :البرلمان و المجتمع المدني
ال غري بغيت نأكد للسيد النائب أنه من جوابكم فيه 
التناقض، طرحتم موضوع االكتظاظ كأصل من أصول هاذ 
املشكلة، وقلتو خص املشكل ديال امليزانية، ماشي مشكل 

،وميكن حوار وطين حول إصالح ..ميزانية، مشكل سياسة
ومة العدالة غادي جييب لنا حلول اهاذ اإلشكاالت، ماشي منظ

موضوع فلوس، هذا موضوع واحد الرؤية اللي خصها تبىن 
بتشاور ديال كافة الفاعلني املتدخلني باش تقدم سياسة عنومية 
فيها شراكة وطنية مسؤولة، املقاربات السابقة كانت مقاربات 

 ...نقولو فيها نوع من  بني قوسني
 :س الجلسة السيد رئي

شكرا، ننتقل إىل القطاع املوايل املتعلق بالصناعة 
والتجارة والتكنولوجيات احلديثة يف سؤال واحد أيما حول 
تنظيم التجارة املتجولة باملنلكة للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق العدالة والتننية، تفملوا السيد النائب احملرتم
 :رابحالنائب السيد عبد الرحمن 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

سؤالنا عن الباعة املتجولني، هاذ الناس شرحية من 
املواطنني ما كيطلبوش الشغل من الدولة فهم كيشغلو أنفسهم 
بأنفسهم، وكيشغلو أنفسهم مبواردهم اخلاصة كل ما يطلبونه هو 

ين ميكنهم من لقنة عيش كرمية، فنا هي العنل يف إطار قانو 
اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا السيد الوزير لتحسني ظروف 

 .اشتغال هذه الفئة من املواطنني؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفملوا السيد الوزير احملرتم للجواب
السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة و التجارة و 

 :التكنولوجيات الحديثة
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب،

هاد املوضوع ديال . شكرا للفريق على هذا السؤال
التجارة املتجولة سبق وأن تطرقت إليه، هذه واحد الظاهرة 
بطبيعة احلال سوسيو اقتصادية معقدة ألنه هاد التجارة املتجولة  
كيفنا تفمل السيد النائب، حنا كنتكلنوا على واحد الشرحية 

حسب التقديرات غري فاملدار  421.111لي اآلن حوايل ال
احلمري، واإلعالة ديال األسر ديااها راه أكثر من 

مليار ديال الدرهم  26ورقم املعامالت حوايل  4.411.111
 . إىل خدينا غري املدار احلمري

املقاربة السابقة، ألن قلت هذه واحد الظاهرة اليت 
ربة أحادية تنبين على التثبيت عنرت، املقاربة السابقة كانت مقا

ومن طرف واحد،  يعين السلطات العنومية كتجي كتلقى عندها 
. مشكل فاملدن، كتقول هاد الباعة املتجولني خصين نثبتهم

الدراسات اللي تدارت وانطلقات من كون واحد العدد د 
التجارب اللي دازت فبالدنا كانت جتارب ما جنحاتش تبنات 

خلالصات أمهها هو اإلطار التنظيني، يويل على واحد العدد د ا
واحد اإلطار تنظيني عند هاد النشاط ويتبىن على الرتخيص، 
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هو أجهزة احلكامة اللي تويل مرتبطة بواحد التشارك على 
إدخال القطاع اخلاص فالتنظيم ديال تسيري هاد . املستوى احمللي

العصرنة ديال التجهيزات، وض  صندوق لتنوين . الفماءات
اد اإلصالح، مث التحسيس والتكوين باعتبار أن هذه واحد ه

الشرحية جيب أن يسن  اها أكيد، أن تعرف حقوقها أكيد، لكن 
هاد . خصها تعرف بأن عندها واحد العدد ديال الواجبات

الدراسة على املستوى العام والشامل موجودة، اآلن أين حنن من 
 ؟ ..هذه 

فواحد العدد من اآلن بدينا واحد التجربة منوذجية 
أول مدينة بدينا هي قنيطرة، خدات لنا واحد الوقت ألنه . املدن

خص تكون واحد الدراسة ميدانية للتنزيل ألن عندنا ثالث 
مستويات، إما تكون أسواق دورية وال أسواق حمرية وال ما 
يسنى بتجارة الرصيف، وهذا تيفرتض بطبيعة احلال يكون 

هم، يكون واحد من القطاع إحصاء، يكون تشارك، يكون تفا
كينكن . اخلاص اللي غادي يدخل يف عصرنة ديال التجهيز

نقول أنه فالبداية صادفتنا مشاكل، صراحة ألن العقلية اللي  
كانت كتنشى هبا األمور هي عقلية مرتبطة هباد الطريقة 

لكن اآلن عندنا واحد التجاوب من طرف السلطات . األحادية
بني، وهاد التجربة هاذي غادي نعننوها احمللية ومن طرف املنتخ

بعدا غتنطلق يف القنيطرة إىل مدن أخرى عن طريق طلب 
 .شكرا السيد الرئيس. عروض

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلنة لكم السيد النائب للتعقيب، تفملوا

