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 الثالثة والخمسين محضر الجلسة
 

أكتوبر  22) 3311ذو احلجة  60االثنني : التاريخ
2632.) 
 .النائب األول لرئيس جملس النواب السيد حممد يتيم: الرئاسة

 قييةة ابتدا  ن  نيوأربع ةثالث ساعات وتسع: التوقيت
 .الساعة الثانية زواال والدييةة الثالثون

ننايشة األسئلة الشفهية املتعلةة بالةطاعات  :جدول األعمال
 :(آنية 0)سؤاال  16، احلكونية التالية
 التشغيل والتكوي  املهين؛ 
 التعليم العايل والبحث العلمي وتكوي  األطر؛ 
 الوطنية؛الرتبية  
 االيتصاق واملالية؛ 
 االتصال؛ 
 الثةافة؛ 
 السياحة؛ 
 الوظيفة العمونية وحتديث اإلقارة؛ 
 الصناعة التةليدية؛ 
 الشؤون العانة واحلكانة؛ 
 املغاربة املةيمون باخلارج؛ 
 الشباب والرياضة؛ 
 .التضان  واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 

 
 :السيد محمد يتيم رئيس الجلسة

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

 .افتتحت الجلسة

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
ن  الدستور، وعمال مبةتضيات  366طبةا للفصل 

النظام الداخلي جمللسنا املوير، ختصص هذه اجللسة لألسئلة 
الشفهية ملرايبة العمل احلكوني، ويتضم  جدول األعمال اليوم 

 . ثالثني سؤاال شفهيا نوزعة على يطاعات خمتلفة
يبل االنتةال إىل حصة األسئلة الشفوية، أطلب ن  

ة اجمللس تالوة املراسالت الوارقة على الرئاسة، السيدة أنين
 .فلتتفضل السيدة األنينة نشكورة

 :السيدة جميلة المصلي أمينة المجلس
 شكرا السيد الرئيس،

توصلت رئاسة جملس النواب بةرارات اجمللس 
 :الدستوري،  ويتعلق األنر ب

يةضي برفض الطلب الذي : 888/21القرار رقم  -
عمر البحراوي، الراني إىل إلغا  نتيجة تةدم به السيد سيدي 
بالدائرة االنتخابية  2633نونرب  22االيرتاع الذي أجري يف 

عمالة الرباط وأعل  على إثره انتخاب -احمللية الرباط شالة
عبد السالم بالجي وسيدي ابراهيم اجلماين وإقريس  :الساقة

 لشكر أعضا  مبجلس النواب؛
 :طلب الساقةيةضي برفض : 888/21القرار رقم  -

املصطفى الكنوين وعبد الكرمي حج وإقريس هدان ونري املسةي 
وأمحد املوقن واخلضري الفاحتي وخالد النويكض ونصطفى 
الشكار وأمحد الطاليب وعبد النيب الزرايدي ومحيد سراج، الراني 

 2633نونرب  22إىل إلغا  نتيجة االيرتاع الذي أجري يف 
إيليم آسفي وأعل  على إثره -آسفي بالدائرة االنتخابية احمللية

حممد كارمي وإقريس التمري وعمر الكرقوقي  :انتخاب الساقة
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وعاقل السباعي وحممد اجدية وفيصل الزرهوين أعضا  مبجلس 
 ؛النواب
يةضي برفض الطلب الذي : 193/32الةرار ريم  -

عبد الوهاب بنطالب وإبراهيم أسربي وعمر  :تةدم به الساقة
ليم عبد البايي وحممد الشعييب وحممد الباكوري التباري وعبد احل

وابريك عبوقي، الراني إىل إلغا  نتيجة االيرتاع الذي أجري يف 
إيليم -بالدائرة االنتخابية احمللية الرحاننة 2633نونرب  22

حممد املهدي  :الرحاننة وأعل  على إثره انتخاب الساقة
  مبجلس الكنسوسي وعبد الفتاح كمال ومحيد العكروق أعضا

 ؛النواب
 :يةضي برفض طلب الساقة: 192/32الةرار ريم  -

حممد عبد احلق وعبد السالم بوسنة وبوشعيب حيىي، الراني إىل 
بالدائرة  2633نونرب  22إلغا  نتيجة االيرتاع الذي أجري يف 

إيليم سيدي بنور، وأعل  على -االنتخابية احمللية سيدي بنور
عبد احلق الناجي وحممد أبو الفرج وعبد  :إثره انتخاب الساقة

 ؛الةاقر ينديل والطاهر شاكر أعضا  مبجلس النواب
يةضي برفض الطلب الذي : 191/32الةرار ريم  -

حممد إبراهيمي وفريد عواق واحلسان السنوسي  :تةدم به الساقة
وعبد اهلل هبور، الراني إىل إلغا  نتيجة االيرتاع الذي أجري يف 

إيليم بركان -بالدائرة االنتخابية احمللية بركان 2633نونرب  22
نصطفى اإلبراهيمي وأنيس  :وأعل  على إثره انتخاب الساقة

 .بريو وحممد زرقايل أعضا  مبجلس النواب
كما توصلت رئاسة اجمللس كذلك مبراسلة ريم 

ن  النائب السيد  2632أكتوبر  32بتاريخ  213.2632
ن  نسؤوليته كمحاسب جمللس عبد اهلل بووانو، خيرب باستةالته 

 .النواب، نظرا لتكليفه برئاسة فريق العدالة والتنمية
أنا بالنسبة لألسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 

توصلت  دفة ،2632أكتوبر  22إىل  32املتوصل هبا ن  

سؤاال كتابيا  336سؤاال شفويا و 23رئاسة اجمللس ب 
بية، كما مت سحب سؤال  جوابا على األسئلة الكتا 33وب
 .شكرا السيد الرئيس. كتايب

 :السيد رئيس الجلسة
 شكرا،

بداية السيدات والساقة النواب، أوق أن أخربكم أنه 
ستعةد جلسة ختصص الستكمال تكوي  نكتب جملس النواب، 
بانتخاب حماسب وأنني للمجلس، وذلك نباشرة بعد حصة 

 .الشفهية هاتهاألسئلة 
ا برسالة ن  السيد الوزير املكلف توصلت الرئاسة أيض

بطلب إعاقة ترتيب جدول أنه بالعالية نع الربملان، خيرب فيها 
ت املعنية هبذا التعديل، وهي  أعمال هذه اجللسة، بتةدمي الةطاعا

الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكونة املكلفة باملغاربة : يتكاآل
السياحة، وذلك لبعض املةيمني باخلارج، وزارة االتصال، وزارة 

 .االلتزانات الطارئة لبعض الوزرا  السابق ذكرهم
إذا مسحتم، ننتةل إىل بسط األسئلة الشفهية املدرجة 
جبدول أعمالنا، ونستهلها بالةطاع املكلف باملغاربة املةيمني 

 .تفضل أ السيد الرئيس. باخلارج
النائب السيد شاوي بلعسال رئيس فريق االتحاد الدستوري 

 (:قطة نظامن)
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
 السادة الوزراء،

نةطة النظام هذه باسم الفريق الدستوري، هي حول 
 .العالية اليت ينبغي أن تكون بني اجلهازي  التشريعي والتنفيذي

السيد الرئيس، بعد اخلطاب امللكي الساني ونا محله 
ولية األخاليية حكونة ن  توجيهات سانية محلنا فيها املسؤ 

صداها  توبرملانا وأغلبية ونعارضة، هذه التوجيهات اليت ال زال
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  بعد هذا، السيد الرئيس، نسجل بكل أسف . يف هذه الةاعة
نا أيدم عليه عضو يف احلكونة مبجلس املستشاري  يف أول 
جلسة قستورية هلذه الوالية التشريعية، ينم ع  عدم احرتام هذه 

وغياب هذا . غياب كل التزام أخاليي إزا  ممثليهااملؤسسة وع  
 …االلتزام ونا عايشناه يف اجللسة

 :السيد رئيس الجلسة
 ...السيد الرئيس، السيد الرئيس، اهلل جيازيك خبري، ال حن  اتفةنا

 :النائب السيد شاوي بلعسال
ال، هاقي يف املوضوع أ السيد الرئيس، ال، ال، راها ...

 .السيد الرئيس نا تةاطعنيشيف املوضوع، أ 
 :السيد رئيس الجلسة

 .اتفةنا يف إطار اجمللس أن نةاط النظام تتعلق بالتسيري...
 :النائب السيد شاوي بلعسال
 . أ السيد الرئيس. يف املوضوع، راها يف التسيري

 :السيد رئيس الجلسة
ننتةل إىل بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول 

لةطاع املكلف باملغاربة املةيمني باخلارج، أعمالنا، ونستهلها با
، سؤال ع  عجز 21هي  21سؤال واحد ن  عدق األسئلة 

م بعض أفراق اجلالية املغربية ع  تسديد الةروض املمنوحة هل
، ال، نةط النظام الةانون  ال. اليتنا  نساك  هلم باملغرب

نةطة النظام . كيحدقها، امسح يل السيد الرئيس، أحرتنك
تدبري سري هذه اجللسة، نا عدا ذلك فهو خارج الةانون، تتعلق ب

 .  امسح يل، نع االحرتام للفريق احملرتم
أنتةل أيها األخ الكرمي إىل السؤال املرتبط بةطاع اجلالية 
املغربية، نوجه ن  فريق األصالة واملعاصرة، ليتفضل أحد واضعي 

ة، اهلل سؤال، ننتةل إىل حصة األسئلة الشفوي ...السؤال نشكورا
يرضي عليك أطلب ننك، أنبهك األخ الكرمي أن متتثل 

ال، ال، ال، أنا أعيد وأكرر إذا كان . ملةتضيات النظام الداخلي

األنر يتعلق بتسيري هذه اجللسة نرحبا، إذا كان غري ذلك فهذا 
ال، ال، غتكلم يف التسيري . غري ممك  ألنه هذا خمالفة للةانون

ن عندك شي حاجة تفضل، إذا مل قيال هاق اجللسة، إيال كا
ال، ال، ال، نا يتعلق  ...نزيدو يك  اهلل يرضي عليك خلينا 

 . عفوا السيد الرئيس، نعذرة، نعذرة. بتسيري هذه اجللسة
سؤال ع  عجز بعض أفراق اجلالية املغربية ع  تسديد 
الةروض املمنوحة هلم اليتنا  نساك  هلم باملغرب، للساقة 

نةطة . احملرتنني ن  فريق األصالة واملعاصرةوالسيدات النواب 
ئيس، يف جمال نظام لألخ الرئيس، تفضل، تفضل السيد الر 

 .لسةتنظيم أشغال هذه اجل
نقطة )النائب السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي 

 (:نظام
السيد الرئيس، يف جمال التنظيم مسعنا ن  الرئاسة اليوم 

ين ورئيس فريق، هل تعتةدون بأنه هذا تةول بأهنا تنبه نائب برملا
التنبيه يف حمله، وخاصة أن السيد النائب يطلب حةه يف 
الكلمة؟ يد خنتلف نع أحد، ولكننا ندافع ع  حةه يف أن 

، وبالتايل خصو ال أذكره ...تعطى له الكلمة، وأنكم يلتم ناذا 
 ... ياخذ الكلمة قيالو 

 :السيد رئيس الجلسة
الفرق النيابية يف ممثلي إلخوان كافة لةد اتفةنا حبضور ا

اجمللس أنه يف إطار الةانون ميك  لرئيس اجللسة أن يوجه تنبيها 
ألحد الساقة النواب، خاصة حينما يتعلق األنر خبرق نةتضيات 
النظام الداخلي، فأنا طالبت ونبهته إىل نةتضيات النظام 

. وايلوهلذا ننتةل إىل السؤال امل. الداخلي وليس إىل شي  آخر
 .تفضل الفريق السيد رئيس

 (:نقطة نظام)النائب السيد أحمد التهامي 
السيد الرئيس، حنا كالننا يهدف أساسا أنه هاق 
اجللسة هذه قيال األسئلة الشفوية متر يف أحس  الظروف، 
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ما ينزاليات كاحىت حنا إىل االحتياط ن  ويوع  اوبالتايل تنبهو 
ويعت سوابق هنا واعتربناها ويعت يف جملس املستشاري ، ألنه 

. حواقث عابرة، فإذا هبا تتكرر السيد الرئيس ن  عدة وزرا 
وبالتايل كنةولو على أنه ال بد هذاك امليثاق األخاليي اللي 

به، ونا ميكنشي  انفعلوه ونلتزنو  اغاقي يكون أنه ن  قبا نبداو 
شي واحد جيي يعين خيرج ال على الةانون ال الداخلي قيالنا وال 
األعراف الدميةراطية املتداولة يف هاق املؤسسة احملرتنة، وننها أنه 
اإلنسان يف نةطة نظام يثري الةضايا اللي كتعلق حبس  سري 

وبالتايل حنا تالفيا . اجللسة، ناشي ضروري أنه جيي ليها نباشرة
 .ن  الضروري احرتام الةانون، وشكرا الديك االنزاليات تنةولو 
 :السيد رئيس الجلسة

الةانون، النظام الداخلي واضح . شكرا السيد الرئيس
فيما  ذينبغي أن تؤخ ذيف هذا املوضوع، نةط النظام اليت تؤخ

يتعلق بتدبري هذه اجللسة، إذا كانت هناك أنور أخرى فكاي  
عندنا بزاف قيال اآلليات، إيال كانت شي حاجة نتويعة ميك  

ميك  أن  أن نطرحها على الساقة رؤسا  الفرق وممثليهم،
يطرحوها يف نكتب اجمللس وميك  أن تتخذ هلا االحتياطات 

أنا حن  اليوم، أنا نسئول ع  . الكافية، هذا إذا كانت ستةع
ول كذلك ع  محاية تطبيق الةانون ؤ تدبري هذه اجللسة وأنا نس

يف هذه اجللسة، سوا  كان اخلرق ن  وزير أو كان اخلرق ن  
        خذييت )وهلذا سننتةل إىل، . نائب، يستويان يف هذا اجملال
سننتةل إىل حصة األسئلة ( السيد النائب الكالم قيالك

الشفوية، والكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، يف سؤال ع  عجز 
بعض أفراق اجلالية املغربية ع  تسديد الةروض املمنوحة هلم 

 .اليتنا  نساك  هلم باملغرب، تفضلي السيدة النائبة
 :السيدة سليمة فرجيالنائبة 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ن  الدستور  30السيد الوزير، كما تعلمون أن الفصل 
ينص على أن اململكة املغربية تعمل على محاية حةوق ونصاحل 

زير، إال أن هؤال  املواطنني، السيد الو . املواطنني الةاطنني باخلارج
عمدوا إىل ايتنا  نساك  باملغرب واستفاقوا ن  يروض ن  
نؤسسات بنكية، وبفعل األزنة فلم يتمكنوا ن  تسديد هذه 
الةروض، الشي  الذي حدا باملؤسسات البنكية إىل سلوك 
نسطرة اإلنذار العةاري لتحةيق الره  ن  أجل بيع هذه 

 . املساك  يف املزاق العلين
هؤال  العمال، والذي   لذلك، وحىت نضم  حةوق

نا هي اإلجرا ات : يعتربون يف صلب أولويات سياسة احلكونة
 .اليت تنوي وزارتكم اختاذها ن  أجل حل هذه املعضلة؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير ،شكرا للسيدة النائبة

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

  ،شكرا للسيدة النائبة المحترمة
 وللسادة النواب المحترمين،

 السيد الرئيس،
يف البداية أوق أن أذكر على أن ن  ضم  اإلجرا ات 

جلالية ن  اللي اخذهتا احلكونة هو الويوف على أن تستفيد ا
. يروض ضمان السك  اللي كيستفدوا ننها املغاربة يعين عانة

ن  هاق  اوبالتايل املواطنني املةيمني باخلارج كيمك  هلم يستافدو 
ضمان السك ، اللي الدولة كتعطيهم واحد الضمان قيال 

ق الةروض قياهلم، واستفدت تةريبا ألفني يف ضم  % 26
بة املةيمني يف اخلارج استفدوا شهر ألفني قيال املغار  32تةريبا 

 . ن  هاق ضمان السك 
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األزنة جا ت مبا فيها ن  إشكاليات، وكانوا املغاربة 
ومت . خاصة يف إسبانيا وإيطاليا، ن  املتضرري  هبذه األزنة

االتصال نع األبناك باش ناخذو بعض اإلجرا ات باش خنففو 
باخلارج، غاقي جيي يعين ن  آثار األزنة على املغاربة املةيمني 

واحد الويت ونعطيكم التفاصيل قيال هاق اإلجرا ات ولك  
بالنسبة هلاق النةطة هاقي بالضبط، كل املغاربة املةيمني باخلارج 

كان عندهم واحد العائق أهنم جا  اللي عندهم واحد الةرض و 
خيلصوا ألن نا بةاش عندهم ندخول نظرا لألزنة وتةدنوا 

الناس اللي نروا ن  الوزارة كلهم  بطلب نكتوب، وخاصة كل
وبالتايل، هاقي اتفايية . متت إعاقة اجلدولة قيال الديون قياهلم

عندنا نع األبناك أن املغاربة املةيمني باخلارج اللي نا يدروش 
يسدقوا الديون قياهلم وعندهم احلجة على أهنم يف حالة 

ولة استحالة باش يسدقوا هاق الديون كيستفدوا ن  واحد اجلد
، pénalitéاللي كتمشي حىت لعانني بدون حىت شي يعين 

ينش واحد اجلزا ، الفائدة كتبةى سارية بكيفية عاقية على كان
ذعرية قيال الالةسط الغري نسدق، ولك  نا كاينش واحد 

 . التأخري
فكنغتنم هاق الفرصة وكنةول لإلخوان قيالنا، وراه أنا  

للةا ات اللي كتكون كنةوهلا هلم نلي كنتاليى هبم يف كل ا
عندي نعهم، باش أهنم يكتبوا إنا للوزارة نباشرة وإنا نباشرة 

 .وشكرا. للبنك املعين، وراه كاي  اتفاق يف هاق الةبيل
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعةيب للسيدة النائبة احملرتنة. شكرا
 :النائبة السيدة سليمة فرجي

أن يف  يتجلى ن  خالل امللفات الرائجة أنام احملاكم
ق احلاالت حتالت على  1عشر حاالت لالستفاقة ن  الةروض 

 les banquesقيال  les contentieux يسم املنازعات
واملسطرة جارية واملزاق العلين يعين التواريخ حتدق، إىل حدوق شهر 

غشت سبتمرب كانت التواريخ قيال بيع هاق املنازل اليت 
فيها نسطرة اإلنذار العةاري، يعين  كانت، اللي  ...ايتنيت

وصلت لواحد املرحلة قيال البيع باملزاق العلين، إذن نا فهمناش 
 . واش نراسلو الوزارة أو كذا

حزب األصالة واملعاصرة، وبصفتنا يف يف ال، حنا 
املعارضة، واملعارضة البنا ة طبةا للفصل العاشر واللي كنةرتحو 

بأن جيب فتح حوار نع  اكنشوفو احللول البديلة املعةلنة، إنا  
املؤسسات البنكية واملواطنني الةاطنني باخلارج، خصنا قراسة كل 
                حالة على حدة ن  أجل إعاقة جدولة الديون 

le rééchelonnement de la dette ،  ونع عدم
 l’abattement des intérêts deاحتساب فوائد التأخري 

retardسب هاق الغراناتتناك كتح، ألن بايني األب . 
وبالنسبة للمؤسسات البنكية، جتدر اإلشارة إىل أن 

وحن  نةرتح ملاذا ال يتم يعين سلوك املسطرة . الضمان هو العةار
وهي صندوق  Crédit FOGARIMحبال اللي ويع نع ال 

 . نال الضمان، أن تتدخل الدولة ن  أجل، هذا ن  جهة
طنني باخلارج اللي  ون  جهة أخرى، فإن هؤال  املوا
احلكونة، كان واحد  ةكيعتربوا يف صلب األولويات قيال سياس

االيرتاح أنه يتم إنشا  بنك لالستثمارات هلاق املشاريع 
االستثمارية، ألن وعدتوا هبا يف الربنانج احلكوني، وكذلك 
ختصيص حصص سكنية وطنية كربى هلؤال  العمال باخلارج يف 

 علىإذن حنا قائما نلح . حلكونين  الربنانج ا 96الصفحة 
  هذا، ملاذا السيد الوزير؟ ألن هؤال  املواطنني الةاطنني باخلارج 
نا غاقيش نعتربوهم قائما البةرة احللوب، مها كانوا سامهوا يف 
تنمية البالق يف واحد املرحلة نعينة، وخصوصا يف بعض اجلهات 

تاونات، اجلهة الشريية، ومها مل يتخلوا -تازة-حبال جهة احلسيمة
لذلك فنح  نعترب أن . يونا نا ع  املسامهة يف تنمية البالق

عندنا يف اخلارج جيب أن تكون  بالنسبة هلاق العمال اللي
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ن  الدستور  30نساندة يوية، سوا  احرتانا ملةتضيات الفصل 
 .أو اللتزانكم يف الربنانج احلكوني، وشكرا السيد الوزير احملرتم

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعةيب السيد الوزير

السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :ربة المقيمين بالخارجالحكومة المكلف بالمغا

أنا بغيت نأكد على أن هاق الشي اللي يليت هو اللي 
كيضم  للمغاربة املةيمني باخلارج، " فوكارمي"يلت أنا، يعين 

عمال أو جتار أو أي نغريب نةيم باخلارج، أنه ياخذ واحد 
ن   %26ن  طرف الدولة و %26الةرض وكيتضم  ب 

ق العشرة ق احلاالت وها. طرف البنك، وهذا جاري به العمل
اعطيتين  كاناللي كتكلمي عليهم نا عرفتهمش شكون مها، لو 

ولك  كل حالة بدون استثنا ، . األمسا  لو كان حبثت عليهم
كذلك يف   CIHوأنا كنت نع رئيس البنك الشعيب ونع رئيس 

  ...هاق، غري البارح، هنار اجلمعة واليوم على هاق النةط
 :السيد رئيس الجلسة

وننتةل إىل . لسيد الوزير على حس  نسامهتكمشكرا ا
يطاع االتصال، سؤال حول قور وسائل اإلعالم يف إبراز أمهية 
العمل النيايب، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق 
االستةاليل للوحدة والتعاقلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .ببسط السؤال
 :النائب السيد عمر حجيرة

 .الرحمن الرحيمبسم اهلل 
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

وسط املواطنني يف كيدور اليوم يف الساحة اإلعالنية و 
وا الربملانيات والربملانيني احلديث حول العمل الربملاين، ووال

نةرونني فةط باخللصة، واش غاقي يعطيوهم الثم ، واش  

اسى كيتخلصوا باش جييوا؟ هاقي هي الصورة اللي عندنا، والكر 
و، هذا هو طخاويني، وناعسني، هنار االفتتاح كياكلوا الكا

الربملاين اللي وال للنةاش، يف حني أنه خص يكون يدور نةاش 
        حةيةي حول الدور احلةيةي قيال الربملان، وهاق الشي 
نا ميكنش يكون إال إذا كانت احلكونة عندها واحد الربنانج 

 .حمدق ن  خالل اإلعالم قياهلا
لسيد الوزير، اليوم قازت سنة على هاق احلكونة اللي ا

سنني، نا ميكنش  3حنا نعكم وطرف نعكم، وبايي لكم غري 
نبةاو نةولو حنا عاق جداق، عاق بدينا، خليوا لنا الويت، راه 
الويت نا يرمحش، ولك  نا شفنا حىت تغيري، نا زالت األنور  

وال بغينا نعرفو هاق اجللسة كتدوز يف التلفزيون، أ. ما كانتيك
اجللسة، شحال هاذ ن  عندكم شنو هي نسبة املشاهدة قيال 
ملاذا غابت األنشطة : ن  نغريب كيشوف هاق اجللسة؟ ثانيا

 على واحد نيالربملانية ع  نشرات األخبار؟ ثالثا، وحن  نةبل
احلاجة كبرية يف البالق اللي كتويع نرة يف السنة وهي ننايشة 

أعدت وزارتكم ون  خاللكم احلكونة  الةانون املايل، ناذا
واحد الةيمة  اللتغطية اجلديدة لألعمال قيال اللجان باش نعطيو 

للعمل قيال الربملاين ن  خالل العمل قيالو قاخل اللجان، ألن 
هاق اجللسة نا هي إال واحد العمل صغري بالنسبة للعمل 

 .الربملاين؟ نتمناو أنه تكونوا جبتو لنا اجلديد، شكرا
 :يد رئيس الجلسةالس

 .اجلواب السيد الوزير
 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال

 . شكرا السيد النائب المحترم
. أنا شخصيا نتفق نعك، وكان هذا ن  بني األولويات

أوال، نشروع الةناة الربملانية يف الشق اللي نرتبط باحلكونة حنا 
اهلل، هذا األنر جاهزي ، يتفق الربملان ون  غدا نطلةوها إن شا  

 .األول
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األنر الثاين، يف يونيو املاضي عةدنا لةا  نع املكتب 
ونع السيد الرئيس واملكتب قيال اجمللس النواب، وباحلضور 
قيال املديري  قيال، الرئيس املدير العام واملسئولني ق الةطب 

واتفةنا على   Midi 1 tvالعموني زائد نديرة األخبار قيال 
 .تفاقبرام االإضرورة 

الوضع السابق اللي كان كيؤطر، الةانون ق االتصال 
واسع، كيةول خص التلفزة  31السمعي البصري يف الفصل 

 2669فاش جينا لدفاتر التحمالت الةدمية يف . تغطي الربملان
اآلن يف قفاتر التحمالت . يزنوها جللسات األسئلة الشفوية
يد وسع واعطى الدستور اجلد ،اجلديدة وسعناها، ألن الربملان

 . واحد الوضع للربملان أوسع
اآلن خصنا نويعو اتفاق نا بني املكتب ونع الربملان، 
شنو املعطيات؟ بالنسبة للحكونة والوزارة واملؤسسات العمونية 
قيال السمعي البصري العموني نستعدة، شنو كتطلبوا باش 
ها نربجموه؟ ألنه الصورة قيال بالقنا على املستوى الربملاين خص

نتفق نعك  . تكون يوية ونعكسو احليوية اللي كاينة يف الربملان
وكاي  أنور أخرى اللي فيها إشكال وخصنا نلةاو . كاي  نظاهر

 . هلا سياق، والرئاسة قيال اجمللس راها نتفهمة هاق األنور
كاي  نا يهم تنوع أنشطة الربملان، ألن كاي  األنشطة 

وق األجنبية، كاي  أعمال اخلارجية، كاي  االستةباالت ق الوف
كاي  ثانيا . اللجان، كاي  اللجان االستطالعية، هذا نستوى

اجلوقة قيال التغطية، نا بغيناش التغطية املدرسية، بغينا تسويق 
 . املنتوج الربملاين باش جيذب ليه املغاربة، هذا إشكال ثاين

اإلشكال الثالث، عندنا السؤال قيال الرتتيب، كاي  
نطروح ولك  غنايشوه يف االتفاق، تيةول لك  سؤال نشروع

عالش التغطية ق األنشطة الربملانية يف النشرات اإلخبارية 
 . تتجيبوها هي الثالثة؟

وكاي  سؤال آخر اللي نطروح، واللي عندو يعين 
نعةولية كبرية جدا، هو املوضوع قيال التعدقية، ألنه فعال إيال 

ل الدول كرياعيوا األغلبية تبعنا هاق املسطرة اللي كاينة، يف ك
واملعارضة باش كيضمنوا للمعارضة حضور أكرب يف النةاش 
السياسي خاصة حول الةوانني والةضايا، ناشي فةط كنجيو 
 . للجلسة ونور اللجنة اعطيين تصريح اعطيين تصريح، بالعكس

النةطة األخرية اللي ثرتيها قيال نسب املشاهدة، أنا 
جدا، وهاقي ن  بني األنور  نعك، نسب املشاهدة ضعيفة

اللي طرحناها على السيد، حنا يدننا املعطيات اإلحصائية 
ألف  166بنسب املشاهدة، ونا كتجاوزش يف أحس  احلاالت 

إيال كان شي حدث كبري، أنا تنهضر على جلسات األسئلة 
ألف، والسالم  26الشفوية، وبعض املرات راها كتنزل حىت ل 

 .يلنا راه خصنا حنلو هاق املشكلعالش  عليكم، وهاق الشي
 :السيد رئيس الجلسة

. ..التعةيب ألحد الساقة النواب. شكرا السيد الوزير
 .األستاذةتفضلي تفضلي 

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة فتيحة العيادي 
 شكرا السيد الرئيس،

إال أنه يف األسئلة اللي تعطاتنا نا نربنج هاق السؤال 
االستةالل، نربجمني جوج قيال األسئلة قيال اإلخوان ن  حزب 

لوزارة االتصال، واحد قيال فريق األصالة واملعاصرة والثاين لفريق 
 .؟االعدالة والتنمية، فكنتسا لو 

 :السيدة رئيسة الجلسة
يعين ورق على املكتب . نعم شكرا، شكرا السيدة النائبة

عة استدراك ن  الفريق االستةاليل عوض فيه سؤاال لةطاع الصنا
التةليدية بسؤال يف يطاع االتصال، واحلكونة يبلت، وهذا 

التعةيب السيد  .التعويض يد أشعرت به كافة الفرق النيابية
 .النائب
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 :النائب السيد عمر حجيرة
السيد الوزير، غري بغيت نشري لكم بأنه على حسب 
الدراسات اللي كاينة حتظى املشاركة واملشاهدة قيال املواطنني 

ة بأعلى نسبة قيال املشاهدة يف البالق، مبعىن يلسياسللربانج ا
املغاربة باغيني يشاركوا ن  خالل املشاهدة قيال التلفزيون قياهلم 
يف السياسة يف املغرب، فةط بةى التوييت اللي كندوزو فيه 
اجللسة قيالنا وال الربانج املتعلةة بالربملان، واحد الةناة كتدوزها 

  ار وواحدة أخرى كتدوزها يف التايل ق النه 32هنار السبت يف 
ق النهار، وكأن الربملان هو آخر حاجة كنهتمو هبا، نع أن 
الشعب املغريب واإلعالم نهتم بالربملانيني وبالربملان وبالعمل 

