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طبقا للفصل  244من الدستور وعمال مبقتضيات مواد
النظام الداخلي جمللسنا املوقر ،نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة
الشفهية برسم هذه الدورة اخلريفية ،ويتضمن جدول أعماهلا 21
سؤاال شفهيا يف القطاعات التالية :التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء؛ الصحة؛ الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

حمضر اجللسة الثامنة بعد املائة
التاريخ :االثنني  21صفر 2004ه ( 11أكتوبر 1422م).

والبحث العلمي؛ إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة
املدينة؛ الشغل واإلدماج املهين وأخريا القطاع املكلف إبصالح
اإلدارة وابلوظيفة العمومية.

الرائسة :السيد رشيد العبدي النائب الثاين لرئيس جملس النواب.
التوقيت :ثالث ساعات وأربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة

يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة ،فلتتفضل
السيدة أمينة اجمللس مشكورة لتالوهتا.

الثالثة مساء والدقيقة الثانية.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات

السيدة أمساء غاللو أمينة اجمللس:

احلكومية التالية:

شكرا السيد الرئيس،

 التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛

توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس احلكومة
مبشاريع القوانني التالية:

 الصحة؛
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث



العلمي؛



 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛

مشروع قانون املالية رقم  24.22للسنة املالية 1422؛
مشروع قانون رقم  01.22يتعلق إبصالح املراكز
اجلهوية لالستثمار وإبحداث اللجن اجلهوية املوحدة
لالستثمار.

 الشغل واإلدماج املهين؛
 الوزارة املنتدبة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل
هبا جملس النواب من  21إىل  11أكتوبر  1422هي212 :
سؤال شفوي؛  212سؤاال كتابيا؛  114جوااب عن أسئلة كتابية،
شكرا السيد الرئيس.

العمومية.
السيد رشيد العبدي ،رئيس اجللسة:
السادة النواب يلتاحقوا ابملقاعد دايهلم.
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة السالم على أشرف املرسلن.

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير احملرتم،

شكرا السيدة األمينة،

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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عندهم األسئلة املربجمة ضروري من احرتام الربانمج ،وإال ما
عندانش عالش نديرو الربانمج السيد الرئيس ،شكرا.

كما توصلت الرائسة برسالتني من السيد الوزير املكلف
ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ،خيرب فيها ما يلي على أنه
هو من سينوب عن السيد وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري
واإلسكان وسياسة املدينة يف اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه
واملدرجة يف جدول أعمال اجللسة املذكورة .كما توصلت برسالة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،حضرات السيدات والسادة نقطة نظام تفضلوا.
النائب السيد رشيد محوين (نقطة نظام):

من السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يعتذر فيها عن
حضور اجللسة املذكورة وللك نظرا الرتباطه بنشا ملكي ،كما
أخربكم أن السيد وزير الصحة يلتمس أتخري األسئلة املوجهة إليه
إىل آخر اجللسة.

شكرا السيد الرئيس،
كما هو معروف يف القانون الداخلي غياب دايل بعض
الوزراء واللي تعذر عليهم احلضور كيكون السبب اللي هو مضمن
داخل القانون الداخلي .السؤال دايلنا يف الربملان ،هو بعض الوزراء

كما أخرب السيدات والسادة النواب ،على أنه سيعقد جملس
النواب وجملس املستشارين جلسة عمومية مشرتكة هذا اليوم على
الساعة السادسة مساء ،ختصص لتقدمي مشروع قانون املالية لسنة
 1422من لدن السيد وزير االقتصاد واملالية .ويوم غد إن شاء
هللا أي يوم الثالاثء ،سيعقد الربملان مبجلسيه جلسة عمومية

اللي اليوم توحشوهم املغاربة ،وتوحشهم الربملان ،ابخلصوص أن
الدورة اخلريفية ،والدورة اخلريفية اللي كنعرفو أهنا من بني النقط
املهمة وهو مناقشة قانون املالية والسنة الفالحية .اليوم وزير
الفالحة ،تقريبا ملّي بدات هاد الدورة  1د املرات اللي شفناه.

مشرتكة ختصص لالستماع لعرض السيد الرئيس األول للمجلس
األعلى للحساابت حول أعمال اجمللس برسم سنيت 1422
و ،1421وللك ابتداء من الساعة السادسة مساء ..نقطة نظام.

وهلذا كنطالبو اجمللس ،ومكتب جملس النواب ودرانها أكثر من
ثالثة د املرات هاد املالحظة ،ابش يرد االعتبار هلال املؤسسة،
وشكرا.

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد رئيس اجللسة:

(نقطة نظام):

شكرا ،حضرات السيدات والسادة ،نشرع اآلن يف بسط
األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا ،ونستهلها بقطاع التجهيز

شكرا السيد الرئيس،

والنقل واللوجستيك واملاء ،عدد األسئلة املطروحة  .2منر اآلن إىل
السؤال األول وهو متعلق بتحسني الطرق واملعابر واملسالك الطرقية
ابلعامل القروي واجلبلي ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني الفريق
االشرتاكي ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا .تفضل السيد
النائب.

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،
السيد الرئيس ،جمددا نطرح مشكل دايل اإلرتباك اللي واقع
يف الربجمة دايل األسئلة .احلكومة خصها تتحمل مسؤولياهتا وجتي
يف الوقت احملدد ،وإيال غادي يويل العمل دايلنا كل مرة وزير ينوب

النائب السيد حممد احويط:

على وزير وكل مرة وزير أيخر .كاين السيدات والسادة النواب

السيد الرئيس،
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االختصاصات دايل اجلماعات اللي كانت انشهانها ابش ختفف

السيد الوزير احملرتم ،ما هي اسرتاتيجيتكم لتجويد وحتسني
وأتهيل الطرق واملعابر واملسالك الطرقية ابلعامل القروي واجلبلي؟

شوية العزلة عن العامل القروي يف ما خيص فتح أو إصالح بعض
املسالك القروية حتيدات وربطوها إبقامة شراكة مع التجهيز وال
مع اجملالس اإلقليمية.

السيد رئيس اجللسة:
اجلواب السيد الوزير ،تفضل.

صراحة ،هال املواطن القروي ملّي غيدوز ابش يوصل هلال
الطرق املصنفة ،ألن كيما كيعرف اجلميع العامل القروي راه املسالك
وعرة وجبلية حتتاج إىل مسالك ومعابر ألن الطرق عندها

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس،

مواصفات وعندها معايري ،العامل القروي فيه اآلن املعابر واملسالك،
ما كاينش الطرق ،ألن الطرق عندها املواصفات دايهلا ،وعندها
املعايري دايهلا .إلن السيد الوزير ،ما مصري الساكنة اللي توجدات
يف مناطق اللي هبا طرق غري مصنفة؟

شكرا للسادة النواب احملرتمن،
بطبيعة احلال هال املوضوع دايل حتسني الولوج إىل العامل
القروي هو واحد املوضوع اللي يطرح ابستمرار داخل الربملان،
يعين إبجياز ميكن يل نقول أنه من أواسط التسعينيات إىل اآلن،
بالدان دارت تقريبا أجنزت وتنجز 0دايل املشاريع الكربى .برانمج

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ جواب السيد

الطرق القروية رقم  ،2والربانمج الثاين  ،م التههيل الرتا،ي  ،م
تقليص الفوارق اجملالية واالجتماعية .وهال الربامج كلها إيال
اخذيناها تقريبا واحد أكثر من  14مليار الدرهم ،وتقريبا أكثر
من  14.444كيلومرت من الطرق القروية اللي انضافت ،واللي
املعول أهنا ترفع الولوجية إىل حوايل  ،%22شكرا السيد الرئيس.

الوزير ،تعقيب إضايف تفضل السيد النائب من فريق العدالة
والتنمية.
النائب السيد الفاطمي رميد:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،وفاة السيدة رفيق فوزية يوم اجلمعة إثر سقو

السيد رئيس اجللسة:

جزء من القنطرة املتواجدة بشارع حممد السادس عمالة مقاطعة
الفداء مرس السلطان ،جيعلنا اليوم وحبدة نسائلكم السيد الوزير،
عن اإلجراءات املستعجلة اليت اختذهتا أو ستتخذها وزارتكم
للوقوف على مدى سالمة أزيد من  24قنطرة اللي كتواجد يف
اخلط والطريق السيار بني الراب والدار البيضاء شكرا؟

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد حممد احويط:
شكرا السيد الوزير،
هال املسالك السيد الوزير ،وهال املعابر ابلعامل القروي وهال
كثرة تداخل االختصاصات زادت العامل القروي عزلة ،ألن وزارة
التجهيز كتدخل يف الطرق املصنفة ،كتقول ليك الطرق اللي ما

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟
تفضل السيد النائب.

كانتش مصنفة ما ميكن شي تدخل فيها .مؤخرا بعض
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النائب السيد حممد حلموش:

ابالختصاصات دايل الطرق السيارة .وأرجوكم أن تعيدو النظر يف
هذا املوضوع قبل أن تقوموا هبذا التعقيب.

السيد الرئيس ،هللا خيليك ..،السيد الرئيس تكلمتو على
الربانمج الوطين للطرق الشطر األول والشطر الثاين ،وكنلقاو أبن

يف ما يتعلق ابلتعقيب األخري ،التعقيب األخري هاليك
القضية التملص غري صحيحة ،ألنه أعمال العقالء منزهة عن
العبث ،هناك تعاقدات أنت تكلميت على الربانمج األول والثاين،
األول انتهى ،الثاين ما انتهاش عالش؟ ألن كاين مجاعات ما
التزماتش ،واجلماعات كلها التزمت بواحد تقريب تقريبا ،%22

هال الربامج اللي تكلمتو عليها راه مازال ما كملتوهاش من بعد
مرور سنني عليها ،وكتملصو منها ألن السبب هو أنكم كتقولو
أبن اجلماعات ما عطياش احلصة دايهلا ،واحلصة دايل اجلماعات
اللي كتكلمو عليها هي أهنا كتعطي  ،%1,1ولكن السيد الوزير،
ما ميكنش على  %1,1أننا نضيعو مثال دوار وال مجاعة وال هذا
ابش تقوم بواحد املشروع اللي هو ضخم على ليك اجلماعة اللي
ما عندهاش من طبيعة احلال اإلمكانيات ابش تعطي ليك

وهال اجلماعات هالي احنا اآلن بصدد أن جند حلوال للجماعات
اللي عندها إشكاليات ،ولكن األصل يف هذا األمر هو تعاقدي،
والتعاقد كان مبين على أن وزارة التجهيز غتعطي
 %21واجلماعات غتعطي  .% 21مع للك أان عطيت
تعليمات لواحد العدد للصندوق التمويل الطرقي ابألساس ابش
نديرو التصنيف دايل اجلماعات ،حيث املشكل واخا بغينا حنلوه
تنقولو طيب اعطيوين اجلماعات اللي هي حمتاجة ،كل مجاعة

 .%1,1وهال املشكل هذا السيد الوزير ،راه مطروح والبد ما
خاصنا نشوفو حل دايلو ابش ما حنرموش ديك الساكنة يعين من
هال الربامج.
السيد رئيس اجللسة:

تتقولك حمتاجة ،ما ميكنش حنلو هال القضية ألن تنتكلمو على
أكثر من مليار ونص دايل الدرهم .فالتايل حنن حباجة إىل أن جند
حال لكن هذا ما منعناش أننا وخا هال الربانمج التايل ما ساالش،

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ جوابكم
السيد الوزير ،تفضل.
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

ولكن كان الربانمج دايل التههيل الرتا،ي وكاين اآلن الربانمج دايل
تقليص الفوارق اجملالية ،وجيب أن ألكر أنه بطبيعة احلال كاين
طلبات كثرية جدا ولاك شي عالش فهداك الربانمج األخري دايل
تقليص الفوارق اجملالية ّدارت جلان جهوية اللي تيرتأسها السادة
الوالة...

واملاء:

فيما يتعلق ابلتعقيب األول هذيك الربامج ،برانمج من بعد
برانمج ،احلكومات املتعاقبة كانت تتحسن املقاربة دايهلا هلال
اجملال ،إيال خذييت الربانمج األخري هال الشي اللي قليت السيد
النائب  11.444كيلومرت من الطرق كلها طرق ومسالك قروية.
بطبيعة احلال جزء تديرو اجلهات جزء غادي تديرو وزارة الفالحة،
واجلزء املصنف غادي تديرو وزارة التجهيز والنقل.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال الثاين عن تعثر إجناز
املشاريع املربجمة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
األصالة املعاصرة .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ،تفضلوا
السيد النائب.

فيما يتعلق ابلتعقيب الثاين ،احلادثة اللي اشرتو ليها السيد
النائب ما عندهاش عالقة ابملطلق ابالختصاصات دايل وزارة
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ،وما عندهاش عالقة
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النائب السيد عبد الرزاق الورزازي:

السيد الوزير ،عهدان فيكم  1حوايج الصرامة واملعقول
دايلكم ،غري هو السيد الوزير ،منني كنشوفو حوادث السري يف
املغرب ،كاين حوادث القتل العمد دايل املقاولة املغربية ،القتل
العمد دايل املقاولة املغربية يف التهخري دايل املستحقات دايهلا.
املقاولة املغربية السيد الوزير ،عندها واحد الشرحية من اجملتمع اللي

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن موقف احلكومة من إشكالية
البطء والتهخري يف تنفيذ املشاريع املربجمة ،وعن التدابري املتخذة
لفرض احرتام الوقت احملدد لإلجناز؟ وشكرا.

عايشة معاها ..التهخري دايل املستحقات رجعاهتا لإلفالس وبزاف
دايل ..ما هي االسرتاتيجية دايلكم ابش هال املقاوالت تعتانيو
هبا وتردوها لطريقها السيد الوزير؟ وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،جوابكم السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير.

واملاء:

هو فيما يتعلق ابلربامج املتعاقد حوهلا بشكل عام ،بطبيعة

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

احلال السيد النائب تيعرف أبن فيها  1املراحل أساسية :كاين
مراحل الدراسات التقنية اللي هي دراسات على حسب طبيعة
احملاور تتاخذ الوقت ألن فيها دراسات تقنية مفصلة ،ما تيمكناش
نديرو هال احملاور الطرقية أو املنشآت الفنية وغريها بدون هال

السيد النائب ،حبال اللي قليت دااب احنا بني انرين ،أوال قلبنا
على املقاولة خاص ضروري املقاولة تبقى عايشة وتشغل إىل غري

واملاء:

للك .ولكن يف نفس الوقت ،إيال املقاولة ما استطعاتش تكمل،
وأان عندي واحد العدد دايل احملاور الطرقية وانتما السادة النواب
تتسولوين عليها ،واحد العدد دايل النواب تيقولو يل السيد الوزير،
عالش ما دارتش تيشكا إنزكان ،كان عندان مشكل مع مقاولة

الدراسات؛ الشق الثاين بطبيعة احلال هو اللي ترتتبط ابألشغال،
وهذا جيب أن نعرتف أبن تتوقع فيه مشاكل ،مشاكل من جنس
هال قضية الوعاء العقاري ،قضية اإلشكاالت اللي تتوقع مع بعض
املقاوالت ،لكن يف العموم هناك احلرص الشديد على أن هذه
الربامج مت يف الوقت دايهلا أو على األقل ما يكونش فيها شي
أتخري كبري جدا ،شكرا السيد الرئيس.

وبقينا غاديني معاها ،غاديني معاها ،يف األخري اضطرينا نفسخو
العقدة .ونقولك فسخ العقدة حبال اللي تيقول املثل العر،ي "آخر
الدواء الكي" ،راه بزز ابش درانها ،ألن احنا منني تنفسحو العقدة
تيبدا عندان واحد املاراطون آخر ابش عاود تنطالق األشغال ،وهذا
يف احلد األدىن غيضيع فيه على األقل ما بني  2أشهر حىت لسنة.

النائب السيد عبد الرزاق الورزازي:

اإلشكال اللي كاين وهال الشي أان تنتمىن نراجعوه ،هو اللي
تنسميوه احنا  le plan de chargeدايل املقاولة ،حيث
كاين مقاوالت اللي تياخذو واحد العدد دايل املشاريع ألن مها
 ،les moins 10 ansومن بعد تيتوضعو فواحد احلاالت

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
شكرا السيد الوزير احملرتم،
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تدبري الطلب وتثمني املاء خاصة يف الشق دايلو الفالحي،

سلبية جدا تضطر معهم اإلدارة دايل التجهيز أهنا تفسخ العقدة.
ونقولك حنن ال نريد وال نسعى ابملطلق ابش نفسخو العقدة.

املستوى الثالث هو تزويد العامل القروي ابملاء الشروب عندان تقريبا
واحد  24.444دوار عندهم عدد من اإلشكاليات يف هال
اجملال  ،م إعادة استعمال املياه العادمة ،وحبال اللي كنطلب جاللة
امللك ،هال القضية دايل كذلك التواصل والتحسيس نركزو عليها،
ابعتبار أن املاء يعين واحد املادة حيوية ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال الثالث آين عن سياسة احلكومة
يف جمال املاء للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
االستقاليل للوحدة والتعادلية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب.

النائب السيد عبد العزيز لشهب:

النائب السيد عبد العزيز لشهب:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

شكرا السيد الوزير ،السيد الوزير ،احنا ال ننكر اجملهودات اللي
كتقومو هبا ،ولكن احنا عندان واحد التساؤل ،واحد املفارقة غريبة

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،سؤالنا واضح ،هو مالا أعدت احلكومة من أجل
أتمني تزويد الساكنة ابملاء الصاحل للشرب؟ شكرا.

جدا ،أن من بعد املقاوالت انطلقت يف إجناز األشغال دايهلا،
كنتفاجؤو أن كتوقف على األشغال ،ميكن يل نقولكم السيد
الوزير ،أغلبية املقاوالت اللي كتشتغل اليوم مع املكتب الوطين
للماء الصاحل للشرب كلها توقفت على األشغال ،والسبب واضح

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،جواب السيد الوزير.

هو عدم أتدية هال املقاوالت السيد الوزير ،وأان عندي منولج
بوزان ،مقاولة اشتغلت أكثر من سنة ما ختلصاتش وال درهم
واحد ،إلن املفارقة خطرية غريبة ،كاينة تعليمات جاللة امللك،

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
كما ال خيفى عليكم السيد النائب بطبيعة احلال كاين املخطط

كاين برانمج حكومي ،كاينة إلتزامات ،ولألسف الشديد أن ما
كاينش التزام مع املقاوالت ،ما بغيناش نعرفو احنا كيفاش؟ مقاومة
غادي كتشتغل بواحد الوترية جيدة ،وبني الفينة واألخرى كتشوف
توقفات هال األشغال ،وهلذا السيد الوزير كنظن خاصكم تراجعو

يف اجمللس الوزاري دايل  41أكتوبر  ،1421هناك اشتغال على
واحد الربانمج مسيناه الربانمج األولوي اللي غيكونو فيه 1
داحملاور ،احملور األول هو تنمية العرض املائي أساسا من خالل
بناء السدود الكربى املتوسطة والسدود التلية ،وعند االقتضاء

هال املسهلة وعالقتكم ،والعالقة دايل القطاع مع هال املقاوالت
اللي كتشتغل .اليوم كذلك نقوهلا بكل صدق هناك منني كيتكلم
أبن ما كاينش التزام حكومي مع هال املكتب الوطين للماء الصاحل

االسرتاتيجي داملاء ،اآلن الوكاالت أو املصاحل دايل الوزارة بصدد
حتيني املخطط انسجاما مع القانون إىل غاية  ،1414لكن اآلن
بطبيعة احلال من ابب التعليمات دايل جاللة امللك ،اللي كانت

للشرب ،كيتكلمو أن ما متش اإلسرتداد وال اإلسرتجاع دايل
TVAوابلتايل هناك خلل ،العالقة اليوم بني احلكومة واملكتب

اللجوء للمحطات دايل التحلية ،املسهلة الثانية أو احملور الثاين هو
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الوطين للماء الصاحل للشرب عالقة متوترة وأقول هذا الكالم ألن

جاللة امللك ،يف هاد اجمللس الوزاري األخري .أان اللي ميكن يل

كيبان يف الواقع ما كاينش التزام ابألداءات ،وهلذا السيد الوزير
كنطلبو منكم وكنعرفو اجلدية دايلكم أنكم تبحثو فهال املوضوع
هذا ،وغتلقاو أن هناك فعال خلل ،أن هناك خلل أن الشركات
ما التزماتش ابألشغال دايهلا نظرا..

نطمهنك فيما يتعلق ابملستوى اللي عندي هو أنه العقد الربانمج
األول اللي كان تدار مع املكتب الوطين انتهى ،كان يفرتض أنه
يدار عقد اثين ،اآلن كاين عليه اشتغال اشتغال عميق جدا ،ألن
مرتبط ابلصحة املالية دايل املكتب الوطين واحنا ابلنسبة لينا ما

السيد رئيس اجللسة:

ميكن ليناش املكتب الوطين يدخل يف الربانمج اللي تكلمت عليه
إيال ما كانتش الصحة املالية دايلو تسمح له ،ألن غنتكلمو على
الدواوير شكون غيدير هاد الدواوير غنرجعو املكتب الوطين ،ميكن

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ جواب،
تعقيب إضايف فريق العدالة والتنمية.

نقول لك اآلن حنن نتقدم يف هاد املوضوع بشكل حثيث ،فيما
يتعلق ابلتعقيب الثاين صحيح ،السيد النائب تيعرف أبن املنطقة
أو احلوض دايل سوس ماسة لألسف الشديد هو من أضعف
األحواض املائية على مستوى حاملة السدود.

النائب السيد امساعيل شوكري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،هالي مناسبة تشهد مدينة أكادير بني الفينة
واألخرى انقطاعا مفاجئا يف املاء الصاحل للشرب ،كلما كانت
أمطار مفاجئة ،وهذا كيخلق واحد االستياء كبري عند عموم

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،فيما يلي  1أسئلة آنية هلا وحدة املوضوع
ويتعلق األمر ابنقالب قطار بضواحي مدينة سال ببوقنادل ،لذا

املواطنني ،املؤسسات املعنية تبدل جهودا يعين مشكورة ،ولكنها
حتذر من  1422ستكون صعبة فعال على املدينة ،ويطلبون تعزيز
املنطقة بثقوب لتوفري احتياطي مائي مناسب ،شكرا السيد
الرئيس.

سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد
الوزير ،السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
األصالة املعاصرة فليتقدم أحد واضعي السؤال مشكورا ،السيدة
النائبة تفضلي.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة حياة بوفراشن:

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ جواب السيد
الوزير تفضل.

السيد الوزير ،املغاربة يسائلونكم ومن خالل نواب األمة ،مالا
يقع يف املكتب الوطين للسكك احلديدية ،املواطنون حيتجون،

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

السككيون يعيشون أوضاعا مزرية ،التقنيون واملراقبون يرفعون
االختالالت يوميا وال حياة ملن ينادي ،املشكل والنتيجة أن أرواح
تزهق سنواي طنجة سال مؤخرا ،مصاحل املواطنني معطلة يوميا ،ومع

واملاء:
التعقيب األول صحيح ،صحيح كاين خلل عند املكتب الوطين
للكهرابء واملاء الصاحل للشرب فيما يتعلق اباللتزامات دايل اجتاه
املقاوالت ،وال عجب أن هاد املسهلة هادي مل تثر فقط ابلنسبة
هلاد املؤسسة ولكن كذلك املؤسسات ،كانت فيها تعليمات دايل

للك نتساءل هل من تعويض؟ هل من أتمني للمعطوبني واملوتى؟
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هل من حكيم؟ هل من مسؤول داخل هذا املكتب خياطب وحياور
لوي هؤالء وأولئك؟ شكرا.

