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طبقا لسلفصل  444من الدستور ،وعمال مبقتضيات
النظام الداخسلي جملسلسنا املوقر ،خنصص هذه اجلسلسة لألسئسلة
الشفهية ملراقبة العمل احلكومي ،ويتضمن جدول األعمال اليوم
 14سؤاال شفهيا موزعة عسلى قطاعات التالية:

حمضر اجللسة الثالثة عشر بعد املائة

الصحة؛ الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث
العسلمي؛ األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ الثقافة
واإلتصال؛ الشباب والرايضة؛ القطاع املكسلف ابلعالقات مع
الربملان واجملتمع املدين؛ وأخريا القطاع املكسلف ابلتجارة اخلارجية.

التاريخ :االثنني  4ربيع األول 4444ه ( 41نونرب 1442م).
الرائسة :السيد ادريس اشطييب ،النائب السادس لرئيس جمسلس
النواب.
التوقيت :ثالث ساعات وسبعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة

واآلن وفق املادة  441من النظام الداخسلي جملسلس
النواب ،أطسلب من السيدة أمينة اجملسلس تالوة املراسالت الواردة
عسلى الرائسة ،فسلتتفضل مشكورة.

احلكومية التالية:
 الصحة؛

السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس:
بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي؛

شكرا لكم السيد الرئيس،

 الثقافة واإلتصال؛

توصل مكتب جمسلس النواب من السيد رئيس احلكومة
مبشروع قانون رقم  77.47يتعسلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي؛

الثالثة زوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئسلة الشفوية املتعسلقة ابلقطاعات

 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛
 الشباب والرايضة؛

ابلنسبة لعدد األسئسلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية
اليت توصل هبا جمسلس النواب من  5إىل  41نونرب،1442
توصسلت رائسة جمسلس النواب ب 12سؤاال شفواي 445 ،سؤاال
كتابيا 24 ،جوااب عن أسئسلة كتابية ،مث مت سحب سؤال كتايب
واحد ،شكرا لكم السيد الرئيس.

 الوزارة املنتدبة املكسلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
الناطق الرمسي ابسم احلكومة؛
 كتابة الدولة املكسلفة ابلتجارة اخلارجية.
السيد ادريس اشطييب ،رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وعلى آله وصحبه أمجعني،

شكرا السيدة األمينة احملرتمة ،توصسلت الرائسة برسالة من
السيد الوزير املكسلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين خيرب
فيها مبا يسلي :طسلب السيد وزير الصحة ووزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي بتأخري األسئسلة

السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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الدينامية اإلجتماعية كانت أخفت من اآلن ،وابلتايل اليوم يف

املوجهة إليهما واملدرجة يف جدول األعمال هلذا اليوم إىل آخر
اجلسلسة.

حضور املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية ،وكذلك املبادرات املتكررة
لسياسات إجتماعية تقوم به احلكومات املتتالية ،طبعا وكالة
التنمية اإلجتماعية رمبا قد تعرف نوعا من اخلفوت.

حضرات السيدات والسادة ،نشرع اآلن يف بسط األسئسلة
الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا ونستهسلها بقطاع األسرة والتضامن
املساواة التنمية اإلجتماعية ،إذن السؤال األول يف هذا القطاع،
سؤال عن برامج وكالة التنمية اإلجتماعية لسلسيدات والسادة

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب ،تفضسلوا.

النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،فسليتفضل أحد
واضعي هاد السؤال ،تفضل السيد النائب احملرتم.

النائب السيد حممد احلجرية:
شكرا السيدة الوزيرة ،حسنا فعسلتم ملا عرفتم أبن هناك

النائب السيد حممد احلجرية:

قصور ،طيب كنا نتمىن أن هذا القطب اإلجتماعي مبختسلف
مكوانته أنه جسور يف ما بني هذه املكوانت تعطي نتائج عسلى
األرض ،ولكن عندما أنظر إىل ميزانية الوكالة وأجد  1مسليون درهم

شكرا السيد الرئيس،
ولو أنه كنا ننتظر أن قطاع األسرة يكون هو الثالث ولكن

هي اليت ستخصص ل  41وكالة عسلى املستوى الوطين ،عندان
 75إقسليم ،كيف ستنفذون الربامج املتعسلقة ابألنشطة املدرة
لسلدخل؟ كيف ستقومون ابملواكبة؟ كيف ستدعمون ابقي الفاعسلني
يف هذا القطاع؟ ابهلل عسليكم لكم تقريبا  444إطار ،ولكن

ما فيها ابس ،ما فيها ابس ،السيدة الوزيرة وكالة التنمية اإلجتماعية
تقريبا  14سنة عسلى اإلحداث ،كان عندها بزوغ وظهور يف
البداية ،لكن يف اآلونة األخرية الحظنا أبن هناك خفوت ،هناك،
يعين ،ديك القيمة املضافة اليت أضافتها لسلعمل اإلجتماعي عسلى
مستوى الوطين ما بقاتش ،كيف هبذه الطريقة أن حنقق برامج
التنمية االجتماعية عسلى أمهيتها؟ شكرا.

حضورهم منذ  44سنوات إذا قارانه ابملرحسلة األخرية ،كيبان أبنه
هناك شي حاجة ما ماشي هي هاديك ،لذلك كيفاش كتشوفو
أنه ميكن هاد املؤسسة السلي قامت أبدوار ،..كنالحظو اآلن عدم

السيد رئيس اجللسة:

التثمني دايل التجارب الناجحة والرمسسلة دايهلا ،كنالحظو أنه هناك
رؤية قصرية إن مل أقل أهنا ما كاينش فيها ال املتوسط وال البعيد،
وابلتايل كل الرتاكمات اإلجيابية السلي حققتها الوكالة عسلى املستوى
املايل كيبان أبنه عسلى مستوى الوزارة ،ما قادينش وال عندكم طريقة

جواب السيدة الوزيرة ،تفضسلي.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

أخرى إلضافة اختصاصات أخرى ،ولكن ستكون الوزارة هي
صاحبة االختصاص وتقوم إبحالتها لسلوكالة ،لذلك..

شكرا السيد الرئيس،
أوال أخرب السيد النائب احملرتم ،أن يف الوقت الذي
يتحدث عنه والذي كانت فيه وكالة التنمية اإلجتماعية يف أوجها،
مل تكن هناك إطارات أخرى يف اجملال اإلجتماعي ،كما أنه

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال ،رد
السيدة الوزيرة.
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والعنف األسري والفقر .فما هي اإلجراءات والتدابري اليت تعتزمون
اختاذها من أجل إيواء هؤالء األطفال ومحايتهم من الضياع؟

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

جواب السيدة الوزيرة.

السيد النائب ،كيقول أبن الوكالة كانت تشتغل يف
عالقتها مع الوزارة كجزر متناثرة ،ابلفعل ،فمنذ  7سنوات اليوم
وكالة التنمية اإلجتماعية تشتغل وفق إسرتاتيجية الوزارة ،واألمر ال
حيتاج دائما إىل ميزانية ضخمة ،خصوصا أننا نشتغل مبقارابت

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

شكرا السيد الرئيس،

الشراكة والتشاركية ،فالشراكة مع اجلمعيات اليوم تتم بني الوزارة
ووكالة التنمية اإلجتماعية ،تقوية القدرات يف إطار برانمج ارتقاء
يتم مع املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية ،مواكبة الساكنة عند
ترحيسلها من بعض املساكن غري الالئقة إىل أماكن أخرى ،تتم مع

السيد النائب احملرتم شكرا عسلى هاد السؤال املهم .بغيت
نقول أبنه هاد املوضوع من املواضيع اليت هنتم هبا ووضعنا يف ذلك
سياسة عمومية مندجمة ،تتقاطع فيها تدخالت مجيع القطاعات
احلكومية وإدماج اجملتمع املدين ،وكذلك إىل جانب هاته السياسة
العمومية هناك بعض التشريعات اليت ستسمح إبحداث اجملسلس

وكالة التنمية اإلجتماعية بتمويل اجلهة حامسلة املشروع ،مثال
العمران .فسلذلك اليوم تقوم الوكالة التنمية االجتماعية مبجموعة
من املشاريع وهي مدعمة يف ذلك ابلوزارة وكذلك يف إطار

اإلستشاري لألسرة والطفولة الذي سيواكب ،وكذلك
قانون  25.45دايل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ابلنسبة
لألطفال بدون مأوى ،اآلن بغيت نقول لكم أبن من أحد الربامج
اليت أفرزهتا السياسة العمومية ،مدن بدون أطفال يف الشارع ،ويف

الشراكات تعبأ فيها ميزانيات خمتسلفة ،من غري امليزانية املخصصة
هلا من وزارة املالية.
السيد رئيس اجللسة:

هذا اإلطار اهتمينا ابجلانب املعريف وعندان املعطيات الكافية،
وكذلك اجلانب املؤسسايت يقوم إبحدااثت وبتمويسلها وأيضا نبسلور
شراكات مع الفاعسلني يف امليدان.

السؤال الثاين ،سؤال حول تنامي ظاهرة أطفال الشوارع
لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري،
تفضل أحد واضعي السؤال.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عباس الومغاري:

تعقيب السيد النائب تفضسلوا.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عباس الومغاري:

السيدة الوزيرة احملرتمة ،أصبحت ظاهرة أطفال وضعية
الشارع من الظواهر اخلطرية وانتشرت بشكل مثري لسلجدل يف
خمتسلف أرجاء البالد ،فمن املرجح أن تنمو أعدادهم نتيجة التفكك

السيدة الوزيرة احملرتمة ،حنن نثمن اجملهودات السلي كتقوم
هبا الوزارة ،صراحة أان أقوهلا بكل صدق ،اإلمكانيات املتوفرة لدى
الوزارة لن تستطيع التغسلب عسلى هاد الظاهرة هادي ،ألنه إليال
اعطيتك أان كنالحظ من خالل تفحص الواثئق املقدمة لنا ،يف
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الدولية حلقوق الطفل ،لكن الواقع انطق السيدة الوزيرة يكذب
كل هذه األشياء ،شكرا.

مشروع امليزانية ل  1441تنالحظوا أن الوزارة تتدخل من خالل
ابت؛ املقاربة األوىل هي دعم اجلمعيات يف جمال محاية
 1اتع املقار ّ
أطفال يف وضعية الشارع واليت خصصت هلا هذه السنة مبسلغ متاع
 5مسليون و 244ألف درهم ،املقاربة الثانية هي دعم يعين من
خالل دعم اإلسعاف اإلجتماعي املتنقل وخصص له مبسلغ متاع

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيدة الوزيرة تفضسلوا.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

 5مسليون و 244ألف درهم ،إيال مجعنا هاد املبسلغ كسلوا كيعطينا
 44داملسليون و 244ألف ،حيث تنشوفو النسبة املخصصة دايل
ميزانية التسيري واالستثمار..

والتنمية االجتماعية:

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

فهاد السلغة األدمية يف احلقيقة راه مل تعد تنفع ،تضر ،ال
تنفع ،ألن إيال قسليت أبنك لقييت شي طفل يف الشارع وخديتيه من

شكرا لك السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟
ال ،رد السيد ،نعم تفضسلوا.

يدو وبغيتيه دريه يف مؤسسة الرعاية وما لقيتيهاش ديك الساعات
نعم ،لكن ما نظنش أبنك قميت هبذا الفعل ويعين واجهيت عدم
وجود مؤسسة الستقبال األطفال يف وضعية الشارع ،اآلن أطفال

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
شكرا السيد الرئيس،

يف وضعية الشارع فيي عمومهم ال يرغبون يف اإليواء ،هذه القضية
األوىل ،لذلك  ...السلي مها وحدات التنقل لإلسعاف اإلجتماعي
كيقوموا واحد الدور مهم جدا وخصوصا دايل الدار البيضاء عسلى
وجه اخلصوص ،السلي اليوم عندوا دراسة متكامسلة ها هي حصسلت

السيدة الوزيرة ،ظاهرة األطفال املتخسلى عنهم واألطفال
يف وضعية صعبة السلي احلقيقة العدد دايهلا كيتكاثر يوم بعد يوم،
وما ميكناش نكونوا فشي مدينة ،سواء املدن املعابر احلدودية لسبتة
ومسليسلية وطنجة عسلى وجه اخلصوص وما نسلقاوش واحد العدد السلي
كبري داألطفال ،خصوصا حنا يف هاد الوقت هذا الوقت دايل
الشتاء والربد ما كاين ال مراكز اإليواء ،هاد األطفال هادو إيال

عسليها غري اليوم عسلى ما تقوم به مدينة الدار البيضاء لتقدمي
اخلدمات الضرورية ملن أراد أن أييت إىل املؤسسة أو من أراد أن
يبقى يف الشارع ألن القانون ماشي يف صفنا ،ما كيحميناش إيال

جينا نقسلبوا يف األسباب احلقيقية لسلتشرد دايهلم هو السياسات
احلكومية الفاشسلة يف اجملال اإلجتماعي برغم أنكم تدعون إعطاءها
األولوية إال أن كنسلقاو الفقر واهلشاشة والتفكك األسري
واألمهات العازابت هادو كسلها أسباب كتعطينا أطفال متخسلى

جينا غناخذوه بزز ،ديرو نتوما التشريع وخسليوان انخذوا الناس
بدون رغبتهم نظن أبنه ما غادي يبقى حىت طفل يف الشارع،
القضية الثانية هي أن هناك عدد من املؤسسات بتمويالت ابهضة
جدا ،األستاذ عاد داب ذكر قال أبن  le salonعندو مخسة

عنهم ،أطفال يف الشوارع يف غياب الوزارة دايلكم ما عندانش
أدىن شروط الكرامة السلي ممكن حنققوها هلاد األطفال ،مع العسلم
أن املغرب صادق ووقع يف  4111عسلى جمموعة من اإلتفاقيات

املسليون واجلمعيات عندها  17مسليون ،أو  14بناية دايل الطفولة
صسلحناها ب 1دايل املسليون بتعبئة بعض املؤسسات اإلقتصادية،
وعندان وحدات محاية الطفولة أحدثنا منها .44
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السيد رئيس اجللسة:

السيدة الوزيرة بطبيعة احلال احنا يف واحد جمتمع

شكرا السيدة الوزيرة ،السؤال املوايل سؤال عن ظاهرة
املشردين ابملدن ،لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
اإلشرتاكي ،تفضل أحد واضعي السؤال.

متضامن ،وكل من جهته يقوم ابملطسلوب منه من أجل التخفيف
من هاذ الظاهرة ،لكن املالحظ هو أن يف ما يتعسلق هباذ املشردين
كاين واحد  1احلاالت ،السلي هي رمبا عندها األولوايت ،احلاالت
دايل األطفال القصر وحىت الغري املميزين ،السلي املفروض عسلى أنه

شكرا السيد الرئيس،

هم فواحد الوضعية السلي كيتعرضو لإلعتداءات بصرف النظر عن
وضعيتهم املأساوية اليت يعيشون فيها ،والسلي خاصو يكون واحد
التدخل عاجل ،وكذلك األشخاص املسنني الذين ال حول هلم

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق اإلشرتاكي:
السيدة الوزيرة احملرتمة ،عن ظاهرة انتشار األشخاص
املشردين الذين ال مأوى هلم ،وما تقوم به وزارتكم نسائسلكم؟

وال قوة والسلي املفروض كذلك تعطاهم واحد األولوية من أجل
إخراجهم من هذا الواقع ،خاصة وأن الظروف املناخية لبالدان يف
الفرتة دايل الشتاء ابخلصوص كتكون معاانة كربى يتعرضون
لإلعتداءات ،وجيب إشراك ودعم اجملتمع املدين الذي يقوم بدور

السيد رئيس اجللسة:
السيدة الوزيرة اجلواب.

هام ،جيب إشراكه ودعمه من أجل التخفيف من معاانة دايل
هؤالء يف ظل واحد اإلنتشار مقسلق خاصة ابملعابر احلدودية
وابملدن الكربى ،اجملتمع املدين السلي مشكورا يقوم ابلالزم ،لكن

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

شكرا السيد الرئيس،

إمكانياته وكذلك حىت بعض اجلوانب املرتبطة مبا هو قانوين،
والقدرة عسلى التصرف متنعهم من تدخل بشكل عاجل وبشكل
مباشر نتمىن أن تتدخل الوزارة يف هاذ اجلانب وأن تساهم وتساهم
يف..

طبعا هناك جهد تبذله احلكومة وليس فقط وزارة
التضامن ،ومع ذلك أذكر مبادرة كانت هلا أمهيتها منذ 1444
أطسلقنا نداء الشتاء إليواء املسنني ،وكان هلا األثر الكبري بتعبئة
اجملتمع املدين ،وكذلك مكوانت القطب اإلجتماعي لتمكني
املتشردين من املسنني وغريهم من اإليواء ،وهاذ العمسلية راها
مستمرة يف الزمن.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الرئيس ،هل هناك تعقيب إضايف ال ،ردكم
السيدة الوزيرة.

السيد رئيس اجللسة:

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

تعقيب السيد الرئيس.

والتنمية االجتماعية:

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق اإلشرتاكي:

بغيت نذكر واحد العمل السلي هو كتقوم به احلكومة من

شكرا السيد الرئيس،

خالل جلن اليوم دايل اليقظة من خالل تدبري وزارة الداخسلية وزارة
الصحة وزارة التضامن هاته الوزارات املعنية اليوم ابلتدخل يف مثل
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هاته الوضعيات ،كاين بعض الناس السلي كريفضو أهنم ميتثسلو أهنم

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

يستافدو من هاته اخلدمات ،يف الوقت السلي مت يعين رصد 1214
حالة ،وإنقاذ عدد كبري منها 471 ،حالة رفضت متاما أي
مساعدة من أين نوع ،هذا واحد املشكل كبري ،نعمل عسلى توفري
إيواء فوري ابملراكز املختصة منني كتكون هاذ احلالة ،تقدمي

والتنمية االجتماعية:
كنعرف نقول غري اجلديد ،فبغيت نقول ،السيد الرئيس،
أبنه هناك مبادرات عسلى طول السنة من حيث أتهيل مؤسسات
الرعاية الستقبال السلي ما عندمهش إيواء وكيتواجدوا يف الشارع،
وهناك كذلك السياسات العمومية السلي هي كتبين عسلى الوقاية قبل

خدمات صحية موازية ابلتنسيق طبعا مع مصاحل وزارة الصحة،
إدماج احلاالت املعروضة داخل األسر إن رغبت يف ذلك ،وكذلك
تقدمي بعض املساعدات العونية..

أن نصل إىل هذا التواجد يف الشارع ،وطبعا هناك عمل مشرتك
بني مجيع مكوانت احلكومة من أجل توفري اإليواء هلاته الفئة اليت
جتدون نفسها يف الشارع.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،السؤال املوايل وضعية األشخاص
بدون مأوى لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
االستقاليل لسلوحدة والتعادلية ،تفضسلي السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:
ال ،غري احلكومة كانت طسلبت وحدة املوضوع ،ولكن
الفرق هلا احلق رفضت مبعىن ،انتم جاء تعقيبكم ،السيدة النائبة
احملرتمة.

