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 السابعة والسبعين محضر الجلسة
 

 . (0244يناير  41) 4141ربيع األول  20االثنني :  التاريخ
السيدة خدجية الرويسي النائبة الرابعة لرئيس جملس  :الرئاسة
 .النواب

أربع ساعات وأربع دقائق ابتداء من الساعة الثانية زواال : التوقيت
 .والدقيقة الثانية والثالثون

علقة بالقطاعات مناقشة األسئلة الشفهية املت : جدول األعمال
 (.آنية8)  42: احلكومية التالية

 والنقل؛ التجهيز 
 اغاربة املقييني بااخار؛؛امل 
 ؛الرتبية الوطنية 
 ؛الشباب والرياضة 
 ؛التشاغيل 
 ؛الصحة 
 ؛االتصال 
 ؛الصناعة التقليدية 
 ؛االقتصاد واملالية 
 والشؤون اإلسالمية؛ األوقاف 
 ؛العدل واحلريات 
 ؛الثقافة 
 ؛التعليم العايل 
 .التضامن واملرأة 

 
 : رئيسة الجلسةخديجة الرويسي السيدة 

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 افتتحت الجلسة، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
  السيدات والسادة النواب المحترمون،

خنصص هذه اجللسة حلصة األسئلة الشفهية ملراقبة العيل 
واليت يتضين جدول أعياهلا ثالثون سؤاال شفهيا  ،احلكومي

من  422موزعة على قطاعات خمتلفة وذلك طبقا للفصل 
كذلك   .الدستور وعيال مبقتضيات النظام الداخلي جمللسنا املوقر

 ،0694لفرصة لنهنئكم حبلول السنة األمازياغية ناغتنم هذه ا
وكذلك سنتلو الفاحتة على روح األم ديال نائب الرئيس السيد 
حميد جودار والدكتورة مازي اللي وافتهم املنية البارحة، قراءة 

* اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعالَِميَن  * ﴿ بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  : الفاحتة
* إِي َّاَك َنْعُبُد وَإِي َّاَك َنْسَتِعيُن  * َماِلِك َيْوِم الدِّيِن  * َمِن الرَِّحيِم  الرَّحْ 

ِصرَاَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيرِ  * اْهِدنَ ا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم  
سبحان ربك رب العزة عيا  ،آمني اْلَمْغُضوِب عَلَْيِهْم َوَل الضَّالِّيَن﴾

 .على املرسلني واحليد هلل رب العاملني يصفون وسالم
يف البداية نستيع إىل املراسالت اليت توصلت هبا الرئاسة 

 .فليتفضل السيد أمني اجللسة بعرضها عليكم مشكورا
 : النائب السيد عبد الصمد حيكر أمين الجلسة

 شكرا السيدة الرئيسة، 
توصلت رئاسة جملس النواب بالنصوص التشريعية التالية 

 : علق األمرويت
  بتتييم القانون رقم  91.40 رقم مبشروع قانون

املتعلق مبزاولة مهنة اهلندسة املعيارية وإحداث هيئة  49.86
  ؛املهندسني املعياريني الوطنية

  يتعلق بتنظيم العالقات  91.40مشروع قانون رقم
      التعاقدية بني املكري واملكرتي لليحالت املعدة للسكىن 

  ؛ل املهينأو لالستعيا
  يتعلق باملدرسة الوطنية  86.40مشروع قانون رقم

  ؛العليا لليعادن بالرباط
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  يتعلق بتصفية ميزانية السنة  446.40مشروع قانون
  ؛0242املالية 
  مقرتح قانون يقضي بتحديد طريقة تسيري اللجن النيابية

وانو وجميوعة و لتقصي احلقائق تقدم به السيد النائب عبد اهلل ب
 ؛النواب والنائبات عن فريق العدالة والتنييةمن 
  مقرتح قانون يتعلق بإحداث صندوق التضامن واحلياية

 :لفائدة الصحفيني املهنيني تقدم به السيدات والسادة النواب
أمحد مفدي، عبد القادر الكيحل، كنزة الاغايل،  ،عبد اهلل البقايل

اليل نعيية رباع، وعبد السالم السوسي من الفريق االستق
  ؛للوحدة والتعادلية

  من  10و 94مقرتح قانون يرمي إىل تاغيري املادتني
املتعلق بالتجزئات العقارية واجمليوعات  01.62القانون 

 السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
، تقدم به السادة 4140ذي احلجة  41بتاريخ  4.60.1

بوشىت اجلامعي، عير عير حجرية، سعيد ضور،  :النواب
السنتيسي، حميد مستاوي، سيدي أمحد الشيكر، نور الدين 
رفيق، احلسني بوحسيين وحميد كرمي من الفريق االستقاليل 

 ؛للوحدة والتعادلية
   مقرتح قانون يرمي إىل تشديد العقوبات على مرتكيب

جرائم االعتداء اجلنسي على األطفال تقدم به السيدات والسادة 
عبد اهلل حنيت، احلسني القامسي، كرمي الزيادي، حميد  :النواب

جطيو، عبد اهلل البوزيدي اإلدريسي، فؤاد االعريب احنني، الاغازي 
حجري، عبد احلق الناجي، عبد اهلل بن ربيعة، املصطفى الاغزوي، 
عير الزعيم، رشيدة الطاهري، بوعزة الركيب، إدريس بوطاهر،  

الدكايل، شرفات أفيالل  يب، نزهة الصقلي، أنسمنت اكجيولة 
 ؛ورشيد ركبان من فريق التقدم الدميقراطي

  مقرتح قانون يتعلق مبحاربة الرشوة وختليق احلياة العامة
عبد اهلل حنيت، احلسني  :تقدم به السيدات والسادة النواب

جطيو، عبد االقامسي، كرمي الزيادي، حميد العريب احنني، الاغازي 
اد حجري، عبد احلق الناجي، عبد اهلل البوزيدي اإلدريسي، فؤ 

بن ربيعة، املصطفى الاغزوي، عير الزعيم، رشيدة  العايل
يب، منت االطاهري، بوعزة الركيب، إدريس بوطاهر، كجيولة 

نزهة الصقلي، أنس الدكايل، شرفات أفيالل ورشيد ركبان من 
 ؛فريق التقدم الدميقراطي

  ن الظهري م 1مقرتح قانون يرمي إىل تاغيري وتتييم املادة
من ذي احلجة  01الصادر يف 4.44.418الشريف رقم 

املتعلق مبدونة احلقوق  46.28بتنفيذ القانون رقم  4140
عبد اهلل حنيت،  :العينية تقدم به السيدات والسادة النواب

احلسني القامسي، كرمي الزيادي، حميد العريب احنني، الاغازي 
حجري، عبد احلق جطيو، عبد اهلل البوزيدي اإلدريسي، فؤاد ا

بن ربيعة، املصطفى الاغزوي، عير الزعيم،  العايلالناجي، عبد 
منت رشيدة الطاهري، بوعزة الركيب، إدريس بوطاهر، كجيولة 

، نزهة الصقلي، أنس الدكايل، شرفات أفيالل ورشيد ركبان ايب
 .من فريق التقدم الدميقراطي

  الرمسي مقرتح قانون تنظييي متعلق مبراحل تفعيل الطابع
للاغة األمازياغية وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ويف جماالت 

صالح الدين  :احلياة العامة ذات األولوية تقدم به النواب السادة
شفيق رشادي، حميد عبو، رشيد الطاليب العليي، حميد ، مزوار

بوهدود بودالل، أنيس بريو، املصطفى املنصوري، وديع بنعبد 
رق، نعيية فرح، عبد احلييد العكرود، حميد اهلل، نور الدين األز 

ت باها، امبارك بوعيدة، عبد اهلل يحدادي، حميد جين، محاد آ
البوكيلي، سعيدة شاكر املطالسي، سعيد بليلي، حميد التوميي 
بنجلون، حسن بن عير، حسن الفياليل، سيدي حميد 
اجلياين، صابر الكياف، عبد اهلل بيالت، جواد غريب، أمحد 

موالي مصطفى العيري، السعيد زعزاع، حميد حنني، فضلي، 
مانت، و عير الكردودي، عبد الصيد أكداش، مصطفى تض
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الواحد الشاط، خمتار  ميد البهجة، عبدا، حىعبد اهلل أوبرك
بوبكر، أمحد العجيلي، عبد القادر قنديل، عبد  حميد، بلفادية

ة اهلل أبرين، فاطية شاهو، مينة بوهدود، رمحة طريطح، مسري 
قامسي، حنان أبو الفتح، جليلة مرسلي، رشيدة اإلمساعيلي، 

كريان، املهدي  بناحميد سالسي، حسن بوهريز، حميد زكريا 
 جناح عن فريق ينعباد، عبد اهلل وكاك، عير خفيف وعبد الاغا

 .التجيع الوطين لألحرار
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .السيدات والسادة النواب بعض اهلدوء عفاكم
 : السيد عبد الصمد حيكر أمين الجلسة النائب

كيا توصل مكتب اجمللس من اجمللس الدستوري 
 : بالقرارات التالية

  قرار اجمللس الدستوري يف شأن عدم قبول اإلحالة الرامية
إىل التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون املالية للسنة 

الوطين للدستور، واليت تقدم هبا فريق التجيع  0244املالية 
لألحرار وفريق األصالة واملعاصرة والفريق االشرتاكي والفريق 

 ؛الدستوري
  الذي صرح اجمللس مبوجبه بكون حالة  644قرار رقم

التنايف بني عضوية السادة سعيد شباعتو ورشيد الطاليب العليي 
وحميد بودرا مبجلس النواب وبني ممارستهم ملهام رئاسة جمالس 

 .يااجلهات غري قائية حال
 441سؤاال شفويا و 19كيا توصلت الرئاسة أيضا ب

سؤاال شفويا وشكرا السيدة  49كيا مت سحب   ،سؤاال كتابيا
 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة الجلسة
 شكرا السيد األمين،

وزير املكلف التوصلت الرئاسة برسالة من السيد 
طلب السيد وزير العدل  ،بالعالقات مع الربملان واجملتيع املدين

واحلريات بإدرا؛ السؤال الشفهي الوحيد املوجه إليه مباشرة بعد 
قطاع الشباب ولكن اآلن أتوصل بطلب لتقدمي السيد وزير العدل 
وطلب السيد وزير الشباب والرياضة بتقدمي األسئلة الشفهية 

كذلك يف بداية اجللسة وطلب السيد وزير التشاغيل   مإليه ةاملوجه
ير التجهيز والنقل بتأخري إدرا؛ األسئلة والتكوين املهين والسيد وز 

الشفهية املوجهة إليهيا يف آخر اجللسة وذلك نظرا اللتزامات 
 .السيدة تفضلي حكومية، إذن سنبتدئ بقطاع العدل

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

الفريق االشرتاكي أن تتم تالوة القرار ديال  كنا ننتظر يف
كيا مت ذلك يف الاغرفة الثانية نتساءل   644اجمللس الدستوري رقم 

ملاذا مل يقرأ هاذ القرار؟ متت اإلشارة إليه فقط، حنا يف الفريق 
االشرتاكي كنأكدو بأن املطلب ديالنا كان أثناء مناقشة القانون 

على رئاسة اجلياعات احمللية التنظييي أن تنسحب حالة التنايف 
هاذ النقاش رغم القرار  ااآلن اللي ثارو . واجلهة ومرورا بالاغرف

االستحقاقات  كنتوجهو هلم وكنقولو هلم بأهنم يف   841األول 
املقبلة أن تطرح هاذ املسألة ديال التنايف ويكون فيها واحد القرار 

شرعني أننا نا أو بالنسبة لينا كيامتش التجاوب مع جريء ألنه ما
ملي نبقاو نديرو شي نص قانوين أننا نبقاو نكتبو االستثناء اللي 

هذا استثناء ولكن احنا تفاديا . ماشي قاعدة ليس بأثر رجعي
 .طيين أننا ميكنا نعكسو القاعدة، وشكرانللنقاش كل نقاش بز 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيدة النائبة، دائيا السيد الرئيس تفضل

 (:نقطة نظام)انو و السيد عبد اهلل بو  النائب
خذوها يف التسيري اخذو نقطة نظام تناطبعا منني تن

السيدة  ،وأرجوا أنه اللي تيخذوها كاملني خيذوها يف إطار التسيري
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اجمللس الدستوري قراه السيد النائب األمني ديال  الرئيسة القرار د
قراه تيتقرا الرقم ولكن مكتقراش املضامني واليوم امسعنا  ،اجمللس

مضيون حنا تنقولو صحيح أن قرار اجمللس الدستوري غري 
خاضع للطعن ولكن لنا وجهة نظر وحني تقدمنا يف هاد اجمللس 

واضحة، كنا نتيىن   48وعن طريق مكتب جملس النواب املادة 
حالة التنايف أن كيا مت مع السيد الرئيس لزرق التعامل معه يف 

يتم التعامل مع الناس اللي عندهم نفس احلالة ولكن لألسف 
وكنتيىن أننا نرجعو لو  ،الشديد هذا جملس دستوري فوقنا مجيعا

 .باغينا نرجعو نرجعو لو يف مقرتحات قوانني شكرا يالإ
 :السيدة رئيسة الجلسة

سننتقل اآلن لبسط األسئلة  ،شكرا السيد النائب
جة جبدول أعيالنا وسنبتدئ بالعدل واحلريات الشفهية املدر 

والسؤال عن ضعف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد 
اإلدارات العيومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنيية تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة رقية الرميد
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يسة، شكرا السيدة الرئ
 السيد الوزير المحترم،

كشفتم خالل مناقشة امليزانية الفرعية لوزارتكم برسم 
أن تنفيذ األحكام القضائية  0244مشروع قانون املالية لسنة 

لذا  ،% 19الصادرة ضد اإلدارات العيومية مل يتعدى نسبة 
 ...نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات

 :السيدة رئيسة الجلسة
عفاك السيدة النائبة الوقت عفاكم اإلخوان يف وبعض 
اهلدوء السيدات والسادة النواب عفاكم باش نسيعو لبعضياتنا 

 .تفضلي السيدة النائبة
 

 :النائبة السيدة رقية الرميد
كشفتم خالل مناقشة امليزانية   ،نعم السيد الوزير احملرتم

أن  0244الفرعية لوزارتكم برسم مشروع قانون املالية لسنة 
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارات العيومية مل 

لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن . % 19يتعدى نسبة 
اإلجراءات اليت تنوون اختاذها للرفع من وترية تنفيذ اإلدارات 

 .العيومية لألحكام الصادرة ضدها؟ وشكرا
 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات

السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنيية يروم شكرا، 
معرفة اإلجراءات اليت ستقوم هبا احلكومة لتحسني تنفيذ اإلدارات 
العيومية لألحكام الصادرة ضدها، لكن وحيث إنه موجه إىل 
وزير العدل واحلريات، وحىت ال يعتقد البعض بأن وزارة العدل 

فيذ األحكام القضائية ضد واحلريات هلا سلطة ما يف موضوع تن
اإلدارات العيومية، وجب التنبيه إىل أن وزارة العدل واحلريات 
ليست هلا أي سلطة على باقي القطاعات احلكومية، ميكنها من 

ولكن مع ذلك يف إطار  .خالهلا أن جتربها على تنفيذ األحكام
إىل أنه هناك متت اجتياعات  ،تنسيق العيل احلكومي، أشري أوال

بني القطاعات احلكومية املتعددة مبقر وزارة العدل  تعقد
واحلريات، وذلك من أجل رفع مستوى التنسيق بني هذه 
القطاعات احلكومية يف جمال تنفيذ األحكام ضد اإلدارات 

  ؛العيومية
حينيا نتوصل بأي ملتيس أو أي سؤال يف هذا  ،ثانيا

 الاغالب املوضوع فإننا نراسل القطاعات احلكومية املعنية، ويف
التزاماهتا  فذتستجيب القطاعات احلكومية لتلكم املراسالت، وتن
مع ذلك  .إال إذا كان هناك عائق كبري حيول بينها وبني التنفيذ

أؤكد بأن هذا املوضوع حيظى باهتيام احلكومة وال سبيل إىل حله 
ولذلك أشري إىل أن  ،حال جذريا إال عرب اإلجراءات التشريعية
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زال مشروعا أسس إللزام اإلدارات  املدنية الذي ما قانون املسطرة
  :بتنفيذ األحكام القضائية عرب جميوعة من اآلليات

      نعت إدارة تمااحلكم بالاغرامة التهديدية مىت : أولها
 ؛ذ حكم حائز لقوة الشيء املقضي بهما عن تنفي

ختويل طالب التنفيذ إمكانية احلجز التنفيذي عن : ثانيا
الت والعقارات ااخاصة ألشخاص القانون يف نقو ملاألموال وا

 ؛احلدود اليت ال ينتج عنها عرقلة السري العادي لليرفق العيومي
إقرار املسؤولية الشخصية لليوظف العيومي عند : ثالثا

  ؛االمتناع عن التنفيذ
اعتبار سند تنفيذي مبثابة أمر حبوالة تصرف : رابعا

العيومي املختص مبجرد الطلب لليحكوم له من طرف احملاسب 
هذه املقتضيات ستعرض عليكم أيها  .عند االمتناع عن التنفيذ

السادة النواب، السيدات النائبات، وستقولون كليتكم فيها 
وذلك من أجل الرفع من مستوى التنفيذ ضد اإلدارات العيومية 

 . وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .النائب احملرتم شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد
 :النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 شكرا السيد الوزير، 
بداية ال يسعين وحنن بصدد التعقيب على جوابكم السيد 
الوزير، إال أن نسجل بارتياح ونثين اإلرادة والبعد العيلي، 

اعتبارا لكون تنفيذ  ،ف املهمالذي حتاولون به تدبري هذا املل
األحكام يف مواجهة الدولة ومؤسساهتا ويف مواجهة اجلياعات 
احمللية هو مدخل أساسي لدولة احلق والقانون، ونسجل أيضا 
بارتياح التنصيص يف الربنامج احلكومي على تفعيل هذا 

  .اجلانب، مبا حيقق إنصاف املتقاضني يف مواجهة الدولة

الوزير، وحنن يف فريق العدالة والتنيية غري أننا السيد 
اهي يف ما أتيتم ياهى معكم متام التينطرح هذا السؤال، فإننا نت

به من مقرتحات ستعرض علينا يف إطار مشاريع قوانني، ألجل 
تنزيلها اعتبارا لكون هذا املوضوع حيظى بأمهية قصوى وهو 

ركة قاطرة تنفيذ باقي األحكام القضائية سواء يف مواجهة ش
 . التأمني أو يف مواجهة ااخواص

السيد الوزير، نتيىن أن يتم التسريع هبذا األمر اعتبارا 
لكون ذمة الدولة يتم إثقاهلا مببالغ مهية تصدرها احملاكم اإلدارية 
يف أحكامها ويف قراراهتا وهي متأتية أساسا من عنصرين 

ات وهو عدم رصد ااخروق :أساسيان نود توجيه االنتباه إليهيا
اليت تقوم هبا اإلدارات واملؤسسات العيومية واجلياعات احمللية، 
هذا الرصد سيتأتى من خالله أساسا معرفة أسباب إخضاع 
الدولة ألحكام تكلفها مبالغ كبرية وهذا الرصد نعتربه أساسيا، 
ويف هذا السياق السيد الوزير، تكييال ملا جاء يف جوابكم نقرتح 

الة القضائية بامليلكة ومتكينها من عليكم مراعاة وضعية الوك
الوسائل القانونية واملادية من أجل مواكبة هذا الورش الذي 

 . نعتربه ورشا أساسيا
كيا أننا السيد الوزير، وبصدد جوابكم على هذا 
السؤال، نود أن يقع حتديد املخاطبني بتنفيذ األحكام القضائية 

ث أن اآلمرين وإن كان القانون حاسم على هذا املستوى من حي
، إال أن أعوان املسؤولني عن تنفيذ هذه األحكام بالصرف هم

التنفيذ حينيا يلجون اإلدارات واملؤسسات العيومية واجلياعات 
احمللية، فإهنم ال جيدون خماطبا واضحا، ويظل هؤالء األعوان 
يدورون يف حلقة مفرغة ما بني املكاتب وما بني األقسام شكرا 

 . السيد الوزير
 : لسيدة رئيسة الجلسةا

شكرا السيد الوزير على السيد النائب انتهى الوقت، 
تقلو لقطاع الشباب نوكن. حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة
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الوطنية للشباب للسيدات  اإلسرتاتيجيةوالرياضة والسؤال عن 
تفضل  ،والسادة النواب احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي

 .السيد النائب احملرتم
 : نائب السيد أناس الدكاليال

 شكرا السيدة الرئيسة، 
حنن اليوم بصدد مرحلة انتقالية جديدة يف  السيد الوزير،
بالدنا، ساهم فيها بقوة الشباب املاغريب لاملسلسل الدميقراطي 

حبكم تواجدهم يف مقدمة احلراك، معربين عن مطالبهم من أجل 
وتكافؤ الفرص واحرتام حقوق اإلنسان وتوسيع  ةالكرامة واملساوا

البحث  .اجملاالت احلريات ويف سياسات عيومية بديلة ومدجمة
رقام األاللي قامت به مؤخرا املندوبية السامية للتخطيط، كشف ب

واقعا خميفا لشبابنا، من حيث ارتفاع نسبة البطالة خاصة يف 
الدراسي اجملال احلضري  وكذلك نسبة الشباب بدون مستوى 

اللي كتقرب الثلث، ونسبة الشباب اللي يتوفر على مستوى 
كبرية ديال النسبة الوكذلك  ،% 6جامعي مكتوصلش ل

 . الشباب اللي مكيتوفروش على أي دخل
لشباب اللي بادرت لسرتاتيجية الوطنية السيد الوزير، اإل

    جعلنا أمام إرادة حقيقية للتاغيري، تليها وزارتكم واللي حقيقة ك
كم عليها، ومع ذلك نسائلكم اليوم ونسائل ئا إال هننلن ما ميكن

من خاللكم احلكومة، عن طبيعة الضيانات السياسية 
واملؤسساتية والتعاقدية اليت تسعون إىل توفريها لكي ال تتحول 

كيا نسائلكم السيد   ،نوايا نبيلة نسرتاتيجية إىل جمرد إعالد اإلاه
عن املقاربة العيلية واملخطط التشاركي اللذان اعتيدمتومها  ،الوزير

    عند صياغة اإلسرتاجتية وعن املنهجية اليت حولتهم هبا جميوعة 
أو آالف من املقرتحات واآلراء إىل مواد قابلة لإلدما؛ يف املشروع 

 . األويل الذي نتيىن التوصل به يف الربملان يف القريب وشكرا
 :لسةالسيدة رئيسة الج
 .شكرا السيد الوزير

 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 ،السادة النواب األفاضل
أشكرك السيد النائب على تفضلكم بطرح السؤال طبعا 

سرتاتيجية الشباب، أعتقد أن اليوم يف إاللي كيهم الشباب وكيهم 
ن عن نوايا، لقيناش فيه يعين يف سقف اإلعال ظرف دقيق ما

على أرض الواقع،  شتاما جتسد يالد النوايا اليوم إاأعتقد بأن ه
 اإلسرتاتيجيةأكيد أن  .فأعتقد أن الباب كيتفتح على اجملازفة

املندمج للشباب هي طبعا كانت واحد الورش اللي كانت كتبدى 
ديد وكنا عاودناه وعطينا االنطالقة ديالو من ج يشحال هد

 ..  شروط النجاعة خبصوص باش نوفرولسبب بسيط هو أننا 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 . السيد الوزير الصوت
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة

كل الفعاليات الشبابية أهنا تكون لنعطيو اإلمكانية يعين 
يف قلب احلدث، وبالتايل مت استهداف مجيع أقاليم وجهات 

بة على ربوع ألف شاب وشا 41امليلكة، ومت استهداف 
ألف شاب، فني  01وطبعا وصلنا السقف ديال  .امليلكة

أخطأنا يف املاضي ألن  ،ه مسألة جوهريةذه ؟اخطأنا يف املاضي
ه و وها ليه وكنحوليدائيا كنبلورو سياسات شبابية للشباب وكنعط

د االيوم أعطينا الكلية للشباب من خالل ه. فقط إىل مستهلك
مها  مها اهلواجس وشنو نا شنولي قولياحلوار الوطين باش هو اللي 

د السياسات احلكومية املوجهة انتظارات وشنو مها التصورات هلاال
نقاش جدي وكان مسؤول وخرجنا به بواحد الإليه، طبعا كان 

اجمليوعة ديال التوصيات صعيب هنضر ليك عليها اليوم ألن من 
وية احلوار الوطين، دخلنا يف منتديات جهمن بعد بعد مباشرة 

اللي كانت طبعا كانت الكلية تعطات للشباب املنتخب يعين 
اهليئات السياسية احمللية، اللي أيضا كان هلا رأي، واآلن هناك 
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وزارية ألن املقاربة بني ه املعطيات على مستوى جلنة ذجتييع كل ه
كاين اللي مبقاتش غري مقاربة ديال الوزارة فقط بوحديتها ألن  

 ،ا أيضا هو اجلديدذخلة وهااملتد اتلقطاعيوعة ديال اواحد اجمل
خرية اللي  صدد إعطاء يعين وضع الليسات األوبالتايل فحنا يف

 . كم هبا إن شاء اهلل يف القريب العاجلو غادي مند
باغيتش نعطيك رأيي على كيفاش صرحت به سابقا ا م

نتظر التصورات ك  تنمازال كألن املندجمة  اإلسرتاتيجيةعلى 
 تضمطبعا مت إحداث جلنة ك. ديال الشباب feedbackراء اآلو 

يف العضوية دياهلا ممثلني عن القطاعات املصاحبة يف إعداد 
اهلام وقامت الشبايب د الورش اباش تبع وتواكب ه اإلسرتاتيجية

سرتاتيجية اللي مت تسلييها لكافة ولية اإلبإعداد الصياغة األ
اإلضافات دياهلا دياهلا وتصدير  اتالقطاعات إلبداء املالحظ

وطبعا كاين واحد اجمليوعة . قبل اإلعالن عن الصياغة النهائية
سرتاتيجية ديال الشباب اللي  داخلة يف اإل كرهاذ نديش ماغديال 

بطاقة  ،لشبابتشاغيل اكانت كتهم طبعا الربنامج الوطين ل
برنامج االنفتاح  ،برنامج العيل التطوعي والرتبية املدنية ،الشباب

 ومن الربامج اللي غادي نعلن ...خلإ على اللاغة الوطنية واألجنبية
سرتاتيجية د السنة إن شاء اهلل واللي كتجي ضين اإلاعليها ه

 . املندجمة للشباب وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيد النائب شكرا السيد الوزير،
 :النائب السيد أناس الدكالي

 الوزير، شكرا السيد
يف التوضيحات  ءمبا أنه هاذ الورش هو مفتوح وكيا جا

نطرحو هاذ السؤال هو   هديالكم اللي حقيقة تيدفعنا اليوم أن
سرتاتيجية واللي هي كذلك إشكال ديال الضيانات تنفيذ اإل

اإللتقائية بني السياسات  ديال املسألة ،املسألة ديال اإللتقائية
تشاغيل وتعليم وصحة وسكن العيومية ااخاصة بالشباب من 

وثقافة وترفيه ورياضة ومن مت املستوى ديال االلتزام ديال 
القطاعات الوزارية وكذلك األطراف األخرى كاجلياعات احمللية 
اللي هو شريك أساسي والقطاع ااخاص مثل القطاع البنكي اللي  

 .ساهم يف التشاغيل الذايتكي
قى رهني مبدى سرتاتيجية كيبكيا أننا يف نظرنا جناح اإل

قدرهتا على األخذ بعني االعتبار التنوع وتعدد أوضاع الشباب، 
حمدودة والتحكم كذلك يف  وعدم حصرهم يف فئة عيرية يعين

االجتياعي باألساس الرتبية والتعليم خاصة بالنسبة  رافعة االرتقاء
للفتيات ويف العامل القروي والنسبة ديال النيو ومدى القدرة 

  .خلق فرص شاغل واإلدما؛ بالنسبة للشبابدياهلم على 
وعيا منا بضرورة هنج حكامة جيدة  ،ويف األخري

ودميقراطية لقضايا الشباب وانسجاما مع مضامني ااخطاب امللكي 
غشت، كندعو احلكومة أنه تسرع كذلك إخرا؛  02السامي ل 

اجمللس االستشاري للشباب والعيل اجليعوي ألنه آلية دستورية 
سرتاتيجية اعدة وديال املواكبة ديال تتبع تنفيذ هاذ اإلديال املس

 .الطيوحة، وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

.. ،شكرا السيد النائب، السيد الوزير يف بعض الثواين
 .ثوان 42

 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة
ما ميكنش خنتلفو السيد النائب طبعا على ما تفضلتم 

سرتاتيجية سرتاتيجية اجمللس االستشاري هو مكيل لإلعا اإلطب به،
ألن اجمللس االستشاري غادي يعطي فرصة للشباب ديالنا باش 

سرتاتيجية، الضيانات صعيب هنضر يكونو يف عيق طبعا هاذ اإل
ويال كانت تتلتزم  ،ليك على الضيانات ألن هذا التزام حكومي

 ،ما يدار ىيبقغزال تنطلبو الضيانات فييكن ما  احلكومة وما
االخنراط كامل كنتيناو من اهلل  ،االلتزام كاين ،فاإلرادة كاينة

سبحانه وتعاىل التوفيق وكييا قلت فهذا يعين كييا كنقول دميا 
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مجيع الفعاليات ال احلكومة وال اجملتيع يعين هذا وجه مشروك 
 .املدين وال أيضا أنتم كنواب، وشكرا