 :النائب السيد موسى الغالض
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 المحترمون، السادة الوزراء
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد الوزير،
تشكل هذه الظاهرة د الباعة املتجولني إحدى الظواهر 
اجملتنعية اليت أصبحت تقلق اجلني ، تقلق الساكنة، تقلق 
السلطات وتقلق كذلك التجار سواء املهيكلني وكذلك الباعة 

ه غري منظم، وأمام املتجولني كذلك يتمررون من هاد القطاع ألن
هذه الظاهرة اليت استوجبت اعتناد سياسة استباقية بغية إجياد 
تصور مشرتك وشامل حللها، األمر الذي استدعى طرحنا اهذا 

 .السؤال
السيد الوزير كنا جاء يف كالمكم  بأن العدد ديال  

هاد الباعة اجلائلني اللي كيتطور بواحد السرعة فائقة، وذكرتو 
بائ  جائل، زائد واحد  421.111للي هو تقريبا واحد العدد ا

املليون ونصف نسنة اللي كتعيش من هاد القطاع ، وكذلك 
العديد من الفئات تشتغل يف هذا القطاع جند النساء، جند 
األطفال ، جند كبار السن ، جند الشباب، وهذه الشرحية السيد 

يف  61الوزير هي تشتغل يف هذا القطاع بصفة دائنة، جند أن 
سنوات من األقدمية،  41املائة من الباعة املتجولني اهم أكثر من 

تكلنتوا السيد الوزير على الدراسة و هنا كنطلبوكم باش يكون 
فتح واحد النقاش وطين حول هذه الظاهرة ويشارك فيه اجلني ، 
وال نستثين الباعة املتجولني من هذا احلوار وكذلك الساكنة 

ت وبعض الوزارات ألن هذا يهم كذلك واجملتن  املدين والسلطا
وزارات أخرى، كالتشغيل مثال وممثلني عن القطاع التجاري 

 .املهيكل 
السيد الوزير احملرتم إذا كانت وزارتكم اعتندت حلول 
ملعاجلة الظاهرة من خالل التجربة يف القنيطرة، نطالبكم بإسراع 

القرى تنزيل هذه املبادرة يف أفق تعنينها على مجي  املدن و 
املغربية، وخاصة وحنن نستحمر مدينة الدار البيماء اليت يوجد 
هبا أكثر من رب  الباعة اجلائلني بالوطن، وكذلك املدن اجلديدة 
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اللي هي نشأة اإلحداث واملدن الصغرى اليت اها من اإلمكانات 
 ... املوضوعية إلجناح املبادرة، وأخريا السيد الوزير نطالبكم بتقييم

 :س الجلسة السيد رئي
شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، السيد الوزير يف بم  

 .ثواين
السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة و التجارة و 

 :التكنولوجيات الحديثة
شكرا السيد النائب، هاد املسألة ديال أن نفتح حوارا 
يف هاد املوضوع رمبا ماشي يف مستوى حوار، ولكن غري أن 

خمتلف الفاعلني عن الدراسة، ألن الدراسة مديورة أهم شي نطل  
يف حاجة الدراسة هو أن تدارت بينا وبني وزارة الداخلية وأنت 
عارف السيد النائب أن وزارة الداخلية فاعل أساسي يف هاد 
املوضوع هذا، التجربة امليدانية ضرورية، التجربة ديال قنيطرة رمبا 

أساسية ألنه خصنا هاد التجربة غريها من املدن غتكون جتربة 
اللي جنحات أو هاد الدراسات أو هاد اخلطة اللي جنحات يف 
دول أخرى، خصنا نشوفوا حنا اشنو هي اإلشكاليات اللي 
غادي تطرح رمبا يف املدن ديالنا، اختيارنا لواحد املدينة متوسطة 
هذا عندو واحد املعىن قبل أن ننظر يف املدن الكبرية اللي فيها 

 .اد الظاهرة أكثر تعقيداه
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا لكم السيد الوزير على اجلواب وعلى حسن 
مسامهتكم وننتقل إىل قطاع التشغيل والتكوين املهين يف سؤال 
واحد أيما حول حقوق العنال املشتغلني سابقا يف شركة  
كوماناف فريي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .املعاصرة، تفملوا السيد النائب احملرتماألصالة و 
 :النائب السيد جمال استيتو

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
شركة كوماناف فريي خلفت ضحايا ومنهم عشرات 

سؤالنا السيد الوزير ما هي تدابري وزارتكم . العنال سابقا هبا
 .الء العنال ؟ وشكرالمنان ومحاية حقوق هؤ 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفملوا السيد الوزير للجواب

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل و التكوين المهني
 شكرا السيد الرئيس، 

 شكرا السيد النائب المحترم،
أصل املشكل متاع كوماناف فريي وهو أن هاد الشركة 

ليها أدت إىل حجز عرفات صعوبات مالية  نظرا لرتاكم الديون ع
الفرنسية  seteالبواخر اليت كانت يف حوزهتا يف املرسى ديال 