النائبة السيدة منرية الرحوي:
السيدة الوزيرة ،ما هي اإلجراءات والتدابري اليت اختذمتوها
لسلقضاء عسلى ظاهرة األشخاص بدون مأوى؟

النائبة السيدة منرية الرحوي:
السيدة الوزيرة ،احنا ،عسلينا نسولو وانت جتاوبينا ،هذا
هو التشريع ،ما عندان ما نديرو من غري هاد الشي ،ايال حيديت

السيد رئيس اجللسة:

لنا هاد الشي ما بقى عندان والو ،إذن السيدة الوزيرة ،رغم هذه
اجملهودات اليت تكسلمت عسليها ،ال زال عدد األشخاص بدون
مأوى يف ارتفاع مهول ،حيث يصل ،حسب معطيات املندوبية

جوابكم السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

ثالثة داألسئسلة تقريبا تصب يف نفس املوضوع ،يعين ،يف
هاد املوجة دايل الربد ،أشنو دران ابلنسبة لسلمتشردين السلي يف

السامية لسلتخطيط ،إىل  7112شخص 21 ،منهم يف املدن
الكربى ،منهم أطفال ،شباب ،مسنني ،نساء ورجال ،بيوهتم
شوارع مدننا ،فراشهم األرض وغطاؤهم السماء ،أهذه هي العدالة
اإلجتماعية اليت تريدون ألبناء هذا الوطن؟ أين هي أبسط ظروف

السيد رئيس اجللسة:

العيش الكرمي؟ أين هي حقوق اإلنسان داخل وطنه؟ وحنن نعيش
فوارق إجتماعية صارخة ،مواطنون ومواطنات يعيشون يف
الشوارع ،السيدة الوزيرة ،حكومتهم أضعفت...

الشارع فما عرفتش غادي نعاودو نفس األجوبة والّ غادي نقول
لكم بكل اقتضاب ،ما كنعرفش نعاود...
من فضسلك ،من فضسلك...
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا
السيد النائب احملرتم من فريق التجمع الدستوري ،تفضسلوا.

شكرا السيدة الوزيرة ،سؤال عن خطة آنية حملاربة العجز
واألشخاص املشردين من النزالت الربدية املومسية لسلسيدات ..نعم،

النائب السيد عدي خزو:

نكمل لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة
والتنمية ،تفضل السيد النائب ،شي حاجة السلي؟

السيد الوزيرة احملرتمة ،نطالبكم إبعادة النظر يف إحصاء
ذوي اإلحتياجات اخلاصة ابلعامل القروي ،خاصة إبقسليم تنغري من

النائب السيد حممد حلموش (نقطة نظام):

أجل تعميم الدعم املباشر هلم ،تعميم التعسليم وتوفري النقل املدرسي
هلم ،تعميم جمانية عالجهم ،إحداث مراكز جديدة لتأهيسلهم
وإدماجهم ،توفري مناصب الشغل هلم ،وشكرا.

السيد الرئيس ،غري احنا كنواب األمة جالسني هنا يف
هاد القبة احملرتمة ،كنشوفو أبن واحد املسألة خطرية وخطرية جدا
ابلنسبة لسلمحتجون ،اومها ،يعين..،

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

تعقيب إضايف آخر؟ ال ،تفضسلوا السيدة الوزيرة.

السيد النائب ،السيد النائب ،من فضسلك ،داير نقطة يف
تسيرية اجلسلسة خاصة ابلنظام الداخسلي ،ال ،امسح يل السيد
النائب ،ال ،ال ،من فضسلك ،ال ،السيد النائب ،من فضسلك،

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

خارج املوضوع من فضسلك ،ايوا...من فضسلك وامسع لسلرائسة ما
مترروش أشياء ال عالقة هلا مبوضوعنا ،آش كنت قسلت ،سؤال
طرحت سؤال من فريق العدالة والتنمية تفضسلو أحد واضعي
السؤال.

شكرا السيد الرئيس،
بغيت جناوب السيدة النائبة السلي قالت طرح السؤال أان
جناوب ،غري تبقاو عسلى نفس السؤال ،ألنكم غريتو السؤال دايلكم
تبقى تقريبا  45دقيقة لبداية هذه ...واان قبسلت ،ماشي مشكسلة،

النائب السيد أمحد جدار:

لكن السؤال السلي طرح الزميل دايلكم كيبان يل أبنه ذي أمهية
ابلغة ،ألنه كيتكسلم كذلك عن األشخاص يف وضعية إعاقة يف
املناطق القروية ،وبغيت نقول لو أبن الصناديق اليت أحدثتها
احلكومة كسلها راه لصاحل أبنائها سواء كان يف احلضر أو يف القرى،

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة ،بالدانها تتعيش هاد األايم
وهلل احلمد أجواء دايل الربد واألمطار وأيضا الثسلوج أشنو اخلطة
دايل الوزارة دايلكم حلماية األشخاص املتشردين وبدون مأوى؟
السيد رئيس اجللسة:

منها صندوق التماسك اإلجتماعي ،منها صندوق التنمية القروية
واملناطق اجلبسلية ،منها املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية ،منها صندوق
التكافل العائسلي ،هادي كسلها صناديق لسلجميع ،ولكن خاص
السادة النواب...

جوابكم السيدة الوزيرة.
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الدور بتجهيزات كافية منها الطبية واملنزلية لتقريبهم من احلياة

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

األسرية والدفآ العائسلي الذي يفتقدونه ،جتنبا حلالة العود إىل الشارع
مع احلرص طبعا لسلتتبع واملواكبة والتفتيش واملباغثة لتجويد
اخلدمات املقدمة ،أيضا نؤكد عسلى ضرورة تثبيت دور األسرة
وتعزيز مكانتها وترسيخ قيم التعاضد والتآزر األسري واالرتقاء

والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس،
بغيت نطمئن السيدات والسادة النواب أبن احلكومة
اليوم مستعدة مبكوانت خمتسلفة ذكرت لكم قبيسلة وزارة التضامن،
وزارة الداخسلية ،وزارة الصحة ،هناك كذلك وزارة الشباب
والرايضة ،كسلنا معبئون وفق خطة متكننا من أن منكن األشخاص

ابلعالقات االجتماعية حيث أن األسر النووية والتمدن أثر سسلبا
عسلى التضامن األسري ،ابإلضافة إىل تسهيل مسطرة الكفالة
ابلنسبة لألطفال لسلحد من ظاهرة التشرد ،وشكرا.

يف الشارع من اإليواء ،موفرين األغطية ،موفرين األفرشة ،موفرين
املساحات املستقبسلة ،فيمكن اليوم كل شي خاصو ينخرط يف
التدليل عسلى من يوجد يف مكان بدون مأوى ،داك الساعات
غادي تسلقاو جلن اليقظة متأهبة لسلقيام بدورها.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ،ال،
تفضسلوا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس اجللسة:

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيد رئيس اجللسة:

والتنمية االجتماعية:

تعقيب السيدة النائبة ،تفضسلي.

بغيت أنكد عسلى ما قالته السيدة النائبة احملرتمة ،وأان

النائبة السيدة إشراق البويسفي:

كذلك أمتىن هاته املقاربة دايل الوقاية بدال من العالج ،أن حنافظ
عسلى أسران متماسكة ،متضامنة أن نوفر فضاءات أسرية حتتفظ
أبطفاهلا وبشيوخها داخل البيت ،وأن نعاجل احلاالت االستثنائية
اليت تشد عسلى القاعدة نعم بتهييئ هاته املؤسسات مؤسسات

شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة ،أمثن اجملهودات والرتاكمات اليت قطعتها
احلكومة السابقة واحلالية إبطالقها لسلربامج املتنوعة لتعزيز احلماية
االجتماعية وجعسلها يف صسلب أولوايهتا ،إال أن السيدة الوزيرة مع
تزايد عدد املتشردين يف بالدان والفئات العمرية املختسلفة واليت

الرعاية االجتماعية السلي اليوم كتعرف واحد اإلصالح وكتعرف
واحد التحول وهي طبعا تكون دائما مستعدة ألي شكل من
األشكال االحتضان الذين ال مأوى هلم.

يعيشون يف الشارع بدون مأوى حيميهم ومن سوء احلالة اجلوية
فصل الشتاء ابت ضروري إعادة أتهيل هذه الدور االجتماعية
مبعايري دولية وحديثة حترتم اخلصوصية املغربية ،طبعا وتقاليدان

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة ،سؤال عن جمهودات
احلكومة من أجل وضع نظام لرصد الفئات الفقرية واهلشة
لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب احملرتم.

املغربية وأيضا مع تقوية اختصاصات اجلمعيات وتقدمي دعم مايل
يناسب احلاجيات لفائدة اجلمعيات املتخصصة يف اجملال
االجتماعي لتجويد اخلدمات املقدمة لسلنزالء وإلزام اجلمعيات
بتوفري مؤطرين مؤهسلني ومتخصصني يف الرعاية والرتبية وتعزيز هذه
8
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النائب السيد عبد اجمليد جوبيج:

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة ،أكيد أننا يف فريق العدالة

السيدة الوزيرة ،الربانمج احلكومي دايلكم تعهد بوضع
نظام لرصد الفئات اهلشة والفقرية ضماان لسلنجاعة واالستهداف

والتنمية نثمن اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة يف جمال السياسات
اإلجتماعية ومنظومة الدعم اإلجتماعي ،واهلدف يعين واضح
ابألرقام وابملؤشرات يف جماالت خمتسلفة ،وهي بذلك تسري عسلى
هنج سابقتها احلكومة السابقة برائسة األستاذ عبد اإلله بنكريان،

السيد رئيس اجللسة:

وهذا كفيل أبن يسلج بنا إىل العدالة اإلجتماعية من
ابهبا الالحب السلي هي يف صسلب النموذج التنموي اجلديد ،املسألة
الثانية فهاذ املقام وحنن نتحدث عن السياسات اإلجتماعية

السيد الرئيس،

الفعال واالستهداف العادل ،أين وصل هذا النظام وحنن يف
منتصف الوالية؟ شكرا السيدة الوزير.

والدعم اإلجتماعي العمومي يف املنظومة دايلو ،البد أن نتذكر
حكومة األستاذ عبد اإلله بنكريان واجلرأة السياسية دايهلا يف
اإلقدام عسلى إصالح صندوق املقاصة الذي كان كثري من أمواله
كتوجه جملموعة دايل هاذ الصناديق السلي هي
هتدر ،واآلن هي ّ

تفضسلي السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:

كتصب يف هاذ السياسات االجتماعية ،السيدة الوزيرة وحنن
نتحدث عسلى منظومة الدعم اإلجتماعي عندان  1دايل
املالحظات ،املالحظة ألن هاذ املنظومة ينبغي أن حتاط

شكرا السيد الرئيس،
لسنا بعد يف منتصف الوالية ،ولكن مع ذلك مؤشر مهم
جدا عسلى أن هذه احلكومة تشتغل وتنفذ سياسة إجتماعية هو
تنظيم املناظرة األوىل حلماية إجتماعية اليوم ،وأمتىن أن تواكبوا
خمرجات هذه املبادرة من حيث تفعيسلها وتتبع وتقييم خمرجاهتا،

ابلضماانت الكافية إلجناحها ،كاين إختالالت يف األاثر يعين
األاثر دايهلا عسلى املواطن أكيد كاين أاثر إجيايب ،هذا ال ينكره إال
جاحد ولكن بغينا األاثر دايل يكون أكثر وأكرب ،املسألة الثانية
هو اإلستهداف أن كثري من هاذ الدعم ال يتوجه إىل الفئات السلي

اثنيا :أنتم طبعا مواكبون العمل عسلى مستوى توفري السجل
اإلجتماعي املوحد وكذلك السجل الوطين لألسر ،وهذا يعين أبننا
مستعدون لتحقيق اإلستهداف املطسلوب ابلربامج واخلدمات
اإلجتماعية لفائدة الفئات يف وضعية هشة ويف حالة فقر.

هي معنية كما كان يقع يف صندوق املقاصة ،لذلك ندعوكم لثالثة
دايل األمور السيدة الوزيرة ،املسألة األوىل وهو التسريع إبخراج
هاذ السجل اإلجتماعي املوحد وهاذ السجل الوطين ،املسألة

السيد رئيس اجللسة:

الثانية وهو اإلستمرار يف إصالح صندوق املقاصة ،املسألة الثالثة
وهو مقاربة يعين إعادة اهليكسلة تكون مبقاربة مندجمة حتقق
اإللتقائية ،وشكرا السيدة الوزيرة.

تعقيب السيد النائب.
النائب السيد عبد اجلليل مسكني:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

هل هناك تعقيب إضايف؟ ال ،تفضسلوا السيدة الوزير.
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السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

هي اإلجراءات وما هي التدابري اليت ستتخذوهنا من أجل اإلرتقاء
بواقع املؤسسات الرعاية اإلجتماعية؟ وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

والتنمية االجتماعية:

جواب السيدة الوزيرة.

هناك اليوم مجيع الضماانت حىت حنقق هذا املشروع
الكبري لالستهداف اإلجتماعي ،سنخرج طبعا وكالة لسلتتبع وقد
أرسيت من قبل ذلك آليات لتقييم وتتبع من أجل حتقيق احلكامة،
وهناك كذلك اشتغال عسلى وضع نظام معسلومايت حيقق احلكامة

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

ابقتضاب أوال  1441دران التشخيص وخرجنا تقرير عن

املطسلوبة ،ال ننسى أن هناك عمل عسلى مستوى منظومة اليقظة
اإلجتماعية وأيضا وضع نظام لرصد الفئات الفقرية واهلشة ،كل
هاته املعطيات هي مؤشرات عسلى أن هذا العمسلجاد ويسري حنو
هدفه وطبعا هناك مجيع الضماانت والشروط اليت ستساعدان عسلى
حتقيق هذا الورش املهم والكبري جدا.

السياسات ،عن مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ،من بعد حددان
مداخيل اإلصالح ،دران أوال اإلصالح عسلى املستوى القانوين،
فنسخ القانون  25.42القانون  .44.45اثنيا اليوم اإلشتغال
عسلى قدم وساق إلخراج النصوص التنظيمية اليت حال عسليها هذا
القانون .اثلثا نشتغل عسلى التأهيل املادي ملؤسسات الرعاية
اإلجتماعية ،وأعطيتكم بعض النماذج يف األجوبة السابقة سواء
املؤسسات اخلاصة ابلطفولة أو املسنني أو ابألشخاص يف وضعية
إعاقة.

السيد رئيس اجللسة:
السؤال املوايل سؤال عن االرتقاء بواقع مؤسسات الرعاية
اإلجتماعية ،لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع
الدستوري ،تفضسلي السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة نوال املتوكل:

تعقيب السيدة النائبة.

شكرا السيد الرئيس،

النائبة السيدة نوال املتوكل:

السيدة الوزيرة ،متثل مؤسسات الرعاية االجتماعية أحد

السيدة الوزيرة ،احنا كنشعرو وندرك ما جئتم به من
معطيات ،ولكن البد أوال من حتيني خريطة اهلشاشة وطنيا،
وكذلك حتديد معطيات حقيقية عن األشخاص يف وضعية صعبة،

دعائم منظومة الرعاية اإلجتماعي لبالدان ،وتساهم يف حماربة الفقر
واهلشاشة والتهميش ،وتساهم كذلك يف حتسني الولوج لسلخدمات
اإلجتماعية وكذلك التكافل والتضامن والتعاضد وحتقيق اإلستقرار

وجيب كذلك حتديد كل املتدخسلني تنعرفوا أبن العدد دايهلم كثري
والفاعسلني بصفة خاصة لتجاوز جل املشاكل فيما خيص تعدد
املتدخسلني ،الشيء الذي ينتج عنه دائما سوء التدبري وسوء التسيري
وكذلك عدم احلكامة ووضعيات هشة داخل مؤسسات الرعاية،
وهذا ما تطرق إليه.

اإلجتماعي ،ولتقييم عمل هذه املؤسسات أصدر اجملسلس األعسلى
لسلحساابت تقريرا السلي كشف عسلى هاذ األوضاع واإلكراهات السلي
كيعيشها القطاع دايلكم مع ما يستدعيه ذلك من القيام
إبجراءات لإلرتقاء بواقعها ،نسائسلكم السيدة الوزيرة بناء عسليه ،ما
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ال ،السيدة الوزيرة ردكم
عسلى التعقيب.

السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

والتنمية االجتماعية:

شكرا السيد الرئيس،

طبعا ،كل تسيري بشري البد أن تشوبه بعض النقائص،

بغيت غري فشي سؤال يكون فيه اإلعرتاف ،ألن يف
 1441أان جيت لقيت املبالغ املرصودة لتمدرس األطفال يف

فاجلمعيات اليت تسري مؤسسات الرعاية اإلجتماعية إذ أن كل
املؤسسات تسريها مجعيات اجملتمع املدين ،قد تكون هناك نزاعات
داخسلية ،قد يكون هناك سوء التدبري وسوء احلكامة ،فهناك

وضعية إعاقة  2املسليون دايل الدرهم ،ومن بعد تقريبا يف 1444
طسلعنا  42املسليون دايل الدرهم ،كذلك منني جا صندوق
التماسك اإلجتماعي انتقسلنا يف  1445من  44مسليون دايل
الدرهم إىل  17.2داملسليون دايل الدرهم من أجل متدرس األطفال

القانون هو الذي حيكم مثل هاته الوضعيات ،فوزارة التضامن إىل
جانب السسلطات احملسلية تتدخل من أجل فض أي نزاع ،كما أن
الدولة من خالل الدعم الذي تقدمه هاته القطاعات هلاته
املؤسسات هو من األشياء اليت ساعدت عسلى حتقيق اإلستمرارية
يف اخلدمات لنزالء ومستفيدين من هاته املؤسسات.

يف وضعية إعاقة ،السلي خال ما كاين حىت طفل يف الئحة اإلنتظار،
اليوم كل األطفال إبمكاهنم أن حيصسلو عسلى تعسليم ،أطفال يف
وضعية إعاقة ،ألن هناك دعم كايف ،هناك بعض اجلمعيات كتديرو

السيد رئيس اجللسة:

بعض املناوشات هاذيك راه هي تطالب إبلغاء دفرت التحمالت
وهذا غري ممكن.

شكرا السيدة الوزيرة ،آخر سؤال يف هذا القطاع سؤال

السيد رئيس اجللسة:

عن حرمان آالف األطفال يف وضعية إعاقة من التمدرس
لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب.

تعقيب السيد النائب ،تفضسلوا.
النائب السيد عبد احلق الناحجي:

النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة ،نشكركم عسلى اجملهودات السلي كتبذلوها
من أجل حتسني أوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة بصفة خاصة

السيدة الوزيرة ،هناك اآلالف من األطفال يف وضعية
إعاقة السلي كيتحرمو من الدراسة والتمدرس بسبب واحد جمموعة
من العراقيل السلي تتم عسلى مستوى التأخر يف صرف املنح دايل

مع إقرار القانون اإلطار  ،27.41إال أن اإلحتاد الوطين
لسلجمعيات العامسلة يف جمال اإلعاقة وابخلصوص اإلعاقة الذهنية
كيأكد عسلى أن عددا من املراكز واألقسام الدراسية الدارجة لفئة

اجلمعيات ،نسائسلكم يف هاذ اإلطار ما هي اإلجراءات املتخذة
من أجل تيسري وتعميم التعسليم والتمدرس دايل هاذ الفئة؟ وشكرا.
11

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

األشخاص يف وضعية إعاقة ذهنية وكنسطر عسلى كسلمة ذهنية

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

واملدبرة من طرف مجعيات كتواجه صعوابت مالية بسبب وقف
الدعم احلكومي هلا ،وعدم منح دعم تدريس هؤالء األطفال عسلما
أن من أهم خدمات صندوق دعم التماسك اإلجتماعي لفائدة
األشخاص يف وضعية إعاقة هو حتسني ظروف متدرسهم ،واقصينا

والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس،
بغيت نؤكد أبن تقريبا جل اجلمعيات تعتمد عسلى دعم
الدولة ،وهذا واحد املؤشر ماشي مزاين ،ومع ذلك فنن الدولة
اليوم كفيسلة أبن مت ّكن هاته اجلمعيات من تقدمي خدمات التمدرس
ألطفال يف وضعية إعاقة وال نستثين منها أي النوع من اإلعاقة،

األجهزة اخلاصة السلي غيتقنو وغريها وهذا طبعا كريجع ليكم
الفضل واحلكومات السابقة ابخلصوص السلي خصصو هاذ
الصندوق من أجل هذه الفئة ،طبعا هاذ الصعوابت املالية السيدة

سواء كانت ذهنية أو حركية أو غريها ،اثنيا  :ابلنسبة لتقييم
صندوق التماسك اإلجتماعي يف هذا الباب ،مت يوم  14أكتوبر
يعين قريبا منذ  41اليوم ،يف ذلك اليوم حاولنا أن نقيّم مسألة
متدرس األطفال يف وضعية إعاقة وأن نغري إن كان هناك حاجة

الوزيرة السلي كتواجها اجلمعيات هي نتيجة شروط السلي جا هبا دفرت
التحمالت والسلي كتعتربها اجلمعيات شروط تعجيزية ،وابلتايل
كتكون النتيجة هي حرمان ما يقرب  4444تسلميذ معاق من
حقهم يف التمدرس ،ولكن السيدة الوزيرة من أجل وضع حد هلاذ

إىل تغيري بعض املساطر ،لكن البد أن يبقى هناك دفرت
التحمالت ،ألنه هو الشاهد وبرهان التعاقد بني الدولة واجلمعيات
اليت تقدم هذه اخلدمات ،لذلك فنحن طبعا بعد هذا اليوم

اإلعاقة وابخلصوص اإلعاقة الذهنية البد من التصدي هلاذ الظاهرة
وذلك مبا ميكن من الوقاية ،وهنا كنعرفو أبن الوقاية كتاخذ يعين
أنواع متعددة أوهلا الوقاية األولية السلي.

