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 697محضر الجلسة رقم 

 )2010 مام 04  (1431 صبادل األكُف 19الثالثاء  :التاريخ
  .لرئيس اجمللس امساٍفاخلليفة  عبد الرضبن أشن السيد ادلستشار :الرئاسة

كعشركف دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية  سبعثالث ساعات ك: التوقيت
 .كالثالثُت بعد الزكاؿ ثامنةكالدقيقة اؿ

  .األسئلة الشفوية مناقشة :جدكؿ األعماؿ

-------------- 

 :الرحمن أشن رئيس الجلسةالمستشار السيد عبد 
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم كالصالة كالسالـ على أشرؼ ادلرسلُت

 .أعلن عن افتتاح اجللسة
 السادة الوزراء احملًتموف،

 السيدة الوزيرة،
 السيدتاف ادلستشارتاف،

 السادة ادلستشاركف احملًتموف،
عمال بأحكاـ الفصل السادس كاخلمسُت من الدستور، ككفقا 

دلقتضيات النظاـ الداخلي جمللس ادلستشارين، ؼلصص اجمللس ىذه 
 .اجللسة ألسئلة السادة ادلستشارين كأجوبة احلكومة عليها

كقبل الشركع يف تناكؿ األسئلة الشفهية ادلدرجة يف جدكؿ األعماؿ، 
أدعو اجمللس ادلوقر لقراءة الفاربة ترضبا على كفاة ادلفكر الكبَت األستاذ 

جلابرم، تغمده اهلل برضبتو، كأسكنو فسيح جنانو، كأذلم أىلو زلمد عابد ا
 .الصرب كالسلواف، كأرجو منكم قراة الفاربة

بسم اهلل الرضبن الرحيم، احلمد اهلل رب العادلُت، الرضبن الرحيم، مالك 
الصراط ادلستقيم، صراط  اىدنايـو الدين، إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت، 

آمُت، سبحاف " كب عليهم كال الضالُتالذين أنعمت عليهم غَت ادلغض
 .ربك رب العزة عما يصفوف كسالـ على ادلرسلُت كاحلمد هلل رب العادلُت
كاآلف أعطي الكلمة للسيد األمُت إلطالع اجمللس على ما جد من 

 .مراسالت كإعالنات، كالكلمة للسيد األمُت
 :المستشار السيد عبد اللطيف أبدوح أمين المجلس

 .رئيسشكرا السيد اؿ
 السيدات كالسادة ادلستشارين احملًتمُت،

لقد توصلت رئاسة رللس ادلستشارين بقرار للمجلس الدستورم، 
زلمد أبو : بشأف الطعوف اليت قدمها السادة 795/10ػلمل رقم 

السعود بن ضباد كسالمة مصطفى بن ميموف كازلمد أشن بن قدكر، 
لتجديد  2009أكتوبر  2ملتمسُت إلغاء نتيجة االقًتاع الذم أجرم يف 

ثلث أعضاء رللس ادلستشارين يف نطاؽ اذليئة الناخبة ادلكونة من أعضاء 
: رلالس اجلماعات احمللية للجهة الشرقية، كأعلن على إثره انتخاب السادة

زلمد نصَتم كالصبحي اجليالِف كاحلسن قيشوحي أعضاء يف رللس 
ة االقًتاع الذم ادلستشارين، كقد قضى اجمللس الدستورم بإلغاء نتيج

 . 2009أكتوبر  2أجرم يف 
كما توصلت كذلك رئاسة اجمللس برسالة من السيد الوزير األكؿ، 

ػليط فيها اجمللس علما بأف االقًتاع التشريعي اجلزئي برسن اذليئة الناخبة 
ادلكونة من شلثلي اجلماعات احمللية جبهة سوس ماسة درعة، اليت مت 

النتخاب مستشار كاحد خلفا  2010أبريل  22إجراؤىا يـو 
للمستشار الذم صرح اجمللس الدستورم بإثبات ذبريده من عضويتو، قد 

 .أسفرت عن انتخاب السيد إمساعيل قيوح من حزب االستقالؿ
كما أنو خالؿ اجتماع مكتب رللس ادلستشارين برئاسة السيد 

ؿ الرئيس الدكتور زلمد الشيخ بيد اهلل، أخذ اجمللس علما دبا مت خال
جلسة األسئلة الشفهية لألسبوع ادلنصـر بشأف بعض التوظيفات بإدارة 
اجمللس، كأف مكتب رللس ادلستشارين يريد أف يعلن هبذه ادلناسبة أنو 

 .كحلدكد اليـو َف يقم اجمللس بأم توظيف كيفما كاف نوعو
كما أحيط اجمللس ادلوقر أننا سنكوف على موعد مباشرة بعد جلسة 

ة مع جلسة عمومية، زبصص للدراسة كالتصويت على االسئلة الشفهي
من القانوف رقم  16تعدؿ دبوجبو ادلادة  08.09مشركع قانوف رقم 

 .  دبثابة مدكنة األسرة 70.03
أيها السادة كالسيدات، خبصوص األسئلة الشفهية كالكتابية، اليت 

 04إُف غاية  2010أبريل  27توصل هبا رللس ادلستشارين، ابتداء من 
 :2010م ما
 سؤاال؛ 43: عدد األسئلة الشفهية -
 سؤاال؛ 11: عدد األسئلة الكتابية -
 .أجوبة 4: عدد األجوبة الكتابية -

 .شكرا السيد الرئيس
 

 :السيد رئيس الجلسة



 

2 
 

 .شكرا السيد األمُت
من النظاـ الداخلي، توصلت الرئاسة  128طبقا دلقتضيات ادلادة 

تناكؿ مواضيعها، ألتمس من بست طلبات إحاطة، كقبل الشركع يف 
السادة ادلستشارين التقيد بالتوقيت احملدد يف ثالث دقائق، كذلك إلتاحة 

الفرصة لزمالئهم لبسط أسئلتهم يف إطار حصة البث ادلباشر، كشكرا 
 .لكم

كأعطي الكلمة لصاحب اإلحاطة األكُف، كىي لفريق األصالة 
 .كادلعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس

 :يد حكيم بن شماشالمستشار الس
 .شكرا السيد الرئيس

أريد أف أطلع اجمللس ادلوقر، كمن خاللو الرأم العاـ الوطٍت، على 
فضيحة أخرل ىي يف الواقع حلقة يف سلسلة الفضائح اليت تكلمنا عليها 
خالؿ األسابيع األخرل، أك قل للدقة ىي نتيجة لعدـ تعرض ادلسؤكلُت 
، ربيل  عن تلك الفضائح للمساءلة، الفضيحة اليت نتحدث عنها اليـو

كذج غريب جدا يف اختالس أمواؿ الدكلة كهنب ادلاؿ العاـ، ظلوذج على ّف
من ادلؤكد أنو توجد يف بالدنا حاالت عديدة شلاثلة لو يف ظل ضعف إف 

 . َف نقل انعداـ مراقبة احلكومة لطرؽ صرؼ أمواؿ الدكلة
بطل الفضيحة اليت نتكلم عنها أك أبطاؿ الفضيحة ىم مسؤكلُت 

ئرة الريصآف يف صباعة سيدم علي، ينتموف حلزب إقليميُت كصباعيُت يف دا
 .سياسي كصي على ضباية ادلاؿ العاـ

ىذه الصفقة، السيد الرئيس، زبلص فيها ادلقاكؿ، ككاف الصفقة 
ادلوضوع دياذلا ىو بناء حجرات مدرسية كمرافق صحية، كزبلصت فيها 

مشاريع كعلية، ادلاليُت دياؿ أمواؿ الدكلة، مع أف ىذا ادلشاريع ما ىي إال 
كأنا بُت يدم كثائق رمسية تشَت إُف أف صاحب ادلقاكلة زبلص بأمر من 

ىؤالء ادلسؤكلُت، كادلشاريع موضوع الصفقة َف تنجز، كقد ذىل ادلواطنوف، 
كىم يف أغلبيتهم فقراء كبسطاء، كيف يبيح ىؤالء ألنفسهم هنب ادلاؿ 

 العاـ؟
برل حوؿ رؤية احلكومة كهبذا الصدد، فإننا نطرح عالمات استفهاـ ؾ

يف معاجلة قضايا هنب ادلاؿ العاـ، كالتدمَت ادلستمر دلؤىالت الدكلة 
ادلادية، كنطرح تساؤالت كبَتة كذلك حوؿ ىذا التناقض الفج كالصارخ 

 .بُت خطاب احلكومة كبُت شلارستها
فعلى مستول اخلطاب كعلى ادلستول الشكلي، تبدك تصرػلات 

لطابع التنديد كاالستنكار دلسلسل هنب ادلاؿ كإعالنات احلكومة حاملة 

العاـ، كاالعًتاؼ الرمسي بالعديد من ظلاذج اختالس أمواؿ الدكلة، كاإلقرار 
باختالالت خطَتة ذات طابع ماِف يف ادلشاريع اليت كلفت بتنفيذىا 

إدارات كمؤسسات عمومية كصباعات زللية، إال أف كل ذلك ىي رلرد 
ل رلرد كاجهة تعتمدىا بعض األحزاب شعارات ىي يف رلملها تبق

 .ادلشاركة يف احلكومة كورقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة
كلذلك، يبدك لنا أف مقاربة احلكومة دلسلسل تبذير كهنب ادلاؿ العاـ 
ىي بشكل عاـ مطبوعة بادلركنة إف َف نقل باخلجل كالتخبط، كتبدك أهنا 

العاـ ببالدنا، فتصرػلات  غَت قادرة على كشف العواَف السرية لنهب ادلاؿ
احلكومة دبكافحة ىذه اآلفة بشدة، كحـز كتوقيع ادلغرب على اتفاقية 

، إُف غَت ذلك من الشعارات كزلاكلة تلميع 2003مكافحة الفساد سنة 
صورة إدارة ينهشها كينخرىا الفساد ادلاِف، كل ذلك يبقى رلرد إعالنات 

 .عن النوايا
اجمللس علما عن ما يوجد بداخل بيوت كلذلك، فإننا نلتـز بأف ضليط 

الزجاج ادلزعومة من حقائق قد تصيب أصحاهبا بالصدمة كالذىوؿ يف 
 . الوقت ادلناسب

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الرئيس، اإلحاطة الثانية كىي للفريق احلركي، فليتفضل 
 .السيد ادلستشار لبسط اإلحاطة 

 :عالفيالمستشار السيد عبد الرحيم ال
 .شكرا السيد الرئيس

،  السيد الرئيس احملًـت
 أخوايت ادلستشارات، 

 إخوآف ادلستشارين احملًتمُت،
من النظاـ الداخلي، يشرفٍت أف أتقدـ  128طبقا دلقتضيات ادلادة 

باسم الفريق احلركي إُف رللسنا ادلوقر كمن خاللو الرأم العاـ الوطٍت 
 :باإلحاطة التالية

 ؽلكن ألحد منا إنكار األعلية االقتصادية السيد الرئيس، ال
كاالجتماعية اليت يلعبها ادلكتب الشريف للفوسفاط، إف على صعيد 

ادلوارد ادلالية أك تشغيل اليد العاملة، إال أف ىذا ال ؽلنعنا من إثارة االنتباه 
إُف بعض اآلثار السلبية اليت خلفتها ىذه ادلؤسسة لساكنة إقليم خريبكة، 

ساس األراضي اليت انتزعت من مالكيها بأشبنة جد خبسة، كتقل كمنها باأل
بكثَت عن شبنها احلقيقي، شلا نتج عن ذلك تشريد كثَت من العائالت ضلو 
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ادلدف، ككذا ضلو اخلارج عن طريق اذلجرة السرية، الشيء الذم ال يشرؼ 
بالدنا، ناىيك عن االنعكاسات البيئية اخلطَتة ذلذه ادلؤسسة، كاألمراض 

دلزمنة اليت يسببها الغبار كالتلوث لساكنة اإلقليم، كالتلوث السمعي الناتج ا
عن ضجيج اآلالت، بل إف استعماؿ ادلتفجرات القوية من طرؼ ادلكتب 
الشريف للفوسفاط تسببت يف خسائر مادية ىامة للمواطنُت، تتمثل يف 

 .تشقق كتصدع منازذلم
ا ادلوضوع، كال من حرؾ كللتذكَت فقط، فإننا طرحنا عدة أسئلة يف ىذ

ساكنا، كمن جهة أخرل فإف تفويض ادلكتب الشريف للفوسفاط جلل 
، إذ عمل ادلكتب على دمج "امسيسي"خدماتو لشركة خاصة، كىي شركة 

عائلة من االندماج، شلا  800بعض العماؿ، بينما َف تستفد حواِف 
بشركة جعلهم يطالبوف ادلكتب ادلذكور بإدماجهم على غرار عوض العمل 

 ". امسيسي"
كقد سبق ذلم أف اشتغلوا بادلكتب الشريف للفوسفاط دلدة شبانية 

سنوات، كىم من أبناء ادلنطقة، الذين ضحوا بأراضيهم ككل ما ؽللكوف، 
كطلص بالذكر دكار الفاسيس كالفقرا كأكالد عزكز، كحطاف، كأكالد 

اسبة عن إبراىيم، كأكالد عبدكف، كبالرغم من زلاكلتهم إغلاد حلوؿ من
طريق احلوار مع مسؤكِف ادلكتب الشريف للفوسفاط، إال أف ال أحد 

استجاب دلطالبهم، الشيء الذم اضطرىم إُف تنظيم كقفات احتجاجية، 
معتقال لفًتة تزيد عن أسبوعُت، كالزالوا معتقلُت إُف يومنا  15خلفت 

 .ىذا
ع السيد الرئيس، فوجئنا أف بعض ادلسؤكلُت من ادلكتب ادلذكور جم

بعض رؤساء اجلماعات، كضبلهم مسؤكلية ىذا االحتجاج الذم قاـ بو 
 . العماؿ ادلتضرركف

كيف األخَت نطلب من احلكومة، كمن خالذلا السلطات الوطنية 
كاحمللية، أف تتحمل مسؤكليتها كتتدخل بسرعة حلل ىذه اإلشكالية 

 . كاإلفراج الفورم عن ادلعتقلُت
 .كالسالـ

 :السيد رئيس الجلسة
اإلخواف السادة ادلستشارين، ال حاجة إُف تذكَتكم أف الوقت 
ادلخصص لكم زلدد بشكل دقيق، كبالتاِف لكي يتم فسح اجملاؿ 

لزمالئكم ليبسطوا أسئلتهم يف إطار البث التلفزم ادلباشر، غلب أف 
تسعفوىم باحًتاـ الوقت، أم كاحد يتجاكز الوقت ديالو إال ككيخصو 

كاحد الزميل ديالو اللي غيجي من بعد منو كما  يعرؼ على أنو راه كيحـر

غيلقاش الوقت داخل اإلطار التلفزم ادلباشر، كذلذا اهلل غلازيكم خبَت مزيد 
 . من احًتاـ الوقت

 .شكرا لكم، تفضلي السيدة الرئيسة
 :المستشارة السيدة زبيدة بوعياد

 .شكر السيد الرئيس
أجد نفسي مضطرة لكي أدِف هباتو ادلالحظة، أكال لقد قررنا كالتزمنا 

كفرؽ من أجل احًتاـ ضوابط اإلحاطة، كضلن يف فريقنا قررنا بعد اجتماع 
الفريق االلتزاـ هبذه الضوابط كبالنظاـ الداخلي، لكن نالحظ اآلف، السيد 

ة الرؤساء، الرئيس، بأنو َف ضلًـت االلتزامات اللي اتفقنا عليها يف ندك
كألتمس منكم، السيد الرئيس، باش تضبط اجللسة لكي ضلًـت ما اتفقنا 

 . عليو صبيعا كرؤساء الفرؽ
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيدة الرئيسة، ذلك ما نسعى إليو صبيعا ىو أف نضبط 
 اجللسة كأف ظلنح لكل مستشار حقو يف عرض سؤالو يف الوقت احملدد لو،

كىو ثالث دقائق لبسط السؤاؿ، كنرجو من السادة ادلستشارين أف 
يساعدكا الرئاسة على تدبَت ىذه اجللسة لكي نتمكن من استنفاذ ما ىو 

 .مربمج لنا يف جدكؿ األعماؿ
اإلحاطة ادلوالية لفريق التحالف االشًتاكي، كمرة أخرل نلتمس منكم 

 .احًتاـ الوقت احملدد، تفضلوا السيد الرئيس
 :لمستشار السيد عبد اللطيف أعموا

 .شكرا السيد الرئيس
 السيدة كالسادة الوزراء،

 السيدة ادلستشارة،
 السادة ادلستشارين،

بإذف من رئيس فريقي، الذم تعذر عليو احلضور، كبتصريح كتايب 
لديكم، أريد أف أثَت انتباه أك أحيط علما اجمللس ادلوقر إُف أنو بتاريخ 

قت جلنة الشؤكف السياسية بالكوصلرس اإلسبآف أبريل ادلاضي صاد 30
باإلصباع على ملتمس رفع إُف ادلغرب من أجل إطالؽ سراح ادلعتقلُت 

السياسيُت ادلوجودين يف معتقل بالقرب من الرباط حسب ما جاء يف ىذا 
 . القرار، لكوهنم يعتربكف معتقلوف سياسيوف

ط، كلكن دلا تتطور إذا كاف احًتاـ حرية الرأم كالتعبَت مقبوؿ كمشرك
إُف أف مؤسسات بردلانية تتداكؿ يف شؤكف داخلية لدكلة أخرل كتصدر 
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قرارات ال هتمها، فإننا نعترب أف ىذا يعترب من صميم التدخل يف الشؤكف 
الداخلية لبلد عضو يف األمم ادلتحدة ككامل السيادة، كأف ىذا ادلوضوع 

ا يف إسبانيا، كتداكلوا يف أمر يثَت انتباىنا كربدلانيُت بأنو صدر من زمالئن
 .يهم دكلة ذلا قضاء، ذلا قانوف، زلًتمة، كذلا بردلاف

فإذا كاف لسلطة القضاء من دكر ضباية حقوؽ كل ادلواطنُت ادلغاربة، 
فسجوف ادلغاربة فيها معتقلُت بالفعل سلتلفُت، كلكن ربت ذمة كضمانة 

قة يسمح لنفسو القضاء، فال غلوز أف نسكت على أف بردلاف لدكلة صدم
 .للتداكؿ يف شؤكف هتمنا، كنعترب ىذا مساس دبا يتعلق بسيادة ىذا البلد
لذلك، أكجو النداء إُف الربدلاف بغرفتيو أف يتحرؾ سريعا ليدخل يف 

حلبة ىذا الصراع حىت ال تنقلب األمور كيصبح الفراغ ادلوجود حاليا يف 
ف األمر لو عالقة ىذا ادلستول فراغا يستغل ضدنا، خصوصا كأف إذا كا

بالقضية الوطنية، فإهنا تأخذ مكانة أقول يف اىتماماتنا، فإف الدبلوماسية 
الربدلانية ككذلك احلكومية غلب أف تتجو إلعطاء الدبلوماسية الشعبية 

ادلكانة الالئقة هبا من أجل أف ال نًتؾ ىذا اجملاؿ خلصـو كحدتنا الًتابية 
كف، فلقد سبق ِف يف ىذه ادلنصة يسعوف فيو أك يتصرفوف فيو كما يشاؤ

أف أثرت االنتباه إُف زيارة شلاثلة  للربدلاف اجلزائرم دلراكز تيندكؼ، الشيء 
الذم اعتربناه آنذاؾ كذلك ربد كمساس حبقوؽ كل ادلغاربة، فلذلك البد 

 .أف نعطي ذلذه ادلسألة ما تستحق من االنتباه
 .كشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
الرئيس، كشكرا لكم على احًتاـ الوقت كذلك، شكرا لكم السيد 

 .كاإلحاطة ادلوالية لفريق التجمع الدستورم ادلوحد
 :المستشار السيد إدريس الراضي

 .شكر السيد الرئيس
باسم فريق التجمع الدستورم ادلوحد، السيد الرئيس، التقى السيد 

ء بالعمل الوزير األكؿ احملًـت بفرؽ األغلبية، زلور االجتماع ىو االرتقا
 .الربدلآف

أكال، ىل الوزير األكؿ ػلضر إُف الربدلاف دلناقشة القضايا الكربل مثل 
األزمة العادلية، مثل الكوارث الطبيعية، االحتقاف االجتماعي، غالء 

 ادلعيشة، إُف غَت ذلك؟
غلب أف يعرؼ السيد الوزير األكؿ، السيد الرئيس، أف ىذا االجتماع 

أعضاء فريقو احلكومي َف ينخرطوا يف  خرج بدكف جدكل، ألف جل
 .فلسفة االجتماع

األمثلة، السيد الرئيس، أكال، عدـ ذباكب كزيرة الصحة ىذا األسبوع 
مع سؤاؿ آٓف كجو إليها ىذا األسبوع بدعول أهنا ال تتوفر على عناصر 
اجلواب، كذلك كجهنا سؤاال األسبوع اللي فات، كزير عاكثآف من عند 

كؿ قاؿ لك ما عندكش عناصر اجلواب، إذف طرحنا ىاد السيد الوزير األ
الشي ىذا، ألف مثال ادلوضوع اللي طرحنا لوزيرة الصحة يهم صحة 

 .ادلواطنُت كسالمتهم
كجهنا أيضا سؤاال لوزير العدؿ يف اجملاؿ احلقوقي لتفعيل التوصيات 

األخَتة ادلنبثقة عن ادلناظرة الدكلية للقضاء، كاليت تقوؿ بأف عملية 
التصنت تعترب غَت قانونية، أم سبس احلرية الفردية كالشخصية اليت يكفلها 

الدستور، كتنتهك سرية ادلراسالت، كلألسف اعتذرت الوزارة بدعول 
ضركرة االستشارة مع الوزير األكؿ كمع احلكومة، حىت كزير العدؿ قاؿ 

 .لك أكدم حىت يستاشر مع احلكومة كحىت ىو ما كاجدش
منها ما يتطاكؿ على اختصاص القانوف كتأكيل  خبصوص الدكريات،

ادلغزل التشريعي، كمنها ما يعقد ادلساطر اإلدارية، كيتناقض مع سياسة 
 .القرب كسياسة الال تركيز اإلدارم، كىذا ىو مشكل اإلدارة ادلغربية

 السيد الرئيس،
نعتقد أف ىذه القضايا ىي اللي كينتظرىا الشعب، كخص على الوزير 

عليها ىي األكُف يف إطار التنسيق كالتأطَت الذم يسعى إليو  األكؿ ينكب
الوزير األكؿ، السيد الرئيس، بعقد اجتماعات اللجاف حوؿ مواضيع 

مهمة، كهتم قضايا آنية كطارئة كملحة طلبنا معاجلتها مع السادة الوزراء، 
 .كال من رليب

عمل اآلف كنقولو للسيد الوزير األكؿ، أهبذه ادلمارسات سنرقى باؿ
 .الربدلآف أـ أننا سنكرس العكس؟ أم تبعية الربدلاف للحكومة

 إخوآف األعزاء،
ليس ىذا مٍت انتقاص لعمل احلكومة بل انتقاد كتقؤف لعمل 

 . احلكومة
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم، كشكرا على احًتامكم للوقت كذلك، كالكلمة ادلوالية 
يف إطار طلب اإلحاطة، تفضلوا الفريق االستقالِف للفريق االستقالِف 

 .للوحدة كالتعادلية، الكلمة لكم
 :المستشار السيد خليد اإلبراهيمي

 السيد الرئيس،
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من النظاـ الداخلي جمللسنا ادلوقر،  128طبقا دلقتضيات ادلادة 
يشرفٍت باسم الفريق االستقالِف أف أحيط اجمللس علما بقضية طارئة هتم 

االستثمارية، ىاد ادلشاريع االستثمارية اليت يتم الًتخيص هبا يف  ادلشاريع
بربوع  إطار االستثناء كادلتوقفة حاليا من طرؼ مكاتب االستثمار

ادلملكة، كىاد التوقيف ىو يفوت شهرين، كخصوصا كأف القانوف ينص 
 . أف أقصى مدة لالنتظار ىي شهرين

ادلستثمرين، سواء ادلغاربة ىذا التوقيف لو انعكاسات على التزامات 
أك األجانب، كخاصة أف الكثَت منهم أكضعوا ملفاهتم، كقاموا بشراء 
األرض أك كعود البيع، ىذا يؤثر سلبا على مسطرة االستثمار كصورة 

بلدنا اليت ؽلكنها االستفادة من كاقع األزمة العادلية خاصة بأكركبا، كاليت 
 .مهمةجعلت بالدنا قبلة الستثمارات جديدة ك

فلهذا، فإننا هنيب باحلكومة ادلوقرة، يف إطار حرصها الدائم كادلتواصل 
على دعم التوجهات االستثمارية، أف توِف عناية خاصة ذلذا ادلوضوع 

 . بتسريع مسطرة الًتاخيص االستثنائية ادلرتبطة هبذه االستثمارات
 .كشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
س، كشكرا لكم على احًتامكم للوقت، شكرا لكم السيد الرئي

 .كاإلحاطة ادلوالية للفريق االشًتاكي
 :المستشارة السيدة زبيدة بوعياد

 .شكرا السيد الرئيس
أذكر أننا التزما يف ندكة الرؤساء، كيا لألسف نالحظ أننا َف ضلًـت 
التزاماتنا كرؤساء فرؽ، اآلف لدينا كذلك يف إطار ىذه األجواء، لدينا 

ضوع جهوم كليس موضوع عاـ يف خرؽ دلفهـو اإلحاطة، كذلك مو
كلكن سوؼ أدِف بو كإحاطة كذلك، نظرا دلا الحظنا اآلف يف ىذه 

 .اجللسة
يف الفقيو بن صاٌف كقع ما كقع يف ىذا األسبوع، كيعترب ضربا 

للدؽلقراطية احمللية، كصفرك كذلك، كانت ىناؾ احتجاجات، كمورس 
اجات، كإخواننا يف الفقيو بن صاٌف الضغط كالقمع عرب ىذه االحتج

كصفرك مورست فيهم ضلر للدؽلقراطية، حبيث كانوا ؽلارسوف مهامهم 
 .كمستشارين، كمورس ضدىم العنف

ضلن نقوؿ يف فريقنا االشًتاكي أننا ظلارس حقنا يف شلارسة اجلهوية 
كمستشارين بكل شفافية كبكل جدية ضد كل أشكاؿ الفساد، 

 تقرير اجمللس األعلى للحسابات يف إطار كأشكاؿ الفساد حددت يف

ىاتو اجلهة كىاتُت اجلهتُت، كبالتاِف نلتمس من ادلسؤكلُت أف اطلراطنا يف 
الفريق االشًتاكي من أجل زلاربة كل أشكاؿ الفساد، كبالتاِف زلاربة كل 

 . ما ؽلكن أف يقوموا بو
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ات، نشرع اآلف يف معاجلة ننتقل بعدما أهنينا من عرض اإلحاط

 21األسئلة الشفهية ادلدرجة يف جدكؿ أعماؿ ىذه اجللسة، كعددىا 
أسئلة منها آنية موجهة لقطاعات الطاقة كادلعادف، الشباب  6سؤاال، 

سؤاال عاديا موزعة على  15كالرياضة، التشغيل، اجلالية ادلغربية، ك
يل، اجلالية، ادلالية، قطاعات الطاقة كادلعادف، الشباب كالرياضة، التشغ

 . الصحة، االتصاؿ، التنمية االجتماعية كالعدؿ
كأجدد التأكيد على ضركرة التزاـ السادة ادلستشارين كالسادة الوزراء 
كذلك باحًتاـ الوقت ادلخصص لكل سؤاؿ كجواب حىت نتمكن من 

 .فتح اجملاؿ للجميع، كشكرا
كنستهل ىذه األسئلة بالسؤاؿ اآلٓف ادلوجو إُف السيدة كزيرة الطاقة 
كادلعادف حوؿ تشجيع استعماؿ ادلصابيح ذات االستهالؾ ادلنخفض، 

حكيم بن مشاس، عبد الرحيم كاعمرك، : للمستشارين احملًتمُت السادة
عبد الرزاؽ الورزازم، زلمد بن مسعود، احلبيب بن الطالب، صباؿ الدين 