املستقبل ،وأيضا ما هي تداعيات هذا احلادث الذي نتج عنه أمل
وميض ابلنسبة جلميع املغاربة وليس للمرة األوىل؟ وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة النائبة ،السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من الفريق احلركي فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

شكرا السيدة النائبة ،السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا ،السيدة النائبة تفضلي.

النائب السيد كمال لعفو:

النائبة السيدة لبىن الكحلي:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف املرسلن،

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

أوال نعزي يف وفاة ضحااي فاجعة انقالب قطار مبدينة بوقنادل  ،م

السيد الوزير،

عن ظروف وأسباب ومالبسات هذا االنقالب املؤمل وعن التدابري
االستعجالية واهليكلية اليت ستقومون هبا السيد الوزير من أجل
ضمان عدم تكرار هذه الفاجعة ،ومن أجل إعادة الثقة واألمن
للمسافرين نسائلكم؟

السادة والسيدات النائبات والنواب،
السيد الوزير تقلب تران هنار  22أكتوبر  1422ماتو  2د الناس
أكثر من  244دايل اجلرحى ،الناس حزنوا على األقارب دايهلم،
احنا حزان معهم ،شنو هي األسباب واملسببات دايل هاد احلادث
وفني وصل التحقيق اللي تفتح؟ وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،السؤال اخلامس واألخري للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل أحد
واضعي السؤال مشكورا ،السيدة النائبة تفضلي.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضلي السيدة
النائبة.

النائبة السيدة مسية وعالل:
شكرا السيد الرئيس،

النائبة السيدة عبلة بوزكري:

على إثر انقالب إحدى عرابت القطار بني سال والقنيطرة،
نسائلكم السيد الوزير عن مالبسات هذا احلادث املهساوي وعن

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية يرتحم على
أرواح شهداء قطار بوقنادل ويرجو من العلي القدير هلم املغفرة

تقييمكم حلجم اخلسائر املسجلة عن التدبري الفورية اليت تعتزمون
اختالها لتفادي تكرار مثل هذه احلوادث اخلطرية؟ شكرا.

وللجرحى الشفاء العاجل ،يف ظل هذه احلادثة املفجعة ،أسائلكم
السيد الوزير عن التدابري املتخذة لتفادي مثل هذه الكوارث يف

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،جوابكم السيد الوزير تفضلوا.
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اخلسائر املادية :املنشآت السككية ابملقطع املعين ،وحدتني

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

للقطار من فئة طابقني ،والعمل جاري بطبيعة احلال لتحديد هذه
اخلسائر.

واملاء:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

اإلجراءات اليت اختذت ،أوال اإلجراءات اليت اختذت على وجه
السرعة:

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات والسادة النواب على مبادرهتم لطرح هال األسئلة

مت قطع التيار الكهرابئي ابملنطقة؛

اليت تروم توضيح حيثيات هذه احلادثة األليمة اليت وقعت للقطار
رقم  2ببوقنادل ،وهبذه املناسبة األليمة أجدد الرتحم على ضحااي
احلادث ،وأتقدم أبحر التعازي ألسرهم ولويهم ،سائال هللا عز
وجل هلم الصرب والسلوان ،وللجرحى الشفاء العاجل ،كما أنين

توقيف حركة سري القطارات؛
توقيف بيع التذاكر؛
إعالم السلطات الرتابية؛

أمثن عاليا روح التضامن اليت عرب عنها املواطنني الذين هبو للتربع
ابلدم ،وكذلك للمسامهة يف نقل املسافرين.

جتنيد فرق الوقاية املدنية ،الدرك امللكي ،والقوات املساعدة لتقدمي
اإلسعافات األولية وأتمني مكان احلادث  ،م الدفع بعدد كبري من
سيارات اإلسعاف واحلوامات الطبية لنقل املصابني للمستشفى
العسكري ابلراب واملستشفى دايل موالي عبد هللا بسال؛

على مستوى هذه احلادثة السيدات والسادة النواب ،أوال
املعطيات:
التاريخ 22 :أكتوبر.

على الساعة الواحدة مت إخالء آخر ضحية من مكان احلادث،
 م كذلك تفعيل خلية األزمة مركزاي وجهواي؛

الساعة :العاشرة وعشرين دقيقة.
املكان :بوقنادل على حمور الراب القنيطرة.
رقم القطار 2 :وهو قطار من فئة دايل طابقني.

االنتقال فوري للمسؤولني السلطات احمللية السكك احلديدية،
بعض املنتخبني  ،م وزير الداخلية ووزير التجهيز ،ومت تسخري
أجهزة ووسائل تدخل الزمة مع جتنيد خمتلف فرق السككيني؛

عدد الركاب عند احلادث :ما يقارب  204راكب.

مت وضع حافالت رهن إشارة املسافرين؛ مت اعتماد برانمج خاص
لسري القطارات يف انتظار عودة حركة سري القطارات.

الطاقة االستيعابية دايلو 122 :مقعد.
التصنيف دايل احلادث :هو احنارف قطار عن مساره.

على هذا األساس يف اليوم املوايل ل 21أكتوبر مت إعادة تشغيل
السكة األوىل على الساعة الثانية عشرة ،ويف اليوم الذي تاله 22
أكتوبر مت تشغيل السكة الثانية عند الساعة السادسة صباحا.

عدد الضحااي 1 :تغمده هللا برمحته.
عدد اجلرحى 211 :من بينهم  1حاالت إصاابهتم بليغة.

أثناء احلادث مت تعبئة األطقم الطبية ابملستشفى العسكري حممد
اخلامس ابلراب  ،واملستشفى موالي عبد هللا بسال.
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السيد رئيس اجللسة:

على مستوى اإلنصات املواكبة مت إطالق خلية على مستوى
املكتب خاصة بذلك؛ مت استنفار عدد من املتعاونني حوايل 124
ابحملطات ومبركز العالقات مع الزبناء؛

شكرا السيد الوزير ،تعقيب ألحد السيدات والسادة فريق األصالة
املعاصرة.

وضع رقم أخضر ابجملان رهن إشارة عائالت الضحااي واملصابني
لإلرشاد للحقوق القانونية يف إطار املسؤولية املدنية للمكتب اليت
تغطيها شركة التهمني ،ومت تكوين جلنة متعددة االختصاصات
يشرف عليها املدير العام لتقدمي الدعم النفسي واملعنوي للمصابني

النائب السيد حممد بنعطية:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،دائما كنسمعو فتح حتقيق ،تفتح حتقيق يف طنجة
ما عندانش معلومات عليه ،اليوم كيفتح حتقيق بوقنادل ،السيد

ولويهم وعائالت الضحااي ،وهي تتهلف من أطباء نفسانيني،
خمتص يف القانون ووكالء التهمني ،وقامت هذه اللجنة بزايرة
للمصابني يف املستشفيات وعائالت الضحااي ،عن جانب

الوزير ،رمبا اجلواب على هاد احلادثة الفاجعة اللي يعين هادوك
املوتى واجلرحى ،فاجلواب على هاد الفاجعة موجود لدى تقرير
اجمللس األعلى للحساابت ،السيد الوزير ،اجمللس األعلى
للحساابت أشنو قال :التقصري يف الصيانة ،التقصري يف املراقبة،

التواصل تفعيل خلية التواصل مركزاي وجهواي نشر بالغات صحفية
بلغت حوايل سبعة ،اإلخبار ابحملطات وعرب مركز االتصال ،تقدمي
الشروحات الالزمة ملختلف وسائل اإلعالم  ،م كان التصريح
األول للمدير العام للمكتب الوطين اللي جا بعد البالغ دايل

تقادم املعدات ،السيد الوزير هاد املعطيات كلها تؤدي إىل هاد
الفاجعة اللي وقعات سواء من يف بوقنادل أو طنجة ،السيد الوزير
إيال كان داك اجمللس األعلى للحساابت واحد املؤسسة دستورية

الديوان امللكي ،وكان التصريح حوايل الساعة  21:24دقيقة،
جتاوب مع وسائط التواصل االجتماعي ،مت تقدمي حوايل 1444
معلومة إخبارية وحوايل  20تصريح ملسؤويل املكتب بقنوات

كتجيبنا على األقل خودو غتوصيات دايهلا تتمشي للرفوف
لبعض الوزارات وال يف املكتب الوطين للسكك احلديدية وما
تتفعلش كنظن كون تفعلت دوك التوصيات اللي قال له جتديد
يعين املعدات الل ي قالو هاديك الصيانة خصها تكون سنوية
وهداك الربانمج دايل صيانة.

التواصل ،على مستوى التحقيق والبحث كما ال خيفى على
السيدات والسادة النواب فتح الوكيل العام للملك لدى حمكمة
االستئناف ابلراب حبتا قضائيا الستجالء حقيقة موقع وحتديد
املسؤوليات وترتيب اجلزاءات ،على إثره ابشرت املصاحل دايل

السيد رئيس اجللسة:

الدرك امللكي االستماع لكافة الشهود واملسؤولني وكل األشخاص
الذين هلم عالقة ابإلشراف على رحلة القطاع املعين ،وكذا
اإلطالع على كل الواثئق التنظيمية والتقنية املتعلقة ابحلادث

شكرا السيد النائب ،التعقيب الثاين للفريق احلركي أحد السادة
النواب.
النائب السيد كمال لعفو:

وأساسا الصندوقني األسودين ،ابعتبار أن هذا القطار كانوا فيه
قطارين  ،م هناك حتقيق فتح على مستوى املكتب من طرف خرباء
خمتصني الستجالء حيثيات احلادثة ،وهذه التحقيقات ال زالت
حلد الساعة جارية وستعلن نتائجها ،شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلك وعلى اجملهودات اللي قمتو
هبا انت والسيد وزير الداخلية بتعليمات ملكية سامية ،السيد
الوزير املشكل أكرب من هاد الشي خاصنا نكونو واقعيني بيناتنا
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احلديدية متقادمة وال تتماشى مع املعايري الدولية اللي صادق
عليها املغرب ،واللي كانت على أساسها السالمة والشفافية.

راه حىت إيال جات شي حاجة عندها واحد وماتوا فيها الناس
الناس حتملت املسؤولية دايهلم السياسية كيفاش املنتدبكم املنتوج
الناس تتجي شي من عند هللا وماتو فيها الناس والناس حتملت
املسؤولية دايهلا السياسية وما ماتوش الناس غري تتجي شي حاجة
هكاك من عند هللا ،كيفش ميوتو  2د الناس و 211جريح وهاد

السيد الوزير ،هناك ضعف يف احلكامة ،هناك تدهور يف
اجملاالت التدبريية والتقنية واملالية واخلدماتية ،وهذا كله نتيجة سوء
التدبري .كل هال االختالالت والنواقص رصدها اجمللس األعلى
للحساابت ،ومل يتم التفاعل مع هذا التقرير .اآلن احنا تنتسائلو
واش املكتب الوطين للسكك احلديدية خط أمحر؟

الشي مير مرور الكرام ،راه ما ميكنش السيد الوزير راه آن األوان
ابش كل واحد يتحمل املسؤولية دايلو هاد الشي راه ما حمتاجش
السياسة ،هادو راهوم أرواح مشات أمهات بكاو آابء بكاو على

السيد رئيس اجللسة:

والدهم ،كان اللي كان عندو العوينة ابش تيشوف الولد دايلو وال
البنت وال األخت اللي غادية يف ديك تران غتقرا وال غدوزو،
وكيفاش ماتو اليوم نقولو غري هكاك ،هاد الشي راه حمتاج واحد
اجلرأة سياسية ما نبقاوش بيناتنا تنضربو الشمس ابلغرابل آش

شكرا السيدة النائبة ،منر إىل التعقيب الرابع لفريق العدالة
والتنمية ،فليتفضل أحد النواب مشكورا.
النائب السيد حسن احلارس:

غادي نقولو تراانت دايولنا مزاينني ،الكل تيعرفهم يف املغرب يف
األعياد املشاكل من غري األعياد املشاكل ،الناس املغاربة صربو
على التهخر دايل  24دقايق ربع ساعة وساعة وتيجلسو وتيمشيو

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،البد أن جندد العزاء للعائالت الذين قضوا يف
هذا احلادث وحنتسبهم شهداء عند هللا ،ونسهله سبحانه الشفاء

عليهم الوقت اخلدمة دايهلم ،ولكن أرواح املغاربة ما ميكن يصرب
عليها حىت واحد السيد الوزير ،خصنا نكونو اليوم ما نديروش
السياسة هبال الناس ،ولكن آن اآلوان ابش كل واحد يتحمل
املسؤولية دايلو وتكون احملاسبة فهال اجملال ،وشكرا.

العاجل للجرحى واملصابني ،ونثمن املبادرة امللكية ونثمن كذلك
تدخل السلطات وخمتلف القطاعات.
السيد الوزير ،أتيت فاجعة بوقنادل لتكشف حجم
االختالالت اليت يعرفها املكتب الوطين للسكك احلديدية على
عدة مستوايت :التجهيزات واملنشآت السككية والقطارات
والعرابت؛ الوسائل املعتمدة يف الصيانة وإصالح األعطاب؛ تقادم

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،التعقيب التايل للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية،
فليتقدم أحد املعقبني .السيدة النائبة تفضلي.

الشبكة السككية وعدم متاشيها واملعايري الدولية على مستوى
السالمة؛ الوضعية االجتماعية للمستخدمني والعمال ابملكتب
الوطين .وهذه املواضيع كلها كانت مساءلة من طرف النواب يف
أكثر من جلسة.

النائبة السيدة عبلة بوزكري:
السيد الرئيس،
السيد الوزير ،العديد من احلوادث دايل القطارات الكارثية
اللي عرفها املغرب يف السنوات األخرية ،مردها أن شبكة السكك

السيد الوزير ،هذا احلادث سبقه حادث متارة وحادث فاس
وحوادث أخرى ،ومت فتح حتقيقات يف للك ومل تنشر نتائجه ،ومل
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يتم ترتيب أي أثر قانوين .هلذا نطالب اجلهات املعنية ابلتحقيق

الوطين للسكك احلديدية ،يف ضمان جودة اخلدمات املقدمة

يف هذه الفاجعة ،ابلكشف عن نتائج التحقيق ،وتفعيل مبدأ ربط
املسؤولية ابحملاسبة ،وترتيب اآلاثر القانونية يف كل من ثبتت
مسؤوليته عن هذه الفاجعة ،كذلك نسجل افتقار املكتب الوطين
ملعاجلة الطوارئ ملواجهة نتائج مثل هذه الفاجعة ،كتوفري النقل
البديل يف وقت معقول.

للمسافرين ،والسهر على أتمني رحالهتم يف جو من الطمهنينة
والسالمة .أمل حين الوقت بعد السيد الوزير ،حلقن دماء املغاربة من
هذه احلرب الضروس اليت ختلفها قطاراتنا؟ ،أال ترون السيد الوزير،
أنه جيب إعادة النظر يف األسطول الوطين من القطارات املتوفرة
حاليا مع ما ينبغي من جتديد وتقوية للخطو السككية؟،
نتساءل ومعنا الرأي العام الوطين عن مآل التحقيقات اليت بوشرت
لتحديد...

وقبل أن أختم ،أطالب املكتب الوطين للسكك احلديدية
ابختال كل اإلجراءات جلرب الضرر ،وتعويض الضحااي وأسرهم
ابلكيفية املناسبة وبدون شرو  .كما نثمن هبذه املناسبة احلس
التضامين الذي أابن عليه املواطنني الذين تدخلوا بكل شهامة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ،تعقيب إضايف اجملموعة
النيابية.

ملساعدة الضحااي واملصابني ،وكذلك حنيي الشباب الذي هب
بكم طواعية للتربع ابلدم لسد اخلصاص يف هذه املادة احليوية.
ويف األخري ،ولتفادي...

النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات:
السيد الوزير ،احلادث املهساوي دايل بوقنادل ما هو إال
نتيجة حتمية لسياسة لألسف فاشلة يف تدبري اجملال السككي يف
بالدان .املواطنني كيعانيو بشكل يومي :االكتظاظ ،أسطول

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،التعقيب اخلامس لفريق التجمع
الدستوري ،فليتقدم أحد النواب مشكورا.

متهالكle retard ،هو وىل األصلtrain ،إيال جا يف الوقت
كيكون حالة االستثناء ،مشاكل أخرى ،األمن الصيانة ،النظافة
يعين واحد املشاكل اللي مرتاكمة معنا فهال اجملال كنتمناو السيد
الوزير أنكم...

النائب السيد محاد آيت ابها:
شكرا السيد الوزير على جوابكم ،وابملناسبة يتقدم فريق
التجمع الدستوري لعائلة الضحااي أبحر التعازي .وال شك السيد
الوزير ،أن أسباب هذه الفاجعة املهساوية ترجع ابألساس إىل

السيد رئيس اجللسة:

التقصري مبختلف مستوايته ،والذي كان هو السبب الرئيسي يف
إزهاق هذه األرواح الربيئة وإصابة عدد كبري من املواطنني جبروح
متفاوتة اخلطورة.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟
تفضل السيد رئيس الفريق االشرتاكي.
النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي:

السيد الوزير ،هذه الواقعة حتيلنا على فواجع وحوادث أخرى
عرفتها بالدان ،وأكتفي هنا ابإلشارة إىل حادثة متارة ،فاس،

شكرا السيد الرئيس،

سطات ،حمطة البيضاء امليناء ،حادثة طنجة .بعد كل هذه
احلوادث املؤملة ،وابلنظر للمسؤولية امللقاة على عاتق املكتب

السيد الوزير ،رمبا هال احلادث املؤمل إيال قدر هللا كان يؤدي
ألمور أكرب ،ألن العدد دايل الركاب اللي كانوا يف القطار أثناء
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وقوع احلادث كان قليل مقارنة مع فرتة الذروة .املشكل دايل هال

املسهلة الثانية ،التحقيق جاري ،وتقوم به جهة قضائية ،ويف

القطاع دايل السكك احلديدية يف املغرب هو موضوع تداول يومي
دايل املواطنات واملواطنني اللي كيستعملو هال الوسيلة دايل النقل
من أجل الوصول للعمل دايهلم خاصة يف احملور دايل الدار
البيضاء-القنيطرة ،ومن الالزم على أن هال الوقوف بشكل جدي

كل بالد العامل كاينة جهة قضائية تتدير التحقيق ،عالش تنستابقو
وتنقولو هال التحقيق نريد أن ينشر ،بطبيعة احلال الوكيل العام
للملك مبحكمة اإلستئناف ملا غادي يكمل التحقيق دايلو وملا
غادي يرتب حيدد املسؤوليات وترتب اجلزاءات ،هذا سيعرفه كل

عند كافة اإلشكاالت اللي كيعرفها هال اجملال السككي ببالدان:
الوضعية دايل القطارات املزرية ،التهخر اليومي والتعاطي كذلك
دايل املسؤولني دايل هال املؤسسة...

املغاربة ابإلضافة إىل أن هذا يف األصل كانت فيه تعليمات دايل
جاللة امللك .يف ما يتعلق بواحد املسهلة اللي خاصنا غري نفرقو،
اإلخوان تيتكلمو على احلوادث وتريبطو ما بني احلوادث دايل

السيد رئيس اجللسة:

املمرات املستوية وهال احلادث هذا ،هذه حوادث صحيح ،لكن
احلادث دايل املمر املستوي اللي كان جاللة امللك ،هللا ينصروا،
أعطى فيه تعليمات ،لإلنصاف مازال ما كملناش التحقيق ألنه
إيال رجعتو لبالغ الديوان امللكي ،طلب أمران من املفتشية العامة

شكرا السيد الرئيس ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ليس
هناك ،جوابكم السيد الوزير.
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

لوزارة التجهيز والنقل ومفتشية اإلدارة الرتابية ،كاين الشق اللي
مرتبط ابحلادثة ،وكاين الشق اللي مرتبط ابملمرات املستوية ،وهال
العمل تقريبا انتهى خاصو واحد شوية دالتدقيق نقوم به أان والسيد
وزير الداخلية وسريفع هال التقرير إىل جاللة امللك.

واملاء:

بسم هللا الرمحن الرحيم.
طيب واحد العدد السيدات والسادة النواب مشكورين
بطبيعة احلال متفهم احلرقة دايهلم على هذا املوضوع ،وبطبيعة

هل هناك خطو محراء؟ السيدة النائبة تتقول ،ما كاينش
خطو محراء ،اللي كان مسؤول غيهدي سواء كان مديرا أو وزيرا
أو غري للك ،فإلن هال القضية هالي ما نبقاوش نقولو فيها كالم
غري صحيح ،ما كاينش شي واحد اللي هو يعترب نفسه خطا
أمحر .لكن نريد من اإلخوة والسادة النواب غري يكون اإلنصاف،

احلال األمل اللي كنحسو به كاملني ،القضية ماشي قضية شحال
د الناس اللي توفاو ،راه إيال توىف غري واحد بطبيعة احلال هذا
يؤملنا مجيعا ويؤمل كل املغاربة .لكن رجاء منني تنتكلمو على
املكتب الوطين للسكك احلديدية ،احنا نتكلم على مؤسسة هي
ملك للمغاربة ،ومن اإلنصاف ،من اإلنصاف أن نقول ما هلذا
املكتب وما عليه ،وأان أدعوكم السيدات والسادة النواب ،جلنة
البنيات األساسية غدا مع العشرة دايرة املوضوع دايهلا هو هال

ألنه منني تنتكلمو على احلادثة اللي وقعت يف بوقنادل أحد
السادة الربملانيني تكلم على حرب ضروس ،ابهلل عليكم واش كاين
شي حرب ضروس يف السكك احلديدية يف بالدان وأنتم السادة
النواب انتما الطليعة دايل األمة ،انتما الناس كيسمعو لكم ،إيال
النائب تيقول حرب ضروس آش غيقول املواطن العادي؟ ،آش
غتقول وسائل التواصل االجتماعي؟ هال احلادث اللي عرفاتو
بالدان اآلن إيال حيدان املمرات املستوية ،آخر حادث كان يف 22

القضية دايل املكتب الوطين واحلادثة ،وأان أدعوكم ألن غيكون
عندان عرض مفصل وسنطلع فيه السادة النواب على ما وقع
ابلتفصيل ،وعلى ما يقوم به املكتب وأنتما احلكم ،منني تطلعو
على لاك الشي فذيك الوقت حكمو على هال املكتب الوطين.
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اإلخوان كان يف متارة ،وأان ال أريد أن أعقد املقارانت ،ولكنين

النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

دفعت إليها دفعا من خالل مداخالت السادة النواب ،يف اسبانيا،
يف ابريس ماتوا  12واحد يف حادثة سري ،وهال  12ماتوا انهيك
عن اجلرحى ،مؤخرا يف  1422يف أملانيا يعين une
 collision frontaleماتوا فيها  ،21إيال درتو يف مجيع

(نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
السيد الرئيس ،بلغين أنه يف بداية اجللسة مت طرح واحد
التساؤل يف إطار نقطة نظام من طرف واحد الزميل دايلنا يف
اجملموعة النيابية ،وخبصوص غياب السيد وزير الفالحة .كنا نتمىن
السيد الرئيس ،أنكم توضحوا بصفتكم أنكم عضو املكتب أبن

دول أورواب ويف غريها البارح يف التايوان أكثر من  21ال أحد يريد
أن تقع هذه احلوادث ،ولكن ال ميكن أن نقول أن اجملال السككي
يف بالدان هو حرب ضروس .ابهلل عليكم واش هال الشي معقول،

السيد وزير الفالحة إمياان به ووعيا ابملسؤولية اللي عليه واألمهية
دايل القطاع اللي كيدبر طلب احلضور دايلو اليوم يف هال اجللسة
دايل اليوم ومبا أنه ما كينتميش هلال القطب دايل اليوم مت الرفض
دايل احلضور دايلو السيد الرئيس ،وشكرا.