التقييمي سوف طبعا نعتمد عسلى خمرجات اليوم الدراسي وغنشوفو
السلي ممكن يدخل عسلى دفرت التحمالت وغنشوفو آش ممكن يتغري
يف املساطر ،لكن التعاقد راه هو اي رهني بدفرت حتمالت حترتمه
مجيع األطراف.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ..نعم
كمل مخسة الثواين دايلك.
أعتذر ّ
النائب السيد عبد احلق الناحجي:

السيد رئيس اجللسة:

قسلت الوقاية األولية هي إجراءات كتقسلّل من خطر دايل
حدوث اإلعاقة والوقاية الثانية والكشف املبكر لسلمشكسلة والتدخل
عالجي.

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة عسلى مسامهتكم القيمة يف
هذه اجلسلسة ،وننتقل إىل قطاع الشباب والرايضة سؤال عن آفاق
الواقع الرايضي ببالدان لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
األصالة واملعاصرة ،مرحبا السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:
الوزيرة.

النائبة السيدة ابتسام عزاوي:

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ال ،رّدكم السيدة

السيد الوزير ،التفوق دايل أي بسلد كيتقاس أساسا ب1
دايل املناسبات ابأللعاب األوملبية وبطولة العامل ،املالحظ أن هاذ
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السيد رئيس اجللسة:

املناسبة ب 1ابلنسبة املغريب السلي عندهم شوية دايل احلضور مها
الرايضات الفردية ،خالل  52سنة املاضية ابملشاركة يف األلعاب
األوملبية املغرب حصل فقط عسلى 11ميدالية فيهم  2دايل
الذهبيات فقط ،بغينا نعرفوالسيد الوزير إمىت غنسمعو النشيد
الوطين يعزف يف األلعاب األوملبية؟ عندان ثقة يف العمل دايلكم،

تعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة ابتسام عزاوي:
كرة القدم املغربية أنقذت ماء الوجه دايل الرايضة املغربية
ابملشاركة يف موندايل موسكو ،هذا صحيح .كاين سر واحد
لسلوصول لسلعاملية هو التكوين ولكن التكوين العسلمي ،نعطيكم

بغينا نعرفو أبرز حماور العمل دايلكم ابش الرايضي املغريب يرجع
يعين يفرض الشخصية الرايضية املغربية عامليا؟

جوج األمثسلة ابش نكونو " "tennismanيف املستوى العاملي
كيخصو  44آالف ساعة دايل التدريب من  2إىل  42سنة
بواحد املستوايت عالية ،وال ابش نكونو مثال سباح عاملي كيخصو

السيد رئيس اجللسة:
جوابكم السيد الوزير ،تفضسلوا.
السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

ملدة  44سنوات تدريبية  2دايل السوايع يوميا يف واحد املياه
السلي كتكون معاجلة بدرجة حرارة خاصة ،تغذية خاصة واش هاذ
الشي عندان السيد الوزير؟ ،واش عندان ميكانيزمات صناعة
األبطال؟ .بغينها أبطال مغاربة ،بغينا النشيد املغريب والراية املغربية

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدة النائبة عسلى هاذ السؤال هذا 1414 ،ابريس
كتوجد اآلن ،ألنه السلي
األلعاب األوملبية دايل ابريس ّ 1414

ترجع تكون يعين يف مستوايت متقدمة يف األلعاب األوملبية ويف
بطوالت العامل ،فمىت ستجود السماء ببعض األبطال السيد
الوزير؟.

عندهم  44سنوات 41 ،سنة ابش يكونوا جاهزين يف األلعاب
املقبسلة خاصهم واحد  44سنوات دايل االستعداد .طوكيو
 1414هناك استعدادات ،وابملناسبة أول مرة املغرب كيحصل

السيد رئيس اجللسة:

عسلى ميدالية ذهبية يف األلعاب األولبية لسلشباب يف "بوينوس
آيرس" ،هذا مؤشر إجيايب هناك جمموعة من األلعاب الفردية متفق
معاك ،األلعاب اجلماعية ما عدا كرة القدم هناك ضعف أو
غياب .املغرب كيحسن الرتب دايلو عسلى املستوى الدويل يف

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هل هناك تعقيب إضايف؟
تفضسلوا السيدة النائبة من فريق التجمع الدستوري ،تعقيب إضايف.
النائبة السيدة خدجية الزايين:

جمموعة من الرايضات ،لكن السنة املقبسلة كاين برانمج خاص مع
السلجنة األوملبية إلعداد األبطال اختاريناهم ،كاين دااب السلجنة
الوطنية السلي توضعات ،السلجنة الوطنية دايل رايضة املستوى العايل

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم،

السلي غتمنح الصفة ابش ما تكونش الزبونية يف اختيار األبطال
والسلي غادي نسهروعسلى اإلعداد دايهلم ل ،1414لكن 1414
كذلك طسلقنا الربانمج ألنه كاين األبطال صغار السن غيكونو
جاهزين من هنا  44سنوات إن شاء هللا ،شكرا.

القاعة املغطاة الرايضية املتعددة التخصصات مبدينة الفنيدق
جاهزة ابلكامل وال تنتظر إال فتحها يف وجه ساكنة مدينة
الفنيدق .ميكنكم السيد الوزير ،أن تدلون بتاريخ افتتاحها إن
شئتم ،وشكرا لكم.
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السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،حول مراقبة الدعم املقدم جلمعيات اجملتمع
املدين ،حزب األصالة واملعاصرة يسائسلكم.

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ،ال تفضسلوا السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

من فضسلك السيد النائب ،تفضل السيد الوزير احملرتم.

شكرا السيد الرئيس،

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

شكرا السيدة النائبة عسلى هاذ السؤال املهم جدا ،وحنن اآلن
نتحدث عن الرايضة وعن األبطال ال نتحدث عن املنشآت
الرايضية ،فاألبطال أان متفق معاك السيدة النائبة وتوضعات هاذ

املكل لالعالقات م اللرملان واجملتم املدين:

هناك عدة آليات أقرها القانون ملراقبة توزيع الدعم العمومي.

السيد رئيس اجللسة:

السنة هاذي ،السيد رئيس احلكومة ،السيد وزير الرتبية الوطنية
والتعسليم العايل ،خرجنا املرسوم دايل ابكالوراي رايضي والسلي غادي
يبدا من السنة أوىل إعدادي حىت البكالوراي ،كذلك املعهد املسلكي
موالي رشيد احنا يف إطار إعادة النظر يف طريقة االشتغال دايلو

تعقيبكم السيد النائب.
النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الوزير ،نعم مجعية اجملتمع املدين تتسلعب دور أساسي
وهي جزء من البنية دايل الدولة ،أي دولة دميقراطية انسجاما مع

ابش هنيأو األبطال ذوي املستوى العايل ،التكوين املهين كذلك
وضعنا جمموعة دايل ركزان عسلى التكوين ألن االسرتاتيجية السلي
توضعات سنة  1442بعد الرسالة املسلكية املناظرة الوطنية

الدستور ،وإنسجاما مع املواثيق الدولية .متويسلها ضروري ودعمها
أساسي ،ولكن البد من املراقبة البعدية والقبسلية لتمويل أنشطتها
خوفا يعين لكل ما من شأنه أن يهدد سالمة الوطن واملواطنني
وحنن نعرف أنه هناك جمموعة من اجلهات ترتبص بنا.

لسلرايضة ،توضعات واحد اسرتاتيجية فيها  2حماور ،أهم هذه
احملاور هو التكوين ،إيال مكانش تكوين رايضي وأكادميي راه ما
غاديش يكونوا أبطال ،حبيث حتويل املنظومة الرايضية إىل آلة
لصناعة األبطال ممكن عندان الطاقات ،لكن...

هلذا ،البد من اإلشارة إىل جمموعة دايل البعثات األجنبية
املتواجدة يف املغرب تدعم بعض اجلمعيات ،وهذا جيب عسلى وزير
اخلارجية أن يتحمل املسؤولية الكامسلة ،كذلك عسلى األمانة العامة
لسلحكومة أن تتحمل املسؤولية الكامسلة ،هناك مجعيات تتوصل
ابعتمادات مالية مهمة من دوائر دولية ،كذلك جيب أن نعرف

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا لسلسيد الوزير عسلى حسن
مسامهتكم .وننتقل إىل القطاع املكسلف ابلعالقات مع الربملان
واجملتمع املدين ،سؤال عن مراقبة توزيع الدعم العمومي عسلى
مجعيات اجملتمع املدين لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

هاذ اإلعتمادات املالية .واخلطري يف األمر هو احلجم دايل
اإلعتمادات املالية السلي كتعطي اجلهات ،واجملالس اإلقسليمية،
والعماالت ،واجملالس املنتخبة بشكل عام ،ماليري ،هناك مجعية
دايل اجملتمع املدين جادة ابلفعل ،ولكن هناك مجعيات دايل

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الرئيس،

اجملتمع املدين يؤسسها جمموعة دايل املستشارين ويسريوهنا يف جنح
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مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

الظالم .ابلتايل هاذ اإلعتمادات املالية كان من املمكن أن تساهم

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

يف التنمية دايل الطرق وإإلانرة إىل غري ذلك ،...حنن ال نريد أن
يستفيد كل من يريد أن يساهم يف متويل تنظيم سياسي معني،
جاللة املسلك تكسلم هنا عن اعتمادات مالية كتعطى اآلن لألحزاب
السياسية وغتعطى لألحزاب السياسية ،وابلتايل أنه السلي تضبطات

املكل لالعالقات م اللرملان واجملتم املدين:
أوال من األفضل كون كان السؤال عسلى الدعم األجنيب ،ألن
الدعم العمومي هذاك دعم وطين والدعم األجنيب عندو آليات
دايلو .الدعم األجنيب فهاذ السنة ،واخا مكانش سؤال عسليه ولكن
طرحتوه ،األمانة العامة لسلحكومة تسلقات  715تصريح127 ،

عسليه أنه اعتمادات مالية تعطاتو خاصو يتحمل املسؤولية ،كما
أنه اجملالس اجلهوية لسلحساابت عسلى مستوى اجلهات خاصها
حتمل املسؤولية دايهلا يف مراقبة هاذ املالية ،وعسلى اجملسلس األعسلى

مسليون درهم ،ما كتشكل حىت  %5أو أقل من  % 5من الدعم
قادين ابجلمعيات دايهلم ،واخا هداكشي غري
العمومي ،املغاربة ّ
كايف ،راه حوايل  2دايل املسليار دايل الدرهم ،هاذي السلي

لسلحساابت كذلك أن يقدم تقريرا مفصال حول هاذ الدعم دايل
اجلمعيات دايل اجملتمع املدين والسلي هو أساسي وجوهري وشكرا.

تصرحات هبا  412 ،127مجعية السلي تسلقات متويالت أجنبية.
واحنا عندان حرص يف إطار الدفاع عسلى السيادة الوطنية ،يف إطار
عدم استغالل هذيك األموال من أجل كيما قسلتوا خدمة األحزاب
السياسية ،أو التأثري عسلى القرار الوطين ،أو املس ابملؤسسات دايل

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف؟ ،ال .ردكم السيد الوزير ..امسحوا
يل كاينة السيدة النائبة ،امسح يل السيد الوزير .تفضسلي السيدة
النائبة من فريق العدالة والتنمية ،تفضسلي.

البالد دايلنا ،إذن هاذي قضية وطنية فوق اجلميع ،وخاص اجلميع
يتجند ،وكانت تعسليمات جاللة املسلك ،السنة املاضية يف إعداد
اإلطار القانوين دايل التربع حىت يقع حتصينه ،واحلكومة وفّات
وراه مشروع القانون راه هو جاي.

النائبة السيد فاحتة شولاين:
السيد الوزير ،اجملتمع املدين هو شريك إسرتاتيجي يف جمموعة
من األوراش مع احلكومة ،وطبعا اجملتمع املدين النسائي هو جزء
من هاذ اجملتمع املدين السلي كيشتغل جبهد وخصوصا يف اجلهات

يف نفس الوقت ،الدعم العمومي كاينة آليات دايل املراقبة
ماشي فقط غري املنشور دايل  ،1441اجملسلس األعسلى لسلحساابت
سنواي يف التقرير دايلو كيصدر معطيات دايل عمسليات اإلفتحاص
لسلجمعيات أبمسائها ،فني كان عندان املشكل؟ ،يف اجلماعات
الرتابية ،ويف بعض املؤسسات العمومية وراه هو اعطى توصيات،

ذات الولوج الضعيف لسلحقوق األساسية .فكنستغربو السيد
الوزير ،مسلّي كنسلقاو أن جمموعة دايل اجلمعيات ما تيتحوليهاش
املستحقات دايهلا املالية يف إطار شراكات ودفاتر حتمالت
واضحة ،وأذكر منها "شبكة نساء األطسلس" جبهة درعة-اتفياللت
وشكرا.

السلي احنا اعسلنا عسلى برانمج من أجل تنفيذها ،وزارة الداخسلية
مشكورة دارت مذكرة ابش حىت اجلماعات الرتابية ما يبقاش ّابك
صاحيب ،ما يبقاش العقاب االنتخايب ،اجلمعيات ،انت الدوار ما

السيد رئيس اجللسة:

صوتيش عسلي ممنوع اجلمعية دايلك ،واخا وليداتك ما يسلقاوش
فاش ميشيو لسلمدرسة ،ما يسلقاوش السلي أيمن ليهم الطريق ،يتعاقبو،
هاد الشي يتحارب ومجيعا نوقفو ضدو ،يف نفس الوقت ،يف نفس

تعقيب إضايف آخر؟ ،تفضسلوا السيد الوزير ردكم عسلى
التعقيبني.
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الوقت كاينة آلية دايل اإلفتحاص اخلارجي ،كانت معنا السيدة

شكرا السيد النائب احملرتم ،إذن يف إطار محاية أو التدابري

وزيرة التضامن ،حاليا جمموع املشاريع السلي خاضعة الفتحاص
خارجي  724مشروع ،وزارة التضامن بوحدها تساوي التمويل
األجنيب ،ما خصصته يف  ،1442أزيد من  4144مجعية...

اليت إختذهتا الوزارة من أجل ضمان محاية املنتجات املغربية ،كتعرفوا
أبن هناك قانون  45.41السلي هو متعسلق حبماية التدابري السلي
كتاخذها الوزارة من أجل ضمان التنافسية ابلنسبة لسلمنتوجات
اليت تصدر إىل املغرب واليت داخسلة يف إطار ،أيضا ،إطار هو
اجلانب القانوين السلي كتاخذو الوزارة من أجل هذه احلماية.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،بدون  ...من فضسلكم ،شكرا السيد الوزير عسلى
حسن مسامهتكم وننتقل ،السادة النواب ال تنسوا أننا داخل قبة
الربملان ،ال تنسوا ،ننتقل إىل القطاع املكسلف ابلتجارة اخلارجية،

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد أو السيدة النائبة.

مرحبا السيدة كاتبة الدولة ،إذن سؤال حول آاثر اتفاقيات التبادل
احلر عسلى املنتجات املغربية ،لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني
من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب
احملرتم.

النائب السيد أمحد التومي:
شكرا السيدة الوزيرة ،غري هاد اإلجراءات احلمائية ،يعين،
حنن نثمنها ،غري بغيت نقول أنه خصنا كذلك واحد التحسيس
من خالل غرف التجارة والصناعة لسلفاعسلني االقتصاديني ،ألنه
بعض املرات ما كيعرفوش احملتوى دايل هاد اتفاقيات التبادل احلر،
وما تيعرفوش حىت االمتيازات السلي ميكن يديروها ،كذلك واحد
العديد دايل اإلجراءات جات يف قوانني املالية ،مثال مصدر الغري

النائب السيد أمحد التومي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة ،املغرب يرتبط ابتفاقيات التبادل احلر مع
العديد من الدول والتجمعات اإلقتصادية ،وهذا مكسب كبري

املباشر الناس ما تعرفوهاش ،يعين ،يف املناطق ،كذلك ،يعين،
خصنا نزيدو حنسنو ،يعين ،من املنتوج املغريب ،كذلك ،يعين،
ابحملتوى التكنولوجي ،ألنه هاد التبادل ،هاد اإلتفاقيات راها

لبسلدان ،ولكن الواقع أن املغرب يعرف بصفة متواترة عمسليات ما
يعرف إبغراق السوق ،le dimping ،ما هي اإلجراءات
والتدابري ،السيدة الوزيرة ،اليت اختذمتوها حلماية املنتوج املغريب؟

حنسنو
مكسب لسلمغرب خصنا نستافدو منها أكثر ،ابش نعاودو ّ
ميزان األداءات دايلنا ،شكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

تفضسلي السيدة كاتبة الدولة ،اجلواب.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب
من فريق األصالة واملعاصرة ،تعقيب إضايف.

السيدة ارقية الدرهم ،كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة لالتجارة

النائب السيد عبد اللطي الزعيم:

اخلارجية:

شكرا السيد الرئيس،
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السيدة الوزيرة ،يف احلقيقة هاد اتفاقيات التبادل احلر يف

كتعطينا يعين حتقيقات أو كتعطينا األمور دايهلا كسلها ،احنا

معظمها موقعة مع دول السلي اقتصادها متقدم مع اإلقتصاد املغريب
والنتائج دايهلا كتكون نتائج وخيمة وسسلبية ،الدليل هو اإلفالس
دايل واحد العدد دايل املؤسسات والشركات ،السلي كانت كتوفر
الشغل لواحد املئات اآلالف دايل املغاربة ،وأحسن مثال هو

كنبادرو ابلتحقيقات .تدارت حتقيقات كبرية فهاذ اجملاالت ،إيال
كتهضرو عسلى ""textile" ، "textileالعام الفايت الوزارة
اختذت واحد التدبري السلي هو مهم جدا ،السلي هو تدبري وقائي
ابلنسبة لسلواردات السلي جاية من تركيا ،اخذيناها ملدة دايل سنة،

قطاع النسيج السلي كنعرفو عسلى أن مؤسسات كثرية السلي فسلسات،
وكريجع األثر السسليب دايل هاد االتفاقية دايل التبادل احلر ،والسلي
الدول السلي كتصدر لسلمغرب يف إطار اتفاقيات كتعطي واحد

هاذ السنة هاذي غادي تطبق من  1441ل ،1414كسلها
هاذي إجراءات تدبريية من أجل محاية املنتوج الوطين يف
" ،"textileوأمور أخرى كنهضرو عسلى مثال عسلى األليمنيوم،

العدد دايل التسهيالت ال يف النقل ،وال عندهم املستوى الضرييب
أقل منا ،عندهم الطاقة أقل منا ،إذن ما ميكنش مؤسسات دايلنا
تكون مبستوى التنافس دايهلم وشكرا.