د، عبد الفتاح عمار، عبد السالـ اذلمص، زلمد الكادم، عبد العكرك
القادر لربيكي، أضبد احلنصاِف، زلمد اجبييل، حساف الربكآف، عبد 
اللطيف اسطنبوِف، عبد السالـ الباكورم، كاضبد التويزم، كمصطفى 

 . التومة
 . الكلمة ألحد السادة ادلستشارين لتقدٔف السؤاؿ

  :ومةالمستشار السيد مصطفى الت
 . شكرا السيد الرئيس

 السيدة الوزيرة،
ال ؼلفى على أحد الدكر اذلاـ كالكبَت الذم تضطلع بو الطاقة 

كمحرؾ أساسي للتنمية االقتصادية ببالدنا، كإذا كانت بالدنا تستورد 
من حاجياهتا، فقد كاف من  %95نسبة كبَتة من الطاقة تزيد عن 

 . الضركرم تبٍت إسًتاذبية ترـك تشجيع احملافظة عليها كضماف صلاعتها
كيف ىذا الصدد، اعتمدت احلكومة سلططا كطنيا لضماف توازف 

العرض كالطلب خبصوص الكهرباء، شجعت من خالو ادلواطنُت على 
صادية، استعماؿ ادلصابيح ذات االستهالؾ ادلنخفض أك ادلصابيح االقت
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إال أنو حلد اآلف الزاؿ ىذا اإلجراء َف يرؽ إُف ادلستول ادلطلوب، خاصة 
كأف العديد من ادلواطنُت الزالوا َف يستعملوا بعد ىذا النوع من ادلصابيح 
كما كاف منتظرا، كما أف اإلدارات العمومية كاجلماعات احمللية الزالت 

 . ادلرتفع بدكرىا تستعمل ادلصابيح ادلتوىجة ذات االستهالؾ
 :لذلك، السيدة الوزيرة، نسائلكم

أال تركف أنو أصبح من الضركرم تشجيع ادلواطنُت على استعماؿ  -1
ادلصابيح االقتصادية من خالؿ توزيعها باجملاف، السيما بالنسبة للمواطنُت 

 ذكم الدخل احملدكد ؟
 دلاذا َف يتم تعميم استعماؿ ىذا النوع من ادلصابيح على اإلدارات -2

 العمومية كاجلماعات احمللية؟ 
 . شكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم، السيد ادلستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب 

 . عن السؤاؿ، تفضلوا السيدة الوزيرة
 :السيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

،  السيد الرئيس احملًـت
 دلستشارين احملًتمُت،السيدات كالسادة ا

، جعلت  حباؿ اللي جا يف الكلمة دياؿ السيد ادلستشار احملًـت
احلكومة من النجاعة الطاقية زلور أساسي يف اإلسًتاذبية الطاقية اجلديدة، 

باعتبارىا طاقة رابعة بعد الطاقات األحفورية كالطاقة ادلتجددة كالطاقة 
الطاقة ضركرة ملحة من أجل النوكية ككيتعترب االستعماؿ ادلعقلن دياؿ 

 . تقليص االعتماد على ادلوارد الطاقية ادلستوردة
كيف ىذا اإلطار، احلكومة عملت على الربنامج الوطٍت للفًتة ما بُت 

ذات األسبقية، كمن بُت أىم التدابَت اليت ازبذهتا  2008-2012
الوزارة يف إطار ىذا ادلخطط، ىو تعميم استعماؿ ادلصابيح ذات 

مليوف مصباح ما بُت  22,7ىالؾ ادلنخفض من خالؿ تركيب االست
، كذلك يف إطار برامج تعاقدية بُت الدكلة كموزعي 2012 -2009

 .الكهرباء، كمنهم ادلكتب الوطٍت للكهرباء كالوكاالت كادلوزعُت اخلواص
فيما يتعلق بتشجيع ادلواطنُت، كخاصة ذكم ادلدخوؿ احملدكد على 

ات االستهالؾ ادلنخفض، مت منح تسهيالت استعماؿ ىذه ادلصابيح ذ
من أجل اقتناء ىذه ادلصابيح، كذلك بأداء درىم كاحد كل شهر مدة 

 .سنتُت الستخالص الثمن

ثانيا، كاين ىناؾ ادلستهلك يستفيد مباشرة بعدما يدخل ىذه 
 20ادلصابيح ذات االستهالؾ ادلنخفض بالتحفيزة االجتماعية ناقص 

عندك كاحد اإلتاكة  ،%20الؾ ديالو ب إُف نزؿ االستو 20ناقص 
 .للي كتخلصها لو الدكلةا %20دياؿ 

 5مت  2010مام  5كيف ىذا الصدد، بغيت نذكر بأف إُف غاية 
على الًتاب مليوف دياؿ ادلصابيح ذات االستهالؾ ادلنخفض اللي كزعت 

ادلليوف دياؿ الدرىم يف ىاذ األتاكة اللى  60الوطٍت، كيف ضمنها تقريبا 
جع على ادلستهلكُت، اللي اعطيناىا من طرؼ الصندكؽ الوطٍت كًت

 .للطاقة
كاين أيضا دكرية دياؿ السيد الوزير األكؿ اللي طلبت من صبيع 

الوزارات كادلكاتب العمومية كالوكاالت ككل ادلتدخلُت باش يعمموا ىاذ 
باش نراقبو كنتبعو ىاذ العمل  2012ادلصابيح، كاحنا عندنا حىت آلخر 

 . رض الواقععلى أ
مليوف اللي دخلت، راه اعطاتنا اطلفاض  5كاحلمد هلل اليـو غَت ىاذ 

ميغاكاط اليـو يف أكقات الذركة، كغادم يبقى إف شاء اهلل  170دياؿ 
ىاذ ادلستول كيتحسن بتدخل الوكاالت كادلوزعُت اخلواص اللي عاد 

 . كجدكا كأىلوا نفسهم باش يطبقوا القوانُت اللي عقدكا مع الدكلة
 .كشكرا

 :لسيد رئيس الجلسةا
شكرا لكم السيدة الوزيرة، الكلمة ألحد السادة ادلستشارين إف كاف 

 .ىنالك تعقيب، تفضل السيد ادلستشار
 
 

 :المستشار السيد مصطفى التومة
شكرا السيدة الوزيرة على ما جاء يف كالمكم، حقيقة ال أحد يتنكر 

على اجملهودات اليت تقوموا هبا من ناحية التوزيع، لكن تبقى مسائل 
ثانوية، ألنو ادلشكل مشكل أساسي ليس يف التوسيع أك ادلصابيح 

االقتصادية، ادلشكل ىو أخطر من ىذا، ادلشكل يف اإلنتاج، ننتج يّلو 
ننتج، راه مغديش  35ميغاكاط يلو  6000مولة، من من اٌف %35

 .ميغاكاط من ادلصابيح، غلب إعادة النظر يف اإلنتاج 170نديرك 
كاحملطة الثانية اإلشكالية الكبَتة، يف تدخل عدة متدخلُت من ناحية 
التوزيع، صلد ىناؾ ككاالت لتوزيع ادلاء كالكهرباء، صلد ىناؾ خواص، صلد 

حقيقة ادلكتب كيقـو بتوزيعات مهمة، كلكن ىناؾ مكتب الكهرباء، 



 

7 
 

اآلخرين، الوكاالت كاخلواص ال يعملوف هبذه ادلصابيح، حلد اآلف مازالوا 
حلد اآلف غلب إعادة  (les hautes pressions) يستعملوف ادلصابيح 

النظر يف اإلسًتاتيجية الطاقية يف ادلغرب، راه ماشي ادلصابيح ىي اللي 
 . ة دياؿ الكهرباءغادم تفك لنا اإلشكاِف
 .كشكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على 

 .التعقيب، تفضلي السيدة الوزيرة
 :السيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 . شكرا السيد الرئيس احملًـت
بغيت نذكر بأف اإلسًتاتيجية الوطنية، كالسيما الربنامج األكؿ منها 

كاخذ بعُت االعتبار التوازف دياؿ  2012ك 2008يف ادلدل القصَت 
اإلنتاج كدياؿ االستهالؾ، ككاين برامج من الناحية دياؿ اإلنتاج كزلطات 

 2010ك 2008كهربائية جديدة اللي دخلت يف طور التنفيذ ما بُت 
ميغاكاط من زلطات جديدة، كاآلخرين علا يف طور  1060ريبا زدنا تق

اإلصلاز، كمن ضمنهم احملطات دياؿ آسفي كدياؿ اجلرؼ األصفر اللي 
 . ميغاكاط 1300ميغاكاط ك 700كل كاحدة عندىا 

ككاين التدابَت دياؿ النجاعة الطاقية، كمن ضمنهم ىاذ ادلصابيح 
ادلوازنة، ألف ىو برنامج كاسع  ذات االستهالؾ ادلنخفض كالتدابَت األخرل

 . كالتدابَت متعددة، ككلهم متكاملُت باش يكوف التوازف أفضل يف ادلستقبل
 .كشكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيدة الوزيرة، كننتقل إُف السؤاؿ الثآف ادلوجو إُف السيدة 
كزيرة الطاقة دائما، كموضوع ىذا السؤاؿ ىو الصندكؽ الطاقي، 

مصطفي القامسي، زلمد بنشايب، العريب : شارين احملًتمُت السادةللمست
سديد، عبد الغآف مكاكم، عبد العاِف احلسيسن، زلمد كرؽلن، فؤاد 

القادرم، صاٌف كلد داداه، خدغلة الزكمي، بلعيد بنشمسي، النعم ميارة، 
أضبد بولوف، زلمد بنزيدية، رفيق بنناصر، صباؿ بنربيعة، التيجآف 

 . إمساعيل قيوححباشيش، 
الكلمة ألحد السادة ادلستشارين لعرض السؤاؿ، تفضل السيد 

 .ادلستشار
 :المستشار السيد مصطفى القاسمي

 . شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 السيدات كالسادة ادلستشارين،
من ادلعلـو أف ادلغرب عرؼ تطورا كبَتا يف اجملاؿ الطاقي عن طريق 

بالوكالة ادلغربية للطاقة الشمسية، ككذلك الوكالة إحداث آليات جديدة 
الوطنية لتنمية الطاقات ادلتجددة كالنجاعة الطاقية، كبالتاِف اعتماد 

طاقات بديلة كرافعة يف اجملاؿ االقتصادم كالتنمية، كما أف احلكومة 
عمدت إُف تشجيع القطاع الطاقي على صبيع ادلستويات، كخاصة عن 

 .لطاقي من أجل دعم بعض األكراش الطاقيةطريق إحداث الصندكؽ ا
كعليو، نسائلكم، السيدة الوزيرة، ما ىي اجلهات ادلستفيدة من دخل 

الصندكؽ الطاقي ربديدا؟ كما ىي اإلجراءات الالزمة لالستفادة من 
 تدخل الصندكؽ ادلذكور؟ 

 .كشكرا
 : الجلسة رئيسالسيد 

الطاقة لإلجابة شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيدة كزيرة 
 .على السؤاؿ، تفضلي

 :السيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 .شكرا السيد الرئيس احملًـت

 السيدات كالسادة ادلستشارين احملًتمُت،
فعال يف إطار اإلسًتاتيجية الطاقية ادلتجددة كاف ىناؾ برنامج لتقوية 

كأكلية من األكلويات  القدرات دياؿ اإلنتاج كالنجاعة الطاقية، كاخذينا
 .ىو التطوير ادلعقلن للطاقات ادلتجددة

كيف ىذا السبيل، من الناحية القانونية كاين القانوف دياؿ الطاقة 
ادلتجددة كالوكالة الوطنية للطاقة الشمسية كالوكالة الوطنية للطاقات 

ادلتجددة، النجاعة الطاقية، كالصندكؽ الطاقي اللي أحدث بإطار مرسـو 
، ىذا الصندكؽ اللي التمويل ديالو جا دياؿ 2009ادلالية دياؿ  السنة

مليار دياؿ الدكالر، كاللي جاك من التمويل بواسطة ىبات من ادلملكة 
العربية السعودية كدكلة اإلمارات العربية كبصندكؽ احلسن الثآف للتنمية 

 .االقتصادية كاالجتماعية
ىي ياخذ التدابَت يف  اذلدؼ دياؿ ىاذ الصندكؽ، كمن ادلهاـ ديالو

تقوية قدرات اإلنتاج الطاقي باستعماؿ الطاقات ادلتجددة، يف ميادين 
أيضا النجاعة الطاقية، كسبويل الدراسات الضركرية لتنمية الطاقات 

 . ادلتجددة كالنجاعة الطاقية
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 :كلتفعيل ىذا الصندكؽ أحدثنا جوج كسائل للعمل
ِف ىي شركة مساعلة الشركة الوطنية لالستثمار الطاقي، اؿ -

كأعطيناىا كاحد الرأمساؿ دياؿ مليار دياؿ الدرىم، اللي تعطى منو الربع 
مليوف دياؿ الدرىم، كىاذ شركة االستثمار الطاقي غادم  250ديالو، 

تكوف تستثمر يف صبيع الربامج دياؿ تطوير الطاقات ادلتجددة حباؿ 
يع الشركات، منهم الربامج ادلقبلة اللي كتعمل عليهم بالتنسيق مع جم

ادلكتب الوطٍت للكهرباء كالربامج دياؿ الطاقة الرػلية اللي غادم يكوف يف 
 .منطقة طرفاية كآخرين

الفًتة الثانية دياؿ ىاذ الصندكؽ، ىي داخلة يف إطار صندكؽ  -
حساب خاص اللي غادم يتعطاك منو دعم ادلشاريع دياؿ تطوير 

كيف ىذا الصدد ىذا خصصنا مليار الطاقات ادلتجددة كالنجاعة الطاقية، 
كنصف دياؿ الدرىم اللي تعطى للمكتب الوطٍت للكهرباء باش يعمل 

على االستثمارات دياؿ تقوية الشبكة الوطنية دياؿ النقل، كأعطينا أيضا 
ادلبلغ اللي كيساعد يف ىاذ التحفيزة اللي قلنا دياؿ التعريفة التحفيزية 

مليوف دياؿ الدرىم ما بُت  210، كاللي قومناىا ب-20/ -20دياؿ 
مليوف دياؿ الدرىم  60، كاللي اليـو راىا احلمد هلل 2009ك 2008

 .اللي اسًتجعها ادلستهلكُت خبصوص االطلفاض دياؿ الطاقة دياذلم

كىاذ الشركة دياؿ االستثمار الطاقي اخذات أيضا رأمساؿ يف الوكالة 
الرأمساؿ دياذلا، أم الوطنية للطاقة الشمسية اللي دخلت حىت ىي بربع 

مليوف دياؿ الدرىم، كعندىا دفًت التعامالت باش غادم  125تقريبا 
 . تشارؾ يف صبيع ادلشاريع دياؿ تقوية الكهرباء من الطاقات ادلتجددة

 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة إف كاف ىنالك تعقيب، الكلمة لكم 

 .ضل يف إطار التعقيبالسيد ادلستشار بنشايب، تف
 :المستشار السيد محمد بنشايب

شكرا السيدة الوزيرة على ىاذ السؤاؿ اللي كيهم الربنامج احلكومي 
يف اجملاؿ الطاقي لبالدنا، كاحلقيقة احلكومة دياؿ صاحب اجلاللة، ربت 

إشراؼ صاحب اجلاللة، مشت بعيد يف ىاذ ادليداف دياؿ تنمية الطاقات 
 . ا، كىذا ربدم كبَت خصنا نرحبوه إف شاء اهللادلتجددة يف بالدف

كبادلناسبة بغيت منفوتش الفرصة، ألنو أنتم اجملهود درتوه على صعيد 
إنتاج الطاقة ادلتجددة بالنسبة للقطاع العاـ، كلكن منساكش القطاع 

اخلاص حىت ىو يقدر يقـو بواحد الدكر كبَت يف ىذا اجملاؿ، كبالتاِف على 

ل مستول االستعماؿ احمللي، كأعٍت بو ادلناطق مستول اإلنتاج كعل
الصناعية كالتجهيزات الفالحية كضخ ادلياه من اآلبار اليت تكلف طاقة 

كبَتة، كاللي ىي طاقة أحفورية، كاللي كتمثل عملة صعبة كبَتة لبالدنا، 
كبالتاِف ما كتشوفوش معي، السيدة الوزيرة، أنو يف إطار دعم ىذه ادلبادرة 

ىو معموؿ بو يف القطاع الفالحي مثال، الدكلة تدعم يف  اجليدة، كما
ادلنشآت ادلائية كالتجهيزات ادلائية مع العلم أهنا  % 60حىت  50حدكد 

تعمل بالطاقة األحفورية، فما بالكم إذا أردمت، السيدة الوزيرة، من خالؿ 
الربنامج ىذا، أنكم تدعموا ىذا القطاع كذلك كزبصصوا إعانات 

فالحية مثال أك التجهيزات الصناعية أك لضخ ادلياه بالطاقة للتجهيزات اؿ
الشمسية، علما أف الطاقة الشمسية ىي طاقة نظيفة، كبالتاِف غادم 

ظلشيو بعيد يف ىذا ادليداف، ماداـ أف الدكلة تدعم ىذه التجهيزات ادلائية 
تيمشي ( le goute à goute)، كاللي عندك %60حىت  50حبواِف 
ىي فرصة باش نولفو كظلشيو يف االذباه دياؿ  ، كىذه%80حىت ؿ

  .استعماؿ الطاقة ادلتجددة، كخاصة الطاقة الشمسية كالطاقة الرػلية

 .شكرا السيدة الوزيرة
 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الرئيس، لست ألدرم ىل من تعقيب على ىذا 

 .التعقيب، السيدة الوزيرة؟  تفضلي
 :ن والماء والبيئةالسيدة وزيرة الطاقة والمعاد

 .شكرا السيد الرئيس احملًـت
 السادة ادلستشارين احملًتمُت،

فعال الصندكؽ دياؿ دعم قطاع الطاقة كالطاقات ادلتجددة، اذلدؼ 
غادم يدخل يف استثمارات دياؿ اإلنتاج،  -كما قلت-ديالو ىو 

كغادم يكوف أيضا طرؼ دياؿ دعم ادلشاريع اللي غادم تستعمل 
 . الطاقات ادلتجددة أك النجاعة الطاقية، باش نقلصوا من التبعية ديالنا

كانت عندىا كتَتة تابعة ذلذا اجملاؿ دياؿ تقليص  كادلشاريع تدرس إُف
استعماؿ ادلوارد النفطية الكالسيكية، راه غادم تأخد بعُت االعتبار، 
كاحنا كنعملو على برامج عمل اللي غادم تعمم إف شاء اهلل، كىاذ 

 .الربامج ىاذك حىت علا ؽلكن ذلم يتاخذكا بعُت االعتبار
 .كشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
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لكم، السيدة الوزيرة، على مساعلتكم معنا يف ىذه اجللسة،  شكرا
، 3كننتقل إُف األسئلة ادلوجهة إُف السيد كزير الشباب كالرياضة، كعددىا 

يتناكؿ موضوع التوتر بُت الوزارة كارباد ادلنظمات الًتبوية، كنظرا  2منها 
لك لوحدة ادلوضوع استأذف اجمللس ادلوقر بعرضهما دفعة كاحدة، كبعد ذ

 .نعطي الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عنهما معا
السؤاؿ األكؿ اآلٓف يف ادلوضوع حوؿ التوتر السائد يف العالقة بُت 
كزارة الشباب كالرياضة كرلموعة من ادلنظمات الًتبوية، للمستشارين 

عبد الرحيم الزمزامي، عبد اللطيف أعمو، أضبد : احملًتمُت السادة،
ش، أضبد حاجي، زلمد عذاب الزغارم، حساف الرضبوٓف، العريب خربو

الغزكم، زلمد الزعيم، احلسن أكوجكاؿ، جناح عبد العزيز، عبد ادلوُف 
 . ضبرم

الكلمة ألحد السادة ادلستشارين لبسط السؤاؿ، تفضلوا الكلمة 
 .للسي الزمزامي

 :المستشار السيد عبد الرحيم الزمزمي
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 ة ادلستشارين،الساد

تعرؼ العالقة ما بُت كزارة الشباب كالرياضة كرلموعة من ادلنظمات 
الًتبوية ادلنضوية ربت لواء إرباد ادلنظمات الًتبوية توترا كصراعا، طلشى أف 

يؤثر سلبيا على القطاع ككل، باعتباره قطاعا تساىم يف تنشيطو 
  .ادلنظمات الًتبوية ادلهتمة بقضايا الشباب كالطفولة

كما غلعل زبوفنا يزداد أكثر ىو اقًتاب موعد ادلخيمات الصيفية، 
علما أف ادلنظمات ادلعنية تتوفر على فركع بكل جهات ادلملكة، كتضم 

عشرات اآلالؼ من ادلنخرطُت، تؤطر عدد كبَت من ادلخيمات الصيفية، 
كىي معطيات كاقعية البد من أخذىا بعُت االعتبار، كتفرض حوارا جادا 

للوصوؿ حللوؿ متوافق عليها بُت الطرفُت، خاصة حوؿ القضايا  ىادفا
ذات الطابع االستعجاِف، كفتح حوار كاسع بُت كل األطراؼ ادلعنية حوؿ 

القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق بتدبَت شلتلكات الوزارة كفضاءات 
الشباب، كرلمل اإلسًتاتيجية الوطنية للقطاع، علما أف أم إسًتاتيجية ال 

تفعيلها بشكل جيد دكف إشراؾ اجملتمع ادلدٓف كمحيط طبيعي  ؽلكن
 . كضركرم يشتغل فيو القطاع

لقد اطلعنا على ادللف كما قدمو لنا إرباد ادلنظمات الًتبوية، كنود 
معرفة كجهة نظركم، السيد الوزير، خبصوص القضايا مصدر التوتر، كما 

مسؤكؿ كجاد تقًتحونو من حلوؿ مرضية لكل األطراؼ يف إطار حوار 
 . بينها خدمة لقضايا الشباب كالطفولة

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، كننتقل إُف السؤاؿ اآلٓف الثآف يف نفس 
كىو حوؿ التوتر احلاصل بُت كزارة الشباب كالرياضة كارباد ادلوضوع، 

ًف، خَتم حلبيب لع: ادلنظمات الًتبوية، للمستشارين احملًتمُت السادة
بلخَت، توفيق كامل، حسن سليغوة، العلمي التازم، زلمد ادلفيد، يوسف 
بنجلوف، زلمد عبو، إبراىيم احلب، عبد اهلل الغوثي، عبد الواحد الشاعر، 

مصطفى الشهوآف، احلسُت أشنكلي، عبد العزيز بوىدكد، حلسن 
 . بيجديكن

 .الكلمة ألحد ادلستشارين، تفضل األستاذ التازم
 :المستشار السيد العلمي التازي

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير، 

 السيدات كالسادة ادلستشارين،
، بالطبع كاين جديد، حيث الحظنا كشفنا سيدنا  السيد الوزير احملًـت

اهلل ينصرك البارح العناية اللي أعطى يف ادلغرب الشرقي، يف كجدة، نتاع 
ىاذ الشي احنا فخوركف هبذه تدشُت مؤسسات ضخمة نتاع الرياضة، ك

اجملهودات، أكال التوجيهات ادللكية السامية كالعناية اللي كزارة الشبيبة 
 . كالرياضة تتعطي بالطبع

يف نفس السياؽ، بالطبع تتداكؿ ىذه األياـ بعض الصحف كاجلرائد 
الوطنية موضوعا يهتم بالتوتر احلاصل، كىنا بكل صراحة تنطرحو السؤاؿ 

كزير كمن خاللكم على احلكومة، باش تقولوا لنا بكل على السيد اؿ
شفافية أشنو ادلشاكل اللي كاقعة ما بُت الوزارة ديالكم احملًتمة كما بُت 

اجلمعيات اللي علا تيلعبوا كاحد الدكر، على كل حاؿ اجملتمع ادلدٓف مهم 
جدا، ىذه اجلمعيات الشبابية، كىذا التوتر اللي كاين ابغينا الرأم العاـ 

اجمللس ادلوقر يكوف عندك إطالع أكال على السياسة ديالكم دياؿ الوزارة ك
يف ىذا ادليداف، ككيفاش كتشوفوا على كل حاؿ ادلستقبل نتاع الشباب 
 . كنتاع التشييد اللي سيدنا اهلل ينصرك أعطاه االنطالقة يف كجدة البارح
 كذلذا تنطلبو منكم بكل شفافية باش تعطيو أكال للمجلس ادلوقر
كللرأم العاـ السياسة ديالكم كاإلسًتاتيجية يف ىذا ادليداف، ككيف 

 كتشوفوا التطور نتاع الشبيبة كالرياضة يف ادلغرب؟ 
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احنا عندنا طموح باش يكونوا جامعات اللي غادم تكوف كما 
تدارت االنطالقة نتاع اجلامعة، كاحنا مثال يف جهة مكناس تافياللت 

تكوف كاحد اجلامعة نتاع الشبيبة  ننتظر منكم الكثَت، كباخلصوص
 . األطفاؿ ديالنا -على كل حاؿ-كالرياضة، أم رياضات باش يًتباك 

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة عن 
 .دقائق 6السؤالُت معا يف حدكد 

 :السيد منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة
 .السيد الرئيسشكرا 

 السيد الوزير،
 السادة كالسيدات ادلستشارين احملًتمُت،

أكال أريد أف أطمئنكم على أف الوزارة أخذت كافة اإلجراءات الالزمة 
لكي سبر عملية زبييم ىذه السنة يف أحسن الظركؼ، بالفعل مت التنسيق 

اللي صبعية كطنية، ك 25مع اذليئة الوطنية للتخييم، كاليت ذبمع تقريبا 
كاللي مت احلديث فيها عقدنا معها عدد من اجللسات كاالجتماعات، 

على االستغالؿ ادلنظم دياؿ التخييم كالتجهيزات األساسية، كأيضا على 
صبيع اجلوانب ادلتعلقة بالتوزيع دياؿ ادلقاعد كدياؿ ضماف صحة ادلواطنُت 

 . علا موجودينالشباب اللي 
بناء على ىذا، الوزارة عملت إسًتاتيجية، اللي ىي إسًتاتيجية اللي 

تتقوؿ بأنو ال ؽلكننا أف نتعامل مع اجلمعيات حسب مقتضيات القانوف، 
إال اجلمعيات اللي موقعُت معها بعض االتفاقيات، عالش؟ ألف القانوف 

إذا كانت  إاليقوؿ بأنو صبعية ما ؽلكن للدكلة أف تساعدىا كتساندىا 
اتفاقية فيها برنامج، كفيها عدد من النقط اللي تتخلي كربدد ادلسؤكلية 

دياؿ الدكلة كدياؿ اجلمعية، كىاذ العملية ىاذم عملية اللي عملناىا مع 
اجلامعات كاجلمعيات الرياضية، كعملناىا مع اجلمعيات أيضا الشبابية، ما 

 ىي النتائج؟ 
صبعية كطنية، عندىا عدد من  32النتائج ىو أنو كقعنا اتفاقية مع 

صبعية اللي كقعنا معها،  32الفركع يف صبيع أضلاء ادلملكة، كمن ىاذ 
 . صبعية اللي ىي صبعية داخلة يف ىيئة دياؿ التخييم 16كاين 

صبعية، اللي ىي صبعية  200النقطة الثانية ىو أنو كقعنا أيضا مع 
أيضا غادم يدخلوا معنا يف عملية التخييم، ماذا حصل؟ زللية، كاللي 

صبعية كقعنا معها  230حصل أنو دلا شفنا العدد دياؿ ادلقاعد اللي ىاذ 

ألف شاب  200تنشوفو احلمد هلل بأف ىاذ اجلمعيات غادم غليبوا لنا 
مغريب اللي غادم غلي للتخييم، إذف مشينا من كاحد ادلنطلق ما كاين 

صبعية كمغريب جابوه  230ين مغريب جابوه ىاذ حىت شي فرؽ ما ب
 .اجلمعيات اللي تكلمتيو عليها يف السؤاؿ