ويف هناية املطاف هال املؤسسة واش هال املؤسسة ملك العمارة
وال ملك للحكومة ،هالي مؤسسة دايل البالد .إلا كان هناك
اعوجاجات تقوم ،إلا كان هناك جزاءات ترتب ،ولكن جيب أن
حنافظ على هال املؤسسة وحنافظ على النفسية دايل الناس اللي
عاملني فيها ،ألن منني تتقولو انتما حرب ضروس هذاك اللي
كيخدم يف السكك احلديدية ،أان مؤخرا عندان واحد العدد دايل
املديرين دايل القطاب كيقولو لك احنا بغينا نقدموا استقالتنا ما
بقيناش قادرين خندمو فهال اجلو.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،نشكركم السيد الوزير على حسن
مسامهتكم يف هذه اجللسة .منر إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين
املهين والتعليم العايل والبحث العلمي ،جمموع األسئلة  ،2السؤال
األول حول اختالالت برانمج "مليون حمفظة" للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل السيد النائب
مشكورا ..هللا خيليك شوية د اهلدوء يف القاعة.

سينتهي التحقيق ،وسرتتب اجلزاءات ،وسيعمل داخل
املكتب الوطين على جتاوز القصور واإلمهال ،أان غدا غنقول
اإلخوان يف اللجنة واحد العدد دايل املعطيات اليت كانت تنشر
وهي معطيات مغلوطة ومعطيات مكذوبة ،ومع األسف هناك
بعض اجلرائد كانت أتخذها على أساس أهنا مصادر موثوقة ،وهذا

النائب السيد حسن عديلي:
شكرا السيد الرئيس،

يف هناية املطاف تيزيد أيزم الوضع ،وتيزيد يفقد الناس الثقة فواحد
املؤسسة اللي هي مؤسسة اسرتاتيجية يف البالد دايهلم .ونكمل
بواحد املعطى ،اآلن عدد مستعملي القطار وصل ل 04مليون
مسافر يف السنة ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير ،املبادرة امللكية "مليون حمفظة" ،مبادرة مهمة
جدا وكتساهم فعال يف حماربة اهلدر املدرسي .لكن التقرير األخري،
تقرير  1421للمجلس األعلى للحساابت رصد واحد العدد من
االختالالت .أضف إىل للك أنه اليوم كاينة اختالالت من نوع
آخر هتم حكامة هذه املبادرة ،العينات اليت تقدم أثناء الفحص

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،وبذلك نكون قد أتينا على اجلواب على
جمموع األسئلة اخلاصة هبذا القطاع ،نقطة نظام.
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وبناتنا من شرو فضلى للتمدرس .ما أشرمت إليه من تقرير اجمللس

ليست هي العينات اليت توزع على التالميذ ،ولدينا يف للك
شواهد من أقاليم متعددة ،فمالا أنتم فاعلون السيد الوزير؟ شكرا.

األعلى للحساابت هو تقرير تقييمي حنن نرحب به ،وقد تفاعلنا
إجيابيا معه ،ويف نفس الوقت أنكد ليكم على أنه اآلليات دايل
االستهداف حتسنت حبيث اليوم توقعت واحد االتفاقية بني الوزارة
وكذلك التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،حبيث

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

أن املبادرة تكلفت بتعبئة املوارد وحتديد امليزانية ،وكذلك االقتناء،
وهذا جواب على اجلودة دايل اخلدمات ،يف حني أن الوزارة
تكلفت بتحديد اللوازم املدرسية ولوائح املستفيدين وكذلك

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

تسهيل عملية التوزيع .وحنن بصدد تقييم دائم ومستمر هلال
العملية ،ونوفر هلا كل شرو اجلودة كل ما أمكن للك ،شكرا
جزيال.

السيد الرئيس،
السادة النواب احملرتمن،
شكرا أوال على طرح السادة النواب...

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

السادة النواب هللا جيازيكم خبري ،السادة النواب الزموا املقاعد
دايلكم.

النائب السيد فاروق الطاهري:
شكرا السيد الوزير ،ابلفعل نثمن برانمج "مليون حمفظة"،

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

الذي شهد تطورا كبريا على مستوى املستفيدين ،ولكن هناك
جمموعة من اإلختالالت اليت أشرمت إليها .لذا نقرتح عليكم

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

أوال وضع اسرتاتيجية مندجمة خبصوص األهداف والفئات
املستهدفة؛

يف سياق الدخول املدرسي احلايل ،وما تعرفه طبعا من اهتمام كبري
جدا ابجلانب االجتماعي ،فيما يتعلق مبنظومة الرتبية التكوين
والبحث العلمي .فيما يتعلق هبذا الربانمج ،برانمج "مليون
حمفظة" ،تعلمون على أنه تطور بشكل كبري وكبري جدا ،حبيث

اثنيا ضرورة تدارك كل النقائص واإلكراهات املرتبطة ابلتهخر يف
توزيع األطقم الدراسية؛
اثلثا أتهيل اجلمعيات الشريكة وتقوية قدراهتا وفق معايري وضوابط
حمددة؛ رابعا مراجعة نظام اإلعارة مع تفعيل دور املكتبات
املدرسية ومع وضع آليات جديدة.

انتقل عدد املستفيدين واملستفيدات من  2.110.444سنة
 1442إىل حوايل  0.144.444مستفيد خالل املوسم
الدراسي احلايل ،حوايل  %01منهم إانث .ميكن لنا نتكلمو على
صعوابت يعيشها هذا الربانمج ،ولكن ما ميكن شي أبي حال
من األحوال نبخسو اجلهود اليت تبذل يف سبيل متكني أبناءان

السيد الوزير ،غادي نوري لكم واحد منولج احملفظة مدرسية
وزعت يف الصويرة ،وهي ختالف ما اتفق عليه على مستوى دفرت
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التحمالت .فالسيد الوزير ،نرجو أن تكون هناك حكامة يف

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

التسليم النهائي ،حيث الشركات على مستوى دفاتر التحمالت
أتيت بعينة جيدة ،ولكن يف التسليم النهائي يقع تسليم الرديء من
احملافظ املدرسية وشكرا.

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا السيد النائب احملرتم على هال السؤال ،بدءا حنن ال

ننوي ،العملية قائمة ودائمة ومستمرة وميكن نعطيك بعض األرقام
فيما يتعلق ابلتمدرس العامل القروي استجابة طبعا ملقتضيات الرؤية
االسرتاتيجية  ،1424-1421واليت ركزت يف رافعة من رافعاهتا

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير يف ثالث ثواين.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

على ضرورة إيالء متييز إجيا،ي لفائدة العامل القروي .يتوقع أن
يستفيد عدد املستفيدين واملستفيدات من منظومة الرتبية والتكوين
ببالدان وخودو هال الرقم هذا إىل حوايل  2ماليني منهم حوايل
 % 01يف الوسط القروي.

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

يف ثالث ثواين ،أوال أان أشكر السيد النائب احملرتم على هال
االقرتاحات ،وكل االقرتاحات اليت ميكن أن جتود العملية ،حنن
كلنا آلان صاغية.

على مستوى العرض املدرسي ،املؤسسات التعليمية عموما
هي حوايل  22ألف مدرسة أكثر من نصفها طبعا يوجد ابلعامل
القروي ،هناك جمهودات كبرية جدا من أجل الدفع ابملدارس
اجلماعاتية حوايل  24مدارس مجاعاتية جديدة ،التعويض
املفكك ،خدمات النقل املدرسي والداخليات واإلطعام ،وبرانمج

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل .سؤال عن وضعية
قطاع التعليم ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني
فريق التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا،
تفضل السيد النائب.

"تيسري" الذي سيعمم هذه السنة ،أعتقد أنه الدفعة القوية اليت
أعطاها خطاب جاللة امللك يف  14غشت للجانب االجتماعي
يف التخفيض والتقليص من اهلدر املدرسي سيكون له وقع إجيا،ي
جيد جدا ،يكفي نعطيك رقم واحد هو انتقال برانمج "تيسري"
من  144مليون درهم إىل حوايل  1مليار...

النائب السيد عبد الرزاق انيت ادبو:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا لالرتقاء
مبنظومة التعليم يف العامل القروي؟ شكرا.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب .

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد الرزاق انيت ادبو:

السيد الوزير تفضلوا.

السيد الوزير ،أان راين ولد اجلبل ويف منطقة جبلية ،وهال
الشي اللي كنقول لك عايشو أان يف اجلماعة حاليا ،عندان املدارس
آيلة إىل السقو  ،جمموعة مدارس "أورز" أحفور آبيت قايد السيد
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نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،ما هو برانجمكم االستعجايل
حملاربة اهلدر املدرسي؟

الوزير ،هللا جيازيك خبري ما عندمهش حىت ، les toilettesما
عندمهش صور كيبقاو يقراو حىت كيوقف عليهم شي دااب وال شي
محار وال شي حاجة ،حاشا اجمللس .السيد الوزير ،ما عندانش
النقل املدرسي ،النقل املدرسي اجلماعة اللي مكلفة به 2 ،مليون
درهم اللي كنعطيو احنا ابش نقلوا هال عباد هللا .السيد الوزير ،ما

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

عندانش احنا برانمج "تيسري" اجلماعة دايل "سيدي يعقوب"
الوحيدة يف اإلقليم اللي ما مستافداش من برانمج "تيسري" يف العامل
القروي دايل أزيالل.

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

السيد الوزير ،هللا جيايزك ابخلري احنا مقبلني على مشروع
دايل امليزانية دايل  ،1422على مالا كاع هال اخلصاص اللي

شكرا جزيال السيد النائب احملرتم ،هو يف الواقع هال حوايل
 2أو  0األسئلة عندها وحدة املوضوع ،وكان من املمكن أن
تطرح دفعة واحدة ويتم اجلواب عنها دفعة واحدة .فقط سهضيف
إىل بعض املعطيات اللي دليت هبا فيما يتعلق ابجلواب على

خاصك السيد الوزير ،يدار ما عندان صور ،املاء كيخلصوه
مجعيات آابء وأولياء وأمهات التالميذ اللي كيخلصو املاء يف
اثنوايت حبال "اخلوارزمي" حبال املؤسسات مجيعا يف املنطقة
عندي ،كيخلصو الناس املاء من جيبهم السيد الوزير .السيد

السؤال األول والسؤال الثاين ،اهلدر املدرسي يف بالدان إيال بغيت
نعطيكم بعض األرقام تقلص بصفة إمجالية من  %0,2سنة
 ،1442-1442اليوم احنا يف  % 2,2وهناك تقلص أيضا

الوزير ،تتهضر لنا على اإلطعام وكتهضر لنا على هال الشي ،ما
عندان حىت شي مؤسسة احنا عندان دايل اإلطعام يف املؤسسة يف
البالد عندان ،أان كنهضر معك وكرئيس جملس اجلماعي دايل
"سيدي يعقوب"...

على املستوى اإلعدادي وعلى املستوى الثانوي % 21 ،إىل 21
 .%هال األرقام راه ماشي سهلة ،ليست سهلة وليست بسيطة،
ما ميكن هلا تكون ما ميكن لنا خنفضو من نسبة اهلدر املدرسي
إال من خالل جمموعة من اإلجراءات العملية اليت أدت للوصول

السيد رئيس اجللسة:

إىل هال النتيجة ،ما نساوش أنه على مستوى العامل القروي هناك
جمموعة من الربامج اإلجتماعية الغرض األساسي منها هو
التقليص من اهلدر املدرسي...

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ليس هناك
استنفذمت وقتكم ابلنسبة هلال السؤال ،منر إىل السؤال املوايل سؤال
عن اهلدر املدرسي ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل أحد واضعي
السؤال مشكورا تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب تفضلوا.

النائب السيد عدي خزو:

النائب السيد عدي خزو:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير ،من أجل حماربة اهلدر املدرسي نطالبكم
بتوسيع اخلريطة املدرسية لتقريب املدرسة من التالميذ ،ومن أجل
17
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ختفيض تكاليف النقل املدرسي ،وضع حد االحتجاجات املتعلقة

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

به وآخرها وفاة السيدة من مجاعة "إغرم مولن" إبقليم تنغري وإبسم
فريق التجمع الدستوري نقدم التعازي احلارة لعائلتها.

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

السيد الوزير احملرتم ،من أجل عدم تكرار اعتصام أولياء
التالميذ مبشيخة "اوسيكيس" و"اتدادات" نطالبكم ببناء إعدادية
"أوسيكيس" و"اتدادات" حيث يصل عدد التالميذ حاليا حوايل
 214تلميذ وقد غادر  24تلميذ املدرسة بسبب غياب هذه

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هال السؤال ،غنعطيك
بعض األرقام  م إسرتاتيجية عمل الوزارة .أوال يف املومسني اجلامعيني
األخريين ،يعين تنتكلم على 1422-1421/1421-1422

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

عدد املقاعد البيداغوجية املضافة حوايل  22ألف مقعد
بيداغوجي .فيما يتعلق ابملؤسسات لات اإلستقطاب احملدود،
رفعنا بنسبة  % 14و %14 ،%24يف كلية الطب واهلندسة

اإلعدادية اليت مت املطالبة هبا منذ  1421ومل يتحقق إىل حد اآلن
نفس املطالب حتتاج إليها الساكنة مبناطق قلعة مكونة و"حصيا"
واكليم" و"اسول" وغريها من املناطق املتضررة ،تعميم برانمج
"تيسري"...

ومدارس التجارة والتسيري مبا مكن من إضافة حوايل  2آالف
مقعد بيداغوجي جديد .اللي نقول لك هو أنه هال اإلسرتاتيجية
دايل البناايت واملدرجات الضخمة والكربى وما إىل للك ،مع
الطلب الكبري جدا على املؤسسات اجلامعية ما ميكناش نواجهوه

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ،ليس

بطريقة تقليدية أي املزيد من البناءات ،حنن اآلن نفكر يف منولج
جديد وهو اجلامعات اإلفرتاضية اللي غادي نبداوها ب 1دايل
اجلامعة إن شاء هللا بكل من أكادير والقنيطرة واللي غادي متكن

هناك .منر إىل السؤال املوايل عن اإلكتظاظ ابملدرجات اجلامعية
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي فليتفضل
أحد واضعي السؤال مشكورا ،تفضلوا السيد النائب.

الطالب أنه يتبع الدراسة دايلو خاصة يف كلية احلقوق وكلية
اآلداب من مقر السكىن دايلو على أساس أهنا تكون االمتحاانت
ابحلضور هذه هي التجارب الدولية ،طبعا ما غنتاقلوش دفعة
واحدة البد من شيء من التدرج ،وكنتمناو أنه نوسعو اإلستجابة
للعرض دايل الطلبة فيما يتعلق ابلتعليم اجلامعي ،وشكرا.

النائب السيد حممد املالحي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم ما الذي تنوي وزارتكم اختاله من
إجراءات ملعاجلة هذه الظاهرة لتمكني الطلبة من متابعة دراستهم
يف أحسن حلة؟.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،التعقيب للسيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد حممد املالحي:

جواب السيد الوزير ،تفضل.

شكرا السيد الرئيس،
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فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا،
السيد النائب تفضل.

السيد الوزير ،أشكركم على اجلواب دايلكم وعلى
اإلسرتاتيجية اللي غادي تبنيها احلكومة يف املستقبل .إلن السيد
الوزير ،التعليم هو أساس دايل تقدم الشعوب واالزدهار احلياة
دايهلا وبناء املستقبل السعيد دايهلا ،السيد الوزير ،التعليم هو املرآة
احلقيقية لألفق لبناء الدولة احلديثة ،السيد الوزير ،كنشوفو على

النائب السيد موالي البشري طواب:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،بعد املؤسسات التعليمية ابلعامل القروي ووعورة
واملخاطر دايل الطرق  م اإلنتهاكات ابلنسبة للتلميذات ،نسائلكم

أنه على حسب اإلحصائيات دايل  1422-1421هناك نسبة
النجاح يف البكالوراي كيوصل ما بني  14,12سنة 1421
و 11,22يف  1422بزايدة %.1

عن اإلجراءات املتخذة لتوفري النقل والداخليات ابلعامل القروي؟
وشكرا.

السيد الوزير ،أان غنعطيك مثال ابلكلية دايل العلوم القانونية
واالقتصادية بتطوان ،هناك  12ألف طالب ،هناك  12أستال

السيد رئيس اجللسة:

أي مبعدل  022طالب لكل أستال ،هناك  10إداري ،أي مبعدل
 2221لكل طالب .السيد الوزير ،هالي واحد األرقام اللي هي
يف احلقيقة متفاوتة واللي هي كتشكل يعين واحد النسبة دايل
اهلدر املدرسي فهال اجلانب هذا...

السيد الوزير جوابكم.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب احملرتم ،دائما يف نفس السياق ونفس اإلشكال
وهو التمدرس يف العامل القروي ،أوال نبغي أنكد على أنه قضية

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ اجلواب السيد
الوزير.

النقل املدرسي جزء كبري منها طبعا من اختصاص اللجن
اإلقليمية ،وكتبذل مشكورة واحد اجملهود كبري وكبري جدا ،ولكن
اللي أنكد لك هو أنه يف كثري من األحيان تبذل جمهودات يف
سبيل النقل املدرسي ،لكن هناك إشكال على مستوى املسالك

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

الطرقية اليت تؤدي إىل هال املؤسسات ،ولذلك اليوم انتقلنا من
إصالح التعليم إىل إصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث
العلمي بتدخل حوايل  22قطاع حكومي ،منه قطاع الداخلية

غري واحد الرقم السيد النائب احملرتم ،هال السنة فقط العدد دايل
الطلبة اللي التحقوا ابلتعليم اجلامعي هال السنة حوايل  112ألف
طالب جديد ،ألن نسبة النجاح يف البكالوراي %.22

والنقل والشبيبة والرايضة والرتبية الوطنية وغريها ،حنن أمام مقاربة
مندجمة ستمكننا إن شاء هللا من حتقيق اهلدف املرجو ،بعض
األرقام يف سياق ما حتدثتم عنه عندان حوايل  210ألف مستفيد
ومستفيدة من النقل املدرسي ،من املنتظر أن يصل هذا العدد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل حول توفري النقل املدرسي
والداخليات ابلعامل القروي ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من

19

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 0281
-

زدتو يف الوجبة الغذائية من 1.40درهم إىل  1دراهم ،ولكن
النقص ما زال حاصل ،كاين واحد املواكبة الصحية والنفسية...

خالل املوسم الدراسي احلايل إىل حوايل  144ألف ،هناك جمهود
كبري جدا حوايل  04ألف كإضافة جديدة ،ومن املتوقع أن يصل
عدد املستفيدين واملستفيدات من هذه اخلدمة يف أفق -1414
 1412إىل حوايل  121ألف ،لكن اإلشكال ال يكمن هنا
فقط يف احلافالت ،راه كيف ّما تفضليت راه يف املسالك الطرقية

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف،
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضلي السيدة النائبة.

ويف ترتيب الزمن املدرسي ،إلن فهي مقاربة مندجمة وكنعتقد أن
اجملهود املبذول يف هال اإلجتاه مقدر ودائما سنسعى مع شركائنا
إىل مزيد من جتويد هاته اخلدمة وتوسيعها ،وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير ،التعقيب للسيد النائب تفضل.

السيد الوزير ،فقط حتقيقا هلاد األهداف ،األهداف دايل الرؤية
اإلسرتاتيجية اللي عربتو عليها وإنصافا ألقاليم اململكة كنطالب

النائبة السيدة خدجية الرضواين:

السيد رئيس اجللسة:
النائب السيد عبد الواحد بوحرشة:

الداخلية إبقليم اشتوكة آيت هبا بكل من تنالت وماسة وآيت
ميلك نظرا لإلكتظاظ اللي كتعرفوا املنطقة واحلاجيات امللحة ألن
الوزارات برجمت الداخليات هباد اجلماعات ،وشكرا.

السيد الوزير ،األرقام واملعطيات اللي عطيتوان اليوم هي مهمة

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،
واستشرافية حنو املستقبل ،وتنحييوكم على اجملهود اللي بذلتوه هال
السنة ابش يكون دخول دراسي متميز ،إال أنه السيد الوزير العامل
القروي اليوم ما زال تيعاين وتيعاين كثري وخاصة هال األرقام اللي

شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك ،جوابكم
السيد الوزير ،تفضل.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

عطيتوان دايل اهلدر املدرسي هي أرقام مازال مرتفعة مقارنة مع
دول جماورة ،اإلتفاقيات اللي ت ّديرها اللجن اإلقليمية مع اجملتمع
املدين ومع اجملالس دايل العماالت واألقاليم خاص السيد الوزير
التفعيل دايهلا ،ألن األسطول اليوم دايل النقل املدرسي أسطول

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،فقط نعطي رقم إمجايل ابش يعكس

متهالك واحلادثة دايل تينغري كيما لكروا اإلخوان ليست عنا
ببعيد ،وهلذا خصنا واحد الدعم مادي ولوجيستيكي وبشري ابش
نطورو هال األسطول ،القضية دايل الداخليات السيد الوزير ،أنتما

اجملهودات اليت تبذهلا الدولة واحلكومة فيما يتعلق هباد اجملال،
العدد اإلمجايل للداخليات حوايل  222داخلية خالل املوسم
الدراسي 1422-1421سرتتفع إىل  221داخلية موزعة ،طبعا

تتعرفوا الداخليات الدور اللي كانت تتلعبو يف زمين ليس ابلبعيد،
كانت هي واحد احملطة دايل اإلستقرار النفسي ودايل الدعم
الرتبوي ،اليوم الداخليات السيد الوزير ،كاين واحد اإلكتظاظ
واكتظاظ مهول ،انهيك عن اإلطعام املدرسي رغم أن قلتوا أبن

على الرتاب الوطين ،منها نصف أكثر من نصف  111ابلوسط
القروي ،عدد املستفيدين واملستفيدات من الداخليات واإلطعام
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وكذلك املواكبة دايل كل املستجدات يف اجملال الرتبوي ،إيال كنا

املدرسي راه وصل تقريبا  2.1مليون أي بزايدة  %21ابملقارنة
مع املوسم الدراسي املقبل ،عفوا ،السابق.