 :لسيدة رئيسة الجلسةا
السؤال املوايل عن سياسة القرب يف  ،السيد الوزير شكرا

جماالت الرياضة للسيدات والسادة النواب عن فريق االحتاد 
 .الدستوري، تفضل السيد النائب احملرتم

 : النائب السيد محمد ناصر
 شكرا السيدة الرئيسة،

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة،

 السادة النواب،و  النائبات السيدات
 السيد الوزير،

تعاين بعض األقاليم خصاصا كبريا على مستوى املرافق 
الرياضية واليت تعترب متنفسا وجماال إلبراز قدرات الشباب البدنية 
والذهنية حيث جند الكثري من جهات امليلكة ال تتوفر على 
قاعات ومالعب رياضية الحتواء الشباب املتعطش مليارسة 

وأخص بالذكر مالعب القرب اليت رغم  .األلعاب الرياضية
حمدودية جتربتها فإن بعض األقاليم ال تتوفر حىت على هذه النوعية 
من املالعب، وعلى سبيل املثال ال احلصر، إقليم تاوريرت باجلهة 

ستعجالية ما هي التدابري اإل ،لذا نسائلكم السيد الوزير. الشرقية
املرافق الرياضية يف اإلقليم اليت تنعدم فيها هذه لتوفري مثل هذه 

 .املنشآت الرياضية؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .جواب السيد الوزيرال ،شكرا
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة

طبعا إيال كنتو  ،شكرا السيد النائب احملرتم على السؤال
رياضية للقرب اللي  سوسيوالتتقصدو مبالعب القرب طبعا املراكز 

وزارة الشباب والرياضة خالل التجربة  ؛اخنرطت فيها الوزارة

فامسح يل نأكد ليك بأن هاذ الربنامج يعين   ،احلكومية السابقة
كيبقى برنامج طيوح ألنه استطع فواحد الزمن وجيز حتريك 

ناطق عديدة من بالدنا وطبعا كيستحق مبتشييد العجلة البناء و 
قبل احلكم عليه بالفشل باش نقومو طبعا بواحد الوقفة جادة 

أكيد أن كانت أشياء اللي مكانتش رمبا اللي  ،باش نقييوه
مكانتش مالئية وهذا هو الورش اللي اخنرطنا فيه أيضا هو 

ت تطلبات وحاجياملمالءمة رمبا هاذ الربنامج وهاذ املشروع 
  .الشباب يعين حمليا

وما قينا به هو تعييم هاذ  طبعا اللي كنديرو اليوم
طبعا كيتعلق األمر بإقليم  ،املنشآت وخصوصا بالعامل القروي

التوزيع  يك الطيوح ديالنا يفل تاوريرت الوارد يف سؤالكم غنقول
ديال هاذ املراكب ديال القرب باقي ماغنختلفوش أنا وياك عليه، 

وصلناش لذاك الشي اللي غيربد لينا القلب أنا  ميكن باقي ما
وياك ولكن هذا هو التوجه اجلديد هو أنه كاين إن شاء اهلل واحد  
كاين استثيار فهاذ االجتاه يعين بواحد اهلاجس ديال تكون واحد 

العامل القروي وهذا هو الفحوى  النوع من التوازن خصوصا يف
رت كاينة مشاريع ماشي إقليم تاورييف طبعا . ديال السؤال ديالك

         ميكن كييا قلت ما وصالتش للطيوح ولكن  ،مكايناش
ما غاديش نقوهلا كلها ولكن غادي خنتصر ليك لضيق الوقت 

ديال مالعب القرب حبي الفتح وحي  4كاين   عندنا فييا يلي
رياضة اللي وصالت وكاينة قاعة ماغطاة لل 0وحي اجملد  4اجملد 

، مث كاينة برجمة %65دياهلا تقريبا فاتت  شاغالالنسبة ديال األ
كان فيها واحد هذه  إحداث قاعة ماغطاة أخرى حبي بوجنيبة 

لقينا مشكل حنا كنشوفو نقلبو على واحد  ،املشكل ديال األرض
يسيح لينا باحتواء هاد املشروع وكنبقاو ادي العقار آخر اللي غ

طات دائيا منفتحني كييا أسلفت سابقا أن مع مجيع ال السل
هيئات منتخبة أننا نلقاو واحد اجمليوعة ديال كاحمللية وال أنتم  

 .احللول يف إطار شراكة اللي كتديرها الوزارة وشكرا
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 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيد النائب ،شكرا

 :النائب السيد محمد ناصر
 شكرا السيد الوزير،

أشكركم السيد الوزير على جوابكم ولكن جيب أن أوكد 
ديثة النشأة، جيب أن تستفيد  احلمن األقاليم  ريرتإقليم تاو  أن

كباقي األقاليم من مجيع املنشآت سواء منها الرياضية واإلدارية 
أما خبصوص مالعب القرب اليت تتحدثون . والصحية والتعلييية

الواجب املفروض عليه  أداءعنها فال أظن أن الشباب قادر على 
نعترب أن هذه التجربة فاشلة،  لولو؛ هذه املالعب، وبالتايل

ت لديه مواهب كبرية وحباجة ماسة هلذا النوع رير وشباب إقليم تاو 
من املنشآت الرياضية كاملالعب اجملهزة بالعشب االصطناعي، 

 . وحلبة أللعاب القوى من أجل صقل وتطوير قدراهتم
أما فييا يتعلق بالنقل الرياضي فهناك حيف كبري يطال 

وال داعي  ،لته وضعف مستواه وانعدامه أحياناشباب تاوريرت لق
للتذكري أن املشاكل اليت سبق التحدث عنها ميكن أن تسري على 

كيا أن امللعب البلدي . العيون الشرقية، سيدي ملوك ودبدو
الوحيد باإلقليم يفتقر إىل أبسط التجهيزات الضرورية وال يصلح 

ملعبا رياضيا  مليارسة لعبة كرة القدم، إذ حيتا؛ إىل أن يصبح
مبواصفاته احلديثة، واحلياية من بعض مساسرة العقار باإلقليم 

ولألسف الشديد الزالت القاعة . الذي حياولون االستيالء عليه
املاغطاة اليت من املفروض أن حتتضن جميوعة من األلعاب الرياضية 

 .سواء من الفردية واجلياعية يف طور اإلجناز
وإضافة إىل كل ما سبق ذكره فإن إقليم  السيد الوزير،

تاوريرت حيتا؛ بشكل مستعجل إىل إحداث مندوبية إقلييية تعىن 
من بشؤون الرياضة والشباب وهذا مطلب السيد الوزير سييكن 

لقد سبق أن . تسهيل عيلية التنسيق والتواصل مع وزارتكم
 راسلناكم السيد الوزير من أجل ختصيص موعد ملقابلتكم مرفوقني

ببعض رؤساء اجليعيات من أجل اطالعكم على هذه الوضعية 
املزرية اليت يعيشها اإلقليم وهنا باملناسبة أجدد طليب من أجل 
القيام بزيارة رمسية للوقوف على حقيقة هذه األوضاع وشكرا 

 .السيد الوزير
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الرد على التعقيب السيد الوزير السيد النائب، شكرا
 :د محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة السي

طبعا، شوف اهلل خيليك باش منبقاوش نقولو هدي 
قلنا بأن هاد التجربة . فاشل وهدي ناجح أنا عطيتك تصور آخر

هدي اللي عطات حنا كنحاولو نصححو االعوجا؛ إذا كان 
أنت أسيدي عندك األرض أجي نعطيك  ،هناك اعوجا؛

نديرو كريا؛ . هم شحال هديالتريانات اللي هدرت ليك علي
 فني يلعبو الدرادي وأنت دوز ليا الضو وها l’asphalteونديرو 

 عندك األرض أجي هاد الشي ما غيخلص . حنا حلينا املشكل
طيب . العساسعطيين ال جو؛ عطيين أنت غري الضو و  يالرال  

ال مزيان ولكن أجي عطيين العقار أنت كينتخب أجي عندي 
أما غادي نبقاو ندخلو فهذا فاشل هذا  ،هذانفضيو هاد الشي 

. وحو مكاننا وما غاديش نكونو كنتقدموانر كو  اناجح غادي نبق
تجربة عطات اللي عطات حنا كنحاولو نقوموها دابا كاين طرح ال

 جنلسو إن وإطار هاد التصويب اللي كنهضرو عليه أجي جديد يف
نشوفو  نانشاء اهلل هنضرو على هاد الشي وغادي تكون مناسبة أ

شاء اهلل بإقليم  حىت اإلمكانيات ديال إحداث املندوبية إن
 .تاوريرت العزيز والقريب إىل قلوبنا وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
ني يالسؤال املوايل حول إخضاع امليارسني الرياض ،شكرا

صحية الدائية للسيدات والسادة الراقبة املبيولوجية و اللتحاليل ل
 .تفضلي السيدة النائبة. التجيع الوطين لألحرارالنواب من فريق 
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 :النائبة السيدة أمينة بوهدود
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 إخواني أخواتي النواب المحترمين،

رين بدوري كذلك وباسم فريق التجيع الوطين س، يأوال
ي وذلك ك  ار  ب  م  أ   ص  ك   س  أ  لألحرار أن أقول لإلخوان احلاضرين 

 .0694مبناسبة حلول السنة األمازياغية اجلديدة 
السيد الوزير، لوحظ يف الفرتة األخرية كثرة اإلصابات 
والوفيات املفاجئة للرياضيني يف إطار البطوالت الوطنية، الشيء 
الذي أصبح يطرح جبدية مسألة الطب الرياضي ومدى توفر 

. الظروف والشروط الصحية من أجل ممارسة رياضية بدون خطر
عن وضعية الطب الرياضي وهل من  ،هلذا نسائلكم السيد الوزير

 مقاربة آنية لضيان ممارسة رياضية سليية؟
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .واب السيد الوزيراجل ،شكرا
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة على اهتيامك مبوضوع 
 ...كنوليهالطب الرياضي اللي طبعا  

 :السيدة رئيسة الجلسة
 . رجو أن نستيع بعضنا إىل البعضاملالسيدات والسادة النواب 

 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة
خاص  تيامههاد املوضوع اللي كنوليه واحد االطبعا 

بالوزارة وخصوصا أن أخريا مت تنظيم يوم دراسي حتت شعار 
وإىل خمنتنيش الذاكرة تفضلت السيدة  "الطب يف خدمة الرياضة"

طبعا هاد اللقاء كان يف جاء يف واحد . النائبة وشرفاتنا باحلضور
سياق العيل على تفعيل مقتضيات القانون اجلديد ديال قانون 

على أن النهوض  هالرتبية البدنية والرياضة اللي طبعا أكدنا خالل
ال باختاذ واحد ميكن يتم طبعا إا بالرياضة الوطنية بشكل عام م

 االحرتافاجمليوعة ديال التدابري خصوصا أننا اآلن كنتحدثوا على 
وهذا كيلزم ضرورة إحداث جلان طبية داخل اجلامعات واجليعيات 

مراقبة الرياضيني وتتبع الرياضيني  ،الرياضية مع إلزامية املراقبة
 ةآلي هبواسطة ملف طيب عداتو الوزارة بطبعا وفرت من خالل

تداريب واملنافسات الرياضية إضافة إىل الواملراقبة الطبية أثناء  التتبع
 . تأمني الرياضيني ومتكينهم أيضا من التاغطية الصحية

وفييا يتعلق بتوفري آليات االحرتاف ومتكني األجهزة 
الرياضية بالوسائل الالزمة لتتبع الرياضيني خاصة يف جمال املراقبة 

ب الرياضي باملركز الوطين مت إحداث مركز وطين للط ،الطبية
مبعدات طبية طبعا للرياضة موالي رشيد بسال، ومت جتهيزه 

وتوصلنا إىل إحداث شبكة باملراكز الطبية على املستوى  ،ضرورية
 ؛فاس ؛درنا طنجة ؟اجلهوي بديناها من طنجة شنو آخر

أكادير والدار البيضاء هادي كيرحلة أوىل يف إطار  ؛مراكش
واملشاركون من خالل اليوم الدراسي اللي  .راكزتعييم طبعا هاد امل

 امت التنظيم ديالو حتت عنوان الطب يف خدمة الرياضة خرجو 
هاد التوصيات اليوم أصبحت  ،يوعة ديال التوصياتاجملبواحد 

من عند خمتصني  ءواحد الورش كتشتاغل عليه الوزارة ألنه طبعا جا
  :من عند أصحاب االختصاص ءوجا

خرجوا بضرورة إحداث جلنة وطنية للتنسيق بني  ،أوال
وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة ووزارة الرتبية الوطنية واللجنة 
الوطنية األوملبية املاغربية واجلامعات الرياضية للسهر على تفعيل 

  ؛وتطوير آليات املراقبة والتتبع الصحي للرياضيني
ضيان  مت التأكيد على ضرورة كتوصية ثانيةطبعا 

جتهيز  ؛التكوين املستير لألطباء املختصني يف الطب الرياضي
إعداد  ؛طبيب الرياضة حبقيبة طبية تتوفر على األدوات الالزمة

بلورة نظام  ؛ملف طيب مناسب لكل التخصصات الرياضية
أساسي للطب الرياضي ووضع برنامج وطين ملكافحة املنشطات 
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أصبحت اليوم ورش  وغريها من التوصيات اهلامة اللي قلت 
 .كتشتاغل عليه الوزارة نسأل يف ذلك التوفيق وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمينة بوهدود
فعال السيد الوزير حنا الشيء اللي قليت يف اجلواب 

لذلك حنا يف الفريق ديالنا ديال التجيع  ،ديالكم تبعناه باهتيام
الوطين لألحرار الحظنا بأنه هاد الشيء كلشي اللي كاين خاص 

أن النصوص اآلنية لتنظيم ومراقبة املسألة  خصوصااإلستعجال به 
متنح ا كدو ونطالبو باش مأومن هنا كن ،الطبية الرياضية مكيناش

الرخص للعاب حىت يكون عندو بطاقة طبية أو ملف طيب 
ويكون فيه زيادة على التحاليل البيولوجية النتيجة ديال 

l’épreuve d’effort  ألهنا مهية وهي اللي كتبني على أن
وعدم وجود  ؟ال الالعب قادر على أنه ميارس هديك الرياضة أو

 ،املالعبهو أنه به باش طرات وفيات يف  l’épreuveهاد 
وضع آليات التتبع بستعجال الكذلك على ضرورة ا  ووكنأكد

واملراقبة الصحية أثناء التداريب واملنافسات وخصوصا يف 
نه يف علم اجلييع أن الوزارة هي الوصية عليهم أاجلامعات مبا 

سراع بإخرا؛ املراسيم اإلتام وعدم الاغياب الكذلك   ووكنالحظ
 ،92ن الرياضي وخاصة املواد جل تفعيل القانو أالتطبيقية من 

 . 90و 94
وخاص يكون التفكري بإخرا؛ قانون خاص أو وضع 
شروط إلزامية على اجلامعات قبل ما تعطيوهم الدعم باش يفعلوا 

ومبا أن . مسألة الطب الرياضي وأصبح ضروريا يف حياة الرياضيني
صكم اخف ،الطب الرياضي كييا قلت كيطور عام مورا عام

 ورياضيني باش نضينالطباء لأل اتتكوين ؛كاوينتسرعو بوضع ت
 . نايالد لالعبنياجلودة يف املعاجلة الطبية 

 ويف فريق التجيع الوطين لألحرار كنلح ، حناوأخريا
بااخصوص على الوزارة أهنا تقوم بشراكة مع مجيع  ووكنأكد

 .الفعاليات الرياضية ومجيع املتدخلني يف القطاع الرياضي
 :الجلسةالسيدة رئيسة 

 .الرد على التعقيب السيد الوزير، انتهى الوقت السيدة النائبة
 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة

شكرا، أنا طبعا بدوري أمثن ما جاء يف تدخل وتعقيب 
  يالعلى قانون إ وفاش كنهضر أوكان السيدة النائبة احملرتمة، غري 

ة، كتهضري على قانون الرتبية البدينة والرياض يكنت كتقصد
املراسيم التطبيقية راه املراسيم التطبيقية، فهذا واحد ااخطأ شائع، 

خرجت ميكن كتهضري على املقررات هي اللي باقي خمرجاتش، 
ما عير القانون هو اللي كيخلينا كيشد راه أنا دائيا كنقول لكن و 

يف يدينا ألن كاين توجه كاين قانون كبري خار؛، ولكن كنيشيو 
 امل وم الصاغرية اللي كنخذوها كذريعة مكتخليناش خنرجلليراسي

 غاديو شاء اهلل  إنأعتقد أن هذا الورش حنا فاحتينو  ،هو أهم
 .إن شاء اهلل يف القريب العاجل هنيوه

 :السيدة رئيسة الجلسة
السؤال املوايل وفق استدراك،  .السيد الوزير انتهى الوقت

الرياضية للسيدات بعض اجلامعات بوضاع سؤال آين عن األ
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عبد اهلل البقالي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

قول كثري أأنا  ياتعيش العديد من اجلامعات أو موضوع
ة جدا، وبعض أنواع الرياضة ذمن اجلامعات وضعيات قانونية شا

. هي معطلة حلد اآلن بسبب تداعيات هذه الوضعيات القانونية
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واإلجراءات اليت  ؟نسائلكم السيد الوزير عيا جيري حقيقة
 .اختذمتوها الستدراك هذه الوضعيات؟ شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير شكرا،

 :ةالسيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياض
على طرح السؤال املتعلق  شكرا السيد النائب احملرتم

باألوضاع اللي كتعرفها اجلامعات الرياضية، غري أنا اللي باغيت 
 ه هنايا أننا منني جينا وجدنا اجلامعات الرياضية ماغاديشينذكر ب

نقول كلها ولكن جلها يعين يف واحد الوضعية ماغاديش  نعيم
ة إىل الفوضى يف التسيري وغياب مزرية من الناحية التنظييية إضاف

هي سنة الرجوع  0240طبعا كنا علنا على أن سنة . التأطري
ال قانون، اليوم قلنا غادي  ةللشرعية ألن كان كنا يف واحد حال

أننا نرجعو هاد اجلامعات  0240ناخذو هاد املسافة كلها ديال 
 أنا ؟للشرعية، طبعا فاش كنتحدثو على الشرعية شنو كنعنيو هبا

كنهضرو طبعا على احرتام   ،هادي باغيت نوضح هاد الفكرة
التسيري، كنهضرو  القانون، كنهضرو على احرتام مبدأ الشفافية يف

األندية على ربط واحد العالقة جدية ما بني اجلامعات و 
امليارسني من جهة، والعالقة ما بني اجلامعة والوزارة من جهة و 

مياه الشرعية إىل يف إرجاع  0240جنحنا خالل سنة . أخرى
جامعات، إذا  4جماريها بالنسبة لكل اجلامعات الرياضية باستثناء 

ديال اجلامعات % 82هذا كنعتقد أنه ورش غري مسبوق 
ديال  4الرياضية اليوم أؤكد لكم بأهنا يف وضعية شرعية، 

  ؟ديال اجلامعات 4عالش هاد نكون دقيق اجلامعات غادي 
ألن الوضعية دياهلا كتعترب كاينة جامعة كرة القدم عالش 

ألهنا كتعرف طبعا واحد املخاض داخلي عالش؟ استثناء 
وتنظييي كاين صراعات راكم كتشوفو هاد الصراعات اللي كاينة 

 ،نعطيوها الشرعية طبعا باش. يف العصب يف األندية إىل آخره
الشرعية ماشي من الفوق، الشرعية خاصها جتي من التحت باش 

نعطيوها الشرعية اللي كيهينا ماشي الشخص أو األشخاص 
 . تهينا املنظومة هي اللي خاصها تصلحتأكثر ما 

طبعا جامعة كرة اليد حاولنا بكل الوسائل باش نلقاو 
حلول ولكن ما ميكنش منشيو أكثر من داكشي اللي مشينا فيه 

 املنح ربكأاملنح من  وعطيونا مستندات باش صرفيألن خاصهم 
 .ي حصلوا عليهاالل

كرة السلة وضعية وجدنا عليها أيضا رئيس منتخب   
الدرجة األوىل أندية ختلى عن الصالحيات ديالو، امتناع نصف 

باش تشارك يف البطولة، طبعا هاد الشيء كيخلينا أننا غادي 
نتعاملو بواحد النوع من الصرامة باش ترجع األمور املياه لليجاري 
دياهلا واألصل الطبيعي دياهلا اللي هو القانوين وطبعا حنايا 
مستعدين نواكبو ونقادو ، حنا راه ماشي معندناش اختالف مع 

خالف أكثر حمنا كنعتربوهم شركاء اسرتاتيجيني   هاد الناس أو
كنيدو يدينا باش نرجعوهم للشرعية ولكن مييكنش معنديش 
حل آخر من غري ألن أنا مؤمتن على أموال الشعب وعلى أموال 

اش تكون الشفافية وتكون طبعا فالبلد فلذلك مكنعطي إال 
 .احملاسبة يف هاد الباب وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب السيد النائب ،شكرا

 :النائب السيد عبد اهلل البقالي
أوال السيد الوزير نسجل بارتياح أداءكم على هاد 
املستوى هذا مكنختلفوش فيه، ولكن هناك الكثري من التفاصيل 
اليت تدعو إىل القلق، حينيا نتحدث عن جامعة كرة السلة 
نتحدث عن رياضة شعبية مهية جدا، واملاغرب مقبل على 

ستحقاقات إقلييية دولية ومهية جدا، حلد اآلن وحنن نقرتب ا
من هناية املوسم الرياضي، البطولة الوطنية لكرة السلة مل تنطلق 
بعد، أيضا رياضة شعبية أخرى وهي رياضة كرة اليد انطلقت 
األسبوع املاضي فقط، يعين بعد مرور أكثر من نصف السنة، 



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

13 

عام مل ينعقد، نتحدث كواندو اجليع الاينتحدث عن جامعة الت
أعتقد نتحدث عن اجلامعة  ،عن جامعة الركيب جلنة مؤقتة للتسيري

امللكية لكرة القدم وما أدراك ما كرة القدم يف املاغرب نتفهم 
الصعوبة اللي عند احلكومة ألنه القوانني الدولية يف بعض 
اجلامعات الدولية والكثري من اجلامعات الدولية حتضر على 

نفيذية يف أي بلد التدخل املباشر يف مسألة السلطات الت
اآلن حنا االنتخابات ومسألة الدمقرطة داخل اجلامعات، ولكن 

أيضا  .الرياضات مهية جدا وأساسيةيال د 4 يفيف حالة عطالة 
هناك صراعات كبرية جدا وتطاحنات وصلت إىل القضاء، هناك 

هناك عصبة غرب ، اآلن ديال املكاتب 0عصبة الاغرب اللي فيها 
والعصبة هي األندية الصاغرى اللي عندها د املكاتب  0اللي فيها 

واحد األمهية كبرية وهي مستنبتات الرياضة يف هاد البالد، أعتقد 
أن الوضعية ميكن ندقوا فيها ناقوس ااخطر يف هاد اجلامعات 
بالتحديد، ألن اجلامعات ترتبط برياضات شعبية مهية جدا 

مجاهريية، هناك حاالت انتظار قلقة جدا  وعندها امتدادات
وهناك هاد الوضعيات خلفت واحد االرتدادات عييقة جدا 

كنطرح مثال مثال األندية الصاغرى  داخل األوساط الرياضية،
وجنيب غي مثال النادي القصري لكرة القدم عندو مشكل يف 

 . هناك ردود فعل غاضبةو التسيري ديالو، 
 ، على املال العام صحيحأعتقد أنكم كحكومة مسؤولني

ولكن مسؤولني على ضيان السري الفعال والعادي للييارسة 
الرياضية يف البالد، وهناك من يتيسك بالكرسي يف الكثري من 
العصب، توجه سهام النقد لألحزاب ولكن الكارثة ديال 
الدميقراطية موجودة يف اجلامعات الرياضية، موجودة يف العصب، 

رياضة ملدة عشرات السنني، وحينيا ارتأى أن هناك من خلد يف ال
مكاتب أخرى وكيخلق  تعلكيف  ىاملوعد النهاية ديالو اقرتبت مش

 ،أدعوكم السيد الوزير .واحد املناغلق خطري يف امليارسة الرياضية
وأنا كنعرف إرادتكم كنعرف رغبتكم يف تطوير الرياضة إىل 

لي حنا فيها راه التحرك العاجل إلنقاذ البالد من هاد الورطة ال
 .ةالرئيس ةشكرا السيد .مر يتعلق بالرياضة اجلياهرييةاأل

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الرد عن التعقيب ،شكرا

 :السيد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة
د  1رياضية، أنا عندي الصناف ديال األ 4 غري هي

هاد امعات اللي برجمت اجليوع العامة دياهلا خالل شهر يناير اجل
جامعات، جامعة كرة القدم  4الشهر هذا، أنا عندي املشكل يف 

كواندو راه برجمت، الركيب ايوأنا شرت ليك عالش، جامعة الت
مبقاتش جلنة مؤقتة دخلت دارت اجليع العام دياهلا وانتخبو 

أنا فاش تتقول ليا مثال كرة السلة شنو  .مكتب جامعي جديد
، نف الرياضي شعيبغادي ندير، فاش كنت تتقول ليا الص

شعيب بالنتائج ديالو شعيب باحلضور ديالو،  الصنف الرياضي
أشهر وجات تقويل أنا وال  1أشهر أو  4تدوز كالبطولة  اللي  

غتبدا  كنيت  يالجييو يقولو ليا، ال يعقل أن منبداوش البطولة، إ
مليون ديال  8أو  1أشهر باش تدي  1أشهر أو  4البطولة يف 

م كم را هنا راه قالو ليا غنجيدهم قلت ليالدراهم بالش، أ
خيار يوم عندنا ال ،أكثر من هاد الشيء وتجيدغش آجامدين 

 ...إما غنكونو أو ماغنكونوش
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا على املسامهة ديالكم  ،السيد الوزير انتهى الوقت
كلف باملاغاربة املقييني يف هاد اجللسة، وغنتقلو للقطاع امل

ؤال متعلق بعودة املهاجرين املاغاربة للسيدات والسادة ، وسبااخار؛
فليتفضل أحد  ،النواب احملرتمني عن اجمليوعة النيابية املستقبل

  .النواب
 :النائب السيد اليزيد الطاغي

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء المحترمون،
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 ن،يإخواني أخواتي النواب المحترم
 4222يعتزم أكثر من السؤال السيد الوزير احملرتم، 

مهاجر ماغريب بدول أوروبا الاغربية للعودة لالستقرار باملاغرب هنائيا 
بداية من الدخول املدرسي املقبل، بعدما بلاغت األزمة االقتصادية 
ذروهتا السنتني األخريتني خاصة يف إسبانيا اليت تعاين ركودا 

هذه العودة . %01 إىل اقتصاديا حادا، رفع معدل البطالة
ؤدي إىل جميوعة من املشاكل تتعلق باإلدما؛ االقتصادي ست

 . واالجتياعي
لذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم، هل احلكومة متتلك 
خطوطا الستقبال املهاجرين العائدين وتوفري شروط عيشهم 
خصوصا على مستوى توفري فرص الشاغل، وباقي ااخدمات 

 .وشكرااالجتياعية مبا فيها التعليم والصحة؟ 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير ،شكرا
السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج
يف  ،شكرا للسيد النائب احملرتم على طرحه هلذا السؤال

البداية أود أن أؤكد على أن قضية عودة املهاجرين إىل أرض 
الوطن ليست قضية اليوم، وعلى أن اهلجرة املاغربية كانت دائيا 

ااخار؛ مدة معينة،  هجرة كييشي واحد الشخص باش خيدم يف
غري . لبالد ويدير فيها حياتولكيدخل عاود و كيجيب اهلل التيسري 

 بلد اهلجرة يف ة ديال االستقرار يفأن التجربة بينت على أن املد
األزمة احلالية جعلت على أن هاد املدة . غالب األحيان ما تطول

العودة يعرف واحد النوع ديال  د اهلجرة تقصر أو التفكري يف
هاد يف . االستعجال من طرف املاغاربة املتضررين من هذه األزمة

د احلال، ة بعني االعتبار هاذالباب كان احلكومة املاغربية واخ
حنا كنقومو هبا باش راه حبيث أوال كاين واحد الدراسة اللي 

نقييو العدد والنوعية والتوجهات ديال هاد املاغاربة املتضررين من 
  ؛األزمة

ثانيا كاين عيل استباقي داخل دول املهجر باش كنرافقو 
املاغاربة اللي مها متضررين من األزمة اجتياعيا وكذلك مهنيا من 

وين دياهلم يف بعض احلرف اللي كتساعدهم على خالل التك
تنقل غري أما حنو اجلنوب حنو املاغرب أو حنو الشرق لدول  ،التنقل

وكذلك الحظنا أن هناك إرادة بل  ،أخرى اللي فيها فرص الشاغل
 ابالنسبة للناس اللي كيختارو . هناك تنقل واقعي جتاه الشباب

يدخلو للياغرب، كاين هناك كذلك استعداد اللي من خالل 
تكوين واحد ااخلية للتوجيه يف ميدان السكن حبيث كاين هناك 

ها الوزارة مع شركة العيران باش املاغاربة العائدين ااتفاقية اللي برم
كذلك من ناحية التدريس ديال   ،من السكن االجتياعي او ديستف

 ...األطفال
 :سةالسيدة رئيسة الجل

نا ياتالسيدات والسادة النواب من فضلكم نستيعو لبعض
ألن وصل احلال أن ما بقاش ميكن لنا نسيعو أشنو كيقول السيد 

 .تفضل السيد الوزير ومعذرة. الوزير
السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج
اكبة بالنسبة لألطفال حبيث قلت كذلك أن كاين مو 

