
 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

1 

 

 ة بعد املائةالسابعحمضر اجللسة 
 

 (.م4105أكتوبر  40ه )0540 صفر 50 االثنني :التاريخ

 .لنوابة لرئيس جملس ابعاسءامنة ماء العينني النائبة ال: لرائسةا

 ابتداء من الساعة دقائق ومخسة وثالثون ثالث ساعات :التوقيت
 .السابعةوالدقيقة مساء  ةالثالث

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

  ؛االجتماعيةاألسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
 ؛الصحة 
  املستدامة،الطاقة واملعادن والتنمية 
  عايل والبحث الالرتبية الوطنية والتكوين املهين التعليم

 ؛العلمي
 الشباب والرايضة. 

 :رئيسة اجللسة ،السيدة ءامنة ماء العينني

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السادة النواب احملرتمني، السيدات النائبات،

مرحبا بكم مجيعا يف افتتاح الدورة األوىل من هذه السنة 
من الدستور وعمال مبقتضيات  455التشريعية، طبقا للفصل 

النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص يف أوىل اجللسات اخلاصة 
 لألسئلة الشفهية برسم الدورة األوىل من السنة التشريعية الثالثة من

 20ويتضمن جدول أعمال هاد اليوم الوالية التشريعية العاشرة، 
 :سؤاال شفهيا موزعة على القطاعات التالية

صحة، ، الاالجتماعيةاألسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، الرتبية الوطنية والتكوين املهين
 .التعليم العايل والبحث العلمي، مث أخريا قطاع الشباب والرايضة

البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على اجمللس،  يف
 .تتفضل السيدة أمينة اجمللس يف تالوهتا، تفضلي السيدة األمينة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا السيدة الرئيسة،

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

رتني الفاصلة بني الدو توصل مكتب جملس النواب خالل الفرتة 
 :مبجموعة من النصوص التشريعية وهي كاآليت

 :أوال من السيد رئيس احلكومة توصل مكتب اجمللس ب

 يتعلق ابخلدمة العسكرية؛ 00.41قانون رقم  مشروعأوال: 

يتعلق مبنظومة الرتبية  04.45مشروع قانون إطار رقم  :اثنيا
 والتكوين والبحث العلمي؛

يقضي بتغيري وتتميم القانون  41.41مشروع قانون رقم : اثلثا
 السمعي البصري؛ ابالتصالاملتعلق  55.52رقم 

إبحداث  0.41.514مشروع مرسوم بقانون رقم  ا:رابع
 الصندوق املغريب للتأمني الصحي؛

بتغيري وتتميم الظهري  24.41مشروع القانون رقم  :خامسا
أغسطس  40ل املوافق  4224رمضان  9الشريف الصادر يف 

 .والعقود االلتزاماتمبثابة قانون  4942
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مشروع قانون يوافق مبوجبه  40ب كما توصل املكتب 
مل على اتفاقيات هتم جماالت خمتلفة ويتعلق األمر ابملشاريع اليت حت

 :التاليةاألرقام 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  05.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية النيجر

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  40.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية ابانما

 .بني اململكة املغربية ومجهورية مايل 01.41مشروع قانون رقم 

املغربية وحكومة بني حكومة اململكة  25.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية مايل

يوافق مبوجبه على واثئق اإلحتاد  20.41مشروع قانون رقم 
املنعقد  لالحتاد 00الربيدي العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر 

 .0540ابلدوحة سنة 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  29.41مشروع قانون رقم 
 .الكونغومجهورية 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  05.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية الكونغو

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  04.41مشروع قانون رقم 
 .أذربيجانمجهورية 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  02.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية الكونغو

مة وحكو بني حكومة اململكة املغربية  01.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية الكونغو

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  09.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية أذربيجان

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  05.41مشروع قانون رقم 
 .مجهورية الكونغو

يوافق مبوجبه على اتفاقية ابماكو  00.41مشروع قانون رقم 
إدارة اخلطرية إىل إفريقيا ومراقبة و بشأن حظر استرياد النفاايت 

يناير  25حتركها عرب احلدود اإلفريقية املعتمدة بباماكو مايل يف 
4994. 

بني وزارة الفالحة والصيد البحري  14.41مشروع قانون رقم 
والتنمية القروية واملياه والغاابت للمملكة املغربية، ووزارة الفالحة 

 . الفيدراليةوالتنمية القروية جلمهورية نيجرياي

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  01.41مشروع قانون رقم 
 .اجلمهورية الكونغو

اثنيا من جملس املستشارين توصل مكتب اجمللس يف إطار 
 :قراءة اثنية ب

 .يتعلق ابلتنظيم القضائي للمملكة 21.40مشروع قانون رقم 

رتونية كيتعلق إبحداث مقاوالت بطريقة إل 11.45مشروع قانون 
 .ومواكبتها

 40.90وتتميم القانون رقم  بتغيري 19.45مشروع قانون رقم 
 .املتعلق مبدونة التجارة

 .يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار 44.41مشروع قانون رقم 

ومن احملكمة الدستورية توصل مكتب اجمللس ابلقرار رقم 
يتعلق بشغور املقعد الذي كان يشغله املرحوم ميلود  14.41

وبدعوة  احمللية شيشاوة، إقليم شيشاوة االنتخابيةآيت محو ابلدائرة 
خر مباشرة يف الئحة الرتشيح املعنية بعد آ امسهاملرشح الذي يرد 

 .املقعد الشاغرمنتخب يف نفس الالئحة لشغل 
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وتوصل املكتب من السيد رئيس احلكومة مبراسلة تتعلق 
 0541شتنرب  25اجلزئية ليوم اخلميس  االنتخاابتبنتائج 

ن احمللية املضيق الفنيدق، واليت أسفرت ع االنتخابيةابلدائرة 
انتخاب السيد أمحد املرابط السوسي من حزب التجمع الوطين 

ة من السيد رئيس احلكومة مبراسللألحرار، وتوصل املكتب كذلك 
تتعلق بدعوة املرشح السيد احلسني آيت أوحليان بشغل املقعد 

 خابيةاالنتالذي كان يشغله املرحوم ميلود آيت محو عن الدائرة 
 .احمللية شيشاوة

ة ابلنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابي
أكتوبر  40إىل  يوليوز 02اليت توصل هبا جملس النواب من 

سؤاال شفواي،  529، توصلت رائسة جملس النواب ب 0541
 1جوااب عن أسئلة كتابية ومت سحب  501سؤاال كتابيا،  121

أسئلة كتابية، شكرا لكم السيدة  5أسئلة شفوية، كما مت سحب 
 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة األمينة، إذا مسحتم مجيعا ننتقل إىل بسط 
األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول أعمال هذه اجللسة، القطاع 
األول قطاع األسرة والتضامن واملساواة التنمية اإلجتماعية، نرحب 

سؤاال، السؤال األول عن  44ابلسيدة الوزيرة، عندان معها اليوم 
اخلاصة للسيدات والسادة النواب  االحتياجاتوضعية ذوي 

احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

السيدة الوزيرة احملرتمة، لن أحتاج بتذكريكم بكل الرتاكم 
احلقوقي والقانوين الذي راكمته بالدان لصاحل هذه الفئة األقل 

دستور اللي تيمنع وتيحضر أي متييز بسبب حظا، وخصوصا ال
اإلعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، فكذلك تنذكروكم أبن 

من هاد الفئة  % 50هذه الفئة حقوقها مهضومة، وال سيما أن 
ما عندهم حىت  % 50داملليون ونصف،  0اللي تتجاوز تقريبا 

منها ما عندهم حىت  % 11.1شي مستوى تعليمي، كذلك 
عندهم حىت شي فرصة شغل أو يعين فرصة عمل،  شي دخل وما

وابلتايل فهاد املسألة تتساءل يعين الربانمج احلكومي دايلكم اللي 
هلاد الفئة، ولكن هاد املقرتح أو ال هاد  % 5تينص أنه خيصص 

النقطة الربانجمية هي فقط حرب على ورق يف هاد الربانمج واحلكومة 
ال هادي، ومن طبيعة احلدايلكم تنصالت من تطبيق هاد احلصة 

يف  والفاجعة اللي وقعت املأساةه ينجم عليها ويسفر عليها أن
احلمراوي وكذلك صابر  0540الوزارة دايلكم يف وفاة الشابني يف 

 .يف هاد يعين األواخر دايل هاد الشهر اجلاري

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة

احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة السيدة بسيمة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

طبعا السيد النائب احملرتم، بغيت غري نصحح ليك واحد 
كان فاش كنتو    0544املعلومة اآلخ احلمراوي اللي توىف يف 

كرتأسو احلكومة السابقة برائسة السيد عباس الفاسي، أما فيما 
ابألعمال اليت قمنا هبا من أجل هاته الفئة اليت نعمل من يتعلق 

أجلها، أوال حبث وطين اثين اللي اليوم كتستعملو األرقام دايلوا 
 .ابش تسائلوان، هذه النقطة األوىل

 أصدران سياسة عمومية ،اسرتاتيجيا ،النقطة الثانية 
لني ية بني مجيع املتدخئمندجمة وكذلك قانون إطار حيقق التقا

دايل املراسيم حىت  0التنظيمي عدلنا  كوميني. على املستوىاحل
ألهنا من احلكومة  %5منكن األشخاص يف وضعية إعاقة من 

، اليوم إبمكاننا تفعيلها بعد تعديل %5ما تفعالت  95دايل 
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هذين املرسومني وسنعود هلذا املوضوع. كذلك على املستوى 
عات، وهناك اإلجرائي، هناك ولوجيات واتفاقيات مع اجلما

صندوق التماسك اإلجتماعي الذي يقدم خدمات على احملاور 
 ..األربعة اليت صادقتم عليها يف قانون املالية

 :السيدة رئيسة اجللسة

قبل اإلنتقال إىل التعقيبات اإلضافية إيال كانت يف هاد 
السؤال، وردتين حاال وفق مقتضيات النظام الداخلي، مالحظة 

النظام  اجلالستني إىل جواري، للتذكري مبقتضياتمن أمينيت اجمللس 
الداخلي املتعلقة ابلزي دايل السادة والسيدات النواب اللي  
كيدخلوا به إىل قاعة اجللسات العامة. لذلك أدعو السادة رؤساء 
الفرق إىل اإلحلاح على هاد النقطة ابش ما نعاودوش نسجلو حبال 

 .هاد املالحظات يف جلسة أخرى

لتعقيبات اإلضافية خبصوص هذا السؤال؟ ما  ابلنسبة ل
كاينش. ننتقل مباشرة إىل السؤال الثاين. سؤال متعلق حبرمان 
أرامل ويتامى من الدعم للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
فريق العدالة التنمية. بعد ما يهدئو السادة والسيدات النواب، إيال 

 .مسحتوا. تفضل السيد النائب

 :السيد محزة الصويفالنائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، مرسوم دعم األرامل من الربامج 
اإلجتماعية املهمة للحكومة واليت نثمنها، ولكن نسائلكم السيدة 
الوزيرة عن يتامى الوالدين املتكفل هبم من طرف األقارب وأرامل 

. ما نأبطفال دون سن التمدرس وأرامل بدون معيل وال أبناء هل
 .نصيبهن من هذا الدعم؟ تفضل السيدة الوزيرة

 

 

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

أان بغيت نذكر أنه احلمد هلل، بفضل هاد برانمج الدعم 
امرأة أرملة، اللي كيسمح من  11.555وصلنا إىل تغطية حاجة 

طفل يف وضعية إعاقة من  45055يتيم و 400.555 استفادة
بني هؤالء األطفال. اليوم كاين واحد النوع من التكامل بني 
الصناديق، بني صندوق التماسك اإلجتماعي وبني صندوق 
التكافل العائلي، على اعتبار أن املرأة احلاضنة على أبنائها بشرط 

تماسك دوق الالتمدرس، إال األطفال يف وضعية إعاقة، يؤمنه صن
اإلجتماعي، وابلنسبة لألطفال اللي ما عندومهش أم أو املرأة اليت 
تكون معوزة ومهملة، فبإمكاهنا أن تلجأ إىل صندوق التكافل 
العائلي. كما أن الكافل اللي ماعندوش عالقة قرابة، لكنه كافل 
إبمكانه أن يستفيد لصاحل القاصرين من صندوق التكافل العائلي، 

هذا التكامل بني الصناديق وبني الربامج اللي غدخل  على أساس 
كلها يف السجل اإلجتماعي املوحد، على اعتبار أن استهداف 
اليوم يستهدف كل املواطنني واملواطنات الذين جيدون أنفسهم يف 

 .وضعية صعبة أو يف وضعية هشاشة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة

 :احتة شوابينالنائبة السيدة ف

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، صندوق التماسك اإلجتماعي يعترب إجناز 
اجتماعي كبري حتقق يف عهد احلكومة السابقة، وهاد احلكومة  
كتواصل اليوم هذا املشروع اإلجتماعي الكبري، واللي حقق 
جمموعة دايل املنافع هلاد الفئات اهلشة ومنهم األرامل واأليتام. 
واليوم السيدة الوزيرة واحنا تنطرحوا هاد السؤال كنستحضروا 
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احلمالت دايل التشويش ودايل التبخيس، ويف بعض األحيان 
دايل السخرية من هاد املبادرات اإلجتماعية. فاليوم السيدة الوزيرة 
هاد احللم هذا أصبح حقيقة على أرض الواقع. اليوم هاد الناس 

من خدمات الصندوق التماسك هادو تيستافدوا بشكل مباشر 
اإلجتماعي، وكنطلبو منكم السيدة الوزيرة تواصلوا العمل دايلكم 
يف هاد اإلطار وفهاد اإلجتاه، حنا كنتفهمو اخلصاص وحجم 
الرتاكم دايل اخلصاص لعقود من الزمن اللي كتواجهوها، فكنطلبو 
 منكم تواصلو العمل دايلكم. فعال هاد الفئة من األيتام اللي ما

عندومهش آابء، كنتمناو أنكم تسرعو السيدة الوزيرة يف إدماجهم 
ضمن هاد الصناديق، سواء صندوق التكافل العائلي أو صندوق 

 .وتسرعوا يف هاد العملية، وشكرا التماسك اإلجتماعي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف يف هاد السؤال؟، تفضلي 
 .من الوقتالسيدة الوزيرة فيما تبقى 

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

إضافة للسيدة النائبة أنه ابلنسبة امللفات اللي جات  غري
 .ألف 91اياله 

 :السيدة رئيسة احللسة

امسح لنا السيدة الوزيرة، سولت واش كاين تعقيب؟ ال 
ارت اللي ما انتبهتوش معااي معأان سولت واش كاين تعقيب أنتما 

 .فني كنتو تفضلي السيدة النائبة تفضل

 :النائبة السيدة لطيفة محود

كان األحرى أن ينقص عدد الفقراء واملعوزين، لكن يف 
عهد حكومتكم السيدة الوزيرة تفاقم الوضع املتأزم واملزري لألسرة 

ها يلمليون درهم مت حتو  005مليون درهم من أصل  405املغربية، 

ملف طلب مازال  9055فقط لفائدة املستفيدات وأسرهن، 
ينتظر البت فيه، جيب عليكم أن توفروا اإلمكانيات الالزمة 
لتفادي التماطل يف إجناز امللفات ألن هؤالء النساء وأطفاهلن ليس 

 .يف استطعتهم االنتظار ألن اجلوع ال يرحم واحلاجة تقتل، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيدة الوزيرة تفضل

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

أوال املعطيات ليست صحيحة ابملرة على اعتبار أن 
ألف ملف عاجلنا منهم  91بنيات وزارة الداخلية توصلت فقط ب

ألف أرملة اليت تستفيد اآلن، والفرق بينهما هو واحد العدد  11
اللي اليوم قيد الدراسة أو أنه رفض العتبارات مرتبطة ابلشروط، 
خاص تكون عندك املعلومة صحيحة السيدة النائبة، القضية الثانية 
هاد املوضوع ماشي موضوع دايل مزايدات، عرفيت عالش؟ ألن  

ن مبادرات كثرية وال ميكن أن نرجع القهقرة، فنحن نتقدم كاي
هناك املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هناك الصناديق اللي ذكران 
اآلن هناك برامج، هناك السجل االجتماعي املوحد، هناك جمموعة 
من املبادرات والواقع اليوم يكذب مقولة أن هناك تراجع يف اجملال 

 .تقدم ملموس عليكم االعرتاف بذلك االجتماعي، إذن هناك

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، ننتقل إىل السؤال الرابع عن تنويع العرض وتوسيع 
الطاقة االستيعابية للمعهد الوطين للعمل االجتماعي للسيدات 
والسادة النواب فريق العدالة التنمية، تفضل حول هذا السؤال 

 .للمعهد الوطين للعمل االجتماعي، تفضل

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

 شكرا السيدة الرئيسة،
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السيدة الوزيرة، مؤسسات الرعاية االجتماعية خاصة 
املهتمة ابألشخاص يف وضعية إعاقة كتعرف واحد اخلصاص يف 
األطر والكفاءات املختصة، مما يؤثر سلبا على النجاعة وعلى 

لرعاية الوطين لاجلودة، وهلذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن املعهد 
االجتماعية من حيث تنويع العرض ورفع الطاقة االستيعابية؟ شكرا 

 .السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيدة الوزيرة للجواب

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

ين بغيت نقول أبن هاد املعهد الوطالسيد النائب احملرتم، 
للعمل االجتماعي التابع لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية 

اللي وال عندو السلك  0550، ولكن غري يف 4914أتسس يف 
فقط دران واحد املرسوم اللي كيجعل من هاد  0541الثاين، يف 

املؤسسة مؤسسة تعليم عايل غري اتبعة للجامعة، مما سيمكننا من 
متخصصة،  des génaralistes ختريج أفراد متخصصة ماشي

جليس دايل املسن، مريب دايل الطفل، وكذلك أنواع أخرى من 
التخصصات، املسألة الثالثة هاد اخلرجيني دايل املعهد كلهم  
كيلقاو املكان دايهلم يف سوق الشغل لكون التكوين دايهلم على 
مستوى عايل مما ينتظره سوق الشغل، يشتغلون يف احملاكم ويف 

أبن هاد املؤسسة كتقدم خدمات  املؤسسات. بغيت نقول كذلك
ابلنسبة مثال لتكوين مساعدات اجتماعيات للقوات املسلحة، 
مديرية األمن، وكذلك هناك بعض األجانب، طبعا حنتاج إىل 
أعداد أكرب، لذلك نفكر يف إحداث معاهد جهوية إن شاء هللا 
 مستقبال، وهذا داخل يف التأهيل اجلديد هلاته املنظومة اللي كنبغيو

هلوا من خالهلا العاملني االجتماعيني إىل جانب القانون دايل أن

العاملني االجتماعيني اللي كاين بني يدي األمانة العامة 
 .للحكومة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد اهليقي

بداية، شكرا لكم على اجملهودات اجلبارة وهاد  شكرا السيدة الوزيرة
الشي ما نكروهشاي، ولكن احنا دائما نطلب املزيد هلاد الفئة 
من املواطنني، ابإلضافة إىل املعاانة اليت تعانيها يف احلياة اليومية، 

يدة تنضاف إليها ما تعانيه يف املراكز اليت تعىن هبم. وهلذا نقرتح الس
 :احملرتمةالوزيرة 

من دعم اجلمعيات اليت هتتم هبذه الشرحية، وتسهيل  املزيد-أوال
 املساطر ملساعدهتا لتقدم العون والدعم هلذه الفئة؛

 على إيوائهم يف املراكز حىت تسهل عملية اإلدماج؛ العمل-اثنيا

األطر املتخصصة بيداغوجيا وتربواي، اعتماد  توفري-اثلثا
 متخصصني يف لغة اإلشارة؛

العناية الصحية وشروط العيش الكرمي املالئم وذلك  توفري-رابعا
 بتوفري وحدات صحية داخل املراكز جمهزة ابملعدات الطبية؛

فتح ابب الكفالة مع تسهيل بعض املتطوعني، السيدة  وأخريا،
 الوزيرة، اللي كيبغيو يتكفلوا ببعض األيتام ولكن صعوبة املساطر

طلوب اه، وهلذا املاللي كتخليهم، يعين، ما ميشيوش فهاد اإلجت
 .العمل على تسهيل هاد املساطر وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ ما كاينش حىت شي تعقيب     
 .إضايف اآلن، تفضل السيدة الوزيرة



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

7 

اة واملساو  السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن
 :والتنمية االجتماعية

موا به احملرتم، التدبري اللي تكلميت عليه ممكن يقو السيد النائب    
العاملني اإلجتماعيني اللي كيتخرجو من املعهد الوطين للعمل 
اإلجتماعي، وكذلك اجلمعيات إبمكاهنم حيصلوا على تداريب يف 
األوقات اللي ما كيكونش فيها الدراسة، فاملعهد فاتح األبواب 

ن التدريب والتكويدايلو للجميع لكي يقدم خدمات يف جمال 
لكل الفئات اليت تشتغل يف مؤسسات الرعاية اإلجتماعية أو يف 

 .غريها من اجملاالت اإلجتماعية

 :السيد رئيسة اجللسة

شكرا، نعود إىل سؤال عن استفادة النساء املهمالت من    
صندوق التكافل العائلي، السيدات والسادة النواب والنائبات من 

 .، تفضل السيد النائبفريق العدالة التنمية

 :النائب السيد عبد اللطيف الناصري

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

حول صندوق التكافل العائلي الذي أحدث لتقدمي خدمات       
 ...لفائدة النساء املهمالت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ...زيد يف الصوت السيد النائب   

 :النائب السيد عبد اللطيف الناصري

 الوزيرة احملرتمة،السيدة 

حول صندوق التكافل العائلي الذي أحدث لتقدمي خدمات      
لفائدة النساء املهمالت نسائلكم، عن الفئات املستهدفة، وعن 
شروط اإلستفادة، وعن إجراءات املواكبة والتتبع لضمان حتقيق 

الغاية املنشودة من إحداث هذا الصندوق املهم؟ شكرا السيدة 
 .الرئيسة

 :ة رئيسة اجللسةالسيد

 .جواب السيدة الوزيرة   

اة واملساو  السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

أوال، هاد الصندوق كما تعلمون أعلن عنه جاللة امللك منذ       
 0545، ويف 0540، لكن مل يتمكن تفعيله إال سنة 0552
إخراجه من إستفادة املطلقات فقط بتوسيع الوعاء وجعل فقط مت 

الدائرة وستضم النساء املهمالت  0545هذا املشروع قانون دايل 
وكذلك ولوج األطفال للعدالة لإلقتضاء ألنفسهم، وطبعا كان 
دليل يف هذا اجملال أصدرته وزارة العدل على اعتبار أن هذا الدليل 

ا النساء، جيب أن تستفيد منه جيب أن يتضمن مجيع املساطر اليت
وكذلك كل من له احلق يف هذا الصندوق مبا فيهم األطفال، داك 
الشي عالش قلت ليكم كاين التكامل بني صندوق التماسك 
اإلجتماعي وصندوق التكافل العائلي على اعتبار أن األوالد بعد 

قة فوفاة األم إبمكاهنم يستافدو، أن الزوجة املعوزة احملكوم هلا ابلن
ممكن أن تستفيد سواء كانت متزوجة أو غري متزوجة، وأن األطفال 
املكفولني كذلك هلم حق يف هذا الصندوق، وابلتايل نكونو من 
خالل هذا الصندوق قد أطلقنا برانجما جديدا لفائدة الفئات 
املستحقة للدعم، وكذلك ملا حتفظ به كرامتها وتعيش به على 

 .كرمياألقل يف أدىن شروط العيش ال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا تعقيب، تفضل السيد النائب   
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 :النائب السيد نوفل الناصري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

بداية السيدة الوزيرة، كنثمنو هاد املنجزات اإلجتماعية وهذا    
التوجه اإلجتماعي احلكومي الصريح والواضح واللي كريوم 

اإلجتماعية وكذلك معاجلة املسامهة يف تصحيح اإلختالالت 
نأكدو على أن ك املفارقات اجملالية. احنا يف فريق العدالة والتنمية

هذه اآللية هي وهاد الصندوق هي آلية عملية من أجل يعين 
التوزيع العادل للثروة يف البالد، وهو األمر اللي مازلنا ندافع عنه، 
 وكذلك طالب به الشعب املغريب وطالبت به أعلى سلطة يف

 :البالد. السيدة الوزيرة، كنبهكم ألمرين اثنني

األول مرتبط بوترية استفادة النساء من هاد الصندوق، وندعوكم - 
إىل تسريع اإلستفادة منه، اإلشكال يصل إىل ما وصلت إليه 

  أرملة؛ 215.555املهمالت 

النقطة الثانية، كندعوكم السيدة الوزيرة، إىل إعمال وإقرار آليات - 
زية وتدابري زجرية من أجل محاية ما يف هذا الصندوق من احرتا

أي تالعب ومن أي غش ومن أي حتايل، ومزاين يعرفو املغاربة 
رايل كأقصى، يعين غتبقى  5555أن هاد الصندوق دااب طلع زاد 

رايل، خاصهم يعرفو املغاربة كذلك  01.555اتخذ تعويض 
تغري اللي كانت ك السيدة الوزيرة، أنه زولتو جمموعة من الواثئق

املغاربة زالت الشهادة دايل العوز، دايل الضعف، زالت الشهادة 
دايل أنك خاص تكون عندك ما كتخلصش الضريبة، زالت 
الشهادة دايل أنك يف احلياة هذا أمر إجيايب، وكذلك تزادت حىت 
منني كيتكفلو إما اجلدة إما اخلالة إما العمة وكذلك النساء اللي 