كنهضرو عسلى الصسلب ،كنهضرو عسلى الورق املقوى، A4
كنهضرو عسلى أمور أخرى السلي اختذات فيها أيضا الوزارة تدابري
وقائية ،هذا أيضا ابلنسبة لسلمنتوج السلي كاين يف املغرب.

السيد رئيس اجللسة:

أيضا ابلنسبة لسلمنتوج السلي مصدر يف اخلارج ،منو األملنيوم
والصسلب السلي كيتبعث لسلوالايت املتحدة األمريكية ،الوزارة اآلن
يف مفاوضات مع الوالايت املتحدة األمريكية من أجل أهنا ترفع

الدولة.

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال ،تفضسلي السيدة كاتبة

السيدة ارقية الدرهم ،كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة

عسلينا اجلمارك ابلنسبة لسلمنتوجات السلي داخسلة يف إطار اتفاقية
التبادل احلر مع الوالايت املتحدة األمريكية .إذن هذه التدابري
كسلها حلماية املنتوج املغريب داخل وخارج الوطن ،كيفما ذكرت

فقط لإلشارة ألن هاذ اتفاقية التبادل احلر السلي كنهضرو
عسليها دااب ،هي كتنص من الناحية أيضا القانونية ابلنسبة لنا هي

ابلنسبة لغرف التجارة الوطنية ،التجارة والصناعة غيكون عندها
عسلم هباذ املوضوع ،هناك تدابري وقائية دائما السلي مها عسلى بينة
وعسلى عسلم هبا ،وأكثر من هذا هناك اجلمعيات املهنية السلي عندهم
عسلم هباذ األمور السلي كنشتغسلو معهم ،وهم بعسلم...

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة لالتجارة
اخلارجية:

عسلى إمكانية تطبيق واحد اآلليات ،اآلليات السلي كنتكسلمو عسليها
السلي هي تدابري مضادة لإلغراق ،التدابري التعويضية ،التدابري
الوقائية ،كسلها إجراءات ،يعين ،هي يف صاحل أهنا كتساهم املوردين
أو كتساهم ابلنسبة لينا أن حنميو املنتوج الوطين من التدابري

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة عسلى حسن مسامهتكم ،وننتقل
إىل قطاع الثقافة واإلتصال ،مرحبا السيد الوزير .سؤال عن خمطط

الالتنافسية لسلمنتوج السلي كيجينا من برا .كتعرفو أبن أيضا ابلنسبة
لنا هاذ اإلجراءات هاذي كنتخذوها بناء عسلى بعض التدابري ،السلي
كتجي عندان بعض الشركات ،السلي كتقول أبن مثال يف بعض
اإلجراءات كتمارس عسلينا مثال " "textileأو أمور أخرى،

الوزارة لدعم الفرق الثقافية الصغرى والشعبية لسلسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد
النائب.
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السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد أمحد املرابط السوسي:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء احملرتمني،

النائب السيد أمحد املرابط السوسي:

السادة النواب والنائبات الفضالء،

شكرا السيد الرئيس،

نسائسلكم السيد الوزير ،عن خمططكم لسلعناية ودعم الفرق
الصغرى والثقافية والشعبية؟.

مبا فيها أدىن شك السيد الوزير ،جيب أن تكون هناك عناية
مهمة جتاه هذه الفئة ،ومعروفة عسليكم ،وخصوصا ابلدور الكبري
الذي تسلعبه وتشكل قيمة ثقافية ابلنظر إىل عراقتها وتعبرياهتا.

السيد رئيس اجللسة:

فهناك بعض الظواهر مبدن كمثال مدينة مارتيل إبراز الظاهرة
الغيوانية كانت مبادرة فردية استحسنها اجلميع.

تفضسلو السيد الوزير.
السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

وهلذا السيد الوزير ،الغرض من هذا السؤال هو تبسيط
معايري اإلستفادة من الدعم املخصص لفئات هذه الفرق الشعبية
الصغرى من أجل إبراز طاقاهتا ،وخصوصا أن البنية التحتية عززت
بتعسليمات مولوية سامية جمموعة من املرافق مبا فيها دار الفنون السلي
غادي تفتح مؤخرا ابلفنيدق ،وشكرا.

شكرا لسلسيد النائب عسلى هاذ السؤال ،طبعا هناك خمطط
لدى وزارة الثقافة واالتصال لإلعتناء ابملوروث الثقايف املغريب،
خصوصا املوروث الثقايف الشفهي من خالل ابلدرجة األوىل أو
من منطسلقات أساسية :املنطسلق األول يتعسلق بدعم الفرق الشعبية
اليت تشتغل ضمن هاذ الفنون الشعبية الرتاثية؛ كذلك املنطسلق
الثاين هو دعم هذه الفرق الشعبية الفنية؛ واملنطسلق الثالث هو

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف؟ ،تفضسلوا السيد النائب من الفريق
اإلستقاليل.

إحداث ألول مرة مرصد لسلرتاث الثقايف الشفوي .وطبعا هناك
خمطط ينطسلق من ضرورة تسجيل هاذ املوروث الثقايف الشفهي
ضمن الثراث الثقايف الوطين ،وكذلك ضمن الثراث الثقايف العاملي.

النائب السيد لكبري قادة:

هناك العديد من األرقام ميكن لسلسيد النائب أن أقول أبن
املبالغ املخصصة لتنظيم هذه املهرجاانت اليت حتتفي هبذه الفرق
الشعبية الفنية ،حوايل  14مسليون درهم سنواي خمصصة هلذه الفرق،

السيد الرئيس،
السيد الوزير ،هو صراحة ال ميكن احلديث عن أي دعم ال
لسلفرق ،وال لسلجمعيات يف غياب بنية حتتية ،ويف غياب أطر.

هناك عدد الفنانني املشاركني سنواي يف هذه التظاهرات الثقافية
 5444فنان ،هناك عدد املكرمني يف املهرجاانت الرتاثية الثقافية
حوايل ...54

والدليل عسلى ذلك هو أن بعض األقاليم ،أعطي مثال إبقسليم
فكيك ،راه حىت املندوبية أقفسلت أبواهبا منذ إنتقال املندوب
اإلقسليمي دايل بوعرفة مت إقفال املندوبية .وهلذا ،كنطسلبو منكم
السيد الوزير ،هللا جيازيكم خري تعاودو تفتحو هاذ املندوبية ألنه
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النائب السيد امساعيل شوكري:

من غري مؤسسات ،ومن غري أتطري ال ميكن احلديث ال عسلى
مواكبة دايل الفنانني ،وال دايل املسرح ،وال دايل الشعراء وال دايل
األدابء ،شكرا.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،أمل حين الوقت بعد ملراقبة املضمون اإلعالمي
لعدد من القنوات اخلاصة اليت تديع برامج تفتقر إىل املهنية ،وكذا
مراقبة احرتامها لدفاتر التحمالت ،شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ الّ ،تفضل السيد الوزير.
السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

جواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

طبعا الوزارة تشتغل عسلى الفضاءات الثقافية والبنيات الثقافية،
ابعتبارها من األولوايت ضمن املخطط التنفيذي .ابلنسبة

الّ ،هو يعين ممكن أن أقول أبن هناك قوانني تنظم هاذ اجملال
دايل مراقبة اإلذاعات اخلاصة خصوصا من طرف اجملسلس األعسلى
لالتصال السمعي البصري ،السلي تيشتغل عسلى مراقبة ضمن

لسلمندوبية عسلى مستوى بوعرفة ،اليوم فتحنا يعين املناصب
الشاغرة ،وكذلك فكيك احنا يف إطار املخطط دايل الوزارة أبن
تكون كذلك هناك ممثسلني عن هاذ الوزارة.

تعهدات دايل هاذ اإلذاعات اخلاصة .وهناك جمموعة من دفاتر
حتمالت تراقب مدى تطبيقها من طرف اجملسلس األعسلى السمعي
البصري ،وهناك كذلك والبد أن نقول أبن هناك اجملسلس األعسلى

طبعا فيما يتعسلق ،غري ابش نرجع لسلمهرجاانت الثقافية
والدعم ،اليوم هناك حتسن يف موارد الصندوق دايل العمل الثقايف،
وانتقسلنا السنة املاضية من شي مسليون درهم إىل  54مسليون درهم.
فيما يتعسلق ابملوارد دران حكامة ،دران آليات تتبع وهذا غادي
يسمح لسلوزارة دعم أكثر عسلى مستوى الدعم املايل هلاذ الفرق اليت
حنتاجها كثريا ،خصوصا وأهنا حتافظ عسلى الرتاث الثقايف الشفهي

لإلتصال السمعي البصري أعطى واحد النظام بيداغوجي لقراراته
املتضمنة جملموعة من اجلزاءات اليت تنصب ابألساس عسلى ضرورة
محاية حرية التعبري ،عسلى ضرورة احرتام القيم احلضارية األساسية
لسلممسلكة ،وكذلك احرتام النظام العام ،احرتام الدميقراطية ،احرتام

السيد رئيس اجللسة:

حقوق اإلنسان .وهناك العديد من الشكاايت جتاه بعض
اإلذاعات اخلاصة واجملسلس األعسلى السمعي البصري اختذ جمموعة
من القرارات سنة  ،1442-1447يف معظمها هي عبارة عن

املغريب ،وطبعا هناك خمطط دايل العدالة اجملالية فيما يتعسلق
ابلفضاءات الثقافية ،وشكرا.

إنذارات موجهة هلذه اإلذاعات اخلاصة ،وميكن كذلك إعادة
النظر يف هذه التعهدات من طرف اإلذاعات اخلاصة ،وابلتايل
هناك مؤسسة دستورية حريصة عسلى احرتام هاذ املكتسبات
احلقوقية ،حريصة عسلى احرتام القيم احلضارية ،وابلتايل أي إخالل

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل سؤال عن احرتام اإلذاعات
اخلاصة لدفاتر التحمالت لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من
فريق العدالة والتنمية ،تفضسلوا السيد النائب احملرتم.

فهاذ اجملال هناك قرارات تصدر جتاه هاذ اإلذاعات اخلاصة،
وشكرا.
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السيد رئيس اجللسة:

ابلرفع دايلو جلاللة املسلك ،ونسخة أخرى موجهة لرئيس احلكومة،
ابإلضافة إىل نسخة أخرى موجهة جملسلسي الربملان .لألسف
الشديد ،ما عرفناش واش هاذ النسخ تيوصسلو وال ما تيوصسلوش
لسلربملان ،ألن احنا حلد اآلن ما تيوصسلنا حىت شي حاجة من هاذ
التقارير .وإيال رجعنا لسلفصل  424من الدستور ،تنسلقاو أبن اهليئة

شكرا ،تعقيب السيدة النائبة احملرتمة تفضسلي.
النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي:
السيد الرئيس،

العسليا لالتصال السمعي البصري جمبورة أهنا جتيب وتقدم لنا تقرير
أمام أنظار جمسلسي الربملان ،وعقب ذلك العرض يتم مناقشة
احملتوى والفحوى دايل التقرير .هاذ الشي لألسف الشديد ال

السيد الوزير ،نشكرك عسلى اجلواب ،بطبيعة احلال حنن نعسلم
أن مراقبة اإلذاعات اخلاصة ال يدخل يف اختصاصات الوزارة ،هي
بطبيعة احلال ،هي مهمة موكولة لسلهيئة العسليا لالتصال السمعي

يطبق داخل الربملان ،لذلك ندعوكم السيد الوزير ،من خاللكم
كوزير وصي عسلى القطاع أن هاذ الرسالة توصل...

البصري .ولكن ابلرجوع لسلمادة  7من الظهري الشريف
 4.42.411املتعسلقة بتنفيذ القانون رقم  44.45املتعسلق إبعادة
تنظيم اهليئة العسليا لالتصال السمعي البصري كنسلقاو أبن الوزارة
من حقها أهنا تصيفط شكاايت ،ومن حقها كذلك أهنا تصيفط

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ،ال.
ردكم السيد الوزير.

بعض املالحظات لسلهيئة العسليا لالتصال السمعي البصري إيال ابن
هلا أن هناك خرق معني ،ال عسلى مستوى أخالقيات املهنة ،ال
عسلى مستوى القانون املنظم لسلمشهد السمعي البصري ،هذا من
جهة؛

السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:
طبعا حنن حريصون عسلى تنزيل املكتسبات الواردة يف الدستور،
حريصون عسلى تطبيق املقتضيات املتعسلقة ابجملسلس األعسلى لسلسمعي
البصري وهباذ اهليئة ،وكذلك هناك توضيح فعال من طرف السيدة
النائبة ،أن تسلقي الشكاايت يعين من طرف اجملسلس األعسلى

من جهة اثنية السيد الوزير ،بغينا نعرفو شنو هو العدد دايل
املالحظات واملراسالت السلي صيفتيوها اهليئة العسليا االتصال
السمعي البصري فهاذ اجملال هذا؟ ،واش عندكم خسلية مكسلفة هباذ
املسلف داخل الوزارة؟ وتنستغل فرصة السيد الرئيس ،ابش نوجه
رسالة لسلمواطنني كذلك ونقول هلم أبن املواطنني كذلك من حقهم

لسلسمعي البصري ،ومن طرف رئيسي جمسلس الربملان ،ورئيس
احلكومة ،املنظمات السياسية وجهات وفعاليات اجملتمع املدين،
وكذلك مجيع األفراد عندهم احلق يقدموا شكاايت جتاه بعض
اإلذاعات اخلاصة .ولكن فيما يتعسلق ابلتقرير ،حنن سنسهر عسلى

أهنم يصيفطو مراسالت وشكاايت لسلهيئة العسليا لالتصال السمعي
البصري ،واهليئة بطبيعة احلال جمربة أهنا جتاوب املواطن بصفته
داخل أجل ستني يوم؛

تطبيق مقتضيات بعرض هاذ التقرير عسلى املؤسسة الربملانية ،وشكرا
السيدة النائبة.

النقطة الثانية السيد الوزير ،السلي هي مهمة كذلك ،هو أنه
العالقة دايل اهليئة العسليا لالتصال السمعي البصري مع الربملان.

السيد رئيس اجللسة:

يعين احنا تنعرفو أبن املادة  11من نص القانون تتنص عسلى
ضرورة جتهيز العمل عسلى تقرير سنوي من طرف اهليئة ،السلي تتقوم

شكرا السيد الوزير احملرتم ،إيال امسحتوا غادي ..نعم السي
بووانو وصسلين طسلبكم لسلتو ،العصر عسلى الساعة الرابعة وست دقائق
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السؤال ..ما كاينش منر؟ تفضسلي السيدة النائبة ..نعم ..السيدة

واثنيتني ،حنن مع ،نتوقف ،نتوقف  44دقائق ألداء صالة العصر،
شكرا عشر دقائق.

النائبة أان مرتبط ابلوقت ،كاين السلي يبغي يصسلي ساعة ،ساعتني،
كاين السلي يف  5دقائق ،احنا دران  44دقائق ،دااب وقفنا يف 2
دااب  ،14راها أكثر من  45دقيقة .أان حريص عسلى تطبيق
الوقت ..منر لسؤال آخر إيال كان حاضر ونرجع لو ،ممكن نرجع

السيد رئيس اجللسة:
إذن نستأنف جسلستنا ،وننتظر احلكومة ..ننتظر احلكومة
السيد الوزير ..وزير التعسليم ،تفضسلوا السيد النائب ،عطيوه الصوت
يف انتظار..

ليه .إذن السؤال من فريق األصالة واملعاصرة كذلك ..هذا شغسلي
أان األخ ،درت نقطة نظام وعاود ما كاينش ،وهي أجي انت هلنا
وصايف ،الش نبقاو..

النائب السيد حممد العثماين:
السيد الرئيس،

إذن سؤال عن غياب مؤسسات لسلتكوين املهين يف املناطق
اهلشة لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة

ابلنسبة ألداء الصالة ،السيد الرئيس قسليت  44دقائق .يف

واملعاصرة ،تفضسلي السيدة النائبة احملرتمة ..من فضسلكم اإلخوان..
السادة النواب احملرتمني من فضسلكم ..السيدان النائبني الذين
يتحداثن ،السيدة النائبة ترجوكما اجلسلوس.

اجلسلسات السابقة ،كيعسلنو عسلى ربع ساعة 45 ،دقيقة .ورغم ذلك
 45دقيقة ال حترتم ،ألن الناس كيمشيو كاين السلي كيكون ما
موضيش ،خصو يتوضى ،راه عسلى األقل واحد  14دقيقة ،دااب
انت  44دقايق وجيت كتطسلب احلكومة والنواب جييو ..راه غري
ممكن السيد الرئيس.

النائبة السيدة مرمي واحساة:
السيد الوزير ،العنصر البشري كيتعترب من أساس التنمية يف
خمتسلف دول العامل ،االهتمام به يتم عن طريق التكوين والتعسليم
دايلو ،وأتهيل القدرات دايلو حىت ميكنه من العمل بشكل أكثر

السيد رئيس اجللسة:
أنت صسلييت؟

فعالية وكفاءة .تعميم مؤسسات التكوين املهين ،والسلي هي مسؤولة
ابلدرجة األوىل أتهيل اليد العامسلة مؤهسلة أن تكون اليد العامسلة
مؤهسلة ال سيما يف املناطق اهلشة السلي كتعرف ارتفاع نسبة الفقر،

النائب السيد حممد العثماين:
أان صسليت هللا يقبل وأان مسافر..

وارتفاع نسبة البطالة يف صفوف الشباب .هاذ التعسليم سيساهم
يف خسلق التنمية حبيث أن هاذ املناطق غنية حتتاج فقط إىل الكفاءة
من أجل خسلق الثروة والرواج االقتصاديpardon ..كيصحابين
واش دوييت معي .كذلك بل أن الشباب كيعتربوه طوق النجاة

السيد رئيس اجللسة:
إيال صسلييت انت ..ايك كفاتك انت لسلصالة؟ خصها تكفي
اجلميع ..السيد النائب هذه مالحظة خارجة عن اختصاصي أان..
كل واحد وكيف كيبغي يصسلي ،كاين السلي بغى حىت يدير ساعتني

السلي عن طريقو غادي ترتفع احلظوظ دايهلم ابش أهنم يسلقاو فرصة
العمل ،والسلي أساس أن إجياد العمل أصبح مرتبط ابحلظ إن مل
أقل الوساطة ،عسلى أي ،السيد الوزير ملاذا هاذ املؤسسات دايل
التكوين املهين ما تنسلقوهاش يف املناطق اهلشة؟

هذاك ..إذن السيد الوزير حضر ،إذن نستأنف .السؤال األول،
سؤال متعسلق ابلنقل املدرسي ابلعامل القروي لسلسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل أحد واضعي
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة النائبة ،تفضسلو السيد الوزير احملرتم.

تعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة مرمي واحساة:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

تكسلمتو عسلى التدرج املهين والتعاقد مع اجملتمع املدين وهنجتوه فقط
فهاذ املناطق اهلشة وما عطى حىت شي مردودية ،يف الوقت السلي
كنسلقاو أبن التكوينات مثال السلي غادى يف جماالت الصناعة

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيدة النائبة احملرتمة،

متجهة فقط لسلمدن الكربى ،إذن فينا هي هاذ العدالة اجملالية السلي
دائما كتكسلمو عسليها ،ودائما كتبجحو أبنكم كتنهجو واحد
السياسة التقائية بني مجيع القطاعات الوزارية السلي كتستهدف

السيدات والسادة النواب،
أريد يف البداية أن أذكر ابألمهية القصوى اليت يوليها صاحب
اجلاللة ،نصره هللا ،لقطاع التكوين املهين ،واإلرتقاء هباذ املنظومة،
أو أحسن دليل هو اخلطة السلي اليوم احلكومة بصدد التهييء دايهلا

املواطنني يف وضعية هشة ،السيد الوزير التكوين املهين والتأهيل
دايلو السلي تعتمد يف هاذ املناطق فاشسلة ،بل ال يؤهل شباب هاذ
املناطق الفقرية ابش أهنم يندجمو بكرامة يف احلياة العامة ،تنتمناو
أن اجلهوية وميثاق الالمتركز أنه جييب لينا أجوبة ملختسلف هاذ

إن شاء هللا سيتم تقدميها أمام صاحب اجلاللة ،هاذ اخلطة كتطرق
لواحد اجلانب مهم أال وهو خسلق جيل جديد من معاهد التكوين
املهين ،إعادة النظر يف املهن ،يف التكوينات ،وأيضا يف طرق
إبتكارية لسلبيداغوجية احلديثة ،ابش ميكن لينا حندثو واحد املؤسسة

التفاواتت السلي كتعاين منها اجلهات وال سيما يف ميدان دايل
التكوين ،ألن ما ميكنش أنتما اآلن يف الرابط جالسني وغتجيو
تسلقاو لينا حسلول دايل الشباب السلي كاينني يف أقصى القرى ويف
أعمق اجلبال ،ألنكم ما كتعرفوش اخلصوصيات دايل ديك
املنطقة ،وشكرا.