عندنا اتصال مباشر مع وزارة الرتبية الوطنية وكذلك مع أكادميية 
امليلكة يف مناطق اللي فيها اهلجرة متكاثرة باش تكون واحد 
املواكبة لألطفال باش يندجموا يف احملور الدراسي املاغريب ويكون 

اس اللي يدان احلريف الناملمصاحبتهم كذلك بالنسبة لالندما؛ يف 
عندهم مشروع كاين هناك مواكبة من طرف الوزارة ومن طرف  
كذلك املراكز اجلهوية لالستثيار ومصاحبة من طرف البنك 

 . ه واحد الشراكة يف هاد امليداناالشعيب اللي درنا مع
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 : السيدة رئيسة الجلسة
  .شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب

 : النائب السيد اليزيد الطاغي
  ،شكرا السيد الوزير احملرتم على هذه اإليضاحات

و أنه يكون هاد الشي يف القريب العاجل حىت يكونوا هاد اكنتين
هاد املهاجرين هم أبناء  .املهاجرين يرجعوا براحتهم للوطن دياهلم

دة املاغرب السيد الوزير احملرتم، عليكم تسرعوا يف إجياد احللول اجلي
والناجعة لتسهيل أخدامهم خصوصا وأهنم عائدون ليس مبحض 
ولكن هم راجعني للوطن دياهلم نتيجة لألزمة العاملية السيد الوزير 

وهذه مشكلة هتم مجيع مناطق  ،اللي كتعرفها معظم دول العامل
املاغرب سواء يف الشيال أو يف اجلنوب وال جيب أن نتهاون يف 

واضحة وخطة سهلة  رتاتيجيةإسالتعامل معها بل وجب وضع 
للتطبيق يف أفق توفري فرص تشاغيل وتعزيز ااخدمات االجتياعية 
وتعيييها حىت تكون يف املستوى لتلبية حاجيات املواطنني سواء 

  .منهم القاطنني أو العائدين من بالد املهجر
هاد الناس السيد الوزير حىت هم تيلقاوا مشاكل دياهلم 

هم ما تيلقاوش كيفاش الطريقة اللي غادي يف تعليم أبناءهم ووالد
نطلبو كاملشكل ديال الصحة  كذلك   ،يدخلوا والدهم للتعليم

منكم السيد الوزير أنكم تعطيوهم واحد النظرة أهنم حىت تتوقفوا 
معهم هاد املواطنني النهار اللي كانوا كيجيوا عندنا ونتلقاوهم يف 

دكم هكا خصنا باب الديوانات ونقولو هلم مرحبا بكم يف بال
ندابا نديرو معهم أن خصنا نرحبو هبم يف الوطن دياهلم أهنم 

 راهن اأن املشكل أنه ديال األزمة اهلل حيسن العو  همنعززوهم وخص
 ،لذا كنطلبو منكم السيد الوزير احملرتم .راجعني ماشي اخاطرهم

راه أبناء  ،أنكم تقوموا مع هاد املواطنني املهاجرين راه أبناء املاغرب
هاد الوطن وعزيز عليهم الوطن وكتشوفوا انتيا يف العامل فني ما  

ولذا خاصنا نكونو  ،املاغربيال كان شي مواطن كيهز الراية د
 . معهم جديني وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
السؤال املوايل سؤال آين عن مقتل  ،شكرا السيد النائب

مثانية ماغاربة على يد شرطة احلدود اإلسبانية قبالة شواطئ جزر 
الكناري للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

  .والتنيية تفضلي السيدة النائبة
 : النائبة السيدة اعتماد الزاهيدي

 شكرا  السيدة الرئيسة، 
 م، السيد الوزير المحتر 

شاب من إقليم سيدي إيفين مت استهدافه  01قارب من 
من طرف خفر ديال السواحل اإلسبانية الذي أدى إىل مقتل 

إىل حدود الساعة السيد الوزير، مل نرى أي  .ديال مثانية أشخاص
لذا نسائلكم هل مت فتح حتقيق  ،إجراء من طرف احلكومة املاغربية

يت ستقومون هبا من أجل كذلك عن التدابري ال  ؟يف هذه النازلة
 . وشكرا ؟اسرتجاع جثت الضحايا ألهاليهم املاغاربة

 : السيدة رئيسة الجلسة
  .شكرا، اجلواب السيد الوزير

السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

 شكرا السيدة النائبة المحترمة، 
أود أن أذكر أن األمر يتعلق  ،تفضلتم ايف البداية كي

 01بعيلية للهجرة السرية من سيدي إيفين يف قارب كان فيه 
األشخاص هم مشاوا يف واحد  د 01هاد  ،ديال األشخاص

العيلية ديال شبكة منظية ديال اهلجرة السرية وهاد القارب اللي  
كانوا فيه تعرض لواحد احلادثة مع باخرة ديال احلرس املدين 

هاد احلادثة مت على إثرها أن هداك القارب أنه يتقلب  ،إلسباينا
اللي هم معتقلون  01األشخاص من هاد  د 41ومت اآلن كاين 

 امث كاين هناك قاصرين اللي مه ،ألهنم يف إطار هجرة سرية
كاينة هناك حلد   ،موجودين يف مركز القاصرين بالس باملاس
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يها وكيتعلق األمر بالسي الساعة جثة واحدة هي اللي مت العثور عل
 ووحنا وكذلك القنصلية باتصال مع األهل ديال يوسف موليد

وكيتسناو أن اإلجراءات الالزمة تتم خاصة يف ميدان التحقيق 
كاين هناك كذلك   .باش نتكلفو برتحيل اجلثيان ديالو رمحه اهلل

اللي تكليت عليهم واحد الشخص اللي البارح  8من هادوك 
الصحافة بأنه كان ضين داك القارب ودار صرح يف  ىهو مش

واحد التصريح يف واحد اجلريدة يف اسبانيا واآلن هو قيد احلياة  
  إذن. يف عداد املفقودين اديال الناس اللي مها الزالو  9كاين 

يف عداد املفقودين مازال ما عرفنامهش واش  9كاين واحد مات و
قوم بالعيل ديالو والقضاء االسباين كي ؟وال باقيني أحياء ؟ماتوا

باش يتعرف على أسباب هاد احلدث أو هاد احلادثة وكذلك حنا 
تابعني بكيفية مع القنصلية وزارة ااخارجية بكيفية يعين مستدامة م

زار هاد الناس اللي  ىوالسيد القنصل مشكورا مش .هاد امللف
يف املستشفى اللي يف هادوك القاصرين أو الناس اللي يف السجن 

 .وشكراودا ليهم األدوية واملالبس وحنا متبعينهم عن قرب 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيد النائب تفضل ،شكرا
 :السيد النائب محمد عصام

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السادة الوزراء،

 والسادة النواب المحترمون،السيدات 
يف معرض ديال تقدمي التعازي لألسر ديال هنا أوال حنن 

ثانيا حنا طرحنا هاد السؤال  ،الضحايا اللي مشاو يف هاد الكارثة
هذا منذ يعين الوقوع ديال احلادثة يف بداية شهر دجنرب وحلد 

حنن ننتقد التوجه ديال  .الساعة ياله اآلن كيتم التجاوب معنا
رت حىت شي عيلية ديال ااحلكومة يف هذا األمر ألهنا ما د

ثانيا تنقولو بأن  ؛اد األسر هذا جانبهلاملواساة وديال التعزية 
ومل تنتصب احلكومة  ،فتحت حتقيق يف النازلة ةاحلكومة الكناري

صحيح أن املاغرب قبل بأن يكون  ،املاغربية للدفاع عن ضحاياها
للسواحل ديال اجلنوبية ديال أوروبا وما عرفناش الثين  دركيا

ولكن ال نقبل أبدا أن يكون الثين من ضين الثين أن يكون 
 . أبناؤنا وفلذات أكبادنا هو الثين ديال هاد الدور

هاد احلادثة كل التقارير الصحفية والشهادات ديال 
اه كلها كتيشي يف اجت  ،الشهود الناجني اللي حنا يف اتصال معهم

ديال أنه مت استهدافهم بشكل عنصري وخبلفية إجرامية وبالتايل 
هذا كيستوجب على احلكومة أهنا تنتصب طرفا مدنيا لفتح حتقيق 

ديال أولئك الشهود  لوأن تنتصب أيضا من أجل عدم الرتحي
ثانيا الدولة عليها أن  ؛هادي هي البوابة باش نعرف احلقيقة مألهن

ى هؤالء واجلثامني، دابا عندنا جثيان تعيل على ضرورة إبقاء عل
لسيد الوزير يتعلق باجلثيان ديال الراحل املرحوم ل صححوكن

أنه اآلن دابا العائلة ديالو  ،املسيى قيد حياته علي بوليد رمحه اهلل
جراءات اللي كاينة هنايا يف اإليف  ييوم وهي كتجر  41هادي 

ل ديال احلكومة املاغرب ومازال ما متت، وكنطالبو بأنه يكون تدخ
 .من أجل تسهيل املسطرة ديال جلب اجلثيان ديال السيد املتوىف

هاد احلالة هاد الوضعية تستلزم منا أننا نعاودو نصحو 
وأنه  ،العالقة ديالنا مع اجلارة االسبانية ألن هذا األمر بدأ يتكرر

مييكنش لينا نقبلو أنه يكون الثين ديال الدور الذي تقوم به 
أنه يكون ديال اغربية ويقوم به املاغرب هو يف اجتاه احلكومة امل

فلذات واألبناء ديال هاد الوطن العزيز اللي الالثين ديالو مها 
 .مازل ما تلقاوش حلدود الساعة أي نوع من الدعم

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .السيد الوزير الرد على التعقيب، السيد النائب انتهى الوقت

الوزير المنتدب لدى رئيس السيد عبد اللطيف معزوز، 
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

أنا متفق مع السيد النائب احملرتم على أن أبناء الوطن 
ماشي مها مثن هاد اإلجراءات اللي كتقوم هبا أي حكومة من 
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بكل  ةوأن الدبلوماسية املاغربية وهلذا الدور ديالنا قامي ،هذا
 هادشي رمبا ال ةاحلادثة وأهنا متبع اإلجراءات منذ نشأت هاد

تصرح به يف كل اجلرائد أو يف اإلذاعة ولكن الدبلوماسية املاغربية 
متبعة هاد امللف منذ أن وقع هذا احلدث وحنن يف الوزارة متبعني  

  ...كذلك قضية ترحال اجلثيان
 : السيدة رئيسة الجلسة

املوايل هو السيد الوزير انتهى الوقت، سننتقل إىل السؤال 
سؤال آين حول الصعوبات اليت يواجهها املاغاربة املقييني بااخار؛ 
للحصول على الوثائق اإلدارية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

تفضلي السيدة النائبة  ،من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 . احملرتمة

 : النائبة السيدة كنزة الغالي
والصالة والسالم على أشرف  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 . المرسلين
 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

  السيدات والسادة النواب،
يف البداية أود السيد الوزير أن أشكركم على مبادرتكم 

ونتيىن  ،السريعة واليت جتاوبتم فيها مع ما يقع للياغاربة يف هولندا
  .أن يكون كذلك ردكم أسرع حىت يتيكنوا من حل مشكلتهم

كيا أهنئ كذلك وزارتكم على أهنا ألول مرة يف تاريخ هذه 
سرتاتيجية وطنية رغم االرتباك الذي ساد ألكثر من إالوزارة تسن 

  .سنة كانت فقط هناك خطط عيل 41
 ،حول املاغاربة املوجودون يف الربازيل ،للسيد الوزير وسؤيل

أكيد عددهم ليس كبري فهو ال يتجاوز أربعة ألف ماغريب ولكن 
عندهم صعوبات كثرية وكبرية كذلك يف احلصول على وثائقهم 

ما هي التدابري اليت تراها وزارتكم ناجعة حلل هذه  ،اإلدارية
 . املعضلة؟ وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا، اجلواب السيد الوزير

معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس السيد عبد اللطيف 
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

 شكرا السيدة النائبة المحترمة، 
أنا اللي باغيت نأكد على أن ااخدمة املوجهة للياغاربة 
القاطنني يف ااخار؛ هي وحدة من أهم حماور الربنامج احلكومي 

علوه من خالل أربعة هاد احملور اللي كنف ،املوجه ملاغاربة ااخار؛
 :ديال احملاور  أساسية

تقريب ااخدمة من ماغاربة العامل يف ااخار؛ من  ،أوال -
سنة  ،خالل توسيع شبكة القنصليات التيثيلية الدبلوماسية

  0244القنصليات جديدة وسنة  عرفت فتح ثالثة د 0240
  ؛كاين هناك قنصليتني جديدتني مرتقبتني

خالل التطبيقات مث كذلك تقريب ااخدمة من  -
اإللكرتونية وذلك من خالل جتربة القنصليات املتحركة اللي 
عرفت جناح يف بعض البلدان خاصة يف إجنلرتا وستبتدئ يف جزر 
الكنارية ابتداء من الشهر املقبل حبيث ستكون هناك كل جزيرة 

  ؛ستستفيد من  حضور القنصليات كل شهر
ر كاين هناك مث جتربة داخل املاغرب جتربة دار املهاج -

تقريب ااخدمة  من املواطنني من خالل مؤسستني يف بين مالل 
والناظور اللي سدات واحد ااخدمة كثرية وواسعة لصاحل ماغاربة 

  ؛العامل اللي ساكنني وكينحدروا من هاد اجلهتني
مث كذلك التعاون والتنسيق مع اإلدارات املعنية اللي يف  -

ملعقولة املقدمة من ايات احلقيقة تستجيب جلل الطلبات والتظل
وضروري أنين نقول أننا عاجلنا أكثر  ،طرف إخواننا يف ااخار؛

طلب اللي كنتوصلو هبا من خالل  الرباط  022آالف و 1من 
أو بين مالل أو الناظور واللي مت معاجلة واحد اجلزء منها اللي  

  ؛كيكون كيتسم باملعقول
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ة لتفادي جل احملور الرابع هو التحسيس والتوعية القبلي -
 ،املشاكل من خالل توفري املعلومات يف البوابة اإللكرتونية

مث القيام بزيارات مرفوقة  ،إصدار دليل سنوي ألهم املساطر
  .بطاقم تقين لتفسري كل اإلجراءات

ماغريب مسجل يف  4122كاين عندنا   ،بالنسبة للربازيل
اللي عندهم اجلنسية فهم يستفيدون من  122منهم  ،السفارة

غري الربازيل تتسم بواحد الشساعة كبرية ديال  ،نفس اإلجراءات
ويف احلقيقة كيبقى احلل  ،البالد واملاغاربة موزعني على هاد البلدان

األساسي هو ااخدمة اإللكرتونية هي اللي غتسهل وغتقرب هاد 
لي كيتواجدو يف بلد شاسع املسافات بالنسبة هلاد املواطنني ال

 شكرا .وشاسع جدا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة ،شكرا
 :النائبة السيدة كنزة الغالي

السيد الوزير، متفقني أكيد على أن وزارتكم تقوم 
إال أننا  ،مبجهودات جبارة من أجل املاغاربة القاطنني بااخار؛

السيد الوزير فييا يتعلق بالربازيل حسب اإلحصائيات اليت نتوفر 
آالف من املاغاربة بالربازيل  1عليها عن طريق دراسة هناك حوايل 

ألنه ذلك هو  ؟ساو باولو ملاذا ،وجلهم يقطنون يف ساو باولو
القطب االقتصادي رمبا والقلب النابض للربازيل وهذا يصعب معه  

اعة البلد أن يتيكنوا من التحرك والتنقل إىل مقر كيا قلتم لشس
هناك كذلك سفارة فخرية قنصلية فخرية ولكن رمبا  ،السفارة

حسب ما قال لنا  4أو  0ال يتعدى  دياهلا العدد ديال املوظفني
وهؤالء ليسوا  ياملاغاربة القاطنني هناك خالل زيارة الوفد الربازيل

     املاغاربة على املشاكل  مباغاربة وال ميكنهم حىت إعطاء إطالع
باإلضافة إىل أنه كان املاغاربة املقييني  ،دات اليت يطلبوهناأو املسرت 

بالربازيل قد طالبوا أن يفتح حساب بنكي حىت يتيكنوا من 
إرسال مستحقات من أجل جتديد إما البطاقة الوطنية أو جوازات 

ا لوا للياغرب وجيددو رسلكي يهم السفر وقد منعوا من ذلك، ف
ألف  42أو  02هذه الوثائق البد أن تكلفهم الرحلة أكثر من 

 . درهم كيا تعليون
هو كيا قلتم أن هناك أيضا  ،نقطة أخرى السيد الوزير

خطة لديكم أن املاغاربة املقييني بالربازيل ال يستطيعون الزوا؛ 
أن يكون أمر ألن ليس هناك موظف كذلك حىت ييسر هلم فقط 

نقطة أخرى السيد الوزير هو أن . املاغريب الزوا؛ تابعا للقانون
هؤالء املاغاربة كيا قلنا لديهم مشاكل أخرى وأنتم يف 

أحد أهداف هذه من اسرتاتيجيتكم قلتم بأن اهلدف 
حنن كنا دائيا  ،االسرتاتيجية هو إجياد أسواق لليد العاملة املاغربية

 على الدول األوروبية الشريك التقليدي الذي أصبح نيمنفتح
اآلن يعيش أزمة كبرية ونرى بأن دول أوروبية كثرية اآلن تساعد 

 ...يف
 :السيدة رئيسة الجلسة

 ،شكرا السيدة النائبة .السيدة النائبة معذرة انتهى الوقت
السؤال املوايل سؤال آين متعلق بإلاغاء اتفاقية الضيان االجتياعي 

لسادة املربمة مع املاغرب من طرف احلكومة اهلولندية للسيدات وا
 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنيية

 :النائب السيد نور الدين البركاني
 شكرا السيدة الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد الوزير المحترم،
قررت احلكومة اهلولندية إلاغاء اتفاقية الضيان 

 تتضين حقوق يتالو  4610االجتياعي املربمة مع املاغرب سنة 
 ،وواجبات املاغاربة املقييني هبولندا والعائدين إىل أرض الوطن

لذا نسائلكم السيد الوزير . احلقوق املرتبطة باحلياية االجتياعية
هي التدابري اليت ستتخذوهنا حلث السلطات اهلولندية  ما ،احملرتم
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على الرتاجع على هذا القرار ضيانا وصيانة حلقوق املاغاربة 
 .وشكراتقاعدين والعائدين لإلقامة باملاغرب امل

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير

السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

 .شكرا السيد النائب المحترم
 492أن ماغاربة هولندا مها تقربا على أوال باغيت نذكر 

ألف من اجليل األول ومها  498لف مواطن ومواطنة منهم أ
لف من اجليل الثاين اللي مها جمنسني  أ 488و% 92جمنسني ب 
هذا كيدل على أن املاغاربة جد منسجيني  .%82كذلك ب 

. يف هذا البلد معندمهش مشكل ديال االنسجام داخل هذا البلد
ة اتفاقيات لكن ما مت طلبه من طرف احلكومة اهلولندية هو مراجع

الضيان االجتياعي ماشي إلاغائها بل املراجعة دياهلا خاصة فييا 
د مراجعة هاد البند  ايتعلق ببند بلد اإلقامة عوض بلد العيل، ه

كتعين على أن كل شخص اللي ولو عندو جنسية هولندية 
د ما مت اومكيعيش داخل هولندا واالحتاد األورويب تطبق عليه ه

أخريا تطبيقه اللي هو ختفيض ديال يعين التعويضات العائلية 
ذوي احلقوق بنسبة اللي  و ألرامل لوكذلك املعاشات اللي كتعطى 

كتقدرها احلكومة اهلولندية حسب كلفة العيش ببلد السكن، 
أرخص من هولندا حنا بالنسبة للياغرب يعين قدروا على أننا 

أرخص من  % 92 اها أهنمصر اعتربو  ،حنا وتركيا % 12ب
د اإلجراء اهولندا وبالتايل حنا يعين اآلن نسعى إىل إيقاف ه

د اإلجراء يف اه ،وكذلك إىل احلوار مع احلكومة اهلولندية إيقاف
د احلوار وهد احلوار خمصوش اانتظار وجود حل من خالل ه

مكتسبات واحد اإلنسان  هميكون على حساب املاغاربة ألن عند
خلصوا من جيبو ه ار تقاعد الاعد ديالو وهداك لتقلخدم ووصل 

التقاعد ديالو  الاحىت س وايوجنمييكنش اليوم  ،ه ساهم فيهار 

ألن هداك  يهلا نقصو  مييكنش ،لكا غادي نقصو راه لو ا ونقولو 
اإلخوان  معا نقطة ااخالف اللي عندنا ذفه ،ك رزقواديالو هد

ة كل الثقة على أن ا يف احلقيقة الثقدناديالنا اهلولنديني ولكن عن
احلوار الدبلوماسي والعالقات املهية اللي املوجودة بني املاغرب 

احلل اللي غادي  لواحدعلى أننا نوصلوا لنا تسيح غوهولندا 
 .اجلييع وشكرا ييرض

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيدة النائبة، شكرا

 : الوفي ةالنائبة السيدة نزه
 ،شكرا السيدة الرئيسة

 اإلخوة واألخوات النائبات البرلمانيات والبرلمانيون،
 اإلخوة الوزراء،

بائنا اللي بالدم آد املتقاعدين من اجليل األول هم من اه
ألن  ،خدموا يف ظروف قاسية جداو دياهلم خدموا ديك البلدان 

هجرة اللي كان   ،0244هجرة السبعينات ماشي اهلجرة ديال 
و حق الزوا؛ حق أن تكون له كيتناقش فيها واش املهاجر عند

إذن  ،زوجة حق أن يكون االلتحاق بالزو؛ والزوجة وال ال
فلنتصور الظروف االجتياعية واحلقوقية اللي كانوا كيشتاغلوا هبا 

هؤالء كيفيا قال السيد الوزير اليوم يطلب منهم أن  ،هؤالء
بقرار عنصري ألنه  % 12يقتطع من احلق دياهلم ختفيضات ب

ينة حىت شي وثيقة اوأحتيل كامل املسؤولية ألن مكأقول عنصري 
ال امليثاق  ،ال امليثاق االجتياعي األورويب ،ال امليثاق األورويب

تفاقية الدولية حلياية املهاجرين ال اال ،حلقوق اإلنسان األورويب
وأسرهم كتقول اعتياد مبدأ اإلقامة باش كناغريوا شي اتفاق بالتايل 

  :املستويات 0أنا كنطرح السؤال على 
كانوا السفارات ديالنا والقنصليات باش ما   فني أوال

ش معلومة باش تصرف احلكومة يف الوقت املناسب ترمجة و طيعي
كيقول املقتضى الدستوري كيقول   49للدستور ألن اليوم الفصل 
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واجب أن احلياية واجب الدولة لليواطنني ويف ااخطاب كذلك 
  ؛غشت 02ديال اجلاللة امللك ديال 

على امللف  نالاءسيتلشي كاد اوه ،المستوى الثاني
اللي سامهوا فيها  % 41جتياعية ديال ديال احلياية اال

االجتياعي يف  سلمخصوصا اجليل األول اللي سامهوا يف ال
د اعلى مستوى الرؤية واملقاربة حيث أننا خصنا ه ،املاغرب كامال

واجلالية اليوم جيلسوا  وزارة التشاغيل والتعاون وااخارجية االوزراء أفقي
حقيقة ديك القائية كتساءل  ،وا جلنة ويشوفوا ديك القائيةر يديو 

ديال  اتتفاقيكتساءل فينا ألن عندنا اال  ،د التاريخ املقلقافينا ه
معيرها حتينات معندناش مواكبة  84ديال  ،81ديال  ،4691

اهلجرة  يف بريمواكبة وفق واحد التد معندناش االنتظاراتوفق 
محائي اللي كيستحضر فقط األزمة وبالتايل حنن كنتساءلوا ي لال

فعال يف املقاربة مث على مستوى التدبري ملاذا ال تنصب احلكومة 
  ...خصوصا وأن كل هذه االتفاقيات ؟طرفا مدنيا للدفاع

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الرد على التعقيب السيد الوزير، السيدة النائبة انتهى الوقت

اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس  السيد عبد
 :الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

بعجالة باغيت نذكر على أن اقرتاح مراجعة االتفاقية كان 
وحنا ماشي يف صاحلنا أننا نراجعو هاد  ،0244تطرح يف أبريل 

ثانيا على أن احلوار  ،هذا باش يرتاجع واالتفاقية وماشي وقت
راه موجود وكون الوزارة املكلفة باجلالية خذات املبادرة األفقي 

ودارت واحد االجتياع يف شهر دجنرب املاضي اللي حضرت فيه 
 .ااخارجية والتشاغيل للتعامل مع هاد املعطى وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
شكرا السيد الوزير على  .السيد الوزير انتهى الوقت

 .ونرجع إن شاء اهللدقائق  42حسن مسامهتكم نأخذ واحد 
 

 :السيدة رئيسة الجلسة
ننتقل إىل ...السيدات والسادة النواب نستأنف اجللسة

سؤال حول التعليم األويل باملاغرب للسيدات  قطاع الرتبية الوطنية،
فليتفضل أحد ...والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي،

 .واضعي السؤال مشكورا
 :اليمالحيالنائبة السيدة خديجة 

 .شكرا
 السيد وزير التربية الوطنية،

 ،سؤالنا يف الفريق االشرتاكي يتيحور حول التعليم األويل
باغينا نعرفو الواقع ديال هاذ القطاع هذا اللي هو قطاع أساسي 

وباغينا نعرفو كيف تدبر الوزارة هاذ القطاع هذا  ،واسرتاتيجي
مهية قصوى ومن حبكم أن هاذ القطاع يعين يعترب عندو واحد األ

على أنه تيأثر على املسار ديال ت بثخالل الدراسات العليية 
الفرد حىت على السلوكات ديالو ميكن جانب ديال االحنراف 
وذاك يكون عندو واحد الدور إما إجيايب إذا كان وإما سليب إذا 

 .وشكرا .ما كانش
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .السيد الوزير شكرا،
 :وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا،

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة المحترمة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بالفعل السيدة النائبة هاذ السؤال من األمهية مبكان، 
مزيان نبداو نتكليو فهاذ املوضوع باملستوى اللي خصنا نتكليو 

املاغرب  الفرق البيداغوجية ال يف افيه، معك احلق كيف قليت وصلو 
أن ال ميكن حتسني جودة التعليات يف  ،عدة دول وال يف

من التعليم  ااالبتدائي إيال خطى إيال ما الطفل أو الطفلة مرو 
األويل، يستحيل تبني باملليوس اآلن بيداغوجيا أنه خصو يوصل 
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يعرف حروف األجبدية كللسنة األوىل من التحضريي وهو  
رقام على األقل إىل مائة وكيعرف األلوان وكيعرف وكيعرف األ

األشكال مستطيل إىل غري ذلك، كيعرف األشكال دائرة، ملي 
يستوعب الدرس األول وهذا عندنا تيدخل للتحضريي فورا ت

ذ اللي يبالتجربة درنا التجارب يف بداية هاذ السنة الدراسية للتالم
األقسام كلهم   لة يفاألسئ هميلعالتعليم األويل وضعنا  كانوا يف

 التعليم األويل ما كتبهاش يف كتبو بابا ماما، واللي ما قراش يف
 الرباط ودرناه يف ودرنا هاذ الشي يف .l’ardoiseاللوحة ديالو ف

ولكن خصنا نكونو كذلك  ...مناطق قروية إىل غري ذلك
اإلحصائيات ديال لوليدات  ،حاضيني اإلمكانيات دياهلم

التعليم األويل  يف اخصهم يكونو  1ل  1سن والبنيتات اللي من 
ألف  422حسب املندوبية السامية لإلحصائيات مها مليون و

حنا اآلن فهاذ الدخول املدرسي فهاذ السنة الدراسية  .ولي د
، ماشي وزارة 611ألف و 102ياله واخذين  0244-0240

، اجملتيع اجلياعات احمللية الرتبية الوطنية، ال القطاع ااخاص،
الوسط احلضري  ألف يف 180، 122ألف و 102، فهاذ املدين

الوسط القروي موضوع من أخطر ما يكون،  ألف يف 041و
 . صعيب جياوب عليه السؤال وموضوع دقيق بالنسبة للياغرب

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

 :النائبة السيدة خديجة اليمالحي
 الوزير،شكرا السيد 

ولكن معطيتونيش اجلواب على السؤال، أوال كاين هناك 
امليثاق حيدد  مرجعيات، أوهلا هو امليثاق الوطين للرتبية والتكوين،

املسؤولية فالسيد الوزير ما حتسبليش الوقت ألن السيد الوزير كان 
 ...كيتكلم

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تفضلي السيدة النائبة

 :اليمالحي النائبة السيدة خديجة
قلتم على أن السؤال واملوضوع خطري وهلذا عطيونا ...