قادرش خيدم عليها حىت هي غادي تستفد، وكذلك  ما راجلها ما
 .النساء اللي معلقني، فهادي كلها أمور إجيابية

كما ندعوكم السيدة الوزيرة، حاولوا تديروهم يف تعاونيات       
بيناهتم خيدمو وأعطيوهم شي شي أمر مدر للدخل، شي مهنة 

مدرة للدخل على أساس أنكم هتزوهم من هاد األمر اللي هو 
 .شكرا l'installation sociale ما مشروط ابلتبعية وبدائ

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا      
 .السؤال، تفضلي السيدة الوزيرة

اة واملساو  السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن
 :والتنمية االجتماعية

ى اإلجابة دايل السيد النائب احملرتم، علطبعا كنزيد أنكد على    
أساس أن هذا الصندوق كان لفائدة النساء املطلقات فقط 
املعوزات اللي الرجال دايهلم ما كيصرفوش ليهم النفقة دايهلم. اليوم 
حىت الزوجة املتزوجة املعوزة اللي الراجل دايهلا ما عندوش اإلمكانية 

 احلاضن اللي ذكريتابش يصرف عليها، اثنيا كاين احلاضن، 
أستاذ، ولكن أيضا الكافل اللي تقدر ما تكون عندو حىت عالقة 

 ...دايل القرابة مع هذا الطفل أو الطفلة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املقبل، سؤال عن الوضعية الصحية    
لنزالء بعض مؤسسات الرعاية اإلجتماعية للسيدات والسادة 

 .من فريق األصالة املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة النواب

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، أؤكد لك اليوم أنه رمبا نرتاجع القهقرة وال نتقدم    
إىل األمام كما قليت، وخري دليل أن األرقام دائما اللي كتعطينا 
السيدة الوزيرة، أرقام يف رفوف الوزارة فقط، وال متت إىل الواقع 
بصلة. وابلتايل نتساءل اليوم عن الوضعية الصحية لنزالء بعض 

ية اإلجتماعية، هاد النزالء ماذا عن اسرتاتيجية مؤسسات الرعا
للي ا االحتجاجاتالوزارة للتكفل ابلنزالء املرضى خاصة بعد 
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عرفتها خريية "تيط مليل" ابلدار البيضاء، وشريط الفيديو الذي 
وثق حاالت الإنسانية، حاالت رهيبة من جروح، من تقيحات، 

بعد  من حاالت مرض وسوء تغذية، قمتم بزايرة مؤخرا
 ؟اسرتاتيجيتكماالحتجاجات السيدة الوزيرة، ماذا عن 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيدة الوزيرة اجلواب   

اة واملساو  السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن
 :والتنمية االجتماعية

 السيدة النائبة احملرتمة، إيال كنا ننتظرو حىت توقع شي واقعة عاد   
اسرتاتيجيات إذن ما كنديروش خدمتنا، احنا من  نوضو نديرو

دران تشخيص دايل الوضعية للمؤسسات الرعاية  0540
اإلجتماعية، وخرجنا أول تقرير يف اتريخ املغرب حول هاد 
املؤسسات، وطبعا حددان مداخل اإلصالح ولقينا أنه خاصنا 

استنفذ، فيعين  40.50نشوفو القانون. القانون اللي كان 
اللي أنتما  10.40ات اللي عندو، فدران قانون جديد اإلمكاني

صوتوا عليه واللي اليوم احنا كنشتغلو على النصوص التنظيمية 
ابش غادي يساعدان على النهوض هباته املؤسسات. ولكن نبغي 
نقول ليكم أبنه طبعا بعض املركبات حبال "تيط مليل" كيجمع 

جمموعة من  جمموعة من الفئات، ما كيناش فئة واحدة، كاين
الفئات، وطبعا هناك يعين واحد التشاركية يف التدبري إيال بغينا 
نقولو كاين اجملتمع املدين، اجلمعيات هي اللي كتسري بعدا مجيع 
املؤسسات، حىت مؤسسة ما كتسريها احلكومة؛ اثنيا كاين هناك  
كما ينص على ذلك القانون، تداخل يف التدخالت بني وزارة 

الداخلية، وطبعا كاين حاالت حبال اللي ذكرتو التضامن ووزارة 
 .اللي فيها بعض املالبسات غنقدر نعطيك تفاصيل فيها من بعد

 :السيدة رئيسة اجللسة 

 .تفضل السيدة النائبة للتعقيب   

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا السيدة الوزيرة،

اللي  ، قانون 10.40اللي كيظهر على أرض الواقع القانون    
كاملني انقشناه وحتفظنا على بعض بنوده، ولكن الواقع اللي كاين 

، %25حاليا أن الدعم العمومي املوجه هلذه اخلريايت ال يتعدى 
يف حني أن الدعم اللي كيمدو اإلحسان اخلريي هلاد املؤسسات 

، إذن هنا السيدة الوزيرة، احلكومة تتخلى عن %04يصل إىل 
 ألن األصل انتما اعكستو اآلية السيدةالتكفل هبؤالء األشخاص، 

الوزيرة، انتما اللي خاصكم تكفلو وماشي ّضامنو، انتما خليتو 
التكفل لإلحسان، والتضامن انتما اللي درتو التضامن، اإلحسان 
متأصل يف املغاربة السيدة الوزيرة، منذ قرون، ولكن ما خصكمش 

أرقام ال  طيوانيف هناية املطاف أنكم ختالو على هاد النزالء وتع
حالة وفاة يف أقل  40متت إىل الواقع بصلة، الناس اللي كيتوفاو 

 أشهر، ال تتبع وال مراقبة، وكتقومو بزايرة السيدة الوزيرة بعد 0من 
االحتجاجات ويتم االحتجاج على وزارتكم من داخل املركب، 

 ...السيدة الوزيرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت. هل من تعقيب إضايف شكرا السيدة النائبة،    
كاينش إذن السيدة الوزيرة التعقيب ا  خبصوص هذا السؤال؟ م

 .دايلكم

اة واملساو  السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

أان نبغي نقول لك أبن من حيث الدعم احلكومة ما خملياش    
مليون  44من جهدها، هاد املؤسسة دايل "تيط مليل" كتاخذ 
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مليون  44دايل الدرهم يف السنة، تقدر ما تكونش كافية، ولكن 
 راه هي واحد الدعم مهم؛

اثنيا احلكومة ما خالتش مكاهنا للجمعيات، هذا واحد التوجه    
الدولة املغربية وابقي دول العامل، ايك كطالبو  خط ماشية فيه

ابلتشاركية؟ ايك كطالبو ابلتسيري املشرتك؟ ايك كنقولو خليو 
اجملتمع املدين كذلك يساهم يف هذا العمل. فهناك طبعا جمال 
لكي يشتغل اجملتمع املدين، ولكن يف نفس الوقت الدولة ال 

ومن بعد  l'audit تتخلى، كتعطي الدعم وكدير املراقبة وكدير
عاود اثين كرتاجع وكتقيم وكتشوف. طبعا هناك عمل نقوم به 

 ...اآلن ابش نزيدو من املراقبة ونزيدو أيضا من حتسني

 :السيدة رئيسة اجللسة

أسئلة آنية   1شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. اآلن عندان    
كلها عندها وحدة املوضوع سيتم طرحها دفعة واحدة مث لتجيب 

نها السيدة الوزيرة جوااب واحدا. تتعلق بظروف وفاة أحد ع
املكفوفني املعطلني، السؤال األول عند الفريق االشرتاكي، تفضل 

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حنان رحاب

السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات والتدابري اليت تعتزمون القيام    
وابقي األشخاص هبا من أجل ضمان حق الشغل للمكفوفني 

 ذوي االحتياجات اخلاصة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السؤال الثاين لفريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب   

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن ظروف ومالبسات وفاة الشاب    
 .صابر احللوي، وعن اإلجراءات املتخذة ملنع تكرار ما حدث

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السؤال الثالث فريق العدالة التنمية   

 :النائب السيد حممد بوشنيف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

على إثر سقوط كفيف من فوق بناية وزارتكم، نسائلكم السيدة    
ب الوزيرة احملرتمة، أوال هل من حتقيق فتح لتحديد املسؤوليات وترتي

على هذه املأساة؟، اثنيا ما هي اجلزاءات على املسؤولني 
 اإلجراءات املقررة إلنصاف هذه الفئة اهلشة من املواطنني؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السؤال الرابع فريق األصالة واملعاصرة    

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدة الوزيرة، عرف الرأي العام الوطين، وكذا الدويل ألن   
هناك العديد من املنابر اإلعالمية الدولية اللي تطرقت للموضوع 
اللي كيتعلق بوفاة شاب كفيف معطل. بغينا نعرفو ظروف 

 .ومالبسات وقوع هاد احلادث األليم، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .الفريق احلركي   

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 السيدة الرئيسة،

لوي نعرفو مالبسات وفاة املواطن صابر احل السيدة الوزيرة، بغينا   
إثر حادثة مأساوية مبقر الوزارة. وهنا ابسم الفريق احلركي، نتقدم 
بتعازينا احلارة ألسرة الفقيد ونتمىن هلم الصرب يف هذا املصاب 

 .اجللل، شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية   

 :بنشقرون كرمييالنائب السيد مجال 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة احملرتمة نسائلكم كذلك حنن يف اجملموعة النيابية    
عن أسباب وظروف هذه الوفاة وهذا احلدث األليم، حبيث أنه 

ت يف وابلتايل ما هي النتائج اللي حتقق النادرةيعترب من احلوادث 
 .هذا امللف؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اثنية 04دقائق و 45السيدة الوزيرة، تفضلوا للمنصة عندكم    

اة واملساو  السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني

أان أفضل أن أقرأ حىت نتمكن من الوقوف على تفاصيل هاته    
ون أن يكون أي جتاوز ال يف الكالم، وال حىت يف سرد احلادثة د

الوقائع. بداية البد من التأكيد على أننا نتقاسم مجيعا خصوصا 
عائالت وأصدقاء املرحوم صابر احللوي مشاعر احلزن واألسى 

أكتوبر  5بسبب احلادث األليم الذي أودى حبياته هاته يوم 
نة وأن جيعل مثواه اجل، ونسأل هللا له الرمحة واملغفرة وأن 0541

 .يفرغ على أهله وذويه الصرب والسلوان وعزاؤان وعزاؤهم فيه واحد

جوااب على أسئلتكم أيها السيدات والسادة الربملانيني حول    
مالبسات هذا احلادث األليم، أود وضعكم يف صورة ما حدث، 
أوال كما تعلمون قام جمموعة من األشخاص يف وضعية إعاقة 

فون وضعاف البصر ابقتحام مقر وزارة األسرة بصرية مكفو 
شتنرب  01والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية يوم األربعاء 

على الساعة السادسة صباحا، بعد تكسري الباب  0541
احلديدي والباب الزجاجي اخلارجي للوزارة، كما وثقت لذلك 

اولة  تسجيالت كامريات الوزارة. ويف الطابق الثالث هناك آثر حم
كسر أحد املكاتب اليت تتوفر على شرفة على اخلارج دون التمكن 

 تصامواالعمن اقتحامها، ليتم بعد ذلك كسر قفل ابب السطح 
 .به منذ ذلك التاريخ إىل اليوم

أشعرت الوزارة السلطات احمللية واألمنية وربطت فورا اتصاالت    
هاتفية ابملعتصمني من أجل استجالء أسباب هذا االقتحام، 
حيث أن ابب الوزارة مفتوح دائما يف وجوهم دون احلاجة إىل  

على مستجدات ملفهم وتلقي  واالطالعكسره، وذلك للتحاور 
من خالل هذه شكواهتم وكذا مقرتحاهتم. وعربت الوزارة 

االتصاالت عن استعدادها للحوار حول مطالبهم بشرط نزوهلم 
من على سطح البناية حفاظا على سالمتهم اجلسدية، لكنهم 
أصروا على حتقيق مطلب وحيد مقابل نزوهلم وهو التوظيف املباشر 

 .دون قيد أو شرط

استمرت حماولة احلوار مع املعتصمني طيلة ثالث أايم املوالية    
تماع ة حيث عقد اج،عتصام من قبل الوزارة والسلطات الوالئيلال

مبقر والية  0541شتنرب  09حواري وتواصلي مساء يوم السبت 
جهة الرابط سال والقنيطرة ترأسه السيد الوايل حبضور ممثلني عن 
رائسة احلكومة، ووزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 

لني عض الدوائر األمنية وثالثة من ممثاإلجتماعية ووزارة الداخلية وب
 الذي استمر ثالث االجتماععن املقتحمني. وقد مت خالل هذا 

ملمثلي التنسيقية الذين استعرضوا مطلبهم  االستماعساعات، 
األساسي املتمثل يف التوظيف املباشر دون قيد أو شرط، بعدها 

 %5تقدم ممثلو احلكومة ابقرتاحات عملية منها استيفاء حصيص 
من خالل مباراة خاصة بني األشخاص يف وضعية إعاقة، 

لذلك جاري منذ شهور كما يعلمون، واإلستفادة من  واالستعداد
مشاريع مدرة للدخل ممولة من صندوق التماسك اإلجتماعي، 
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وأتهيل وتكوين األشخاص يف وضعية إعاقة لتيسري إدماج يف 
وا ن رغبسوق الشغل عموما، ويف القطاع اخلاص بشكل خاص إ

 .يف ذلك

مث عقد اللقاء اثين يوم اإلثنني فاتح أكتوبر حتت إشراف السيد    
الوايل حضره ثالثة من ممثلي التنسيقية مل يفضي هو اآلخر ألي 
نتيجة جراء استمرار ممثلي املقتحمني ابلتشبث مبطلب التوظيف 

 .املباشر ال غري

اجتماعا أكتوبر، عقدت شخصيا  2بعد يومني أي األربعاء     
ممثلني عن املكفوفني وضعاف البصر مبقر الوزارة حبضور  0مع 

لى مرة أخرى ع الطالعهمشخصية سياسية وطنية، وكان مناسبة 
اجملهودات املبذولة والتقدم احلاصل يف ملف تشغيل األشخاص يف 
وضعية إعاقة، سواء على مستوى تفعيل احلصيص أو املشاريع 

دوق التماسك اإلجتماعي. وأكدت املدرة للدخل اليت ميوهلا صن
هلم وكما يعلمون أن هناية هذه السنة ستنظم املبارايت اخلاصة 
ابألشخاص يف وضعية إعاقة، وأن اخنراط السيد رئيس احلكومة 
وابقي القطاعات املعنية يف اختاذ إجراءات تنزيل املرسومني 
املتعلقني ابملبارايت لألشخاص يف وضعية إعاقة جار، وهذين 

تفعيال حلصيص  0541رسومني مت كما تعلمون تعديلهما سنة امل
حيث مت التنصيص على تنظيم مباراة خاصة لفائدهتم، إال  5%

، أن املعتصمني تشبثوا مبطلبهم ابلتوظيف املباشر دون قيد أو شرط
مع أن املباراة اخلاصة تشكل متييزا إجيابيا لألشخاص يف وضعية 

 ط اجتياز املباراة، حيثإعاقة، وهي مبثابة توظيف خاص شر 
ستجري املباراة اخلاصة بني األشخاص يف وضعية إعاقة مع توفري 

ة، الرتتيبات التيسريية لتمكينهم من اجتياز املباراة يف ظروف مناسب
علما أننا وصلنا إىل هذا اإلجراء بعد عمل طويل، وجهد جهيد، 
والذي وافقت عليه احلكومة، وبدأت فيه منذ إحداث اللجنة 

لدائمة اليت يرتأسها رائسة احلكومة املكلفة ابإلشراف على هذه ا
 .العملية

حرصت احلكومة ابتداء من وزارة التضامن، وزارة الداخلية    
والدوائر األمنية على إرسال إشارات إجيابية للمعتصمني، وتوفري 
أجواء الثقة وظروف احلوار مع أتكيد وتكرار دعوات النزول عن 

ظا على السالمة اجلسدية للمعتصمني، لكن سطح الوزارة حفا
أكتوبر على الساعة  5لألسف وقع احلادث األليم يوم األحد 

الثامنة مساء، حيث سقط املرحوم صابر احللوي من أعلى السطح 
اخللفي للوزارة يف حادث عرضي، ومت نقله مباشرة بعد احلادث 

ايم أعرب سيارة اإلسعاف اليت كانت موجودة بعني املكان طيلة 
االعتصام حيث لفظ، رمحه هللا، أنفاسه األخرية يف الطريق إىل 

 .مستشفى ابن سينا ابلرابط

وفتحت النيابة العامة فورا على إثر هذا احلادث املؤسف حتقيقا    
يف أسباب الوفاة، وهي اليت متلك حصرا اختصاص اإلعالن عن 

ألمس ابنتائج التحقيق واإلجراءات املصاحبة. آخر املعطيات، 
نزل املعتصمون إىل الطابق الرابع حيث يوجد مكتب الوزيرة، 
وحاولوا كسر الباب، ابب مكتب الوزيرة، وآاثر ذلك موجودة، 
إىل جانب وضع حاوايت صغرية علقت على الشرفة املوالية لباب 
السطح ال نعرف ما املقصود هبا. كانت هذه آخر األخبار مع 

عاىل حام والسالم عليكم ورمحة هللا تمجيع الوقائع منذ أن بدأ االقت
 .وبركاته

 :السيدة رئيسة احللسة

شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل اآلن إىل تعقيبات السيدات والسادة    
 .النواب، الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة حنان رحاب

ابلنسبة لينا احنا كفريق اشرتاكي تنعتربو على أنه وضعية    
قة سواء اللي ما تيشوفوش، وال اللي األشخاص يف حالة إعا

عندهم قلة البصر، أو األشخاص بشكل عام، هادي وضعية ما 
ميكنلهاش حتملها وزارتكم فقط السيدة الوزيرة، تنبغيو على أن 
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احلكومة املغربية تنتبه هلاد الفئات، وجتعل من إدماجهم يف الشغل 
ي شوإدماجهم يف احلياة العامة بشكل طبيعي وبشكل عادي ما

عن طريق الولوجيات فقط، عن طريق الولوج إىل كرامة حقيقية 
يكون هاد املشروع مشروع حكومي كبري وواسع. احنا تنعتربو 
على أنه خلق جلنة دائمة ملواكبة هاد امللف مسألة جيدة، تنعتربو 
على أنه خلق مبارايت خاصة هباد الفئة مسألة جيدة، فقط 

، %5وتنطالب،  %55ة دايل تنطالبو على أنه حيتم احرتام نسب
أعتذر.. وتنطالبو، أيضا، على أنه ما خنليوش وزارة التضامن  5%

وحدها املكلفة هباد امللف، هذا هو األساسي، ابلنسبة لينا هاد 
الوزارة وحدها بثقل املهام اللي عندها وبثقل امللفات اللي عندها، 

وي ذ ما ميكن هلاش ترد البال لفئة كبرية وهشة، فئة األشخاص
اإلعاقة، وفئة أشخاص اللي التعامل معهم تيطلب واحد 

 ...التعامل

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت. تعقيب فريق التجمع الدستوري،       
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيدة الوزيرة، حنن يف التجمع الدستوري بداية نقدم التعازي    
الفقيد ولزمالئه ونعترب أنه وفاة أي مغريب يف أي ظروف  ألسرة 

كانت هو حادث أليم، ويعين ال ينبغي أن يتكرر أبي شكل من 
األشكال، يف الواقعة دايل وفاة صابر احللوي، يف احلقيقة هو 
موضوع يسائلنا مجيعا، ماذا نعمل؟ وماذا عملنا هلذه الفئة؟ 

تجاج التعبري واالحصحيح أننا ندافع عن االحتجاج واحلق يف 
لكل املغاربة، لكننا أيضا نرفض املس ابلثوابت واملؤسسات 
وابلرموز، نرفض أيضا التجاوزات والعنف من أي كان من أي 
طرف كان، وحنن طبعا ال ميكننا إال أن نسائل احلكومة وإن كنا 

 %5نعترب أن وزارتكم ليست مسؤولة، لكن احلصيص دايل 

 واملعاقني ، ينبغي أن يستفيد املكفوفنيمسؤولة عن تنزيله للحكومة
، كما ينبغي أن تستفيد ابقي الفئات من %5بشكل عام من 

احلصيص دايل الولوج الوظيفة العمومية، وطبعا هذا موضوع طويل 
 .رمبا نتحدث عنه يف فرصة أخرى

السيدة الوزيرة، نثمن ما تقومون به يف إطار السياسة 
ل يات املعاقني، ولكن ننادي حبالعمومية ويف إطار تسهيل الولوج

مشويل للمعاقني بشكل عام واملكفوفني بشكل خاص حىت ال 
 .سنوات 0تتكرر املأساة اليت حدثت قبل 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، فريق العدالة التنمية 
 .تعقيب

 :النائبة السيدة بثينة قروري

ملغفرة ينا ودعواتنا ابلرمحة واأوال السيدة الوزيرة، جندد تعاز 
للفقيد صابر احللوي، أكيد أن هاد املأساة اليت وقعت هي فرصة 
ابش نوقفو على اجملهودات اللي تبذلت، ونوقفو على اإلشكاالت 
واملعيقات اللي مازال يف اجملال دايل اإلدماج دايل األشخاص 

واء سذوي إعاقة، ما بذل السيدة الوزيرة يشهد لكم أنتم كوزيرة 
يف الوالية السابقة ويف هاد الوالية أنكم قمتم مبجهود جبار 
واستثنائي، إخراج القانون اإلطار، االسرتاتيجية، صندوق 
التماسك االجتماعي، واملراسيم املرتبطة ابلتشغيل، ورغم ذلك  
كاين هناك إشكال حقيقي على مستوى الواقع، وهذا كيطرح 

ان التشغيل اللي هو كواحد التساؤل كبري خاصة على مستوى 
السبب األساسي واملطلب األساسي دايل هاد املعاقني، لإلشارة 
جيب أن تكون مطالبهم حممولة وليس مطلوبة، خصنا نعطيو هلاد 

 .الفئة احلقوق دايهلا، ما انتظروهاش تطلب

 %5السيدة الوزيرة كاينة عندان مقتضيات قانونية وتنظيمية دايل 
دايل التوظيف دايل هاد املعطلني دايل هاد الناس يف وضعية 
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إعاقة، لكن اآلن لألسف كنلقاو واحد العنف رمزي متارسه بعض 
القطاعات احلكومية ضد هاد الفئة، بعدم تفعيل هاد املقتضى، 

من هاد العنف الذي ميارس،  هذا لذلك كنطالبو أن توقع احلد
 05ويتم إعطاء حصة على األقل فهاد املرحلة هذه اللي كاين 

ألف منصب شغل يف هاد قانون املالية ومشروع قانون املالية 
منصب خاصو يتحدد هلاد الفئة هادي، وكنطلبو أبن يف  0155

مشروع قانون املالية اآلن اللي هو مازال يف طور اإلجناز أنه مت 
ن على هاد املباراة وختصيص هاد مناصب الشغل هلاد الفئة، اإلعال

 لكي نضع حدا ولو يسريا هلذه الفئة اليت ابتالها هللا سبحان وتعاىل
 .ابتالء خاصنا حنا نساعدوها لتجاوز

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
 .السيدة النائبة

 :املشفوع النائبة السيدة حياة

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، نبغي نسجل أبن غياب أي واحد على 
الوزارة دايلكم أو على احلكومة يف تقدمي التعازي لعائلة هذا 
الشاب، لألسف ماشي خاص هاد الشباب ينتمي إىل احلزب 
دايلنا، وال ينتمي الفصيل دايلنا ابش منشيو نقدمو، هذا مواطن 

واحد الظروف مأساوية، والسبب اللي جعل هاد  مغريب قضى يف
يطلعوا لسطح الوزارة هو اليأس ألهنم  01الشاب واألصدقاء دايل 

ألف منصب شغل  05فاش كيسمعو أثناء وضع امليزانية أبن 
كيمنيو النفس دايهلم كل   %5غادي تكون وكاين قانون دايل 

 5عام، وما تنساوش السيدة الوزيرة حكومتكم راها عمرات 
سنوات وهاد الفئة راها قليلة جدا ألن األشخاص ذوي اإلعاقة 

شي عدد اللي كيوصلو  5.5اللي كيوصلو التعليم اجلامعي هي 
التعليم اجلامعي حبكم الظروف اللي كيعيشوها هاد الناس واألسر 

دايهلم، ألن اإلعاقة هي تكلفة، وانتما عارفني هاد الشي السيدة 
تحمل فيها احلكومة والو، تتحملو الوزيرة، وهاد التكلفة ما ك

األسرة وخصكم تشوفو األسرة دايل صابر، أسرة فقرية كتقطن يف 
اللي من طني عائلة فقرية وعندهم إبن آخر كفيف  واحد املنزل

 ولكن السيدة االجتماعحىت هو حاصل على اإلجازة يف علم 
الوزيرة كان ضروري ألن املسؤولية دايل احلكومة هي إجياد احلل 
ماشي نبقاو دميا مستسلمني راه ما كاينش ما كاينش، خصكم 
توجدو احلل هلاذ الفئة ألن هاذ الفئة ما كيقبلوهاش الناس تشتغل 
يف القطاع اخلاص، ألن ما كاينش حتفيزات وكاينني جتارب دايل 

 .م ودول أجنبية كتعطي مساعدات للقطاع اخلاصدول يف اإلقلي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، الفريق احلركي

 :حامتي غيثةالنائبة السيدة 

 شكرا السيدة الرئيسة،

يف األول كنتسائلو كيفاش ميكن للمواطنني أو ذوي 
االحتياجات اخلاصة يعتصمو يف سطح مؤسسة عمومية، هنا 
تيطرح مسألة أمن دايل املؤسسات العمومية اللي ما خصوش 
يتكرر، مرة أخرى كنطرحو عالش احلكومة ما فعالتش املرسوم 