كنهتمو ابلشركة كنوجدو هلا مسري ،فاملفروض أن مؤسسة تعليمية
أكرب من للك بكثري ،املفروض أننا خصنا نوجدوهم مسري يف
املستوى ،ابش ندبرو املرحلة االنتقالية صدر مرسوم يف  22ماي،
كيما تتعرف وفتح الفرصة أمام الناس اللي كيزاولوا بصفة مؤقتة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال ما قبل األخري عن الوضعية اإلدارية
لألساتذة املكلفني ابإلدارة الرتبوية للسادة والسيدات النواب
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا ،السيدة النائبة.

يف إطار تكليف اإلدارة الرتبوية من املباراة ،ابش ميكن هلم ينتقلوا
ملتصرف تربوي ،إلن فما على هؤالء إال أن يتقدموا إىل اجتياز
هاد املباراة من أجل تسوية الوضعية دايهلم يف إطار متصرف تربوي

النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي:

اللي هو اإلطار اجلديد اللي كيضمن هلم احلقوق اإلدارية والرتبوية
املناسبة ،شكرا.

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،نسائلكم عن الوضعية اإلدارية لألساتذة املكلفني
ابإلدارة الرتبوية ،وما هي اإلجراءات اليت تنوي الوزارة القيام هبا
من أجل إنصاف هذه الفئة؟ وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة تفضلي.
النائبة السيدة سعاد لعماري:

السيد رئيس اجللسة:

نعم ،شكرا السيد الوزير ،أطر اإلدارة الرتبوية عرب نظام اإلسناد
الذين حرموا من إطار متصرف تربوي ،تسند هلم هذه اإلدارة بعد

تفضل السيد الوزير ،اجلواب.

مباراة انتقائية ،بعدها خيضع لتكوين نظري وميداين ويتوج برسوب
وأيضا بنجاح ،معظمهم وهم األغلبية العددية من املدراء الرتبويني،
قضى سنوات من املمارسة الرتبوية الفعلية لإلدارة ،وراكم خربات

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

يف مهامه واستفاد أيضا على مراحل متعددة مبساره املهين من
تكاوين متنوعة ،كانت مكثفة ابألخص خالل تنزيل املخطط
اإلستعجايل  PAGESSمنولجا الذي دام سنتني من التكوين،
إلن أين نضع كل هذا؟ فني غنديرو هاد الشي كامل ،وعجبا هم

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،أوال فيما يتعلق هباد املوضوع ،نقول
لك على أنه هناك حتول كبري جدا فيما يتعلق ابإلدارة الرتبوية،
إلن يف السابق كان عندان الناس اللي كيديرو اإلدارة الرتبوية
مديرين أو غريهم ،مها واحد اجملموعة من األساتذة الكرام اللي
عندهم خربة وعندهم جتربة واختاروا أهنم ميشيو يديروا اإلدارة

اآلن من يسهر على التدريب امليداين ومصاحبة طلبة مسلك
اإلدارة الرتبوية ،نفرض عليهم اآلن للتمتع ابإلطار اجتياز
امتحاانت التخرج ملسلك اإلدارة ،لننطلق معهم من الصفر،

الرتبوية ،اليوم دخلنا يف مسار جديد ،وهو تكوين رجال اإلدارة
الرتبوية من خالل مسالك معتمدة يف مراكز اجلهوية ملهن الرتبية
والتكوين ،هذا من شهنه أن يعطينا إدارة حديثة مبواصفات حديثة

أتساءل أي هدر هذا للموارد املالية والبشرية ،وأية حكامة هذه،
خاصة والوزارة تبشران بنظام التصديق على املكتسبات املهنية
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النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:

ومعادلته ابلشواهد اجلامعية والشواهد العلمية .إلن إن منحهم
اإلطار السيد الوزير منحهم اإلطار لن يكلف الدولة أعباء مالية
إضافية ابلنظر إىل أن معظمهم وصل أوجوه يف الرتقية املهنية ،لكن
إقصاؤهم الغري العادل هو الذي له كلفة على اإلصالح ،حنسبوا
ابش ما بغينا حنسبوا راه هو اللي مكلف ماشي منحهم اإلطار،

السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن خطورة استمرار استعمال بعض
البنيات املتهالكة واليت ال تتوفر فيها شرو التمدرس وما هي
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا يف هذا اجملال؟ وشكرا.

املسهلة ابلنسبة هلم اعتبارية أكثر منها مادية ،لألسف الشديد هذا
القانون األساسي ملوظفي الرتبية الوطنية ظل خيضع لتعديالت..

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب ،اجلواب السيد الوزير

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ جواب السيد
الوزير تفضلوا السيد الوزير

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

شكرا السيد النائب احملرتم ،طبعا هذا من اإلهتمامات الكبرية جدا
اليت توليها الوزارة للبنيات التحتية والتجهيزات واملؤسسات
التعليمية غري الرقم اللي تتعرف طبعا هو أنه عندان حوايل 22
ألف مؤسسة تعليمية ،هناك إحصاء وجرد شامل لوضعيات هاته

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

السيدة النائبة احملرتمة ،أوال ليس هناك إقصاء ،ابلعكس هناك
تثمني وتقدير كبري جدا للمجهودات اليت بذهلا هؤالء يف اإلدارة
الرتبوية وكان هاد القبة جمموعة من الطلبات امللحة على ضرورة
إصدار مرسوم يوضح وضعيات الناس اللي يف اإلدارة الرتبوية،
صدر هاد املرسوم ،وهاد املرسوم حينما صدر جاء إبجراء بسيط

املؤسسات وهناك برانمج متدرج للتعويض املفكك كما تعلم
وهناك إصالحات طبعا أبرقام مالية مهمة جدا ،فقط نعطيك ما
الذي برمج خالل هاد السنة اللي فاتت؟ إحداث حوايل 244
مؤسسة تعليمية جديدة منها  22مؤسسة ابلعامل القروي24 ،
دايل املدارس اجلمعاتية 12 ،داخلية جديدة ،كما مت القضاء على
البناء املفكك وهذا رقم مهم جدا ب  120مؤسسة ابتدائية و21
اثنوي إعدادية ،وتتعرف تنعطيوا واحد األمهية كبرية جدا لإلبتدائي

اللي هو ضرورة اجتياز امتحان التخرج من أجل اإلدماج يف
متصرف إطار متصرف تربوي من أجل تسوية الوضعية النهائية
هلؤالء ،هذا هو كل ما يف األمر.
السيد رئيس اجللسة:

واإلعدادي ابعتبار األطفال اللي ميكن هلم يتهثروا ابلظروف الغري
املناسبة للتمدرس  ،م هناك مسطرة ميكن يف اللجنة نفصلوا فيها
أكثر ونقولكم ابلضبط ما الذي برمج من اآلن إىل  1412فيما

شكرا السيد الوزير ،السؤال األخري يف هذا امللف سؤال متعلق
بتهالك بنيات بعض املؤسسات التعليمية للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،فليتفضل أحد
واضعي السؤال مشكورا ،تفضل السيد النائب تفضل.

يتعلق ابلتعويض املفكك واإلصالح دايل البناايت املتهالكة ،إمنا
عندي إشارة أخرية ،التخلص النهائي من الفضاءات املتهالكة
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النائب السيد مراد لكورش:

وهذا أعلن عنه يف أفق  1414إن شاء هللا مع اإلشارة إىل أنه مت
هدم الفضاءات املتهالكة ب  222مؤسسة تعليمية وبرجمة
الفضاءات اليت تستوجب اهلدم ب  224مؤسسة تعليمية سنة
 1422إلن هناك تدرج وماشي غري اهلدم قضية اإلصالح وقضية
التعويض والبناءات اجلديدة حىت نتمكن من مواكبة الطلب كبري
جدا على تعميم التمدرس بصفة خاصة ،شكرا جزيال.

السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،حنيطكم علما أن املوسم احلايل ،املوسم
الدراسي احلايل إبقليم احلوز ليس طبيعيا ابلنسبة للعديد من
املتمدرسني ،حيث ال زالت العديد من األقسام ال تصلح للدراسة،
والعديد من املؤسسات بدون مراحيض ،العديد من املؤسسات
بدون أسوار حتميها من الكالب الضالة ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب تفضل.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:

شكرا السيد النائب ،تعقيب السيد الوزير ..هل هناك من
تعقيب إضايف آخر؟ ال .تفضل السيد الوزير.

السيد الوزير ،العملية دايل التغيري دايل املفكك وال املدارس
اآليلة للسقو تسري سري السلحفاة كعمل احلكومة بشكل عام.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

السيد الوزير ،يف العامل القروي كنوجدو مؤسسات اللي حنشمو
نقولو هذه مدارس دايل املدرسة الوطنية .واش هبال العمل غادي
ميكنّا نقولو أننا كنحاربو اهلدر املدرسي؟ ،على أننا وليداتنا
وهالوك األساتذة كنعطيوهم مؤسسات اللي غريقاو ابلعمل دايل

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:
الّ غري هال احلاالت اللي استعرضو السادة النواب احملرتمني،

طبعا ال ميكن أن ختفي اجملهودات الكبرية جدا املربجمة من طرف
الوزارة على الصعيد الوطين .حاالت مثل هاته طبعا كاين
املديرايت اإلقليمية ،كاين األكادمييات اللي ميكن تواصل مع

التدريس يف بالدان ،منولج "الرحامنة" إقليم داييل اللي جيت منو
أان ،مدرسة "العوينات" مجاعة "لرباحلة" ،حتشم السيد الوزير،
كنقريو فيها وليداتنا ،هال العمل وهال
تدخل هلاليك املؤسسة اللي ّ

النائب احملرتم عن قرب ،وكاين تدخل خمتلف الفرقاء ابش ميكنّا
جنودو من العرض ،أان اعطيتك األرقام املرتبطة ابلعرض الوطين
على مستوى الرفع من نسبة التمدرس بصفة عامة وخاصة يف
العامل القروي ،ابإلضافة إىل السؤال اللي تفضليت به بدقة يف البداية
اللي هو...

الوترية راها ما راضيينش عليها املغاربة ،وما راضيش عليها أان
كنائب دايل األمة .وكنطلبو منكم السيد الوزير ،ابش تديرو
برانمج آخر ،إيال شفنا العدد اللي اعطيتيوان أنتما دايل املدارس
خصها تدخل والربانمج دايلكم راه أنتما تتشهدو على
اللي ّ

راسكم أبنه راه املسرية ما زال قدامكم طويلة ،وراه كاين أتخر
كبري ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،شكرا وبذلك نكون قد أهنينا جمموع
األسئلة اخلاصة هبذا القطاع نشكركم على تفاعلكم .ننتقل إىل
القطاع املوايل هو إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ،تفضل
السيد النائب فريق العدالة التنمية.
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املدينة ،وسيتوىل اإلجابة على هذا القطاع وزير العالقات مع

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

الربملان واجملتمع املدين ،مرحبا بكم السيد الوزير .السؤال األول
عن القضاء على دور الصفيح للسيدات والسادة النواب احملرتمني
من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد

وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:
ألن نفس املوضوع هو السكن الصفيحي ونفس السؤال.

النائب السيد نور الدين رفيق:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

جتميع السؤالني االستقاليل واألصالة واملعاصرة ،ما كاينش
مانع؟ تفضل السيد النائب عن األصالة واملعاصرة عن إسرتاتيجية
حماربة دور الصفيح.

السيد الوزير ،ابلرغم من تصرحيات مسؤولني حكوميني
للقضاء على دور الصفيح ،فإن هذا احللم الزال بعيد املنال.
نسائلكم السيد الوزير أين وصلت الوزارة يف طموحها الرامي إىل

النائب السيد عادل البيطار:

استكمال القضاء على مدن الصفيح وتوفري العيش الكرمي والسكن
الالئق للمواطنني؟ وأعطي منولج هلذه املدن مدينة الدار البيضاء
حبيث تعيش عدة أحياء الفوضى وانتشار الرباريك اليت تشوه مجالية
املدينة؟ وشكرا.

نسائلكم السيد الوزير ،عن إسرتاتيجية احلكومة حملاربة دور
الصفيح؟.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.

جواب السيد الوزير.

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد

إلا كان ممكن اجلمع مع السؤال الثاين؟ ألنه نفس املوضوع
اللي مها.

السيد رئيس اجللسة،

وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:

وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:
السادة والسيدات النواب احملرتمن،

السيد رئيس اجللسة:

أوال برانمج "مدن بدون صفيح" انطلق يف  1440وكان
العدد املقرر هو حوايل  114ألف ،اليوم بعد حوايل  20سنة
هال العدد ارتفع ل 022ألف مبعىن وقعات زايدة .لكن احلصيلة
 21مدينة اللي كانت مستهدفة ،اآلن  12مدينة أعلنت بدون

ما كانش اتفاق خصنا نسولو اإلخوان دايل اإلستقاليل
واألصالة املعاصرة ،السيد رئيس الفريق.

صفيح ابإلضافة إىل القضاء على عدد من التجمعات الصفيحية
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الضخمة والتارخيية يف بعض املدن الكربى كالدار البيضاء والراب ،

الكارايانت مشريا إىل أن اخللل يكمن يف عدم تعبئة الرصيد

اإلجناز دايل  12مدينة بدون صفيح كيعين  111ألف أسرة
استفادت ،ابإلضافة إىل حوايل  22ألف إما اللي اآلن كاين
مشروع دايل الرتحيل أو مشاريع يف طور اإلجناز.

العقاري والقيام ابلتجهيزات األساسية ،وخري دليل على للك
الكارايانت اللي وقعوا يف عني السبع؛ كاراين "حسيبو" و"محان
الفطواكي" واملشاكل املرتتبة عنه .كما أن أتخري تنفيذ هال الربانمج
سيؤدي إىل إطالة عمر...

التحدي اليوم اللي مطروح عندان ،وهو املناطق اللي مازال
هال  %22اللي متبقية واللي كتواجهنا فيها حتدايت كثرية ألن
مرتبطة ابإلشكاليات دايل العقار ،صعوبة اإلستجابة لطلبات

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،منر إىل التعقيب اخلاص بفريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

األسر اليت تفرعت إىل أسر متعددة ،أيضا اإلشكالية املرتبطة
ابملعايري دايل االستفادة .وهال األمر هو اآلن موضوع تفكري حبيث
اجمللس األعلى لإلسكان سينعقد قريبا ألن احلكومة اشتغلت على

النائب السيد عادل البيطار:
شكرا السيد الرئيس،

برانمج جديد ملواجهة هذه التحدايت ويف نفس الوقت العمل
على طرح برانمج جديد ميكن من مواجهة هذه التحدايت
وشكرا.

السيد الوزير ،أظن أبنه فعال بعد مرور  20سنة على هال
الربانمج ورغم اإلمكانيات اهلائلة اليت رصدهتا الدولة  01مليار
دايل الدرهم ،نالحظ أبن أبن هال الربانمج اليوم عن إختالالت

السيد رئيس اجللسة:

وتعثرات كبرية ،ولعل ما يشهد على للك ما وقع مؤخرا يف مدينة
الدار البيضاء مبقاطعة عني السبع ابلتحديد ،حيث مت ترحيل أو
ابألحرى إجالء ساكنة دواوير "الواسطي" و"دوار حسيبو"

شكرا السيد الوزير ،التعقيب األول للفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية تفضل السيد النائب.
النائب السيد نور الدين رفيق:

و"الريكي" و"الدوار اجلديد" و ""la maison basque
بطريقة ميكن أن نقول أقل ما ميكن أن نقول عنها أهنا مهينة ومذلة
ومل تراعي أي ظروف إنسانية السيد الوزير ،حيث مت ترحيل
الساكنة ابنشغاهلا ابلدخول املدرسي وكذلك وسط إجراءات أمنية

شكرا السيد الوزير على هال املعطيات ،غري هو ابلنسبة هلال
العمليات اللي كتقوم هبا سلطات مدينة الدار البيضاء يف عدة
أحياء من أجل تنقيل أصحاب الربارك ،لن تتمكن بعد من
اجتثاث دور الصفيح بشكل هنائي ،وأن عملية الرتحيل تسري
ببطء شديد وابلتايل صعوبة القضاء النهائي على املساكن
العشوائية ابلرغم من االتفاقيات اليت وقعت قي هذا اجملال أمام
أنظار صاحب اجلاللة ،سنة  1442و 1424إىل جانب برانمج

جد مكثفة أدخلت الرعب يف نفوس الساكنة ،وإىل حدود أنه
بعض من الساكنة هدد ابللجوء اإلنساين وأظن أبن هال املسائل
اللي كتوقع يف بلد دميقراطي الوزير املعين ابلقطاع ملزم بتحمل
املسؤولية وتقدمي إستقالته على األقل.

جهوي دايل  ،1420إل أن اآلجال اليت حددها للقضاء على
دور الصفيح تبقى بعيدة املنال .وعليه ،فإن الوزارة مطالبة اليوم
ابلتعجيل بتفعيل الربانمج اجلهوي من أجل القضاء على

السيد الوزير ،احلكومة اليوم مدعوة إىل حتمل مسؤوليتها
وإجياد بدائل هلال الربانمج من خالل وضع آليات جديدة ،ألن
الساكنة تطالب فقط إبعادة اإلسكان يف املنطقة كما وقع يف
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بعض احلاالت املشاهبة بنفس املقاطعات كدوار "كرميات"،

كيطالبوان وبغيت الوزير يسمعها ،كيطالبوان ابش يكونوا حىت مها

كمشروع احلسن الثاين الناس كيتمو اإلجالء دايهلم يف مناطق
انئية بعيدة عن ظروف العيش الكرمية.

ونبداو ابش ميشيو ملناطق األخرى ايخذو السكن الالئق ،إلن
العملية دازت بنجاح كنعاودو أنكدوها الناس اليوم فرحانة كنقوهلا
من هال املنرب هالي ،وابراكا علينا من هالاك العمل الضيق
السياسي.

وهنا نتساءل وتتساءل معنا ساكنة مقاطعة عني السبع عن
مصري واحد الدوارين اللي هو دوار "بّيه" و"سيدي عبد هللا
بلحاج" اللي كيآوي أكثر من  0144أسرة ،كنتساءلو السيد
الوزير ،عن املصري دايهلم ألهنم الرؤية غري واضحة وهناك ضبابية

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب فريق األصالة واملعاصرة من بعده العدالة
والتنمية.

يف التعامل مع هال امللف ،وكنظن أبنه احلكومة الزم تتحمل
املسؤوليات دايهلا السيد الوزير ،ولعل األشرطة املوثقة على مواقع
التواصل اإلجتماعي خلري دليل ،وستبقى وصمة عار على جبني
هاته احلكومة ،وشكرا لكم السيد الوزير.

النائب السيد عبد هللا أبركي:
عندي مشكل من نوع آخر ،يف مدينة طانطان الديور بناهتم
العمران سنني هالي وآيلني للسقو وساكنني فيهم املتسكعني،

السيد رئيس اجللسة:

ومشاو البيبان دايوهلم ومشاو الشراجم دايهلم ،داب هللا جيازيكم
خبري احنا خصنا التههيل احلضري يف طانطان وخصنا البنية التحتية
بيعو الديور ديرو اللجنة بيعو الديور ووبنوان املسائل إيال كانت
هالي حكامة اللي تنذكرو عليها ،وشكرا.

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ تعقيب
لفريق التجمع الدستوري تفضل.
النائب السيد حسن بن عمر:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

أان بكل صراحة كنتفاجه أان غنتكلم كنائب وكرئيس مقاطعة
عني السبع ،كرئيس جملس مقاطعة عني السبع ،بكل صراحة احنا

شكرا السيد النائب ،السيد موحا الرجدايل عن فريق العدالة
والتنمية.

كنشكرو احلكومة اللي قامت ابلعمل دايهلا ،واحنا كمنتخبني ألن
هال التشويش هو اللي تيخرج على هال البالد هالي ،هالي أكثر
من سنة وكنهكدها أكثر من سنة واحلوار مع الساكنة ،اليوم %21
دايل الساكنة فرحانة ومشات وحتوالت وعطيناهم ما بني شقة

النائب السيد موحا الرجدايل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،معروف أن متارة غارقة برارك ،الناس إىل
حد اليوم ما عارفينش اتلفني ،واش شي واحد تيقول هلم
غنسكنوكم يف باليصكم ،شي حد تيقول هلم رالصباح ،شي عني

وما بني األرض ،هالو بعض املشوشني وابألسف الشديد بعض
املنتخبني حىت مها كيدخلو هلال العملية هالي ،العملية دازت
بنجاح احلمد هلل وهال الناس القاطنني اللي كنا دائما كندافعوهم

عودة ،شي عني عتيق ،وما إىل للك من األمور ،ابغيني نعرفو
واش كاين شي خمطط ابين واضح هلال الناس فوقاش وفني

خصهم السكن الالئق ،وهال الدواور اللي ابقيني مازال يف عني
السبع ال منهم ال دوار بّيه وال دوار سيدي عبد هللا بلحاج
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فيها اخلصاص ابلعكس عندان فائض وجهات فيها خصاص كبري،

غيسكنو؟ ابش نضمنوا هلم سكن يعين الئق تيصون الكرامة دايهلم
وقر الشتاء ،وشكرا.
من جهة ويقيهم حر الصيف ّ

ودايل حل مشكلة بعض املدن حبال املدينة دايل متارة ألن اآلن
كاين حاجة إلتفاقيات خاصة  ،م احلل د املشكلة دايل األسر
املتفرعة اإلحصاء اللي تدار يف  1440وعطاان  114ألف تقريبا
راه اآلن كنتحدثوا على حوايل  014ألف تقريبا تزادت حوايل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟
ليس هناك ،السيد الوزير تفضلوا.

 214ألف ما بني البداية واآلن ،وهذا حتدي ليس ابلسهل ،هلذا
فاش حتدثت على أن احلكومة احلالية طرحات خمطط  044ألف
العجز السكين راه هبط ل  144ألف هذا هو اهلدف الرقمي،

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد

طرحات برامج متعددة ،كاين الربانمج دايل السكن الصفيحي
والربانمج اآليل للسقو اللي طرحوا السيد النائب راه غادي جني
له يف السؤال املوايل ،طرحات الربانمج تطوير العرض السكين
اخلاص ابلطبقة الوسطى ومبختلف الفئات اإلجتماعية ،اللي نقد

وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:

أوال هال الربانمج دايل مدن بدون صفيح ،هذا واحد من
اإلجنازات اللي حقتها بالدان فهال  21سنة ،على مر احلكومات،
ألنه يف  1442العجز السكين كان مليون و 144ألف ،اليوم

أنكد عليه وهو أن اليوم هاد  % 22اللي ابقى اللي مازال حوايل
 24ألف أسرة اللي مازال ما وضعنا هلا برانمج ما كاينش ألن
اإلشكال العقار أو اإلشكاليات احملددة مرتبطة بتعبئة املوارد املالية

كنهضرو على  044ألف قلصناه إىل الثلث ،هذا إجناز ،هال
الشي راه كان بواحد التعبئة دايل إمكاانت مالية كبرية ،اجملموع
دايل الربامج دايل السكن حوايل  221مليار دايل الدرهم ،هال

هادي موضوع االشتغال ،والباقي اللي حوايل واحد  24ألف
أسرة املتبقية اللي عندها إما كاينة اتفاقيات أو شراكة يف طور
اإلجناز احنا ملزمني ومعنيني ابلتسريع دايلو وهادي مناسبة ابش
نوه ألن النجاح فهاد العمل راه فيه السلطات الرتابية ،اهليئات

الربانمج لوحده دايل السكن الصفيحي  21مليار ،الدولة
سامهت فيها ب  24دايل الدرهم ،أما اإلعفاءات الضريبية اللي
استافد منها القطاع راها جتاوزت  14مليار ،هذا املعطى األول.
املعطى الثاين كون أنه ما زالت عندان بعض اإلشكاليات أو

املنتخبة وفيها أيضا اجلمعيات دايل السكان ألنه بدوهنم ما
ميكنش تدير الوساطة ابش تنجح عدد من العمليات اللي مرتبطة
ابإلعادة دايل اإلسكان ،وجود إشكاليات مرتبطة أن املناطق اللي

كنوجهو بعض التحدايت يف بعض املناطق ،ما خصهاش ختفي
علينا أبنه راه اليوم تنقولوا  12مدينة بدون صفيح ،آخر حمطة
اللي كانت دايل الربوج احلمد هلل راه مرات بنجاح ،وجتمعات

وقعات هلا عمليات النقل يف بعض املدن أنه كانت يف الضواحي
وما كاينش مرافق هاد الشي أيضا داخل يف الربانمج داملعاجلة،
وشكرا.