دايل التكوين املهين البد أن البيئة هلذه املؤسسة أي البيئة الصناعية
واالقتصادية خاصها تكون مالئمة ألن التكوين هذا تكوين مهين،
فيه مهارات وكفاايت مهنية ،والبد أن هاذ التكوين يتم عرب
التمرس والتدرج ب موازاة بني املؤسسة التعسليمية دايل التكوين
املهين والفضاء الصناعي أو املهين ،هلذا اليوم احلمد هلل استطعنا
ابش حنققو واحد  214مؤسسة دايل التكوين املهين ،وتقريبا
أكثر من  744.444مستفيد ،قبل إحداث معاهد التكوين

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ال ،ما تبقى من
الوقت السيد الوزير تفضسلوا.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

املهين أيضا البد من إجناز دراسة قطاعية السلي ابش ذاك التكوين
غادي يكون واحد تكوين هادف واالشتغال مع املهنيني ،ألن
خاصنا نستاجبو لسلطسلبت دايل املهنيني ،ما ميكنش خنسلقو

والتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس،

مؤسسات معزولة غري منسجمة يف هاذ البيئة السوسيو اقتصادية،
وشكرا.

غري لسلتذكري أبن املتدخسلني يف التكوين املهين كاين املكتب الوطين
لتكوين ،املكتب..
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السيد رئيس اجللسة:

هلم النقل املدرسي ابش ميكن هلم يدخسلو لديورهم ونوفرو هلم
املطعم ،ابحلق هاذو ما ميكنش هلم يكونوا داخسليني ،ألن ما
غاديش خنرجوهم من هذيك اخلسلية العائسلية ،ونديروهم يف
الداخسلية .هلذا احنا خرجنا واحد الدليل دايل املساطر ابش أنطرو
هاذ العمسلية ،ولكن أظن أبن خاص البد واحد الوثيقة قانونية السلي
غادي أتطر العمسلية أكثر.

شكرا السيد الوزير ،إذن ننتقل إىل السؤال املوايل سؤال عن تقييم
جتربة املدارس اجلماعاتية لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني عن
اجملموعة النيابية والتقدم واإلشرتاكية ،تفضسلو السيدة النائبة.
النائبة السيدة سعاد الزيدي:
السيد الوزير ،ما هو تقييمكم لتجربة املدارس اجلماعاتية؟

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة.

جوابكم السيد الوزير تفضسلوا.

النائبة السيدة سعاد الزيدي:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

شكرا السيد الوزير،

والتعليم العايل والبحث العلمي:

بغيت خنربكم بعدا أوال السيد الوزير ،هو أننا احنا ما عندان
حىت شي شك يف اجملهودات السلي كتقومو هبا لسلنهوض هباذ القطاع
احليوي؛ اثنيا السيد الوزير ،كنظن أنكم كتفقو معنا بسلّي الشروط

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،أريد أن أشكرك عسلى هذا السؤال،
ألن حقيقة هاذ النموذج دايل املدارس اجلماعاتية هو منوذج
انجح ،واليوم تقريبا واحد  415مؤسسة مت إحداثها عسلى املستوى
الوطين ،هاذ الدخول املدرسي شاهدان واحد  44دايل
املؤسسات .وبرجمنا خالل سنة  11 ،1441مؤسسة مجاعاتية
وأيضا من هنا ل 1414رصدان امليزانية ابش جنزو  454مؤسسة.

األساسية السلي تبنات عسليها هاذ املدارس اجلماعاتية ،هي أهنا
خصها تكون تواجد يف املناطق السلي كتوفر عسلى مجيع الشروط
احلياتية ،يعين من ماء ،كهرابء ،مستوصف ،سوق ،جتمع سكين
إىل غري ذلك ...وخص تتوفر كذلك عسلى مرافق حيوية ،وعسلى
سكن دراسي قار ابلنسبة لسلمدرسني ،وخصها توفر واألهم من
هاذ الشي كسلو عسلى داخسلية السيد الوزير ،السلي تكون عندها
الشروط لراحة التالميذ والتسلميذات.

اإلشكالية اليوم السلي كاينة هي املشكل دايل توطني هاذ
املؤسسات اجلماعاتية ،كان خسلق واحد اإلرتباك وواحد املشاكل
يف بعض املؤسسات ،فني خصهم يكونوا؟ آش من مجاعة قروية؟.
هلذا واحد  44دايل املؤسسات اليوم عندها أقل من 144
تسلميذ ،ألن ابش ميكن هاذ النموذج يكون انجح ،خص يكون

اليوم السيد الوزير ،كنالحظو أن يعين اهلدف املتوخى
واألساسي من هاذ املدارس اجلماعاتية ،والسلي هو ابألساس حماربة

عدد التالميذ املستفيدين  .144كاين واحد العدد دايل
املؤسسات بني  15و ،24هلذا هاذ التوطني كان خسلق واحد
املشكل؛

اهلدر املدرسي خصوصا ابلنسبة لسلفتيات يف العامل القروي ،اليوم
هاذ اهلدف مع األسف ،السيد الوزير ،كنالحظو أنه ما تنجزش،
ما حتققش العتبارات عدة :أوال كاين ضعف املوارد واإلمكانيات،

مشكل آخر ،هو ابلنسبة لسلتالميذ السلي عندهم الفئة العمرية
 2سنني حىت ل 44سنوات ،أان ابلنسبة ليا هاذو خصنا نوفورو

واحنا كنقولو من هنا السيد الوزير ،أن هناك عديد من املتدخسلني
آخرين السلي خصهم يتحمسلوا معكم املسؤولية إلجناح هذه التجربة.
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هاذ التجربة السيد الوزير ،احنا كنآمنو أن هاذ التجربة منوذجية

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

وفعالة وغادي يكون عندها نتائج إجيابية كبرية جدا ،لذلك
كنطسلبو منكم السيد الوزير ،أنكم تسرعوا يف الوترية دايل إجناز
هاذ املدارس اجلماعاتية ،وخصوصا تعمموها .وهنا كنساءلكم
السيد الوزير ،كيف يعقل أن إقسليم مثال كنقسليم بن سسليمان السلي
كيضم  45مجاعة ،أغسلبها قروية كيتوفرو...

والتعليم العايل والبحث العلمي:
السيد الرئيس،
ابلنسبة لنب سسليمان احلقيقية كاين غري واحد املدرسة
مجاعاتية ،بسلحق اليوم برجمنا يف جهة الدار البيضاء-سطات 1
دايل املدارس ،ولكن بن سسليمان ما داخالش فهاذ  .1ابلنسبة
ل ،1441نطسلبو هللا ،إن شاء هللا من هنا لداك  454أيضا يتم
برجمة أكثر يف بن سسليمان.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هل هناك تعقيب؟ تفضسلوا
السيد النائب احملرتم من فريق األصالة واملعاصرة ،تعقيب إضايف.

ابلنسبة لتنغري ،أان قسلت املشكل الكبري السلي كاين هو الطسلب

النائب السيد حسن بوركالن:

دايل اجلماعات القروية ،واحد العدد دايل الطسلبات كاينة،
واملشكل هو دايل التوطني واعتماد هاذ املعايري دايل  144يف
كل مدرسة مجاعاتية ،الكسلفة دايل كل مدرسة راه تقريبا واحد
 45مسليون درهم إىل  14مسليون درهم ،ابش ميكنّا تكون تدبر
بطريقة انجعة البد خاصنا حنرتمو هاذ املعايري وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،خنربكم عن اإلشكال املوجود إبقسليم
تنغري ،وسبق لنا وتطرقنا هلذا اإلشكال معكم ،وهو إشكال دايل
مشروع بناء إعدادية تنوكان جبماعة "إكينون" السلي هو موضوع
اتفاقية لألسف من  1444معسلقة حلد اآلن .هاذ اإلتفاقية فيها
جمموعة من الشركاء منهم اجملسلس اإلقسليمي وكذلك مجاعة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السؤال املوايل سؤال حول إشكالية التوظيف ابلتعاقد

"إكينون" مشكورين ،السلي التزمو ابألمور السلي التزمو فيها يف
اإلتفاقية ،ولكن لألسف الشديد ،هو أن اإلدارة دايلكم ،املديرية
اإلقسليمية بتنغري وكذلك األكادميية دايل جهة درعة-اتفياللت ،مل
تسلتزم ابإللتزامات اليت التزمت هبا يف اإلتفاقية .ونسلتمس منكم

لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة
والتعادلية ،تفضسلوا السيدة النائبة.
النائبة السيدة سعيدة آيت بو علي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الوزير احملرتم ،القيام بواجبكم يف هذا املوضوع واخلروج هبذه
اإلعدادية يف أقرب وقت.

السيد الوزير ،عن إشكالية التوظيف ابلتعاقد يف التعسليم
نسائسلكم.

السيد رئيس اجللسة:
تفضسلوا السيد الوزير.
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السيد رئيس اجللسة:

اإلعدادي والتأهيسلي ،ابش ميكنّا نوظفو واحد العدد كبري مت هنج

تفضسلوا السيد الوزير ،صايف السيدة النائبة ديرو سعيدة أبو
عسلي ،ديرو البطاقة دايلكم كاينة؟ ،عاود اعطيوها الوقت من
جديد.

السيد رئيس اجللسة:

هاذ املقاربة اجلديدة ،واحلمد هلل يف  1442مت توظيف 44
ألف...

النائبة السيدة سعيدة آيت بو علي:

شكرا السيد الوزير ،تعقيبكم السيدة النائبة احملرتمة ،تنتظرين
اإلسم تفضسلي.

السيد الوزير ،عن إشكالية التشغيل ابلتعاقد يف التعسليم
نسائسلكم.

النائبة السيدة سعيدة آيت بو علي:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،يف احلقيقة املشكسلة السلي كيعرفها قطاع التعسليم
ما هي شي عندها عالقة ابمليزانية ،ولكن بغياب احلكامة يف
التدبري دايل املوارد البشرية وكذلك املالية السلي كتعرفها كثري من
األكادمييات .ولذلك هاذ اإلجراء كنا نفهموه لو كان ما

السيدة النائبة سعيدة آيت بو عسلي تفضسلي ،السيد الوزير..
يسحاب مازال تتقسليب عسلى اإلسم.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

عندانشي واحد العدد كبري دايل املتقاعدين السلي خرجو أو السلي
غادروا وظيفة التعسليم وكانت نفس التكسلفة هي السلي غادي تكون
إيال عاودان وظفنا انس آخرين .يف حني أنه التشغيل بواسطة
التعاقد أوال ما كيأديش لسلحق دايل الشغل ولكن كيأدي لسلهشاشة

والتعليم العايل والبحث العلمي:
السيد الرئيس احملرتم،
السيدة النائبة احملرتمة شكرا عسلى هاذ السؤال ،بغيت نذكر

ألن هاذ الناس كيشتاغسلو بعقد إذعان ،كتحددو الطرف املشغل
أما ابلنسبة ليه هو فما عندوش حرية يف أنه يتفاوض فيه .ولذلك
هذا كيأكد اهلشاشة يف العمل السلي كتجعل أنه هذاك األستاذ

ونرجعو شوية لسلوراء ،نذكر املقرر املشرتك السلي مت التوقيع دايلو بني
وزارة املالية ووزارة الرتبية الوطنية يف  ،1442/44/7أي يف
احلكومة املنصرمة السلي خسلقات هاذ الفرص اجلديدة لتوظيف

كيكون منشغل أساسا غري حباجة وحدة واش غيبقى يف اخلدمة
وال ما غيبقاش ،وكينعكس عسلى املردودية دايل العمسلية دايل التعسليم
والتعسلم وبذلك نكرس األزمة وال نقوم ابإلصالح.

األساتذة .هاذ الطريقة دايل التوظيف متت لتجاوز الصعوابت
الناجتة عن عدم كفاية املناصب املالية احملدثة يف إطار الوظيفة
العمومية ،كنا يف أحسن تقدير كناخذو واحد  7444منصب
مايل سنواي ،وكي كتعرفو من أهم اإلشكاالت واإلنتظارات دايل

السيد رئيس اجللسة:

املواطنني ودايل األسر هو هاذ إشكالية اإلكتظاظ ،كان عندان
واحد العدد كبري دايل األقسام السلي كيتجاوزو  24-54يف
القسم ،وكان ّدار واحد الربجمة آنذاك يف  1442ابش حنددو،

شكرا هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا السيد النائب احملرتم
من الفريق اإلشرتاكي.

وحدينا  14ابلنسبة لسلسنة األوىل والثانية ابتدائي ،أقل من 14
السنوات األخرى دايل اإلبتدائي ،وأقل من  12يف األقسام دايل
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النائب السيد سعيد لاعزيز:

املؤسساتيني .وقصد بناء هذا الوعي وهذا اإلهتمام لدى خمتسلف
النشء ،وخاصة التالميذ يستوجب حضور هذه القضية يف املنهاج
الدراسي والكتاب املدرسي .وعسليه نسائسلكم السيد الوزير ،عن
موقع قضية الصحراء املغربية يف الكتاب املدرسي ،وعن اآلليات
واإلجراءات املعتمدة من قبل وزارتكم لتعزيز حضور القضية
الوطنية يف الكتاب املدرسي؟ وشكرا.

السيد الوزير ،إيال كنتو حسليتو هبم اإلشكاالت دايل املناصب
فمخاصش تكون عسلى عاتقهم .هناك متييز ،متييز يف املنظومة دايل
التقاعد ،يف التغطية الصحية ،يف اإلستقرار املهين واإلداري ،يف
ممارسة احلق النقايب ،يف الطريقة دايل التعامل يف مصاحلكم معهم
كأهنم غرابء .فالسيد الوزير ،هاذ الناس خاصهم يستقروا ،خاص
تواصسلو معهم ،خاص إرادة من أجل إدماجهم.

السيد رئيس اجللسة:
تفضسلوا السيد الوزير ،جوابكم.

السيد رئيس اجللسة:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ،ال .تفضسلوا السيد الوزير يف
حدود عشرين اثنية.

والتعليم العايل والبحث العلمي:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

والتعليم العايل والبحث العلمي:

ويف البداية البد أن أؤكد أن قضيتنا الوطنية حتظى حبضور
وازن يف املنظومة الرتبوية والتكوين مبختسلف أسالكها ،سواء داخل
املناهج الرتبوية ،والكتب املدرسية أو مبختسلف أنشطة يف احلياة
املدرسية .واحد العدد دايل الكتب املدرسية املعتمدة ختضع وجواب
لبنود دفاتر التحمالت ،والسلي كالطرق لواحد العدد دايل األمور

أان غري بغيت نذكر يف إطار ضمان اإلستقرار الوظيفي والنفسي
هلاذ الفئة دايل األساتذة ،السلي كنقدروهم وكنقدرو العمل دايهلم،
والسلي كيعمسلو بواحد اجلدية وواحد اإلخنراط متميز وال سيما يف
املستوى القروي .دران واحد النظام أساسي لألطر الرتبوية دايل
األكادمييات...

وال سيما الرموز يف كل مكوانهتا .وهكذا فنن رموز السيادة الوطنية
حاضرة بقوة يف الكتب املدرسية املغربية ،وأساسا يف كتب السلغة
العربية واإلجتماعيات ،كما تؤكد املعطيات التالية :مت إحصاء

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السؤال عن مكانة قضية الصحراء املغربية يف الكتاب

 114كتاب مدرسي لسلغة العربية اإلجتماعيات كما يسلي :رموز
السيادة الوطنية جاللة املسلك نصره هللا 112 :؛ العامل الوطين :
114؛ خريطة املمسلكة 445 :؛ والقضية الوطنية .11 :

املدرسي .لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة
والتنمية ،تفضسلي السيدة النائبة احملرتمة.
النائبة السيدة حياة اسكيحيل:

ابلنسبة لألنشطة دايل احلياة املدرسية السلي كتطرق لسلقضية
الوطنية ،يعترب مسلف الوحدة الرتابية من أولوايت اإلشتغال ابلنسبة
لسلوزارة ،وذلك من خالل واحد العدد دايل األنشطة  :أوال احلرص

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،يعد مسلف الصحراء ابعتباره القضية الوطنية

عسلى إشراك مجيع املؤسسات التعسليمية يف األنشطة الثقافية والفنية
واإلجتماعية اليت تنظم مبناسبة اإلحتفال ابألايم الوطنية والدولية،

األوىل من بني أهم القضااي اليت تشغل ابل مجيع الفاعسلني
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القضية ،ما أحوجنا اليوم إىل اإلعالء من هذه القيم الوطنية الكبرية
عند املغاربة.

دعم النوادي الرتبوية التابعة لألقاليم اجلنوبية لسلمشاركة يف
املسابقات املنظمة وطنيا ودوليا ،تنظيم ندوات وحماضرات عسلى
املستوى الوطين لسلتعريف ابلقضية الوطنية ،واحلرص عسلى تضمني
الواثئق الرتبوية واإلصدارات والدالئل وكافة املنشورات عسلى فقرات
تعرف ابملوروث الثقايف احلساين وما تزخر به الصحراء املغربية من
تنوع وغىن سواء الثقافية أوالبيئية والفنية ،وشكرا السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلي
السيدة النائبة احملرتمة من فريق األصالة واملعاصرة تعقيب إضايف.
النائبة السيدة غيثة بدرون:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،الكتب املدرسية السلي عندان عسليها بزاف
دايل املآخذات ما كتعطيش األمهية لقضية الصحراء املغربية ،السلي

تعقيب السيد النائب احملرتم من العدالة والتمنية.
النائب السيد حسن عديلي:

كنعتربوها قضية وطنية أو ىل وماشي مسألة األرقام كما تفضسلتم
السيد الوزير ،احنا املغاربة كامسلني نؤمن مبغربية الصحراء نؤمن
ابلوحدة الرتابية لسلممسلكة ،ولكن هي ثقافة هي تربية ابملعىن

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،هاذ السؤال ملا طرحناه كيعاجل واحد القضية
متعسلقة بقضية الصحراء املغربية ،احنا حتديدا سألنا عسلى املكانة
دايهلا يف الكتاب املدرسي ،نعسلم أبن أنشطة احلياة املدرسية واملنهج

البيداغوجي السلي خص يتشبع به التسلميذ ،الكتاب املدرسي ما
خصوش يكون تقين جامد جيب أن يكون حيا وأنه يطّرح فيه
مواضيع هتم املواطنة هتم إذكاء احلس الوطين واإلنتماء وتكون فيه
مستجدات القضية الوطنية ،واحلمد هلل وعسلى األقل أننا عندان
أساتذة أكفاء ،أساتذة..