من ذوي اإلحتياجات اخلاصة؟ هاذو  %5الذي يقضي بتوظيف 
عندهم إعاقة ابإلضافة إىل التهميش ابإلضافة إىل عدم  انس

السرعة يف احلوارمعهم، إذن تتعملو واحد اجملهودات كبرية إال أن 
هاذ اجملهودات خاص يكون كافة وزارة احلكومة مضامنني ابش 
يقدمو واحد احللول سريعة هلاذ اجملموعة من املواطنني ألهنم تيطلبو 

خالو  كبرية ابش يقراو، ابش عائلتهمغري العيش الكرمي، قضو مدة  
بزاف دايل التضحيات ابش يقرا ولكن ابش ما شي يوجدوهم يف 
املقابر وال يوجدوهم يف الشارع يف حالة يرثى هلا، إذن القطاع 
اخلاص ما ميكنلوش يستوعب هاذ الناس ألن القطاع اخلاص 
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خصو الربح، إذن الدولة تتبقى مسؤولة  %055خصو املردودية 
 هاذ الفئة وخصها ابلضرورة إجياد حلول كفيلة لتفعيل الربامجعلى 

واإلسرتاتيجيات املتعلقة بذوي اإلحتياجات اخلاصة، واحنا كنا 
 .متضامنني وكلنا مسؤولني على هاذ الفئة من اجملتمع، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :السيد مجال بنشقرون كرميي النائب

بداية إبسم اجملموعة النيابية نتقدم حنن كذلك أبحر 
تايل نقول وعائلته، وابل الفقيد التعازي وعبارات املواساة ألسريت

أبن اليوم التاريخ يسجل ضحية جديدة وشهيد جديد يف مسار 
النضال من أجل الكرامة واخلبز واحلق يف الشغل، هذا احلق الذي 

الدستور ليحفظ كرامة هذه الفئة املهمشة وهذه الفئة  جاء به
 الضعيفة واليت تعاين اإلعاقة، ونعلم أبهنا يعين تقطع مسارا دراسيا
قواي بشكل نضايل يف احلصول على الشواهد، وابلتايل هلا احلق 
يف أن حتظى ابألولوية يف إدماج مباشر، ملا ال يف سوق الشغل 

رومة تنتمي هذه الفئة لفئة حم وهي فئة قليلة؟ ولألسف الشديد
وفقرية اجتماعيا ويف طبقة قد نقول عنها أبهنا طبقة مسحوقة، 
وابلتايل السيدة الوزيرة أنتم ومن خاللكم احلكومة علينا اإلجتهاد 
أكثر يف جعل هذه اآلفات وهذه األزمات واملآسي تتوقف من 
خالل احتضان هؤالء، احتضان هذه الفئات اإلجتماعية 

هتم ومواكبة عملها اإلجتماعي من خالل املساعدة املادية ومساعد
أوال قبل فتح اجملال للتوظيف أو اإلدماج املباشريف سوق الشغل،  
كذلك أبنه اليوم هذه الفئة تعاين أيضا على مستوى العالج وعلى 
مستوى املراقبة الطبية وعلى مستوى العناية والدفع مبساعدة أسرها 

اتق كبري جدا واملسؤولية جسيمة على ع  على تبين قضاايهم، سؤال
احلكومة برمتها جيب أن نقوم مجيعا بوقفة رجل واحد ألجل أال 

 .يتكرر هذا احليف املأساوي، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، قبل ما نعطي للسيدة 
يل الوزيرة التعقيب دايهلا هناك من تعقيب إضايف؟ الفريق اإلستقال

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد اد موسى

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، موضوع وفاة الفقيد صابر احللوي حيتوي 
يف طياته أبعادا كثرية ورسائل كثرية، أوال نسجل غياب التحاور 
غياب يعين اإلستماع إىل هذه الفئة، كذلك أنه أصبحت الوزارة 

قلعة، يعين مداخلة السيدة الوزيرة عبارة عن حماصرة عبارة عن 
تصور، ابلتايل و  وقائع، كنا ننتظر أن تكون هناك يعين إسرتاتيجية

فاش مات  0540أذكر السيدة الوزيرة الرجوع للفرتة التارخيية 
احلمراوي وابلتايل أكثر من هذا فوق هداك أبن يف عهد السي 

ية يعين كيفعباس الفاسي ما كانش سقوط أكثر من ما تعني 
التعاطي والتعامل ألن غياب احلماية كل هاد املسائل كلها هي 
الدافع األساسي، إذن يتعني يعين إجياد مقاربة ملعاجلة هاد 
األوضاع، هادي فئة يتعني، هناك قوانني، هناك ضوابط هاد الناس 
يعين خاصنا نفهمومهم يف الوضع القانوين وابلتايل راه كاين قانون 

ة من إذن تنقول للسيدة الوزيرة الرجوع للفرتة التارخيي فوق اجلميع،
جهة، أكثر من هذا أنه هناك مساءلة أن الوضع املأساوي أكثر 

 .يتعني يعين إجياد مقاربة لوضع حد هلاد الوضع املأساوي، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تعقيب إضايف آخر فريق العدالة التنمية ،شكرا

 :بووانوالنائب السيد عبد هللا 

 ،شكرا السيد الرئيسة
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ما ميكنا إال نتأسفوا هلاد احلدث، أوال اإلحتجاج  ،السيدة الوزيرة
حق دستوري، واحلياة كذلك حق دستوري، حنا الرسالة دايلنا 
السيدة الوزيرة واضحة، بذاهتا األستاذة بثينة وغنكملوها، احنااي 

كاين   درتوا جمهود، % 5هادي أكثر من عشر سنوات وهي كاينة 
تلكأ عند بعض القطاعات، هللا يساحمهم اليوم حنا واضحني  
كناجدوا أوال هاد الفئة ابش تنزل من السطح ألن حياهتم عزيزة 

أننا  0علينا، جييوعندان للربملان غنقدموا هلم بعض الضماانت، 
ما متشيش حىت لشي قطاع، احنا غنقدموا  % 5اليوم كنطالبوا 

مة  قانون املالية أن عند رئيس احلكو فيها تعديل، إذا ما جاتش يف
هو اللي غيتوالها، وهو اللي غيدير املباراة، هو اللي غيوزعها على 
القطاعات، احنا غنديروا بشأهنا تعديل وغنمشيو فيه حىت حتقق 

 .يف هاد السنة، شكرا % 5هاد 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف فريق األصالة واملعاصرة، تفضلا

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 شكرا السيدة الرئيسة،

 5بغيت نقول للسيد رئيس اللجنة إيال جا اقرتاح دايل 
 .حنا غندعمكم %

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

هل من تعقيب إضايف آخر إذن نطيو تعقيب للسيدة 
الوزيرة، تفضلي يف املنصة السيدة الوزيرة، إال بغييت من فضلكم، 

إيال امسحتو تعقيب إضايف آخر عند الفريق  السيدة الوزيرة
 .اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة حنان رحاب

 ايف هاد املوضوع احنا ما بغيناهاش نديروا املزايدات السياسية، وم
 بغيناش نعتربوا على أنه السيدة بسيمة احلقاوي الوزارة اللي تتشرف

عليها هي املسؤولة، تنعتربوا بشكل صريح وواضح على أن 
املخصصة هلاد الفئة غري   % 5احلكومة كلها مسؤولة وعلى أنه 

كافية، وأنه خاصنا حنرتموا حنتارموا وهذا حق دستوري حق يف 
، تنعتربوا على % 5 الشغل، حق دستوري وخاصنا نرفعوا من هاد

أنه اليوم إيال كنا غنزيدوا فشي حاجة نزيدو فحاجة وحدة هي 
رض له دان ونعتابر على أنه ما تتعأننا خندموا هاد الفئة وخندموا بال

 .تيمسنا كاملني، االحتجاج حق دستوري بصح والثقة مهمة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، السيدة الوزيرة تفضلي يف املناصة، 
واخا باليت السيدة الوزيرة غي خليكم يف املنصة وامسحنا على هاد 

ل يف تعقيب الرئيس تفضاإلرتباك حيث اليوم تفاعل طيب، السيد 
 .إضايف

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

دااب خاصنا واحد ميوت رمحه هللا عاد نبداو نطالبوا 
 .والتحويل، مع األسف شكرا % 5ابلتنزيل، 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

تفضلي السيدة الوزيرة، إيال امسحتوا تعقيب إضايف عند 
ات السيد الرئيس إيال امسحيت السيدالتجمع الدستوري، تفضل 

 .والسادة النواب

 :النائب السيد مولود بركايو

اللي تيخلق مناصب الشغل ماشي الوظيفة العمومية، 
تنهضروا غري على الوظيفة العمومية، القطاع اخلاص ما يدخلش 

هناك أبناك، هناك مقاوالت كربى هناك ما ، يف هاد العملية
طاع اخلاص، خاصنا نعمموها حىت نبقاوش نعولو غري على الق

 .على القطاع اخلاص
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 :السيدة رئيسة اجللسة

تفضلي السيدة الوزيرة، إيال امسحتو بعض اهلدوء، أعطيو 
 .فرصة للسيدة الوزيرة لتجيب

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

كيتسمع مزاين وال ال، أوال السيدات ما عرفتش واش  
والسادة النواب بغيت نشكركم على هاذ اجللسة املواطنة أغلبية 
ومعارضة، كانت التدخالت يف الواقع مواطنة على أساس تفهم 
أوال ما وقع، الدفاع على األشخاص يف وضعية إعاقة الذين 
يطالبون حبق أكده الدستور، نعرتف به ونشتغل من أجل حتقيقه، 
وأيضا الرتافع اللي هو ضروري من أجل الدفع هبذه القضية إىل 
األمام، لكن نبغي نقول ليكم يف إطار التفاعل مع التدخالت، 
أوال هاذ القطاع دايل التضامن نعم هو قطاع وصي على اجملال 
دايل اإلعاقة، ولكن اليوم من بعد ما طلقنا سياسة عمومية مندجمة 

ضية يع املتدخلني، ما بقاتش القأصبحت هناك التقائية دايل مج
غري عند وزارة التضامن هذه األوىل، منني دران قانون إطار التفعيل 
دايلو على مستوى مجيع القطاعات، اثلثا بغيت نقول أبنه ملي 

 .0541دران املرسوم دايل 

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال امسحيت السيدة الوزيرة وخا قطعتك، السيد النائب 
م السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، السادة هللا خيليك

الوزراء ما كناقشوهومش يف اجللسة العامة، خلي السيدة الوزيرة، 
السيد النائب إيال امسحيت، أنت خترق مقتضيات النظام الداخلي، 
والسيد وزير الصحة حىت أنت تساعد معنا هللا خيليك، ماشي 

ذر نعتذر السيدة الوزيرة نعتهنا، وداب هاذي سلوكات امسحو يل، 

تفضلي. واش كتصفقو عليه عجبكم احلال، ماشي مشكل، 
 .ماشي مشكل، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

السيدات والسادة النواب، بغيت نقول أنه من اللي 
ليكم، انتبهو معاي، هذاك هللا خي 0541خرجنا املرسوم يف 

املرسوم راه ما درانهش بوحدان كقطاع التضامن، درانه مع وزارة 
املالية، ودرانه مع وزارة الوظيفة العمومية وبرائسة السيد رئيس 
احلكومة السابق واحلايل، نبغي نقول لكم أبن املرسوم ينص على 

 ،إحداث جلنة دائمة شكون فيها، يف هاذ القطاعات من يرأسها
يرأسها السيد رئيس احلكومة، وابلتايل ملي نص املرسوم على 

ة خاصة ال ميكن لقطاع التضامن أن يشرف عليها، اتنظيم مبار 
فرائسة احلكومة هي اليت تشرف عليها، اليوم تنظيم دايل أوال 

ة خاصة تشرف عليها اللجنة الدائمة اليت يرأسها ممثل السيد امبار 
اللجنة الدائمة هي بوحدها اللي  رئيس احلكومة، عالش ألن هاذ

اللي  %5تقدر تطالب القطاعات احلكومية املختلفة ابش تعطيها 
كلها متشي   %5عندها ابلضبط، اليوم كاين ضماانت ابش 

لتشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة ماشي حبال اللي قبل، ألن 
كيفاش احنا حىت وصلنا هلاذ املرسوم وهلاذ   %5كاينة   95من 
خلاصة، ألن ما كاينش حل، والقطاعات ما كانتش  ة اااملبار 

كتحرتم، اليوم األمر ملزم بدليل هاته اللجنة اللي هي لدى رائسة 
 .احلكومة، هذه هي القضية األوىل

القضية الثانية بغيت نوجه حتية لكل األشخاص يف وضعية إعاقة 
اللي درسوا ومها مناضلني حقاق يف الواقع، ألهنم درسو يف ظروف 
صعبة، ومع ذلك حصلو على الشهادات، ولكن راه ما ميكن 
ليناش نتجاوزو القانون، هناك القانون دايل الوظيفة العمومية، 

، فملي جينا لقينا 0544دايل  هناك املرسوم اللي خالتو احلكومة
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القانون لقينا املرسوم ما ميكن ليناش نتجاوزو، لذلك فكران يف 
حىت  Benchmarking اجتاه آخر، بقينا كنجتهدو ونديرو

وصلنا هلاذ الصيغة دايل تنظيم مبارة خاصة ابش منكنوهم من 
حقهم، كذلك اليوم احلكومة كتدارس الدعم املباشر اللي هو اي 

يوم انطالقا من القانون اإلطار اللي كينص على الدعم مطروح ال
يل، واللي مبا فيه الدعم املا اإلجتماعي يف طياته مجيع أنواع الدعم

غادي يدخل حىت هو ضمن الربامج اللي كاينة يف السجل 
اإلجتماعي املوحد، احنا ما انتظرانش حىت يتوىف واحد السيد 

ها احنا درانها، وكان مبديع امسح ليا، ابلعكس هاد األعمال كل
معلن على تنظيم أول مباراة هناية هذه السنة، واملقتضى إيال جا 
يف قانون املالية طبعا غادي يقدر يكون واحد املقتضى، ممكن 

 .يكون مقتضى، اي إما جتيبوه انتما اي إما جنيبوه حنااي

ولذلك فاحنا احلمد هلل كلنا حلمة واحدة يد يف يد ابش       
شخاص يف وضعية إعاقة من حقهم يف التشغيل، ولكن  منكنو األ

كذلك خصنا نضمنو للدولة دايلنا اإلستقرار واألمن وحنافظو 
على السيادة دايل املرفق العمومي، وطبعا أان كنضم صويت لإلخوة 
اللي وجهوا للمعتصمني يف السطح أهنم ينزلوا ألننا خايفني على 

راه عاري من أي  السالمة اجلسدية، وراه غنقول لكم السطح
سياج، ويف أية حلظة ميكن أن يقع احملظور، لذلك احنا كناشدوهم 
واحنا من هذا املنرب ابش ينزلوا، وراه كنقولو هلم أبن اليوم هناك 
اشتغال على إطالق املباراة اخلاصة، أول مباراة وهاد الشي راه  
كان معلن عليه، ما عرفتش كيفاش جا هاد اإلقتحام ماشي تلوية 

يد، ماشي حيث وقعت عاد غادي نطلقو هاد العمل، هذا ال
اياله  0540عمل، احلمد هلل، مسار، ماشي مسار، جاي من 

اليوم غنستاطعو فهاد السنة منكنوهم من هاته املباراة اخلاصة، 
والسنة املقبلة طبعا إيال تدار مقتضى يف القانون املالية غادي 

، أن ىن، إن شاء هللاعلى اجلميع علينا وعليكم ونتم يكون أيسر

يدوم التعاون فيما بني مجيع مؤسسات الدولة من أجل احلفاظ 
 .على استقرار وأمن بلدان، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة على حسن مسامهتك يف هذه اجللسة.       
د أسئلة مع السيننتقل مباشرة إىل قطاع الصحة، عندان عشر 

الوزير، نرحب به. سؤال عن التحدايت الكربى لقطاع الصحة، 
للسيدات السادة النواب من الفريق احلركي، الفريق احلركي، سؤال 

 .مع وزير الصحة حول التحدايت الكربى للقطاع

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 شكرا السيدة الرئيسة،

اجملهودات احملمودة اللي كتقومو هبا واللي  السيد الوزير، رغم   
قاموا هبا الوزراء اللي سابقينكم مشكورين، ولكن تيبقى العرض 
الصحي مريض، تتبقى الصحة مريضة، ال خيتلف إثنان على هذا 

 .الوضع. فما هو تصوركم ملعاجلة وعالج هذا الوضع؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ابتفضل السيد الوزير، اجلو       

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا،

شكرا للسيد النائب احملرتم، احلد من الفوارق يف الولوج للعالج      
من أهم التحدايت دايل القطاع، فعال أنتما تتكلمو اليوم على 
العامل القروي، هذا هو سؤالكم اللي بعثّيو به، عرفت املؤشرات 

وى شبكة ألخرية على مستالصحية حتسن كيما قلتو يف السنوات ا
العالجات، إال أنه التفاوت بني الوسطني القروي واحلضري ما 
زال قائما. هناك حمددات اقتصادية وإجتماعية اللي كتساهم فهاد 

الوصول  الفوارق املتعلقة ابلبنية التحتية يف املناطق النائية اللي كتأثر
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هنيني للمؤسسات الصحية، وكتأثر كذلك يف اإلستقرار دايل امل
 .دايل الصحة هبذا اجملال

سنستمر، بطبيعة احلال، يف إعطاء األولوية للصحة ابلعامل       
القروي، بتحسني الولوج واعتماد مقاربة خدماتية وتعزيز املوارد 
البشرية، هاد السنة عندان نفس العدد دايل املناصب املالية كالسنة 

اخلاص، مث كذلك بشراكة مع القطاع  0555الفارطة، يعين، 
تفعيل التعاقد مع األطباء ابلنسبة مع اجلماعات الرتابية، تعزيز  
كذلك العرض الصحي إبحداث مراكز صحية وجتهيزها والعمل 
يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شق مهم فيها غادي 
ميشي للصحة بشراكة كذلك مع صندوق التنمية القروية يف إطار 

مؤسسة صحية  40حمو الفوارق، هاد السنة فتحنا الربانمج دايل 
قروية كانت مغلقة، ألنه وفران هلا املوارد البشرية، كذلك بغينا يف 
العامل القروي فهاد املراكز الصحية نعملو ونراجعو السلة دايل 
العالجات واخلدمات ابش ميكن للمواطن حيصل على مجيع 

ال التوفري دايل عة احلالعالجات يف هاته املراكز وهذا كيقتضي بطبي
الكفاءات والتكوين املستمر دايهلا، املستلزمات واألدوية الطبية 

 ...اللي خصنا نوفروها وكذلك حتسني الولوج والنقل الطيب

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا انتهى الوقت. تعقيب السيد       
 .النائب

 :احلركيالنائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق 

السيد الوزير احملرتم، شكرا على هاد املعطيات، ولكن راه ما        
كاين ما خنبيو راه املواطنني كيتشكاو، راه احلالة مزرية دايل 
املستعجالت، دايل املستوصفات دايل املواعيد، دايل "الراميد"، 
دايل األطر ما كاينينش، دايل الدواء ما كاينش. راه املغاربة  

ة،  تيشوفو، تيعيشو، تيعيشو معاانة، كاين بناايت فارغكيطالعو، 
 25فيه طبيب واحد على  4955كاين السبيطار اللي من عام 

ألف دايل السكان يف "دار ولد زيدوح" أان شخصيا عشت هاد 
اليامات مأساة يف املستعجالت دايل الفقيه بن صاحل وعيطت 

الت تيبقاو تعجللسيد الوزير، ما لقيناش األطباء اللي يديرو املس
الناس مليوحني دايرين الكسايد ومشينا للقطاع اخلاص والسلطات 
احمللية دارت جمهود تنجيبو يف األطباء دايل القطاع اخلاص ابش 

 .ميكن يديرو املداومة دايل املستعجالت

كاين إشكالية كبرية السيد الوزير، بغيناكم تعطيوان تصور       
يات من اجلذر دايهلا ونعطيو حقيقي اللي يعاجل هاد اإلشكال

 للمغاربة احلق دايهلم يف العالج، ويف التطبيب، وتوفري األدوية وما
يبقاوش ميوتوا يف الكولوارات ويف السبيطارات. راكم كتقومو 
مبجهود كبري ولكن بغينا تصور واضح وبغينا احلكومة تعطي 
األسبقية لقطاع الصحة كيمس حبياة املواطنني، شكرا السيد 

 .وزيرال

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف خبصوص هاد       
 .السؤال؟ فريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ثورية فراج

السيد الوزير، ما ميكناش نتكلمو دائما على املستشفيات       
كاين هناك أو على األجهزة، ولكن البد ما نساوش أن ابللي  

واحد املوارد بشرية هي اللي كتسري هاد املستشفيات، فالتعامل 
مع القضية دايل املوارد البشرية هو أمر حاسم إلجناز اخلدمات 

 .واإلستدامة دايهلا

فيما خيص املمرضني فالبد من التفكري يف املمرضني اللي       
اج هيئة ر هم يف حالة دايل بطالة، مراجعة النظام دايل الرتقية، إخ

املمرضني والقابالت، التفعيل خارج اإلطار اللي كيلفو واحد 
الغموض، املساواة يف التعويض عن اخلطر، إخراج مصنف 
الكفاءات واملهن؛ أما ابلنسبة لألطباء، فالبد من تفعيل إتفاق 
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أما النسبة لإلداريني فالبد أننا جنلسو معهم على الطاولة  ؛0540
 .قوق دايهلم واملستحقات دايهلم وشكراابش ميكن هلم ايخذو احل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة،

هو فعال اإلهتمام ابلعنصر البشري يف قلب يعين السياسة       
دايل وزارة الصحة ألن واعيني ألن ابش ميكن نعاجلو اإلشكال 
دايل الصحة يف بالدان الزم ما حنفزو املوارد البشرية ونقويو من 
التواجد دايهلا يف املستشفيات، لكن يف نفس الوقت نسهرو على 
احلضور دايهلا. وابلتايل احنا كنحملو املسؤوليات اآلن، يف إطار 
تتبع ما يقوم به املدراء اجلهويني واملندوبون ومديري املستشفيات 

 واحد األعمدة حمورية دايل السياسة دايل املوارد ابلنسبة لنا يعين
 .البشرية يف القطاع

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن مراكز تصفية الدم للسيدات       
 .والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد مصطفى مشارك

  نسائلكم؟الدم ببالدانالسيد الوزير، عن وضعية مراكز تصفية       

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب احملرتم،

املرضى دايل القصور الكلوي، أوال هاد املرض هو مشكلة       
دايل الصحة العمومية، فعال كيتفاقم سنة بعد سنة نظرا لعوامل 

 ...اخلطر املعروفة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .زيد شوية الصوت السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

نظرا للعوامل دايل السن، ودايل يعين داء السكري، وارتفاع       
إىل أكثر  0550حالة يف  0255الضغط الدموي كنمرو من 

حالة سنواي وهناك برانمج  0555ألف حالة اليوم. هناك  05من 
وطين لتجاوز هاد النقص يف التغطية العالجية ويف املوارد البشرية 
لإلستجابة للطلب احلايل فيما خيص التصفية دايل الدم، تقريبا 

آالف يف  2اليت تيتم التكلف هبم يف املستشفيات،  1555
 على املستوى يعين القطاع اخلاص زائد ما يتم التكفل هبم

دايل اجلمعيات كتشتغل  %15املنظمات دايل اجملتمع املدين 
مليون دايل الدرهم  005اليوم يف تدبري هاته املراكز، أكثر من 

 .دايل شراء اخلدمات

إىل  0540طبيب يف  15فيما خيص املوارد البشرية من       
ممرض إىل أكثر من  055، من 0545طبيب يف 425أكثر من 

ش ممرض، هذا تيبني يعين اجملهودات اللي كنقومو فيها اب 105
 ...ميكن نتحداو النقص اللي كاين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب، تفضل    

 :النائب السيد مصطفى مشارك

كتكلف به اجلمعيات   %15قلتوها السيد الوزير قلتو أبن    
دايل اجملتمع املدين، السؤال املطروح، ملاذا يتم إقصاء هاذ املراكز 

ة شراء هاذ من عملي يات اجملتمع املدين السيد الوزيرجلمع التابعة
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اخلدمات؟ ملاذا يتم تبخيس العمل اخلريي السيد الوزير؟ عالش 
ابلضبط القطاع اخلاص، القطاع اخلاص وماشي اجلمعيات اللي 
اتبعة للمجتمع املدين؟ هاذو كيديرو تصفية الدم وهاذو كيديرو 

ة دايل كلهم كيديرو التصفي  التصفية حلاجة أخرى السيد الوزير؟
الدم؟ جاللة امللك، يف اخلطاب دايلو األخري، تيحث على 
تشجيع خمتلف أشكال التعاون واملبادرات، دعم املبادرات 
اإلجتماعية السيد الوزير، فياريت نطبقو ما جاء على لسان 

أشهر ابش دزان عندكم السيد  2صاحب اجلاللة، هاذي مدة 
، ثنا ليكم على مؤسسة أمل القصور الكلويالوزير وقلنا ليكم حتد

يعين األنبوب الطيب اللي  les kites وقلنا ليكم على أساس راه
خاص والثمن ابهظ، ولكن مل جند أذان صاغبة إىل حد اآلن 