أنه نتنةدو ألنه  واقياهلم وباالنتةاقات اللي كتوجه، وحنا نستحة
ن  خاللكم نا عاطينش ييمة للعمل قيالنا، وحىت للدولة اللي 

ان ملانتما واحلكونة وكذلك الوزارة نا عاطياش أمهية للرب 
 . وللربملانيني والعمل قياهلم

فخصنا هنضرو على الغياب، ظاهرة خصها حتارب، 
ولك  نا حتاربش بايتطاع، نا حناشاي هنايا نياونني اللي 

وا يهضروا علينا بلي حنا اللي حاضري  راه حنا اغاقي يبة
أنه يةتطعوا لنا اخللصة، هاقي واحد إشارة  حاضري  حيث خفنا

ني، كذلك يسيئة للعمل الربملاين، وهاقي إهانة يف حق الربملان
الربملانني باش جييوا، حىت هاقي إهانة  احنا غاقي خنلصو 

للربملانيني، عالش؟ ألنه نا لةيناش واحد الوزارة وواحد الةنوات 
طي ييمة للربملانني وواحد احلكونة اللي تظهر العمل الربملاين وتع

وتعطينا حىت كذلك حضور يف الربانج التلفزية وحضور يف 
نشرات األخبار، وهذا نا ميك  لو يكون إال إذا قرنا واحد 
اخلارطة جديدة قيال عمل إعالني جديد نواكب للربملان 

 .اجلديد
 :السيد رئيس الجلسة
  .شكرا السيد النائب

سؤال آخر يف نفس الةطاع، سؤال حول تةنني 
الصحافة اإللكرتونية، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  
         فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد الساقة النواب 

 .أو السيدات النائبات بطرح السؤال
 :النائبة السيدة فتيحة العيادي

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، أصبحت الصحافة الريمية وايعا يفرضه 
التطور احلاصل يف التةنيات املعلوناتية وانتشارها، مما يتيح 

إال أن االستعمال الغري . التواصل نع أكرب ياعدة ن  الةرا 
ؤطر هلذا النوع ن  اإلعالم يد يسمح بظهور نوع ن  الفوضى امل
تطفل على هذا النوع ن  الصحافة ميك  أن يوصلنا إىل وال

ففي . انزاليات يف جمال محاية الصورة ومحاية األفراق واحلريات
واش نا زال نا وصلش : هاق السياق السيد الوزير نسائلكم

 .الويت باش يتةن  هاق الةطاع هذا؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير

 :ي، وزير االتصالالسيد مصطفى الخلف
طيب، أنا اللي كنشري حنا قبا يدنا ممدوقة باش حنلو 
هاق املشكل ق الربملان، وأنا نتفق نع األخ، يولوا لنا اإلجرا ات 

اإلنكانات املالية، وطلبنا قراسة حول شحال  اوحنا نعبئو 
 . خاصنا هلاق الشي وننفذوه

شكرك نبالنسبة لألخت ن  فريق األصالة واملعاصرة، ك
فعال كاي  إشكال، ألن . لى السؤال املهم وأنا نتفق نعكع

اإلطار الةانوين املنظم للصحافة اإللكرتونية يف املغرب ياصر 
 .وكيفرض علينا االشتغال على نعاجلة هذا األنر
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نارس نظمنا لةا   36بالنسبة للحكونة والوزارة، يف 
ا نويع إلكرتوين، وحن 226ه ممثلني قيال حوايل يقراسي حضر ل

ال بد ن  : وجهنا الدعوة عرب نويع الوزارة، وطرحنا السؤال
تنظيم هذا الةطاع، على نستوى املسؤولية، وعلى نستوى حرية 
اإلنرتنيت، على نستوى امللكية الفكرية وعلى نستوى 

وانبثةت على اللةا  الدراسي جلنة، ألن كانت . األخالييات
أعدت لنا واحد اللجنة اشتغلت، اآلن . توصيات للةا  الدراسي

املشروع أويل، هو اآلن نوضوع قراسة عند جلنة علمية، حول 
 . تةنني الصحافة االلكرتونية

عنده التزانات  انطلةنا ن  نبدأ بسيط، وهو أن املغرب
نرتنيت نع االحتاق الدويل لالتصاالت ونع قولية يف جمال اإل

ات املنظمة العاملية للملكية الفكرية، يلنا خص هاق االلتزان
تتبلور، عنده نةتضيات قستورية حول احلرية قيال التعبري وحول 
حرية الصحافة خصها تتبلور، وعنده نةتضيات نهنية تبلورت 
يف إطار يانون الصحافة أو يف يانون االتصال السمعي البصري، 

 . هاق املةتضيات خصها أيضا تنعكس
اآلن حنا يف واحد املرحلة قيال تعميق التشاور، 
وكنعتةد بأن هاق اإلشكاليات اللي نطروحة عندنا اآلن هي ن  
جهة عنصر يوة، ألن هاق الصحافة اإللكرتونية راها بالنسبة 
للتصنيف العاملي جعلت املغرب ن  الدول الرائدة اللي استطع 

 . لينتج نوايع إخبارية تكون ضم  املائة نويع األو 
ثانيا، هذا يطاع اللي اخنرط فيه الشباب املغريب، أربعة 

 ،facebookألف صفحة على نستوى ال  166نليون و
. فرض هاق التوسع %26نرتنيت أزيد ن  واالنتشار ق اإل

أزيد ن   facebookوللعلم، هاقيك الصفحات ق ال 
هاق الةطاع  اونظمو  اإذن، إنا نزلو . عام 23يل ن   16%

رية كما جا  يف الدستور، ويف نفس الويت نوضعو احل اونضمنو 

أنفسنا  االةواعد ق املسؤولية يف إطار الةانون، أو أن غاقي نلةاو 
 . نعيش يف كوكب وهذا العامل يتطور

وثانيا، هذا يطاع رائد، ألنه ن  الناحية االيتصاقية 
الوزارة قارت قراسة علمية على نستوى املعطيات املالية، لةيناه 

ت  نستوى اإلشهار وال على نستوى األسر اللي والال على 
نويع إخباري، مث الةينا ثالثا أنه  366تشتغل فيه، ألن حوايل ك

خصنا نستدركو االسرتاتيجية ق املغرب الريمي، كانت وضعت 
نةتضيات على احملتوى اإلخباري، وهاقي كانت نةطة ضعف، 

كمي هلذا، هذا التطور ال. حدقنا إجرا ات ولك  نا تنفذتش
اللي ويع خصو يواكبو تطور كيفي، والتةنني هو ندخل ن  بني 

 .املداخل، ألن خص التكوي  وخص املواكبة
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد الوزير، انتهى الويت املخصص لكم
 .التعةيب للسيدة النائبة احملرتنة
 :النائبة السيدة فتيحة العيادي

وغاقي  .قيالكشكرا السيد الوزير على هاق اجلواب 
قيال  366فواش هاق . نبدا ننني كمليت، بالتةنني وباملواكبة

املوايع اللي كتكلم عليها ميكننا نعتربوها كلها نوايع نهنية؟ فني 
التكوي  قيال املوايع هاذو؟ كتكلموا على أنه، تةال يف 
الصحافة يف هاق األيام األخرية أنكم اجتمعتوا واتفةتوا بأنه اللي 

كيمك  لو يباشر   une enterpriseة، يعين شركة عندو نؤسس
أي واحد كيمك  لو جييب  l’entrepriseهاق . العمل قيالو

ق املليون قيال الدرهم وخيلق يعين  2واحد نليون قيال الدرهم 
واحد املؤسسة إعالنية، واش هذا كيضم  لنا أنه هاق املؤسسة 

زيرا، واش نت صحفي السيد الوزير يبل أن تكون و أاإلعالنية، و 
    هاق الطايم اللي غاقي يشتغل يف هاق املؤسسة واش عندو 
نا يكفي ن  املعلونات حول أخالييات املهنة؟ واش عندو 

أنه التكوي  يف جمال  اتكوي  يف جمال الصحافة؟ وكنعرفو 
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فكيفاش . الصحافة اإللكرتونية يعين تكوي  قييق وقييق جدا
نويع اللي تكلميت  366 هاق الناس هاقو ن  هاق املوايع، هاق

عليها السيد الوزير كيفاش نضمنو أنه نا تتحولش ملوايع اللي  
كتضرب يف احلرية قيال األشخاص، كتضرب يف الصورة قيال 
األشخاص؟ طبعا، املبدأ كيبةى هو احلرية، ولك  كيف نا يليت 

ولية، فإذن  ؤ وكيف نا جا يف الدستور احلرية املةرونة باملس
فراغ  le vide juridiqueأنه كاي  واحد  اكيفاش، كنعرفو 

يانوين، كاي  واحد الفراغ يانوين يف هاق امليدان، آخر نرة تعدل 
نا كنتذكرش  2661-2662يانون الصحافة كان يف 

بالضبط، كان اإلنرتنيت يف األول قيالو يف املغرب، فإذن جمال 
  اإلنرتنيت غري نةن  بتاتا يف املغرب، واليوم كاينني ناس اللي

 ...جلل  كيتعرضوا يف احلياة الشخصية قياهلم
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيدة النائبة احملرتنة، انتهى الويت املخصص 
سؤال آين ع  محاية صورة املغرب ن  االقعا ات . لكم، شكرا

اإلعالنية، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق العدالة 
 .ؤال ببسط السؤالوالتنمية، فليتفضل أحد واضعي الس

 :النائب السيد رشيد القبيل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد الوزير المحترم، 
يانت عدة وسائل إعالنية وطنية وقولية برتويج أخبار 
عارية ن  الصحة ع  تدنري املنحوتات الصخرية هبضبة 

بإيليم احلوز ن  يبل سلفيني نغاربة، وهو نا يسي   "الياكور"
: لذا نسائلكم السيد الوزير. إىل صورة املغرب أنام الرأي العام

نا هي التدابري اليت ستتخذوهنا حلماية صورة املغرب ن  نثل 
 .هذه االقعا ات اإلعالنية املغرضة؟ وشكرا

 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال
ثمر هاق السؤال باش نةول أنا أيضا نست. شكرا

 شرط، وحىت غياإللكرتونية هي لألخت نتفق نعك، املةاولة 
األنور األخرى اللي يلتيها حىت هي قاخلة، وهاق الشي غيكون 

 . يف إطار الةانون وجيي للربملان
فيما خيص السؤال، فعال، احلدث اللي ويع هاق 

يةظة فعالة األسبوع املاضي اثبت أمهية توفر البالق قيالنا على 
املغرب ليس . إزا  نا ميك  أن يؤثر على صورهتا ونصداييتها

بلدا نثل البلدان اللي كتعرف االستهداف للرتاث قياهلا وكتعرف 
. االستهداف للتعدقية قياهلا وكتعرف االستهداف للتاريخ قياهلا

وهلذا كان جتند حكوني واسع، ونا اكتفيناش فةط مبجرق 
يل فاش قرسنا ولةينا األنر خذا أبعاق إصدار بالغ، ألن يف الل

قولية يف الواليات املتحدة األنريكية ويف أوروبا وولينا غاقي 
يف شي تصنيفات اللي هي نسيئة للبالق قيالنا ونسيئة  اندخلو 

ملا حتةق ن  إصالحات على األيل يف هاق العشري  سنة 
 . األخرية

       فكان رق فعل، أصدرنا بالغ، ون  بعد البالغ 
نا كانش كايف يلنا غاقي نديرو رحلة نيدانية، عبأنا عدق ن  
الصحفيني زائد وكالة أنبا  أجنبية زائد اإلعالم العموني، والناس 
نا تغداوا نا والو وهبطوا للميدان، صحفيون، واللي كنحييهم 
هباق املناسبة، واستطعنا يف ظروف، يعين يف نفس اليوم أننا 

 .نعيدو تصحيح اخللل
كد أنه حمتاجني لليةظة، حمتاجني لرق الفعل أيهذا ك

راه كاي  أنور . املباشر وحمتاجني ثالثا االلتزام بأخالييات املهنة
اآلن إيال خذينا العامل قيال اإلنرتنيت راه خرب كتويل عنده 
تداعيات اللي النتيجة هو صاحب وكالة سياحية يف نراكش  

هو نستثمر غاقي كتسد، اخلرب أن كيوصل االنتداق قيالو اللي 
جيي كيفكر حيول االستثمار قيالو ملكان آخر، اخلرب كيخرج 
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والنتيجة قيالو أن انفتاح سياسي جاي للمغرب قيال قول 
 .أخرى باش تتوجه للمغرب وتثم  النموذج قيالو، كيةولوا ال

مسحوا يل، املغرب عنده، عندنا نةط ضعف، نا نةولوش 
 اس الويت خصنا حنرتنو غنغطيو الشمس بالغربال، ولك  يف نف

الةواعد ق املهنية ونكونو حذري ، ألن فاش جنيو نةلبو الدا   
، حنا اللي اعطينا لآلخر "ق ل هو من عند أنفسكم" اكنلةاو 
 . املربر

ن  هنا، أنا أقعو اجلميع لليةظة، لليةظة، حكونة 
وبرملانا وجمتمع ندين ورجال إعالم وهيئات، اجلميع، ألن هذا 

 .يع، والسالم عليكمشي  قيالنا مج
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعةيب ألحد الساقة النواب احملرتنني، تفضل
 :النائب السيد أبو زيد المقرئ اإلدريسي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نا حصل يثري التساؤل، ويثري أحيانا 
اإلجيايب الذي االمشئزاز يف بعض نفاصله، ألنه بعد التحرك 

ولني، أصرت جهات ؤ يمتم به نع جمموعة ن  اإلعالنيني واملس
إعالنية تسمي نفسها وطنية على التكذيب وعلى املناكفة 

 . رار على نشر الشائعاتصوعلى اإل
سؤايل لكم بصفتكم سلطة وصاية وجز  ن  اجلهاز 
التنفيذي، أال يوجد يف الةانون وال يوجد يف األعراف يف الةيم 

ميةراطية طريةة لرقع هذا النوع ن  التشويش الذي يريد أن الد
يغرق البلد يف اجملهول ن  أجل حسابات ضيةة، حسابات 
ضيةة واضحة ورا ها اخللفية اإليديولوجية؟ نا نعىن أن نلتحني 
تصبح تساوي سلفيني والسلفيني تساوي إسالنيني وإسالنيني 

ر اليوم بتجربة تساوي لست أقري ناذا بعد ذلك، علما بأننا من
انتهت ننذ أزيد ن  مخسني سنة على أن أسهل شي  يف الدنيا 

وهو إلصاق اللحية، تباع اللحى اآلن ن  أجل األفالم ون  
أجل اإلخراج السينمائي يف كل نكان وبثم  رخيص، وحتويل 
ذلك إىل السعي إىل التحريض األسوق وإىل اإلعالم األصفر ضد 

 . جهة؟
ونعاجلها اآلن بكلفة ناقية ونعنوية انتهينا إىل أخطا ، 

انتهى زن  العةاب اجلماعي . باهظة يف اإلنصاف واملصاحلة
 . على خلفية إيديولوجية

أنا الذي أخافه اآلن السيد الوزير إذا مل تتحركوا مبنطق 
الرقع والصرانة والعني احلمرا  يف وجه هؤال  الذي  يسبحون يف 

رته، إذا مل تتحركوا فإنه ااملا  العكر هم ن  يعكره ويصنع عك
غدا يد يأيت ن  يصنع احلدث وليس فةط يصنع اخلرب، ويلصةه 

أال ميك  ربط هذا بالتداعيات . نرة أخرى بسلفيني نلتحني
السياسية واالستحةايات االنتخابية األخرية، نا نعىن هذا 
األسلوب؟ ونا نعىن قخول جهات قولية على اخلط تسعى إىل 

يته وفراقته مبا ئن يف الربيع العريب ع  استثناتشويه مسعة بلد أبا
يتعلق بطريةة احلكمة والذكا  والرصانة والبعد احلضاري يف 
التفاعل نع األحداث واستيعاهبا وتطويةها وحتويل السليب ننها 
إىل إجيايب؟ أنا أناشدك كما ناشدتنا أن نتكاتف مجيعا ن  أجل 

ابية، أكثر أن يصبح إعالننا، أو بعض إعالننا أكثر إجي
نسؤولية، أكثر أنانة يف اإلحساس خبطورة اللعب بالنار، 

 . وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، بعض الثواين .شكرا السيد النائب

 :السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال
أوال، أحب أن أؤكد على أن االعتذار والتصحيح هو 

يتحلى به، خلق، لألسف الشديد نا زال البعض نا بغاش 
جاوا كيةولوا  ليه ، والغد"قنر سلفيون"حبيث أنه يف األول يالوا 
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. تةال أنوري، وشتان بينهما، ون  بعد غاقي "حماولة إتالف"
 .حنا اآلن غاقيني بواحد املنطق قيال كل واحد هو ووجهو

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على حس  نسامهتكم يف هذه 

.  الةطاع املوايل، يطاع السياحة، بسؤالنيوننتةل إىل. اجللسة
 .تفضل السيد النائب، تفضل أ سيدي

 (:نقطة نظام)النائب السيد نور الدين األزرق 
 شكرا السيد الرئيس،

أنا غري نبه السيد الرئيس هلاق الرتتيب قيال األسئلة 
عطانا واحد الرتتيب، الساقة الوزرا  االشفهية، نكتب اجمللس 

هاق املؤسسة، نا كاينش شي حاجة أوىل ن  خصهم حيرتنوا 
 اتنسبةو  اتيمك  تكون زيارة نلكية، تنتفهمو  االربملان، كنا تنةولو 

ثالثة ق األسئلة على الرتتيب؟ راه  اواحد السؤال، وكيفاش نسبةو 
خصنا الساقة الوزرا  يعرفوا أنه اليوم اإلثنني . ناشي ننطةي

عندهم الربملان حيرتنوا هاق املؤسسة وجييوا وحيرتنوا الربنانج اللي 
 .قار املكتب، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير املكلف بالعاليات نع الربملان، تفضل. شكرا

حبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع السيد ال
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيد الرئيس،
طبعا حنيي احلرص قيال احرتام جدول األعمال قيال 
أي جلسة، لك  ثةوا بأنه راه نا تيكون أي تغيري إال إذا كان 

ونا . تغيري نعلل بأنور طارئة، خصوصا بعد حصر الربنانج
انع، إذا رأيتم أن مندكم بوثيةة وريية تثبت يف عندنا حىت شي ن

كل نرة ويع التغيري نا هي احليثيات، نا كاي  حىت شي نانع، 
ولك  راه حنرص، وشخصيا أحرص أال أيبل أي نراجعة 

للجدول بعد اعتماقه إال إذا كان هناك طارئ يستدعي حضور 
 .وزير يف أنر اللي هو نستعجل جدا، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
: إذن ننتةل إىل الةطاع املوايل، يطاع السياحة، بسؤالني

السؤال األول ع  النهوض بوايع السياحة الصحراوية، للسيدات 
والساقة النواب احملرتنني ن  الفريق احلركي، فليتفضل أحد 

 .الساقة النواب ببسط السؤال، تفضل أ سيدي
 :النائب السيد مولود أجف

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، يف الوايع لةد تطورت السياحة يف بلدنا 
بشكل نلموس، سوا  على نستوى الكم والكيف، أو ن  
حيث التنوع يف اخلدنة وتةدمي املنتوج السياحي، رغم تداعيات 

 . العاملية األزنة اللي يعرفها اجلميع
إال أن السياحة الصحراوية، السيد الوزير، ال تزال تعاين 
ن  البط  الشديد وغياب االستكشاف احلةيةي لألناك  
السياحية، بسبب ضعف املسالك ونسارات التجوال وانعدام 

املنتجعات السياحية  بأغلب le campingاملأوى، أي 
 ستجمانية، وضعف اإلشهار والتواصل اإلعالنيني واحملطات اإل

ونذكر : وهنا ال بد ن  اإلشارة إىل الواحات التالية. جتاهها
جبماعة تلمزون إيليم طانطان، املسيد بالعيون، واحة املسيد 

واحات إيليم طاطا الرائعة  ببوجدور، خليج الداخلة بوطلحة،
 . واللي عندها تاريخ يدمي

لذلك نسائلك، السيد الوزير، حول التدابري اليت تعتزم 
يرة الةيام هبا ن  أجل الرفع ن  نستوى السياحة وزارتكم املو 

 .الصحراوية؟ وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة
 شكرا السيد الرئيس،

أشكر السيد النائب والفريق احلركي على طرحهم هلذا 
هذا سؤال نهم جدا، وهو نطروح على نستويات . السؤال
 : نتعدقة

كاي  نستوى قيال التسويق قيال املنتوج الصحراوي، 
مجيع املنتوجات  انا زال نا توفةناش أننا نسويو  اآلن واللي هو

 . كاينة طاية إيوائية  اللي كاينة، فةط نسوق فني
كاينة نسألة أخرى اللي كتطرح، وهي نسألة قيال 
الطريان يف بعض اجلهات، تتطرح يف كلميم وتتطرح يف الراشيدية 

وكذلك هذا يف إطار إعداق يعين خطة . ويف زاكورة ويف ورزازات
 . بالنسبة هلاق املسألة هاقي

ولك  اللي تيتطرح اآلن وهو إشكالية املنتوج يف هذه 
  عندنا ثالثة  2626ويف إطار الرؤية قيال . املناطق الصحراوية

ق املناطق سياحية، كما تعرفون بأنه مت تةسيم املغرب إىل مثان 
املنتوج  همهانناطق سياحية، كاينني ثالثة قيال املناطق اللي تت

 : الصحراوي
رتكز على ككاينة املنطةة قيال جنوب األطلسي اللي  

ميك  اآلن باش  ننطةة الداخلة، واللي هي يعين هناك جمهوق
تكون سياحة نستدانة اللي كتجمع نا بني نا هو صحراوي 
ونا بني الرياضات، وعندها يعين واحد املويع استثنائي، واهلدف 

 desسرير يف الداخلة، ولك  كذلك  2666وهو خلق 
campings اللي مها جماوري  هلا نع ننتجع رياضي . 

" الصحرا  األطلسية"كاي  كذلك نا نسميه بسوس 
واللي كتمتد ن  أكاقير إىل بوجدور، وقاخلة فيها طاطا وقاخلة 

وهذه فيها ننتوج صحراوي . فيها يعين تيزنيت وتافراوت وغريها

    نا هو التةا  سوا  نهم جدا، سوا  بالنسبة ملا هو ثةايف أو 
 .نا بني األطلسي ونا بني الصحرا 

ةة الثالثة هي اللي كنسميوها األطلس والوقيان، واملنط
واللي هي كتمتد، يعين فيها، تتدور حول الراشيدية وزاكورة، 
حمانيد الغزالن، تافياللت والراشيدية، واللي كذلك فيها هناك 
نشاريع أساسية جدا، سوا  بالنسبة لتأهيل الةصبات أو بالنسبة 

طاية اإليوائية بالنسبة للمسالك السياحية أو بالنسبة للرفع ن  ال
 .وشكرا. هلذه املناطق

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعةيب ألحد الساقة النواب، تفضل

 :النائب السيد مولود أجف
 . شكرا السيد الوزير

بدورنا كفريق حركي نثم  الدور اللي كتةوم به وزارة 
ة يولك  اليوم السيد الوزير هناك إراقة كذلك سياس. السياحة

 . ق يطاع السياحة الصحراويةللنهوض هبا
اللي نطالبو به السيد الوزير هو أن يكون تنسيق بني 
جمموعة ن  نكونات احلكونة، خاصة وزارة التجهيز والنةل، 

وكذلك . أوال لةضايا فك العزلة ع  املناطق السياحية اهلانة
هو نشكل كبري اللي نشكل النةل اللي جيت به السيد الوزير، 

وعويص كتعيشو ساكنة األياليم اجلنوبية نع الشركة الوطنية 
 . للخطوط اجلوية

كذلك السيد الوزير، جيب التنسيق نع اجملالس املنتخبة 
بالعمل قياهلا  اووكالة اجلنوب، اللي هذه نناسبة باش نشيدو 

خصوصا عملها جبانب الواحات، وجيب كذلك بأهنا تزيد تعمل 
 . م احملرتنةجبانب وزارتك

إيال كان يف علمنا السيد الوزير أن جزر الكناري 
نليون سائح، وخصوصا بأن جمموعة ن  املعطيات  36وصلت 
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وشكرا . اللي عند اجلزر هي نتواجدة يف السياحة الصحراوية
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة
يد النائب احملرتم بالنسبة ملا طرحه، يف أنا أتفق نع الس

احلةيةة أن يطاع السياحة هو يطاع أفةي وتيستوجب ننا يعين 
التنسيق نع كثري ن  الوزارات، ننها التجهيز والنةل والداخلية 
وكذلك الصحة والبيئة، ألنه بدون حميط سياحي ال ميك  العمل 

سية جدا على السياحة، وأنا نتفق بأنه البنيات التحتية أسا
 . 2626عليها اللي هي خطة  ابالنسبة للخطة اللي كنعملو 

ولك  اللي نبغي نذكر به كذلك أنه اآلن يعين هناك 
به يف مجيع جهات اململكة  اعمل تشاوري وتشاركي اللي كنعملو 

ن  أجل وضع خطط تعايدية على نستوى كل اجلهات اللي 
فيها هاق املسائل، فيها نا هو املنتوج الذي نريده يف الصحرا ؟ 
نا هو التسويق الذي نريده كذلك هلذه اجلهات؟ نا هو الطريان 
اللي ميك  لو أنه يكون عندنا؟ ولك  كذلك نا هو الدور اللي 

الفاعلني، سوا  كانوا ننتخبني أو نهنيني أو سلطات  كيةونوا به
 . حملية؟

إذن، حن  يف إطار العمل على هذا، وسيتم يعين 
قجنرب مبناسبة املناظرة الوطنية  3على هاق التعايدات يف التوييع 

للسياحة، واللي غاقي يبان فيها االهتمام الكبري جدا الذي 
 .توليه وزارة السياحية للمنتوج الصحراوي

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على حس  نسامهتكم يف هذه 

عفوا، امسح . وننتةل إىل يطاع التشغيل والتكوي  املهين. اجللسة
سؤال حول عدم تنفيذ بعض املشاريع . يل، عفوا، عفوا

السياحية، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق العدالة 
 .الساقة طارحي السؤال ببسطهوالتنمية، فليتفضل أحد 

 :النائب السيد امبارك النوخي
بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا 

 .محمد وعلى آله وصحبه
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء،
  ،إخواني النواب

 ،اتأخواتي النائبات المحترم
 السيد الوزير المحترم، 

الشروع يف إجناز بعض املشاريع يف اآلونة األخرية مت 
السياحية الضخمة على بعض األنالك الغابوية، وننها اجملمع 

لك  ختوف . قرعة-ناسة-السياحي لتغازوت جبهة سوس
الساكنة ن  عدم تنفيذ هذا املشروع الضخم وفق نضانينه 
احلالية، إضافة إىل عدم توصل ذوي احلةوق املستغلني لألنالك 

يدفعنا ملسا لتكم السيد الوزير احملرتم، ع   الغابوية مبستحةاهتم
التدابري اليت ستتخذوهنا إلنصاف ذوي احلةوق وتنفيذ نضانني 

 .هذا املشروع؟ وشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير

 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة
 شكرا، 

بالنسبة للمشروع قيال تغازوت . شكرا النائب احملرتم
هو ينخرط يف إطار املخطط األزرق، ولك  كذلك ينخرط يف 
إطار املنتوج البحري الذي نضعه يف املنطةة قيال سوس 

إذن كاي  تغازوت، كاي  واق شبيكة، كاي  الشاطئ . والصحرا 
ة األبيض، وكذلك أغروق ومتوانزا، كلهم هاقو حمطات سياحي

 . اللي هي نهمة
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ولك  بالنسبة ملشروع قيال تغازوت عرف واحد 
، ونع 2663تعثرات وعراييل كثرية جدا، هو مت التوييع عليه يف 

يعين كمستثمر نا يانش بالعمل قيالو " قله الربكة"األسف أنه 
 colonyومت سحب االتفايية ننه، مت عمل اتفايية أخرى نع 

capital  وفةناش فيها كذلك، يف ، نع األسف نا ت2660يف
واآلن حن  يف عةدة جديدة اللي فيها . مت إهنا  العةدة 2669

نستثمري  وطنيني، اللي مها الشركة الوطنية للهندسة السياحية، 
وهذا  ،Allianceوصندوق اإليداع والتدبري، شركا  اجلنوب 

يعين شراكة جديدة وجدية، والعمل بدا يف تغازوت إىل قرجة 
كمل، وهناك تعايد اآلن راه   le terrassementأنه الغولف 

ألف سرير بالنسبة للمحطة قيال تغازوت،  32بأنه إنتاج تةريبا 
 ةقيال الفناقق، فيها كذلك ندينة اللي فيها الصناع 1فيها 

إذن املشروع سيبدأ يف إجناز . les golfsالتةليدية، جوج قيال 
 . 2631الفناقق يف 

ذوي احلةوق اللي مها وبالنسبة لذوي احلةوق، هناك 
تيستعملوا امللك الغابوي وذوي احلةوق اآلخري ، جبوجهم، 
هناك اعتماقات نالية اللي توضعت ره  صندوق اإليداع 

نليون قيال الدرهم لتعويض  332والتدبري اللي كتوصل تةريبا 
ذوي احلةوق، سوا  بالنسبة اللي مت سحب امللكية ننهم أو اللي  

هكتار، إذن  332ال الغابوي قيال تةريبا كانوا كيستثمروا اجمل
نليون قيال  0,1االعتماقات املالية نوجوقة، تةريبا واصلة ل 

الدرهم، هي نوجوقة عند صندوق اإليداع والتدبري ن  أجل 
 .ذوي احلةوق اللي كانوا تيستثمروا الغابات

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة ألحد الساقة النواب للتعةيب

 :دريس صقلي عدويالنائب السيد إ
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
نتباه السيد الوزير، السيد الوزير احملرتم، نعةب النرجو ا

هننئكم السيد الوزير، رغم أنك مل تتابعنا بالشكل . السيد الوزير
املطلوب على اختيار ندينة نراكش بعد الوجهة السياحية 
الساقسة على املستوى العاملي، وهذا إجناز يف احلةيةة لنا أن 

