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 عينــــــــــــــــــــــــــالتسة ــــــــــــــــسـمحضر الجل
 

أبريل  40 ) 4141مجادى الثانية  50االثنني  :  التاريخ
3544). 
السيد حممد جودار النائب السابع لرئيس جملس  :  الرئاسة
 . النواب

مخسون دقيقة ابتداء من ثالث ساعات ومثانية و :  التوقيت
 .الدقيقة الثالثنيو  الساعة الثانية زواال
املتعلقة بالقطاعات  سئلة الشفهيةمناقشة األ: جدول األعمال 
 (.آنية 9تليها مناقشة و 8) 32:احلكومية التالية 

 و المالية االقتصاد_
 التجهيز و النقل _
 الصحة  _ 
 التضامن والمرأة_ 
 العالقات مع البرلمان_
 االتصال_
 الصناعة والتجارة_
 األوقاف_
 التعليم العالي_
 التربية الوطنية_
 

رئيس  ،نائب رئيس مجلس النوابالسيد محمد جودار 
 :الجلسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 . لين وعلى آله وصحبه أجمعينالمرس

 .افتتحت اجللسة
 السيدان الوزيران المحترمان، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفوية واليت يتضمن 

سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة،  32جدول أعماهلا 
من الدستور وعمال مبقتضيات  455وذلك طبقا للفصل 

 .النظام الداخلي جمللسنا املوقر
أعطي الكلمة للسيد أمني اجللسة، لنستمع  ،يف البداية

 .تفضلوا السيد األمني وشكرا. للمراسالت الواردة عليه
 :السيد وديع بنعبد اهلل أمين الجلسة

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس، 

 :توصلت رئاسة جملس النواب ب
 315 ؛سؤاال شفويا 
  124 ؛سؤال كتايب 
  071 ؛جوابا عن أسئلة كتابية 
   أسئلة كتابية 7سؤال شفوي و 30مت سحب. 

شكرا السيد  .سؤال شفوي إىل أسئلة كتابية 40كما مت حتويل   
 . الرئيس

 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد األمين

 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،
دول جبشفهية املدرجة نشرع اآلن يف بسط األسئلة ال 

 . أعمالنا، ومنر مباشرة إىل قطاع االقتصاد واملالية
مناقشة، ويتعلق األمر بالتدابري  يليهاأسئلة  2هناك 

املتخذة من قبل احلكومة ملواجهة تداعيات أزمة االقتصاد 
سيتم طرحها من طرف السيدات والسادة  ،وعليه .الوطين

النواب احملرتمني، مث اإلجابة من لدن السيد الوزير، وننتقل من 
 . بعد إىل املناقشة العامة وفق املدة الزمنية احملددة للفرق النيابية



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

2 

السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
أحد واضعي الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

 . تفضلوا السيد النائب احملرتم . السؤال مشكورا
 : النائب السيد بولون السالك

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيدان الوزيران، 

 ، السيدات والسادة النواب المحترمون
أصبح الرأي العام الوطين يتداول موضوع األزمة املالية 

يتطلب من  اليت تعرفها البالد بشكل يدعو للقلق، األمر الذي
احلكومة إعطاء التوضيحات الالزمة خبصوص أسباب هذه 
األزمة، وتداعياهتا االقتصادية واالجتماعية والتدابري املتخذة 

 .ملواجهة هذه األزمة وشكرا 
 : السيد رئيس الجلسة

 شكرا السيد النائب المحترم، 
السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

تفضلوا السيد  .ي، فليتفضل أحد النواب مشكورااالشرتاك
 .  الرئيس

 :النائب السيد أحمد الزايدي، رئيس الفريق االشتراكي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيدان الوزيران، 
 ، السيدات والسادة النواب المحترمون
سبوع قرارا بوق  تنفيذ األاعتمدت احلكومة خالل 
مليار ديال الدرهم  40جزء من نفقات االستثمار، ظاهره 

دستوريا  ،القرار يسائلنا السيد الوزير .وحقيقته يعلمها اهلل
؟ اليوم هذا سؤال أصبح  ملاذا يصلح الربملان :دستوريا .وسياسيا

الربملان الش صبح صاحل اليوم إال كانت القرارات  .يفرض نفسه
أين  ،لناءكيسا  :اقتصاديا .اللي كتعلق به كتاخذ خارج الربملان

؟ احلكومة ستقول لنا مبا يتعلق باجلانب القانوين  ذاهبونحنن 

من القانون املنظم  10كيعتمد الفصل   ،بأن هاد القرار قانوين
وغتقول لينا احلكومة هادشي كان كيوقع، ولكن اآلن  .للمالية

بأن األمر أخطر  ،لسيد الوزيرل اوحنا كانقولو . مت اإلعالن عنه
هناك خرق سافر  .فمن أن خيتزل يف واحد التفسري جا

للدستور، كل ما صادق عليه الربملان بقانون ال ميكن تغيريه إال 
بقانون، وبالتايل هناك استخفاف باملؤسسة التشريعية 
هود وهتميشها، وهذا ما ال يساعد على تقدم وتطور اجمل

 .نساام مع رو  الدستوراالالدميقراطي و 
حد احلكومة عوض أن تدافع عن قرارها ذهبت إىل وا 

واش   ،اقتصاديا .سنعود إليه رمبا يف اللانة ،النوع من اجلدل
 .كتعتقد احلكومة بأن بعملها هذا قامت بإبداع، حنن نقول ال
هذه السنة ستعرف بالدنا تراجعا كبريا على مستوى املؤشرات 

اقتصادية، ستعرف اختناقا ماليا كبريا ستكون له آثار و املاكر 
وعلى الرواج االقتصادي، وعلى  على التاارة، وعلى املقاوالت،

هذه السنة سيعود فيها صندوق النقد الدويل،  .سوق التشغيل
النقد الدويل هي بوابة التدخل يف السيادة  صندوقوعودة 

املالية، واليت أدى من أجلها املغرب واملغاربة الثمن غاليا يف 
هذه الوضعية وبدون قرارات  .الثمانينات ويف التسعينات

تؤزم وضعية العاطلني، ستمس باالستثمار، وبسوق احرتازية س
فاحلكومة  ،كيفما كانت التربيرات  .الشغل، وبالسيولة املالية

اليوم ال تستطيع أن ختفي بأن إجراءات مثل هذه ستمس 
. التعليم -الصحة -النقل -التاهيز :جمموعة من امليزانيات

أن هذه القطاعات توجد يف وضعية سهلة حىت  ،باهلل عليكم
هذه األسئلة وغريها سنعود هلا السيد الوزير  .نزيد من تأزميها
 .شكرا ،يف النقاش ،إذا مسحتم
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 :السيد رئيس الجلسة
 ،شكرا السيد النائب المحترم

أعطي الكلمة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 .أحد النواب مشكورااألصالة واملعاصرة، فليتفضل 

 :النائب السيد عبد الفتاح كمال
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

عدة مؤشرات ومعلومات تفيد بأن  ةمت ،السيد الوزير
االقتصاد الوطين بات قريبا من أزمة خانقة، الشيء الذي أرغم 
احلكومة على اختاذ قرارات قد تكتسي طابع اخلطورة، من قبيل 

تبعا لذلك السيد . جتميد جمموعة من االعتمادات يف االستثمار
 الوزير، نسائلكم عن حقيقة الوضعية االقتصادية باملغرب، وعن

 .التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب المحترم
السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .تفضل أحد النواب مشكورايفل. االحتاد الدستوري
 :النائب السيد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري

 ،شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
نسائلكم اليوم حول قرار اختذته احلكومة  السيد الوزير،
مليار درهم من ميزانية االستثمار،  40وهو املتعلق بتاميد 

يعرف  أن يريد الرأي العام الوطين من خاللكم السيد الوزير،
ماهي تداعيات هاد القرار على املستوى االقتصادي، على 
األوضاع االجتماعية، على املقاوالت، وعلى التشغيل؟ شكرا 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم، السؤال اخلامس للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

تفضلوا  .تفضل أحد النواب مشكورايفل. عن الفريق احلركي
 .الفريق رئيسالسيد 

 :النائب السيد علي كبيري
 السيد الرئيس،

اختذت احلكومة قرار جريء، وهو جتميد يعين غالف 
مليار درهم، هاد القرار بطبيعة احلال يف  40مايل يقدر ب 

رأي احلكومة قرار ال مناص منه، ويعترب أحسن خيار يف الظرفية 
 .االقتصادية احلالية

هل هاد القرار هو السيناريو الوحيد  ،نسائل احلكومة 
اليت تعيشها بالدنا؟ وكذلك الناجح يف الظرفية االقتصادية 

ماهي تداعيات هاد القرار على االقتصاد  :نطر  عليها سؤال
الوطين، على االستثمار خاصة، وعلى التشغيل، وعلى معدل 

يف هاته السنة % 0و 1النمو الذي نطمح أن يكون بني 
احلالية؟ مث ال شك أن هاد القرار اختذته احلكومة مبوازاة مع 

هاد األسئلة كلها . شك من آثارهقرارات ستخف  بدون 
ستوضح للرأي العام أغلبية وحكومة قرار احلكومة ومدى جناعة 

 .شكرا ،هاد القرار
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني  .شكرا لكم
 .عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب مشكورا

 :بنحموالنائب السيد عبد اهلل 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
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السيد الوزير احملرتم، عرف االقتصاد العاملي خالل 
السنوات األخرية أزمة هيكلية أثرت سلبا على االقتصاد 

وقد  .الوطين، وسامهت يف تكريس عاز املالية العمومية
هذه التأثريات السلبية على االقتصاد الوطين، نتياة تفاقمت 

استمرار ارتفاع أسعار النفط وأسعار املواد الغذائية واملواد األولية 
يف السوق الدولية، األمر الذي يعمق حدة نسبة العاز املايل 

 .والعاز التااري واختالل ميزان األداءات
ت لذا نسائلكم السيد الوزير، ماهي حقيقة التأثريا 

؟ وماهي  السلبية هلذه األزمة العاملية على االقتصاد الوطين
خطة احلكومة من أجل معاجلة اختالل امليزان التااري وميزان 
 .األداءات، وأيضا من أجل التقليص من العاز املايل؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل للسيدات  .شكرا لكم السيد النائب احملرتم

والسادة النواب احملرتمني عن فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل 
 .أحد النواب مشكورا

 :النائب السيد أناس الدكالي
 شكرا السيد الرئيس،

  السيد الوزير،
فعال كاتعيش بالدنا وضع اقتصادي ومايل صعب 

انكماش االقتصاد العاملي خاصة ومقلق، بسبب استمرار 
نطقة ديال األورو،كذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار املواد مب

  .الغذائية األساسية والنفطية، مما ميس بتوازناتنا املالية
ال كان القرار ديال وق  تنفيذ جزء من االستثمار إ

فإننا نسائلكم السيد الوزير  ،ديال الدولة متليه هاد الوضعية
كفيلة بإخراج بالدنا اهليكلية ال اليوم حول مباشرة اإلصالحات

واقتصادنا وماليتنا العمومية من هذا الوضع، وكذا التدابري 
املتخذة من طرف احلكومة لتشايع االستثمار الوطين والدويل، 

ويف . ورفع وثريته وكذلك رفع احلصار عنه يف بعض احلاالت

عن مىت تنوون الشروع يف  ،هاد الصدد نسائلكم السيد الوزير
تفادي املس بالتوازنات االجتماعية، وكذلك هاته اإلصالحات ل

 .التوازنات السياسية؟ شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال املوايل للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني عن فريق التامع الوطين لألحرار، فليتفضل 

 .السيد النائب احملرتم مشكورا
العلمي، رئيس فريق التجمع النائب السيد رشيد الطالبي 

 :الوطني لألحرار
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
تضاربت التصرحيات واآلراء والتفسريات خالل الفرتة 

مليار  4055األخرية، منذ أن اختذت احلكومة قرارا بإلغاء 
هل هناك  نسائلكم السيد الوزير،. سنتيم من ميزانية االستثمار

دواعي حقيقة تدعو إىل اختاذ هذا القرار بصفته هو احلل 
األخري، وقد استنفذت احلكومة كل اهلوامش املمكنة الختاذ 
مثل هذا القرار، منذ املصادقة على قانون املالية يف أواخر 

، ثالث أشهر يتخذ قرار هبذا احلام، نريد 3543ديسمرب 
لنظريات، وال يف تفسريا واضحا ليس فيه تضارب، ال يف ا
 .املدارس االقتصادية؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير 

 .لإلجابة على األسئلة املطروحة، تفضلوا السيد الوزير
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد و المالية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 يس،السيد الرئ

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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بداية أود أن أشكر الفرق النيابية مبالسكم املوقر 
على أسئلتكم الوجيهة واهلامة، اليت أتاحت يل الفرصة 

إطالع الرأي العام الوطين على  ،ومن خاللكم ،إلطالعكم
تطورات الوضعية االقتصادية واملالية لبالدنا، يف ظل استمرار 
تداعيات األزمة الدولية، وكذا اإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا 
 40احلكومة ملواجهتها، وخاصة ما تعلق منها بوق  تنفيذ 

 .مليار درهم من نفقات االستثمار للميزانية العامة
ل من خالل مداخليت اإلجابة على ثالث وسأحاو 

 .أسئلة أساسية، مت وضعها من طرف السادة النواب احملرتمني
   يف أي وضعية اقتصادية ومالية حنن اليوم؟: أوال 
  اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة ملواجهة : ثانيا

 هذه الوضعية؟ 
  وأساسا ماهي دواعي وق  تنفيذ جزء من نفقات

 االستثمار؟
ة للوضعية االقتصادية واملالية الراهنة لبالدنا، بالنسب

االقتصاد املغريب فهو  ،كما تعلمون  ه،البد من التذكري بأن
الظرفية االقتصادية العاملية فهي  ،ويف هذا اإلطار .اقتصاد معومل

ظرفية صعبة ودقيقة، متيزت باستمرار تداعيات األزمة املالية 
أما بالنسبة . 3552نة واالقتصادية اليت عرفها العامل منذ س

لالحتاد األورويب اللي هو شريك أساسي ومنطقة األورو أساسا، 
فهي أكثر اقتصاديات العامل تأثرا بانعكاسات األزمة املالية، 
وبالتايل فإنه من البديهي كما تعلمون أن ينعكس ذلك بكيفية 
سليبة على اقتصادنا الوطين وخاصة على القطاعات املرتبطة 

ارجي، أي القطاعات املصدرة حبكم الشراكة بالطلب اخل
. االقتصادية الوثيقة اليت تربط بالدنا بدول االحتاد األورويب

من املبادالت ديالنا اخلارجية فهي مع دول االحتاد  05%
 .األورويب

باالختيارات اليت  ،والبد كذلك من التذكري هنا 
رياهتا انتهاتها بالدنا للتصدي النعكاسات األزمة واستباق تأث

حول تقوية الطلب  ،كما تعلمون  ،السلبية، واليت متحورت
الداخلي لتعويض تقلص الطلب اخلارجي، عرب مضاعفة 
االستثمار العمومي، وتشايع واحلفاظ على القدرة الشرائية 
للمواطنني، من خالل دعم القدرة الشرائية واحلفاظ على 

تعبئة  3543إىل  3550حيث متت من  ،مناصب الشغل
مليار درهم برسم االستثمار العمومي، حيث  015يل حوا

 25مليار درهم عوض  425وصل االستثمار العمومي إىل 
مليار درهم يف صندوق  357ضخ حوايل . 3550مليار سنة 

صندوق املقاصة   .املقاصة لدعم أسعار املواد االستهالكية
 هاد السنة كملنا ب ،مليار الدرهم 44 :3550كانت ف 

مليار  43ما يفوق  صيصم، باإلضافة إىل ختمليار دره 00
هذا فضال . درهم للرفع من األجور يف إطار احلوار االجتماعي

منصب  41منصب مايل من بينها  400.555عن خلق 
زيادة عن التخفيض من الضريبة . مايل لرتسيم األعوان املؤقتني

على الدخل والضريبة على الشركات اللي كان عندها كذلك 
 .بائية لبالدناوقع كبري على تراجع املداخيل اجل

وإذا كانت هذه االختيارات قد أثبتت فعاليتها يف  
من خالل حفاظ اقتصادنا على سالمة  ،مواجهة آثار األزمة

بنيته األساسية وتوطيد التوازنات االجتماعية، ولكن يف الوقت 
نفسه ينبغي التذكري بأن هذه النفقات أو السياسة التوسعية 

على التوازنات املالية فكانت هلا انعكاس سليب ،املهمة
 .والتوازنات اخلارجية

تفاقمت نسبة العاز لتصل من،   ،ويف هذا اإلطار 
من الناتج  %5.1فائض  3552كان لنا كما تعلمون سنة 

ديال  3544انتقلنا إىل عاز مايل سنة ، الداخلي اإلمجايل
من   %7إىل  3543من الناتج الداخلي اإلمجايل وسنة  0%
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وذلك بفعل التطور املتسارع للنفقات . مجايلالناتج الداخلي اإل
وقت أن املداخيل العادية  يف ،%47اليت ارتفعت بنسبة 
 .%40ارتفعت فقط ب 

كملنا   3543هو سنة  ،اإلشكال اللي عندنا اليوم 
، كنتكلموا "الرصيد العادي للمالية "السنة بالنسبة ملا يسمى

داخيل على امل اعلى الرصيد العادي أي النفقات كنتكلمو 
اإلشكال . العادية مقارنة مع النفقات العادية أو نفقات التسيري

الرصيد  وهو كملنا السنة بواحد العاز يف ،اللي عندنا اليوم
العادي، ما كنتكلموش على االستثمار، الرصيد العادي وصل 

أشنو املعىن د هدي؟ املعىن أنه  .مليار ديال الدرهم 47إىل 
ديالنا أي أن املداخيل العادية ما اليوم تنعيشو فوق الطاقة 

تستطعش أهنا تغطي مصاري  تسيري الدولة، زيادة على 
مليار د الدرهم ديال نفقات  47معىن هذا أن . االستثمار

نلاأو للدين باش ميكن  ااملقاصة كناخذوها بالدين، كنضطرو 
لنا خنلصوا هاد النفقات، وبالتايل هذا األمر بني مرة أخرى بأن 

كبرية مطروحة بالنسبة للمالية العمومية، بل أكثر من   اإلشكالية
نفقات املقاصة فاقت نفقات  تاريخ املغرب ذلك أن أول مرة يف

 . االستثمار
حبكم كذلك السياسة  ،كما تعلمون  ،من جهة أخرى
زيادة عن ارتفاع األسعار الدولية  ،املطبقة التوسعية، فكان هلا

األخ النائب احملرتم، جعل  بالنسبة للمواد األساسية اللي طرحها
العاز ديال ميزان األداءات اللي وصل  أن وقع كذلك تفاقم يف

من الناتج الداخلي اإلمجايل واللي عندو انعكاس  %45ل 
ال ما وقعش اختاذ التدابري وإ .سليب على املوجودات اخلارجية

الالزمة ملواجهة ذلك، غدا ال قدر اهلل غادي يكون عندو 
 ناما غتكونش عندغياي انعكاس على هاد الرتاجع اللي 

اإلمكانيات الكافية باش نقوموا باالسترياد الضروري للنشاط 
 . االقتصادي

هذا اللي يقودوين السيد الرئيس، السيدات والسادة 
احملرتمني، إىل السؤال الثاين املتعلق باإلجراءات اليت النواب 

 .اختدهتا احلكومة ملواجهة هذه الوضعية
هنا البد من التذكري كذلك مبا سبق وقلته مبناسبة  

، أن احلكومة اختارت املضي 3544تقدمي القانون املايل لسنة 
يف إرساء منوذج تنموي يقوم على حتقيق منو متسارع، ولكن يف 

م يف التوازنات يف ظل االستقرار والتحك ،وقت متضامننفس ال
هاد الشي اللي قلنا أمامكم بأن من  .املاكرو اقتصادية
النمو، ولكن يف نفس  اباش ميكننا نعززو  االضروري أننا نعملو 
التوازنات املاكرو اقتصادية باش ما  يف االوقت أننا نتحكمو 

 اا حنافظو يكونش عندها انعكاس سليب على النمو، باش ميكن
على هاذ الوترية املسارعة للنمو اللي تتعرف بالدنا، وكذلك أننا 
 سنعمل كل ما بإمكانية ملواجهة تداعيات األزمة والوفاء

يف إطار الربنامج  ،بااللتزامات اليت أخذناها على عاتقنا
 .احلكومي أمامكم واجتاه املواطنني واملواطنات

ج احلكومي قلنا الربنام نذكر بأن يف ،هاذ اإلطار يف 
يف املائة  4بأننا سنعمل على تقليص عاز امليزانية ليصل إىل 

الضرورة ديال التحكم والتقليص  ،إذن .3540يف أفق سنة 
ومبا أن هاذ النموذج يتفاعل مع التطورات الظرفية  .ديال العاز

الدولية اليت تلقي بظالهلا على التوازنات املالية واخلارجية، فإن 
ملتوفرة حاليا تفيد أن الظرفية العاملية الزالت تنذر التقديرات ا

باستمرار األزمة وعدم استقرار املواد األولية وأسعارها مع تراجع 
 .التاارة اخلارجية
أكتوبر كنا   يف ،بالنسبة فقط ألوروبا ،ويف هذا اإلطار 
يف  0,2االحتاد األورويب سيعرف منوا ديال  بأن اكنتكلمو 
آخر األرقام ديال أبريل تتبني بأن متت مراجعة هاذ  ،املائة

التقدير، نتحدث عن تراجع أي انكماش اقتصادي بالنسبة 
 . يف املائة 0,2ألوروبا ديال 
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أبانت نتائج  ،على املستوى الوطين ،من جهة أخرى
 ،3543تنفيذ قانون املالية خالل الثالث أشهر األوىل لسنة 

املليار ديال الدرهم  47ا يقرب أن مستوى عاز امليزانية بلغ م
 .يف املائة من الناتج الداخلي اإلمجايل يف ثالث شهور 3أي 
نفس  إذا استمرينا يف ،اإلشكال وهو أن العاز املتوقع ،وبالتايل
يف املائة من الناتج الداخلي اإلمجايل،  2إىل  اغنوصلو  ،الوترية

ننا الوقت اللي احنا كان من املفروض أ أي زيادة نقطة يف
يف املائة  0يف املائة أو  1.2من العاز باش يبقى ف  اخنفضو 

 .من الناتج الداخلي اإلمجايل
انطالقا من هاذ املعطيات وحرصا على احلكومة على  

مل  ضرورة اختاذ اإلجراءات الضرورية احلامسة اخلطرية والصعبة،
ولكن يف نفس الوقت  ،أن نتخذ هذا التدبري يكن األمر سهل

عاايل للحد من تفاقم عاز امليزانية، قررنا وق  تدبري است
مليار درهم من نفقة االستثمار للميزانية العامة،  40تنفيذ 

من القانون  10طبقا كما جاء يف تدخل السيد الرئيس للفصل 
 اتي جييز للحكومة ختفيض جزء من نفقالتنظيمي للمالية، الذ

مع إخبار االستثمار إذا ما دعت الضرورة االقتصادية لذلك، 
واليوم إن شاء اهلل غيكون عندنا  .اللان املختصة يف الربملان

اجتماع مع جلنة املالية يف جملسكم املوقر، وغدا مع جلنة املالية 
 .يف جملس املستشارين

السيدات والسادة النواب  الرئيس،وهذا يقودين السيد 
حول دواعي وق  تنفيذ نفقات  :ثالثالإىل السؤال  ،احملرتمني
 .ستثماراال
ألن حام اعتمادات االستثمار الذي حيدث  ،أوال  

تأخري يف تنفيذها من سنة مالية إىل أخرى، أي االعتمادات 
منتقلة من  ،3544و  3552فتضاعفت بني سنة  ،املرحلة
مليار ديال الدرهم برسم  34مليار ديال الدرهم إىل  44

، وأضحى ارتفاع بشكل يشكل عبء 3544السنة املالية 
 .قيال على توازن املالية العموميةث
ألن هاذ اإلجراء هو تدخل استعاايل لوق   ،ثانيا  

 نزي  تدهور املالية العمومية، تكلمت بأن احنا ماشيني يف
يف املائة من الناتج  2التدهور وأن العاز كان غيوصل ل 

الداخلي اإلمجايل، حبيث سيمكننا من تقليص عاز امليزانية مبا 
التحكم يف  امللي تنقولو  .ن الناتج الداخلي اخلاميناهز نقطة م

هذا  ،نقصنا نقطة من الناتج الداخلي بالنسبة للعاز ،امليزانية
نقطة من ارتفاع الدين واخلطر هو  اتيعين كذلك بأن غنقصو 
يف املائة من الناتج  05هاذ السنة  اارتفاع الدين اللي غنفوتو 

هذا كياعلنا من  .طرإذن وصلنا ملرحلة اخل ،الداخلي اإلمجايل
مجيع التدابري من أجل احلد  االضروري من واجبنا أننا ناخذو 

بل أكثر من ذلك من أجل التقليص من عاز  ،من العاز
امليزانية حىت ال يكون لذلك انعكاس سليب على االقتصاد 

فقط جانب من اجلوانب  اهنا كنشوفو . الوطين وعلى التشغيل
داعيات وق  هاد اإلشكالية ديال ت امللي كنطرحو 

 .االستثمارت اللي كنتكلموا عليهم
ألن هذا اإلجراء لن ميس االستثمارات واملشاريع  ،ثالثا

 ،سنتني/اليت انطلقت واجلاري تنفيذها، اللي انطلق هدي سنة
، نكونوا اواللي هو غيبقى مستمر حىت شي واحد ما غيقيسو 

انطلقت،  بأن املشاريع اللي ايعرفو  ااملواطنني يرتاحو  ،واضحني
 ،بل أكثر من ذلك .راه غادي يتم تنفيذها ،خلإاملدارس 

 ،بالنسبة هلاد السنة كذلك ،املشاريع اللي عندها صبغة أولوية
اللي بقى فقط وهو  .غادي يتم الربجمة دياهلا وإعطاء انطالقتها

أن املشاريع اللي تنعتربوها أهنا غري ذات أولوية أننا نأجلو 
 . التطبيق دياهلا ما لغيناش قمنا فقط بإيقاف التنفيذ

اهلدف األساسي وهو أننا مجيع  ،وفهاد اإلطار
االعتمادات املفتوحة اليت تكتسي طابع األولوية وال تقبل 
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ستعمل  ،أكثر من ذلكبل . فنحن سنقوم بتنفيذها ،التأجيل
احلكومة بكل عزم وإرادية على تسريع وثرية تنفيذ هذه املشاريع 

آخر املطاف مللي تنكملوا االستثمار   اليت انطلقت، ألن يف
كريبح املواطن ألن كيمكن يستفد منه، كرتبح املقاولة ألن  

 كيعطي وحد احلركية أكثر يف  هوهذا كل ،كيمكن هلا ختلص
مشروع وما  4555الوقت أننا كنفتحوا  االقتصاد الوطين، يف

تنكملوا حىت واحد كلشي خاسر، الدولة خاسرة بالنسبة 
للميزانية، املواطن خاسر ألن األعمال االجتماعية ما  

إذن . كتحققلوش وكذلك املقاولة خاسرة ألن ما كتخلصش
حنا بغينا نلغيو هاد املنطلق وحنسنوا من احلكامة املالية 

ة باش يكون هلا وقع إجيايب على املواطن، واحلكامة االقتصادي
وقع إجيايب على املقاولة ووقع إجيايب كذلك على امليزانية العامة 

وبالتايل على النمو االقتصادي وعلى التشغيل  ،ديال الدولة
 . فبالدنا

سنعمل على تسريع  ،ومبوازاة مع ذلك كذلك
ر  مليا 433استثمارات املؤسسات العمومية اليت تبلغ حوايل 

التايل ديال الدرهم اللي غتفوت هاد الشي اللي وقفنا، وب
معلوم مللي   ،، وأنا معكم.الضغط على االقتصاد الوطن

مليار ديال الدرهم، الواحد   40بأن وقفنا ف  اكنشوفو 
كيتساءل االنعكاس ديالو على االقتصاد، االنعكاس ديالو 

 الوقت التنفيذ على التشغيل، ولكن حنا راه غنغطيو هاد
أساسا بالنسبة  ماكان بالنسبة للدولة وىل ،بتسريع وثرية اإلجناز

للمؤسسات العمومية، وبالتايل هذا كذلك غادي يكون عندو 
 .بالدنا آثار إجيايب على النمو وعلى التشغيل يف

وكذلك بغيت نذكر أنه بالنسبة للتوظي ، باش  
 3544إىل غاية مارس  3543أن من يناير  ،واضحني انكونو 