واجلزيرة اخلمراء اإلسبانية، وترتب عن ذلك أن الناس اللي كانوا  
كيشتاغلوا يف هاد البواخر فقدوا عنلهم وبالنسبة لعدد منهم 
بقاو يف البواخر ألن القانون البحري اللي تيشتاغلوا على أساسو 

 .عليهم ينزلوا من هاد البواخر تينن 
وسبق يل أن مشيت مبعية زميلي وزير التجهيز والنقل  

وشفنا الظروف فني كانوا عايشني هاد اإلخوان،  seteإىل 
واستطعنا نلقاو حل باش يدخلوا لبالدهم على األقل ميبقاوش 

 .ديك احلالة اللي كانوا فيها عايشني يف
 الصعاب اللي هي اآلن هاد الشركة الزالت مستنرة يف 

عندها، الوزارة طبعا عنلت العنل ديااها اللي تيسنح به القانون 
بتنبيه بأهنا خصها ختلص األجور ديال هاد الناس، اآلن داخلني 
يف سياق ديال التسوية القمائية، يعين أن األمر بني يدين 
احملاكم، القانون املغريب واملشرع املغريب تيحني احلقوق ديال 

قبل غريهم قبل الدولة وقبل غريهم يف احلالة ملي كتكون األجراء 
 .هاد التسوية
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كنتنىن ألن األمر مهم جدا على أننا منوصلوش احلل 
ونلقاو حل ديال إعادة انتشار هاد ديال التصفية القمائية 

الشركة رمبا يف شكل جديد وم  مسامهني جدد ورمسلة جديدة 
اللي م الوطين العل  le pavillon marocainباش نمننوا 

ديال  على اجملال ديال النقل البحري  وكذلك نمننو اإلستنرارية
 .الشغل، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلنة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب تفملوا 

 :النائبة السيدة سليمة فرجي
 شكرا السيد الوزير، 

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

د صرحتم السيد الوزير احملرتم أن الشركة تعرف لق
صعوبات مالية وتعلنون أن معاجلة صعوبة املقاولة طبقا 

من مدونة التجارة تقتمي إما التسوية  161ملقتميات الفصل 
القمائية أو التصفية، لكن السيد الوزير مادام أن رأمسال يعين 

للتصفية  أرباع رأمسال الشركة باش منشيو 4هاد الصعوبة فاقت 
 .وهذا ما مل تفعله la liquidation judiciaireالقمائية 

من هنا السيد الوزير احملرتم، هناك واحد احلالة مزرية   
ما بني عامل وإطار،  4111ألن كتعرف بأن الشركة كتشغل 

وأن تشغيل هؤالء العنال بالطب  كاين واحد التداعيات اللي 
حاالت انتحار، كاين السيد  متثلت يف احلالة النفسية أزمات منها

الوزير احملرتم كاين واحد احلالة ديال تداعيات أخرى اللي انتجت 
على عدم أداء املستحقات وهي جلوء األبناك إىل سلوك مسطرة 
اإلنذار العقاري من أجل بي  هاد املنازل اللي كانوا استفادوا من 

درس قروض من األبناك باش اشراو املنازل ديااهم ، كاين التن
ديال األبناء ديااهم ،كاين عدم التغطية الصحية ديال هاد 
العنال لذلك هادي واحد املأساة اللي كيعشوها السيد الوزير، 

األكثر من ذلك تصور السيد الوزير أننا بصدد جرمية خيانة 
ملاذا السيد الوزير؟ ألنه مت اقتطاع  127األمانة مبقتمى الفصل 

مل يتم دف  هذه املستحقات هاد أجور العنال ها هي الوثيقة و 
كاين : االقتطاعات، ألن هاد االقتطاعات كتشكل على صنفني

 وكاين deduction salariale االقتطاعات 
patronale يعين ما دفعوش ديااهم ومت اقتطاع املبالغ من ،

 le relevé des pointsأجور العنال ها هو بيان النقط 
املسألة خطرية جدا، فباإلضافة السيد الوزير اللي كيبني بأن هاد 

إىل عدم صرف املستحقات ورغم اللروتوكوالت واالجتناعات 
اليت شاركت فيها مجي  اجلهات، سواء الوزارة الوصية أو اإلدارات 
املختلفة أو السلطات احمللية أو ممثلي الشركة فكل هذا السيد 
 الوزير مل جيد خمرجا اهاد املشكل اللي هو قائم، وخصوصا إذا
علننا أن السيد الوزير ها هي الوثيقة اللي كتبني بأنه مت 
االقتطاع، هذه القنة ديال االستهتار حبقوق العنال ألن إذا  
كانت السيد الوزير احملرتم يف اللرنامج احلكومي العنال مها شرحية 
مهنة جدا مها صنام األمان يف املغرب، لذلك أولوية األولويات 

يال هاد العنال، وشكرا السيد هي أن حنني هاد احلقوق د
 .الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلنة لكم السيد الوزير 

 .للرد على التعقيب تفملوا
 :السيد عبد الواحد سهيل، الوزير التشغيل و التكوين المهني

السيدة النائبة أنا طبعا أتقاسم معك الرأي بأن هي 
ة بكل مقاييس، احلل ديااها ما ميكلوش مأساة بدون شك مأسا