أشنو ىو التوتر باش نكونو كبكل شفافية؟ التوتر ىو أنو ىاذ 
 les bilans)اجلمعيات اللي سألتمونا عليها طلبنا منها 

comptables ) دياذلا، أشنو علا(les bilans comptables) ؟
، 2003بناء على دكرية السيد الوزير األكؿ دياؿ يونيو " :القانوف يقوؿ

ألف درىم من دعم دياؿ  500أف أم صبعية مغربية تتاخذ أكثر من 
، كيكوف عندىا الضريبة، كأيضا (le bilan) الدكلة خاص يكوف عندىا

، اللي ىو كاحد (le commissaire aux comptes)يكوف عندىا 
  .مكتب االفتحاص

ذه اجلمعيات، كإُف اليـو مازاؿ ما جاكبوناش، امشينا احنا اكتبنا لو
 le)من كاحد ادلنطلق اللي تيقوؿ ىاذ ادلنطلق بأنو ؽلكن مكانش تيديركا 

bilan) ما عندم حىت شي مشكل، مرة أخرل نقوذلا كنعاكدىا، عفى ،
اهلل عما سلف، التاريخ ما هنضركش عليو، هنضرك على ادلستقبل، ألف 

 . بغاك يشوفوا ادلستقبل أشنو ىوالشباب دياؿ اليـو 
تنقولو ذلذه اجلمعيات، آجيو لنا دبشركع، كمشركع اللي تيقوؿ بأنو ما 

سنة  14بغيناكمش تتطرقوا إُف الشباب اللي ىو ما بُت ثالثة سنوات ك
فقط، اليـو يف ادلغرب كاينة شرػلة شباب جديدة، اللي علا الشباب ما 

األحياف علا شباب عازبُت،  سنة، كاللي يف معظم 30سنة ك 18بُت 
مازاؿ متزكجوش، ألف الزكاج تأخر كاللي عندىم احتياجات خاصة، 

االحتياجات اللي خاصة ذلاذ الشباب ىي احتياجات الًتفيو، احتياجات 
، اللي ىو األنًتنيت إُف  السفر، احتياجات  اللي ىي متعلقة بشباب اليـو

بغاكش غليبوا مشاريع، كما آجيو لنا دبشاريع، ىاذ اجلمعيات ما ... آخره
، كما بغاكش يوقعوا على االتفاقية اللي (les bilans)بغاكش يعطيونا 

 .تتقوؿ ىاذ االتفاقية بأنو الـز تكوف عندىم احملاسبة
إذف أنا كوزير جديد تنجيب طريقة جديدة اللي ىي طريقة اإلصالح 

رة مع كطريقة بناء ادلستقبل بالنسبة للجمعيات كالعالقة دياؿ الوزا
 .اجلمعيات

 السادة كالسيدات ادلستشارين، 
أظن بأف الدكر ديالكم ىو أنكم تراقبونا، كأنا اليـو أطلب منكم باش 
تعملوا جلنة اللي ذبي تراقب الوزارة كعالقة الوزارة مع اجلمعيات، ألف ذاؾ 
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الشي اللي كاف حاصل ىو ما كانش مطابق للقانوف، كأظن بأنٍت أطلب 
غَتكه، تطبيق القانوف كالقانوف كيقوؿ حاجات، إُف خصنا نغَتك القانوف ف

كلكن ىاذ اجلمعيات الـز توقع االتفاقية مع الوزارة باش تاخذ درىم من 
عند الوزارة، إُف ما كقعتش ما ؽلكنلهاش تدخل مراكز الوزارة، كما ؽلكن 

ذلاش تاخذ درىم من عند الوزارة، ألف الشفافية ما كايناش كادلواطنُت 
 . كيطلبوا منا الشفافية

لبيانات اللي ؽلكن ِف أنا ندِف هبا لكم، إذف أنا متيقن بأنو بياف عن ا
( la cour des comptes)كصللسو مع بعض، كخاصة البياف دياؿ 
 la)، كاللي كتطلب 2005اللي جات لوزارة الشباب كالرياضة يف 

cour des comptes ) أنو الوزارة ما تعطي حىت شي درىم للجمعية
تر، كىاذ الشي اللي بال ما تكوف اتفاقية، إذف بناء مطلق كقع ىاذ التو

 . بغيت نفسر لكم اليـو
 .كشكرا

 

 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير، كننتقل إُف التعقيب عن جواب السيد الوزير 

، األستاذ أعمو  إذا كاف ىناؾ تعقيب، للكلمة للسيد ادلستشار احملًـت
 .تفضلوا

 :المستشار السيد عبد اللطيف أعمو
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، 
 السيدات كالسادة ادلستشاركف، 

السيد الوزير، بقدر ما ضليي رغبتكم يف التجديد كتقدٔف ظلوذج كحيوية 
الشباب كالدخوؿ بأفكار جليل جديد، ىذا شيء ضلييو كنشجعو، كلكن 

البد يف نفس الوقت أف نذكركم بأف ىذه اجلمعيات كجدت قبل أف نزداد 
سنة، كبفضلها تربينا، كىي تراث لنا صبيعا،  60 أنا أك أنتم، كأنا عمرم

أف تقولوا بأف ىذه اجلمعيات كلها تفقد الثقة، كىي غَت مدبرة، كتتهموهنا 
بشكل مباشر، ىذا يتناىف حىت أخالقيا مع استمرارية ادلغرب كالرغبة يف 

 .ذبديده كربديثو باألسلوب الذم تتحدثوف عنو
، تربية جيل، ما تقوموف بو غلب اجملاؿ يتعلق بالًتبية، سيدم الوزير

أف يكوف مكمال دلا تقـو بو كزارة الًتبية الوطنية، كتقـو بو كزارة الثقافة، 
كتقـو بو أمهاتنا كآباؤنا كأسرنا كأف نطوره، رفض احلوار لن يؤدم إُف 

إغالؽ البيباف، أف تقولوا لنا بأنكم تريدكف فرض عقد على صبعيات 
ات طابع كطٍت، غالبيتها بادلنفعة العامة، صبعية ذ 12زللية، كتتناسوف 

كتطلبوف ذلذه اجلمعيات كشركط مسبقة أف تأيت حبسابات موقعة من 
يعٍت مراقيب احلسابات، ( le commissaire aux comptes)طرؼ 

تدركوف بأف ىناؾ كزارة أخرل تراقبهم، كىي األمانة العامة للحكومة 
تقدموا احلسابات مؤشر عليها ككزارة ادلالية، إلزاميا عليهم سنويا أف 

كمصادؽ عليها،ىل أنتم كزير الشباب كالرياضة أك كزير ادلالية أك الكاتب 
 العاـ للحكومة؟

شيء آخر أختم بو، السيد الرئيس، تقولوف ذلؤالء الناس عقد مذعن 
جبميع شركطو اإلذعانية، من صبلتها االلتزاـ بالتدبَت ادلاِف، أنا لست مدبرا 

يب، كأمثل مكسبا مغربيا من حيث اجلودة كالتجربة، كمن ماليا، أنا مر
 . حيث ادلهارة يف التدبَت

فلذلك، السيد الوزير، البد أف تراجعوا خطتكم، ألنكم زباطركف 
بسنة كاملة بالنسبة للًتبية، ندعوكم إُف إعادة احلوار، كضلن مستعدكف يف 

شك االهنيار اللجنة أف نتذاكر معا إلنقاذ السنة، اليت ىي اآلف على ك
 . كىي ستنهار بيضاء

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا، الكلمة للسيد ادلستشار ادلواِف يف إطار التعقيب، الكلمة لألخ 
 .بيجديكن، تفضلوا

 :المستشار السيد لحسن بيجديكن
 .شكرا السيد الرئيس

أكال تنحيو الوزير على الصراحة ديالو، كىاذم ىي اللي غادم زبرج 
 .عليو

ثانيا، باش يطلب الشفافية كالقانوف لقاه، كلو كاين التضامن 
احلكومي، غَت كاين كاحد التناقض أف الشبيبة كالرياضة تتقوؿ التخييم 
جلميع األطفاؿ ادلغاربة، كاين كاحد العدد دياؿ اإلمكانيات اللي ؽلكن 
لنا نتفقو عليها، كنزيدك هبا حباؿ الدكؿ األخرل، كاين ادلؤسسات اللي 

كلف بالتسيَت ادلاِف دياؿ اجلمعيات، ؽلكن للوزارة زبتار ادلؤسسات تت
دياؿ اجلمعيات، ألف كاين ( les finances)اللي ؽلكن ليها تسَت 

الًتبية كما قاؿ األستاذ أعمو، كاين الًتبية، الفرؽ الكبار مازاؿ ما 
كعندىم مشاكل مع ( le commissaire aux comptes)عندىم 

، بح دياؿ اجلمعيات الرياضية، ( le bilan)يث تياخذكا الضريبة اليـو
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تياخذكىم كتيديركا ذلم الضريبة على الشركات، كتيضربوىم حىت تيدكركا، 
 . كدابا كاين كاحد العدد دياؿ ادللفات اللي علا يف ادلنازعات يف الضريبة

ذلذا اهلل ؼلليك، السيد الوزير، باش نتعاملو مع اجلمعيات دياؿ 
يف إطار تربوم خصنا نلقاك احللوؿ، خص احلكومة اللي  اجملتمع ادلدٓف

ىي تلقى احللوؿ باش منحرموش الناس من ىاذ التخييم، اللي ىو شعار 
 . دياؿ كزارة الشبيبة كالرياضة

 .كشكرا السيد الوزير
 السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، كالكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
 .حدكد اربع دقائق السيد الوزيرالتعقيب يف 

 :السيد وزير الشباب والرياضة
 .شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة ادلستشارين

تعقيبا على الكالـ ديالكم، أنا جيت لإلصالح، كاإلصالح ىو 
تنفيذ القانوف، كأنا اليـو بكل صراحة ما فهمتش كاش السادة ادلستشارين 

 تيطلبوا مٍت منطبقوش القانوف؟ 
 ؼلليك أنا تنشوؼ بأننا يف بالد القانوف، كالقانوف إما خصو يتغَت اهلل

باش يتالءـ مع الوضعية دياؿ اجملتمع كإال يطبق، بناء على ىذا أنا أظن 
بأف القانوف خصو يطبق، بناء على تطبيق القانوف أنا مفتوح كمنفتح باش 

نديرك كاحد جلسة عمل اللي نساعدك هبا اجلمعيات باش يطبقوا 
، صبعية اللي متديرش (le bilan)انوف، كلكن اجلمعية اللي رافضة الق

سنة كىو  40أك  30اجلمع العاـ دياذلا، اجلمعية اللي عندىا رئيس منذ 
سباؾ حىت رجع شيخ باش يريب الشباب، أظن بأف الشباب تغَت، 

كالشباب بغا الناس اللي يربيوه يكونوا من الشباب، كالناس اللي يؤطركه 
الشباب، ألف الشباب تغَت تغيَت كبَت، كىاذ الناس ىاذك  يكونوا من

خصهم يفهموا راسهم، بأنو إما خصهم يطبقوا القانوف، كإال خصهم 
 . ؽلشيو حباذلم
 .كشكرا

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

 السادة ادلستشارين، السيدات ادلستشارات،
يتابع معنا ىذه اجللسة كفد من الشباب ادلغاربة ادلقيمُت هبولندا 

مرفوقُت بثلة من الشباب اذلولنديُت، كهبذه ادلناسبة يطيب ِف أصالة عن 
نفسي كنيابة عن أعضاء رللس ادلستشارين أف نتوجو بالتحية إُف ىؤالء 

صوصا الشباب، كمن خالذلم إُف كل ادلغاربة ادلقيمُت بالديار اذلولندية خ
كدكؿ ادلهجر عموما، فمرحبا بكم صبيعا يف بلدكم مع خالص ادلتمنيات 

 . لكم يف إقامة طيبة
 .شكرا جزيال مرة أخرل

 السادة ادلستشاركف،
 السيداف الوزيراف،

لدم طلب إليكم بتأخَت أسئلة السادة ادلستشارين ادلوجهة إُف السيد 
جهة إُف السيد الوزير كزير التشغيل إُف ما بعد اإلجابة عن األسئلة ادلو

ادلكلف باجلالية، كذلك نظرا لتعذر حضور السيد كزير التشغيل يف ىذه 
 .دقيقة، إف أمكن 15إُف  10اللحظات، سيتأخر 

عفوا، قبل أف ننتقل إُف القطاع اآلخر، ننتقل إُف السؤاؿ الثالث 
سلك ادلوجو كذلك إُف السيد كزير الشباب كالرياضة، كموضوعو تكوين 

فوزم : مدريب كرة القدـ كشركط كلوجو، للمستشارين احملًتمُت السادة
بنعالؿ، عبد احلميد بلفيل، بنجيد األمُت، العريب بوراس، زلمد كرؽلن، 

خليد اإلبراىيمي، عبد السالـ اللبار، عبد العزيز العزايب، زلمد زاز، 
 الطيب ادلوساكم، علي جغاكم، زلمد العزرم، مصطفى أبو الفراج،

 . السعد بنزركاؿ، رضا بوطيب
الكلمة ألحد السادة ادلستشارين لبسط السؤاؿ، تفضلوا السيد 

 .ادلستشار
 :المستشار السيد خليد اإلبراهيمي

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات كالسادة ادلستشاركف،
لتكوين افتتح مؤخرا بادلعهد ادللكي لتكوين األطر ببوزنيقة سلك 

مدرب  100ادلدربُت يف كرة القدـ، الغاية من ىذه اإلسًتاتيجية تكوين 
سنويا من ادلستول الرفيع من ادلؤطرين احلاصلُت على الشواىد ادلؤىلة 
للتدريب الرياضي، كتأيت ىذه ادلبادرة انسجاما مع التوجهات ادللكية 

 . ضةالسامية ادلوجهة للمشاركُت يف ادلناظرة الوطنية حوؿ الريا
 : لذا نسائلكم، السيد الوزير

 ما ىي شركط كلوج ىذا السلك؟  -



 

13 
 

ما ىي اإلجراءات اليت تنوم احلكومة ازباذىا لضماف تكوين  -
جيد، قادر على رفع التحديات اليت تطرحها الرياضة يف بالدنا بشكل 

 عاـ كرياضة كرة القدـ بشكل خاص؟
ت للتعقيب، كإذا كاف شلكن، السيد الرئيس، ما تبقى من الوؽ

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار 
 .اجلواب

 :السيد وزير الشباب والرياضة
 .شكرا السيد الرئيس 

،  السيد ادلستشار احملًـت
أظن بأنو ىذا سؤاؿ مهم جدا، ألف ىذا ىو العمود الفقرم لبناء 

 .ادلتوسط كعلى ادلدل البعيدرياضة قوية على ادلدل 
خبصوص إجراءات احلكومة لضماف جودة التكوين، اليـو عندنا 

معهد تكوين كاحد اللي ىو ادلعهد ادللكي لتكوين األطر اللي ىو تابع 
لوزارة الشباب كالرياضة، ىذا ادلعهد كاف مقفال، كمنذ رليئي فتحنا ىذا 

اللي ىو القانوف ادلعهد، كاطلرطنا يف منظومة لإلصالح اجلامعي، 
، كاللي خالنا نصنفو ىاذ ادلعهد كمعهد من الدرجة صنف 01.00

(A) معٌت ذلك بأف ادلعهد ال ؽلكن أف يدخلو إال الشباب اللي عندىم ،
، (Licence-Master-Doctorat( )L.M.D)الباكلوريا يف نطاؽ نظاـ 

 .ابتداء من ادلوسم اجلامعي احلاِف
الشراكة دياؿ التسيَت الرياضي، اللي ىي يف نفس الوقت عملنا كاحد 

اإلجازة ادلهنية يف التسيَت الرياضي مع جامعة احلسن الثآف باحملمدية، 
، كيف نفس الوقت ازبذنا (E.N.C.G)كادلدرسة الوطنية للتجارة كالتسيَت 

إجراءات لتوظيف أساتذة جامعيُت يف سلتلف االختصاصات ادلطلوبة، 
حتية دلعهد موالم رشيد، اللي اليـو كيتبٌت باش كساعدنا تأىيل البنية الت

يتفتح إف شاء اهلل يف أخر السنة، كيف نفس الوقت تكلمت مع السيد 
القدٔف ( ENS)كزير الًتبية الوطنية السيد أخشيشن، باش نشوفو ىذاؾ 

كيفاش ؽلكن لنا ضليوه باش يرجع جامعة رياضية، ألف التكوين يف 
 .الرياضة مهم بالنسبة للرياضي

أما بالنسبة للدبلـو دياؿ تأىيل ادلدربُت، ىذا برنامج جديد، حيث 
أنو كاين ناس اللي عندىم الدبلـو دياؿ الباكلوريا، كؽلكنهم أف يلجوا إُف 

ادلعهد، ككاين ناس اللي علا عندىم كاحد اخلربة كبَتة، كخاصة ادلدربُت 

 le)كاحد  دياؿ كرة القدـ اللي علا يف الفرؽ، كاللي ؽلكن لنا نعطيوىم

brevet d'état)ىاذ ، (le brevet d'état)  خرجناه ألكؿ مرة يف
تاريخ الرياضة ادلغربية ىاذ السنة ىاذم، كاحلمد هلل أعطى النتائج ديالو يف 

رياضة كرة القدـ، كرياضة ألعاب القول، حيث أنو : دياؿ الرياضات 2
لعاب طلب، كبالنسبة أل 250دياؿ الناس، كصلوا لنا  100طلب لنا 

طلب، إذف يف ألعاب  18دياؿ الناس، كصلوا لنا فقط  60القول طلبنا 
 . القول عندنا مشكل، كلكن يف كرة القدـ عندنا الطلب أكثر من العرض

ىاذ الدبلـو دياؿ تأىيل ادلدربُت يف الرياضة مبٍت على اتفاؽ مع 
(CAF )الكونفدرالية األفريقية لكرة القدـ، كاللي فيها ثالث مستويات ،

ادلستول األكؿ كالثآف كالثالث، إذف اليـو غادم نشرعو يف ادلستول األكؿ 
( niveau1 CAF)دياؿ ( le brevet)اللي غادم يعطي كاحد 

ك  13بالنسبة للمدربُت اللي ؽلكن ذلم يدربوا الشباب اللي علا ما بُت 
  .سنة 15

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

التعقيب تكملوا إذا كاف شلكن، شكرا لكم السيد الوزير، احتفظوا يف 
 .الكلمة للسيد ادلستشار يف إطار التعقيب على اجلواب

 : المستشار السيد خليد اإلبراهيمي
 . شكرا السيد الوزير

، (les volets)بكل صراحة، السيد الوزير، دريت بزاؼ دياؿ 
كاألرقاـ بزاؼ، كنتمناك لك غَت التوفيق، السيد الوزير، ألف ىاذ الشي 

غادم بو كاين كاحد التغيَت، ككلشي كيشوؼ بأنو كاين تغيَت يف  اللي
 . الوزارة ديالكم

حنا كنفكرك يف تأىيل كرة القدـ، االحًتاؼ، ككذلك التفكَت يف 
مالعب القرب، ياؾ معايا، السيد الوزير، البد من التكوين كتكوين يف 

الوزارة الفريق ديالنا دؽلا كنلحو بأف خص البد من التكوين، خصوصا يف 
 . ديالكم

السيد الوزير، ما ؽلكنش يكوف ىاذ الشي غادم يكوف بال كاحد 
التكوين مستمر، ألف ادلدرب خصو كاحد التكوين مستمر، الرياضة 
كتبدؿ كالبد كل حاجة كتبدؿ يف الوقت دياذلا، كاحنا الحظنا بأف 

بدنية أك األكثرية دياؿ ادلدربُت اللي يف ادلغرب، مدربُت دياؿ إما الًتبية اؿ
 . لعبوا كرة القدـ، ما كاين ال مستول دراسي ال كالو
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كذلك كيفاش ما كاينش قانوف دياؿ ادلدرب، خص يكوف قانوف 
دياؿ ادلدرب باش نعرفو ادلدرب فُت غادم ؽلشي، كاش ؽلشي على 

 ... حساب الدرجات، اذلواة، االحًتاؼ، ككذلك
صغَتة، كاينة كاين كذلك، السيد الوزير، كاين كاحد اإلشكالية 

اجلامعة ككاين ادلعهد، كاينة جامعة كرة القدـ، ككاين ادلعهد، اشكوف 
، ككذلك خص تكوف (les diplômes)ادلسؤكؿ اللي غادم يعطي ىاذ 

اللي تكوف مطابق ما ( les diplômes)كاحد اإلدارة تقنية اللي ىاذ 
 كذلك كاين(... un diplôme)بُت ادلعهد كاجلامعة، ألف ما ؽلكنش 

كاحد ادلشكلة أخرل اللي ىي كبَتة، دبلومات ادلدربُت اللي كيجيو من 
اللي كتمشي ( les écoles)اخلارج، الدبلومات دياذلم حباؿ دياؿ 

تشريو، عندىم دياؿ ركسيا، كذاؾ الشي كيجي صايف كيبدا ؽلارس، 
 خصنا نعرفو كاش غادم يكوف االعًتاؼ هبم كذاؾ الشي؟

لوزير، آخر، كاين السنة اللي فاتت كاين كاحد ادلشكل، السيد ا
 15العب دكِف العاـ اللي فات قاموا بواحد التكوين دلدة  40كاحد 

، ىاذم سنة باقي ما تعطاهتم ال شواىد ال كالو، أشنو ىو ادلصَت  يـو
دياذلم؟ اهلل أعلم، ككاين بزاؼ ما يقاؿ كلكن، السيد الرئيس، نتمناك 

 . لكم التوفيق
 .كشكرا

 :الجلسةالسيد رئيس 
شكرا السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد عن تعقيب 

 .السيد ادلستشار
 :السيد وزير الشباب والرياضة

 .شكرا السيد ادلستشار
أظن بأف ىذا سؤاؿ مهم، كاألجوبة ديالو خصها تكوف مهمة كذبيب 

القدـ  الشفافية، أكال اليـو تنمشيو بواحد ادلقتضيات دياؿ الفيفا يف كرة
بالنسبة للتدريب، كالفيفا كتلـز علينا يكوف قانوف دياؿ التدريب، إذف 

اجلامعة خرجت قانوف دياؿ ادلدرب، كلكن لألسف يف ادلملكة مازاؿ ما 
 6سنوات أك  5عندناش ادلعاىد دياؿ التكوين اللي زبلقت ىادم 

، إذف أشنو عملن ا؟ سنوات باش تعطينا مدربُت اللي يكونوا مؤىلُت اليـو
 le brevet)احنا عندنا اليـو كاحد التأخر، كعلى ىاذ الشي خلقنا 

d'état) كىو اللي غادم ؼللي بالنسبة للدكلة باش تعطي ىذاؾ ،
، ىذاؾ الدبلـو الوحيد اللي معًتؼ بو ىو الدبلـو دياؿ الدكلة،  الدبلـو

دياؿ الناس اللي داركا  40أما الدبلـو اجلامعي فهو غَت معًتؼ بو، ىاذ 

، من بعد  15ذاؾ الدبلـو يف ق يـو ما ؽلكنش لك تقوؿ بأنو  15يـو
، ألف غَت معًتؼ بو من طرؼ الفيفا كالكاؼ  . عندم دبلـو

دياؿ الناس، غادم ياخذكا شهادة  40إذف اللي تنقًتحو ىو أنو ىاذ 
يـو دياؿ التدريب، كلكن يف نفس الوقت ؽلكن ذلم  15بأهنم داركا ذيك 

العاِف لتكوين األطر باش ياخذكا دبلـو دياؿ  أف يلجؤكا إُف ادلعهد
(brevet d'état ) دياؿ الدرجة األكُف . 

أما بالنسبة دلشكل ادلدربُت، فأظن بأنو خصنا نسرعو الوتَتة دياؿ 
دياؿ  4أك  3التدريب، كأنا من الناس اللي تنقولو بأنو خصنا طللقو 

ة، ماشي غَت يف ادلعاىد دياؿ التدريب الرياضية يف صبيع أضلاء ادلملك
الرباط، ألنو الرياضة يف صبيع أضلاء ادلملكة، يف صبيع اجلهات، ألف 
التدريب كالتكوين ىو العمود الفقرم دياؿ الرياضة الوطنية، خاصة 

بالنسبة للفئات الصغار، اللي علا اللي غادم يكونوا األبطاؿ دياؿ الغد 
 . إف شاء اهلل

 .كشكرا على ىذا السؤاؿ ادلهم
 :ئيس الجلسةالسيد ر

شكرا لكم السيد الوزير، كما نشكركم على مساعلتكم القيمة معنا 
يف ىذه اجللسة، كقبل أف ننتقل إُف أسئلة أخرل أعطي الكلمة يف إطار 
، تفضل الكلمة لكم السيد ادلستشار  .نقطة نظاـ للسيد ادلستشار احملًـت

 : المستشار السيد إدريس مرون
 .شكرا السيد الرئيس

فقط رجاؤنا أف صلد حال فيما يتعلق بطريقة كقوؼ الوزراء دلا كيكونوا 
كيتكلموا لإلجابة على األسئلة، يف صبيع بردلانات العاَف الوزراء كيعطيو 
بوجههم للقاعة، فتنتمناك على أف ىذه اإلشكالية ربل، ألنو راه كيتكلم 

لشيء اللي مع القاعة، إما يهبط لتحت كيهضر إما غلي لتمايا، راه ىاذ ا
كنشوفوه يف صبيع دكؿ العاَف، إال احنا كيعطيونا بالظهر، ككانت يف 

السنة السابقة أحد الوزراء عمل ىاذ الشي كحبذناه، كقلنا مزياف ظلشيو 
على ىذا ادلنواؿ، إال أنو من الصعب أننا نبقاك نشوفو الوزراء من الظهر 

 . دياذلم
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ادلستشار، سنعمل هبذا التنبيو مستقبال، كننتقل كما شكرا لكم السيد 

قلنا إُف قطاع اجلالية، كالسؤاؿ ادلوجو إُف السيد الوزير ادلنتدب لدل الوزير 
األكؿ، ادلكلف باجلالية ادلغربية ادلقيمة باخلارج حوؿ التحفيزات اليت 
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ين سبنحها احلكومة للمهاجرين الراغبُت يف االستقرار يف ادلغرب، للمستشار
حكيم بن مشاش، أضبد الكور، فريدة النعيمي، عبد : احملًتمُت السادة

الرحيم عثموف، الشيخ أضبد أدبدا، إبراىيم بن ديدم، موالم إدريس 
احلسٍت العلوم، عزيز اللبار، عبد الرزاؽ الورزازم، مصطفى التومة، ادلكي 

احلنكورم، احلسُت احلداكم، ادلخلص احلسُت، سعاد الغمارم، عابد 
 . شكايل

الكلمة ألحد السادة ادلستشارين لبسط السؤاؿ، تفضلوا األستاذ 
 .شكيل

 :يلاالمستشار السيد عابد شك
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 أخيت، إخوآف ادلستشارين،

 احلضور الكرٔف، كمنهم أبناء جاليتنا، 
 السالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو،

موف أف عدد كبَتا من ادلهاجرين السيد الوزير، الشك أنكم تعل
ادلغاربة ذلم حنُت صادؽ كرغبة جازلة كدائمة يف العودة إُف بلدىم األـ، 
كاالستقرار النهائي، السيد الوزير، بُت أحضاف عائلتهم كأصدقائهم بعد 

 . سنُت طويلة من الغربة كاالشتياؽ
 : لذا، السيد الوزير، نسألكم

ىل احلكومة فكرت، كىل ذلا سلطط يف تسهيل مأمورية اندماج ىاتو 
ىؤالء يف بلد ادلهجر لسنُت عديدة، الشرػلة من ادلغاربة، خاصة كأف جل 

األمر الذم جعلهم متشبعُت دبجموعة من الثقافات اليت ضلن الزلنا نفتقر 
إليها، خاصة يف رلاؿ ادلاؿ كاألعماؿ، كخصوصا يف تبسيط ادلساطر 

 ارية؟اإلد
السيد الوزير، ىل قامت احلكومة ككزارتكم بدراسات معمقة، 

تستحضر اخلصائص ادلميزة دلختلف أنواع كأطياؼ ادلهاجرين كرغبتهم 
كطموحاهتم يف العودة كاالستقرار يف بلدىم األصلي كشركط ىذا 