 . نفتخر به كمغاربة
لسيد الوزير احملرتم، وكما أشرمت يف هو ارتباطا بالسؤال ا

اعتمدت على واحد  2626جوابكم، أكيد أن الرؤية ق 
الربنانج كبري اللي هو قيال املخطط األزرق، هاق املخطط 
األزرق، اللي هو واحد املخطط أكيد طموح، لك  كما نةول 
       قائما هو حيتاج ملراجعة ولتدييق، والسيما بدينا ب ستة 

اآلن تنتكلمو على مثانية، تنتكلمو على عشرة، ق احملطات، 
واحد اجلز  كبري ننها، فةط ثالثة اللي اآلن أجنز ننهم الشطر 
األول، إذن هاق املراجعات أكيد السيد الوزير ستأخذوهنا بعني 

 .االعتبار
بالنسبة حملطة تغازوت السيد الوزير، هاقي كما أشرمت 

للغز، هي مت تدشينها  نتفةني، هذا نا يسمى اآلن هاق احملطة ا
 066كما يلتم ثالثة ق املرات، اآلن ويعت املراجعة، انتةلنا ن  

 32ألف سرير ل  23هكتار، انتةلنا ن   06هكتار فةط ل 
 . ألف سرير، إذن هاقي نراجعات أعتةد نهمة

لك  الذي يهمنا يف هذا املوضوع، السيد الوزير، هو 
ن  هاق ذوي  إنصاف ذوي احلةوق، وهنا صحيح واحد اجلز 

فئة كبرية وعريضة، واللي فيها احلةوق تنصف، لك  واحد ال
حة وفيها نستغلني هلاق األراضي، مل تنصف حلد الساعة، فال

سيما أن االستغالل ق هاق املنطةة   وهي تنتظر بفارغ الصرب، ال
فاملرجو ننكم السيد الوزير هذا . كان هو املورق الرئيسي قياهلا

ق ن  العناية، زياقة على ذلك املعطى األنر تعطوه نا يستح
 .ولة واملستدانةؤ البيئي قيال املنطةة، وأعتةد شعار السياحة املس
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 :السيد رئيس الجلسة
السيد الوزير، . شكرا، انتهى الويت املخصص لكم

 .تفضل إيال عندك شي تعةيب
 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة

أنا نتفق نع السيد النائب، واللي عملناه يف إطار 
الوزارة وهو ثالثة ق املسائل بالنسبة لتعويض ذوي احلةوق، كاينة 
نسألة اللي كتعلق بالساكنة اللي هي يريبة لتغازوت، اللي مها 

نليون قرهم  26الفيالج قيال تغازوت ومتغارت، خصصنا 
 . سبة هلاقيك املنطةةإلعاقة التهيئة االجتماعية والعمرانية بالن

كاينة نسألة أخرى وهو أن ذوي احلةوق، كاي  ن   
للي  انليون قرهم، وبالنسبة  0كانوا يستعملون املناطق الغابوية 

نليون قرهم،  361كانوا يعين مت سحب امللكية ننهم تةريبا 
هاقي أنوال نوجوقة عند صندوق اإليداع والتدبري، اللي عندو 

األقا  هلم، اآلن فاش شفنا بأنه تةريبا هاق امللفات جاهزة راه مت 
نليون قيال الدرهم اللي مت صرفها  36الشهر اللي قاز تةريبا 

لذوي احلةوق، ولك  جيب أن تكون امللفات جاهزة باش يثبتوا 
بأن بالفعل مها ذوي احلةوق وميك  أنه الصرف، ولك  األنوال 

وبالنسبة نوجوقة، هي نوجوقة عند صندوق اإليداع والتدبري، 
 .لنا، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، نشكركم على حس  نسامهتكم يف 

وننتةل إىل يطاع التشغيل والتكوي  املهين، بسؤال . هذه اجللسة
أول ع  العمال املطروقي  ن  شركة أوملاس سيدي علي، 
للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل أحد واضعي السؤال ببسطهفلي
 :النائب السيد محمد اشرورو

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، يد يبدو يف األول بأن هذا السؤال عندو 
. طابع حملي، ولك  يف احلةيةة عندو طابع وطين، أو رأي عام

عندنا جمموعة ن  العمال املطروقي   املشكل السيد الوزير هو أنه
عانل، نعناه السيد  391بالضبط، والعدق قياهلم  3999سنة 

 . عائلة نشرقة 391الوزير أن هناك 
أن بعد هاق الطرق هذا  ،واملشكل األكرب السيد الوزير

هناك عةاب مجاعي يف حق ساكنة هاق املنطةة ن  حيث 
د الوزير، هناك كاع حرناهنم ن  التشغيل، وبعبارة أخرى أ السي

كان نا كيتشغلش،  "la carte nationale "xاللي عندو يف 
وهاق الشي  أقى السيد الوزير إىل هجرة نكثفة لعدق قيال 
 .األسر، نشاوا خاصة ألكاقير ولربكان باش يشتغلوا يف الفالحة

كما يف علمكم أيضا السيد الوزير بأن يف إيليم 
اخلميسات أربعة ق اجلماعات اللي عرفت انتهاكات جسيمة 
حلةوق اإلنسان، واللي مها مجاعات أوملاس، بويشمري، آيت 

ولعلمكم السيد الوزير، هداك الربنانج قيال جرب . يشو وتيداس
   نا زال  2636الضرر اجلماعي اللي ن  املفروض ينطلق يف 

 . إذن هذا أيضا كنةدرو نسميوه هذا عةاب مجاعي. نا انطلةش
بأنه أيضا هاق الشي  اميك  نةولو  ،واليوم السيد الوزير

املشكل قيال التشغيل يف املنطةة، وخاصة يف املعمل، هو 
انتهاك حلةوق اإلنسان، ن  خالل التهميش واإليصا  والفةر 

 . اللي كتعاين ننو الساكنة قيال هاق املنطةة
على فكرة السيد الوزير، هناك أيضا نستشفى حملي 

إذن . نليار ونصف ونا زال نسدوق نا خدانش 2نبين ب 
هاقو نشاكل أخرى، بغينا تعطيونا التةييم قيالكم هلاق املشاكل 

 .هاقو، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا
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 :والتكوين المهنيالسيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل 
 شكرا السيد الرئيس، 

. أشكر السيد النائب احملرتم على طرحه هذا السؤال
ويف الوايع أنا أتةاسم نعك كل نا أتيت به ن  حتليل ملا آل إليه 

سنة، واللي قاز  31وضع هذا النزاع اجلماعي اللي كان هاقي 
على عدق قيال املراحل، يف بعضها تدخلت الوزارة يف إطار 

         لنظر االختصاصات قياهلا، اللي هي تةريب وجهات ا
أو الصلح، ولك  نع األسف األنور تطورت إىل العنف 

قيال العمال، ووصل األنر إىل  391وتطورت إىل الفصل قيال 
الةضا  كما يعلم السيد النائب احملرتم، ونر ن  املراحل االبتدائية 
    واالستئنافية للةضا  ويال الةضا  كلمته، نع األسف اللي 

ب املعلونات اللي عندنا، واعتربت نا نصفاتش الشغيلة حس
 .على أنه األنور متت بصفة يانونية

ولذا أنا تيظهر يل بغيت هباق املناسبة نعرب على 
واملاس ويف املنطةة قياهلا كانت أ التضان  قيايل، وتنعرف بلي

ربيق قيال األنل بالنسبة الناس ملدة، ونا آلت إليه الواحد 
نا يف ثلشي خصو حيون  قون شك على أن هاق ا. األنور

وا اهلل يف بعض األحيان ااملستةبل باش الفريا  االجتماعيني يتة
عندنا يأخذون بعض الةرارات اللي كيمنك  هلا تؤقي إىل 

 .تشريد عائالت، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .التعةيب السيد النائب

 :النائب السيد محمد اشرورو
 شكرا السيد الرئيس،

اآلن وحن  يف عهد الدستور اجلديد  ،يعين السيد الوزير
اللي كيضم  للمواط  احلق يف العيش الكرمي، أنا تنطلب باش 

ول، أوال نع هاق العمال ؤ يتفتح واحد احلوار جاق ونس
    املطروقي ، هاقو راهم نظلونني، كانوا يعين ضحية نؤانرة، 

ولني ؤ نا نةدروش نةولو نؤانرة، ولك  ضحية أخطا  قيال املس
        صعيد قيال اإليليم السيد الوزير، هاق العمال راه على ال

 انا تيعرفوش الةانون، ولك  الناس اللي يعرفوا الةانون قارو 
إذن كاي  . املسائل قياهلم وحتكمت األنور بالشكل اللي بغاوها

ولني على هاق الشي واللي شعلوا الفتيل قيال ؤ الناس اللي نس
 . املواجهة

ول وجاق، أوال نع ؤ نطلبو حبوار نسإذن السيد الوزير، ت
 ااملطروقي ، وثانيا نع املنتخبني ونع اجملتمع املدين، باش نلةاو 
شي طريةة اللي تفتح جمال للساكنة قيال املنطةة باش كما يلت 
يعيشوا ذاك العيش الكرمي اللي بغاه سيدنا وبغاه الدستور 

 .للمواطنني قيالنا، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير ،سيد النائبشكرا لل
 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني

السيد النائب احملرتم، حنا طبعا عندنا قستور وعندنا 
نؤسسات، الةضا  يال كلمته، لألسف يال كلمته رمبا بالشي  

 .الذي ال يرضي املطانح قيال هاق العمال
عندي استعداق باش  اللي ميك  يل نةول لك وهو أنا

خبيط أبيض، إذا كان هذا ممكنا أنا  انشوف إيال كاي  ندخلو 
 .نستعد

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال حول نعاناة نرضى . شكرا السيد الوزير

الروناتويد جتاه تويف الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط 
االجتماعي ع  التعويض، للسيدات والساقة النواب احملرتنني 

تفضل أحد واضعي السؤال يلتجمع الوطين لألحرار، فلن  فريق ا
 .ببسطه، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محمد التويمي بن جلون
 شكرا السيد الرئيس،
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 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير، كان هناك تنصل ن  الصندوق الوطين 
، la CNOPSب ملنظمات االحتياط االجتماعي، نا يسمى 

ن  نسؤولياته املتمثلة يف تةدمي املساعدة واحلماية والرعاية 
االجتماعية ملرضى الروناتويد املزن ، وهناك صعوبات إقارية 

األقوية املخصصة مث  يلتةيها املصابون هبذا الدا ، يف ظل ارتفاع 
هلذا املرض املالزم حلانله طوال حياته وارتفاع عدق املصابني به 

 . على الصعيد الوطين
ويف خضم نا يررته العديد ن  اجلمعيات واهليئات 
املهنية املهتمة هبذا املرض ن  رفع قعوى يضائية ضد هذا 
الصندوق، نسائلكم السيد الوزير خبصوص هذا امللف ذي 

ماعي احملض، وهل ن  نةاربة حكونية ن  شأهنا الطابع االجت
؟ طة بالتعويض ع  هذا املرض املزن نعاجلة هذه اإلشكالية املرتب

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

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

السيد النائب احملرتم، كما تعلمون على أن هاق األنر 
وبالنسبة هلاق . هذا يؤطره الةانون اللي نرتبط بالتغطية الصحية

األنر هذا بالنسبة للناس اللي مها نعنيني هباق املرض كاي  
يعين أن كانوا ال يؤقون  ، le tiers payantاألسلوب قيال 

            أوCNOPS الدوا  نظرا للغال  قيالو، وسوا  ال 
la CNSS . الCNOPS  أساسا كانت عندها واحد

الصيدلية نركزية اللي كيمك  الناس جييوا ياخذوا ننها الدوا، 
   ولك  لألسف الشديد لوحظ يف الفرتة األخرية، عندي أريام 

ثةلش عليكم هبا، ميك  نعطيها لك فيما بعد، لوحظ يف ننا غ

د التعانل نع هاق األنر بواحد الفرتة األخرية على أنه مت واح
نظرا للغال  قيال هاق األنر  CNOPSشوية قيال الكثرة، فال 

وضعت ضوابط باش تضبط واش هاق الدوا  فعال تيمشي 
ال كاي  فيه نوع ن  التالعب،  للمرضى وتيؤقي نهمتو أو

الشي  اللي يلص يف الفرتة األوىل ن  االستعمال قيال هاق 
 . الدوا 

     للناس املرضى الدوا ، ولك   انعطيو إذن، خصنا 
نا خصشاي يستعمل هاق األنر هذا ألسباب أخرى يد تةتل 
النظام قيال التعويض على الدوا ، هذا هو باختصار شديد 

 .األنر، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعةيب للسيد النائب احملرتم
 :النائب السيد نور الدين األزرق

 شكرا السيد الرئيس،
 دات والسادة النواب،السي

 6راه  02.66السيد الوزير، يانون التغطية الصحية 
املساواة هو أساس ، l’équité، عالش؟ ألن نا كاينش 6على 

الةانون، نا ميكنش تةول يل هذا قوا  غايل نةلصو ننو، هذا 
، هذه باللغة الدارجةّزم ر ويقوا  ق الروناتويد قوا  نرض نزن  

يف قول أخرى كتحرتم نفسها  . grabataireيعين تيدي ملرض 
كاي  نساعدي  اجتماعيني كيوصلوا الدوا  حىت للديور قيال 

  .هاق عباق اهلل
السيد الوزير، يف قول أخرى اللي قايرة التغطية الصحية 

ياخذوا الدوا  باجملان،  les pharmaciesاحلةيةية راه كيمشيوا 
رق وتياخذ أي قاك الف ، ticket modérateurكيخلصوا 

. الدوا  بدون نا عاق يعمر ورية ويتسىن النظام يؤقي عليه
، ألنه كاي  ثالثة قيال التغطية 6على  6عالش يلت لك 

        فاشل، الناس راها كتموت ونا زال  "الرانيد": الصحية
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نا كتعوضش على الدوا ،  la carte ،la CNSSنا جاهتاش 
la CNOPS  اللي هي عندها املوظفني وعندها صراحة قور

كتلعبو يف التغطية الصحية راها عندها يف هاق اإلشكال أهنا  
كتفرق بني األنراض املزننة اللي الدوا  قياهلا غايل واألنراض 
املزننة اللي الدوا  قياهلا رخيص، هذا غري ننطق، ألن الةانون 

وبني  privéتيعطي نساواة بني املرضى بني اللي غيمشي ل 
اللي غيمشي لسبيطار قيال الدولة، نع األسف هاق الشي  راه 
نا كاينش، كنلةاو فرق، ألن هاق املرض ق الروناتويد راه هو  
كاي  أنراض روناتيزنية نتعدقة نا غندخلوش فيها اآلن، ولك  

 lesهاق املرض راه يلزم اإلنسان طريح الفراش و
articulations  جيي لعندو  ح هلاق الدوا نعوجني، وبالتايل حمتا

 .ناشي هو ميشي يةلب عليه، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

اجلواب السيد الوزير، الرق على . شكرا السيد النائب
 .التعةيب

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
نبغي نأكد بلي األنور واضحة، حىت واحد نا يال بلي 
نا خصش يتعطى الدوا  للمرضى، ولك  كأي نظام قيال 

 CNOPSالضمان الصحي كيخص املرايبة الطبية، وال 
عملت نظام قيال املرايبة الطبية، الناس اللي تيطلبوا هاق الدوا  

هم يف  تتم املرايبة قياهلم ن  خالل األطبا  باش يعرفوا أوال هل
    حاجة هلذا الدوا ، وإيال هم يف حاجة إىل الدوا  حىت واحد 

هاق الشي اللي ويع، حىت حاجة ن  . نا غاقي حيبسو عليهم
 .غري هاق الشي نا ويعت، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال ع  سياسة احلكونة يف جمال . شكرا السيد الوزير

التكوي  املهين بالعامل الةروي، للسيدات والساقة النواب 

احملرتنني ن  فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال نشكورا ببسطه

 :النائب السيد بناصر حوباين
 .شكرا السيد الرئيس

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
لوزير، التكوي  املهين أصبح شرطا أساسيا ن  السيد ا

شروط التنمية يف العامل الةروي ن  حيث تأهيل الشباب الةروي 
لولوج عامل الشغل، مما يستدعي توفري كافة اإلنكانيات لتفعيل 
هذه اآللية ونتطلبات كل ننطةة يروية على حدة، وخاصة يف 

هذا الصدق، ويف . امليدان الفالحي، والسيما الفالحة العصرية
نسائلكم السيد الوزير ع  سياسة احلكونة يف توفري نراكز 
نتخصصة للتكوي  املهين تستجيب حلاجيات العامل الةروي يف 

 .هذا الشأن؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير

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

نائب احملرتم، بغيت نذكر بأن التكوي  املهين السيد ال
اآلن حق قستوري يف الدستور قيالنا، وتيفرض علينا كانلني أننا 

 . هاق احلق وجنعلوه تيعم العامل الةروي كيفما تيعم املدن انطورو 
نؤسسة يف العامل الةروي، ننها  03اآلن نتوفر على 

التكوي  تابعة ملكتب  31تابعة للةطاع قيال الفالحة و 19
 . ق املؤسسات تابعة لةطاع الشباب والرياضة 1املهين، وكاي  

ويف هاذ اإلطار، مت إجناز الربنانج احلكوني اللي هو 
. ألف شاب وشابة 06هدف تكوي  يف التكوي  بالتدرج، اللي 

واآلن مت بنا  وجتهيز نركزي  للتكوي  بالتدرج املهين باحلسيمة 
  هباذ املركزي  يف بداية هذه وتاوريرت وكاي  انطالق التكوي
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السنة، وكاي  العمل على مخسة قيال املراكز أخرى يف نناطق 
 . أخرى ن  املغرب

ولإلشارة، فإن هذه املراكز كلها غاقي تضم قاخليات 
إليوا  الشابات والشباب قيال املنطةة، نع العلم على أنه هناك 

حلواضر اللي يف  الةرب قيال العامل الةروي نراكز اللي يف بعض ا
واآلن االجتاه . تيستفدوا ننها كذلك الشباب قيال العامل الةروي

شاب يف األفق  3666على تكوي  بصفة قيال التدرج قيال 
 . بالنسبة هلاذ املناطق كلها 2633قيال 

يف هاذ اجملال اللي هو يريب للعامل  ااآلن كنشتغلو 
ن   32.113الةروي يبتدئ بداخليات اللي كيوجلها أكثر ن  

الناس اللي كيمشيوا للداخليات، سرير اللي هو أساسا نعطي 
للشبان والشابات اللي تيجيوا ن  العامل الةروي الةريب ن  

 . بعض احلواضر
إذن خصنا تستمر هاذ السياسة، ن  قون شك على 

غاقي يكون لنا إن شا  اهلل لةا  باش نتكلمو على التكوي  أن 
سرتاتيجية جديدة بالنسبة إليه، ااملهين اللي حنا يف صياغة قيال 

 .سنعرضها إن شا  اهلل على الربملان يف األسابيع املةبلة، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعةيب للسيد النائب احملرتم
 :النائب السيد بناصر حوباين
هاذ الشي اللي مسعناه السيد الوزير  . شكرا السيد الوزير

كيفرح، ولك  حنا يف بعض املناطق قيال العامل الةروي كيبةى 
غري وعوق، ألنه إيال جينا نشوفو يف عني املكان يف بعض الةرى 
ويف بعض املناطق اجلبلية ال وجوق للتكوي  املهين بتاتا، 

السبعينيات يف املناطق وكنتأسفو، ألنه يف سنوات الستينيات و 
قيال األطلس ويف املناطق كانوا ندارس فالحية مبا كان كيتسمى 

 les écoles de crafa, c’est-à-dire desالسيد الوزير 
écoles agricoles    كانوا كيكونوا لنا الناس اللي كانوا

كيخدنوا املنطةة، قبا صبحت السيد الوزير واحد اهلجرة، ألنه 
   طةة نا بةاوش، تةريبا نا بةاوش كيةبلوا وال الشباب قيال املن

نا بةاوش كيبغيوا يديروا اخلدنة اللي كانوا كيديروا الوالدي  
قياهلم قيك الفالحة التةليدية، الفالحة الةدمية، قبا نا بةاوش 
نكونني ال حسب العصري وال بغاوا يديروا الةدمي، إذن 

 . املدنوا اخلدنة يف اتيتوجهوا للمدن وتيرتجاوا يلة
يكون احلضور قيال التكوي  املهين  اوهنا كنا كنتمناو 

باش على األيل هاذ الشباب اللي غاقي ميشي للمدينة ميشي 
ه واحد الشهاقة على األيل قيال نيكانيكي وال احانل نع
، والسيما حنا ننطةة أنا كنفتخر هبا وقائما  ...فالحة وال

اه هو ولد املنطةة كنفتخر بالسيد الوزير السي الداوقي ألنه ر 
حنا حمتاجني هلاذ التكوي  هذا، ألنه الناس يف إذن وتيعرف، 

با عندنا اهلجرة بدون تكوي ، وبةينا نا لةيناش اق. أنس احلاجة
اللي خيدم يف املنطةة اللي حنا نوجوقي  فيها، ألنه حىت املنطةة 

ت ننطةة ت ننطةة قيال التفاح والقبا اللي نوجوقي  فيها وال
تكوي  اللي غاقي يتال م نع الخصنا واحد إذن قيال هذا، 

 . البيئة قيالنا ونع اللي هو نوجوق يف املنطةة قيالنا
نعطي واحد املثال ويع هاذي  ،وبغيت هنا السيد الوزير

سنني وكان فرح الساكنة قيال املنطةة، واللي   1تةريبا شي 
كنةول كاع  ،املنبعكنةول الةصيبة، كنةول زاوية الشيخ، كنةول 

 ...املناطق
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الويت املخصص 
 .الكلمة للسيد الوزير. لكم

 :السيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني
 اغري بغيت نطمئ  السيد النائب احملرتم بأنه كنشتغلو 

اللي كاينة نا بني التكوي  نع وزارة الفالحة يف إطار الشراكة 
املهين والفالحة، وكذلك نع الوزارة قيال الصناعة التةليدية ونع 
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به قاخل العامل  االلي كنةونو  لالشبيبة والرياضة، يف إطار العم
وإيال هناك حاجيات وهناك إنكانيات، ميك  لنا قائما . الةروي

وال يف ندرسوها، ألن املواطنني قيالنا سوا  كانوا يف املدينة 
هلم نفس اخلدنات،  االباقية عندهم نفس احلةوق وخصنا نةدنو 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال ع  التجا  وحدات إنتاجية . شكرا السيد الوزير
إىل التحايل يصد اإلغالق وتسريح العمال، للسيدات والساقة 
النواب احملرتنني ن  الفريق االستةاليل للوحدة والتعاقلية، 

حد واضعي السؤال نشكورا ببسطه، تفضل السيد فليتفضل أ
 .النائب

 :النائب السيد عبد اهلل البقالي
 .شكرا السيد الرئيس

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير 
 . المرسلين

السيد الوزير، نالحظ أن هناك العديد ن  الوحدات 
اإلنتاجية تلتجئ إىل أساليب خمتلفة للتحايل يصد ممارسة 

ولنا نثال ومنوذج يف الوحدة اإلنتاجية . شروعاملاإلغالق الغري 
نسائلكم . مبدينة العرائش "اللوكوس"الكبرية املهمة جدا نعمل 

ها لوضع حد هلذه السيد الوزير، ع  اإلجرا ات اليت اختذمتو 
 .السياسة؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل السيد الوزير

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

  "اللوكوس"السيد النائب احملرتم، كما تعلمون أن شركة 
كانت مشلتها عملية قيال التسوية الةضائية نظرا للصعوبات 

عندها، وكذلك مت استمرار النشاط قياهلا ن  خالل  اللي كانت

هاق الشركة عرفت واحد العدق قيال املعارك . نستثمر نغريب
، واللي مت ن  خالهلا 2633اللي يانوا هبا العمال اللي متت يف 

تسوية عدة نطالب قياهلم، املتأخرات قيال صندوق الضمان 
ألجور قياهلم قيال التةاعد وكذلك األيام قيال العطل وكذلك ا

تدخل يف كل نرة قيال املصاحل ال، وكان اةاللي كانت غري نسو 
 . قيال وزارة التشغيل

أنا األنور اليت أثريت بصفة نؤخرة، وهو مت الفصل 
قيال واحد ستة قيال األجرا  نؤيتني، عرض األنر على نفتشية 

جرا  املعنيون الرجوع األ هالشغل بعني املكان، يطلب ن  خالل
إىل العمل، ومت إرجاع ثالثة ننهم بصفة حبية وثالثة تعذر 

 . ذلك
أنه اللي ميك  يل نةول باللي ويف األخري تيظهر يل 

لكم وهو أنه املدونة قيال الشغل ووزارة التشغيل نا ميك  هلاش 
هنائيا تةبل باش يتم التحايل على يانون الشغل ويتم بأي شكل 

آخر املعلونات . اهلضم قيال احلةوق قيال العمالن  األشكال 
اللي عندي وهو أن اإلضراب اسرتسل نرة ثانية يف هاق املؤسسة 

 .ش، شكرائاملهمة بالنسبة للمنطةة قيال العرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب، التعةيب

 :النائب السيد عبد اهلل البقالي
كم فيها حول السيد الوزير، يف هذه اللحظة اليت نسائل

، خيوض العمال اعتصانا نفتوحا، وحن  "لوكوسال"وضعية شركة 
يف الفريق االستةاليل هباق املناسبة حنييهم ونتضان  نعهم 

 . تضاننا نطلةا
السيد الوزير، هاقي واحد املؤسسة إنتاجية ضخمة 

عانل بشكل  3166وكبرية جدا، وكانت تشغل أكثر ن  
طرق غري نباشرة، وهناك اآلن نباشر وتشغل نئات أو اآلالف ب

والغريب واملثري . خطة ندبرة واضحة للتخلص ن  هذه املؤسسة
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أن هذه املؤسسة كتنتج واحد املنتوج اللي عندو يابلية يف السوق 
أو املغريب ويف السوق الدويل، مبعىن أن اهلانش قيال الربح، 

 . العانل االيتصاقي نتوفر
باب نتة، هناك اللي واضح اآلن أن هناك إقارة نتع

والذي . احلوار نةفل، هناك سلطات إيليمية ال تةوم بواجبها
ميك  أن نؤكد عليه هبذه املناسبة، أن سكان العرائش وأن كل 
األحرار وكل احلةوييني نا ميك  هلم إال يتضاننوا نع هاق العمال 
ويرفضوا رفضا نطلةا أي إغالق هلاق املؤسسة بإطار التحايل، 

شي نسطرة خصها تدار، تدار، عندنا قولة حىت إيال كانت 
      العمال،  يالاإلنصاف ق خصالةانون، قولة املؤسسات، 

نا طرقوش ستة العمال السيد الوزير، طرقوا نئات العمال، 
طرقوا نئات العمال ومت تسرحيهم، ألن هاق املؤسسة أصال  

 3أشهر  1كانت كتحايل على الشغل، كتخدنهم شهري  
م يرب كتسرحهم يرتسللباألجل الةانوين  أشهر، ملا كتحس

 . واحد األسبوع وال واحد العشرة أيام عاوق كرتجع ختدنهم
أن أيول لكم وأؤكد لكم ن   ،يؤسفين السيد الوزير

هذا املنرب أن نصاحل وزارتكم ال تةوم بالواجب كما جيب، ألنه 
هناك نية نبيتة وخطة ندبرة وهاق املدير ق هاق الشركة كيةول 
عندو نفوذ يف العاصمة الرباط وعندو نفوذ يف نراكز الةرار وأنه 

 . ..أي شخص وأي نسطرة نا غتويفوش، ألنه نصر على
زير، اآلليات كتغاقر الشركة بالليل يف اجتاه السيد الو 

ندينة أخرى بعيدة ع  العرائش لتربير اإلغالق ق هاق املؤسسة، 
للشهر الثالث عشر حىت املرمسني . وهناك اآلن كارثة اجتماعية

ننهم حتيدوا هلم هاق الشهر، وعلى قاك الشي اليوم اعتصام 
 جا  إىل أشكالوهنار األربعا  كاي  نسرية، وبعد ذلك كاي  الت

 .نضالية أخرى
أنلنا وطيد فيكم، اللي انتم كحكونة حريصني على 
      تطبيق الةانون، باش توضعوا حد هلاق التسيب، ألن إيال 

نا وضعتش احلكونة حد هلاق التسيب راها كتساهم يف إذكا  
. روح الفتنة قاخل األوساط الشعبية واجلماهريية بصفة عانة

حلكونة ن  اآلن ننني تطرح هاق املشكل ننكم باش ا اكنلتمسو 
على املستوى الربملان باش تاخذوا املسائل حبزم باش توضعوا حد 
هلاق املؤانرة الدنيئة اللي كتحاك ضد هاق املؤسسة اإلنتاجية، 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :التكوين المهنيالسيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل و 
 السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، اللي ميك  يل نأكد لك وهو أنه 
غاقي نعملو الواجب قيالنا، وغنعملو الواجب قيالنا ال أيل وال 
أكثر، يف إطار الةانون، يف إطار نا يسمح به الةانون، يف إطار 
نا ينبغي أن يسوق ن  احرتام للةانون والسلم االجتماعي، 

افظة على الشغل، احملافظة على اإلنتاج، احملافظة على التنمية احمل
وأنا نستعد، نرحبا، إيال . شئااليتصاقية قيال املنطةة قيال العرا

أي شي  كتعتربوه ميك  نةونو به سنةوم به، ومسعت آش يليت 
 .شكرا. األنر ش، سأتدبرئعلى التفتيشية قيال العرا

 :السيد رئيس الجلسة
زير على حس  نسامهتكم يف هذه شكرا السيد الو 

وأرفع اجللسة عشر قيائق ألقا  الصالة، مث نستأنف . اجللسة
 . بعد ذلك، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون، 
نستأنف أشغال جلسة األسئلة الشفوية هلذا اليوم، 
وننتةل إىل يطاع التعليم العايل والبحث العلمي وتكوي  األطر، 
عدق األسئلة أربعة أسئلة تتميز بوحدة املوضوع، ويتعلق األنر 
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باألحيا  اجلانعية، وهلذا أيرتح على السيدات والساقة النواب 
 . ن  لدن السيد الوزيرطرحها قفعة واحدة لتنال جوابا نوحدا 