قلت على أن امليثاق الوطين للرتبية  ،االهتيام للسؤال ديالنا
والتكوين كيحدد املسؤولية مسؤولية على وزارة الرتبية الوطنية 
وعلى أن القطاع ديال التعليم األويل بالتدريج سيصري وسيدمج 

إذن هنا خصنا حتديد املسؤولية هو أن  ،يف التعليم االبتدائي
الوزارة يعين الوصية هي املسؤولة األوىل وبالتايل هناك أيضا قانون 

هذا كيأكد على أن الوزارة هي املسؤولة طبعا   21.22ديال 
 ،كيجيبو واحد العدد ديال املتدخلني ومنهم اجلياعات احمللية

 ،ياعات احملليةاجملتيع املدين ولكن حنا كنعرفو الوضعية ديال اجل
الوضعية ديال اجملتيع املدين وبالتايل فينحيلوش املسؤولية اآلن 

ميكن مستقبال يف رؤيا مستقبلية ولكن حاليا  ،للجياعات احمللية
راه املسؤولية تتبقى على الوزارة، الواقع ديال هاذ القطاع هو واقع 

ملدينة يعين نقدرو نقولو على أنه كارثي فهناك أوال تفاوت ما بني ا
وما بني البادية وامليثاق يقول أنه خص الرتكيز على البادية إذن  

هناك  ،كاين هناك تفاوت ما بني ااخاص وما بني العيومي
عشوائية فهاذ القطاع هذا عدة قطاعات تتدخل يف هذا اجملال 

 ...ولكن كيفاش كتدخل؟ يعين إىل خذينا املناهج وال 
 :السيدة رئيسة الجلسة

السيدة النائبة ما ميكنش ... النائبة انتهى الوقت،السيدة 
ننتقل إىل السؤال  ...السيدة النائبة معذرة ليا نزيد ليك دقيقة

املوايل حول التأخري احلاصل يف بناء وجتهيز املركبات الرتبوية 
املندجمة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 . واملعاصرة
 :المهدي الكنسوسيالنائب السيد محمد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب المحترمون،
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السيد الوزير، مرة أخرى يف فريق األصالة واملعاصرة 
يسائلكم عن مدى تفعيل آليات تعييم التعليم يف العامل القروي 
وأخص بالذكر مركبات التكوين املندجمة اليت قررت وزارة الرتبية 
الوطنية أهنا تكون الوسيلة الناجعة لإلسراع بتعييم التعليم على 

فيع األسف نالحظ أن هناك   ،شبيبتنا وأطفالنا يف العامل القروي
كثري من التأخري يف هذا الباب فنسائلكم السيد الوزير ملاذا هذا 

 .التأخري؟ وشكرا لكم
 :السيدة رئيسة الجلسة

 . اجلواب السيد الوزير ،شكرا
 :محمد الوفا، وزير التربية الوطنيةالسيد 

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة،
 السيدات والسادة النواب،

هاد املوضوع ديال املدرسة اجلياعاتية عدة مرات 
هذا واحد االختيار أساسي، . جاوبت عليه طيلة هذه السنة

هذاك التأخري استدركناه  . 0244-0242سنة  حصل تأخري يف
اليوم يف . مدرسة مجاعاتية 44 :0244-0242كلو، تبنات 

شاء  مقرر إن ،مدرسة مجاعاتية 11هذا املوسم احلايل وصلنا ل 
انطلقت طلبات . مدرسة مجاعاتية 48 :0244سنة  اهلل يف

شاء  وأنه مقرر إن. 48مدرسة مجاعاتية من  04العروض لبناء 
مدرسة  411خمطط احلكومة احلالية أننا نوصلو ل اهلل يف

شاء اهلل كنديرو واحد التقييم هلاد  وأننا بشهر مارس إن .مجاعاتية
املاغرب  التجربة لليدرسة اجلياعاتية، ألنه هاد املوضوع جديد يف

املشتتة ألنه  األقساماهلدف األول هو جنيعو  :عندو أهداف
 ت على النظام التعلييي يفااألقسام املشتتة هي اللي خرج

ذ لواحد الوحدة يالتالموأننا عن طريق النقل جنيبو  ،البوادي
ذ واحد اجلو يف مدرسة مجاعاتية ونوفرو يمندجمة ونوفرو للتالم

ساكنني حدا املدرسة اجلياعاتية  الألساتذة إمكانيات باش يكونو 
وهاد الشي كتعاون معنا وزارة الداخلية وعدة مجاعات واإلنعاش 

. وعندنا مناذ؛ ديال السكىن ،املساكن لألساتذة االوطين كيبنيو 
كاين واحد اجملهود ولكن هاد الشي راه صعيب غادي نزولو 

األقسام اللي تصايبات منذ االستقالل باش  واحد العدد د
تقومي ألنه  له هذا واحد الربنامج طويل األمد تنديروا ،جنيعوها

تبينات التجربة أنه البالصة اللي درنا فيها املدرسة اجلياعاتية 
جابو  اتالداخلي شمو لناكان عندنا فيها ما خد  اتوالداخلي

الوليدات يف الشهر األول ومن بعد اخداو وليداهتم وابداو  
واش بدال  ،خاوية اتليدرسة اجلياعاتية والداخليلكيجبوهوم 

ياعاتية يف البالصة اللي اجلمنديرو الداخلي خنليو ديك املدرسة 
وصلوا ليها الناس ولكن هذا راه واحد املشروع جديد يف املاغرب 

واحد احلاجة  شيما ميكن لنا 0242-0226يف عام  رقر ياله ت
وهاذ الشيك جديدة نباغيو منها يف الظرف األول أننا نعييوها 

 ...اللي وصلت  بزاف كاين املدرسة اجلياعاتيةيكلف 
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيد النائب، السيد الوزير انتهى الوقت
 :السيد النائب محمد المهدي الكنسوسي

  ،السيدة الرئيسةشكرا 
شي اللي قليت لينا يكون ال هادأن أمتىن السيد الوزير 

ألنه املصداقية ديال هاد التصرحيات هادي أظن على  ،صحيح
ألن غادي نقوليك عالش ألنه أنا أنظر  ؟عالش ،أهنا ضعيفة جدا

حيصل يل الشرف التيثيل ديالو اللي هو أنا اآلن إىل اإلقليم اللي 
ديال املدارس من هاد النوع دشنها  9عندنا  ،الرحامنةإقليم 

جاللة امللك بذاتو واعطيتوه العهد على أنه ستفتتح يف أكتوبر 
ومل يفتتح منها ولو مركز واحد فإذا كان جاللة امللك  ،0240

بشخصه وذاته وصفته ال يستطيع أن يضين منكم إجناز الربامج 
طلب ن ،السيد الوزير إذا اللي كنطلب منكم ؟فكيف يل أنا نائب

واحد األسلوب واحد اللاغة ديال التدبري الفعلي هو من احلكومة 
والعناية الفعلية بالعامل القروي ألن حنا النواب اللي كنتلقاو 
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حنا اللي كنتلقاو البكاء ديال  ،الشكايات ديال املواطنني يوميا
ن واآل اآباء وأمهات الطلبة والتالميذ اللي ما لقاوش فني يقراو 

 ،أنظر إىل املدينة املنكوبة مدينة سيدي بوعثيان على سبيل املثال
اللي املؤسسات دياهلا مكتظة ومئات الطلبة ومئات التالميذ 

غادي  مسييا التلييذات ألن كان مقررا أهن هاجروا املدارس وال
يف هادوك املدارس اليت مل ستفتتح ولكن عام زايد  ايقراو  اميشيو 

 ،ألف طالب 02أو  41بالنسبة ل ناقص شي باس ما كاين
 .الناس ديال العامل القروي هذا ما ال نقبله ونرفضهغري هادوك 

ونقول مرة أخرى السيد الوزير على أن جيب االعتناء بالعامل 
شي عالش قلنا جيب على أن املاغاربة كلهم من ال القروي وهاد

من برنامج االستثيار وخيصصوا % 42 وافوق راسي عايل يهز 
حىت يستفيد أهل  يف العامل القروي اتيار درهم لالستثيار مل 48

 ...القرية
 :السيدة رئيسة الجلسة

سنير إىل السؤال املوايل ، انتهى الوقت السيد النائب
حول الصعوبات املرتبطة بالتدريس يف املناطق اجلبلية والنائية 

 .للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي
 :عبد الحق الشفيق النائب السيد

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدة الرئيسة،

 ن،و النواب المحترمو السيدات والسادة الوزراء 
من املعلوم أن املؤسسات التعلييية اليت تقع يف اجلبال 

هي املعايري املعتيدة  فيا. منعدمة املرافق االجتياعية الضرورية
جو مالئم لتوطني هذه املرافق االجتياعية من أجل خلق 
 .للتدريس يف املناطق اجلبلية والنائية؟ شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير ،شكرا

 

 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية
حبكم أنه أقحم  ،أنا كييكن يل السيدة الرئيسة احملرتمة

وزارة  اسم جاللة امللك كييكن يل نأكد ليكم أنه منذ دخويل إىل
يناير كل مشروع اللي دار فيه يدو سيدنا اهلل  4الرتبية الوطنية يوم 

وجاللة امللك ما كيشوفش فقط   .ينصرو إال وأجنز يف الوقت
كيشوف الشركة اللي غادي تنجز الربنامج ويف هاد   ،البالنات

الصدد هذا فييا يتعلق باملرافق اجلبلية كاين التوجيهات صارمة 
ينصرو فييا يتعلق باملدارس يف املناطق اجلبلية ديال سيدنا اهلل 

وكاين حرص ديال السيد رئيس احلكومة  ،ومواجهة هاد املوضوع
املالية و  االقتصاد ال حتاجيت وخا السيد وزيرياللي كيقويل حىت إ

ال حتاجيت اعتيادات خاصة ملواجهة كل يإ ،جالس حدايا
ل بنياتنا باش الصعوبات يف وقت الربد ديال األبناء ديالنا وديا

واخذين لو  وكايديرو كايقراو يف ظروف حسنة هادشي كل  ايكونو 
قو بيا واخدين لو احتياط قبل ما يبدى ياالحتياط يف البادية ث

باطو ديال الفحم احلجري تاخذات  ،الربد ىقبل ما يبد ،التعليم
جبنا الفحم احلجري و يف وسط البحر  هاحلكومة القرار باش تشري

 .وكانوا كيدخلوا الشاحنات جلييع املدارس أكتوبر 41يوم 
هاد  اطبيعة احلال عندنا الصعوبة األساتذة ما كايباغيوش يستعيلو ب

هلل االفحم حلينا ليهم الباب وقلنا ليهم استعيلوا احلطب واحليد 
ال عندكم شي مدرسة وال يما وقع لينا حىت مشكل هاد العام و 

توقيت خاص بالثلج ل ديال الوالد يف ظروف صعبة درنا اشي مث
حىت يصبح  االباليص اللي فيها الثلج توقيت خاص دراري جييو 

حتياطات القبل ما يطيح الظالم خدينا مجيع ا االصباح وخيرجو 
واحليد اهلل هلاد اللحظة هادي ما عندناش صعوبات هنائيا والسيد 
وزير الصحة ميكن لو يشهد مشا هلداك القرية وشاف املدرسة  

ديك القرية اللي كانت فيها مليناجنيت وال زار  ىكيفاش مش
يل وقال يل هاد القسم اليوم  املوت بالربد وشاف بعينيه وعيط

 وكنعترب   هحىت السكان ألن ومتالش كيسكن غري الدراري كنسكن
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ولذلك أرجوكم  .يف ظرف حسنة اأن حىت السكان خصهم يكونو 
يف هاد املوضوع ديال التعليم موضوع حساس وأساسي وسيدي 

ديال املرات مع األسف  4بنكرير لمشيت و بوعثيان مشيت ليه 
ديال املرات وكنعرف  4 ، مشيتالسيدة النائبة ما كايناش هنا

 ...الوضعية ديال املدارس
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .، التعقيب السيد النائبالسيد الوزير انتهى الوقت
 :النائب السيد عبد الحق الشفيق

أنا شخصيا كنائب برملاين قيت بعيل  ،السيد الوزير
زيالل مجاعة ألاجتياعي مع جميوعة من اجملتيع املدين، مشيت 

 ،لقيت واحد املنظر مؤمل السيد الوزير "واوىل"يف مدرسة  "واوىل"
يف القسم وقامسني القسم  اديال املعليات كيسكنو  1لقيت أن 

 ،طفالاأل امتاك وكيقريو  اكينعسو و متاك  اكيطيبو   ،الستيكببال
 9هاديك املدرسة اللي فيها فوتكليت ودرت حبث ولقيت أنه 

 41مجيع املستويات يف ديال األقسام كاين التعليم املختلط 
  .طاولة يف داك القسم زد على ذلك املسكن ديال املعليات

يف التصرحيات ديالكم قلت لينا يف واحد  ،السيد الوزير
أمامك أحسن من  اجلريدة كنشوف أن هو املدارس اللي دابا

أن أمريكا ما فيهاش القسم  يديال أمريكا والتصريح ديالك حقيق
 ،امسح يل السيد الوزير...الطبخ وفيه هذامقسوم بالبالستيك وفيه 

داك  راه، اهلل خيليك نكيل كالمي اهلل خيليكخليين امسح يل 
الوقت راه كيضيع راه كيضيع ليا  ، راهالسيد الوزير .حقيقي الشي

نتكلم معاك وهو هاد املدرسة  اللي باغيتالسيد الوزير  ،الوقت
الناس املدير ديال الكادميي اللي عندك خاصو يبعد من شوميين 
ويبعد من كليياتيزور وخير؛ وجييب التقارير ويعطيها ليك أنت 

لوايل ديال املنطقة يف إطار املبادرة الوطنية لالسيد الوزير ويعطيها 
حىت  ،رفق هلادوك الناس ديال التعليمباش خيلق املسكن وخيلق امل

هادوك األطفال سولتهم كيجي بالبوط وبالشورط يف الربد مكاين 

هذا كالم  ،تقال أمامنايال تدفئة وال يديك وال خيليك هذا كالم ك
باش تاغطي عليهم  كخالوك أنت هادوك رؤساء املصاحل اللي متا

حىت لعند د الشي أنا شفتو بيدي وشتو ومشيت اه ،السيد الوزير
الوايل ديال بين مالل وقلتو لو وخا أنا املنطقة مشي أنا فيها 

خرجت كعيل  ،ولكن أنا ماغريب خاصين نشوف املسائل
اجتياعي خصين نوضح واملطلوب منكم السيد الوزير أنه 

تعتيد على هادوك رؤساء  شبأنفسكم، متبقا اخصكم خترجو 
 .ماغلوطة تيعطوك  تقاريرراه املصاحل اللي متاك، الحقاش 

 :السيدة رئيسة الجلسة
بطلب من السيد وزير . السيد النائب انتهى الوقت

ظروف طارئة سنقدم سؤال لالعالقات مع الربملان وألسباب و 
سؤال آين عن  ،قطاع  التضامن واملرأة واألسرة والتنيية االجتياعية

املعايري املعتيدة يف منح الدعم للجيعيات للسيدات والسادة 
تفضل .النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 

 .السيد النائب
 :النائب السيد خالد سبيع
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء،
 ،السيدة الوزيرة

عن املعايري  ،السيدة الوزيرة احملرتمةسؤالنا لكم 
وامليكانيزمات املتحكية يف دعم اجليعيات العاملة يف امليدان 

وعن آليات املواكبة واملراقبة وضيان توزيع عادل  ،االجتياعي
 .  ةالوزير  ةهلذه املنح؟ شكرا السيد
 :السيدة رئيسة الجلسة

  .اجلواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة
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التضامن والمرأة واألسرة  ةالسيدة بسيمة الحقاوي، وزير 
    :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،
 ،أوال، أشكر السيد النائب احملرتم على هذا السؤال املهم

وأريد أن أطيئنه على أن هذه السنة على وجه ااخصوص مت 
اعتياد مسطرة خاصة جديدة لضيان الشفافية والنزاهة وكذلك 

ويف إطار   ،يف إطار تنزيل الدستور الذي جاء بقيم ومبادئ مهية
كذلك الربنامج احلكومي الذي جاء بتوجيهات مهية يف هذا 

ع الدعوم على يف ذلك من أجل جناعة توزي اعتيدناو  .الباب
ثانيا انتقاء  ؛عن طلب تقدمي املشاريع اإلعالنبدأ ماجليعيات 

ترايب ملشاريع اجليعيات بسبب أمهية القرب لتعيني اجليعيات اليت 
ثالثا هناك مدارسة تقنية مركزيا  ؛تستحق واملشاريع اليت تستحق

هذه السنة للجيعيات على مستوى  رصدالذي  اإلمجايلواملبلغ 
مليون  412مليون وقد رصدت  044تياعي هو القطب االج

ملؤسسات الرعاية االجتياعية، لكن اجليعيات اليت تسري هاته 
املؤسسات مل حتظى كلها هبذا املبلغ املرصود على اعتبار أن 

مجعية مسرية ملؤسسة الرعاية االجتياعية ال تتوافق ومل  412
؛ القانون وبالتايل باعتبار أهنا خار  ،41.21تتالءم مع القانون 

  ؛وأهنا ال تتوفر على املعايري الضرورية مل تنل الدعم املرصود
ثانيا بالنسبة لعيوم اجليعيات من غري اللي تتسري 
مؤسسات الرعاية االجتياعية تقدمت مبشاريع خضعت لنفس 
املسطرة جميلها يف القطب االجتياعي، السيد الوزير جميلها يف 

يعيات اليت نالت الدعم مشروع، اجل 4914القطب االجتياعي 
ألهنا مل تتوفر فيها هذه املعايري، شنو هي  ؟ملاذا 816فقط 
جتيع بني  أن الاملعايري كاملة فييا يؤطرون من قوانني  ؟املعايري

بني مشروعني مع القطب االجتياعي وأن جتيع  أن المتويلني 
تكون هلا هيكلة وفق القوانني املؤطرة لقانون اجليعيات وكذلك 

ساسي الذي تتوافق سريهتا مع النظام األحترتم مبادئ احلكامة و 

فإمجاال حنن نراقب وفق هاته املسطرة وغادي جيي  .يؤطرها
    .االفتحاص يف هناية هذه السنة بإذن اهلل لكل اجليعيات املدعومة

 :السيدة رئيسة الجلسة
 . تعقيب السيد النائب ،شكرا السيدة الوزيرة

 :سبيعالنائب السيد خالد 
شكرا السيدة الوزيرة على هذه التوضيحات، ولكن على 

أوال باغيت  .كيمور ماشي هي هاداأل ،أرض الواقع السيدة الوزيرة
شي ديال ال داكراهات ديال هاإل د القضية ديال انشوف معاك ه

ول هو أنه صعب احلصول كراه األهناك اإل  .الدعم املؤسسايت
املوقع اإللكرتوين ديالكم السيدة على املعلومة السيدة الوزيرة، 

  ،الوزيرة شبه معطل ما عدا أخبار متناثرة حول نشاطكم الوزاري
ولكن كل ما يتعلق باملعايري، التوزيع اجلاغرايف، االعتيادات 
املخصصة، اجملاالت املستفيدة، اآلثار املرتتبة على الدعم اللي  

االت املوقع وال يف جم كتعطيو فهو غائب وغري متوفر ال يف
 . أخرى

يتعلق بدليل مساطر  ،اإلكراه الثاين السيدة الوزيرة
املعايري، هاد الدليل د املساطري معقد هو ياغفل وضعية اجليعيات 

. املاغرب العاملة كأنه أعد جليعيات غري اجليعيات اللي كاينة يف
بكل و حىت املعايري السيدة الوزيرة اللي كنتكليو عليها بكل صدق 

ليون على اإلدما؛ ديال مقاربة النوع، وملا تتك اشفافية مل
اإلدما؛ ديال البعد البيئي واحلكومة كلها فشلت  لىتتكليون ع

كيف   ،يف إدما؛ هذين احملورين ديال مقاربة النوع والبعد البيئي
تطلبون من مجعيات مل تشيلوها بالتأطري، بالتكوين، باملواكبة أنه 

كذلك . شاريع دياهلاملامقاربة النوع يف و تدمج البعد البيئي 
هديك اللجن احمللية ديال االنتقاء جيب تأطريها  ،السيدة الوزيرة

وتعطى هلا شوية ديال القيية ألنه صعب أنه مجعيات حملية تقوم 
 climatiseurبعيل ونتسناو نطلعو للرباط الناس جالسة حدا 

والشوفا؛ وتقرر يف دمج ديال مجعيات تعيل يف مناطق منكوبة 
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ال مرافق د القرب  ،ال مرافق اجتياعية ،ا ال أنرتنيتما عنده
 . نقولو هلا راه قررنا من الرباط ديال دعم ديال هاد اجليعياتو 

أنه  ،باغيت نأكد معاك واحد القضية ،السيدة الوزيرة
هي معايري دعم اجليعيات بإقليم  راسلتك فيوليوز وقلت لك ما

واجبتيين جبواب فضفاض  ؟تاوريرت؟ مباذا أجبتيين السيدة الوزيرة
يقول أنه الوزارة أعدت خمطط اسرتاتيجي ديال الدعم املؤسسايت 

واللي غريب  ،0249-0240للجيعيات العاملة يف القطاع 
لنا بأنه مت تاغييب البعد اجلاغرايف يعين  جدا وأتأسف له هو أنه قليت

كيف ميكن أن . أنه ما كايناش مقاربة ترابية لتنزيل هذا الدعم
عن دعم هلاد اجليعيات يف حني أن الوزارة ليس هلا مقاربة  نتكلم

لذلك  ؟ترابية تركز على تنزيل جهوي والتنزيل الرتايب هلذا الدعم
كلو خطاب  ديالنا   السيدة الوزيرة حنا فواحد الوقيتة، ااخطاب

كييشي لدعم اجلهود اجلهوية نالحظ أن الوزارة ما عندهاش 
أخريا السيدة الوزيرة أنا عندي  .توجه فييا خيص التنزيل الرتايب

ملف غادي نقدمو لك عندي مئات اجليعيات اللي كتشكي أنه 
 ...أقصيت

 :السيدة رئيسة الجلسة
ثواين  42شكرا الرد يف . السيد النائب انتهى الوقت

 . الوزيرة السيدة
التضامن والمرأة واألسرة  ةالسيدة بسيمة الحقاوي، وزير 

 : والتنمية االجتماعية
باش نقول للسيد النائب أن هذا الكالم الذي غري 

تفضل به جاهز جابو معاه مل ينصت ومل يتابع عيلية انتقاء 
هو الكتاب الذي نشر  واألمر غري خفي ها ،اجليعيات املدعومة

لكن الكالم اللي كيقول . فيه كل شيء ومنشور يف موقع الوزارة
 ...ألن كله ماشي شبه خاطئ مردود عليه

 :الجلسة السيدة رئيسة
 شكرا السيدة الوزيرة، 

وننتقل إىل  .شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة
قطاع الصحة وسؤال عن قلة األطباء مبستشفيات العامل القروي، 

. للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رحو الهيلع
 يسة،شكرا السيدة الرئ

 السيد الوزير،
ضعف قطاع الصحة بالعامل القروي راجع باألساس إىل 

ديال بل أكثر من هذا هناك غياب  ،قلة األطباء وامليرضني
أي مجاعة قروية إيال  .العامل القروي األغلبية ديال األطباء يف

عندها الطبيب األغلبية ما عندهاش إيال عندها راه متيجي غري 
األسبوع واملرضى يتنظر ماشي مشكل وهاذ  مرة يف ،هنار السوق

املاغرب  يف العامل القروي يف الوضع هذا السيد الوزير راه كاين 
نبداو من مجاعة ديال أغبالو إينكردوس إىل بلدية الرماين  .كامل

األوىل راه ما فيها والو، خصك تبدا من الصفر بلدية الرماين هي 
 % 62سرير  14قروية عندها مستشفى خدام من االستعيار 

ة ديال ملي تتجي شي مرا حامل دالوال ،داميا خاوي جراح واحد
تيهزو مباشرة للرباط للسويسي عالش؟ إما ما كاينش اللي 

وبالطبع السيد الوزير  ،يتكلف هبا وإما ما عندمهش الوسائل
القروية هذا راه ما كاينش اإلمكانيات ما كايناش األغلبية مها 

درهم  422م أسبوع كامل راه عندو إيال خد ،عيال يف الفالحة
 ،أالف لاير ديال املازوط 1أالف لاير باش جييبها للرباط خصو  9

ملي تولد ويباغي يديها أرا الكارط باش يشدوها لو حىت جييب 
ألف لاير منني غاجييبها؟ هذا وضع خصك السيد الوزير  42

إقليم ااخييسات   نفس املشكل يف .تشوف جواب هلاذ الشي هذا
 410مستشفى إقلييي يعين داز عليه الوقت فاتو الركب  كاين

واقف سنة كاملة نفس  ديال اجلراحة blocوسرير هاذي سنة 
 شراوفوملاس  ،املشكل لقاوه فتيفلت نفس املشكل لقاوه فوملاس
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د املليار ونص شنو خدام دبا؟ مستوصف ال  0أو بناو السبيطار 
  .عندكم؟ وشكراأقل السيد الوزير ما هي احللول اللي 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير شكرا،

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 السيدة الرئيسة المحترمة،شكرا 

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 ،أوال السيد النائب احملرتم كنشكرك على هاذ السؤال
يين أنت تطرقيت اللي السؤال اللي جاين أنا هي املوارد البشرية وال

 ،جلييع املشاكل اللي تتعيشها املنظومة الصحية من موارد بشرية
 blocمن مستشفيات من  ،من سيارات إسعاف ،من جتهيزات

opératoire  اللي ما خدامش أنا متفق معك ما ميكن غري نتفق
معك فهاذ الشي، غري اللي باغيت نقول ليك أنه هاذ الشي 

 ،متيتحلش بني عشية وضحاها ألن الرتاكم ألن السلبيات
 النقائص هاذ الشي اللي تتقول كلشي كاين إيال بقينا غري يف

نذ وجودي إىل يومنا هذا داميا كنردد نفس الرقم م ،املوارد البشرية
منصب مايل  6222معكم أنه خصنا إىل يومنا هذا أكثر من 
منصب مايل  1222للييرضات وامليرضني وخصنا أكثر من 

املشكل الثاين أنه هاذ املوارد البشرية هاذ ااخصاص  ،ديال األطباء
املهول اللي كاين عندنا تيزيد تيكرب ألن كاين توزيع غري عادل 

ولكن  ،حنا متفقنيو ضري والقروي احل نيبني اجلهات وبني الوسط
وبك اماشي هباذ الطريقة باش غيتحل ألن إيال بقينا خصين جن

خصين ندوي غادي  si nonغري املوارد البشرية وال جناوبك 
 0دقايق وال  4على سياسة املنظومة الصحية اللي خصنا ماشي 

  .دقايق
وزارة الصحة كاين واحد التنزيل  بعجالة أوال احنا يف

حتليل وختطيط املوارد البشرية باش تكون سياسة ديال املوارد  ديال

 sapeurالبشرية ماشي سياسة ترقيعية حبال اللي تنقول ديال 
pompier   خص جو؛ د املوارد البشرية نزيدهم أنا نقص من

  ؛ماشي هاذي ماشي سياسة هاذيزيد  ،هنا
        الكفاءات للوظائف و كاين الدليل املرجعي   ثانيا
le REC:   le référentiel des emplois et 

compétences القريب العاجل ألنه  إيال ما عندناش هذا ويف
أسابيع إن شاء اهلل غيكون موجود إيال ما كانش  4يف كنظن 

 référentiel des emplois et compétences عندنا هاذ
اللي غيجعلنا باش ندبرو تدبري توقع الوظائف والكفاءات 

  ؛ماغاديشاي نديرو حىت حاجة
ثالثا وال رابعا كاين مراجعة القانون األساسي ديال هاذ 

تيعيشو يعين مشاكل عديدة ومتعددة اللي املهنيني اللي تيتشكاو 
منها اهليئة الوطنية للييرضات  ،منها هاذ القانون األساسي

دكتوراه هاد املسائل كلها -ماسرت-اإلجازةمنها النظام  ،وامليرضني
املوارد البشرية  نعطيك مثال إىل بقينا غري يف. حنا خدامني عليها

 هدي يف :منصب مايل توزعت كالتايل 101اللي  0240أن 
. ممرض 448طبيب وكاين  81 :املناطق القروية واملناطق البعيدة

زدنا  40لينا منهم مركز صحي اللي كان مقفل ماغلق، ح 440و
شوية د املوارد البشرية ولكن زدنا قضية أخرى وهي الشراكة مع 

مركز صحي شكرا  40القطاع ااخاص اللي مكنتنا أنه خندمو 
 .للسيد النائب احملرتم

 :السيدة رئيسة الجلسة
 . السيد النائب يف بعض الثواين تفضل. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد رحو الهيلع
الوزير، بعجالة كنظن بأنه باش يكون عندنا السيد 

 ااألطباء باش يوليو  ااألطباء دخلوا شوية د العامل القروي باش يقراو 
للعامل  اأطباء مها اللي كيقبلوا، راه اآلخرين ما كيباغيوش ميشيو 
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، دابا 4922عندكم كلية وحدة كتديرو كانت ثانيا   ،القروي
 ...ما ميكنش 4922ولكن دائيا  1عندكم 

 :لسيدة رئيسة الجلسةا
السيد وزير العالقات . السيد النائب انتهى الوقت شكرا

، سؤال واحد السيد الوزير. مع الربملان وصلنا لقطاع االتصال
شكرا السيد الوزير ننتقل إىل قطاع االتصال سؤال آين عن 
اإلجراءات املتخذة بعد نشر دفاتر التحيالت للسيدات السادة 

 .تفضل السيد النائب. فريق العدالة والتنيية النواب احملرتمني من
 :الحق الكسارالنائب السيد عبد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة،

 ...السيد الوزير،
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تفضل السيد الرئيس
 :(نقطة نظام) النائب السيد عبد اهلل بووانو

إذا كان باإلمكان غري تذكرينا  ،السيدة الرئيسة
وتعويضه  02باالستدراك الذي بصدده مت إلاغاء السؤال رقم 

نمشن قطاع مشى ألن حنا كنا كنتظرو ألباش نعرفو  ،بسؤال آخر
 .هاد السؤال شكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
االستدراكات السيد الرئيس ملي كيكون  ،شكرا

مافيهش استدراك  هو ال ها ...استدراك كنذكرو بأنه استدراك
. قطاع الصحةيف مل يكن هناك استدراك ، هذا سؤال آين هذا