 االستقرار؟ 
 . شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن 
السؤاؿ، تفضلوا السيد الوزير، كعمال بتنبيو السيد ادلستشار أنو غلب على 

السادة الوزراء أف يواجهوا أثناء جواهبم القاعة، كذلذا ؽلكنكم أف تتفضلوا 
 . إُف ادلنصة إف أمكن

ير األول، المكلف السيد محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوز
 :بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

 . شكرا السيد الرئيس
بغيت كذلك أف أشكر السادة ادلستشارين على طرحهم ذلذا السؤاؿ 
اذلاـ، كأؤكد ذلم بأف ىذا ادلوضوع عندك أعلية كربل بالنسبة الىتمامات 

ادلغربية  كانشغاالت الوزارة، فمن ناحية البد باش نعرفو على أنو اجلالية
عرفت تغيَتات كبَتة يف العقود األخَتة، كمن بُت أىم ىذه التغيَتات ىو 

أف جزء مهم من ادلغاربة ادلقيمُت باخلارج، كخاصة الذين يولدكف أك كلدكا 
داخل بلداف اإلقامة ىم مستقركف بصفة هنائية أك شبو هنائية داخل ىذه 

 . البلداف
رجوع إُف بلدىم، فاحلكومة فيما ؼلص أكالئك الذين يرغبوف يف اؿ 

 : من بُت اإلجراءات اليت قامت هبا ىي
بالنسبة ألكلئك الذين يرغبوف يف إصلاز مشاريع استثمارية،   -1

الشك أنكم تعلموف بكل اإلجراءات اليت كضعت احلكومة يف الشهور 
األخَتة، كادلتعلقة بتشجيع استثمارات ادلغاربة ادلقيمُت باخلارج، كخاصة 

الستثمارات ككل اآلليات دلواكبة حاملي ادلشاريع، كىدفها صندكؽ دعم ا
ىناؾ كذلك . كىو سبكُت حاملي ادلشاريع من النجاح يف مشاريعهم

صلازىا داخل الوزارة، كىي االىتماـ بكل الذين إإجراءات، ضلن بصدد 
يرغبوف باالندماج أك االستقرار داخل ادلغرب، كالذين ىم يف حاجة إُف 

.  ت أك إرشاداتمعلومات أك معطيا
دياؿ األشياء، الشيء األكؿ ىو خلقنا  جوجيف ىذا اإلطار عملنا 

آلية داخل اإلدارة، مهمتها ىي توجيو كل من يرغب يف االستقرار داخل 
 . ادلغرب، كمن يرغب كذلك بكل ادلعطيات اليت  ػلتاجها

صلاز دليل لفائدة ىذه الشرػلة ضلن بصدد اللمسات األخَتة إل  -2
أف تستقر يف ادلغرب، كالذم يتضمن عدد من ادلعطيات، كيف اليت تريد 

تشتغل يف ادلغرب؟ كيف تقتٍت سكن؟ كيف تعاًف ادلشكل الفالٓف؟ إُف 
.  غَت ذلك من ادلعطيات اليت ربتاجها مثل ىذه الشرػلة

لإلجراءات اليت ربدثتم عليها، كاللي ىي  -بطبيعة احلاؿ-باإلضافة  
ادلقيمُت باخلارج، كأظن ىذا ىو األساسي، مواكبة إقامة دياؿ ادلغاربة 

ادلغاربة كَتجعوا بكثافة خالؿ فصل الصيف، كخاصة كذلك خارج فصل 
الصيف، فالبد من رزنامة من اإلجراءات، كغادم ذبي الفرصة عندما 
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سنتحدث عن فصل دخوؿ ادلغاربة ىذه السنة، كأعطيكم كل التفاصيل 
ير إقامة ادلغاربة خالؿ فصل عن اإلجراءات اليت ازبذناىا لتسهيل كتيس

 .الصيف ادلقبل
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير، الكلمة ألحد السادة ادلستشارين يف إطار 

التعقيب على جواب السيد الوزير، كقبل ذلك أعطي الكلمة للسيد 
 .ادلستشار يف إطار نقطة نظاـ
 .تفضلوا السيد ادلستشار
 :دعيدعة المستشار السيد محمد
 .شكرا السيد الرئيس

علمنا للتو أف ىناؾ قرار إلخراج الصحافيُت، خاصة ادلصورين، ىذا 
تضييق جديد من طرؼ ادلؤسسة التشريعية على الصحافيُت يف زماف 

احلوار الوطٍت حوؿ اإلعالـ، بغينا نعرفو ما ىي مسببات كاألسباب اليت 
 رئيس؟ دعت إُف إخراج الصحافيُت كادلصورين، السيد اؿ

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا جزيال، ردبا األخت، تفضل السيد ادلستشار يف إطار التعقيب 
 .على جواب السيد الوزير

 :المستشار السيد عابد شكايل
أنتم تعلموف أف ادلغاربة اليـو اللي علا اآلف يف ادلهجر كتيتمناك باش 

غليو، ماشي سهل عليهم باش غَت يسمع اخلطاب دياؿ احلكومة أك 
دياؿ السيد الوزير يرفد حوغلاتو كيتم ماجي، ىو تيشوؼ غَت ملي تيجي 

 . عطلة الصيف أشنو ىي ادلشاكل اللي تيتلقى يف الديوانة
اذم قريب من قرف كىاذ األبناء ديالنا يف ادلهجر السيد الوزير، ق

 . كباقي اآلف مستطعناش هنيئ دليل باش نفسرك ذلم كيفاش غليو إُف ىنا
السيد الوزير، تيخص احلكومة يكوف عندىا يف الوقت دياؿ التأسيس 
دياذلا يكوف عندىا سلطط كيفاش غادم غليو ىاذ الناس، كتكوف عندىا 

 .التزامات أماـ ىاذ الناس
تتعرؼ بأنو السيد الوزير عائلة كبَتة غادم ترفدىا ىي كأكالدىا 

كذبيبها إُف ىنا، ألنو كيف األخَت احنا تنعرفو اشحاؿ من كاحد جا إُف 
ىنا كخسر فلساتو كما صابش حىت باش يرجع، تنعرفو اشحاؿ من كاحد 

ىنايا جاب فلوسو كدخل لالستثمار كخسر فيو كمصابش حىت اإلدارة 

بو، كتنشوفو اجلرائد، السيد الوزير، كأنت تعرؼ ىاذ الشي أكثر اللي تواج
من كل كاحد كعشتيو مع ادلناضلُت ديالك كشفيت بأف ادلغاربة اللي علا 

عاـ الوقت اللي جاك ىنايا،  50عاـ ك 40خسركا فلوسهم اللي صبعوا 
خسركىم فما غاديش ؽلكن لنا نكونو يف ىاذ العهد اجلديد تنهضرك مع 

قولو ذلم الوقت اللي تبغيو ذبيو مرحبا بكم كىا الدليل كىا الناس كتن
 . اخلطاب

نعملو التزاـ، كالضمانات نعطيو ذلاذكؾ الناس نقولو ذلم اللي بغا غلي 
ىا ىو، احنا تنشوفو الناس دياؿ اخلارج، احنا تنشوفو بأنو يف اخلارج أش 

 بغيتو تيجرل، يف اخلارج راه تنشوفو بعض الدكؿ اللي تيقولوا ذلم إُف
سبشيو غادم نعاكنوكم، كملي تيجيو ذلنايا ىا الزبونية، ىا الرشوة ، 

ىذا عيب، كىذا عيب على كاحد اجليل اللي ... اإلنساف اللي متيبغيش
ىو ديالنا مشى خدـ كسيفط لنا العملة، كاآلف الوقت اللي بغا غلي باقي 

 .مهيأناش لو
 :السيد رئيس الجلسة

 ، الكلمة للسيد الوزيرشكرا جزيال السيد ادلستشار
السيد الوزير المنتدب لدى الوزير األول، المكلف بالجالية المغربية 

 :المقيمة بالخارج
السيد ادلستشار العزيز، احنا متنخطبوش، تنعملو على أرض الواقع 
كإجراءات ملموسة، مشاكل اجلالية يف اخلارج ىي مشاكل كثَتة، كلكن 

لة ادللك اهلل ينصرك، كاحلكومة عندىا ىناؾ إرادة قوية بتوجيهات من جال
رؤية، كعندىا سلطط، كعندىا برامج، كعندىا كسائل للعمل، ؽلكن لك 

 .أف تسألوا اجلالية غادم يدخلوا أشنو تغَت، كأشنو متغَتش
ذكرمت مشكل االستثمار، أنا معكم، ىناؾ عدد من حاملي ادلشاريع 

نفُت، منها ما ىو تيوجدكا مشاكل، كمن ادلشاكل اللي كنوجدكىا من ص
إدارم، ألهنم تيتلفوا ما بُت اإلدارات، كيف ىذا اإلجراء احنا بصدد مع 

كل اإلدارات كمع األبناؾ لوضع آليات باش يسهلوا على حاملي 
 .ادلشاريع ادلسارات اإلدارية اللي خصهم يقطعوىا

على ادلستول ادلاِف، عدد من ادلغاربة ادلقيمُت باخلارج، تيقولوا غلب 
الدكلة أف تضع ربفيزات خاصة هبم، كألكؿ مرة كضعت احلكومة على 

ادلغربية كخلقت صندكؽ لفائدة مغاربة العاَف، كاللي الدكلة كتعطي 
بظركؼ مهمة  %65باجملاف حلاملي ادلشاريع كاألبناؾ كتضمن  10%

جدا، كاحنا بصدد تفعيل ىذا الصندكؽ على أرض الواقع، ىاذم 
قط غَت كالـ شفوم أك غَت خطاب ألف إجراءات مهمة كمهمة كماشي ؼ
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الوقت ما بقى ال للشفوم كال للخطاب، اليـو إُف كاف ىناؾ عمل غادم 
 .يباف، إُف مكانش مغاديش يباف

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، كننتقل إُف السؤاؿ الثآف ادلوجو إُف السيد 
السياسة اليت تعتمدىا احلكومة يف التعامل : الوزير، كيتعلق األمر بالسؤاؿ

زلمد ادلفيد، توفيق : مع مغاربة العاَف، للمستشارين احملًتمُت السادة
ٓف، كميل، حسن سليغوة، العلمي التازم، خَتم بلخَت، حلسن العوا

 . حلسن عباد، حسن عكاشة، عبد ادللك لعرج، اضباد أبرجي
 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين

 :المستشار السيد توفيق كميل
 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير،
 السادة ادلستشارين احملًتمُت،

 السيد الوزير،
إف أفراد اجلالية ادلغربية منتشركف يف بلداف العاَف، سواء كاف ذلك 

لقارة األكربية اليت تعرؼ أكرب نسبة من ىذه اجلالية أك يف باقي القارات با
األخرل كأمريكا الشمالية كاجلنوبية ككندا كإفريقيا كالعديد من بلداف آسيا 

 . كالدكؿ العربية األخرل
كذلذه اجلالية ادلغربية دكر كبَت يف التعريف باذلوية كاحلضارة ادلغربية 

كبَتة يف إنعاش االقتصاد الوطٍت من خالؿ العريقة، كتساىم مساعلة 
ربويالهتا للعملة الصعبة كإنعاش السياحة ببالدنا، إال أنو كمن خالؿ 
معاينتنا لطريقة تعامل احلكومة مع ىذه الشرػلة الكبَتة من ادلواطنُت، 

نالحظ نوعا من التمييز بينها، خصوصا فيما يتعلق بالتعريف هبذه اجلالية 
لداف االستقباؿ كادلشاكل اليت تعانيها، كمدل كظلط عيشها داخل ب

اندماجها يف ىذه اجملتمعات، حيث ربظى اجلالية ادلقيمة بأكربا كأمريكا 
بعناية خاصة من خالؿ ادلنتديات كالندكات كاللقاءات كاألسابيع الثقافية 

اليت ينظمها ادلغرب يف ىذه البلداف، كبادلقابل صلد أف اجلالية ادلغربية 
كل من إفريقيا كبلداف اخلليج تعيش هتميشا كبَتا بفعل غياب ادلقيمة ب

التواصل الذم جعل ىؤالء ادلغاربة ال يستفيدكف من الدينامية الكبَتة اليت 
يعرفها ادلغرب يف اجملاؿ االقتصادم كالثقايف كالفٍت، كيف بعض األحياف قد 

لدكؿ، يصل األمر إُف كجود عراقيل حىت يف ادلعامالت اإلدارية مع بعض ا
خصوصا فيما يتعلق بًتحيل جثماف موتى ادلغاربة، نظرا للتعقيد احلاصل 

يف السفارات كالقنصليات ادلغربية هبذه الدكؿ، كغياب الدؽلومة خالؿ 
 .أياـ السبت كاألحد كأياـ العطل

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن ىذه السياسة ادلزدكجة يف التعامل 
اءات ادلزمع ازباذىا من أجل تسهيل ادلساطر مع مغاربة العاَف، كعن اإلجر

اإلدارية لتمكُت صبيع ادلواطنُت ادلغاربة يف دكؿ ادلهجر بكافة حقوقهم يف 
 ظركؼ مالئمة؟ 

 .كشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب 
 .عن السؤاؿ

لدى الوزير األول، المكلف بالجالية المغربية السيد الوزير المنتدب 
 :المقيمة بالخارج

بغيت باش نشكر السادة ادلستشارين على طرح ىذا السؤاؿ، كفقط 
بغيت نوضح للسيد ادلستشار على أنو ادلسألة اللي ىضر عليها دياؿ 

التمييز ما بُت جالية إفريقيا كاخلليج كجالية أكركبا، ىذا غَت موجود على 
 .قعأرض الوا

أكال من حيث اإلجراءات اللي ازبذت احلكومة، سواء اللي كتهم 
االستثمار أك ذات الطابع اإلدارم أك اللي كتهم نقل اجلثامُت دياؿ 

األشخاص الضعفاء أك اللي كتهم الدعم القانوٓف أك اللي كتهم دعم 
اجلمعيات أك اللي كتهم تعبئة الكفاءات، ىذه إجراءات هتم ادلغاربة أينما 

 .دكا، يف أمريكا كيف أكركبا، يف إفريقيا أك يف اخلليجكج
من ناحية ثانية، أنو من حيث التواصل احنا كذلك َف ظليز ما بُت 

أكركبا كما بُت باقي مناطق العاَف، كذلذا فاجلوالت اللي عملنا كيف ضبالت 
التواصل اللي عملنا، كذلك زرنا دكؿ اخلليج كزرت أيضا دكؿ إفريقيا، 

نغاؿ كغامبيا، كيف الربنامج ادلقبل كذلك دكؿ أخرل إفريقية كخاصة السي
كساحل العاج كالغابوف، ككذلك زرنا دكؿ أخرل كليبيا كتونس كمصر، 

 .إُف غَت ذلك
أضيف للسيد ادلستشار على أف عدد من اإلجراءات اخذيناىا، 
كاللي ىي موجودة يف ىذه الدكؿ ما موجوداش يف الشماؿ، ال على 

 كادلراكز الثقافية، أخربكم أف ىذه الدكؿ كذلك فيها مراكز ادلستول الثقايف
بصدد اإلصلاز، كال على مستول برامج خاصة بكل دكلة على حدة لدعم 

 . الناس اللي يف حاجة ككذلك لتيسَت مأموريات ادلغاربة هبذه ادلناطق



 

18 
 

كذلذا منطق التمييز أك منطق التفريق ما بُت الشماؿ كاجلنوب، أك 
، غَت موجود، ألف مغاربة العاَف يف اخلارج ىم كأصابع الغرب كالشرؽ

 . األيدم سواسية يف احلقوؽ كسواسية يف الواجبات
 .كشكرا

 
 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير، كشكرا لكم على مساعلتكم معنا يف ىذه  

 . اجللسة، عندكم تعقيب السيد ادلستشار؟ تفضل، امسحوا ِف
 :محمد المفيدالمستشار السيد 

 .شكرا السيد الرئيس
السيد الوزير، أشكركم على جوابكم، ككما ننوه دبجهوداتكم القيمة، 
اليت تقوموف هبا على رأس ىذه الوزارة، بادلناسبة نثمن صبيع ادلبادرات اليت 
قمتم هبا من خالؿ الزيارات ادليدانية اليت قمتم هبا للتعرؼ عن قرب على 

 .ىجرأكضاع جاليتنا بديار اَف
السيد الوزير، اذلدؼ من سؤالنا كاف كاضح ىو اعتماد مقاربة التوازف 
يف التعامل مع قضايا اجلالية ادلغربية يف سلتلف بقاع العاَف دكف إقصاء أك 

 .استثناء، ألف ىذا ىو الواقع
األكضاع دياؿ اجلالية بإفريقيا، خاصة كىي تعيش معاناة كبَتة رغم 

كموف هبا، السيد الوزير، ىناؾ رجاؿ أعماؿ اجملهودات اجلبارة اليت تق
كبار، كأطر أكفاء يف ىاتو الدكؿ، دلاذا ال يتم توظيف كضعية كعالقات 
ىذه اجلالية للتعريف كالتحسيس بعدالة قضيتنا الوطنية األكُف كتزكيدىم 

بادللفات الضركرية للقياـ بواجبهم كاالستفادة من ذبربتهم ادليدانية 
 اليت نسجتها يف ىذه الدكؿ؟ كعالقاهتم ادلمتازة 

 .كشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
 .تعقيب السيد ادلستشار

السيد الوزير المنتدب لدى الوزير األول، المكلف بالجالية المغربية 
 :المقيمة بالخارج

ىذا االقًتاح، كأنا أؤكد لكم على أنو أشكرؾ السيد ادلستشار على 
داخل يف عُت االعتبار، كأعطيكم مثاؿ يف إطار الزيارة اللي قمت هبا إُف 

السنغاؿ كغامبيا، من بُت ادلبادرات اللي  ازبذناىا يف عُت ادلكاف، كىو 

تكوين خلية من أطر كمن بعض الفعاليات االقتصادية ادلوجودة يف ىذه 
الية ادلغربية يف ىذه الدكؿ كمساعدهتا، ككذلك الدكؿ دلواكبة أكال اًف

دلواكبة القضايا احليوية كاإلسًتاتيجية لبالدنا، ألف ىذه القضايا احليوية 
كاإلسًتاتيجية ال نغيبها يف برامج العمل، كال نغيبها يف منهجية العمل 

 . ديالنا مع اجلالية ادلغربية ادلقيمة باخلارج
كنؤكد لكم مرة أخرل على أنو ما كاين أدْف سبييز ما بُت مغاربة 

إفريقيا كادلغرب العريب كاخلليج كمغاربة أكركبا، كاليـو عدد منهم موجود يف 
نفس الوضعية، خاصة أكلئك الذين يعانوف من األزمة كتداعياهتا، 

كأضيف لك على أنو يف كل برارلنا على أننا كناخذك بعُت االعتبار 
ة التوازف، بل إعطاء األعلية للناس اللي يف كضعية احلاجة اللي ردبا مسأؿ

 . أكثر من الناس اآلخرين
فقبل قليل قدـ لكم السيد الرئيس رلموعة الشباب من ادلغرب 

ادلستقر يف ىولندا اللي زارت رللس النواب، كاللي ىي داخلة يف إطار 
م غادم يشمل ىذه الربنامج احلكومي لفائدة شباب مغاربة العاَف، كالل

السنة قرابة ألف شاب مغريب غادم تزكر ادلغرب، كغادم ربضر يف برامج 
سواء يف إطار اجلامعات الصيفية أك يف إطار اللقاءات اللي غادم تنظم 
يف ادلستقبل يف رلموع جهات ادلغرب، كىاذ الشباب غادم غلي من كل 

دة باخلارج سواء يف بقاع العاَف كغادم يشمل كل اجلاليات ادلغربية ادلوجو
 .الشماؿ أك يف اجلنوب

 .شكرا على حسن انتباىكم 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، كنشكركم على مساعلتكم القيمة معنا يف 
ىذه اجللسة، كننتقل إُف األسئلة ادلوجهة إُف السيد كزير التشغيل 

كالتكوين ادلهٍت، كالسؤاؿ األكؿ ادلوجو إليو حوؿ تشغيل األطفاؿ، 
زبيدة بوعياد، لطيفة الزيوآف، ضبآف : للمستشارين احملًتمُت السادة

مولود السقوقع، مصطفى اذليبة، موالم احلسن طالب، زلمد أزلزكف، 
نقاذ، امبارؾ النفاكم، عبد الوىاب بلفقيو، ادلختار صواب، أك بكر 

 . اعبيد
 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، تفضل األستاذ اذليبة

 :المستشار السيد المصطفى الهيبة
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء احملًتمُت،
 كالسادة ادلستشارين احملًتمُت، السيدة
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، لقد نبهنا مرارا إُف استمرار ظاىرة تشغيل  السيد الوزير احملًـت
األطفاؿ يف بالدنا رغم اجملهودات اليت قمنا هبا على ادلستول التشريعي 

من أجل تقنُت عالقات الشغل كاحلد من استغالؿ األطفاؿ يف عدد من 
ت اليت سبت يف بالدنا على عدد من ادليادين، كمع أننا ال ننكر اجملهودا

ادلستويات التشريعية كالرقابية كاحلقوقية كاإلعالمية من أجل ضباية الطفولة 
من االستغالؿ يف رلاؿ الشغل، فإف كزارتكم على علم بأف ىذه الظاىرة 
الزالت مستمرة بشكل كبَت، كيف ميادين خطَتة على األطفاؿ تستعمل 

 . فيها مواد مضرة
طار، نسائلكم، السيد الوزير، عن اجملهودات اليت قمتم كيف ىذا اإل

هبا للحد من ىذه الظاىرة، كما ىي، السيد الوزير، حصيلة مراقبة 
مصاحلكم الحًتاـ القانوف يف رلاؿ تشغيل األطفاؿ؟ كما ىي الئحة ادلواد 

 اخلطَتة على األطفاؿ اليت تتابعوف ضبايتهم منها؟
 .كشكرا السيد الرئيس 

 :س الجلسةالسيد رئي
شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد كزير التشغيل لإلجابة 

 .على السؤاؿ
 :السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني

شكرا للفريق االشًتاكي على طرحو ذلذا السؤاؿ، كإجابة ؽلكن ِف 
نقوؿ أننا ننطلق من التزامات بلدنا الدكلية، حيث ادلغرب صادؽ على 
رلموع االتفاقيات الدكلية ادلتعلقة باحلد األدْف للسن بالنسبة لألطفاؿ 

بالنسبة للعمل، كذلك أف التشريع الوطٍت اليـو أصبح متطابق مع 
 . ت ادلغرب الدكلية كاالتفاقيات الدكلية يف ىذا الشأفالتزاما

سنة ىو ادلدرسة قبل كل شيء، بطبيعة  15مكاف الطفل أقل من 
احلاؿ الظاىرة نتفق أهنا جد معقدة، جد معقدة بفعل ظركؼ اذلشاشة، 

 . كخصنا نتكلم ىنا على ادلنابع اليت تؤدم إُف ىاذ اذلشاشة
خصوصا السنة ادلاضية كيف ىذه كيف ىذا السياؽ، قامت احلكومة، ك

، اللي "تيسَت"السنة، بسن كاحد ادلبادرة جد مهمة متمثلة يف برنامج 
ألف طفل اللي كتعطى بو  280غادم يستهدؼ ىذه السنة تقريبا 

مساعدة مباشرة إُف األسر من أجل دعم سبدرس أطفاذلم، أظن ىذه ىي 
 . ة تشغيل األطفاؿادلبادرات اليت ستؤدم إُف سد ادلنابع األكُف لظاىر

كذلك ىناؾ كل الربامج اليت سطرهتا ادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
ككذلك ىنا البد من الوقوؼ على الدكر الذم لعبتو اجلمعيات الوطنية يف 
ىذا اجملاؿ، كاجلمعيات دياؿ زلاربة تشغيل األطفاؿ على كجو اخلصوص، 

ر كبطبيعة احلاؿ بدعم من كاللي البد من ربيتها، اللي لعبت كاحد الدك
الدكلة، ككسبيل ادلثاؿ كزارة التشغيل منذ السنة ادلاضية أصبحت تتوفر 

على ضلع ماِف خاص يف ميزانيتها لدعم نشاط اجلمعيات يف رلاؿ زلاربة 
مليوف  2تشغيل األطفاؿ، كاف يف السنة ادلاضية مليوف درىم، ىذه السنة 

 .ألف درىم 100ك
ا بو ىو مراجعة ما نسميو الئحة األخطار اجلانب اآلخر الذم قمن

سنة، كانت الئحة  18إُف  15بالنسبة لألطفاؿ الذين يشتغلوف من 
 ، األخطار، كىذا ىو جواب على السؤاؿ ديالكم، السيد ادلستشار احملًـت

دياؿ األخطار اللي شلنوعة على األطفاؿ، اليـو  10كانت تتشكل من 
ناء على ادلشاكرات كذلك مع شركائنا يف مشركع ادلرسـو اللي تقدمنا بو ب

االجتماعيُت، ادلركزيات النقابية، ككذلك كل ادلتدخلُت كجامعة الغرؼ، 
مهنة ال ؽلكن لألطفاؿ االشتغاؿ فيها يف سن  30كصلنا إُف الئحة دياؿ 

 . 18حىت  15
يف  2009بالنسبة لزيارة ادلراقبة أك العمل الوقائي، قمنا برسم سنة 

طفل من  12068ِف عندنا يف كزارة التشغيل بانتشاؿ إطار الربامج اؿ
بشراكة مع اجلمعيات،  20492العمل، كتفادم كلوج العمل بالنسبة ؿ 

كعندنا برامج اليـو دياؿ التأىيل االجتماعي بصفة عامة ؽلكن ِف نقوؿ 
 ... كأجـز أماـ رللسكم

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

اب بعد التعقيب، إف كاف شكرا لكم السيد الوزير، احتفظوا باجلو
 .ىنالك تعقيب للسادة ادلستشارين؟ تفضلي

 :المستشارة السيدة زبيدة بوعياد
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 أخيت، إخوآف ادلستشارين،

السيد الوزير، احلكومة مشكورة على اجملهودات ادلبذكلة فيما ؼلص 
كضلن كذلك متفقُت بأنو عدـ ضباية أطفالنا كضباية الطفولة بصفة عامة، 

اشتغاؿ األطفاؿ ؽلر بالدرجة األكُف من زلاربة الفقر كالتنمية االقتصادية 
أصبحت  -كهلل احلمد-كالتعليم، كضلن نأمل نظرا أف اآلف نسبة التمدرس 

، كبالتاِف سبدرس األطفاؿ كتعليمهم غادم غلعلنا %90تفوؽ يف بلدنا 
 . ضلد من ىذه الظاىرة
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 182ر، مشركع الالئحة اللي كيجي يف إطار االتفاقية السيد الوزم
اليت زبص حبظر أسوأ أشكاؿ العمل عند األطفاؿ، جئتم باقًتاح الئحة 

 . فيها ثالثة دياؿ األنوع من العمل اللي ىو ػلظر على األطفاؿ
ىنا نقوؿ بأنو ىذه الالئحة من ادلنتظر أف تكوف أطوؿ، كاحنا اآلف 

الوطٍت للحياة ادلهنية، كبالتاِف ىاذ االشتغاؿ نشتغل على تأسيس ادلعهد 
نطلب من احلكومة باش  2015-2006يف إطار خطة الطفولة دياؿ 

يكوف كاحد النوع من التنسيق يف إطار ضباية احلياة ادلهنية اليت سبس 
 .كذلك األطفاؿ، ككذلك تساىم يف ضباية أطفالنا

 .شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

السيدة ادلستشارة، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على شكرا 
 .التعقيب

 :السيد وزير التشغيل والتكوين المهني
 .شكرا السيد الرئيس

كإضافة دلا قالتو السيدة ادلستشارة احملًتمة، اللي ؽلكن نضيف إُف 
جانب ادلعهد الوطٍت للحياة ادلهنية، اللي إف شاء اهلل سوؼ يرل النور يف 