السؤال األول للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  
فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .ببسطه، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد بن محمد السالسي

 شكرا السيد الرئيس، 
لألسف، بعد الصفعة اللي تلةوها جمموعة ن  الطلبة 

حرناهنم ن  الولوج إىل املعاهد بسبب السياسة قيال رفع بعد 
نسبة املعدالت، جا  اليوم ليتم االعتدا  على العديد ن  الطلبة، 
خاصة الطلبة األيتام والفةرا  واملتفويون، ن  عدم إنكاهنم 

لذا . الولوج إىل حةهم، وهو حق الولوج إىل األحيا  اجلانعية
ونا هي  ؟ةاييس واضحةهل عندكم ن: نسائل السيد الوزير
ا ألجل حل هذه املشكلة، وحىت ال جتعلوا هنالتدابري اليت اختذمتو 

 .الطلبة نعرضني للتطرف قاخل اجلانعات؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين آين، للسيدات . شكرا السيد النائب
والساقة النواب احملرتنني ن  الفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد 

 .نواب بوضع السؤالالساقة ال
 :النائب السيد علي اليازغي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب، 

أنا بدوري سؤايل يتعلق بطبيعة احلال باألحيا  اجلانعية 
وهاق التدفق اهلائل اللي عرفه هاق السنة بعد انتحانات 

نا هي : فسؤايل إىل السيد الوزير. البكالوريا قيال الطلبة اجلدق
املباقرات واإلجرا ات اإلستعجالية اللي تدارت إلعطا  فرص 
هلاق الشباب والشابات باش يكون عندهم نويع قاخل األحيا  

 .اجلانعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثالث سؤال آين أيضا، . شكرا السيد النائب

للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  الفريق االستةاليل للوحدة 
 .لتعاقلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال بطرحهوا

 :النائب السيد أحمد جنفي
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
عرف التعليم اجلانعي تزايدا نلحوظا خالل السنوات 
األخرية، إال أن هاق الزياقة امللحوظة مل يواكبها أي إجرا  ومل 

أجل توفري البنايات للطلبة يصاحبها نا ميك  االعتماق عليه ن  
حبيث يوجد طلبة يتابعون قراستهم يف ظروف صعبة  .اجلانعيني

جدا لعدم متكنهم ن  إجياق السك ، األنر الذي حيرم هاته الفئة 
ويكفي أن نةرب جملسكم املوير ن  أن . ن  نزاولة قراستها

إيليم فكيك، سوا  تعلق مبدينة فكيك أو بوعرفة أو عبو لكحل 
اطر أو نعرتكة أو تندرارة، كل هاته املدن بعيدة، األيرب أو الشو 

كلم، مبعىن، يضاف إىل   166ننها بعيد ع  اجلانعة مبا يوازي 
 . ذلك ضعف حالتهم

 للدار البيضا  نثال لوجدنا أن ىتأيضا، لو نشينا ح
أو  32هناك جمموعة ن  الطلبة يةطنون خارج املدينة حبوايل 

. ق يةف قون نزاولتهم لدراستهمكلم، ولك  ال، هذا العائ  26
نا نلتمسه فيما يتعلق بالدار البيضا  على األيل محاية البنات 

هذا، نا يةال ع  الدار البيضا  وع  إيليم . وتوفري وسائل النةل
كذلك فيما يتعلق، . فكيك يةال ع  سائر األياليم باململكة

كما هناك بعض اجلانعات ال تتوفر فيها حىت األحيا  اجلانعية،  
 . هو الشأن بالنسبة ملدينة تازة

باإلضافة إىل نا ييل ع  األحيا  اجلانعية يةال بالنسبة 
    فمثال جبانعة وجدة . لبعض الشعب املتعلةة بالشواهد العليا

ال تتوفر فيها، يعين عدم وجوق شعبة الةانون اخلاص باللغة 
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الفرنسية، عدم وجوق شعبة العلوم السياسية، غياب العلوم 
ألننية كما هو الشأن بالنسبة جلانعة سطات، وكذا علوم البيئة ا

املعمةة فيما يتعلق بالةانون  ةوالتنمية، وغياب أيضا الدراس
 . املدين

ال ننكر أن بعض اجلهات نشكورة يانت نؤخرا، 
ويتعلق األنر باجمللس احلضري ملدينة وجدة، بإبرام شراكة نع 

 .بعض احملسنني
 :السيد رئيس الجلسة

كرا السيد النائب احملرتم، انتهى الويت املخصص ش
السؤال الرابع سؤال آين، للسيدات والساقة النواب . لكم

احملرتنني ن  فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 
 .لبسطه

 :النائب السيد محمد بوشنيف
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ن،يوأخواتي النواب المحترمإخواني 
السيد الوزير، نثم  اجملهوقات اليت بذلتها وزارة التعليم 
العايل ن  أجل توسيع الطاية االستيعابية لألحيا  اجلانعية 

إال أنه السيد . وجتويد اخلدنات االجتماعية املةدنة للطلبة
الوزير، ون  خالل اإليبال املتزايد خالل املوسم اجلانعي احلايل، 

 . ثار سؤال حكانة هذه املؤسسات واملعايري املعتمدة لولوجهاأ
نا هي التدابري اليت : لذلك نسائلكم السيد الوزير

تعتزنون الةيام هبا ن  أجل ضمان الشفافية واحرتام نعايري 
االستحةاق لولوج األحيا  اجلانعية واالستفاقة ن  اخلدنات 

 .املةدنة للطلبة؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد النائب

 .الكلمة للسيد الوزير، ميكنكم استخدام املنصة، تفضل
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السادة النواب المحترمون،

 شكرا السيد الرئيس،
ن  الصعب جدا اإلجابة مل  يةول ال شي  فعل، 
        صعيب جناوب شي واحد اللي يةول نا تدار والو، إيال 

ي أش غندير لو؟ ويكفينا املنح عمرها نا تزاقت انا تيشوفش
 166كانت الةيمة قياهلا   ،%26عشرات السنني تزاقت ب 

نليون يف ظروف  266نليون قرهم سنويا، قازت ملليار و
األزنة، واش هذا ناشي جمهوق؟ العدق قيال املمنوحني نر ن  

        ألف، هذا  233ألف، غاقي يكون هاذ العام  316
باألنور اللي  انا كاينش، ناشي جمهوق؟ على األيل نعرتفو 

شاكل كلها، ناشي حتلت املشاكل  تدارت، نا يلناش حلينا امل
 0كلها، ونا ميكنش يكون برنانج استعجايل للبنايات يف 

 اشهور، واش كاي  شي برنانج استعجايل نبنيو  1شهور وال 
شهور ؟ إذن قائما املطلوب نطلبو األنور  0أحيا  جانعية يف 

اللي ميك  تدار يف هاق الظروف، وإال غاقي حنطو أسئلة اللي 
اب، إيال السؤال تعجيزي فةط نا الفائدة ننه، نا عندهاش جو 

 . خاصنا فعال األسئلة اللي كتةدننا لةدام
اجلانعة املغربية يف أنس احلاجة إىل  ااآلن كنةولو 

إصالحات وتوفري الظروف املالئمة، ليس فةط للطالب، بل 
البحث العلمي، خاص تشجيع البحث  اولألستاذ، وتنةولو 

اآلقاب، ألن هناك ن  يال  ةا فيه كليالعلمي يف كل اجملاالت، مب
اآلقاب، هذا افرتا ،  ةيلنا نا حمتاجينش للبحث العلمي يف كلي

احلةوق والعلوم االجتماعية املغرب يف  ةاآلقاب وكلي ةيف كلي
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أنس احلاجة إىل البحث العلمي يف هذا اجملال، إذن توفري 
وأحتدى  الظروف املالئمة للجانعة املغربية، أول نرة راين يلتها،

شي واحد جييب عكس هاق الشي ، املناصب املالية اللي 
توزعت على اجلانعات، برنانج خاص لبنا  املدرجات خارج 

هناك جمهوق كبري، سريوا عند رؤسا   .امليزانية ق اجلانعات
 . اجلانعات يةولوا لكم اجملهوق اللي تدار هاق العام

حنا يف األحيا  اجلانعية كذلك هناك برنانج، ناشي 
اللي قرناه، ألن ن  الصعب جدا جني ندير برنانج بني عشية 
وضحاها، انتداق للربنانج اللي بدا، الربنانج اللي بدا، كاي  
بعض التعثرات، حبال يف تطوان، حبال يف سطات، تازة، املشكل 
ق األرض، هاق الشي  املوارق قياهلا كلها خمصصة، ال قيال 

ازة، املوارق املالية لبنا  احلي تطوان وال قيال سطات وال قيال ت
عندك نشكل نع  اللياجلانعي واملطعم نوجوقة، املشكل 

نةاولة وال عطاوكم أرض اللي نا كانتشي خاص يتبىن فيها شنو 
إذن هاق التعثرات نوجوقة وخصنا النواب الربملانيني . غتديروا

قيال قوك املناطق يعاونونا يف هاق الشي، الفلوس قيال هاق 
 . يع كلها نوجوقةاملشار 

األحيا  نا توجد حىت  ضاألحيا  اجلانعية هناك بع
لديسمرب إن شا  اهلل، واملطاعم تدار فيها جمهوق كبري، وقرنا، 
وهذا استثنا ، باش فعال الطلبة توجد هلم الوجبات قياهلم طلبنا 
ن  رئيس احلكونة استثنا  لتمويل ايتنا  هاق اآلليات الالزنة 

إذن .  خص تدوز ن  الصفةة عمرها نا تدارللمطابخ، ألن وإال
 .هناك جمهوق الزم أن يعرتف به

الطلبة الظروف الصعبة اللي عايشني  االسويسي، تنعرفو 
 3، السويسي 3فيها، وكذلك الناس اللي كانوا يف السويسي 

تتذكروا العام اللي فات حترق، وكتعرفوا الصراعات اللي كانت 
اقي يتصلح، ونا يوجد إن نليون سنتيم هو باش غ 266فيه 

      نا عندنا  ،Janvierوال  Décembreشا  اهلل حىت ل 

نا نديرو، وهاق الشي باش خدينا وكنا صارنني، نا بةاش 
العنف نةبول يف األحيا  اجلانعية وال يف احلرم اجلانعي، واحلمد 

 .هلل هناك حكونة يائمة بواجبها، وهنا كنشكر وزارة الداخلية
عندنا نشكل اآلن للولوج لألحيا  اإلشكالية، 

اجلانعية، كان ن  املفروض الناس اللي خذاوا املنحة هاق العام 
مها اللي نسبةو، فإذا به اللجان اإليليمية نا اشتغلتش يف 
الويت، خصها تشتغل يف غشت باش يف سبتمرب تكون عندنا 

واآلن  . اللوائح ق املمنوحني باش نسبةوهم يف األحيا  اجلانعية
ي  بعض اللجان اإليليمية اللي نا زال نا اعطاوناش اللوائح، كا

إيليم، باييني األياليم  06توصلنا إىل يوننا هذا بالنتائج قيال 
هذا باش كتعطل . األخرى نا زال نا وصلوش إىل يوننا هذا

املنحة، وحنا خدانني نع وزارة الداخلية باش فعال يسرعوا 
ح يتعطاوا للطلبة، ألن ممك  بالوترية ق اللةا ات باش حىت املن

جيي طالب اآلن خصو يصرف خصو نا زال نا عندوش 
املنح قيال الطلبة اللي كانوا نسجلني  االفلوس، غاقي نصرفو 

غاقي يدخلوا  حبرا اللييبل، ولك  غاقي تتعطل شوية للطلبة 
 . ألن نا زال نا عرفنا األمسا  قياهلم

ل بنت وال إذن أشنو هو؟ اآلن إيال كان شي واحد نةو 
لد يتيم وكان فةري ونا خذاش سرير، هاقي نسؤولية قيال 
نديري األحيا  اجلانعية، كلهم خصهم يعلةوا الالئحة ق الطلبة 
اللي تسجلوا، باش تكون الشفافية كلها، ويف وزارة التعليم 
العايل، يف املويع قيال وزارة التعليم العايل الطلبة كلم اللي غاقي 

ون األمسا  قياهلم، ألن كتجينا أمسا  ولد ياخذوا املنحة غتك
لةينا بنت السنة . اشيذا املنحة واحد آخر نا اخذفالن اخ

   املاضية نا عندهاش اآلبا  قياهلا، الناس اللي كيصرفوا عليها 
ولك  . نا خداتش ننحة، هاق الشي نا خصوش يتعاوق هنائيا

، الوزارة نا ميكنش تعرف نا جيري، نا غاقيش تعرف الناس
اللوائح كل واحد عارف اإليليم قيالو  اولك  ننني نعلةو 
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واألحزاب راه عندهم ناس، الطايم اللي ميك  يةول هلم هذا 
غين وهذا فةري، باش هاق الشي نا يبةاش يتدار، راه إيال اجملتمع 
املدين نا حتركش نعنا نا ميكنش للوزارة ن  الرباط ترايب شكون 

 . ن هذه نسؤوليتنا مجيعاللي فةري يف طاطا وال ال، إذ
بالنسبة، إذن الشفافية اليتانى مها األولني، ولك  بعدا 
الفةر، خص جييب شحال الدخل قيال اآلبا ، اليتانى، الفةر، 

كلم وواحد جاي   266ولك  األبعد مث األيرب، واحد جاي 
كلم، تدارت نعايري،   266نول  اكلم غاقي نسبةو   36ن  

لك  اال؟ نا زال نا ميكنش نةولو  واش هاق املعايري تطبةت وال
ييه وال ال، غاقي نرايبوها ن  بعد، هاقو مها املعايري اللي إ

 .تداروا
املشكل، ناشي نشكل ولك  هذا وايع، هو شحال 
ن  سرير كيفرغ  سنويا؟ نثال يف كليات الطب كيدخل طالب  

 نو هنر وهو سرير مخسة ق السنوات إىل ستة ق السنوات  خذكيا
قاك السرير، يف كليات املهندسني مخسة ق السنوات، يف 

إذن عدق األسرة . الكليات األخرى على األيل ثالثة ق السنوات
راه كاي ، ولك  شحال ن  واحد خرج وشحال ن  واحد 
تيدخل؟ اآلن وترية الدخول للجانعة أكرب بكثري ن  وترية 

ألف  33اخلروج ن  األحيا  اجلانعية، حبال هاق السنة عندنا 
 33طلب بالنسبة لألحيا  اجلانعية، واألسرة شحال فرغ؟ 

ن  هنا لديسمرب ولك  هاق الشي، إذن  2666ألف، غتجي 
بني  اوترية الدخول أكرب ن  وترية اخلروج، هذا كيعين خصنا نبنيو 

ألف سرير يف  16ألف سرير، يكون العرض قيال  16و 22
 .ف احلاليةالسنة، وأيول أن هذا نستحيل يف إطار الظرو 

إذن اآلن بدينا، ناشي بدينا، كانت وترية الشراكة نع 
الةطاع اخلاص، ولك  يطاع خاص اللي شوية ناشي اهلدف 
قيالو رحبي، الةينا احلمد هلل لةينا ناس نستعدي  اآلن خصنا 

قرهم للسرير يف الشهر، وهذا  226هم العةار يبنيوا يل انوفرو 

قرهم،  3666لي تيطلب شي شوية يف املتناول، ألن كاي  ال
نع الةطاع اخلاص باش فعال يكون العرض،   اإذن خصنا نتعاونو 

    كاي  اللي بغى خيلص ونا لةى حىت فني خيلص، يف الرباط 
 . نا لةاوش الناس فني خيلصوا

إذن فعال اإلشكالية نطروحة، وغاقية تستمر، باش 
 ننةولوش غاقية حتل املشاكل، نا كاينش شي بالق يف العامل
اللي بغى احلي اجلانعي تيلةاه، كاي  نعايري، اللي عندو ننحة 

قرهم  066، اللي عندو ننحة، ألن اخصنا نا أنك  جنوقو 
ممك  يعيش هبا الطالب نسبيا يف احلي اجلانعي، ولك  إيال 
خرج يكري نا عندوشي، نا ميكنش يعيش هبا، إذن هذا نبدأ، 

ه يلتها لكم، قيال الظروف، إيال اآلن الكلفة، را اخصنا نوفرو 
قراهم  2الوجبة يف املطعم جلها، كاي  بعضني اللي نروا ل 

يف جل األحيا  اجلانعية، الكلفة  36ونص ولك  هي قرهم و 
قرهم، هاقي حىت هي راه ننحة، جز   22و  26قياهلا بني 

قرهم  3266و  3666للفةرا   ان  املنحة، ألن ممك  نعطيو 
لسوق، هاقي ممك ، أسهل ل يف او يوا كإ لو شهريا ونةول

بالنسبة للدولة، ولك  واش هذا خيار واش ناشي خيار؟ اآلن 
اخليار اللي كاي  هو تكون األحيا  اجلانعية وتكون املطاعم، 
ألن بعض املدن عدق الطلبة كثري، نثال تازة جتاوز العدق اللي 

ندرجات إن شا  اهلل، اعطيناهم  ازيدو نتبىن لو الكلية غاقي 
يف املدرجات، يف أكاقير كذلك  اية، غاقي نزيدو نناصب نال

ألف نةعد يف املدرجات غتبىن خارج، يلت خارج  30تةريبا 
     امليزانية ق اجلانعات، لعل وعسى السنة املةبلة إن شا  اهلل 

 اعلى االكتظاظ وعلى التأطري باش ندوزو  انا بةاش نتكلمو 
إيال عندنا  ستوى اجلوقة، ألن أكرب حتدي عندنا هو اجلوقة،مل

الكم ونا عندناش اجلوقة ال يسم  وال يغين ن  جوع هذا 
يف الكم، ألن الكم املغرب نتأخر  االكم، خاصنا اجلوقة، ونزيدو 

 166ألف طالب، اجلزائر عندها نليون و 236جدا، عندنا 
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 126كان عندها   2636ألف طالب السنة املاضية، تونس يف 
كذلك   البة، إذن تنطالبو يف وترية الط األف، إذن خصنا نزيدو 
 .شكرا. مبيزانية التعليم العايل تزقاق

 :السيد رئيس الجلسة
    التعةيب ألحد الساقة النواب . شكرا السيد الوزير

أو السيدات النائبات ن  فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضل  
 .السيد النائب

 :النائب السيد حسن الفياللي
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، حنا يف السؤال قيالنا نا كانش نتوجه 

ب البنايات، كان  السيد الوزير يف بعض اإلجرا ات اعلى حس
 . اللي مها استعجالية ونا تتطلبش البنايات ونا تتطلبش

: البيداغوجي يف األحيا  اجلانعية السيد الوزير، اجلانب
انعدام تزويد السيد الوزير األحيا   ؛اعات املطالعةيلة املكاتب وي

بالتكنولوجيا، االنرتنيت نا كاينش السيد الوزير يف األحيا  
ترقي األوضاع األننية السيد الوزير، نستحضر هنا  ؛اجلانعية

األحداث الدانية اليت ويعت يف كل ن  احلي اجلانعي بفاس، 
ن  حةوق اإلنسان  نكناس، الدار البيضا ، الراشيدية، ميس حبق

هشاشة اخلدنات االجتماعية  ؛أال وهو احلق يف العيش اآلن 
واحلالة املرتقية  ؛تدهور حالة الوجبات الغذائية ؛السيد الوزير

للغرف ال تستجيب للحق يف العيش الكرمي الذي نص عليه 
السيد الوزير، عدم إشعار الطلبة برفض طلبهم إىل  ؛الدستور

أواخر شهر أكتوبر، الطالب حىت اآلخر قيال شهر أكتوبر عاق 
تيعرف راسو بأنه نا عندوش احلق يف احلي اجلانعي، واش عاق 

يةلب على الكرا واش عاق هذا، بالتايل الويت يتخلق واحد غ
 . رتباك قاخل الطلبةالا

ا ات كان جيب على احلكونة السيد الوزير، هاقي إجر 
أن تنكب عليها وحتل بعض نشاكل الدخول اجلانعي، لألسف 
هناك إجرا  واحد هو املةاربة األننية اليت اختذهتا احلكونة يف 

 . مجيع املشاكل االجتماعية
ربطتوهم باحلي فالسيد الوزير تكلمتم على املنح، 

ب اى حساجلانعي، غنعطيك واحد املثال السيد الوزير وليس عل
احلصر، راه حنا عندنا يف اإليليم ق اخلميسات راه املنحة نول 

قرهم يف الشهر كدخل شهري نا استطعش ياخذ  3266
 33قرهم،  3266قيال العدق، راه  %06املنحة، راه عندنا 

املنحة حسب املعايري  األف قرهم سنويا نا استطعناش نعطيو 
يد الوزير، وبالتايل قيال الفةر واليتيم وهذا، راه نا كاينش الس

حنا تنحرنوهم ن  املنح وحنرنوهم ن  احلي اجلانعي، شنو 
لو؟ سري جتلس يف قارك، واحد ساك  يف الباقية  اتنةولو 

قرهم يف  3266ونتفوق، األب قيالو فالح نا تيوصلش 
الشهر كدخل شهري، وبالتايل هناك إشكالية، اللجنة اإليليمية 

هاقي هي اإلشكالية اللي مل جتتمع، وأنا عضو فيها، ألن 
نا، وراسلنا وزارة التعليم العايل نرارا يف هذا املوضوع هنطروحة 

على أساس يكون إيليم اخلميسات وبعض األياليم اللي مها 
، وشكرا %366هم العامل الةروي تستفد ن  املنح بصفة عند

  .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

الويت املخصص شكرا للسيد النائب احملرتم، انتهى 
الكلمة ألحد الساقة النواب ن  الفريق االشرتاكي، تفضل . لكم

 .السيد النائب
 :النائب السيد علي اليازغي

 شكرا السيد الرئيس،
أنا بدوري يف احلةيةة نا غختلفش رمبا يف التشخيص 

ننو اليوم يف  االلي قار السيد الوزير، ولك  اللي كنا كننتظرو 
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اإلجرا ات االستعجالية اللي كانت تدرات سؤالنا هو نا هي 
حنا عارفني أن نا ميكنش تبىن . حلل جز  ن  هاق املشاكل

أحيا  جانعية بني ليلية وضحاها، ولك  على األيل تدار نعايري 
واضحة اللي فيها غيكون االستةبال قيال هاق الطلبة، ننني  

أن جمموعة قيال األياليم، نا غنةولش فةط أشخاص،  اكنشوفو 
ولك  أياليم اللي نا عندهاش نواة جانعية وأياليم فةرية هتمش، 

 ىعلى بوملان، أزيالل، نيدلت وخنيفرة نا كتعط انلي كنهضرو 
على  اهلاش األولوية يف هاق األحيا  اجلانعية، ننني كنهضرو 

اإلشكاليات اللي نطروحة اآلن يف سطات، يف تطوان، املشاكل 
ني الطلبة ناجتة على شي  سهل اللي كرتاكم حبدة بني اإلقارة وب

وبسيط يف رأيي، وهو سو  التدبري وهاق الزبونية اللي نكرسة 
اآلن، واللي خطري يف األنر أن نا بةاتش فةط اإلقارة، ولك  
والت أطراف جديدة كتدخل هلاق التعانل يف هذا، وأطراف 
حزبية، اليت توظف لتسجيل الطلبة قاخل األحيا  اجلانعية، 

ليه وتكون الوزارة صارنة يف هاق اجلانب  اصنا ننبهو وهذا اللي خ
هذا، ال يعةل استغالل الفةر واستغالل ضعف هاق األسر 

 .  لوظائف سياسية أو انتخابية اللي رمبا تكون ناجتة ن  بعد
على هاق احلي اجلانعي قيال الرباط،  اننني كنهضرو 

كل أنه حترق و  3طبيعة احلال كان هناك إكراه قيال السويسي ب
، 1نا إىل ذلك، ولك  كان ميك  اإلصالحات تبدا يف شهر 

ألسباب تةنية باش  36 - 9يف الشهر  انكانش علينا ننتظرو 
هاق اإلصالح، هاقي ن  بني األشيا  اللي كتخلينا أننا  انبداو 

 . نا كنحسوش أن كاي  إراقة استعجالية حلل هاق املشاكل
يال وأنا أحل نرة أخرى، عندي عشرات امللفات ق

شباب اللي ن  أسر نعوزة ن  خمتلف هاق األياليم، ن  فكيك،  
كذلك ن  تاونات، اللي عندها مجيع املعايري باش تكون قاخل 
      احلي اجلانعي، ولك  هناك إيصا  نظرا ألسباب سياسية 
أو ألسباب زبونية حمضة اللي قيال اإلقارة، وهنا خص االنتباه 

جاي ن  هاق األسر الفةرية ون   هلاق الشباب اللي اوأننا نعطيو 
هاق املناطق الفةرية حيسوا كذلك أن هلم نكانة، خاصة يف هاق 

أننا حنا يف قستور جديد وحكونة اللي  االظرفية اللي كنةولو 
جات بشعار أساسي هو حماربة الفساق، فخصو يبان يف أرض 

كنا ننتظر . الوايع يف أول قخول جانعي كان يف هاق املرحلة
هزة، رمبا ناشي حل مجيع املشاكل قيال اإليوا ، هذا حلول جا

نعةول أنه نا ميكنشي يتحل يف السنة األوىل، ولك  على األيل 
تبان هاق الصرانة يف هاق املعايري بوضوح وتبان أن كاينة إراقة 

 .سياسية يوية عند الوزارة لالنتها  ن  هاق املمارسات املسيئة
 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة ألحد الساقة النواب ن  . لنائبشكرا السيد ا

 .الفريق االستةاليل للوحدة والتعاقلية، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد أحمد جنفي

 ..أكيد حنا عندنا أثرنا أن هناك أناس يعانون 
 :السيد رئيس الجلسة

. السيد الرئيس، انتهى الويت املخصص، نعذرة، نعذرة
 .فريق العدالة والتنميةالكلمة ألحد الساقة النواب ن  
 :النائب السيد محمد العثماني

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 أخواتي النائبات وإخواني النواب،

السيد الوزير، أوال ننوه باجملهوق اللي يانت به الوزارة يف 
إطار هاق احلكونة اللي جات فعال كرتفع شعار حماربة الفساق، 
طبعا األوضاع نتاع األحيا  اجلانعية هي نتيجة نتاع واحد 

 . التدبري نتاع عةوق
ن  األنور اللي جات هبا احلكونة أساسية يف هاق 

قرهم  266الوضع الراه  هو املنحة، املنحة اللي ارتفعت ب 
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مث . قرهم، وهذا إجرا  جد نهم 166يف السلك األول و
عابية نتاعها ارتفعت بشكل الطاية االستي اللياألحيا  اجلانعية 

نلحوظ، بةى اآلن نسألة التدبري يف اإليوا  أو ال يف الولوج 
لألحيا  اجلانعية، وهناك فعال كان واحد اجملهوق تشكر عليه 

 . الوزارة، وكذلك يف إقارة األحيا  اجلانعية
     طبعا هاق وجوه الفساق ويضية الزبونية واحملسوبية 

الشكل نفاجئ، ألن هذا عنصر نا غاقيش ختتفي بواحد 
ن  احلكونة أهنا تزيد  ابشري، وبالتايل هاق املسألة هاقي كنطلبو 

بعض الطلبة اللي  افعال كنلةاو . تبذل جمهوق يف يضية الشفافية
بعاق على نركز اجلانعة مبئات الكيلونرتات نا كيستفدوش ن  

طلبة يراب ن  املدينة اللي فيها  ااحلي اجلانعي، يف حني كنلةاو 
احلي اجلانعي كيستفدوا، هنا الوزارة خصها تشوف آليات ن  
أجل املرايبة، ون  األنور اللي كنةرتحوها نثال أنه يتدار واحد 
اخلط أخضر وال واحد الربيد إلكرتوين، أن الطلبة اللي كيشوفوا 

غري املستحةني اعطاوهم احلي اجلانعي وهو   بعض الطلبة
يشوف راسو بأنه نستحق نا تعطالوش كيوجه الشكاية ك

نباشرة للمركز وهنا الوزارة قير وسائل نتاع التفتيش واملرايبة باش 
 .وشكرا السيد الوزير. تويف على هاذ التجاوزات

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا السيد الوزير على  

 ...صص لكمحس  نسامهتكم، استهلكتم الويت املخ
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
... راهم راهم بايي بايي... اهلل يهديك 2بايي 

 .قيايل  16واعطيين 
 :السيد رئيس الجلسة

 .ياهلل تفضل...ثانية 16

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

أيول للساقة النواب احملرتنني، راه أنتما ناشي  أوال 
تشكاوا كاينة الزبونية والسياسوية راه خاصكم تفضحوها، حنا  

ألن الوزير الوزارة نا ميكنش طل آش  . كلنا نشاركني فهاذ الشي
كاي  يف وجدة؟ آش كاي  يف العيون؟ راه كلنا نسؤولني على 

ي اجتاه نعني  إذن أوال إيال شفتوا شي حزب وال ش. هاذ الشي
 .كيدخل وال الوزير فضحوه

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، شكرا على حس  نسامهتكم السيد  

وننتةل إىل يطاع العاليات نع الربملان واجملتمع املدين يف . الوزير
السؤال األول نوجه ن  الفريق االشرتاكي حول : ثالث أسئلة

           لساقة النواب هنب األراضي الغابوية فليتفضل أحد ا
 .أو السيدات النائبات بطرح السؤال

 :النائب السيد محمد حماني
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب والنائبات،
 السادة الوزراء،

السيد الوزير، كتعرفو بأن الغابة واألراضي الغابوية هي  
، نلك للمغاربة ال فرق بني غين وفةري كلنا سواسية ثروة وطنية
 .أنام الةانون

 16.666يف اآلونة األخرية وحسب اإلحصائيات أن  
هكتار كتضيع سنويا ن  امللك الغابوي، وهو نا جيعل خسارة  
كبرية للبلد يف هدر الثروة الطبيعية والرصيد البيئي وهدر األنوال 
العمونية اليت ترصد كل سنة لغرس الغابات والعناية هبا، فإن 