الوظيفة العمومية،  شاب وشابة يف 32.555مت توظي  اليوم 
هاد  وباقي عندنا يف 30باش نكونوا واضحني، أي هديك 

منصب شغل، أي مجيع مناصب الشغل  33.555اإلطار 
مت استعماهلا وبدينا حندثو  3543اللي حتدثات ف 

إن شاء  3544ن املالية ل استعمال بالنسبة لقانو  33.555
إذن بالنسبة للدولة لن تقلص من  .اهلل غادي نكملوا مجيع هاد

ستعمل على أن يتم  ،بل أكثر من ذلك ،مناصب الشغل
استعمال كل مناصب الشغل اللي هي ضرورية خلدمة اإلدراة 

 .وخدمة الوطن
ال بد من اإلشارة أن هاذ اإلجراء يندرج  ،ويف األخري
التدابري املتكاملة لدعم االستثمار، باعتباره ضمن جمموعة من 

من أهم ركائز التنمية االقتصادية على الصعيدين الوطين 
بغيت نقول كذلك بأن مت االتفاق  ،هاذ اإلطار يف. واجلهوي

إطار احلكومة على جمموعة من التدابري اليت من شأهنا أن  يف
تقوم  تبسط املساطر اإلدارية بالنسبة لالستثمار اخلاص، أن 

كذلك بإحداث ثقة قوية مع القطاع اخلاص يف هاذ اجملال، 
وأن نعمل كذلك بتطوير كل ما من شأنه أن حيسن متويل هذه 

 35كذلك   .خصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،املقاوالت
يف املائة من  35املرسوم خرج  ،يف املائة من الصفقات العمومية

لصغرى واملتوسطة، الصفقات العمومية غتمشي للمقاوالت ا
وكذلك سنعمل على تدعيم وتقوية الصادرات وكل ذلك 
سيمكننا إن شاء اهلل بفضل كذلك أن هاذ السنة إن شاء اهلل 
غتكون سنة فالحية إجيابية، أن نستثمر هاذ التطور الفالحي 

واحد النسبة  ازو او اتوهاذ القطاع الفالحي اللي غيمكنا باش ن
ناه السنة املاضية، واللي غيعطي د النمو أكرب بكثري مما حقق

فرص شغل جديدة، وكذلك فرص لتقوية النشاط االقتصادي 
 .  يف بالدنا والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة 
كيحضر معنا   ،شكرا السيد الوزير، قبل ما منرو للمناقشة العامة
برئاسة السيد  السيدات والسادة النواب احملرتمني، وفد فلسطيين
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الدكتور أمحد عياد حمسن، وزير احلكم احمللي والسيد حيىي حميي 
الدين فايز األسطل نائب برملاين، وعدد من رؤساء وأعضاء 
اجملالس احمللية بقطاع غزة، بامسكم نرحب بأعضاء الوفد الكرمي 

  .شكرا، ونتمىن هلم مقاما طيبا
 منر إىل املناقشة العامة وأعطي حسب الرتتيب
تدخالت الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

 .النواب مشكورا، تفضلوا السيد النائب احملرتم
 
 
 

 :النائب السيد مصطفى حنين
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، الوزراء المحترمون،
 السادة النواب، والنائبات المحترمين،

يف هذا يشرفين باسم الفريق االستقاليل أن أتدخل 
املوضوع للتعقيب على الكلمة اليت قدمها السيد وزير املالية 

ال بد أن أذكر مبوق  الفريق  ،أوال .حول الوضعية االقتصادية
 ،يف مناقشة قانون املالية وقمنا ما تقوم به اليوم أنتما احلكومة

لى أنه هناك كم عقلنا لكم هاذ الشي فذاك الوقت ووضحنا ل
كم ها احللول وقلنا ل ،ا االقتصاد املغريبخماطر اللي تيتعرض هل

 .باش حندو منها االلي ميكن تديرو 
من خالل مناقشة قانون  ،كان من املفروض أننا  
جزء من  الألفكار ديال الربملان كربملان ونطبقو  انسمعو  ،املالية

النصيحة ديال الربملان، كنا اليوم غنتفداو هاذ العمل اللي 
 ابالغ وأدنتو  اذاك الوقت صدرتو  يف او تذكر تو  .تنقومو به اليوم

على قرار  االتدخل ديالنا داخل الفريق، اليوم تنايو تنتكلمو 
تيعطيكم صالحية توقي   10بالطبع الفصل  .10بالفصل 

جزء من االستثمار هذا دستوريا، ولكن نتسائل هل ملا مسسنا 

باالستثمار وهباذ احلام داالستثمار واش ما مسيناش بالتوازن 
ل قانون املالية ؟ وإال مسينا بالتوازن ديال قانون املالية ديا

خاصنا نرجعو للربملان باش نشوفو معه هذاك التوازن اللي 
مليار راه غتمس التشغيل  40مسينا، إذن هذا أساسي راه 

خالفا ملا تيتقال أنه راه ال عالقة هلا باالستثمار ما كايناش شي 
يت من االستثمار ما تتمس نظرية فالعامل اللي غتقولك راه نقص

التشغيل، ما ميكنش إذا مسينا التشغيل مسينا باملؤشرات املكرو 
كان باألحرى أننا حنرتم رو  . اقتصادية ديال قانون املالية

القانون التنظيمي اللي تناقشوه جمموعني وبغينا نصوتو عليه قبل 
تعلق ما نطبقوه دايرين فيه الرجوع إىل جلنة املالية أساسي فيما ي

بالطبع غادي يكون لنا الفرصة أننا نتكلم داخل . بالتوازن املايل
اللانة وناقشو ألنه كان باألحرى تعطيونا شنو هي هاد 
الالئحة االستثمارات نعرفوها بعدا ونعرف التأثري املباشر دياهلا 

 .يف الربامج املسطرة والغري املسطرة 
 :السيد رئيس الجلسة
احملرتم، انتهى الوقت، أعطي الكلمة للفريق شكرا السيد النائب 

 .االشرتاكي يف ثواين السيد الرئيس
 :النائب السيد أحمد الزايدي، رئيس الفريق االشتراكي

 السيد الوزير،
لينا املسؤولية ديال  اما كلفتوش نفسكم العناء حىت تقولو 

الربملان وأمهية الربملان يف طر  هاد القضايا، خاصة وحنن كنا 
أول من طلبنا بانعقاد جلنة املالية، على كل حال هذا موضوع 

ثانيا واش اليوم السيد الوزير . أصبح اآلن معروف لدى اجلميع
واش ما ميكنش نعرتفوا بأن اإللتااء إىل هاد اإلجراء، هو عاز 

فيما يتعلق بصندوق املقاصة، املغاربة كينتظروا بأن  حقيقي
إصال  صندوق املقاصة هاد اإلجراءات اللي كنعترب أن هاد 

 .اإلجراءات
 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا لكم السيد الرئيس، أعطي الكلمة لفريق األصالة 
 .واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب مشكورا

 :النائب السيد عبد الفتاح كمال
 لسيد الرئيس،شكرا ا

السيد الوزير، أوال كما يف علمكم يف اجلانب القانوين 
اللي تكلموا عليه السادة النواب هو أن نسبة اإلجناز عندنا يف 

% 75% 05ميزانية االستثمار يعلمها اجلميع أحيانا كتوصل 
وهو إلغاء أو % 45على أبعد تقدير وأحيانا ما كتااوز 

ي أساسي عندنا ويف اهلياكل جتميد أو تأجيل تنفيذ معطى بنيو 
ديالنا ديال الدولة هو قرار موجود أصال ما الداعي إلعالنه 
هباد الشكل اللي كيثري الشكوك والريبة حول قدرة االقتصاد 
الوطين هو معطى أساسي وكان ميكن إجراء بني وزارة املالية  
كيما كانت كديرو منذ سنوات هناك العديد من املشاريع 

ما غادياش تناز وتبث لديكم أهنا ما غادياش  املربجمة واللي
 . تناز ألسباب كثرية وال داعي للدخول يف التفاصيل املعطى

هو أن هاد اإلجراء اللي علنتو  ،الثاين السيد الوزير
عليه اإلعالن مل يكن بالضرورة لديكم كامل السلطات باش 
تأجلو عندكم الدوريات وعندكم جمموعة ديال الوسائل 

على األقل هاد اإلعالن على هاد القرار  اباش تأجلو  القانونية
أشهر أخرى حىت تبان معطيات اقتصادية  1أشهر وال  4ملدة 
 .اللي تكون مشاعةأخرى 

أشهر من بعد اعتماد  4أن هاد اإلجراء كياي فقط 
إما أن  :وهذا أمر عندو احتمالني ،قانون املالية السيد الوزير

 .احلكومة خفات معطيات ومعلومات مهمة أثناء إعداد امليزانية
هو أن احلكومة أساءت تقدير الظرفية  ،واالحتمال الثاين

االقتصادية وأهنا تنعدم لديها القدرة على القراءة السليمة 
 .قتصادلالواملوضوعية للتطور و 

على احمليط اإلقليمي والشركاء  مصحيح أنكم تكلمت 
هاد املعطى كان يف  ،ها السيد الوزيرو واألزمة اللي تيعيشديالنا 

وحنا كنا   ،3552 منإعداد امليزانية وكان من قبل وكان 
يف إعداد  امليزانية الشركاء ديالنا   كان  .نسبة مهمة اكنحققو 

ما كاينش شي معطيات   كانوا،  كلهم اللي عندهم اإلفالس
حاجة  ما كاينش شي  ،لدابا 45كثرية تغريت من الشهر 

 .هذا وضع كان معروف سلفا ،كثرية
احلاجة اللي بغيت نتكلم عليها  ،ثانيا السيد الوزير 

 واجتميد أو مسيوها كيما بغيتأو  هو أن تأجيل أو إيقاف تنفيذ
ما كايبانش ليكم أن  ،مليار ديال الدرهم 40تسميوها ديال 

عندها تلغي واحد اجملموعة ديال االستثمارات ديال شركاء 
املغرب "نعطيوكم أمثلة يف خمطط  ؟ عموميني وخواص آخرين
كان والبد من املسامهة ديال املستثمرين يف   "األخضر

 .وبالتايل فهي كذلك ألغيت،الدولة ةاالعتمادات اللي داير 
هادو مها القطاعات  ،بالنسبة للطرق الوطنية اللي تلغات فيها

 ،اين فيهكثر تضررا اللي مازال ما عرفناش بالتدقيق أشنو كاأل
كتفرض املسامهة . شوفو السيد الوزيرتحىت اللانة وغادي 

ديال اجلماعات احمللية حىت هي ألغيت أو أجلت بسبب هاد 
 .التاميد
يف عاز تام للحكومة باش تباشر  ،ثانيا السيد الوزير 

 .. إجراء ألبسط وجلأت ،اإلصالحات اهليكلية املهمة
 :السيد رئيس الجلسة
الوقت، أعطي الكلمة للفريق االحتاد شكرا لكم، انتهى 

 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري

 .شكرا لكم السيد الرئيس
 السيد الوزير،
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امسحوا يل أن أقول لكم على أن األزمة ليست وليدة 
رر هبا هاد األزمة راه ب .اليوم، ولكن اآلن هي يف تفاقم مستمر
ها أنتم اآلن تربرون  ،السيد رئيس احلكومة الزيادة يف احملروقات

مليار درهم من ميزانية  40جتميد و هبا كذلك يعين حذف 
 .االستثمار
 :حول هذا القرار السيد الوزير عندنا عدة مالحظات 

جتاه اهاد القرار  اكيفاش خيدتو   ،أوال على مصداقية هاد القرار
أشهر على قانون  4التشريعية احملرتمة ومل مير إال هاد املؤسسة 

نبهناكم هلاد التداعيات  ،هاد قانون املالية السيد الوزير ؟ املالية
ونبهانكم بأن هاد اإلجراءات اللي جيتو هبا راها ما غاحتلش 

 .ولكن التفاؤل ديالكم كان كبري وها املفاجاة اليوم ،املشاكل
مليار وملاذا  40حذف ملاذا  ،مث كذلك السيد الوزير 
علما أن ميزانية االستثمار راه ما كانوصلوش فيها  ،هاد الضاة

إذا هنا السيد الوزير   ؟ يف أحسن التقديرات% 75أو  05
على أن هاد القرار راه قرار متسرع ألنه مس يف  اكانشوفو 

العمق باألوضاع االجتماعية ديال املواطنني وكذلك املقاولة 
 .جماالتوبالتشغيل ويف عدة 
اقتصادية هي -لم أن مسؤولية التوازنات املاكروكلنا يع

مسؤولية الربملان واحلكومة حسب الدستور اجلديد، وهذا مل 
وايل  .حيدث متاما مل يتم التشاور مع الربملان يف هاد اخلصوص

بنك املغرب نصح بإجراء عملية جراحية هلاد قانونية املالية 
إذا . تكتفي اآلن باألسبريين واالقتصاد الوطين، لكن احلكومة

أن جند احللول  ،يف إطار تفاعلي تشاركي ،علينا السيد الوزير
ألن العملية هتم األوضاع االجتماعية للمواطنني  ،الناجعة
يف  ،وخاص احلكومة أهنا حترتم املؤسسات األخرى وأهنا .ديالنا

احلل مجيعا وأظن أن لغة الشفافية  واوجدنأن  ،إطار تشاركي
 .قيقة وهذا ما ينقصنا وشكرا السيد الوزيرواحل

 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، أعطي الكلمة للفريق احلركي، 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد علي كبيري

 ،الوزراء
 األخوات اإلخوة النواب،

اهتمامنا جبميع اجملاالت وارد  ،فيما خيص الفريق احلركي
نظرا ألحقية العامل القروي  ،ولكن اهتممنا بالعامل القروي أكثر

 .وهلشاشة العامل القروي
هل الربامج اليت  ،السؤال املطرو  السيد الوزير 

تستهدف العامل القروي ستعرف كذلك تقليصا ويف أية نسبة؟ 
العامل  برنامج الطرق يف "املغرب األخضر"وخاصة برنامج 

 .هذا الشق األول من سؤالنا ،القروي، وصندوق التنمية القروية
نريد منكم السيد الوزير  ،السؤال الثاين وهو اجملال 

أن توافينا جبرد للمشاريع املنقولة واليت تبلغ  ،ومن احلكومة
 ؛نوع املشاريع ؛موقعها اجلغرايف ؛مليار درهم 34اعتماداهتا 

ملاذا هاد  .املناطق اليت ستستفيد من هذه املشاريع املنقولة
ألنه هنالك اعتمادات ميكن تعبئتها يف  ؟ السؤال السيد الوزير

ديال املليار ديال الدرهم، نريد أن  0حبر هذه السنة تقدر ب 
توجه حنو اجلهات وحنو املناطق وحنو املغرب العميق الذي رمبا 

مليار درهم  34ات املقدر ب لن يستفيد من هاد االعتماد
حسب املعلومات اليت  .واملنقول منذ عدة سنوات املالية

 3550هذه االعتمادات ظلت تنقل منذ سنة  ،وافيتمونا هبا
 .هذه هي تساؤالتنا السيد الوزير وشكرا ،3544إىل سنة 

 :السيد رئيس الجلسة
لة أعطي الكلمة إىل فريق العدا. شكرا لكم السيد النائب احملرتم

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

 :رياالنائب السيد عبد العزيز العم
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 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الوزير،
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

حنا يف احلقيقة نناقش واحد املوضوع اللي هو حيوي 
وحساس ومهم بالنسبة لبالدنا، وعندما يكون هذا النقاش 
يقتضي أن يكون فيه واحد الرو  عالية من املوضوعية ومن 
 والاملسؤولية ومن الوضو ، ألنه يف احلقيقة الوضعية السياسية 

 .اإلقتصادية تقتضي منا مثل هذه املقاربات
جا يف واحد  ،هاد القرار اللي اختذته احلكومة ،أوال 

السياق اللي هو معروف على املستوى الدويل، ومعروف احلالة 
اقتصاديات اللي عليها الشريك األساسي ديالنا على مستوى 
االقتصادي  أوروبا واللي كتعرف حاالت من اإلنكماش
اللي  يف الوقت .تنقولوه، لكن كذلك تنتكلموا بلغة متوازنة

مسؤولية الربملان أننا حنافظوا مجيع على و ولية احلكومة مسؤ 
-وعلى التوازنات املاكر  سيادة القرار اإلقتصادي الوطين،

يف الوقت نفسوا اللي خاصنا نكونوا حريصني مجيع  ،اقتصادية
وعلى أننا  ،على محاية القدرة الشرائية ديال املواطنني ديالنا

تكون فعال حنققوا النمو املتعاقد مع هذه احلكومة يف إطار 
 .الربنامج احلكومي دياهلا

 .ينبغي أن يكون هناك توازن أساسي ومهم جدا ا،إذ 
ينبغي أن يكون النقاش بني اإلجراءات الظرفية اإلستعاالية 

مبقارنة  ،وينبغي أن نق  ،وبني اإلصالحات العميقة املهيكلة
وهناك من حتدث يف  .كاينة خيارات  ،ان يتم باملاضيمع ما ك

السابق وقال لينا خاصكم متسوا ميزانية اإلستثمار ومتزيدوش 
وهناك من كان  ،على مستوى الزيادات اليت كانت يف السابق

املديونية أو اخلوصصة أو  ،يلاأ وكما كان كيتم يف السابق
ور البسيطة األم ،مبعىن آخر .غريها وذاكرة املغاربة ال تنسى

وهذه  .ملعاجلة العاز ديال امليزانية كان ميكن هلاد املوضوع ديال
 055هاد ، مة اللي جات هبااملديونية ماشي هادي احلكو 
هاذي تراكم ديال الديون  ،مليار وال أكثر ديال الدراهم

ميكنش نسمحوا باستمرار منطق اوبطبيعة احلال م .اخلارج
وبالتايل  نه،ي هو مسمو  يفوق واحد السق  الل ،املديونية

 .ينبغي أن أؤكد على هذه املقاربة
أظن السيد  ؟ واش هاد اإلجراء كايف :السؤال ،طيب 
أن مسؤولية احلكومة أهنا تعترب هذا إجراء استعاايل  ،الوزير

ظريف ومسؤولية اجلميع أن يقول اآلن آن األوان لإلصالحات 
يعرقلوا إصال  الذين يشوشون ويريدون أن  .العميقة املهيكلة
إال   .نقول احلقيقة للاميعلهذا اآلن الوقت  ،صندوق املقاصة

مليار ديال  32كان عندنا الزيادة ديال   3543كنا من 
ال مدرناش إ فني غادي نستمروا ،الدرهم يف صندوق املقاصة

 غادي نستمروا على هاد املستوى إالفني  ؟ هاد اإلصالحات
مرجعناش املوضوع ديال او  مدرناش اإلصال  الضرييب املستعال

مدرناش اإلصال   فني غادي منشيو إال ؟ النفقات اجلبائية
حنن  :من أجل أن نقول ،الظرف دقيق؟  ديال صناديق التقاعد

 .مع هذا التدبري اإلجرائي اإلستعاايل، لكن ليس هو احلل
احلل يف اإلصالحات ويف الوضو  يف املواق  السياسية، ألنه 
ال ميكن أن نقول بأن هناك إرادة حقيقية لإلصال  إال 
 ،مكانش التضامن واملسؤولية، املسؤولية من أجل أن املغاربة

واإلجراءات  .هاد النموذج ديال استقرار ينبغي أن نستثمره
لمقاولة ل % 35املواكبة اليت كانت على مستوى إعطاء 

بالنسبة  % 45ىل الشركات إختفيض الضريبة  ؛الوطنية
اإلعفاء ديال الضريبة على الدخل بالنسبة  ؛للشركات الصغرى

صندوق التماسك  ؛الزيادة يف املعاشات ؛للمتقاعدين
التوازن بني التضامن اإلجتماعي واإلصالحات  ؛اإلجتماعي

ونقولوا بكل  .نهذا ما يعطينا صمام األما ،اإلقتصادية املهيكلة
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أن هاد القرار الذي اختذ يف إطار القانون التنظيمي  ،وضو 
 .جرعة كبرية من اجلرأة والشفافية فيه ،للمالية
الزمالء تكلموا على ما كان يكون يف السابق على  

مبعىن أن الربملان  ،يكون الوضو  وبغيناملستوى اإلداري، لكن 
ية اللي عطات يف ماشي كما كانت قرارات إدار  ،جيي ويناقش

مليار ديال  41 ،3544-3543سنة  هاالسابق بأن آخر 
يعين النقطة ديال العاز ديال  3543املقاصة حتوالت ل 

 ألن  3544هي جاية من  3543اللي كانت يف  امليزانية
 األداءات اللي كتكون يف .3544الوقت ديال  ما تأداتش يف
 القيمة املضافة أوىلد الضريبة على اسرتدا سواء يف ،آخر حلظة

بطبيعة  ..شهر دجنرب األداءات ديال املقاصة اللي كتاي يف
هناك جرأة سياسية  :حنن نقول ،إداريةهذه التدبريات  ،احلال

 ،لكن األمل من أجل أن يكون التعاون الدستوري والقانوين،
ال كان هاذ االستقرار اللي عند بالدنا واحلالة اللي عليها احنا إ

ما جلأناش  ،تقشفية يف الدول املتقدمة يف أوروباالسياسة ال
ينبغي أن يستمر  خلينا واحد األمل ،األمر يف بادئاحلمد اهلل 

واملسؤولية ديال اجلميع أنه يسهم يف هذا  ،بتعميق اإلصال 
الورش ديال اإلصالحات من أجل املستقبل ماشي من أجل 

هو أن هذا  مث األمر األساسي .هذه الظرفية ديال العاز املرتبط
ثمارات املؤسسات االستثمارات اجلارية وال استبال ميس 

 .العمومية، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد النائب احملرتم، أعطي الكلمة لفريق التقدم 
الدميقراطي، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد 

 .رئيس الفريق
 :رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

أريد أن أحيي عاليا شااعتكم السيد الوزير، 
 ،كان فائض  3552 :وجرأتكم من خالل ما تفضلتم بقوله

يف املائة، الرسالة واإلشارة السياسية  0كان عاز ديال   3544
حدها واضحة بأنه اعرتاف بأن احلكومة احلالية ال تتحمل لو 

مسؤولية العاز احلاصل وأن احلكومة السابقة أيضا هلا نصيب 
الرسالة وصلت السيد الوزير . من املسؤولية يف الوضعية احلالية

 .ذلك تنقول هاذي شااعة وهاذي جرأةلو 
اخلروج من الوضعية الصعبة  ،بغيت نقول السيد الوزير 

واملقلقة جدا اللي كتعرفها الوضعية املالية واالقتصادية ديال 
البالد، يقتضي أمر أساسي وهو تفعيل الربنامج احلكومي، هو 

وكلشي اللي  ،الوثيقة التعاقدية اللي كتامعنا بكم السيد الوزير
با واردة يف الربنامج اا دقلتوه وبعض االقرتاحات غنقوهل

  :من خالل ،كومياحل
اخلاليا ديال اليقظة لتتبع وتنفيذ هاذ خلق  ،أوال -

 ؛املشاريع
حث اإلدارة واملقاوالت العمومية على اإلسراع يف تنفيذ   -

 ؛الربامج االستثمارية
من خالل التخفيض النسيب يف أسعار  ،توفري السيولة  -

الفائدة وتسيري متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
أساسا واالستفادة من املوسم الفالحي اجليد، بانت 

 .البوادر
بالتصدي للمضاربة واالحتكار وأيضا الشروع التدرجيي   -

 .يف التضريب على القطاع الفالحي
شارة إىل أننا ال بد من اإل ،أما على مستوى التوازنات 

اقتصادية والتحكم يف عاز -نؤكد على أمهية التوازنات املاكرو
ألن هذا اللي غيوفر االستقاللية والسيادة ديال القرار  ،امليزانية

على أمهية  ،لكننا نؤكد باملقابل وبقوة أكرب .االقتصادي املغريب
التوازنات االجتماعية واحلفاظ على التماسك االجتماعي، 
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ال جيوز بأي شكل من  .لشرائية للمواطنات واملواطننيوالقدرة ا
 . .حتقيق التوازنات املاكرو اقتصادية ،األشكال

 :السيد رئيس الجلسة 
 شكرا السيد الرئيس، أعطي الكلمة 

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

األرحيية ديالكم  الرئيس،السيد  ااحنا كنتفهمو  ،شكرا 
بأن  اكنالحظو   ،التعامل معم مداخالت النائبات والنواب يف

 45وصلت مداخالت ل  ،هاذ األرحيية مع جهة دون جهة
ثوان زايدة،  0رى وقفتيهم ف ثانية زايدة  ومداخالت أخ

    .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

وقد تكلمت بعد قليل برسالة  ،السيد الرئيس أخطأمت، أخطأمت
إليه بأنين سأترك نفس التوقيت جلميع  شرتوأ ،مع األمني

 ،امسح يلال ، انرجعو  .امسح يل ،اإلخوان بدون تفرقة، امسح يل
مجيع الفرق  ،أنا اللي كنرتأس وعندي الصالحية ،امسح يل

وغتلقاو بأنكم  اميكن ليكم تراجعو . كلتعاملنا معها بنفس الش
للسؤال املوايل أو  اندوزو  .تظر االعتذار ديالكموكن اغلطتو 

 .  نعم السيد الرئيس ،التدخل املوايل
 
 

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

 السيد الرئيس،
أظن أن السيد  .نقطة نظام يف إطار تسيري اجللسة

راه الفريق ديالو احرتم الوقت ديالو، وما خاله ال يدق  الرئيس،
عليه وال زادو وال نقص لو، وهلذا أقول بأن السيد الرئيس راه  

 .التعامل مع اجلميع بنفس األمورعين كانت عندو 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الرئيس على التدخل ديالكم، علما على 

. غري فريق وأوليس فريق  أننا حنن يف الرئاسة منثل اجمللس ككل
أعطي الكلمة لفريق التامع الوطين لألحرار، تفضلوا السيد 

 .رئيس الفريق مشكورين
النائب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع 

 :الوطني لألحرار
 شكرا السيد الرئيس،

أوال أود أن أتقدم بالشكر للسيد الوزير على تقدمي 
وغنبدا بأول نقطة وعلى  .التوضيحاتواحد اجملموعة ديال 

أنا متفق على ما جاء يف بعض املداخالت على أن  ،رأسها
املسؤولية مشرتكة، مسؤولية هتم مجيع الفرق النيابية داخل جملس 
النواب، داخل مجيع مكونات جملس النواب، غري أن هذه 

إذا كنا سنتحمل  .لية ال جيب حصرها فقط يف اإلخباراملسؤو 
 ،سامهنا خالل اللانة ،هذه املسؤولية وحنن كمعارضة مسؤولة

 ،املداخالت دياهلم ونبهنا احلكومة اإلخوان يف ديالموعة جم
التامع الوطين فريق وكنحيل السيد الوزير على اجلواب ديال 

لألحرار على التصريح احلكومي أو الربنامج احلكومي اللي قلنا 
التصريح  لية مالية واقتصادية، وما جاتش يففيه هناك أزمة دو 

التصريح احلكومي والزال  احلكومي وما جاتش التدابري يف
 .التصريح احلكومي وال زال اجلواب

مل  ،كيتم إعداد قانون املالية خبيارات كربى  3543 
نناقش اخليارات الكربى للحكومة، ناقشنا التدابري، ناقشنا 

يتم تغيري . اخليارات الكربىاإلجراءات، ألننا منخرطون يف 
وعلى رأسها   ،3544هذه اخليارات الكربى يف قانون املالية 

كياي دعم االستثمار العمومي كأول خيار اللي كتديرو 
وقلنا أودي وقالوا  ،اللانة ولكن نبهنا يف ااحلكومة وساندناه
 c’est une année blancheيف فرق املعارضة 
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وطالبنا باش جييبو  ،تتحقق ، راه مجيع االستثمارت مل2012
، واحلكومة استمرت يف 3544لنا األرقام اللي عليها كتبىن 
وكنا نتمىن هاد التحدي يستمر  .عنادها وحتديها للمالحظات

ما  ،اآلن ونبحثوا على حلول أخرى ماشي احللول املرتبطة ب
شنو ؟ كل ساعة  أعرفناه واش برت وال تعليق وال توقي  وال  

واش  ؟ مليار 40غري أشنو درنا هباد  ،كيتعطانا تفسري
علقناها؟ واش وقفناها؟ واش برتناها؟ واش زولناها؟ بغينا غري 

 .انعرفو 
كيصدر املرسوم، املرسوم هو الرمسي ماشي الكالم   

مليار درهم  40مت إلغاء . على مقاسو االلي كل واحد كيفسرو 
. مليار 334من االستثمارات العمومية وعلى رأسها الفالحة 