شهر مام ىذا، كزارة التشغيل منذ ربملها ادلسؤكلية مت تعيُت  منتصف
مفتش شغل، مهمتهم على صعيد مندكبية التشغيل ىي ادلراقبة  43

 . كالقياـ بعملية الزجر
ال أخفيكم تواجهنا إشكاليات يف مهمة الزجر، مهمة الزجر أم 
بو ربرير احملاضر القانونية من طرؼ مفتشي الشغل، كاللي كنحاكلو نتغل

عليها اليـو مع كزارة العدؿ، خصوصا أف الطفل اللي كنلقاكه يشتغل أقل 
سنة باش نصاكبو ذاؾ احملضر، كاين إشكاؿ أنو ما كتكونش عندك  15

اذلوية، كىذا إشكاؿ باش تقدمو أما القضاء خصو يكوف ماشي للطفل 
 . اللي غادم نزجرك كلكن رب العمل

اللي قمنا دبواكبتها، تعلق  اإلشكاؿ اللي كاين بالنسبة للمقاكالت
األمر بربنامج ادلالءمة االجتماعية أك الربنامج اجلديد دياؿ ربسُت ظركؼ 

العمل، الحظنا أف الظاىرة تنمحي اليـو داخل ادلقاكالت ادلغربية، لكن 
ىناؾ قطاعات الزالت الظاىرة تنتشر هبم خصوصا يف القطاعات غَت 

 . ادلهيكلة بشكل كبَت
ر الصناعة التقليدية، ىناؾ رلهود كبَت نقـو بو اليـو كمع زميلنا كزم

داخل كرشات الصناعة التقليدية، دبساعلة كذلك اجلامعات دياؿ الغرؼ، 
من أجل ربسُت ظركؼ العمل، ككذلك منع تشغيل األطفاؿ يف رلموعة 

من الورشات للصناعة التقليدية، كيف ىذا اجلانب سجلنا كاحد التحسن 
 . ِف قاموا هبا قطاع الصناعة التقليديةكبَت بفضل اجلهود اؿ

 .كشكرا
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير، كادلوضوع الثآف ادلوجو إُف السيد كزير 

التشغيل كذلك اإلجراءات احلكومية لتحسُت دخل األجراء بادلغرب، 
عبد اهلل عطاش، عبد اإللو حلوطي، زلمد : للمستشارين احملًتمُت السادة

 . شرما
 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين لتقدٔف السؤاؿ، تفضلوا

 :المستشار السيد محمد رماش
 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،
 األختُت ادلستشارتُت،

 السادة ادلستشاركف احملًتموف،
، ىذا السؤاؿ مرتبط باحلقوؽ االقتصادية  السيد الوزير احملًـت

االجتماعي بُت احلكومة كادلركزيات كاالجتماعية، كىو زلور احلوار 
النقابية، كألنو موضوع يهم ادلغاربة قاطبة، كباخلصوص الفئات ادلتوسطة، 

كمن يعيش يف كضعية اذلشاشة كالفقر، كنعتقد أف آنية ىذا السؤاؿ ستظل 
 .دكما مطركحة على رللسنا ادلوقر

 السيد الوزير، 
حتكاؾ اليومي بقضايا من خالؿ دراستنا كمتابعتنا للواقع ادلعاش كاال

ادلواطنُت، كعرب ىذا السؤاؿ ادلوجو لوزارتكم، كادلعنوف باإلجراءات 
احلكومية الواجب ازباذىا لتحسُت دخل األجراء بادلغرب، كاليت تتمحور 

مضامينو حوؿ االرتفاعات ادلتتالية يف تكلفة ادلعيشة كاالهنيار ادلتزايد 
تقرار االجتماعي، كيباعد اذلوة بُت للقدرة الشرائية لألجراء، شلا يهدد االس

الطبقات االجتماعية، كيضعف بالتاِف الفئات ادلتوسطة كيعيقها من 
 .ادلساعلة يف التنمية البشرية

السيد الوزير، دكف شك فاألسعار يف اآلكنة األخَتة أصاهبا السعار يف 
حلظة من اللحظات، خاصة يف ادلواد األساسية، كفواتَت ادلاء كالكهرباء، 

كرسـو العالج يف ادلستشفيات العمومية، كأمثلة فقط، شلا ؼللق بُت الفينة 
كاألخرل احتجاجات كاستنكارات يف سلتلف مدف ادلغرب، كيولد مظاىر 
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اجتماعية سلبية كالرشوة كالسرقة كالنهب للماؿ اخلاص كالعاـ، كما 
كشف عن ذلك مؤخرا تقرير اجمللس األعلى للحسابات يف بعض ادلواقع 

 .جتماعية احلساسةاال
أما السياسة األجرية ببالدنا، فقد خلقت داخل القطاع العاـ أغنياء 
كفقراء، زلظوظوف كتعساء، يفرقهم الراتب كالتعويضات غَت العادلة، شلا 

قد يطعن يف معايَت الكفاءة كادلردكدية اليت ىي إحدل ركائز منظومة 
 . الًتقي

 سبلك احلكومة يف شأهنا ذلذه االعتبارات كغَتىا من ادلعطيات اليت
دراسات كإحصاءات، نسائلكم، السيد الوزير، ما ىي سياستكم الواقعية 

كالعملية كاآلنية لتحسُت دخل األجراء كتقليص دائرة اذلشاشة كالفقر 
 كسط الشغيلة ادلغربية؟ 

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

اجلواب شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار 
 .عن السؤاؿ، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد وزير التشغيل والتكوين المهني
شكرا السيد ادلستشار احملًـت على طرحو ذلذا السؤاؿ، يف البداية نبغي 

أف أشَت كأشرت على تكلفة احلوار االجتماعي، كاللي إف شاء اهلل يـو 
ين احلكومة اجلمعة ستستأنف اجلولة اجلديدة للحوار االجتماعي ما ب

مام، أماـ رللسكم ادلوقر نبغي  7كأرباب العمل كادلركزيات النقابية يـو 
نفيد أف التكلفة اإلصبالية للحوار االجتماعي فقط بالنسبة للقطاع العاـ 

 . مليار درىم، بالتفاصيل ؽلكن نعطي بعض األرقاـ 19حواِف 
ىا ىي ىذا إضافة إُف أف مرينا بواحد السنة، كاللي الزالت مظاىر

دياؿ تداعيات األزمة االقتصادية على القطاعات اإلنتاجية اللي كانت 
مهددة فيها مناصب الشغل، كيف ىذا الصدد ؽلكن ِف نقوؿ أف التدخل 

مليوف درىم كدعم  536دياؿ الدكلة اللي بلغ إُف حدكد هناية دجنرب 
ألف أجَت يف مكاف عملو،  112القطاعات ادلتضررة، ساىم يف استقرار 

بالتاِف حدينا نسبيا من تداعيات األزمة االقتصادية يف القطاعات اللي ك
 .كانت مضركرة

مليار درىم دكف احتساب ما قامت  19يف اجلانب اآلخر ملي قلت 
إدارة الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي، : بو الصناديق االجتماعية

أم الصندكؽ الوطٍت دلنظمات االحتياط ( CNOPS)صناديق العمل، 
االجتماعي من دكر، كذلك يف ادلساعلة يف تكلفة احلوار االجتماعي، 

دياؿ احلد  %10إضافة للقطاع اخلاص اللي عرؼ ىاذيك الزيادة دياؿ 
 .األدْف لألجر

اليـو كجهت كاحد النقطة اللي ذكرت مهمة دياؿ الولوج إُف 
: العالج، كىي نقطة أعتربىا أساسية، اليـو اللي خصنا نشتغلو عليو صبيع
حكومة، مشرع، ككذلك شركاء اجتماعيُت كاقتصاديُت ىو نشتغلو صبيع 

على توفَت ما نسميو اليـو بالوسائل األخرل دياؿ تدخل احلماية 
االجتماعية، التغطية الصحية، كما أمسيو اليـو إعماؿ مفهـو العمل 

 . الالئق
اليـو استطعنا طلفضو معدؿ البطالة كلو أنو ارتفع يف ىاذ الثالثة 

، لكن التحدم أمامنا ىو أف نوصلو إُف %10أشهر األكُف رجع ؿ 
أجَت يساكم أجر، تغطية صحية، تغطية اجتماعية، ككذلك ظركؼ 

 .العمل الالئقة، كظركؼ الصحة كالسالمة ادلهنية يف العمل

كنظن اليـو أمامنا ربدم كغادم نعطي مثاؿ، إدارة صناديق العمل  
خفضت ادلساعلة دياؿ ادلشغلُت إُف  ،%15كنا ادلشغلُت كانوا كيأديو 

، كرغم ذلك استطعنا باش نزيدك لضحايا حوادث الشغل 12%
 . يف الدخل دياذلم %20كاألمراض ادلهنية 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، إذا كاف ىنالك تعقيب، تفضلوا السي 
 .عطاش يف إطار التعقيب

 :المستشار السيد عبد اهلل عطاش
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدة كالسادة ادلستشارين،
أكال أشكر السيد الوزير على ىذا اجلواب ادلقتضب، كيذكرنا بو 

بالتكلفة االجتماعية دياؿ احلوار االجتماعي للسنة الفارطة، كاللي نقوؿ 
 19إُف ما يربو  لو بادلناسبة أف فعال كاف ىناؾ تكلفة اجتماعية كصلت

مليار، كلكن يف ادلقابل كاف فعال ىناؾ ىدايا ضريبية جملموعة من 
ادلقاكالت كاألبناؾ اليت كصلت إُف أكثر من نصف دياؿ ىذا الرقم، كأف 

ىذا الرقم الكبَت اللي تكلم عليو السيد الوزير مشكورا، أنو مس فعال 
ء القطاع رلموعة من األجراء، كلكن تناسى رلموعة أخرل من أجرا

اخلاص، اللي الغريب يف األمر رغم أنو مشلهم يف احلوار االجتماعي، 
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كلكن عمليا كإجرائيا العديد كالكثَت من ادلقاكالت َف تلتـز دبا أفرزتو نتائج 
 .احلوار االجتماعي

كعندما تكلم السيد الوزير على احلوار االجتماعي، سبنينا لو أف ىاذ 
كيج احلوار االجتماعي دياؿ ادلرحلة الثانية فاتح مام كاف فعال مناسبة لتت

باش نعطيو ىدايا على األقل للشغيلة كاألجراء الذين ينتظركف الشيء 
 .الكثَت

ال ننسى السيد الوزير بأنو ىذه اإلجراءات كلها َف تواكب كَف تواز 
الزيادات ادلتوالية يف األسعار، ككذلك تدىور القدرة الشرائية للمواطنُت 

اء عموما، كاليت بلغت الرقم االستدالِف لتكلفة ادلعيشة، كدياؿ األجر
يف النصف األكؿ  3,7األرقاـ الرمسية اللي كصل لواحد ادلستويات 

: 2009يف النصف الثآف، النصف األكؿ دياؿ  3,9، 2008ؿ
ىذه ىي اإلحصاءات  %1,4: 2009، النصف األكؿ دياؿ 3,5%

ىذه الزيادات  ،%28,8كصل تقريبا  2010ك 2000الرمسية كمابُت 
دياؿ األجور عموما َف تواكب كَف تواز ىذا التدىور كىذه االرتفاعات 

 . اخلطَتة جدا
من  %40إذا ربدثنا عن الدخوؿ بصفة عامة، ال ننسى أف ىناؾ 

ساكنة ادلغرب ليس لديهم أجور، ال نتكلم عن احلد األدْف لألجر، ليس 
الذم يصل فقط الركاتب  ذلم أصال هنائيا، كنتكلم كذلك عن ادلتقاعدين

درىم يف الشهر، السيد الرئيس، ككذلك ىناؾ ذكم احلقوؽ  600دياذلم 
 ...درىم يف الشهر، ككيف سنوفق بُت ىذا 150الذين ال يصل 

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

ردبا سيكوف اجملاؿ أفسح على مستول اللجنة، تفضلوا الكلمة للسيد 
 . قيب، السيد ادلستشار أهنيتم حقكم يف الكالـالوزير يف إطار التع

 :السيد وزير التشغيل والتكوين المهني
 .شكرا السيد ادلستشار احملًـت

غادم نرجع للنقطة اللي بديت هبا، كاللي ردبا ختمت هبا أنت، 
، كىي ربقيق نوع من العدالة االجتماعية، ككنظن  السيد ادلستشار احملًـت

ضلن نعترب أف إعماؿ مفهـو العمل الالئق ... متيف ىذه النقطة ال أحد سي
كمفهـو التزمت بو بلدنا كرلموع أقطاب ادلعمور يف منظمة العمل الدكلية 

، كاللي مفركض نشتغلو عليو صبيعا  .ىو ما نراىن عليو اليـو
ىذه السنة بالنسبة ِف شخصيا كنعترب أهنا كانت من القرارات 

ف ادلركزيات النقابية داخل اجمللس التارؼلية اللي اشتغلنا مع رلموعة ـ

اإلدارم للصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي، رغم كل الصعوبات 
استطعنا نتوفقو يف كاحد جوج قرارات مهمُت، أجراء الفالحة كانوا 

زلركمُت، السيد ادلستشار احملًـت من احلق يف التعويضات العائلية، اليـو 
ػلضر داخل القطاع الفالحي، الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي بدأ 

ىذه نوع من العدالة، أكيد أف العدد الزاؿ قليل، لكن رىاننا ىو 
 . ادلستقبل، ىو الرفع من عدد ادلؤمنُت يف القطاع الفالحي كأجراء الفالحة
ثآف قرار من العدالة االجتماعية ىو توسيع سلة العالجات لتشمل 

ركائنا االجتماعيُت ككذا العالجات ادلتنقلة، َف يكن من السهل  مع ش
االقتصاديُت، سبكنا كابتداء من فاتح فرباير صندكؽ الوطٍت للضماف 
االجتماعي يؤمن اليـو أجراء قطاع الفالحة حباؿ اللي كيأمنهم من 

العدالة االجتماعية حباؿ اللي كانوا مؤمنُت ادلوظفُت من طرؼ 
(CNOPS) ،675مليوف درىم اللي معبأة ىذه السنة،  600مليار ك 

، ثالث مرات، ربسُت دخل كتغطية 2009مليوف درىم اللي كانت سنة 
 . صحية ككًف العالج

بالنسبة دلوضوع الضريبة على الشركات امسح ِف نكونو متفقُت شي 
، كدلاذا ىاذيك الضريبة على الشركات؟ للمزيد من  شوية، ما سجل اليـو

فسية ادلقاكالت كاستقطاب االستثمار األجنيب خللق مناصب دعم تنا
، كأكثر من ىذا اليـو  الشغل اللي تكلمت عليها السيد ادلستشار احملًـت

يسجل أف الضريبة على الشركات ادلداخيل دياذلا تضاعفت، كغادم ذبي 
  .ادلناسبة لتوضيحها أماـ رللسكم ادلوقر

 :السيد رئيس الجلسة
كزير، كننتقل إُف السؤاؿ الثالث ادلوجو إليكم شكرا لكم السيد اؿ

السيد الوزير كموضوعو عدـ احًتاـ بعض شركات األمن اخلاصة لقانوف 
حكيم بن مشاش، عبد الفتاح : الشغل، للمستشارين احملًتمُت السادة

عمار، عبد السالـ بلقشور، بوشعيب عمار، حسن بلمقدـ، ادلصطفى 
كجدآف مصطفى، عبد الرحيم الرداد، زلمد عقاكم، أضبد شد، اؿ

كاعمرك، صباؿ بوهنَت، زلمد البطاح، يونس العراقي، عبد اهلل خنوفا، 
 . ادليلود ناصر، زلمد اطريبش

الكلمة ألحد السادة ادلستشارين لبسط السؤاؿ، الكلمة لألستاذ 
 .بلقشور، تفضلوا

 :المستشار السيد عبد السالم بلقشور
 .شكرا السيد الرئيس
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شيء ضلييك، السيد الرئيس، على الصرامة يف ضبط  أكال كقبل كل
الوقت كتدبَت شؤكف ىذه اجللسة كنتمٌت كذلك أف ػلدك حدكؾ صبيع 

 .من سيجلس فوؽ ذلك الكرسي يف األسابيع القادمة إف شاء اهلل
 سيدم الوزير،

 السادة الوزراء، 
 إخوآف ادلستشارين احملًتمُت،

 السادة ادلستشارة احملًتمة،
، السيد الوزير، يف رلاؿ اللي عرؼ منذ بداية ىذه أسائلكم  اليـو

األلفية الثالثة تطورا كازدىارا كبَتا، كيتعلق األمر ىنا بشركات احلراسة 
اخلاصة، اليت أصبحت تتناسل كبشكل ملحوظ كملموس، ألجل ذلك 
بادرت احلكومة أك حاكلت مؤخرا من أجل تنظيم ىذا القطاع كإعادة 

حلراسة اخلاصة يف خدمة التطور األمٍت الذم ىيكلتو من أجل جعل ا
أضحى ادلغرب يشهده يف ظل العودلة االقتصادية كربرير اخلدمات 

 .ادلتنوعة
ادلتعلق بضبط أعماؿ  27.06كيف ىذا السياؽ يندرج القانوف رقم 

كأنشطة احلراسة األمنية الذم كاف لو دكر يف خلق أظلاط جديدة 
ليص رقعة البطالة يف بالدنا، إال أف للتشغيل، كبالتاِف اإلسهاـ يف تق

بعض شركات احلراسة اخلاصة، كىذا بيت القصيد أك مربط الفرس، ال 
ربًـت ال مدكنة الشغل، كال ربًـت احلد األدْف لألجور، كال تصرح باألجراء 
لدل الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي، كبالتاِف فاحلماية االجتماعية 

ير مضمونة، كما أهنم ال يستفيدكف من ادلزايا ذلذه الشرػلة من األجراء غ
 . كادلنافع اليت يتضمنها قانوف الشغل

السؤاؿ ديالنا، كأحتفظ كذلك بوقت إضايف يف التعقيب، ىو 
 اإلجراءات اليت تتخذىا ضد ىذه الشركات السيد الوزير؟ 

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .يف إطار اجلوابشكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير 
 :السيد وزير التشغيل والتكوين المهني

شكرا لفريق األصالة كادلعاصرة كالسيد ادلستشار على طرحو ذلذا 
السؤاؿ، كاللي البد نقوذلا بصراحة أٓف أشاطركم جزء من السؤاؿ ديالكم، 
إال أنو ىذا النوع من العمل دياؿ شركات احلراسة بصفة عامة أك شركات 

غَت ذلك أك التشغيل ادلؤقت، ىذا نوع من األظلاط اجلديدة النظافة، إُف 

اللي دخلت يف رلاؿ الشغل، كبالتاِف كاف من الضركرم ادلواكبة كالتقنُت 
 . دياذلا

العمل األكؿ ىو كضع القانوف اإلطار، ألنو كنا كنلقاك شركة كتدير 
فة صبيع األظلاط دياؿ الشغل، كتدير التشغيل ادلؤقت، كتدير أعماؿ النظا

كاحلراسة، فكاف القانوف أكال، مث ادلرسـو التنظيمي اللي صادؽ عليو رللس 
احلكومة، كمنتظر أف يعرض على ىذا اجمللس الوزارم اللي كيوضح 

كاحد التكوين التأىيلي ككيضبط الشركط دياؿ التأسيس، ككذلك ضركرة 
 .للشباب اللي غادم يلجوا ىاذ اجملاؿ، إُف غَت ذلك من األشياء

آخر قمنا بو كىو التأىيل دياؿ كل ما ؼلص شركات التشغيل جانب 
ادلؤقت، دلا ربملنا ادلسؤكلية لقينا شركة كاحدة يف ادلغرب اللي مرخص ذلا 
بالعمل قانونا بادلغرب، ىاذم بالنسبة لشركات التشغيل ادلؤقت، كصلنا 

الشركة اليـو اللي أخذت الًتخيص القانوٓف دياؿ  15اليـو إُف أكثر من 
ير الشغل أك دياؿ كزارة التشغيل، كبقية الشركات كنعتربكىا خارج كز

القانوف، كاخذينا إجراءات من أجل أف اجلميع ؽلتثل للقانوف، أكيد 
لبعض ادلقاكالت أك بعض اجلهات مطالب فيما ؼلص تعديل بعض ادلواد 
يف مدكنة الشغل، ىذا الدكر دياؿ التشريع، كلكن دكرنا ىو احلرص على 

 .القانوف
بالنسبة ألعماؿ ادلراقبة اللي مت القياـ هبا، نعطى مثال الضماف 

عملية مراقبة، مكنت من تسوية كضعية  394االجتماعي قاـ ب 
أجَت، كالعدد ىنا حىت ىو طرح إشكاؿ، ألف ىذا كنعطيك  12240

 .أرقاـ كتهم صبيع ىاذ األظلاط دياؿ التشغيل، ماشي فقط دياؿ احلراسة
 ... ألف، حراسة كنظافة إُف غَت ذلك 174 اليـو اللي مصرح هبم

فهاذ النمط من التشغيل اجلديد اللي دخل بالدنا من الضركرم 
التأىيل ديالو، العملية دياؿ التأىيل ليست بالسهلة، أكال ادلرسـو 

التطبيقي الزاؿ َف يصدر، اللي غادم يسمح بأدكات كضبط كتقنُت 
اللي أعطانا اإلطار القانوٓف أكثر، القانوف صادؽ عليو رللسكم ادلوقر، ك

باش تعمل ىاذ الشركات، نعطى مثال غَت ىاذ ككالة التشغيل ادلؤقت 
دياؿ كزارة التشغيل أك ( l’agrément)اآلف اللي كتطلب باش تاخذ 

الرخصة دياؿ كزارة التشغيل، كتلقى صعوبة ألف خص الشركة كتكوف أـ، 
يد من الشركات خصها تقسم لشركات، ألف كتدير نفس العمل، كالعد
 .رلاكش طلبوا ألهنم كيديركا صبيع األظلاط دياؿ الشغل

 
 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا لكم السيد الوزير على جوابكم، كالكلمة للسيد ادلستشار يف 
 .إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد ادلستشار

 :المستشار السيد عبد السالم بلقشور
 . شكرا للسيد الرئيس

يف احلقيقة االعًتاؼ يف بعض األحياف دياؿ السيد الوزير على الواقع 
اللي كاين اآلف، كأنا لألسف غادم نقوؿ كاحد السر اللي كاف أفشاه لنا 

السيد الوزير يف اللجنة دياؿ أف الشركة اخلاصة اللي كتخدـ عندك يف 
، كانت ما مسوياش، كتدخلتم الوزارة ما مسوياش الوضعية القانونية دياذلا

شخصيا كسألتو ىذاؾ العامل دياؿ الشركة، كقلتو لو كاش عندكم التغطية 
، (non déclaré)قاؿ لكم أنا ... الصحية  كالضماف االجتماعي إٍف

 . كتدخلتم شخصيا
كلكن بغيناكم تديركا نفس العمل يف ربوع ادلملكة، ىاذم 

ع، ما ؽلكنش يبقى فيو تسيب مسؤكليتكم، أنتم الوصيُت على ىاذ القطا
كبَت، كنحييو ادلبادرة، ككنحييو كذلك اجلرأة كالشجاعة ألنكم قلتو ىاد 

الشي أماـ السادة ادلستشارين يف اللجنة، كبأف األمر كذلك يتعلق بالبيت 
ديالكم فُت تتشتاغلوا، كانت فيو خركقات كنظفتوىا، لكن خص ىاذ 

ألنو كاين تسيب كبَت السيد التطهَت ؼلرج كذلك إُف ربوع ادلملكة، 
 . الوزير

كيف قلتو أنو  -احلمد هلل-ىذا قطاع منتج، قطاع اللي استطعنا 
كظف كاحد اجملموعة من حاملي الشهادات، ككذلك من بعض الفئة 
اللي ىي صعيب أهنا تلج سوؽ الشغل، اليـو ىا ىي تستقطب فئة 

ا أرباب مهمة، لكن ىاذ التسيب اللي حاصل اللي كيستافدكا منو ىم
، أما (اللي خلقوا ىاذ الشركات)الشركات كأصحاب رؤكس األمواؿ 

الناس اللي كيشتغلوا يف ىاذ الشركات فهما عبيد دياؿ ىاذ العصر، ال 
فما ؽلكنش أف نبقى نتكلم ... ضماف اجتماعي، ال تغطية صحية، إٍف

 . بلغة من اخلشب يف ىاذ اجملاؿ ىذا
راقبة، ككذلك من الزجر يف ىاذ غلب تكثيف، السيد الوزير، من اَف

اجملاؿ ىذا، كما نساكش بأنٍت كنتكلم على شركات احلراسة اخلاصة، ألف 
ىذا قطاع خصو يدخل فيو حىت ما ىو أمٍت، ماشي رلرد أف كاحد يلبس 

،  ككيتسمى بأنو راه (l’uniforme)أك كاحد ( La tenue)كاحد 
د اجملاؿ معُت، خص كيقـو باحلراسة، كبأنو مؤىل أمنيا أنو ػلمي كاح

 . تكوف ضوابط، كيكوف كاحد دفًت التحمالت يف ىذا الشأف
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد ادلستشار، كشكرا لكم على احًتامكم للوقت، 

 .الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على التعقيب
 :السيد وزير التشغيل والتكوين المهني

شكرا لكم السيد ادلستشار، يف الواقع كتسمح ِف باش نوجو كاحد 
النداء من خالؿ رللسكم ادلوقر لكل ادلسؤكلُت يف أم مواقع، صباعات 

زللية، يف أم حاجة، أنو يبادر إُف كانت عندك شي شركة خاصة 
للحراسة، أنو يشوؼ معها كاش مصرحُت باألجراء اللي خدامُت عندك، 

سستو أك ال، ىاذم نقطة مهمة جدا، ألف مفهـو أك اللي كيحرسوا مؤ
 . للمساعلة يف تطبيق القانوف -أظن-ادلواطنة ىو مدخل أساسي 

احنا لوحدنا راه ما ؽلكنش تكوف يف صبيع الًتاب الوطٍت، ادلسألة 
كنعتقد دياؿ تأىيل الشق القانوٓف، خصوصا فيما ؼلص عالقات الشغل 

ىذا الصدد كاين اشتغاؿ مع ىي مسؤكلية مشًتكة لكل الشركاء، كيف 
اإلخواف يف ادلركزيات النقابية، ككذلك مع االرباد العاـ دلقاكالت ادلغرب، 
ككذلك مع جامعة الغرؼ، ككنتمٌت كذلك االشتغاؿ مع اجلماعات احمللية 

 .كبقية الفاعلُت االقتصاديُت لتأىيل ىذا القطاع
عطينا كاحد عما قريب، غادم م -إف شاء اهلل-اليـو ادلرسـو سيصدر 

اآللية، سواء من ناحية التكوين، اليـو غلب اإلقرار بأف حىت شي كاحد 
ما حاصل على شي تكوين تأىيلي، يعٍت كيف ما قليت ما كاينش شي 
إطار تكوين اللي كيفرض على ذيك الشركة ما ىي ادلواصفات كالدبلـو 

مواؿ اللي خصو يقـو بو ذاؾ السيد اللي يف شركة احلراسة، إما لنقل األ
 .أك يف احلراسة داخل البنايات بصفة عامة

ىذه اجلوانب كلها، ادلرسـو اللي صادقت عليو احلكومة أشار لكل 
ىاذ النقط يف مواده، ككنظن أننا من أشياء التأىيل دياؿ ىذا القطاع، 

 .ككنلتزمو أمامكم أننا نعطيوه أعلية خاصة
 .كشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
ر، كما نشكركم على مساعلتكم القيمة معنا شكرا لكم السيد الوزم

يف ىذه اجللسة، كننتقل إُف األسئلة ادلوجهة إُف قطاع االقتصاد كادلالية، 
كالسؤاؿ األكؿ موجو إُف السيد كزير االقتصاد كادلالية حوؿ مشاكل 

إدريس الراضي، عبد اجمليد : الغرؼ ادلهنية، للمستشارين احملًتمُت السادة
عطي، حلسن نبيو، الغازم الغراربة، عمر اجلزكِف، البشَت ادلهاشي، عادؿ اَف
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أىل اضباد، عبد احلميد أبرشاف، زلمد تاضومانت، ادلهدم زركو، زلمد 
 . احلسايٍت، زلمد برطٍت، سالمة حفيظي