يكون خارج اإلطار ديال القانون، إيال هناك حق وهناك حق 
ديال الشغيلة يف األجور ديااهم ويف الدف  ديال الواجبات ديااهم 
بالنسبة للصناديق االجتناعية غادي ياخذوه ألن القانون يقول 
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نلقاو  بذلك ، خارج هاد النطاق هذا تنتنىن باش يف أسرع وقت
 .حل اهاد املأساة، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا على جوابكم وعلى حسن مسامهتكم وننتقل إىل 
آخر قطاع يف جدول أعنال هذه اجللسة وهو قطاع االتصال 
بثالثة  أسئلة، السؤال األول آين عن وضعية اإلعالم اجلهوي 
العنومي للسيدات والسادة النواب   احملرتمني من الفريق 

 .ستقاليل للوحدة والتعادلية، تفملوا السيد النائب احملرتماال
 :السيد النائب سعيد ضور

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،المحترماتالسادة النواب والنائبات 
ال خيفى عليكم الدور الكبري الذي يلعبه اإلعالم 
اجلهوي العنومي يف تعزيز قيم املواطنة احلقة ودعم جهود التننية 

الل الكشف عن اإلكراهات اليت تعيشها الساكنة، من خ
خصوصا يف العامل القروي وإيصااها إىل املسؤولني بغية إجياد 
حلول اها، إال أن املؤسسات اجلهوية التابعة اهذا اإلعالم الزالت 
تعيش واقعا مزريا، ذلك أن احملطات اجلهوية لإلذاعة واملكاتب 

ارد البشرية املتخصصة و اجلهوية للتلفزة املغربية تفتقر للنو 
التجهيزات احلديثة الالزمة، فاإلذاعات اجلهوية  اليت ال حتنل 
سوى اإلسم تشتغل فقط ست ساعات يف اليوم بعناصر بشرية 
قليلة وبتجهيزات حمدودة، ناهيك عن ضعف أجهزة اإلرسال 
اخلاصة بالتقاط برامج هذه اإلذاعات، خصوصا يف املناطق النائية 

ها املذياع مكانة متقدمة مقارنة بوسائل اإلعالم اليت حيتل في
األخرى، كنا أهنا حمرومة من إمكانية احتمان اللرامج من إشهار  
وشراكات يف الوقت الذي نطالبها بتجسيد الدور احلقيقي 
إلعالم القرب وتعزيز تنافسيتها داخل حقل إعالمي بات منفتحا 

بالبث اليومي على قطاع خاص استفاد من كل شروط احلياة بدء 

املتواصل واالستفادة من عائدات اإلشهار و جودة اإلرسال 
والبث اخلاص هبا، هذا الواق  الذي خيص اإلذاعات اجلهوية 
يسري كذلك على املصاحل اجلهوية للتلفزة املغربية كنا هو الشأن 
يف أكادير اليت ال تتوفر و لألسف إال على وحدة تصوير يتينة 

يفوق طاقتها ويتسبب ذلك يف عدم متكن يطلب منها إجناز ما 
الفعاليات املختلفة من اجملتن  املدين من حتقيق اإلشعاع 

 .اإلعالمي الالزم ألنشطتها املتعددة واملتنوعة وااهادفة
لذا نتساءل السيد الوزير احملرتم، مىت سيتم األخذ بعني  

االعتبار جمهودات العاملني يف هذا القطاع وتشجيعهم علر 
م من شروط ممارسة إعالم يستجيب لورش اجلهوية متكينه

 .و شكرا السنوات املقبلة،املتقدمة الذي تراهن عليه بالدنا يف 
 :   السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب، تفملوا
 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
ما طرحه، شخصيا أتفق م  السيد النائب احملرتم على 

قنت بزيارة احملطة اجلهوية ألكادير وفوجئت بأن آخر وزير 
اتصال زارها كان يف بداية السبعينات وهذا سبب رئيسي من 
األسباب اليت أدت إىل تدهور احملطات اإلذاعية، اآلن دفاتر 

 61التحنالت نصت على أن تتحول إىل إذاعات، عندنا فيها 
 411صحفي ،  61فيها إذاعة جهوية عندنا  44شخص، 

يف املائة، و لكن  21شخص اللي عاملني فيها، تغطية البث 
د اجملاالت التغطية فيهم تقريبا  4ديال املدارات أو  4عندنا 

ضعيفة، يف املنطقة ديال سوس درعة اجلنوب ويف احملاميد الغزالن 
 .على مستوى احلدود الشرقية ويف الشنال يف الريف

لس اإلداري للشركة الوطنية نونلر اجمل 41اآلن يف  
لإلذاعة و التلفزة صادق على الوثيقة اإلطار ديال عقد اللرنامج 

أوال، دعم التحول ديال هاد : املقبل اللي وض  كأهداف
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 42احملطات إىل إذاعات ألنه ست ساعات ، خصها حتول إىل 
ساعة، ودرنا ليها واحد التصور تدرجيي ديال ست ساعات 