أشنو مها املشاريع بالضبط؟ ما   ،مليار 334هاد 
أغلفة مالية اللي مت اإلزالة دياهلا من  ،مشو كنعرفوه

 ؛األزمة املالية االقتصادية ؛ارتفاع األسعار ؛االستثمارات
ماشي من  ،الظروف االجتماعية إىل غري ذلك ماشي وليد اليوم

عايشني حنا و  مخس سننيهدي راه  .لدابا عاد بانت 43شهر 
اللي حققت فيها  3544أن سنة  :وأنا أتفق مع من قال .فيها

ليس على حساب التوازنات  0.4احلكومة عاز ديال 
اعية يف جانب ونرفض بالتوازنات االجتم اكنطالبو ،االجتماعية 
  c’est une combinaisonهذا  ،خريف اجلانب اآل
 .ههاذ الشي اللي كنطالبو  ،متناسقة منسامة ،هذا تركيبة
السيد الوزير قدم لينا جمموعة ديال اإلجراءات  
مليار وصاحلة يف  00صاحلة يف غالف مايل ديال  ،والتدابري

 .ماشي هذا هو املناقشة ديالنا ،مليار 35غالف مايل ديال 
 ،اخليارات االسرتاتياية الكربى اليت انبىن عليها القانون املايل

 ،الستثمار العموميا اكنوقفو   اباش كنايو  ا،هاذي اللي كناقشو 
ال أثر له على النمو  ،تيقول لك ال أثر له اوالبار  كنسمعو 

ال أثر  ،ال أثر له على املدخول ديال الدولة مستقبال ،املستقبلي

 ،السيد الوزير كياي اليومو  ..له على التشغيل
ر أن عندو أث ،كيصححها،كيصحح هاذ املفاهيم ،وكنشكروه

سليب على املداخيل ديال الدولة ر ثأعندو  ،سليب على التشغيل
على  ر سليبعندو أث ،ر سليب على املقاوالتعندو أث ،مستقبال

من باب  ،حنن مسؤولون .النظام االقتصادي يف املغرب
قواعد والفلسفة والرو  ديال الدستور، احنا من باب  ،املسؤولية
هاذ  ما عّمر شي واحد ما كان يف ا،نتناقشو  ا،نذاكرو  ،شركاء
 ،املعارضة يفال األغلبية و  يف ،ن وال من األحزاب السياسيةالربملا

 .كان ضد اإلصالحات اهليكلية الكربى
اإلصالحات  اباش غنمولو  ،مليار 40 املا كنقتطعو  

بأنه وصلنا  االوقت اللي تنقولو  باش ؟ يف ؟ اهليكلية الكربى
ملا   ،ديال التسيري السق  على مستوى الرتشيد النفقات

 اباش منولو  السق  منني غادي جنيبو هاذ ا اكنوصلو 
اإلصالحات اهليكلية الكربى ؟ ماشي كاين غري صندوق 

كاين   ،كاين الصحة  ،كاين التعليم  ،كاين العدل  ،املقاصة
  ،القطاعات االسرتاتياية كلها املطلوقة "املخطط األخضر"

كيفاش غادي منولوها ؟ شنو هي املشاريع اليت مت توقيفها ؟ 
 واش عندنا اليوم وصلنا احلد األقصى ديال االستثمار ؟ 
 العشية يف السيد الرئيس، السيد الوزير،كنظن أنه يف

ومستقبال وحنن منخرطون يف اإلصالحات اهليكلية  ،اللانة
 .. على أساس أن ،الكربى

 
 :السيد رئيس الجلسة 

ا السيد الرئيس، شكرا لكم، أعطي الكلمة للسيد الوزير شكر 
 .للرد

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد و المالية
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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أن أشكر مجيع الفرق  ،أريد أوال وقبل كل شيء
 ،رو  املسؤوليةهاذ  على النيابية على تدخالهتا اهلامة وكذلك

والرغبة على أن ننطلق وأن نواصل يف إطار الدميقراطية 
اليت من شأهنا أن متكننا من مواجهة هذه الصعوبات  ،التشاركية

يف إطار ما حققناه من  ،ومن مواصلة مسريتنا التنموية
مكتسبات بالنسبة لبالدنا، ال على الصعيد السياسي وال على 

 .الصعيد االقتصادي وال على الصعيد االجتماعي
اإلطار وانطالقا من هاذ رو  املسؤولية ويف هذا 

أريد أن أعطي بعض اإليضاحات حول ما جاءت به ، املشرتكة
 : بعض الفرق النيابية من تساؤالت أو انتقادات

 ،بالنسبة للنقطة األوىل وتتعلق بالقرار الذي اختذ: أوال 
أريد فقط أن أؤكد بأن حنن حكومة ال ميكنها إال أن حترتم 
الدستور ورو  الدستور وتعمل جادة من أجل التنزيل 
الدميقراطي للدستور، أن هذه احلكومة كذلك ال ميكنها إال أن 

فالقرار الذي اختذ  ،ذلك وانطالقا من .حترتم دولة احلق والقانون
لمالية، وبالتايل حيرتم فهو قرار منسام مع القانون التنظيمي ل

 .القانون
يف إطار  ،أريد فقط أن أؤكد بأن ،ومن جهة أخرى 
قررنا يف  ،حنن يف إطار الرؤية التشاركية اليت وضعناها ،املناقشة

وزارة االقتصاد واملالية أن يتم إشراك مجيع الفرق النيابية والفرق 
ديال جملس املستشارين وكذلك النقابات يف إعداد القانون 

بغيت  ،يف هاد القانون التنظيمي للمالية .التنظيمي للمالية
بقي يف مشروع القانون التنظيمي  10نذكر بأن هاد الفصل 

 .للمالية اجلديد بعد املصادقة على الدستور
بغيت نؤكد كذلك بأن من بني  ،من جهة أخرى 

اإلجراءات اليت جاء هبا القانون التنظيمي للمالية وهو حذف 
 34أي كان من املفروض حنذفوا  ،املرحلة بعد سنةاإلعتمادات 

 ،مليار ديال الدرهم 40مليار ديال الدرهم وحنا حذفنا فقط 
 .يف إطار استباقي لتنفيذ القانون التنظيمي اجلديد للمالية

حنا كلنا شاركنا يف إعداد هاد املسودة وهاد املشروع  
ع اتفق؟ ألن ملاذا اجلمي ،األويل ديال القانون التنظيمي للمالية

اعتربنا مجيعا بأن من الضروري أن تكون هنالك فعالية يف تدبري 
املالية العمومية وأن لإلستثمارات أن يتم تنفيذها ألن يف حال 
احلاجة امللحة للمواطنني أن حنسن أدائنا وأن نعمل مجيعا من 

 .أجل تقوية هاد البعد التنموي يف بالدنا
هاد القرار يف إطار  خذناأننا إذا أ وه: الثالثةالنقطة  

 ،املرسوم الذي صدر عن السيد رئيس احلكومة وعن احلكومة
بأننا اعتربنا أننا دخلنا يف الدستور اجلديد الذي وضعه جاللة 
امللك والذي صوتنا عليه مجيعا، على ضرورة الشفافية والشفافية 
تقتضي أن ال نقوم بإيقاف تنفيذ اإلستثمارات بكيفية ملتوية 

فية إدارية، بل أن نعطي مجيع املعطيات للاميع للرأي أو بكي
العام، للربملانيني، ولكذلك على الصعيد الدويل، ألن دولة 
حمرتمة ينبغي أن حترتم الرأي العام واحلكومة حمرتمة هي اليت 

 .تقول ما تفعل
بغيت فقط  ،النقطة الثالثة وهو أن هاد اإلجراءات 

املالية وقلت باحلرف  جئت للانة 3543نؤكد بأن يف يونيو 
ال  ،بأننا يف وضعية صعبة وأعطيت املعطيات اليت تفيد بذلك
 .بالنسبة للمالية العمومية وال بالنسبة للحسابات اخلارجية

استمعنا  3544بالنسبة ملشروع قانون املالية لسنة  
إىل مجيع الفرق النيابية وأخذنا بالعديد من التعديالت اليت 

تعديل  455ألول مرة يف التاريخ مت قبول  ،قدمتها هذه الفرق
أكثر  .إذن حنا يف إطار تشاركي ،من فرق األغلبية واملعارضة

أن التدابري  ،ألول مرة يف هاد اإلطار ،قمنا بأخذ ،من ذلك
اليت اختذناها اللي هي يف صاحل املتقاعدين مثال أو لصاحل 

 % 45إىل  45املقاوالت الصغرى واملتوسطة اللي خفضنا من 
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جعلنا أن النفقات اجلبائية اجلديدة تكون أقل من املداخيل 
اجلبائية الناجتة عن الرفع من التدابري اجلبائية اليت اختذناها الرفع 
من اجلبايات بالنسبة للضريبة على التسايل، وتنشكر مجيع 
النواب الربملانيني على املصادقة على ذلك، أي كذلك يف إطار 

ماعي، أي أن األجور العليا التضامن والتماسك اإلجت
والدخول العليا كلشي ساهم الوزراء الربملانيني رؤساء 

من  %0إىل  % 3املؤسسات العمومية التخفيض ما بني 
املداخيل باش يكون التضامن من أجل أن نواجه هذه األزمة مت 

 .اختاذ التدابري
وهنا غتسمحوا يل نوجه نداء من  ،أكثر من ذلك 

من بني التدابري األساسية  ،نات واملواطننيخاللكم إىل املواط
باقي ال"اليت اختذناها من أجل حل اإلشكالية ديال 

اللي تيوصل لعشرات املاليري ديال الدراهم خذينا  "استخالصه
تدبري وهو إلغاء مجيع الغرامات والفوائد بالنسبة للضرائب ال 
اء الضرائب احمللية وال الضرائب الوطنية، وبالتايل تنوجه ند

أهنم يتوجهوا وخيلصوا اللي عليهم  ،للمواطنات واملواطنني
وهذا  ،مجيع الغرامات كلها مشات ،وغيخلصوا فقط األصل
وتنطلب كذلك  .نا مجيعننا يسامهوا معغيمكنا إن شاء اهلل أ

أهنم يعبؤا املواطنات  ،السادة النواب والسيدات النائبات
باش نواجهوا األزمة،  واملواطنني باش يقوموا هباد الواجب الوطين

هاذي من بني األمور اللي غتساهم كذلك يف تقوية وحل 
 . اإلشكالية املطروحة بالنسبة ملواصلة تفاقم العاز بامليزانية

بأن من باب  ،وأريد كذلك أن أقول يف هاد اإلطار
من باب املسؤولية املشرتكة ويف إطار هاد املقاربة  ،املسؤولية
علينا أن نعمل معا من أجل أن نقوم باإلصالحات  ،التشاركية

 ؛اإلصال  اجلبائي ؛الضرورية من بينها إصال  املقاصة
ألهنا إصالحات مهيكلة وضرورية  ،اإلصال  ديال التقاعد

حنن نعترب وسنعمل  .ملواجهة الوضعية الصعبة اليت نعيشها

من أجل إخراج هاد اإلصالحات  ،جاهدين كحكومة معكم
ألن ميمكناش نؤخروها والسالم عليكم ورمحة اهلل  ،هاد السنة
 .تعاىل تعاىل

 : السيد رئيس الجلسة 
السيد الوزير، شكرا السيد الوزير   أكملوا عندكم الوقت 

. كنشكروكم على حسن املسامهة ديالكم يف هاد اجللسة
القطاع املوايل اللي عندنا يف جدول األعمال هو قطاع التاهيز 

امات حكومية طارئة غادي ناخذوا قطاع نظرا إللتز  ،والنقل
 . الصحة قبل قطاع النقل
الفريق اإلستقاليل  41سؤال رقم ال ،قطاع الصحة

للوحدة والتعادلية عن بطاقة التغطية الصحية اخلاصة باملعوزين 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن  "الرميد"املستفيدين من 

ليتفضل أحد النواب ف ،فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
الرجاء اإلنصات  .مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 .للسيدة النائبة من فضلكم
 :النائبة السيدة نعيمة رباع
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

  السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
ال حيس وال يلمس مشروع كبري وضخم كمشروع الرميد، ملاذا 

 .يف أرض الواقع من طرف املواطنني البسطاء؟ شكرا
 

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيد الوزير احملرتم 

 .لإلجابة تفضلوا
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
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أوال  ،شكرا للسيدات والسادة النواب احملرتمون ،أوال
يق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية على تناوله الشكر اجلزيل للفر 

أي نظام  "الرميد"حلق من حقوق املواطن واللي تيهم نظام 
 .املساعدة الطبية
اجلواب ميمكنش هباد الكيفية نقولوا ميمكنش  ،أوال 
يعين أن كنظن أن هاد الربنامج هذا هاد املشروع  ،مكاين والو

ديال  % 32مليون نسمة من  2.2الكبري اللي تيهم 
الناس  ،هاد الشي اللي خاصنا نعرفوا إىل يومنا هذا ،الساكنة

مليون ونص  تزادت 0مليون  0اللي منخرطني فاقوا بكثري 
مليون  0وصلت  3544إذن يف عام  .أكثر إىل يومنا هذا

 475مليار و  3وشي حاجة بكلفة مالية تفوق  455و
الكم املشكل مطرو  اللي شفت يف الرسالة دي. مليون درهم
فاإلستفادة كتختل  بني اجملال أو الوسط  ،هو اإلستفادة

القروي وال احلضري اللي ترتكز على الدخل على املمتلكات 
اللي ميكن ليا نقول بأنه   .وعلى املتغريات السوسيو اقتصادية

املواطن تياخذو تيحطو عند واحد اللانة  ،كاين واحد املطبوع
 la commission permananteاحمللية الدائية 

locale  وهي اللي تاتقول واش ميكن يستفد منها وال ما
اللي خاصنا نعرفوه يف هاد  ،إال ما عابوش احلال ،ميكنش
عندو احلق يطعن   ،%04تقبل  اتديال الطلب% 04اللانة 

تيصفتو اللانة اجلهوية  ،يوم 05كيطعن يف أجل ال يتعدى 
 la commissionاحمللية اللانة اإلقليمية الدائمة أي 
permanante provinciale  ومن بعد من داكشي

لهيئة الوطنية ديال لتيمشي ألمسيتو منني تتوصل 
l’ANAM L’agence nationale de 

l’assurance maladie  . اللي ميكن ليا نقول أنا متفق
ألن األخذ  ،معاك أن املقاييس ليست قارة بل ديناميكية

 ،دراسة إكتوارية صدد حتينيالوزارة ب ،االعتبار منو البالد مثالب

 44ألن إال اخدينا هاد العام يف داك التقدمي اللي قدمتيو يف 
% 34فبان لينا أن اهلشاشة هي  ،مارس من بعد مرور سنة

أما  .%10وحنا تنديوو على  3552يف حني أنه من  ،فقط
 %.70وإذا به لقينا % 00 دويو علىننا كك ،الفقر

 واخاصنا نراجع أنههادشي كلشي تياعل  ،أخريا 
 وامع مجيع الفرقاء باش حنسن تههادشي وحنا بصدد مراجع

 .شكرا ،املردودية
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة للتعقيب
 :النائبة السيدة نعيمة رباع
اآلن بأن عدد ديال األمور الزم  واالسيد الوزير، اعرتفت

عالش ما كان  ،هاد األمور واغري باش نواكب .أننا نواكبوها
واحد املديرية كانت بدات كتخلقها  تتكونواحد اجلهاز اللي 
ألنه ال  ،اللي هي مديرية خاصة هباد املشروع ،الوزارة السابقة

ميكن أن وزارة الصحة كتقدم اخلدمات ويف نفس الوقت  
 واما قلتدبر واحد املشروع كبري وضخم كتكاتكون هي اللي ك

الزم منو عدد ديال  ،ألنه مشروع اللي الزم من املصاحبة
 ،وهلذا. كذلكتقومي  النديرو ليها  ،تقييمالليها  ااألمور أننا نديرو 

أنه املديرية اآلن خاصها تكون على هاد األساس أو  واكنظن
ولكن خاص واحد  ،مسيوها مديرية اللي بغيتو ،وكالة انسميوه

 .موراجلهاز قار اللي يعتمد هاد األ
لة اللي هي أراه كاينة واحد املس ،ثانيا السيد الوزير 

أساسية وهي أن ما كاينش واحد احلملة حتسيسية كبرية اللي  
راه مجيع الفقراء كيصحاب ليهم واش  ،كتواكب هاد املشروع
أنه راه كاين  احنا كنعرفو  ،وبالتايل "الرميد"عندهم احلق يف 

بأن راه ماشي  واانتما اعرتفت ،هاد املعايري قلتيو ،ثانيا .معايري
درهم يف أزيالل وممكن أنه  0555ألنه واحد اللي كريبح  ،قارة

 0555 "الرميد"درهم يف العام يستفد من  0555 بيستفد 
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درهم يف العام يف واحد عايش يف الدار البيضاء راه ال ميكن أنه 
 3555و 4055درهم و 4555راه كريبح  ،ما يستافدش

ويقدر  Les soins ميكن أنه يقدر ميشي درهم يف الشهر وال
وبالتايل هاد األمور خاصها واحد النوع  سو،را يهمقدر علأنه ي

 .مديرية أو وكالة ممكن أهنا دبرهاي للاديال املصاحبة 
كاين   ،كذلك كاين واحد املسألة اآلن قلتيوها انتما  
ألهنم ما  وام ظلمبأهنم راه اديال املواطنني كايقولو   عدد

وبالتايل جهة معينة اللي عرفوها هاد  ،البطاقة مناستافدوش 
نسبة للحملة التحسيسية بال .وميشيو ليها كذلك واالناس يطعن
 كايقوليك حنا مظلومني وبالتايل فني غادي منشيو  ،ياما كاينش

مشروع بداتو  ، أنهقلنا ليهم السيد الوزير ،يعين هذا مشروع ؟
مشروع جمتمعي كبري  ووهعبنا فيه أشواط احلكومات السابقة ول
 ،والزم من أننا نديرو لو تقييم والتقومي وهالزم من أننا نصاحب
ستافد يبه أنه  وابه لرب األمان ونوصل واعلى أساس أننا نوصل
ألن التغطية الصحية هي مشروع  ،منو الفقراء والبسطاء

اء هبا كرامة الفقر   ا نو و جمتمعي ومحاية اجتماعية البد أننا نص
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيد الوزير تفضلوا يف ثواين

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
املديرية اللي كانت درساهتا الوزارة  ،حنا أوال متفقني

وزارة الصحة حىت  .واليين أنا غانقوليك ،حنا متفقني ،السابقة
داوي هاد الناس تك  ،هي ما ميكنش ليها تكون تتعطي الدوا

حىت حبال الوكالة ديال حبال  .ما ميكنش ،وتتخلص من هادو
l’anam  يعين خاصنا واحد اجلهاز اللي غايدير هادشي اللي
اللي بغيت  .فقني عليهمت ،قصالتحسيس نا .متفقني عليه

حسابات  ،أن هاد املشروع كبري فيه متدخلني بزاف ،نقول

حيث أنا تنسمع أن  ،هذا ال يعين أنه فشل ،سياسية سياسوية
 ...الناس ما كاين والو

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن عدم الوضو  يف وضعية 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني  ،منظومة مراكز حتاقن الدم
تفضلوا  ،تفضل أحد النواب مشكورايفل ،عن الفريق االشرتاكي

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة السعدية الباهي

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب
تعاين الشغيلة الصحية العاملة مبراكز  ،السيد الوزير

ناتج عن  ،حتاقن الدم وبنوك املغرب للدم من حي  كبري
أنه ال  ،تعرفون السيد الوزير .الوضعية امللتبسة مبراكز حتاقن الدم

يوجد قانون منظم للتبعية الرتابية واإلدارية هلذه املراكز وهلذه 
؟ وماذا  فماذا تقدمون من أجل سد الفراغ القانوين ،البنوك

أعددمت ملواجهة اخلصاص احلاد الذي ينطق به املل  املطليب 
من خصاص يف املواد البشرية والتعويضات  ،القطاعلشغيلة هذا 

والتاهيزات واآلليات ووسائل النقل والتخصص والتكوين 
ومحاية العاملني والعامالت ومتتيعهن حبقوقهم وحقوقهن املادية 

 .واملعنوية؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، لكم الكلمة السيد الوزير
 :ين الوردي وزير الصحةالسيد الحس

 شكرا السيدات والسادة النواب المحترمون،
الشكر اجلزيل السيدة النائبة احملرتمة وللفريق االشرتاكي 

أنا رمبا ما متفقش معاك منني كاتقويل  ،أوال .طرحه هذا السؤال
ما كاينش قانون ما كاين حىت حاجة ما كاينش رمبا قانون 
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أبريل  2والذي صدر بتاريخ  47ولكن كاين مرسوم وزاري رقم 
 .اللي واضح 4000
هاد املرسوم ديال  ،جوابا على هادشي اللي كاتقويل 
هاد  .بنوك الدمعلى التوزيع الرتايب للمراكز و  ينص 4000
من ناحية التسيري اإلداري وحتديد الصالحيات ومهام   ،املراكز

كاين مركز   وااللي خاصنا نعرف .كلشي هادشي كاين  ،كل مركز
اللي مكل  بالسياسة ديال حتاقن الدم  ،وطين اللي كاين واحد

واللي تيتكل  بتزويد مراكز اجلهوية بالتحاقن جبميع اللوازم 
اللي مها املركز اجلهوي لتحاقن الدم  ،مركز جهوي 40كاين ،

 13وكاين  ،كيتكل  جبمع الدم والتأهيل ديالو قبل التوزيع
 .فقط الدم وكيتم التوزيع ديالو بنوك الدم اللي هي تتامع

صحيح يعين هاد املرسوم   ،اللي ميكن ليا نتفق معاك 
ولكن له نقائص  ،كاين وتيحدد مجيع هادشي اللي شريت ليه

حنا متفقني على  ،فيه سلبيات ،كيسبب مشاكل  ،فيه نقائص
 ،حنا خذينا هادشي يعين هاد األمور جبدية ،وهلذا .هادشي

ديال االجتماعات واألول كان منذ  1وال  4ترأسنا أكثر من 
 :ديال النقط 4اللي تركز على  3543نوفمرب  35

امليزانية ديال حتاقن الدم ديال املراكز كلها اللي   ،أوال 
 ؛مليون درهم 30ت ل وصل ،مليون درهم 42كانت 
تأهيل املوارد البشرية وألول مرة كاين موارد  ،ثانيا 

يف التصحيح باش  ةي باقيبشرية يف املباراة اللي دازت الل
 ؛غاميشيو ملراكز حتاقن الدم

هاد املشروع قانون اللي  ،هو اللي شرت ليه ،وأخريا 
 3تنص على لي غغايتم إعادة هيكلة منظومة حتاقن الدم ال

يتم تدبري املوارد البشرية اللي غ ،أوال :ديال احلوايج مهمني
راكز اجلهوية تأهيل امل ،ثانيا ؛غايكونو تابعني للمراكز الوطنية

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،لتحاقن الدم
 

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة تفضلوا تعقيب على السؤال

 :النائبة السيدة السعدية الباهي
عندي غري واحد املالحظة  ،شكرا السيد الوزير

كتايب   نا جوابو سبق لكم السيد الوزير أنكم جاوبت :أساسية
ولكن   ،على هاد املوضوع هذا وعطيتونا جمموعة من األرقام

كلها هاد األرقام كانت كتشخص لينا فقط الوضعية ديال مركز 
ن هاد اجلواب على أ واوحنا كنعرف ،واحد وديال منطقة واحدة

ألنه كيتبني منو السيد الوزير على أن  ،هذا هو غري شاف
كي    .هي خدمات مهمةاخلدمات اللي كيقدموها هاد املراكز 

كلم   455يعقل أنه مركز كيغطي واحد الفروع اللي كاتفوق 
  ؟ بالنسبة للرتاب ديالو ومبوارد بشرية اللي هي حمدودة

من هاد املنرب اجملتمع املدين اللي كايقوم  واكنشكر 
 ،األخرية ةبواحد الدور جبار واللي ساهم يف هاد احلملة الوطني

بالنسبة للرقم % 055بواحد الشكل اللي استطع أنه يضمن 
ولكن هذا كيلح على أنه من الضروري أهنا  ،اللي كان مطلوب

تكون هاد املراكز وكافة اهلياكل دياهلا عندها الوضو  ديال 
الرؤية بالنسبة لإلشراف دياهلا يف عالقتها مع املندوبيات ويف 

 . واملستشفيات اإلقليميةعالقتها أيضا مع املستشفيات اجلهوية 
ليس سليما  ،الرتابية ةعلى مستوى التبعي ،السيد الوزير

وحنا كنؤكدوا على هاد  ،أن يغطي مركز واحد هاد املسافة كلها
مركز أكادير غري كمثال  ا جينا ناخذو  الألن إ ،املسألة هادي

الزاك وتيغطي ورزازات وكلميم ومناطق  راه كيغطي طاطا وآسا
ينش وسائل اللي تيتنقل هبا يف ضمانات هاد الدم مكا ،متعددة
 ،إذن تيخصنا نعرفوا كيفاش، ألن املوارد البشرية قليلة .هذا

مكينش جتهيزات اللي هي كافية رغم تضحيات ديال العاملني 
حنا كنواكبوا احلمالت ديال التربع بالدم اللي   .يف هاد القطاع

املوظفني كيفاش  كيسامهوا فيها اجملتمع املدين، كيفاش أن هاد
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وظفني وال ثالثة غادي ميكن يبقاو املغنبقاو دائما هاد اجلوج 
كيكون اخلصاص باش كيكون املد   خاصة مليسبت وأحد 

ديال الطلب ديال هاد املادة اللي هي مادة حيوية واللي هي 
وكنحييو فيهم هاد الرو  النضالية والرو   ؟ مكتباع مكتشرا

الوضع كيقتضي تدخل  ،إذن .األرحيية اللي كيخدموا هبا
استعاايل يف الوضع بالنسبة للتسيري والتدبري السليم واملوحد يف  

 ...كافة جهات
 :السيد رئيس لجلسة 

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوا السيد الوزير نعم
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 حىت  أنا ،أنا كنظن متفقني، هاد الشي شريت ليه
تنقول ليك كاين نقائص، كاين سلبيات، كاين  .شرت ليه

مشاكل اللي تيعيشها القطاع، باشرنا هاد الشي جبدية وبكل 
 مهنييوخاصة هاد  مسؤولية وبكل شفافية مع جل املتدخلني،

املراكز  وأاملركز الوطين  ،صحة اللي تيخدموا يف هاد املراكزال
ود جبار رغم اجلهوية وال بنوك الدم، اللي تيقوموا بواحد اجمله

يعين  ،النقص العددي دياهلم ونقص التكوين اللي شريت ليه
يف  ،حنا يف إطار تشاركي معهم .املل  املطليب دياهلم

باش غادي خنرجوا إن شاء اهلل هاد املشروع، اللي  ،اجتماعات
 واقلت اللي شفت مراكز حتاقم الدم على الصعيد الوطين، وحنل

 ،هم وحىت أنا تنشكرهميتشكر ت ،ألن مثال شريت ة،هاد املشكل
بغيت نشري هلاد احلملة الوطنية األخرية اللي كنا كنتوخاو منها 

الشكر اجلزيل  ،000أل  و 75يعين وصلنا ل  ،أل  15
 .اشكر  ،للاميع

 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال املوايل وهو سؤال آين عن السياسة  ،شكرا السيد الوزير

فريق التامع غرب للسيدات والسادة النواب عن الدوائية بامل
 .تفضلوا السيد النائب مشكورين ،الوطين لألحرار

 
 :النائب السيد محمد التويمي

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 ، السيدات والسادة النواب المحترمون
السيد الوزير، كثرية هي الندوات واحملاضرات 

بل الطلعات الصحفية اليت تتناول موضوع السياسة  ،واللقاءات
وحينما قامت جلنة برملانية مبهمة استطالعية  .الدوائية باملغرب

للوقوف على ارتفاع أسعار األدوية خالل الوالية التشريعية 
تقريرا صادما يف املوضوع يشتمل على  السابقة، وأصدرت

يطالب  جمموعة من املعطيات واملؤشرات، أصبح اليوم الكل
مبدونة شاملة لألدوية بإمكاهنا جتاوز الثغرات اليت تعرتي الشق 

 .القانوين هلذه السياسة واملنظومة الدوائية ببالدنا
هل من  :نسائلكم ،من هذا املنطلق السيد الوزير 

جرأة وإرادة سياسية لدى احلكومة من أجل تبسيط مساطر 
تل  أشكاله وكيفيات حصول املواطنني املرضى على الدواء مبخ