عموما يتطرق بشكل أو آبخر هلذه القضية ،ولكن سؤالنا كان
حمدد يف الكتاب املدرسي ابعتباره من أهم احلوامل ومن أهم
الوسائل اليت يتم هبا مترير املنهاج ،احنا هاذ املوضوع السيد الوزير

السيد رئيس اجللسة:

قاربناه من زاويتني ،أوال :تردد القضية يف الكتب املدرسية أان
مسعت اإلحصاءات السلي قسليت يف احلقيقة ما ميكنش نك ّذب هاذ
اإلحصاءات ،ولكن كنقول أبنه عموما عدد املرات اليت تذكر فيها
القضية حمدود إذا قورنت بباقي القضااي السلي كتذكر فيما يتعسلق

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟
تفضل السيد النائب ،من الفريق اإلشرتاكي تعقيب إضايف ،غري
ضبط الوقت.

ابلقيم الوطنية ،األمر الثاين :هو املقاربة اليوم كنركزو فقط عسلى
اجلانب اإلحتفايل احنا كنقولو أبن املفهوم ابش يتبىن بشكل دقيق
وابش يرتسخ ويستثمر كيخص يكون التحسيس الذي خياطب

النائب السيد عبد الفتاح اهل مكي:
شكرا السيد الرئيس،

اجلانب الوجداين ،مث متسليك األطفال املعرفة العسلمية واألكادميية
والتارخيية املرتبطة ابلقضية ،مث استثمارها عن طريق الرتافع يف قضااي
افرتاضية تؤهسلهم بيداغوجيا يف مراحل متقدمة لسلرتافع عن طرف

نسجل السيد الوزير اجملهودات يف جمال الثوابت الوطنية
وعسلى رأسها القضية ،ولكن نطالبكم ببذل جمهودات إضافية يف
املعارف اخلاصة لقضيتنا األوىل ويف مناهجها الدراسية ،وشكرا.
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السيد رئيس اجللسة:

 ،%24اال ستقطاب احملدود عندو واحد املواصفات دايل التميز،
مها مدارس املهندسني ،كسلية الطب ،طب األسنان والصيدلة ،تتم
واحد العمسلية انتقائية يف واحد املستوى مرتفع ،النقطة السلي يتم
اعتمادها ابش يدوزو املباراة هي  ،%75النقطة احملصل عسليها يف
البكالوراي يف السنة األخرية ،و %15يف السنة األوىل دايل

ما بقاش تعقيب إضايف ،تفضسلوا السيد الوزير.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

البكالوراي ،هاذ املؤسسات خص يكون واحد نسبة أتطري جد
مهمة ،أستاذ لكل  44طسلبة ابلنسبة لسلطب والصيدلة وطب
األسنان ،وأستاذ لكل  45طالب ابلنسبة ملدارس اهلندسة ،هلذا

السيد الرئيس احملرتم،
هاد الشي كامل السلي جا عسلى لسان السادة النواب
متضمن يف هاذ الكتاب املدرسي ،واحنا احلمد هلل سنواي كنغنيو

ما ميكنش يكون واحد العدد مهم وكبري دايل االستقطاب ،هلذا
تسماو اإلستقطاب احملدود ،هاذ السنة ومن السنة الفارطة
مها ّ
ّدارت واحد اإلضافة استثنائية دايل رفع نسب هاذ الطاقة
االستيعابية ،واليوم تقريبا وصسلنا يف مدة  1سنوات.

هاذ الكتاب املدرسي وغاخنذو بعني اإلعتبار هاذ التوصيات ،ابش
نزيد نر نسخو القضية الوطين يف الكتاب املدرسي ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا لكم ،السؤال املوايل سؤال عن مبارايت الولوج
لسلمؤسسات ذات اإلستقطاب احملدود ،لسلسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،تفضسلوا السيد النائب احملرتم.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب التعقيب السيد النائب احملرتم.
النائب السيد حممد الوالف:

النائب السيد حممد الوالف:

شكرا السيد الوزير ،أظن اليوم حان الوقت لسلقطع مع
التمييز بني حامسلي الباكسلوراي فقط الرتشح لسلمبارة ،ما دامت هناك
مباراة لالنتقاء فيجب فتح اجملال أمام مجيع احلاصسلني عسلى

السيد الوزير ،بعد تقييمكم لسلدخول املدرسي هذه السنة
ما هي التدابري اليت ستعتزمون اختاذها لبسط عدالة أجنع لولوج
املدارس واملؤسسات ذات اإلستقطاب احملدود؟ شكرا.

الباكالوراي الجتياز االمتحان ،ألن هناك مباراة واحنا نقوم ابنتقاء
قبل املباراة ،يعين ما دام عنده ابكسلوراي فسله احلق يف الرتشيح
لإلمتحان ،اليوم السيد الوزير كاين حامسلي الباكسلوراي ب  45يف
املعدل وكيشوفو اآلفاق مسدودة ق ّدامهم ،مها حمبطني فما ابلك

السيد رئيس اجللسة:
السيد الوزير.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

يف ال ّدري السلي يف السنة األوىل إعدادي وكيجيب  41و 41أشنا
هو األمل دايلو ابش يوجل هلاذ اإلستقطاب احملدود؟ احنا ما
كنهضروش عسلى احلصة دايل الولوج احنا كنهضرو عسلى الرتشيح

والتعليم العايل والبحث العلمي:

املنظومة التعسليمية عندان واحد  1دايل املسارات ،كاين
اإلستقطاب احملدود واإلستقطاب املفتوح ،اإلستقطاب احملدود هو

لسلمبارة السيد الوزير ،احنا عارفني اإلمكانيات تتخص ابش نديرو
مباراة ولكن تنطسلبو منكم ابش تفتحو هاذ الباب ،ألن هذا

 %14تقريبا دايل الطسلبة السلي كيوجلو هلم واال ستقطاب املفتوح
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سيبعث األمل هلاذ الشباب وهاذ الألمل السلي احنا يف حاجة ليه،

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

ونرجعو القيمة دايل الباكالوراي كيف ما كانت ابش تكون مفتاح
ّ
جلميع اآلفاق ،ماشي البد يكون عندي البكالوراي ب  42ابش
نق ّدم.

والتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيد النائب احملرتم عسلى هاذ السؤال ،بغيت نذكر
أبن اليوم البحث العسلمي يعد هو الركيزة األساسية يف التعسليم
اجلامعي ،واليوم عدد دايل اجلامعات كيألقو كيتميزو القيمة
املضافة دايهلم هو البحث العسلمي واإلبتكار ،الوزارة سطرت واحد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ال ،إذن منر لسؤال عن
إسهام البحث العسلمي يف تنمية اجملال ،لسلسيدات والسادة النواب
احملرتمني من الفريق احلركي ،تفضل السيد النائب.

السياسة جد مهمة دايل البحث واإلبتكار ،فيها أولوايت ،فيها
سياسة ،واليوم احنا بصدد إعادة النظر يف حكامة هاذ البحث
العسلمي ابش نعطيو فرصة لسلجماعات يبدعو أكثر وينتجو أكثر

النائب السيد عبد احلكيم األمحدي:

وينشرو أكثر ،واحد العدد دايل الربامج متويسلية مهمة ،وال سيما
اليوم ختصصات واحد امليزانية دايل  444ل دايل املسليون دايل
الدرهم السلي كتمشي مباشرة لسلجامعات ،وأيضا خسلقنا واحد
الصندوق يف خالل سنوات األخرية السلي اليوم جتمعت فيه واحد

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،تعترب النسبة املخصصة لسلبحث العسلمي من
امليزانية العامة لسلدولة ضعيفة ابملقارنة مع دول أخرى ،هذه الدول
اليت راهنت عسلى البحث العسلمي وخصصت له االعتمادات

احلصة دايل املال مهمة السلي من بعد إن شاء هللا سيتم التوزيع
دايهلا عسلى اجلامعات أوالّ غادي حندثو هبا مؤسسات حبث عسلمي
مهم يف األولوايت الوطنية ،الطاقة املستدامة ،عسلوم الصحة ،حتسلية
املياه ،البحث العسلمي الزراعي وواحد العدد دايل اجملاالت السلي

الكافية من خالل أطرها املكونة تكوينا عاليا يف اجملاالت
التكنولوجية واإلقتصادية واإلجتماعية والعسلمية وفق مقومات
تراعي تنمية اجملال ،فهاذ اإلطار وعد التصريح احلكومي

املغرب اليوم خاض فيهم يف املستوى اإلقتصادي .السياسة دايل
أتطري وأتهيل البحث العسلمي هي ابش يكون عندان واحد البحث
العسلمي عندو واحد الفائدة ،وعندو اآلثر عسلى اإلقتصاد الوطين،

ابستكمال وهيكسلة البحث العسلمي وإجياد آليات وحوافز لتشجيع
القطاع اخلاص عسلى املسامهة يف متويل مشاريع البحث العسلمي،
بناء عسليه نسائسلكم السيد الوزير عن مدى تنزيل هذه اإللتزامات؟
كيف تقاربون مسألة النهوض ابلبحث العسلمي بتنمية اجملال؟ هل

واليوم كاين واحد الشراكة متينة بني العامل اجلامعي واإلقتصادي
ابش خنسلقو واحد الربامج دايل البحث العسلمي ،وإبعطاء األولوية
لسلمشاريع لسلصفقات...

هناك دراسات يف هاذ النطاق أتخذ بعني اإلعتبار التنمية
املستدامة ومسامهة القطاع اخلاص هبذا الشأن؟ وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

جوابكم السيد الوزير.
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السيد رئيس اجللسة:

النائب اليسد عبد احلكيم األمحدي:

السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير عسلى إجابتكم اليت أعطيتموان ،تصوركم
لتطوير البحث العسلمي عسلى مستوى ..يف املستقبل من خالل

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

مشروع امليزانية برسم القانون املالية برسم سنة  ،1441برانمج
البحث العسلمي والتكنولوجي خصص له  414مسليون و114
درهم 444 ،يف املعدات والنفقات ،يف اجملال دايل االستثمار

والتعليم العايل والبحث العلمي:

النائب احملرتم البد من التأكيد أن إسرتاتيجية الوزارة يف ما خيص
تنزيل السلغات ترتكز عسلى املرجعيات التالية :أوال دستور املمسلكة؛

كاين  11مسليون درهم .أان نبغي نقول أن  11مسليون درهم غري
كافية بتاات لتطوير البحث العسلمي ببالدان ،وذيك التصور السلي
كنطمحو لو مجيع .املهنة دايل الباحث ،البد من دعم اجلاذبية
دايل هاذ املهنة ،وحتفيز الباحثني ،مسلّي كنقولو التأثري دايهلا عسلى

اثنيا اخلطب املسلكية السامية؛ واثلثا الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح
 .1414-1445انطالقا من هاذ املرجعيات فنن مشروع
القانون اإلطار السلي هو اليوم معروض عسلى أنظار جمسلسكم املوقر،
يشتمل عسلى تصور متكامل هبذا اخلصوص سواء تعسلق األمر
ابلسلغات املدرسة أو بسلغة التدريس ،وذلك عرب إرساء هندسة لغوية
حمكمة ترتكز أساسا عسلى ترسيخ استعمال السلغتني الرمسيتني العربية
واألمازيغية ،وينسجم ومكانتهما الدستورية واإلجتماعية ،إىل

اجملال ،كنبغي نعطي املثال السيد الوزير ابكتشاف أقدم مججمة
إنسان عاقل ابليوسفية ،كيفاش غتنعكس ابلتنمية عسلى هاذ
املنطقة؟ كيفاش نزلت القطاعات احلكومية من أجل تنمية هاذ
اجملال وخسلق البنيات التحتية إلشعاع هذه املنطقة؟.

جانب إرساء تعددية لغوية تدرجيية ومتوازنة خاصة من خالل
تنمية تدريس السلغات األجنبية األكثر تداوال ،وتنويع لغة التدريس
والسيما يف املواد والتخصصات العسلمية والتقنية.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ال ،إذن سؤال عن لغة
تدريس املواد العسلمية يف منظومة الرتبية والتكوين لسلسيدات والسادة

لإلشارة أن خالل املوسم الدراسي املاضي ،أطسلقت الوزارة
مبادرة إعطاء إمكانية فتح مسالك دولية عسلى املستوى اإلعدادي،

النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،تفضسلو السيد النائب
احملرتم.

عسلى غرار ما مت العمل به ابلسسلك التأهيسلي ،كسلما توفرت
املستسلزمات الضرورية من أساتذة متمكنني ،من كفاايت لغوية
متكنهم من تدريس بعض املضامني بسلغات أجنبية ومدى توفر
التالميذ عسلى مستوى مقبول من هاذ السلغات.

النائب السيد يوس غريب:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،عن دواعي اعتماد لغة غري رمسية كما
ينص الدستور يف مادته اخلامسة ،حنن نسائسلكم خاصة يف ما
يتعسلق بتدريس املواد العسلمية ،وكذلك عن موقع السلغة األمازيغية يف
منظومة الرتبية والتكوين؟ شكرا.

ابلنسبة لتدريس السلغة األمازيغية ،اليوم الوزارة تبذل جهودا
مسلموسة لالرتقاء هبذا التدريس ،اليوم عدد املستفيدين هم
 244.444تسلميذ ،عندان  454أستاذ ابش ميكنّا نعممو
تدريس السلغة األمازيغية خصنا واحد  2444دايل األساتذة،
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السيد رئيس اجللسة:

احلمد هلل ،اليوم سنة بعد سنة كنفتحو واحد العدد املسالك
لتكوين األساتذة يف األمازيغية ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

احملرتم.

تعقيب السيد النائب.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ،تفضسلوا السيد الرئيس

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي :رئيس فريق العدالة

النائب السيد رشيد لقيبل:

والتنمية:

شكرا السيد الوزير،

السيد الرئيس،
السيد الوزير ،كان بودان أن نسائسلكم يف سؤال آين حول

مع كل احرتام لوجهة نظركم ،أقول لكم أبن الرجوع إىل
الفرنسية ال أساس قانوين له حلد اآلن .ولكن أريد التذكري أبنه
منذ اإلستعمار ،إىل حدود مثانينيات من هذا القرن أو من القرن

بعض احلركات السلي كاينة االحتجاجية عسلى التوقيت الرمسي،
ولكن مبا أن احلكومة مل تقبل بغينا نسامهو يف احلسلحسلة دايل هاذ
اإلشكال .السيد الوزير ،بعد أايم من اختاذ القرار دايل الساعة
الرمسية ،دايل التوقيت الصيفي .بغض النظر عن املالحظات دايل

املاضي واملغاربة يدرسون ابلسلغة الفرنسية كال أو جزءا ،لكن ذلك
مل مينع من إختالالت عميقة لسلمنظومة ،املثل يقول "من جيرب
اجملرب عقسله خمرب" وأان أرأب ابلعقل املغريب اجلماعي أن يكون
كذلك .هاذ القرار هو نكوص لغوي وإهانة لسلغتني دستوريتني،

اختاذ هاذ القرار ،وابلرغم من أن احلكومة اخذات جمموعة من
القرارات املواكبة احلكيمة وال سيما فيما يتعسلق ابملالحظات اليت
أثريت حول التوقيت املدرسي وحول التوقيت اإلداري .تنشوفو

لغاتنا محسلت العسلوم والفنون واحلضارة قبل غريها ،هذا القرار يغسلب
السياسي عسلى البيداغوجي واإلقتصادي ،هذا القرار له كسلفة مالية
وانعكاسات تربوية كارثية ،النهضة ال تكون إال ابلسلغة الوطنية،

اليوم وليداتنا ،أبناءان وبناتنا من التالميذ والتسلميذات خارجني
لسلشارع ليحتجوا عسلى هذا التوقيت.

واإلنسان ال يبدع خارج لغته .عشرين دولة األوىل يف سسلم التنمية
البشرية يف التقارير الدولية املتعسلقة جبودة التعسليم قامسها املشرتك هو
تدريس العسلوم ابلسلغة الوطنية ،وما يسمى إبسرائيل تدرس ابلسلغة
العربية بنت عم السلغة العربية ،االنفتاح يكون ابلرتمجة إال يف جماالت

احنا أوال بغينا نقولو أبن هاذ األمر هذا ،بغينا ننوهو فيه
ابلطريقة السلي تعامسلت به احلكومة والسسلطات األمنية مع هاذ
املسريات مبسؤولية ،هبدوء وبوطنية عالية وهذا أساسي ،هادي
األوىل؛ اثنيا بغينا نتوحهو هلاذ األبناء دايلنا والبنات دايلنا ونقولو
هلم بكل وطنية أن الرسالة دايهلم وصسلت ،وأن عسليهم يرجعوا
لسلمدرسة ،وأن هذا األمر راه كاينة حكومة تتابع املوضوع ،كاين
برملان يتابع املوضوع ،كاين مسؤولني إداريني وتربويني تيتابعو

خمصصة؛ الدبسلوماسية ،التجارة اخلارجية ،املخابرات الدولية.
التحجج ابالنفتاح ال أساس له واالنفتاح ابلفرنسية انغالق وغربة
عسلى العصر ،وهاكم السيد الوزير التقرير دايل ألفني ..التقرير دايل
 1442تيقول أبن املشكل دايل التسلميذ املغريب هو التعامل مع...

املوضوع ،الرسالة وصسلت ،هللا جيازيكم خبري العودة إىل املدرسة
هبدوء وكذلك ما بغيناش تكون بعض ..هاذي معزولة ،حاالت
معزولة دايل املس ابلرموز الوطنية ،هذه انشئة مواطنة واحنا تنقدرو
هاذ الروح الوطنية دايهلا العالية ،ما خصهاش متس ابلرموز الوطنية
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السيد رئيس اجللسة:

وابلعسلم الوطين ،هاذي حاالت معزولة .لذلك احنا تنقولو هلاذ
وليداتنا ،األبناء دايلنا والبنات دايلنا الرسالة دايهلم وصسلت،
واحلكومة كيفما قسلتو هاذي واحد الوضعية جتريبية ،تقييمية،
خصكم تواصسلو التواصل واحلوار من أجل إجياد واحد احلل واختاذ
القرار املناسب يف الوقت املناسب ،شكرا السيد الرئيس.

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا،

هل هناك ..السيد الرئيس ،مسحت لكم تعقيبكم ال عالقة
له ابلسؤال ،لكن نظرا ،..نعم ،نعم ،خسليوان نكمل السي،

أريد أن أشكر السيد النائب احملرتم عسلى هاذ املداخسلة ،بغيت
غري نذكر بواحد العدد دايل اإلجراءات السلي قامت هبا احلكومة

نعم ،عقبوا عسلى كل شيء.

مباشرة بعد إقرار التوقيت" ، "GMT +1السلي احنا يف األول
املقاربة دايلنا هي اإلستجابة لألسر ،اإلشكالية الكربى السلي عربوا
عسليها األسر هو املشكل دايل االلتحاق ابملدارس واالنصراف
منهم يف السليلdonc ،كان خصنا ال بد أننا نقرتحو واحد الربجمة

كتحتجو..لكن نظرا ألمهية املوضوع ،وهذا يهمنا كسلنا ،مسحت
لكم بطرح املوضوع ..نعم ،ال تنسوا أن النظام الداخسلي ..كنعرفو
السيد الرئيس ،سأتوقف ..يعرفه السيد الرئيس .هل هناك تعقيب
إضايف ،نقطة نظام يف التسيري؟ ما زال ما اعطيتهاش لك ،قسلت

السلي كتستاجب والسلي كتجاوز هاذ املشكسلة دايل السليل ،واقرتحنا
التاسعة آنذاك .تبني من بعد واحد سوء الفهم دايل واحد العدد
دايل األمور ،هلذا من بعد قدمنا هاذ املشروع لسلشركاء دايلنا ،وال

بغينا وما زال ما اعطيتكش ،تفضل ،تفضل ،اجسلس حىت نعطيك،
حىت نشوف نقطة نظام ،ونعطيك الكسلمة ودير نقطة ،نقطة نظام
يف التسيري؟ تفضل.