من اجلهات األخرى وست ساعات من حملية، ست ساعات 
اإلنتاج الوطين، و يف نفس الوقت أفمل اإلنتاجات أو األمور 
اللي كتكون على املستوى اجلهوي كينكن تبث على املستوى 
الوطين، حبال إذاعة طنجة أو إذاعة أكادير أو فاس، اإلذاعات 

 .اللي كانت عندها واحد الرمزية تارخيية
ة اإلطار اللي كتمنن االلتزام إذن متت املصادقة  الورق

باش حنولوا، ننتقلوا من حمطات إىل إذاعات  و هذا غادي 
مليون  22يطلب التزامات مالية، التقدير األويل ديااها تقريبا 

مليون درهم لكل إذاعة، فيها املوارد البشرية وفيها  2درهم، 
 . األمور أخرى التقنية

اإلذاعي، مبعىن ال الشركة  اجلهوي الغري عندنا اإلعالمثانيا كاين 
القنوات ديااها   SNRT   الوطنية لإلذاعة و التلفزة يعين

 .القناة الثانية SOREAD الشركة املختلفة أو
جديد يف  تصور تدار هاد اإلطاربالنسبة إلينا أيما يف  

إطار دفاتر التحنالت، اليوم راه جمتن  اجمللس اإلداري كيناقش 
 لتوجهات؟ما هي ا. األجرأة ديااها
تقوية البعد اجلهوي،  املغرب مقبل على ورش : أوال  

يف املائة  71جهوية متقدمة خاص املواكبة ديالو بشكل فعلي، 
من املواد اإلخبارية يف القناة الثانية هم مواد من اجلهات، التوجه 

املكتب جهوي قريبا  44اآلن هو تقوية املكاتب اجلهوية عندنا 
يف الداخلة وواحد يف بين مالل،  غادي يمافوا جوج، واحد

الداخلة كون ميكونش عندنا مكتب جهوي راه مشكل ولعلنك 
إذن . العتبارات ترتبط بالقمية الوطنية والسيادة اإلعالمية للبلد

زائد جملة إخبارية جهوية غادي تبدى أسبوعية بدءا من +4
، هذا مكيعنيش متدارتش شي حاجة 4144الفصل الثاين من 

سنوات تقريبا تماعف اجملهود  4اللي تدارت هذه  كانت أعنال
 . اجلهوي

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، يف بم  ثواين تفملوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سعيد ضور
بعجالة السيد الوزير بغيت غري نقول بأن هنا مفارقة، 

، ...أنه اآلن إذا ذكرت أكادير ألنه يعد قطب جهوي متنيز 
حيث أنه هناك مقر لإلذاعة، مقر للتلفزة، تلفزتني، مقر هناك 
على املستوى األكادميي إجازة للتحرير الصحايف، أول ماسرت يف 

 . املغرب، إذن هدا واحد الرصيد خصنا نستغلوه، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب حملرتم، ويف ما يلي سؤالني اهنا 
ق األمر بتجنيد اإلنتاج التلفزيوين واإلذاعي، وحدة املوضوع ويتعل

لذا أقرتح على السيدات والسادة النواب احملرتمني طرحهنا دفعة 
 . واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير

األول منهنا آين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 االشرتاكي، 

 .تفملوا السيد النائب احملرتم
 :السيد حسن طارق النائب

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

هذا السؤال يرتبط بتداعيات ملف دفاتر التحنالت، 
وكنا يف الفريق االشرتاكي قد نبهنا إىل أن سوء التقدير قد جيعل 
من فشل هذه الدفاتر مرتبط بإشكالية التنزيل وبإشكالية املالءمة 

البياض الذي يعيشه القطاع من ناحية املالية والبشرية، اليوم حالة 
اإلنتاج رمبا تكون مؤشر، حنا كنعتاقدو يف الفريق بأنه هاد 

 :ديال األبعاد أساسية  2اإلشكالية فيها واحد 
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كاين بعد قانوين، املقتمى الذي أقحم يف دفاتر 
التحنالت املتعلق بلجنة انتقاء اللرامج ما كان له أن يكون 

شركة، األمر يتعلق بسلطة هناك، ألن األمر يتعلق بقانون لل
وسيادة اجمللس اإلداري اهذه الشركة، وهناك إشكالية تدبريية، 
اليوم، حلد اليوم تأجل اجمللس اإلداري اللي بسببه تأخر هاد 

، معناه 44السؤال، وبسبب هاد السؤال تقدم اجمللس اإلداري ل 
أنه ما زال كاين مشكل دفاتر التحنالت، ما زال مكاينش نظام 

ي اهاد اللجنة مل تنصب بعد هذه اللجنة، معناه أن احلكومة داخل
مل تتحنل املسؤولية يف تدبري رؤية توقعية للنرحلة االنتقائية ، 

احلكومة كتهدد اليوم قطاع  اقتصادي، اليوم كذلك كاين مشكل
اقتصادي واعد ومنبثق باإلفالس، هذا قطاع اللي كتاكل منه 

اع اللي يؤدي إىل خزينة ألف عائلة وهذا قط 41اخلبز واحد 
قطاع مهم  هذا l'IS مليون الدرهم ديال 41الدولة أكثر من 