وأصنافه دون أي عناء؟ وهل تتوفرون على خمطط يهدف إىل 
تأهيل السياسة الدوائية ببالدنا حىت تظاهي البلدان املتقدمة يف 

 .هذا املضمار؟ شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة 

 . شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا
 :وزير الصحةالسيد الحسين الوردي، 

 ، السيد الرئيس المحترم
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أن بزاف  ،أوال شكرا السيد النائب احملرتم، كي شريت
بزاف داجللسات وغتستمر هاد الندوات واجللسات  ،دالندوات

كي تيقولوا باش نشري . ، ولكن للصرب حدودوالطريقة التشاركية
ليك أنه هاد، ألن مثن الدواء دائما تنعاودها هو جزء بسيط 
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ألن تا هادوك اللي تيبيعوا  ،نبقاوشامن سياسة الدواء، راه م
ها املشكل ديال حق يعين باش  TVAعندهم مشاكل ها 

اللي بغيت نقول لك باشرنا  ..استبدال املشاكل كثرية ومتعددة
يعين ممثليهم وال و ية مع مجيع املتدخلني بطريقة تشاركية وتوافق

املرحلة األوىل كتعرفوها  :مراحل 3بالنقابات دياهلم، وصلنا ل
واللي عليها القيل والقال، حنا  435دازت اللي خفضنا فيها 

هي  ،النقطة األوىل :نقط 4يف املرحلة األخرية الثانية اللي فيها 
ألخذ والرد ختفيض عدد جد مهم ديال األدوية، وصلنا كان ا

بنا وبينهم، اليوم ديال األسبوع املاضي عطاونا اإلقرتا  دياهلم 
األخري، حنا بصدد باش تندرسوه وأنا نواعدك أنه كنظن وصلنا 

النقطة الثانية هو حتيني املرسوم اللي قدمي . للمراحل األخرية
اللي تيحدد مثن األدوية وموجود وهذا بعد حتيني  4000ديال 

ض تدابري موازية مع فر  اللي حنا بصدد، وتصحيح املرسوم
. لصيادلة توازهنم اإلقتصادي واملايللومصاحبة اللي تتحفظ 

ألن لألس  أنا غادي  ،السياسة الدوائية اللي موجودة ،وأخريا
ار األول تصاغت نقوهلا ليكم، ألن كتبناها بالفرنسية هن

 ،جودةالرتمجة دياهلا فقط مع الشركاء ديالنا مو  اإذف ،بالفرنسية
 .شكرا

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

 :النائب السيد محمد التويمي
هو يف علمكم بأن السيد رئيس  ،السيد الوزير

احلكومة عطا إشارات قوية للمواطنني أمام الغرفتني خالل 
وتكلم عن جتويد قطاع الصحة وتوفري  ،الربنامج احلكومي

ولكن حلد اآلن مل نلمس  ،األدوية جبودة عالية وتسعرية عادلة
كل التدابري املتخذة حلد اآلن يف ،مالمح سياسة دوائية واضحة 
نتفاجئ السيد الوزير بالرتاجع عن  .هذا اجملال ال تبشر باخلري

 ،إنذار وذلك بدون سابق ،القرارات املتخذة أمام نواب األمة

نسال القرار القاضي  ،نستحضر الرتاجع عن بناء املستشفيات
واآلن جتميد  ،مبنع اشتغال أطباء القطاع العام يف القطاع اخلاص

مليار ديال من هذا القطاع اإلجتماعي الذي هو  05ما يناهز 
مليار درهم من ميزانية  40صحة املواطنني ضمن جتميد 

ر أن هناك سياسة دوائية فال أظن السيد الوزي .اإلستثمار
واضحة وال سياسة صحية ميكن اعتمادها يف السياسة 

كان هناك تقرير جلنة برملانية قامت مبهمة . احلكومية
كان هناك   ،استطالعية للوقوف على ارتفاع أسعار األدوية

تقرير جملس املنافسة والكل جيمع على مراجعة السياسات 
ع مراعاة حقوق وواجبات م ،خاصة يف شقها القانوين ،الدوائية

هل هذه اإلجراءات احلكومية . املستهلك املصنع والصيديل
وصيات وأهداف منظمة الصحة العاملية فيما خيص تتواكب 

 تأهيل السياسة الدوائية؟ 
إن السياسات الدوائية السيد الوزير تعاين جمموعــــة مــن 

 :قـــط التالية ا فــي النوالنقائص وميكـن إمجـاهلــــــ اإلختـالالت
 ؛إحتكار السوق من طرف جمموعة من اللوبيات  -
اإلتفاقيات اليت يربط املغرب مع جمموعة من   -

الشركات الدوائية والعاملية املتخصصة يف تصنيع 
 ؛وتصدير واسترياد األدوية

 ؛ضع  احلكامة  -
 ؛اعتماد مقاربة تشاركية  -
 ..خلق آليات  -

 :السيد رئيس الجلسة 
 .السيد الوزير للرد عن التعقيب مشكورينشكرا، تفضلوا 

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
أنا مامتفقش معاك كاين هناك  ،شكرا  السيد النائب

أنا  .جرأة وكاين هناك إرادة وغنمشيو بعيد يف هاد السياسة
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مامتفقش معاك ألن كدوي شوية على الدواء وتنقز عند 
 .شي تراجع مكاين حىت ،املهنيني
قرار منع ينا هاد حنا خذ ،قلنا أمامكم ،باش نوضح 

ماشي حيث تريبح  ،األطباء اللي شريت ليه وال ديال املهنيني
عين املرافق العمومية حنا خذينا هاد القرار باش ي ،أكثر

دم وإىل يومنا هذا اإلثنني، الثالثاء، األربعاء، املستشفى خي
حىت شي تراجع اخلميس، اجلمعة، هاد املوق  باقي مكاين فيه 

واحد هنار األحد تيمشي يتغذى  ؟ وفني هو الرتاجع ،ميكنشام
يف دارو وال تيبغي خيدم إىل مكانتش عندو اإللزامية يدير 

فهمتش أنت ام ،مكاين أي تراجع حىت يف شي حاجة ،بغىام
 .جبيت هاد الرتاجع إميىت

 ،4000دوية اللي تيحدد مثن األهاد املرسوم  ،ثانيا
شي واحد دوا هنار قسنا بدينا خندمو فيه  عمرواسبحان اهلل م

لو ما تديرو والو وفاشل فاشل، قبل ما خيرج للوجود ما كاين وا
أنا تنظن غري يتسناوه خيرج ونسيموه، شكرا السيد النائب  ال

 .احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال آين 
بعض األمراض الفتاكة وخاصة دائي السل حول استفحال 

وامليناجنيت للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 
 .الدستوري، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا

 :النائب السيد محمد الزردالي
 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

لة صحية حقيقية يف داء السل معض السيد الوزير،
املغرب إىل جانب بعض األمراض السارية كالتهاب السحايا، 

هذا الداء وخاصة داء هل من اسرتاتياية ملكافحة وحماربة 
 .السل ؟ شكرا

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

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 المحترم،شكرا السيد الرئيس 

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
 .الشكر للفريق الدستوري على طرحه هذا السؤال
دبا  ،السؤال اللي كان عندي تيهم داء السل وتيهم امليناجنيت

 .مزيان ،نبقاو يف داء السل
هاذي إشاعات وهاذ الشي  ،أوال باش نوضح األمور 

ة منو، راه راه ما كاين حىت شي حاج ،اللي كاين راه وباء
غتبقا بينتنا هو نثيقك ما  يحاجة اللكل دبا   .نعطيك أرقام
املسؤولية ديالنا بكل  احملو تأما احنا هذا أرقام وتن ،ثيقنيش
 .شفافية

و  3550هاذي مدة من  ،على الصعيد الوطين 
أل  حالة سنويا،  37حوايل :  3543و  3544و  3545

 .أل  نسمة 455حالة لكل  24اللي تتمشي ف 
هاذ الشي ديال داء السل  ،وأنت عارف طبيب 
املناطق اهلامشية اللي فيها الفقر واللي فيها اهلشاشة  تيكون يف

املغرب  هاذ املرض غادي يف .واللي فيها الكثافة السكانية
ولكن املشكل املطرو  هو ما تيتقلصش ذاك  ،وتيتقلص تدرجييا
يف  4ذاك النقص اللي تينخفض ما تيدوزش  ،الشي اللي بغيناه

كاين واحد االسرتاتياية وطنية اللي كنا قدمنا أمامكم   .املائة
اللي رصدنا ليها واحد  ،يف املائة 0باش خنفضوه بأكثر من 
مليون ديال  45مليون درهم سنويا،  05الغالف مايل ديال 
 .مليون ديال البنك الدويل 35وزارة الصحة و
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املغرب  هو كاين ألول مرة يف ،أكد عليهاللي بغيت ن 
 ،اللي بغيت نقول ليك .مصاحل معاجلة داء السل يعين املقاوم
 la tuberculose السل الرئوي اإلجيايب يعين 

pulmonaire à microscopie positive  ألن
كتقلص   3545كتقلص سنويا منذ   وا،فقاتناش ب اهي تنعرفو 

شاي من ذاك الشي اللي شي ما كاينوهاذ ال ،يف املائة 0ب 
 بدينا هاذي شهرين اهللكاين نفس األرقام ولكن احنا ي  .يشاع

شوية د الوقت أنا تنظن وغنعطيكم  ،فهاذ االسرتاتياية اجلديدة
األرقام اللي غاتكون  ،بكل شفافية ومسؤولية ،آخر السنة يف

 .إن شاء اهللموجودة 
  :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيبللشكرا، الكلمة للسيد النائب احملرتم 
 :النائب السيد محمد الزردالي

 السيد الرئيس،
يف احلقيقة احنا يف الفريق الدستوري  السيد الوزير،
تخليد اليوم لأوال مل متر إال بضعة أيام  ،طرحنا هاذ السؤال

 اوثانيا ألنه تنعرفو  ،مارس 31العاملي لداء السل اللي كان ف 
ال ما كانش بوحدها ما ميكنش تدير شي حاجة إ لصحةوزارة ا

أنه حماربة وال  اونعتربو  ،واحد االخنراط ديال احلكومة كاملة
 .مكافحة داء السل هو حتدي هلاته احلكومة بامتياز

أل   37يك داحلقيقة  يف امللي نقولو  السيد الوزير،
يتم ة اليت مل يف املائ 45ال زدنا ذيك احلقيقة إ يف ،حالة سنوية

وهاذ الرقم هو اللي  ،أل  45يك د الكش  عنها غاتويل
حالة فكل  24يك دو  .عندنا منذ مرور يعين سنني وسنني

راه كاين بعض األحياء حبال  ،السيد الوزير ،أل  نسمة 455
توصل  ،اللي كاين فالدار البيضاء وال هنا فالرباط، سال، طناة

 ،أل  نسمة 455كل   حالة يف 355، 355حىت ل 

  ألس  أن هذا كيشكل واحد الثالثة وال ربعة ديال املوتى يفول
 . كل هنار

واحد اجملموعة ديال  اهنا نتسائلو  السيد الوزير،
شنو وجدات الوزارة هلاذ الناس ؟ ألنه داء السل  : التساؤالت

وهاذ الربنامج  ،هو مرض ديال الفقري هو مرض ديال املهمش
ض الربامج اللي هي أقل حىت هو وال برنامج فقري مقارنة مع بع

 .الدعم والعناية أكثر من برنامج داء السل ىحدة كتلق
الربنامج ديالكم  يف انشوفو  ،وثانيا السيد الوزير 
على أحداث قطبني للتكفل هباذ احلاالت ديال املتعدد  اهضرتو 
أنه هاذ  اوتعرفو  ا ؟فني وصلو  ،نسولكم السيد الوزير .املقاومة

الناس اللي عندهم هاذ املرض اللي متعدد املقاومة راه كقنبلة 
الشوارع وميكن لو يعدي لنا كل عام وال عامني  يتمشا يف
الناس راه ما  وهاد ،عشرة وال عشرين ديال الناسيعدي لنا 
شفنا سبيطار ديال موالي يوس  اللي كنعرفوا  إال. يدواوش

 ،على داء السل الي يداويو منذ القدم كان يشد كاع الناس ال
هاد السيبطار واملستشفيات األخرى اللي كانت  صنق اليوم وال

 . داء السل عندها اختصاص يف
حنا بلد اللي نتشكاو من هاد  ،ثالثا السيد الوزير
املكانة ديال البحث هو  فني  ،املشكل ديال داء السل

ين شي واش كا ،األطباء ديالنا ،العلمي؟ البحث العلمي املغريب
 هاد اجملال؟  حبث علمي يف

أن املغرب ملزم دوليا يعين  انعرفو  ،ورابعا السيد الوزير
اللي   %4رية ديال تلفية وهباد الو بعد اخنراطه يف أهداف األ

 انوصلو باش  3540حنا باش  ،كل عام  انتكلمو عليها نقصو 
راه  %40، وباش هنبطوا ل %40ل  هاخاصنا هنبطو  05ل 
 ،وهنا نطلبوا من السيد الوزير .جمازفة ومستحيلاحلقيقة  يف

التكوين ديال األطباء االختصاصني كل عام  عندنا حنا يف
 اختصاصي يف 05العيون،  طبيب اختصاصي يف 15نكونوا 
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وهاد املرض اللي حنا نتشكاو منو ما  ،األذن واحلنارة
 اكنطلبو   ،السيد الوزير. ديال األطباء 7وال  2نكونوش حىت 

هاد الداء  ااالخنراط دياال حلكومة كاملة باش حناربو ك أن ل
 .وشكرا

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

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
حنا على طول اخلط ألن داء السكري كي  قلت 
افة ليك كيكثر عند الفقراء فني كاين الفقر واهلشاشة والكث

نواحي الدار البيضاء  داك الشي باش موجود يف ،السكانية
وهلذا هاد الشي  ،معروفة ..وتطوان، مدن كربى وسال إخل

ولكن  واحدماشي ديال وزارة الصحة، هي املسؤولة رقم 
هاد  ،وهلذا .احملددات الغري الصحية اللي خاصنا وزارة التاهيز

يف املائة  0بأكثر من  خنفضواغاباش  لك الربنامج اللي قلنا
اللي فيها مجيع املتدخلني وفيه اجملتمع املدين كذلك، اللي بغيت 
نذكر منني بعض الناس تيسولوا عالش كاين غري الرباط والدر 
البيضاء يف داء السل املقاوم ألن راه عاود ثاين ما خصناش 
نكربوا القضية، غري املواطن املغريب واملواطن خصهم يعرفوا هاد 

بالضبط إىل يومنا هذا  404اس كلهم مراضني ياهلل كاين الن
الناس املغاربة مغربية وال مغريب اللي عندهم هاد داء السل 

واليين هذه كي  قليت قنبلة ماشي احنايا  404املقاوم غري 
 deuxناعسني عليهم، باش نشر  لك عالش كاين غري 

centresكاين غري يف الدار البيضاء، ما غاديشي نكثروا 
داك الساعة غادي نشتتوهم وما غاديش  404عاود ثاين على 

. نديروا واالسرتاتياية ترتكز على  جمانية الدواء وال مركزية الدواء
 . شكرا

 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، كنشكروكم على حسن املسامهة ديالكم، 
 . نرفع اجللسة عشر دقائق ألداء الصالة وشكرا لكم

 : الجلسةالسيد رئيس 
 السيدات والسالدة النواب المحترمين، 

 السيد الوزير المحترم، 
نعلن عن استئناف جلسة األسئلة الشفوية، ننتقل إىل 

سؤال عن وضعية الطرق . قطاع التاهيز والنقل يف مخس أسئلة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 . النائب احملرتم للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 
  :ميمون عميريالنائب السيد 
 ن الرحيم، بسم اهلل الرحم

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

تعيش بعض  مناطق اململكة وضعية مزرية لطرقها 
سواءا الرئيسية، اجلهوية، أو الثانوية، كما هو الشأن بالنسبة 
للطريق الرابطة بني مراكش، ورزازات، زاكورة، حماميد الغزالن 
اليت أصبحت السيد الوزير نقطة سوداء، نظرا لعدد احلوادث 

القتصادية والرواج الذي يقع فيها كما أهنا كذلك تعرقل احلركة ا
السياحي، هذا ما جيعلنا السيد الوزير نسائلكم عن اإلجراءات 
املتخذة إلصال  وترميم هذه الطريق وهل من برنامج مستعال 
حمدد لتحقيق ذلك؟ وكذلك السيد الوزير احملرتم أين هو مصري 

 . نفق تيشكا؟ وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

ة للسيد الوزير تفضلوا شكرا السيد النائب احملرتم، الكلم
 . مشكورين

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
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الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى 
 آله وصحبه أجمعين، 

أشكر الفريق احملرتم على طر  السؤال ولكن يبدو أن 
هناك يعين شي حاجة أنا السؤال اللي عندي ماشي هو هذا، 
ال غري باش نكونوا واضحني انا السؤال الذي جاءين حول 
مراكش آسفي وحول شيشاوة ولكن غادي جناوبك، ال غري 
للوضو ، ال اهلل يرضي عليك باش تكون األمور واضحة، ألنه 

ن غاجناوب على أنه كنبغي نقول بأن الطرق الشبكة ولك
الطرقية يف مدة عشر سنوات أريد أن هذا الرقم أن يسال 
للمرة األل  قلته نظرا لاللتزام البلد ديالنا بالبنية التحتية ملدة 
عشر سنوات فقدت عشر نقط من اجلودة دياهلا، انتقلنا من 

ية واجلهوية يف املائة الوطن 04يف املائة إىل أقل من  01
واإلقليمية وماللي تتنزل بواحد النقطة مع مرور السنوات يف 
السنة األوىل  تيمكن هلا تسوى واحد الثمن ولكن مع السنة 
الثانية والثالثة والرابعة واحنا كنعرفوها كيمكن الثمن دياهلا 
يضاع  عدة مرات باش كنعطي بعدا هاد األمر، األمر الثاين 

ا الطرق بصفة عامة وانتما كتعرفوا بأن  وهو انه ماللي كناخذو 
ونعد  3540كاين الطرق السيارة فيها برنامج غايسايل يف 

برناجما جديدا، كاين الطرق السريعة اللي فيها التزامات مرتابطة 
باحلركية االقتصادية ديال جمموعة من املناطق وعندنا فيها التزام 

اء اهلل غاحنافظوا وأؤكد أمام الرأي العام أننا هاد االلتزام إنش
عليه، يعين رغم اإلكراهات املالية غادي حنافظوا عليه ألن 
التزامات من أجل التنمية اجلهوية والتنمية االقتصادية، كاين 
برنامج ديال العامل القروي اللي غادي يسايل حسب ما كان 

ميكن لنا نعالوا نه ولكن برنامج جديد  3540متفق عليه يف 
ل  كلمرت وكاين الربنامج ديال الصيانة أ 10نعده اللي فيه 

اللي كان مع األس  سابقا كانت كتحدد له كلفة قليلة جدا 
وما كانش ممكن نستاجبوا للطلبات ديال الصيانة أو ديال  

التوسيع، التوجه اللي ماشيني فيه أنه قررت احلكومة مرة أخرى 
ة إىل رغم اإلكراهات أننا نزيدوا يف الصيانة ديال الطرق باإلضاف

أن واحد العدد ديال احملاور أساسية منها الطريق الوطنية حنو 
اجلنوب غألى احلدود مع موريتانيا، ومنها الطريق اللي ما بني 
مراكش وورزازات اللي أآلن الدراسات نقوم هبا، خاصة الدراسة 
اللي تتكلم على أن الطريق احلالية على األقل توسع، الكلفة 

مليون مث أننا  055ألوىل هي مليار و اإلمجالية التقديرية ا
تنديروا الدراسة التقنية حول النفق باش نشوفوا آفاق املستقبل 
كي  ميكن أن نناز الكثري من املقاطع الطرقي األساسية يف 

 . البالد ديالنا وفق احلاجيات اجلهوية والوطنية وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .احملرتم تفضلوا السيد الوزير، تعقيب السيد النائبشكرا 
 :النائب السيد ميمون عميري

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
إال أنه السيد الوزير  ،شكرا السيد الوزير على جوابكم

 .طرق ديال ملتقى ديال وارزازات زاكورة هي يف وضعية مزرية
الطريق بني  اكنعرض عليكم باش جتيو تشوفو   ،السيد الوزير

هذه املناطق مناطق  ،piste ،وارزازات وزاكورة كلها حفر
ولو دارت شي حاجة  ،سياحية مناطق توجد هبا املعادن الوزارة

 .ولو صلحات هاد الطريق كلها حفر هذه الطريق
الطريق بني زاكورة وحماميد  ،كذلك السيد الوزير  

 3.0مرت وال  3الغزالن اللي بقات من عهد االستعمار فيها 
سنوات هادي كاتقويل ليا  ،هاد الطريق السيد الوزير ،مرت 4أو 

ولو  ،بأنه كذا ،بأنه غتربمج ،الوزارة التاهيز بأهنا غادي تصلح
هضرت على   ،السيد الوزير فعال هضرتو على الطرق السيار

 .كذا ولكن جيب العناية بالعامل القروي السيد الوزير
واحد الطريق ما بني دمنات  ،كذلك السيد الوزير

الطريق كذلك  ،منات ووارزازاتالطريق ما بني د ،ووارزازات
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هاد الطريق ولكن  ،شكايمهمة اللي غتنقص من السري يف ت
كذلك السيد الوزير   .حىت هي بقات مهملة السيد الوزير

ا حماضر مع الوزارة نألن الوزارة عند 43رقم  ،43الطريق رقم 
 .الطريق باقية موقفة ما كامالش ،غتكمل 3544بأنه 

على  اهضرتو و فعال على الصيانة  االسيد الوزير هضرتو  
جيب العناية هباد  ،ولكن السيد الوزير ،العديد ديال األشياء

الناس باش جييو لتماك  ،الطرق ألنه هاد املناطق بعيدة
 واأنتما كوزير كتشرف ،السيد الوزير .متاك واواحلوادث اللي كيوقع
منكم باش تعطيو العناية هلاد  واكنطالب  ،على هاد القطاع

 .ناطق هادي وشكرا السيد الوزيرامل
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد الوزير تفضلوا 
 .مشكورين

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
أن املقاربة حنا  ،كانقول ليكم السيد النائب احملرتم

دها املقاربة اليوم هو كي  جنمع ما بني الطرق اللي عن ،متفقني
باش  ،باش ميكن لو يتنمى ،بعد هيكلي مع االقتصاد الوطين
باش ميكن لينا نستثمر  ،ميكن لينا الدخل الوطين أنه يتزاد

وأيضا مع املشاريع اللي مرتبطة هباد األقاليم واجلهات اللي 
 .حمتاجة إىل تنمية

أنا كانت عندي  ،ميكن ليا نأكد ليكم أن األقاليم 
طلعت على واحد العدد ديال وا ،زيارة ديال جهة سوس

املشاريع وغاتكون إن شاء اهلل زيارة يف املستقبل لألقاليم ديال 
أهم ما ميكن أن  ازاكورة ووارزازات وتنغري باش ميكن لينا نشوفو 

أكد ليكم أهنا داخلة ولكن نبغي ن ،نقوم به يف إطار الشراكات
 .يف الربنامج

 :السيد رئيس الجلسة

تزام باآلجال لالوزير، السؤال املوايل متعلق باالشكرا لكم السيد 
للسيدات والسادة النواب  ،احملددة إلجناز برنامج الطرق القروية

احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 
 .احملرتم مشكورين

رئيس فريق األصالة  النائب السيد عبد اللطيف وهبي،
 :المعاصرةو 

 السيد الرئيس،
 سيد الوزير،ال

 مساء الخير، السادة النواب،
هناك التزامات الوزارة  ،سؤال بسيط جدا السيد الوزير
ما وقع أخريا  ،ثانيا .يف إطار اتفاقيات وشراكة مل يتم إجنازها
تأثريها على  وابغينا نعرف ،من سحب مبالغ مالية من استثمارات

اليت ؟ مث هل قمتم بتنفيذ هاديك الربامج  الطرق القروية
شحال  ؟ أعلنتموها ال السنة الفارطة وال هاد السنة هادي

النسبة اللي وصلت ليها أنتما كوزارة يف تنفيذ الربامج اللي 
 .شكرا ؟ التزمت هبا حلد اآلن

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

 :السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل
 يد الرئيس،الس

نشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على طر  هذا 
أنه كاين عدة برامج يف  ،واللي ميكن ليا نأكد بداية .السؤال

أقول بأنه قررت احلكومة  وهذه مناسبة أن العامل القروي،
 ،تنسيق تدخالت مجيع القطاعات فيما يتعلق بالعامل القروي
ومت إنشاء مديرية لدى وزارة الفالحة للتنسيق بني مجيع 

وأيضا إحداث جلنة وزارية يرتأسها السيد رئيس  ،القطاعات
للتنسيق مع التدخالت يف  ،فيها الوزارات املعنية ،احلكومة

 .العامل القروي
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 ،يف اجملال ديال الطرق تعلمون أن هناك عدة برامج 
املسالك "ا يسمى بباإلضافة إىل الطرق اللي مرتبطة مب

باإلضافة إىل طرق اللي يف إطار برامج التهيئة يف  "الفالحية
ديال املليار واللي  3التهيئة الرتابية اللي فيها  ،العامل القروي

واآلن يعين بني وزارة التاهيز  .بدا اإلجناز دياهلا السنة املاضية
 3هباديك  واوالداخلية كاين مقاربة اآلن اجلديدة باش نعال

إن شاء اهلل هاد الطرق يف  امليار ونص باش ميكن لينا جنزو 
خليين  ،هناك إمتام املخطط الثاين ،باإلضافة لذلك.إقليم  33

كان سابقا املخطط كيمشي حىت   ،نقوليك السيد النائب
املخطط الثاين ديال العامل القروي احلكومة السابقة  ،3540

أو  3543يف  قررت على أنه واش كاين إمكانية أهنا تساليه
الذي حصل أنه واحد العدد  ،بشرط أن يلتزم اجلميع 3544

كان سبق يل ،  ولني وخاصنا نقولوهاحنا مسؤ ،ديال اجلماعات 
 ،عندي لقاء مع اإلخوان يف وزارة الداخلية يف اجلماعات احمللية

واحد العدد ديال اجملالس و أن واحد العدد ديال اجلماعات 
جملالس اإلقليمية مل يلتزموا مبا جيب واحد العدد ديال او اجلهوية 

حبيث الزال هناك خصاص ديال مليار تقريبا  نه،أن يلتزموا 
مما فرض أن يتأجل تنزيل هاد  ،مليون ديال الدرهم 455و

الربنامج وااللتزام باآلجال اللي حددهتا احلكومة السابقة يف 
مجيع ما تعهدت به  ،ليكمكن ليا نقو لكن اللي مي .3540
قامت به وهذه السنة ستعرف وترية أكثر وأسرع فيما  الوزارة

 .يتعلق بإجناز مجيع ما مت اإللتزام به مع اجلماعات القروية
 :السيد رئيس الجلسة 

  .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة و 

 :المعاصرة
كنتمىن على أنه تكون شي السيد الوزير، نشكركم  

املستقبل تعطينا واحد التصور حول ما مت  وثيقة بني يدينا يف

إجنازه وما مل يتم إجنازه وما هي أسباب عدم إجنازه؟ ألنه 
نالحظ واحد  ،نالحظ بأنه احنا اللي جينا للماال القروي

أنه غالبا ما يكون اجلزء  ،أوال .اجملموعة د األشياء السيد الوزير
فكيتم هذاك اجلزء  ،من الطريق مث اجلزء الثاين هو التزفيتاألول 

األول اللي هو الطريق كتبقى سنوات وكيطيح املطر وكتنتهي 
عاد كياي ثاين برنامج آخر باش يزفتها  ،ذيك الطريق وكيعاود

الشطر األول انتهى وضاع  تيلقا ذاك الشي اللي تدار يف
 .وخصو يعاود ثاين من جديد

أنه جمموعة ديال هذاك اجلزء األول  اكنالحظو   ،ثانيا 
اللي كتهم القناطر وكتهم بعض املمرات كتم بشكل غري 

بأنه هناك اختالالت خطرية ولكن  اوهكذا كنالحظو  ،صحيح
واحد و الوزارة ما ترتجعش ليهم باش تدير واحد املعاينة 

يك دكتاي ومن بعد كتشت  بأنه   ،كتسكت  ،احملاسبة
غادي  .حترتم الشروط األساسية األشغال اللي تدارت راه مل

نعطيكم منوذج بسيط وهو الطريق ديال أوناين اللي تدارت 
د املليار وصالت اآلن وباقي الطريق هي هي، تدارو  4ليها 

من حيث تعطت الصفقة األخرية حىت تارودانت تعطت 
تكتشفت بأنه ال القناطر وال كلها غري  ،الصفقة األخرية