كبرية يف الدار البيضاء ويف الراب راه الناس اللي كانوا كيمشيوا
على الطريق الساحلي مازال كيذكروا كيف كان ،الطريق الساحلية
دالراب  ،يف الدار البيضاء نفس األمر ويف مدن أخرى ،هذا ما
كيعنيش أن املطالب اللي طرحوها بعض السادة النواب دايل

السيد رئيس اجللسة:

تسريع استكمال العملية دايل الرتحيل ،دايل حل املشكلة دايل
العقار ،دايل اإلستهداف اجلهوي ،ألن كاينة جهات ما بقاش

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل تفضل السيد الرئيس.
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 21سنة وزايدة  ،م هنالك السكن اآليل للسقو أو املهدد

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

ابالهنيار هادي إشكالية مطروحة منذ مدة ،عملية التدخل كانت
مرت مبراحل هنالك ما قبل  1421اللي كانت فيها عملية
التدخل بكلفة حوايل  1املليار دايل الدرهم ،وزارة اإلسكان
سامهت مبليار ،املرحلة الثانية هي اللي برزات فيها هاد اإلشكالية

(نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
فقط أريد أن أنبه الرائسة على احرتام مضامني النظام الداخلي،
اليوم احنا كنواب كنساءلوا احلكومة وما ميكنش اليوم انئب يعقب
على انئب ،إيال كنا كنساءلوا كنساءلوا احلكومة وخاص هاد
األخالق تبقى سائدة يف املؤسسة التشريعية ،شكرا.

مع التوايل دايل السقو دايل عدد من املنازل خاصة يف الدار
البيضاء ،وتقرر على إثرها أوال القيام بعملية إحصاء 02.444
بناية .واآلن  0444مقرر التدخل فيها وصدرات القرارات دايل

السيد رئيس اجللسة:

أنه يف بعض احلاالت ملي كيكون السكن كيحمل هتديد للسالمة
واألمن دايل األسر ،يدار اإلفراغ ابلقانون  ،م أيضا مت توقيع اتفاقية
شراكة مع عدد من القطاعات ملعاجلة وضعية  11.444بناية.
الربانمج الكلفة دايلوا  2.20مليار درهم.

شكرا ،إلن منر إىل السؤال املوايل سؤال عن التقييم السياسة
املعتمدة حملاربة السكن العشوائي للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا ،تفضلوا السيد النائب.

أما املستوى الثالث فهاد السكن العشوائي كيتعلق ابألحياء
اهلامشية والغري القانونية والناقصة التجهيز ،هنا كاين برانمج

النائب السيد عبد اللطيف رشيد:

لتسوية الوضعية التعمريية هلذه األحياء وإدماجها ابلنسيج احلضري
والعمل على توفري التجهيزات املرتبطة ابلتعليم ،الصحة ،التطهري
السائل ،الكهرابء ،املاء الصاحل للشرب ،املساحات اخلضراء،
الطرقات وغريها.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،اعتمدت الوزارة الوصية منذ سنوات سياسة
للقضاء على السكن العشوائي .عن حصيلة هذه السياسة
نسائلكم السيد الوزير؟

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،التعقيب للسيد النائب.

شكرا السيد النائب ،السيد الوزير ،تفضلوا.

النائب السيد عبد اللطيف رشيد:

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

السيد الوزير احملرتم ،حنن بدوران نثمن اجملهودات العالية اليت تقوم
هبا احلكومة يف جمال حماربة السكن العشوائي ،وابملناسبة نتساءل
كما تتساءل ساكنة إقليم النواصر عن مآل إعادة إسكان أكثر

أوال عندما نتحدث عن السكن العشوائي فهنالك السكن
الصفيحي وأشرت إليه يف اجلواب عن السؤال األول ونسبة اإلجناز
وصالت ل  %22وهادي إسرتاتيجية وطنية انطلقت منذ حوايل

من  14حي صفيحي وخصوصا كاراين بنعبيد الذي يعترب من
أقدم األحياء الصفيحية على مستوى جهة الدار البيضاء ،والذي

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد

وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:
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كربملانيني وما ندخلوش فيها السياسة .ألكر على سبيل املثال

تبلغ ساكنته أكثر من  1444أسرة تعيش يف ظروف إجتماعية
صعبة ،وشكرا.

السيد الرئيس ،ما يقع اليوم يف الدار البيضاء ،وابخلصوص بسباتة،
كاين هناك واحد املنطقة اللي فيها إعادة اهليكلة ،اللي مازال
تعاين رغم أن امليزانية متوفرة من  .1424إلن اليوم خصنا ندافعو
على هاد الناس كلهم ،ما نبقاوش واحد يرد على اآلخر .احنا ما

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف لفريق األصالة
املعاصرة.

كنتزايدو على حد ،احنا اليوم ندافع على هادوك املواطنني ،ألن
يف األخري راهم مغاربة وضحية أخطاء دايل السلطة يف العهد
السابق ،وشكرا السيد الرئيس.

النائب السيد أمحد برجية:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

يف إطار تقييم السياسة دايل حماربة دور الصفيح ،أعتقد أبن هناك
اتفاقيات مل تلتزم احلكومة هبا ،وخري مثال على للك اتفاقية

شكرا السيد الرئيس ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس
هناك ،السيد الوزير تفضل.

 1442اليت وقعت أمام صاحب اجلاللة ،واللي فيها عدد كبري
من دور الصفيح ابلدار البيضاء ،ومن على اخلصوص ،كاراين
الرحامنة املعروف اللي هو أكرب جتمع صفيحي يف املغرب فيه
حوايل  14أو  24ألف السكان ،زائد سيدي مومن القدمي.

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد
وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:

ابإلضافة إىل أنه املرافق وال حىت املشاريع املستفيدة أو الناس
املستفيدين يف املشاريع السابقة بدون مرافق ،بدون طرق ،بدون
مستوصفات ،بدون ال شيء ،والتشويش على هذا الربانمج هذا،

أوال هاد اإلشكالية هي ليست ابإلشكالية السهلة ،هذي ممتدة.
ولكن أان الذي أريد التهكيد عليه اليوم هنالك قناعة بضرورة
إطالق أو إعطاء نفس جديد للسياسة السكنية يف املغرب ،حتافظ
على املكتسبات اللي كانت ،ولكن يف نفس الوقت تعيد تركيز

الربملانيني كيدافعو على سكان دايل دور الصفيح وكيتعترب من
أوىل األولوايت دايلنا ،وماشي تشويش.

األولوايت على اإلشكاليات واالنشغاالت اللي كتشغل الناس
على األرض ،خاصة يف بعض املدن مثل املدينة دايل الدار
البيضاء ،ألن ما زالت عندان فيها جتمعات ،املواكبة دايل الساكنة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب؟ نقطة نظام؟ تعقيب أو
نقطة نظام؟ تعقيب ،تفضل السيد الرئيس.

اإلنصات ليهم ،أن العمليات دايل الرتحيل حترتم املقتضيات اللي
هي متفق عليها ابلشكل اللي جيعل العملية دايل اإلعادة دايل
اإلسكان فرصة النطالق دايل هدوك األسر ،اليوم كيما قلت راه
عندان ما زال على األقل واحد  204ألف دايل األسر يف جتمعات

النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري:
شكرا السيد الرئيس،
إشكالية دايل سكان الصفيح أو السكن العشوائي ما خصناش

صفيحية ،نعم  12مدينة خرجت من مدن القائمة ،ولكن راه ما
زالت من األصل دايل القائمة اللي هي حوايل تفوق  24ما زال

نسيسوها ،اليوم هادوك مواطنني ،خصنا نظافرو اجلهود دايلنا
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عندان ما يفوق  14مدينة ،هاد الشي كيقتضي رفع مستوى التعبئة

قبل اليونيسكو كفاس ،كالراب  ،كمراكش ،كالصويرة وغريها،

لفائدة هاد الساكنة ألن القضية دايل السكن والتوفري دايهلا وحل
اإلشكاليات دايهلا هذا واحد من األولوايت الكربى لبلدان،
وشكرا.

الربانمج اآلن الذي موضوع ،هنالك  21مدينة مت وضع برامج
مندجمة لتههيلها ،ترميم البناايت ،صيانة املوروث الثقايف ،احمليط
املعماري وغريها بكلفة مالية تبلغ  2.1مليار درهم ،ميزانية الوزارة
أو مسامهة الوزارة مليار و 124مليون الدرهم ،هنالك  1مدن

السيد رئيس اجللسة:

ابإلضافة ل  21تقرر أن ينحصر التدخل فيها على معاجلة
البناايت املهددة ابالهنيار 0220 ،بناية بكلفة تقدر مبليار
و 004مليون درهم...

شكرا السيد الوزير ،منر إىل آخر سؤال يف هذا القطاع ،حول
التههيل احلضري واملعماري لبعض املدن التارخيية للمملكة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري،
فليتقدم أحد واضعي السؤال مشكورا ،تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب للسيد النائب.

النائب السيد رشيد الفايق:

النائب السيد رشيد الفايق:

السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات املتخذة...
الصوت.....تفضل السيد النائب.

السيد الوزير ،تنتهملوا نقولوا ما وقع وما يقع يف املدن الكربى
التارخيية والعتيقة ،تقهقر االقتصاد ،زايدة يف البطالة ،زايدة يف
اإلجرام ،كمثال مدينة فاس تسمى مدينة اإلجرام ،ترتب السادسة
يف اإلجرام يف املغرب ،كانت يف  1441اقتصاداي تصنف يف

السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات احلكومية املتخذة فيما خيص
التههيل احلضري واملعماري جملموعة من املدن التارخيية والعتيقة
للمملكة؟

املرتبة الثانية وطنيا ،دااب املرتبة  ،20املعامل كلهم سدو ،معمل
كوطيل  1444عائلة مشت 10 ،معمل يف الدكارات يشغل
 21444عائلة مشات ،لألسف خصنا نتهملو ونشوفو هاد املدن

السيد رئيس اجللسة:
النائب السيد رشيد الفايق:

الكربى ما وقع فيها ،اإلجرام ليل هنار ،النساء دايلنا  ..كيديرو
ابش يديروه يف ديورهم ،ما عندمهش احلق يديروه ّبرا ،لو أن
كنشكرو األمن الوطين ،لوال األمن الوطين واحلرص دايلو ملا كانش
اإلنسان قاد خيرج يف مدينة فاس ،لألسف...

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تفضل السيد الوزير.
السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد

السيد رئيس اجللسة:

وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك
تعقيب إضايف ،جواب السيد الوزير ،استنفذمت الوقت وبذلك

أوال -املغرب كحضارة عريقة راكم طيلة قرون هذا التشكل
والتهسيس دايل املدن اللي كرتمز للهوية املغربية والثقافة املغربية،

نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة هبذا القطاع ،نشكركم
السيد الوزير على حضوركم ،وقبل أن ننتقل إىل قطاع الشغل

اآلن هنالك  22مدينة عتيقة ،هنالك عدد من املدن صنفت من
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عندان أيضا يف إطار الربامج اللي مشتغلني هبا اليوم عندان

واإلدماج املهين سوف أرفع اجللسة ملدة عشر دقائق وفق املادة
 202من النظام الداخلي .ألداء صالة العصر 24 ،دقائق فقط.

واحد الربانمج منولجي كيتعلق ابإلنعاش دايل تشغيل الشباب
ابلوسط القروي ،هال الربانمج كيستهدف العامل القروي
ابخلصوص ،وعدد من املناطق واشتغلنا فواحد اجملموعة دايل
املناطق يف اتزة ،يف اتوانت ،يف صفرو هذا واحد الربانمج

السيد رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
نستهنف أشغال هاته اجللسة وننتقل إىل قطاع الشغل
واإلدماج املهين ،السادة النواب هللا خيليكم كل واحد يلتزم ابملقعد

كنسميوه " "le PEGEاللي هو كنديره بشراكة مع التعاون
الدويل وكيهدف إلنعاش التشغيل دايل الشباب ما بني  22و21
وحتسني القابلية دايل التشغيل دايل حوايل ألف شخص وحتسني

دايلو واهلدوء يف القاعة ،شكرا .إلن سؤال حول تفشي ظاهرة
البطالة ابملناطق القروية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا ،تفضل السيد النائب.

الوضعية دايل التشغيل دايل  144آخرين مع السهر على متثيل
العنصر النسوي بنسبة ال تقل عن%.04
النتائج دايل هذا الربانمج كانت مشجعة ،وهلذا هال الربانمج
غادي يتم التعميم دايلو ملدة  2سنوات إضافية اللي كيشملها
عدد آخر من املناطق يف اململكة ،وعندان أيضا ما يسمى ابلربانمج
دايل الوحدات املتنقلة من أجل الرفع من القابلية دايل التشغيل

النائب السيد لكبري قادة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،عن تفشي ظاهرة البطالة وحبدة يف املناطق
القروية والنائية نسائلكم السيد الوزير؟

دايل الساكنة القروية ،وهال الربانمج يشمل وسيشمل كذلك
اجلهة الثانية اجلهة الشرقية سوس-ماسة ...

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

تفضل السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب للسيد النائب تفضل.

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

النائب السيد لكبري قادة:

شكرا السيد النائب احملرتم ،بطبيعة احلال الظاهرة دايل
البطالة هي تشمل العامل القروي والعامل احلضري ورمبا حبدة يف العامل
احلضري أكثر من العامل القروي .ولكن رغم للك البطالة يف العامل
القروي كتطرح حىت هي إشكال ،وهلذا يف إطار الربانمج الوطين

السيد الوزير ،حىت واحد ما ميكن لو اآلن ينكر سواء كان
كيفما كان موقعه يف املسؤولية ،ما ميكنلوش ينكر أن املناطق
النائية والقروية تعيش يعين وضعية مهساوية خاصة ابلنسبة للشباب
دايل هال املناطق وجمموعة عريضة من الفئات دايل اجملتمع ،وللك
انتج على ظروف وحاالت اللي أصبحت تعيشها هال املناطق،

للتشغيل دران واحد حمور خامس اللي هو البعد الرتا،ي ،وكاين
واحد اجملموعة دايل التدابري اللي كتستهدف اجلهات وكتستهدف
اجملال أو العامل القروي.

وأعطي مثاال هنا ابإلقليم دايل فكيك واملنطقة الشرقية ككل،
فهالي مدة تقريبا وهي يف تراجع ال سيما بعد إغالق مجيع املناجم
اللي كتشغل واحد العدد دايل العمال بعد توايل سنوات اجلفاف
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السيد رئيس اجللسة:

اللي كتعيش فيها أزيد من  %14من الكسابني ،بعد إغالق
احلدود مع اجلارة اجلزائر وال أدل على للك أن اخلطاب دايل
صاحب اجلاللة ،مؤخرا عند افتتاح الربملان أشار هو كذلك وحىت
احلكومة على اختال مجيع التدابري ابلنسبة لتشغيل الشباب يف العامل
القروي وهذا خري دليل على أنه كاين نقص...

شكرا ،تعقيب السيدة النائبة تفضلي.
النائبة السيدة بديعة الفياليل:
السيد الوزير ،احنا كنعرفو أن الطبقة املتوسطة هي الدعامة
األساسية ألي تنمية اقتصادية وبشرية يف العامل ،الدليل على للك
أن مجيع احلكومات يف الدول كتحط هال املوضوع دايل الرفع من

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ،ليس
هناك جواب السيد الوزير استنفذت الوقت .منر إىل السؤال املوايل

احلد األدىن لألجور يف أولوايهتا يف براجمها التنموية ،وهال الشي
كيفسر اإلهتمام اللي كيعطيه صاحب اجلاللة هلال املوضوع ،ملا
له من انعكاسات على التنمية اإلقتصادية البشرية وعلى احلوار

حول مجود احلد األدىن لألجور للسيدات والسادة النواب احملرتمني
عن فريق األصالة املعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا،
السيدة النائبة تفضلي.

اإلجتماعي .إال أنه السيد الوزير ،احلكومة على ما يبدو أن هال
املوضوع ال يعنيها ال من قريب وال من بعيد ،مل حترك ساكنا ،راه
ما ّتزادش ولو درهم واحد يف احلد األدىن لألجور ،يف حني أهنا
تطبل صباحا ومساء وترفع شعارات عن الدعم اإلجتماعي ،فني

النائبة السيدة بديعة الفياليل:
شكرا السيد الرئيس،

هو الدعم اإلجتماعي وهو احلد األدىن لألجور ما كيخلصش حىت
الكراء؟ وما تكلمنا على الغالء دايل الضوء وال على املاء وال على
املعيشة بصفة عامة .السيد الوزير ،راه انخذ كمثال املنطقة
الشرقية ،أنتما كتعرفو املنطقة الشرقية راها كتعيش واحد الوضع

السيد الوزير ،ما هي التدابري اليت قمتم هبا للرفع من احلد
األدىن لألجور يف القطاعني العام واخلاص؟ وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

خانق وأزمة خانقة اجتماعية واقتصادية ،نظرا للخصوصيات متاع
املنطقة احلدودية ،أنتما راه كتعرفو هال الشي ،إىل األمس القريب
راها كانت فئة عريضة من السكان كيشتغلو يف اقتصاد احلدود،

شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير جوابكم.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
ابلنسبة للقطاع اخلاص كتعريف أبن احلكومة السابقة اختذت

دااب اقتصاد احلدود ما بقاش ،وهناك جهود كتبذل ابش هال الناس
ندجموهم يف اإلقتصاد املهيكل ،غري يف اإلقتصاد املهيكل السيد
الوزير ،راه كيخدم شخص واحد من العائلة ما كيخدموش  1وال
ثالثة هالي يف أحسن الظروف ،ويف أحسن الظروف هذاك الفرد

قرار دايل ابش الرفع دايل احلد األدىن ل 2444درهم ،ابلنسبة
للحد األدىن يف القطاع اخلاص ماشي احلكومة اللي كتقرر فيه
بوحدها ،وإمنا يقرر فيه الفرقاء اإلجتماعيني الثالثة ابتفاق ،وحنن
يف إطار هال اجلولة دايل احلوار االجتماعي عاكفون ابش نديرو

كيتقاضى احلد األدىن لألجور ، SMIGواش غيدير به هذاك
احلد األدىن  SMIGأش غيدير به؟ واش يعيش به هو وال يتكفل
ابلعائلة دايلو؟ ،إيال كانت احلكومة السيد الوزير ،ما قادراش

واحد اآللية ابش ما يبقاش كل مرة تطرح هال القضية نديرو واحد
اآللية موضوعية اللي نوليو كنتافقو بطريقة أوتوماتيكية على الزايدة
يف احلد األدىن لألجور ،شكرا.
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السيد رئيس اجللسة:

حتارب البطالة ،وما قادراش أهنا توفر فرص الشغل لفئة كبرية على
األقل هذوك الناس اللي  déjaخدامني...

شكرا السيد الوزير ،ويف ما يلي سؤاالن هلما وحدة املوضوع
ويتعلق األمر ابحلوار االجتماعي ،لذا أقرتح على السيدات والسادة

السيد رئيس اجللسة:

النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد
الوزير .السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
التجمع الدستوري ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ،السيد
الوزير جوابكم.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

النائب السيد مصطفى ابيتاس:

القضية دايل احلد األدىن لألجور ال يهم احلكومة فقط ،هي
طرف من الطرفني ،كاين املقاولة وكاين النقاابت .وغري ابش

عن مستجدات احلوار االجتماعي نسائلكم؟ شكرا.
السيد رئيس اجللسة:

نعطيك املعطيات يعين يف ما يتعلق ابملراجعات اللي متت للحد
األدىن من السنوات األخرية من  1424إىل  1421يف إطار
احلوار االجتماعي مكنت من حتقيق مكاسب يف القدرة الشرائية

شكرا ،السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من
فريق العدالة والتنمية.

لفئة العمال لوي احلد األدىن لألجر بنسبة  2,1كمتوسط
سنوي ،وللك نتيجة الرتفاع القيمة اإلمسية للحد األدىن لألجر
مبعدل سنوي متوسط يقارب  0,2مقابل  2,2كمعدل يف ارتفاع
أمثنة االستهالك ،وعندي أرقام تفصيلية عندي دايل la
CNSS.

النائب السيد عمر فاسي فهري:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،حنن بصدد إعادة بناء منولج وطين تنموي،

ولكن املهم ماشي هو هذا ،بقدر ما استطعنا أن نتوافق

حجر الزاوية دايلو هو ميثاق اجتماعي جديد متوافق عليه منطلق
أساسه هو احلوار اإلجتماعي .ما هي اإلجراءات اليت اختذمتوها
إلجناح هال احلوار وتسريعه لضمان تنافسية املقاولة والقدرة
الشرائية للمواطنني؟ شكرا.

مجيعا ابش نرفعو احلد األدىن دايل األجور ،ينبغي أن نعمل مجيعا
واحلكومة عندها مقاربة ،وغادي نقرتحو على الفرقاء اإلجتماعيني
ابش نتافقو على واحد النسبة أوتوماتيكية خاصهم يقبلو ابش
فعال تبدا دائما احلد األدىن نعاجلوه يف العالقة قبل ارتفاع دايل
القدرة الشرائية ،وإن كان إىل حد اليوم املقارنة مع اإلرتفاعات
اللي وقعت يف مؤشر العيش مع احلد األدىن دائما ماشي مكاينش
مشكل يعين كاين مازال النسبة اللي تزادت يف احلد األدىن يعين

السيد رئيس اجللسة:
تفضل السيد الوزير للجواب عن السؤالني.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

كتفوق نسبة دايل إرتفاع مؤشر العيش ،ولكن كنهكد أن هال
املوضوع مطروح وسنطرحه وسنضع آلية وينبغي أن نتفق على آلية
ابش ما يبقاش يتطرح...