حوايج، إما نعجلو بشفاء  0السيد الوزير، هذا يعين أن عندان 
ىل دار إهاذ املرضى أو ال نعجلو هبم ابش نرحلهم ابلرتحيل هبم 

 .البقاء، ألن ما عندانش ما عندانش قاعة االنتظار عندان القبور

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب 
إضايف؟ تفضل السيد الوزير، يبدو ما عندش وقت معذرة، ما 
عندكش وقت السيد الوزير إيال مسحيت عندك نفس السؤال 

دايلكم، سؤال عن معاانة مرضى القصور غتكمل فيه اجلواب 
الكلوي املستفيدين من خدمات نظام املساعدة الطبية رميد 

 .للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

السيد الوزير احملرتم، عن معاانة مرضى القصور الكلوي    
 يت تقوم هبا وزارتكم نسائلكم؟واإلجراءات ال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير   

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

تنقول أبنه السيد النائب احملرتم شكرا، أبنه اجملهود اللي 
يف التسيري ماشي  %15تنقومو به مهم، اجملتمع املدين ملا يتدخل 

، يعين بشكل كامل يف التجهيزات، يعين ملا يدخل خصو يدّخل
ماشي يبقى يطلب دائما من الوزارة أنه متدو ابملعدات، احنا 

آالف دايل املرضى وابلتايل بغينا هاذ اجملهود   45تنأديوعلى 
كذلك دايل اخلواص ودايل اجملتمع املدين يستمر واحنا مستمرين 
يف جمهودان، فيما خيص القطاع اخلاص ما كينحصرش الشراء دايل 

طاع اخلاص ملا جا عندي النائب وقلنا أبنه احنا  اخلدمات للق
كنديرو تقييم دايل العملية وهذا جواب على سؤالكم ألنه العملية 
دايل الشراء مبتور منها مسألة األدوية، ألن األدوية دايل الناس 
اللي كيديرو احلصص عند اخلواص خصهم ميشيو ايخذوها يف 

مايل  يعين دائما غالف املراكز الصحية، واحنا كنوفرو املندوبيات
مث كذلك ما  erythropoietine خاص هباذ األدوية دايل

يتعلق ابلتحليالت الطبية اللي كتنجز هاذو حاملني دايل الرميد 
 وابلتايل كيستافدومن اجملانية دايل التحليالت الطبية على مستوى

املؤسسات العمومية، وكاين واحد اإلتفاقية مع بعض املؤسسات 
تمع املدين ابش اللي كيمشيو عندو ميكن يستافدو من دايل اجمل

عند القطاع اخلاص من التحليالت الطبية ملا ما كتوجد شي على 
 .مستوى القطاع العمومي، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، تفضل السيد النائب تعقيب     

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الوزير،

بطبيعة احلال احنا عارفني الوضع الصحي يف البلد دايلنا      
واإلكراهات كبرية جدا، لكن املعاانة دايل املرضى دايل القصور 
الكلوي هي كبرية كذلك، خاصة ذيك الفئة اللي كيوصلو لدرجة 
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دايل الدايليز ومبستوايت مرتفعة، املالحظ السيد الوزير هو أنه يف 
 دين كيلعب واحد الدور هام جدا يف تقدميالوقت اللي اجملتمع امل

واحد اجملموعة دايل اخلدمات فيما يتعلق هباذ اجلانب دايل 
التصفية دايل الدم، نالحظ أبن الوزارة ال تقوم بدورها كما جيب 
ألنه هناك واحد اجملموعة دايل املراكز اللي مت اإلنشاء دايهلا من 

اللي وفروا اجلمعوي، و احملسنني ومن قبل الفاعلني يف العمل  قبل
حىت التجهيزات، ولكن كيلقاو نفسهم أمام واحد احلاجز اللي 
هو املوارد البشرية، اللي مها األطباء املختصني يف هاد اجملال، 
نعطي مثال بسيط وكنت شفت مع الوزير السابقن ما يتعلق مبدينة 
وزان مركز يعين جهز ولكن اآلن الطبيبة اليت كانت هناك قدمت 

التها وابلتايل توقف العمل، املفروض على أنه كاين واحد استق
 النوع دايل البريوقراطية اليت تعيق هاد املراكز على أهنا تقوم ابلدور
دايهلا، الوزارة خاصها جتتاهد يف هاد اجلانب وختصص ميزانية 
استثنائية ألن هادي فئة من املواطنني تعاين نفسيا وجسداي مادية 

 ..وصحيا

 :اجللسةسة السيدة رئي

شكرا السيد النائب، نظرا لضيق الوقت، هل هناك 
تعقيب إضايف خبصوص هذا السؤال؟ تفضل السيد النائب فريق 

 .التجمع الدستوري

 :النائب السيد مصطفى مشارك

مريض، وهاد  555حصة سنواي،  55555عندان تقريبا 
كلفوا تالرقم هذا راه تيعرب على كل شيء أ السيد الوزير، إيال بغيتوا 

املراكز اللي عندان احنا راه ما تنشوفوا ولو درهم واحد من  9
اتملراكز نعطيوكم سوارت من  9عندكم السيد الوزير، تكلفوا ب 

 .اتلصباح، شكرا 1غدا مع 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير تفضل

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

أان كنعاود نكررها ليك أ السيد النائب، احنا عازمني ابش نشريو 
جزء من اخلدمات من عند املؤسسات دايل اجملتمع املدين، ابش 
ميكن نعاجلوا هاد الطلبات دايلكم، ويف نفس الوقت ما نبقاوش 
نوضعوا يعين كل هاد اإلمكانية دايلنا غري عند القطاع اخلاص يف 

 لي خاصنا منيوه اللي هو القطاع الثالثالوقت اللي هناك قطاع ال
دايل اجملتمع املدين وأان معاك يف هاد الشي وغنمشيو فيه إن شاء 

 ..هللا، خاصنا تقييم هلاد التجربة أوال

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، سؤال متعلق ابرتفاع اإلصابة بداء السل 
سيدة تفضلوا الالسيدات والسادة نواب فريق العدالة والتنمية 

 .النائبة

 :النائبة السيدة إشراق البويسفي

 شكرا السيدة الرئيسة،

رغم اجملهودات املبذولة حملاربة داء السل  السيد الوزير احملرتم،
ببالدان، إال أننا نالحظ أنه يف تصاعد مهول وأصبحت 
املستشفيات بؤرة من بؤر العدوى يف صفوف املستخدمني واألطر 

ي على سبيل املثال ال احلصر املستشفى اجلامع الطبية، وخصوصا
مبراكش ومستشفى الرازي، لذا نسائلكم عن التدابري املتخذة للحد 

 .من هذا الوابء الفتاك؟ وشكرا

 :اجللسةرئيسة السيدة 

 .جواب السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شكرا السيدة النائبة، داء السل مرض متنقل معدي، 
ولكن ما بقاش خطري متحكم فيه اليوم، هناك جمهودات كبرية 
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اللي تبدالت يف العقود األخرية، إال أننا ما زال كنسجلوا سنواي 
ألف حالة، يف الوقت اللي املقدر فيما خيص يعين  25تقريبا 

 % 00حالة، فيها ألف  21املنظمة العاملية للصحة كتكلم على 
دايل احلالة مقاوم لألدوية، اللي ميكن  045دايل السل الرئوي، 

هم  % 10حالة سنواي،  045خيلعنا هو السل املقاوم لألدوية، 
سنة، إذن كيمس واحد الساكنة نشيطة  00و  40شباب بني 

دايل  0اتجلهات األكثر من ذلك هناك  1مركز يف  % 11مث 
دايل احلاالت،  % 55ن اللي كرتكز املدن الكربى ضواحي املد

مليون درهم سنواي  15هناك يف إجنازات جمانية دايل العالجات، 
سنوات، مث كذلك  0دايل األدوية ضاعفناها يف  0541يف 

، متكنا ابش 0541وساال يف  4995الربانمج اللي بدا يف 
 % 12وخنفضو نسبة الوفيات ب % 25خنفضوا اإلصابة ب

، ارتفاع نسبة العالج % 11بكر إىل ونرفعو من الكشف امل
، اليوم بطبيعة احلال هاد الشي راه عطاان جوائز على % 15إىل

املستوى الدويل، اليوم عندان برانمج آخر طلقناه يف مارس األخري، 
اء نقولوش، ماشي غري د العداوى داخل املستشفيات كاينة ابش

 ل كبريالسل، واحد العدد دايل األمراض ويف اخلارج هذا مشك
دايل املقاومة لبعض اجلرثومات داخل  la resistance دايل

ما مرتبطاش بداء  املؤسسات اإلستشفائية، هذا مسألة أخرى
السل، التحدايت بطبيعة احلال هناك احملددات السوسيو 
اقتصادية، داء السل ما كيهمش وزارة الصحة، تيهم كذلك املسألة 

للي سكن اللي فيه التهوية، ادايل الفقر، املسألة دايل السكن، ال
 .فيه الضوء

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، تعقيب السيدة النائبة

 

 

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

السيد الوزير، الواقعة دايل اإلصابة دايل األطر الطبية 
والتمريضية مبستشفى الرازي ومراكز استشفائية أخرى منها تطوان 
ينبه إىل إخفاقات الوزارة يف حماربة داء السل من داخل مؤسساهتا 
الصحية، أكيد احنا ما بغيناش هنملوا ولكن جيب أن نذهب يف 

 0541إنتاج التقليص من اإلصابة من هاد الداء، وإذا كنا يف 
 0545ألف راه دااب سجلنا يف  455حالة يف كل  14سجلنا 

ان ليص خصها تكون عندحالة يف كل مائة ألف ونسبة التق 90
داإلصابة يف كل مائة ألف  45ابش نوصلوا  % 2ماشي  % 1

 01على حسب التعهدات دايلنا الدولية، تونس قريبة منا عندها 
إصابة يف كل مائة ألف، السيد الوزير كاين جمهودات كاين 
ميزانيات كربى مرصودة ولكن هاد الداء يزحف بقوة يف اجتاه 

سجة ه املناطق الشبه احلضرية يف اجتاه األناملدن الكربى يف اجتا
 0العتيقة راه هو كيحصد ألف روح يف كل سنة، املعدل دايل 

على األقل جيب الوقوف على تردي الوضعية دايل الشبكة 
داملؤسسات الصحية، كاينة ضعف اخلدمات بوعراقية منوذجا،  
كاين نقص يف األطر الطبية طبيب واحد يف مركز جهوي اللي 

ب تود بتطوان، كذلك كاين نقص يف مواد التشخيص،  هو اب
كاين كذلك الضعف يف احلكامة دايل تسيري هاد املؤسسات، 
خاصنا واحد الربانمج دايل التطهري الوابئي من مرافق دايل 

 .املؤسسات الصحية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب 
 األصالة واملعاصرةإضايف؟ فريق 

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

 شكرا السيدة الرئيسة،
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هناك قلق كبري يف األوساط الطبية ومجعوية ذات الصلة 
ابرتفاع حالة اإلصابة بداء السل خالل سنوات األخرية فقد مت 

ألف نسمة حسب إحصائيات  455إصابة لكل  11تسجيل 
جديدة، ويف الوقت سجل إصابة  24بزايدة  0541رمسية سنة 

ألف  25إصابة لكل ألف نسمة و 94، 0545املغرب سنة 
حالة جديد وحيث يتمركز داء السل بشكل كبري يف األحياء 
اهلامشية للمدن الكربى طنجة هي تتصنف يف املرتبة األوىل 
وكذلك ما بقاتش غري يف وكاين السكن الغري الالئق وكثافة سكنية 

 .شكراوكذا حىت سوء التغذية و 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا ما كاينش تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد 
 .الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

أان غري نبغي من هاد املنرب أنكد على أنه ما خصناش 
خنلقو اهلول من هاد املرض، ألن األرقام اللي عندان معرتف هبا 

 يف حماربة بشكل كبري دوليا، واملغرب يعترب من الدول اللي تقدمت
داء السل، هناك التزام دويل رئيس احلكومة يف اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة التزم على املستوى الدويل ابلقضاء هنائيا على هاد 

، كما جنحنا يف التزاماتنا السابقة فيما خيص يعين 0525اآلفة يف 
ة يأهداف األلفية الثالثة، فما هنولوش واحنا عندان إسرتاتيج

 % 95دايل الكشف و % 95غنشتغلوا عليها ابش نوصلوا ل 
دايل العالج إن شاء هللا ابش يبقى املنحى التنازيل يف القضاء 

 .على هاد املرض، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذا مسحتوا نرفعوا اجللسة ألداء صالة 
ألسئلة، ة االعصر ملدة عشر دقائق ونعاود نرجعوا لنستأنف بقي

 .شكرا لكم. رفعت اجللسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

نستأنف املرجو أن تلتحقوا  السيدات والسادة النواب،      
أبماكنكم.. رجاء السيدات والسادة النواب خيليو السيد وزير 
الصحة راه هو اللي عندو السؤال. سؤالني عندهم وحدة املوضوع، 

م طرحهما لعقليني، لذلك سيتويتعلق األمر ابملرضى النفسيني وا
دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من طرف السيد وزير الصحة. 

 .السؤال األول لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلق الناجحي

السيد الوزير، تعاين الصحة العقلية والنفسية من قلة املراكز       
سائلكم شرية اليت تشتغل هبذا اجملال. لذا ناملختصة وقلة املوارد الب

ام هبا اليت تنوون القي االستعجاليةالسيد الوزير، عن اإلجراءات 
 .من أجل حتسني مستوى الصحة العقلية والنفسية ابملغرب وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيدات والسادة من فريق التجمع الدستوري      

 :الشفيقالنائب السيد هاشم أمني 

نسائلكم السيد الوزير، عن ظروف استقبال املرضى الذين       
يعانون من أمراض نفسية وعقلية ببعض املستشفيات املغربية، جهة 

 .الدار البيضاء كمثال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير للجواب      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا للسيدين النائبني،

سنة،  40النتائج دايل املسح الوطين للسكان ألكثر من       
بينات أبنه فعال هناك خطورة دايل الوضع ابلنسبة للصحة النفسية 

  %9يعانون من االكتئاب خالل حياهتم،  %01والعقلية، حيث 
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اضطراابت ذهنية،  %0,1كيعانيو أمراض اضطراابت القلق و
 la" كيعانيو من مرض االنفصام  %4منهم 

schizophrénie".  العرض الصحي اليوم ما كافيش، ولكن
 0021مؤسسة استشفائية، بطاقة استيعابية د  21كيتطور، 

ممرض.  4519طبيب نفساين بني العام واخلاص و 095سرير، 
يف األربع  %1مليون هي ميزانية األدوية اليوم، وتزادت ب 95

 .سنوات األخرية

وم من أجل حتسني اجلودة اإلجراءات اللي كنعملو هبا الي      
وتقريب اخلدمات وتوسيع التغطية دايل املؤسسات الصحية 
املتكفلة هباد األمراض، هناك إمتام املشاريع دايل املستشفيات 
أبكادير، ابلقنيطرة، مستشفى اثين على مستوى بين مالل، مث  
كذلك اإلهتمام ابلطب النفسي لدى األطفال واملراهقني. كذلك 

ل معاجلة اإلدمان، إما داخل هاد املستشفيات فتح وحدات داي
مث الطب النفسي الشرعي كذلك. مث قرران ابش كل مستشفى 
جامعي، خاصة هادو اجلداد اللي كيتبناو كيتوضع فيهم كذلك 
مصلحة خاصة ابلصحة النفسية دايل املستوى الثالث، إضافة إىل 

صم و إنشاء وحدات مندجمة، ابش نيت حناربو هاد الشي دايل ال
املرتبط هبذه األمراض، بغينا يف كل املستشفيات نعملو مصلحة 

مصلحة داخل  02خاصة ابلطب النفسي. اليوم عندان 
سرير. وهاد الشي اهلدف  110املستشفيات اللي موجودة، فيها 

منو هو األنسنة دايل هاد املؤسسات الصحية، وكذلك كاين عمل 
من ابلنسبة على حتسني األمن لعالج املرضى، وكذلك األ

 .للعاملني

هناك كذلك هدف تعزيز عدد دايل نقط االستشارات       
الطبية، مراكز صحية ميكن كذلك تقوم ابستشارات طبية يف 
الطب النفسي، إما بتكوين أطباء عامون، إجراء التكوينات يف 
املسألة دايل اإلدمان، يف اإلقالع عن التدخني، يف بعض 

نقطة اللي بغينا نزيدوها  05اللي من مستوى أول،  االضطراابت

نقطة. مث هناك توفري األدوية  422ابش نوصلو  0504يف أفق 
وتطوير برامج التأهيل وإعادة إدماج املرضى. هاد املرض 

مقاربة نفسية صحية واجتماعية، وخاصو كذلك املسامهة  خصو
رض ملدايل املريض بنفسو، ألن هو واحد الوقت مّلي كيوعى اب

دايلو تيويل هو مساعد يف العالج، األسرة كذلك مدعوة إىل 
املسامهة يف العالج، واجملتمع كذلك بنظرتو هلاد املرض، ال فيما 
خيص األمراض دايل االضطراابت وال حىت املسألة دايل اإلدمان 

 .اللي كتأدي بعض املرات إىل اضطراابت نفسية

م مسألة اللي كتهم اليو فمن هاد املنرب تنقولو أبنه هذا       
قطاعات أخرى، هناك املقاربة احلقوقية كذلك اللي خصنا 
 انخذوها بعني اإلعتبار وما يتعلق ابلتحسيس والتوعية يف املدارس،

على مستوى اجلامعات، الرتويج لثقافة حقوق اإلنسان قلتها، 
 .وكذلك برامج دايل الرتبية النفسية للمرضى ولألسر دايهلم وشكرا

 :ة رئيسة اجللسةالسيد

شكرا، السيد النائب من الفريق..السيدة النائبة تفضلي من       
 .فريق العدالة التنمية

 :النائبة السيدة أمينة فوزي ديدي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تنظن أبن اليوم خص وزارة الصحة تكون       
عندها الشجاعة السياسية وتقول أبهنا فشلت يف وضع آليات 
الصحة النفسية والعقلية ابملغرب. اإلحصائيات اللي عندان هي 
خميفة، صراحة التقرير دايل منظمة الصحة العاملية تيقول أبنه عدد 

 منها يف حالة متهالكة،املصحات عندان قليلة جدا واملتواجدة 
ابإلضافة إىل كون أغلبها تيتواجد على احملور الرابط ما بني الرابط 
والدار البيضاء، املوارد البشرية ضعيفة جدا النقص تيوصل تقريبا 

حسب اإلحصائيات دائما دايل منظمة الصحة العاملية  00%
ألف نسمة، احنا  455عندان التوصية دايهلا هو سرير واحد لكل 
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سرير، ابلنسبة لألطباء عندان طبيب  5,10ألسف عندان اياله ل
ألف نسمة، دائما يف املغرب اياله واصلني  455واحد لكل 

ألف نسمة، وهذا الرقم خميف صراحة.  455طبيب لكل  5,10
إضافة إىل كون األدوية املخصصة للصحة النفسية والعقلية 

املنظمة ، الرقم املوصى به من طرف %4,0تتشكل يف املغرب 
 من امليزانية العامة لألدوية، هذا من جهة؛ %0هو 

مليون داملغاربة  2من جهة اثنية، األرقام كذلك تشري إىل أن       
مصابون ابإلكتئاب ومليون ونص دايل املغاربة مصابون مبرض 
القلق أو حاالت القلق، هاد الشي تيدفع الوزارة إىل إعادة النظر 

ألمهية  النفسية والعقلية وتعطيه واحد ايف املخطط الوطين للصحة 
كبرية خاصة فهاد الوالية من أجل محاية املغاربة من االضطراابت 

 النفسية اللي رجعو مصابون هبا؛

نقطة أخرية السيد الوزير، تتعلق ابملركب الصحي واإلجتماعي       
يف "بواي عمر"، كان هناك وعد أنه غادي يكون واحد املركب 

 ...حلد اآلن يف املخطط صحي واجتماعي،

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا انتهى الوقت، فريق التجمع الدستوري تعقيب      

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا السيد الوزير،

ولكن السيد الوزير، راه اعطيناكم سؤال على األمراض        
اع طالنفسية والعقلية وليس على اإلدمان، ألن السيد الوزير، ق

الصحة ابلضبط كيعاين يف مجيع اجملاالت واجلناح اخلاص 
ابألمراض العقلية والنفسية هو كارثي يف مجيع املستشفيات، اذا 
اخذان جهة الدار البيضاء، سطات ابلضبط مستشفى الرازي 
 لألمراض العقلية والنفسية "تيط مليل" إقليم مديونة فهو يعاين يف

ر، عن هذا القطاع. السيد الوزي صمت، يف ظل المباالة املسؤولني

سرير يعين  05سرير،  445مستشفى "تيط مليل" كيتوفر على 
حمجوزين من طرف الوضع القضائي احملالون من طرف احملاكم، 

، 55سرير جاو هلم الناس دايل "بواي عمر" بعد ما كانوا  25
سرير السيد الوزير، هي اللي  05سرير، واش  05بقات عندان 
هة الدار البيضاء؟، ما ميكنش ظروف نقل املصابني غادة تقوم جب

يعين ابألمراض النفسية والعقلية كتعرفوا السيد الوزير أهنا هي 
ظروف صعيبة، ولكن مع ذلك، أنه مّلي كيوصلو ما الثالثة دايل 

 العشية ما تيلقاوش متا اللي كيستقبلهم، وكيوليو هداك اللي
l'ambullancier    كيفاش يدير يردو، خصو يقلب على حل

هذا مشكل السيد الوزير، خصنا يتم التدارك دايلو؛ اثين السيد 
الوزير، أن، خصنا نعرفو أبن املستشفى دايل "تيط مليل" كيتوفر 

هكتار ابقية وراه خاوية، ممكن نديرو ليه  05على واحد 
 ...التوسعة

 :السيدة رئيسة اجللسة

صوص ت إضافية خبشكرا، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبا      
هاد السؤالني؟ تفضل السيد الوزير، ما عندكش الوقت السيد 
الوزير، معذرة. ننتقل إىل سؤال عن وضعية املستشفيات العمومية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية

 :النائبة السيدة زينب قيوح

 .الوزير املغرب، نسائلكم السيد حول وضعية املستشفيات يف      

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير للجواب      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، سنواصل ونواصل       
ليمية، عرب أتهيل املستشفيات اإلق االستشفائيةإصالح املنظومة 
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 أتهيل البنيات التحتية وجتهيز املستشفيات وتقوية الطاقم الطيب
والرفع من وترية أشغال الصيانة. يف سؤالكم كتكلمو على الصيانة  
كذلك، ميكن يل نقول لكم أبنه الوزارة يف مخس سنوات األخرية  

مليون دايل الدرهم للتجهيزات، من خالهلا مت  105كتخصص 
 "L'IRM" التصوير املغناطيسيدايل جهاز  44دايل  االقتناء

 50منصة راديو التصوير اإلشعاعي،  51جهاز سكانري،  02و
جهاز الفحص ابلصدى. وابلتايل احنا كنحاولو نزلو اخلريطة 

لكل جهة وسكانري لكل إقليم. كاين  "IRM" الصحية دايل
دايل السكانري تنقول للواحد، مث   0األقاليم اللي فيها على األقل 

 نش شي مستشفى اللي ما فيهش على األقل واحدكذلك ما كاي
table de radiologie   .اللي كتشتغل وهذا شفتو بعيين

 2حىت ل 0عشرات املستشفيات اللي زرت تيكون على األقل 
اللي كاينني، مث ما يتعلق ابلكشف عن الصدى. االعتمادات 

دايل  %455املالية املخصصة للصيانة كذلك كرتتفع، اآلن 
 ...التجهيزات

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .و تعقيب السيدة النائبةذشكرا السيد الوزير، انخ      

 :النائبة السيدة زينب قيوح

السيد الوزير، ولينا كنحشمو نطرحو السؤال دايل الصحة       
ونتلقاو نفس اجلواب، اليوم ما جيتش ابش نتكلم عن النقص 
 احلاد يف األطر الطبية والشبه الطبية واألدوية والتجهيزات والبنيات

التحتية وحىت الصيانة. ولكن بغيت ابش نتكلم اليوم على واحد 
اابت نقابة كم وتعاطيكم مع إضر املشكل كبري اللي هو كيفية تدبري 

األطباء، نتيجة عدم تلبية مطلبهم األساسي اللي كلكم عارفينو 
، واللي هو املسؤول على اإلضراابت وعلى 059حتت الرمز 

اخلدمات اللي كتوقف. بل أبعد من ذلك، كنمشيو حىت 
 .اجلماعية لألطباء لالستقاالت

ى عليه، كنشكركم علاملشكل السيد الوزير، راك اطالعتو       
ماسة، وابخلصوص إلقليم -الزايرة اللي قمتم هبا جلهة سوس

اترودانت واللي عطيناكم ملفات، محلناكم مبلفات اللي هي ثقيلة، 
واللي هي مهمة وحيوية إلنعاش القطاع، وراه عرفتو السيد الوزير، 

-عن قرب املشاكل اللي كنعيشوها. فاهلل جيازيكم خبري راه سوس
 .تظر وحتتضر وشكراماسة تن

 :السيدة رئيسة اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب من فريق       
 .األصالة املعاصرة

 :النائب السيد حممد ابراهيمي

تكلميت لنا على مستشفيات العامل القروي، احنا عندان       
إشكال غري يف اجملال احلضري. نعطيك مثال، بغينا حلول السيد 

ر، أما سؤال جواب بال متابعة، ما عندان عالش. تكلم واحد الوزي
 25.555طبيب ل 25.555السيد النائب قبل مين قال أودي 