دة من جديد واحد الصفقة من صحيحة، مما يؤدي إىل إعا
جديد اللي توقفت، وحلد اآلن حلد اآلن ما فهمتش عالش 

ما دارت واحد املتابعة قانونية  ،الوزارة ما دارت واحد البحث
ذيك األخطاء أو اللي اختلسوا األموال أو  االناس اللي ارتكبو 

تصور ألنه راه  ،اللي ما احرتموش الشروط ديال املتابعة اجلنائية
يك الطريق وما كايناش دد املليار تصرفت على  4أكثر من 
 الفلوس اللي تتمشي يف ـاجلزء الثاين هو الدراسات .حلد اآلن
اك الشي كثري واش كيتم الضبط ديال هاذ دالدراسات 

الوزارة اللي كتضبط هاذ  الدراسات ؟ واش كاينة شي قنوات يف
ة اللي كتضبط هاذ الوزار  الدراسات ؟ واش كاينة شي قنوات يف
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الدراسات كتمشي فيها جمموعة ديال األموال، أنا كنقول بأن 
يف املائة ديال املبالغ اللي تتمشي راه تتضيع من الفلوس  75

إما  ،إما يف الرشاوي ،انتاع الطريق كتضيع على املستوى الوطين
إما فالشركات اللي ما حترتمش  ،إما فالفلوس ،يف التدخالت

والوزارة   .لدراسات اللي تتاي بالطول والعرضإما فا ،الشروط
خصها تنظ  هاذ اجملال هذا باش  ،كتدير املشاريع دبا الوزارة

ولكن الناس مساكن  ،يبقى واحد اجملال اللي كلشي كيكل منو
يك دوإىل اآلن اللي ماتت فيه  ،الطرقات دياهلم ما كتمر
ال إ ،اللي فيه هو الطريق ما كايناش الطفلة من ضمن املشاكل

 .تتموت متا ما تتولدش أةمر ابغات تولد شي 
 اأرجوكم حتركو  ،هلذا أنا كنالحظ السيد الوزير 
حبيث يكون هناك عدم احرتام املقتضيات القانونية  ،املساطر

أو  les apeles d’offresالشروط اللي تينص عليها و 
املتابعات القضائية بالنسبة للدراسات تكون  االصفقات حتركو 

 ،وتنشر امضبوطة ونعرفو    les appels d’offresفيها 
 ،هذا هو ترشيد النفقات ،ألن هذا هو ختليق احلياة العامة

يف املائة ديال املبالغ راه غتسرتدوها،  40أنه  اغتكتشفو 
 .وأستسمح السيد الوزير وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة 
 .زيرشكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الو 

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل
ونقول  ،شكرا السيد النائب احملرتم على هاذ التوجه

هاذ الشيء كنعتقد عليه إمجاع ديال مجيع  ،ليكم بصدق
 اباش نكونو  ،إلمكانيات البالد ديال قليلة حلد الساعةا ،املغاربة
خذينا قرارات ملدة سنوات باش  .املداخيل معروفة ،واضحني
 ،بعض املصاري  امن املداخيل الضريبية وباش نزيدو  اخنفضو 

 .هاذي هي اإلمكانيات

االقتصاد الوطين خاصو إقالع باش ميكنا  ،صحيح 
 ،هاذ اإلمكانيات اللي عندنا خاصنا نرشدوها .املعادلة انغريو 

 :هي ولذلك أنا متفق معك متاما أو من األمور اللي قمنا هبا
تقييم ال ،تقييم تقين ومايل للربنامج الطرقي كاملعملية  ،أوال
أم  اجلودة واش ّدار كما جيبو شنو ّدار وشنو ما ّدارش  ،ديالو
مجيع ما أنفقناه من ماليري ديال الدراهم  .املسألة الثالثة. ال

 l’auditeسنوات اآلن كنديرو  0فيما يتعلق بالصيانة ملدة 
ألن ما عندناش احلق   ؟ عالش ،ومايلمرة أخرى تقين ديالو 

 ،ولذلك. املال العام يف اكي  ما كان املوقع ديالنا أننا نفرطو 
فكلما جاتين شكاية حول إجناز مل  ،إذا كانت مثل هاذ األمور

أنتما عارفني ال  ،التقرير اكنديرو   ،يتم كما جيب إال وكنديرو جلنة
ألن ال بد  ،حىت شي واحد ااملساطر باش ما نظلمو  ابد نتابعو 
ال مكان هلا  ،مل تلتزم ،أقوهلا أمام الرأي العام ،وأية شركة ا،نعرفو 

 . يف وزارة التاهيز والنقل، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول الطريق اجلهوية رقم 
للسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية لتحال   144

اعي، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضل الوسط االجتم
 .السيد النائب

 :النائب السيد محمد لعسل
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

حمورا طرقيا مهما ومتنفسا  144تعد الطريق اجلهوية 
يربط بني مدينة طناة ومدينة مكناس، إال أن هذه الطريق 

وخاصة احملور  ،هاأصبحت تشكل خطرا مميتا وقاتال ملستعملي
السيد  الرابط بني مدينة سوق األربعاء الغرب وسيدي قاسم

خلارج  من ايرجعوا عمالنا  اوال سيما الصي  منني كيايو  ،الوزير
أن الطريق اجلهوية  ،كتعرف السيد الوزير  .كتكثر احلوادث



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

31 

تربط بني املدن والقرى وهي فيها كثافة سكانية كثرية من  144
والسيد الوزير مبا أن  ،كلمرتات تقريبا4تبعد بني الدواوير ال 

هل لكم برنامج  ،الوزارة قد عملت عن دراسة هذه الطريق
 .بتقنية هذه الطريق للحد من آفات احلوادث؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا السيد النائب احملرتم الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل
أشكر النائب احملرتم على طر  هذا  ،أية حالعلى 

مول  كيالس السي لعسل مزيان منني جييت مقابل  ،السؤال
ويعين وهادي مناسبة باش ميكن يل نؤكد على واحد  .معايا
هاد السنة وشهرين  ،أنا من خالل التاربة اللي عندي ،القضية

 أشهر ديال هاد املسؤولية اليت شرفين هبا جاللة 4تقريبا أو 
ألنه ميكن يل نقول ليكم  ،امللك مسؤولية كبرية وثقيلة جدا
 ،مكاين شي مجاعة مكتطلبش ،مكاينش شي دوار مكيطلبش
هبا حلد  وااملقاربة اللي كنقوم .مكاينش شي إقليم متيطلبش

أنين كنحاول الساعة باش نكون معكم صريح، املقاربة هو 
منتخيب  ،ولويات مع السلطات احمللية ومع املنتخبنيندير األ

اليوم عندي لقاء مع وفد  . األمة وخاصة النواب واملستشارين
أزيالل من بعد ما درنا لقاء يعين جاو جردوا  -كياي من تادلة
ها اإلمكانيات  ،قلتلهم ديروا يل األولويات ،كل احلاجيات

خيضعش األولويات للهواء أو  ااملالية نديروا األولويات باش م
كيفاش   ،أن ختضع للمعايري املضبوطة .كيما تنسميها أنا الكانة

فك العزلة إىل غري ذلك  ،داير احلاجيات ديال اإلقتصاد الوطين
 . من األمور

عاطفة أميل إىل تلك الوميكن يل نقولك ماشي ألنين 
وباملناسبة غنوفروا  ،صحيح منني خذيت اآلن األرقام ،املنطقة

مل القروي للسادة النواب والنائبات األرقام فيما يتعلق بالعا
ولك فعال كاين خصاص يعين فيمكن يل نق ،والربنامج ديالنا

سيدي قاسم  :أقاليم 3على مستوى هداك املقاطع وكتامع 
ونقولك بأنه كاين برنامج ديال تقوية هاديك  .وإقليم القنيطرة

أنا تنقوهلا بطبيعة  ،ش عليهو لكن التثنية دياهلا مغنقدر ،الطريق 
ال قلتوا يل ندير تثنية الطريق ن إولكل ميكن ميعابكمش ،احلا
 ،غنديرش الطريقاقلتوا يل دير الصيانة م ،غنديرش الصيانةام

هاد  افكنحاولو  ،قولتوا يل تثنية الطريق منديرش العامل القروي
اإلمكانيات اللي عندنا نضربوها مبا يستايب للسواد األعظم 

 ولذلك اللي ممكن نديروا هو أننا نقادوا ،من أبناء شعبنا
هاديك الطريق ونوسعوها منني جتي إن شاء اهلل اإلمكانيات 

 .املادية حنا مستعدين منشيو يف هاد اإلجتاه
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضلوا ،شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد محمد لعسل

شكرا السيد الوزير على اجلواب هو مهم كذلك حنا 
تفقنا كنواب وكمستشارين ديال اإلقليم غادي نزوروا األسابيع ا

على هاد املشاكل كلها ديال  حنا قلنا ليكاملقبلة إن شاء اهلل 
نتوما عرفتوا بأن اإلقليم  األن حقيقة قلتو  ،اإلقليم وديال اجلهة
احلصة اللي كتكون سنويا امليزانية ديال  ،ما خذاش حقو وطنيا

  .التاهيز والنقل
ن ختلقت أ ،اللي هو مهم يف اجلواب ديالكم كذلك

أن  ،السيد الوزير واتتعرف. التنمية بالتنسيق وزارة الفالحةمديرية 
هنا الدور ديال وزارة  % 25املنطقة سقوية تقريبا فوق 

الفالحة ووزارة النقل ووزارة الداخلية مع اجلماعات احمللية 
وكمالس واجملالس اإلقليمية، حنا موجودين حنا كاماعات 

املراكب كالدور ديال الوزارات  ،حنا موجودين ،إقليمي
حنا هتمشنا واحد الوقت  ،خاصكم نتوما كحكومة تنسقوا معنا

 .اليوم خاصنا حقنا وطنيا
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 144كذلك كاين واحد الربنامج السيد الوزير يف   
ألن الوزارة بدات كتزرع شي أشاار لينة  ،هو  إزالة لوكاليبتوس
ولكن مكملتوش ألن حوادث السري إيه   ،وعطات الثمار دياهلا

شارة قاتلة كاينة حوادث ولكن لوكاليبتوس حىت هو قاتل، 
راه كاين مشكل وهذا احنا بغينا  ـعام 355ألنه عندها 

الربنامج تكملوه لينا على إزالة الكاليبتوس واحنلوا املشاكل 
 . بال وشكرامستق

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد النائب احملرتم، الرد على التعقيب السيد الوزير

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل
 السيد النائب احملرتم، 

 ا،يعين إن شاء اهلل اللي عندو شي حق غادي ياخذو 
غادي احنرصوا على ذلك يف إطار التوازن اللي ممكن أنه يكون، 

اللي احنا باملناسبة  ،يف إطار كما قلنا هاد احلوار والتشاركو 
وقبل  ا،يعين أغلبية األقاليم هذه هي املقاربة اللي ماشني فيه

الشمال  ةوكالاء مع السيد املدير العام ديال قليل كان عندي لق
ألن عندهم رؤية متكاملة حول التنمية ديال املناطق ديال 

ي يف هاد اإلجتاه والوزارة تنسق الشمال، وكنتمىن الوكالة متش
معها ألن كتكون واحد الوكالة عندها نظرة يعين 

intégrateurدمج كافة املتدخلنيت، مبعىن أهنا كتامع وك. 
كنشتاغلوا باش تكون هاد   ،ووزارة الفالحة مع السيد أخنوش

فني متشي املدرسة وال ميشي املستشفى وال كذلك  ،املقاربة
باش ميكن تكون اخلدمة  ،النقل القرويميشي و ميشي الطريق 

نبغي نقول لك بأن كل ما يتعلق بامللك العمومي  .ةمتكامل
احلصيلة ديال امللك  ااآلن كنوجدو  ،الطرقي اآلن بصفة عامة

إىل غري  ،البحري ،السككي :كل أنواع الطرق  ،العمومي
باش انعرفوا اشنو هو الرصيد ديال البالد ديالنا وبغينا  ..ذلك
وهد الصبا  اخدينا قرار  ،روا يف امللك العمومي للطرقنستثم

طلب العروض إلزالة األشاار يعين من الطرق وخاصة ديال 
أهنا كتسبب حوادث السري وأن اجلذور دياهلا كتخرب الطرق 

تشايع اإلستثمار ضافة إىل باإل ،ها بأشاار أخرىو ونعوض
يف أقوهلا أمام النواب والنائبات كل من يريد أن يستثمر 

 . احملطات الوقود يف الطرق مرحبا به
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن السياسة احلكومية يف 
قطاع النقل واللوجيستيك للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

أحد . عن فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد النواب مشكورا
 . النواب للفريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :ريالنائب السيد عبد اهلل أوبا
 شكرا السيد الرئيس، 
  السيد الوزير المحترم،

نظرا للتطور اهلام الذي يعرفه قطاع النقل واللوجيستيك 
لبالدنا يف دعم التنافسية االقتصاد الوطين ويف جذب االستثمار 

فإننا نسائلكم السيد الوزير  ،اخلارجي ومواكبة التطور اجملايل
احلكومة يف القطاع وعن سياسة  ذاعن وضعية ه ،احملرتم
 . شكرا تطويره؟

 : السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل
 السيد الوزير، 
 ،األخت الوزيرة

 ذافكنشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على طر  ه  
األخرى اليت سبق يل أن  م كما كنشكر الفرقكر كالسؤال وكنش
ألن كاين فرق دعونا إىل االجتماع وهذه سنة   ،اجتمعت هبا

أنه باإلضافة إىل هذه  ،كنعتقد تقليد كان ولكن خاصو يتعزز
األسئلة كيمكن الوزراء يتلقاو مع الفرق الربملانية يداولو معها 
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ونعتقد كان يل الشرف أنين عرضت عليكم  .يف التفاصيل
اجتية ديال الوزارة كما فعلت مع اإلخوان يعين السياسة واإلسرت 

احلركة  كما فعلت مع اإلخوان يفو الفريق التقدمي والدميقراطي 
الشعبية وعندي مع الفريق اإلستقاليل مستقبال ومع الفرق 

 .ألنه فيه فائدة ،األخرى
ما ميكن نقول ليك النقل واللوجيستيك اليوم  

ليس لنا حل  ،النوابأقوهلا للسيدات والسادة  ،معندناش حل
أن يتحول  ،إال أن نصلح هذا القطاع وأن نطور هذا القطاع

س كنركبوا فيه وال جمرد التوبيمن منطق أنه خدمة بسيطة يعين 
 les magasinsمنطقة لوجيستيكية كنديروها باش نديرو 

أوال من حيث تكوين املوارد . إىل اقتصاد النقل واللوجيستيك
احلمد هلل اآلن كاين التوجه ما يسمى  وكنبشركم بأنه ،البشرية

بأقطاب التكوين اجملال النقل واللوجيستيك مع وزارة التعليم 
يف جماالت متعددة حبال مايسمى باإلقتصاد البحري  ،العايل

فيما يتعلق بالسككي واحد العدد ديال  ،فيما يتعلق بالطريان
أيضا بنيتنا املغاربة و و األقطاب ديال التكوين اللي وليداتنا 

 . كتحتاج إىل التكويناللي  للدول اإلفريقية الصديقة والشقيقة 
من النقل واللوجيستيك صناعة  ابغينا جنعلو  ،ثانيا
 ،صناعة السيارات ماشية بشكل جيدن احلمد هلل اآل .بكاملها

بغينا انتقلوا إىل صناعة البواخر  ،الطائرات بدات وغادي متشى
ي ميكن ليها تواكب وصناعة القطارات وصناعات أخرى الل

 .هاد النقل واللوجيستيك
وفرنا  ،ثالثا توفري العقار الضروري للنقل واللوجيستيك 
هكتار يف  4555هكتار من االسرتاتياية اللي فيها  4555

راه كاين زيارات   ،مع اجلهات االلوجيستيك واآلن كنشتغلو 
كيقوم هبا السيد املدير العام مع العمال والوالة باش أيضا 

فني كاين احملطات اللوجيستيكية بالقرب من احملطات  انشوفو 

الصناعية باش يوقع واحد اإلندماج بني احملطات الصناعية 
 .واحملطات اللوجيستيكية

 ،مث اآلن كاين توجه ديال إصال  النقل البحري 
بأنه إن شاء اهلل أنا متفائل  ،لسيدات والسادة النوابوكنبشر ا

كاين اآلن واحد   .أن النقل البحري سريجع له التوهج ديالو
العدد ديال املستثمرين بغاو يستثمروا يف النقل البحري يف اجتاه 

بل حىت داخل  ،افرقيا ويف اجتاه العامل العريب ويف اجتاه أوروبا
باش ميكن لينا  le cabotageاملوانئ املغربية ما يسمى ب 

مث أيضا االستثمار يف الصناعة والصيانة  .النقل الداخلي وانعزز 
هادي واحد اجملموعة كاين اسراتياية متكاملة  ،ديال البواخر

بعضها يناز  ،اللي ماشية فيها احلكومة وماشية فيها الوزارة
اآلن وبعضها كنساينو االنتهاء من الدراسات باش نديرو عقود 

آليات إلجنا  هاد االسرتاتيايات ديال النقل  واج ونوجدبرام
 .واللوجيستيك وشكرا

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

 :النائب السيد حسن الحارس
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على جوابكم، طرحنا هاد السؤال 
ألمهية هاد القطاع يف الدورة االقتصادية، مث  السيد الوزير نظرا 

 .كذلك نظرا للبطء الذي سالناه يف إصال  هذا الورش
 3543السيد الوزير، لقد جئتم إىل الربملان يف ماي 

طة طريق إلصال  هذا ار يف جلنة البنيات األساسية وعرضتم خ
الورش وكانت مطمئنة وصفق لكم اجلميع أغلبية ومعارضة، إال 

فما السبب يف هذا  ،وم نسال بطء يف هذا اإلصال أننا الي
 البطء السيد الوزير؟

السيد الوزير، أين وصلت االسراتياية الوطنية 
إلصال  النقل واللوجيستيك واليت وضعتم أهم أهدافها تقليص 
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من % 40إىل %  35تكالي  اللوجيستيك باملغرب من 
كالي  لتقارب نسبة الت 3540الناتج الداخلي اخلام يف أفق 

 .الدول الصاعدة
السيد الوزير، نسال كذلك قلق املهنيني والفاعلني  

يف القطاع من تأخر تطبيق العديد من الربامج املتعلقة 
فكم من عقد نفذ  ،باالسرتاتياية الوطنية للنقل واللوجيستيك

هتدف  ،؟ السيد الوزير45إىل اليوم من أصل العقود 
منطقة  75من خالل إجناز  ،االسرتاتياية إىل تطوير التنافسية

فكم من منطقة  ،مدينة 47يف  3540لوجيستيكية يف أفق 
أجنزت إىل حد اليوم؟ كما هتدف هذه االسراتياية إىل تسريع 

نقطة من الناتج الداخلي اخلام  5.0وترية النمو االقتصادي ب 
فإىل أين وصلت هذه الوترية؟ كذلك السيد الوزير أين  ،سنويا

صادي املباشر املتوقع هلذه االسرتاتياية؟ وأين وصل الربح االقت
أل  منصب  04وصل خلق مناصب الشغل الذي توقعته يف 

أل   04شغل؟ وأين وصل خمطط التكوين الذي توقع تكوين 
أل  خالل بلورة هذه  474و 3540شخص يف أفق 
 االسراتياية؟ 

السيد الوزير، ماهو الوقع اإلجيايب على القدرة الشرائية 
من خالل عقلنة وتبسيط عملية تدبري تدفق  ،ننيللمواط

البضائع وخاصة املواد االستهالكية األساسية وتقليص عدد 
 .الوسطاء واملضاربة يف التاارة والتوزيع

السيد الوزير، مل يتم حلد اآلن احلد من سري 
الشاحنات احلاملة للحاويات والشاحنات ذات احلمولة الكبرية 

 .لكبريةوسط التامعات السكانية ا
السيد الوزير، الزال املغرب يف مرحلة وسطى من 
حيث اللوجيستيك باملقارنة مع جمموعة من الدول والزال 
عرض خدمات النقل واللوجيستيك مل يتغري من حيث الكلفة 

 .واجلودة واآلجال

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير يف ثواين لن يسعفكم 

 . اإلجابةالوقت يف
 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل

ومل يبدأ تطبيقها إال  3545االسراتياية وضعت يف 
غري باش كنعطيو املعطيات باش تاخذوها  ،3543يف أواسط 

والوكالة اللي كانت هي السال  ديالنا باش مل خترج النصوص 
 3543وتعيني املدير يف أواخر   ،3543إال يف أواسط 

غري باش كنعطي هاد . 3543وإعداد يعين الربامج يف أواخر 
مبعىن وقع تأخر سنتني لتطبيق االسرتاتياية  ،املعطى

ميكن ليك  ،مع ذلك .اللوجيستيكية باش هذا معطى تاخذوه
نقوليك الدار البيضاء تقريبا كل ما اتفقنا عليه يف الدار 

خليايطة إىل غري ذلك جاهزة اآلن  -يطةمن–زناتة  -البيضاء
 .سنمر إىل اجلهات األخرى وإىل القطاعات األخرى

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل وهو سؤال آين عن تدين 
اخلدمات املقدمة يف خمتل  املطارات اململكة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق االستقاليل للوحدة 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم ،والتعادلية
 :النائب السيد خالد سبيع
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 ،السيدات والسادة النواب
احلكومة يف برناجمها املتعلق بقطاع املطارات والنقل 
اجلوي أكدت بلورهتا لربنامج إلصال  وضعية املكتب الوطين 
للمطارات وتكريس احلكامة اجليدة للرفع من فعالية وجودة 

 .اخلدمات
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يتمحور حول هاد  ،سؤالنا السيد الوزير احملرتم 
فني وصلتوا فيه وعلى اإلجراءات امللموسة اليت تنوي  ،الربنامج

احلكومة القيام هبا للحد من تدين اخلدمات املقدمة يف مطارات 
ا خيص خدمة األمتعة خاصة م ،اململكة يف خمتل  املراحل

 .واخلدمات التاارية املقدمة؟ شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا السيد النائب احملرتم الكلمة لكم السيد الوزير
 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل

أوال أشكر الفريق احملرتم والنائب احملرتم على طر  
خلوا يف التفاصيل ديال السؤال، بطبيعة احلال ال داعي ند

فهذا صعب على  ،حكايات املكتب الوطين للمطارات سابقا
اليوم  .أية حال يعرفه الرأي العام وخاصة نواب ونائبات األمة

نتحدث عن هاد املرحلة هاذي اللي كنعتقد أنه املكتب الوطين 
ة أوهلا أنه تغيري ،للمطارات دخل واحد املرحلة جديد

l’organigrame كتب الوطين ملطارات باش يويل ديال امل
يواكب ملا حيتاجه املكتب الوطين حقيقة ومت اإلتفاق عليه يف 
اجمللس اإلداري والتوافق مع وزارة املالية واآلن يتم تطبيقه على 

 .أرض الواقع
جمموعة من اخلدمات اليت كانت تعطى بطريقة  ا،ثاني

وليني فاعلني د 4ما درنا طلب عروض واستطعنا ندخلوا اليوم 
والشركة الدولية اللي  "كلوباليا" "سويسبورت" :يف املرتبة األوىل

شركات  4باش يويل عندنا  "الرام"اآلن دخلت يف شراكة مع 
 .دولية لتحسني اخلدمات يف املطارات

أن هناك برنامج إىل حدود  ،كما تعلمون  ،ثالثا
لتأهيل املطارات ديال اململكة بكاملها ما بني  3540
فنعطي على سبيل املثال معاجلة ، 3543-3540

 terminal 3اإلختالالت اللي يف املطار حممد اخلامس ال 
 ،اللي مزال فيه إشكاالت terminal  4اللي مزال تيقطر وال

اآلن احلمد اهلل خدينا قرارات باش ميكن لينا نعاجلوها، ولكن 
أيضا انطلقت واحد العدد ديال التوسيعات يف مطارات 

آخرها الصفقة ديال توسيع املطار ديال  ،علموناململكة كما ت
وسبق للسادة  ،ور وإن كان هاد التوسيعات هتم كافةضالنا

كاين اآلن نوع من   ،مطار مراكش ان زارو النواب والنائبات أ
إعادة النظر يف سالسة احلركية ديال املسافرين وتنظيم البضائع 

حول ما مث أطلقنا دراسة . بالنسبة للمطارات ديال اململكة
ديال املطارات واخلدمات  3545حيتاجه له بلدنا يف أفق 

والتحسني دياهلا اجتاه ما مسيناه النقل كفضاء العيش يف 
باإلضافة للخدمات اللي كتقدم للمسافرين أيضا  ،املطارات

خدمات مرافقة باش ميكن املطارات ديالنا كما قلنا حتسن فيها 
لنتائج وكان اجمللس أنا مطمئن ومتفائل أن ا .هذه اخلدمات

اإلداري بنتائج جيدة يعين على مستوى املطارات وإذ كانت 
 .مالحظات حنا مستعدين أننا نعاجلوها

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

 :النائب السيد خالد سبيع
شكرا السيد الوزير على هاد األجوبة، وبكل صدق 
مكنفيوش بأنه هناك جهود من أجل حتسني الوضعية، ولكن 
املسافر الوافد األجنيب كيشوف الوضعية كيما كنشوفوها حنا  
كاملني، صعيب باش نسرد ونسرتسل يف اإلختالالت اللي  

انطالقا من املناطق احمليطة باملطار اجلاذبية  ،كيعرفوا املطارات
. .تدبري اخلدمات إخل ،تدبري األمتعة ،دياهلا النقل إىل املطار
نقط السيد الوزير احملرتم، أوال الشركات  4ولكن نركز غري على 

األجنبية اللي مت اختيارها من أجل األداء ديال هاد اخلدمات 
وكاين  ،3543صحيح بداو كيخدموا يف أكتوبر  3كاينني 
ملاذا  ،عطاو شي نتائج ملموسة 3إال كانوا هاد  "الرام "ديال

ألنه  ؟ جلوية امللكية يف القيام هبذه اخلدماتتستمر اخلطوط ا
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صعب حتديد املسؤوليات واملشاكل اللي كتطرحها هلاد الشركة 
كتقولك راه املشكل مع   :الرام:التابعة للخطوط اجلوية امللكية 

l’ONDA وبالتايل حتديد  ،اللي جمهزت التاهيزات
ل أشهر ديا 0إذا كانت شي نتائج إجيابية  ،لذلك .املسؤوليات

ولكن  ،التدبري رمبا ماشي كافية باش يكون عندها تقييم مشويل
إيال كان شي نتائج قيمة خاصها تنشر وتقال وتوسع للشركات 

بغينا هاد القضية توضح  ،لذلك السيد الوزير "الرام"التابعة 
وبكل  .وتوضح بتقارير منشورة عن هاد اجلاذبية ديال اخلدمات

ناه راه املدة ديال االنتظار أنا هادشي عش ،صدق السيد الوزير
ديال األمتعة شي خطرات وصالت لساعة ساعة ونص 

واألدهى من ذلك السيد  .ساعتني وهادشي أنا عشت شخصيا
هو أنه يف اجلهة ديال تسلم األمتعة ما كاينش حىت  ،الوزير
يعين غادي ضرب واحد الكيلومرت وغاجتي وجتلس  ،الكراسة

اينش إعالن وما كاينش تنتظر ساعة وال ساعة ونص وما ك
واملشكل ما مطروحش للناس  ،التوجيه وما كاينش اإلرشاد

املشكل مطرو  للناس ذوي االحتياجات  ،ذوي صحة جديدة
النساء احلوامل وهادشي خاص يتعاجل  ،الناس املسنني ،اخلاصة
 .وما عندك مع من تكلم،

هو فني حتط  ،والسيد الوزير اللي بغيت نأكد عليه 
قلت واحد البوابة ديال املسافرين يف املوقع ؟ الشكاية 
هاهي  ،نطلب منك السيد الوزير طالع عليها ،اإللكرتوين

خريطة  ،كي  تطري الطائرة ألفا روميو  ،جبتها معايا شنو فيها
بوابة اللي خاصها تكون واحد  ،هامها السيد الوزير ،باهتة

إال لذلك  ،املنتدى ديال التااوب مع الشكايات ديال املواطن
ما كانش حماور داخل املطار على األقل عرب بوابة إلكرتونية 

 .تطر  هذه الشكايات
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، السيد الوزير يف ثواين

 :السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل
ة كنت كنتمىن ،أنا درت واحد اإلشارة يف البداي

 اباش نكونو  ،حنن أمام مؤسسة استثنائية .تاخذ بعني االعتبار
 ،أمام مؤسسة استثنائية ما نزيدش كثر من هادشي ،واضحني