شكرا السادة النواب على طرح هذا السؤال ،على أي حال
ابلنسبة للحكومة حرصت وهي حريصة وال تزال حريصة على
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إجناح احلوار اإلجتماعي ،على مهسسته على أساس أن يكون

قدمت واحد العرض أنه ديك  244درهم وصلناها ل044

حوارا مسؤوال يقوم على التوازن بني الواجبات واملسؤوليات .يف
هال الصدد احلكومة عقدت سلسلة من اللقاءات منذ تنصيبها
إىل اليوم ،وعلى األقل دارت  1دايل اللقاءات مع املركزايت
النقابية ،افتتاح يف الدورة دايل شتنرب تتعلق ابلعرض دايل

درهم .والسيد رئيس احلكومة ،عقب فاتح ماي تعهد وقال أبنه
كيمكن لينا ابش يستافدو الناس دايل الفئة الدرجات األخرى
بديك النقطة دايل اللي كان ما زال خاص نزيد تقتطع من األجور
دايل املوظفني يف إطار نظام املعاشات املدنية مت يعين حتملتها
احلكومة.

التوجهات دايل القانون دايل املالية اللي كانت دائما النقاابت
كتطالب به وألول مرة كيظهر ليا أو من املرات القليلة اللي
كيتحقق فيه هال امسيتو.

وهكذا احلكومة عربت خالل هال املراحل كلها على واحد
الرغبة أكيدة ،أوال ابش طرح هال القضية دايل التعويضات العائلية
كتعرفو املبالغ اليت خصصت هلا ،وابملناسبة راه هال العرض دايل
احلكومة كيمكن ألسرة معينة أن تستفيد فيه مبا يقارب  144إىل

ابلنسبة للسيد رئيس احلكومة منذ ،خالل شهر يناير ،خالل
شهر مارس وبداية أبريل من هال السنة ،نظم واحد السلسلة دايل

 244درهم ،وهلذا كنقولو احنا التصور دايلنا ،أوال ،نبداو مبا هو
ممكن ونستمر يف احلوار يف الشي اآلخر.

اللقاءات من أجل استئناف احلوار اإلجتماعي اللي أفضى لواحد
العمل مهم جدا ،الناس ما كيعرفوهش ألن اشتغلت اللجان من
 22مارس  1422إىل غاية  14أبريل  21 ،1422اجتماع
دايل اللجنة دايل القطاع اخلاص 21 ،اجتماع دايل اللجنة دايل

بطبيعة احلال احلوار فيه القضااي املطلبية األساسية ،ولكن
هي قضااي هيكلية ،عندان القضااي دايل التشريع االجتماعي،
عندان القانون دايل النقاابت ،عندان القانون دايل اإلضراب،

القطاع العام ،و 1اجتماعات دايل اللجنة دايل حتسني الدخل
اجململ دايلو  11لقاء ّدار على مستوى اللجان املوضوعاتية.
وبطبيعة احلال ،كانت الرغبة أننا نصل إىل إتفاق مع املركزايت

عندان القانون دايل التعاضد ،عندان اإلصالح دايل نظام الوظيفة
العمومية ،قضااي كبرية اللي هي ماشي ابلضرورة قضااي مادية،
ولكن قضااي مؤسسة...

النقابية ،ما استطعناش نوصلو ليه يف فاتح ماي ،فتم اإلتفاق على
أننا نواصل احلوار واستمر احلوار واستمر التواصل إىل يومنا هذا
مع املركزايت النقابية ،وقدمت احلكومة واحد العرض فيه  2دايل
املليار دايل الدرهم التفاصيل دايلو كتعرفوها ،وزادت بينات

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب ألحد السيدات والسادة من
فريق التجمع الدستوري ،السيد النائب تفضل.

احلكومة أن عندها استعداد ابش حتسن هذا العرض وحسناتو،
فيما يتعلق ابلزايدة دايل ،يف األجور واللي مهم املقاربة دايل
احلكومة:

النائب السيد مصطفى ابيتاس:
داخل فريق التجمع الدستوري تنعتقدو أبن جمرد مقاربة
حسابية رقمية ال تكفي ملعاجلة هذا املوضوع ،أوال جيب أن نتفق
أبن مهسسة احلوار اإلجتماعي اليوم مطلب ملح ،نتافقو عليه،

أوال -منشيو للفئات األكثر تضررا ،هذه هي املسهلة اللي
بغينا اإلخوان دايل املركزايت النقابية والسادة الربملانيني منشيو بعدا
نستهدفو الناس اللي مها األكثر تضررا ،وهلذا مشينا للسالمل الدنيا
من  2ل 24إىل الدرجة  ،2ورغم للك احلكومة زادت دارت

ماشي ابلضرورة نديرو مشروع قانون وال مقرتح قانون ابش منهسسو
النقاش أو ال احلوار اإلجتماعي ولكن على األقل هناك تراكم
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إجيا،ي عرفاتو بالدان منشيو فيه ،كاينة شي حاجة مسيتها كلمة

التسريع ابلتوافق وإبالتفاق مع النقاابت ومع املقاوالت من أجل

شرف ،كاينة شي حاجة مسيتها أننا يكونوا عندان مبادئ ،حنافظو
عليها ونستمرو يف التطوير دايهلا  .م أيضا ما كنظنش اليوم البالد
اللي عندها نقاش على منولج تنموي جديد ،غادي حنصرو هال
املشكل كلو يف جمرد أرقام ،راه احنا كناقشو منولج تنموي جديد،

اخلروج بتوافق على اتفاق جديد من أجل  :أوال التسريع حبلول
أو حبل القضااي العالقة والتعجيل حبلها ،مثل امللفات دايل
املوظفني خصوصا املتصرفني وال الناس دايل التعليم وغريها من
الفئات اللي ابقة القضااي دايهلا عالقة؛  م كذلك السيد الوزير،

وهال النمولج التنموي اجلديد ايال ما معاهش ميثاق اجتماعي ما
ميكنش أننا حنققو ونعاجلو اإلشكاالت اللي كانت تتعرفها بالدان
هالي سنوات.

اليوم الرأي العام كلو ،لرأي العام الوطين كيتبع هال احلوار
اإلجتماعي ،اليوم سواء الشغيلة اللي يف القطاع العام وال اللي يف
القطاع اخلاص وال املتقاعدين ،وال التجار الصغار وال غريهم،

امليثاق االجتماعي الذي جاء يف اخلطاب امللكي السامي،
مبناسبة عيد العرش واللي كان واضح ،هو ضرورة اليوم ملحة،

كلهم كيتسناو شنا هو أثر احلوار اإلجتماعي .مبالا سيصل هال..
اآلن املتحاورون سواء احلكومة وال النقاابت وال املقاوالت مالا
سيصل للك للتاجر؟ مالا سيصل للك العامل صاحب
SMIGوال  SMAGيف القطاع الفالحي وال القطاع العام

وضرورة اإلشراك فيها هال املمثلني ،سواء كانوا املقاوالت،
الباطروان ،أو ال النقاابت ،اليوم أيضا أصبحت ملحة ،ألنه حينما
جنمع العملية وحنصرها يف جمرد رقم صغري ،كنضيعو على بالدان
فرص استثمارية كربى .راه اليوم هناك طبقات اجتماعية اليوم

وال القطاع اخلاص؟ أشنو غيوصل هلالوك الفئات الوسطى وال
الفئات الدنيا اللي تكلميت عليهم السيد الوزير؟ واش فعال غتوصلو
للرفع من األجور دايل SMIG؟ واش غتوصلو كذلك االقتطاع
أو الرفع دايل احلد األدىن لإلعفاء من الضريبة...

بعيدة على هال النقاش ،ما معنياش به .كيفاش أننا نديرو اليوم
جنيبوها إيال ما عندانش اليوم تصور حول ميثاق اجتماعي  .م
اخلطاب امللكي قال أبنه هال احلوار مهسسته مبعىن أنه جيب أن

السيد رئيس اجللسة:

ينعقد وأن يستمر وأن يتم التداول فيه بشكل مستمر ،واخا ما
خنرجوش بشي حاجة...

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس
هناك تعقيب إضايف .اجلواب السيد الوزير ،استنفدمت وقتكم،

السيد رئيس اجللسة:

وبذلك أنيت على إهناء جمموع األسئلة اخلاصة هبذا القطاع ،شكرا
السيد الوزير .وننتقل إىل قطاع املوايل املكلف إبصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية ،سؤال عن الصعوابت واإلكراهات اليت تعرتض

شكرا السيد النائب ،تعقيب ألحد النواب من فريق العدالة
التنمية تفضل السيد النائب.

تنفيذ املرسوم املتعلق بكيفية اإلشهاد على مطابقة نسخ الواثئق
وكل أصوهلا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة
والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا فريق العدالة
التنمية.

النائب السيد حممد زوينت:
احنا يف فريق العدالة والتنمية ،نثمن أوال جهود احلكومة
السابقة برائسة السيد عبد اإلله بنكريان يف الوفاء إبلتزامات إتفاق
 12أبريل ،واللي تقريبا فاقت  22مليار دايل الدرهم .كنثمنو
كذلك هال اجلهود اليوم ،اللي كتقوم هبا احلكومة اليوم ،من أجل
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السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد سليمان العمراين:

شكرا ،تعقيب السيد النائب.

السيد الوزير ،نسهل عن اإلكراهات والصعوابت اليت تعرتض
تنفيذ املرسوم املتعلق مبطابقة النسخ ألصوهلا ،شكرا.

النائب السيد سليمان العمراين:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،يف احلديث عن ما هو كائن من جهة البد
أن ننوه بعمل احلكومة ومببادرة بعض اإلدارات اليت سارعت إىل
تنفيذ املرسوم تستحق التحية ،ابإلضافة إىل اجلماعات

شكرا السيد النائب ،السيد الوزير تفضلوا.
السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

واملقاطعات .لكن يف املقابل السيد الوزير ،حنن منزعجون معكم
ومع السيد رئيس احلكومة ،الذي عرب عن للك يف اجمللس
احلكومي ،اإلدارات ال تزال يف معظمها مل تتجاوب ابلقدر الذي

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هال السؤال ،ألنه

نرجوه مجيعا ،ولألسف كاين بعض املمارسات ،بعض اإلدارات
دايل الدولة يعين تتقول للموظفني يعين املرتفقني سريو عند
املقاطعات ابش مها يديرو لكم هال اخلدمة ،هال األمر اللي هو
كيدخل يف منطق دايل (كم من حاجة قضيناها برتكها).

غادي يسمح يل ابش نوضح واحد املسهلة مهمة فهال الورش
دايل إصالح اإلدارة .هال اإلجراء دايل اإلشهاد على مطابقة
النسخ ألصوهلا هو إجراء بسيط ،لكنه كيحتل واحد احليز مهم
جدا يف تعامل املرتفق مع اإلدارة ،ألنه عندو ارتبا وثيق بواحد
اجملموعة من اخلدمات األخرى .حبيث أن اإلدارة غالبا ضمن
الشرو اللي كتطلبها ابش أتدي واحد اخلدمة ابش يستافد منها
املواطن ،كتطلب منو اإلدالء بنسخ لواثئق مشهود مبطابقتها

اليوم السيد الوزير ،ابش نتكلم ابملنطق دايل الذي ينبغي أن
يكون ،عندان:
 .2احلكومة واحنا على مشارف السنة البد من تقييم دايل

لألصول ،فاحنا دران هال املرسوم هذا يف إطار حتسني عالقة اإلدارة
ابملواطن وتبسيط املساطر .مبجرد ما وافقت احلكومة على هال
املرسوم السيد رئيس احلكومة ،بعث مبنشور إىل كافة القطاعات

استجابة دايل اإلدارات هلال املوضوع األساسي اللي هو
اإلصالح اجلوهري؛
 .1خاص احلكومة ّدير عمل جبار يف التواصل والتعريف بعملها،

الوزارية كيوضح مجيع الرتتيبات واإلجراءات التنظيمية لتفعيل هال
املرسوم ،وبعد صدوره يف يناير السابق وزير إصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية أيضا بعث برسالة يطلب من كافة القطاعات
الوزارية تعيني موظف وانئبه لتقدمي هال اخلدمة دايل اإلشهاد على

وما أكثر األعمال النوعية دايل احلكومة ،لألسف الشديد
اليوم ال يعلو إال املنطق دايل التبخيس ودايل التيئيس.

األمر الثاين السيد الوزير ،تديرو عمل مهم يف رفع العبء
عن املواطن ،اليوم من غري املعقول ميشي املواطن املسكني يبدا
يدور يف اإلدارات ابش يدير واحد املطابقة لنسخة ألصاهلا مع أنه

املطابقة ،بل أكثر من للك عممنا دليالن يوضح كيفية فتح هال
املصاحل أو الشبابيك ،وأشنو هو النمولج دايل اخلامت والطابع دايل
اإلشهاد إىل غري للك من األمور اآلن احنا بصدد التوصل أبجوبة
هال القطاعات الوزارية ،وشكرا.

هاديك اجلهة دايل اإلدارة طالبة للنسخة هي اللي تتاخذ النسخة
يعين تشوف األصل دايل النسخة ،إلا كان هناك من مشكل
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السيد رئيس اجللسة:

اإلدارة خاصها ّدير اشغاهلا ،املواطن خاصنا نرفعو عليه العبء.

واألمر الثاين السيد الوزير ،خصكم ّديرو جمهود أكرب مما هو كاين
دايل رقمنة اإلدارة ،ألن ما ميكنش اليوم املواطن يبدا ميشي
لإلدارات واليوم كاين إمكانيات كاين ممارسات فضلى يف اخلارج
ويف بلدان دايل االستعانة ابجلانب الرقمي؛ األمر األخري السيد
الوزير ،البد أن تقيموا الذي وقع...

جوابكم السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل وزير الصحة:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب ،شؤالكم حول إقليم سطات ،هذا إقليم اللي
 % 21من الساكنة دايلو تقطن ابلعامل القروي ،فيه  21دايل
املؤسسات دايل الرعاية األولية والعالجات الصحية األولية12 ،
من هال  21كاينة يف العامل القروي  ،م كذلك  22طبيب من

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ،ليس
هناك تعقيب إضايف ،جواب السيد الوزير.
السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

مجلة  10يف اجملال القروي ،ابلنسبة للممرضني  241من أصل
  ،214م  14قابلة من أصل  .12هال األرقام بطبيعة احلال
تتبني أن هناك نقص على مستوى هال اإلقليم اللي كنحاولو

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:
السيد النائب احملرتم ،امسح يل إيال كنت من خالل اجلواب
على التعقيب دايلكم نتوجه لإلدارة املغربية حنن مطوقني بواحد
األمانة ،كاين التنبيهات الواردة يف اخلطب السامية ،كاين التقارير
دايل وسيط اململكة ودايل اجمللس األعلى للحساابت...

نتجاوزوه أوال بتعيني أطباء غري قارين على مستوى املراكز واتباع
نظام دايل املداومة ابلنسبة لدور الوالدة.
هناك كذلك فيما خيص سيارات اإلسعاف 2 ،دايل سيارات
اإلسعاف دايل الوزارة و 02دايل اجلماعات احمللية  م هناك
كذلك برانمج دايل إعادة التههيل اللي مت  11مؤسسة صحية
اللي مت هتييئها وربطها ابملاء الصاحل للشرب.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا السيد الوزير ونشكركم على
مسامهتكم يف هذه اجللسة .ومنر إىل آخر قطاع وهو قطاع الصحة،
سؤال عن وضعية املؤسسات الصحية يف العامل القروي للسيدات
والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية،
تفضل السيد النائب.

فيما خيص الربامج  ،1421مت اقتناء سكانري ابلنسبة
للمستشفى اإلقليمي "احلسن الثاين" ،كذلك جتهيزات مبا يقدر
 1مليون دايل الدرهم ،املسامهة يف أتهيل مركز الرتويض ،جتهيز
مركز دايل التشخيص ،االتفاقية مع اجمللس اإلقليمي فيها بناء
املركز الصحي "اوالد مراح" يف "سيدي حجاج" ،وأتهيل

النائب السيد سعيد امنيلي:
السيد الوزير ،من خاللكم نسائل احلكومة عن العرض
الصحي ابلعامل القروي واألرايف ومدينة سطات ،إقليم سطات
كنمولج ،وشكرا.

املستشفى اإلقليمي ،بناء مركز التشخيص كذلك  ،م مشاريع
أخرى يف إطار صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية فيه أتهيل
وبناء املؤسسات الصحية تقريبا  02عملية مبا فيها مستشفى
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القرب دايل "بين أمحد" وكذلك برانمج  1422اللي فيه 21
دايل العملية ب 12مليون دايل الدرهم...

الطبية والشبه الطبية انعكس أبثر سليب اللي اجعل بعض
املستشفيات اآلن شادة هي مثال دايل "حلالف"...

السيد رئيس اجللسة:

السيد لرئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تعقيب
إضايف فريق العدالة والتنمية ،تفضل.

النائب السيد سعيد امنيلي:

النائب السيد خاليد تيكوكن:

شكرا السيد الوزير على هال اجملهودات اللي كتبذلوها فهال
اإلقليم ،ولكن هال اإلقليم ما زال يعرف عدة نقائص واختالالت.
كما تعلمون أن هال اإلقليم له مساحة شاسعة وكيتعترب هو الثاين

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،يعين شرفتم إقليم أزيالل بزايرة يعين
مؤخرا مت تدشني خالهلا املستشفى دايل القرب بدمنات ،واطلعتم

بعد إقليم اترودانت من حيث العرض الصحي به  21مؤسسة
صحية ،اللي كتكون منها املراكز الصحية اجلماعية
واملستوصفات ،أنه ابلنسبة من بني هذه النقائص من حيث

عن قرب على احلجم دايل اخلصاص اللي كيعانيه خاصة اإلقليم
فيما يتعلق خاصة يعين ابملستشفى اإلقليمي دايل إقليم أزيالل،
اللي فيه إختالالت هيكلية وبنيوية مرتبطة ابهلندسة دايل البناية،
مرتبطة ابخلصاص يعين يف األطر الطبية واجلماعات عموما دايل

امليزانية أنه ابلنسبة للميزانية املرصودة لو مثال تبقى ضعيفة جدا
مثال ك ّديرو  214ألف درهم ابلنسبة للرتميم غري كافية ،و224
ألف ابلنسبة لشراء التجهيزات وآليات التربيد.

اإلقليم هو إقليم دايل الشساعة ويعين والعزلة وكيعانيو صعوابت
يف ولوج اخلدمات الصحية وكنتمناو أن الزايرة دايلكم يعين يتبعها
يليها إن شاء هللا اإللتفاتة إىل هذا اإلقليم وهال القطاع اللي يعين

ابلنسبة لألطر الطبية والشبه طبية ،انقصة بزاف فهال اإلقليم
السيد الوزير ،ابلرغم من اجملهودات اللي انعكس أبثر سليب على
السري دايل هال املؤسسات ،أنه  21مركز صحي اآلن مغلق،

مهم ابلنسبة للساكنة دايل العامل القروي خصوصا ،شكرا السيد
الرئيس.

ولذلك األمر هناك بعض املراكز الصحية اللي هبا دور الوالدة مل
تتوفر على أطباء كاملركز الصحي "بين خلوق" دائرة "الربوج"،
واملركز الصحي بلدية "اوالد مراح" دائرة "بن امحد" .كما أن معظم

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟،
ليس هناك تعقيب إضايف .تفضل السيد الوزير ،السيد الوزير.

املستوصفات القروية إبقليم سطات ال تتوفر على أطباء كجماعة
"حلالف"" ،بوكركوح"" ،سيدي عبد الكرمي"" ،امكارطو" هالو
ما كيتوفروش على أطباء.

السيد أانس الدكايل وزير الصحة:

العامل القروي ما بغيناش شي حاجة شي مطلبيات دايل
الصحة اللي كثرية ،احنا بغينا غري الطبيب على األقل يزوران يف

شكرا السيد النائب ،فعال قمت بزايرة ودشنا مستشفى
دايل القرب بدمنات لتعزيز العرض العالجي هبال اإلقليم ،كاين
تتبع مع السلطات ومع املنتخبني ومعكم ابش ميكن منشيو بسرعة
إىل أتهيل العرض الصحي على مستوى هال اإلقليم .اليوم كاين

السيمانة ،والنقص احلاد يف األدوية مثال اخلاص ابألمراض املزمنة
كمرض السكر وأمراض القلب ،هال النقص احلاد ابلنسبة لألطر
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تدشني دايل املركز دايل الطب عن بعد دايل la

املستمر يف العمل ،التكوين املستمر ابلنسبة لألطباء اللي حاصلني

télémédecineعلى مستوى مركز صحي "بزاوية احنصال"
اللي غيكون مرتبط مع مستشفى حممد السادس جبامعة حممد
السادس ابلدار البيضاء ،وكاين كذلك مركز آخر يف نفس اإلقليم،
احنا غنمشيو ،بطبيعة احلال ،كذلك إىل تعزيز املوارد البشرية هبال

على دبلوم دايل التخصص ،يعين ،عندو ، spécialitéفهنا
اإلجراءات االحرتازية احنا كنعملو ،يعين ،املباراة سنواي ابلتعاقد
مع األطباء العامون ،يعين ،ملا كيتعاقدو ملّي كيسايل ما ميكنلوش
ميشي لشي بالصة أخرى إال وزارة الصحة ،يعين  024يف
 024 ،1421يف  ،1422وغنستمرو؛

اإلقليم خالل ،يعين 1422 ،ألن ما زال ما عيناش األطباء
وكذلك فيما خيص سنة  1422حىت ميكن لنا ،يعين ،نستاجبو
بشكل أحسن هلال األقاليم اللي هي...

 م أصدران هال السنة مذكرة كتعفي األطباء العامون التابعون
للوزارة والراغبني يف اجتياز هال املباراة من الرتخيص ،اللي بغى
يدوز  spécialitéتنرخصو ليه ،وهال الشي كان بطلب األطباء
العامون ومن النقاابت دايل القطاع ،استجنا ليه ،ابش ميكن،
يعين ،ما يكونش هال املسهلة هادي؛

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،سؤال عن تداعيات املرسوم الذي
أصدرته احلكومة الفرنسية مؤخرا للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،السيدة النائبة تفضلي لطرح
السؤال ،تفضل.

 م كذلك ختصيص مناصب دايل اإلقامة اللي والّت مباشرة

يف املراكز االستشفائية اجلامعيةles résidents ،اليوم مباشرة
كيتخالو وكيبقاو يف مسيتو ،ألنه كاين ختوفات من ،يعين ،بعض
املرات كتكون من اإلحلاقات اللي تكون يف مناطق بعيدة ما

النائبة السيدة خدجية الزايين:
شكرا السيد الرئيس،

تروقشاي لبعض األطباء ،مع العلم أنه احنا كندافعو ابش نبقاو
مستمرين يف دعم املناطق كل املناطق ابملتخصصني؛

السيد الوزير ،أصدرت احلكومة الفرنسية مؤخرا مرسوما
يسمح لألطباء األجانب للحصول على اإللن املؤقت ملمارسة
مهنة الطب ،وكذلك احلصول على امتيازات مما ينذر هبجرة كبرية
يف أوسا األطباء دايلنا .والسيد الوزير ،نسائلكم عن اإلجراءات
اإلحرتازية املزمع القيام هبا خاصة وأن بالدان يعاين من خصاص
يف األطر الطبية وشكرا.