نسمة يف إقليم بركان،  155.555نسمة، أان نقول لك طبيب ل 
متخصص يف والدة النساء، هذا إشكال السيد الوزير. احنا حلد 

أسبوع   ساعة؟، خيدم 00/00اآلن واش هاد الطبيب خيدم 
كامل؟. واش هاد السيدة اللي غادي جتي هلاد املستشفى 

كيلومرت من العامل القروي وهتود   25اإلقليمي وغادي تضرب 
كلم   15للمجال احلضري، ومن اجملال احلضري خصها تضرب 

وتطلع لوجدة، واش هاد الطبيب راه إنسان قبل ما يكون طبيب، 
لسيد الوزير، وهذا إشكال ا .Robot راه إنسان، راه ماشي

ونطلبو منكم ابش تعينو لنا طبيب يف أقرب اآلجال، ونعطيك 
 .مثال، هاد الطبيب هذا راه دار إشعار..شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، فريق العدالة والتنمية      
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 :النائب السيد أمحد أدراق

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد الوزير،

 العدالة والتنمية كنشكرو احلكومة علىأان بداية إبسم فريق       
ماسة، وكذلك زايرتكم ملختلف -الزايرة دايهلا جلهة سوس

املستشفيات دايل اجلهة. إال أنه السيد الوزير، البد من التأكيد 
 155.555آيت ملول، اللي فيه اليوم -على أن إقليم إنزكان

مدينة مغربية، حيتاج إىل مستشفى  455نسمة من أصول دايل 
يد. مث كذلك مستشفى القرب ابلقليعة اللي فيها جد

مدينة  455نسمة، التعجيل ابلبناء دايلو. هاد  455.555
السيد الوزير، راه كيجيو كلهم كيداواو، وأغلب املدن كيجيو  
كيداواو عند العائلة دايهلم يف انزكان، ال بد من مستشفى جديد 

 .شكرا ،يف إنزكان

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .فريق اإلستقاليل، تفضلال      

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

بشيشاوة  فى اإلقليميالسيد الوزير، ال يعقل أن يكون املستش      
جهاز لتخطيط القلب، حبيث أن املصابون  ىال يتوفر عل

ة ابالختناق يتم توجيههم إىل املستشفيات مبراكش وهم ما بني احليا
 .واملوت، شكرا

 :لسةالسيدة رئيسة اجل

 .تفضل السيد الوزير للجواب      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة والسادة النواب،

من املؤكد أنه بعض األقاليم ما زال كتعرف نقص، واحنا       
غنشتغلو تقريبا واحد عشرين دايل األقاليم اللي خصنا بسرعة 

دايل املوارد، نقويو فيها اإلمكانيات. ما زال عندان اإلشكال 
منصب شغل هاد السنة مع العلم أنه نتمناو أنه البعض  0555

دايل األطباء العامون يلتحقوا ابألماكن دايل العمل دايهلم، 
املسألة دايل غياب كذلك مطروحة وهادي تنحاولو نشتغلو 
عليها. إضافة إىل ذلك، أان مع اللي تكلموا على املسألة دايل 

لوضع دايل العاملني خصنا ننتبهو أبنه الوضع دايل األطباء، وا
األطباء راه ماشي موظفني يعين عاديون، وابلتايل خص واحد 
املقاربة كنشتغلو عليها يف أطار احلكومة ابش يف احلوار اإلجتماعي 

 .يتم اختاذ املبادرات الالزمة لتحفيزهم على العمل

 يف املناطق البعيدة كاين عمل مع وزارة الداخلية، مع      
السلطات احمللية ابش ميكن نوضعو حتفيزات من انحية السكن 
واحد اجملموعة دايل اجملالس اإلقليمية اللي عملت أجرة يعين، 
أجرة تكميلية هلاد األطباء كاين اللي كيخلص الكرا، كاين واحد 
العدد اللي كيجيبو حلول مزاينة، كاين كذلك املسألة دايل التعاقد 

عاقد مع بعض األطباء اللي ما فضلوش مع القطاع اخلاص أو الت
يشتغلو معاان ولكن مستعدين أهنم يتعاقدو مع اجملالس املنتخبة 

 .ولذلك، إن شاء هللا، كنتظرو واحد الدورية فهاد اجملال

ماسة حتتضر، أان ما متفقش، فيما خيص -فيما خيص سوس    
 عاملؤشرات الصحية وهاد الشي قلناه يف الزايرة اللي قمنا هبا م

السيد رئيس احلكومة، أنه املؤشرات الصحية هي أحسن من 
جهات أخرى. بطبيعة احلال، هناك تفاواتت داخل كنشتغلو 
عليها، هناك مركز استشفائي جامعي غيحل واحد العدد دايل 
املشاكل من املؤكد، ولكن خصنا كذلك نعززو الشراكات، وأان 

رض نا عماشي مع الفكرة دايل خصنا مستشفى جديد، كان خص
عالجي ميكن نوسعو، ميكن هذا، ايال ما عندانش اإلمكانيات 

 055مليون و 055دايل مستشفى جديد اللي كيسوى اليوم 
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سنني ابش نبنيوه، أان ما مستعدشاي، أما جتيبو  1مليون وكنديرو 
 ...ليا حلول دايل سنة أو سنتني واللي ميكن

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا انتهى الوقت. السؤال املوايل عن  شكرا السيد الوزير،      
أتخر مواعيد الفحوصات الطبية للسيدات السادة النواب من فريق 

 .األصالة املعاصرة

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 شكرا السيد الرئيسة احملرتمة،

 احملرتمني،السادة الوزراء 

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم حول أتخر مواعيد الفحوصات       
الطبية واجلراحية، هنا السيد الوزير، ما أعددمت؟ واشناهي التدابري 
اللي اختذتو ابش هاد الناس اللي كيمشيو للمواعيد يبداو يلقاو 

 .اجلواب دايهلم؟ شكرا

 :ئيسة اجللسةالسيدة ر 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

أوال، النظام دايل املواعيد ابلنسبة لنا أساسي وإجيايب،       
وخصنا نزيدو نطوروه، ألن كيعفي املواطن من الكثرة دايل 
التنقالت ومن النفقات املرتتبة عن ذلك، مث كذلك كيسهل علينا 
 الولوج إىل املعلومة والتتبع دايل، يعين، املردودية دايل املستشفيات

ن كذلك أخد املواعد خارج أوقات دايلنا، أخذ املواعيد كيمك

العمل، انطالقا إما من التطبيق اللي ميكن التحميل دايلو على 
مستوى اهلواتف. هناك حرص دايل الوزارة على أنه ال املديرين 
دايل املستشفيات، وال املندوبني، وال املديرين اجلهويني يقوموا 

لية والدميومة ابزايرة هلاد البوابة اإللكرتونية ابش يشوفو مدى الفع
دايل هاد النظام، أان متفق أبنه اآلن واحنا دران هدف ابش نوصلو 

دايل أخد املواعيد عرب اهلاتف، يعين، عن بعد يف الوقت  %05ل
اللي اليوم ما زال ما وصلناش هلادشي، ألنه غيخلينا نعقلنو، يعين، 
العمل داخل املؤسسات ونتّبعو، ألنه حنا مّلي كيوصل املوعد 

،  une alerteشهرين واحد اإلشعار كيخرج عندان، فوق 
كتخرج كيقول لنا راه كاين شي مشكل هنا كنتدخلو، والتدخل 
هو يف بعض املرات، كتكون يعين، محالت طبية ابش ميكن نقلصو 
من اللوائح دايل املواعيد خاصة يف االستشارات الطبية أو يف 

 .العمليات اجلراحية شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب للتعقيب      

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو 

شكرا السيد الوزير احملرتم على اجلواب دايلكم، بكل صدق       
وسأكون معكم صريح جواب غري شايف وغري كايف، عالش؟ ألن 

شهور، كاين عام،   1اليوم املواطنني السيد الوزير احملرتم، كاينة 
جبانيب الصديق دايلو طالب موعد أعطوه كاين عامني، زميل 

على العينني. السيد الوزير احملرتم، بغيتكم تعرفوا أش   0505
كيوقع للمواطنني رعااي صاحب اجلاللة، فهاد القضية دايل 
املواعيد، مّلي كيعطيو عام ونصف وال عامني كيجي كيقول ليه 

خاسر، يعاود يرجع. السيد الوزير،  en panne السكانري راه
هاد القضية ملا نعرفه فيكم من جد بغيناكم تشدوها بواحد احلزم  
كبري ابش الناس تبدا متشي وتقضي الغرض دايهلا، راه من أصعب 
ما كاين هداك املواطن، وخصوصا كذلك كنطلبو ابش تكون ليونة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

30 

شوية يف التعامل مع املرضى مثال: نعطيك منوذج، مثال كاين 
سات" مثال، كيمشيو من متا الناس اللي مثال يف مجاعة "وسل

يطلبو مثال ابش ميشي يداوى عندو "الراميد" كيحيلوه مثال 
لإلقليمي، من اإلقليمي للجهوي للراشيدية لفاس. السيد الوزير، 
واش كنعتربو هاد الشي هاد املسكني مغلوب يف أمره ابلعكس 
أكادير قريبة ليه، مراكش قريب ليه، كذلك يف ما خيص كذلك 

  ون، كاين امرأة كتمشي بوليدها بغات تدير غري اجللبة،الليونة تك
كيقول هلا ال سريي للجماعة دايلك فني تديري اجللبة، 
املستوصف فديك اجلماعة، علما أنه املستوصف حداها، قريب 
ليها كتمشي حىت ليه، تكون واحد شوية الليونة فهاد 

 ...يدعنرجع معاك السيد الوزير هلاد القضية دايل املوا .املسائل

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب معذرة، كاين شي تعقيب إضايف       
 .خبصوص هاذ السؤال؟ السيد الوزير عندك شوية الوقت

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

السيد النائب كنشكرك، واحنا ما ميكنش نقبلو أنه ميعاد       
عامني اللي كتكلم عليها، يفوت هاد العام وال عام ونصف وال 

هذه مسألة خطرية ونبهنا ليها ألنه احنا املعدل اللي عندان هو 
 00هو  0541-45-45و 0541-9-45يوم، بني  00

يوم، وابلتايل غنشوفو تنوقفو على هاد احلالة هاذي وتنقول أبنه 
احنا تنلحو على تتبع املؤشرات، عدد املواعيد احملجوزة وعدد 

اة، ألن فيها احلجز واالستفادة، وعدد املواعيد امللغ املواعيد الفعلية
واملتوسط ملدد املواعيد، وهاد الشي غيكون فيه واحد املتابعة إقليم 

ل إبقليم، مستشفى مبستشفى وتنشكروكم على التنبيه، والناس داي
اإلعالم كذلك كنشكروهم فني ما تيخرجو شي حاجة تنقومو 

ل يعين هذا إما الطبيب ابلالزم، إيال كان هاد املوعد طوي
 .مكاينش، إما خطأ إلكرتوين، إما خطأ يعين ميكن يوقع

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن التدبري املايل لنظام املساعدة       
 .الطبية "راميد" لفريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيدة الرئيسة،

ة وزير، كيف يتم التدبري املايل لنظام املساعدة الطبيالسيد ال      
 ."الراميد"؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

حلد اآلن كاين نظام املساعدة الطبية، ولكن التدبري املايل       
ابلشكل اللي خاصو يكون يعين الفصل بني التدبري املايل وتقدمي 

دايل املسامهة يف املالية  %50اخلدمات مازال ما كاينش. اليوم 
من األشخاص اللي مها  %49دايل "الراميد" كتجي من الدولة، 

ي من اجلماعات الرتابية. اليوم راه كتج %1يف وضعية هشاشة، و
حقيقة التجربة بينات على احملدودية دايل التمويل العمومي هلاد 
النظام، خاصة من صندوق التماسك اإلجتماعي، لذلك احنا 
اليوم يف عمل عميق ابش نشوفو كيفاش نوصلو هلاد اهلدف دايل 

ئة يالتفريق ما بني ما هو تدبري مايل ابلتايل كنقلبو على واحد اهل
مستقلة اللي ميكن تقوم ابلتدبري، ابش تكون يعين الوضوح 

املوارد  دايل االستدامةوالشفافية، كذلك ابش ميكن يكون عندان 
املالية كيف ميكن لينا جنعلو جمموعة دايل املوارد جبائية وغري 
جبائية يعين تغذي هاد الصندوق اللي خاصو يكون خاص 

تماعي، مث بعد ذلك  ابلصحة ماشي داخل يف التماسك اإلج
كيف ميكن لينا نقحمو القطاع اخلاص كذلك، ألنه اهلدف هو 
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نوصلو إىل تغطية صحية أساسية شاملة بدون التفريق بني هاد 
املواطن ميشي ميكن لو ميشي هلنا، ميكن لو ميشي هلنا، وهاد 

 .وشكرا ،املواطن ما ميكن لو ميشي إال عند القطاع العمومي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد عدي بوعرفة 

شكرا السيد الوزير، بعد إقرار نظام "الراميد" أمام جاللة       
، مع 0550قة الفعلية يف امللك يف مدينة أكادير، كانت االنطال

د املليار  0سنوات لتعميم نظام دايل "الراميد"،  45األسف 
االعتمادات املالية املخصصة لنظام "راميد"، مليون هي  155و

مازال إىل حدود اليوم صندوق دايل التماسك االجتماعي، ال 
يعقل إىل حدود اليوم أنه صندوق التماسك االجتماعي هو اللي 
فيه االعتمادات املالية، خاص بند يف امليزانية يكون خاص ابلنسبة 

 للنظام دايل "راميد"؛

 40داملليون ونصف إىل  1العدد انتقل إىل النقطة الثانية       
مليون اليوم حاملني للبطاقة دايل "الراميد"، كما أن هناك تدليس 
جملموعة دايل املواطنني مع األسف اللي اخذاو ابلنظام دايل 

ألف. مبعىن  055"راميد" وما عندمهش احلق ايخذوه يف حدود 
 " أنه يعاجلآخر السيد الوزير، بغينا هاد النظام دايل "راميد

اإلشكاالت اللي هي مطروحة ابلنسبة للفقراء واملستضعفني فهاد 
البالد، وبغينا نعرفو اجلماعات كذلك البد أن نستحضر أبنه 
املواطن يف وضعية دايل هشاشة، هناك األداء دايل جمموعة دايل 
اجملالس املنتخبة، وهي أداءات ملزمة ابلنسبة للمجالس. مع 

اجملالس ما كّديرش هاد االعتمادات املالية، األسف جمموعة دايل 
ابلتايل أنه مفروض على وزارة الداخلية أنه تفرض على اجلماعات 
الرتابية ّدير هاد االعتمادات املالية، وإيال ما دارهاش أي رئيس 
وابلتايل أنه جيب على وزارة الداخلية أن ترفض امليزانية، ألن كما 

 ات املالية مسؤولية اجلميع يفقليت السيد الوزير، هي االعتماد
 .التضامن منذ البداية

كما أنه البد من التذكري كذلك ابملعاانة دايل املواطنني، أان       
ما غنرجعش لواحد النقطة أساسية كان قاهلا جاللة امللك يف 
اخلطاب األخري، السيد الوزير، أنت تعرف جيدا أن الدستور 

احلق يف الصحة  24الفصل املغريب ألول مرة بنص صريح وواضح 
الدولية وخاصة  قوق اإلنسان انسجاما مع املواثيقحث من ح

دايل عهد الدويل  40من حقوق اإلنسان واملادة  00الفصل 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية، البد من التذكري ابخلطاب 
امللكي األخري يف عيد العرش السيد الوزير، جاللة امللك، حتدث 

 ...ر يف املنظومة الصحية ببالدانعلى إعادة النظ

 :السيدة رئيسة اجللسة

 انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟شكرا السيد النائب،       
 .تفضلوا اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، ابلفعل نظام "الراميد" كيخلق مشكل يف       
احلكامة ويف التمويل، كما أشار السيد النائب من بعد تقدمي هاد 

داملليار  2املشروع كان التزام دايل احلكومة بتمويل هاد النظام ب
الدرهم سنواي. اليوم وزارة الصحة هي ضحية لعدم التزام وزارة 

، كذلك املشكل القانوين املسامهات املالية لتمويل هذا املشروع
 ... l'ANAM دايل اجلماعات احمللية اليوم جممدة عند

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ى الوقت، هل من تعقيب إضايفشكرا السيد النائب، انته      
 .تعقيب إضايف لفريق األصالة واملعاصرة آخر؟
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 :النائب السيد عدي بوعرفة

بعجالة يف املناظرة دايل مراكش يف الرسالة امللكية السيد       
 هبذه املناسبة نود على اخلصوص" امللك:الوزير، يقول جاللة 

أتكيد حرصنا الشخصي على التفعيل األمثل لنظام املساعدة 
الطبية "راميد" وجتاوزه لكافة املعيقات وتطويره وتبسيط 

ملعوزة من مساطره ضماان لالستفادة الواسعة للفئات ا
هادي الرسالة امللكية دايل املناظرة دايل  وشكرا". ،املواطنني
 .مراكش

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

ة هاد النظام كان حقيقة ثور  شكرا أان كنتشبث ابلقول أنه      
اجتماعية يف بالدان، واعطى جمموعة دايل اإلجنازات، اآلالف 
دايل املرضى اللي متكفل يهم يف أمراض يعين الغري السارية، 
أمراض مزمنة، مئات دايل العمليات اجلراحية الثقيلة اليوم. فعال 
النمط دايل التدبري دايلو كيخلق إشكال دايل عدم االستجابة 

داملليون  44,5للمستفيدين احلقيقيني، كيف يعقل أن عندان 
دايل املسجلني، اليوم بنظام دايل السجل االجتماعي املوحد اللي 

غنحلو هاد املشكل، ماشي غري  0549غينطلق ابتداء من 
 .ابلنسبة لراميد ابلنسبة لواحد العدد دايل الربامج االجتماعية

ات كلمتيو عليها دايل اإلمكانيمث كذلك املسألة دايل اللي ت      
أو املوارد دايل اجلماعات الرتابية غيتم التعبئة دايهلا، اليوم بعض 
اجلماعات كرتفض تعطي الفلوس يعين ألنه كتبين على التناقض 

واملراسيم التطبيقية، شكون  10.55اللي حاصل بني القانون 
رة أو وزا l'ANAM اللي كيدبر؟ هو سؤالكم املايل لراميد واش

الصحة؟ ابش ميكن نعطيو لصندوق دايل شراء األدوية هاد 

اإلشكاليات كلها غيتم التجاوز دايهلا ملا إن شاء هللا استجابة 
للتوجهات امللكية السامية واخلطاب دايل العرش، أننا نوجدو 

جواب على االختالالت اللي كيعرفها التنفيذ دايل هاد  يعين
 .النظام، وشكرا

 :لسةاجلالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، ننتقل مباشرة إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
والتعليم العايل والبحث العلمي مرحبا السيد الوزير، ست أسئلة 
السؤال األول عن معايري استفادة الطلبة من املنح اجلامعية 

لسيد لعدالة والتنمية، تفضل اللسيدات والسادة النواب من فريق ا
 .النائب

 :لنائب السيد عبد الواحد بوحرشةا

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، يكثر احلديث كل سنة عن املعايري اليت 
تعتمدها اجلهات املعنية ووزارتكم من أجل حتديد لوائح الطلبة 
املستفيدين من منح التعليم العايل، حيث جند عددا من الطلبة 
حيرمون من املنح رغم فقرهم، بل يف حني يستفيد آخرون منها 

بذلوهنا عن اجلهود اليت سترغم يسرهم. لذا نسائلكم السيد الوزير 
 اقاالستحقحىت يكون توزيع هاذ املنح الدراسية على أساس 

 .والشفافية؟ وشكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 الرئيسة،شكرا السيدة 
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 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

البد يف البداية من التذكري ابجملهودات اللي قامت هبا 
،  0541إىل  0540الدولة لرفع هاذ امليزانية املخولة للمنح من 

مليون درهم واليوم احنا مبليار  555كانت واحد امليزانية دايل
مليون  55ل مليون درهم، وهاذ السنة يرتقب الزايدة داي 155و

اللي  البكالورايدرهم ابش نغطيو ذاك النسبة الزائدة دايل حاملي 
، يرتقب أن يصل عدد %41عرفتها هاذ الدورة دايل الباك غري 

ألف  410ألف ممنوح، منها  210املمنوحني هاذ السنة تقريبا 
للماسرت  1555ألف لإلجازة،  405منحة جديدة، فيها 

 49دايل الدكتوراه، التوزيع على حسب األقاليم،  0555و
إقليم  40، %15اإلقليم وصلت فيه النسبة إىل التغطية دايل 

وصلت بنسبة إىل مائة ابملائة، مها االقاليم اجلنوبية وجرادة وفكيك، 
واألقاليم األخرى حسب هل تتوفر على مؤسسات وأحياء 

، وكما يف علمكم %50جامعية، كاين واحد املعدل وطين دايل 
هاذ املهمة دايل ختويل قرار صفة ممنوح على مستوى سلك 

ن اإلقليمية ماشي الوزارة، أحنااي اإلجازة هو من اختصاص اللج
اللي حسب الكوطا دايل كل إقليم أخذا بعني اإلعتبار هاذ املعايري 
اللي قلت لكم، اللي بغيت نطمئنكم أحنا اليوم بصدد إعادة 

لبة أحسن وللط االستهدافالنظر يف مرسوم املنح، ابش يكون 
منحة  ياملعوزين ألن املنحة دايل اإلجازة هي منحة إجتماعية ماش

 االستحقاق، املاسرت هو اللي يوازي بني االستحقاقدايل 
 .والدكتوراه هي دايل امتياز، شكرا واالجتماعي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب، 
 .تفضل

 :النائب السيد السعيد الصادق

 شكرا السيدة الرئيسة،

مجيل جدا وهذه مناسبة ابش حنييو السيد الوزير ما ذكرمتوه 
اجملهودات اللي بذلتها احلكومة ال احلالية وال السابقة يف الدعم 
االجتماعية للطلبة عموما، ولكن حنب أن نلفت انتباهكم إىل 
خطورة اهلدر اجلامعي اللي تيهدد هاذ اآلالف من احملرومني مّلي 

ىب، مصري اللي تتل 55البعض  15ذكرتو لينا راه بعض األقاليم 
املتبقية خص نلقاو هلا حلول، فاملنحة كانت قدميا  %05ذيك 

يف السنوات األوىل دايل التسعينات كانت مكتسب جلميع 
الطلبة، هاذ احلرمان دايل هاذ النسبة مع فقرها ميكن نعطيوكم 

، ثالثة دايل األبناء 0أمثلة أنه كاين األسرة اللي تيكونوا عندها 
الدخل الشهري دايل األب ميكن نعطيو  وال أحد يستفيد، مع أن

مناذج تيكون ألف درهم أو ألفني درهم، ويضطر لإلنتقال ملدينة 
جامعية ملتابعة الدراسة مع استحضار التكاليف دايل السكن 
والكراء واملعيشة وغريها، فهاذ األسرة اللي تنظلمو احنا ولدها 

 الفئات ىتاإلجتماعي وتنقولو راه عندها، راه ح بناء على وضعها
 .املتوسطة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب 
 .إضايف؟ تفضلي السيدة النائبة فريق التجمع الدستوري

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيدة الرئيسة،

ات أن هناك جمهود يثين السيد الوزير اجلواب دايلكم ال
جبارة تقوم هبا الوزارة فيما خيص هاذ املنح، ولكن أقول لك أن 
حقيقة أن هناك ضجة واسعة وكبرية لدى األسر احملرومة أبنائها 
من اإلستفادة من هاذ املنح، بدءا بعمالة املضيق الفنيدق حىت 
الكويرة، لذا السيد الوزير أقول على أنه ينبغي إعادة النظر يف هاذ 

اذ املعايري ينبغي أن تكون هناك معايري دقيقة، اليوم احنا متلوفيه فه
املعايري، كيف عاملة هاذ املعايري؟ أان عاينت بنفسي وصادقة أقول 
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أنه يف عمالة املضيق الفنيدق استافدت واحد الفئة اللي رمبا كاين 
هناك فئة مل تستفد اللي هي أقل أكثر احتياجا من الفئة األخرى، 

ل الفئات حمتاجة ولكن ما هي املعايري السيد الوزير اللي  رمبا ك
كتعتمد ابش كنجربو فئات ما استفداتش وفئات استفدات ؟ وإن  
كان أان تنقول أنه هو ينبغي التعميم دايل هاذ املنح كيما قال 
زميلي، يف القدمي كنا احنا كندرسو كل شي كان كيستافد من هاذ 

ما أن ملاذا ال يستفيد اجلميع عل املنح وكانت الدنيا خبري، اليوم
اهلشاشة والفقر يف مواطنينا وهباذ السرعة هائلة كاينة؟ وهلذا ما 
ميكنش يقولو على أن هناك معايري دقيقة هناك شي حاجة كاينة 
وهاذ الناس كيطعنو يف قررات اللجن اإلقليمية ألن كيعتربو هاذ 

للي خصنا ا اللجن مشكوك فيها، كيفاش كتم املعايري الدقيقة هي
نعرفو ابش حندو األسر اهلشة من األسر امليسورة أو األسر 

 .املتوسطة، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،

 إخواين أخوايت النواب،

يف احلقيقة هاذ املشكل دايل املنح اجلامعية هو مشكل  
 ..كبري

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

انتهى الوقت السيد النائب، هو مشكل كبري، انتهى 
الوقت، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير 

 .تفضل

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والبحث العلميوالتعليم العايل 

شكرا السادة النواب على هاذ احلس اإلجتماعي املهم 
اللي عربتيو عليه، غري اللي بغيت نذكركم به هي فني كنا وفني 