أنا الواحد ملا  ،ألنه أنا كنآمن حىت منني كنت يف املعارضة
مؤسسة  .بعني االعتبار ايتكلم كاين سياق دول وطين ياخذو 

يف عملية إعادة تأهيل وإعادة  3543استثنائية دخلت يف 
مسؤولني على مستوى واحد  اتغريو  ،هيكلة حقيقة وعميقة

درنا اللاان  L’organigramالعدد ديال املطارات بدلو 
غرينا املسؤولني على  ،وديال االفتحاص l’auditديال 

هاد الرصيد بغيتكم  ،فبالتايل. اخلدمات اآلن كناتهدوه
 اتاخذوه بعني االعتبار وحنا كنحسنو  ،تاخذوه بعني االعتبار

 .يدا يف التحسني حنا مستعدينوإذا تطلب األمر أن نذهب بع
عقد  "الرام"ميكن ليا نقوليك بالنسبة  ،لكن مع ذلك 

يعين على أهنا  "الرام"برنامج اللي درت الدولة سابقا يعين مع 
تفرغ للنقل اجلوي ولكن اخلدمات األخرى تقلب على شركاء 

 ،درناها يف اإلطعام ودرناها يف اخلدمات األرضية ،حقيقني
عليها ثالث شركات  الث شركة اليوم كيتنافسو ولذلك عندنا ثا

هاد العمال ومع ذلك أنا رهن  وااخلدمات األرضية باش حنسن
 ..اإلشارة إذا كانت مقرتحات

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير ونشكركم على حسن املسامهة يف هذه 

منر إىل القطاع املوايل وهو قطاع التضامن واملرأة . اجللسة
سؤاالن هلما وحدة املوضوع  .رة والتنمية االجتماعيةواألس

اقرت  على  ،ويتعلق األمر بوضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 

 .موحدا من لدن السيدة الوزيرة
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السؤال اآلين األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 ،فليتفضل أحد النواب مشكورا ،الوطين لألحرارالتامع 

 .تفضلوا السيدة النائبة
 :النائبة السيدة سميرة قاسمي

 شكرا السيد الرئيس،
من بني اإلشكاليات اليت تعيشها  السيدة الوزيرة،

املؤسسات اخلريية باملغرب ضع  احلكامة وسوء التدبري 
بل حىت  ـليس على املستوى احلقوقي فحسب ـوعشوائية التسيري

على املستوى اإلداري واملايل، مما جعل جمموعة من الفاعلني 
واملتدخلني يف هذا الشأن يسالون العديد من الفضائح الرتبوية 

 .واألخالقية واملالية ويقفون على مجلة من االختالالت
ماهي التدابري واآلليات اليت تعتزم  ة،السيدة الوزير 

احلكومة اختاذها للحد من هذه االختالالت؟ وأين يكمن دور 
علما أهنا تابعة  ،مديرية التعاون الوطين فيما خيص املراقبة والتتبع

 .لوزارة التنمة االجتماعية واملرأة واألسرة والتضامن؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 ،مة، تفضلوا السيدة الوزيرة عفواشكرا السيدة النائبة احملرت 
لسيدات والسادة النواب لالسؤال دائما يف إطار وحدة املوضوع 
تفضل أحد النواب يفل ،احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية

 .تفضلوا السيد النائب ،مشكورا
 :النائب السيد عبد القادر الياحي

الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى 
 .  آله وصحبه

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة المحترمة،

 إخواني أخواتي النواب المحترمون،
مؤسسات الرعاية عرفت بعض  السيدة الوزيرة احملرتمة،

 ،االجتماعية وضعا مقلقا أفرز اختالالت تدبريية ومالية وتربوية

 41.50تمر هذا الوضع حىت بعد صدور القانون وقد اس
املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها سنة 

وحيث أن هذه االختالالت تأثر سلبا على  .3550
فإننا نسائلكم السيدة  ،املستفدين من خدمات هذه املؤسسات

ما تقييمكم للوضعية احلالية ملؤسسة الرعاية  :الوزيرة احملرتمة
االجتماعية؟ وماهي اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم 

 .وشكرا ؟ ملعاجلة هذه االختالالت
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا 
 .مشكورين

أة واألسرة السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمر 
 :والتنمية االجتماعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 .المرسلين

حىت  ،أشكر الفريقني احملرتمني على طر  هذا السؤال
يف إطار التواصل مع هذه  ،يتسىن لنا تقدمي بعض املعطيات

املؤسسة العتيدة واحملرتمة حول موضوع  ليست فيه املعلومات 
واء بالنسبة  للمواطنني أو بالنسبة للسيدات والسادة س ،الكافية
 .الربملانيني
 4055البد أن يعرف اجلميع أن هناك  ،أوال 

أننا نتوفر على  ،ثانيا .مؤسسة للرعاية االجتماعية يف املغرب
أخرى يف املدار  035مؤسسة يف املدار القروي و 224
هناك  ،أهنا متنوعة من حيث االختصاصات ،ثالثا .احلضري

مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال يف وضعية صعبة، 
مؤسسات للمسنني مؤسسات لألشخاص يف وضعية إعاقة 

يعين مجيع التخصصات كاينة  .وهكذا ،ودور للطالب والطالبة
 .يف دور أو مؤسسات الرعاية االجتماعية
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نبغي نقول بأن الدور  ديالنا حنن كقطاع وصي عنده  
 الرتخيص هلذه املؤسسات ألهنا تقدر تكون اإلطار دياله، أوال

لكن  ،أي جهة هي املبادرة يف البناء أو يف تدبري هذه املؤسسة
واملؤسسات اليت ال تتوفر على هذا الرتخيص  ،احنا كنرخصوا

 .بالنسبة لنا غري موجودة
أننا ندعم هذه املؤسسات، يف هذه  ،املسألة الثانية 

مليون  055أي مليار و مليون 40السنة بالضبط دعمناها ب 
نقوم باملراقبة لكي نواكب التسيري وتدبري  ،ثالثا .ديال السنتيم
 .هذه املؤسسات
أننا  ،نعطيكم معطيات أخرى على هامش هذا الواقع 

كذلك ال ميكن أن نتدخل   ،ال ندعم املؤسسات الغري املرخصة
يف إطار الوظيفة الرقابية بالنسبة للمؤسسات اللي  ما 

داكشي عالش كيكونوا بعض  ،41.50للقانون منضابطاش 
املؤسسات اللي فيها سوء التدبري فيها التااوزات كثرية وال 

ملاذا؟ ألهنا ليست يف وضعية قانونية وال  ،ميكننا أن نتدخل
. وكذلك مل نرخص هلا بالفتح 41.50تنضبط إىل القانون 

إذن هذا كينطبق على مجيع املؤسسات مبا فيهم مؤسسة احلي 
اللي ملا دخلنا حىت والت يف وضعية قانونية ومتكنا  ،سيناحل

حبمد اهلل أن جنعل متصرف قضائي الذي ينوب على اجلمعية 
األصلية اللي هي اليوم يف حالة اعتقال يعين املسريين دياهلا يف 

اللي  هي متعلقة بالوضع احلايل،  ،املسألة الثالثة .حالة اعتقال
يه مؤسسات اللي احلمد هلل غادا الوضع احلايل اليوم فيه تنوع ف

بشكل جيد جدا وفيه مؤسسات اللي هي مهرتئة من حيث 
كذلك من حيث التدبري هناك جتاوزات للقانون   ،البنايات

وأنتما  ،وهناك كذلك وضع للنزالء ال يشرف وهذا عرب سنوات
على إثر رصده  3550تتعرفوا بأن ملك البالد قد تدخل سنة 

املشني بالنسبة ملؤسسات الرعاية ووقوفه على هذا الوضع 
خصوصا ديال عني الشق اخلريية اللي موجودة يف  ،االجتماعية

نقدر نقول لكم أننا يف  ؟ فإذن شنو ممكن نديروا ،عني الشق
كل يوم نتدخل على   ،نقوم بدور إطفاء احلريق اليومي كل يوم

يا إما ألن كاين مشكل إما بني  ،مستوى هذه املؤسسات
بني اجلمعية املسرية وإما أن هناك جتاوز مايل وإما أن املدير وما 

هناك مس حبرمة النساء أو لسبب من األسباب كنلقاو نفوسنا 
دخلنا على ت 3543وغري يف سنة  .متاندين باش نتدخلوا

مؤسسة  ،مستوى مؤسسة العروي، مؤسسة احلي احلسين
مؤسسات عرب الوطن بكامله   ،مؤسسة آيت مري اجلديدة،

كياخذ لنا من الوقت ومن   ،وهذا يرهق ،كيخاصنا نتدخلوا
اجلهد باش تدير جلنة ومتشي وتعاود ترجع وعاود متشي أربع 

فلذلك ذكرنا بأنه ال بد من  .مخس مرات باش نسويوا الوضع
القيام بإصال  شامل ملنظومة املراكز ومؤسسات الرعاية 

كاملة و دابا كنبداوا   3543يه سنة االجتماعية، اشتغلنا عل
فهاد الشي نقدر نقول لكم يف هذا التدخل األويل  ،يف التنفيذ

 . ومن بعد يكون تدخل ثاين إن شاء اهلل 
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسادة النواب، التعقيب األول 
رتمة لفريق التامع الوطين لألحرار تفضلوا السيدة النائبة احمل

 . مشكورين
 : النائبة السيدة سميرة القاسمي

شكرا السيدة الوزيرة على اجلواب ديالكم، السيدة 
الوزيرة البد من التذكري يف هاد املوضوع ديال املؤسسات اخلريية 
 ،اللي كتعاين من  سوء التدبري والتسيري اإلداري واملايل والرتبوي

لسيدة الوزيرة أنتما ا .وكذلك ضع  أو نقص من املوارد البشرية
يف العمل اجلمعوي واحنا كذلك كنشتغلوا يف  اطبعا اشتغلتو 

يف إطار العمل  ـالعمل اجلمعوي وكنتعاملوا مع هاد املؤسسات
ووقفنا على عدد من االختالالت ومن التااوزات  ،االجتماعي

ومن بني هذه االختالالت  ،اللي هي تتعاين منها هاد املؤسسة
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النزالء أو األطفال املوجودين يف هذه هي الوضعية ديال 
املؤسسات، كاين كناربوا بعض املرات األطفال اللي هم 

كذلك عندهم أمراض نفسية ولكن احنا ،عندهم أمراض مزمنة 
ملا كنطرحوا هاد السؤال على املسؤولني أو املسريين دهاد 
املؤسسة كيكون اجلواب دياهلم أن ما عندهومش اإلمكانيات 

واحنا خاصنا  .وهذه نقطة أساسية ـج هاد األطفالادية لعالامل
سواء   ـهادوك الوليدات هم الوليدات ديالنا ووليدات املواطنين

األسر املعوزة اللي ما   أيتام أوىل ىلكان متخلى عنهم أو 
فاحنا  ـكتستطعش تريب األطفال وكتايبهم هلادوك املؤسسات
لوا كذلك عندنا اليقني فيكم السيدة الوزيرة أنكم غادي تبذ

واحد اجملهود كبري باش حنسنوا الوضعية هلاد األطفال أو هاد 
 .املؤسسات بشكل عام

السيدة الوزيرة، احنا اهلدف ديالنا من هاد السؤال هو 
خلق حوار وطين ذو مقاربة  تشاركية إلنقاذ هاد املؤسسات 

السيدة الوزيرة، أنا اجلواب ديالكم يعين أنتما  .من االختالالت
أنتما تدعموهم وكاين  ـاحلق تراقبوا هاد املؤسساتما عندكومش 

بعض املؤسسات اللي كتشكي أهنا مت نقص الدعم ديال الوزارة 
أن هاد السنة  ديال التنمية االجتماعية وكان اجلواب ديالكم

هاد األطفال  ،يدة الوزيرةولكن احنا الس، هذه كاينة أزمة إخل
احنا بغيناهم أهنم هاد األطفال نربيوهم  ،راه ما كيعرفوش األزمة

تربية حسنة نقريوهم ألن احنا عندنا أمل فيهم باش يكونوا 
وكذلك السيدة الوزيرة ال ما عاجلناش . شباب ديال املستقبل

هاد املشكل هذا راه مها كيتخالوا على املؤسسة اخلريية 
كيهربوا للشارع ومن بعد مللي كيكون مت اهلروب وكيمشيوا  

 . دياهلم راه كنوقعا يف واحد املشكل آخر ديال التارد
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا، أعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد 
 النائب احملرتم، 

 : النائب السيد عبد الوهاب الراجي
 السيد الرئيس، 

 السيدة الوزيرة المحترمة، 
 السيدات والسادة النواب، 
أننا  السبب ديال الطر  دياله هو  ،بالنسبة هلاد السؤال

اللي يف احلقيقة جزء  ،كنوجدوا واحد اجملموعة من اجلمعيات
منها فقط مجعيات عبارة عن أوراق وجزء منها عبارة عن 
جمموعة من اجلمعيات اللي فيها اختالالت مالية واضحة، 
وجزء منها واحد اجملموعة من اجلمعيات اللي فقط تعتمد على 

أعتقد بالفعل أنه آن األوان . الدعم الذي تقدمه وزارتكم فقط
قطاع من أجل القيام بواحد اإلصال  إلعادة النظر يف هذا ال

حبيث أن  ،شامل من شأنه أن ينظم هذه الفوضى اللي عمت
حولوها و حتول أصحاهبا  ،هناك بعض اجلمعيات وأعين ما أقول

إىل قلعة جللب األموال وجلب اهلدايا داخليا وخارجيا بعيدا عن 
خصوصا من خالل  ،ولذلك يلزم لوزارتكم. أي انضباط
من أجل تنظيم هذا  ةأن تؤدي مهامها الطبيعي ،التعاون الوطين

عالش؟ ألن هاد القطاع السيدة الوزيرة هو قطاع  ،العمل
املعنيون به هم عبارة عن جمموعة من ذوي  ،حساس

عبارة عن  ،عبارة عن جمموعة من املسنني ،االحتياجات اخلاصة
هؤالء إن مل تكونوا  ،وبالتايل. جمموعة من ذوي االحتياجات

فأعتقد ليس هناك من  ،تحدث عنهم واملتفقد ألحواهلمأنتم امل
 .لذلك يلزم رعاية خاصة واستثنائية يف املوضوع  ،يعرب عنهم

هو  ،اإلشارة الثانية اللي بغيت نشريها السيدة الوزيرة
لبة افمثال دار الط ،أن هذه املسؤولية ليس مسؤوليتكم وحدكم

ذه املؤسسات هي وزارة الرتبية الوطنية هي أيضا تستفيد ألن هو 
يف آخر املطاف إهنا حتارب اهلدر املدرسي، هتييء األطر 

البد هلذه  ،من باب التضامن ،وبالتايل أعتقد أنه ،للمستقبل
الشيء نفسه نقوله بالنسبة لوزارة . الوزارة أن تدخل على اخلط
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اللي هي بدورها بالنسبة للمدارس العتيقة هي بدورها  ،األوقاف
وبالتايل من باب التضامن احلكومي البد من  ،معنية هبذا األمر

أن تكون هناك واحد النوع من التالحم، بل أعتقد الصواب أو 
األقرب إىل املعقول هو ينبغي هلذا القطب االجتماعي أن ينظم 

مرات متعددة من جماالت  455ألن هناك شي مجعية تستفيد 
لذلك ينبغي أن يوحد هذا القطاع  ،متعددة هبذه التفرقة

 .شكراو 
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا . شكرا السيد النائب احملرتم
 .مشكورين

 :السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة األسرة والتضامن
 السيد الرئيس،

أنا مل أحتدث عن أي مس  ،أوال السيدة النائبة احملرتمة
بة بالنس ،أوال. مبا هو مرصود لدعم اجلمعيات بسبب األزمة

فنضمن ما   ،ليس هناك أزمة فيما يتعلق باجملال االجتماعي ،يل
هو أن القطاع عندو  ،لة الثانيةأاملس. كنا نكفله هلذا القطاع
مليون ديال الدرهم مرصودة فقط  40دعم قار، كل سنة 

ملؤسسات الرعاية االجتماعية، إىل جانب الدعم ديال الوزارة 
عندهم على  ا،فإذ. ريعللامعيات املسرية إذا ما تقدمت مبشا

يال مهايا التزموا ومات يف السنة الواحدة ديال الدع 3األقل 
 .بالشروط الضرورية

املسألة الثالثة، أننا لسنا وحدنا معنيون بالطبع السيد  
النائب وهناك تقاطع وهناك تعاون مع قطاعات عدة منها وزارة 

 ،بالفعل. العدل واحلريات وكذلك وزارة التعليم والرتبية الوطنية
كيخاصنا منيو الشركات ومنيو العمل بالنسبة للمدارس 

وتنقيلهم من مكان وكذلك وضع األشخاص أحيانا  ،اجلمعاتية
إىل مكان كما يقوم بذلك اجلانب ديال العدالة وكيتحطوا 
عندنا فاملؤسسات وفاملواقع اللي كيهز هاد الشي كامل هو 

يعين ممكن تلقى متسول تديرو فمؤسسة الرعاية . القطاع
تلقاه متشرد ديرو يف مؤسسات الرعاية  ،االجتماعية

كذلك يف مؤسسة   االجتماعية، وعندنا من املرضى الذهنيني
 ..الرعاية االجتماعية ما ال يوجد يف مؤسسة

 :السيد رئيس الجلسة
أيضا لنا سؤاالن هلما وحدة املوضوع . شكرا السيدة الوزيرة

نقرت  نفس النهج  ،ويتعلق األمر بتشغيل القاصرات والقاصرين
السؤال املاضي وأعطي الكلمة للسادة والسيدات  تبعنا يفااللي 

تفضلوا السيدة النائبة . مني عن الفريق احلركيالنواب احملرت 
 .تفضلي ،احملرتمة عن الفريق احلركي

 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل
 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم اهلل وكفى وصلى اهلل على المصطفى
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
 السيدة الوزيرة،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
السيد الرئيس والسيدة الوزيرة ديال هاد القضية 

اخلادمات القاصرات، هاد اآلونة األخرية وقعوا أحداث تلو 
واليوم عندنا قوانني دولية ومواثيق دولية وقع عليها . األحداث
السيد وزير الرتبية الوطنية معنا،  ،عندنا قانون إجباري ،املغرب

. سنة 40سنة وممنوع التشغيل قبل  40إجبارية التعليم حىت 
السلوكات من  ،باقني بعض احلاالت تؤس  ،ورغم كل هادي

األوساط امليسورة املتعلمة املثقفة يف حق أبناء وبنات 
باخلصوص العامل القروي املنحدرات من األسر املعوزة، احملرومة 

ماهي اسرتاتيايتكم اجلديدة . من كل ما يضمن العيش الكرمي
دافعة على حقوق املواطنات السيدة الوزيرة، النائبة السابقة امل

سأكون شاكرة جبواب شايف ومقنع  ،واخلادمات باخلصوص
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للمواطنني الذين ينتظرون منكم اسرتاتياية قابلة لألجرأة وحل 
 . هذا املشكل وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا، سؤال ثاين آين للسيدات السادة النواب احملرتمني عن 

 .النائبة احملرتمةالفريق االشرتاكي تفضلوا السيدة 
 : النائبة السيدة خديجة اليمالحي

 شكرا السيد الرئيس، 
 ، السيدة الوزيرة

انطالقا من استمرار حرمان فئة من  :سؤايل هو
قاصرات من حقهم الطبيعي واألساسي القاصرين و الاألطفال 

يف حياة أسرية ودفء األسرة وحقهم يف املدرسة واستغالهلم، 
الصغريات يف اخلدمة يف البيوت خدمة خصوصا الفتيات 

الكبار والصغار وإعالة األسر وأيضا استغالهلم من طرف 
فسؤالنا يتمحور حول  ،وبالتايل. وسطاء ومساسرة يف هذا اجملال

تتعلق باإلجراءات والتدابري املستعالة  ،النقطة األوىل :نقطتني
إليقاف هذا النزي  وهذه فضيحة بالنسبة للمغرب، يعين 

ومغرب احلداثة والدميقراطية اليت نتغىن  3544ب دستور مغر 
هبا مجيعا، أن يتم استغالل فتيات اللي املكان دياهلم الطبيعي 

ما هي جناعة أو مدى  ،وسؤايل الثاين. يف املدرسة ويف التكوين
؟ "تيسري"جناعة الدعم االجتماعي كمثال يعين الربنامج 

 . وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

دة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلوا شكرا السي
 مشكورين، 

السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 
 :والتنمية االجتماعية

أتوجه بالشكر للسيدة النائبة احملرتمة والصديقة  ،أوال
لكي أؤكد هلا أنين ال زلت مناضلة ومدافعة على حقوق 

 .تغري املبادئ املواطنني فاملواقع ال
السيدة النائبة احملرتمة، بالنسبة هلاته الظاهرة حنن 
متفقون على أهنا آفة اجتماعية جتد أسباهبا وجدورها يف الفقر،  

عندما  .يف اهلشاشة، يف اهلدر املدرسي وكذلك يف البيئة األسرية
يكون هناك تفكك أسري فتكون البيئة مواتية لكي تنمو مثل 

-3550ح أن هناك خطة عمل للطفولة هاته الظواهر، صحي
، صحيح أننا وقعنا على العديد من االتفاقيات، 3540

صحيح أننا انضممنا إىل العديد من الربوتوكوالت، مع ذلك ال 
زال هناك من هذه الظواهر ما أصبح اليوم يف الواقع يشار إلينا 
بالبنان بسبب هاته الظواهر واآلفات االجتماعية، احنا يف 

ا وقفناش أمام هذه الظاهرة، تدار واحد البحث وطين املغرب م
حول هذه الظاهرة، ووجدنا بأن العدد ديال املشغلني من 

 ،لكن بغيت نقول واحد املسألة. األطفال القصر بدأ ينخفض
دائما األرقام تشري إىل تشغيل األطفال يف املعامل، يف 
الورشات، يف احلرف، لكن ال تتحدث عن تشغيل الطفالت 

ادمات يف البيوت وهذا مؤس ، ال نتحدث عن املوضوع اخل
حىت يقع ما يقع كما وقع هذا األمر املؤس  بالنسبة للطفلة 

 .فاطمة ومن قبلها فتيات أخريات
بغيت نقول بأن مدونة الشغل جترم تشغيل األطفال  

صحيح، ولكن كذلك مل تتحدث عن الطفالت اخلادمات إال 
ون املتعلق بالعمال املنزليني اللي اللمم، واليوم حنن ننتظر القان

غادي جتي فيه عقوبات بالنسبة للذي يشغل طفال أو طفلة 
قاصرة، اليوم احنا تنتحدثوا ماشي فقط على التشغيل أقل من 

سنني يعين  7سنة كنتحدثوا فقط على التشغيل ما بني  42
سنة، فكنظن بأنه ما غاديش ميكن لنا نتقدموا  40أقل من 

 .إيال ما اخنرطوش املواطننييف هاد الباب 
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أريد أن أوجه نداء للسيدات والسادة  ،وهبذه املناسبة 
وبية ديال نقط املوجودة يف  املندالأن يتوجهوا إىل  ،املواطنني
وكذلك املتوفرة يف مراكز التكوين املهين، واجملاالت  التشغيل

اللي فيهم التكوين الوطين، وفيهم التعاون الوطين، وكذلك 
فيهم وكالة التنمية االجتماعية، هاد منسقيات املندوبيات ممكن 

أن هناك فتاة  .وهم يف حالة يقظة ،يلاؤوا هلم باش ينبهوا
وت، إيال ما سنة  تشتغل يف بيت من البي 40قاصرة دون 

داروش معنا هاد اخلدمة عمرنا ما غادي حنققوا املبتغى ديالنا 
طفلة خادمة يف البيوت، البقال خاصو يتكلم، 5اللي  هو 

أما حنن حىت إيال درنا واحد السياسة  .اجلريان خاصهم يتكلموا
يف هذا الباب وحنن بصددها، وعندنا اليوم واحد  ةعمومي

اوها  باش نبنيوا عليها فلن نناح، النتائج ديال الدراسة تنستن
لكن إيال كل واحد فينا ما شغلش خادمة وكذلك نبه إىل 
وجود خادمة قاصرة ببيت، كنظن بأننا غادي ندخلوا وغادي 

ما غاتبقى حىت طفلة قاصرة خادمة يف  3540نديروا يف أفق 
 . البيوت

 : السيد رئيس الجلسة
ادة النواب أحد شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيدات والس

 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة ،النواب عن الفريق احلركي
 : النائبة السيدة فاطنة الكحيل

شكرا السيدة الوزيرة على اجلواب ديالك، وخاصة 
هداك اللي قليت فيه باقى مناضلة ما غاختتاريشاي منني 

لي، اليوم يف املوقع ديالك عندك وسائل وإمكانيات قبل ضتنا
. من اللي  كنيت فيه قبل، وأكثر اللي باقى أنا فيه اليوم أكثر

 ،خاصك تعريف شحال ديال الطفالت ،لكن السيدة الوزيرة
كتقويل من هنا ل   ،ثانيا .اإلحصائيات أل  اللي تتايب 45

ما تبقى حىت طفلة خادمة قاصرة وفني غاميشيوا،  3540
والديهم ما عندهومش باش يوكلوهم، ما عندهومش باش 

ريوهم، املدرسة بعيدة، ما فيهاش هاديك األمور الصحية  يق
شاكل األسرية، األب كيسمح فيهم، األم كتمشي املكاينة 

ختدم يف الفريزة، وتيعابها احلال يف إسبانيا وما توليش، 
اخلرييات دابا عاد وأنت تتهضري عليهم قليت راه فيهم 

 .التااوزات وفيهم وفيهم
يف شخصكم أنتما السيدة  ،اليوم تنطلبوا احلكومة 
 "تيسري"تكون واحد االسرتاتياية مندجمة برنامج  ،الوزيرة

منوذج، إصال  صندوق املقاصة باقيني تنتظروا منه خري، هاد 
الناس اللي غاحنصروا والدهم اللي كيعاونوهم باش يعيشوا يف 
سن كان خاصهم يكونوا كي  ما قالت األستاذة يف املدرسة، 

ويف العامل القروي . ، العني بصرية واليد قصريةولكن الغالب اهلل
ألنه هداك هو املصدر  ،الناس كيولدوا بزاف السيدة الوزيرة

كيمشي يسر  على واحد وال خيدم   ،دالعيش دياهلم، كيعاونوا
 . وش خوتيعيو عند واحد وال عند وحدة باش يعيش 

 : السيد رئيس الجلسة
م، أعطي الكلمة للسيدة شكرا السيدة النائبة احملرتمة، شكرا لك

 . النائبة احملرتمة عن الفريق االشرتاكي تفضلوا مشكورين
 : النائبة السيدة خديجة اليمالحي

املهم، أنا بالنسبة يل كنشوف على أن هاد الفتيات 
القاصرات راه مها مشروع ديال أمهات عازبات، وكنشوف 
ا على أن احلل األساسي يوجد يف تفعيل إجبارية التعليم، م

ونقطة أخرى . ميكنش نستمروا بدون تفعيل إجبارية التعليم
ويعين حل آخر وسياسة أخرى هي ال بد من سياسة أسرية 

 .مندجمة
قانون  ،قليت على أن القانون ديال العمال املنزليني 

 40العمال املنزليني كيقول على أن التشغيل ديال الفتيات 
تيات يف البيوت بسن  سنة، احنا كنطالبوا مبنع وجترمي تشغيل الف

سنة ما ميكنلهومش يشتغلوا يف البيوت، باإلضافة  42أقل من 
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طبعا إىل إجياد قانون اللي كيحمي العاملني املنزليني بصفة 
 .عامة

هناك نقطة أخرى تتعلق باش نعاجلوا هاد املشكل  
خاصنا نعملوا خط أخضر، يعين من اإلجراءات املستعالة أن 

ي كيتبع وكريصد تشغيل الفتيات يكون هناك خط أخضر الل
خاصنا نوقفوا هاد الظاهرة هذه، ما ميكنش تستمر  ،القاصرات

بدون ميزانيات عندنا إمكانيات أننا نوقفوا  ،وعندنا إمكانيات
وندعموا األسر احملتاجة األسر الفقرية، يعين الدعم اللي غادي 
ميشي ويستهدف هاد األسر بشكل مباشر ويلزم عليها أهنا 

ال بغينا أن اإللزامية ديال التعليم تكون راه ميكن لنا إ .تدرس
نعملوها، بركة من التغاضي عن التفعيل، خاصنا نفعلوا 