: االستدراكات اللي عندي السيد الرئيسمكاينش استدراك، 
قطاع العالقات مع الربملان السؤال الشفوي رقم من حيذف 
حول تطورات  08املرتب يف جدول األعيال حتت رقم   0821

ي ويعوض يف قطاع ملف التحديد اإلداري لليلك الاغابو 
. االقتصاد واملالية بسؤال حول املوجودات من العيلة الصعبة

يف جدول  0941حيذف يف قطاع الصحة السؤال الشفوي رقم و 
حول طلب التجييل ببالدنا ويعوض يف  02األعيال حتت رقم 

قطاع الشباب والرياضة قلت بأن يف قطاع الشباب والرياضة وأنا 
والسيد . قطاع الصحة حتذف يف هذا استدراك للسؤال اللي

 .تفضل السيد الوزير. ..قلتها  ، إيواالرئيس هذا مت
السيد لحبيب الشوباني، وزير العالقات مع البرلمان 

 :والمجتمع المدني
 شكرا السيدة الرئيسة،

ى مع السيد وزير االتصال أن حيضر ألنه مشغري 
 .شكراسئلة إذن احلساب خاطئ د األ 0الربنامج األول فيه  

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .توصل قبل شويةأنك مرحبا بوزير االتصال كنا نتيناو 

سؤال آين عن اإلجراءات املتخذة بعد نشر دفاتر التحيالت 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنيية 

  .تفضل السيد النائب
 : النائب السيد عبد الحق الكسار

 . الرحيمبسم اهلل الرحمن 
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السيد الوزير، 
بعد املصادقة على دفاتر التحيالت ونشرها يف اجلريدة 

ما هي اآلليات املقرتحة للنهوض بقطاع اإلذاعة والتلفزة؟  ،الرمسية
 . وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
  .اجلواب السيد الوزير

 : السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

أعتقد اإلجراءات حاليا بدأت تتضح، وعلى خالف 
اآلن اجمللس  ،النقاش الذي كان يف هذه القبة األسبوع املاضي
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اإلداري للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة اختذ قرارات مهية مت عقد 
أول قرار وهو  .يناير 6نونرب إىل  06أربع اجتياعات بدءا من 

اعتياد مسطرة طلبات العروض يف اللجوء لإلنتا؛ ااخارجي 
واملشرتك، إذن هنينا مع واحد املرحلة وبدات مرحلة جديدة، هذا 

  ؛املعطى األول
املعطى الثاين وأيضا مهم وهو اعتياد مسطرة الشفافية 
يف القرارات املتخذة من قبل هذه اللجن حبيث مت اعتياد دفرت 

وهذا من شأنه أوال أن يطيئن  ،ص هباد الشركاتحتيالت خا
العاملني يف هذا القطاع على اختالف التشكيالت دياهلم، ثانيا 

تنتج كمن شأنه أن يفتح أفقا للنهوض جبودة اإلنتا؛ ألن املنافسة  
تنتج احلكامة ديال تدبري النفقات العيومية كاجلودة، املنافسة  

 املركز السينيائي شركة مسجلة يف 402عندنا اآلن أزيد من 
املاغريب باإلضافة إىل شركات أخرى اللي غادي نطرحو معها 
واحد التعاقد من أجل التأهيل دياهلا على أساس القانون ديال 
الصناعة السينياتوغرافية ويف نفس الوقت كنفتحو األفق يف 

 ؛املراجعة ديال هاد القانون بالشكل اللي نواكبو به التطورات
القرار الثالث اللي يف اعتقادي مهم وهو أيضا وهذا 

اعتياد املذكرة التوجيهية لعقد الربنامج ما ميكنش دفاتر 
التحيالت تنفذ حبسب قانون االتصال السيعي البصري بدون 
عقد برنامج كيعبأ املوارد املالية الالزمة، هاد األمر دابا قطعنا فيه 

ن هي اللي  خطوة مهية حتت إشراف وزارة االقتصاد واملالية أل
إذن كنحافظوا على استقاللية اإلعالم  ،كرتأس جلنة احلكامة

العيومي ويف نفس الوقت يتم اعتياد عقد برنامج جديد وهاد 
شهر يكون جاهز يف هاد األدي العقد يف التقدير ديالنا غا

 ؛األوىل
ااخطوة الثالثة اللي اآلن غاديني فيها وهي ما يرتبط 

أكتوبر كان  00ت اللي صدر يف دفرت التحيال ،بإرساء اللجن
اآلن  ،يناير 04وضع أجل ديال ثالث أشهر يعين غتنتهي يف 

اإلدارة ديال الشركتني، امليثلني ديال  ،امليثلني ديال العاملني
يف أي القطاعات الوزارية بثالثة هبم معبئني داخل اجمللس اإلداري 

إطار ما ينص عليه قانون االتصال السيعي البصري خبصوص 
استقاللية اإلعالم العيومي من أجل إرساء اهلياكل اليت جاءت 

يناير فكاين  04آخر أجل عندنا وهو  ،يف دفرت التحيالت
اجتياع يف اجمللس اإلداري هذا األسبوع  من أجل استكيال هاد 

هي هذه اللجن؟ كاين جلنة انتقاء الربامج واللجنة ديال  العيلية ما
ة يف هاد املستويني األمل ديالنا كاينة حتديات كثري   ،األخالقيات

 . هو اإلصالح اإلعالم العيومي ليأخذ املسار دياله
 : السيدة رئيسة الجلسة

  .السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب
 : النائب السيد عبد الصمد حيكر

 شكرا السيدة الرئيسة،
صة واحلارة لتهنئة ااخاامسحوا يل باملناسبة أن أتقدم بال

املالية على اختياره مؤخرا كأحسن وزير مالية يف  للسيد وزير
 .منطقة نمشال إفريقيا والشرق األوسط هذا شرف لكل املاغاربة

صياغتها اجلديدة هي بدفاتر التحيالت  ،ثانيا السيد وزير االتصال
هي أوال انتصار جلييع املاغاربة أغلبية  ،انتصار متعدد األبعاد

هي انتصار إلرادة  ،مواطننيمهنيني ومنتجني و  ،ومعارضة
ري املؤسس ملرحلة إهناء التحكم والفساد ذاإلصالح احلقيقي اجل

نتصار لتوفري متطلبات ااخدمة العيومية املنتظرة ا ،واإلفساد والريع
هي انتصار لدعم تنافس التنافسية يف هذا اجملال  ،منذ أمد بعيد

هي انتصار أيضا لتعزيز احلكامة القائية على النزاهة  ،احليوي
والشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة وتوفري تكافؤ الفرص بالنسبة 

عتيدة القائية امللينهجية لهي انتصار أيضا  ،لكافة املتدخلني
على أساس إشراك كافة املتدخلني من مهنيني وعاملني ونقابيني 

 .وأكادمييني وغريهم
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زير احملرتم، دفاتر التحيالت جاءت لكي تقول السيد الو 
مشى الزمن ديال شركات اإلنتا؛ املستفيدة بالتلفون وبتحت 

اآلن إما أن نعزز ااخيار ديال تكافؤ الفرص وديال  ،الطاولة
التنافسية بني الشركات الوطنية املخولة واملؤهلة وإما أننا يف صف 

كانوا معتادين أهنم املشوشني اآلن اللي كيقوموا بالتشويش اللي  
هذا زمان باغيناكم السيد الوزير  ،ياخذوا واحد الصفقة بالتلفون

انتهى هذا  ،احملرتم باش تأكدوا معنا بأنه انتهى هذا الزمن
   انتهى هذا املنطق ديال الريع، املاغاربة ينتظرون مرحلة  ،التحكم

ما بعد دفاتر التحيالت يف صياغتها اجلديدة لكسب رهان اجلودة 
املاغاربة مع اإلعالم  ش نقوموا بتحقيق مصاحلة حقيقية دبا

التحدي السيد الوزير احملرتم، ديال اإلمكانات  ،العيومي دياهلم
ويل اليقني أن احلكومة واعية ومستعدة لتوفريها بالكامل لتوفري 
هذه ااخدمة ولتحقيق هذه املصاحلة ولتحقيق إشعاع البلد ديالنا 

ن أيضا السيد الوزير احملرتم، ينتظرون العاملو  .عيومي هعرب إعالم
     منكم وأنتم مشركون هلم وحماورون هلم ومتفهيون هلم كيف 

  .شكرا.ال وأنتم جزء منهم باألمس القريب
 : السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل إىل سؤال آين حول  .السيد النائب انتهى الوقت
حملرتمني التعددية يف اإلعالم العيومي للسيدات والسادة النواب ا

 . من فريق العدالة والتنيية فليتفضل السيد النائب
 : النائب السيد ياسين أحجام

 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، 
 السيد الوزير المحترم، 

انطالقا من نتائج تقرير اهليئة العليا لالتصال السيعي 
عن اإلجراءات اليت من  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،البصري

املفرتض أن تتخذوهنا لضيان التنزيل األمثل لليقتضيات 
الدستورية الضامنة للتعددية يف اإلعالم العيومي جلعله ملكا لكل 

 .املاغاربة؟ وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
  .لسيد الوزيرلشكرا، اجلواب 

 : السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

هي أحد يعين حقيقة إشكالية التعددية اآلن حنن يف 
من الدستور نص  08الفصل  ،حتديات عيلية تنزيل الدستور

على أن اهليئة العليا لالتصال السيعي البصري التسارع للتعددية 
اللاغوية والثقافية والسياسية، يف السابق كانت التعددية مرتبطة 
باألساس مبا هو حزيب وما هو نقايب، اآلن بالنسبة للحكومة يف 
 دفاتر التحيالت كانت اقرتحت أن التعددية تصبح شاملة يعين

نضاف هلا البعد اجلهوي والبعد الثقايف والبعد اجليعوي املدين، 
لكن لاغاية اليوم ما زلنا ننتظر أن يصدر قرار اهليئة العليا لالتصال 
السيعي البصري اللي كينظم املقتضيات املتعلقة بالتعددية يف 

أوال  0240يف املقابل هاد السنة سنة  .اجملال اجليعوي واللاغوي
لألحزاب السياسية والنقابات ارتفعت باملقارنة احلصة املخصصة 

 ؛ساعة 49وصلنا اآلن تقريبا ألزيد من  0242و 0226مع 
املعارضة باملقارنة مع  ثانيا أنه احلصة اللي عند األحزاب د

األغلبية وهنا حبسب تقرير اهليئة العليا لالتصال  األحزاب د
التقدم من أجل دراسة  مالسيعي البصري اللي هو تقرير جد ها

كنلقاو بأنه أوال   ،اللي حصل يف بالدنا على مستوى التعددية
رية ديال النقاش السياسي وبدات اإلجيابيات اليت تحافظنا على الو 

جاءت هبا دفاتر التحيالت على مستوى النقاش السياسي بدأت 
قبل  ،تتيثل حبيث اآلن الربامج احلوارية متت مضاعفة العدد دياهلا

حواري يف الشهر مثال يف القناة الثانية أو يف  كان عندنا برنامج
 . القناة األوىل دابا اآلن عندنا برامج أسبوعية

ثانيا يف الربامج احلوارية والت عندنا الثنائية ديال أحزاب 
مكيحرتمش راه أحزاب معارضة واحد النوع اللي عيليا  ،أغلبية

و حزب سياسي امسألة أنه حبسب التيثيلية حبيث كييكن نلق
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معارض تقدم على حزب سياسي يف األغلبية اللي رغم أن الواقع 
و بأنه حزب اللي حزب احبيث أنه كنلق ،ينشاديال التيثيلية مك

يف الربملان كتعطيه يكون ديالو سياسي عندو مفروض أن التيثيلية 
تقريبا جو؛ ديال املرات ديال حزب سياسي آخر لكن يف قنوات 

لسياسي اللي معارض واخذ اإلعالم العيومي هداك احلزب ا
 .احلزب ماشي فقط مقادينهداك تقريبا أكثر من احلصة ديال 

ألمام لكنش يزيد ا ميبالنسبة إلينا ذات توجه املاغرب م
 ،العيومي كان هو الفضاء ديال النقاش يما الفضاء اإلعالمإيال 

ألمام عن طريق لتقدمو نو  ،د الفضاءانا تكون يف هلوالقضايا ديا
ا داك التقرير غين خاصة ذوهل .النقاش العيومي ديالنا تضنوحنحنا 

  .فاش كنقارنو املشهد احلزيب
فهو واضح أن النقابات  ،أما بالنسبة لليشهد النقايب

د اوه ،املعارضة األكثر معارضة هي األوىل يف اإلعالم العيومي
إيال  اإلعالم العيومي هرناش بالعكس كنعتربو أنضالشي حنا مكي
 .. .دمة مدارش هاد ااخ

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيد النائب، السيد الوزير انتهى الوقت

 :النائب السيد محمد يتيم
  ،شكرا السيد الوزير

أوال أود أن أثري انتباهكم إىل أن التقرير اللي شرتوا ليه 
هو يف حد ذاته كيبني بأنه مازال عندنا خدمة يف جمال التعددية 

  ةالسياسي يةالتعدديف و  ةيف التعددية السياسي حناياهلل ألنه فقط 
وإن كان حنا كنعتربو أن التقرير ديال اهليئة هو واحد  ،كاين كالم

. األداة عيلية باش فعال كتنبه املتعهدين باش حيرتموا التعددية
يف  ،يف اجملال اجليعوي ،يف اجملال اللاغويبطبيعة احلال التعددية 

واحد  اجملال الرتايب مازال كيخص اجملال املهين مازال كيخصها يف
التعددية املشكل اجلوهر ديال التعددية يف النظر  ،العيل يعين كبري

د التعددية هي واحد اديالنا يف الفريق العدالة والتنيية أنه ه

نش اإلعالم اال مكيإ ،األساس مكني بالنسبة للبناء الدميقراطي
 ،العام يعكس خمتلف توجهات الرأي ديال الرأيتالتعددي 

التعددية الثقافية اللاغوية  ،اجليعوية ،النقابية ،التنظييات السياسية
يف يف الربملان و حىت  كذلك  يثلةاملأيضا حىت اهليئات غري 

املؤسسات ألن بالنسبة لليشاهد وبالنسبة للرأي العام كيخصوا 
صو يلقى النقاش اللي كاين ايلقى يف وسائل اإلعالم العيومية خ

و املشاهد ديالنا  القنن مازال كلألسف الشديد اآل ،يف اجملتيع
كيهاجر القنوات وفضائيات أجنبية باش يتبع ااخرب ديال الوفاة 

ااخرب ديال وفاة واحد الفنان مهيا يكن  ،ديال واحد الزعيم
ا خص اإلعالم ديالنا خمصوش يتيوقف ذلهف .موقفنا سياسيا

انت يف خمصوش يكون قلعة ديال واحد ردود فعل ك ،سياسيا
املقاربة اللي  بأن الزمان املاضي كتبىن على التحكم وحنا كنعتربو

من  ،تر التحيالتاجيتو هبا السيد الوزير من خالل قضية دف
ا ذه بأن د املقتضيات ديال التعددية كنعتربواخالل حماولة تنزيل ه

 هاد كتبقى أن  ،توجه إجيايب وغادي يف املسار اجليدالواحد 
كذلك ينباغي أن توافق تطوير اجلانب املهين ألنه   اإلرادة السياسية

ضد أشكال التحكم ألنه حنا   هو احلصن احلصني اجلانب املهين
كنعرفو أن واحد اجمليوعة ديال القوى حتاول أن تتحصن 

يريده التوجه العام  باإلعالم من أجل أن تكون على عكس ما
الم  وضد املبدأ ديال أنه اإلع يةضد مبدأ ديال التعدد ذاوه

 .  كيكون تعددي وكيعكس توجهات الرأي العام
 :السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل  .شكرا السيد الوزير، السيد النائب انتهى الوقت
إىل قطاع الصناعة التقليدية، السؤال عن االختالالت اليت عرفتها 
الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .تفضل السيد النائبالعدالة والتنيية 
 :النائب السيد عيسى امكيكي 

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

32 

 السيدة الرئيسة، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
 السيد الوزير، 

يف احلقيقة قطاع الصناعة التقليدية يعترب من القطاعات 
املعامالت دياله اللي  اإلنتاجية املهية يف البالد ديالنا، حبكم رقم 

مليار درهم، حبكم التشاغيل حبيث يعترب ثاين مشاغل  41كيتعدى 
يف البالد ديالنا بعد الفالحة، حبكم التسويق فهو السوق للسياحة 
الداخلية وااخارجية، حبكم االحتضان دياله لواحد اجمليوعة ديال 

ضعف باملقابل جند  .املقاوالت الصاغرى واملتوسطة يف البالد ديالنا
القرب، ضعف يف املوارد البشرية واملادية بالنسبة يال السياسة د

لليندوبيات اإلقلييية مما يؤثر سلبا على التسويق ديال املنتو؛ 
وعلى التيويل دياله، بل يف بعض األحيان كنلقاو مشكل حىت 

هلذا السؤال ديالنا حول اإلجراءات اليت . بالنسبة لليواد األولية
 . أو للتقليص من هاد االختالالت؟ وشكرا تتخذوهنا ملواجهة

 : السيدة رئيسة الجلسة
  .جواب السيد الوزير ،شكرا

 : وزير الصناعة التقليدية ،السيد عبد الصمد قيوح
 شكرا السيد النائب المحترم، 

هباد املناسبة أريد أن أتقدم بالشكر لفريق العدالة والتنيية 
اهتيامه بقطاع الصناعة على وضعها هذا السؤال الذي ينم على 

يف احلقيقة السيد النائب احملرتم، السؤال ديالكم   .التقليدية
من احللقات  1ديال املشاكل الكربى وال  1كيتطرق لواحد 

ديال اللي كتيثل السلسلة ديال اإلنتا؛ مبا فيها التيويل ومبا فيها 
ففي البداية جيب اإلشارة أن هناك جمهود كبري يبذل من  .التأطري

مديرية جهوية  49طرف املصاحل الالممركزة للوزارة حيث تظم 
ديال الصناعة التقليدية، حسب  لةوكا 01مديرية إقلييية و 00و

    اإلمكانيات املتوفرة لديها، مما يستحق التنويه والتشجيع اجتاه 

ما يقوم به املوظفون واألطر من عيل جاد فييا خيص تتبع وتأطري 
مج واألوراش املندرجة ضين اسرتاتيجية خمتلف املشاريع والربا

إال أن العائق األساسي كيا تعليون الذي نعاين  ،تنيية القطاع
فرغم هاد النقص احلاد  ،منه هو النقص احلاصل يف املوارد البشرية

ميكن أن نعطيكم واحد الرقم السيد النائب احملرتم، يف التنفيذ 
     % 66ة وصلنا ل ديال امليزانية ديال وزارة الصناعة التقليدي

وهاد الشي كلشي  0240وما عيرنا وصلنا هلاد الرقم يف سنة 
تدار بالفضل ديال هاد األطر اللي رغم القلة دياهلم فاجلهود 

 . دياهلم كتظافر باش نوصلو هلذا الرقم ال للحصر
السيد النائب احملرتم، رغم العيل املبذول من أجل توفري 

فق املتطلبات واملساعي اليت قينا هبا املناصب املالية والضرورية و 
سواء على مستوى رئاسة احلكومة أو على مستوى وزارة االقتصاد 

 40إال  0240فإنه مل ختصص للوزارة مثال يف سنة  ،واملالية
منصبا ماليا وغنعطيكم واحد  02إال  0244منصب مايل وسنة 

 منصب 02تنا اتعط 0244الرقم السيد النائب احملرتم، أنه يف 
فاملناصب املتوفرة ال تفي باحلاجيات كيا جاء يف التدخل  ،مايل

ديالكم، مع العلم أن عدد املوظفني احملالني على التقاعد سوف 
فقط على  014فيهم  0249و 0240بني  018يصل إىل 

املستوى املركزي، مما سوف يرتك ال حمال خصاص هائل يف 
ة إىل املسائل اللي التأطري عليا بأن الوزارة مطالبة بتدبري إضاف

خمطط جهوي للتنيية، عليا بأنه  49طرقتوا هلا مطالبة إىل تدبري 
املخططات يال د 9كتلزم الوزارة باش نوصلو ل  0241رؤية 

 .44وصلنا ل  0240د السنة ديال افحنا يف ه
 : السيدة رئيسة الجلسة

  .السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا تعقيب للسيد النائب
 : حسن لغشيم النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيد الوزير، 
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 السادة الوزراء، 
 ، اإلخوان واألخوات النواب

إن أمهية السؤال تأيت من أمهية الصناعة  ،السيد الوزير
التقليدية كيكون رئيسي بالنسبة لالقتصاد الوطين حبيث أهنا 
 تتيركز بني الفالحة كعياد من أعيدة االقتصاد وبني السياحة

حبيث أهنا تشجع الفالحة بشراء  املواد األولية وتشجع السياحة 
السيد الوزير، ال أحد ينكر اجملهودات . بتوفري املنتوجات السياحية

إال أنه هذه اجملهودات ال تتجلى  ،اليت تقومون هبا يف هذا الصدد
عند الصانع التقليدي حبيث أن نفس املشاكل جندها عند الصانع 

ن دل على شيء فإمنا يدل على أن اجلهات التقليدي وهذا إ
مثال واجملهودات اليت  0241املسؤولة لتنزيل جمهوداتكم كرؤية 

تقومون هبا والزيارات املتعددة لألقاليم املاغربية أن هذه اجلهات 
املسؤولة على هذا التنزيل رمبا هبا خلل وهذه اجملهودات اليت البد 

لواقع ميكن أن تتجلى أن تنزل جمهوداتكم وأعيالكم إىل أرض ا
حسب الوزارة يف املندوبيات وكذلك يف غرف الصناعة التقليدية 

املندوبيات اليت  ،السيد الوزير. وكذلك دور الصانع والصانعات
جيب أن حتظى أو أن تكون مهيتها هي خلق تكوينات بالنسبة 
للصناع التقليديني جند أن هذا العيل أي التكوين قليل جدا وال 

 . هو مطلوب يستفي مبا
كذلك السيد الوزير بالنسبة لدور الصانع أو دور 
الصانعة فهذه الدار قد أعطيتيوها كلفتم مبهيات خاصة حبيث 
مثال هي الوحيدة اليت ميكن أن تسعى إىل الرتويج والبحث عن 

كذلك السيد الوزير كلفتيوها   ،، إال أن هذا ال يكفياألسواق
بتوزيع املوارد املالية املخصصة لليهرجانات وتنظيم املهرجانات مما 

 .شكرا .جيعلها بعيدة عن نقد الاغرف حبيث
 :السيدة رئيسة الجلسة

شكرا السيد الوزير على  ،السيد النائب انتهى الوقت
مسامهتكم يف هاد اجللسة وننتقل إىل قطاع االقتصاد واملالية 

ستدراك مكرر سؤال حول تراجع املوجودات الوالسؤال وفق ا
حول استدراك تراجع املوجودات من العيلة الصعبة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد أحمد رضا الشامي

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
 0244ال خيفى عليكم بأن يف آخر  ،السيد الوزير

تاع نأشهر  1تاع العيلة الصعبة كانت تقريبا ناملوجودات 
تاع نتاع التاغطية نزدنا بعض األشهر  0240آخر  ،الواردات

الدرهم ديال مليار  02تاع نالواردات وهذا تقريبا واحد احلجم 
وهلذا السؤال هو ما هو  0240تاع نيف هاد املدة  اللي استهلكنا

تاع هاد العيلة الصعبة يف آخر نيف نظركم احلجم املرتقب 
 .؟ وشكرا لكم0244

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير ،شكرا

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيدة الرئيسة، 

 السيدات والسادة النواب، 
أن أشكر السادة النواب احملرتمني من الفريق أريد 

وأريد أوال أن أوضح بأن  ،اماالشرتاكي على هاد السؤال اهل
بالنسبة لالحتياطي بالعيلة الصعبة فكيا تعليون وكيا جاء يف 

لعيلة لتدخل السيد النائب احملرتم فوقع تراجع يف االحتياطي 
  :الصعبة وهذا كان ناتج لعدة عوامل

ديال األسعار  االرتفاعوهو الزيادة أو  لالعامل األو 
يواد الطاقية، باغيت لديال املواد األساسية خصوصا بالنسبة ل

ألول مرة الفاتورة ديال  0240كم بأن هاد السنة سنة لي نقول
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مليار ديال  424مليار ديال الدرهم  422الطاقة وصالت ل 
صل وهذا ارتفاع مهول واللي جعل أن العجز التجاري و  ،الدرهم

يف العجز  االرتفاعمليار ديال الدرهم وهاد  022إىل ما يقرب 
  ؛عن الزيادة يف الفاتورة الطاقية % 62فهو ناتج عن 

وهو بالطبع تراجع الطلب ااخارجي املوجه  النقطة الثانية
لبالدنا حبكم األزمة خصوصا بالنسبة لالحتاد األورويب والدول 

فذلك كان عندو  ،نياالشقيقة يف أوروبا خصوصا فرنسا وإسبا
تداعيات وانعكاسات على صادراتنا وقع تراجع يف وترية تطور 

  ؛% 1 ل تلك الصادرات اللي وصالت
هنالك كذلك نقطة أساسية اللي سامهت يف ذلك وهو 

 %1تراجع حتويالت املاغاربة القاطنني بااخار؛ إىل بالدنا ب 
إذن كل هذه العوامل  .% 4.9وتراجع املداخيل السياحية ب 

أن احلكومة اعتربت وهذا ما أكدنا عليه ال يف اللجنة وال  علتج
يف تقدمي مشروع قانون املالية على أن من بني أولويات احلكومة 
والعيل على حتسني تنافسية االقتصاد الوطين والعيل على تسريع 

رية الصادرات من خالل العديد من التدابري والعيل كذلك على تو 
رية منو الواردات باختاذ العديد من التدابري مثل وضع تط و ضب

معايري جديدة يف هذا اجملال وهنالك كذلك تعبئة كبرية من أجل 
جلب استثيارات خارجية حبكم أن املاغرب احليد هلل حيظى بثقة  

 . كبرية من املنتظم الدويل وينباغي استثيارها وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

  .د النائبشكرا، تعقيب السي
 : النائب السيد أحمد رضا الشامي

 شكرا السيد الوزير المحترم، 
ولكن  ،هو حىت أنا تنهنيك بداك اجلائزة اللي توصليت هبا

ما جاوبتيش على السؤال ديايل السيد الوزير، احلجم املرتقب أن 
أقل من  ندوزوتنظن انتيا يف الوزارة خصكم تعرفوا شحال واش 

تتعرفو أن السيادة داك الساعات  ،أشهر 4أشهر وال فوق  4

أنا هادشي اللي قليت متفق معك  .فيها مشكل وقعاالقتصادية تت
تاع نتاع امليزانية نوهذا يف احلقيقة هاد املوجودات هي نتيجة 

وهدريت على  la balance des paiementsصندوق األداة  
مسح يل نركز على بعض ولكن ا ،بعض األشياء اللي فيها

أوال اللي خدينا امليزانية التجارية كاين  :تاع هاد امليزانيةناملكونات 
يف احلقيقة بأن احلكومة تتعيل تظهر  ،الصادرات والواردات

عندها واحد التوجه عام ولكن السيد الوزير أنا كنطلب منكم 
تاع نخذو امليزانية اتنهدرو الصادرات تنملي للتدقيق مثال  ،منشيو

مليون درهم اللي ترسالت هلا  022 :تاع التجارة ااخارجيةنالوزارة 
مليون درهم كافية باش نتجاوزو هاد  022هاد السنة واش 

حنا  ،ناخذو الواردات .أنا يف نظري ال ؟الرهان اللي كاين اليوم
السيد الوزير تنطالبو وهذا من زمان وحنا يف احلكومة السابقة قلنا 

 ،لكم داك الصفقات العيومية تعطيو األفضلية لليقاولة املاغربية
مع األسف السيد الوزير املرسوم اللي عطيتيو ما تيعطيش عاود 

طيينه يف اماشي إجباري وع ،ثاين األفضلية لليقاولة املاغربية
لي تيكون منتو؛ ماغريب عالش غادي الجات مااخدمات واملنتو 

من رومانيا وهو    transformateurنفضل نستورد واحد
تيتصنع يف املاغرب ماللي تتكون األنسولني منتوجة يف املاغرب 
عالش غنستورد األنسولني من بالد غربية هذه من األشياء اللي 

  ؛متنفهيش هذه أول حاجة
         هدرنا على أن هاد املرسوم أيضا القضية الثانية

la compensation industriel   ماللي تيكون واحد
هذا من  ،االستثيار مهم تنطلبو بالقيية املضافة تكون يف املاغرب

انتيا السيد الوزير مشيتو عيلتيو غري يف  ،حقنا كل بالد تيديروه
عندي السيد راه الدفاع وماشي إجباري وهذا اللي قرييت املرسوم 

و التصدير املواد الفالحية الفالح اليوم راكم الوزير، ناخد
شجعتيوه بفضل املاغرب األخضر وشكرا ومزيان ولكن راه 
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أخريا، االستثيارات ااخارجية . مكاينش التشجيع يف التصدير
l’AMDI الوكالة هذه عام ونصف معندهاش مدير عام . 