مليون درهم أوال،  155مليون درهم ملليار و 555وّلني داب، من 
اثنيا موازاة مع املنح راه كاين واحد اجملهود كبري دايل البناء األحياء 

ابش ميكنا نستاجبو للطلبات دايل الطلبة، أيضا اإلطعام  اجلامعية
دايل هاذ الطلبة خصكم تذكرو أبن راه ابقي التيكي دايل املطعم 

درهم، وابلنسبة  00والدولة كتخسر عليه واحد  05درهم و
درهم للشهر راه كاين واحد اجملهودات   05لألحياء اجلامعية راه 

و هاذ ش ميكنا نستضفكبرية ماليري اللي كيتخسرو سنواي اب
الطلبة، حقيقة هاذ اإلشكالية اليوم اللي مطروحة دايل املنح هي 
إشكالية كربى واحنا مع السيد رئيس احلكومة والسيد وزير املالية  

 %50كنشتغلو ابش إن شاء هللا السنة املقبلة ميكنا نفوتو ذاك 
 .ونوصلو ألكثر وأكثر، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

سري، ل املوايل يتعلق بتقييم حصيلة برانمج تيشكرا، السؤا
السيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 عن تقييم حصيلة برانمج تيسري نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير
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أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين سعيد  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، بغيت غري يف األول نذكر 
قدمنا  0541ماي  40أبن كان هنا مناسبة السنة الفارطة يف 

أمام جلنة مراقبة املالية العامة مبجلس النواب واحد التقرير تفصيلي 
الصندوق دعم التماسك اإلجتماعي مبا فيه برانمج حول هاذ 

طاب امللكي تبعتيو يف اخل تيسري، املهم اللي هاذ السنة احلمد هلل
يوليوز، كان صاحب اجلاللة، دعا إىل تعميم  09السامي دايل 

إىل توسيع قاعدة اإلستفادة، كنا كانت عندان واحد االستفادة 
ة وكنا تقريبا واحد مجاعة قروي 020جغرافية تقتصر إىل واحد 

مليار  0اليوم مرينا ل .مليون درهم هي اللي مرصودة 055
 0.455.555مليون درهم، غادي نوصلو تقريبا ل 455و

مستفيد، مجيع اجلماعات احلضرية والقروية ابلنسبة لإلعدادي 
اللي عندهم "الراميد" غيستافدو، ومجيع العائالت اللي عندهم 

دائي على املستوى القروي غادي "الراميد" يف املستوى االبت
 ...يستافدو، هذا ملا؟ ابش داك اهلدر املدرسي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيدة النائبة   

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير، غري السياق دايل السؤال دايلنا اليوم، كنساءلوكم    
عن أي تدابري مالية لدميومة هاد الربانمج؟، علما أبن التقرير دايل 
اجمللس األعلى للحساابت اللي خرج مؤخرا كيأكد أبن صندوق 

ن إ االختالالتالتماسك اإلجتماعي كيعرف واحد اجملموعة من 
 س، هذا من جهة؛مل نقل أنه غادي لإلفال

من جهة بغينا نعرفو التزام احلكومة السابقة برفع الدعم عن       
دوق املالية اللي غرتحبها من صن االعتماداتصندوق املقاصة بني 

املقاصة، غتضخها يف صندوق التماسك اإلجتماعي، وابلتايل 
 دعم هاد الربامج، هذا من جهة؛

تفادة من برانمج من جهة اثنية نسائلكم عن معايري اإلس   
"تيسري"، غنعطيك مثال السيد الوزير إبقليم احلسيمة، احنا عندان 

كيستافدو وكاين مجاعات اللي تقصات علما   09مجاعة،  20
أبهنا مجاعة فقرية ونعطيك مثال دايل مجاعة "موالي أمحد 
الشريف"، كيف يعقل أبن مجاعة هشة وفقرية مل تستفد تقصى 

ا غري مجاعة ماشي فقرية. هنا بغينا  من هذا الدعم بدعوى أهن
كنساءلو احلكومة أبهنا تعرف املفاهيم دايهلا، تعرف أشنا هو 
الفقر وأشنو هو اهلشاشة، واش التلميذ يف العامل القروي نفس 
االحتياج عندهم من برانمج "تيسري" هو نفسه اللي كاين يف اجملال 

 ...احلضري، أطفالنا السيد

 :السيدة رئيسة اجللسة

صوص ، تعقيب إضايف خبشكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت      
إذن ننتقل مباشرة إىل السؤال املوايل متعلق ابرتفاع  هذا السؤال؟

واجبات التمدرس والتأمني ابملؤسسات التعليمية اخلاصة، فريق 
 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد حمسن موفيدي

 شكرا السيدة الرئيسة،

الوزير، عن واجبات التمدرس والتسجيل والتأمني السيد      
مبؤسسات التعليم اخلاص، واحلالة دايل الالمنطق اليت تعرفها، 
والسبل اليت تعتزمون فعلها من أجل تنظيمها وعقلنتها نسائلكم؟ 

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      
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هين والتكوين املسعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم على هاد السؤال، يف البداية أود       
الذي ينظم التعليم املدرسي  51.55التأكيد أن القانون 

اخلصوصي ال ينص بثااث على إمكانية تقنني وضبط أسعار 
بات د قيمة واجالتمدرس من طرف الوزارة، وال خيول للوزارة حتدي

التأمني، حيث يقتصر دورها هبذا اخلصوص يف التأكد من مدى 
إستفادة التالميذ من التأمني، هذا هو الوضع اليوم. هاد الرسوم  
كتاخذ بعني اإلعتبار رسوم التسجيل، واجبات التمدرس، نفقات 
التأمني، واجبات إضافية أخرى مثل النقل املدرسي وأحياان 

ن كاين واحد التفاواتت كبرية بني واحد العدد اإلطعام. احلقيقة أ
دايل املؤسسات، ولكن العائالت مها كيختارو املؤسسة دايهلم 
حسب مبدأ العرض والطلب، هاد الوضعية إن شاء هللا احنااي 
غادي انخذو على عاتقنا بعني االعتبار وغادي نشتاغلو يف إطار 

ن ابش ه يف الربملاهاد القانون اإلطار اللي احنا اليوم غادي انقشو 
 la ابش تكون واحد 51.55غادي نعدلو 

nomenclature   دايل هاد املؤسسات اخلاصة حسب
 .داكشي اللي كتقرتح وحسب العرض اللي كتوفر، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب، السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد حممد العثماين

 شكرا السيدة الرئيسة،

هو اللي خلى  51.55السيد الوزير، لألسف القانون رقم       
التعليم اخلصوصي كيعرف واحد النوع من السيبة، ألن الوزارة 
عندها الرقابة غري على املسائل دايل الربامج واألمور الرتبوية، أما 
األمور املالية والتدبريية األخرى ما كتدخلش فيها. املفروض اللي 

 املنافسة، احنا كنعرفو الوضعية متاع يقوم هباذ الدور هو جملس
جملس املنافسة اللي راه فيها ولألسف حلد اآلن ما بغاش خيرج 
للوجود، ما عرفناش عالش؟ هاذ القضية دايل رغم ذلك السيد 
الوزير وخا الوزارة من الناحية القانونية، ولكن على األقل من 

 د كي نقولو األخالقية، تكون عندها واحد الشوية الناحية
الضغط على هاد املدارس، فال يعقل مثال يف املدرسة العمومية 

درهم، كنمشيو ملؤسسات أخرى كيوصل  40دراهم،  45التأمني 
درهم، مث األكثر من ذلك أن التلميذ أو أب  0055حىت ل

التلميذ مكيتعطالوش حىت الوصل متاع التأمني، كاتعطاه ورقة  
هداك التأمني أشنو  كّديرها املؤسسة أبن هذا مؤمن ما عارفش

فيه. مث أن اآلابء راه ماشي ضروري دائما كيكون ألن اختار 
هاديك املدرسة نظرا ألن عندها معايري، ولكن البالصا فني كاين 
ما كاينش مدرسة عمومية الرجل واملرا جبوج خدامني، كيضطر 
ابش يدير اوالدو فهاديك املدرسة، ألن كيكون ملزم، وابلتايل هاد 

جتيبو  55.1هادي السيد الوزير، نتمناو حىت هاد القانون املسألة 
 .فيه شي تعديل ابش تكون الوزارة عندها احلق فهاد الشي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف       
خبصوص هذا السؤال؟ السيد الوزير يبدو ما عندكم وقت معذرة. 

ضعية األساتذة املتعاقدين ببالدان من طرف السؤال املوايل عن و 
 .السيدات والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري

 :عبد هللا غازي النائب السيد

 السيدة الرئيسة،

ألف  00يف الثالث سنوات األخرية توظفات  السيد الوزير،      
 متعاقد ابلقطاع دايلكم، اشنو هي الوضعية دايهلم اليوم؟
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 :اجللسة السيدة رئيسة

 .تفضل السيد الوزير      

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

احلمد هلل الوضعية سليمة ومهمة غري بغيت نذكر بواحد       
القضية، اليوم كاين واحد اجملهود كبري من طرف احلكومة ابش 

 دايل األساتذة للمنظومة، أوال للتخفيفنوفرو واحد العدد كبري 
من اإلكتظاظ، كان واحد املؤشر مهم ابلنسبة لنا هو تقليص عدد 

ابلنسبة لإلبتدائي يف السنة األوىل  25التالميذ يف األقسام إىل 
يف السنوات األخرى دايل اإلبتدائي، وأقل  20والثانية، أقل من 

كايف رو العدد اليف اإلعدادي والتأهيلي. ابش ميكن نوف 21من 
من األساتذة، كان البد ما منرو هباذ القضية دايل التعاقد، ألن 
عدد املناصب اللي كانت كتوفر وزارة املالية من قبل هي ما  

، اليوم احلمد هلل هاذ املشكل دايل التعاقد ما 5555كتعداش 
بقاش ألن دران واحد النظام أساسي على مستوى األكادمييات 

بيداغوجية، أطر تعليمية دايل األكادمييات، اللي واليوم مها أطر 
عندهم احلقوق والواجبات دايهلم، وعندان هاذ األنظمة األساسية 
اللي مت اإلعتماد دايهلا واليوم احلمد هلل كتوفر هلم مجيع الواجبات 
واحلقوق مبا فيها اإلخنراط يف مؤسسة حممد السادس دايل 

 .األساتذة، شكرا

 :ةالسيدة رئيسة اجللس

 .شكرا تعقيب، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد عبد هللا غازي

شكرا السيد الوزير، ابلفعل جمهود مقدر للتعبئة دايل الوسائل       
يتوظفوا،  0549املالية لتوظيف هاذ العدد اهلام وابقيني يف 

الوضعية دايهلم كمتعاقدين اليوم السيد الوزير، كتخلق واحد 

س  الالاستقرار معنوي ونفسي كتخليهم يعيشوا كابو  الوضعية دايل
كيبقاو حتت الرمحة دايل مدير األكادميية مبوجب هاذ العقود يف 
الفسخ ويف العزل. السيد الوزير، تيبقى هاذ الكابوس تيهددهم 
والكابوس دايل البطالة تيبقى تيرتبص هبم، كذلك السيد الوزير، 

هو هبم املعركة دايل تيبقاو هاذ األطر هاذو واش ممكن نواج
اإلصالح؟، غدا جلنة التعليم غادة تناقش القانون اإلطار اللي 
معولني عليه مجيع، واش مبثل هاذ الفرسان، واش هباذ الوضعية 
هلاذ الفرسان غنواجهوا هبم هاذ اإلصالح؟، كذلك السيد الوزير، 
خاصكم تسجلو أبن أغلب التعيينات دايهلم كيكونو يف املناطق 

ة، يف اجلهات ويف املغرب العميق، واش هاذ املغرب العميق النائي
هباذ الوضعيات اهلشة، هباذ وضعية الالاستقرار مكيأديش الثمن 

م ما بغيناش نواجهوهم أهن دايل هاذ الالاستقرار؟.السيد الوزير،
مها اللي اختارو هاذ الوضع، ألن ما اختاروهش، اختاروا أمام 

 .نوا جمربين ومرغمنيالوضعية دايل البطالة إذن كا

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل من تعقيب إضايف       
خبصوص هذا السؤال؟، السيد الوزير عندكم بعض الدقائق الثواين 

 .بغيت نقول

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 احلمد هلل بعدا بغيت نوه ابلعمل اللي تيقومو به هاذ األساتذة      
التام دايهلم واحلمد هلل اليوم فهاذ املناطق  واالخنراطهاذ الفئة، 

 ...النائية كيقومو بواحد العمل جبار وأحسن منوذج هو دايل

 :السيدة رئيسة اجللسة 

الدخول  لشكرا السيد الوزير، سؤاالن يتعلقان بوحدة املوضوع حو 
املدرسي سيتم طرحهما دفعة واحدة، واحد من الفريق األصالة 

 .واملعاصرة، سؤال حول الدخول املدرسي تفضل السيد النائب
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 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، رغم املستجدات اليت رافقت الدخول 
كل   غطت على املدرسي، إال أن األعطاب واملشاكل اليت رافقته

تلك املستجدات خصوصا تلك املتعلقة ابملوارد البشرية واملتعلقة 
ببنيات اإلستقبال، مبعىن املتعلقة ابلبشر من أساتذة وإداريني 

 .واملتعلقة ابحلجر

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السؤال املوايل الفريق اإلستقاليل تفضل

 :النائب السيد عمر احجرية

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 

السيد الوزير، فشل كل الربامج واملخططات دايل 
 إصالح التعليم، عجبتيين منني قليت فني كنا وفني ولينا، كنا يف
مدرسة عمومية املغاربة كلهم كيقراوا فيها، كلنا يف الشعب املغريب  
كله كيثيق يف املدرسة، اليوم املدارس اخلصوصية والوا كيمشيوا هلا 

ندوش اإلمكاانت املادية واش املستقبل دايل الكل إال اللي ما ع
التعليم يف بالدان اليوم إيال كاين الثلث دايل املغاربة واخذة  
كريدايت ابش تعيش ألنه التعليم وىل كياخذ ميزانية كبرية من 

 األسر املغربية، واش كاين شي إصالح يف األفق إن شاء هللا؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  سيدال
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السادة النواب احملرتمني، غري يف البداية بغيت 
نطمئن السيد النائب احملرتم أبن اليوم احلمد هلل يف النظام العمومي  

يف اخلاص، واحد املؤشر  40دايل أبناء املغاربة و % 11كاين 
آالف  2مهم غري يف هاد الدخول املدرسي ابلنسبة لسال وطنجة، 

طفل اللي انتقلوا من التعليم اخلصوصي إىل التعليم العمومي، يف 
املدن واحنااي بصدد تقييم واحد الدراسة على املستوى  0هاد 

هللا، اللي بغيت نقول هي كان الوطين ونقدموها لكم إن شاء 
شتنرب قدمنا  00يوم  40عندان األسبوع الفارط هذه واحد 

احلصيلة دايل هاد الدخول املدرسي مبا فيها األرقام ودايل العنصر 
 0البشري ودايل إعادة أتهيل املؤسسات، وكانت عندان واحد 

دالسوايع تقريبا دايل املناقشة مع السادة النواب، وغدا إن شاء 
هللا غنستكملوا هاد العرض وهاد املناقشة. اللي بغيت نقول أبن 
هاد الدخول كان جد إجيايب يف ظروف عادية ومالئمة واللي طبعوا 

دايل  2ألف طفل يف  155مليون و 9أكثر تقريبا اليوم عندان 
د  45القطاعات بني الرتبية الوطنية والتكوين املهين، عالين 

بع نة الوطنية يف هاد املنظومة واللي طاملاليني، الثلث دايل الساك
ل أوال اإلعتبار األو  استثنائيهاد الدخول وأعطاه واحد الطابع 

هي احلمد هلل العناية اللي يوليها صاحب اجلاللة، هلاد املنظومة يف 
 واالعتبارغشت.  05يوليوز واخلطاب دايل  09خطاب العرش 

هللا غادي يتم  الثاين هو هاد القانون اإلطار اللي غدا إن شاء
التقدمي دايلو أمام هاد اللجنة ابش يكون هذا هو املدخل احلقيقي 
دايل اإلصالح دايل هاد املنظومة واللي كنبغي اليوم ابش نطالبكم 
ابش تكون واحد التعبئة مجاعية هذا ماشي مشروع دايل وزير أو 
دالوزارة أو داحلكومة هذا مشروع دايل جمتمع خاص إرجاع الثقة 

ملدرسة العمومية ابش ميكنا نواجهوا هاد اإلكراهات ونلبيوا يف ا
 .هاد اإلنتظارات دايل املواطنني، وشكرا

 :السيد رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب السيدات والسادة النواب من فريق 
 .األصالة واملعاصرة، تفضل
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ي ومل هالسيد الوزير، صعيب نديرو التعبئة والوضعية كما 
يرافق الدخول املدرسي احلايل يعين اهلالة اللي كانت يف املوسم 

النقل املدرسي ختلت عنه الوزارة، النقل  0السابق ها وحدة، 
اجلامعي فيه إشكال، املطعم املدرسي فيه إشكال، احلجرات راه 
مبجرد سقوط املطر راه التالميذ دايلنا واألسرة التعليمية كتكون يف 

ي  اسبة حتية خاصة لرجال التعليم ونساء التعليم اللوضعية، ابملن
كيشتاغلوا يف ظروف صعبة. أيضا موضوع التعاقد وتعميم منح 
التعاقد أان كنطلب ابش أنه يزول منه اإلنتقاء األويل ويتعمم وتعطاه 
فرصة ابش نشغلوا نعطيوا الفرصة جلميع الشباب احلاصلني على 

هاد الشي  تحان كتايب، ابلنسبة و الشواهد ويتنافسوا مبا أنه كاين ام
كيقصي جهة على جهة افتح الباب لكل شي وخليهم يتنافسوا 
 االستحقاق هو اللي ميكن انخذوه، تعميم املدارس اجلماعاتية

اللي اعطات إشارة لألسف متأخرين بزاف، تعميم املنح كاين 
أقاليم يف الشرق، واحد اإلقليم  0مسعت واحد اخلرب مهم دايل 

يو مسيتو اتوانت يف الفقر فاش كنعطيو شي ميدالية، كنعطاتبعهم 
الذهبية والفضية وكنزيدو الربونزية وزيدو حىت هداك اإلقليم 
الربونزية وعممو عليه املنح كيما اإلقليم األول والثاين يف الفقر 
زيدو الثالث للي هو إقليم اتوانت. أيضا ابلنسبة للتعيني يف 

وبعض  نة خليتوا بعض األكادميياتمناصب املسؤولية يف فرتة معي
 555املديرايت اإلقليمية بدون مسؤولني ونعطي منوذج اتوانت، 

ألف نسمة ما كاينش مدير إقليمي، ما كاينش مدير جهوي، 
..هاد الشي كيأثر على إعداد الدخول املدرسي بدون مشاكل، 
الثانوايت اإلمام الشطييب بغفساي هاد األسبوع عاد انطلقت فيها 

 ..راسة، نفس الشأنالد

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب الفريق اإلستقاليل

 :النائب السيد عمر احجرية

السيد الوزير، الكالم اللي قلتيه مجيل جدا، ولكن املغاربة ملي  
كيديو وليداهتم للمدرسة ما كيجربوش اجلودة، كيجربوا 

م تعليمية مهرتئة، كيجربوا أقسااالكتظاظ، كيجربوا مؤسسات 
مهرس فيها الزجاج، الطبايل مهرسني، هاد الشي اللي قليت مزاين 
لو كان كان يف الواقع، لكن كاين أزمة دايل اجلودة يف املؤسسات 

ة التعليمية املغربية، كاين وضعية غري املستقرة لألساتذة وال األساتذ
م واحد اجليل هو ويعلّ  املتعاقدين كيفاش بغييت واحد األستاذ يقّري

يف وضعية غري مستقرة، السيد الوزير، ما كنعيبوش على هاد 
احلكومة، رمبا كاين فشل مرتاكم يف عدة قطاعات، التعليم ما 
عندانش احلق نفشلو، ما كنوجدوش هلاد اجليل، كنوجدو الفشل 
لألجيال املقبلة، وابلتايل وزارة التعليم اليوم خاص تنكب على 

ج وخمططات انجحة، ماشي انجعة يف االوراق وجنيو إعداد برام
انقشوها، املشكل ماشي احنا انقشو، املشكل أن املغاربة حيسوا 

رأ أبن فعال كاين التغيري، فعال وليداهتم املستوى طلع، كنا كنقراو إق
ودفرت دايل الفرنسوية وكان املستوى احسن من هاد الشي بكثري، 

و هذا ملستوى قل، راه خاصكم تعاجلالدفاتر كثرو، الكتوبة كثرو وا
 .األمر، راه ماشي مزايدة، هاد الشي واقع كيعيش املغاربة كاملني

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
 .السيد الوزير

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :العلميوالتعليم العايل والبحث 

شكرا السيد النائب احملرتم، غري وللتذكري أبن هاد 
اإلصالح املنطلق دايلو املهم هو هاد القانون إطار، هذا تعاقد 

 خارطة يف االستدامةوطين ملزم على اجلميع وغادي يوفر لنا واحد 
الطريق دايل هاد اإلصالح، هذا هو اللي مهم، واللي احلمد هلل، 
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دد تضيات كاملة اللي غادي يقيس واحد العغدا كنتو معنا فيه املق
دايل اإلجراءات، ابش ميكن لنا هنيأو هلاد الدخول املدرسي، 

أشهر احنااي كنهيئوه، واليوم بغيت غري نذكركم  1هادي اكثر من 
ألف اللي مت تسجيلها يف السنة  500ابألرقام الكبرية واملهمة 

حيث ألف جدد، عالش؟  500األوىل ابتدائي، هادو جدد، 
املغرب اخنرط فواحد املسار دايل تعميم التمدرس واليوم وصلنا 

يف  %15يف اإلعدادي و %95االبتدائي،  %91.1ل
التأهيلي، حقيقة النموذج دايل املدرسة اجلماعاتية هو منوذج مهم 

 405زائدة هاد السنة، ورمسنا واحد  45ولكن اليوم وفران واحد 
 لى هاد اإلشكالية دايلابش ميكن لنا نتغلبو ع 0504من هنا 

التمدرس على املستوى القروي، النقل املدرسي ماشي من 
اختصاصات الوزارة، من اختصاصات اجملالس اإلقليمية، ولكن 
يف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية غادي يكون واحد اجملهودات  

 0للوجبة وصلنا  4.05كبرية، حّسنا الوجبة الغذاء، كنا يف 
ون درهم إضافية يف هذا الدخول املدرسي اللي ملي 055دراهم، 

 ..ترصدات ابش نوفرو أحسن وجبة، أيضا تعميم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، غيكون عندك جمال يف اللجنة، إن 
شاء هللا، ابش تكمل، شكرا على مسامهتكم يف هذه اجللسة. 