يتعرض له امللك الغابوي يف مجيع  النهب جبميع أنواعه الذي
أياليم اململكة وهذا يتعارض نع اجلهوق للدولة بتخليف أو 
تعويض نا هنب بطريةة نلتوية، فإننا نعترب هذا وجها ن  أوجه 
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الريع والفساق واالنتيازات، لذا نطالبكم ناذا يانونية عمليات 
التحفيظ يف إسم اخلواص الذي  يكون امللك الغابوي نوضوعا 
هلم؟ هل تتوفر احلكونة على إحصائيات لألنالك الغابوية اليت 
تتعرض للتمليك سنويا؟ ملاذا تةف اإلقارة سلبية أنام عملية 
النهب واخلرب الذي يتعرض له امللك الغابوي ن  طرف الكبار 

 .وأصحاب االنتيازات؟ وشكرا
 :   السيد رئيس الجلسة

 .تفضلشكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير 
الوزير المكلف بالعالقات مع  ،الحبيب الشوبانيالسيد 

 :البرلمان والمجتمع المدني
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
ع  الفريق االشرتاكي احملرتم على أشكر السيد النائب  

إثارة نوضوع الثروة الغابوية، يف البداية توق احلكونة أن توضح 
هكتار اليت يتم بني يوسني  16.666بأن الريم املتعلق ب 

اإلضرار هبا ألن الثروة الغابوية ال يتعلق باستبدال طبيعتها 
 الةانونية ن  نلك غابوي إىل متلك أشخاص أو كذا وإمنا إىل
ظروف نرتبطة بالرعي، بأنور أخرى أي بفعل اإلنسان وليس 
على نستوى تغيري الطبيعة قياهلا العةارية ولذلك فاحلكونة 

 : توضح نا يلي
بالنسبة لصيانة العةار الغابوي فإنه خيضع ملساطر 

حتديد األنالك الغابوية : ويوانني نؤطرة ميك  إمجاهلا فيما يلي
بوية، أي أن كل أرض نكسوة بنبات الةرينة الغاينبين على نبدأ 

غابوي طبيعي عموقي تعترب نلكا غابويا للدولة إىل أن يتم 
نليون هكتار مل تبق سوى  9وهكذا، ن  أصل . حتديدها
ألف هكتار مل حتدق، يعين واحد اجملهوق يف احلةيةة،  226

ويكون اإلنصاف قيال كل احلكونات املتعايبة نكنت ن  هاق 
 . هنا تويل قاخلة يف واحد املنظونة يانونية حمميةالثروة الغابوية أ

عدم وجوق أي متليك للملك الغابوي التابع : ثانيا
أوهلا فصل يطعة : للدولة، اللهم بعض االستثنا ات الةانونية

أرضية ع  النظام الغابوي وضمها إىل نلك الدولة اخلاص نةابل 
الصندوق  تعويض ناقي حتدقه جلنة اخلربة، بدفع مثنه أو لفائدة

 . نشروع 90الوطين الغابوي، هاق العملية مهت 
نةايضة الةطعة الغابوية بةطعة أخرى، : اآللية الثانية

وبلغ عدق املشاريع اليت مت إجنازها يف إطار نظام املةايضة العةارية 
وبالتايل، فال يوجد هناك أي ضياع أو تةلص يف  .نشروعا 31

حجم املساحات الغابوية، بل إن املندوبية برجمت تشجري حوايل 
ألف هكتار كمعدل سنوي، وبرسم املوسم املةبل إن شا   36
  تشجريال فعملية تسليمتت برجمة ( 2631-2632)اهلل 

 . ألف هكتار 26نساحة تةدر ب 
يف تأنني امللك  خبصوص نهمة املندوبية السانية

الغابوي، فاملندوبية عازنة على احلسم النهائي مللف حتديد 
، أي طي امللف قيال التحديد إن 2633عةاراهتا يف أفق سنة 

 . 2633شا  اهلل يف 
فيما خيص نواجهة بعض اجلنح واالعتدا ات على 

الباقية  والقأامللك الغابوي، هذا نوضوع نوجوق، وحنا كلنا 
نع  إستعجاليةفاملندوبية اعتمدت عدة إجرا ات  الغابة، والقأو 

السلطات املعنية، وختصيص يوم يف األسبوع ن  طرف احملاكم 
 .شكرا. للبت يف املخالفات الغابوية وتنظيم أيام حتسيسية

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعةيب السيد النائب احملرتم. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد محمد حماني
وزير على هاق اإليضاحات، وهاق شكرا السيد ال

اإليضاحات نا كتعكسشي الوايع، هذه إيضاحات يف األوراق 
فةط، هناك بعض املناطق اللي كتعرف واحد الغيالن اجتماعي 

تطوان وسوس واألطلس -خطري، وخصوصا يف جهة طنجة
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   املتوسط وجهة الريف، هاق الغليان ناتج على واحد اجملموعة 
دوبية السانية يف ننطةة سوس، املندوبية ق احلوايج، وهو املن

السانية كتستعمل طرق تدليسية ن  أجل السيطرة على أراضي 
نلك للخواص والسكان األصليني، وكذا يف املنطةة قيال الريف 

أنا يف ننطةة . بنفس الشي ، يف ننطةة واق الو بنفس الشي 
ا على اللوكوس، وانتما كتعرفوا اآلفة السيد الوزير، وراه جاوبتو 

واحد السؤال كتايب، هناك استحواذ على أراضي نلك الدولة 
وحفظت أراضي الدولة، وحىت الطرق يد حفظت وبنيت سدوق 
تلية، وكتبت جمموعة ن  الشكايات إىل السيد رئيس احلكونة 
ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الفالحة وإىل الوكيل العام 

مل يتوصلوا بأي جواب حملكمة االستئناف، حلد اآلن السكان 
 .على شكاياهتم

السيد الوزير، كتعرفوا بأن الةيمة العةارية قيال اهلكتار 
يف املنطةة قيال اللوكوس خيتلف بتاتا ع  املناطق اجلبلية، 

 ...نطالب بتطبيق
 :السيد رئيس الجلسة

السيد النائب احملرتم شكرا، انتهى الويت املخصص 
 .السيد الوزير. لكم

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

 شكرا السيد الرئيس،
السيد النائب، إذا اعتربمت أن املعطيات الوارقة يف 

واعتربمت بأن الوايع فيه خمالفات  ،جواب احلكونة غري صحيحة
خطرية، فإن السؤال الشفوي يد استنفذ أغراضه، جيب أن منر 

ستدعيوا جلنة وجييوا املسؤولني، اآلية أخرى للريابة،  اآلن إىل
انزلوا ألرض الوايع بتحريك جلان استطالع، يف أفق إن شا  اهلل 

ر الةانون التنظيمي لتةصي احلةائق، وتوكلوا على اهلل، اصدإ
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال حول حتديد امللك الغابوي . شكرا السيد الوزير

صاحبت هذه العملية، للسيدات والساقة النواب واخلرويات اليت 
ن  فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد الساقة النواب ببسط 

  .السؤال
 :النائب السيد محمد لشكر

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،اتإخواني وأخواتي النواب والنائبات المحترم
عاشت عدة نناطق، على اخلصوص يف جنوب 
اململكة، على صفيح ساخ  خالل الصيف، والسبب إيدام 
السيد املندوب الساني يف سابةة على استئناف عملية حتديد 
امللك الغابوي، باالستناق إىل ظهائر شريفة ترجع إىل فرتة 
االستعمار، ولك  األخطر، باالستناق إىل نرسوم ومهي للسيد 

 . ونةرئيس احلك
لذلك  السيد الوزير، جرا  ذلك حدثت عدة أضرار

نا هي اإلجرا ات اليت ستتخذوهنا، خصوصا وأن : نسائلكم
أغلبية الساكنة تطالب اآلن برحيل السيد املندوب الساني 

تحمل فيه املسؤولية، وحماسبته على نا يام به؟ مث كذلك نو 
 أجرأة ي اإلجرا ات اليت تتخذوهنا لتجاوز نظاهر النةص يفهنا

 .الةانون؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، تفضل

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

 شكرا السيد الرئيس،
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، جيب أن أؤكد بأنه ليس هناك أي، احلكونة أوال
 اجلديدة احلالية مل تصدر أي نرسوم له عالية بتدبري امللك
الغابوي، إذن فاألنور كلها اجلارية هي أنور نرتبطة مبا كان 

 .جاري به العمل وليس هناك أي جديد
الكالم قيالكم السيد النائب كالم خطري، كتةولوا بأنه  
كاي  تدبري هلذه املسألة على أساس نا ينسب ألن يكون 
نرسونا يتكلم فيه باسم رئيس احلكونة، وهنا ن  الصعب اآلن 

. التعةيب وال اجلواب، جيب أن منر إىل شي  آخرأن نواصل 
    احلكونة جاهزة اليوم أن تعةد نعكم اجتماعا طارئا لبحث 

ول حكوني ؤ نا هي هذه الوثيةة اليت يستند إليها يف اهتام نس
ول احلكوني، هاقي يضية ؤ ويف ربط األنر مبطالبة رحيل املس

 .أكرب ن  هذا اجلواب على الورق، شكرا
 :الجلسة السيد رئيس

 .التعةيب للسيد النائب يف بعض الثواين
 :النائب السيد محمد عصام

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، الذي يام به السيد املندوب الساني اآلن 
تفريوا واحد : وهو واحد النوع ن  االفرتا  على رئيس احلكونة

اجملموعة قيال املراسالت يف جمموعة قيال الةياقات اللي عندهم 
أجزا  قيال الغابة نعنية بالتحفيظ يف شتنرب األخري وفيها نرسوم 

، وهذا املرسوم 2632يونيو  39قيال رئيس احلكونة بتاريخ 
ليس ننشورا يف اجلريدة الرمسية، إذن حنا أنام نازلة اللي خصنا 
   نكونو فيها صرحا  ونعرفو واش حنا أنام حكونة ننسجمة 

فيه  اون، وهاق األنر هذا كنتهمو  وال املناقيب يفعلون نا يشا
يت باعمران بأنه هاق آحنا يف املنطةة قيالنا قيال سيدي إفين 

لسياسة قيال املندوب ستؤقي بنا إىل احتةان اجتماعي جديد ا
شهدناه غري يف شهر شتنرب وكيحيلنا على االحتةانات اللي 

، وعلى اجلميع أن 2661فاتت قيال السبت األسوق قيال 
 . يتحمل نسؤوليته

وحنا إيال طرحنا هاق السؤال كنا كنطرحوه على 
ي يف املراحل اإلجرا ات قيال التحديد قيال امللك الغابو 

اآلن نع هاق النازلة  االسابةة ابتدا  ن  هناية التسعينات، وكنةولو 
حتةيق حىت فيما جرى يف هذه  االلي ويعت أنه خصنا نفتحو 

التحديدات السابةة، ألنه أكيد اللي عندو هاق العةلية قيال 
س على املواطنني والتجاوز قيال ليدتاالستغفال وعةلية ال
 املراحل السابةة غاقي يكون نتلبس جبرم املؤسسات أنه حىت يف

وبالتايل حن  الدعوة . قيال التدليس يف هاقوك احملطات السابةة
نا هلا السيد الوزير املكلف بالعالية نع الربملان ا لياللي قع

نثمنها، وهاق امللف نا خصوش يدوز هكا وشكرا، والسالم 
 .عليكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .عفوا، تفضل. احملرتمشكرا السيد النائب 

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

 شكرا السيد الرئيس،
أنا ألتمس ن  الفريق احملرتم، ن  فريق العدالة والتنمية 
أن يفعل آلية الريابة قاخل اجمللس بطلب عةد اللجنة يف أسرع 

الية هي نناسبة للنةاش يف كل ويت، رغم أنه مبناسبة يانون امل
هذه اإلشكاالت بالنسبة لكل يطاع يطاع، ولك  بالنظر هلاق 
الطبيعة قيال امللف والشكل باش أثري واملعطيات الوارقة فيه، 

ذا ــــــــــة هلـــــــأمتىن أنه ينعةد يف الةريب العاجل جلنة قائم
بتفصيل هذه  وع، واحلكونة جاهزة لكي حتضر وتنايشــــــــــاملوض
 . ةــــــــــــــالةضي
 .  شكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
سؤال حول احلكانة املالية . شكرا للسيد الوزير

للجمعيات، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق العدالة 
 .والتنمية، فليتفضل أحد الساقة طارحي السؤال ببسطه

 :النائب السيد عزيز بنبراهيم
 .الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللبسم اهلل 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم، 

غري خاف عليكم نا أواله الدستور اجلديد للجمعيات 
ن  أقوار نهمة يف املسامهة يف إعداق برانج التنمية وتتبعها 

املؤسسات املنتخبة لدى واملسامهة يف إعداق يرارات ونشاريع 
والسلطات العمونية، وكذا تفعيلها وتةييمها كما نص على ذلك 

 .ن  الدستور 319و 32الفصالن 
وال ميك  هلذه اجلمعيات االضطالع هبذه املهام يف  

غياب قعم ميكنها ن  تطوير نوارقها البشرية واملالية الالزنة 
 . إلجناز براجمها والةيام بدورها

الدستور، وخاصة السيد الوزير، انسجانا قائما نع 
 32الفصل األول ننه، الذي يربط املسؤولية باحملاسبة والفصل 

الذي يوجب تنظيم اجلمعيات واملنظمات غري احلكونية 
وتسيريها وفةا للمباقئ الدميةراطية، فإننا ننبه إىل أن وايع 
اجلمعيات مبةدار نا فيه ن  نةط نضيئة ونشرفة، إال أنه يالحظ 

وق عمل عدق ننها، سوا  تعلق األنر أن اختالالت فاضحة تس
اطية، أو نا اتصل بالتسيري الداخلي املتمثل يف غياب الدميةر 

عتماقات املالية اليت تتلةاها ن  الدولة أو ن  بالتعانل نع اال
 : جهات أخرى، وهو نا يستدعي مجلة إجرا ات تتصل مبا يلي

اليت تتجلى يف االضطالع على : المراقبة القبلية -
ج وخمصصاهتا املالية، وحتةيق الدميةراطية الداخلية، وتيسري الربان

 االخنراط لكل فئات اجملتمع، خاصة الشباب والنسا ؛ 

 املصاحبة واملتابعة أثنا  إجناز الربانج؛ : ثانيا -
مث بعد ذلك املرايبة البعدية الرابطة للمسؤولية  -
 . باحملاسبة

ت اليت نا هي اإلجرا ا: لذا نسائلكم السيد الوزير
اختذمتوها واليت تعتزنون اختاذها لتطبيق املخطط احلكوني 

 .خبصوص احلكانة املالية للجمعيات؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب للسيد الوزير، تفضل
السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :البرلمان والمجتمع المدني
 شكرا السيد الرئيس،

. وشكرا السيد النائب وللفريق احملرتم العدالة والتنمية
بعد  :نوضوع احلكانة املالية للجمعيات نرتبطة ببعدي  أساسيني

العالية نع الدولة بكل نؤسساهتا الةطاع العام، نؤسسات يعين 
اجلماعات الرتابية، ونرتبطة بعملها قاخلها كبنية تنظيمية  

بات إجيابية وكاي  يف البعدي  نعا كاي  نكتس. كجمعيات
 . إشكاالت حةيةية

واحلكونة وضعت اآلن يعين نشروع خطة إن شا  اهلل 
سيعرض على اجمللس احلكوني يف الةريب، لكي نتعاطى نع 

 . هذه الةضية بشكل مشويل ونندنج
فيما يتعلق بالتشخيص على نستوى العالية نع  أوال

احلكونة، املرجع هو املنشور قيال السي إقريس جطو قيال 
، هاق املنشور رغم أمهية نا فيه ن  نةتضيات وتدابري، 2661

لألسف الشديد واحد البعد فيه أساسي مل يفعل، وهو تةييم 
اليوم النتيجة ال منلك . هذه الشراكة بني الدولة وبني اجلمعيات

تيبةى عندنا واحد . أي تةرير حول هذه الوضعية يف التدبري
املندوبية  ACPاملرجع اللي هو البحث اللي عملوه يعين 

، هاق البحث هذا اعطانا 2661السانية للتخطيط قيال 
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اختالالت خطرية حةيةة، أبرزها يف اجلانب املايل هو أنه حوايل 
لتها املالية ن  اجلمعيات ال تةدم أي تةرير ع  حا 92%

 . ونعانالهتا املالية، إذن هذا وضع
اليوم اإلحصائيات اللي عندنا واألريام الرمسية اللي 

: 2661ألف مجعية، يف  96عندنا وصلت تةريبا اليوم حلوايل 
آالف مجعية  36ألف تةريبا، أي عندنا نسبة زياقة قيال  32
، فةط يف الةطاع 2633- 2636إيال رجعنا فةط ل . سنويا

يعين املباقرة الوطنية للتنمية  l’INDHلعام بدون احتساب ا
البشرية، وبدون احتساب العالية نع اجلماعات الرتابية، حوايل 

نليار سنتيم استفاقت ننها حوايل  11نليار، املعدل  11
   مجعية تةريبا، نعطي املعدل قيال سنتني، أي مبعدل  3266

ع اجلمعيات يف ن  جممو  %3,2ال يتجاوز نسبة تغطية قيال 
إطار الشراكة نع الدولة، وهذا خلل جيب أن يصحح يف إطار 
نبدأ تكافؤ الفرص، نبدأ يعين اعتبار البعد اجلهوي، بعد النوع، 

 . إىل آخره، ليس هناك اآلن نعايري يف هذا اجملال
وهلذا، احلكونة اليوم عازنة إن شا  اهلل على أن تةارب 

ق يعين إكمال، هو اآلن هذا املوضوع بشكل جديد، حن  بصد
تةريبا شبه جاهز، نشروع جديد هلذه الشراكة نع الدولة، يرني 
إىل إحالل يواعد احلكانة اجليدة، على نستوى يعين الشفافية، 

ولذلك . على نستوى تكافؤ الفرص، على نستوى الريابة املالية
 عندنا اآلن: عندنا إن شا  اهلل يف التدابري املزنع اعتماقها تدابري

أوال ننشور جديد على وشك إن شا  اهلل أن يعتمد قيال رئيس 
عندنا إصدار نرسوم نتعلق باحملاسبة اخلاص  ؛احلكونة

عندنا  ؛قيال اجلمعيات  un plan comptable باجلمعيات 
إرسا  آلية تنسيق بني بنك املغرب وبني نكتب الصرف لضبط 

قور  عندنا أيضا تفعيل ؛شفافية عمليات التمويل األجنيب
الوزارة إن شا  اهلل ستعتمد  .احملاكم املالية وعندنا طبعا التكوي 

 .شكرا. برنانج حكانة لتأهيل اجلمعيات يف جمال احلكانة

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد النائب احملرتم يف . شكرا السيد الوزير

 .بعض الثواين
 :النائب السيد عزيز بنبراهيم

التوضيحات وهاق  شكرا السيد الوزير على هاق
اإلجرا ات املزنع الةيام هبا، إال أننا نتمىن أن تتسم وترية تنزيل 
هذه اإلجرا ات بالسرعة املطلوبة، ألن ن  شأهنا إعطا  قفعة 
يوية لتخليق هذا اجملال اهلام، مبا يضم  للمواطنات واملواطنني 
االستفاقة الفعلية واإليبال على العمل اجلمعوي وبراجمه 

 .والسالم عليكم، وشكرا. اته املاليةواعتماق
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، وشكرا للسيد الوزير على 
ننتةل إىل يطاع الرتبية الوطنية بسبعة أسئلة، . حس  إسهانه

سؤال حول أسباب عدم تأهيل املؤسسات التعليمية بالعامل 
 ع  اجملموعة الةروي يف إيليم سطات، للساقة النواب احملرتنني

النيابية للحزب العمايل، فليتفضل أحد واضعي السؤال ببسطه، 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رشيد البهلول
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 السيد الوزير، تعاين جل اجملموعات املدرسية االبتدائية
بالعامل الةروي بإيليم سطات ن  نةص حاق على نستوى 
التجهيزات الضرورية، ننها املا  والكهربا  واملرافق الصحية 

كما أنه سبق   .واملطاعم املدرسية والسك  الوظيفي والسياجات
لوزارتكم أن أعدت نشروعا يهدف إىل إحداث إعداقية بكل 

ا كبريا هبذا مجاعة يروية، إال أن هذا املشروع يد عرف تعثر 
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ألجله نسائلكم السيد الوزير احملرتم، باسم اجملموعة . اإليليم
النيابية للحزب العمايل، ع  أسباب عدم تأهيل املؤسسات 
التعليمية بإيليم سطات، وننها التابعة جلماعة رأس العني 
الشاوية، وع  نآل إحداث اإلعداقيات باجلماعات الةروية كما 

 .خطط االستعجايل؟ وشكراكان نربجما يف إطار امل
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة للسيد الوزير، غري ثالثة ق األسئلة ناشي سبعة، 
 .باش نا ختلعش، غري ثالثة

 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم، 

ندرسية  جمموعة 320أوال، عندنا يف إيليم سطات 
 22ننهم، نةرر تأهيل  %26مت تأهيل . فرعية 120ابتدائية و

نؤسسة ابتدائية، تفتحوا األظرفة قيال سبعة، ويف األيام املةبلة 
 . 22غتفتح األظرفة قيال 

فيما يتعلق بالربط قيال املا  والكهربا ، عندنا اتفايية 
وهاق شراكة نع املكتب الوطين للكهربا  واملا  الصاحل للشرب، 

الضو  واملا   ااالتفايية كل نا وجد املا  و الضو  إال وكندخلو 
عندنا بعض املشاكل يف بعض املناطق اللي نا واصل . للمدرسة

هلاش املا  وال نا واصل هلاش الضو ، اللي نا واصل هلاش املا  
كم تشوفوه يف يفيها صهاريج ق املا ، وهذا كيمك  لاكنديرو 

 . عني املكان
فيما خيص رأس العني الشاوية، مت تعيني ندارس 
العونات، مت تعيني نركزية رأس العني وفرعيات فدان الفولة وأوالق 

قيال اإلعداقيات، وهاق  36عمي الطالب، ونةرر إحداث 
كنعتةد بأنه كاي  واحد . اإلعداقيات مت فتح األظرفة قياهلا

، وهذا اللي اجملهوق نلموس تدار يف إطار الربنانج االستعجايل

كلمة ال ايلت أنه الربنانج االستعجايل بعض الناس لصةوا في
، ال، نا وصلش لبعض األهداف، ولك  فيه "الفشل"قيال 

 . أهداف جيدة اكتسبتها املنظونة الرتبوية
واحد احلاجة الساقة النواب  اوهنا ال بد نعرفو 

ائيا والسيدات النائبات احملرتنني، أن الوزارة نا بةاتش عندها هن
املسؤولية قيال بنا  املدارس وتأهيل املدارس، هذا اليوم رجع ن  
اختصاص األكاقمييات، واألكاقمييات هي اللي كتدير املخطط 
قيال البنا ، األكاقميية هي اللي كتدير املخطط ق البنا ، 
وشكون اللي كيةرر يف األكاقميية، كيةرر اجمللس اإلقاري، وهاق 

قيالو صحيح هو وزير الرتبية الوطنية،  اجمللس اإلقاري الرئيس
وفيه العمال قيال قاك اجلهة، وفيه رئيس  ،ولك  راه فيه الوايل

وفيه ممثلني ق اإلقارات  ،ورؤسا  اجملالس املنتخبة الكبرية ،ةهاجل
وممثلني قيال رجال التعليم بالفئات قياهلم، متا كيتةرر  ،آخري 

 . التسيريالربنانج قيال األكاقميية يف البنا  ويف
 :السيد رئيس الجلسة

التعةيب السيد النائب، السيد . شكرا السيد الوزير
 .النائب تفضل

 :النائب السيد رشيد البهلول
أشكركم السيد الوزير على جوابكم وعلى املعطيات 

إمنا جيب التأكيد على أنه حان األوان لرق . اليت أفدمتونا هبا
حت أغلب بناياهتا بالعامل االعتبار للمدرسة العمونية، اليت أصب

الةروي غري نشرفة وال تتهيأ هبا الظروف املالئمة للعمل 
أن جند نؤسسة تعليمية  ،فكيف يعةل السيد الوزير .والعطا 

بالعامل الةروي بدون نرافق صحية، حيث يضطر األطر العانلني 
هبا وكذا التالنيذ، خاصة العنصر النسوي ننهم، إىل يطع 

كما أن التعثر . عشرات الكيلونرتات ن  أجل يضا  احلاجة
الكبري الذي عرفه نشروع إحداث إعداقيات باجلماعات الةروية 

نعكاسات سلبية، حيث ساهم يف تكاثر باإليليم كانت له ا
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كما أن بعض اإلعداقيات اجلديدة مل . ظاهرة اهلدر املدرسي
تفتح أبواهبا بعد، وننها اإلعداقية التابعة جلماعة سيدي حجاج 
الةروية، اليت مت تعيني املوارق البشرية هبا، إال أن األخبار املتداولة 

م الدراسي احلايل، بشأهنا تفيد أهنا ل  تكون جاهزة خالل املوس
أي نصري ينتظر التالنيذ الوافدي  على هذه : مما يطرح التساؤل

 .املؤسسة؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال حول نآل التالنيذ . شكرا للسيد النائب احملرتم
الذي  حتول وضعيتهم االجتماعية قون نتابعة قراستهم، 

ن  الفريق االستةاليل للوحدة للسيدات والساقة النواب احملرتنني 
تفضل أحد واضعي السؤال ببسطه، تفضل السيد يوالتعاقلية، فل

 .النائب
 :النائب السيد المصطفى جبران

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير، يف الويت الذي تسعى فيه بالقنا إىل 

رس، انسجانا نع نةتضيات نيثاق الرتبية تعميم التمد
والتكوي ، يالحظ تزايد ظاهرة تشغيل األطفال يف س  التمدرس 
يف ظروف ناقية ونعنوية تتناىف وحةوق الطفل كما هو نتعارف 

 .عليها قوليا
السيد الوزير، فإذا كانت الفئة اليت مت طرقها ن  

ناج، فإن املدرسة يد وجدت ننفذا الستيعاهبا عرب نراكز االند
هناك فئة أخرى ن  التالنيذ الذي  هلم طاية كربى ملتابعة 
قراستهم وهلم رغبة ونؤهالت ملتابعة نسريهم الدراسية، 

أيضا أطر  مويستطيعون حتةيق هاق املبتغى الذي يد جيعل ننه
ورجال الغد، علما أن هذه الشرحية ن  التالنيذ تنتمي نع 

املنعدم، ويف غالب  األسف إىل أسر ذوي الدخل احملدوق أو
األحيان أولياؤهم هم الذي  يرغموهنم على نغاقرة الةسم 

مما . للبحث ع  العمل ملساعدهتم على كسب الةوت اليوني
جيعل هذه الشرحية ن  التالنيذ عرضة للضياع عندنا يضطرون 

 .ملغاقرة الدراسة
السيد الوزير، فما هي التدابري املتخذة ملعاجلة هذه 

 هؤال  التالنيذ املغلوبني على أنرهم ن  نتابعة الوضعية ومتكني
 .قراستهم يف أحس  الظروف؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير للجواب

 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية
 السيد الرئيس،

 السيد النائب المحترم،
 السيدات والسادة النواب،

 اولك  ال بد نةولو بالفعل هاق املوضوع كبري بزاف، 
هو اجملهوق اللي الدولة كتدير يف هاق الباب هذا باش  وأشن
وغنعطي أريام قيال السنة الدراسية  .اهلدر املدرسي هتواج

 : ، املوسم الدراسي اللي انتهى2632-2631
: عدق املستفيدي  ن  خدنات اإلطعام املدرسي -

ة على تلميذ، نليون تلميذ، هي أريام راه كبري  3.116.210
هاق الةوة االيتصاقية ق البالق، ونع ذلك الدولة قايرة جمهوق يف 

  ؛الشي قيال املنظونة الرتبوية
عدق املستفيدي  ن  الداخليات، وانتما مسعتوا السيد  -

: الوزير التعليم العايل عاق قابا، وحنا نتضاننني بطبيعة احلال
 ؛سرير بالداخلية يف املغرب 331.103
املستفيدي  ن  نباقرة نليون حمفظة السنة عدق  -

 . 1.191.133: الدراسية هاقي
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، هاقي نةوق  "تيسري"عدق املستفيدي  ن  برنانج  -
 ،كتعطا نلي واحد السيد كيجيب ولدو يبةى على األيل يةرا

" تيسري"أسرة كتستفد ن  هاق برنانج  306.666تةريبا 
 . تلميذ 111.666و

 . 21.960: جات اهلوائيةعدق املستفيدي  ن  الدرا -
: عدق املستفيدي  ن  حافالت النةل املدرسي -
22.132 . 
املنح، هاقي حىت هي واحد املوضوع كتجيين فيه  -

املنحة : أسئلة وتدخالت الساقة النواب، املنح املخصص هلا
قرهم لكل تلميذ ع  كل ثالثة  3206الدراسية للداخلية 

قرهم لكل تلميذ  016اقي أشهر؛ املنحة الدراسية لإلطعام الع
أشهر؛ املنحة الدراسية لإلطعام املدرسي باالبتدائي  1ع  

يتم رصد االعتماق هلاق املنح يف نيزانية استغالل . قرهم 3.36
األكاقميية، حنا غري كتعطينا وزارة املالية ن  امليزانية العانة للدولة 

ال وامليزانية قيال الوزارة غري طريق، كتمشي للميزانية قي
شكون اللي كيسهر على توزيع هاق املنح؟ هي . األكاقمييات

جلان إيليمية حتت املسؤولية قيال الساقة العمال، ولك  هاق 
 .احلجم قيال االعتماقات اللي كاينة كتوزع حسب املناطق

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد الوزير، انتهى الويت املخصص لكم

 .النائبة، تفضل السيد النائبالكلمة للسيد النائب أو 
 :النائب السيد المصطفى جبران

السيد الوزير، الفئة اللي كنتكلم عليها أنا راها ناشي 
ال  هي التالنيذ اللي غاقروا الةسم ألهنم نا كانوش نتوفةني أو

فهمتيين السلوك قياهلم نا نزيانش، هاقو واحد الفئة ن  
ندمهشي نا ياكلوا، زي  نا عنعو التالنيذ اللي مها والديهم 