 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، الكلمة لألستاذ ادلهاشي
 :المستشار السيد عبد المجيد المهاشي

 .رئيسشكرا السيد اؿ
 السادة الوزراء،

 السادة ادلستشاركف،
 . السيد الرئيس، سؤالنا سيتمحور حوؿ ميزانية الغرؼ ادلهنية

،  السيد الوزير احملًـت
قفزة نوعية، كذلك  1987عرفت ميزانية الغرؼ ادلهنية ابتداء من 

ادلخصص للغرؼ، حيث  نتااالبتباعتماد نظاـ العشر اإلضايف لضريبة 
كصلت ادليزانية ادلخصصة ذلذه ادلؤسسات يف ىذا اإلطار إُف ما يناىز 

 . مليوف درىم 150
كإننا ال ننكر أف ىذه ادلوارد ادلالية قد ساعلت يف الرفع من ميزانية 
الغرؼ ادلهنية يف ذلك الوقت، شلا أدل إُف ربسُت مستول اخلدمات 

مقراهتا كتوظيف أطر ذات مهارات ادلقدمة دلنتسبيها، ككذا عصرنة 
 . ككفاءات

اطلفاض ميزانية الغرؼ  2003إال أنو كلألسف، الحظنا منذ سنة 
 80مليوف إُف  150من )مليوف درىم  80اليت كصلت إُف ما يناىز 

، كذلك بسبب ضعف زلصوؿ الباتنتا الناتج عن اإلعفاءات (مليوف درىم
لصناعية حديثة النشأة، كقد الضريبية اليت أصبحت تتمتع هبا الوحدات ا

انتعش ىذا ادلدخوؿ الضرييب ادلخصص للغرؼ ادلهنية نسبيا حُت مت 
 120بالضريبة ادلهنية، حيث بلغ حاليا حواِف  نتااالبتتعويض ضريبة 

 . مليوف درىم
كبالنظر إُف مهاـ الغرؼ، كادلكانة اليت ينبغي أف ربتلها حىت تساىم 

ات االقتصادية، فادلبالغ ادلرصودة ذلا تبقى بفعالية يف تأطَت كسبثيل القطاع
ضئيلة جدا، فإذا ما تفحصنا ميزانية صبيع الغرؼ فسوؼ نالحظ أف ما 

منها ؼلصص ألجور ادلوظفُت كادلصاريف القارة، شلا غلعلها  %80يفوؽ 
 .حبيسة التدبَت اليومي

 2005كبالرجوع، السيد الوزير، إُف الوراء، كربديدا خالؿ سنة 
ـ كزيرا للتجارة كالصناعة، كيف لقائكم برؤساء الغرؼ دبدينة حينما كنت

بنسليماف، كنتم قد أعلنتم عن الربنامج التعاقدم بُت غرؼ التجارة 
كاحلكومة، كالذم يهدؼ إُف تأىيل ىذه الغرؼ كتفعيل دكرىا، كىي 

مبادرة ربسب لكم، إال أف ىذا الربنامج الطموح الذم كاف سيعطي دفعة 
افسية الغرؼ فيما بينها أكال، كيلزمها بإصلاز برامج تساىم قوية لتطوير تن

يف تطوير النسيج االقتصادم بدكائر نفوذىا َف يعرؼ النور دكف معرفة 
األسباب احلقيقية لذلك، كعوض باتفاقية بُت احلكومة كجامعة الغرؼ 

بآليات كأىداؼ مغايرة، نعتقد أف ىذه االتفاقية ال ترقى إُف ما كاف 
 . نارلكميهدؼ لو بر

 : سؤالنا، السيد الوزير، ىو كالتاِف
أكال، أسباب تراجع احلكومة عن الربنامج التعاقدم الذم أعلنتم عنو 

 يف بنسليماف؟
ثانيا، كأنتم اآلف هتيئوف للقانوف ادلاِف ادلقبل، ىل من تفكَت يف صيغة 

 للرفع من موارد الغرؼ ادلهنية؟ 
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب 
 :السيد صالح الدين مزوار وزير االقتصاد والمالية

 .شكرا السيد الرئيس
 السيدة كالسادة ادلستشارين احملًتمُت،

أشكركم على كضعكم ذلذا السؤاؿ، اللي كنجاكب عليو يف إطار 
التضامن احلكومي، ألنو يف الواقع سؤاؿ، أكال متقادـ، ثانيا موجو إُف 

زميلي يف الصناعة كالتجارة، لكن بصدر رحب سأجيب عليو، كما أعتقد 
 . كاف ؽلكن أف غليب عليو زميلي يف التجارة كالصناعة

ىا، السيد ادلستشار، دياؿ الغرؼ ىي كضعية ىذه الوضعية اللي أثرسبو
اللي بالفعل كثر احلديث فيها، كَف نستطع حلد اآلف أف نصل إُف إطار 

يسمح للغرؼ بأف تنتقل إُف لعب الدكر الذم غلب أف تلعبو، احنا 
غاديُت للجهوية، كنعرؼ أنو يف إطار اجلهوية الدكر دياؿ الغرؼ سيكوف 

ع التنموية ادلندرلة على مستول اجلهات، دكر أساسي دلواكبة كل ادلشارم
كأعتقد اليـو بأنو إُف كاف شي تفكَت يف اتفاقية إطار غلب أف تتجو ضلو 

 .ىاذ التوجو
العمل دياذلا كاالستثمار،  كتَتةاحنا حاكلنا مساعدة الغرؼ لتسريع 

، 2009/2012باش نفتحو منفذ جديد اللي ىو كاف االتفاقية دياؿ 
مليوف درىم لالستثمار، ثالثة غرؼ  80اذلا دياؿ اللي مت التخصيص دم
غادم يستافدكا  4أك  3، كأعتقد بأف 2009استفادت ىذه السنة 

السنة ادلقبلة، لكن ىذه كلها تدابَت مواكبة، اللي كنبحثو عليو صبيعا ىو 
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احللوؿ اذليكلية للسماح ذلذه ادلؤسسة باش تلعب الدكر دياذلا كما غلب 
يف مسؤكلية منتخيب الغرؼ كشلثلي الغرؼ، ككاين  أف تلعبو، كاين ما ىو

 . اللي ىو من مسؤكلية احلكومة
ما ؽلكن أف أؤكده لكم اليـو ىو أنٍت شخصيا كممثل كمسؤكؿ عن 
كزارة االقتصاد كادلالية مستعد دلواكبة كل الربامج اليت من شأهنا أف ذبعل 

ين يف من ىاذ ادلؤسسات مؤسسات فاعلة ميدانيا، راه كنشوفو آش كا
العاَف، كنعرفو أشنو ىو الدكر دياؿ الغرؼ، دكرىا دكر أساسي كدكر 

مهيكل كدكر ربفيزم كدكر موجو، بغينا ىذا ىو الطموح ديالنا ادلشًتؾ، 
كيف إطار ىاذ الطموح ىذا احلكومة مستعدة باش توفر اإلمكانيات ابتداء 

 .من السنة ادلقبلة
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
د الوزير، الكلمة للسيد ادلستشار إذا كاف ىنالك شكرا لكم السي

 . تعقيب عن جواب السيد الوزير، تفضل
 :المستشار السيد عبد المجيد المهاشي

شكرا السيد الوزير على استعدادكم دلواكبة تأىيل الغرؼ، غَت السيد 
الوزير بغيناكم غَت تعطيونا على األقل ادلسودة اللي كتخدموا عليها دابا 

يف القانوف ادلاِف ادلقبل، كاش كاين شي صيغة كيفاش ؽلكن تستفيد 
من ميزانية الغرؼ سواء مثال من القيمة ادلضافة، من ضريبة االستَتاد، 

 الضريبة على الشركات؟ كاش كاين شي تفكَت يف ىذا االذباه؟ 
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
 .التعقيب

 :السيد وزير االقتصاد والمالية
غَت ىو على حسب علمي كاين ىناؾ مقًتح أك مشركع قانوف اللي 

ىم الغرؼ، كاللي ىو يف إطار ادلصادقة على أساس أنو رلموعة دياؿ يت
األشياء اللي غادم يتم ربيينها، يف انتظار ذلك، كيف اإلطار الذم 

يف إطار باش نبقاك غادين  2012-2009حددناه يف االتفاقية دياؿ 
كل  2012-2009القانوف، كل ما ىو يف اإلطار دياؿ االتفاقية دياؿ 

ا نقومو بو يف إطار أىداؼ كبرنامج عمل زلدد من طرؼ ما ىو ؽلكن لن
الفيدرالية اللي كتجمع ىاذ الغرؼ، احنا مستعدين أنو ندرجوه يف إطار 

التمويالت بالنسبة للسنتُت ادلقبلتُت بالنسبة للغرؼ، على أساس أنو ملي 

يكوف ادلصادقة على القانوف اجلديد اللي غادم يدبر الغرؼ ذاؾ الساعة 
ك، دلواكبة ادلخطط كدلواكبة الربنامج غادم نوضعو األسس غادم نفتح

القانونية لتمويل الغرؼ كدلواكبة كل األىداؼ اللي غادم تكوف حددهتا 
 . الغرؼ يف اإلطار القانوف اجلديد

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد الوزير

موضوع السؤاؿ الثآف ادلوجو إُف السيد الوزير االقتصاد كادلالية حوؿ 
اإلجراءات االستعجالية إلنقاذ القطاعات االقتصادية ادلتضررة، 

عبد احلميد السعداكم، زلمد فضيلي، : للمستشارين احملًتمُت السادة
ضبيد كوسكوس، عمر أدخيل، أضبد اجلوىرم، أكلعيد الرداد، إدريس 

ام بورجل، اذلامشي السموٓف، إبراىيم فضلي، احلاج عبد اهلل مركف، البك
 . ادلظفار

 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، تفضل األستاذ إدريس مركف
 :المستشار السيد إدريس مرون

 .شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء، 

 زمالئي،
ءات حبلوؿ األزمة العادلية ادلالية كاالقتصادية ازبذت دكؿ العاَف إجرا

حلماية اقتصادياهتا كاحملاكلة من التخفيف من كطأهتا، احلكومة ديالنا 
أقرت بصعوبة الوضع بعد حُت، ككضعت آليات لتجاكز األمر، من بُت 

اآلليات مساعدة القطاعات اليت اعتربهتا متضررة، منها النسيج كاجللد 
كقطاع السيارات على اخلصوص، أذكر من بُت القطاعات ىاتو 

 . القطاعات
، ىو يتعلق بالشركات الصغَتة  إال أف ادلشكل اللي تنشوفوه اليـو

العائلية كادلتوسطة بكمية أقل، الشركات الصغَتة كالعائلية اآلف الناس اللي 
كيشتغلوا فيها أصبحوا تضافوا للصفوؼ دياؿ العاطلُت، بغيت نعرؼ 

 كاش كاينة شي متابعة يقظة ذلاذ النوع دياؿ الشركات الصغَتة، كيف
حدكد أقل متوسطة؟ كىل ىناؾ برنامج اللي تيمكن توضعوه مستقبال 

 حملاكلة إنقاذىا؟ 
 .شكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا لكم السيد ادلستشار، كشكرا لكم على احًتامكم للوقت 
 .كذلك، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب

 :السيد وزير االقتصاد والمالية
ـ على تغيَتكم حملور السؤاؿ، لكن ضلن يف شكرا للسيد ادلستشار احملًت

تفاعل مستمر، احنا كضعنا آليات للمواجهة كللمواكبة، آليات استباقية، 
اجلانب النفسي مث آليات ادلواكبة مع احملافظة على شيء أساسي ىو 

 .كجانب الثقة، اللي رلموعة دياؿ الدكؿ ما عرفاتش كيفاش تتعامل معو
ات كبَتة، ككنا من ادلواجهُت خطاب التهويل أدل إُف تراجع

الصارمُت ذلذا اخلطاب، كاحلمد هلل النتائج بينت بأف ادلقاربة اللي هنجناىا 
، مث 2009كانت مقاربة أدت إُف النتائج اليت حصلنا عليها يف 

، بالطبع داخل األزمة أك خارج 2010االستمرارية كالتحسن يف سنة 
سبر كىناؾ مقاكالت األزمة، كىذا كضع طبيعي، ىناؾ مقاكالت تس

 . تندثر
األزمة أداة مسرعة الندثار رلموعة دياؿ ادلقاكالت اليت ليست ذلا 

: مقومات االستمرارية، السؤاؿ ديالكم كيمشي يف االذباه دياؿ القوؿ
كاش ىناؾ معطيات؟ كاش ىناؾ تدابَت ستوجو إُف ىذه ادلقاكالت 

إلنقاذىا؟ بالطبع ىذه ادلقاكالت الدكلة، أش كتدير؟ الدكلة اآلليات اللي 
ملها ىي اآلليات دياؿ الضماف، سواء ضماف القركض أك آليات كتستع

، 2009ضماف احملافظة على الشغل، كىذا ىو اللي امشينا فيو يف 
كنستمر فيو إُف حد اآلف، آليات إعادة اذليكلة، كىذه ميكانيزمات كلها 

متواجدة، إذف على مستول ىذه اآلليات كاين ىناؾ يعٍت كثَت من 
 . التدابَت ادلوجودة

كاش الدكلة كتساعد : اللي كيبقى، كىذا ىو السؤاؿ اللي كيتناقش
ادلقاكالت اليت تتعامل مع الدكلة يف إطار من احًتاـ القوانُت أك غلب على 

الدكلة أف تساعد ادلقاكالت اخلارجة عن ىذا اإلطار، كاليت ذلا عالقات 
 غَت سليمة مع الدكلة؟ 

ادلقاكالت اللي خارج من كىنا كنعرفو بأنو كاين ىناؾ شق كبَت من 
االستفادة دياؿ التدابَت، ألنو ادلشرع كيقوؿ بأنو فلوس الدكلة ملي كتعطى 

خصها سبشي للناس اللي كيحًتموا رلموعة دياؿ القوانُت، إذف ىذا ىو 
الوضع، ىذا ىو اإلطار فُت كنشتغلو، كإذا كاف شي توجو آخر ادلشرع 

 .غادم يقرره، كبالطبع ضلن رىن اإلشارة
 :لسيد رئيس الجلسةا

شكرا لكم على اجلواب، كإف كاف ىنالك تعقيب الكلمة لألستاذ 
 .إدريس، تفضل

 :المستشار السيد إدريس مرون
السيد الوزير، ما غَتتش احملور دياؿ السؤاؿ، كلكن حددت بالضبط 
ما يهمٍت من السؤاؿ، عوض أف أتكلم على االقتصاد ادلغريب أردت أف 

ؿ اآلف، احنا متنداكركش على الشركات اللي أتكلم حيث يوجد ادلشك
علما بأهنا كثَتة، ، (l’informelle)ىي خارجة عن اإلطار القانوٓف 

كالبد ما نلقاك ذلا احلل، كىنا أعطي مثاؿ بادلناسبة، أنا رئيس صباعة يف 
إقليم، ال أجد مع من أتعامل، ما كاينش شركات اللي عندىا الوثائق 

لية حقيقية، لكن أتكلم على ادلقاكالت اللي دياذلا مضبوطة، ىذه إشكا
 agence de)ىي كتعامل يف إطار قانوٓف معركؼ، أعطي مثاؿ 

voyage) ، ىي صغَتة عائلية، عندىا مشكل، فجل ىذه ادلؤسسات
عندىا مشاكل، مشاكل يف رلاؿ البناء، ادلقاكالت الصغَتة اللي كاين 

األب كأكالدك كيعاكنوا بوريقاهتم عندىم مشكل، يعٍت صبيع القطاعات 
اللي ىي اليـو كنشوفوىا، إال كتعيش مشكل عويص، ذلذا كضعت ىذا 

 . السؤاؿ بتحديد
 .شكرا

 :يد رئيس الجلسةالس
شكرا السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير إف كاف ىنالك تعقيب 

 .للسيد الوزير، تفضلوا
 :االقتصاد والمالية وزيرالسيد 

السيد ادلستشار يتكلم على إشكالية دياؿ التمويل أك احلصوؿ على 
 التمويل بالنسبة ذلذه ادلقاكالت، بالطبع ادليكانيزمات دياؿ الضماف اللي
تضعها الدكلة ماشي ىي ميكانيزمات اليت سبشي غَت ىكاؾ، راه حىت 
ىي مقننة، اللي كيبقى بالفعل ىو أنو يف إطار تدبَت ادللفات، كىاذم 
خارجة على إطار التدبَت احلكومي، ىذا تدبَت ما بُت مقاكلة مرخصة 
كبنك من القطاع اخلاص اللي يف إطار التعامل دياذلم الدكلة كتدخل 

آليات للضماف باش تفعل النظاـ البنكي باش ؽلكن لو  كتعطيك للوسط
 .يواكب ىاذ ادلقاكالت

بالفعل ىذه إشكاليات متواجدة، ال أنفيها، ككاينة كغاد تستمر، ألف 
احلكومة من الصعب أهنا تدخل يف عالقة ما بُت مؤسسة بنكية كمقاكلة 

يات، رغم كضع ميكانيزمات الضماف، اللي كيبقى ىو أنو ضلن نضع آؿ
صلعل على أساس أف ىذه اآلليات تتفعل بالوثَتة كبالسرعة اللي خصها 



 

28 
 

تفعل هبا، كنحاكلو نضغطو ما أمكن على ادلؤسسات البنكية باش ما 
تسدش الركبيٍت باش ؽلكن تستمر، كتاخذ كذلك كاحد النوع من 

ادلخاطرة، ىذا الدكر اللي كنقومو بو، ماداـ احلكومة ما ؽلكنش ذلا سبوؿ 
ة ادلقاكالت، يبقى ىاذ ادليكانيزمات ىي اللي كتضبط العالقات، مباشر

 .كىاذ الشي ما أعطى اهلل
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا لكم السيد الوزير
موضوع السؤاؿ الثالث ادلوجو إليكم، السيد الوزير، حوؿ الضريبة 

على الدخل للعاملُت بشركة هتيئة العمراف باجلنوب، للمستشارين احملًتمُت 
النعم ميارة، خدغلة الزكمي، عبد السالـ اللبار، كايف الشراط، : لسادةا

عبد العزيز العزايب، الطيب ادلوساكم، بوصبعة الغداؿ، أضبد بولوف، ضبا 
 . أىل بابا، سيدم زلمد كلد الرشيد، أضبد اضبيمد

 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، تفضلوا
 :المستشار السيد النعم ميارة

 .الرئيس شكرا السيد
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدة ادلستشارة،
 السادة ادلستشارين،

، 2005يف اجلنوب يف سنة " العمراف"منذ إحداث شركة التهيئة 
كاللي كاف اإلحداث دياذلا ىو أحد الدعائم األساسية دياؿ االستثمار 

اليت  يف ادلناطق اجلنوبية، خاصة يف قطاع السكن، كتتمتع ىذه الشركة
يوجد ادلقر االجتماعي دياذلا ككذلك السجل دياذلا دبدينة العيوف، تتمتع 
بإعفاء ضرييب، ساعد كثَتا ىذه الشركة على ربقيق رلموعة من ادلشاريع، 

أعلها ىو القضاء هنائيا على مدف الصفيح يف األقاليم اجلنوبية، إال أنو 
ِيؤدكف الضريبة على الغريب على أف ادلوظفُت األجراء داخل ىذه الشركة، 

 . الدخل بصفة أكتوماتيكية منذ التوظيف دياذلم داخل ىذه الشركة
لذا نسائلكم، السيد الوزير، لقطع الشك باليقُت، خاصة أف يف 
اجملالس اإلدارية يتكلموف عن رأم كزارة ادلالية يف ىذا ادلوضوع، لذا 

عات اليت تطاؿ نسائلكم، السيد الوزير، عن أحقية أك قانونية ىذه االقتطا
 فئة عريضة من ىذه ادلوظفُت؟ 

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب
 :السيد وزير االقتصاد والمالية

 .شكرا السيد الرئيس، شكرا للسيد ادلستشار احملًـت
رلموعة من ىاذ السؤاؿ كيهم مؤسسة عمومية، اللي كتوفر على 

الدعم من طرؼ الدكلة، تتوفر ذلا العقار، كيتوفر ذلا الدعم الكامل باش 
تؤدم الدكر دياذلا االجتماعي لالستجابة للحاجيات دياؿ ادلواطنُت يف 

 .ربوع ادلملكة، ما شي يف جهة خاصة دكف جهة أخرل
السؤاؿ ديالكم ػليلنا على إشكالية اللي أثرسبوىا، ادلمارسة حلد اآلف 

أف كل ادلؤسسات سواء دياؿ الدكلة أك ادلؤسسات اخلاصة اليت ذلا  ىو
امتداد كطٍت، كلها تؤدم الضريبة على الدخل، ىذا ما مت تطبيقو كشلارستو 

 . حلد اليـو
كأماـ السؤاؿ الذم طرحتموه أحلت ىذا السؤاؿ على السيد الوزير 

بالضريبة على  األكؿ الزباذ ما يراه مناسبا فيما ؼلص ىاذ النقطة ادلتعلقة
 .الدخل يف ادلؤسسة اليت أشرمت إليها

 .كشكرا 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد ادلستشار يف إطار التعقيب على 
 .جواب السيد الوزير

 :المستشار السيد النعم ميارة
شكرا على إجابتكم حوؿ ىذا السؤاؿ، غَت نذكركم بأهنا شركة أكال 

بالشخصية ادلعنوية ألهنا شركة تعترب يف القطاع اخلاص، كبالتاِف تتمتع 
على أف صبيع الشركات داخل القطاع اخلاص يف األقاليم اجلنوبية اللي 

كيتمتعوا باإلعفاء الضرييب، كىذا اإلعفاء كاف عندك دكر كبَت يف 
االستثمار كيف ما سبقت قلت على أهنم ادلوظفُت دياذلم، األجراء 

يؤدكف الضريبة على الدخل، إظلا إحالتكم على الوزير األكؿ  دياذلم، ال
ىذا يعٍت بأف ادلشكل أصبح أيضا من اختصاص الوزير األكؿ أك شيء 
من ىذا القبيل، بينما على أف ىذه مسألة بسيطة كمعتمدة كاللي ؽلكن 

 .احلل دياذلا داخل كزارتكم السيد الوزير
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .ستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار التعقيبشكرا السيد اَف

 :السيد وزير االقتصاد والمالية



 

29 
 

بالفعل أنا كنتفهم السؤاؿ دياؿ السيد ادلستشار، إحاليت للسيد الوزير 
األكؿ ألنو أكال كزيرا أكال كرئيسا للحكومة، ككذلك مسؤكال على كل 

َف صلد احلل، أثرناه القرارات اليت نتخذىا يف ىذا اجملاؿ، ذلذا أحلت ألننا 
 .على السيد الوزير األكؿ كأكؿ مسؤكؿ على احلكومة

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، كنشكركم على مساعلتكم معنا يف ىذه 
اجللسة، كننتقل إُف األسئلة ادلوجهة إُف السيدة كزيرة الصحة، كالسؤاؿ 

مستشارين احملًتمُت األكؿ حوؿ حصيلة منتدل اخلريطة الصحية، لل
حلبيب لعلج، خَتم بلخَت، حسن سليغوة، توفيق كميل، عبد : السادة

ادلالك لعرج، علي طلحة، حسن عكاشة، العلمي التازم، موالم ازلند 
ادلسعود، حلسن عباد، اضباد أبرجي، مصطفى الشهوآف، عبد العزيز 

 . بوىدكد
 .كلمة لكمالكلمة ألحد السادة ادلستشارين، األستاذ عكاشة اؿ

 :المستشار السيد حسن عكاشة
 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،

 السيدات كالسادة ادلستشارين،
ادلنتدل الوطٍت حوؿ  2010لقد انعقد خالؿ شهر مارس لسنة 

اخلريطة الصحية لكي تكوف إطارا خاصا يواكب األكلويات الوطنية من 
بُت سلتلف القطاعات من أجل كضع منظومة كطنية  خالؿ التنسيق

معلومية جغرافية، تدمج القواعد ادلتوفرة حوؿ عرض العالجات الصحية 
كاعتماد التقطيع اجلغرايف الصحي استجابة للحاجيات ادللحة للسكاف 

 .كتوفَت كلوج أفضل كفعاليات أكثر للعالج
ماج التخطيط كمن أىم التوصيات اليت خرج هبا ادلنتدل ادلذكور إد

لعرض العالجات يف إسًتاتيجية التهيئة من أجل ضماف الظركؼ 
الضركرية إلنشاء مؤسسات صحية تستجيب للطلب الكمي كالنوعي 

للعالجات ادلتوفرة من جهة كحلاجيات ادلواطنُت يف ىذا اجملاؿ من جهة 
 . أخرل

لذا، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن إسًتاتيجيتكم يف تطوير ظلوذج 
ىوم للمنظومة الصحية هبدؼ تقليص الفوارؽ بُت ادلناطق ككيفية ج

توظيف اخلريطة الصحية بادلغرب لتكوف أداة فاعلة لتخطيط كضبط 
 العرض الصحي يف بالدنا؟ 

 . كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد ادلستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عن 
 .السؤاؿ، تفضلي السيدة الوزيرة

 :السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات ادلستشارات،

 السادة ادلستشارين،
أنا يف احلقيقة يف البداية أريد أف أعرب عن سعاديت لكي أجيب على 

سؤاؿ طرح عن فريق التجمع الدستورم ادلوحد ألنو خالفا على ما قيل يف 
 ... اإلحاطة علما، أنا أذباكب دائما مع األسئلة الشفوية احًتاما

 :السيد رئيس الجلسة
مباشرة، كتوجهي السيدة الوزيرة الكلمة لك، السيدة الوزيرة جاكيب ك

 .للسؤاؿ
 :السيدة وزيرة الصحة

 . أجيب ألنٍت أحًـت ادلؤسسات الدستورية
جوابا على سؤالكم بغيت نشَت على أف اخلريطة الصحية ىي آلية 
حقيقة جد مهمة، كىذا مطلب الذم كاف يطالبوف بو كذلك السادة 

ادلستشارين كالسادة النواب ككل ادلهتمُت بالقطاع الصحة، ألف اخلريطة 
الصحية ىي خريطة عرض العالجات حسب معايَت يتدخل فيها القطاع 

ص، كاآلف ىذا القانوف معركض حاليا للمناقشة على العاـ كالقطاع اخلا
أنظار الربدلاف بعد أف سبت ادلصادقة عليو ال من طرؼ اجمللس احلكومي 

 . كال من طرؼ اجمللس الوزارم
، قمنا بتنظيم  كعلى ىذا األساس، ككما أشرمت السيد ادلستشار احملًـت

كض أماـ كاحد ادلنتدل حوؿ ىذه اخلريطة الصحية ألف القانوف ادلعر
الربدلاف ىو حقيقة قانوف إطار، كعلى إثره ستصدر مراسيم تطبيقية، 

كستصدر قوانُت اللي كنا بغينا أننا نغنيو النقاش حوذلا باش يكوف ىناؾ 
توافق حوؿ ادلراسيم التطبيقية كالقوانُت اللي غادم تنبثق عن ىذا القانوف 

 . اإلطار
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ألجنبية كالدكؿ كيف ىذا اإلطار كانت ىناؾ عركض من الدكؿ ا
الشقيقة من ضمنها إسبانيا كفرنسا ككندا، كاين ىناؾ دكؿ مثل لبناف 
كتونس اللي كذلك علا اعتمدكا على اخلريطة الصحية ككل ىذه الدكؿ 
كباعًتاؼ اخلرباء اللي قدموا العركض على أف اخلريطة الصحية بعد أف 

ت سباما عرض سبت ادلصادقة كاالعتماد عليها يف ىذه البلداف، حقيقة غَت
العالجات، فخالؿ ىذا ادلنتدل اللي شاركوا فيو صبيع ادلتدخلُت خرجنا 

 . بعدة توصيات بغيت غَت نذكر أعلها على  سبيل ادلثاؿ كليس احلصر
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
احتفظي بذكرىا مباشرة يف حصة التعقيب الكلمة ألحد السادة 