هو البعد املتعلق  الراب  ومهيكل، اليوم كاين إشكالية والبعد
يف املائة  21السيد الوزير باخلدمة العنومية، ملي كنتحدثوا على 

يف  61ل ألنه من اإلنتاج اخلارجي معناه كنتحدثوا الرقم ممل
يف املائة هي  21املائة اللي بقات فيها الرياضة و فيها األخبار، 

جوهر اخلدمة العنومية اللي اليوم كنحكنوا على املغاربة أهنا 
متكونش و أننا ندخلوا يف اإلعادات، أشنوا التصور ديال 

 احلكومة اهاد احلل ديال هاد اإلشكالية السيد الوزير؟ 
 : السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين يف نفس املوضوع وهو آين للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجن  الوطين لألحرار، تفملوا السيدة 

 . النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة جليلة مرسلي

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير لقد اضطرت قنوات اإلذاعة والتلفزة التابعة 

عة والتلفزة إىل التوقف بداية شهر يناير من للشركة الوطنية لإلذا

هاد السنة بعد تعذر التوصل إىل تنزيل دفاتر التحنالت، 
خصوصا فينا يتعلق بتوفري البيئة القانونية واملالية واللوجستيكية 

 .املصاحبة اها
وبالنظر للتداعيات املنتظرة اهذا الوض ، حيث ستلجأ  

كت خالل السنوات املاضية، الشركة إىل إعادة براجمها اليت استهل
نسائلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة من طرف وزارتكم 

 .لتجنب السقوط يف هذا السيناريو، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلنة لكم السيد الوزير للجواب عن السؤالني معا
 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال

ماذا يقول؟  طيب، حقيقة أنا أفاجأ الدستور املغريب
، السلطة مسؤولة على الوقاية من كل أشكال 46الفصل 

االحنراف املرتبطة بنشاط اإلدارات وااهيئات العنومية وباستعنال 
األموال املوجودة حتت تصرفها وبإبرام الصفقات والزجر عن هذه 
االحنرافات، يعاقب القانون عن املنارسات املخالفة ملبادئ 

عة يف العالقات االقتصادية، املؤسسات املنافسة احلرة واملشرو 
، تنزيل الدستور ماذا يقول؟ أن عندنا اآلن 46العنومية الفصل 
برنامج ال يعاد ينتج مستنر وجلأنا لألمانة  441برامج، عندنا 

العامة احلكومة قالت لينا إىل غاية يدخل دفاتر التحنالت حليز 
للجنة دوزا يالتنفيذ كينكن التنديد ولكن هاد أصحاهبا خصهم 

الصفقات ديال انتقاء اللرامج عالش؟ ألن الدراسة اللي درناها 
شركة  71اهاد الشركات آشنو لقات؟ عندنا لغة األرقام، عندنا 

شركة اللي مسجلة يف املركز السيننائي املغريب،   444من أصل 
شركة يف املركز السيننائي املغريب شحال منها اللي  444كاينة 

 47كيشتاغلوا م  الشركات الوطنية فقط   يف وضعية قانونية
ما مسجلينش حىت عند املركز السيننائي املغريب، وشحال  64و

آالف، هاد 1آالف،  41الرقم ماشي  411عندنا يف العنوم؟ 
عامل، شنو كيعين هاد الواق ، أن  1111شركة كتشغل  411
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شركة تقاتالت واحتارمت الشروط ديال قانون  41عندنا 
نناتوغرافية اللي تدارت يف عهد حكومة عبد الصناعة السي

الرمحان اليوسفي وجابيه اهنا، وعندنا واحد القطاع واس  اللي مها 
ما عندمهش فرصة باش يدخلوا  411أكثر من الثلثني ألن 

للسوق، ما عندمهش احلق يف تكافؤ الفرص، ولألسف نرف  
 شعار احلكامة اجليدة وتنزيل الدستور وجنيو هنا نداف  على

 .اخرتاق هاد املبادئ 
كنتنىن أن اللرملان يقف إىل جانيب، أنا كنفكر اهاد 
الشركات تستنر نعم، وجلأت لألمانة العامة للحكومة واعطات 
قالت اهم يستنروا، ولكن من بعد يدخلوا حبااهم حبال خوهتم 
للشركات، مرسوم الصفقات العنومية اللي صادقت عليه 

السنعية كان عند الشركات الوطنية   احلكومة ألغى االستثناء اللي
ما عندها حىت   gré à gré هاد الصفقاتتتدير البصرية باش 

شي منطق أن شركة واش عرفتو شحال القينة املالية، عندنا اآلن 
مليار ديال السنتيم  21مليون ديال الدرهم مبعىن حوايل 416

األقل متدد اللي أنا اآلن جلأت لألمانة العامة للحكومة باش على 
 .بينا تدوز الصفقات العنومية

املرسوم اجلديد اللي صادقت عليه احلكومة ألغى  
االتفاق املباشر، هاد املرسوم وقتهاش جا هاد االستثناء يف سنة 

،حنا ما مستاعدينش نداف  على هاد االستثناءات ألهنا  4111
أن املرافق العنومية : اللي كيقول 421ضد الدستور ضد الفصل 