أنا يعين ن  . وكيضطروا باش خيرجوا والقهم خيدنوا عليهم
، يعين ابرشيد، واهلل العظيم وكنشوف بعض التالنيذ كيبةاوا في

 غاقروا املدرسة ونشى كيخدم نع جنار وال نشى كيخدم نع
 36، عندو اكيصبغ الطونوبيالت، ننني كنسولو   طويل اللي

غاقريت الةسم، كيةول لك  عام كنةول لو عالش 32سنني 
أوقي أنا راين كنت ن  األولني ونتفوق يف الةسم وعندي رغبة 
باش نةرا، ولك  الغالب اهلل الوالدي  راه نا عندمهش ويعين 

ىت البنت حىت هي حكما الشأن، يعين . خرجوين باش خندم
 . نلي كيدفعوها متشي تويل خاقنة يف شي قار

شي حل هلاق  اخصنا يعين ن  هاق الباب نصيبو 
العائالت رمبا فهمتيين نعاونوهم باش خيليوا والقهم يةراوا، ألنه 
يعين راه أطر ق املغرب هاقوك، إيال بةاوا يةراوا رمبا تكون ننهم 

 .شي حاجة، رمبا نفهوم، وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال آين ع  االسرتاتيجية . شكرا السيد النائب
 النواب يطاع الرتبية والتعليم، للسيدات والساقةاجلديدة لتدبري 

احملرتنني ن  الفريق االحتاق الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال ببسطه نشكورا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد الخليفي قدادرة
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

ننذ عةوق واحلكونات املتعايبة تطلق برانج إلصالح 
املنظونة التعليمية، ولك  نع األسف مل يتمك  أي برنانج ن  

هل ن  : لذا نسائلكم السيد الوزير. نعاجلة نعضلة التعليم
سرتاتيجية جديدة لدى هذه احلكونة ن  أجل التخلي ع  إ

 .اإلجناح لصاحل النجاح؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .واب السيد الوزيرج
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 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية
 شكرا السيد الرئيس، 

الربنانج ق احلكونة حدق املعامل  أوالإيال امسحتو يل، 
قيال العمل اللي غتةوم به احلكونة على نستوى املدة 

 . التشريعية
 26، جا  خطاب جاللة امللك اهلل ينصرو يف ثانيا

غشت حدق اآلفاق املستةبلية قيال املوضوع الرتبوي، اللي راه 
فينا الفتنة  انوضو تال سنتني عاوق و  وأناشي نتعلق بواحد السنة 

 . التفكري والتأين وحىت حاجة، هاق الشي خص اونا غنديرو 
 ، حنا بصدق هتيئ اجمللس األعلى للتعليم، هوثالثة

اللي غاقي يتوضع أنانه الربانج يبل نا أهنا تعرض على الربملان 
 . بغرفتيه

قيسمرب غاقي  13اللي ميك  يل نةول لكم هو أنه يف 
ينتهي الربنانج االستعجايل، ون  بعد يف شهر فرباير غاقي 

التةييم النهائي للربنانج االستعجايل، هاقي واحد العملية  انديرو 
 اهلا تةييم ونستخرجو  اغاقي نديرو ضخمة تدارت يف املغرب، 

اآلن حنا يف نفاوضات أولية ونذاكرات أولية حول . ننها العرب
بعض اخلطط، نا كيعجبنيش أنا هاق كلمة الربانج وعاوق الفتنة 
    ولصق هبا شعار وتويل غري حاصل يف قاك الشي، حنا اآلن 

على  اإىل ضبط العرض املدرسي، وحنافظو  اال بد نتجهو 
بات اللي حةةناها، املكتسب اللي حةةناه راه عكس املكتس

هاقوك الناس اللي عاوق كيجبدوا كل ساعة قاك التةرير قيال 
، راه املغرب نا وايفش 2669، راه التاريخ 2669اليونيسكو 
عطى أ، راه املغرب قار الربنانج ضخم اللي 2669يف عام 

علق على املكتسبات فيما يت االنتائج قيالو، لذلك غنحافظو 
 0على اإلجبارية قيال التعليم ن   ابالعرض املدرسي، وحنافظو 

يف جوقة التعليم، املضمون قيال  اعام، غاقي ننظرو  32إىل 
التعليم، اجلوقة قيالو، وهذا نربوط بتكوي  جديد لألساتذة 

كذلك املؤسسة التعليمية خصها ترجع الروح قيال . واألستاذات
ري قيال املنظونة الرتبوية، وعلى املنظونة الرتبوية والعموق الفة

. رأس هاق املؤسسة املدير، وعاق ن  بعد كتجي هيئة التفتيش
 .هاق الشي كله حنا بصدق التفكري يف إعاقة النظر فيه

التسيري املايل  ا، جمال احلكانة، ال بد نا نضبطو رابعا
قيال وزارة الرتبية، اليوم ها انتما غتشوفوا الةانون املايل، عاوق 
هو األول، واالعتماقات نرصوقة له، واملناصب املالية نرصوقة 

 اوبالتايل آخر جمال هو جمال املوارق البشرية، خصنا نعيدو . له
 .شكرا. النظر يف هاق الشي قيال املوارق البشرية

 :لسةالسيد رئيس الج
 .التعةيب للسيد النائب احملرتم. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد الخليفي قدادرة
 شكرا السيد الرئيس،
 وشكرا السيد الوزير،

يف احلةيةة نسجل بارتياح وايتناع جناعة نوايفكم بشأن 
يطاع التعليم ننذ توليكم نسؤولية تدبريه، ونناشدكم االستمرار 
يف التعبري ع  نثل هذه التدابري والعمل على ترمجتها إىل وايع 
وإجرا ات عملية، العتةاقنا بأهنا ضرورية يف ظل املرحلة الراهنة 

 . يةاملوسونة باالختالل والضباب
أن هذا  ،، يتبني لكل نتتبع ننصف السيد الوزيرثانيا

موعة ن  الربانج جملل لسنوات طوال جمرق حةل جتارب ظالةطاع 
ونشاريع اإلصالح، قون أن تتمك  حكونة نا ن  حتةيق 

لذا ال زال طموحنا يتمثل يف أن . األهداف املنشوقة واملرجوة
تتمك  هذه احلكونة ن  تةدمي برنانج يابل للتطبيق لالرتةا  

 . مبنظونتنا الرتبوية والشروع يف إصالح جاق وهاقف
أن نشاكل التعليم لذا نرى السيد الوزير، تعلمون 

نعةدة ونرتاكمة وحتظى باهتمام كبري ن  طرف الرأي العام، حنا 
نا كنعتمدوش على التةرير قيال اليونيسكو السيد الوزير، حن  
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يف اجملتمع وكلنا عندنا تواصل نع اآلبا  واألنهات  اآبا  وتنعيشو 
واجلميع  " ت يرايةانا بة"واحد العبارة قيال  اونا زال كنسمعو 

ولذا . ع هاق العبارة هاقي، وهذا هو املشكل قيال التعليمكيسم
قيال  1أن واحد  ،نرى حن  يف الفريق الدستوري السيد الوزير

النةط أساسية، رمبا يف التشاور قيالكم إلعداق هاق املشروع 
السنة املةبلة ال بد تكون واحد املةاربة تشاركية اللي ميك  

 . تستمعوا لآلرا  قيال مجيع اجلهات
كنالحظوا غياب الكفا ة يف التدريس والغرية على هاق 
الةطاع، حبيث أن املعلم حتول ن  رجل تربية وتعليم إىل رجل 
نرايب، اقي الكراسة للدار، أجب بنعم أو ال، وجيبها نشوفك 
واش يلت نعم وال ال ونبينا عليه السالم، هنا كيعطيك النةطة 

يف الزنةة وتدخلها  على قاك االختيار، وميك  جياوبك أي واحد
 . لألستاذ وانت راك ممتاز

باملةابل أن كذلك خصنا إعداق واحد البنية حتتية، 
إعداق بنية حتتية إلفراغ هاقيك الةضية قيال إفراغ األيسام 

النظام قيال املسطرة يف  اللوافدي  اجلدق، وبالتايل كنعتمدو 
   %16اإلجناح، أن النيابة كتعطي للمدرا  واحد النسبة قيال 

ق النجاح خصهم يسطروا عليها حةاش خصهم  %16أو 
أن  ،يف التعليم االبتدائي السيد الوزير اينجحوا، نلي كنلةاو 

 1وال ب  36على  2تلميذ كينتةل ن  يسم إىل يسم ب 
 .واش غتكون ننو الكاينة؟ باهلل عليكم 36على 

 :السيد رئيس الجلسة
يضا للسيد شكرا للسيد النائب احملرتم، شكرا، الشكر أ

ننتةل إىل يطاع . الوزير على حس  نسامهتكم يف هذه اجللسة
االيتصاق واملالية بثالثة أسئلة، السؤال األول حول إصالح 
أنظمة التةاعد باملغرب، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  
الفريق احلركي، فليتفضل أحد الساقة النواب أو إحدى 

  .تفضل السيد النائب السيدات النائبات بطرح السؤال،

 :النائب السيد خليل الصديقي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

يتداول الرأي العام ننذ ندة أخبارا غري قييةة حول 
سيناريوهات إصالح نظام التةاعد ببالقنا، واحلكونة هي 

ظرون تواملغاربة ينولة األوىل ع  تطبيق هذا اإلصالح، ؤ املس
وكذلك، أنتم نةبلون السيد الوزير، . وجهة نظرها حول املوضوع

 2631وعلى بعد يونني ن  تةدمي نشروع يانون املالية لسنة 
 . وصناقيق التةاعد ستعرف أزنة حةيةية يف السنوات الةاقنة

ناذا أعدت وزارتكم ن  : لذا نسائلكم السيد الوزير
تفاقيا لضياع حق الشغيلة يف خطط إلصالح نظام التةاعد، 

 .املعاش بعد سنوات طويلة ن  العمل؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضل
السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير 
االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيد نزار 

 :بركة وزير االقتصاد والمالية
 السيد الرئيس، شكرا

شكرا السيد النائب احملرتم، وشكرا للفريق احلركي على 
بطبيعة احلال اإلصالح قيال األنظمة قيال . هذا السؤال املهم

الةاعد هو إصالح نهيكل ويتجاوز أي يطاع ن  الةطاعات، 
هو إصالح نتشارك، بطريةة تشاركية، يتداخل فيه الفاعلون 

عيون والوزارات والةطاعات االيتصاقيون والفاعلون االجتما
بطبيعة احلال، إىل حدوق الساعة العمل اللي كاي  وهو . املعنية

أن هناك جلنة تةنية يتمثل فيها مجيع املتدخلني اشتغلت على 
جمموعة ن  السيناريوهات، واآلن بني أيديها مخسة قيال 

، مل حتسم يف كل هذه لالسيناريوهات وسيناريو بدي
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هذه . ن هناك توجه حنو سيناريو نعنيالسيناريوهات، رغم أ
 :السيناريوهات إذا مسح الويت هي اخلمسة األوىل

 يناريوس، de base scénarioهو  السيناريو األول -
احلفاظ على الرتكيبة احلالية للةطاع، نع ضمان نسبة : صفر

  صفر؛، هذا السيناريو %16قيال التمويل املسبق احملدقة يف 
إصالح على نستوى بعض هو : الثانيالسيناريو  -

  ؛املةاييس التةنية لألنظمة احلالية
هو سيناريو يتوخى اإلقناج قيال  :لثالسيناريو الثا -

الصندوق املغريب للتةاعد والنظام اجلماعي ملنح رواتب التةاعد 
يف نظام واحد، فيما سيصبح الصندوق املهين املغريب للتةاعد 

  ؛نظانا تكميليا إجباريا
، ويةضي ينيبين على السيناريو الثا :بعالراالسيناريو  -

بإحداث نظام حسابات اقخار فرقية إجبارية كنظام تكميلي 
  .ملستخدني الةطاع اخلاص

أعتذر على هاق السيناريوهات املعةدة، ولك  املوضوع يف 
 .  األصل نعةد أكثر ن  الالزم

هو اإلصالح اجلذري، نلي تنةول  :الخامسالسيناريو  -
اإلصالح اجلذري هو إحداث نظام وطين نوحد، ألن هناك 
تباي  ومتايز يف األنظمة، تباي  كذلك ومتايز حىت يف الدميونة 

هاق اإلصالح اجلذري هو إحداث نظام نوحد . قيال األنظمة
نبدأ قيال احلسابات االفرتاضية على : وطين يشتغل وفق نبدأي 

ونبدأ ثاين، يشتغل وفق نبدأ  ؛زيع كمستوى أولأساس التو 
بطبيعة احلال كما يلت ليس هناك أي حسم . الرمسلة اجلماعية

 . إىل حدوق الساعة يف أي ن  السيناريوهات السابةة
السيناريو البديل الذي نايشته اللجنة التةنية، وهو نبين 
على ثالث نراحل، هو نظام تةاعد أساسي نوحد بالنسبة 

، كما  la contribution لفئات وفق نبدأ املسامهاتجلميع ا
يتبعه نستوى ثاين تكميلي يطاعي إجباري . يتم األنر حاليا

 ،إذن هناك نستوى أول. بالنسبة للةطاع العام والةطاع اخلاص
نستوى تكميلي، ونستوى ثالث عبارة ع  نظام تكميلي 

 .اختياري نبين على نبدأ الرمسلة
السيناريوهات اليت تتدارسها إذن هذه هي جمموع 

اللجنة التةنية، وهناك اجتماع للجنة التةنية نرتةب يف آخر هذا 
الشهر يبل عرض السيناريو الذي ستنضجه هذه اللجنة على 

 .اللجنة الوطنية اليت يرأسها رئيس احلكونة
 :السيد رئيس الجلسة

التعةيب أحد الساقة النواب، . شكرا للسيد الوزير
 .لنائبتفضل السيد ا

 :النائب السيد خليل الصديقي
  شكرا السيد الرئيس،

وفعال . شكرا السيد الوزير على هاق التوضحيات
اعطيتونا واحد اجملموعة قيال السيناريوهات، ولك  حنا كنا  

واحد املخطط يكون واضح وعندو واحد السةف زنين  اكنطلبو 
سابق يف حمدق، ألن كما كتعرفوا كان تصريح قيال وزير املالية ال

هو   2632احلكونة السابةة أن اعطى واحد األجل قيال 
كسةف زنين أيصى إلصالح هاق النظام قيال التةاعد، ولك  

أن كاي  قراسات السيد الوزير، كاي  قراسات   االيوم كنتفاجأو 
عندنا . كتةول بأن هاق الصناقيق كلها نهدقة بشبح اإلفالس

نليار  266ز قيال نثال الصندوق الوطين للتةاعد عنده العج
وثانيا كاي  كذلك  ؛غاقي يويف 2631ونهدق أنه يف 

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي حىت هو كذلك عنده 
كاي  كذلك صندوق نظام احلماية ملنح رواتب التةاعد    ؛عجز

يعين هاق األنظمة كلها . نليار 332كذلك عنده عجز قيال 
 .هشة وغاقية لإلفالس

يبل نا ندخلوا . على اإلصالحات هضرتوا السيد الوزير
لإلصالحات، أوال نتحدث ع  اإلقناج، بعض املاليني قيال 
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املغاربة اللي نا زال نا قخلوش يف نظام التةاعد، خصوصا  
كاينني ناس يف الةطاع الفالحي، كاينني كذلك يف الصيد 
البحري، وكاي  التجار وكاي  احلرفيني، ألن كلهم هاق الصناقيق 

نليون قيال العمال النشيطني، يف حني كيبةاوا  2,1 ياهلل كتمثل
ق املليون قيال العمال النشيطني غري نندجمني يف نظام  1لنا 

 . التةاعد
يف اإلصالح خصنا  اكذلك السيد الوزير، يبل نا نبداو 

نبدأ احملاسبة، احملاسبة بالنسبة للمتسببني يف هاق االختالالت  
كذلك خيص احلكونة . كل واحد على حسب املسؤولية قيالو

تكون عندها جرأة اآلن، جرأة يف تنفيذ هاق سياسة اإلصالح، 
نا نبةاوش نستناو ونةولو راه عندنا سيناريوهات وعندنا، خصنا 

 . نسياسة واضحة، واآل
كذلك، إقناج نةاربة احلكانة يف تدبري املالية، باش 

على إقناج صناقيق التةاعد،   اعلى اإلقناج وال هنضرو  اهنضرو 
كنظ  هذا خص نةاربة وخص حكانة جيدة فيما خيص التدبري 
املايل قيال الصناقيق، وكذلك توفري نؤسسات اخلدنات 

ر أنه نا زال راه ال يعةل السيد الوزي. االجتماعية للمتةاعدي 
قرهم أو ألف  166عندنا اليوم نتةاعدي  نغاربة كيتةاضوا 

قرهم، فني كاينة هاق العدالة؟ نا كاينش عدالة السيد الوزير،  
ألف قرهم، يف حني كاي   16أو  26كاي  نتةاعد كيتةاضى 
كذلك، . قرهم 166قرهم أو  166نواط  آخر كيشد ياهلل 

حها الفريق احلركي ن  أجل هذه بالنسبة جملموع النةط اللي طر 
كذلك هضرتوا، كاي  نشكل قيال رفع . إصالح هذه الصناقيق

س  التةاعد، س  التةاعد هذا غاقي يكون غري جمرق تأجيل 
 .لألزنة ومبثابة بديل

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد النائب احملرتم، انتهى الويت املخصص 

حصا  أنالك ننتةل إىل السؤال املوايل، سؤال حول إ. لكم

الدولة، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق العدالة 
والتنمية، فليتفضل أحد الساقة النواب أو السيدات النائبات 

 .بطرح السؤال
 :النائب السيد عبد اهلل عبدالوي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم، 

تعرف أنالك الدولة نزاعات نع أطراف نتعدقة ن  
ونظرا ألمهية العةار العموني  ...خواص ومجاعات ساللية وغريها

يف جمال االستثمار وواجب احملافظة عليه وحس  تدبريه، 
هل يانت وزارتكم بإحصا  : نسائلكم السيد الوزير احملرتم

ألنالك الدولة؟ هل وضعت ياعدة نعطيات خاصة هلذه 
 .األنالك؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الوزيراجلواب السيد 

السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير 
االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيد نزار 

 :بركة وزير االقتصاد والمالية
شكرا السيد النائب احملرتم، وشكرا لفريق العدالة 

بطبيعة احلال الوزارة اشتغلت ننذ . والتنمية على هذا السؤال
على ياعدة نعطيات وبيانات تتعلق بامللك اخلاص  سنوات

للدولة، وهاق السنة هذه إن شا  اهلل يف نشروع يانون املالية 
وفرنا االعتماقات الالزنة هبدف إحداث نظام  2631

نعلونات جغرايف يعين يوط  ن  الناحية قيال يف ربوع اململكة، 
 . يوط  هاق األنالك اخلاصة للدولة

ةاعدة قيال اإلحصا ات اللي نوجوقة بطبيعة احلال، ال
وحدة،  39.666تتبني بأن امللك اخلاص للدولة بلغ تةريبا 

ألف هكتار، ولك   222مبساحة إمجالية تةدر مبليون و
الوضعية الةانونية قياهلا خمتلفة، هناك وضعية يانونية اللي هي 
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غري  %9يف طور التحفيظ و %19، %22حمفظة يف حدوق 
ألف هكتار تعد يف نلكية  222لك  هاق املليون و. حمفظة

الدولة، ن  ناحية هناك جمموعة ن  األراضي ال تعد يف نلكية 
الدولة ال ن  الناحية الةانونية وال ن  الناحية  العملية، حبيث 

بالعملية قيال التحيني قيال الةاعدة قيال املعطيات  انلي تنةونو 
طور التسوية برسم األراضي يف هكتار  323.666هناك 

 321.166الفالحية املوزعة يف إطار اإلصالح الزراعي، هناك 
هكتار يف طور التسوية يف إطار األراضي املستغلة ن  يبل 
األشخاص الذي  حصلوا على نوافةة اللجنة املشرتكة يف إطار 
تسوية النزاع الناشئ ع  اسرتجاع أراضي األجانب، وهناك 

عةارات حمتلة يف إطار يا إنا قواوير وإنا هكتار هي  23.630
أحيا  الصفيح، وبطبيعة احلال، هناك ممتلكات نوضوع نزاع 

وبالتايل . للملكية نع الغري يف إطار نزاعات التحفيظ العةاري
هاق الوعا  العةاري اللي هو نوجوق بني أيدي الدولة ليس 

هناك إحصا  ولك  هناك جمموعة ن   ،%366صافيا 
اجلارية، باش نعطيكم غري فكرة على النزاعات  اإلجرا ات

 3211الةضائية اليت هتم امللك اخلاص للدولة، اآلن هناك 
هكتار،  300.131نلف أنام احملاكم تشمل نساحة يدرها 
 . إذن هناك بالفعل جمموعة ن  املنازعات

املسألة األخرية يف اإلحصا ، بطبيعة احلال كاي  هناك 
املباين املخصصة لإلقارات العمونية، إحصا  قيال املمتلكات و 

 %96ألف هكتار، بالدرجة األوىل  16واللي تتمثل يف العموم 
تتوفر كذلك  .عند الفالحة والتعليم والتجهيز والعدل والداخلية

الدولة يف إطار امللك اخلاص على حظرية ن  املساك  اململوكة 
يابلة  39.266وحدة سكنية، فيها  81.145للدولة بعدق 

لتفويت، والبايي هي نساك  وظيفية يعين نلتصةة بوظائف ل
 .نعينة، وشكرا

 

 :السيد رئيس الجلسة
التعةيب ألحد الساقة النواب، . شكرا السيد الوزير

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد سعيد خيرون

طبعا السيد . شكرا السيد الوزير على اإلجابة قيالكم
    الوزير كنا ننتظر صراحة يف الوثائق قيال نشروع يانون املالية 
نا وعدمت به فيما يتعلق بالنفةات العةارية، على اعتبار أهنا وثيةة  
كانت تغين اجلميع ع  جمموعة ن  األسئلة اليت نطرحها قائما 

 .حول أنالك الدولة
يعين ياعدة املعطيات حول  االوزير، نلي كنطرحو السيد 

أنالك الدولة اهلدف ننها األساسي هو يكون احلق يف املعلونة 
للجميع، نلي كتكون الةاعدة قيال املعطيات وكتكون نوضوعة 
ره  إشارة اجلميع كيكون أي حق قيال املواط  وقيال 

املعرفة املستثمر، سوا  نغريب أو أجنيب، عندو احلق يف االطالع و 
قيال هاق العةار فني كيكون، اليوم العةارات حىت كيتفاجأ 
اجلميع بأن العةار الفالين أو العةار الفالين اللي هو نلك قيال 
الدولة راه مت االستيال  عليه ن  طرف فالن أو عالن يف إطار 
اتفايية أو يف إطار شي  ن  هذا الةبيل، كما وكيويع يف واحد 

 . ن  بيناهتا املدن قيال الشمالاجملموعة ن  املدن و 
 الةاعدة قيال  كذلك السيد الوزير، احلق يعين يف هاق

املعطيات هو فيما يتعلق هباق النزاعات اللي ذكرتوا، اآلن أهم 
اجلماعات نا بني النزاعات اللي كاينني هي نا بني الدولة و 

الساللية أو اجلماعات الةروية، يعين وهاق املثال هو نوجوق 
عندنا كثري يف املدن قيال الشمال، وخصوصا يف اإليليم قيال، 
وكانت يف اإليليم قيالنا قيال العرائش، واللي كانت ن  
األسباب قيالو هو األحداث اللي عرفها اإليليم ال ن  ناحية 

كبري اللي ويع هو فيما يتعلق    الشليحات، واآلن كاي  إشكال
حبال السرمية، اللي  دةنابنكذلك مبجموعة قيال الدواوير حبال 
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ن  املفروض أنه يف إطار االتفاييات نا بني وزارة املالية ونا بني 
وزارة الداخلية ونصلحة الشؤون الةروية كان ميك  يتحل هاق 

قيال اللي هي  ،وكذلك هناك قورية السيد الوزير. املشكل هذا
الوزير األول سابةا، اللي كتدعو إىل فض النزاعات نا بني 
املؤسسات العمونية ونا بني قيك الوزارات يف إطار واحد 

وجيب  ...العملية قيال الرتاضي، سوا  بالتباقل إىل غري ذلك
التفعيل، ألنه يف هاق النزاعات اللي كتكون نا بني أنالك الدولة 

ات الةروية وطرف ثالث واجلماعات الساللية أو اجلماع
كيفاش الةضا  قيالنا كيمك  يف بعض   ااخلواص، وكنعرفو 

 . احلاالت يعين نا يةونشي بالدور قيالو
كذلك ثاين ويف هاق احلاالت قيال النزاعات ضروري 

ا عندها هملكة باعتبار من  اإلشراك قيال الوكالة الةضائية لل
الدفاع ويف الويوف يف جتربة كبرية يف هاق اجملال، وبالتايل أهنا يف 

يوكم على يوطبعا حنا كنح. هاق امللفات قيال أنالك الدولة
الصندوق اللي قرتوا هاق السنة هاقي فيما يتعلق باستبدال 

 .أنالك الدولة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال حول احلجز على . شكرا للسيد النائب، شكرا
النواب احملرتنني  احلسابات البنكية للمواطنني، للسيدات والساقة

ن  فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال 
 .نشكورا ببسطه، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حاميد البهجة
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،

ابات عرفت الفرتة األخرية احلجز على جمموعة ن  احلس
البنكية للمواطنني بدون أي إشعار نسبق ن  طرف نصاحل وزارة 
املالية ممثلة يف اخلزينة العانة واملديرية العانة للضرائب، رغم أن 

السيد رئيس احلكونة أعل  ع  ويف نسطرة احلجز على 
هلذا نسألكم السيد الوزير، ع  تضارب يانونية . احلسابات

سيد الرئيس احلكونة؟ احلجز على احلسابات وتصرحيات ال
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . تفضل السيد الوزير

السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير 
االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيد نزار 

 :بركة وزير االقتصاد والمالية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

  فريق التجمع الوطين شكرا للسيد النائب احملرتم ع
أوال، احلجز على احلسابات ناشي عاق جديد، ندونة  .لألحرار

 362، املاقة 2666وعوجلت يف  3992التحصيل جاية ن  
قيال ندونة التحصيل ليست ناقة جديدة، وبالتايل احلجز عند 
األغيار هي نسألة يانونية أيرها يانون ندونة حتصيل الديون 

وقي العمونية وكانت ممارسة ن  يدمي، هاقي باش نا نةولوش أ
 . عاق جديدة

اللي ويع، رغم أهنا ليست جديدة، ولك  ينبغي أن 
نعرتف بأن حبكم أن هاق املسطرة متت التطوير قياهلا عرفت 
 اواحد جمموعة ن  اإلشكاليات قيال املواطنني، وحنا تنسمعو 

غري قانري ، مسعنا بأنه  االةانون ومنشيو  اللناس، ناشي تنديرو 
األنوال قياهلم املوقعة حبكم أن بالفعل الناس بداوا كيسحبوا 

 . هذه املسطرة أصبحت متارس بشكل كثيف
على إثر ذلك، تدخل السيد رئيس احلكونة يف إطار 
 االختصاصات قيالو، يال ينبغي الرتيث يف هذا األنر، وذلك 
نا حصل، حبيث احلجز اللي كان على احلسابات كانت يبل  

 . كالم السيد رئيس احلكونة
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نا بأن هذه املسطرة يانونية، لاآلن شنو يمنا به؟ أوال ي
إذن ينبغي يعين وجوق الطريةة قيال التعانل نعها بطريةة ذكية 

إذن . حتفظ حةوق امللزنني ولك  كذلك حتفظ حةوق الدولة
ة، والتثبت هذه الديون ينبغي أن تكون قيونا نستحة أواليلنا 

  ؛والرتيث ن  استحةايها
، ينبغي أن نتأكد ن  أن األشخاص الذي  ثانيا

سيحجز على حساباهتم هم األشخاص املعنيون، ويعوا أخطا ، 
واحد السيد حممد ل la carteويعوا أخطا  نةولوها، تيمشيوا ب 

ق حممد ب  علي تيخرجوا مبحمد ب  علي  1ب  علي كاينني 
الذي غري نعين، وبالتايل يلنا ينبغي أن نتثبت ونتأكد ن  أن 

  ؛ألشخاص املعنيني هم املعنيون حةيةةا
، اإلخبار قيال الناس، إخبارهم، وبالتايل باش ثالثا

ياخذوا اإلجرا ات اللي بغاوا، حىت إيال بغاوا ياخذوا اإلجرا ات 
  ؛اللي بغاوا، ولك  يكونوا على علم بأن املسطرة ستبدأ

، وهذا كذلك حصل، يلنا ينبغي أن حنافظ يف رابعا
 le minimumسيما بالنسبة للمأجوري  على  احلساب، وال

vital ، نا ميكنش جتي واحد النهار وتطيح على احلساب
 . ه يف حدوق هذايكله، ختلي ل  اوتاخذو 

إذن هذه هي اإلجرا ات التصويبية واإلجرا ات اللي 
يانت هبا احلكونة، نع العلم أنين أحل أن هذه املسطرة ليست 

ونا تبعها ن   362املاقة  جديدة وأهنا نؤسس هلا بةانون هي
 .ندونة التحصيل، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد النائب احملرتم، تفضل

 :حاميد البهجة السيد النائب
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يلتو بلي راه اإلجرا  يانوين، ولك  واش 
الةانون كيتعطل بتصريح قيال السيد رئيس احلكونة؟ الةانون  

تعطل بةانون تعديلي، كان عليكم باش تةدنوا نشروع يانون كي
تعديلي باش ميك  املواطنني يسلموا ن  هاق اإلجرا  اللي هو يف 
احلةيةة إجرا  ظامل، ألن تشابه األمسا  وااليتطاع بدون أي 
ه سابق إنذار، تيجي كيةتطع السيد اعطى الشيك قيالو الغد لي

لدرجة أهنم الناس فةدوا الثةة يف النظام  ،impayéرجع 
  .البنكي

نليار  16و 26اإلحصائيات احلالية كتةول نا بني 
نلي . قيال الدرهم تسحبت ن  األبناك بسبب هاق اإلجرا 