سيما األولياء وآابء التالميذ السلي حبذوا الفكرة ،وطسلبوا منا ابش
نعطيو أكثر مرونة وأكثر فرصة ملديرايت األكادمييات اجلهوية ابش
ميكن هلم يدبروا هذا األمر ،أخذا بعني اإلعتبار اخلصوصيات
اجملالية ،وداك الشي السلي مت ،واليوم احلمد هلل ،عندان  2دايل

النائب السيد عدي بوعرفة ( نقطة نظام):
السيد الرئيس ،أان كنعتقد أبنه السيد الرئيس احملرتم طرح
سؤاال جوهراي ومهما ،كان عسلى احلكومة أن تستحضر الوقائع
اليت يعرفها اليوم ،ألنه سؤال آين ومستعجل.

اجلهات السلي اعتمدت  8:30ل 1:14 ،41:14ل ،2:14
و 4جهات السلي بقات يف  1ل 45 ،41ل. 41

السيد رئيس اجللسة:

اليوم احنااي مستعدين ألي نقاش ،لكان املشكل دايل
التوقيت املدرسي احنا مستعدين ابش نواجهو كل املتطسلبات دايل
األسر ،وحنسلو املشكل ونتجاوزو هاذ املشاكل .اليوم السلي كنبغي

إذن ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ الّ ،لكم الكسلمة السيد
الوزير.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

نقول دعيت األسر ابش يتجندوا ويقنعوا وليداهتم ابش يرجعوا
لألقسام دايهلم ويتوفقوا يف املسار الدراسي دايهلم ،ألن هاذ الشي
راه ما كيصسلح حلىت شي واحد .اليوم كيتبني أبن واحد األطراف
أخرى دخسلت عسلى العمسلية ،والتالميذ ما عندهم عالقة هباذ

والتعليم العايل والبحث العلمي:
القضااي السلي أاثرها السيد الرئيس..
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التصرفات الالمعقولة السلي كاينة يف الشارع املغريب ،كنطسلبو من

واحد  454.444مستفيد ،بغينا نوصسلوه ل 414ألف مستفيد،

هاذ التالميذ يكون عندهم واحد احلس وطين ،ويرجعوا لألقسام
دايهلم ،والتعبئة دايل اجلميع ابش الوضع يويل عسلى عادتو ،وشكرا
السيد الرئيس.

احلمد هلل ،كاينة املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية أيضا غادي طرق
هلاذ اجلانب وغادي تقدم واحد املساعدة ابش ميكنا نرفعوا من
هاذ العدد املستفيدين .وكنعرتفو أبن اليوم خاصنا البد واحد
الدفعة قوية هلاذ اخلدمة ،إلن اليوم واحد العدد دايل العائالت

السيد رئيس اجللسة:

عسلى املستوى القروي إيال مكانش هاذ النقل املدرسي راه ما
ميكنش يوجلو لسلمدرسة ،وغنبقاو دائما فهاذ اإلشكالية دايل اهلدر
املدرسي عسلى ود هاذ اإلشكالية دايل النقل املدرسي ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،آخر سؤال يف هذا القطاع ،سؤال متعسلق
ابلنقل املدرسي ابلعامل القروي لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني
من فريق األصالة واملعاصرة.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد توفيق امليموين:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب احملرتم.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد توفيق امليموين:

السيد الوزير احملرتم ،التمدرس ابلعامل القروي ال يستقيم إال
بتدبري حمكم لسلنقل املدرسي .ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف
وزارتكم من أجل توفري وتطوير النقل املدرسي ابلعامل القروي؟.

السيد الوزير ،كنت كنتوقع أنكم حتيسلو األمر عسلى اجملالس
اإلقسليمية لإلختصاص ،ولكن اجملالس اإلقسليمية ما عندهاش
إمكانيات ،فضال عن ذلك واش كاين شي تنسيق ما بني وزاراتكم
ألن هي الوصية عسلى القطاع ،النقل املدرسي هو وسيسلة إليصال

السيد رئيس اجللسة:
جوابكم السيد الوزير.

التسلميذ لسلمدرسة ،إيال ما وصسلش لسلمدرسة راه ما يقراش مكاين
الش نديرو ال نبنيو مدارس وال نديرو ..ابلنسبة لسلداخسليات ما
متوفراش بشكل كايف.

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

كنظن أبن النقل املدرسي يف العامل القروي يعاين من مشاكل،
يعاين من خصاص ،الوزارة حلد الساعة أعتقد أبن اإلهتمام دايهلا

السيد النائب احملرتم ،أريد أن أشري أن من بني التدابري املهمة
السلي وضعناها ابش حن ّدو من اهلدر املدرسي ودعم التمدرس ،مها

منصب فقط عسلى اجملال احلضري ،أما اجملال القروي فأعتقد أبنه
خارج اهتمامتها ،إيال شفنا العدد اهلائل دايل اهلدر املدرسي السلي
كيتسجل سنواي عسلى مستوى التسلميذات ابخلصوص والتالميذ يف
العامل القروي ،كنسلقاو أبن النسبة هي مرتفعة ومرتفعة جدا.

هادوك الربامج دايل الدعم واحلماية اإلجتماعية لربانمج "تيسري"،
املطاعم ،الداخسليات وأيضا النقل املدرسي .غري أن النقل املدرسي
هو ماشي يف اختصاصات دايل الوزارة ،مها يف اختصاصات دايل
اجملالس اإلقسليمية ،ولكن رغم هذا احنا كنشتغسلو مع اجملالس
اإلقسليمية ابش ندبرو العمسلية مجيعا ،وابش نرفعو من عدد
املستفيدين .هذا الدخول املدرسي عرف واحد العدد دايل
اإلحتجاجات عسلى ود هاذ النقل املدرسي ،اليوم عندان تقريبا

السيد الوزير ،اهلم األساسي حاليا ابلنسبة لألب وابلنسبة
لسلتسلميذ يف العامل القروي أنه يوصل التسلميذ اإلبن دايلو لسلمدرسة،
ما شي أنه يساعدو عسلى التحصيل ،ماشي أنه يساعدو عسلى
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حتسني مستواه .احلاجة الوحيدة رمبا السلي أنكم جنحتو فيها هو

السلي وراء هاذ العمسلية هاذي ،وأان نقول لكم أبن اليوم أان يف داري

أنكم خرجتو مجيع الشرائح اإلجتماعية لإلحتجاج مبا فيها
التالميذ هباذ الساعة السلي تزادت ،هباذ الساعة السلي رمبا أهنا خسلقت
واحد اخلسلل ابلنسبة لسلتمدرس عسلى مستوى احلواضر وكذلك عسلى
مستوى العامل القروي ،وحاليا كنسلقاو أبن جمموعة من التالميذ

خارج ،وخارجني تالمذ وسولتهم ،وقسلت هلم هللا خيسليكم عالش
خارجني ،تكسلموا معااي بوضوح...
السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،فتحنا الباب ،شكرا السيد النائب ..اعطينا نفس
اإلمتياز .تفضسلوا السيد الوزير ألمهية املوضوع لكم تعقيب
إضايف ..امسحوا يل السيد الوزير عاد أخريا تفضل.

كيخرجو يف السليل كريجعو يف السليل ،اهلم دايهلم فقط أهنم كيفاش
يوصسلو لداك املدرسة ويرجعو هنائيا مكاينش ما يشجعهم أو ال
ما يساعدهم عسلى التحصيل ،ما يساعدهم عسلى تنمية قدراهتم،

النائب السيد حسن عوكاشا:

ما يساعدهم عسلى فعال اإلستفادة من املناهج التعسليمية .إذن
السيد الوزير ،نالحظ أبن النقل املدرسي غري كايف وكذلك
الداخسلية غري كافية...

السيد الرئيس،
كنظن أن املشكل دايل النقل املدرسي يف العامل القروي ما
طرحناهش اليوم كيف خاصو يتطرح ،املشكل احلقيقي دايل النقل
يف العامل القروي وهو تشتت الساكنة يف العامل القروي ،وابش
هادوك التالميذ والتسلميذات ميشيو  collègeاإلعدادي ،غري

السيد رئيس اجللسة:
احملرتم.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ .تفضسلوا السيد النائب

النائب السيد حممد حلموش:

اإلعدادي خاصهم يضربو مسافات كبرية فني فاش ف les
pistesوداك النقل املدرسي ما ميكن لوش يدخل، les pistes
إذن خاص يكون واحد اجملهود كبري ابش نوصسلو الطرق لوسط

السيد الوزير ،أنتما كتكسلمو عسلى املسألة دايل النقل املدرسي،
يف احلقيقة أان يعين متافق مع السيد النائب ألن ابلنسبة لسلمجالس
اإلقسليمية اإلمكانيات السلي عندها ما ميكنش أهنا تقوم هباذ الدور
هذا ،وكنعرفو أبن الدولة كتعطي إمكانيات لسلجهات ،ولكن

الدواوير عاد نعطيو إمكانيات ابش يكون النقل عاد ميكن لنا
نفكو املشكل ،فهذا هو املشكل احلقيقي ،شكرا.

السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك تعقيب إضايف
آخر؟ تفضسلوا السيد الوزير.

ماشي من االختصاص دايهلم ،هذا من اإلختصاص دايل اجملالس
اإلقسليمية .إذن السيد الوزير ،هذه أمور البد من الدولة أهنا تعطيها
الدعم هذا ابش تقوم به اجملالس اإلقسليمية.

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

أما مبا خيص يعين هاذ التالميذ هاذو السلي خارجني ،خصنا
نعرفو واحد احلقيقة ،اليوم التسلميذ راه خارج ولكن ما عارفش

شكرا السيد الرئيس،

عالش خارج ،إيال مشييت تسولو تيقولك الساعة ولكن فني كاين
املشكل ،ما عارفش شنو املشكل ابلضبط فني كاين ،كاين الناس
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السيدات النائبات والسادة النواب،

شكرا السيد النائب احملرتم ،أان أمثن ما جاء عسلى لسان
السيد النائب احملرتم ،اليوم عندان واحد تشتيت عسلى املستوى
القروي جد مهم ،السلي فيه الفرعيات فيه واحد هذا األمور هاد
النموذج دايل املدارس اجلمعاتية هو ابش نتجاوزو هاد الفرعيات
و حناولو ندعمو التمدرس يف واحد املناخ ،يف واحد البيئة السلي

السؤال عن الرميد بطبيعة احلال وعن األدوية املوزعة يف
إطار الرميد ،أعتقد أوال فيما خيص هاد الربانمج الوطين هاد
املشروع اجملتمعي بطبيعة احلال السياسة الدوائية دايل بالدان ودايل
القطاع اهلدف منها هو توفري األدوية هلاد الفئات ألن كتشكل
أكثر من  %24من األشخاص السلي كيمشيو املستشفيات

حمفزة ،ولكن خصنا البد تكون موازية مع النقل املدرسي اليوم،
كيتعذر عسلينا ابش نستاجبو لسلطسلبات كامسلة ،ولكن أقوهلا وأؤكد
ألن اليوم االختصاص هو دايل اجملالس اإلقسليمية ،حقيقة اجلهات

العمومية والسلي كيمشيو املراكز الصحية دايل القرب ،فمن خالل
هاد النظام االستفادة من التسلقيح ومن األدوية دايل رعاية احلوامل
وصحة األم والطفل ،تنظيم األسرة ،االستشفاء الطيب واجلراحي
والتحاليل البيولوجية واألشعة ،التصوير الطيب واملواد الصيدالنية

كريصدو واحد امليزانية هائسلة وكيشريو وكيقتنيو هاد احلافالت هلذا
خاص واحد الشراكة بني اجملالس اإلقسليمية واجلهات ابش ميكن
توفري أحسن هلاد الفئة هادي.

واألكياس دايل الدم املشتقات دايلو ،األجهزة ،املعدات الطبية
الالزمة لسلقيام مبختسلف اإلجراءات الطبية واجلراحية ،وكذلك
اجلراحة التقوميية ،األطراف الصناعية ،األمراض املزمنة تقريبا 744

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،وهكذا نكون قد استوفينا األسئسلة
املربجمة يف هاد القطاع ،نشكركم السيد الوزير عسلى مسامهتكم
القيمة ،وننتقل إىل قطاع الصحة ،مرحبا السيد الوزير ،إذن سؤال

ألف دايل املرضى دايل السكري 744 ،ألف أو  244ألف
دايل مرضى الضغط الدموي السلي كيستافدو من األدوية 1 ،د
األمراض املزمنة السلي كتستافد من التوزيع اجملاين األدوية ،رمبا إيال
كان سؤالكم كيتكسلم عسلى يعين املسار دايل التوزيع ،فهناك املسار
املركزي وهناك كذلك مسار حمسلي.

عن متكني حامسلي بطاقة راميد من الدواء لسلسيدات والسادة
النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي ،تفضسلي السيدة النائبة
احملرتمة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة ابتسام مراس:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة احملرتمة.

شكرا السيد الرئيس،

النائبة السيدة ابتسام مراس:

عن الراميد نسائسلكم السيد الوزير.

نظام الرميد عنوانه الفشل ،السيد الوزير ،ماذا تنتظرون
من الرميد وبنيات االستقبال مهرتئة ،ال سكانري ال حتاليل ال دوى

السيد رئيس اجللسة:
السيد الوزير.

هاد البطاقة ياله تيستافدو من ديك  24درهم نتاع الفحص،
االستفادة من هاد البطاقة خاصها تكون عسلى مجيع املستوايت
ويف خمتسلف األقاليم ،هاد البطاقة خاصها تدخل يف إطار التغطية
الصحية الشامسلة ،خاص تنزيل مبدأ الصحة لسلجميع عسلى أرض

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد الرئيس،
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مستمر وقار ومبداخيل واضحة ومضبوطة من أجل أن هاد النظام
السلي هو مهم نضمنو أوال تنزيسله بشكل جيد.

الواقع ،مع بنيات تتالءم ،لألسف الواقع شيء آخر ،السيد الوزير
توصسلتو ابملنحة متاع  2د املسليون لبناء  CHUنتاع طنجة ومتاع
أكادير ووواحد آخر هنا ابلرابط ولكن ما صرفتوش غري مسليار و1
نتاع الدرهم ،ملاذا هذا التعثر؟ تتوصسلو مبسليار متاع الدرهم سنواي
منذ  1442عالش ما تتصرفوش هاد املبالغ فني تتمشي؟ السيد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب إضايف آخر؟ ،تفضسلو السيد النائب من
فريق.

الوزير ،الوزارة دايلكم التزمت ببناء مستشفيات حمسلية وإقسليمية ما
كاين والو السيد الوزير ،بني زايو وزان الدريوش ،تدشني
املستشفى اإلقسليمي ،مستشفى السرطان إبقسليم الناظور ،حلد اآلن

النائب السيد عمر احجرية:
السيد الوزير ،أنتم تتحدثون عن السياسة الدوائية يف
املغرب ،بغيتكم تعرفو أبن واحد الشرحية مهمة وكتستقبل ماليني

منذ سنة ما بداش االشتغال به ،السيد الوزير ابن ابجة بتازة بدون
اختصاصات فني بغيتو ميشي هاد املواطن هباد بطاقة الرميد  1د
املسليار نتاع الدرهم سنواي لشراء األدوية  %14دايهلا تيتبريميا هنا
كاين املشكل السيد الوزير.

دايل املغاربة يف اليوم مها الصيادلة ،اليوم يوميا كاين احتجاجات
عرب جمموع الرتاب الوطين وكاين احتجاج غادي يكون وطين شهر
دجنرب ،وابلتايل احتجاج دايهلم مبين عسلى مطالب معقولة،
مطالب ذات طابع اقتصادي ،مطالب ذات طابع عسلى أساس أن
هناك عبأ ضرييب كبري ،كذلك مطالب ذات طابع مهين ،هاد
الناس هادو كيستقبسلو ماليني د املغاربة يف النهار ،كيعطيو
النصيحة ،هاد الناس ما كانوش معنيني متاما ابالحتجاج اليوم والو

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلي
السيدة النائبة.
النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات:

كيحتجو وابلتايل كنطسلبو منكم أنكم تستقبسلو املهنيني دايل
الصيادلة وأنكم حتسلو املشاكل راه كنخدمو آالف دايل املغاربة
وكنستقبسلو املاليني دايل املغاربة ،وابلتايل السياسة الدوائية،

شكرا السيدة النائبة ،النظام دايل الرميد هو واحد
املشروع..

الصيدليات املوجودة يف املدن ،جزء مهم خاص ما ميكن ليناش
ندفعوها الفشل ،خاصكم تعاوهنا انتما كحكومة وتستمعو
لسلمطالب دايهلم.

السيد رئيس اجللسة:
امسح يل ،امسح يل من اجملموعة شوف يل اعطينا الوقت،
جمموعة التقدم واالشرتاكية ،اعطيها الوقتتفضسلي السيدة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات:

شكرا ،تعقيب إضايف آخر؟ ،لكم الكسلمة السيد الوزير.

نظام راميد هو مشروع جمتمعي مهم ،ولكن ضمان جناحه
هو من الضروري يعين كل املتدخسلني يتحمسلو املسؤولية دايهلم من
الضروري بداية فصل التمويل عسلى اخلدمات ،من الضروري كذلك

السيدة النائبة احملرتمة ،امسح يل نقول أبنه جمموعة د

كل متدخل يتحمل مسؤوليتو أوال املالية أهنا توفر واحد التمويل

املعطيات السلي تقدميت هبا هي معطيات مغسلوطة ،وما كاينشي

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
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 %14د األدوية السلي هي يعين فاهتا الصالحيات ما كتفوتش

تزايد مستمر يف قسلق املرضى املصابني ابلقصور الكسلوي

 %4واملشاريع السلي تكسلميت عسليها هي كسلها يف طور اإلجناز مبا
فيها املركبات االستشفائية اجلامعية واملراكز االستشفائية14 ،
مسليار دايل الدرهم هي مربجمة يف إطار يعين التعزيز دايل العرض
الصحي ،مبا فيها مستشفى الدريوش ،واملستشفيات األخرى،

بسبب طول لوائح اإلنتظار لتسلقي عمسلية التصفية ،نسائسلكم السيد
الوزير عن اإلجراءات الوقائية والعالجية اليت ستتخذوهنا لطمأنة
هذه الفئة؟ وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

ميكن تقول ليا أتخر نعم ،األدوية وصسلناها هاد احلكومة السابقة
 4 ،1داملرات ،ضاعفنا العدد دايهلا ،اليوم يف هاد السنة املالية 1
دايل املسليار دايل الدرهم ،ما نقولوش هاد املنظومة الكبرية فاشسلة،

جواب السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

هادي مسألة خطرية عندان اختالالت فعال وكنقرو هبا ،ولكن حنا
كنشتغسلو ابش نتجاوزوها ،فيما يتعسلق ابملسألة دايل الصيادلة
وأعتقد أنه االهتمام هباد الشبكة دايل التوزيع دايل  41ألف
اليوم السلي كنتكسلمو عسليها ،عسلى أية حال احنا كنتكسلمو عسليها ما

شكرا ،فيما يتعسلق مبرضى القصور الكسلوي ،يعين ،هذا
واحد املرض السلي عندو اخلصوصية دايلو مرتبط بواحد العدد
جمموعة دايل العوامل دايل اخلطر ،منها التقدم يف العمر ،واملرض
دايل السكري واملرض دايل الضغط الدموي ،وابلتايل املسألة دايل

بني  44و 44ألف يعين  l'ordreكيتكسلم عسلى  41ألف،
احنا يعين متفهمني هاد املسألة وكنشتغسلو ابش ميكن ندجمو هاد
الصيادلة يعين الصيدليات يف العرض االستشفائي املقبل وجتاوز
دايل االختالالت رميد ،شكرا.

الوقاية أساسية كنشتغسلو عسليها ،احلاجيات يف تزايد مستمر
وكتوازيها بطبيعة احلال اإلرتفاع دايل الكسلفة اإلقتصادية
واإلجتماعية هلاد املرض ،هناك نقص يف التغطية ،يعين ،دايل هاد
العالجية كنحاولو نتجاوزوه من خالل اآلن اليوم أكثر من

السيد رئيس اجللسة:

 7444دايل املتكفل هبم يف املستشفيات واملراكز دايل الوزارة،
زائد  1444السلي كيتم شراء اخلدمات هلم عند القطاع اخلاص،
تنمرو من  75مركز يف
هناك ،يعين ،نعطي أرقام تتبني أبنه ّ

إذن السؤال املوايل ،سؤال متعسلق ابلتصفية الكسلوية
لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب.