 :السيدة رئيسة الجلسة
انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، الرد على التعقيب 

 . السيد الوزير يف بعض الثواين
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 شكرا السيد النائب المحترم، 

باغيت فقط نوضح يف ثواين ألن أوال بالنسبة لليرسوم مل 
وم املصادق عليه ملا ينشر يف واملرس ،تروا املرسوم املصادق عليه

جلريدة الرمسية سرتون كل األمور اللي تكليتيو عليها وبالتايل هذا ا
ومن جهة أخرى كذلك بالنسبة وفتحنا اجملال وهذا اللي  .واضح

أساسي أن نعطيو برامج وكذلك صفقات طويلة األمد باش 
ميكن هلا تقوم  نفتحو اجملال كذلك لالستثيارات الداخلية باش

ا نتجاوزو اإلشكاليات اللي طرحتيوا لن لدور دياهلا باش ميكنبا
 . وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير، السؤال 
املوايل عن املديونية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

  .االستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب
 :ئب السيد بوشتى الجامعيالنا

 شكرا السيدة الرئيسة،
 السيد الوزير،

 ،السيدات والسادة النواب
السيد الوزير يف ظل األزمة االقتصادية اللي تتعرفها 
بالدنا كنشوفو بأن املديونية الداخلية وال املديونية ااخارجية أهنا يف 

هي اإلجراءات اللي احلكومة تقدر تاغلب  فيا. ارتفاع مضطرد

؟ 0244على هاد الصعوبات هادي خالل هاد السنة ديال 
 .وشكرا

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيدة الرئيسة،

من  شكرا السيد النائب احملرتم على هاد السؤال اهلام
أريد فقط يف هاد اإلطار  .فريق االستقاليل للوحدة والتعادليةال

ة بالنسبة ياملديونية إشكالية حقيقأن اإلشكالية ديال بنأكد 
للسنوات خالل هاد السنوات لبالدنا، باغيت نقول بأن بالنسبة 

بالنسبة لليديونية ديال ااخزينة  ؛األخرية وقع ارتفاع ديال املديونية
قربنا  ،ج الداخلي اإلمجايلتمن النا%  18غتوصل هاد السنة إىل 

الداخلية وال ال بالنسبة لليديونية %  92ستوى ديال املمن 
بالنسبة لليديونية ااخارجية، تنتكليو على اجمليوع، ولو أن 

من الناتج % 44املديونية ااخارجية تتبقى يف واحد املستوى ديال 
وبالتايل هذا  ،الداخلي اإلمجايل أساسا هو املديونية الداخلية

هاد  و منتيطلب منا أننا ناخذو تدابري باش ميكن لينا حند
يف القرار كذلك  متحكيني نبقاواملديونية باش االرتفاع ديال 

ويف هاد اإلطار احلكومة اعتربت يف الربنامج  ،االقتصادي ديالنا
احلكومي أنه من الضروري أن تعيل على تقليص عجز امليزانية 

من الناتج الداخلي اإلمجايل  8إىل  0249باش يوصل يف أفق 
منني  ،ملديونيةألنه كاين ارتباط عضوي ما بني العجز وارتفاع ا

العجز كريتفع فهذا تيأدي باش منولو هادوك االستثيارات من 
 نإذ .إىل املديونية وبالتايل ترتفع املديونية والضروري أننا حنتكي

الكيفية الوحيدة باش ميكن لينا نقلصو من املديونية هو تقليص 
من ينا العديد من التدابري اليت ذيف العجز ديال امليزانية وبالتايل فخ

أن تعيل كذلك على  ،شأهنا أن تقلص من منط عيش اإلدارة
أن نعيل كذلك على التحكم يف غالف املقاصة  ،ترشيد النفقات

 ومن جهة أخرى أن نعيل على حتسني املوارد ولذلك سنقوم إن
شاء اهلل يف األسابيع املقبلة باإلصالح الضرييب يف إطار مناظرة 
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مجيع الفعاليات باش ميكن وطنية اللي غادي يكون فيها إشراك 
املوارد  ومن النفقات اجلبائية وحنسن وأوال نقلص :إىل ولينا نوصل

ويكون استهداف ديال الدعم املقدم للقطاعات ولليواطنني 
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب السيد النائب، شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد بوشتى الجامعي
شكرا السيد الوزير، فعال هذا برنامج اللي هو طيوح 

منو  وولكن اللي كنتخوف ،لحد من هاد امليزانية الداخليةلبالنسبة 
اللي   ؟حنا هو مستقبال بالنسبة شنو هي اإلجراءات االستباقية

بصفة عامة هو أن احلكومة غادي املاغريب كيتخوف منو املواطن 
يف املواد األساسية اللي ارتفاع  :تلجأ لبعض اإلجراءات منها

منو هو  واللي كنتخوف ؛منو هو احلد من مناصب الشاغل وتنتخوف
برنامج أنه  0244الزيادة يف الضريبة كيا حصل يف امليزانية ديال 

ميكن يقلص من املديونية الداخلية ولكن هباد الطريقة هادي 
نعتقد ألنه مرارا وتكرارا وضعنا نفس السؤال ودائيا نفس األجوبة 

 . هي اللي كتكون عندنا
لسيد الوزير ألنك ذكرت بأن إصالح املنظومة اشكرا 

كانت تكليت عليه   هو هذا برنامج اللي ،ال صندوق املقاصةدي
شفناش أنه خير؛ حليز م زال احلكومة السابقة وحلد الساعة أننا ما

الوعاء الضرييب اللي مرارا وتكرارا  ،كذلك الوعاء الضرييب  ،الوجود
 وأننا تكلينا فيه وهاد املنظومة ديال الضريبة أنه جيب أننا نوقف

الضريبة ولكن  اكلهم مها مستعدين باش يأديو عليها ألن ماغاربة  
 .بواحد املنظومة اللي هي والطريقة اللي هي تكون إجيابية للجييع

فييا خيص أن الدين ااخارجي كيا سبق السيد النائب 
ال مجعنا يأنه كيطلع غري كيدزاد إ دحتدث عليه أنه يف اضطراو 

 %19املديونية الداخلية وااخارجية كييا قليت أهنا وصالت 
من الناتج الداخلي  % 41مكانتش تتعدا  0226سنة بعكس 

اليوم هاد التطور ديال املديونية أنه غادي يؤدي واحد  ،ااخام رمبا
تشجيع املقاوالت ألن لاالنعكاسات اللي هي سلبية بالنسبة 

التصدير دائيا كنقولو جللب االستثيار هو تبسيط املساطري 
هو أن املؤسسات العيومية ألن  جللب املقاوالت ،اإلدارية دياهلا

املؤسسات العيومية كنعرفو بأن كنتعاملو معاها ولكن فيها واحد 
منقولوش أكثر منهم كتعيش واحد املشاكل اللي هي  الليالبعض 

هذا السيد الوزير كنتيناو أن يف املرة لف .داخلية ومشاكل مالية
اش شاء اهلل أن تكون حلول اللي هي جذرية ومتبق املقبلة إن

 .فقط كالم وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .التعقيب السيد الوزير لىالرد ع ،شكرا
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 شكرا السيدة الرئيسة، 
أوال باغيت نطيئن السيد النائب احملرتم الفريق االستقاليل 

وبالتايل خري  ،للتعادلية بأن احلكومة فهي أوال حكومة اجتياعية
ألف منصب شاغل يف هاد  12دليل على ذلك أننا خلقنا 

أي أكثر بكثري من مجيع  0244-0240السنتني قانون مالية  
ا نكونو لن النقطة الثانية كذلك باش ميكن .احلكومات السابقة

واضحني أن حنا البعد ديالنا اجتياعي قلصنا رغم هاد الظروف 
قلصنا بقوة وبالتايل اليوم  ،دينالصعبة من الضريبة على املتقاع

ألف متقاعد اللي اليوم تعفاو من الضريبة بكيفية  422عندنا 
وثالثا عيلنا كذلك على التقليص من الضاغط على  .هنائية

تكليتو  اليتنتفهم السيد النائب إ % 82املقاوالت الصاغرية 
اللي غيدزاد هلم ألف مواطن أغنياء  01على واحد الفئة ديال 

 ... شوية
 :السيدة رئيسة الجلسة
السيد الوزير  معذرة شكرا  ،انتهى الوقتالسيد الوزير 

سننتقل إىل قطاع األوقاف  .على مسامهتكم يف هذه اجللسة
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وسؤال عن إغالق جميوعة من املساجد  ،والشؤون اإلسالمية
بالعديد من املدن للسيدات والسادة احملرتمني من فريق التجيع 

 .ضل السيد النائبالوطين لألحرار تف
 :النائب السيد حسن بوهريز

 شكرا السيدة الرئيسة، 
بعد األحداث األليية اللي عرفتها مدينة  ،السيد الوزير

  اضطرت احلكومة  ،مكناس هادي واحد اجمليوعة ديال السنني
أو تقرر إغالق جميوعة من املساجد وذلك حفاظا على األرواح 

كيا تقرر يعين الشروع يف إصالحها وإجنازها   ،بطبيعة احلال
قبل أن نناقش املوضوع  .انطالقا مبا قامت به احلكومة السابقة

السيد الوزير، مكرهناش توضيحات حول معطيات رقيية 
ومؤشرات حول هاد اإلصالحات والرتميم اللي عرفتها جميوعة 

 .وشكرا  .ديال املساجد يف حتت قيادة الوزارة ديالكم
 :ة رئيسة الجلسةالسيد

 .السيد الوزير تفضلوا ،شكرا السيد النائب
 :السيد أحمد توفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، 

 ، السادة النواب المحترمون
شكرا السيد النائب احملرتم من الفريق املكرم احملرتم فريق 

فعال قضية املساجد قضية مسألة أوال  .لألحرار التجيع الوطين
تاغلقت يف الظروف اللي  ،ماشي قرار حكومي باش تاغلقت

عرفتوها وكان خاص واحد النهار أنه هاد املسألة ديال املساجد 
والسالمة ديال البناءات دياهلا تطرح، طرحت يف ظرف ديال 
حدث أو حادث مؤسف ولكن البد تطرح وستبقى مطروحة يف 

العدد ديال املساجد اللي تاغلقت بسبب يعين الفحص  .تقبلاملس
وحاولنا أنه يدوز املخترب  0211 :ديال اللجنة اللي دازت

العيومي للدراسات وحاولنا أننا واش نلقاو شي مساجد اللي 

ا نفتحوها، لقينا واحد العدد قليل، إذن بقات مفتوحة لن ميكن
بعض الساجد هاد امل ،من املساجد 0222يعين ماغلقة حوايل 

البعض منها كيتطلب اإلصالح  ،منها كيطلب اهلدم والبناء
فالعيليات اللي جرات يف  .والتدعيم بعضها يعين اهلدم بدون بناء

د العدد ومت امن ه% 46نمشالت يعين  0240ويف  0244
مليون درهم، ولكن جميوع  641مسجد وبتكلفة  100تأهيل 

 910 يف عيلية 910ن العيليات املنجزة حلد اآلن اجلارية اآل
مليون درهم، املساجد  411وبكلفة % 40مسجد أي بنسبة 

فئة  :د الفئات 4اللي مازال ما بداتش  4120الباقية اللي هي 
مليون درهم ستنجز  492مسجد وخاصها  068أوىل فيها 
الفئة ديال املساجد  ؛خمصصة هلا امليزانية دياهلا 0244ابتداء من 
مليون درهم هادي هي  912 مسجد خاصها 994الصاغرى 

 444 ؛اللي خاصنا نقلبو عليها باش ما انتظروش املدة الطويلة
مسجد يعين أخرى عندها مساجد قريبة منها ميكن أهنا تأخر يف 

مسجد مهجورة أو ماغلقة ما كاينش االحتيا؛  442 ؛ربنامجال
مليون درهم هلاد  912فلذلك املشكل اللي عندنا ديال هاد  .هلا

عليها بوسائل غري عادية من هنا للصيف  وكنقلب  مسجد 994
 82على  994نشوف يف عني املكان واش ميكن لينا نوزعو هاد 

من غري هادشي  ،عيالة بوسائلنا ااخاصة وبتدخالتنا ااخاصة
ولكن مشكل املستقبل هو مشكل ختصيص أوال نص قانوين راه 

هاد حنا موجدينو لتحديد املسؤولية وحتديد اآلليات ملتابعة 
تكون فيها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بكيفية املسألة 

 .حمايدة
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب النائب، شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت
 :النائب السيد حسن بوهريز

حنن بدون أدىن شك  ،شكرا السيد الوزير على اجلواب
نعرتف لكم هبذه اجملهودات ما قيتم به، ولكن بطبيعة احلال 
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تبقى حمدودة ألنه خاصها واحد املواكبة مالية ضخية، هذا 
 ،السيد الوزيركيا قلتم املوضوع سيعاد طرحه   .مشروع ضخم

ألنه يرتبط باحلياة العادية ديال واحد اجمليوعة السكان اللي كيا 
ياهلم تاغريت يعين على جميوعة املستويات كصالة تعليون احلياة د

صالة الفجر يصعب عليهم ذلك وبالتايل حنن  ،اجلنازة مثال
سنبقى متتبعني هلذا امللف ألنه حبال اللي قلنا ما حد ما انتهاش  

 .معانا يعين اإلحساس ديال السكان وونواكب وكيبقى يعين نتبع
ا هناك جميوعة من اإلشكاليات جيب أن نبلاغكم هب

السيد الوزير، فييا يتعلق باللجن احمللية، حتت ضاغط الفاجعة مت 
إغالق واحد اجمليوعة ديال املساجد ولو يعين ال يتطلب 

هذا يؤكده السكان ويؤكده جميوعة من  ،إصالحها الشيء الكثري
املشكل  نإذ ،يشوا داك الشي يف أرض الواقعاالنواب اللي كيع

واحد املشكل الثاين هو  ؛األول هو هذا حتت ضاغط الفاجعة
احملسنني يف القرى مثال   ديالاملتطوعني جميوعة  دياليوعة اجمل

ألف  42اإلمكانيات أحيانا ال تتعدى  ووجييع ويطوع اكيباغيو 
القرار  ،ألف درهم مثال ولكن املشكل يبقى بني اجلهة واملركز 12

بدون جواب  واكينتظر   اال يصدر من املركز أي من الوزارة كيبقاو 
 البادية واحد اجمليوعة ويبقى املسجد ماغلقا ويبقى السكان يف

معندمهش  اعائلة يف البادية أو مجاعة قروية كيبقاو  12، 12ديال 
اجلواب ديال الوزارة وما كيتصلوش به هاد  انتظرو يكيعين  

كد على إعادة تفعيل هاد اللجن ؤ اإلشكالية السيد الوزير حنن ن
ة من القطاعات ولكن تبقى اللي حقيقة هي مشكلة من جميوع

 .حتت إشرافكم كوزارة األوقاف وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

انتهى الوقت السيد الوزير نشكركم  .شكرا السيد النائب
وغنتقلو إىل قطاع الثقافة  .على املسامهة ديالكم يف هذه اجللسة

وسؤال عن معرض الكتاب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 . تفضلي السيدة النائبة ،شرتاكيالفريق اال

 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

وهبذه  ،قيتم بتأجيل موعد معرض الكتاب السيد الوزير،
املناسبة نسائلكم يف الفريق االشرتاكي عن أسباب وحيثيات هذا 

 .التأخري؟ وشكرا
 :وزير الثقافة ،محمد األمين الصبيحيالسيد 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 السيدة الرئيسة،
 السيدات النائبات،السادة النواب المحترمون،

يف البداية أود أن أشكر الفريق االشرتاكي على تفضله 
السؤال حول املعرض الدويل للكتاب والنشر ديال هذا بطرح 

 06ما بني  بإذن اهلل د السنةايتنظم هغادي الدار البيضاء اللي 
أبريل املقبل بشراكة مع مكتب املعرض ديال الدار  1مارس و

أوال  .البيضاء عوض التنظيم يف النصف الثاين من شهر فرباير
لكتاب د املعرض هو االحتفاء باااهلدف األساسي من ه

والناشرين املاغاربة، تقريب الكتاب من املواطنني، واإلسهام يف 
وكيا . احلياة الثقافية عرب تنظيم جميوعة من الندوات الفكرية

قينا  0240تعليون مباشرة بعد انعقاد الدورة السابقة ديال 
د الدورة ويف ابعيلية التقييم واستخالص بعض األمور على ه

ر يونيو وصلنا إىل ضرورة إعادة النظر اجتياع مع الناشرين يف شه
يف االتفاقية اللي كرتبط بني وزارة الثقافة ومكتب معارض الدار 
البيضاء اللي مسجل املعرض بإمسو وحىت ندققو املسؤوليات بني 

 .د املعرضاالطرفني وندققو كذلك التصور اللي باغيناه هل
ادة ج ةطويل ئا ماات واملفاوضات مع املكتب كانت شياملشاور 

ولكن طويلة ألن األمر كان غري متكافئ، الوزارة هي اللي  
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د امليون ديال الدرهم لتنظيم ه 8كتسثير ما يفوق على 
اللي أساسي هو  .وكل املداخيل هي كتيشي لليكتب املعرض،

أن اتفقنا اليوم مع املكتب على إعطاء اجلانب الثقايف يكون قوي 
ما طاغي  ئاي كان شيد املعرض، عوض التوجه التجاري اللايف ه

 . د املعرض الدويلاعلى ه
كيا تعليون كذلك هناك ارتباط فعاليات املعرض مع 
جائزة الكتاب، جائزة الكتاب هي مرتبطة مع املعرض، 

ندخلو بعض التعديالت على تنظيم جعالتنا ومقتضيات الدستور 
كينظم هد اجلائزة، وما ي  لالم و د اجلائزة، التعديالت على املرساه

د التعديالت األخذ بعني االعتبار املسامهات باللاغات ا هبني
د املرسوم باش يصدر يف ااألمازياغية أو بالتعبري احلساين، وه

 . نهاية دجنربلاجلريدة الرمسية أخذ عدة أشهر، وما صدر حىت 
   يف مجيع األحوال  حرصنا بعد استشارة كل الناشرين 

طعش مع املعارض امكتقأو جل الناشرين على اختيار فرتة اللي 
 ...دولية أخرى للكتاب باستثناء معرض اإلسكندرية وسهرنا على

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .التعقيب السيدة النائبة شكرا، .انتهى الوقتالسيد الوزير 

 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود
شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالكم، وإن كان  

يا قلتم املعرض الكتاب هي ككنسجلو واحد املفارقة، فعال  
تظاهرة ثقافية، وموعد ثقايف بامتياز حيتفى به باإلبداع والفكر 

د املوعد تكرس يف أجندة ديال املعارض اولكن ه. بصفة عامة
وأنتم السيد الوزير يف جوابكم . الدولية وخاصة املعارض العربية

على أسباب ديال التأجيل كتقولوا بأن هناك عالقة باجلائزة 
ول قباغي ناألمازياغية، كن تفعيل الدستور فييا خيص املسألة دو 

لكم السيد الوزير راه ماشي أول مرة الكتب باألمازياغية أو املنتو؛ 
د اجلائزة، أي يف دورات اهب زعلى الفو  ارىاألمازياغي غادي يتب

سابقة شاركت أو شارك املنتو؛ األمازياغي من أجل الفوز هباد 
  ؛كانت حتجب هاد اجلائزة هادي  اجلاهزة واللجنة هي اللي

عندنا حنا إشكال ملاذا هاد الربط بني  ،ثانيا املوعد
ملاذا اختزال تظاهرتني ثقافيتني  ؟اجلائزة وبني معرض الكتاب

حنا معنداش دخول ثقايف يف  ؟أساسيتني يف حلظة ثقافية واحدة
املاغرب، عندنا دخول سياسي دخول برملاين معندناش دخول 

هي  ؟ثقايف، ملاذا اجلائزة متكونش هي الدخول الثقايف يف املاغرب
أكتوبر، وماشي يف ااخريف ديال السنة الدراسية واجلامعية حنا 
عاد غنديرو املعرض ونوزعو اجلائزة ويتم إقبار حىت الكتب اللي  

فوز هباد اجلائزة هادي، الكتب خاصنا نديرو اإلعالن عليها كت
مع بداية املوسم اجلامعي والدراسي، وتنال حقها من التداول 

 . واملقاربات والدراسة
من جهة ثانية عندنا التزام أخالقي مع احتاد الناشرين 

يوقعش اغواش هاد الشيء ماغادي يؤثر م ،العرب السيد الوزير
قلتم السيد الوزير سيتداخل مع معرض  تداخل، التاريخ اللي

الكتاب يف العراق، وكاينة هناك ضجة عاملينها اآلن احتاد 
الناشرين العرب وهناك أجندة كيخصها حترتم، كنشوفو السيد 
الوزير هذا ارجتال وأن تنظيم هاد التظاهرة يف ااخريف ديال املوسم 

الربنامج  الثقايف وهو عدم التزام والوفاء حىت باملقتضيات ديال
د على ضرورة النهوض بالشأن الثقايف وجعله أكاحلكومي اللي  كت

أننا  ؟أولوية، واش هباد الطريقة تنجعلو من الشأن الثقايف أولوية
تدشنوا املشروع كناغريو املواعيد هكذا واش هبذا السيد الوزير  

ديالكم ديال اسرتاتيجية املاغرب الثقايف اللي دعيتوا ليلها أثناء 
مع االحرتام السيد الوزير هناك  ؟0244امليزانية ديال  مناقشة

ارجتال وهناك ختوف لدى الفئة املثقفة املاغربية من أن هاد التأجيل 
 .وشكرا .ميكن يصبح إىل إلاغاء أو أنه يتحول إىل شيء آخر

 :السيدة رئيسة الجلسة
  ،شكرا السيدة النائبة
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سننتقل إىل  .شكرا للسيد الوزير على املسامهة ديالكم
قطاع التعليم العايل والبحث العليي وتكوين األطر، سؤال حول 
إحداث نواة جامعية بإقليم تاونات للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد محمد جمال البوزيدي تيالي

  .شكرا السيدة الرئيسة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 . المخلوقات والمرسلين
 السيدة الرئيسة، 

 السادة الوزراء،
  أخواتي النائبات، إخواني النواب،

كيا هو معلوم السيد الوزير، أن املاغرب بذل جمهودا 
 الستينات والسبعيناتجبارا منذ االستقالل، وخاصة يف حقبة 

وكانت هلذه السياسة نتائج  ،وما تالها من أجل تعييم التعليم
الدولة هو يف  هستثير تمهية جدا ألن أهم استثيار ميكن أن 

حنا اإلقليم ديال  .العنصر البشري والعنصر البشري هو يف تثقيفه
تاونات كيعرف بااخصوص واحد العدد كبري من الطلبة اللي 

لعدة جامعات وخاصة  اشيو جنحو يف البكالوريا واللي مها كيي
بفاس، هذا جانب، اجلانب الثاين وهو أنه من أجل سياسة 
الالمتركز والقرب حنا كنطالبو بإحداث جامعة يف تاونات خاصة 

والسيد رئيس  0228أنه كانت مربجمة جامعة العلوم التقنية 
اجلامعة كان عرب على االستعداد ديالو باش يفتح اجلامعة يف 

  . ترى النور إىل حد اآلنإال أهنا مل 0226
فيا هي اإلجراءات العيلية اللي كتهدفوا هلا السيد 

خاصة أن هاد السياسة كانت عندها نتائج إجيابية حبكم  ،الوزير
التعييم ديال اجلامعات اللي عرفتها عدة مناطق ومدن مثل 

 .وشكرا ؟تاونات

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا، جواب السيد الوزير

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

 السيدة الرئيسة، 
الدكتور البوزيدي ممكن نقولك فعال تاونات عانت من 
التقطيع اجلهوي، ألن منني تيكون التقطيع اجلهوي تيكون املركز 
هو األساس، عانت كذلك من نقطة ثانية هي عدد الطلبة فيها، 

األقاليم األخرى، وما فيها والو، هذا واقع  اإلقليم أكرب من جهة
املدن يكونوا حسب معايري د ألن مكانوش أولويات والرتتيب 

ينش اموضوعية، تيكون لويب هنا تيجبد هنا تيكون هنا، مك
د اإلشكال مشكل فعال تورث اه نإذ .ااخريطة اجلامعية معندناش

      الش؟ املدن الصاغرية فيها، ع امدن كبرية ما فيها والو ولقاو 
ما عرفت، إذن خاص هاد الشي يتعاجل مستقبال، مع األسف 
حىت هداك االستثيار اللي دار عندكم ديال النباتات مع األسف 

، تتعرفوا النباتات الطبية والعطرية رقم وما تعطاتوش القيية ديال
تاونات يكون مركز بمليار دوالر، كان  91املعامالت فيه دوليا 

صنف ديال  1022اغرب، يف املاغرب عندنا ألنه منوذجي يف امل
نبات وكانوا كيتصدروا  022و 412النباتات مكنستاغلو إال بني 

لفرنسا بال ما يرجع لنا حىت شي حاجة منها، ولكن خاصنا 
السنوات  د 9دار  ننينعرفو كذلك أن هاد املركز هاد املخترب م

املاء عندنا  د  raccrochementوهو كينتظر باش يدار له 
مشاكل فعال يف هاد املستوى غادي خنلي الشق الثاين ديال 

  ...شاء اهلل يف املداخلة إن
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيد النائب ،شكرا
 :النائب السيد محمد جمال البوزيدي تيالي

 شكرا السيدة الرئيسة، 
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السيد الوزير، أشكركم على اجلواب ديالكم الصريح 
وحنا كنتوخاو منكم كحكومة اجتياعية واملوضوعي والعليي، 

حكومة اللي  ،حكومة اللي كتبذل سياسة القرب ،بالدرجة األوىل
جات من أبناء الشعب واللي غتحاول ختدم يف هاد اجملال 
وخاصة أهنا جعلت من األولويات دياهلا االهتيام باملناطق القروية 

يتيثلوا الصفات كيال د 0وهاد الصفة هذه هاد  ،واملناطق اجلبلية
كيا ال خيفى عليكم أن عدد الطلبة احلاصلني   .يف إقليم تاونات

لوريا يف إقليم تاونات تضاعف يف ظرف بنسبة اعلى البك
سنوات، إضافة إىل ذلك أنه اجمللس  42يف ظرف ديال  442%

البلدي ديال تاونات الذي أتشرف برئاسته ضين املخطط 
يات اجلييع، وحنا كان من أولو   والربنامج املخطط العيل ديال

مستعدين كجياعة نوفرو األرض ونوفرو اإلمكانيات يف إطار 
  ؛شراكة إلمكانية من أجل حتديث اجلامعة

ثالثا هاد املشكل كيحل املشكل ديال االكتظاظ اللي  
كتعاين منه مدينة فاس جامعة حميد األول تعاين من االكتظاظ 

حانات حىت يف االمتيال كاين مشاكل حىت يف التنظيم د  ،الكبري
وحاجة أخرى هو أنه تتحل من املشاكل  ،أمور عادية وبالتايل

األمنية ومن املشاكل ديال احلي اجلامعي، وكيا هو معلوم أن 
اجلامعة هي دائيا قاطرة ديال التنيية فبالتايل غادي تكون قاطرة 
ديال التنيية يف هاد اإلقليم هذا وغتخفف املشاكل ديال 

ادي حتل اآلفاق وهذا كيتياشى مع االكتظاظ على فاس وغ
 . السياسة الرشيدة والتوجيهات ديال سيدنا اهلل ينصره وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا السيد النائب، الرد السيد الوزير

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

تاونات مركز السي البوزيدي أنا مند لك اليد ونعيلو من 
نقول لك هو ثروة كبرية غادي نديرو اتفاق مع  ،وطين للنباتات

وزير الفالحة باش ننهضو بداك اإلقليم كله هداك املركز هي يف 
مليون درهم هي اليوم هي تقريبا  11االستثيار فيه  0221

مليون درهم هي القليلة ولكن مع األسف جامد اآلن  422
ن الكنديني باغاوا يتعاونوا معنا، اآل. غادي نردوه مؤسسة عيومية

الفرنسيني، البلجيكيني، القرض الفالحي ووزارة الفالحة واملياه 
نوع  1022والاغابات، ممكن تاونات تويل قطب وطين قلت لكم 

إذن بدينا . الطبيف العامل  طبية، وهي املستقبل دالديال النباتات 
بة هلاد شاء اهلل يف التكوينات بعدا املناس غادي نبداو إن

كانت داخل اجلامعة عيب،  االستثيار اللي كاين ما ميوتش 
مليون درهم يف العام مليون درهم عفوا آش غادي  422تتعطاه 

شاء اهلل قطب وطين  ال شيء إذن باغيني نعيلو إن ؟دير هباي
تاونات تكون عاصية أن شاء اهلل تنتظروا  إذن إن ووالتصدير ديال

شاء  شاء اهلل هذا يف أقرب وقت إن ديال النباتات يف املاغرب إن
 . اهلل

 : السيدة رئيسة الجلسة
شكرا للسيد الوزير، شكرا السيد الوزير على حسن 

وننتقل إىل قطاع التشاغيل والتكوين  .مسامهتكم يف هذه اجللسة
املهين والسؤال حول التعويض عن حوادث وأمراض الشاغل لفائدة 

ادة النواب من فريق ليكوز للسيدات والسياملصابني مبرض الس
 . األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة

 : النائبة السيدة امباركة توتو
 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

ال خيفى عليكم أن املنطقة الشرقية تعد منطقة منجيية 
املعدنية وجدنا بامتياز، لكن عوض االستثيار األمثل للثروات 

أنفسنا نعيش على وقع مسلسل إغالق هاته املناجم، ويتعلق 
ين األمر بكل من جرادة وسيدي بوبكر، تويسيت، بوعرفة وب
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جتيت، بعد نضاالت وحوارات ساخنة بني األطراف املعنية وقعت 
فاستبشر الناس وانتظروا  4668اتفاقية مسيت باالجتياعية سنة 

لتفرغ  08/1/0221ة املؤرخة ب لكن جاءت االتفاقيخريا، 
االتفاقية األوىل من حمتوياهتا، لتتفاقم األوضاع لضحايا األمراض 

عن التدابري اليت  ،نسائلكم السيد الوزير .املهنية وحوادث الشاغل
 اختذهتا وتتخذها وزارتكم للحد من معاناة هؤالء املصابني؟ 