دامة، أرحب ستننتقل مباشرة إىل قطاع الطاقة واملعادن والتنمية امل
أسئلة، سؤال عن إشكالية صيانة الشبكة  0ابلسيد الوزير، 

 .الكهرابئية، فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد بوسلهام الديش

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن التدابري واإلجراءات 
وسريعة صيانة منتظمة  املتخذة من طرف املكتب الوطين من أجل

 .للشبكة الكهرابئية ابجملال القروي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

شكرا السيد النائب احملرتم، بغيت نعطي واحد املؤشر 
د النسبة وصلنا لواحابش يبان أمهية الصيانة، العامل القروي اليوم 

حمرتمة، التحدي مطروح كيفاش نصينو هاد الشبكات القدمية  
كتشتغل، والتحدي الثاين كيفاش نزيدو فهاد الشبكة الكهرابئية 
ألن العامل القروي كيعرف أنشطة اقتصادية بعد ما مت تعميم تقريبا 

 15سنوات األخرية  2هادي الكهربة، نعطي واحد الرقم دايل 
م كلها للصيانة ما بني احملوالت وما بني الشبكة وما مليار سنتي

بني معاجلة األعمدة هادي كلها استثمارات يف هاد اجملال، نعطي 
واحد الرقم اثين حجم استثمار اآلن يف النظام دايل الكهربة واصل 

مليار درهم   1مليار درهم فيها  450إىل، اآلن، اآلن، املشاريع 
طورة ية، ابش ميكن هلا تكون متكلها تتعلق ابلشبكة الكهرابئ

 .جدا، ونستجبو للطلب يف العامل القروي ابخلصوص

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلوا، تعقيب

 :النائب السيد بوسلهام الديش

شكرا السيد الوزير احملرتم على التوضيحات املقدمة، حنن 
للكهربة القروية   perg  ال ننكر أن بالدان حققت بفضل برانمج

نمية إجتماعية واقتصادية متميزة لفائدة الساكنة القروية، غري أن ت
ج هذا اجملهود اجلبار املبدول لبناء الشبكة الكهرابئية، مل تواكبه برام

 la لصيانة هذه الشبكة وخصوصا شبكة الضغط املنخفض
basse Tension ونؤكد لكم أن العديد من األعمدة ،

يمة ة أو يف وضعية غري سلاإلمسنتية أو اخلشبية تظل إما مكسر 
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واألحبال الكهرابئية تظل متدلية ملدد طويلة جدا وهو ما يشكل 
خطرا على الساكنة وعلى خمتلف الدواب، لذلك نطالب أبن 
تكون هناك مشاريع أو صفقات إطار لصيانة منتظمة هلذه 

 .الشبكة، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ؤال؟ السشكرا، هل هناك تعقيب إضايف خبصوص هذا 
 .تفضل السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

شكرا السيد النائب احملرتم، طبعا ملي كتكون عندك 
  الشبكة هباد التوسع اجلبال والسهول يف الرتاب الوطين اللي املغرب

و ثكتستفرد، ابملناسبة غنعطي واحد الرقم يف إفريقيا اي هللا كنتحد
تعميم الشبكة الكهرابئية، املغرب اليوم  %05على أقل من 

سنة، احلمد هلل، وما  05هذا واحد العمل جبار يف  99.15%
زال غادي نكملو البقية، فإذا موضوع الصيانة مطروح بشكل 
دائم، لكن نبغي خنرب أبنه يف املكتب الوطين للكهرابء، هناك 

 ...0055ميزانية 

 :السيدة رئيسة اجللسة

يف  لالقتصادكرا، سؤال حول تعميم األلواح الشمسية ش
الطاقة الكهرابئية للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان احلريف

 السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف إطار تشجيع الطاقات البديلة والصديقة للبيئة. 
نسائلكم السيد الوزير عن التحفيزات املمنوحة ألجل تعميم 

 يف الطاقة الكهرابئية؟ لالقتصاداأللواح الشمسية 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

ا  النائب احملرتم، نبغي نبشر املغاربة أبنه مطيب السيد 
كان مطروحا قبل مدة قليلة من غالء فيما يتعلق ابأللواح 
الشمسية بفضل هللا نستفيد من هذا التطور التكنولوجي 
وأصبحت يف متناول اجلميع، مبا فيها الفقراء، ميكن ليا نقول ليكم 

للي  اش االيوم وحسب اإلحصائيات اللي بدينا كناخدوها واألور 
كنظموها واإلتصاالت اللي كنقومو هبا، مث الربامج اللي هي قيد 
اإلجناز، حىت الفالح البسيط حىت املساكن البسيطة، حىت املصنع 
البسيط أصبح يتوجه حنو األلواح الشمسية، ألنه احلمد هلل بالدان 
مفتوحة أمام هذه التكنولوجيا بدأت عندان مصانع يف البالد 

هلل، وهذا اإلنتقال من اإلستهالك وشراء املعدات دايلنا، احلمد 
إىل إنتاج هذه املعدات، يف نفس الوقت أن هناك عدد من 

الشركات اآلن فيها  45الشركات، كنت يف سوس والتقيت مع 
شباب اللي بداو اآلن كيوفروا حلول يف متناول املواطنني، هذا 

واحد العدد ب فضال على مراجعة الضريبة على القيمة فيما يتعلق
، ولكن ميكن ليا نقول لكم اآلن % 45إىل  05اتملكوانت من 

أصبحت هذه التكنولوجيات يف متناول اجلميع، اآلن نقوم بعملية 
املواكبة، اليوم راه حنا قمنا بواحد الربانمج مع التعليم العايل، يعين 

 40بدينا ابجلامعات دزان اآلن لألحياء اجلامعية وغنعمموها على 
مؤسسة تعليمية وسنمر إىل مجيع املرافق اإلجتماعية اللي هي ألف 

يف البالد دايلنا واللي هي بعشرات اآلالف، ابش ميكنا إن شاء 
 .هللا نرحبو الرهان دايل النجاعة الطاقية، شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب تعقيب

 :النائب السيد عبد الرمحان احلريف

هو معلوم أن املغرب اخنرط يف مشروع  السيد الوزير، كما
وهو مشروع مندمج لإلنتاج  0559إنتاج الطاقة الشمسية منذ 

الكهرابئي إبستعمال الطاقة الشمسية، لذلك نرى يف فريق التجمع 
الدستوري، أن على احلكومة مواكبته من خالل تشجيعه ابلدعم 

بيئة عرب لالطاقات البديلة والصديقة ل الستعمالواملواكبة التقنية 
متكني املنتجني اخلواص إلنتاج هذا النوع من الطاقة بغرض 

يف عدة جماالت كالفالحة والصناعة، على أن تكون  استعماله
اإلستفادة بتقدمي الدعم واإلعفاء لفائدة مجيع األطراف املنتجة و 

 املنزيل، كما ندعو االستعمالمبا فيها  االستعماالتجلميع 
 سر املستعملة للطاقة النظيفة عرب منحاحلكومة إىل تشجيع األ

إسوة لبعض  ااستعماهلحتفيزات وتسهيالت بغرض تشجيعهم على 
 .الدول املتقدمة يف جمال إنتاج الطاقة، وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، هل من تعقيب إضايف يف خصوص هذا السؤال؟ 
 .تفضل السيد الوزير، الوقت

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامةالسيد عزيز رابح، 

التحفيز رقم واحد أنه بدأان احلمد هلل بتشجيع التصنيع 
يف هذا اجملال وال شيء مهم اللي غيخلي الكلفة ابلنسبة ال 

 .للمصنع وال للفالح وال املنزل غتكون كلفة أقل مما كان منتظر

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

مة ال حول إلتزامات احلكو انتهى الوقت السيد الوزير، سؤ 
يف جمال تثمني املوارد املعدنية، السيدة السادة النواب من الفريق 

 .اإلستقاليل

 :النائب السيد حممد بلحسان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

كان من املقرر وضع سؤال تثمني الثروات  السيد الوزير،
املعدنية جبهة درعة اتفياللت، لكنين مضطر اليوم بسبب الكارثة 
الكربى اليت حلت خبطارات اجلرف إبقليم الراشيدية، ويف إطار 
التضامن احلكومي أستغل الفرصة للمطالبة من هاد املنرب إبفاد 

الع واإلط جلنة وزارية بشكل عاجل للوقوف إىل جانب الساكنة
على حجم الضرر الذي خلفته األمطار واألودية واليت تسببت يف 

خطارة مبنطقة اجلرف ووقوع خسائر فادحة  40اهنيار 
للمزروعات، وألن الفالحني يعتمدون بشكل كلي على مياه 
اخلطارات فاملستقبل القريب ينذر خبسائر أكرب يف صفوف أشجار 

نا من إننا نعرب عن ختوف النخيل واألنشطة الفالحية بشكل عام.
هجرة مجاعية للسكان إذا ما مل يتم التدخل بشكل عاجل 
إلصالح وترميم املخطرات وإعادة اإلعتبار خاصة وأن هذه 

 00اخلطارات تعد مصدر عيش ساكنة اجلرف واليت تصل حوايل 
ألف نسمة والعامل األساسي األستقرارها إىل جانب كوهنا ترااث 

مارا ني اإلهتمام به وأتهيله وإستثماره إستثإنسانيا وحضاراي يتع
 ..أمثل، إننا طالبنا يف العديد من املناسبات

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد 
 .الوزير تسال الوقت، هذا سؤال تفضل السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

السيد النائب احملرتم، أتفهم أنكم انتقلتم من السؤال حول 
 املعادن إىل اخلطارات، طبعا ابملناسبة كنا كنتابعوها يف إطار التنمية
املستدامة وكما تعلمون أبن هي جزء من املنظومة املائية يف البالد 
دايلنا وأكيد أنكم تتابعون أبن احلكومة تقريبا أمتت إجناز مشروع 
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، اللي غادي يطلب عشرات عشرات 0500آلن إىل ضخم من ا
املاليري دايل الدراهم ابش ميكنا يتحل املشكل بصفة هنائية دايل 
هاد املاء يف البالد دايلنا إن شاء هللا مث نستافدوا من هاد الشي 
ابلرفض املنظومة التقليدية، طبعا أي كارثة تعلق األمر ابجلفاف، 

لى  تتخلى واحلكومة ال تتخالفيضاانت، تعلمون أبن الدولة ال
وابلضبط وزارة الفالحة ال تتخلى، وزارة التجهيز ال تتخلى، 
فاألكيد أن اللجنة تتابع على املستوى اجلهوي مع احلكومة ماشي 
فقط يف هاديك املنطقة حىت املناطق األخرى وخاصة مع تغري 
املناخ، طبعا عطفا على املعاديد أان متفائل أن جهتكم تعرف 

هاد  واللي غيجعل ارات مباليري الدراهم يف جمال املعادناستثم
 .القطاع داملعادن جزء من املنظومة االقتصادية دايل اجلهة

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد النائب، ساال لكم الوقت السيد النائب يف 
السؤال، نشوفوا واش كاين تعقيب إضايف؟ يتفضل السيد الوزير 

إذن سؤال عن تبسيط مساطر يكمل شوية دالوقت ما بقاش، 
 .الربط ابلكهرابء السيدات والسادة النواب من فريق العدالة التنمية

 :النائب السيد حممد مرزوق

 شكرا السيدة الرئيسة،

مما ال شك فيه أن بالدان خطت خطوات جبارة فيما 
خيص إنتاج وتغطية من الطاقة الكهرابئية إال أن هناك بعض 

زير بط ابلشبكة، ولذا نسائلكم السيد الو اإلشكاالت املرتبطة ابلر 
بط احملرتم عن التدابري اليت ستتخذوهنا لتبسيط وتسهيل مسطرة الر 

ابلكهرابء خاصة ابألحياء الشعبية اهلامشية للمدن والتجمعات 
 .السكنية ابملغرب العميق يف القرى واجلبال؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامةالسيد عزيز 

 طبعا أشكر السيد النائب احملرتم، أعتقد مل يبقى يف بالدان
يف  % 99.14إال بضعة مناطق وعدد قليل أان عطيتكم الرقم 

مليار درهم دايل اإلستثمارات ويف إطار الفوارق  00سنة،  05
ي نصل سيصلها لك الربانمج املقبل فإن هاد الدواوير إن شاء هللا

داألنواع  0. أان قلت األحياء اهلامشية وخاصة كاين % 455إىل 
األحياء اهلامشية، كاين األحياء اهلامشية اليت خضعت إىل إعادة 
اهليكلة وإعادة اإلسكان، الكهرابء واملاء والتطهري هو جزء من 
إعادة هيكلة، وأكيد واحد العدد دايل املدن اآلن تعرف اإلخوان 

م العالقة مع اجلماعات ومع املدن، ابلنسبة لألحياء اللي ما عنده
أن هذا حق من  0540فيهاش إعادة اهليكلة اختذ القرار يف 

حقوقهم فقط خص يكون التزام دايل رؤساء اجلماعات مع 
السلطة يعطيوا للسيد وثيقة أبنه كيسكن وأبنه موجود فبعد ذلك 

للكهرابء.  طينتستجيب يعين الوكاالت ويستجيب املكتب الو 
ولذلك إذا كان هناك إشكال مع اإلخوة الربملانيني نعاودوا 
نعاجلوها، مادام أنه ي يسكن عنده شهادة السكىن وأنه ماشي 
اإلنسان اللي طفل على داك السكن يعين كيمكنا إن شاء هللا 
نعاودو نراجعو املساطر ابش حيصل على هاد اخلدمة اللي هي 

تعلق األمر ابلكهرابء أو ابملاء أو  خدمة حق من حقوقهم، سواء
 .حىت بتطهري السائل إذا توفرت الشروط يف هاد اجملال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب

 :النائب السيد نور الدين قشبيل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، ال أحد ينكر اجملهودات اليت قامت 
كة الكهرابء للربط بشب هبا وزارتكم يف السنوات املاضية ابلنسبة

خصوصا العامل القروي منه واليت وصلت حسب اإلحصائيات 
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لكن طموحنا ومبتغاان هو تعميم  % 99مكتب إىل أكثر من 
مع الرهان على جودهتا، السيد  %455الشراكة حىت تصل إىل 

الوزير حنن على علم اتم أبن برانجمكم العام يوصي ابعتماد مقاربة 
ربط الكهرابء إال أن تعقيد املساطر القانونية للمشولية يف إشكالية 

هباته املادة احليوية، تقف حاجزا أمام حتقيق هذا املبتغى وكذا كثرة 
املتدخلني من سلطات حملية كما جاء على لسانكم ورؤساء 
اجلماعات انهيك عن املكتب الوطين للكهرابء، الذي من واجبه 

از تها وكذلك يف إجنإشعارهم ومشاورهتم ببداية األشغال وهناي
التصاميم حىت يتسىن هلم معرفة اخلصاص احلاصل على مستوى 
شبكة الكهرابء ودراسة إمكانيات إضافة حماوالت كهرابئية 
أخرى. كما ال خيفى عليكم، السيد الوزير، معاانة الساكنة من 
مشكل غالء الربط وإضافة عدادات جديدة خاصة تلك اليت 

ربعة أو القرى وخصوصا ابلنسبة للربط أب تتواجد ابألحياء اهلامشية
خيوط واليت يتضاعف مثنها أكثر من أربع مرات مما جيعلها تقف 
حاجزا أمام عجلة التنمية وكذا مواكبة األنشطة االقتصادية 
والفالحية. إذن السيد الوزير فإىل مىت ستظل هاته الفئة اهلشة 

 ..احملرومة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .قت، تفضل السيد الوزيرشكرا، انتهى الو 

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

السيد النائب احملرتم، فيما يتعلق ابلربط أنتم تعلمون ال       
الوكاالت واملكتب الوطين راه ما كيطلبش من املواطن أيديها مرة 
واحدة، كان سابقا كيأديوها يف ثالث سنوات، مت التفاوض والت 
مخس سنوات، مت التفاوض وىل كيأديها يف سبع سنوات مبعىن 

هم  ين كاين جزء من املواطنني الليتسهيال هلاذ العملية. األمر الثا
داخلني يف اتفاقيات اللي تتكلف اجلماعة بواحد النصيب 

ى مبعىن احلكومة بواحد النصيب، والباقي كيبق واملكتب الوطين

درهم كيسقمها على سبع سنوات،  0055عند املواطن حوايل 
مبعىن أن رمبا كاين مناطق ما داخالش يف اإلتفاقيات هاذ الشي  

دخل يف إطار الربامج كما قلت لكم دايل الفوارق كله غي
 ...اإلجتماعية والفوارق اجملالية، نعطي واحد الرقم

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال املوايل عن اإلجراءات       
املتخذة يف قطاع احملروقات، للسيدات والسادة النواب من فريق 

 .األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد حممد ابدرار

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الوزير، حنن يف فريق األصالة واملعاصرة، كذلك معنا       
املواطنني مبا فيهم اللي صوتوا عليكم، تنشوفو أكرب جتلي لفشل 

. هلذا اليوم  احلكومة يف شي ملف هو ملف دايل احملروقات
كنساءلوكم، أشنومها اإلجراءات اللي درتو؟ واعطيين شي حاجة 
اللي هي واضحة اللي غادي يفهمها املواطن البسيط بعد ليا من 

 .وشكرا ،شي كامل التقين وداك

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

ميكن نضبطو راسنا، على أية حال مكاين ابس، املواطن       
البسيط راه كنتكلمو معاه اللغة اللي كيفهمنا مزاين، كيفهم لغتنا 
وكيفهم وينتقدان ويف االنتقاد كنفهموه وكيفهمنا. كنخاف غري ما 

، فلذلك  des extrats يكونش كيفهم شي فرقاء ألهنم جاو
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 ابش نتعاونو على هاذ الشي، أانكنبغيو نتكلمو بواحد الكالم 
ابغي نقول لك هذه احلكومة يف انتظار ابش نعاجلو اإلشكال 

 9دايل الربح اللي غيتحدد للشركات، اخذت قرار ابش تدخل 
شركات جديدة يف قطاع  9شركات جديدة يف قطاع احملروقات، 

احملروقات. هذه احلكومة بسطت املساطر دايل احملطات اللي 
حمطة اآلن يف السنة،  405حمطة يف السنة إىل  55انتقلنا من 

حمطة يف السنة، هذه احلكومة قررت ابش ما ّديرش ما  405
ابش ما يكونش  le stockage individuel يسمى ب

غايل على الشركات، دارت ما يسمى ابلتخزين املشرتك ابش 
تكون الكلفة دايلو أقل، هذه احلكومة اآلن تشتغل ابش تطور 

ايل الغاز وإن شاء هللا نتمناو ابش نبداو نتجو شوية املنظومة د
دايل الغاز ابش يعطينا شوية دايل اإلستهالك، هذه احلكومة  
 كتشتغل على مشروع كبري يعين يف أتطري املنظومة دايل احملروقات

يف البالد دايلنا وفتنا خربانكم وعطيناكم األرقام بطبيعة احلال هذا 
د احلصيلة دايل سنوات، وطبعا كل واحد العمل اللي كيعاجل واح

مرحلة عندها جتربتها ولكن حنن يف جتربة دايل حترير هذا القطاع 
ابش يكون يف مصلحة املواطنني، وانتظرو إن شاء هللا فيما يتعلق 
ابألمثنة ابش نديرو هداك السقف واحنا كنشتغلو عليه، نتمناو 

 .جنحو فيه إن شاء هللا قريبا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب      

 :النائب السيد حممد ابدرار

 شكرا السيد الوزير،

على كل حال ما غاديش نطلع معاك اللعب شوية بزاف       
غادي منشي معاك بسيط، السيد الوزير، مزاين هاذ الشي اللي 
قليت مزاين، هاذ الشي مطلوب ولكن هاذ الشي خصو يكون 
شحال هاذي. أنتم تدبرون القطاع، حنن دااب راه ماشي انتما  

 اركوزير، إن كحكومة واحلكومة السابقة هاذ الشي خصو يدّ 
شحال هاذي، اليوم املواطن كيما قلت لك املواطن البسيط خصو 
يشوف شي حاجة ملموسة يف البومبا دايل املازوط، دائما كاين 
أسعار يف ارتفاع واللي أنتما مسؤولني عليه، كيفاش مسؤولني 
عليه؟ ابلقوانني اللي درتو، حترير القطاع بدون إجراءات مواكباتية، 

سة يف أرض الواقع، اليوم احنا حاليا ما كاينش شي حاجة ملمو 
على األبواب غادي انقشوه  0549راه يف املشروع القانون املايل 

ما فيه حىت شي حاجة اللي غادي نشعرو منها أبنه احملروقات 
غادي تنزل، اللجنة دايل االستطالعية للمحروقات التوصيات 

ليوم هاذ ا دايهلا فينا مها االجراءات؟ ما خديتوهاش بعني االعتبار.
امللف كاين عند رئيس احلكومة، أشنو دار فيه؟ تيبان ليا تنشوف 
أان الناس بغات حتافظ على األغلبية دايهلا والناس بغات الكراسي 
إىل غري ذلك. يعين السيد الوزير، بغينا إجراء، املواطن بغى الثمن 

 .ينقص يف احملطات بدرهم وال بزوج دراهم شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية خبصوص هذا السؤال؟       
 .فريق العدالة والتنمية تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة لبىن الكحلي 

السيد الوزير، اليوم هاذ املوضوع دايل احملروقات الربملان قام       
أنتم و  ابلدور دايلو، ونظمنا مهمة استطالعية وعندان التقرير دايهلا

خالل اجللسة العامة وافقتو على املخرجات دايلو، وعلى 
التوصيات اللي خرج هبا. السيد الوزير، اليوم كنالحظو كاين تلكؤ 
يف تنزيل هاذ التوصيات، شنو املشكل السيد الوزير فهاذ التأخر؟ 
السيد الوزير، هاذ اخلالصات اللي خرجنا هبا اليوم ما كنلقاو حىت 

ت األسعار يف ارتفاع، بل كاين انس اللي  شي جديد، ال زال
كيخرجو دااب كيقولو غتكون زايدات جديدة غتزاد مخسني سنتيم 

 .للكزوال وعشرين سنتيم للبنزين



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

46 

السيد الوزير، احنا ما نسيناش هاذ املوضوع وما غنساوش       
ومازال غنقومو إبجراءات أخرى من أجل أننا نوصلو القضااي 

يوم هاذ الزايدات هوما بقاش قادر أنه يتحملها دايل املواطن اللي ال
ويستمر فيها، السيد الوزير، خاصنا احلكومة تقول لنا بوضوح ملاذا 
هذا التأخر يف تنزيل التوصيات اليت وافقتم عليها يف داخل هذه 

 .القاعة أثناء اجللسة العامة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب تعقيب إضايف      

 :النائب السيد عمر بالفريج

مليار درهم بغيتو تسرتجعوها  45بكل بساطة واش هاديك       
 .وال ما بغيتوش تسرتجعوها السيد الوزير؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير      

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

حتال يف هذا أعتقد يستوي األغلبية واملعارضة، التوصيات        
كنتمىن كون ذكران هبا كاين توصية وحدة هو دايل الثمن، هي 
اللي ابقية نقولو هاذيك ابقي فيها حيت كنوجدو على مدة ستة 
أشهر ابش نوجدو له، أما التوصيات األخرى كلها تطبق تكلمتو 

مليار دايل السنتيم،  005ر على املخزون االحتياطي، استثما
تكلمتو على مراجعة املنظومة دايل اللوجستيك أان قلت لك اشنو 
دران يف املنظومة دايل اللوجستيك ما يسمى ابلتخزين املشرتك 
اللي كيقلل الكلفة، قلتو افتحوا القطاع للمنافسة قلنا لكم ما عمر 
املغرب عرف يف حكومة عشرة دايل الشركات جديدة، قلتو 

سيط املساطر ابلنسبة للمحطات دايل الوقود ابش ميكن اجلميع تب
يستثمر فيها مبا فيها اللي عندهم شوية دايل اإلمكانيات املالية 

 405حمطة إىل  55قلنا لكم بسطنا املساطر حىت انتقلنا من 

حمطة، قلتم أبنه البد من مراقبة اجلودة، أطلقنا اآلن مشروع دايل 
ن امليناء إىل الوصول إىل املستهلك مراقبة اجلودة من دخول م

هاذي جمموعة دايل التوصيات، بقى دايل الثمن هادو قلنا راه 
احنا اآلن وجدان مشروع قدمناه، نتمناو إن شاء هللا نوصلو له 
دايل أنه حتديد الربح حىت ابش ما يكونش مكلف ابلنسبة 

ا ذللمواطن. لكن ابملقابل طلبتو يف التوصيات أنه نظرا لتحرير ه
على الفئات اإلجتماعية ديرو لنا برامج، زدان  القطاع كاين آاثر

يف املنح، زدان يف املشاريع  % 05داملرات يف "تيسري" زدان  2
دايل العامل القروي، زدان ابلنسبة دايل التكافؤ العائلي، زدان نسبة 
دايل الضرائب نقصناها فيما يتعلق ابلشركات الصغرى واملتوسطة 

، %45,0إىل  % 05لكم يف قانون املالية من اللي جايبني 
إن مل يكن أكثر من  %95مبعىن اقرتحتو واحد املنظومة تقريبا 

املنظومة اللي اقرتحتو كلها كنجزوها، بقات قضية الرحبية نتمىن أن 
 .أنيت هبذا يف القريب العاجل إن شاء هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة

قل م يف هذه اجللسة. ننتشكرا السيد الوزير على مسامهتك      
مباشرة إىل قطاع الشباب والرايضة، سؤال واحد عن جناعة 

 .السياسات العمومية املخصصة للشباب، فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد فؤاد العماري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيسة،

 السادة الوزراء،

مرتبط بنجاعة السياسات السيد الوزير، السؤال دايلنا       
العمومية املخصصة للشباب، اشنو هي اآلليات دايل التتبع ودايل 
التقييم؟ فني وصلنا؟ واش كاين شي أمل نعطيوه لشبابنا يف الغد؟ 

 .شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب      

 :السيد راشيد الطاليب العلمي وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد النائب احملرتم، شكرا

شي كيتبع منذ خطاب عيد العرش وعيد  بطبيعة احلال كل      
الشباب واخلطاب امللكي الفتتاح الدورة السنة املاضية واحلكومة 
تشتغل، هناك جمموعة دايل الربامج، كاين اللي خرج حليز الوجود، 
هناك مشاريع أخرى يف طور اإلعداد، كل شي كريكز اآلن على 

اب، مجيع القطاعات الوزارية املعنية بقضااي الشباب من الشب
صحة، من تعليم، من تكوين مهين، من شباب ورايضة رائسة 
احلكومة، اجلميع يشتغل يدا يف يد ابش ميكن لنا نوضعو واحد 
خطة عمل جديدة إعادة إنتاج واحد خطة عمل جديدة اللي 

 .تعىن بقضااي الشباب، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب تعقيب      

 :النائب السيد فؤاد العماري

شكرا السيد الوزير على اجلواب، أان عارف أبنه السؤال       
والقضية دايل الشباب ما مرتبطاش بقطاع وزاري بعينه، وأيضا ما 
مرتبطاش إبرادة وزير، خص إرادة احلكومة كاملة. احنا كنتابعو 

باب، اللي كتحصل يف بالدان ابلنسبة للش املعاانة واملآسي اليومية
نتابع ما يقع يف البحر األبيض املتوسط، ابلنسبة للحريك، وآخر 
ضحية "حياة"، كنتابعو أبنه الشباب املغريب كل هنار كيفقد األمل 
هنار على هنار، وهاذي مسؤولية احلكومة ومسؤوليتنا كاملني، ما 

 .ميكنش خنليو األمور متشي هباذ الطريقة

طبعا اخلطاابت دايل جاللة امللك، من خطاب العرش وال       
عيد الشباب وال اخلطاب دايل الدورة االفتتاحية دايل الربملان،  
كيأكد على أنه من األوراش الكربى اللي خصها تفتح احلكومة 
ابلدرجة األوىل، هي الورش دايل الشباب وتشغيل الشباب. 