احلكونة عرفتو أنه إجرا  يعين نا نوجداش له تةنيا ونا 
نتأكداش ن  هاقوك الفلوس ون  بعد يتسحبوا هاقوك الفلوس 

ا كيسرتجعوهم الناس، كيعاوق يةدم الشكايات وخا غلط، ن
عشر سنني يعين نا عمرو غيحلم هبم ياخذهم، عالش اللي هي 

وكان على احلكونة بأهنا جتيب كما يلت نص تعديلي  ؟تطبةوا
باش املواطنني يسلموا ن  هاق اإلجرا ، ألن حلد الساعة راه 

وا االيتطاع، الةباض اللي مها ياميني بالواجب قياهلم بايي كيدير 
تيكول لك واش أنا غنخلي الةانون ومنشي للتصريح قيال السيد 

  circulaireقيال وزير املالية  une lettreرئيس احلكونة أو 
ال : "واضحة  323املاقة . هاق اإلجرا  اويفو  تيةول لك فيها

حيق ألي سلطة إقارية أو عمونية أن تويف حتصيل الديون 
د رئيس احلكونة خيرج هباق التصريح،  ، إذن الش السي"العمونية

كان عليكم أنكم تةدنوا نشروع تعديل، وهاق الشي راه كيضر 
باملواطنني، وخصوصا املواط  البسيط، اللي هو عندو يف 

، كيةطع قرهم 2666وال  3666وال  1666احلساب 
الشيك يف الصباح نا كيلةى باش يتةدا لوالقو وال يرجع لو 

قيالو وعدم الثةة يف األبناك، لدرجة العوايب  impayéالشيك 
نا بةاوش، كلهم الناس قاروا ال راه  les coffres fortsأنه 

coffre fort،  أزنة، املواط  نا عندوش  اوحنا أصال كنعيشو
عدق املواطنني اللي كيستعملوا األبناك  la banqueالثةة يف 
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املواطنني على أساس  اباش نشجعو  اوكنجريو  %31نكيتعداوش 
 .م يستعملوا النظام البنكي، وشكراأهن

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، بعض الثواين

السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير 
االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيد نزار 

 :بركة وزير االقتصاد والمالية
األريام غري ق املليار خرجت، هاق  26على أنه 

 ،%22املسألة الثانية االستبناك يف املغرب يتعدى . صحيحة
 ،%1وهذا سامهت فيه كل احلكونات السابةة أن نةول قابا 

 %. 22إذن كاي  نشكل ق األريام، 
املسألة الثالثة، واش بغييت نديرو احلجز وال نا بغيتيش 

حنا  ا،ذنديرو احلجز؟ أنا غري بغيت نفهم، ألنه حنا نا يلناش ه
يلنا يمنا بإجرا ات تصحيحية، نرة تةول يل أوقي طبق الةانون 

حنا كاي  خلل، اجملتمع عاش . ونرة تةول يل نا تطبةش الةانون
ن  ننطلق  خلال، حاولنا إصالحه بإجرا ات تصحيحية

 .نسؤوليتنا
 :السيد رئيس الجلسة

ننتةل . شكرا للسيد الوزير على حس  املسامهة قيالكم
ةافة بسؤالني، سؤال ع  وضعية اخلزانات الرتاثية إىل يطاع الث

املغربية، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق التةدم 
الدميةراطي، فليتةدم أحد النواب الساقة النواب لطرح السؤال، 

 .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد رشيد روكبان

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 النواب،السيدات والسادة 

ال خيفى عليكم نا تكتسيه اخلزانات الرتاثية املغربية ن  
بعض هذه اخلزانات أصبح . أمهية بالغة يف حفظ الرتاث الوطين

يعاين ن  نشاكل نتعلةة بشروط وظروف احلفظ والصيانة 
وحس  التسيري واإلقارة، نا جيعل الكنوز اليت حتتويها نعرضة 

م السيد الوزير، ع  تبعا لذلك، نسائلك. للتلف والضياع
اإلجرا ات والتدابري اليت تنوون اختاذها ن  أجل حتسني وضعية 

 .هذه اخلزانات؟ شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضل
 :السيد محمد األمين الصبيحي، وزير الثقافة

 السيد الرئيس،
 النائبات والنواب األفاضل،

كما تعلمون، املغرب عرب طريق حافل له رصيد وثائةي 
غين ن  خمطوطات، وثائق خمزنية، نواثيق عدلية، نراسالت 
علما ، وهذا الرصيد الوثائةي يوجد يف اخلزانات الرتاثية التابعة 
لوزارة الثةافة أو يف خزانات لبعض املؤسسات الوطنية كاخلزانة 

الزوايا التابعة لوزارة  امللكية أو يف خزانات بعض اجلوانع أو
األوياف والشؤون اإلسالنية أو يف بعض اخلزانات قيال 

 . اخلواص
هناك بعض املعطيات اللي كتربز الغىن قيال هاق 
الرصيد، نثال كتعلموا بأن املكتبة الوطنية تتوفر على نا يفوق 

خمطوط، اخلزانة  3666ألف خمطوط، خزانة الةرويني  12
هناك كذلك نؤشر تنظيم . خمطوط 1666العانة بتطوان واحد 

 اجائزة احلس  الثاين للمخطوطات سنويا مسحت لنا نكتشفو 
 .ألف خمطوط يف نلك اخلواص 12مبا يفوق  اونعرفو 

هبا لتثمني هذا  ااآلن، نا هي اإلجرا ات اليت تنةونو 
التجهيزات، و ، على صعيد نستوى البنايات أوالالرصيد الغين؟ 

 : بعجالة
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 خزانة الةرويني بفاس واخلزانة العانة بتطوان؛ترنيم وجتديد  
 بنا  نةر جديد للمكتبة الوطنية وخزانة اب  يوسف؛ 
إحداث خمتربات جهوية للتصوير الريمي وامليكروفيلمي  

وصيانة ترنيم املخطوطات يف املكتبة الوطنية بالرباط، يف 
خزانة الةرويني، يف املكتبة العانة بتطوان، يف اب  يوسف 

 هاقو خمتربات جهوية؛مبراكش، 
إصدار فهارس وريية وإلكرتونية تةريبا قيال جل هاق  

 الرصيد؛ 
التصوير الريمي لعدق كبري ن  املخطوطات، اآلن حنا يف  

قيال التصوير الريمي  ةحل األخرية إلهنا  هاق العمليااملر 
 قيال هاق الرصيد املخطوطي؛ 

كرتونية مث، اآلن نشتغل نع املكتبة الوطنية خللق شبكة إل 
 .وشكرا .لفهارس املخطوطات املغربية

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعةيب السيد النائب احملرتم، تفضل

 :النائب السيد رشيد روكبان
حن  نتيةنون ن  أنكم تبذلون يصارى جهوقكم ن  

 . أجل حتسني وضعية هذه اخلزانات الرتاثية
ا عالية باملوروث الثةايف قائما الغين، يبل يليل أفاقن

السيد وزير االتصال ن  زاوية إعالنية بتوضيحات فيما يتعلق 
مبوضوع آخر نتعلق باملوروث الثةايف، نطلب ننكم أيضا 
توضيحات السيد الوزير ن  زاويتكم بصفتكم وزيرا للثةافة حول 
نا أفاقت به وكاالت األنبا  الدولية ن  أن ننةوشات صخرية 

ير، هذا اخلرب أفاقت نغربية تعرضت للتخريب، هذا السيد الوز 
به وكاالت أنبا  قولية، اكتسى بعدا قوليا شئنا أم أبينا، نا يؤثر 
بطبيعة احلال على مسعة وصورة املغرب ويشوه وايع األن  
 . واالستةرار ويشوه نناخ االستثمار الذي نريده أن يكون إجيابيا

نا اهلدف ن  هذه اإلشاعات؟ هاق الشي : والسؤال
دميةراطية املغربية؟ ن  ورا  هذه اإلشاعات؟ واش عاق جتربة لل

وهاق اجلهات اإلعالنية هل هلا حسابات نا جتاه بلدنا؟ املغرب 
ليس هو أفغانستان وليس هو نايل، ولسنا أبدا، خنتلف ع  
حالة ليبيا وخنتلف ع  حالة تونس، ألنه هناك بالفعل تعرضت 
  أضرحة وننحوتات تارخيية لإلتالف والضياع، املغرب حن

فخورون مبنةوشاتنا التارخيية الصخرية، اليت تشكل جز ا ال يتجزأ 
ن  تراثنا التارخيي وتكرس نوروثنا الثةايف املبين على التعدقية 

 . باألساس
السيد الوزير، املغرب هو بلد االنفتاح، بلد احلرية، بلد 
التسانح، بلد اهلوية الثةافية املتعدقة الروافد، بلد احلضارة العربية 

إلسالنية العريةة، األنازيغية بالتأكيد، السيد الوزير، أنتم ا
نؤمتنون على صيانة كل هذا ن  خالل نويعكم، ون  خالل 
أيضا احلفاظ على هذه املوايع الرتاثية، وحنييكم على السرعة 
واليةظة يف رق الفعل ن  خالل البالغ ون  خالل الزيارة 

ال ون  خالل املباقرة امليدانية اليت يام هبا السيد وزير االتص
نريد توضيحات أكثر يف هذا امللف، . األخرية اليت يمتم هبا

 . شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا
 :السيد محمد األمين الصبيحي، وزير الثقافة

بغيت نأكد بةوة أن الرتاث . شكرا السيد النائب احملرتم
قيالو، شكل على الدوام وال الثةايف الوطين، وبكل املكونات 

يزال نبعث افتخار واعتزاز لكل املواطنات واملواطنني، مما جعل 
وميك  الةول أن . محايته وتثمينه ن  الثوابت قيال األنة املغربية

اإلقعا ات األخرية متس بةوة الصورة احلضارية للمغرب، 
خصوصا أننا نعيش يف ظل قستور جا  ليعزز نةونات اهلوية 

 .ة وليحمي كل فصائل هذه اهلوية الثةافية املغربيةالوطني
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إقعا ات خطرية، أتفهم أن نتةدم بانتةاقات يوية، وهذا شي  
طبيعي، ضد حكونة أو ضد وزير، ولك  ال ميك  أن نةبل 
استعمال نةدسات هذه البالق ونكونات هويتنا الوطنية املنفتحة 

 .كراعلى حضارات العامل واملتشبعة بةيمنا املغربية، ش
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير على حس  نسامهته يف هذه 
وننتةل إىل الةطاع املكلف بالوظيفة العمونية وحتديث . اجللسة
عفوا، نعم، سؤال ع  نعايري قعم الوزارة للمهرجانات . اإلقارة

الوطنية، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق التجمع 
 .يتفضل أحد الساقة النواب بطرح السؤالالوطين لألحرار، فل

 :النائبة السيدة رحمة اطريطاح
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
 السادة الوزراء،

عند حلول فصل الصيف ن  كل سنة تكثر 
       املهرجانات الوطنية يف كل ندن وأياليم اململكة، إال أن 

اجلماعات الرتابية قون نا يالحظ هبذا اخلصوص استفاقة بعض 
أخرى ن  الدعم الذي ختصصه وزارة الثةافة إلجناح نثل هذه 

ن  هذا املنطلق، . التظاهرات، فنية كانت أو ثةافية أو تراثية
بنا  على أية نعايري ختصص وزارة : نسائلكم السيد الوزير احملرتم

شروط إلجناح املهرجانات الوطنية ن اشر والالالثةافة قعمها املب
 .السنوية اليت تةام يف ندن وأياليم قون أخرى؟ وشكراو 

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير، تفضل للجواب

 :السيد محمد األمين الصبيحي، وزير الثقافة
السيدة النائبة احملرتنة، تدخل وزارة الثةافة يف قعم 
 املهرجانات إىل جانب اهليئات املنتخبة واجملتمع املدين يندرج يف

 :سياسة عمونية ترني إىل أربع نةط

محاية املوروث الثةايف والفين الوطين،  وه النقطة األولى 
عرب تنظيم املهرجانات الرتاثية، ونعطيكم على سبيل املثال 

امللحون، الغرناطي، )املهرجانات اللي كتنظم وزارة الثةافة 
..( األندلسي، العيطة، أحيدوس، عبيدات الرنى، الروايس إخل 

 هاقو نوع قيال املهرجانات الرتاثية؛
اإلنكانية لإلبداع الفين للتطور وإجياق إعطا  : ثانيا 

 فضا ات للرتويج قيال هاق اإلبداع املغريب؛
املسامهة يف التنشيط الثةايف والفين باألياليم : ثالثا 
 واجلهات؛
قعم، وهذا أساسي، النةطة الرابعة، قعم : رابعا 

كما ن  .  ونواكبة املبدعني خللق فرص لالشتغال للفرق املغربية
بأن تنظيم هاق املهرجانات أصبح يتم بكيفية الضروري نأكد 

 . نهنية تتماشى نع الذوق اجلمايل للمواطنات واملواطنني
ن  هذا املنطلق وحيث أن هذه املهرجانات تعكس 

بطبيعة احلال . خمتلف التعبريات الفنية وترتكز على التعدق الثةايف
سهر على وضع الشبكة قيال املهرجانات اللي  توزارة الثةافة ت

كرتاعي التنوع اجملايل لتشمل عدة نناطق بالرتاب الوطين وعلى 
سبيل املثال التظاهرات املنظمة أو املدعمة ن  طرف الوزارة بكل 
ن  فكيك، وجدة، شفشاون، خريبكة، الداخلة، طانطان، 

كتكلف هاق املهرجانات املنظمة نباشرة ن  ... تاوريرت إخل
 23يون ق الدرهم وعندنا امللق  36طرف وزارة الثةافة نا يناهز 

   نهرجان  16كذلك   انباشرة، تندعمو  انهرجان اللي كنظمو 
إىل جانب قعم وزارة الثةافة اللي  . قرهم 3.266.666ب 

قرهم، هاق  2.166.666 كنةدنوه عرب قعم اجلمعيات،
مجعية وأساسا يف تنظيم هاق املهرجانات  310العام قعمنا 

قيال دعم ال. مجعية 11أو  13فةط  االسنة املاضية كانو 
نسرح حممد قيال دعم النليون  الدرهم  و  2املديريات اجلهوية 

 اكنشوفو . قرهم 3.266.666اخلانس كمؤسسة تابعة للوزارة 



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

48 

بأن هناك تكلفة نالية ال بأس هبا لدعم املهرجانات، أساسا 
 املهرجانات الرتاثية وإعطا  فرص شغل للفرق املسرحية واملوسيةية

 .شكرا. والفنية املغربية
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعةيب للسيدة النائبة تفضل
 :النائبة السيدة سعيدة شاكر مطالسي

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
اجلواب قيالك فحد يف أستسمح السيد الوزير ولك  

اإللةا  قياهلا، ملاذا ألنه مل جتيدو . ذاتو هو أن كنحسبو نسرحية
ب غنجي ،عالش؟ ألن املواط  مل يلمس أي شي  فأرض الوايع

 املثل نلي جبتو فالربنانج احلكوني قيالكم بأنكم خلةتو الكم 
صندوق لدعم وترويج املسرح ولك  مل يفعل حلد اآلن واحد ال

وحنا أنام سنة بيضا  اللي نا كاينش الفلوس، نا كاينش 
 اق الصناقيق بةات كيفاش غنجيبو خل إذن نا بةاتش يف. اخلدنة

 . املوارق هلاق الصناقيق
بالنسبة للمهرجانات الثةافية اللي كتضم كتشمل 
املوسيةى، كتشمل فنون تشكيلية، كتشمل املسرح، كيخصها 
  تتنظم وتةن  وتكون فيها احملاسبة ويكون فيها الشفافية، باش 

و يدو بالدارجة اللي عند ياحنا انا تكونش حكر كيف كنةولو 
طويلة فوزارة الداخلية وفوزارة الثةافة وكيبان لنا بأن كاي  

دعم كبري ن  وزارة هذا ألن  واحد النهرجانات اللي كتجي ب
كاي  أصديا  وكاي  صحاب وكاي  واحد جمموعة قيال 
املهرجانات اللي كتعمل الطلبات قياهلا عاقي وكيدار فدهاليز 

 . قيال الوزارة
أنا  ؟تدعم ن  غري أخرى ل أيضا كيفاش ندن أتسا

ن  ندينة طنجة وكاي  ندن أخرى اللي كندافع على املدينة 

نا كاينش نيزانية قيال قعم املهرجانات بأن قيايل كيف يعةل 
كجماعة حنرج عندنا  يا  حنا ،وهي عندها واحد الوزن كبري

ونا كنةدروشي ندعموها وكنعطيوها واحد  املهرجانات كتجي
هلا الدعم ن   اات العاقية أو ال كنجيبو امليزانية قيال اجلمعي

ننها، بينما نع  االلي كنتشكاو  AMENDISنةاولني ون  
العلم بأن حنايا طلبنا طلب ن  وزارة الداخلية باش يكون واحد 

وكان عندي واحد . الرصيد للمهرجانات ومت عليه بالرفض
الطموح السيد الوزير، هو باش نطلب املعهد العايل للمسرح 
للتنشيط يف طنجة، ندينة كبرية كطنجة، ولك  كنظ  كنحلم، 

كنشارك يف هاذ املسرحية،   وإذا طلبت هاذ الطلب غنكون
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :السيد محمد األمين الصبيحي، وزير الثقافة
كنتأسف نةول للسيدة النائبة بأن كل نا جا ت به 

املسرح يف هاذ السنة . يف هذا التعةيب هو غري صحيح إطاليا
نليون  0نا عمرو نا تدعم، نةارنة نع السنوات املاضية كيفوت 

قرهم، ونا عمرنا نا تكلمنا على شي صندوق لدعم املسرح،  
على الصندوق الوطين لدعم العمل الثةايف، واملسرح  اكنتكلمو 

 . اخذا النصيب قيالو
ندينة طنجة إيال كانت هناك نباقرات باش تنظم 

لمهرجانات، حنا األبواب قيال الوزارة نفتوحة، عكس نا كان ل
نفتوحة قيال هاذ الوزارة لتلةي كل يف املاضي، األبواب 

 .أنا االنتةاق ن  أجل االنتةاق فهو سليب. االيرتاحات البنا ة
 :السيد رئيس الجلسة

ننتةل إىل الةطاع املكلف بالوظيفة . شكرا السيد الوزير
سؤال خاص مبباريات التوظيف . العمونية وحتديث اإلقارة العانة

حملرتنني ن  فريق العدالة بالشفافية، للسيدات والساقة النواب ا
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والتنمية، فليتفضل أحد الساقة النواب بطرح السؤال، تفضل 
 .السيد النائب

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

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 الزميالت والزمالء المحترمون،
تنزيل  مما يسجل بإجيابية كبرية للحكونة، سعيها إىل

ويف هذا . الدستور على أرض الوايع بروح شفافة وروح وايعية
السياق، ال بد ن  أن ننوه مبا تعلق ن  حماولة احلكونة ونيتها 
وإراقهتا الكبرية يف إيرار الشفافية يف ولوج نناصب الوظيفة 
العمونية، ويف هاذ السياق ال بد يل ن  ذكر اللجنة الوزارية اليت 

شفافة، تنزيال الساطر املصب الفارغة وإيرار تشكلت حلصر املنا
لروح الدستور ونا تعلق حتديدا باملساواة وبالشفافية وبالكفا ة 

 . يف ولوج هذه املناصب
إال أننا بني احلني واآلخر نرى بعض االستثنا ات اليت 
ترق على هذا السياق العام املتعلق بالشفافية يف ولوج نناصب 

يل كان لزانا أن نسائل السيد وزير الوظيفة العمونية، وبالتا
الوظيفة العمونية وحتديث الةطاعات العمونية، ع  اجلدولة 
   الزننية إليرار املساطر اليت ستحد إن شا  اهلل ن  أي شطط 
أو ن  أي انسياق ع  نبدأ الشفافية واملساواة والكفا ة يف ولوج 

 .نناصب الوظيفة العمونية؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

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

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

، هاذ نوضوع الولوج للوظائف العمونية هو أوال
     ففيما خيص يعين . الراه نوضوع هام، وخاصة يف الوضع 

نا يانت به احلكونة، أوال احلكونة واعية باش تضم  كل 
الشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة يف تدبري نسطرة الوظائف 
العليا، واش هذا يعين اختيار؟ هذا ليس اختيار، هذا التزام، 

  :والتزام بالنسبة للدستور وبالنسبة للةوانني اجلاري هبا العمل
ن   13التزام بالنسبة للدستور، كاي  الفصل  أوال

الدستور اللي كيتكلم على االستحةاق للولوج للوظائف 
  ؛العمونية

النظام  يعين ةانونالن   22كاي  الفصل   ثانيا
األساسي للوظيفة العمونية، وكذلك املرسوم اللي كيتعلق بتدبري 

، 2633الولوج للوظائف العمونية، وهاذ املرسوم قيال نونرب 
وهاذ املنظونة كتحدق املسطرة قيال الولوج للوظائف العمونية 

 . وكتضم  يعين النزاهة وكتضم  الشفافية ق الولوج
فما يانت به احلكونة، احلكونة يانت خالل األشهر 

حداث جلنة بني وزارية اللي أعدت واحد املنشور إىل إاألخرية 
، واللي  2632للسيد رئيس احلكونة اللي صدر يف يونيو 

 :كينص على النةط اآلتية
اإلعالن على هذه املناصب الشاغرة، أو هاذ : أوال 

 املناصب اللي يتم التوظيف فيها؛
اإلعالن يف بداية كل سنة ع  الئحة املناصب يف  : اثاني 

 كل يطاع، نوزعة حسب الدرجات؛
وضع جدولة زننية حمدقة للمباريات يف كل إقارة ويف   

 كل سنة؛ 
اختيار جلنة ن  بني األشخاص ذوي الكفا ات  

 املشهوق هلم بالنزاهة واملتوفرون على اخلربة والتجربة؛ 
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الئحة اإلنتظار، نع بيان نشر النتائج، مبا فيها : وأخيرا 
النةط احملصل عليها ن  طرف كل نرشح نعل  ع  

 .جناحه، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعةيب للسيد النائب، أحد الساقة النواب
  :أوريشالنائب السيد محمد 
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

صحيح، حنا نثم  هاق الوعي قيال احلكونة هباق 
قيال تطبيق الدستور يف هاق اجلانب قيال احلكانة االلتزام 

 اوالشفافية يف الولوج إىل املناصب قيال الوظيفة العمونية، كنثمنو 
إحداث هاق اللجنة وإحداث املويع اإللكرتوين اخلاص باإلعالن 
. ع  كل املباريات اللي نعل  عنها يف خمتلف اإلقارات العمونية

لكثري، احلكونة أنانها لك  السيد الوزير أنانكم الشي  ا
الشي  الكثري إلعاقة الثةة للمواطنني، لألسر وللمعطلني يف هاق 

 .اجلانب قيال الولوج إىل الوظائف العمونية
نرت فيها  2632أن السنة قيال  انتفهمو  افنةدرو 

اإلجرا ات يف بدايتها ألنه ويعوا فيها اختالالت يف جمموعة ن  
احمللية، اللي عرفت واحد  املباريات، أخص بالذكر اجلماعات

اجملموعة قيال االختالالت، ال على نستوى اجلدولة الزننية 
قيال االنتحانات واإلعالن على االنتحان الكتايب والشفوي 

أربعة أشهر بني الكتايب وبني  انتفهمو  انةدرو . وإعالن النتائج
إعالن النتائج وبني الشفوي، لك  أربعة أشهر بني الشفوي 

تائج هذا فيه واحد، يشتم ننه عدم االهتمام بتطبيق وإعالن الن
 . هاق الشفافية

كذلك التعيني، ن  بعد نا تعلنوا النتائج قيال هاق 
املباريات كانت التالعبات يف عملية التعيني، نا كانش التعيني 

 ..هلذا السيد. نبين على االستحةاق وعلى النةط وعلى الكفا ة

 :السيد رئيس الجلسة
. الويت املخصص لكم السيد النائب، شكراانتهى 

 .الكلمة للسيد الوزير يف بعض الثواين
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
 شكرا السيد الرئيس،

 اأوال بالنسبة لعملية التدبري، أظ  أن اآلن خصنا نعرفو 
 31.121بأن عرب نويع التشغيل العموني مت اإلعالن على 

فمؤشر آخر اللي . ننصب، وهذا نهم جدا ن  ناحية الشفافية
كيعطي يعين ناذا كانت الشفافية يف اإلعالن، كانت هناك 

ألف زائر يف ندة أربعة شهور بالنسبة هلاق املناصب، فهذا  166
  ...يعين

 :السيد رئيس الجلسة
يف إطار )ملخصص لكم السيد الوزير انتهى الويت ا

سؤال حول (. الشفافية، املكانة كاينة الفوق، نا عندي نا ندير
احلق يف املعلونة وحماربة الفساق، للسيدات والساقة النواب 
احملرتنني ن  فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد الساقة 

 .النواب، أو السيدة النائبة لطرح السؤال
  :زيزة القندوسيالنائبة السيدة ع
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ن  الدستور املغريب  21السيد الوزير، ينص الفصل 

على أنه للمواطنات واملواطنني حق احلصول على املعلونات 
املوجوقة يف حوزة اإلقارة العمونية واملؤسسات املنتخبة واهليئات 
املكلفة مبهام املرفق العام، وال ميك  تةييد احلق يف املعلونة إال 

ا يتعلق بالدفاع الوطين مبةتضى الةانون، هبدف محاية كل ن
ومحاية أن  الدولة الداخلي واخلارجي واحلياة اخلاصة لألفراق، 
وكذا الوياية ن  املس باحلريات واحلةوق األساسية املنصوص 
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عليها يف هذا الدستور، ومحاية نصاقر املعلونات واجملاالت اليت 
 . حيدقها الةانون بدية

الفساق،  ون  أجل ضمان تتبع تنفيذ سياسات حماربة
ال بد ن  نشر املعلونات يف هذا اجملال واملسامهة يف ختليق احلياة 
العانة وترسيخ نباقئ احلكانة اجليدة وثةافة املرفق العام وييم 

نا هي اإلجرا ات : لذا نسائلكم السيد الوزير. ولةؤ املواطنة املس
ن  الدستور؟  21اليت ستتخذوهنا ن  أجل تفعيل الفصل 

  . وشكرا
 :رئيس الجلسة السيد

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضل
السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس 

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

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
فعال هذا سؤال نهم، قيال احلق يف الوصول للمعلونة، 
وخاصة وأن قستور اململكة كينص على إصدار هذا النص، 

 . 21وخاصة يف الفصل 
فللتذكري، ففي املغرب يف بالقنا، بالقنا تتوفر يف هذا 

فمثال كاي  يف هاذ اجملال كاي  يانون . اجملال على بعض الةوانني
املعطيات الشخصية، كاي  الةانون  األرشيف، كاي  يانون محاية

املتعلق بالتباقل اإللكرتوين للمعطيات الةانونية إىل آخره، فكاي  
عدق ن  الةوانني، ولك  هذا غري كايف، احلكونة كتةول أن هذا 

 . غري كايف، وحن  نلزنون بتنزيل هذا النص
فاحلكونة كتعترب أن احلق يف الوصول إىل املعلونة نهم 

أوال انفتاح  :وري يف نشر املعلونات، لدعمجدا وله قور حم
 ؛ثانيا تةوية نباقئ احلكانة اجليدة ؛اإلقارة على املواطنني

ولتجسيد هذه . اإلسهام يف حماربة الفساق وختليق احلياة العانة
األهداف، فالوزارة اللي كنشرف عليها وضعت واحد 

م ضاالسرتاتيجية وطنية مشولية ونتكانلة لتحديث اإلقارة، وكت
هذا النص اللي هو نهم، فهذا النص حنا يف طور اإلجناز قيالو، 
وغاقي يشوف يعين، غتكون واحد األرضية غنتةامسوها يريبا إن 

 .شا  اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة للسيد النائب احملرتم يف إطار التعةيب
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

 شكرا السيد الرئيس،
 الوزير،وشكرا السيد 

طبعا هذا كاي  يف الدستور، فال قاعي لكي نذكر 
باالتفاييات الدولية اللي ويع عليها املغرب وصاقق عليها إىل 

 9و 1غري ذلك كل البنوق قياهلا اللي واضحة، خاصة يف املواق 
، اللي كتكلم على إبالغ الناس وكتكلم على ندونة سلوك 36و

اليوم حنا عندنا . املعطياتاملوظفني كيفاش خصهم يتعانلوا نع 
حالة لألسف الشديد كيتابعوا فيها نوظفني، واحد بايي خدام 
وواحد نا خدانش، هذا كيطرح سؤال، انتما كتشتغلوا، على 

كم اجملتمع املدين، كاي  شبكة، كاي  مجعيات،  ا األيل شركوا نع
الةوانني اللي كاينني قبا اللي هي . كاي  هيئات نا شركتوهاش

ور كيخصها حتذف، سوا  كانت يف الةانون اجلنائي ضد الدست
 . أو كانت يف الوظيفة العمونية
ا  حنا نا عرفناش، ألنه نلي كنتكلمو ثالثا السيد الوزير، 

أوقي راه كاي  العفاريت كاي  التماسيح كيةولوا لك  اكنةولو 
لكم الوضعية ويولوا لنا  اوشكون مها؟ إيوا ها حنا غنشرحو 

د اللجنة قيال التفتيش يف املالية يف كانت واح  ؟شكون مها
هاقيك الصناقيق اللي كان فيها الكالم حول استفاقة وزير 

أكثر ن  ذلك، أن . سابق نع ندير، هاقيك اللجنة تويفت
وزير العدل طلب بفتح التحةيق نع هاذ الناس، مل يفتح حلد 
الساعة، وجدق الطلب، يولوا لنا شكون اللي كيويف يف هاق 
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ا لنا؟ ياك هاذي هي الشفافية؟ حىت هذا األنر الذي الشي، يولو 
يتعلق هباذ التعويضات، أنا كنشكر احلكونة ألهنا جا ت يف 
يانون املالية بعدق ن  اإلجرا ات، نزيان، وجا ت هباذ الشي 