 :السيدة رئيسة الجلسة 
 .جواب السيد الوزير شكرا،

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 شكرا السيدة الرئيسة،

 ،ملعاصرة على هاذ السؤال املهمشكرا لفريق األصالة وا
كيا تعليون أن هاذ املرض ديال السيليكوز اللي نمشل واحد 

املنطقة الشرقية من املاغرب واللي كان ناتج  العدد ديال الناس يف
 كانت متا، بعد إغالق هاذ املناجم يف سنةعلى املناجم اللي  

من هاذ املرض،  ابقا واحد العدد ديال الناس كيعانيو  ،4661
حددها احملكية، إىل تبعويضات اللي ت االعدد منهم كيتوصلو 

جانب هذا هناك مراجعة ديال الضرر من طرف احملاكم وكذلك 
هناك مراجعة ديال القيية ديال التعويض اللي كيتم عن طريق 
مرسوم ديال الوزير األول، وكيتم الصرف ديال هاذ االستحقاقات 

  .ديال هاذ الناس
شخص  412ألف و 44 اكانو   4668لألسف من 

اللي مصابني هباذ املرض ما بقى منهم على قيد احلياة لألسف 
العائالت دياهلم اليتامى واألرامل  اطبعا ما تبقى بقاو  4122إال 

خصوصا أن  ياألمر مستعص من دون شك على أن هاذ .دياهلم
بكل معىن الكلية، نظرا ملا أصاهبا من اناغالق  هاذ املنطقة نكبت

كاين   .االقتصاد واألمراض اللي كاينة مرتتبة عليها د األفق ديال
لقاءات اللي متت مع السلطات العيومية وبعض اجليعيات ديال 
اجملتيع املدين اللي ميكن يل نقول لكم وهو االستعداد ديايل 

استعداد الوزارة على أنه نشوفو بالضبط آش ميكن يتعيل باش 
حنسنو يف الظروف اللي كيعيشوها هاذ الناس اللي مصابني هباذ 

 .املرض
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة ،شكرا
 :النائبة السيدة امباركة توتو

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، نعم حنن مع اجملهودات 
يل أن أقول إهنا يف  اتقومون هبا السيد الوزير، لكن امسحو اليت 

هناية األمر جمرد نقطة ماء يف حبر، ظاهرة اليتم أصبحت 
مستفحلة بفعل املوت احملقق هلؤالء املصابني، ولعل داء السيليكوز 
هو أخطر هذه األمراض كيا ذكرمت، إذ يقضي على اجلهاز 

املصابون واألرامل وأبناء التنفسي، أما املشاكل اليت يعاين منها 
  :كثرية ومتنوعة نذكر منها  ياملصابني فه

ضعف املساعدات اليت تقدم هلم من طرف  :أوال
  ؛صندوق الزيادة يف اإليراد

بعد صندوق الزيادة يف اإليراد املتواجد يف الرباط : ثانيا
على املستفيدين، الشيء الذي يكلفهم عناء كبريا ومصاريف 

 ؛وساطات تعتيد على الرشوة لقضاء احلاجة إضافية وخيلق عدة
تباطؤ صندوق الزيادة يف اإليراد يف تطبيق الزيادة : ثالثا

  ؛السنوية والزيادة املرتتبة عن تفاقم العجز
عدم توفر مدينة جرادة على حمكية تعىن بامللفات : رابعا

االجتياعية، مما يفرض على املرضى التنقل إىل مدينة وجدة، هذا 
  .إىل مصاريف العون القضائي واحملامي إىل آخره باإلضافة

بتسوية كل امللفات  ،لذا نطالبكم السيد الوزير احملرتم
العالقة املسجلني بالصندوق املذكور سالفا وصندوق اإليداع 

كيا نطالبكم مبراجعة نسبة الزيادة  والتدبري توا ويف أقرب اآلجال،
والبد أيضا من إعادة والرفع منها مبا يتناسب مع غالء املعيشة، 

احتساب راتيب التقاعد باحتساب احلد األقصى للراتب وليس 
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املاغرب طبقا  ماحفالسنة اليت صرحت فيها العيال من شركة م
بأهنم أجربوا على ماغادرة العيل ومل تكن  68فرباير  41التفاقية 

 . ماغادرهتم هذه اختيارية
سوف لن  أخريا يف الشهور القليلة القادمة، السيد الوزير

تبقى صناديق العيل وسوف تفوت امللفات املذكورة إىل  
CNRA   يعين الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني، نرجو منكم

السهر شخصيا على ضيان التفويت على أحسن حال وأمتىن 
لعناية ابكل صدق، السيد الوزير، أن تولوا هذه االقرتاحات 

 . املستحقة والسالم عليكم ورمحة اهلل
 : السيدة رئيسة الجلسة

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

السيدة النائبة احملرتمة، كنأكد لك بأن هاد امللف غادي 
نتناقشو ميكن كاين عناصر أخرى اللي   الينتبعه مستعد نشوفك إ

 البالغة باش تكلييت على املشكل واملعاناة عليها، ورمبا تعوزين
تنحاولو نتنقلو بوحدات يف عني املكان باش  ،ديال هاد الناس

أن هاد األمر خصه  حنلو املشاكل ولكن من دون شك على
فر اجلهود وخاص هاد الناس نصفوهم والبد ما يتم اإلنصاف ضات

 . دياهلم
 : السيدة رئيسة الجلسة

ؤال املوايل حول إعادة النظر يف الس .شكرا السيد الوزير
منظومة التكوين بالتدر؛ املهين للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .تفضلي السيدة النائبة ،من فريق التجيع الوطين لألحرار
 : النائبة السيدة سميرة القاسمي

 شكرا السيدة الرئيسة، 
 السيد الوزير المحترم، 

  المحترمون،السادة النواب والنائبات 

املتعلق بالتكوين  40.22من بني إجيابيات القانون رقم 
للتكوين داخل املراكز  % 02بالتدر؛ املهين ختصيص نسبة 

إال أن العديد من . للتكوين باملقاوالت والشركات % 82و
املتدربني ال جيدون فضاءات للتكوين التطبيقي مما يطرح إشكالية 

السيد الوزير، . صل عليهاجودة التكوين وقيية الشهادة احمل
 . نسائلكم ماذا فعلت أو ستفعل الوزارة حلل هذه املعضلة؟ وشكرا

 : السيدة رئيسة الجلسة
  .اجلواب السيد الوزير ،شكرا

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 شكرا السيدة النائبة المحترمة، 

 شكرا السيدة الرئيسة، 
أذكر باألشياء اللي قليت أنه التكوين بالتدر؛ املهين 

يف  % 82شكل من األشكال ديال التكوين اللي فعال تيخص 
إىل  82الوقت املخصص له تيتم داخل املقاوالت على األقل 

 ،كيتم يف إطار مراكز ديال التكوين  02إىل  % 42و % 62
ا عددها هاد املراكز ديال التكوين اللي موجودة اآلن يف بالدن

مؤسسة يف  62مؤسسة كتشتاغل يف قطاعات خمتلفة منها  001
 14يف الفالحة، التعاون الوطين عنده  14الصناعة التقليدية و

مؤسسة هو كذلك شريك يف هاد العيل هذا، الصيد البحري 
ن املؤسسات وهناك مراكز أخرى متييك د 1والسياحة  40

ال تليب احتياجات ليناش نعيلو التدر؛ املهين مع مؤسسات اللي 
وعندها عنوان وعندها patente القانون يعين موجودة عندها 

الوقت  د % 62حىت ل  82مكان وتتم املراقبة دياله وإال 
 .ييكنش يدوزوه يف األماكن اللي ماغادي يتعليوا فيها والواغم

املشكل مطروح بالنسبة للصناعة التقليدية، الصناعة 
        كيتم االستعانة يف إطار   patenteالتقليدية ما عندهاش 

ما يسيح به التشريع بشهادة إدارية اللي تتيكن هاد الشبان باش 
وا إعانات اميشيوا لليراكز ديال  التكوين بالتدر؛ املهين وكيتقاض
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إذن حنن نسهر على اجلودة  .هاد كل هاد املتدخلني من الدولة
ملو مع أي   ليناش نتعا وهلذا مييكن ،وعلى واقعية هذا التكوين

كان بال ما نضبطوه وبال ما نعرفوه فني كاين وال نعرفوه آش 
 .تيعيل ونتأكدو من اجلودة ديال العيل اللي تيقوم به

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة

 : النائبة السيدة سميرة القاسمي
شكرا السيد الوزير على التوضيح، غري هو حنا كنعرفو 

ن بالتدر؛ املهين السيد الوزير أعطى فرصة لعدد من أن التكوي
الشباب املنقطعني عن الدراسة، إال أن هذا القانون حنا معكم 
السيد الوزير ولكن راه كاين واحد اإلشكاالت اللي هي صعيبة 

اتفاقيات شراكة  وبالنسبة لبعض املؤسسات اللي أنتيا كتربم
د اإال أن ه قطاع خاص معهم سواء كان اجملتيع املدين أو

د اوش كذلك أهنم حيتضنوا هيالشركات اللي كييشوا ومكيباغ
أن   ،السيد الوزيرلك وأنا كنأكد  .ه من جهةذاملستفيدين، ه

د املستفيدين اكيفيا كتعرفوا أن الشركة ملا كيتم التدريب ديال ه
د الشركة اوا واحد الشهادة اللي هي خاصها تكون هيكيعط

وأنا كنأكد لك السيد الوزير أن عدد من  la patente عندها 
د القانون نظرا للصعوبة ديالو او املراكز مكيطبقوش هأاملؤسسات 

ألن ممكن متشي عند شركة وتعطيك شهادة ولكن مكيكونش  
د الناس يتخرجوا يعين احنا مباغيناش هو د املستفيدين اكونت ه

 . عندهم خصاص يف التكوين دياهلم
مثال   ،نعرفو املدن الصاغرىك  لناوكذلك السيد الوزير ك

ينش مقاوالت واش اكاين املدن الصاغرى معندمهش شركات مك
 ،وجدو واحد احللنحنا خصنا  ؟د التكويناهم من هو حنا غنينع

احلكومة خصها تلقى لنا احلل باش يكون هناك تكافؤ الفرص 
د الشواهد اللي حنا بعد  اه ،السيد الوزير .بني املدن واألقاليم

ه كيكون مشكل كبري اد الفئة ر ابعد ما كيتخرجوا ه التخر؛ من

د الشهادة نظرا اعرتفوش هبيأنه مكيعرتفوش بعض اإلدارات مك
فكنطلبو من السيد الوزير أن يتعاد  ،د القانونالعدم تطبيق ه

 .وشكرا د التكوين بالتدر؛ املهيناالنظر يف منظومة ه
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .السيد الوزير الرد على التعقيب ،شكرا
 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني

كنظن بأنه اإلشكالية اللي مطروحة وهو أنه كييكن لينا 
تفاقيات ديال التكوين بالتدر؛ املهين مع مقاوالت كيفيا امنضيو 

 ،كان احلجم دياهلا وكذلك مع اجليعيات ديال اجملتيع املدين
يف املدن حىت ماشي اللي القروي مثال  ا تنعيلوه يف العاملذوه

الصاغرية وكنعيلوه حىت يف إطار الشراكة مع بعض املؤسسات 
 إيال كاينني وهلذا حنا منفتحني على كل اإلمكانيات  .األخرى

التكوين املهين حق  ، عندكم حاالت وعندكم إمكانياتيالإ
د األساس املاغاربة كلهم ادستوري اآلن خصنا نتعاملو معه على ه

اللي   ننياآلن حنا يف إطار إعادة النظر يف القوا. عندهم احلق
د ألمر ألن عندنا اسرتاتيجية جديدة غادي جنيبوها إن اكتنظم ه

فلذا حنا مستعدين باش نعيدو النظر يف . شاء اهلل عيا قريب
ال كان حىت شي نوع من التدر؛ وينتش صاحلة ا مكيالالقوانني إ

ه النظر، معندنا أي عقدة من املهين ماشي هو هداك نعيدو في
 . خصنا اجلودة ديال التكوين هذد اجلهة هاه

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .د اجللسةاشكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف ه

اجللسة هو قطاع التجهيز  ذهوننتقل إىل آخر قطاع املدر؛ يف ه
سؤال حول تقييم مدونة السري للسيدات والسادة النواب  ،والنقل

 .تفضل السيد النائب، احملرتمني من فريق التجيع الوطين لألحرار
 :النائب السيد مصطفى العمري

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين
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 السيدة الرئيسة،
 السادة الوزراء،

 ،ترمونالسيدات والسادة النواب المح
والن حيز التنفيذ يف أكتوبر دخلت مدونة السري واجل

هلذا نسائلكم السيد الوزير . مرت عليها ثالث سنوات ،0242
هل استطاعت أن حتد من حوادث  ؟ما هو تقيييكم هلذه املدونة

السري كيا قيل لنا آنذاك خصوصا وأنكم السيد الوزير كنتم 
 . تنتقدوهنا وصوتوا ضدها؟ وشكرا

 :الرئيسة الجلسةالسيدة 
 .اجلواب السيد الوزير، شكرا السيد النائب

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

د السؤال، حنن اأشكر السيد النائب احملرتم على طرح ه
صوتنا ضدها ومل يقل لكم أنتم أتيتم هبا، األغلبية غري باش 

مهوا، ولذلك هذا ال حيتا؛ فيه جمال أنا دائيا أقول اهلل انتف
جيازيكم خبري، املاضي إال إذا أخرجته املؤسسات ديال التفتيش 
خلينا نتكليو على املستقبل أمامنا اليوم مدونة ملك للياغاربة 
     بأغلبية ومبعارضة مت تطبيقها ملدة سنتني تقريبا وأربعة أشهر 

سنوات، بطبيعة احلال النتائج ديال  أو ثالثة أشهر ماشي ثالث
، لذلك نرجع إىل ما أمجع عليه  ةحوادث السري مع األسف كارثي

كل املتدخلني أن املقاربة مقاربة متكاملة، ليست فقط قانونية، 
ال حتل  ،وأنا قناعتنا وقناعة اجلييع ال حتل مجيع املشاكل بالقوانني

ا كل مرة كندخلو يعين لذلك عقدت لدينا القوانني واملساطر فيي
شي حاجة يف املساطر واإلجراءات والقوانني يف هناية املطاف  

 ،تتويل القوانني مهيينة موجودة ويصعب تطبيقها والدليل هو هذا
أوال  :لذلك املقاربة اللي مشينا فيها ملا حتيلنا هذه املسؤولية

غنشوفو شنو اللي باقي ناقص يف التطبيق ديال املدونة من 

وص ولذلك مت إصدار واحد العدد ديال النصوص مراسيم ونص
  ؛والقرارات

ثانيا أشنو اللي ناقص يف اجملال اللوجيستيكي والتقين 
واحد العدد ديال االستثيارات يف اجملال اللوجيستيكي والتقين 
وكاين اآلن عيل جبار مع وزارة العدل ومع الدرك امللكي ومع 

وآخرها طلب عروض ديال األمن الوطين مبزيد من االستثيارات 
مث  ،حوايل ألف ردار على الصعيد الوطين لليزيد من املراقبة

املسألة الثانية قراءة مجاعية فيها تشاركية هلذه املدونة شنا هي 
النصوص اليت يصعب تنزيلها فراسلنا كل الفرق يف الاغرفة األوىل 

رتحات والاغرفة الثانية راسلنا النقابيني واملهنيني اآلن عندنا املق
شاء اهلل ليوم دراسي باش نتوافقوا مجيعا أشنا هي  سنعرضها إن

األمور اللي ميكن لنا نعاجلها باإلضافة إىل ذلك متت مراجعة دور 
وعيل ديال اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري، إعادة 
اهليكلة دياهلا يف آخر مجع عام مث ثانيا إعادة النظر يف الربامج 

طلب عروض وعلى الشفافية النتقاء الربامج  مبنية كلها على
التحسيسية وهذا هو اإلذاعية والتواصلية والربامج الرتبوية، الربامج 

عليه وهذا هو العيل اللي قاميني به يف هاد سنة  اللي كنشتاغلو
0244 . 

 : السيدة رئيسة الجلسة
 .تعقيب السيد النائب

 : النائب السيد مصطفى العمري
 ير، شكرا السيد الوز 

يف احلقيقة جوابكم صريح، لكن واحلالة هذه هناك 
بعض األمور يف احلقيقة اللي كتعيق وال شك أنكم السيد الوزير 
على علم عدد القتلى املصرح من طرفكم جتاوز احلدود القصوى، 
بل أكثر من ذلك أن السائقني املهنيني أصبحوا بني املطرقة 

م إجحاف مقتضيات والسندان، وجلهم غادروا هذه املهنة أما
وكنا السيد الوزير من خالل املقاربة اليت   .هذه املدونة يف حقهم
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كنتم تتوفرون عليها آنذاك لإلسراع بتقدمي مبادرة تشريعية 
السيد الوزير،  .إصالحية، اآلن األمر مل يعد يتحيل أي تأخري

تزايد القتلى قد يزيد فرتة على أخرى، تزايد املعاقني، تزايد عدد 
ااخسائر املادية، تزايد ال قدر اهلل املهنيني أصبحوا ياغادرون هاته 

السيد الوزير، هناك مشاكل  .املهنة فيتم الاغالء ديال بعض املواد
األماكن ما عندمهش  اداخل احملاكم اآلن السائقني يف احملاكم والو 

فاش يوقفوا حىت داخل اجللسات هناك عدد من الرخص 
تسحبات، هناك عدد من السائقني مل يكونوا يتوفروا على الكتابة 

 41وال القراءة أصبحوا يطبق عليهم بعض األمور خصك توقف 
والت  ؟كيفاش غادي يضبطها هاد السائق  ،ساعة 01ساعة يف 

باغينا الوزارة تاخذ  .الوزيرواحد األمور اللي راها تتخلق قلق السيد 
واحد املعيار حتيي هاته املهنيني تبني هلم ما هلم وما عليهم على 

يس، السيد الوزير، بالسهل راه لمستوى األقاليم هناك هذا شيء 
نتيناو أنه الوزارة تقوم بالدور اللي يف احلقيقية  ،هناك مشاكل

  غيبقى راه ما  ،حييي املواطن يف نفس الوقت وحييي االقتصاد
والت هاد األمور هذه غادية هاد  اليال اقتصاد وال استثيار إ

 . الطريقة وشكرا
 : السيدة رئيسة الجلسة

 .شكرا، الرد على التعقيب السيد الوزير
 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل

سنة  0244على أية حال كيا وعدت بذلك سابقا، 
كنتيىن أن يكون هناك   ،هإصالح ديال القطاع ديال النقل بكافت

هناك أصوات ضد ما أقوم  هدعم  من اجلييع كيا يطالبون، ألن
به على أية حال حنن عازمون وأحيانا من أصوات قريبة مع 
األسف الشديد حىت اهتيت أنين أقوم بتشجيع غسل املال يف 
قطاع النقل ساحمهم اهلل، ألننا أردنا أن نفتح كافة القطاعات 

مجيع املاغاربة بال ما نسدوها ألن كانت واحد  االقتصادية أمام
أردنا أن نفتحها فكان البعض  ،العدد ديال اجملاالت مسدودة

ضدنا ومن القراب منا مع األسف الشديد فكنتيناو تساندونا 
يف منظومة اإلصالح التشريعية مؤسساتية مرتبطة باملنظومة ديال 

اجلانب البشري  النقل وما فيهاش اجلانب القانوين فقط، فيها حىت
وحىت اجلانب ديال التنافسية باش نرفعو من مستوى ديال جودة 

 .النقل باش نقللو من حوادث السري، وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

املوايل عن وضعية الشبكة  السؤال شكرا السيد الوزير،
الطرقية ببالدنا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد اشرورو

 شكرا السيدة الرئيسة،
  ،أوال سنة أمازيغية سعيدة للجميع

 .ماغرابني النني كوانسا، خفي إيان هلنالينو امبارك سامأص اسكأ
 السيد الوزير،

يف احلقيقة ترددت كثريا يف طرح هذا السؤال ألنه اجلواب 
ولكن مع ذلك غادي نطرح هاذ السؤال  ،سيكون يعين كأمثاله

حول تردي وضعية الشبكة الطرقية ببالدنا، حنا تنعرفو السيد 
الوزير، أن الوضعية يعين ال تبعث على االرتياح كانت ال تبعث 
على االرتياح وحاليا أيضا حنن لسنا مرتاحني للوضعية ديال 

بأنه  بطبيعة احلال كاين هناك عدة أسباب كنظن .الشبكة الطرقية
الزم علينا مجيع نلقاو األجوبة، كنظن بأنه حوادث السري كثرت 
رغم يعين عدد القتلى زاد كثر رغم دخول مدونة السري حيز 

رغم القضاء على جميوعة ديال النقط السوداء، إذن  ؛التطبيق
فنظري كاين هناك خلل، خلل ما خصنا نبحثو عليه وتنظن 

املشكل أساسي جدا وهو  فنظري السيد الوزير، كاين بعدا واحد
أنه اإلدارة املكلفة املديريات اجلهوية واملديريات اإلقلييية ديال 
التجهيز مت إفراغها من الكفاءات كانت املاغادرة الطوعية وكاين 

يا السيد الوزير بأنه كاين هناك االتقاعد وغادي تكونو متفقني مع
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ديريات نقص يف املوارد البشرية بالنسبة للي نقص يف الكفاءات
تتبع الاإلقلييية واجلهوية الشي اللي تيخلي أنه يعين كاين هناك 

واملراقبة وأيضا إعداد الربامج كاين فيها واحد التعثر كبري، وتنظن 
كان شي قطاع اللي مطلوب منو املفروض أنه يكون   اليبأنه إ

ناجع هو ديال التجهيز نظرا لكون الدراسات واألشاغال تيقوم هبا 
الكفاءات اللي  إذن تيخصنا واحد اجمليوعة د .صالقطاع ااخا

إذن السيد الوزير باغينا تعطيونا التصور ديالكم  ،تتبع هاذ الشي
 يعين يف املستقبل كيفاش غادي تواجهو هاذ اإلشكالية هاذي؟ 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير شكرا،

 :السيد عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز 
السيد النائب احملرتم على هاذ السؤال، ميكن ليا شكرا 

ك بأنه ما غتنتظرش جواب كالسيكي تقليدي، على أية ل نقول
 حال كان عندنا اجتياع مع اجليعية الوطنية ديال الطرق لليهنيني

كان عندنا اجتياع يف األسبوع املاضي  l’AMR ديال الطرق
  :ور أساسيةديال احملا 9وميكن ليا نقول ليك املقاربة فيها 

هو تنظييي لليركز الوطين للدراسات  المحور األول
  ؛الطرقية اآلن يتقوى مبوارد بشرية وبطريقة جديدة ديال االشتاغال

هاذوك املصاحل اللي كتدير التدخل  les SLM: ثانيا
أيضا اآلن درنا دراسة باش ميكن ليها تكون هي أوال باش تكون 

الوقت املناسب، مث  ل يفيف مجيع اجلهات وباش ميكن هلا تدخ
اش فيها نأيضا كاين واحد العدد ديال األقاليم اللي ما عند

مديريات إقلييية بدينا اآلن كنديرو مديريات إقلييية، اجلانب 
الثاين هو جانب مايل كان ياله خالل العشر سنوات األخرية 
تراجعنا بعشرة ديال النقط كان تقريبا مليار ومائة اللي خمصص 
للصيانة اآلن وزارة املالية واحلكومة أضافت على األقل هاذ السنة 

يال الدرهم السنة املاضية وهاذ السنة مث أيضا مليون د 422زدنا 

 %82هاذ املداخيل ديال املقالع اللي إن شاء اهلل غتعطينا تقريبا 
  ؛الطرقية للصيانة غتيشي

 422امليزانية  املوضوع الثاين بشري تزادنا هاذ السنة يف
هم جزء كبري غادي ميشي للنقل وجزء  و واحد اللي غادي نوظف
  ؛يعين هلاذ اجلانب التقين كبري أيضا غادي ميشي

مث أيضا على املستوى التقين ميكن ليا نبشركم أنه اآلن 
سنتوجه إىل تقنيات جديدة أقل غالء اللي مشات فيها البالد 
ديالنا هاذي سنة وتوقفت بفعل فاعل اهلل أعلم لكن كاين 

طرق كالسيكية ميكن  وتقنيات جديدة اللي بدل ما نستعيل
كن ليها تقلص من الكلفة وتعطينا تقنيات جديدة اللي مي

الدميومة ديال الطرق واآلن كنشتاغلو عليها وغادي نديرو جتارب 
ومناذ؛ يف واحد العدد ديال األقاليم بشراكة مع القطاع ااخاص، 

نبقاو نديرو كييا قال السيد وزير غبدل ما نديرو صفقة سنوية 
يف املالية صفقة على مد سنوات باش كيبقى عندنا الوضوح 

  ؛الرؤيا
وأخريا املراقبة من خالل تفعيل املفتشيات العامة كيا 

عليه املذكرة ديال السيد رئيس احلكومة واآلن املفتشية  تنص
ديال األقسام وعشرة مصاحل، وأول مهية دياهلا هو  1ديالنا فيها 

 .مراقبة األشاغال ديال وزارة التجهيز والنقل
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .الوزير، التعقيب يف بعض ثواين السيد النائبشكرا السيد 
 :النائب السيد محمد اشرورو

 شكرا السيدة الرئيسة،
التفعيل ديال االتفاقيات املربمة مع  والسيد الوزير تنطلب

أيضا االنفتاح أكثر على اجلياعات  ونطلبت ،اجلياعات احمللية
ني ديال أيضا السيد الوزير هناك لقاء مع برملاني وتنطلب ،احمللية

وكاين برنامج اللي ما حترتمش ميكن  0228إقليم ااخييسات يف 
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ليكم تبحثو وتلقاو واحد الرسالة ديال الوزير اللي سبقكم واحد 
 .شتاجمليوعة ديال املشاريع ما دار 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الرد على التعقيب، السيد النائب انتهى الوقت

 :نقلالسيد عزيز الرباح، وزير التجهيز وال
 022حنا مستعدين نلتزمو أنا غري يعطيوين مليار و

مليون، راه  022مليون اللي كنسال للجياعات مليار درهم و
ثانيا كل واحد واملسؤولية دياله  .مكاين حىت مشكل مستعد نلتزم

ربط املسؤولية باحملاسبة، أشنو مسؤولية  ديال دستورهذا راه 
باش يكون نوع من  ؟وأشنو مسؤولية اجلياعات احمللية ؟الوزارة

 .التكافؤ بني اجلانبني
 :السيدة رئيسة الجلسة

ننتقل إىل السؤال املوايل عن رفض التعامل  ،شكرا
بالشيك ألداء خمالفات السري للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .تفضل السيد النائب ،من فريق االحتاد الدستوري
 :فريد حرفيالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،
لكي ومعه رجال السيد الوزير احملرتم، يرفض الدرك امل

عائر املرتتبة عن خمالفات السري بواسطة ذالشرطة استخالص ال
كيا ال يتوفرون على آليات استخالص األداء بواسطة   ،الشيك

البطاقة البنكية مما حير؛ الكثري من املواطنني الذين يبدون رغبتهم 
يف األداء ولكن أمام رفض أعوان الشرطة ورجال الدرك األداء 
بالشيك يف غياب إمكانية األداء بواسطة البطاقة البنكية يتعذر 

عن احللول  ،احملرتم وزيرال ولذا نسائلكم السيد. عليهم ذلك
 امليكنة لتجاوز هذه اإلشكالية؟ 

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .جواب السيد الوزير شكرا،

 

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل
طبيعة احلال من األمور اللي كنشتاغلو عليها اآلن ب

وكاين نتائج اللي خرجت هو ما مسيناه حنا بتبسيط املساطر يف 
ع اللي كاين و مة ديال النقل بصفة عامة، من بينها املوضاملنظو 

كان حمصور على القطاع العام اآلن اللي  ديال الفحص الطيب 
ينا القرار يعين ذغنزولو أيضا الفحص الطيب راه خ ،أصبح مفتوحا

الرخصة ديال  تجديدال ، يعين يفالرخصة ديال تجديديف ال
مطلوبة فهي جتديد  باملناسبة لقينا واحد العدد ديال األوراق

  .للرخصة ملاذا غنطلبو نفس األوراق اللي كنطلبوها للرخصة
فاآلن مشينا حىت الفحص الطيب غنزولوه يف جتديد ديال 

داء غادي العيلية، اآلن مع وزارة املالية األ والرخصة وغادي نسهل
ديال  4ال باغا الرخصة يدي اإلنسان إأيكون يف مكان واحد كي

، دابا مع وزارة املالية غادي وميشيهنا ميشي هناو املرات ميشي هنا 
كيا قلت لكم دي مرة واحدة، باإلضافة إىل ذلك جلسنا اآلن  أي

مع وزارة العدل والدرك امللكي واألمن باش نشوفو النظام 
وزارة التجهيز  ووغتيول 1تنا ب اتنا كاملني بينااملعلومايت بين

 PVعلومات ووالنقل باش تويل واحد السالسة ديال نقل امل
مث درنا مراسلة إىل املعنيني باألمر  ،وكولشي ما بني هاد املتدخلني

            نديرو اجتياع عالش غاخذو الشيكات حنا غادي نشوفو يباش 
ن اإلضافة إىل ذلك حنا مستعدين واآلخذوش الشيكات، باما كي

املراقبني باآلليات اإللكرتونية باش  وبدينا هاد العيل باش جنهز 
ثانيا  ؛يكون بسرعة PVأوال  :ونسهلإن شاء اهلل ميكن لينا 

داء يكون بوسائل إلكرتونية وكاين احليد هلل اإلمكانيات املالية األ
 .باش منشيو يف هاد االجتاه

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .شكرا، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد فريد حرفي