احنا كربملانيني وخص والدور دايل احلكومة خصنا نلمسوه 
يلمسوه املواطنني، والرأي العام يلمسوه من خالل إجراءات عملية 

، نعرفو أشنو تزاد 0549وملموسة، نلمسوه يف قانون املالية دايل 
على مستوى دور الشباب، على مستوى مالعب القرب. كنعرفو 
أبنه الوزارة دارت جمهود كبري يف مالعب القرب ولكن خصنا 

كاينش تضامن حكومي وما دعمتش احلكومة ا  ال منلمسوه. إي
بكل قطاعاهتا الوزارية املسألة دايل الشباب، راه غادي منشيو 

 .للهاوية، هو املستقبل دايل بالدان

والقضية دايل الشباب كتزيد تضاعف مّلي كيتعلق األمر       
ابلعامل القروي، كنعرفو أبنه يف العامل القروي، سواء السيد قاري 

 وال ما قاريش وجالس، وابش غري ميشي يقلب على مسكني
اخلدمة خصو يشد الطوبيس وال يشد الكار وال يشد الطاكسي 
وما عندوش ابش يشدها. واملعاانة كتداز يف كل القطاعات ويف  
كل الفئات الشبابية. واحد الوقت كنعرفو دار الشباب القيمة 

 ...دايهلا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ى الوقت، هل هناك تعقيب إضايف؟ جواب السيد شكرا انته      
 .الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب،
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أان ال أشك أبن الوعي اجلماعي حاصل لدى مجيع مكوانت       
بقضااي الشباب، هناك جمموعة من  لالهتماماجملتمع املغريب 

القطاعات الوزارية اليت تتقاطع يف إعداد السياسة املندجمة كما 
طلب جاللة امللك، أن تكون سياسة مندجمة جملموعة من 
السياسات العمومية. اليوم تقريبا مجيع الوزارات املعنية أو 

 اتيجيةاالسرت القطاعات الوزارية املعنية بقضااي الشباب، وجدت 
دايهلا العمودية، وامللف عند رئيس احلكومة، ورئيس احلكومة 

خاص، وهناك اجتماعات أسبوعية لدى رئيس  اهتمامعاطيه 
احلكومة للتنسيق مث اخلروج بشيء منسجم خيدم الشباب أكثر ما 
خيدم نفسه. فبالتايل كن متيقن السيد النائب أن احلكومة منكبة 

ماشي غري احلكومة، على امللف، وأنه من أولوايت الوقت، 
والسياسة املندجمة اليت ستخرج إىل حيز الوجود ستشتغل على 

 .حىت ألربعة دايل األجيال مستقبلية، شكرا ثالثةاثنني،  ،واحد

 :السيدة رئيسة اجللسة

بعدما  400ننتقل مباشرة إىل تناول الكلمة يف إطار املادة       
أهنينا األسئلة الشفوية املربجمة يف جدول أعمال هذه اجللسة. 
لإلشارة احلكومة جاوبتنا قبلت ثالثة دايل طلبات تناول الكلمة 
مشكورة، اللي هي وحدة دايل السيد الرئيس نور الدين مضيان 

ومواجهة املوت للوصول إىل حول عودة ظاهرة اهلجرة السرية 
 الضفة األوروبية؛ مث الثانية للسيد النائب سعيد ابعزيز عن الفريق
اإلشرتاكي: اهلجرة خارج أرض الوطن، سيتكلف السيد الوزير 
املكلف ابلعالقة مع الربملان يف إطار التضامن احلكومي ابجلواب 

لكلمة اعنها، معوضا السيد وزير الداخلية؛ مث الثالثة طلب تناول 
الثالثة، سيجيب عنها السيد الوزير املكلف لدى رئيس احلكومة 
إبصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، حول عدم احرتام املقتضيات 
القانونية املتعلقة ابحلصيص اخلاص ابملعاقني ومكفويل األمة 
ابلنسبة للتشغيل للسيد الرئيس توفيق كميل، فريق التجمع 

ل مع جاوبتنا احلكومة برفض التفاع الدستوري. ويف نفس الوقت

، دون أن 400جمموعة من طلبات تناول الكلمة يف إطار املادة 
فلهذا.. مكاينش هنا السبب، كاين  .نعرف السبب كما العادة

 .يشرفنا أن خنربكم.. نتأسف.. تفضل السيد النائب نقطة نظام

 :خالدالبوقرعيلنائب السيد ا

شاء هللا هذا فأل حسن إذ كان إن  شكرا السيدة الوزيرة،      
 .يف ذلك خري

 شكرا السيدة الرئيسة،

يف احلقيقة هاذ طلبات اإلحاطة، طبقا ملقتضيات النظام       
، تكرر فيها تعاطي احلكومة بشكل سليب 400الداخلي املادة 

مع الطلبات. لذا على مكتب اجمللس، مكتب جملس النواب املوقر 
من أجل مراسلة احلكومة لتبيان هذه أن يتخذ اإلجراءات الالزمة 

ترتاكم، راه وصلت إىل  400األمور، ألن الطلبات يف إطار املادة 
مئات الطلبات، ومكاين حىت شي معيار حلد اآلن لقبول طلب 
دون طلب آخر. وهنا كاين واحد النوع من التوازن كذلك، جيب 
أن يراعى طبقا ملقتضيات النظام الداخلي دائما دايل جملس 

 .لنواب، شكرا السيدة الرئيسةا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تفاعال غنعطيك السيد الوزير.. املادة       
 41احنا تلزمنا يف النظام الداخلي ابش نديرو توازن حول  400

دقائق للحكومة يف إطار احلق دايهلا  1دقيقة، مثان دقائق للنواب و
لألغلبية مع  0للمعارضة و 0اب. يف الرد مناصفة مع جملس النو 

مراعاة تناوب ابش الفرق واجملموعات النيابية كلها تستافد. اليوم 
احنا عندان مشكل حقيقي مع تفاعل احلكومة ألهنا هي كتكتفي 

غنجاوبش عليها. وكيوقع لنا ا هباذي غنجاوب عليها وهاذي م
ابة جيف املكتب دايل اجمللس حني الربجمة، كنلقاو فرق يتم اإلست

هلا أكثر من مرة، وفرق ال يتم اإلستجابة هلا. اليوم مكتب اجمللس 
اليت تقول أبنه "إذا تعذر  400اختذ قرارا بتفعيل مقتضيات املادة 
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برجمة طلبات التحدث يف موضوع عام وطارئ يف األسبوع األول 
من الطلب، تربمج هذه األخرية يف األسبوع املوايل مع مراعاة 

ء لقة ابحلصة الزمنية، وللحكومة احلق يف اإلدالاملقتضيات املتع
مبعطيات وبياانت توضيحية". بغات احلكومة جتي احلق دايهلا 
يكفله هلا النظام الداخلي، مرحبا هبا، ما بغاتش جتي، سنفعل 

للسادة والسيدات النواب بديرو  400مقتضيات املادة 
 .ضل. السيد الوزير تف400اإلحاطات دايهلم يف إطار املادة 

السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 أوال السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس احملرتمني،

لتحدث ل اليوم تلقينا ما جمموعه سبع أسئلة، سبع طلبات      
يف موضوع طارئ، ثالثة قرران التفاعل معهم، واحد اللي هو الرابع 
أدرج يف إطار األسئلة اليت كانت مقررة للسيدة وزيرة التضامن، 

. ثالثة قلنا أن السيدات والسادة الوزراء املعنيني ومها ثالثة 0هي 
د األسئلة، واحد للفريق اإلشرتاكي، األصالة املعاصرة وفريق 

والتنمية. الفريق االشرتاكي أيضا طرح سؤال آخر، طرح  العدالة
طلب دايل اإلحاطة ومتت اإلستجابة له، الفريق دايل التجمع 
الدستوري طرح ومت التفاعل معه، الفريق اإلستقاليل أيضا. ما  
كنديروش التمييز بني األغلبية واملعارضة، كنحرصو على أن 

.. ما عتبار أن اجلوابالوزاراء، كل وزير استعد وكنحفزوهم على ا
 ...قلناش لألسف قلنا مل يعربو عن استعدادهم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت.. ماشي مشكل السيد       
الوزير، هذه ليست أول مرة احنا نتحدث على طول، ماشي على 
اليوم وعاد اليوم املعطيات اللي قدمتوها السيد الوزير، ماشي دقيقة 

ألن اإلشكال كاين بشكل دائم. إيال امسحتو السيد الوزير، احنا 
عندان إشكال يف تدبري العملية واحنا بيننا النظام الداخلي، وهاذ 
الشي راه خربان به احلكومة. احنا كنتمناو السيد الوزير، احنا  
كنتمناو أن تتفاعل احلكومة معاان وجنيو على أساس اتخذو 

أغلبية  0السيدات والسادة النواب.  الوقت مناصفة بينكم وبني
معارضة، على أن ال متارس احلكومة هي الرقابة على فعل  0و

الرقابة دايل الربملان. دااب تقنعين تقول يل عالش واحد اإلحاطة 
هنا ما تقبالتش، ال يعرب الوزير عن استعداده، ويعرب عن استعداده 

؟.. ذ القرارللجواب على وحدة أخرى.. على أي اختذ القرار، اخت
 .نقطة نظام تفضل.. إيال امسحتو

 :)نقطة نظام النائب السيد عبد اللطيف وهيب 

ما ميكنش للحكومة تتناقش مع رائسة اجمللس، هذا نقاش       
مطروح. احنا ما غنشكوش فسوء النية أنه كرتفض وال كتقبل، 

لس هو يف بريطانيا رئيس اجمل ولكن مثال اليوم ما قبلتوش لينا..
الذي يقرر واحلكومة كرتضخ، احنا هنا خصنا موافقة احلكومة هو 
النص نتاع قرار احملكمة الدستورية أن يتم العلم واإلتفاق. احنا ما 
بقيناش كنديرو اإلتفاق، كتقول لنا احلكومة إيه وال ال. وهذا 

يكون،  النقاشخمالف حىت ملفهوم دايل الرقابة، هلذا ما كانش هاذ 
هناك احلكومة كان خص الوزاراء ما كيجيوش وجالسني يف 
مكاتبهم، وما كيلتزموش مع الربملان، خص احلكومة تعرف أبن 
اجمليء دايهلا للربملان راه التزام دستوري. هاذ الشي اللي كنطالبو 
بيه ما كنطالبوش بشي حاجة أخرى. ولكن حىت احنا نواب 

واضيع النواب مطروح علينا أننا خنتارو امل السيدة الرئيسة، حىت احنا
اليت تطرح نوعا من اإلستعجال ومن األحداث القريبة، ماشي غري 
تنشدو سؤال شفوي نقلبوه.. هذا خطأ عند احلكومة وعندان، 
وخصنا حنسمو فهاذ املوضوع يف أقرب اآلجال بقرار من املكتب 

 .وشكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

النائب، آخر نقطة نظام إيال مسحتوا، تفضل شكرا السيد       
 .السيد النائب

 :)نقطة نظام النائب السيد كمال بنشقرون كرميي

صحيح السيدة الرئيسة، هذا واقع أيضا عانينا منو يف       
اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، وماشي معقول أنه يتم 

اقع أيضا  والو اإلستجابة لبعض طلبات تناول الكلمة دون غريها. 
كيبني أبننا ما زلنا مل نستجب لواحد الطلب تقدمنا هبا للمرة 
الرابعة، اي إما حتيطوان علما يف بداية اجللسة بعدد طلبات تناول 
الكلمة، وشكون اللي غيستافد منها، أو ال كتبوها لنا يف جدول 
األعمال. هاذي مسؤولية دايل مكتب اجمللس السيدة الرئيسة، 

ذه مناسبة أبن هاذ تناول الكلمة يكون فيه واحد وابلتايل ه
 .التكامل وتوازن معقول

 :السيدة رئيسة اجللسة

سجلت املالحظة ابلنسبة إلدراج املطلوب يف جدول أعمال،       
هذا حق السيدات والسادة النواب ابش يبقاو يتخربو، علما أبن 

 اياحلكومة كتجاوبنا يف آخر حلظة، شي مرات حىت كنطلعو هلنا
عاد كتجينا املراسلة، شي مرات قبل اجللسة بقليل. على أي هاذ 
النقاش إيال امسحتو يل، سنختم هذا النقاش ألنه مت اختاذ القرار 
داخل مكتب جملس النواب، وأخرب به السيد الرئيس السادة رؤساء 
الفرق واجملموعة النيابية، ويف تواصل مع السيد رئيس احلكومة ابش 

لية ابش ينتهي هاذ النقاش. إذن يتفضل السيد نضبطو هاذ العم
نور الدين مضيان أو من يعوضه السيد النائب من الفريق 

 .اإلستقاليل تفضل

 :يو العمراالنائب السيد عالل 

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،

يؤسفين أن أتناول الكلمة يف هاذ املوضوع وإبسم فريق حزب       
احلكومة ابلقلق اجملتمعي العميق بعد عودة االستقالل، أحيط 

ظاهرة اهلجرة السرية، مبا تشكله من خطر كبري على أبنائنا. السيد 
الوزير، اتبعنا يف الفريق االستقاليل بكل أمل وأسف مشاهد عودة 
ظاهرة اهلجرة السرية يف الشهر األخري، واليت أودت حبياة عشرات 

مئات فة الشمالية ملجأ للالشباب من أبنائنا، بعد أن أضحت الض
منهم لتحقيق حياة كرمية تضمن هلم واحد الشغل كرمي، عدالة 
إجتماعية وكرامة إنسانية. هاذ احلقوق كلها ضمنها هلم الدستور 

، ومل تتمكن مع األسف 0544اللي صوتنا عليه ابإلمجاع يف 
 .احلكومة من ترمجتها

حكومية أضحت عودة ظاهرة اهلجرة هو عنوان ابرز ألزمة       
غري خفية، وإقرار شعيب بفشلها يف حتقيق إقناع جمتمعي ابألمل 
والثقة يف احلكومة، خاصة يف أوساط الشباب، بل إن تفكك 
مكوانت احلكومة وارتباكها السياسي والذي أفقدها كل مشروعية 

 .سياسية يعترب أحد أسباب املهمة يف فقدان الثقة

تمية لفشل كل السياسات عودة ظاهرة اهلجرة نتيجة ح      
اصة املوجهة للشباب، وخ واالسرتاتيجياتالعمومية واملخططات 

سياسة املندجمة والتشغيل وال االسرتاتيجيةما أطلقتم عليه ابلسياسة 
للشباب، واليت تبقى حلد اآلن جمرد حرب على ورق ووعود تردد 

 .على مسامعنا أبرقام خيالية دون أثر على االرض

ضعف  شعيب عام على هرة اهلجرة بكل بساطة تعبريعودة ظا      
احلكومة يف مواجهة الفساد وفشلها يف إقرار ممارسات عمادها 

 .واملساواة وتكافؤ الفرص االستحقاق

عودة ظاهرة اهلجرة حلظة مؤملة يعلن من خالهلا شبابنا وأمل       
الوطن عن تذمر صارخ من استمرار وهيمنة اقتصاد الريع واحتكار 

 ...ثروة وغياب العدالة اجملالية يف التنمية، عودة ظاهرة اهلجرةال



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

51 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير.       
السيد الوزير يقرتح ابش السي ابعزيز السيد النائب، إيال قبلتو 

 .تعملو حىت انتما اإلحاطة دايلكم مث جييب السيد الوزير، تفضل

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيدة الرئيسة،

يتابع الرأي العام الوطين وبقلق كبري اإلشكال األخري اللي 
رجعات فيه قوارب املوت إىل الواجهة، حيث أنه جمموعة من 
الشباب املغريب يلجؤون إىل مغادرة الرتاب الوطين حنو اخلارج حبثا 

أدىن  عن حياة تضمن عن مستقبل آمن، حبثا عن عمل قار، حبثا
مقومات العيش الكرمي، حيث أنه أصبحنا أمام إشكال خطري 
يتعلق ابملغامرة أبرواح هاد الشباب بني أمواج البحر والرمي 
ابلرصاص واملتابعات القضائية من أجل اهلجرة السرية، هذا اللي 
هو نتاج خمططات حكومية فاشلة اللي أوصلتنا اليوم إىل غياب 

 تدهور الوضعية االقتصادية واالجتماعية، إىل فرص الشغل، إىل
تدين مستوى القدرة الشرائية، إىل عدم االطمئنان على املستقبل، 
وهذا احلل ماشي هو أننا نضربو شبابنا برصاص وسط البحر، 
ماشي أننا نضحيو بطالبة يف مقتبل العمر ابش أننا هنددو الشباب 

ن وإجراء عملي هو ما يلجؤوش اهلجرة، اإلجراء اللي خاصو يكو 
أننا نزلوا برامج واقعية برامج اللي غادي نرجعو فيها الثقة للشباب 
املغريب يف االرتقاء االجتماعي داخل أرض وطنهم، برامج اللي 
غادي تكون فيها إرساء ثقافة من خالل مقرارتنا وبراجمنا يف 
املدرسة على أساس القبول ابلعيش داخل الوطن وفق القدرات 

يات دايل بالدان، برامج اللي تكون فيه االلتقائية ما بني واإلمكان
الرتبية الوطنية وما بني سوق الشغل، برامج اللي فعال غتكون 

 .جتسد طموح الشباب املغريب، وشكرا

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير تفضل املنصة إيال بغيتو

حلكومة رئيس االسيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس احملرتمني،

أوال البد يف بداية هاد الكلمة من جتديد التعزية للطالبة 
حياة رمحة هللا عليها، أسأل هللا العلي القدير ألسرهتا الصرب 
والسلوان، وأيضا للطفل حامت، طفل صغري زورق مطاطي احرتق،  
كانت النتيجة وفاة، واليوم يف هذا الصباح زورق غادر الساحل 

أكتوبر إىل اليوم وهو اتئه يف البحر، هاد الشهر  1املغريب بقي من 
حالة دايل  4555شهر أكتوبر من البداية دايلو إىل اآلن حوايل 

 عرض البحر واللي مت اإلنقاذ دايهلم من املهاجرين اللي كانوا يف
طرف البحرية امللكية، احلادثة دايل حياة رمحة هللا عليها هي 
موضوع حتقيق قضائي حدث مؤمل، وفعال فاش كنطرحو املسألة 
دايل املناقشة دايل السياسات املوجه للشباب ألن هاد الشي  

ية دايل ضكنتقامسوه مجيعا، اليوم اإلخوان كيطرحو السؤال على الق
العودة دايل ظاهرة اهلجرة، فعال ظاهرة اهلجرة السرية فاش كنقارنو 

ألف حالة إحباط، اليوم عندان  20سنوات كاين  45هادي 
ألف، وهاد السنة ميكن غادي نتجاوزوهاد  10السنة املاضية 

كانت عندان شحال دايل العدد أزيد   1العدد ألنه إىل غاية شهر 
 29كنا وصلنا ل   1اللي فات شهر ألف حالة، العام  00من 

ألف ابش يبان لنا االرتفاع، ولكن شحال العدد د املغاربة فهاد 
سنوات النصف د احملاوالت  45احملاوالت د اإلحباط، هادي 

لسنة املاضية  ألف، ا 20ألف على  41اللي تتم كانوا مغاربة 
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ألف، هاد السنة  29إىل غاية شهر غشت  1555كانت عندان 
ألف، هاد السنة  42ألف، كانت حوايل  10مل كلو يف ويف العا

آالف على العدد دايل اللي كان إىل غاية هناية  5عندان حوايل 
ألف، كاينة نسبة املغاربة حوايل هاد  00شهر غشت اللي هو 

داألمور، األوىل  2، ولكن اجلديد هاد العام %42السنة حوايل 
عرب إيطالية  فذ اللي كاناملنفذ اللي عرب اليوانن تقريبا تسد، املن
ابش نعرفو هاد التحول  4تقريبا تسد، وقع الرتكيز على املغرب ها 

 ألن راه داك شي تضاعف. اثنيا استعمال الزوارق السريعة
GO-FAST هادوك فونتوم  fantome يف العملية اللي ،

شخص يف هاديك  140البحرية امللكية مشكورة نقضات يومني 
 زورق 24ألسبوع استعملت فيها اليومني، هادي واحد ا

fantome GO-FAST  ،ماشي الزوارق العادية التقليدية
وما بقاوش الناس كيستعملوا فقط السواحل الشمالية من موالي 
بوسلهام، حالة يف الشهر املاضي كانت من الدار البيضاء، مبعىن 
الشبكات دايل اهلجرة السرية كتطور األدوات د االشتغال دايهلا، 

الستعمال الوسائل دايل االتصال الرقمي، ها اإلرشادات،  وجلأت
ها الساعة ها وقتاش وصلوا ها كيفاش، والصدمة وسائل اللي 
استعملتها هاد املافيات من خارج املغرب، واملغرب اليوم يف حرب 
مع هاد الشبكات دايل اهلجرة السرية، ودايل االجتار يف البشر، 

شبكة، إىل غاية  15توقفات  مث أيضا شحال من شبكة هاد العام
شهر غشت كاينة معركة اآلن. شنو هي احملصلة؟ أن املغرب يف 
الوقت اللي كيعمل على مواجهة اهلجرة السرية كيعمل على 
إطالق سياسة اإلدماج الشباب وغادي نواصلو هاد العمل، 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

الثالث  ةشكرا السيد الوزير، ننتقل إىل طلب تناول الكلم
سي توفيق كامل أو من يعوضه فريق التجمع الدستوري، السيد 

 .النائب خربوش

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

 السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

اتبعنا يف التجمع الدستوري كما كل املغاربة احلادث 
طح قط من سالعرضي الذي أودى حبياة أحد املكفوفني الذي س

وزارة التضامن واألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني، طبعا هاد 
احلادث يسائلنا ويطرح مسألة احلصيص املخصص هلذه الفئة يف 

، كما يطرح أيضا احلصيص %5الوظيفة العمومية اللي هي 
املخصص ألبناء املقاومني وأفراد جيش التحرير وأبناء شهداء 

، والواقع أن هاد اإلشكال %00الصحراء املغربية اللي هو 
إشكال احلصيص يف عالقته مع البطالة والولوج إىل الوظيفة 
العمومية يطرح علينا إشكال العدالة واإلنصاف يف بالدان. ملاذا 
السيد الوزير ال يتم احرتام هذا احلصيص يف الولوج إىل الوظيفة 

هذا  10العمومية املنصوص عليه يف املراسيم؟ ومنذ املرسوم دايل 
أوال، اثنيا ملاذا يعين ال يتم تنفيذ يف أسرع وقت املباراة اخلاصة 
ابلتوظيف يعين هذه الفئات؟ وملاذا ال يتم تنزيل خمطط العدالة 

ة اجملالية يف توزيع الوظيفة العمومية على اجلهات؟ ألن املباراة الوطني
ا ضهي يعين جمحفة يف حق املغرب العميق واملناطق النائية، ملاذا أي

يتم اعتماد مبدأ اإلنصاف اجلهات اليت تعرف معدالت البطالة، 
متشي هلا مناصب دايل الوظيفة العمومية يتباراو عليها حمليا، أان  

 45.0كنتكلم على جهة بين مالل واد نون مثال األعلى وطنيا 
، إذن مسؤوليتكم كبرية يف 45يف حني املعدل الوطين هو غري 

ها يف اإلنصاف سواء للفئات املنصوص عليحتقيق العدالة اجملالية و 
املراسيم أو لضمان طبعا الولوج الوظيفة العمومية ابلنسبة للفئات 
األخرى حلل معضلة البطالة يف بالدان بشكل عادل، وشكرا لكم 

 .السيد الوزير
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب احملرتم على إاثرة هاد املوضوع، البد 
يف البداية نرتمحو على املرحوم صابر احللوي وجنددو العزاء واملواساة 

وائق اللي مكم العإىل عائلته، يف احلقيقة يصعب أن أستعرض أما
جعالت عدم تفعيل هاد املقتضيات يف ظرف دقيقتني، ميكن اتح 
فرصة أخرى، لكن امسح يل السيد الرئيس أو السيد النائب احملرتم 

مقارابت ملعاجلة هاد املوضوع، كاين  0نوضح لك أبنه هناك 
املقاربة القانونية احملضة وكاين املقاربة السياسية، قانونيا الدستور 

كيضمن اجلميع املواطنات املواطنني الولوج الوظيفة   24الفصل يف 
العمومية وفق مبدئي املساواة واالستحقاق، وهاد احلق هذا مؤطر 
بنصوص قانونية وتنظيمية، وفيه ضماانت، الضمانة األساسية هو 
اعتماد املباراة كآلية وحيدة لولوج الوظيفة، وضمن هاد اآللية 

، %5ي ملناصب احملتفظ هبا اللي كتعطهادي كاين ما تفضلتم به ا
املقاومة وقدماء العسكريني  %00األشخاص يف وضعية اإلعاقة و

 .وحماربني ومكفويل األمة

 

 

 

 

 

، ملاذا مل يتم تفعيل املقتضيات دايهلا؟ %5هاد النسبة  
سيطول فيها احلديث ألنه غندخلو يف شي تفاصيل دايل املهام 
اللي غادي يقومو هبا واالختصاصات، ألن منني تيفتح واحد 

كتفتحها يف إطار   %5الوزارة منني كتفتح هاد املناصب د 
ياسية، اربة الساختصاصات يف إطار مهام معينة، ولكن جنيو للمق

املقاربة السياسية هو أننا احنا على املدى على املدى القريب 
غادي نظمو ألول مرة مباراة موحدة ماشي قطاعية، وغادي حتت 
إشراف السيد رئيس احلكومة وهاد الوزارة غتسهر، وكنظن غادي 
منشيو يف هاد االجتاه واإلخوان يف وزارة االقتصاد واملالية حىت مها 

شيو معنا يف هاد، ولكن على املدى املتوسط، امسح يل غادي مي
نقولك أن هذه احلكومة سياسية وخاصها تلقى حل سياسي هلاد 

 ..املعضلة اللي كيتجاوز

 :ة اجللسةالسيدة رئيس

عت رف شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا لكم مجيعا،
 .اجللسة

 

  

 
 