 .كاب، تفضلوا السيد ادلستشارادلستشارين إذا كاف ىنالك تعقيب عن اًف
 :توفيق كميل السيدالمستشار 

السيدة الوزيرة، أشكركم على صبيع ىذه ادلعطيات كالتوضيحات، 
كلكن السيدة الوزيرة إعادة النظر يف ىذه اخلريطة ىو مطلب للجميع 

ألهنا السبب ادلباشر يف كجود العديد من ادلشاكل اليت يعآف منها القطاع 
 . الصحي
نرجو منكم إعادة النظر يف أسلوب التخطيط ادلعتمد يف توزيع لذا 

 . األطر الطبية كبناء مستشفيات ك ادلراكز الصحية
 كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد ادلستشار، ىنالك تعقيب السيد الوزيرة؟ تفضلي
 :السيدة وزيرة الصحة

نعم يف دقائق ألف ما أثاره السيد ادلستشار احملًـت نقطة مهمة جدا، 
ألف يف توزيع كيف عرض العالجات بطبيعة احلاؿ كاين ىذه ادلسألة دياؿ 
التوزيع العادؿ دياؿ ادلوارد البشرية، اللي احنا اآلف كنشتغلو عليها، فيو 

لصحية، كذلك توزيع العادؿ ال دياؿ ادلستشفيات العمومية كادلراكز ا
ككذلك ىناؾ يف القانوف جاء ربفيزات بالنسبة اللي غادم يكونوا كاللي 

ناقشنا مع كزارة ادلالية اللي تعطى للمصحات اخلاصة باش حىت علا 
 . يتشجعوا ؽلشيو للمناطق النائية

لة اللي أساسية ىي دياؿ أإذف ىناؾ قطاع عاـ كقطاع خاص، كادلس
ادلتعلقة بالتجهيزات، كباخلصوص التجهيزات ادلوارد البشرية، كلكن كذلك 

للي ا حباؿ الفحص بالسكانَت، ، (IRM)الثقيلة اللي خصها تكوف حباؿ 
 . خصها تكوف كذلك متواجدة عرب الًتاب الوطٍت كبصفة عادلة

إذف ىناؾ توصيات متعددة اللي معندناش الوقت أننا نسردكىا، 
االجتماعية كنعرض أشنو علا كلكن أنا مستعدة أنٍت صلي للجنة الشؤكف 

أىم التوصيات كأشنو ىو السياؽ اللي غادم ظلشيو عليو باش يكوف 
التطبيق عادؿ لعرض العالجات كفق اخلريطة الصحية اللي غادم تضع 

 .الضوابط
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيدة الوزيرة، كموضوع السؤاؿ الثآف ادلوجو إليكم 
اخلسائر ادلالية بسبب اللقاح، للمستشارين  السيدة الوزيرة دائما حوؿ

عبد احلميد السعداكم، عمر مكدر، عياد الطييب، : احملًتمُت السادة
حلسن بوعود، حلسن بلبصرم، زلمد عداؿ، زلمد الكبورم، زلمد 

 . بورماف، ػلفظو بنمبارؾ، ادلهدم عثموف، عبد الرحيم العاليف
لوا الكلمة السيد الكلمة للسيد ادلستشار، عفوا قبل أف تتناك

 .ادلستشار، طلب السيد الرئيس نقطة نظاـ، تفضلوا السيد ادلستشار
 :المستشار السيد حكيم بن شماش

شكرا السيد الرئيس احملًـت على رحابة صدركم، سعيا منا لًتسيخ 
كتكريس بعض األعراؼ كالتقاليد اجلديدة اليت من شاهنا أف تعيد بعض 

مة، سبق ألحد زمالئنا أف طلب منكم أف االعتبار ذلذه ادلؤسسة احملًت
السادة الوزراء، كىم غليبوف عن أسئلة السادة ادلستشارين، أف يتوجهوا 

ضلوىم كأف ال يديركا ظهورىم للسادة ادلستشارين، كقد سبق لكافة السادة 
الوزراء مشكورين أف لبوا كذباكبوا مع ىذا االقًتاح، كال ؽلكن أف تكوف 

حىت ال نكيل ... ترمة استثناء، فلذلك نطلب منهاالسيدة الوزيرة ادلح
 .دبكيالُت فقط

 :السيد رئيس الجلسة
ردبا العيب يف الرئاسة َف تنبو السيدة الوزيرة إُف أف سبتثل دلا اتفقنا 

عليو، شكرا جزيال، الكلمة للسيد ادلستشار، سأعطيك الكلمة يف إطار 
مة، سأعطيك نقطة نظاـ كسأمنح السيدة ادلستشارة، سأعطيك الكل

الكلمة، َف أرفض أف أعطيك الكلمة، قلت فقط أريد أف أنبو السادة 
الوزراء الذين َف ػلضركا معنا بداية اجللسة على أنو سبق تنبيو أحد السادة 

ادلستشارين للرئاسة بأف السادة الوزراء عندما غليبوف على أسئلة السادة 
الوزيرة َف تكن حاضرة  ادلستشارين غلب أف يتوجهوا للقاعة، ردبا السيدة

معنا عند تنبيهنا هبذا يف إطار نقطة نظاـ، كاآلف أمنح لك نقطة نظاـ 
 . السيدة ادلستشارة، خذم ما شئت من الوقت يف حدكد طبعا دقيقتُت

 :المستشارة السيدة خديجة الزومي
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 .شكرا السيد الرئيس
ذه فقط على ادلكتب أف يوحد كلمتو، على الرئاسة أف تضع تدبَتا لو

ادلؤسسة، ألف يف حلقة ماضية من ىذه اجللسات خاطب أحد الرؤساء 
أدر ظهرؾ كغلب أف تتحدث إِف ألنٍت أنا : أحد الوزراء احملًتمُت، كقاؿ لو

الذم أعطيتك الكلمة، كالقاعة شاىدة على ذلك، حدث مع السي 
اخشيشن ىاذ الشي، إذف ال ما ؽلكنش، نوبة تقولوا شوفوا ىنا نوبة ىنا، 

 .الشي خصو تديركا لو قانوف داخلي كالشي حاجة، ميمكنشىاذ 
 :السيد رئيس الجلسة

الرسالة كصلت، كأذكر السادة ادلستشارين على أف أم كقت نصرفو 
يف غَت عرض األسئلة الشفوية كتلقي األجوبة عنها إال كيناؿ من حصة 

زمالئكم احلاضرين يف القاعة، كبالتاِف نرجوكم أف تسعفوا زمالءكم 
 . ربوا اجملاؿ ذلم لعرض أسئلتهملتف

الكلمة اعتقد إف كنت أتذكر للسيد ادلستشار لبسط سؤالو، كأذكره 
بضركرة احًتاـ كااللتزاـ بالوقت، ألف السيد ادلستشار سبق لكم أف أخذمت 

 .الوقت يف السؤاؿ األكؿ، تفضلوا السيد ادلستشار
  :المستشار السيد عبد الرحيم العالفي

 .الرئيسشكرا السيد 
 السادة ادلستشارين كادلستشارات احملًتمُت،

 السيدة الوزيرة احملًتمة،

على إثر انتشار جائحة كباء اخلنازير، اليت أصابت جل دكؿ العاَف 
كادلخاكؼ اليت سببتها بسبب اإلصابات كالوفيات اليت خلفها ىذا الوباء، 

تربات دكلية سارعت كزارة الصحة إُف اقتناء كمية كبَتة من اللقاح من مخ
عادلية، كسبكنت من استهالؾ قرابة مليوف جرعة لقاح فقط، بالرغم من 

ضبالت التلقيح اجملانية اليت أطلقتها الوزارة، كاليت َف ربقق النتائج ادلتوخاة 
منها بسبب زبوؼ ادلواطنُت من اللقاح، شلا جعلهم يرفضوف التطعيم 

 . تلف سللفة خسائر مهمةباللقاح، األمر الذم يعرض الكمية ادلتبقاة لل
كيف تتصرؼ : من ىذا ادلنطلق، نود، السيدة الوزيرة، مساءلتكم

الوزارة يف سلزكف اللقاحات ادلتبقية؟ كما ىو تقييمكم حلجم اخلسائر اليت 
 تنعكس عن ذلك؟ 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد ادلستشار، كشكرا لكم على احًتامكم للوقت، 

ة الصحة لإلجابة عن ىذا السؤاؿ، تفضلي السيدة الكلمة للسيدة كزير

الوزيرة بالنسبة دلن سبكن من اجلواب طبعا يف مواجهة السادة ادلستشارين، 
 .السيدة الوزيرة إذا كنت تفضلُت الصعود إُف ادلنصة فلك ذلك

 :وزيرة الصحة ةالسيد
 السيد الرئيس،

 السادة ادلستشارين، 
 السيدات ادلستشارات،

 الوزراء،السادة 
ىذا السؤاؿ اللي طرحتموه حقيقة ىو سؤاؿ جد مهم، ألف كاف 

ىناؾ تساؤالت تطرح حوؿ األمواؿ اليت صرفت من أجل مواجهة أنفلونزا 
(AH1N1) ماشي فقط ببالدنا كلكن على الصعيد الوطٍت، فأجبت ،

على سؤاؿ شلاثل اللي طرحو األسبوع ادلاضي الفريق االشًتاكي، كلكن ال 
أذكر ليطمئن الرأم العاـ كيطمئن السادة ادلستشارين بأس بأف 

 .كادلستشارات حوؿ ادليزانية اليت كفرناىا من أجل مواجهة ىذا الوباء
فالبنسبة لبالدنا، فعلى غرار ما قامت بو صبيع البلداف كاين ىناؾ 

بطبيعة احلاؿ مبدأ احلذر، ككاف علينا كمسؤكلُت أننا نوفرك لبالدنا صبيع 
كما كفرتو صبيع بلداف العاَف دلواجهة ىذا الوباء يف حالة ما اإلمكانيات 

كاف ىذا الوباء خطَت كخطَت جدا، هلل احلمد تنعرفو أنو ذاؾ التوقعات 
 . دياؿ ادلنظمة العادلية للصحة ما كانش منها

مشاتش يعٍت  كلكن اللي بغيت نقوؿ ىو أف األمواؿ اليت صرفت ما
ة لوزارة الصحة ىو أكال كاحد خسارة، ألف أكال أكرب مكسب بالنسب

مليوف دياؿ الدرىم، اللي ترصد  56الغالؼ ماِف اللي ترصد، اللي ىو 
بالنسبة لتأىيل قاعات اإلنعاش، كاستفادت منها صبيع جهات ادلملكة، 

كرديغة، ادلستشفيات دياؿ -كعندم صبيع ادلستشفيات دياؿ جهة الشاكية
 .بالنسبة للجميعبودلاف، جهة الغرب، -عبدة، فاس-جهة دكالة

سلترب،  16مليوف درىم، اللي مت ذبهيز  16كذلك مبلغ آخر دياؿ  
كاللي اآلف كلها تقريبا مت تأىيلها، إذف ىذه مكتسبات جد مهمة، 

مليوف دياؿ الدرىم،  13باإلضافة إُف شراء سيارات اإلسعافات دياؿ 
 . باإلضافة إُف اللواـز الطبية كاألدكية

ِف خصنا نعرفوه، ىو أنو اللقاحات اللي مت كلكن اللي ىو مهم  اؿ
اقتناؤىا من طرؼ الشركات اللي زكدتنا بو، بالنسبة أكال ىي زبلت عن 

النصف دياؿ ما طلبناه، أما بالنسبة للنصف اآلخر، من ضمنو اللقاحات 
اللي توصلنا هبا، سيتم استبداذلا بلقاحات اللي احنا زلتاجُت ذلا، إذف 

، من ضمنها األنفلونزا العادية اللي دائما كزارة حددنا احلاجيات ديالنا
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تقتنيها، كاللي السنة ادلاضية كنا بغينا نوسعو ادلستفيدين منها الصحة 
حباؿ رجاؿ كنساء التعليم، كملقيناش يف السوؽ العادلي أننا نقتنيوه، كمث 

كاين ىناؾ بالنسبة لألطفاؿ لقاحات كذلك مهمة جدا اللي غادم يتم 
ذف حىت ذاؾ الشي اللي اشرينا مغاديش يضيع، كاللي اآلف استبداذلا، إ

حنا عندنا يف السطوؾ غادم نردكه ذلم كيعطيونا اللقاحات، كأنا أربدث 
 . ربت رقابة السيد كزير ادلالية كذلك

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيدة الوزيرة، كلكم أف ربتفظوا بإسباـ جوابكم يف إطار 
 .السيد ادلستشار؟ تفضلوا التعقيب، تعقيب

 :المستشار السيد عبد الرحيم العالفي
نشكرؾ السيدة الوزيرة على إجابتكم، كعلى تعاكنكم مع مؤسستنا، 
كاللي بغينا نقولو لكم السيدة الوزيرة كاف من األفضل كاألفيد ىو تعزيز 

ادلستشفيات العمومية باألدكية الالزمة كالضركرية كجعلها يف يد آمنة 
مسؤكلة، عوض تكبد الوزارة خسائر مادية مهمة بسبب شراء ىذه 

 . الكبَتة من اللقاحالكميات 
كنطلب منكم، السيدة الوزيرة، كما طلبناكم بإرساؿ جلاف تفتيش إُف 
ادلستشفيات باألقاليم اليت تعآف من اإلعلاؿ كضعف اإلمكانيات، كأذكر 
على سبيل ادلثاؿ مستشفى الداخلة كمستشفى طاطا، كالقنيطرة ككجدة، 

تدىورت فيو ككذلك مستشفى احلسن الثآف بإقليم خريبكة، الذم 
البنايات التحتية، كىو يوجد اآلف يف حالة مزرية، غَت قابلة لإليواء 

كاستقباؿ ادلرضى، كأصبحت األمهات زباؼ على ادلواليد دياذلا لكثرة 
، اإلنساف "مشاش"، أف ىاذ ادلستشفى أصبح عامر "ادلشاش"القطط أم 

دلا كيشوؼ  %50كيوِف خارج ب  20كيدخل بواحد ادلرض دياؿ 
 . ؾ ادلشكلىذا

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة لكم السيدة الوزيرة يف إطار الرد 
 . عن التعقيب

 :السيدة وزيرة الصحة
بالنسبة للمستشفيات اللي مت ذكرىا من طرؼ السيد ادلستشار احملًـت 

التفتيش أكال بالنسبة خلريبكة كبالنسبة للمنطقة كلها، كانت ىناؾ جلاف 
اللي كاف على رأسها السيد الكاتب العاـ للوزارة، اللي قاـ هبا ىاذم 

، بالنسبة للمستشفيات األخرل اللي ذكرتوىا السيد ادلستشار،  15 اليـو
ىي ال تعآف باخلصاص بالنسبة لإلمكانيات كبالنسبة ال لألدكية كال 

رفينو ال للتجهيزات كال بالنسبة للواـز الطبية، كاين نقص، كاحنا عا
بالنسبة للداخلة كالسمارة كطاطا بالنسبة ذلاذ ادلستشفيات بالضبط 

بالنسبة للموارد البشرية، نعم كاين نقص حاد، كلكن فيما يتعلق 
باألدكية، ؽلكن ِف نقوؿ لكم أنو ما كاينش اليـو يف بالدنا شي مستشفى 

يات، اللي ما مزكدش باألدكية الكافية، بالعكس كنت ملي تنزكر ادلستشف
كانوا كيقولوا معندعلش الدكايات، أما اآلف معندعلش حىت فُت يديركا ذلم 

 . السطوؾ، ألنو زكدناىم باألدكية الكافية لالستجابة جلميع الطلبات
إذف اإلمكانيات اللي تعطات ىاذ السنة لوزارة الصحة مكنتنا أننا 

 نضاعفو بكثَت ادليزانية على اخلصوص ادلخصصة بالنسبة لألدكية،
األنسولُت، من  باخلصوص األدكية بالنسبة لألمراض ادلزمنة، من ضمنها

ضمنها األدكية دلواجهة داء السرطاف، من ضمنها العديد من األدكية 
 .للتكفل بادلرضى بصفة عامة كباألمراض ادلزمنة بصفة خاصة

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

اجللسة، شكرا لكم السيدة الوزيرة على مساعلتكم معنا يف ىذه 
كننتقل إُف السؤاؿ ادلوجو إُف السيد كزير االتصاؿ حوؿ ظاىرة األفالـ 

عبد احلميد : كادلسلسالت ادلدبلجة، للمستشارين احملًتمُت السادة
السعداكم، بناصر أزككاغ، سعيد التدالكم، سعيد أرزيقي، سيدم صلوح 

 اجلمآف، سيدم زلمد ساَف اجلمآف، سيدم ادلختار اجلمآف، شعيب
ضبيدكش، عبد اهلل أبو زيد، عبد اجمليد احلنكارم، عبد القادر قوضاض، 

 . خالد بورقية، عبد اهلل أشن
 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، تفضلوا

 :المستشار السيد عبد المجيد الحنكاري
 .شكرا السيد الرئيس

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
،  السيد الرئيس احملًـت

 الوزراء احملًتمُت،السيدتاف كالسادة 
 السيدة ادلستشارة كالسادة ادلستشارين احملًتمُت،

، لقد صارت ظاىرة األفالـ ادلدبلجة تثَت استياء  السيد الوزير احملًـت
كتدمر الرأم العاـ الوطٍت من أداء القناتُت الوطنيتُت، كالقناة الثانية على 
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طريقة تعاطيها اخلصوص، من جراء تدٓف اختياراهتا على مستول الربرلة ك
 . مع الفعل الثقايف عامة

إذ أغرقت فضاء ادلشاىد ادلغريب بسلسلة من ادلسلسالت األجنبية 
ثقايف، -ادلدبلجة، اليت سبرر خطابات ىجينة كغريبة عن كاقعنا السوسيو

بعيدة عن ثقافتنا كىويتنا الوطنية كالدينية، ككل ذلك يف قالب لغوم 
 . ؿردمء كترصبة مبتورة كأسلوب مبتذ

كشلا يزيد من تدٓف الذكؽ الثقايف كاحلضارم للمشاىد ادلغريب قياـ 
القناتُت األكُف كالثانية بربرلة ىذه ادلسلسالت ادلدبلجة الرديئة يف أكقات 

 . الذركة
لكل ما سبق نسائلكم، السيد الوزير، ىل اإلنتاج الوطٍت أصيب 

ح ىاذ الوضع بالعقم إُف ىذا احلد؟ كما ىي إسًتاتيجية احلكومة لتصحي
غَت الصحي؟ كما ىو دكر اذليئة العليا لالتصاؿ السمعي البصرم يف 
 انتقاء ما من شأنو االرتقاء بالذكؽ الثقايف كالفٍت للمشاىد ادلغريب؟ 

 .كشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار اجلواب
صري وزير االتصال، الناطق الرسمي باسم السيد خالد  النا

 :الحكومة
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيدات كالسادة ادلستشارين،
أظن أنو بكل صراحة ال رلاؿ للحديث على أف ىناؾ عقم أك أف 
ظاىرة األفالـ ادلدبلجة تعبَت عن عقم اإلنتاج الفٍت ادلغريب، بل على 

العاَف، كليست ىناؾ دكلة العكس ىذه الظاىرة موجودة يف كل بلداف 
كاحدة تكتفي بأف تغلق على نفسها فقط باإلنتاج الوطٍت، أمريكا تبث 

يف قنواهتا التلفزية أفالما مدبلجة تأيت من بقاع ادلعمور، فرنسا تأخذ 
أفالما من أمريكا، اذلند، كىي أكؿ منتج لألفالـ يف العاَف، تبعث 

كدكلة ككمجتمع ذك حضارة،  منتوجها لكل بلداف الدنيا، معٌت ذلك بأننا
 . ضلن مطالبوف بأف نربىن عن انفتاحنا

بطبيعة احلاؿ لنا رلموعة من الضوابط، الضوابط األخالقية، كالضوابط 
احلضارية اليت نعمل هبا من أجل ربصُت ادلشاىد ادلغريب، كىذا عمل تقـو 

بو األجهزة ادلوكوؿ ذلا ذلك بكيفية مستمرة، لذلك أنا أطمئن السيد 
دلستشار احملًـت بأف التلفزة ادلغربية بقنواهتا صبيعها مطوقة بدفًت ربمالت، ا

كأف اذليئة العليا لالتصاؿ السمعي البصرم موكوؿ ذلا متابعة األمور كازباذ 

ما يبدك ضركريا عند احلاجة، معٌت ذلك أيضا بأننا ضلن يف حاجة إُف أف 
 . ليت أشرت إليهانتعامل دبزيد من االنفتاح يف نطاؽ تلك الضوابط ا

بقيت ادلسألة دياؿ اذليئة العليا لالتصاؿ السمعي البصرم، كما يف 
علمكم السيد ادلستشار احملًـت ىذه مؤسسة مستقلة عن اجلميع، مستقلة 

عن احلكومة، مستقلة عن الربدلاف، كهبذه الصفة أنا لست مؤىال 
علي  للحديث بامسها، أنا مطالب بأف أتقيد بالضوابط اليت يفرضها

 . القانوف كقطاع مشرؼ على السمعي البصرم الوطٍت
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، الكلمة للسيد ادلستشار يف إطار التعقيب 
 .عن جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد ادلستشار

 :المستشار السيد عبد المجيد الحنكاري
على ىذه اإليضاحات، إال أنٍت أريد أف  شكرا السيد الوزير احملًـت

أؤكد من خالؿ ىذا ادلنرب أف جل األسر ادلغربية أصبحت مستاءة أماـ 
الكم اذلائل من األفالـ ادلدبلجة، خاصة بالدارجة ادلغربية، اليت يفهمها 

اجلميع الكبَت كالصغَت كاألمي كادلتعلم، كباستعماؿ ألفاظ نابية كسللة 
كنة من األب كاألـ كاألطفاؿ، من شأنو أف يفسد باحلياء أماـ أسرة مك

ذلك التالحم األسرم، كما أف مواضيعها بعيدة كل البعد عن الواقع 
 . ادلغريب كثقافتو كأعرافو

كلذا فالبد من تصحيح ىذا الوضع كإعادة االعتبار للمنتوج الوطٍت 
 . يف دكلة مسلمة، كاجبنا صبيعا احلفاظ على األخالؽ العامة

 .كشكرا السيد الرئيسكالسالـ 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
 .التعقيب، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
 السيد الرئيس،

البد ما نقولو أكال أف استعماؿ اللغة الدارجة، ىاذم حجة لنا 
كليست حجة علينا، ألهنا تكرٔف للغتنا، ال ؽلكن أف نقوؿ بأف التلفزة 

ادلغربية ربسن عمال عندما تبث أفالما مدبلجة بالفرنسية أك بالسورية أك 
 بادلصرية أك باللبنانية، نقوؿ ذلك يكوف إنتاجا صبيال، لكن عندما يقع

مليوف مغريب، نقوؿ بأف ىناؾ  30البث باللغة الدارجة اليت ىي لغة 
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مشكل، ليس ىناؾ مشكل، بل العكس ىي كسيلة دياؿ إبالغ اآلخرين 
 . كي يتعودكا ىم كذلك على لغتنا اليت نعتز هبا كنتشرؼ هبا

مث البد من ادلالحظة أننا يف نطاؽ مقاربات تسمح بقراءات متعددة، 
، بالقوؿ بأف ذلك ضلن يف باب االجتو اد، تفضلتم السيد ادلستشار احملًـت

اإلنتاج يشمئز لو، كتلك األفالـ يشمئز ذلا عدد من ادلشاىدين، قد 
يكوف من يشمئز ذلا، كلكن ادلعلومات اليت نتوفر عليها، كنسب ادلشاىدة 
اليت نتوفر عليها، تبُت بأف األغلبية الساحقة من ادلغاربة الذين يشاىدكف 

 .ادلغربية يتابعوف تلك األفالـ ألهنا ربدثهم بلغتهمالقنوات 
ىذا ال يعٍت بأننا بصدد تلقينهم ثقافة ليست ىي ثقافتهم، فادلغريب 
عندما يشاىد فيلما مستوحى من اخلارج يعلم بأنو يرل شيئا سلالفا عن 

قناعتو، كعندما التلفزة الفرنسية تبث فيلما مغربيا، كىذا ػلصل أكثر 
نسبة للمشاىد الفرنسي فيلم بعيد عن بيئتو كعن ما ىو فأكثر، فهو باؿ

 . متعود عليو، معٌت ذلك بأننا يف نطاؽ التفاعل الدائم
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، كنشكركم على مساعلتكم معنا يف ىذه 
جتماعية اجللسة، كننتقل إُف السؤاؿ ادلوجو إُف السيدة كزيرة التنمية اال

كاألسرة كالتضامن حوؿ ادلراكز االجتماعية، للمستشارين احملًتمُت 
حكيم بن مشاش، العريب احملرشي، عبد الرضباف لبدؾ، زلمد عبده : السادة

عز الدين، الشكاؼ سيدايت، جواد كىيب، زلمد بو اخلدادم، زلمد 
 اضبايدم، أضبد اإلدريسي، عبد الكرٔف اذلمس، موالم األمُت الطييب

علوم، عبد اهلل عباد، عالؿ عزيوٓف، بوشعيب عمار، العريب اذلرامي، عبد 
 . احلميد بنعلوش

 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، تفضلوا السيد ادلستشار

 :المستشار السيد العربي المحرشي
 .شكرا السيد الرئيس

 السيدة كالسادة الوزراء،
 السيدات كالسادة ادلستشارين احملًتمُت،

ؼلفى عليكم أف التعاكف الوطٍت أصبح يلعب دكرا مهما يف  كما ال
التنمية االجتماعية بصفة عامة، كالعناية بالفئة األكثر ىشاشة يف اجملتمع 
بصفة خاصة، كعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر فهذا القطاع يستوعب فئات 

من الشيوخ الذين ال مأكل كال معيل ذلم، ككذلك التالميذ يف العاَف 
خصوصا الفتيات عرب استيعاهبن يف دكر الطالبات، ىذا دكف القركم، ك

احلديث عن اخلَتيات كمراكز الًتبية كالتكوين اليت هتدؼ إُف تكوين 
النساء كالشباب يف رلاالت تساعدىم على كلوج عاَف الشغل كامتهاف 

حرؼ تدر عليهم مدخوؿ يليب كال أك بعضا من حاجياهتم اليومية، 
ألطفاؿ ادلتخلى عنهم كادلشردين الذين يتم ككذلك الشأف بالنسبة ؿ

 . إيواؤىم يف مراكز اجتماعية سلصصة ذلذا الغرض
ككما سبقت اإلشارة إُف ذلك، فإف ىذا ادلركز رغم دكره اذلاـ يف 
اجملاالت ادلذكورة، فتم معيقات ربيل دكف قيامها بدكرىا كامال، نذكر 

 :منها على سبيل ادلثاؿ ما يلي
يعاهبا لبعض الفئات كاألشخاص يف كضعية إعاقة عدـ السماح باست -

 أك شيوخ يف حالة عجز تاـ؛
إسناد تسيَتىا إُف صبعيات معينة دكف غَتىا، دكف معايَت موضوعية  -

ككاضحة، كعدـ كضوح اإلطار القانوٓف الذم ػلدد العالقات القائمة بُت 
 اجلمعيات ادلفوض ذلا تدبَت ىذه ادلؤسسات كاإلدارة الوصية؛

غياب إطار قانوٓف ػلكم سَت بعض ىذه ادلراكز، كادلراكز االجتماعية   -
، كال 14.05ذات االختصاص ادلتعدد، فال ىي خاضعة للقانوف ادلذكور 

 . ىي خاضعة لدفًت ربمالت كاضح ػلدد التزامات كحقوؽ كل طرؼ

ذلذه األسباب نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن التدابَت اليت تنوكف 
الرقي هبذه ادلؤسسات كما ككيفا حىت تؤدم األدكار  ازباذىا من أجل

ادلنوطة هبا كبلوغ األىداؼ اليت سطرهتا احلكومة للنهوض بوضعية الفئات 
األكثر ىشاشة كهتميشا انسجاما مع أىداؼ ادلبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية كما سطرىا صاحب اجلاللة نصره؟ 
 .كشكرا