اخلطة  ،دامليثاق الوطين عندوا واحد العد القوانني، عندنا
 ...الوطنية

 :السيد رئيس الجلسة 
السيدة النائبة احملرتمة، شكرا لكم، الكلمة للسيدة الوزيرة، 

 .مشكورين تفضلوا
السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 

 :والتنمية االجتماعية
 شكرا السيدات النائبات المحترمات، 

بغيت نقول بأن معندناش شي إحصاءات أو أرقام 
موثوق منها، لذلك حنا درنا دراسة وكننتظروا يف النتائج 

ريه من وغادي نبنيو على أساس داك النتائج ما نريد تسط
هناك نوع من اإللتقائية بني  .سياسة عمومية يف هذا اجملال

اللي   "تيسري"القطاعات، والدليل على ذلك أن برنامج 
كيهدف إىل احلد من اهلدر املدرسي واللي هو كيدعم األسر 
الفقرية باش تضمن التمدرس ديال األطفال، هناك كذلك دور 

البنات واألوالد جييو الطالب والطالبة اللي كنشرفوا عليها باش 

يوقفوش التمدرس دياهلم فقط ألهنم بعادين من  ايقراو وم
 .املدرسة، هناك عدة مبادرات
بغيت نقول بأنه الالئحة ديال  ،ويف هذا الباب

األشغال اخلطرية اللي كتعرفوا كان فيها واحد العشر أعمال 
عمل كيدخل يف  45يعين  45ودابا والت فيها واحد 

األشغال اخلطرية، بغيت ندخل العمل ديال البيوت عندما 
يتعلق األمر بالنساء، واحد من هاته األشغال اخلطرية يف 

عرفوا املغاربة كيقولوا ليه الشقا فهي  راكم كت ؟ الالئحة، عالش
كاألعمال الشاقة كاع النهار وأنت كتهز وأنت كتحمل وأنت 

فمن طبيعة احلال  ،سنة 42أما بالنسبة للفتيات دون . كتحط
سنة،  40هذا يكون مؤس  عندما نتحدث على أقل من 

عندنا سياسة عمومية هي اللي كنشتغلوا عليها اآلن يف تقاطع 
خرى وكذلك مع اليونيسي ، وبغيت نقول مع مؤسسات أ

 5لكم بأن نستهدف مدن بدون أطفال يف الشارع، نستهدف 
، ونستهدف توفري 3540طفل خادمة يف البيوت يف أفق 

هبذا كنظن بأننا . منظومة محائية لألطفال يف وضعية صعبة
كذلك على ظواهر   وغنقدروا نقضيو على هاد الظاهرة ونقضي

يستمر أطفالنا يف متدرسهم، وكذلك  أخرى اليت بسببها ال
بل كيكونوا يف وضعية  ـيعيشوا يف الدفء ديال األسر دياهلم

اللي كتخليهم أحيانا يفكروا يف اإلنتحار وال كيفكروا يف أعمال 
اللي كتاعلهم يف الشارع، وبالتايل عرضة لكل اإلهانات 
والعن  الذي ال نطيقه مجيعا، وكذلك جنعله من األشياء اليت 

 .ذا مست بالطفل فإهنا متس باجملتمع ككلإ
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيدة الوزيرة، وكنشكروكم على حسن املسامهة يف هذه 
ننتقل للقطاع املوايل، العالقات مع الربملان واجملتمع . اجللسة

املدين، سؤال حول السياسة احلكومية يف التعامل مع مجعيات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق اجملتمع املدين، للسيدات 
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فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا ا . األصالة واملعاصرة
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أحمد التهامي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الوزير،
سؤالنا كيتعلق بالسياسة احلكومية يف التعامل مع 

طرحناه شحال مجعيات اجملتمع املدين، هذا واحد السؤال 
اليوم  ،يوم 35هادي، والدستور تيقول خاص اجلواب عليه يف 

هاد السؤال بطبيعة احلال تطر   .أسبوع 35غتااوبوا عليه يف 
إذن قبل ما يكون احلوار الوطين حول بطبيعة احلال املهام 

كنحييو اجملتمع   ،اجلديدة للماتمع املدين، وهنا هباد املناسبة
ظرا لإلنفتا  للحيوية ديالوا ونظرا للارأة وناملدين املغريب، نظرا 
يف توسيع رقعة احلريات والدميقراطية يف  والدور اهلام ديالو
حقوق اإلنسان، وضعية املرأة األمازيغية إىل  :جماالت متعددة

فمادام اآلن احلدث الكبري يعين هو احلوار الوطين  .غري ذلك
السيد الوزير، ما هي سياسة احلكومة يف تدبري هاد احلوار 

 .الوطين، ونتمىن أن يكون اجلواب يعين مباشر؟ شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير للاواب
مكلف بالعالقات مع السيد لحبيب الشوباني، الوزير ال

 :البرلمان والمجتمع المدني
شكرا السيد الرئيس، إذا أذنتم السؤال املوايل يف نفس املوضوع 
إال كان ناخذوا الوقت باش نوضحوا بتفصيل، ألتمس أن 

ال مكانش ال ديال فريق العدالة والتنمية إيعرض علينا السؤ 
 .مانع

 :السيد رئيس الجلسة 
اب، تفضلوا فريق العدالة والتنمية مكاينش مانع السادة النو 

 .لطر  السؤال

 :محمد العراقيالنائب السيد  
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .والسالم على رسول اهلل الحمد هلل والصالة
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 اإلخوة واألخوات النواب المحترمون،

 السيد الوزير المحترم،
الدستور اجلديد أمهية قصوى للماتمع لقد أوىل 

املدين، حيث بوأه مكانة الشريك يف إعداد مشاريع وقرارات 
لدى املؤسسات العمومية، وفق شروط وكيفيات حيددها 

من الدستور، مث انطلقت  43القانون كما جاء يف الفصل 
فعاليات احلوار الوطين حول اجملتمع املدين لتفعيل هذه املقاربة 

 .نة مشرفة على هذا احلواربعد تنصب جل
فإننا فوجئنا  ،وإذ نثمن فكرة إطالق هذا احلوار 

لذا نسائلكم . بانسحاب جمموعة من الفعاليات عشية انطالقه
السيد الوزير احملرتم، ماهي أسباب انسحاب هؤالء األعضاء 
من اللانة؟ وماهي خلفياته؟ وأين وصل عمل اللانة املشرفة 
على هذا احلوار؟ مث كي  تتصور وزارتكم دعم قدرات اجملتمع 

 .دستورية؟ وشكرااملدين لالضطالع مبهامه ال
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير
السيد لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :البرلمان والمجتمع المدني
 شكرا السيد الرئيس،

 الشكر والتقدير للفريقني احملرتمني،
 :السيد رئيس الجلسة
 .هناك نقطة نظاممعذرة السيد الوزير 

 (:نقطة نظام) النائب السيد مصطفي اإلبراهيمي
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السيد الرئيس، الكامريا مدة دقيقة والسيد النائب كيطر  
السؤال ديالو ما خداولوش هو واخذاو لفريق آخر، هادشي 

قني آخرين، وصاحب السؤال يماشي معقول السيد الرئيس، لفر 
ادشي، إال مل يأخذ يف نفس الصورة هادشي ماشي معقول ه

كان كيخدم شي أجندة متاع شي واحد هاد الناس اللي 
 .قولوهاشادين الكامريا ي

 :السيد رئيس الجلسة
نسال ذلك وغنوجه السؤال تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا 

 .السيد الوزير
السيد لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :البرلمان والمجتمع المدني
 س،شكرا السيد الرئي

 .دقيقة ماشي هي اللي كتصنع الصورة ديال الربملان
 شكرا السيد الرئيس،

والشكر موصول للفرقني احملرتمني على إثارة هاد 
املوضوع اليوم الذي حيظى باهتمام جمتمعي كبري، سواء تعلق 
األمر بالسؤال العام املتعلق بالسياسة يعين احلكومية وديال 

خاصة يف العالقات مع اجملتمع املدين أو بالسؤال  ،الوزارة
 .اخلاص املتعلق باحلوار

موضوع  ،أوال: نود أن أقدم التوضيحات اآلتية 
السياسات العامة أشكركم السيد النائب احملرتم أنكم عطيتوين 
الفرصة باش نعاود نذكر هباد الوثيقة اللي قدمناها يف شهر 

سرتاتياية التفصيلية لعمل نونرب للانة، واللي فيها يعين اال
الوزارة اجتاه اجلمعيات، واللي الغاية منها واهلدف منها هو أننا 

اجلمعيات طبق لرو  الدستور واملنصوص يف مقتضياته  واحنول
إىل أن تكون شريك حقيقي وفاعل يف مربع السلطة، وأقوهلا 
بوضو  كما يقوهلا الدستور كذلك بوضو ، هاد اهلدف الكبري 

تياي اعتمدنا ليه منهاية أيضا دستورية وهو اإلشراك االسرتا

إىل أن نأخذ الزمن واملدة  واالواسع، وكان الغاية هو أننا نوصل
وحنن نسري حنو  .الكافية لكي ننصت لنبض اجملتمع املدين

تفعيل الدستور، كان املدخل هو أن ننشأ جلنة وطنية اخرتنا 
الساعة بأي حلد  سها شخصية وطنية حمرتمة مل حتظعلى رأ

مالحظة قدحية يف شخصها وال يف أدائها، وبالتايل اشتغل سي 
موالي امساعيل العلوي يف إطار تشاور من أجل أن يأخذ هذا 

وصار  .احلوار الوطين كل أبعاده التشاركية والدميقراطية والتعددية
مارس،  43يف مشاوراته إىل حني ليلة إطالق احلوار أي يوم 

الذين كانت هلم عالقة تشاورية معه  فوجئنا ببعض اإلخوان
يقررون انسحاهبم من اللانة واإلنصاف انسحاهبم من عضوية 
اللانة اليت مل تنصب بعد وإصرارهم يف بالغ آخر على أهنم 

 .سيشاركون يف احلوار بطريقتهم اخلاصة
إذا أول تصحيح هو أنه ليس هناك انسحاب من  

 ،وم التنصيباللانة إال شخص واحد حضر أشغال اللانة ي
 41عضو اللي فيهم  00وبعد ذلك انسحب واحد من أصل 

ممثلني  2ديال الربملانيني، وفيهم  0قطاع حكومي، وفيهم 
 ا،إذ. فاعل مدين 41املؤسسات الدستورية الوطنية، وفيهم 
أن تسري إىل اجلواب  ؟ هاد التشكيلة اليوم شنو الغاية دياهلا

كي  نفعل الدستور السؤال األول  : على سؤالني جوهريني
الذي أعطى اليوم للامعيات واملنظمات داجملتمع املدين 

أنا كنسميها جيل من املسؤوليات اجلديدة،  ؟ عطاهم حقوق
املشاركة يف التشريع، املشاركة يف الرقابة واملشاركة  :واللي أساسا

والغاية  .يف صناعة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييمها
د احلوار هو أنه نراجعوا احلياة اجلمعوية يف كل الثانية من ها

تفاصيلها، تشخيصا وحلول منذ أن ختلق اجلمعية وتولد إىل 
حني أن متوت، إن شاء اهلل كنقول بعد عمر مديد من العطاء 

هاد اجلوج حماور اللي هي أهداف كبرية  .واخلدمة اجملتمعية
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 لكي تتكامل ما بني أن تفعل الدستور وتؤهل الفاعل املدين
 .يكون يف مستوى التفعيل ديال الدستور

اجتماعات إن شاء اهلل  4عقدت و اللانة انطلقت  
يف آخر األسبوع عندنا اجتماع مطول من يومني، وسوف 
تنكب على اعتماد األرضي واملصادقة على األرضية النهائية 
ديال العمل دياهلا، اعتماد الئحة داخل تنظيم عملها، وكذلك 

ج عمل اللي غادي ميتد إن شاء اهلل لشهور وفيه اعتماد برنام
من  ،واحد اجملموعة من الفعاليات ديال اإلنصات والتفاعل
اللي هي  ،أجل أن نبين جوابا مجاعيا هلذه القضية اليوم احليوية

دور اجملتمع املدين كفاعل جديد يف مربع السلطة أي يف مربع 
 .شكرا لكم ،القرار التشريعي والرقايب وخدمة اجملتمع

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا السيد الوزير الكلمة لكم السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد أحمد التهامي
السيد الوزير، أوال هاد األجوبة امسحلي نقول لك أنه 
غري مقنعة بالنسبة يل، عالش؟ أوال أنا معمري فهمت عالش 

بالعالقات مع الربملان،  اجملتمع املدين تلحق بالوزارة  املكلفة
اجملتمع املدين منتشر يف الرقعة الرتابية للمملكة كلها ووزارتكم 
معندهاش مندوبية خارج الربملان، فكيفاش غيمكن لكم تواكبوا 

الداخلة وتطوان إىل غري حيوية اجملتمع املدين يف الزاك و هاد 
 .ذلك

 حنا تنعطيو للماتمع املدين وكثري من ،املسألة الثانية
الفاعلني السياسيني أمهية قصوى كما جاء بذلك الدستور، 
وهلذا اقرتحنا يف قانون املالية هذا يتخصص واحد يف املائة من 
امليزانية العامة لدعم القوة اإلقرتاحية للماتمع املدين، ومت 
رفضه، اآلن هاد اللانة وهاد احلوار عرفت انسحابات من 

اللانة على املقص  نو تكميكن  منني ت احلوار وال من اللانة،
ها حىت واحد، وإال شنو الرسالة السياسية اللي منينسحب ام

املسألة األخرى  كم ؟وبتعيني املقرر العام من حزب ؟ بغينا نعطيو
إال كان اإلئتالف كبري  مهية احلوار أو النتائج ديالوما هي أ

للامعيات احلقوقية والكل يعلم أمهية اجلمعيات احلقوقية يف 
فضاءات احلرية، يف تعزيز االنتقال الدميقراطي، كيفاش  توسيع

هاد الفعاليات هاد اإلئتالف هذا يعين مكينش، وغادي يكون 
عندنا هاد اخلالصات اخلالصات ملن؟ كيفاش ميكن لينا نقدروا 
أمهية تلك اخلالصات؟ واللانة مغلقة مبمثلي القطاعات الوزارية 

 ..احلكومية واحلال أن نسميه 
 :ئيس الجلسة السيد ر 

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا لكم أعطي الكلمة لفريق 
 .العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سليمان العمراني
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الوزير، متتبع اليوم ملا جيري على مستوى الرأي 
: اليوم منطقان يتنازعانالعام احلراك، يصاب باحلرية، فهناك 

منطق ديال احلكومة اليت تشتغل ومنطق الدستور وتستلهم 
 عملها من قواعد الدستور، وتعمل مبقاربة تشاركية واسعة،

ت حوارات وطنية ديال العدالة، وديال تأسيس جملس وفتح
األسرة والطفولة، وديال املناصفة وخمتل  أشكال التمييز، 

احلكومة دارت مقاربة تشاركية  .ملدينواآلن احلوار مع اجملتمع ا
غري مسبوقة، مل تقع فيما وقع فيه بعض من سبقونا، العتبارات 

أنا أدعوا اليوم الباحثني األكادمييني  .حزبية يف تشكيل اللاان
يديروا دراسة لكل جلنة من هاد اللاان اللي وزراء العدالة 

عال واش والتنمية كان فيها منفتحني إىل أقصى درجة، ويشوفو ف
 .كاين انفتا  حقيقي وال كاين اعتبارات أخرى

كانت يف املرحلة السابقة، كنقول   ،لألس  الشديد 
اليوم السيد الوزير دار عمل جبار، يف السنة املاضية استمع إىل 
اآلالف ديال اجلمعيات، واليوم احلوار ينطلق حتت رئاسة 
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رات دير احلواإال كانت اليوم احلكومة تا شخصية حمرتمة،
راه كانت بعض الوزراء  ،يف حني يف السابق ،بإمكانيتها الذاتية

اليوم  .غاليا انوتكلف يستدعون املكاتب ديال الدراسات
اإلمكانيات الذاتية، ميكن يصنعوا يعين نتائج حقيقية وكبرية 

 . جدا
املنطق الثاين هو املنطق ،كنؤكد السيد الوزير   ،فاليوم
تيتكلم باللغة  ،طق سخي ميكن نسميه من ،لألس  الشديد

ديال السقوط وديال اإلحنراف يف اخلطاب السياسي، اللغة 
مزدوجة يعين بعض صحاب هاد املنطق ال يعابهم العاب وال 

احلكومة مقاربة تشاركية ينسحبوا من تدير  .الصوم يف رجب
احلوار، طبعا اإلنسحاب وقع بعد تنصيب اللانة بشخص 

نت قبل بكثرة، وكانوا ولكن اإلنسحابات راه كا ،واحد
كومي تيقولوا احلرش اماد ذاماديرش مقاربة تشاركية إو  ،اناتبي

احلكومة يف عملها إىل  لتمضيتنقول اليوم  ،فيه مقاربة تشاركية
األمام وتكش  يعين الريع يف العمل اجلمعوي، والشعب معها 

 .فال تلتفت إىل الوراء وشكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة 

 .النائب تفضلوا السيد الوزيرشكرا السيد 
السيد لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :البرلمان والمجتمع المدني
 شكرا السيد الرئيس، 

يعين مالني الدار صربوا  ،أنا غري كما تيقول دابا املغاربة
على هاد النوع من  اوالعزاية كفروا، راه اإلخوان اللي علنو 

يبدأ مل قاطعة احلوار، ألن احلوار اليوم علنوش على مااملوق ، م
كان املوضوع حول اللانة، وكان السيد الرئيس،   .بعد

الشخصية احملرتمة يف تشاور موسع مع كافة الفعاليات، ملا أبدو 
حتفظهم مل يكن مقنعا، خصوصا أن الرئيس ديال اللانة 

مارس،   44الوطنية، ظل يف تشاور متصل إىل غاية يوم 

مساء عشية إطالق  0جئت برسالة الساعة وفوجئ كما فو 
فحنا قلنا هذا موق  غامض، مبغيناش  .احلوار بتنصيب اللانة

ندخلوا ناقشوا احليثيات والقرائن اللي كانت مبنطق املناطق 
مثال عندما تقولون السيد الرئيس بأنه إشكال يف  .املتهافتة

هذا مقرر عام ديال احلوار، ألنه عندوا صفة حزبية لو ادعيتم 
يف حق رئيس اللانة وهو شخصية حزبية لكان منطقكم 
منسام، أما وأن تأخذوا بالكيل مبكيالني اجتاه عضو ألنه من 

. عمر السياسة كانت اليوم يف املغرباالعدالة والتنمية، فم
اليوم ميكن لكم اهتمونا بأي شيء إال بالتحكم، ألن  ،فلهذا

هذا قاموس ديالنا، التحكم هادي واحد املفردة صناعة ديالتنا، 
حنا اللي صنعناه، وهي عملة حقيقية، واملغاربة تعاملوا معها 

 .بصدق ألن كانت نابعة بصدق
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد الوزير، شكرا نشكركم على حسن املسامهة يف 
أرجوك السيدة النائبة احملرتمة، السيد الوزير، السيدة . اجلواب
 . النائبة

كان توصلنا بكتاب كيطلب تأخري   القطاع املوايل
السيد وزير اإلتصال إىل آخر اجللسة، نظرا اللتزامات حكومية 

منروا للقطاع الذي يليه مباشرة، وهو قطاع الصناعة . طارئة
سؤال عن وضعية برنامج . والتاارة والتكنولوجيا احلديثة

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق  ،اإلقالع الصناعي
 .فليتفضل أحد النواب مشكورا ،الة والتنميةالعد

 :النائب السيد محمد أوريش
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء، 

 ،السيدات والسادة النواب
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نالحظ السيد الوزير احملرتم، واحد احلركية متنامية يف 
 ،لقطاع الصناعيتنزيل وإجناز الربامج احلكومية، ونظرا ألمهية ا

عن الوضعية احلالية لربنامج  ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم
 .اإلقالع الصناعي؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد الوزير تفضلوا 

 .مشكورين
التجارة السيد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة و 

 :الحديثة تالتكنولوجياو 
 شكرا السادة النواب، 

هاد اإلسرتاتياية ديال القطاع  ،فعال السيد النائب
، 3550تعود البداية دياهلا إىل  ،كما تعلمون  ،الصناعي

اهلدف الذي  .3550تطورت لتصبح عقد برنامج سنة 
إذا  ،طة الطريقار من خالل هاد خ ،تشتغل عليه احلكومة اآلن

ة املغربية قاعدة جاز أن نسميها كذلك، هو أن تكون للممكل
السيارات،  :صناعية ذات تنافسية يف عدد من املهن الصناعية

الطريان اإللكرتوين، ترحيل اخلدمات، النسيج واجللد 
 .والصناعات الغذائية

مت الرتكيز أساسا على  ،3543يف سنة  ،باملناسبة 
اجلاذبية ديال اإلستثمارات املغربية يف اجملال الصناعي، حيث 

من اإلستثمارات األجنبية املباشرة ذهبت إىل القطاع  % 37
الصناعي، وهذا واحد املعطى أساسي ألنه ألول مرة القطاع 

مليار ديال الدرهم وهذا  2الصناعي يزيح قطاع العقار، حوايل 
دليل على واحد التحول اللي اآلن كيوقع يف البنية اإلستثمارية 

لى اتفاقية التوطني األحرف األوىل عبمت التوقيع . يف بالدنا
 la localisationالصناعي املشرتك أو ما يسمى ب 

industrielle جديد للشراكة، متت بلورته على  وهو مفهوم
إثر النقاش اللي كان داير يف فرنسا إال ذكرتوا حول الرتحيل 

وهاد اإلتفاقية األمهية دياهلا  .off shoringوخاصة يف جمال 
عية من حام كبري، تعرتف تكمن يف أننا أمام دولة صنا

للمغرب بأن لديه قاعدة صناعية حمرتمة، انطالق اإلنتاج مع 
 معمل رونوا كما تعلمون، انطالق اإلنتاج معامل مؤقتة لشركة 

bombardi اتفاقية استثمارية متعددة مع مصنعي أجزاء
مليار ديال الدرهم، بلورة خارطة الطريق  4.0السيارات مببلغ 

دماج مصنعي أجزاء السيارات املغاربة، للرفع من مستوى إ
مث توسيع املهن  .واهلدف هو رفع مستوى اإلدماج احمللي

قطاعات أساسية، كاين القطاع  بطبيعة  4الصناعية، بإدخال 
احلال ديال الكيماء و الشبه كيماء، و أنتما كيما تتعرفوا كاين 

لة، الصيددالقطاع  واحد التنافسية باعتبار أن عندنا الفوسفاط،
مث القطاع ديال الصناعات احلديدية امليكانيكية واإللكرتو 

مام توقع أ ناك  ءوهاد الشي وكاين أرقام مهمة .ميكانيكية
إطالق دراستني لتموقع قطاع النسيج  ؛جاللة امللك يف طناة

واجللد بالنظر للتحوالت الدولية اللي تيعرفها هاد القطاع، مث 
رمبا القطاع ديال ترحيل دراسة حول اإلشكال اللي غيطرحوا 

الرتكيز بطبيعة احلال على اجملال  وهاخلدمات 
ريع بطبيعة احلال جباهزية عدد من سمث الت .األونكلوساكسوين
 إىل غري ذلك، ؛نواصرال ؛وامعةاجل ؛القنيطرة :املناطق الصناعية

معهد مهن السيارات  :معهدينواإلنتهاء من اتفاقييت إنشاء 
بطناة والدار البيضاء، واإلتفاق مع وزارة الفالحة والصيد 
البحري على الشروع يف إعداد دراسة للقطاعات الصناعات 

وهذا مهم ألنه كان عندنا إشكال لألس  الشديد . الغذائية
ديال الوصاية، واأليام املقبلة سينطلق ورش املدرسة املركزية 

هكتارات، مت بطبيعة احلال  0ساحة بالدار البيضاء على م
تبسيط املساطر ديال اإلخنراط يف برامج دعم املقاوالت 

 .الصغرى واملتوسطة
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ل ال أخفيكم اهلم ديا ،على مستوى اإلستثمارات 
الكبار يف اجملال اإلفريقي، اللي دالوزارة هو أننا دخلوا للنادي 

ني إىل فيه نيارييا وفيه مصر وفيه جنوب إفريقيا حنا الرابع
غيكون مهم  باليص 3نرحبوا واحد البالصة وال استطعنا 

 .بالنسبة لإلستثمارات وشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد رضوان زيدي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد الوزير الفاضل،
 ، اخواتيإخواني 

السيد الوزير ال يسعكم الوقت، حنن كذلك جند 
أنفسنا مضطرين إىل اإلسراع بعرض جمموعة من النقاط كتهم 

اليوم نسائلكم السيد  .هاد اإلسرتاتياية ديال القطاع الصناعي
حول احلصيلة ديال هاد الربنامج يف إطار اإلستمرارية،  ،الوزير

حيح أن القطاع الصناعي ص .بعد تنظيم املناظرة األخرية بطناة
اليوم حيظى باهتمام الفاعل االقتصادي، باعتبار فرص الشغل 
اليت يوفرها، بالنظر إىل حام اإلستثمارات خصوصا يف قطاعي 

األربع سنوات مكنت دأيضا هاد احلصيلة  الصناعة والطائرات،
من رسم معامل املغرب الصناعي، هنا كنعطيو مؤشر تدفق 

 .% 30مليار درهم بزيادة  2ة حبوايل اإلستثمارات األجنبي
هاد احلصيلة املقدرة بطبيعة احلال واكبتها جمموعة من الربامج، 

 "امتياز"املتوسطة من قبيل و استهدفت تأهيل املقاولة الصغرى 
، أيضا الشريك األساسي يف هذا القطاع هو "إمناء" "مساندة"

اليوم السيد  .القطاع اخلاص، واللي كان تفاعل بشكل تكاملي
الفاعل اإلقتصادي واملنظمات املهنية واإلجتماعية،  ،الوزير

: حريصة على تقوية توجه وزارتكم حنو التصنيع، لكن مبعيارين

معيار معيار تقوية التصدير، وأيضا مبعيار استهداف الطلب 
أيضا . احمللي من أجل خلق توازن لبناء توجه صناعي متكامل

ياية عندنا جمموعة من املطالب، حنن نستشرف هاد اإلسرتات
اليوم الفاعل اإلقتصادي يرى أو يطالب باإلسراع بإخراج 

يف جمال بابا للحكامة  هااملوازنة الصناعية باعتبار منظمة 
 .الصفقات العمومية

ما يصطلح عليه الوعاء العقاري السيد الوزير هو  
اليوم مكنفهموش أن املستثمر جاي باش  ،اجملمعات الصناعيةب

ومنعش  مربعدرهم للمرت  045رض حتتسب ليه ب أياخذ 
يف  مربع،درهم للمرت ال مليون 05رض ب أعقاري تنعطيوه 

 .حني أن هاد اإلستثمار يعين له ما له
انة الصناعية املكلفة اللأيضا نستشرف إىل إحداث  

باليقظة والتتبع من أجل القطاعات الصناعية واليت تعاين من 
ع خبلق األحياء الصناعية بالعامل القروي، األزمة، أيضا اإلسرا 

األكيد أن احلكومة هلا من اإلمكانيات ما توفر هاد الفضاءات  
للحرفيني وللمقاولني، وحنن نستشرف معكم اجلهوية املتقدمة 

 .حتقق هاد اإلنتظارات للفاعل اإلقتصادي وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

الوزير على حسن  شكرا السيد النائب احملرتم تنشكروا السيد
القطاع املوايل وهو قطاع األوقاف  .املسامهة يف هاد اجللسة

والشؤون اإلسالمية يف سؤال واحد، عن املسطرة املعقدة لبناء 
املساجد للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

 .والتنمية، فليتفضل احد النواب مشكورا
 :النائب السيد حسن لغشيم

 د الرئيس، شكرا السي
  السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، 



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

49 

تعرف مسطرة بناء املساجد تعقيدا كبريا يف املغرب، مما 
جيعل عدد املساجد يرتاجع مقارنة مع عدد السكان، وكذلك 

لذا نسائلكم السيد . مع القفزة العمرانية اليت عرفتها البالد
 .ملسطرة؟ وشكراالوزير، ما هي اجملهودات املبذولة لتبسيط ا

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

 :الشؤون االسالميةاألوقاف و  السيد أحمد توفيق، وزير
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس المحترم، 
 ، شكرا السيد النائب المحترم

أن  أنا لست متفقا معك أن هنالك تعقيدا، وال
هنالك تراجعا يف وثرية بناء املساجد يف املغرب، حنن نعمل من 
أجل يعين كل ما منلك ألننا حنن املعنيني ببناء املساجد، وال 
ميكن أن نعقد مسطرة ولن نعرقلها، وكل األطراف حنن نتحمل 