 . شكرا للسيد الوزير على هاد اإليضاحات



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

49 

السيد الوزير، طرحنا هذا السؤال لتفادي عوامل 
أوال فاملواطن ليس مطلوبا منه محل مبلغ مايل دائيا كي  ،اإلحرا؛

يؤدي واجبات املخالفات، خاصة يف ظل املخاوف بانعدام األمن 
مما حيتم اللجوء إىل وسائل أخرى لألداء، إن هناك توجه عام 

ية ملاذا هبذا لتشجيع املعامالت بالشيك والبطاقات البنك
خار؛ أرض الوطن  ؟ااخصوص يتعذر التعامل هباتني الوسيلتني

السيد الوزير، األجانب مها اللي كيأديو نقدا، حنا عندنا العكس 
يف البالد ديالنا، حنا عندنا املواطن املاغريب هو اللي كيأدي هنا 

نقدا، خار؛ أرض  اديو أجانب مها اللي خاصهم ينقدا، ومها األ
معروفة، بأن املواطن ملي كيسافر للدول األوروبية  الوطن هادي

دار شي خمالفة كيأدي نقدا، بالنسبة لليواطن اللي ولد  اليإ
 . البالد كيأدي كييشي إما للقباضة وال بزاف ديال الطرق

رتقاء االإن التعامل بالشيك فيه نوع من  ،مث أخري
علتنا بالسلوك يف إطار احلداثة والشفافية، وكل هذه العوامل ج

السيد الوزير، املشكل اللي كاين هو السيد  . نطرح هذا السؤال
درهم فجيبو كيدير خمالفة وهو باقي غادي  122كيكون عندو 

وال . ألكادير وال غادي لطانطان كيقولو لو ختلص املخالفة دابا
درهم باش غادي ياكل فالطريق  122خلص هو املخالفة ب 

و يدير؟ ثانيا هاد سحب فلوتوروت واش غيبقى باجلوع وال شن
الرخصة راه خصها ما تبقاش السيد الوزير، باش السيد إما يأدي 

تسحب لو الرخصة وهو داير املخالفة بعيد على  ال نقدا أو
كلم من املدينة اللي كيتواجد فوقاش غادي يصيفطو لو   4222

permis هلذا كنطلبوا منكم السيد الوزير، الشيك  ديال؟ وبزاف
راه عيلة معروفة هبا وبأن راه الشيك عندو عواقب ديالو اللي 

كنطلبو من   ،كاين احملكيةراه  أدى بالشيك وماخلصش بالشيك 
وشكرا السيد . رجال الدرك ورجال الشرطة يتخلصوا بالشيك

 .الوزير
 

 :السيدة رئيسة الجلسة
  .لسيد الوزيرالرد على التعقيب ا. شكرا

 :السيد عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز
كنعاود نأكد راين متفق معاك، ألن املراسلة جاتين 
الشكايات يف إطار التفاعل مع املهنيني وغريهم، بطبيعة احلال 
راسلنا كل أعوان ديال املراقبة واملؤسسات املعنية باش ياخذو 

وحنا اآلن  الشيك وجاتنا عوتاين شكايات ما كيخدوهومش
او ناخذو الشيك، دغنديرو لقاءات مع املعنيني باألمر باش نب

 هداك الشيك معرتف به،كييكن لك تأدي به يف أي مكان
حلوار مع املهنيني ا بعيد، لكن حنا باغينا منشيو .جيب أن يأخذ به

نقطع ولكن اآلن كاين واحد التكثيف ديالو ابتداء من اما عيرو 
اللقاءات مع الطاكسيات ومن بعد مع  غدا كاين واحد العدد من

الشاحنات ومن بعد كاين يوم دراسي مع الناس ديال احلافالت 
أكتوبر، ومستعدين أيضا نسيعو لليجتيع املدين اللي   42 يف

كييثل بطبيعة احلال مستعيلي الطرق باش نشوفو تبسيط 
خصنا نديروها ما كاين كياملساطر، ألنه أي حاجة ممكن نديروها  

إال أذا كان حائل قانوين فبالتايل البد من  ايما نديروهاشعالش 
 . تعديل القانون

ميكن ليا نقول لكم ملا راسلنا اجلييع باش يعطيونا 
     كل   أوال: املدونة كان ثالثة د احملاور أساسية املالحظات يف

يعين كاين مقرتحات يف فيها ما يتعلق بسحب الرخصة فهدي 
لليهنيني ألن هداك هو العيش  هذا الوضوح خاصة بالنسبة

ال شي حد كتحيد لو الدبلوم حبدياله، خصنا نلقاو شي مقاربةـ 
مث العقوبات والتدابري اإلدارية . ما غييشي خيدم فحىت شي بالصة

فإذا كانت هناك مقرتحات حنا  ،وباإلضافة لليراقبة التقنية
مستعدين ناخذو هبا باإلضافة لألمور اللي حنا شاغالني عليها 

 .وشكرا
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 :السيدة رئيسة الجلسة
ننتقل إىل السؤال املوايل عن املقالع  ،شكرا السيد الوزير

العشوائية يف إطار صفقات جتهيز الطرق، للسيدات والسادة 
. النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنيية تفضل السيد النائب

 . تفضل السيد النائب
 :النائب السيد عمر فاسي فهري

 السيدة الرئيسة،شكرا 
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
إجناز الطرق أولوية وطنية حتتا؛ إىل مواد أولية أمهها 

احلاجة واملواعيد واملتابعة ديال األشاغال من . احلصى جبييع أنواعه
طرف املصاحل ديالكم السيد الوزير، جتعل بعض الشركات تلجأ 

ينتج عنه ضياع احلقوق املستحقة خصوصا إىل مقالع عشوائية مبا 
تراكم  ؛غياب دفرت حتيالت ودراسة تأثري على البيئة ؛اجلياعات

وعدم اإلعادة ديال املوقع إىل ما كان  ؛ديال النفايات فهاد املقالع
لذا نسائلكم السيد الوزير، ماهي التدابري اليت ستتخذوهنا . عليه

 .للحد من هذه الظاهرة؟ وشكرا
 :يسة الجلسةالسيدة رئ

 . اجلواب السيد الوزير شكرا،
 :السيد عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز

كيا مت   .أشكر السيد النائب احملرتم على هذا السؤال
عرض ذلك يف اليوم التواصلي مع اجلييع، ألن كانوا ممثلي األمة  
وكانوا وسائل اإلعالم، وكانوا املهنيني وكان يوم تواصلي دراسي 

اللي ميكن ليا نقول أول . حول املنظومة اللي جبناها حول املقالع
سجلوها السادة النواب والسيدات يما فيها وأساسي وضروري 

مني، وهو أن هذا القطاع سيكون مفتوحا النائبات احملرت 
بالدنا خصها تشجع  ،أنا هدي نقطة كنسجل عليها. لالستثيار

االستثيار، ال ميكن أن نقول ال إال إذا كانت هناك ضرورة 

ملحة، تفتح االستثيار أمام اجلييع، باش ما يوقعوش هاد املقالع 
هو أن شي ياخذ وشي ما كياخذش،  ألن السبب. العشوائية

 ون إىل التزود عندما ال يكون هناك وضوحأبيعي الناس يلجط
  ؛وسالسة يف املسطرة

ديال إعطاء رخصة،   طرةمسألة ثانيا هي تبسيط املس
دراسة اللجنة جهوية دوز عاوتين واحد اللجنة  ،كاينة عدة جلن

إقلييية مث دوز عند وزارة التجهيز والنقل مث سري عند شكون 
مث كاين القضية  .نبسط املسطرة فحنا باغينا ،غادي يرخص لك

املراقبة، اليوم بااخصوص ديال ديال املراقبة وباملناسبة كاين فرق 
فريق متكامل باش يراقب واحد العدد ديال  االيوم بااخصوص مش

ت مع األسف الفرصة خار؛ أي املقالع منها املقالع اللي استاغل
ارمني يف هاد بعد إنساين وبداو كيزيدو على املاغاربة يف املقالع، ص

مع وزارة الشؤون العامة اجملال اجملال سنكون صارمني يف هذا 
واحلكامة وزارة املالية وزارة التجهيز والنقل سنجتهد لكي نضرب 
على يد من حديد كل من سولت له نفسه أنه يتعدى على 
 احلقوق املالية واحلقوق البيئية ديال املاغاربة، وبالتايل ميكن ليا نقول

تبسيط  ؛التوجه اللي ماشيني فيه تشجيع االستثياريكم بأن ل
بد للجييع أن  املراقبة املالية والبيئية، وبطبيعة احلال ال ؛املساطر

هو عشوائي  يقوم بدوره واملنتخبني يعطيونا مجيع العناوين ديال ما
 .وخار؛ القانون باش ناخذو اإلجراءات يف حق هؤالء

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .النائبتعقيب السيد 

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الوزير،
أوال نثين ما قامت به الوزارة من نشر لوائح ديال 

مقلع  4881األشخاص الذاتيني واملعنويني الذي يستاغلون 
للرمال، ونثين كذلك اجملهود اللي بديتو فيه من اليوم من املراقبة 
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ولكن السيد  ،الرمال من أجل ضبط املخالفنيديال املقالع د 
ديال املقالع ديال الرمال غري مصرح هبا % 11.1الوزير، مبا أن 

مليون مرت مكعب من الرمال املنهوبة من  44وهي نسبة كتعطينا 
طرف التياسيح االقتصادية واألخطبوطات االقتصادية يف هاد 

هام السيد هاد األمر هذا كيطرح أكثر من عالمة استف .البالد
الوزير، وحنا باغيناكم يف إطار هاد املشروع اللي غاديني به باش 

اللي   1هاد . لهاويةلالبالد ب ةهاد النسبة هادي اللي غادي وتقلل
السيد الوزير  % 11د  ا، ه%11بقات لينا % 11كتيثل 

مقالع الرمال اللي كيالت الصالحية  :ما يليفيها اللي بقات، 
 ؛وهذا املشروع ديالكم باش ختدمو فيه ودياهلم وباقيني كيشتاغل

ااخريات دايرين ليهم باش  وفيها مقالع ديال الرمال اللي كيستاغل
جز نأكثر مما حتتا؛ الطرق كت ويستاغلو مثال طرق معينة وكينجز 

اللي  هادي كذلك كاين. األمر اكجرو يف هداتيوبالتايل ك
زالت مستيرة،  توقفات وصدر يف حقها التوقيف ولكنها ما
مستيرة كذلك  اباإلضافة إىل هذا األمر هناك مقاوالت اللي باق

يف تدمري البيئة وتدمري املنطقة اللي كاين فيها كيجي السيد الوزير، 
كيتم توزيع الوادي، وكييشيو األراضي ديال الفالحني فللوادي 

أمتار حنا مثال يف قلعة السراغنة يف  1على هبا  والصاغار وكيبعد
وادي تساوت كيحفر حفار كربى جدا ومنني كتعير باملياه  
كيجيو يعومو فيها الطفال وكاميوتو فيها وكاين حوادث اللي ماتوا 

  اكيعيرو   اوباإلضافة منني كيجيو . نتيجة هذه احلفر فيها األطفال
ليناطق له كدوز كيحولوا جمرى املياه ومنني كيتحول جمرى امليا

اللي كانت حمفورة وأنا شرفت بعيين على هاد األمر هذا يف فصل 
الشتاء وهكذا كتجرف األراضي ديال الفالحني الصاغار اللي  

 ...فيها النعناع كيديروا كانت هاد األراضي  
 :السيدة رئيسة الجلسة

 .وزيرانتهى الوقت السيد النائب، الرد على التعقيب السيد ال
 

 :عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيزالسيد 
يكم حنا ل أنا السيد النائب احملرتم، أنا أدعو أنا نقولال 

نا القرار ييكم بصراحة ملا خذل نقول، اللي حمتاجني من يدعينا
فتنا لواحد العدد ديال املقالع بقدرة قادر ياملراقبة، ص وباش نكثف

م باعتباركم بد أنك صلهم األخبار، لذلك الو هادوك املقالع كت
يعين كنتيناو عالش ألن حنا . جهاز رقايب عاونونا على املراقبة

ود نقول األخطاء اليت ترتبك يف بلدنا يف السري وال يف ابشر وكنع
غريها جزء كبري فيها البشر، اللي كياغض الطرف ألن الناس واش 

رئيس اجلياعة ما كيشوفش شنو واش  ؟ما كتشوفش شنو واقع
واش  ؟واش املنتخبني ما كيشوفوش ؟ديالوواقع يف اجلياعة 

وبالتايل   ؟واش اإلداريني ما كيوشوفوش ؟السلطات ما كيشوفوش
إىل مدونة السلوك خاصة  حنتا؛ؤمن بأننا مكنعتقد مرة أخرى أنا 

ة الكبرية اللي باملناسبة اآلن درنا جلنة ما بني وزارية و يف هذه الثر 
 l’état brutيناش فقط املقلع يف اغباش نديرو تثيني املقالع ما ب

عدد واحد ال غنديوفاآلن  ،باغينا املقلع اآلن نديرو فيه مصانع
التجيعات لصناعة هاد املنتوجات اللي  les clustersديال 

كاين توجه عند البلد لتثيني هاد   ، فبالتايلد املقالعامرتبطة هب
لدولة ملواكبة الستفادة اجلياعات واملالية ديال ا ؛ملراقبتها ؛ااخريات

فأنا متفق معاك السيد النائب احملرتم حنا مستعدين  .هذه األوراش
توصلونا مجيع هاد املعطيات غنرسلو هاد اللجان لكن عاونونا أن 

 .تقوم اللجان بدورها كيا جيب
 :السيدة رئيسة الجلسة 

السؤال املوايل حول حالة الطريق شكرا السيد الوزير، 
 ،املاء للسادة النواب من الفريق احلركيالرابطة بني زايو وراس 

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد وديع تينماللي

 السيدة الرئيسة، 
 السيد الوزير، 
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 ، السيدات والسادة النواب المحترمون
السيد الوزير احملرتم، شكلت على الدوام الطريق الرابطة 

خمتصرا  ور مسلكاظبني مدينة راس املاء ومدينة زايو إقليم النا
وقد تدهورت حالة الطريق اليت تبلغ مسافتها  ،لساكنة املنطقة

كلم بسبب اإلمهال إذ أصبح يستحال استعياهلا نظرا   12حوايل 
حلالتها وللحوادث اليت خلفتها ومازالت ختلفها ناهيك عن معاناة 

 .املواطنني من انعدام وسائل النقل الطرقي للتوجه إىل كال املدينتني
لشطر األول الرابطة بني مدخل مدينة زايو ومجاعة وقد برمج ا

والد داود زخانني خالل السنة احلالية مما سيساهم وال شك يف 
حتسني جودة هذا الشطر اعتبارا النعكاساته اإلجيابية على 

 . املواطنني عيوما وعلى مستعيلي الطريق خاصة
عن  ،نتساءل السيد الوزير احملرتم ،ويف هذا الصدد

   إصالح شطر وإبقاء املسافة املتبقية على حالتها إذ جدوى أية 
ال فائدة من برجمة شطر دون اآلخر حبيث يشكل هذا اإلجراء 

للشبكة الطرقية وحلركة  احيفا يف حق املواطنني واستاغالل ناقص
ويف السياق ذاته نسائلكم السيد الوزير . النقل عرب هذه الطريق

مالية استثنائية عن إمكانية وزارتكم ختصيص اعتيادات 
الستكيال أشاغال هذه الطريق، وكذا كل الطرق القروية املربجمة يف 

 .الدائرة لفك العزلة على املواطنني وضيان حقوقهم؟ شكرا
 :السيدة رئيس الجلسة

 .جواب السيد الوزير شكرا،
 :السيد عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز

على هذا أشكر السيد النائب احملرتم بطبيعة احلال 
كنرجع لواحد السؤال كان تطرح على الصيانة كنعاود   ،السؤال

الثلث تقريبا ديال  ،نقول واحد الرقم اللي باغينا نتأملو فيه جيدا
هاد الشيء اللي  ،الطرق املصنفة خاصة اإلقلييية غري معبدة

ألف كلم تقريبا الثلث غري معبد  11عندنا دابا يف البالد ديالنا 
لو غي مليون ديال  حسبنا الييعين وكل كلم إ ،حيتا؛ إىل تعبيد

. هاد الشي الدرهم باش نقولك شحال خاصنا باش ميكنا نكيلو
 .أما الطرق اإلقلييية واجلهوية كنظن كيحتاجوا أكثر

املسألة الثانية وهو أنه الربجمة ختضع كيا قلنا ألوليات 
هذه الطريق اللي تكليتوا عليها أنا أعتقد يف  ،حسب الروا؛

األشاغال يال د %12عليكم أنه بدات األشاغال وصلنا اآلن ل 
بطبيعة احلال هذه الربجمة منني كيكون عندك واحد  ،لشطر األولل

الطريق كثرية وكتطلب اعتيادات مالية كتقسيها على مرحلتني 
حنا بدينا فيها واملرحلة الثانية الدراسة جاهزة  األوىلدابا املرحلة 

يكم أنا ل إمكانيات استثنائية نقول ،ونتيناو توفر اإلمكانيات
للسادة النواب والنائبات أنا معنديش إمكانيات استثنائية  اتنقوهل

على  ،ألنه صعبة علي ولكن نشوفو على حساب األولويات
يم كنحطو خريطة يا كندير مع مجيع األقاليفحساب كل إقليم ك

قليم باملناسبة اليوم عندي لقاء مع النواب ديال منتخيب إديال كل 
حددوا أودي األمة ديال تادلة أزيالل كنحطو خريطة تنقول ليهم 
اتفقنا  إيال ،يل ااخصاص ولكن عاونوين باش حنددو األولويات

مع النواب أنا معندي حىت شي إشكال يف هناية املطاف 
ا جميوعني لكن مع التزام كل شريك مبا يلتزم به األولويات حنددوه

 .يف العقد اللي كنيضيوها مجيعا
 :السيدة رئيسة الجلسة 

 .تعقيب السيد النائب شكرا،
 :النائب السيد وديع تينماللي
السيد الوزير  .على التوضيحات شكرا السيد الوزير

أحيطكم عليا أن هاد الطريق مل تشيل أي إصالح منذ عهد 
تكم حاطإلر ما عدا هاد الشطرين اللي تكلينا عليهم، و ستعيااال

اجلياعات يعين تعد من اجلياعات الفقرية على املستوى  عليا أن
عولنا على شراكة يعين راه ستأخذ وقت  يالور يعين إظإقليم النا

نتظار ديال املواطنني يعين يف داك اجلياعات ويف طويل وطويل اال
قلنا  يالاحملادية للطريق يصعاب حىت إحالة مزرية خاصة املداشر 
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ور وال شي حاجة راه ظحالة مريض باش غادي يلتجأ ملدينة النا
كلم يعين يستحيل كاين صعوبات وتنتيناو أنكم   12أزيد من 

 .عتبار السيد الوزير وشكراتأخذوا هاد املسألة بعني اال
 :السيدة رئيسة الجلسة

 . الرد عن التعقيب السيد الوزير شكرا،
 :السيد عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز

ال حنا مستعدين أنا غادي نشوف هاد الوضعية حسب 
 كانت عندها األولوية راه  يالوإ ،اإلقليم األولويات اللي كاينة يف

شاء اهلل أننا غادي نعطيوها األمهية كيفيا التزمنا  كن متأكد إن
لة حتديد هذه شاء اهلل يف حا مور نلتزم إنسابقا وقينا ببعض األ

 . األولويات
غري باغي نقول واحد القضية اهلل جيازيكم خبري، راه 

عالش ضروري؟ أنا كنعتقد  ،ضروري هاد القضية ديال الشراكة
عالش؟ ألنه اليوم نقول لك إذا باغينا فقط اإلمكانية ديال الدولة 
راه ما غنكيلو يعين استكيال بناء ما تبقى من الطرق اإلقلييية 

روش الطرق اإلقلييية واجلهوية وما غنديروش الطرق الاغري وما غندي
    فبالتايل منظومة الشراكة هي ضرورية ألنه باملناسبة . املصنفة

ما غييكن لنا نديرو ال تعليم وال صحة وال نقل إال عن طريق 
 . الطرق

لذلك كنحيدو اهلل أن املقاربة د التنيية البشرية و 
INDH التهيئة الرتابية باش ندخلو الطرق  ات بعني االعتبار ذخ

فلذلك أنا أدعو باش تعاونونا أنه . كعامل يف التنيية البشرية
وا إمكانيات أخرى من شركاء آخرين باش ميكن تقدروا جترب 

الربجمة  تأخرت هاد الشراكة غنبقاو غادين يف إيالنعجلو، ألنه 
نعجلو جاونا شركاء كييكن لنا  يالاللي حنا كنلتزمو هبا، ولكن إ

حسب ما تقولون السيد النائب احملرتم أن هذه الطريق أولوية 
 .نعجلو هبا إذا كانوا شركاءلينا ميكن 

 

  :السيدة رئيسة الجلسة
آخر سؤال عن ظاهرة تأخر القطارات عن مواعيدها 
املقررة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 . النائبة ةتفضلي السيد. والتنيية
 :النائبة السيدة ربيعة طنينشي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الوزير،

ة للقطارات عن مواعيدها ر ر كأصبحت التأخرات املت
املقررة تشكل عائقا كبريا يف وجه املسافرين املتوجهني إىل خمتلف 

سييا املرتبطني منهم بأوقات عيل حمددة  ،مدن امليلكة
وهاد الشي السيد الوزير يتسبب يف تفويت أو عرقلة  ،ومضبوطة

ومن أجل ذلك . أو إرباك عيل املسافرين يف أوقات حمددة
دها يعاعن أسباب تأخر القطارات عن مو  ،نسائلكم السيد الوزير

مث عن اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا للحد من  ؟احملددة
 . هذه الظاهرة املعرقلة للسفر؟ وشكرا

 :رئيسة الجلسة السيدة
 . اجلواب السيد الوزير

 :السيد عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز
أنا . شكر السيدة النائبة احملرتمة على طرح هذا السؤالكن

كنتكلم معكم دائيا   ،ميكن ليا نقول لكم السكك احلديدية
القطاع ديال النقل بصفة عامة املرتبة  ،بصراحة وغادي نقول لكم

كيجي   ،األوىل السكك احلديدية إمجاال مقبول يعين مستحسن
هاد السنة ديال  la RAMمن بعد منو اآلن  الشركة الوطنية 

شاء  تطبيق العقدة بدات احليد هلل فخط تصاعدي كنتيىن إن
 . األماماهلل تزيد إىل 

احد العيل فالسكك احلديدية بااخصوص كاين عليها و 
لي كنقومو هبا لاألعيال امها كنقول لك أشنو   ، ميكن يلجبار

مليار ديال الدرهم  استثيار  40كاين اآلن   TGVباإلضافة إىل 
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أو كهربة ااخط أو تثنية خط خط  تثليثإما  ،يف حتسني الشبكة
اللي كاين ما بني فاس ووجدة أو إزالة كل املعيقات املرتبطة 

ا درنا اإلحصاء حسب اإلحصائيات اللي بالسالمة ألنه حنا مل
ديال القطارات هي اللي كتفوت الوقت دياهلا  %02عندنا أنه 

وهاد سنة  ،القطارات عندنا فيها إشكال مبعىن ااخيس ديال
وراش اللي تكليت فإذن هاد األ :غنركزو فيها على أمرين 0244

والسالمة وغنركزو على اجلودة  األمنعليها انطلقت غنركزو على 
استثيارات إضافية فييا يتعلق بالسالمة  ناولذلك هناك كيا قل

 leديال التأخر ديال القطارات السبب ديالو هو  %41ألن 
vandalisme  يعين السلوكا اللي كيتحيدو أو واحد العدد ديال

 األعيال اللي كيقومو هبا بعض الناس خار؛ القانون اللي كتأخر
 .القطارات، وبالتايل باغينا نزيدو من قضية األمن والسالمة نالي

اآلن  ،l’ONCFاألمر الثاين هو اهليكلة داخل 
جدد غياخدو هاد اجلانب ديال كل ما يتعلق  السؤولينامل

املديرين يال شاء اهلل كاين واحد العدد د كنتيناو إن. باملسافرين
باش يكون واحد  La mobilitéألنه البد من واحد  اتاغريو 

لكن ميكن ليا . القيية مضافة للعيل ديال السكك احلديدية
نشتاغل على األمن والسالمة  0244نقول لكم بأنه سنة 

         واجلودة، هناك دراسة انتهت واآلن غنديرو خمطط
القطارات  باش نطورو اجلودة والسالمة ديال 0244-0241

 .ديالنا وشكرا
 :السيدة رئيسة الجلسة

 . التعقيب السيد النائب ،اشكر 
 :النائب السيد خليفة الصيري
 شكرا السيد الوزير المحترم،

يف احلقيقة كنعرفو فيكم الصراحة وغنتكليو معكم 
بصراحة، ألن هاذ السؤال حقيقة طرحناه ماشي مواطنني اللي 

كتعرفو كثري من النواب كيستعيلو هاذ   ،طرحوه لينا وإمنا النواب

حىت  01 نيأنا نقدر نقول ب ،هاذ الشي الوسيلة وحنا عشنا
عيشو التأخر ديال القطار أنا هذا من نديال احلاالت ك % 41ل

خالل احلاالت أنا اللي يعين ااخط اللي كنستعيل أنا ما حسبتش 
  .ولكن كنقولو بأن كاين مشكل

الوزير راه احنا كنطرحو هاذ السؤال، السؤال اللي  السيد
يية هو يعين مشكل حقيقي خصنا فريق العدالة والتنيف طرح 

وحنا كنطلبو منكم السيد الوزير نوقفو على األسباب  ،نوقفو عليه
كانت تدبريية   ؛كانت أمنية؛  كانت بشرية  ؛كانت تقنية  :احلقيقية

وأنا اآلن قبل ما نطرح السؤال  .ونعاجلوها فهاذ الرصيد اللي عندنا
ول ليا قول قول الناس ديال الفريق ديايل اللي قراب ليا كلها تيق

هاذ الشي قول هاذ الشي معىن هذا بأنه مشكل حقيقي كيعيشوه 
 كنترمبا السادة النواب ديال فرق أخرى كون   ،السادة النواب

قريب ليهم حىت مها عرفوين بأنين غندير التعقيب كانو يطرحو هاذ 
  .املشكل هذا

إذن حنا باغينا املصداقية ديال هاذ املرفق العيومي تبقى 
اللجنة بأن هذا مستقبل ديال  طالبناكم السيد الوزير يفألن 

املاغرب على مستوى النقل ألنه يعين تريتاحو ليه املاغاربة كييا 
مجيع الشعوب، ألن الوسيلة الوحيدة اللي كيجي اإلنسان 

إذن إما كيستعيلها  ،وكيعرف معاش غادية ختر؛ ومعاش غتدخل
خيدم وإما كيستعيلها يقرا وإما كيتسعيلها باش ميشي ميشي باش 

 اإيال كانو  .باش ميشي يداوا إذن عندو واحد املوعد حمدد
ولكن ملي تيكون األمر يتكرر  ،االستثناءات ما كاينش مشكل
وباغيناكم توقفو على هاذ األمر  ،وهاذ الشي عشناه السيد الوزير

هاذ املصداقية ديال هاذ املرفق تكون وكذلك ما متشيش هاذ  باغينا
مثال النظافة  :خاصة أن كاين بعض املشاكل أخرىاملصداقية 

مثال يعين بعض املرات تيكون املسألة األمنية   ؛ديال املراحيض
كاين جميوعة ديال األمور كاين بعض ااخطوط أنا نقول ليكم 
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نباغيكم تشوفوه السيد الوزير ااخط ديال واد زم الدار البيضاء 
 ...السيد الوزير

 :السيدة رئيسة الجلسة
 .الرد على التعقيب ،النائب انتهى الوقت السيد

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل 
أنا كنعاود نأكد للسيدات والسادة النواب احملرتمني أن 

قررنا إن شاء اهلل باش نعطيو أمهية للجودة واألمن  0244سنة 
كنشتاغلو فهاذ   ،والسالمة ديال ااخدمات ديال السكك احلديدية

وأنا متفق معكم ألنين حىت أنا كناخذ القطار تقريبا يوميا  .اإلطار
ما بني القنيطرة ميكن من حسن حظي   la navetteن كنديرأل

وما غتقولوش ليا بأن الوزير   ،أنه التأخر قليل يعين فهاذ الوقت
كياخذو ال ولذلك اهلل جيازيكم خبري فييكن ليا نقول ليكم بأنه 

ميكن يكون   ،عدل ديال التأخرهو امل % 02أنا قلت ليكم كاين 
 مقاطع ولكن املعدل  بعض املقاطع ميكن يكون قليل يف كثري يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضيينش إمنا خصنا ناخذو بعني اومع ذلك ما ر  % 02هو 
االعتبار كيا قلت ليكم كاين أسباب ذاتية بطبيعة احلال خصنا 

واجلودة نطورو الوسائل التقنية وحنا خدامني فيها وديال األمن 
أنا قلت  ،ديال القطارات اللي خربت سابقا حبجم االستثيارات

مليار درهم استثيارات يف حتسني جودة ااخدمات  44ليكم 
مليار كل ما هو كهرباء  TGV، 44ديال النقل باإلضافة إىل 

فحنا نشتاغلو على هاذ األساس  ...وعربات وأمن وإىل غري ذلك
فهاذ اجملال ألن هذا واحد  وكنتيناو إن شاء اهلل باش نتعاونو

 ....القطاع مربح ومهم بالنسبة
 :السيدة رئيسة الجلسة

استوفينا األسئلة  ،شكرا السيد الوزير على مسامهتكم
 املدرجة جبدول أعيالنا شكرا على حسن تعاونكن وتعاونكم،

 . رفعت الجلسة
 
 
 
 