 م كذلك الرفع من العدد دايل املقاعد البيداغوجية يف
الكليات ،اليوم عندان  2دايل الكليات بني خاص وعمومي،
ومشينا اآلن ألكثر من  2444طبيب دايل القطاع العام اللي
كيتخرج سنواي ،وهال الوترية غرتتفع إن شاء هللا بسرعة.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب ،السيدة النائبة
تفضلي التعقيب دايلكم.

شكرا ،السيد الوزير تفضل.
السيد أانس الدكايل وزير الصحة:
السيدة النائبة احملرتمة ،هال املرسوم ،ابش نوضحو مزاين،
هو كيهم اإللن املؤقت من  2أشهر إىل سنتني للقيام ابلتكوين
39

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 0281
-

النائبة السيدة خدجية الزايين:

حىت األطر اإلدارية .وعمالة مقاطعة الفداء درب السلطان منولجا
تعترب من العماالت اليت تعاين من هذه الظاهرة يف خمتلف
املستوصفات بل حىت املراكز الصحية الكربى مثل "مستشفى
املالزم بوايف" .لذا نسائلكم السيد الوزير ،عن اإلجراءات اليت
تعتزم وزارتكم القيام هبا ملعاجلة هاته اإلشكالية ،وشكرا.

السيد الوزير ،ميكن أن تكون هذه اإلجراءات اإلحرتازية
مهمة ،ولكن مالا ميكن أن نقول عن اإلستقاالت ابجلملة يف
صفوف األطباء بربوع اململكة منولجا جهة الشرق؟ .ومالا ميكن
أن نقول عن اإلحصائيات اليت نشرها املكتب الوطين هليئة األطباء
بفرنسا؟ ،الذي يؤكد على أن  %24,14من األطباء املغاربة

السيد رئيس اجللسة:

ميارسون الطب هناك ،األخطر من هذا أن هناك نسبة
 %22,24من جمموع املغاربة الذين ميارسون الطب بفرنسا
درسوا ابملغرب ،حصلوا على شواهدهم ابملغرب ،واألدهى واألمر
هو أن هال العدوى انتشرت إىل صفوف الطلبة األطباء الذين
أصبحوا يفكرون يف اهلجرة.

تفضلوا السيد الوزير للجواب على السؤال.
السيد أانس الدكايل وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،الوزارة ما ك ّدخرش اجلهد ابش توفر
املوارد البشرية وقلت أبنه كنحاولو  %24نسيفطوها للمناطق
اللي ما عندمهش يعين العامل القروي ،املناطق اجلبلية .ولكن ما

السيد الوزير ،املشكل فهال احللقة هالي هو املواطن

كنساوش مدن كالدار البيضاء بطبيعة احلال  1422و1421
تعطات  2مناصب هلال املقاطعة اللي هي مقاطعة عماالت أو
عمالة مقاطعة الفداء درب السلطان 2 ،مناصب األطباء سنواي
زائد  2مناصب دايل املمرضني .ميكن نقول أبنه فعال عدد

الضعيف ،املريض املغر،ي الضعيف اللي غادي يزيد أتزما ،نظرا
هلال األوضاع املزرية اللي كيعيش قطاع الصحة مع هال اهلجرة
غيزيد أتزما املريض املغر،ي ،واحنا ،السيد الوزير ،نريد حتفيزات،
حتفيزات مغرية لألطباء...

املمرضني قليل ألن تقريبا عندان  1,2ممرض لكل مركز صحي،
يف الوقت اللي عندان  1,2طبيب لكل مركز صحي ،فغنعززو هال
املسهلة هادي بتعاون كذلك مع اجلماعات الرتابية.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل،
سؤال حول النقص يف املوارد البشرية للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا ،السيد النائب تفضل.

العمالة دايل املقاطعة فيها تقريبا  042من األطر الطبية،
وهذا ماشي املسهلة اللي قليلة  22دايل األطباء العامون22 ،
دايل األطباء اإلختصاصيني 2 ،دايل الصيادلة ،و 22أطباء
جراح األسنان 221 ،ممرض 12 ،إطار تقين .فيما خيص "بوايف"
 1أطباء عامون ،و 12طبيب اختصاصي يف مستشفى "بوايف"،
أحد املستشفيات أعتقد التسع دايل الدار البيضاء أو أكثر،
 224من املمرضني.

النائب السيد جواد عراقي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم،
يعرف القطاع الصحي ببالدان نقصا حادا يف املوارد البشرية

بطبيعة احلال ،احنا فيما خيص هال النقص هذا تنحاولو
ابش نشوفو إعادة اإلنتشار داخل الفضاء دايل الدار البيضاء،

سواء األطباء املتخصصون ،أو األطباء العامون ،أو املمرضون أو
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األقاليم كلها  24إقليم ،ما كاملش طبيب لكل إقليم سنواي،
وابلتايل ينبغي أنكم تبذلوا جمهودات...

ألن كاين عدم التوازن على مستوى املقاطعات  ،م كذلك عندان
إشكال اللي مطروح ،عدد دايل امللفات الطبية يف صف هال
األطباء اللي كتدرس اآلن يف يعين إجراءات ومساطر معقدة،
خاصها ّدوز من اللجنة الوطنية دايل اجمللس دايل الصحة إخل،...
فحنا كنحاولو نشوفو ،يعين ،شنو هو الصحيح فيها من عدمه،

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ .منر إىل
السؤال املوايل ،سؤال حول املساواة يف الولوج إىل العالج
واخلدمات الصحية ومجود احلد األدىن لألجور للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،فليتقدم أحد واضعي
السؤال مشكورا ،تفضل السيد النائب.

وابلتايل كاين نوع من الصرامة اللي كيخصو ،ولكن كاين واقع،
واقع كذلك اللي هو ال يرتفع فيما خيص احلالة الصحية لبعض
األطباء...
السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد الغين خمداد:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب تفضل.

شكرا السيد الرئيس ،نسائلكم السيد الوزير على املساواة يف الولوج
إىل العالج واخلدمات الصحية.

النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،زميلي يف الفريق طرح عليكم سؤال حول

تفضل السيد الوزير لإلجابة.

النقص احلاد يف اإلقليم دايل الفداء ،هذه حالة عامة السيد الوزير،
راه ماشي فقط يف اإلقليم دايل الفداء ،راه األقاليم كلها تعاين.
األسبوع املاضي راه كان إضراب دايل األطباء يف القطاع اخلاص،

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،الوزارة وضعت من بني األولوايت دايهلا
حتقيق الولوج العادل والشامل للعالج ابلنسبة لكل الفئات دايل
الساكنة ،وهذا احلق يف الصحة هو حق دستوري اليوم ،وكذلك
عندان إلتزامات على املستوى الدويل للوصول إىل أهداف التنمية

اليوم كان متا أسبوع دايل إضراب القطاع العام ،ولذلك السيد
الوزير ،ينبغي التسريع بواحد اجلانب دايل اإلجراءات اللي من
شههنا أهنا تنقص من هال النقص احلاد.

املستدامة مبا فيها التغطية الصحية الشاملة ،الوزارة حاليا كتعتمد
من أجل للك هال التوزيع العادل على اخلريطة الصحية وتفعيلها،
تفعيل املخططات اجلهوية لعرض العالجات اللي هي ورقة العمل

املرسوم اللي احنا كنتظروه سنة هالي ،هال املرسوم اللي
كيجمع بني الوزارة دايلكم مع وزارة الداخلية ابش تبغي توظف
اجلماعات الرتابية ،أين هو هال املرسوم السيد الوزير؟ .هذا غادي

ولو أنه كنتظرو اآلن يعين نشرها على أساس يعين مراسيم ،هناك
قانون اإلطار  20.42اللي كنعتمدوه من أجل للك  ،م تعزيز
العرض الصحي اخلاص مبؤسسات العالجات الصحية األولية،
هذا واحد الشبكة دايل  1221مركز ،فيها تقريبا الوسط القروي

يساهم يف النقص دايل هال املوضوع هذا .املسهلة الثانية هو أن
األطباء اللي كيتم التعيني يف املناصب املالية يف السنة منني كنمشيو
حنيدو منهم واحد النصف دايل عدد كيمشيو يف les
résidentsاللي كيبقاو يف ، le CHUواحد النسبة تتمشي
يف املمرضني ،تيبقى واحد  24طبيب ،منني كتوزع على واحد

  ،1420م كذلك املراكز الصحية من املستوى الثاين اللي كتكون
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فيها دور الوالدة   ،122م األسبقية كيفما قلت دايل املناصب

الزمامرة اللي بىن مؤسستني صحيتني عبارة عن مركز لتصفية الدم

املالية للعامل القروي  12موقع خاص بنظام املساعدة الطبية
للمستعجالت دايل الوالدة ابلوسط القروي 22 ،إقليم  ،م
إحداث  22وحدة خاصة مبستعجالت القرب كذلك  ،م ميكن
يل نضيف مراكز الطب عن بعد تكلمت عليها هناك  2املراكز

ومستشفى دايل األمراض العقلية ،اللي كانت  budjetدايهلم
حوايل  20مليون الدرهم ،وقلنا ليكم السيد الوزير ابش تساعدو
غري ابألدوية ،وغري ابحلراسة ،اآلن  budjetدايهلم السنوي
كيسريو هال احملسن ب 24املالين الدرهم ،والوزارة غائبة ،ابش

اليوم منولجية ،توفري األدوية األساسية وتعزيز كذلك برامج للصحة
املتنقلة ،وشكرا.

تدعمو غري ابألدوية وابحلراسة ما كايناش ،إيال مات هال احملسن
غدا ،شكون غيسري هال املؤسستني؟ اللي كيسديو واحد
اخلدمات جليلة هلال املنطقة ،السيد الوزير راه األجوبة إيال كنا

السيد رئيس اجللسة:

جنيو للجلسة العامة ونتلقاو األسئلة ونوجدو األجوبة على
األوراق ،راه على أرض الواقع راه ال جمال للمقارنة ،العكس السالم
عليكم.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب من فريق األصالة
املعاصرة.
النائب السيد عبد الغين خمداد:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ليس هناك
تعقيب ،هناك تعقيب من نفس الفريق ،تفضل السيد النائب.

هو حينما نستمع إىل اجلواب دايلكم السيد الوزير كنقولو راه كل
شي على أحسن ما يرام ،ولكن العكس صحيح ،الوضع ،الوضع
الصحي داخل بالدان راه وضع مرتدي ،هال الشي اللي مسعنا يف
اجلواب كيبشر ابخلري إيال كان على أرض الواقع مطبق ،ولكن إيال

النائب السيد هشام صابري:
السيد الوزير ،أان تبعتكم منذ توليكم هال املسؤولية ،وتنشوف
التفاؤل اللي عندكم يف مجيع األجوبة تبارك هللا زعما يبشر خبري،
يف حالة أنه إيال مشينا فهال التفاؤل دايلكم .يف حني أن واقع

مشينا على أرض الواقع كنلقاو العكس ،نقص يف األطر الطبية،
نقص يف التخصصات ،نقص على مستوى األدوية راه كنشوفو
األسئلة اللي سبقوان هبا اإلخوان الربملانيني ،ونعطيك سيدي بنور
كنمولج ،هال اإلقليم اللي كيتعترب إقليم منسي ابلنسبة لقطاع

احلال أنه عكس كل التفاؤالت ألنه نقدو نقولو أبنه اليوم كاين
إمجاع وطين تعرب عليه سواء املعارضة ،وال فرق األغلبية من خالل
األسئلة أبنه قطاع الصحة ،قطاع غارق يف مجيع أنواع املشاكل،
ميكن وصفه بوحل ومسؤوليتكم هو تدبريه بنجاعة وابحرتام مبدأ

الصحة ،كاين مستشفى إقليمي بسيدي بنور ومستشفى حملي
ابلزمامرة عبارة عن بنايتني فقط ،ال ختصصات ،ال أدوية ،ال
أجهزة ،الكل كيتوجه ملدينة اجلديدة رغم أهنا اآلن أصبحت توجه

العدالة اجملالية .هال العدالة اجملالية أان كنقول أبنه غائبة يف اخلطة،
وغائبة يف طريقة التدبري دايلكم ،الدليل على للك سبيطار
صغيور ،مستوصف" ،كطاية" الطبيب  1سنني ما دخل ليه،

املرضى إىل مدينة الدار البيضاء من أجل إجراء العمليات ،حىت
هو مستشفى إقليمي فيه نقص كبري يف التخصصات ،ونعطيك
السيد الوزير راه سبق لينا زرانكم يف مكتبكم وأعطيناك واحد
املساعدة ابش تديرها مع واحد احملسن اللي جابو هللا ملنطقة

"لقصيبة"" ،زاوية الشيخ" مستشفى القرب واعدوهم به املسؤول
احمللي متا دايل الصحة إىل يومنا هذا وال كالم ،وشكرا.
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السيد رئيس اجللسة:

مع األطباء ومع املمرضني ابش خيدمو فواحد املدة قبل ما ميشي
يعمل العيادة دايلو أو يدوز املباراة دايل اإلقامة إىل آخره...
"سيدي بنور" و"الزمامرة" من األقاليم اللي خمصوصة وخصنا هنتمو
هبا ،وأان معاكم السيد النائب وغنعملو...

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر ،ليس
هناك .السيد الوزير ،تفضل اجلواب.
السيد أانس الدكايل وزير الصحة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدين النائبني ،ما ميكنش نقولو أنه األمور على ما
يرام ،ولكن آخر واحد اللي ميكن يكون متشائم هو الوزير ،أان

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل ،وفيما يلي سؤاالن
هلما وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابلتوزيع اجملايل املنصف للموارد
البشرية يف قطاع الصحة ،لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال

متفائل وسهظل متفائل ألن هناك مقاربتني  :مقاربة دايل املدى
القريب وتسريع ابلوترية دايل ،يعين ،تعزيز العرض الصحي وخاصة
يف املناطق اللي ما عندهاش ،اللي واحد تقريبا  14حىت ل12

جوااب موحدا من لدن السيد الوزير .السؤال األول للسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة املعاصرة ،فليتفضل أحد
واضعي السؤال مشكورا ،تفضل السيد النائب ،تفضل.

إقليم اللي عندها اخلصاص؛ املقاربة البعيدة واملتوسطة املدى هو
أنه منشيو يف اخلطاب دايل جاللة امللك دايل العرش ،أنه خصنا
واحد إصالح جذري ،نظرة جذرية يف منظومة الصحة الوطنية،
وكاين تفكري وكاين عمل ،ما ميكنش نسبقو األمور ،وداخل هال
الشي حىت يف النمولج التنموي.

النائب السيد احلسن آيت أوحليان:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،

القطاع الصحي يف بالدان ،يعين ،قطع أشوا مهمة ،ولكن

السيد الوزير،

املستشفى العمومي اللي كتكلمو عليه وهال املناطق راه فيها الناس
اللي حاملني بطاقة "الراميد" ،خصنا نرجعو نتكلمو كاين سؤال
فهال املوضوع على هذا النظام وكيف ميكن لنا نوفرو االستدامة

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
تعد اجلهوية املتقدمة خيارا اسرتاتيجيا اعتمده املغرب لرتسيخ

دايلو؟ ،الوضع املرتدي ونقص املوارد البشرية هالي واقع ،وداك
شي عالش قانون املالية اعطى  0444عاود اثين ،وإال كون
كانت املالية غتقول لنا الّ راه ما عندكمش نقص وما كافياش،
احنا كنا طالبني  ،2444وهلال الشهن املرسوم اللي تكلموا عليه

منط جديد من احلكامة الرتابية يقوم على أساس تقسيم جهوي
جديد ،وتوفري موارد بشرية ومادية مهمة من أجل حتقيق تنمية
مندجمة ومستدامة يف مجيع اجملاالت .غري أن التوزيع احلايل للموارد
البشرية وال سيما يف قطاع الصحة ،يكشف عن تفاوت كبري بني

السادة النواب مع وزارة الداخلية راه احنا خدامني عليه ،رمبا ما
غنبقاوش يف املرسوم ألن املرسوم كيتكلم على وضع رهن اإلشارة
دايل الوزارة ،واألداء دايل األجور دايهلم بشكل مشرتك ،الّ ،احنا

جهات اململكة أوال  ،م بني أقاليم كل جهة على حدة .فعلى
مستوى إقليم شيشاوة ،مثال ،الذي يبلغ عدد سكناه ما يناهز
 214ألف نسمة ،جند أنه يتوفر فقط على  24طبيب أي حوايل

كنقولو اجلماعات الرتابية ميكن هلا تدير تعاقد ،خصنا غري واحد
circulaireوتعمل اجلماعات واحد العقدة un contrat

طبيب وحيد لكل  0244مواطن ،بينما جند أن املعدل الوطين
ال يتجاوز  2244مواطن مقابل طبيب وحيد.
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السيد الوزير ،املصاحل دايلكم قامت بتشخيص دقيق للوضع

توفري السكن ،كاين اللي كيوفر أجرة إضافية ،السكن كذلك

الصحي ابإلقليم السنة املاضية فسجل خصاصا بنسبة  22طبيب
و 21ممرض خمتص ،نتج عن هذا اخلصاص توقف 21
املستوصف ومركز صحي عن تقدمي اخلدمات للمواطنني ،وهناك
جمموعة من املراكز الصحية ابجلماعات ابإلقليم ال تتوفر بتاات عن

كتحاول الوزارة فني ّما يكون مستشفى بعيد أو املركز الصحي
تعمل حداه سكن وظيفي ،الربانمج دايل الصندوق التنمية القروية
مشينا فيه فهال الشي دايل السكن الوظيفي  ،م كذلك املسهلة
دايل التعاقد تكلمنا عليها ،التعاقد مع القطاع اخلاص فعدد دايل

أطباء ،نعطيك مثال السيد الوزير كجماعة لال عزيزة ،إميني
دونيت ،أدا سيل ،أفال ايسن ،عني اتزتونت ،هذا على سبيل
املثال ال احلصر ،وابلتايل نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات

املناطق هناك عيادات وتيجيو يشتغلوا عندان واحد الالئحة دايل
املؤسسات اللي ميكن أطباء دايل القطاع اخلاص جييو يشتغلو،
أان شخصيا وقفت على واحد  1حالتني ،املفارقة هو أنه كانوا

اليت تعتزمون اختالها من أجل احلد من هذا التفاوت يف توزيع
املوارد البشرية بني جهات وأقاليم اململكة ،مع العلم أنكم تتوفرون
على اآلليات القانونية من أجل القيام بذلك ،وشكرا.

حاالت اللي مازال كينتظرو أداء الواجبات دايهلم ،فقلت كيف
يعقل أننا حمتاجني إىل موارد بشرية ومها كيجيو خيدمو وكنتهخرو
عليهم يف األداء ،هال املسهلة دايل التهخر يف األداء راها معروفة
ولكن هامها كاينني كنوقف على حاالت وخصنا نزيدو نشجعنا

السيد رئيس اجللسة:

هال املسهلة هالي ،يعين يف إطار التمفصل والشراكة اللي خصها
تكون بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،الزم نشري لواحد املسهلة
يف قبة الربملان جاللة امللك ،تكلم عن فتح القطاع وبعض املهن

شكرا ،منر إىل السؤال الثاين ،السؤال دايل الفريق احلركي ،تطرح،
اجلواب السيد الوزير؟ تفضل.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

على األجانب ،هنا واحنا تنفكرو مليا فهال املسهلة هالي ،ال
ابلنسبة للقطاع العام وال ابلنسبة للقطاع اخلاص ،ألنه هناك حاجة
وهناك جالبية ترابية لبالدان خاصة يف القطاع اخلاص اللي ميكن
ختلق واحد التوازن فيما خيص املوارد البشرية ،شكرا.

شكرا السيد النائب ،السؤال كان بشكل عام حول توزيع املوارد
البشرية وأنتما تكلمتو على إقليم شيشاوة ،السيد النائب من إقليم
شيشاوة وتكلمنا مطوال هذا من األقاليم كذلك اللي خصو واحد
التدخل عندو أولوية ،غنعاجلو املسهلة دايل املوارد البشرية
 ،1422-1422خصنا منشيوا كذلك يف يعين تشجيع العمل
يف املناطق النائية راه احنا تشجيع العمل يف املناطق النائية كذلك
عندان تدابري كنعملو املسهلة دايل االحتساب دايل السنوات دايل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،كان ابلنسبة هلال السؤال يف التقدمي كاينة وحدة املوضوع
يعين كانت فريق األصالة املعاصرة والفريق احلركي غادي يطرحو
إبتفاق السؤال وغيجاوب عليه السيد الوزير ،ولكن اللي وقع بعد
املالحظة دايلكم أان فهمت أنه هال اإلتفاق ما بقاش،الّ يف
اجلدول أان عندي يف امللف ،عندي يف امللف يعين معنيتو مت
اإلتفاق عليه مسبقا ،نقطة نظام تفضل السيد الرئيس.

األطباء املتخصصني سنة كنحسبوها هلم ملا تيخدمو سنتني
سنحسبوها هلم أبربع سنوات ،ابلتايل ابش تنشجعوهم أهنم ميكن
يفكو غدا العقدة تعاود  2سنوات يف  0سنوات ،هاد الشي كل
تنديروه ابش ميشيو للمناطق البعيدة ،هناك كذلك أقاليم على
حساب مجاعات ترابية ،جمالس إقليمية اللي بدات كتبادر إىل
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النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي (نقطة نظام):

النائب السيد موالي هشام املهاجري:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،اليوم هنضرو بكل صراحة ،املدن القريبة من املدن
الكربى خصنا نتحاسبو مع الناس ،نتكلمو بكل صراحة ،راكم

ما عمرو كان إتفاق على شي حاجة ،احنا عندان موضوع مطروح
حول تدبري املوارد البشرية يف قطاع الصحة كنتسناو النوبة دايلنا،
شنو املشكل ؟ واش كاين شي مشكل؟ هذا هو ،شكرا.

كتخلصوا جمموعة من األطر الطبية للمدن الكربى ،احنا شفنا
اخلدمة اللي كتديرو السيد الوزير ،ولكن املسؤول عن املردودية ،ال
من حيث املعدات ،ال من حيث األطباء اللي كيشتغلوا ،أان

السيد رئيس اجللسة:

كنقول لك إقليم شيشاوة وال طبيب واحد ساكن يف اإلقليم،
وكنتحمل مسؤولية كالمي السيد الوزير ،ما ميكنش خنلصو أطباء
ويديرو  la streinteيف مراكش ،ما دام كاين التكنولوجية ،هاد
الناس ايال ما بقاش عندهم الوازع املهين واألخالق املهنية اللي

املالحظة دايلكم كنسجلوها ،إمنا يف امللف عندي هنا ويف التقدمي
قلتها قلت سؤاالن هلما وحدة املوضوع ،وحىت ح ّد ال الفريق دايل
األصالة واملعاصرة وال الفريق احلركي ،حىت حد ما وجه مالحظة،
كنشكرك السيد الرئيس على املالحظة دايلك ،نكملو العملية،
التعقيب السيد الرئيس ،شكرا ،خذييت نقطة نظام كنشكروك،
التعقيب اإلضايف.

كيحملوها على ظهرهم هباديك الوزرة البيضاء ،حناسبوهم
ابلتكنولوجيا ،ما عندانش مشكل..
السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد موالي هشام املهاجري:

شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير ،تفضل ،تعقيب إضايف
آخر؟ تفضل السيدة النائبة.