نليار قيال الدرهم اللي غاقة هذا،  91قيال الوظيفة العمونية و
لي كيحصلوا بالنسبة للناس ال %2حىت ل  1وغاقي تةتطع 

ألف قرهم فما فوق، نزيان هاذ الشي، ولك  خصنا  22على 
نعرفوهم، حنا كنستدعيوكم السيد الوزير انتما ووزير املالية جتيوا 
تةولوا لنا شكون اللي كيتلةى هاذ العالوات، عالش؟ ألن 

واضح،   3912أبريل  23الةانون واضح، كاي  الظهري قيال 
السباط حىت للطباخ حىت كل كيةول أوقي أعضا  احلكونة ن  

شكرا السيد . شي التعويضات كلها واضحة، حىت املوظفني
 .الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .الرق على التعةيب، الكلمة للسيد الوزير. شكرا السيد النائب

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

كيظهر يل احلق يف احلصول على املعلونة كل   أوالإذن، 
املتدخلني يعين كيمشيوا يف نفس االجتاه، وهذا الةانون اللي 

كون واحد األرضية جاهزة يبل تنةدر نةول لكم وهو أن غاقي 
 ؛النهاية قيال هاذ السنة باش املسائل تكون واضحة

املدين، ، فيما خيص يعين اخنراط اجملتمع النقطة الثانية
فاآلن ننذ بضعة أسابيع كان هناك عدق ن  االجتماعات اللي 
هي بني وزارية إلعداق واحد األرضية، وهاق األرضية حنايا يف 
طور اإلعداق قياهلا نع أخذ بعني االعتبار اخلصوصيات قيال 
اململكة املغربية، ولك  اخلصوصيات كذلك قيال الةوانني 

وشنو كاي  يف الدول الرائدة  الدولية، وكذلك التجارب الدولية
 ؛يف هذا اجملال

، يف الويت اللي غاقي تكون هاق األرضية جاهزة ثالثا
فم  طبيعة احلال غاقي نتةامسوها نع الربملان، نع اجملتمع 
املدين، نع املةاوالت، نع كل املتدخلني يف اجملتمع، وهذا يعين 

  ؛شي  جد طبيعي
أن املسطرة اللي ، كيظهر يل النقطة األخيرةفيما خيص 

هي يعين حيز التنفيذ هي نسطرة اللي كيشرف عليها وزير 
ن  طرف الةانون، وراهم  نيالعدل، ومها نساطر اللي هي نةنن

غاقيني، ون  طبيعة احلال وزير العدل راه كيشرف على ذلك، 
 .وهاق الشي اللي كاي 
 :السيد رئيس الجلسة

. كمشكرا السيد الوزير، نشكركم على حس  نسامهت
وننتةل إىل الةطاع املكلف بالشؤون العانة واحلكانة، يف سؤال 
حول تةييم سياسة املنافسة، للسيدة والساقة النواب احملرتنني ن  

 .الفريق االشرتاكي، فليتفضل السيد النائب ببسط السؤال
 :النائب السيد أحمد المهدي مزواري

 شكرا السيد الرئيس،
 ون،أخواتي وإخواني النواب المحترم

 السادة الوزراء، 
 السيدة الوزيرة،

نطلةات ق املهذا السؤال كينطلق يف احلةيةة ن  جوج 
هو خطاب احلكونة، اللي بطبيعة  المنطلق األول: أساسية

احلال هو خطاب اللي جا  يف الربنانج احلكوني وجا  يف 
شعارات الربانج االنتخابية لألحزاب املكونة للحكونة حول 
حماربة ايتصاق الريع وحماربة الفساق اللي نا زال حلد اآلن مل 
يكتس طابع الربنانج اإلجرائي الشمويل املديق يف جمال حماربة 

 . اقالفس
وهو االعتبار، وهذا تةييم  ثانيا، المنطلق الثاني

ايتصاق وطين يوي  امجاعي عندنا كانلني، أنه نا ميكناش نبنيو 
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شروط حةيةية للمنافسة، بال نا تدخل  ابال نا نضبطو 
 . نؤسسات كربى جملال املنافسة وختضع للةواعد قياهلا

سؤال الفريق االشرتاكي يف هذا الباب هو ع  شنو  
كتنوي احلكونة تعمل يف باب هاق االلتزام قياهلا يف نوضوع 

 .تةوية املنافسة؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب للسيد الوزير، تفضل
السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
 شكرا السيد الرئيس،

  شكرا السيد النائب المحترم،
أكيد أن احلديث ع  الربنانج احلكوني واشتغال 
احلكونة على تعزيز سبل املنافسة هو ن  اإلجرا ات اللي هي 
حمورية، وملا تةدنتم بسؤالكم أكيد أنكم وضعتم اإلصبع على 
نكم  الدا ، حيث حتدثتم ع  حماربة ايتصاق الريع وحماربة 

ج ننفتح ال خيفى عليكم على أن املغرب يد انتهج هن. الفساق
يف اجملال االيتصاقي، وهذا اللي تيعطي واحد اجملموعة قيال 
التبعات، يف عمونها هي تبعات إجيابية، لك  هذا خيلق بعض 
االستثنا ات اليت تؤثر على األقا  قيال االيتصاق عمونا وعلى 

وهذا اللي تيجعل أنه املكونات اللي ن  . األقا  قيال اجملتمع
قة يف اجملال التنافسي، هذه املكونات املفروض أهنا تكون حمد  

 . هي اليت جيب أن تسا ل وهي اليت جيب أن تةيم
أكيد أن اجملال قيال املنافسة هو اآلن نةن  بالةانون، 
وهناك رئاسة احلكونة اليت تشرف على الةرارات واملتابعات اليت 
حتيل امللفات على الةضا ، وهناك أيضا وزارة الشؤون العانة 

ووزارة الداخلية اللي عندهم آلية اللي هي نيدانية  واحلكانة
ريابية للمتابعة، وهناك اآلن جملس املنافسة اللي ننذ سنوات 

ففي هذا . 2669وهو أحدث، لك  التفعيل قيالو مت يف 

اإلطار، حن  جنتهد على تةوية قيال هاق اآلليات، والسؤال 
حن  يف قيالكم تيجي يف التوييت قيالو املضبوط، ألنه اآلن 
، 60.99إطار نراجعة قيال الةانون قيال املنافسة واألسعار 

فروض على أنه يعطي واحد اجملموعة قيال األنور ن  املواللي 
اللي غتعزز الدور قيال جملس املنافسة والدور قيال الريابة، على 

وأكيد أنه اآلن هذا . يف إطار التةييم اأساس أنه بالفعل نتةدنو 
أكيد أيضا أنه الدعوة . احملطات قيالو األخرية املشروع راه هو يف

إىل أن اجملتمع املدين وإنشا  جمموعة ن  اهليئات كما جا  يف 
سؤالكم املكتوب، اللي ن  املفروض على أنه النصوص 

على  االدستورية تسمح باإلنشا  قيال هذه املؤسسات، تنتصورو 
 شهور اعطت للحكونة تصور واضح 9أنه هاق التجربة قيال 

اآلن على الكيفية قيال املتابعة قيال املسار قيال هاق اهليئات، 
 .واللي هي هيئات اللي تدعم وتتابع املنافسة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعةيب للسيد النائب احملرتم، تفضل

 : النائب السيد أحمد المهدي مزواري
أوال وال بد وحنا . شكرا السيد الوزير على هذا اجلواب

واحد التحليل نشرتك وهذا الربملان بطبيعة احلال،  امسو كنتةا
وكان فيه نةاش حول هذا املوضوع، أنه اليوم واحد العدق ن  
الةطاعات االسرتاتيجية يف االيتصاق الوطين تتحةق أرباح تفوق 
نعدالت األرباح العاملية املتعارف عليها، وهذا راجع بطبيعة 

شبه االحتكار قيال االحتكار أو  le monopoleاحلال ل 
واحد العدق ن  األنشطة االيتصاقية عند بعض املؤسسات، 

تيجي على رأس هاق الةطاعات هو يطاع : وهنا غنعطي أنثلة
العةار، واألنثلة باينة، بغيتوا هنضرو على الضحى، هنضرو على 

اللي كيطرح سؤال كذلك  . ..العمران، الشعيب لإلسكان، إخل
باش ن   ؟لة، اللي اليوم كيفاش كيتفوتنتعلق بالعةار قيال الدو 
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وباش ن  نسطرة   ؟وباش ن  مث  كيتفوت ؟طريةة كيتفوت
 . كيتفوت؟ وهذا هو السؤال

. الةطاع الثاين هو يطاع األبناك، يطاع االتصاالت
وتتعرفوا كذلك بأنه نسب األرباح تضاعف النسبة ق الربح اللي 

ي نع كانل كتحةق يف يطاع االتصاالت يف فرنسا نثال، والل
األسف، وهذا كان توجه يف واحد املرحلة نعينة، وهو أنه عدق  

كاي  يطاع اإلمسنت، . كبري ن  هاق األرباح تتمشي للخارج
يطاع املواق الغذائية األساسية، واللي كتعرف كارثة حةيةية، 

  ...الةطاعات قيال الصناعات البالستيكية، إخل
لة بكانله، إذن هذا نوضوع اللي نرتبط بشعار املرح

اللي هو حماربة ايتصاق الريع وحماربة الفساق، ألنه يف نظرنا باش 
تكون عندنا سياسة حةيةية قيال ننافسة شريفة وحةيةية كتوفر 

 : ثالثة ق األشيا  أساسية
الوعا  قيال املةاوالت الصغرى  اتنكربو  :أوال -

واملتوسطة اللي نا عندهاش نكان يف هاق العامل قيال اليوم يف 
االيتصاق املغريب، واللي هي اللي كتخلق أكرب عدق ن  فرص 

  ؛الشغل
الضمانة احلةيةية اليوم يف املغرب اللي غتكون : ثانيا -

نيب، عندنا ننافسة حةيةية هو أكرب ضمانة قيال االستثمار األج
 ...مث ...ونناخ األعمال واالستةرار، إخل

 :السيد رئيس الجلسة
الرق على التعةيب السيد . شكرا السيد النائب احملرتم

 .الوزير، إذا كان عندكم ن  رق
السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 

 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
 شكرا السيد الرئيس،

أنا يف الذه  . شكرا نرة أخرى السيد النائب احملرتم
قيايل الكثرة قيال األرباح نا كتعنيش عدم االلتزام باملنافسة، أنا 

، اللي directeاللي هي  l’équivalenceنا عنديش قاك 
لك  اللي تيهمنا هو أنه املؤسسات اللي  . بغى يربح اهلل يعاونو

يف إطار املنافسة العاقلة كرتبح بالفعل تكون يف إطار الةانون و 
اجملال للجميع، وننهم املةاوالت الصغرى  اوأنه نفسحو 

 . واملتوسطة على أهنا تكون طرف
أكيد أن كانت هناك جمموعة ن  اإلشكاليات املتعلةة 

للماضي،  ابتدبري جمموعة ن  الةطاعات، نا غاقيش نرجعو 
شي  ولك  اللي تيهم هو أنه اآلن احلكونة ننكبة فني نا كاي 

نلف، وهذا هو اللي نهم، فني نا كاي  شي نلف تتكون فيه 
 . غري إشارة على أنه فيه احتكار اآلن يفتح هذا امللف

اللي   les enquêtesعندنا جمموعة ن  الدراسات 
عليها، واآلن جملس املنافسة حىت هو قاخل على  احنا تنشتغلو 

        الةضية. اخلط وتيةوم بواحد اجملموعة قيال اإلصالحات
ق األنسولني ملا يليت راها عندنا اآلن وعندنا فيها تةريري ، 
الةضية قيال اإلمسنت، جمموعة ن  امللفات اللي بالفعل ميك  

 . أن فيها عدم املنافسة راها تنفتحوها، شكرا اأنه نالحظو 
 :السيد رئيس الجلسة

وننتةل إىل . شكرا السيد الوزير على حس  نسامهتكم
الرياضة، بسؤال حول الرياضة بالعامل الةروي، يطاع الشباب و 

للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  الفريق االستةاليل للوحدة 
 . والتعاقلية، فليتفضل السيد النائب ببسط السؤال

 :النائب السيد محمد أبو الفراج
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 ن،يإخواني أخواتي النواب المحترم

الرياضة بصفة عانة وكرة الةدم بصفة خاصة تشكل 
إال أن بعض املناطق . املتنفس الوحيد للشباب بالعامل الةروي

 ىوخاصة األياليم احملدثة، كإيليم سيدي بنور نثال، ال تتوفر عل
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فضا ات للممارسة الرياضية مبختلف أنواعها، وإن وجدت فهي 
إليليم  على يلتها غري صاحلة، كما هو الشأن كذلك بالنسبة

سيدي بنور، الذي يضم طايات نهمة ن  الشباب وال يتوفر 
فما هي اإلجرا ات . سوى على نلعب واحد غري صاحل للرياضة

املتخذة لتمكني شباب العامل الةروي ن  فضا ات نالئمة 
 .ملمارسة خمتلف أنواع الرياضة، مبا فيها كرة الةدم؟

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير

 :يد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضةالس
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب األفاضل،
أشكر السيد النائب احملرتم على اهتمانه بالبنيات 
التحتية اخلاصة بالعامل الةروي، وخصوصا بسيدي بنور العزيز 

طبعا، جوابا على سؤالكم، غري أوق . والةريب أيضا إىل يلوبنا
بأن االهتمام بالعامل الةروي نا غاقيش نةول لك السيد التأكيد 

النائب هو فةط هاجس يةض نضجعنا، بل أيضا هاجس  
كيحكم التوجهات قيالنا واالختيارات قيالنا وأيضا املباقرات 

 . واخلطوات قيالنا املستةبلية الةاقنة إن شا  اهلل
مما ال شك فيه، العامل الةروي، يعين شفت هاق 

، يعين أنه نوازي لعامل آخر، يعين هذا هو "عامل"التسمية 
فعال نا كاينش واحد النوع . اإلحيا ، رمبا االنطباع اللي كيعتطى

ن  التوازن فيما خيص البنيات الرياضية التحتية، نع العلم أن 
يعين حىت األبطال اللي حةةوا، رمبا كانوا يف استحةايات كربى 

كينحدروا ن  العامل وكانوا يف نواعيد قيال التتويج أغلبهم  
إذن غري اللي بغيت نأكد لك أهنا فعال هاق اهلاجس . الةروي

هو كنستحضروه إن شا  اهلل يف خمتلف املشاريع والربانج اللي  
 . كتعتمدها الوزارة نستةبال

أنا خبصوص إيليم سيدي بنور، طبعا اللي كيتعد ن  
األياليم نا غاقيش نةول اجلديدة ولك  الفتية، فهو على 
العكس يعين نا غاقيش نةولو نا كاي  والو، راه كاي  شي بركة، 

إن شا  اهلل  اطبعا وكتستاهلوا غري اخلري، نا زال نستثمرو 
فيها نستةبال، ولك  هذا نا كيعنيش أن الصورة يامتة  اونتعاونو 

بالشكل اللي تةدنتوا به السيد النائب، طبعا كاي  امللعب 
البلدي بسيدي بنور، ومتت الربجمة قيالو باش نزوقوه بالعشب 
االصطناعي، حىت هو قاخل يف الربنانج اللي كتعرفوا، كاي  

ياله يف إطار شراكة امللعب البلدي بالزنانرة غاقي يتم التأهيل ق
إن شا  اهلل يف الةريب العاجل، كاي  أربعة قيال املالعب بكل 

نطل ومخيس الةصيبة، أن  مجاعات العونات، الوالدية، مجاعة 
غاقي تةول يل بأهنا ناشي نالعب يف املستوى الكبري، غنةول 

املالعب اللي غاقي  الك اييه صحيح، ولك  حنا كنوجدو 
 انعني، وطبعا كتكون نالعب كنتمناو  تكون يف واحد املستوى

غري على اهلل خترج لنا بعدا واحد اللعابة يف واحد املستوى اللي 
مث كاي  . عليها اآلن اميك  حنولوهم للمالعب اللي كنشتغلو 

 3نلعب للةرب، وهذا نهم، بكل ن  سيدي بنور، كاي   33
د، نطل واحأ، الوالدية واحد، مجاعة 2فيه، كاي  الزنانرة فيها 

، مجاعة تاندا 3، اوالق سبيطة 3، احلكاكشة 2مجاعة بومحام 
يعين  les CSPI، هذه اللي كنهضر ليك عليها 3والعونات  3

ما  يك  ،ندرسة للتكوي  يف كرة الةدم. نالعب قيال الةرب
يمنا بالتجهيز قياهلا نؤخرا يف  ،كتعرفوا السيد النائب احملرتم

مث كاي  مخسة . األجسامالةاعة اللي مبعدات رياضية يف كمال 
، الزنانرة 2نالعب يرب لكرة السلة بكل ن  سيدي بنور فيها 

 . 3وبومحام  3نطل أ ، مجاعة3
وكتجدر اإلشارة أن، غري اللي بغيت نأكد لك بأن  
كاينة واحد اجملموعة قيال املشاريع إن شا  اهلل اللي نربجمة 

يب العاجل، واللي غتعطى االنطالية قياهلا إن شا  اهلل يف الةر 
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رياضي للةرب بالزنانرة يف طور اإلجناز،  -فيها نركز سوسيو
رياضي للةرب -كاينة ياعة نغطاة بالزنانرة، نركز سوسيو

، ياعة نغطاة 2631بسيدي بنور غيتفتح إن شا  اهلل يف 
نلعب لكرة الةدم  22، إحداث 2633بسيدي بنور يف 

راكة اللي املصغرة جبميع مجاعات اإليليم يف إطار واحد الش
 . 2630و 2631غاقي تكون إن شا  اهلل يف حدوق نا بني 

هذا باش نةول لك أن رمبا الكمال نا كاينش، ولك   
عليها  اكاي  واحد االنطالية إن شا  اهلل اللي ميك  نراكمو 

عليها إن شا  اهلل ولك  بتعاون نعكم إن شا  اهلل  اونستثمرو 
 .نستةبال لتأهيل البنية التحتية يف إيليم سيدي بنور، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد النائب

 :النائب السيد محمد أبو الفراج
املهم السيد الوزير، كنشكروك على اجلواب، واجلواب 

اب يلتوا على أن فعال قيالكم، يعين يف البداية قيال اجلو 
الطايات كلها اللي كاع أغلبية األبطال كينحدروا ن  العامل 

وأنا نلي عطيت نثال بسيدي بنور هذا راه ناشي، . الةروي
وهاق الشي اللي . يعين العامل الةروي عانة فيه هاق املشكل

ذكرتوا كانل فيه شي حوايج نتمنيات، كةاعة نغطاة وال هاق 
، كله نتمنيات، يعين كاي  وال اللي ذكرتوا الشي قيال الزنانرة

حىت هاقوك . اهلل أعلم ؟الكالم، ولك  واش غيتنجز وال ال
املالعب قيال الةرب اللي تداروا نع كانل األسف هناك سياسة 

اللي تدار كله نشى وكله اندثر  grillageفاشلة فيما خيص ال 
 . يعين، هاق الشي ناشي غري يف الةرى، حىت يف املدن

اجة أخرى، أنا أظ  أن هاق الشي اللي ذكرتوا، ح
بالنسبة لنا حنا نثال غنعطيك غري أنثلة قيال الزنانرة وسيدي 
بنور اللي مها تعتربان املدينتني قيال هاق اإليليم، واللي مها 

لكل شي  إال  يصلحونق املالعب  2املتنفس، راه كاي  

ق العملية يف ها املمارسة الرياضة، راه خص غري باش نتفامهو 
السيد الوزير، راه اإلشكال، وأنا كنلتزم على أن هاق الشي اللي  
كنةول فيه وايع نلموس وممك  أنكم تسيفطوا جلنة قيالكم 
وتشوفوا هاق الشي اللي يةال، ال غتجيوا تشوفوا قاك الشي 

وبالتايل العامل الةروي على . وغاقي تعرفوا على أن نا نةوله حق
ق الوليدات فني يلعبوا متا غيتلهاوا على األيل إيال وجدنا هلا

        حوايج أخرى خايبة ونا غيفكرش أنه يدخل للمدينة 
ونا يدخلش للضواحي قيال املدن وغاقي يعاون والديه اللي  

 . كاينني متا يف الباقية
ق الفرق يف اهلواة  2وبالتايل، الفرق اللي كاينة اآلن 
كاينش إعانة قيال شي واحد ال الزنانرة وال سيدي بنور، نا  

   3نؤسسة وال كذا، وهاق اإليليم تستثىن ن  اجلهة كانلة فيها 
األياليم وسيدي بنور  كيعاون ثالثة ق  l’OCPق األياليم، نثال 

حىت بالنسبة للمسائل . نا كيتعاونش فيما خيص الرياضة
االجتماعية اللي تدارت ن  يعين هاق الشي قيال البيسيكليتات 

تستثىن سيدي  l’OCP قيال اللي تعطى ن  وال هاق الشي
إذن حنا هاق الشي ن  هاق املنرب   ؟بنور، نا عرفناش عالش

على أن العناية هباق اإليليم اللي هو إيليم حمدث  اكنطلبو 
 .وخصو يكون يف املستوى، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير على . شكرا السيد النائب، شكرا

آخر يطاع هو يطاع التضان  . اجللسةحس  نسامهته هبذه 
واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بسؤال آين حول العنف ضد 
النسا ، للسيدات والساقة النواب احملرتنني ن  فريق االحتاق 

 .الدستوري، فلتتفضل السيدة النائبة ببسط السؤال
 :النائبة السيدة بشرى برجال

 شكرا السيد الرئيس،
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السيدة الوزير احملرتنة، سؤال آين حول كما تالحظون 
يضية هتم املرأة جا  يف آخر يائمة تضم ثالثني سؤاال على 
خمتلف الةطاعات، أمتىن أال يعكس هذا ندى اهتمام احلكونة 

على أي السيدة الوزيرة، يف آخر تصريح للسيد رئيس . باملرأة
ة احلكونة يف لةا  جهوي صرح بأن نا يزيد ع  ستة ناليني انرأ

هذا ريم خميف، هي ظاهرة يف . تتعرض للعنف سنويا يف املغرب
تنام نستمر، نع أننا شعب نسلم، واهلل سبحانه وتعاىل كرم 

نا نرق هذا يف نظركم؟ . املرأة وجعل اجلنة حتت أيدام األنهات
ونا هي اخلطوات اليت تعتزنوهنا ن  أجل احلد ن  هذه الظاهرة؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .واب السيدة الوزيرة، تفضلياجل
السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة 

 :والتنمية االجتماعية
 شكرا،

 .بسم اهلل الرحمن والصالة والسالم على سيد المرسلين
أشكر السيدة النائبة على هذا السؤال املهم، ولرمبا 
أتطفل بعض الشي  على وظيفة السيد وزير العاليات نع 
الربملان لكي أيول أن بالفعل يؤسفنا أن يكون هذا السؤال آخر 
سؤال هلذه اجللسة، لك  رمبا هناك يعين اعتبارات تنظيمية 

جمموع وكذلك إجرائية بأن تكون األسئلة الوحيدة يف آخر 
 . األسئلة املربجمة

طرحت سؤال وربطته يعين باجملتمع املغريب املسلم، 
الذي ن  املفروض أال يعرف نثل هاته الظاهرة، ظاهرة ممارسة 
العنف يف الشارع، كذلك أال يكون هناك حترش جنسي، الذي 
يدخل أيضا يف السلوك العدواين على املرأة، العنف الزوجي، 

زوجني جيب أن تتأسس على السكينة حيث أن العالية بني ال
ن  حاالت ممارسة العنف هي عنف  %22والرمحة، بينما 

ه املناسبة لكي نؤكد، إىل جانب اإلجرا ات اتوبالتايل ه. زوجي
اليت سوف أسرقها املتعلةة مبباقرتنا احلكونية، ال بد ن  تأطري 
اجملتمع، جيب أن يتأهل اليوم اجملتمع لكي ميارس سلوكات 

وز إلنسان أن ميارس العنف جيجتاه بعضهم البعض، ال  حضارية
على إنسان آخر، فما بالك عندنا تكون انرأة، فما بالك 

فأنا أضم صويت إىل صوتك وأحل على . عندنا تكون الزوجة
 . نسألة تأطري اجملتمع إىل جانب نا جيب أن نةوم به

 الصمت، كان ريكستاملرحلة السابةة هي نرحلة قيال 
نسكوت عنه، اليوم تكلمنا عليه ليس كفاية، لك   هذا األنر

تكلمنا عليه مبا جعله نوضوع ننايشه يف املنتديات وكذلك يف 
وذكرت واحد الندوة، هاقيك الندوة . الربملان وغريه ن  اجملاالت

اإليليمية نظمتها وزارة التضان  واملرأة واألسرة والتنمية 
بالفعل . يس احلكونةاالجتماعية، واليت حضر افتتاحها السيد رئ

هاته األريام صحيحة، ألهنا جا تنا ن  نصدر حكوني نوثوق 
على اجلسد، وكذلك  اليوم عندنا قستور مينع ن  االعتدا . ننه

شنو قرنا حنايا يف . أن حيفظ للمرأة كرانتها وكذلك إنسانيتها
ثانيا نسعى ن   ؛، ذكرنا هاق الندوة اإليليميةأوالالةطاع قيالنا؟ 

سرتاتيجية وكذلك اخلطة احلكونية للمساواة يف أفق إخالل 
املناصفة لكي منأسس وننشر نباقئ اإلنصاف واملساواة، وننها 

 . نؤسس لثةافة احرتام اآلخر واحرتام املرأة
، حن  اليوم نشتغل على نشروع يانون خاص ثانيا

صحيح، كانت هناك نباقرة يف . مبحاربة العنف ضد املرأة
باقرة كذلك نع احلكونة السابةة، ولك  ، كانت هناك ن2662

هذا املشروع يانون مل يعرف النور، بل عرف تعثرات، واليوم حنا 
 . عزننا على إخراجه بتنسيق نع وزارة العدل

باش ألن عندها أمهية، هو تأسيس  نقطة أخيرةعندي 
املرصد الوطين حملاربة العنف، ويف هاق األسبوع بالضبط نفعل 

اربة العنف باش نديرو هاق املرصد إن شا  اللجنة الةياقية حمل
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اهلل، الذي سريصد نثل هذه احلاالت والسيطرة عليها يف ويت 
 .إن شا  اهلل يريب

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة الوزيرة على حس  نسامهتكم يف هذه 

عفوا، عفوا، كاي  نازال التعةيب . الكلمة للسيد الوزير. اجللسة
 .نسيته، عفوا قيال السيدة النائبة

 :النائبة السيدة بشرى برجال
شكرا، حن  نثم  اجملهوقات اليت تةونون  ةالسيدة الوزير 

إال أن . هبا، ولو أن املوضوع هو ليس جديد، هو يدمي يتجدق
هذه اجملهوقات تبةى بغري ذي فعالية يف غياب نظرة مشولية 
نتكانلة، ألن املرأة وإن كانت هي احملور واألساس يف هذه 

لطفل ااملعاقلة فهي جز  ن  الكل، وهذا الكل هو الرجل، هو 
ف كأب،  ف، وهو أصال الرجل املعن  وهي األسرة، الرجل املعن  

كزوج وكأخ أو كرفيق هلذه املرأة، وهو الطفل رجل املستةبل، 
الذي جيب أن نةيه ن  أن يسةط يف براثني العنف، واألسرة اليت 

هلذا السيدة الوزيرة، . السكينةهي ننبع هذا العنف أو ننبع 
ف املرأة هو فالرجل الذي، أال ترون نعنا أن الرجل الذي يعن  

ف يف عمله إن كان له عمل، يف الشارع ويف البيت، وحتت نعن  
وطأة الظروف، أال جيب أن نعطي هلذا الرجل حةويه، فإنصاف 
الرجل هو ن  إنصاف املرأة، وإنصاف الطفل، جيب أن نعطي 

لرجل يف احلياة الكرمية، يف العمل الةار، يف السك  حةوق ا
الالئق، وأيضا جيب أن ننصف الطفل ونعطيه حةويه يف احللم 
بغد أفضل، جيب أن نؤهل الطفل يف أن يصبح أبا صاحلا وزوجا 

وفا، جيب أن نؤهل األسرة ومنكنها ن  ولوج اخلدنات ؤ ر 
عنفني أو االجتماعية والصحية والنفسية، ونصاحبة األطفال امل

 . األطفال الذي  ينشأون يف أسر نعنفة
    أن يكون هناك تنسيق  ،هلذا، وجب السيدة الوزيرة

نا بني يطاعكم وخمتلف الةطاعات، مبا يف ذلك يطاعات 

األوياف والشؤون اإلسالنية ن  أجل التحسيس والتوعية، 
الةطاعات الصحية، يطاعات الف  والثةافة ن  أجل حتميل 

تدرجاته رسائل توعوية وحتسيسية أيضا، يطاع  الف  مبختلف
الرتبية والتعليم، الذي جيب أن يدرج يف خمططاته ويف براجمه 

 . ونناهجه التعليمية ف  احلياة وف  التعانل نع املرأة
هذه كلها يعين نسائل نتداخلة يف بعضها البعض، ول  
. تأيت جمهوقاتكم بثمارها إذا مل يك  هناك تناسق نتكانل

وا الرجل، أنصفوا الطفل وأنصفوا املرأة وأنصفوا اجملتمع، أنصف
 .فإنصاف اجملتمع ن  إنصاف املرأة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد الوزير، نا زال  . شكرا للسيدة النائبة

الكلمة للسيد الوزير، طلب . كاي  فرص أخرى إن شا  اهلل
 . نةطة نظام، نعم، تفضل السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،
غري نسؤولية ترتيب األسئلة يف جدول أعمال، السيدة 
النائبة احملرتنة، نسؤولية ترتيب األسئلة ليست شأن احلكونة، 
ترتيب األسئلة هذا شأن قيال الربملان، واملعايري نعروفة ويضعها 

التضان  نع املرأة ضد العنف أو يعين إذن ليس باسم . املكتب
 .العنف أن ميارس على احلكونة، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
هبذا نكون يد استوفينا حصة األسئلة املدرجة . شكرا

شكرا على . جبدول أعمالنا، وهبذا تنتهي اجللسة الدستورية
 .حس  تعاونكم

 