يعين كل ما ميكن نقول لك اجلديد يف هذا  .مسؤوليتها
 وزير الداخلية ووزير املوضوع أنه هنالك دورية مشرتكة بني
تنص على  3553األوقاف والشؤون اإلسالمية يف نونرب 

إحداث شباك وحيد هو قسم التعمري يف كل إقليم يف كل 
هاد الطلب  ،يوضع لديه الطلب ،عمالة أو يف كل يعين إقليم

ملوافقة املبدئية كيعرف بالشخص الفرد أو اجلماعة ايف البداية 
ة ديال امللكية د األرض ألن يف اللي بغا يبين، مث الوضعي

، مث بتصميم طبوغرايف كلالغالب هاذ امللكية هي كتكون مش
عام بالنسبة يعين للعمران يعين للمدينة، مث مبذكرة عن املشروع 

باش ما حيطشاي واحد املل  ثقيل ومن . وعن طريقة التمويل
 ،إذا وقعت املوافقة على هاذ املسائل املبدئية .بعد يرفض له

وافقة الثانية تتقتضي وضع وثيقة توضيحية يعين وضع يعين امل
مل  تقين، مث رخصة البناء يف شهرين ونص  يف ظرف 

اآلن حلينا ابتداء من البار  حلينا واحد . شهرين ونص 

 habous.gov.maاملوقع ديال الوزارة اللي هو  النافذة يف
أنه أي واحد دازت عليه شهرين ونص وما تلقاش اجلواب، 

غانقول ليه فني  ،جه لينا يقول لينا السؤال يف ظرف أسبوعيتو 
 .مسؤولية هاذ املشكل اكاين املشكل، وكنتحملو 

باش ما يتقالش راه  ،فيما يتعلق باللانة اللي تتدرس 
هناك شي ناس متحيزين ما باغيينش يتبناو املساجد، كيرتأسها 
 رئيس اجمللس العلمي وحرصنا يف القانون أنه يكون أن رئيس
اجمللس العلمي اللي هو كيرتأسها وفيها رئيس اجمللس اإلقليمي، 
رئيس اجمللس اجلماعي وال اللي كينوب عليه، فيها ممثل د 

هذه  .ديال الشخصيات مشهود هلم من احملسنني 4الوزارة و
فلذلك ما بقات حىت شي إشكال، مث يف  ،هي القضية اآلن

يد أن تبين مسادا مجيع احلاالت هذا الذي يريد أو هذه اليت تر 
فهو ذاك املساد كيكون معه يف املل  واحد الرقم ديال 
التحبيس، ألنه وقعت لنا مشاكل ألن بعض الورثة قاموا قال ال 

 عرفناش هاذ الشي وامللكية يعين حمفظة ديال الوالد والاحنا ما 
الوالدة راه فيها هاذ األرض، لذلك ال بد من التحبيس وحيث 

ن ديال األرض فاألرض كتصبح حمبسة هذاك التحبيس كيكو 
واملساد اللي فوق منها حمبس من بعد ما كيتبىن إن شاء اهلل 

دائما أنه اللي كيبنيه هو اللي كيسريو إال إذا   ااحنا كنرحبو 
فلذلك هاذ القضية  .كانت هناك اعتبارات يعين حنافظ عليها

 ،حىت ولو صادفت بعض العراقيل فيما بعد راه اشتغلنا عليها
عندكم واحد الوثيقة خنليها ليكم لإلخوان ديالكم، فيها مجيع  و 

كل هاذ النصوص املتعلقة بتنظيم هاذ العملية والشروط دياهلا 
واحنا قلنا لكم راه احنا فتحنا واحد املوقع  ،واملقتضيات دياهلا

يتشكى من بعد شهر ونص  احنا جناوبوه يف ظرف أسبوع 
 .جبميع اجلهات، شكرا انتاصلو 
 :رئيس الجلسة  السيد

 شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب احملرتم،



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

51 

 :النائب السيد محمد السليماني
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 تحية طيبة، وبعد،

أسباب ورود هاذ السؤال ثالثة د  ،السيد الوزير 
السبب األول هو اخلصاص املسال يف عدد  :األسباب

تعرف السيد الوزير أن هناك  .املساجد يف تراب اململكة
جمموعة من التازئات اجلديدة فيها بقع ديال املساجد ولكن 
ما تتبناش، فيها واحد اجملموعة من األحياء كبرية حمتاجني 
للزيادة فاملساجد ولكن ما تيتبناوش، باإلضافة للمساجد اليت 

مساد  4355سال فالوزارة ديالكم  3544أغلقت لسنة 
فتح عدد د املساجد ومت إغالق أخرى،  مت 3543مغلق، سنة 

الواقع أن اليت مت إغالقها أكرب من اليت مت فتحها واإلمكانيات 
د الوزارة ديالكم السيد الوزير احنا عارفني بأنه ما تتكفيش 

 . باش تستاب هلاذ اخلصاص، وبالتايل كاين السبب األول
كما تعرف السيد   ،السبب الثاين وهو أن املغاربة

قلوهبم معلقة باملساجد عبادة وعمارة وبناء، وهناك  ،الوزير
فهاذ اجملال، هذا ولكن هذه املسطرة  احمسنون متسعدين يعاونو 
صحيح أهنا واضحة وكنشكرك على  ،على مستوى األوراق

البشارة اللي عطييت لينا اآلن ديال شهر ونص  وأن كاين 
ة وعلى نافذة إلكرتونية، ألنه يف الواقع تتم العملية د العرقل

مستوى التطبيق للمسطرة، وبالتايل يتم حرمان واحد اجملموعة 
 من احملسنني أهنم يبنيو املساجد من األجر د بناء املساجد،

املغاربة من هاذ املساجد وكتحرم أيضا الوزارة أهنا ا حرمو وكي
حتيل واحد الكلفة مالية عليها أنه كاين حمسنني اللي 

 . غايسعدوها

أوال كنشكرك على هاذ البشارة،  ،لذلك السيد الوزير
مث اهلدف من هاذ الشي كامل وهو أن نعمل مجيعا من أجل 
أن منكن املغاربة من مساجد يعبدون اهلل عز وجل فيها عمارة 

 .وبناء، وشكرا السيد الوزير وشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا لكم السيد الوزير استوفيتم ونص ، تفضلوا السيد 
 .وزير، إيال مسحو اإلخوانال

 :السيد أحمد توفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
لنا  اسببني ال عالقة هلما بقضية رخص املساجد وجيبو 

هاذ الناس اللي باغني يبنيو مرحبا هبم، من جهة مث ما بني 
 430رخصة وتبنات  4003تعطات  3543و  3552

خص لذلك غري مساد، القضية يف اإلجناز ماشي فقضية الر 
منيزو بني األمور باش نتعاونو مجيعا على هاذ الغرية ديالنا، 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم وشكرا على حسن املسامهة يف 
هذه اجللسة، القطاع املوايل وهو قطاع التعليم العايل والبحث 
يات العلمي وتكوين األطر، سؤال عن تعثر إجناز بعض الكل

املربجمة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة 
 .واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة سليمة فرجي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم والسالم على أشرف المرسلين

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
إننا نسال مبرارة وامتعاض خرق مبدأ استمرارية املرفق 
العمومي، ملاذا السيد الوزير ؟ ألن نالحظ أن بعض الكليات 
متت برجمة امليزانية من أجل إجنازها، بل وقد مت تدشينها من 



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

51 

طرف صاحب اجلاللة، ومع ذلك مل خترج إىل حيز التنفيذ ومل 
 laري أعطي املثال تر النور، الشيء الذي أدى إىل معاناة وأش

faculte des sciences techniques   ديال
احلسيمة، واليت تعاين ويعاين الطلبة ديال احلسيمة وجدة 
اجلامعة ديال وجدة تعاين من االكتظاظ واملعاناة ديال الساكنة، 
لذلك األكثر من ذلك فإن جامعة حممد األول مل تستفد سوى 

لوطين مت توزيع منصب، يف حني أن على الصعيد ا 32من 
وألن اجلامعة ليست يف حاجة فقط إىل  ،منصب 055

 .األساتذة وإمنا إىل املوظفني واإلداريني
عن سبب تعثر هاذ  ،لذلك نسائلكم السيد الوزير 

الكليات، وكذلك هناك كليات أخرى السيد الوزير كلية الطب 
والصيدلة بأكادير، بطناة، املدرسة الوطنية للتاارة والتسيري،  

مدارس عليا  les ESTكذلك بالداخلة هناك ثالث 
للتكنولوجيا خبنيفرة وبين مالل وكذلك قلعة السراغنة، هناك  
كلية العلوم الشرعية بالسمارة، ومدرسة الفنون التطبيقية 
باحملمدية، واملعهد العايل لعلوم الصحة بالسطات، وشكرا 

 .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة 
ئبة احملرتمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا شكرا السيدة النا

 .مشكورين
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث 

 :العلمي وتكوين األطر
 شكرا السيد الرئيس،

احلمد اهلل األستاذة السيدة النائبة سردت بعدا 
من املغرب  ااملشاريع اللي راهم بشرنا املغاربة باللي غاد جنعلو 

قطب جامعي قطب علمي، هاذ الوعد بدينا فاإلجناز ديالو، 
ولكن  .صنا نديروهاألن منني تنواعدو املغاربة شي حاجة خا

احلسيمة، ألن احلاجة اللي دشن  ما مامتفقش معك هنائيا يف

واش  ،امللك هي تبنات، خاصها تبدا كان احلار األساسي
اهلل، غتبدا فأكتوبر، راه زرتيها ذروك ؟ غتبدا فأكتوبر إن شاء 

 هللاأنا السيد النائب راه مشا قّلب على املعطيات مؤخرا ي
أوريّلي غري  ،إذن السؤال مات ذاك السؤال. جاب املعطيات

املدرج واش غادي يكون  اتسألو  اباليت، اآلن أشنو خاص كنتو 
عالش ؟ ألن ما كانوش مربجمني املدرج، والوزارة من التمويل 

ة برجمت مدرج، إذن الشطر األول واجد إن شاء خاص د الوزار 
الدخول اجلامعي املقبل، إذن تنقول أن ذاك الشي باش  اهلل يف

تنواعدو تنديروه بالعكس احلسيمة غادي يويل قطب جامعي 
املطعم حتل املشكل  مهم، احلي اجلامعي تبىن كان املشكل يف

 . أي مشكل كاين جيبوه مرحبا
 : السيد رئيس الجلسة 

 .ا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلواشكر 
 :النائب السيد محمد بودرا

السيد الوزير، أنا غادي جناوبك، والطلبة ديال 
l'ENSA  احلسيمة و L’FST راه تيتفرجو فهاذ اجللسة .

ما عندمهش إدارة ما عندمهش أساتذة، ما عندمهش كاتب 
عام، ماعندهم حىت شي حاجة، ما عندمهش البناية، تيسكنو 

هاذ  l’ENSAتيقراو ف  L’FSTمالني  l’ENSAف 
معندهاش  L’FSTالشي صحيح ياك السيد الوزير ؟ البناية 
الدخول املقبل، ولكن  البناية هنائيا إىل يومنا هذا تنتاظروا

مليون درهم،  40الدخول املقبل كانت الوزارة التزمت بواحد 
باش تبين هاداك الشيء دابا ميكن لقيتوا شي حل فخباري مع 

CJI  وال شي حاجة باش تبين املدرج، ولكن ديكCJI  مزال
إذن فوقاش غيتبىن هاد املدرج، كذاك دابا . زارتاجمات م

تيقراو بالعرضيني، اللي السيد وزير الرتبية الوطنية كناخذوا منوا 
إذن فالوضع صعب جدا، . FSTباش يقريو الناس ديال 

الوضع دالداخلي كذلك، هداك اللي كيعطيو هلم املاكال مزال 
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ما  متخلصش إىل يومنا هذا، الصفقة فيها شي مشكل، ولكن
ذنب هاد الطلبة اللي ماشي مها غري طلبة تاحلسيمة، راه فيهم 
املغرب كامل جايني من أكادير، جايني من لقصيبة، جايني من 
مسيتوا فم يودي، جايني من كلشي فلهذا هذا مشكل 

 ..حقيقي
 :السيد رئيس الجلسة 

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير للتعقيب، الرد عن التعقيب
الداودي، وزير التعليم العالي والبحث السيد لحسن 

 :العلمي وتكوين األطر
أوال الصفقات، حنا ماشي مسؤولني على الصفقات، 
فتحوا مل  ديال الصفقات اللي الدارت قبل ما جنيو، إذن 
متحاسبوناش على احلاجة اللي مدرناها، غتحاسبونا على 

لوزارة، التمويل ديال املدرج عطيناه من ا .احلاجة اللي واعدناكم
باش والد الشعب يلقاو فني يقراو، إذن داك الوعد اللي واعدنا 
مع الناس املطعم واش خدام وال خمدامش خليو الصفقة بينا 

أما األمور . وبني هداك، املطعم خدام واش تيكلوا واشنوا بغيتوا
األخرى ديال الكليات واللي غنديروا كلهم احلمد هلل مربجمني، 

املوظفني أن  .اللي برجمات غتنازواواحلكومة داك الشيء 
الكاتب العام ماشي الوزير اللي كيعني الكاتب العام، راه بينوا 

هادي عطيناهم املناصب  ،وبني الرئيس راه مؤسسة عمومية
املشكل شحال متيبغيوش ميشيو ليا للحسيمة، أنا املناصب 
عندي كنتحدى اللي قايل املناصب تنعطيه املناصب مزال 

منصب آخر، خاصهم يلقاو األساتذة  055د مالدوزش ها
اللي ميشيو لتما، هذا هو تنقولوا للعمال والوالة إيال بغيتوا 
تقبطوا األساتذة يف هاد املدن املتوسطة عطيوهم بقع تاألرض 

إذن خاص يكون جمهود  من اجلماعات احمللية إيال . على األقل
يل أنا، أنا  بغاو يقبطوا األساتذة، أما العمداء متيبغيوش ميشيو

إذن حنا . تنقلب على عميد ملقيتوش اآلن يف جهات أخرى
 .داك الشيء اللي وفينا به غنلحقوه إن شاء اهلل

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير، وكنشكروكم على حسن املسامهة ديالكم 

القطاع املوايل وهو قطاع الرتبية الوطنية، من . يف هاد اجللسة
وايل وهو سؤال آين عن الريع الوظيفي فضلكم السؤال امل

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية

 :النائب السيد سعيد الضور 
 شكرا السيد الرئيس، 

بسم اهلل الرحمان الرحيم، والصالة والسالم على خير 
 . المرسلين

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء، 

 السادة والسيدات النواب، 
أفرجت مؤخرا وزارة الرتبية الوطنية على الالئحة 
اخلاصة باملوظفني الذين يتقاضون أجورا من الوزارة دون أن 
يقوموا بوظائفهم، وهي اخلطوة اليت استحسنها اجلميع باعتبارها 
تنسام مع الربنامج احلكومي الداعي إىل ختليق احلياة العامة 

ال الريع، مبا فيها الريع الوظيفي، خاصة عندما وحماربة كل أشك
موظفا شبحا، األمر الذي يتطلب  002حتمل هذه الالئحة 

إجراءات حازمة للتصدي هلذه الظاهرة اليت تسيء للقطاع العام 
واألداء اجليد للمرافق العمومية، وعلى رأسها قطاع التعليم 

 .الذي يعد أولوية وطنية
، عن اإلجراءات املتخذة لذا نسائلكم السيد الوزير 

للقطع مع هذه الظاهرة، والتدابري اليت تنوون القيام هبا يف حق 
 هؤالء األشبا  ووضع حد للريع الوظيفي؟

 :السيد رئيس الجلسة 
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شكرا للسيد النائب احملرتم عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا مشكورين

 :وفا، وزير التربية الوطنيةالسيد محمد ال
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا 

 .محمد وعلى آله
 السيد الرئيس، 

السيد النائب احملرتم نشكرك على السؤال ديالك، 
السيدات والسادة النواب، كنشكرك على هاد السؤال ديالك 
 ألنه غيسمح يل باش نرفع واحد العدد ديال املالبسات حول

أنا معنديش يف القاموس ديايل الريع،  ـأوال .هذا املوضوع
ومكتعابنيش هاد الكلمة، ال الريع الوظيفي، وال الريع النقايب، 

 دما حنن بصدده هو بعد .وعمرين ماستعملت هاد العبارة
املوارد البشرية وقمت بعملية إحصاء، حسب املؤسسة وهاد 

ر املؤسسة العملية داإلحصاء كتكون فورية، كيدخل مدي
األساتذة اللي عندوا وكطيح فورا يف املركز تاحلسابات ديال 

النائب مدير األكادميية خذيت هاد األرقام  .وزارة الرتبية الوطنية
ألنين بعدت على املوارد البشرية خذيت هاد األرقام اإلحصاء 

والحت يل  d’autitوحطيتهم على األرقام، األمساء اللي عند 
وهي راه مليوحة أكثر، دابا نفسر ليكم عالش؟ ولكن  025

 475إىل حد الساعة صححنا  025هاد  025الحت يل 
إسم طلعوا يف الالئحة، ولكن مدخلوشي يف اإلحصاء ولكن 

جاتين واحد الربكة أخرى،  475يف نفس الوقت اللي طاحت 
دخلش م ـ 1ألنه هداك املدير املؤسسة ملا دخل مبغاش يدخل 

فاحلقيقة، يف العملية ديال التصحيح   2 ولكن هو عندو 1
كل واحد اللي   ،ولذلك. ألنه صحح املعطيات 2دخل 

تقاست السمية ديالوا يف هاد الالئحة راه مكتوبة عطيتهم شهر 
باش يصححوا الوضعية دياهلم يف اإلدارة، شنو يصححوا 

سابات،  الوضعية دياهلم؟ هو يصححوا الوضعية يف املركز تاحل

حنا اآلن مكافيش هاد الشيء . كتدخل عاود العملية احلسابية
باش نشرحوا حنا اآلن داخلني يف مرحلة جديدة كيقولوا يل 
عالش خمديتيش التدابري يف حقهم، ال غناخذوا التدابري حيث 

هاد مسيات اللي فالتني لينا  virementمبقيش غيبقى 
دي جييو اإلخوان إىل غنحطوا ليهم املانضة البيضة لقدمية، وغا

موصالتوش املانضة للحساب غادي جييو عندنا اإلخوان 
 .شكرا،مشا الوقت  ،واألخوات

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير، أعطي الكلمة للسي الضور، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم للتعقيب
 :النائب السيد سعيد الضور

 شكرا السيد الوزير،
من اإلشادة هبذه كيفما مسيتيها،  شكرا، أوال البد 

كي  ما كان احلال حنا كنعتابروها جرأة وشااعة وتنشيدوا 
أل   75هباد العمل، ألن األرقام متضاربة ألن حنا تنسمعوا 

أل  يف الوظيفة العمومية، ككل ماشي  05أل  و 75ما بني 
غري القطاع الوزاري اللي تتسهروا عليه، فحنا احلكومة مطالبة 

يف هاد األرقام ألن ميمكنش األوضاع الراهنة  للتدقيق
القتصادنا وللوضع اإلجتماعي باش مازال نقنعوا املغاربة، بأنه  
كاين أناس يتقاضون أجور وال يشتغلون، هاد الشيء غري 

ميكنا منشيو أبعد من هذا نعتابروه كارمية  .مقبول بتاتا
 أنا عندي رمبا التساؤالت اللي عندي هو عندي .اقتصادية
اللي   320وحنا تنتكلموا على األرقام، واحد  320واحد 

يعين تتشتاغل إما يف  القطاع ديالكم اللي هيكاين الالئحة يف 
حنا ما  ؟لؤ تساالاجلمعيات بعض اهليئات وهناك بعض 

بعض األطر  اعندناش شي مشكل بالنسبة أنه يعين حنيلو 
موظ  يف  45للامعيات، ولكن تتلقى مجعية عندهنا 

ماذا يفعلون؟ واش كاين  اى العايل يعين ميكن لينا نتساءلو املستو 
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شي تقييم ديال العمل ديال هاد الناس هادو؟ واش كاين هناك 
حقيقة املراقبة دياهلاد الناس؟ فهذا كله مطالب احلكومة مطالبة 
باش تدقق يف هاد املسائل ألنه هاد املسألة ديال األشبا  راه 

ة حماوالت دارت يف وهاد املصطلح كاين، وعد 02من 
احلكومات السابقة ملعاجلته، وال أعتقد بأنه استاطعو ألن هناك 
مواقع نفوذ، وأنا عندي الئحة ديال الوفود ديال اجلماعات 

 .احمللية، وزارة املالية، وزارة الرتبية الوطنية، وزارة هادوك كلهم
 :السيد رئيس الجلسة

 .الوزير يف ثواينشكرا، شكرا السيد النائب احملرتم، السيد 
 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية

نوفمرب،  42كاين منشور ديال السيد رئيس احلكومة بتاريخ 
لنتياة فيما خيص التوقع ديالنا  اباب ديال دابا غادي نوصلو 

أل  غانوصلو لنتياة، ألنه املقاربة  25أل  إىل  75ديال 
على  الي كانديرو اللي كانت مديورة ماشي هي، املقاربة ال

 .مستوى احلكومة اجلديدة 
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد الوزير وغانشكركم على املسامهة ديالكم، شكرا
منر لقطاع األخري سؤال حول وهو قطاع االتصال، سؤال حول 

للسيدات والسادة  4141الربامج التلفزية لشهر رمضان 
والتنمية، فلتفضل أحد النواب النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة مينة زنيبر
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سيدي الرئيس،
 سيدي الوزير،

 أيها الحضور الكريم،
تفعيال للربنامج احلكومي على مستوى قطاع 
عية االتصال، ومراعاة للخصوصية الدينية والرتبوية واالجتما

للشعب املغريب يف هذا الشهر العظيم املبارك، ومن خالل دفاتر 
نسائلكم السيد الوزير، ماهي اإلجراءات  ،التحمالت اجلديدة

املتخذة لضمان إنتاجات تتميز باجلودة، وتوافق مع ذوق 
املغاربة يف هذا الشهر املبارك، وتقوية إقباهلم على متابعة هذه 

 .تقبلوا فائق الشكر واالحرتامالربامج يف القطب العمومي؟ و 
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم السيد الوزير
 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،الحمد هلل رب العالمين

أشهر، كنا هنا يف  0أعتقد هادي واحد تقريبا واحد 
املقبل الربامج ديالو غتكون يف إطار الربملان وقلنا رمضان 

املنافسة، وكان البعض كيعتابر هادشي حلم ما غايتحققش يف 
دفاتر التحمالت وكان ديك الساعة مازال ما صدراتش دفاتر 

رحبنا  ااآلن ميكن نقولو . التحمالت، وكان هذا التزام حكومي
أشهر اللي منصوص عليها يف دفرت  0اللي هي أنه قبل % 05

ت مت اإلعالن عن طلبات العروض، وما بقاش طابو التحمال
شكون الشركة اللي فازت والقيمة املالية ديال  اأن املغاربة يعرفو 

ديال القنوات ديال  4يف  .الربنامج والطبيعة ديال الربنامج
 ،مشروع 377الشركة الوطنية يف العيون ومتازيغت واألوىل 

ركة فازت ش 40شركة اللي قدمات، يف األخري  454طرحت 
برنامج كاين شركات جديدة ألول مرة، وكاين  31على 

شركات اللي شخصيا قالت ليا حنا ما كناش كنحلم نكونو 
يف اإلعالم العمومي، وفازو، وكاين شركات اللي ثبتات 

مليون ديال درهم  40. الكفاءة دياهلا وموجودة وأيضا فازت
مليون  05مشروع أزيد من  43شركة، يف القناة الثانية  40ل 

ديال الدرهم، هادشي مت يف إطار احرتام ديال املساطر اللي مت 
 ،أكتوبر وكانت واحد احلملة 33التنصيص عليها، ألنه يف 



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

55 

ولكن حمتاجة أن النواب اجلميع ألنه اشتغلنا كانت عندنا ثالثة 
أشهر خاصنا نديرو مسطرة طلبات العروض ونشكلو اللان، 

األخالقيات، خاصنا حنرتموا جلنة د انتقاء الربامج وجلنة 
استقاللية اإلعالم العمومي، احلل وهو داخل الشركة تدير 
اللان، ويصادق عليهم اجمللس اإلدراي قبل مما يسايل األجل 

يناير تشكلوا اللان وتصادق  33ديال ثالثة أشهر، أي قبل 
 .على املسطرة
من قبل ستة أشهر هناية يناير تعلن على طلبات  

املوقع ديال البوابة ديال الصفقات  ت يفالعروض وحتطا
وقعات . العمومية، وتعتمد النظام ديال اإليداع اإللكرتوين

بعض املشاكل اللي صرحات هبا بعض الشركات، هاد الشي 
حنا كنا متوقعينو وقلنا بأن هاد الشي خاصو خيضع للنظام راه  

حبيث الشركات اللي ما  ،كاين القضاء وكاين القرارات املعللة
فازتش كتاخذ من عند جلنة االقتناء قرار معلل، وكتنشر 

 . القرارت
اخلطوة اللي كانت عندنا أيضا حتدي وهي أن خاص 
 0النتائج ديال هاد جلان االنتقاء تعلن، كان آخر أجل هو 

أيام قبل يف اجمللس اإلداري ألنه ما  0أبريل، وقع لنا مشكل 
نعتمدو النتائج  وقعش اتفاق على اعتماد النتائج وحنا خاصنا

املضمون، وإال غنوليو السلطة التنفيذية   يف ابال ما نتدخلو 
فكان وزراة االتصال، . كتمس باستقاللية اإلعالم العمومي

اإلشراف د رئاسة احلكومة، جلأنا لألمانة العامة للحكومة، 
أعطتنا رأي قانوين اللي به عاجلنا املشكل وانعقد اجمللس 

حنا الشق األول  اإذ ،ذ القرارات ديالوأبريل واخت 0اإلداري ف 
 ..د احلكامة اجليدة رحبناه
 :السيد رئيس الجلسة
أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم، . شكرا السيد الوزير

 .تفضلوا

 :النائب السيد محمد العثماني
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 ،شكرا السيد الوزير

احملرتم، هننئوكم على هذا اإلجناز اللي إذن السيد الوزير 
حتقق على يد هاد احلكومة، احلكومة اليت نعتربها حكومة 
شعبية سياسية، وطبعا هاد شي اللي كان فعال املغاربة كيحلموا 
به، اآلن احلمد هلل بدأ يتحقق يكفي أن وسائل اإلعالم أو 
بعض اجلرائد نشرت بأن منتاني توجهوا للقضاء ألن كيحسوا 

أول مرة قبل كانت تعطى الربامج  اإذ. أن رمبا املساطر ماب
  .املغاربة كيفاش هاديك الشركة شدت الربامج ابدون ما يعرفو 
 .اآلن يبقى هاد التحدي ديال اجلودة ،ولذلك

فالبنسبة لنا لشهر رمضان فال يكفي أن تعرض التلفزة برامج 
دينية حمرتمة بكثافة الئقة هبذا الشهر كما وكيفا، بل البد من 
االمتناع عن نشر برامج مستفزة أخالقيا وقيميا لتناقضها مع 
جو هذا الشهر من لقطات عري وكالم فاحش وإشهارات غري 

ية من أفالم وأغاين، الئقة، خصوصا يف بعض املنوعات األجنب
مما يقهر املشاهد املغريب على اخلضوع حلالة تناقض بني قيم 
برامج رمضان الدينية وغري الدينية، ويولد حالة انفصام وتربية 

 . نفاق وازدواجية يف سلوك املغريب املسلم
النقطة الثانية وهي الشفافية واحلكامة والتطبيق اجليد 

ألول راه احلمد هلل مزيان الشطر ا ا،إذ ،لدفاتر التحمالت
إذن هاد الشفافية ستمكن من . تاع  %05بقات هاد  05%

السيد الوزير بأن  اراه قلتو  ،حتفيز فرص جديدة ملنتاني جدد
فاحلمد هلل هاد  ا،إذ. شركات ألول مرة كتفوز هباد املسألة

مث فاألخري . البادرة قطعت مع الريع الذي كان مييز هذا القطاع
هاد  اإذ ،الرتباط ما بني رمضان والفكاهةخاصنا نفكو ا



 

 

 -2013دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

56 

املسألة هدي، كأن رمضان هو جو الفكاهة يف حني واخا 
 .تكون الفكاهة خاصها تكون واحد القيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
أشكر السيد الوزير على حسن . شكرا السيد النائب احملرتم

نكونوا قد استوفينا األسئلة املدرجة، شكرا على . املسامهة
 .رفعت الجلسة. حسن تعاونكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