   :السيد رئيس الجلسة
 .السيد ادلستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اجلوابشكرا لكم 

 :نزهة الصقلي وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن ةالسيد
 .شكرا السيد الرئيس احملًـت

 السيد الوزير،
 السادة كالسيدات ادلستشارين كادلستشارات،

يف البداية أكد أف أتقدـ بالشكر للسادة ادلستشارين لفريق األصالة 
كادلعاصرة على طرح ىذا السؤاؿ اذلاـ، كسطرتو السيد ادلستشار على 

العدد الكبَت كالتعدد دياؿ ادلراكز كدياؿ ادلشاريع، ككذلك دياؿ 
ادلتدخلُت، كىذا صحيح، ككيًتجم فعال احلجم كالعمق دياؿ احلاجيات، 

راكز كمؤسسات الرعاية االجتماعية شريكة لوزارة التنمية فهناؾ ـ
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 3087االجتماعية كاألسرة كالتضامن كمؤسسة التعاكف الوطٍت، عددىا 
ألف دياؿ  237دياؿ مؤسسات الرعاية االجتماعية، ككيتسافدكا منها 

ادلستفيدين كادلستفيدات يف ادليادين ادلختلفة اللي تفضلتو هبا يف السؤاؿ 
 . ديالكم
ادلتعلق بادلؤسسات اليت تقـو بإيواء ادلستفيدين  14.05القانوف ؼ

، كاللي ما كيقوموش باإليواء عددىم 1370كادلستفيدات، كعددىم 
، كيقوموا خبدمات اجتماعية متنوعة، فوزارة التنمية االجتماعية 1717

كاألسرة كالتضامن أماـ ىذا الوضع، تقـو بادلهاـ دياذلا طبقا لثالث زلاكر 
 :يةأساس

أهنا تضع ىاذ اخلدمات يف إطار رؤية إسًتاتيجية كانتقائية مع   -1
 كل ادلتدخلُت احملليُت، من مؤسساتيُت كصبعويُت؛

ربديد معايَت اخلدمات موحدة طبقا لدفاتر التحمالت خاصة   -2
 لكل نوع من ادلراكز؛

السهر على اجلودة دياؿ ىاذ اخلدمات باحًتاـ القيم األساسية   -3
 سبعي احلداثي الدؽلقراطي؛دياؿ ادلشركع ادلج

 كذلك القيم دياؿ االستقاللية اذباه كل ادلصاٌف الضيقة؛   -4

كذلك تقوية القدرات للعاملُت يف ىاذ ادليادين، فعلى سبيل   -5
ادلثاؿ يف ميداف الطفولة ىناؾ خطة العمل االنتقائية اجملالية حوؿ الطفولة 

من خالؿ ادلراكز دياؿ كحدات ضباية الطفولة ككحدات اإلسعاؼ 
االجتماعي ادلتنقل، اللي انطلق يف مدينة الدار البيضاء كمؤخرا يف 

 . مكناس، كىو يف فًتة اإلصلاز يف طنجة كيف أكادير

كذلك يف ميداف اإلعاقة، عملنا على ربضَت كاحد ادلخطط  -6
ادلعاقُت يف الدار البيضاء مع  ادلديرم لإلعاقة مع مركز ظلوذجي لألشخاص

ككالة التنمية االجتماعية، كغادم ينطلق إف شاء اهلل يف كجدة مع ككالة 
 .تنمية اجلهة الشرقية

ككذلك كاين فضاءات متعددة الوظائف للنساء كلألشخاص  -7
ادلسنُت يف إطار إسًتاتيجية كطنية للنهوض بأكضاع األشخاص ادلسنُت، 

غادم يتم التتبع دياذلا يف كل األقاليم ؽلكن يرتكزكا ىاذ ادلراكز النموذجية 
 . عليها كل الفاعلُت يف صبيع األقاليم من أجل إعادة نفس ادلراكز

 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيدة الوزيرة، إذا كاف ىنالك تعقيب الكلمة للسيد 
 .ادلستشار، تفضلوا

 :المستشار السيد العربي المحرشي
شكرا السيدة الوزيرة على اجلواب ديالكم القيم، السيدة الوزيرة إذا 
مسحيت ِف احنا تنعيشو يف احلقيقة يف الساحة مع الساكنة، كتنشوفو 
الوضعية اللي تيعانيو منها ىاذ الفئة، خاصة كأنتم تتعرفوا أف التعاكف 

لغياب الوطٍت ادلديرية متتلعبش الدكر دياذلا يف ىاذ الباب، ككاين كاحد ا
 . كبَت

كإذا الحظتم، السيدة الوزيرة، عندما أعلن صاحب اجلاللة نصره اهلل 
على انطالقة ادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كأعطى صاحب اجلاللة 
نصره اهلل الصالحية للسادة الوالة كالعماؿ على إشراؼ كتسيَت ىاذ 

احنا تنالحظو  ادلبادرة الوطنية، تبُت الضعف دياؿ التعاكف الوطٍت، ألف
السادة الوالة كالعماؿ الطريقة دياؿ التعامل مع الفئات ادلعنية، مع 

اجلمعيات يف ىاذ الباب، كتنشوفو الغياب دياؿ التعاكف الوطٍت، ال من 
 . التأطَت كال من صبيع اجلوانب

كىنا تنطلبو، السيدة الوزيرة، التدخل ديالكم مع ادلديرية دياؿ التعاكف 
ب الدكر دياذلا، ألنو كلينا احنا كجماعات قركية أك زللية الوطٍت باش تلع

بتنسيق مع السادة العماؿ، ادلديرية يف غياب تاـ بكل صراحة، السيدة 
الوزيرة، ال من التأطَت، كال فيما ؼلص اإلشراؼ على دكر الطالب 

كالطالبات، كالدعم اللي تتمنحو الوزارة سنويا، كذلك فيما ؼلص ادلراكز 
، تصور احنا اجلماعة تنعطيو ادلوظفوف اللي تيسَتكا ىاذ االجتماعية

ادلراكز، السيدة الوزيرة، كإذا ما اعطيناش احنا األطر ما اعطيناش موظفُت 
 ...من اجلماعة ما كاينش

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد ادلستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة، ؽلكن ذباكيب من مت، 
 .م للقاعة، تفضلي السيدة الوزيرةكلكن توجو

 :وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن ةالسيد
أشكرؾ السيد ادلستشار احملًـت على التعقيب ديالكم، فعال ادلشكل 

 دياؿ التكوين ىو مشكل
سنة،  53اللي ىو أساسي، كمؤسسات التعاكف الوطٍت ىي عندىا  

كعندىا كاحد احلصيلة اللي ىي مهمة جدا فيما ؼلص العمل عن قرب، 
كلكن أكيد أنو يف حاجة إُف كاحد ادلخطط دياؿ إعادة اإلصالح دياؿ 
ىاذ ادلؤسسة، كاللي ىو كرش اللي مت االنطالقة ديالو، كاللي اآلف ضلن 

أنو العمل يصبح أكثر عقالنية، كىذا ماشي من باب نعمل من أجل 
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انتقاد للتعاكف الوطٍت، كلكن من باب أف العمل خصو يتطور كاخلدمات 
 . تصبح مطابقة جليل جديد من اخلدمات

انطلقنا فيما ؼلص التكوين دياؿ الفاعلُت يف ىذا ادليداف من خالؿ 
دياؿ  1300 دكرة تكوينية اللي قامت هبا التعاكف الوطٍت اذباه 22

، ككذلك التكوين يف إطار برنامج 14.05الفاعلُت يف إطار القانوف 
اللي كتقـو بو كزارة التنمية االجتماعية كاألسرة كالتضامن بشراكة " تقوية"

من اجلمعيات  1800مع ككالة التنمية االجتماعية، كاللي استفاد منو 
عاملُت  10.000، ككذلك الورش الكبَت دياؿ تكوين 2009يف سنة 

اجتماعيُت، كمن ضمنهم ادلعهد الوطٍت للعمل االجتماعي بطنجة، التابع 
لوزارة التنمية االجتماعية كاألسرة كالتضامن، كاللي قاـ حلد اآلف بتكوين 

مساعدين كمنشطُت اجتماعيُت، كىذا العمل ضلاكؿ باش ضلققو  1179
األكراش  كي نكوف يف مستول ادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كىاذ

الكربل اللي فتحت كالتوجيهات دياؿ صاحب اجلاللة كانتظارات 
 . الشعب ادلغريب

 .كشكرا
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيدة الوزيرة، كنشكركم على مساعلتكم معنا يف ىذه اجللسة، 
كننتقل إُف األسئلة ادلوجهة إُف السيد كزير العدؿ، كالسؤاؿ األكؿ ادلوجو 

ر حوؿ تنفيذ األحكاـ اإلدارية، للمستشارين احملًتمُت إُف السيد الوزم
حكيم بن مشاش، مسَت عبد ادلوُف، سفياف القرطاكم، عبد الرحيم : السادة

الكوبايب، أضبد شفيق، أحتيت احلفيظ، عبد السالـ بلقشور، عبد احلميد 
البوجادم، عابد شكايل، زلمد ادلنصورم، زلمد صاٌف اقميزة، أضبد 

 . شرقي زلمد لفحل، زلمد اطريبشالسنييت، بن اؿ
الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، األستاذ اطريبش تفضلوا الكلمة 

 .لكم
 :المستشار السيد محمد اطريبش

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدة الوزيرة،
 أخيت ادلستشارة، 

 إخوآف ادلستشارين،

إننا ندرؾ صبيعا كامل اإلدراؾ أف القضاء يضطلع بدكر حاسم يف 
ضباية احلقوؽ كاحلريات، كيشكل أبرز مقومات دكلة احلق كالقانوف، 

كلذلك فإصالح القضاء يعترب من أىم األكراش اإلصالحية ادلفتوحة يف 
بالدنا، كلقد أشار جاللة ادللك عدة إشارات يف خطاباتو السامية عن 

 . ءإصالح القضا
كما يهمنا ىنا ىو القضاء اإلدارم الذم خطى خطوة ىامة على 

درب التحديث كاإلصالح من خالؿ مصادقة الربدلاف على قانوف 
بإحداث زلاكم إدارية لالستئناؼ من شأنو أف يقرب القضاء من 

 . ادلتقاضُت
إال أننا، السيد الوزير، نريد أف نثَت االنتباه إُف بعض الشوائب اليت 

ظامنا القضائي، كيتعلق األمر بالصعوبات اليت الزاؿ يطرحها ربيط بن
تنفيذ األحكاـ الصادرة يف مواجهة الدكلة كاجلماعات احمللية كادلؤسسات 

العمومية، كىو ما ػلـر ادلواطنُت كادلستثمرين على كجو اخلصوص من 
حقوقهم، كيفرض مراجعة القواعد اإلجرائية ادلعموؿ هبا إلغلاد حل ذلذه 

 . اليةاإلشك
لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن مصَت األحكاـ الصادرة ضد 

اإلدارات العمومية كشبو العمومية اليت َف تنفذ بعد، كما ىي اإلجراءات 
 اليت تنوكف ازباذىا من أجل تفعيل ىذا ادلقتضى؟ 

 .كشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

الوزير لإلجابة عن ىذا شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد 
 .السؤاؿ

 :السيد محمد الناصري وزير العدل
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدة ادلستشارة،

 السادة ادلستشاركف احملًتموف،
 السيدة الوزيرة،

سعيد جدا أف أمثل ألكؿ مرة أماـ رللسكم ادلوقر، كللرد يف ىذا اليـو 
يذ األحكاـ الصادرة يف حق الدكلة على السؤاؿ األكؿ ادلتعلق بتنف

كادلؤسسات العمومية كبعض اجلماعات احمللية، كىو تنفيذ يطرح بطبيعة 
 . احلاؿ عدة مشاكل كما تفضل السيد ادلستشار احملًـت باإلشارة إُف ذلك
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كقامت كزارة العدؿ كتقـو بعدة مبادرات حملاكلة حل ىذه اإلشكالية، 
ت على صعيد الوزارة األكُف حلث كما أهنا قامت بعقد عدة اجتماعا

اإلدارات العمومية كادلؤسسات العمومية كاجلماعات احمللية على العمل 
على تنفيذ األحكاـ، كذلك بربرلة كبإدخاؿ ادلبالغ احملكـو هبا عليها يف 

 . إطار ميزانيتها لتتمكن من تنفيذ ىذه األحكاـ
لعدؿ على إال أف الصعوبات الزالت قائمة، فلذلك أخذت كزارة ا

نفسها القياـ دببادرة تشريعية، كىي إدخاؿ مقتضيات تعديلية على قانوف 
ادلسطرة ادلدنية تسمح بالتنفيذ اجلربم على ادلؤسسات، اليت تفضلتم 
، من الدكلة ككذلك ادلؤسسات  باإلشارة إليها سيادة ادلستشار احملًـت

كنفس  العمومية كاجلماعات احمللية، كذلك بإخضاعها لنفس الضوابط
اإلكراىات ادلنصوص عليها بالنسبة للقطاع اخلاص، أم إمكانية احلكم 

على ىذه ادلؤسسات بالغرامة التهديدية، ككذلك إمكانية احلجز على 
 . منقوالهتا كعلى عقارىا كبيعها

اآلف ىذه اإلجراءات ىي يف طور التفعيل، نتمٌت أف تصل إُف ادلرحلة 
دارات العمومية كادلؤسسات العمومية التشريعية لتكوف كسيلة إلجبار اإل

 . من تنفيذ األحكاـ الصادرة يف حقها
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير، الكلمة للسيد ادلستشار يف إطار التعقيب 

 .على جواب السيد الوزير
 :المستشار السيد محمد اطريبش

 .شكرا السيد الرئيس
ىذه التوضيحات ادلتعلقة بصعوبة أكال مشكورين للسيد الوزير على 

التنفيذ، كخاصة يف القضاء اإلدارم، أكال كقبل كل شيء هننئ السيد 
الوزير على الثقة ادلولوية الرشيدة على رأس ىذه الوزارة، كاليت تعترب قطاع 

حيوم، ككزارة العدؿ تعترب أيضا ىي أـ الوزارات، ككذلك ضليي السيد 
جل مواصلة إصالح ىذا الورش، الذم الوزير على النية الصادقة من أ

دأب عليو سلفو السابق الوزير السابق الذم بدأ يف عملية اإلصالح، 
كىذه العملية اليت نادل هبا صاحب اجلاللة ادللك زلمد السادس نصره 

 .اهلل
كسوؼ نوضح كنبُت للسيد الوزير بأنو ال يوجد لدينا أم مالحظات 

جلدد الذين بدؤكا يف تنفيذ مهماهتم، باعتباره، كخصوصا بالنسبة للوزراء ا
كنشعرىم بأف حزب األصالة كادلعاصرة حزب أخذ طريقة ادلعارضة البناءة، 

ككذلك يف نفس الوقت ادلعارضة ادلساندة يف حالة إذا كانت ىناؾ أكراش 
كربل تكوف يف صاٌف البلد، إال أننا نالحظ بعض ادلالحظات كنقًتح 

 .ا ىناؾ مكامن دياؿ االختالالتأيضا بعض االقًتاحات كلما كجدف
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا لكم السيد ادلستشار، أهنيتم الوقت ادلخصص لكم
ننتقل إُف السؤاؿ الثآف ادلوجو إُف السيد كزير العدؿ دائما حوؿ 
: موضوع  أكضاع بعض احملاكم ببالدنا، للمستشارين احملًتمُت السادة

علمي، اجليالِف الصبحي، عمر  زبيدة بوعياد، زلمد الصمدم، زلمد
مورك، دضباف الدرىم، عبد الرضباف أشن، علي ساَف الشكاؼ، حفيظ 

 . كشاؾ، سعيد سرار، بوشعيب ىالِف
 .الكلمة ألحد السادة ادلستشارين، تفضل األستاذ الصمدم

 
 :المستشار السيد محمد الصمدي

 . شكرا للسيد الرئيس 
 ،  السيد الوزير احملًـت

 شارين احملًتمُت، زمالئي ادلست
يشرفٍت أف أتقدـ للسيد الوزير احملًـت بسؤاؿ يتمحور حوؿ كضع 

 :بعض احملاكم ببالدنا، كالذم ؽلكن إصباؿ فحول ىذا السؤاؿ يف ما يلي
مؤكد أنو مشهود لوزارة العدؿ باخلطوات اجلبارة اليت خطتها من أجل 

لة بضماف ربسُت اخلريطة القضائية كربديثها كمدىا بالوسائل الكفي
احلكامة يف قطاع العدالة، غَت أف بعض ادلدف ال تزاؿ حباجة لتأىيل 

زلاكمها، كعلى سبيل ادلثاؿ، السيد الوزير، امسحوا ِف أف أعرب لكم على 
أنو ػلز يف نفس كثَت من العاملُت يف قطاع العدالة كادلواطنُت أنفسهم أف 

لقصر الكبَت، تبقى بعض ادلدف، كأخص بالذكر ىنا مدينة العرائش كا
ككذلك طنجة، ىذه ادلدف تعاًف قضايا ادلتقاضُت فيها كمنازعاهتم 

 . القضائية يف مؤسسات َف تعد تصلح لشيء
أفيدكم السيد الوزير على أف احملكمة بالعرائش مثال، تعود بنايتها إُف 
ما بعد االستقالؿ، احملاكم بالقصر الكبَت االبتدائية منشطرة أك متعددة، 

حبيث أف احملكمة اجلنحية يف حي، كاحملكمة ادلدنية يف حي، كزلكمة 
 . األسرة يف حي آخر

 تعرؼ إصالحات جوىرية، كذلك أف ىذه احملاكم القدؽلة كادلهًتئة َف
تليق بتطور النمو الدؽلغرايف كال بتكاثر ادللفات اليت  تتزايد أعدادىا 

حبسب التطور السكآف، كما أهنا مؤسسة مهًتئة َف تعد تصمد أماـ 
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أبسط التساقطات، حبيث أنو يف أبسط التساقطات يتضرر معها ادلواطن 
لسيد الوزير، أف ىذه كما تتضرر معها ادللفات، باإلضافة إُف ذلك، ا

احملاكم كلها  يقف ادلواطنُت يف العراء، كخاصة زلكمة األسرة بالعرائش، 
 . زلكمة األسرة بطنجة كذلك

تعلموف السيد الوزير احملًـت على أف اإلصالحات اليت عرفها النظاـ 
القضائي يف إطار التعديالت اليت عرفتها مدكنة األسرة، إال أنو كبكامل 

 . احملاكم َف تواكب ىذه اإلصالحات األسف أف ىذه
: ذلذا، السيد الوزير، امسحوا ِف ذلذه األسباب أف أتقدـ لكم بسؤاِف
أَف تفكر كزارتكم، كمن خاللكم احلكومة، يف بناء زلكمة تليق دبدينة 

العرائش كطنجة كالقصر الكبَت؟ ىل تفكر كزارتكم يف بناء زلكمة 
ؿ باإلمكاف فصل مدينة العرائش ابتدائية بالقصر الكبَت للم مشلها؟ ق

 كالقصر الكبَت عن استئنافية طنجة كبناء زلكمة استئنافية هبما؟ 
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن 

 .                السؤاؿ، تفضلوا السيد الوزير

 : السيد وزير العدل
  ،السيد الرئيس 

 السيدة ادلستشارة، 
 السادة ادلستشاركف احملًتموف، 

أشكر السيد ادلستشار على السؤاؿ، كتعلموف حضرات السيدات 
كالسادة أنٍت كنت من مرتادم ردىات احملاكم دلدة عدة عقود، كػلز يف 

قليب أف أرل زلكمة يف كضع مهًتئ كما أشرمت إُف ذلك أك يف كضع 
ءىا يعترب من مقومات العدالة كمن غَت الئق، ألف كضع احملكمة كبنا

ادلظاىر ادلشرفة اليت غلب أف تتسم هبا أكضاع احملاكم اليت ينطق فيها 
 . باألحكاـ

احملاكم اليت أشرمت إليها، ىي ثالث زلاكم، زلكمة العرائش كالقصر 
الكبَت كزلكمة طنجة، ىذه احملاكم صبيعها ادلشاريع ادلتعلقة هبا يف طور 

كمتُت األكليُت، كعلا زلكمة العرائش كزلكمة القصر اإلصلاز، يعٍت ادلح
الكبَت، قد سهرت بصفة شخصية على أف تبدأ األشغاؿ فيها يف األمد 

القريب، كتبتدئ أحدىا يف ىذا الشهر كاآلخر يف الشهر ادلقبل، 
 18شهرا بالنسبة إلحدل احملكمتُت، ك 12كتستمر ىذه األشغاؿ دلدة 

ة، كستكوف لنا يف ىاتُت ادلدينتُت شهرا بالنسبة للمحكمة الثآف
 . زلكمتاف من الطراز الرفيع

أما فيما يتعلق بطنجة، فقد قمنا بعدة تنقالت إُف مدينة طنجة 
للبحث عن أرض تصلح لبناء زلكمة، تتوفر فيها صبيع مقومات 

احملكمة العصرية جبميع مرافقها، كقد اتفقنا مع بلدية طنجة ككذلك مع 
كالية طنجة على موقع للمحكمة االبتدائية بطنجة سيكوف بالقرب من 

ف اآلف يف إطار إعداد ادلشركع بعد احلصوؿ على احملطة الطرقية، كنح
القطعة األرضية ادلوعود هبا، كسنبٍت هبا إف شاء اهلل كذلك زلكمة 

 . ظلوذجية من عدة طوابق، ردبا من شباف أك تسع طوابق
أما فيما يتعلق بإحداث زلكمة االستئناؼ، فهذا يتطلب دراسة 

يتم إحداثها، كإذا َف النجاعة، إذا كانت ىنالك صلاعة من إحداثها، س
تكن ىنالك صلاعة بالنظر إُف عدد القضايا ادلدرجة يف ىذه الناحية فلن 

 . نتمكن من إصلازىا
 . كشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد الوزير على جوابكم، كاينة نقطة نظاـ السيد 

 الرئيس؟ تفضلوا 
 :المستشار السيد عبد المالك أفرياط

 السيد الرئيس،
ط نطالب الرئاسة بتأجيل سؤالنا، نظرا ألننا لن نتمكن من البث فق

ادلباشر، كنظرا أيضا لكوننا نعترب أف السؤاؿ الذم طرحناه يدخل يف 
إطار القضايا الكربل لبالدنا، خاصة ما يتعلق منها دبلفات الفساد، 

 . فلذلك نطالبكم بإرجائو إُف األسبوع ادلقبل
 . شكرا السيد الرئيس

  :يس الجلسةالسيد رئ
شكرا السيد ادلستشار، ردبا كاف ىنالك تعقيب عن جواب السيد 

 .الوزير للسيد ادلستشار، تفضلوا السي الصمدم
 : المستشار السيد محمد الصمدي

 .شكرا السيد الرئيس
السيد الوزير احملًـت مشكورا على ىذه اإليضاحات، اليت بدكف شك 

تكلمنا عنها، كخصوصا كأنكم أهنا ستثلج صدكر قاطٍت ىذه ادلدف اليت 
 . يف جوابكم أبنتم على أف مدة اإلصلاز سوؼ لن تربو عن السنة
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غَت فيما يتعلق السيد الرئيس دبحكمة االستئناؼ، بالنسبة لعدد 
احملاكم، زلكمة االستئناؼ أقصد، ما بُت العرائش كالقصر الكبَت، عدد 

، 100يفوؽ  100ف احملاموف ادلزاكلُت بالعرائش كالقصر الكبَت يربو ع
 .خصوصا بالتطعيم اجلديد بالنسبة للمتمرنُت الذين التحقوا مؤخرا

، عدد مهم، عدد مهم على كل  عدد ادللفات، السيد الوزير احملًـت
حاؿ بالنسبة لإلحصائيات، أنا عندم اليقُت التاـ، خصوصا كأنكم 
كزير العدؿ شلارس ذلاذ ادليداف أنكم عندكم إحصائيات مدققة فيما 

يتعلق بادللفات، كأنا مستعد أف أزكد جنابكم هبذا، إف َف تفكر الوزارة 
أك َف تكن ذلا استعداد أك ال عندىا ادلعطيات فيما يتعلق دبحكمة 
االستئناؼ ما بُت القصر الكبَت كالعرائش، ملتمسنا يرمي إُف غرفة 

متنقلة يف شعب أك يف أقطاب، خاصة القطب اجلنحي بكاملو، ألنو 
غرفة ادلتنقلة دياؿ التلبسي، كلكن َف ال اجلنحي بكاملو، كنفس كاينة اؿ

الغرفة، غرفة متنقلة ىي اللي تدير ىاذ الشي، كنلتمسو منكم أنكم 
توجدكا احلل فيما يتعلق بالغرفة ادلتنقلة ريثما يتم التفكَت جديا فيما 

 . يتعلق دبحكمة االستئناؼ
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
ادلستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار التعقيب شكرا لكم السيد 

 .عن تعقيب السيد ادلستشار، الكلمة لكم الوزير
 :السيد وزير العدل

 .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد ادلستشار
فيما يتعلق بإحداث زلكمة كيفما كانت، العربة ليست بعدد 

 . احملامُت، كإظلا بعدد القضايا اليت تدرج أماـ احملكمة
، جلسات متنقلة ىاذ األمر غرؼ متنقلةفيما يتعلق بإمكانية إحداث 

ىو شلكن، كتعلموف بأنو موجود حاليا، إال أننا سندرس ىل ىنالك أنواع 
أخرل من قضايا التأىيل أف ضلدث ذلا جلسات تنقلية كما فعلنا أخَتا 
ب عندما قمنا بزيارة ميدانية للمحكمة االبتدائية بالداخلة، كبناء على طل
الساكنة كاحملامُت ككذلك القضاة، قررنا إحداث جلسة تنقلية، ألنو من 

الصعب أف يتنقل ادلواطن من الداخلة إُف العيوف كهيئة استئنافية، كيقطع 
كيلومًت، فمن األفضل أف يتنقل القضاة من العيوف إُف  600أك 500

دلادة الداخلة يف إطار جلسات تنقلية، أكال يف ادلادة اجلنحية، مث يف ا
ادلدنية، مث بعد ذلك ستأيت ادلادة اجلنائية، كقد زكدنا ىذه احملكمة بسيارة 

لنقل القضاة ككاتب الضبط، كقد قررنا اقتناء عدد من السيارات يساكم 
 ربػعدد زلاكم االستئناؼ يف ادلغ

لتمكُت صبيع احملاكم االستئناؼ من إحداث جلسات تنقلية يف األماكن 
 . اليت تستأىل ذلك

 .راشك
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير على جوابكم، كاينة نقطة نظاـ؟ تفضلوا 
 .السيد ادلستشار

 :المستشار السيد عبد الناصر لحسيسن
 . شكرا السيد الرئيس

أكال الـز نشكرك الرئاسة على اجملهودات اللي قامت هبا يف تدبَت 
، السيد الرئيس، كذلك الوقت، كلكن كل ما كقع فيو اخلَت، كنطلبو منكم

 . باش تؤخركا السؤاؿ ديالنا إُف جلسة الحقة ألف الوقت فات
 .كشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السيد ادلستشار، سيتم تأجيل سؤالكم إُف اجللسة مقبلة 

إف شاء اهلل، ىذا ما سبق للرئاسة أف نبهت إليو يف بداية اجللسة إُف 
ضركرة التحكم كااللتزاـ بالوقت احملدد لكل سؤاؿ حىت نفسح اجملاؿ 

للجميع، كلكن رغم زلاكلة الرئاسة يف أف تتدارؾ كتدخل صبيع األسئلة يف 
ز البث ادلباشر، َف نتمكن من ذلك، من ىنا يف اجللسات ادلقبلة حي

سنعمل معا على أف نطبق االلتزاـ ادلطلق بالوقت احملدد لكل سؤاؿ حىت 
 . نتمكن من استنفاذ الربنامج احملدد جللسات األسئلة الشفوية

إذف نشكر السيد الوزير بعدما مت إرجاء السؤالُت إُف اجللسة ادلقبلة، 
لشكر إُف السيد كزير العدؿ على مساعلتو معنا يف ىذه اجللسة، نتقدـ با

 .كنرفع جلسة األسئلة الشفهية