السيد الوزير ،فعال كنشكروكم على إيفاد جلنة إلقليم شيشاوة
ودرستو حجم اخلصاص ،ولكن السؤال املطروح اليوم السيد الوزير
كيما قلتو لكم يف املكتب هو مشكل دايل املردودية ،خصنا
نكونو واضحني ،احلمد هلل ،احنا كنسمعو وزارة الصحة ابغي
تدير الطب عن بعد ،ما دام جمموعة من املهنيني يف قطاع الصحة
كاين التشويش قطع....

النائبة السيدة حياة سكيحل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،فعال كاين مشاكل يف قطاع الصحة كثريا ،كاين
مشاكل يف قطاع الصحة كثري وال ننكر أيضا أن هناك جمهودات
تبذل وخاص مضاعفة تلك اجملهودات وخصوصا يف أقاليمنا
اجلنوبية وحتديدا إقليم بوجدور ،أحتدث السيد الوزير على

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف .ال ال استنفذت الوقت،

اخلصاص املهول الذي وصل حد إغالق  2مستوصفات  1ابلعامل
القروي و 0ابملدار احلضري ،خاص توزيع جمايل منصف للموارد
البشرية ،نسبة ساكنة اإلقليم  02212نسمة ،اإلكتفاء الذايت
 14طبيب كاين فقط  1أطباء 2 ،منهم يعملون ابلتعاقد2 ،

استنفذتو الوقت التعقيب اإلضايف ،أان عندي lechrono la
 regieاعطيوين التوقيت ،ما زال؟ ولكن هنا عندي استنفد
الوقت ،نعتذر ،تفضل السيد النائب ،تقين ،تفضل.

منهم يعملون ابلتعاقد و 0يرغبون ابإلنتقاء ،هناك ضغط كبري
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السيد رئيس اجللسة:

على املستشفى اإلقليمي وابلتايل السيد الوزير خاص إجراءات
مستعجلة ملعاجلة هذا األمر ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل اخلاص ابلفريق احلركي
حول سؤال حول العدالة يف توزيع املوارد البشرية الطبية والتمريضية

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدو النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد
الوزير.

على خمتلف مستشفيات اململكة ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا ،تفضلوا السيد النائب.

السيد أنس الدكايل ،وزير الصحة:

النائب السيد حممد السيمو:

أوال -فيما خيص املسهلة دايل املوارد البشرية ،ما خصناش نعممو،
هاد املمارسات اللي كتكلموا عليها كاينة ،لكن ما نعمموش ،أان

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن االسرتاتيجية الطريقة كيفاش كتوزعو
املوارد البشرية وخاصة األطباء واملمرضني؟ وشكرا.

متافق معاك ،ألنه ،أان متافق معاك ألنه املؤشر األساسي هو
القياس دايل املردودية على مستوى املستشفيات واملراكز الصحية،
بطبيعة احلال ،تريتبط كذلك مبدى التوزيع املتوازن حسب

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.

إمكانيات واملنصة التقنية les plateaux techniques
اللي كاين على كل مستشفى ،ابلتايل هادي مسهلة أساسية اللي
خصنا مستشفى اللي يكون فيه املعدات ،غنجيب
Radiologueو le matériels radiologieما كاين

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
إيال امسحيت السيد الرئيس أان نعاود نرجع للموضوع طلبتو وحدة
املوضوع ،نفس كنتكلمو على توزيع املوارد البشرية أو هنا اإلخوان

شي ،ما غيشتغل شي وغيلقاها سبة ،وابلتايل حنا خصنا نعاجلو
هذه املسهلة هادي  ،م مسهلة املردودية أساسية ،أان نقول لك
أكثر من للك ،يف حوار مع األطباء أان مع حتسني األجر اآلن

السادة النواب والسيدات النائبات دايل الفريق احلركي رمبا التمييز
هو املستشفيات.
السيد رئيس اجللسة:

كاين اللي تكلم على املسهلة دايل الوضعية املزرية يف األجر دايل
األطباء ،ولكن أان مع أان تربط هال التحسني ابملردودية ،ألن
هالي مسهلة ما كتهمش غري األطباء ،كتهم الوظيفة العمومية
كاملة وهال الشي داخل يف اإلصالح دايل الوظيفة العمومية،

السيد الوزير
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
على أية حال أان ما نضيعوش الوقت.

ألن نتكلم عن املقارنة بني الوظيفة العمومية وبني القطاع اخلاص،
هالي مسائل اللي خاصنا ننتبهو ليها ،يف ما يتعلق ابملستشفيات
األخرى فاحنا..

السيد رئيس اجللسة:
تفضل ابجلواب على السؤال دايل الفريق احلركي.
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السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

كنسمعو منذ زمن هي اآلن كتكرر ،أان غادي نسولك على
السبيطار النمولجي اللي كاين يف القصر الكبري مبعايري دولية
ولكن التخوف هو عدم التمكني دايلنا من لوو االختصاص،
الناس اللي خمتصني يف سكانري ،عندك من أحدث ما كاين ولكن
كنتخوفو جتيب لينا شي واحد مفهم والو ،املستعجالت بغيناك

أان تكلمت على التوزيع دايل املوارد غنزيد نضيف أمور أخرى،
أان تكلمت على استقطاب األطباء املتخصصني املتعاقدين
إبحدى املؤسسات ،قلت ابش كنمشيو للمناطق اللي هي بعيدة،
مثال إيال خذينا املستشفى دايل الداخلة فيه هال املسهلة دايل
احتساب ضعف عدد السنوات ،كاين اإلجراءات اللي كنعملو

تعممها على الصعيد الوطين ،كاين خصاص ،الطب العام ما
عندكومش السيد الوزير ،إلن خاصنا ننكبو على هال املشكل أو
نعاجلوه مجيع ،أما نبقاو غري جنيو هنا احنا نسولو وأنتما جتاوبوا

وقلتها وقلت ما يقام مع اجلماعات الرتابية من تشجيع إىل آخره،
 م كذلك قلت اعتماد اخلريطة الصحية ،اخلريطة الصحية كنتبعوها
يف توزيع املوارد ،ولذلك فهال السنوات األخرية راه املدن الكربى
تقريبا ال تستفيد من العدد دايل املناصب ،ولكن الحظنا أبن

بواحد احللقة فارغة كيظهر يل ما كاينش هناك شي حاجة اللي
كتهشر علينا ابش نزيدو للقدام ،وهلذا كنطلب منك السيد الوزير
اخلصاص اللي عندان خاصك اتخذو بعني االعتبار ألنه قريبا
غادي يتم االفتتاح هتال السبيطار ،اللي قلت إقليمي التخوف

هناك العملية دايل إعادة اإلنتشار يعين  la mobilitéاحلركية
كتهم بعض املرات هال املناطق اللي فيها خصاص ،فاحنا خاصنا
نوصلو إىل إشباع هال املناطق قبل ما نديرو احلركية ،ماشي حيث

عاود تسميوها شي اسم قروي وال شي مجاعة قروية وال شي
حاجة ،وبغيناكم السيد الوزير ما يبقاش هال اإلشكال
االحتجاجات على الصعيد الوطين ،وهذا راه مشكل ونتحملو

واحد جينا نعوضوه غنطلقو واحد ميشي ملدينة أخرى ،فاحنا
حريصني اليوم ابش يتم يكون واحد العدد كايف ابش يشتغلوا يعين
فهال املناطق البعيدة  ،م كذلك فيما تيكون عندان إشكال تنحاولو
نديرو أطباء غري قارين ،ما ميكنش بعض املرات نبقاو نتظرو يف

مجيع ولكن سيادتكم يف الدرجة األوىل خصكم تتحملو املسؤولية
وتشوفو كيفاش تنكبذو على هال املشكل ،ما يبقاش يكررو دائما
السيد الوزير ،بقينا حنشمو نتكلمو وما بقتشي نسمع شي واحد
ميشي للسبيطار وجيي يتكلم مزاين ،والناس اخلصوم دايل

مراكز قروية أو بعض املستشفيات أنه يعين حىت نديرو قانون املالية
وجنيبو الطبيب ،فيمكن نعينو من أطباء غري قارين  ،م كنقومو
بقوافل داخل يعين أو محالت عفوا داخل املستشفى إما.

كيستثمرو هال الشي ،عاجلو غري قسم املستعجالت على الصعيد
الوطين ،خلو أسيدي العملية ميشي ميوت والّ يسعى ابش يعمل
العملية ،ولكن املستعجالت اللي هي ضرورية مسعنا أنه ملّي وقع

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب ،وإيال كان شي تعقيب إضايف غادي
يكون ،تفضل السيد النائب.

مشكل تران الناس جاو للمستعجالت ما كاينش اللي يشوف
فيهم ... ،الدوا.

النائب السيد حممد السيمو:

السيد رئيس اجللسة:

اخلصاص السيد الوزير حاصل ،كنا كنتمناو تكون عندك واحد
الكمية دايل األطباء فهال السنة اللي ميكن نغلق منها اخلصاص
أو نعاجل ما ميكن تعاجلوا ،هذه لألسف نفس السريورة اللي

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ابلنسبة للسيد
الوزير استنفذمت وقتكم ،منر إىل السؤال املوايل سؤال عن تصحيح
اختالالت نظام التغطية الصحية راميد للسيدات والسادة النواب
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وعندك مستشفى وعندك الكلينيك حداك املستشفى كينتظر

احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فلتتفضل السيدة النائبة
مشكورة يف طرح السؤال.

الراب عاد يسيفط لو الدوا الكلينيك يف العشية تيكون الدوا،
نقويو الدخل دايل
نقويو اجلالبية ،ابش ّ
فبالتايل ابش ميكن ّ
املداخيل دايل املستشفيات ،حيث خصها تكون مداخيل ،الرميد
راه حىت هو مدخول ،ألن الرميد اللي غيخلص هو الصندوق،

النائبة السيدة فاحتة شوابين:
شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيد الوزير ،حول اإلجراءات املتخذة لتصحيح
إختالالت نظام التغطية الصحية رميد وضمان استدامته؟ وشكرا.

املداخيل األخرى دايل التهمني اإلجباري على املرض AMO
يالّه كن ّدوي فيها  %2القطاع اخلاص تي ّدي فيها  %21ماشي
معقول! يف الوقت اللي عندان  214مستشفى جمموعة فيها معايري

السيد رئيس اجللسة:

دولية ،فبالتايل احنا هال الشي خصنا نوفقو عليه دايل االستقاللية
دايل املستشفيات.

شكرا ،السيد الوزير جوابكم.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد رئيس اجللسة:

السيدة النائبة ،أحنا قلنا اليوم أبنه يعين أغلبية دايل الناس اللي
كيمشيو للمستشفيات اليوم واملراكز الصحية ،أغلبيتم من حاملي
بطاقة الرميد ،يعين من املستفيدين من هال نظام املساعدة الطبية

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد أمحد جدار:

اللي هو مشروع جمتمعي حقيقة مهم وأساسي ابش نوصلو للتغطية
الصحية الشاملة ،وهال املسهلة دايل التغطية الصحية خصنا منشيو
كذلك بعيد بسرعة يف التغطية الصحية دايل املستقلني ألنه منهم
تيكب فهال النظام دايل الرميد ،وكيهثر عليه فيما خيص يعين
ّ

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،يناهز عدد املستفيدين من نظام املساعدة الطبية
ثلث الساكنة على الصعيد الوطين ،إال أن هال النظام يعرف
إختالالت كثرية جيب تصحيحها لتطويره ولدميومته ،ومن أهم
هذه اإلختالالت غياب تنصيص مدونة التغطية الصحية على
عملية تتبع وتقييم نظام املساعدة الطبية ،هناك ثالثة أطراف تعىن
بتدبري نظام املساعدة الطبية وزارة الداخلية ،وزارة الصحة والوكالة

االستهداف كيعمل واحد الضغط إضايف ألنه اكتشفنا أبنه كاين
واحد العدد دايل الناس اللي ماشي مؤهلني ابش يكونوا يف النظام
وكيستافدو لألسف من الرميد ،فبالتايل السجل اإلجتماعي املوحد

اللي غينطلق يف  1422سيكون يعين بداية دايل احلل دايل
املسهلة دايل االستهداف ،يف انتظار للك خصنا نستمرو يف
العمل دايل أتهيل املستشفيات العمومية يعين مع التعزيز دايل
اإلستقاللية دايهلا ال مع املستوى املادي وال على املستوى املايل،

الوطنية للتهمني الصحي ،عدم وجود آليات مناسبة تضمن التنسيق
والتكامل بني املتدخلني ،الوكالة الوطنية للتهمني الصحي ال تقوم
بتحويل جمموع مبالغ املسامهات احملصل عليها إىل احلساب اخلاص
ابلصيدلية املركزية ،عدم توصل املؤسسات الصحية مبستحقاهتا من
مصاريف نظام املساعدة الطبية ،عدم حتصيل مسامهات بعض
اجلماعات الرتابية ،استفادة مواطنني غري مستهدفني من.

املستشفى إيال ما كانش مستقل عندو إمكانيات ميكن يشري
الدوا ّراسو ميكن يعمل الصيانة ّراسو راه غيبقى دائما يف وضع
غري تنافسي على املستوى اجملايل ،يعين ملا تتكون يف واحد اجملال
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السيد رئيس اجللسة:

املساعدة الطبية ،التهخر يف إعداد البطائق ،فمتوسط معاجلة
الطلبات املودعة يفوق األجل احملدد يف شهرين ،السيد الوزير من
أجل تصحيح هذه اإلختالالت وغريها ،ومن أجل حكامة نظام
املساعدة الطبية ،نطالب إبحداث هيئة مستقلة يعهد إليها تدبري
هذا النظام والتنسيق بني خمتلف املتدخلني ،كما ندعو أيضا إىل
رفع التعارض.

شكرا ،جواب السيد الوزير ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال،
تفضل السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
هللا جيازيكم خبري ما نبقاوش نضربوا يف هاد النظام ،ألنه هذا
مكسب للمغاربة ،اآلالف من املتكفل هبم ابلنسبة لألمراض

السيد رئيس اجللسة:

املزمنة ابجملان ،عمليات جراحية ثقيلة ،زرع قلب ،زرع الكلي ،زرع
الكبد ،زرع القرنية يف املغرب هادي  2أايم ،دااب تسمعوا على
عملية دايل زرع القلب كذلك ابجملان ،هلاد حاملي الرميد ،خصنا

شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية ،تفضل السيد الرئيس.
النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل

نتكلموا نقولوا أبنه كاين إختالالت فعال وكاين تقارير وعرفناها،
وعملها كذلك الربملان وجينا للجنة وتذاكران فيها ،واحللول احنا
غاديني فيها ،تكلموا اإلخوان على هيئة مستقلة ،املبدأ هو الفرق
بني التدبري املايل ويعين تدبري اخلدمات ،فيما خيص هاد النظام،

للوحدة والتعادلية:
شكرا السيد الرئيس،
لألسف هو أنه هذه التجربة اليت كان املغاربة يراهنون عليها ابءت
ابلفشل ،نظام التغطية الصحية اآلن ميكن تلخيصها هاد النظام
نقول أبنه عبارة عن شيك بدون رصيد ،اآلن يف الواقع والفلسفة
اليت من أجلها أتسست هذا النظام مل أييت أكله لعدة أسباب،

كذلك النظام حلد اآلن مزال ما كاينش نظام معلومايت مندمج
وطين للتدبري ،خاصوا يكون ألنه نظام إيال ما عندكش اإلمكانية
دايل يعين ضبط النفقات الطبية ما كتحددلوش يف ميكن له فني
غادي ،راه غيمشي بيك للهاوية ،النظام اللي ما زال ما تقدرش

منني كنمشيو للواقع ،إلا كان هذا النظام اهلدف دايلوا هو ضمان
الولوج للخدمات الصحية فالواقع يفند للك ،هنا دائما السيد
الوزير أجي تشوف املستشفيات اإلقليمية دائما أنه األمراض

تضبط املسالك دايل العالج واحتارمها ،يف الوقت اللي القانون
واضح يف هاد املسهلة هادي ،كيف ميكن حنسنوا من املسلك
وجنعلو من املركز الصحي هو أول ملجه للمريض ،حبال اللي

املستعصية ،األمراض املزمنة أنه يصعب حىت إلا وجد الطبيب
يفتقد هذا الطبيب إىل اآلليات ،مواعيد تصل إىل سنة حىت يكون
الواحد مات ابلنسبة لألمراض املستعصية ،أمراض القلب
والسرطان إىل آخره ،جمموعة من العمليات تصل إىل  2أشهر و2

كتمشي عند عيادة الطب العام ابش نديروا فيها مجيع
الكشوفات ،ويكون فيها الطبيب ما يكونش فيها املمرض..
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة
بقطاع الصحة ،نشكركم على مسامهتكم وهكذا نكون قد
استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا ،منر اآلن لتناول
الكلمة وفق املادة  211من النظام الداخلي الكلمة للمتحدثة

أشهر ،مبعىن أية تغطية نتحدث عنها يف ظل هذا الواقع ،إلن من
أجل تصحيح هذه اإلختالالت عليكم السيد الوزير اإلنكباب
على إجراء عملية تقييمية من أجل التصحيح هذا النظام ،أما
الواقع فيشهد على خالف للك.
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السيد رئيس اجللسة:

السيدة النائبة فتيحة سداس عن للفريق اإلشرتاكي حول استثمار
تفشي داء اللشمانيا إبقليم زاكورة لكن دقيقتني.

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للحكومة يف دقيقتني لإلجابة عن
مساءلة النائبة.

النائبة السيدة فتيحة سداس:
شكرا السيد الرئيس،

السيد أانس الدكايل وزير الصحة:

السيد الوزير ،اليوم حنيطكم علما أن انتشار داء اللشمانيا أصبح

شكرا السيدة النائبة على اإلحاطة وعلى اإلهتمام هبال
املوضوع ،اللي حقيقة يؤرق الصحة العمومية يف عدد من اجلهات،

واليوم أان غادي نعطيكم مثال على إقليم زاكورة ،إقليم زاكورة اليوم
على حسب املعطيات اللي عندي أن أكثر من  1444حالة
اللي موجودة اليوم فهال املرض اللي هو مرض فتاك ،واحنا كنعرفو

وخاصة يف جهة درعة-اتفياللت وخاصة يف زاكورة ،هال االنتشار
دايل الداء ابش نطمهنو ،راه  244ألف حىت ملليون حالة سنواي
عرب العامل ،هذا كتقول فيه املنظمة العاملية للصحة أنه من األمراض

يشكل خطورة كبرية على السكان بعض املناطق يف جنوب املغرب

الصعبة ،صعبة للسيطرة عليها نظرا لتداخل هال العوامل اللي
تكلميت عليها املعقدة اللي فيها الظروف اإلجتماعية واالقتصادية،
الفقر ،سوء الظروف السكنية ،النظافة ،الصرف الصحي،
التغيريات البيئية والزراعية ،انتشار الزراعات السقوية كيجر هداك

أن هال املرض ينتقل عن طريق داببة الرمل اللي كتاخذها من
الفهر وكتنقلها لإلنسان.
السيد الوزير ،ابلنسبة هلال املوضوع ال يتعلق فقط بوزارة الصحة،
هذا املوضوع يتعلق بقطاعات متعددة ،ألن هال املشكل مرتبط
ابألزابل املرتاكمة ،ليست هناك مطارح لألزابل ،متعلق أيضا ابملياه

الفار اللي تكلميت عليه ،جيي للمناطق اللي فيها الرطوبة ،كذلك
كيجر هاديك البعوضة لاببة الرمل أهنا جتي ،تغري املناخ ،االحرتار
العاملي كيهدي إىل التهثري على الدورة دايل تطور دايل لاك
الذابب ،كذلك التطور الدوري للحالة الوابئية ،هناك برانمج ابش

اآلسنة اليت ،يعين ،توفر كل امليكروابت اليت تنتقل عرب هال
احليواانت اللي هي موجودة ،فتتعلق أيضا مبشكل عدم وجود
واحد املتابعة مع القطاعات املعنية منها وزارة الفالحة للقضاء
على اجلردان والقضاء على هذه الداببة.

نتحكمو فهال الشي ،ولكن الزم ما منشيو للبحث العلمي ،الزم
ما نشتغلو على مستوى البحث الزراعي.

السيد الوزير ،تيمكن لكم تديرو واحد املبادرة ومتشيو لبعض
األقاليم "زاكورة" مثال" ،بين زويل"" ،تيزولني"" ،اتمزموت"،

احنا بطبيعة احلال هال الربانمج درانه على مستوى جمموعة
دايل اجلهات ،ويف جهة درعة-اتفياللت هناك برانمج 12-22
بتعاون مع مجيع القطاعات خاصة املديرية العامة للجماعات

"بوزوا "" ،ترانتة"" ،الروحا"" ،اتمكروت" وأيضا بلدية "زاكورة"،
وغيمكن لكم تعرفو عن قرب على أن هذا الداء هو داء فتاك
وتيمشيو أطفال ،رجاء ،املرجو من كل القطاعات ...عن طريقكم

الرتابية ،هناك جلنة جهوية جتتمع ابستمرار ،كتخدم على محالت
الكشف امليداين ،أان بنفسي درت فهاليك املناطق ،وكنمشي
للمراكز الصحية كسنوهلم على الدوا دايل "اللشمانيا" ،املكافحة

بلغوا زمالؤكم يف احلكومة أن كل القطاعات ،هال القطاعات اللي
لكرهتا متعلقة حبماية هذا ،وكذلك دوركم ،أيضا ،السيد الوزير هو
التحسيس هبال الداء ،وأيضا كيفية حماربته وكيفية مقاومة األعراض
دايلو...

الكيميائية للجردان هداك الفار الغابوي كذلك ،القيام حبمالت
التطهري مجع النفاايت ابلدواوير ،التحسيس والتوعية ألنه املسهلة
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السيد رئيس اجللسة:

مرتبطة ابلنظافة احنا ابقيني حبال داك الشي دايل العقارب إىل
آخره ،...املسهلة دايل النظافة أساسية ،التمويل  24مليون دايل
الدرهم دايل الوزارة ابش كنديرو الكشف اجملاين  م  2مليون فيما
خيص الربانمج دايل حماربة النواقل وخزان املرض .األهداف هي
نقلصو عدد اإلصاابت ب ،%14والكشف والعالج نوصلوه

شكرا ،شكرا السيد الوزير .ألكر السيدات والسادة النواب
أنه ستعقد حاال بني جملس النواب وجملس املستشارين جلسة
عمومية مشرتكة لتقدمي مشروع قانون املالية لسنة  1422من لدن
السيد وزير االقتصاد واملالية .أرفع اجللسة وسوف تبدأ اجللسة
املقبلة حاال ،شكرا.

ل %11من احلاالت املقدرة ،وضمان اجلمع دايل القمامات
واألزابل يف األحياء اللي هي متضررة ،تقليص عدد اجلحور
النشطة دايل الفار الغابوي ب ،%24تنظيم محالت حتسيسية
وتنظيم مرة يف السنة محالت دايل الرش ابملبيدات داخل البيوت
يف املناطق اللي تيكون فيها أكثر...
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