تنظم على قواعد الشفافية وعلى قواعد القيم الدميقراطية اللي ك
ديال الفئات، كنفكروا  4أقرها الدستور، واهذا حنا كنفكروا ل 

 111عامل يف الشركة الوطنية، الدولة كتعطيوهم  4411ل 
مليون درهم كنوفروها  711مليون درهم وزيادة، كنفكروا ل 

مجعت تيقولو أ وزير لإلنتاج، هاد الناس النقابات ديااهم أ
االتصال حتنل مسؤوليتك، نريد حقنا نريد أن نبدع، واش 
ابغيتونا نقدموا املغادرة الطوعية ومنشيوا للشركة اإلنتاج عاد جتي 

شركة  411باإلبداع ديالنا، كنفكروا أيما أزيد من تعتارف 
إنتاج كتقولك واش احنا معرتف بنا يف املهرجانات الدولية، يف 

فمائية وما يتعتارفش بنا يف اإلعالم الوطين، فينا هي القنوات ال
شركة اللي خصنا نواكبها  71األفملية الوطنية، كنفكروا اهاد 

منها حمرتمتش شروط املركز السيننائي  64ألن إذا كانت عندنا 
 141، 4144املغريب، احلكومة قررت يف القانون املالية ل سنة 

املقاوالت ألن كنفكروا يف مليون ديال الدرهم باش نواكبوا هاد 
عندنا الناس للوزارة كيقولك العقود مكيناش األسر ديااهم، وجاوا 

ا عندنا هادوا ثالثة الفئات قلنيدال احرتام الشغل، فناذا فعلنا؟ 
ونؤهلهم ألن  خصنا نفكروا فيهم، اللي خدامني خصنا نواكبهم

ؤ هادا طرف اخلبز ديال أسر، اللي خمدمينش نمننوا اهم تكاف
الفرص، وضاعفنا اإلنتاج ألن يف الدفاتر التحنالت السابقة  
كانت النسبة من امليزانية هاد الدفاتر التحنالت اجلديدة والت 
النسبة من املدة الزمنية، مبعىن إذا كانت النسبة املخصصة لإلنتاج 

السواي   4اخلارجي الوطين حبسب دفرت التحنالت اجلديد هي 
 .غادي تويل أرب  ساعات

ضاعفنا  4144واهاد السبب يف هاد امليزانية ديال  
املنتوج، طيب شحال د الوقت عندنا ؟ دفاتر التحنالت نصت 

يناير من بعد املصادقة على دفاتر التحنالت يف  44حىت 
يف اجلريدة الرمسية، اليوم املوايل اجتنعت م  املسؤولني / 44/41

حتت  ، كيقولك املؤسسات واملقاوالت العنومية21الفصل 
إشراف السلطة، قلت أنا مغاديش ندخل فيكم استقاللية 
اإلعالم، اللرملان هو اللي كيشرع يف الوسائط السنعية، ولكن 
هاد اإلشراف كيفرض علي أنكم تنطلقوا يف إعداد عقد اللرنامج 
علر أي آلية علر اجمللس اإلداري باش كنحافظوا على استقاللية 

علر مؤسسات اجمللس اإلداري،  اإلعالم العنومي، كنشتغلوا احنا
واحدة كرتأسها وزارة املالية اللي هي جلنة عقد اللرنامج،   4

طلبت من وزارة املالية تبدا تشتغل، وواحدة جلنة االسرتاتيجية 
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 ، وثيقة إطار ديالطلبتها تشتغل، وأعطت نتيجة يف وقت قياسي
تحنالت، عقد اللرنامج باش نوفروا املوارد املالية لتطبيق دفاتر ال

وجلنة احلكامة ديال املالية وزارة املالية اشتغلت ووجدات برنامج 
 .انتقاء اللرامج
اليوم اجمللس اإلداري كان جمتن  اليوم وتأجل إىل اليوم  

اخلنيس عالش؟ باش نسنعوا املالحظات ديال املأجورين 
والعاملني على دفرت التحنالت انتقاء اللرامج، هادا إصالح 

يه املغرب وسنستنر فيه ومن  يروج للسنة البيماء عنيق اخنرط ف
أو يروج للفشل عليه أن حيذر من السقوط يف أن يكون عرابا 
لدعاة انقالب على تنزيل أحكام الدستور أن يتعلق بالشفافية و 

 . تكافؤ الفرص
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السادة النواب من 
 .تفملوافريق االشرتاكي، 

 :النائب السيد حسن طارق
ولكن البد باش نوضحوا، طبعا احنا م  حماربة الفساد 

 ،نت كتعرف بأن التلفزيونات الكلرىهاد اللجنة السيد الوزير أ
اللرامج الكلرى اللي كنعرفوا يف تلفزيونات العامل مكدوش يف هاد 

ها املناقصة، كتعرف بأنه التلفازات كتختار اللرامج بناء على خط
التحريري ماشي بناء على املعايري املادية ديال املناقصات، 
معندناش مشكل، احنا كنقولوا بأنه اليوم سوء التدبري ديال هاد 
القطاع هو اللي أدى هبذه األزمة، الشركات اللي كتحدث عليها 
اليوم بدات التسريح ديال العنال، أنا نبغي نقول بأنه إيال كان 

و، نبغي نقول واش كاين اإلصالح يف اإلصالح غادي نصفقوا ل
التلفزيون؟ هل مت تغيري املسؤولني على التلفزيون؟ الوزراء يأتون 
ويذهبون ويبقى نفس املسؤولني يف التلفزيونات، واش عندنا 
تلفزيون لألخبار فيه كتبدى ومكنعرفوهاش فوقاش كتسايل وتقول 

اعطاه يل اإلصالح، واش عندنا تلفزيون مات عبدالسالم ياسني 

41 seconde   واش كاين شي إصالح يف التلفزيون؟ واش
كاين شي تلفزيون عنومي يقدم خدمة عنومية، فني هو هاد 
اإلصالح ديال التلفزة خارج هاد احلكاية ديال دفاتر التحنالت 
اللي نبغيوا نعرفوا ونبغيوا نقدروا ونبغيوا نثيقوا مبا فيه إشكالية 

كاين أشياء كذلك أخرى خارج ديال احلكامة، ولكن كنعتاقدوا  
هاد التلويح مبعركة احلكامة ألنه النقاش حول التلفزيون ماشي هو 
نقاش ما بني املصلحني وما بني املقاومني ما بني املالئكة وما بني 

 . الشياطني كاينة تفاصيل
 : السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد النائب احملرتم، قسننا الوقت، شكرا
م بني املتدخلني، الكلنة لفريق التجن  الوقت اإلضايف قس

 . الوطين لألحرار، تفملوا السيدة النائبة احملرتمة
 : النائبة السيدة جليلة مرسلي

شكرا وكنشكر السيد الوزير على اجلواب ديالو وخا فيه 
واحد ااهجوم على الناس اللي دائنا كيعارضو ألن هذه احلكومة 

د، ولكن احنا اليوم من دائنا أي معارض فهو مداف  على الفسا
موقعنا كنعارضة ومعارضة بناءة ومعارضة اللي كتقتارح احللول، 
فاحنا م  التنزيل السليم للدستور وم  دفاتر التحنالت اللي 
جبتيها يف الصيغة األوىل ديااها وكانت مقاربة أخرى من أجل 
تنزيلها يف الصيغة الثانية، وكان أيما أهنا متت املصادقة عليها من 
طرف ااهاكا ولكن لقينا نفسنا أمام واحد المجة إعالمية كبرية 

 .وأمام واحد العاصفة يف فنجان
فاليوم السيد الوزير، املواطن اللي كيخلص التلفزة من 
المريبة ومن الفاتورة ديال الكهرباء واش كيستحق أنه يبقى  
كيتفرج يف برامج اللي جابدينها من 

CONGELATEUR 2008-2009 فزة شعل التل
املغربية مثال وشوف اللرامج، احنا اليوم كنا قليت السيد الوزير 
أمام تنزيل الدستور، فدفاتر التحنالت قبل ما تطرحوها وتفكروا 
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يف العقدة اللرنامج م  الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة كان 
ضروري هتيئ البيئة لتنزيلها، فاإلمكانات البشرية احنا كفريق من 

م  املهنيني ديال امليدان نعلم أن هناك خصاص خالل االتصال 
مستخدم ،بالنسبة لإلمكانات املادية كنا سبق  612ديال 

مليار ديال السنتيم ، أشرت  21وأشرت له فخاص اآلن حاليا 
نتنناو أنه يتم أنك تدخليت م  األمانة العامة للحكومة ولكن ك

 ىليزانية أو هاد امل ديبلوكا ديال أنرية تالتسري  ديال الو 
اإلمكانيات املادية اللي خصها، بالنسبة لإلمكانيات القانونية 

ما بني الفصول ديال  تناقض وخلطفالزميل ديايل شار ليها هناك 
القانون املنظم للسنعي البصري وبعض الفصول اللي كاينة يف 
دفرت التحنالت، وأيما التدبري الزمين فاحنا أيما م  القط   م  

عة د املنارسات، ولكن خصنا دائنا تكون واحد واحد اجملنو 
املرحلة انتقالية، ما ميكنش كل مكان هو خايب وكل ما جابتو 
حكومة السي بن كريان هو مزيان والقط  م  املنارسات 

 .والقطيعة غري هكذاك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فاليوم املشكل غري باش يفهنوه املغاربة وغادي تزيدين  
عطيتيها للسيد الوزير، فاليوم املشكل حىت أنا نصف دقيقة كنا 

هو أن قال الشركات ديال اإلنتاج ما كتخلصش، احنا بغينا اليوم 
السيد الوزير تعطينا فني كاين املشكل واش يف شركات اإلنتاج، 
واش يف احلكومة، واش يف اإلدارة يف الشركة أو يف املواطن اللي 

 . درويش واللي ما كيطالبش باحلقوق ديالو؟ وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، نكون هكذا استوفينا 
األسئلة املدرجة جبدول أعنالنا، شكرا السادة الوزراء، السيدات 

 .  رفعت الجلسة .والسادة النواب احملرتمني على حسن تعاونكم
 
 
 
 
 
 

 