 1441إىل  444دايل املراكز يف  ،1442مبا يقدر ب،%22
مث كذلك ،اليوم ،عدد دايل اآلالف دايل تصفية الدم تزادت يف
ست سنوات ب ،%22مث حنا كنغطيو أكثر من  %14من
مناطق املغرب وكاين  14مشروع مع اجملتمع املدين السلي اآلن هي
يف قيد الرتخيص ،شكرا.

النائب السيد حممد بوشني :
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير،

تعقيب السيد النائب ،تفضل.

السادة النواب احملرتمني،
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النائب السيد عبد اخلاليد البصري:

النائب السيد حممد املالحي:

السيد الوزير احملرتم ،ايال بغينا هنضرو وال نتكسلمو عسلى
مرض القصور الكسلوي خصنا نتكسلمو عسلى واحد الشرحية السلي

السيد الوزير ،إنعدام املراكز اخلاصة ابلقصور الكسلوي
عسلى مستوى العامل القروي هي كتشكل واحد إشكالية خطرية،
ما العمل؟ شكرا.

أصاهبا ما أصاهبا من املعاانة اليومية ،يعين ،من تطبيب واستشفاء،
يعين ،يف املستشفيات ،عالش؟ ألن كاين واحد الكابوس ،واحد
املشكل خطري جدا يصيب هذه الشرحية من اجملتمع وهو الئحة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب إضايف آخر؟ تفضسلوا السيد الوزير لإلجابة
عن التعقيبات.

اإلنتظار ،اليت أمسيها هنا الئحة املوت ليست بالئحة االنتظار،
فيعين ،من هاد املنرب كنطالب من السيد الوزير ،إن شاء هللا ،ابش
هاديك الالئحة منزقوها ،نديرو عسليها واحد اخلط أمحر هنائيا ،ألن
هاديك الفئة تعاين وتعاين وتعاين ،عندان حسلول من هاديك احلسلول

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
رمبا ما كاينش الوقت كايف ولكن بغيت نعطي واحد

كيخص اخنراط دايل اجملالس اجلهوية ،اخنراط دايل اجملالس
اإلقسليمية ،واالخنراط دايل اجلماعات الرتابية دايل الوطن كسلو،
وكذلك املنتخبني ،وهنا أتوجه إلخواين وأخوايت الربملانيني ابش

النداء اليوم ،ابلنسبة ملرضى القصور الكسلوي ابلنسبة لكل
املسؤولني ،خصنا نشتغسلوا مجيع عسلى تشجيع التربع ابألعضاء ألن
احلل الوحيد لنا كمرض مزمن كيبقى طول احلياة ،احلل الوحيد هو
التربع ابألعضاء وخاصة ابلنسبة لألشخاص يف وضعية موت

ينخرطوا يف هاد املشكل ،ابش ينخرطوا فهاد هاد الكابوس الذي
يثقل كاهل هاد الفئة من املرضى ،وكنتمىن ،إن شاء هللا ،العام
املقبل ،إن شاء هللا ،نرحبو الرهان ،ونكونو كيما قسلت دران واحد
اخلط أمحر عسلى الئحة االنتظار ابلنسبة هلاد املرضى دايل املرض
الكسلوي إبذن هللا ،هناك مشكل إقسليمي ،هذا مشكل وطين،
املشكل اإلقسليمي هو غياب املشكل دايل إقسليم الرحامنة ،فنقسليم
الرحامنة كيتشكى حىت هو من نفس املشكل ،نفس اإلكراهات،

دماغي ،مؤخرا حضرت واحد اجملموعة دايل ،يف املستشفى
اجلامعي ابلدار البيضاء ألسرة قامت بذلك ،سوف نقوم حبمسلة
إن شاء هللا يف القريب العاجل لسلتحسيس هباد املسألة هادي،

نقص يف األطباء ،نقص يف املمرضني ،يف التجهيزات ،كنا قسلنا
السيد الوزير ،كنا اقرتحنا واحد االقرتاح رمبا....

بالدان خاصها متشي ،أوال عندان الرايدة يف املنطقة ،وخاصنا نزيدوا
نعززوها هاد الرايدة ومنشيو بعيد ،املسألة دايل التربع ابألعضاء
الكسلي والقرنية ،والقسلب والكبد إىل آخره ،ألنه تنعتقو واحد احلياة
دايل جمموعة دايل املواطنني وتنأديو واحد اخلدمة بشرية يعين
قوية ،فيما يتعسلق مبرضى الكسلي..

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،امتياز كذلك ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا
السيد النائب احملرتم من الفريق اإلشرتاكي.

شكرا السيد الوزير ،سؤال عن نظام املساعدة الطبية
راميد لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع
الدستوري ،تفضل السيد النائب احملرتم.
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السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد الودود خربوش:

شكرا ،تعقيب السيد النائب.

السيد الوزير ،املستفيدين من الرميد يعين يف اضطراد،
واإلختالالت اليت تشوبه ال تزال قائمة ،جوابكم السيد الوزير،
نفس األسئسلة كتخصها وحدة املوضوع ما بغاوش.

النائب السيد عبد الودود خربوش:
بطبيعة احلال السيد الوزير نثمن عاليا نظام الرميد الذي
جاء مببادرة من جاللة املسلك ،والذي مكن أو ميكن  44مسليون
مغريب من اإلستفادة من الولوج إىل اخلدمات الصحية ،لكن

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد الرئيس،

ابملقابل حنن يف التجمع الدستوري نعترب أن هاد النظام الواعد
اليزال طبعا أمامه عدة إختالالت أمهها وغادي خنتاصرها يف 1
دايل اإلختالالت ،أوال حالة التنايف اليت توجد فيها الوزارة حيث

النظام دايل الرميد ما يكفيناش فيه دقيقة و 15اثنية،
هذا نظام السلي كانت فيه واحد العمسلية جتريبية منوذجية يف جهة
اتدلة أزيالل ،وبينات واحد اجملموعة دايل النتائج وبيات جمموعة
الشروط السلي خصنا نستاجبوا ليها مبا فيها مقاربة مشولية مبنية
عسلى حكامة ومتويل قار إىل آخره ،اليوم هاد الشي كنشتغسلوا عسليه

أهنا جتمع بني متويل الربانمج وإدارته ،وابلتايل هنا من الضروري
إخراج اهليئة املستقسلة إلدارة الرميد يف أقرب اآلجال ،رقم  1يعين
فشل الوزارة يف أتهيل املستشفيات ،وهذا طبعا جاء يف البالغ
دايل الديوان املسلكي من حيث أن اخلدمة ضعيفة أو املواعيد

يف إطار يعين توجيهات مسلكية سامية ،يف خطاب العرش ،دايل
جاللة املسلك ،السلقاء اآلخري مع جاللة املسلك ،والبالغ دايل الديوان
املسلكي ،يف هاد الشي ،راكم كتبعوه ،اآلن كاين واحد العمل جاد

ضعيفة جدا أو أن اخلدمة منعدمة يف بعض املناطق ،اإلختيار
الثالث وهو عدم إجناز الوزارة لنظام فوترة ابملستشفيات يسمح
بتقدير التمويل احلقيقي لسلخدمة الصحية لسلرميد ،طبعا حنن نعترب
طبعا أن الربملان ضخ قبل يف امليزانية دايل الرميد مببسلغ قدره 1.1

ابش خنرجوا بشكل جدري من املشاكل السلي كيعرفها هاد النظام
ابش فعال منشيو إىل تغطية صحية شامسلة إن شاء هللا مع النظام
دايل املستقسلني السلي كتسهر عسليه احلكومة والسلي بدات فيه
املشاورات ،إيال استطعنا نوصسلوا يف  1414إىل  % 14ونقارنوا

مسليار درهم يف السنة القادمة ،نريد منكم يعين الرتكيز عسلى متويل
الرميد وأن ال تذهب يعين هذه األموال إىل جماالت أخرى رمبا ال
تعين الرميد يف فسلسفتها ،شكرا.

من هاد األنظمة وخنرجوا بنظام عمومي قطب واحد غنكونوا يعين
قطعنا مسافة قوية ،إضافة إىل ذلك خاصنا العرض الصحي،
النظام دايل رميد ونظام أي نظام دايل التغطية الصحية إيال ما
كانش أمامه عرض صحي يف القطاع العام ويف القطاع اخلاص،

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف ،ال منر إىل السؤال
املوايل ،سؤال عن انقطاع التيار الكهرابئي ببعض املستشفيات

هنا خاص تكامل ،ما ميكن شي يعين يكون النتيجة السلي كنرتجاو
فيه ،مث كذلك كنركز عسلى مسألة هو النظام املعسلومايت الوطين
املندمج لسلصحة ،كيف ميكن أننا يكون عندان تصور ،برجمة،
توقع..

اإلقسليمية نتيجة التساقطات الثسلجية والرعدية لسلسيدات والسادة
النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية ،تفضل
السيد النائب.
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النائب السيد يوس حدهم:

كتجسلى يف النقط التالية :املوارد البشرية والتجهيزات والراديو السلي
عندان دااب يف احلاجب أ السيد الوزير ،الطبيب السلي كيشرف عسليه
دااب ما كاينش ،كيمشي وكيخسلي الراديو راه كاين ولكن هو ما
خدامش ،والسكانري السلي واعدتوان أبنك تسيفطو لنا لدااب ما زال
ما سيفطوهش ،هادي مدة دايل سنة.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،كنعرفوا أبن هاد السؤال طرحناه يف السنة
املاضية وكنسائسلكم اليوم السيد الوزير عن التدابري اإلستباقية
لتفادي معاانة املواطنني من املشاكل اليت تفرزها التساقطات
واملستشفيات ابملناطق القروية واجلبسلية ،جوابكم السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ال ،السيد الوزير يف ما
تبقى لكم من الوقت.

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،بسرعة نقولكم أبنه الزم منأكدوا
عسلى أنه جل املستشفيات دايل املمسلكة هي مزودة مبولدات
كهرابئية لتجاوز هاد املسألة هادي دايل انقطاع التيار الكهرابئي
وكتحظى ابلصيانة ابستمرار ابش تكون دائما موجودة يف حالة

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،هاد احلادث السلي تكسلميت عسليه السلي
وقع يف آزرو ،راه مس املدينة كسلها ،انقطع فيها الضو بسبب
الرايح ،سقوط األشجار احلاجب ،وتعاجل املشكل عسلى مستوى
املستشفى يف املصاحل احليوية كيما قسلتسلك يف نفس اليوم ،ابلنسبة
لسلسكانري السلي تكسلمتيو عسليه فالقاعة مت التجهيز دايهلا لإلكتضاض
سكانري وغيتم يعين التسسليم دايلوا يف القريب العاجل إن شاء هللا،

الطوارئ دايل انقطاع التيار الكهرابئي ،واحنا بطبيعة احلال كنركزوا
أهنا تشتغل يعين التيار يوصل إىل املصاحل يعين احليوية السلي كاينة
يف املستشفى السلي معروفة قاعة العمسليات ،يعين املصسلحة دايل
الوالدة ،مصسلحة الكشف ابألشعة إىل آخره ،شكرا.

وراه هاد املستشفى دايل احلاجب تسسلم كذلك واحد مسليون دايل
الدرهم ،فيما يتعسلق بتحديث التجهيزات واملعدات الطبية بقسم
املستعجالت وغنجتاهدوا ،وهاد املسألة دايل الطبيب أان
غنعاجلها مباشرة وغنشوف عالش هاد املسألة اتلغياب..

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.
النائب السيد يوس حدهم:

السيد رئيس اجللسة:

ابلنسبة لسلتوضيح هلذا السؤال هذا سؤال طرحناه ابلنسبة
لسلمستشفى موالي احلسن إبقسليم احلاجب ،السلي عرف السنة
الفارطة انقطاع التيار الكهرابئي عند تساقطات األمطار وتساقط

شكرا ،سؤال متعسلق بتزويد املراكز الصحية ابلعامل القروي
ابألطقم والتجهيزات الطبية لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني

األشجار ،السلي أكد أن املواطنني مشاو فديك السلحظة وما لقاوش
الضو يف املستشفى ،عالش ألن احملول الكهرابئي اي إما خاسر،
اي إما ما كاينش هللا أعسلم ،اجلواب غادي يكون عندكم السيد

كذلك من فريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية ،تفضسلوا السيد
النائب.
النائب السيد صاحل أوغبال:

الوزير ابلنسبة لسلمصاحل دايلكم السلي كاينة يف اإلقسليم ،أما املعاانة
دايل املواطنني يف هاد املستشفيات ابلنسبة إلقسليم احلاجب هي

نسائسلكم السيد الوزير.
40

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

ال امسحوا يل أ السيد الوزير ...لكن هذا حق الفرق ما
قبسلوش نكرر ما عندان ما نديروا ،تفضسلوا السيد النائب احملرتم.

النائب السيد صاحل أوغبال:

النائب السيد صاحل أوغبال:

السيد الوزير ،أان كنقول لك أبن جمموعة من املناطق يف
املغرب كيعرف ،خاصة العامل القروي ،كيعرف واحد النقص كبري
يف األطقم الطبية ،هنا أذكر عسلى سبيل املثال إقسليم خنيفرة السلي

نسائسلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة لتزويد املراكز
الصحية ابلعامل القروي ابألطقم الطبية والتجهيزات األساسية؟
شكرا.

كيعرف واحد ميكن نقول لك الغياب التام دايل األطباء ،ما
كاينينش حىت يف اخلريطة ،اونذكر هنا عسلى سبيل املثال املراكز
الصحية دايل اكسلموس ،سيدي عمرو ،اتمكيدوت واتعبيت ،هاد

السيد رئيس اجللسة:
جوابكم السيد الوزير تفضسلوا.

املراكز هادو كتعرف واحد الكثافة سكانية مهمة بزاف ،ولكن ما
فيهاش ال طبيب ال فرمسلي ال حىت حاجة زايدة عسلى ذلك السيد
الوزير كاين هناك اجلماعات الرتابية السلي شيدت من النفقة دايهلا
اخلاصة جمموعة من املراكز الصحية ،ودااب راه هي خاوية ،عباد

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،ابلنسبة لسلعامل القروي هناك خمطط
وطين لتنمية الصحة ابلوسط القروي منذ  1442وتيتجدد يعين

هللا دايرين فيها غري التنب ،ما فيها تى حاجة ،وابملناسبة ما كنتسناو
واحد الزايرة واعدتوان هبا إلقسليم خنيفرة ابش ميكن لنا نوقفو مباشرة
عسلى هاد اخلصاص الكبري السلي كيعرفوا اإلقسليم من الناحية دايل
الصحة ،وشكرا السيد الوزير.

دوراي ،هناك خمطط خاص لتحسني الولوج فيما خيص املوارد
البشرية ودميا تنقوهلا هنا ،كل سنة كنعطيو األولوية لسلعامل القروي،
فيما خيص كذلك اإلستثمارات من املراكز دايل الرعاية الصحية
بطبيعة احلال ،يف إطار اخلريطة الصحية لسلمخططات اجلهوية هناك
اليوم واحد  45مركز صحي السلي مت ،يعين ،فتحها يف هاد اإلطار،
بطبيعة احلال ،العامل القروي عندو طبيعة واحد الطابع دايل
التضاريس ودايل املساحات الشاسعة السلي كتصعب الولوج إىل

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف؟ سؤال عن الصحة ابلعامل
القروي لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل ،تفضل السيد النائب.

بعض املراكز الصحية ،حيث أنه تقريبا حوايل  144مركز صحي
كتبعد عسلى أو  144مجاعة كيبعد عسليها املركز الصحي ب44
كسلم عسلى األقل ،هنا فكران يف الطب عن بعد واحنا خدامني يف
واحد التجربة منوذجية السلي غتعمم ابتداء من  ،1441مث ما

النائب السيد امساعيل ملاوي:
شكرا السيد الرئيس،

نساوش الصحة املتنقسلة أو النمط املتنقل السلي هو اآلن اصبح من
خالل املرسوم دايل العرض العالجي واخلريطة الصحية ،اصبح،
يعين ،منط من أمناط االستشفاء والعرض الصحي يف بالدان.

السيد الوزير احملرتم ،عن الصحة ابلعامل القروي نسائسلكم؟
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النائب السيد امساعيل ملاوي:

السيد رئيس اجللسة:
السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس،

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد الوزير ،ساكنة العامل القروي تعاين يف صمت من
بطء عجسلة التنمية وانعدام أبسط مقومات العيش الكرمي وعسلى

شكرا السيد النائب ،فيما يتعسلق ،انخذو الشبكة دايل
مؤسسات الرعاية الصحية األولية  %75هي كاينة يف العامل
القروي ،تكسلمت عسلى األولوايت يف املناصب اجلديدة ونفس

رأسها الولوج لسلعالج ،السيد الوزير األطباء يف العامل القروي
حمتاجني لشيئني أساسيني ،أوهلما توفر العالج واملستسلزمات الطبية
تسليهما نوع من التحفيزات ،فسلما ال تقومون بتعميم مثال السكن
الوظيفي عسلى األطباء يف العامل القروي ،ملا ال تقومون مثال من نوع

الشيء ابلنسبة لسلمناصب دايل  1441إن شاء هللا ،ابش يتم،
يعين ،فتح هاد املؤسسات املغسلقة حبكم أن ما عندانش موارد
بشرية ،واان بغيت أنكد فهاد املسألة هادي ،هللا خيسليكم ،ابلنسبة

من التحفيز املادي هلاد األطباء ،ابش يستقرو يف املناطق النائية،
ملا ال تقومون مثال من نوع من التحفيز اإلجيايب لسلطسلبة يف املناطق
النائية من أجل الولوج لسلمعاهد وال معاهد الطب مثال ،كخصوصا

لرؤساء اجلماعات السلي كاينني هنا كنواب أو بشكل عام
اجلماعات السلي كتبغي تعامل مع قطاع الصحة خص هنتمو اليوم
ابلعنصر البشري ،يعين ،بعض املرات راه البناية ماشي هي احلل،
الوزارة مستعدة ابلنسبة لسلتجهيزات ،راه كاين جتارب فضسلى

اجلهات اليت ال تتوفر عسلى كسلية الطب ،كدرعة اتفياللت واليت
تعرف واحد املستوى متدين من اخلدمة الصحية عسلى سبيل املثال
إقسليم ورزازات 1 ،مراكز صحية من صنف واحد بدون طبيب منذ
سنني ،تيمجيج تشارشت 1 ،داملستوصفات صحية من صنف

انجحة يف جمموعة األقاليم السلي كيتم عرب مجعيات توظيف مهنية
الصحة حىت األطباء ،مبا فيهم األطباء ،فعرب ،يعين ،عقود فهاد
املسألة هادي خصنا منشيو فيها ألن  4444منصب هاد السنة
مهمة ،ولكن من املؤكد أنه ما كافياش ،تكسلمت عسلى

جوج بدون طبيب منذ سنني ،متدلني وبورمانت واحد الضغط
هائل عسلى املستشفى اإلقسليمي السلي قمتم ابلزايرة دايلوا سيدي
حساين ،والسلي تيعرف إصالح من  1444ل 1442ومل ينتهي

املستعجالت  14دايل السيارات اإلسعاف السلي مت اقتناءها يف
 1442و 15وحدة متنقسلة السلي غتكون يف العامل القروي ،مث
كذلك واحد  44املسليون دايل الدرهم لتوظيف تسلك السيارات،

بعد اإلصالح ،وثسلث األطباء قدموا استقالة رمسية من هاد املرفق
حلجة أبنه معندمهش كيفاش يشتغسلوا ابش يشتغسلوا ،دااب املواطن
البسيط وما أكثر البسطاء فهادوك املناطق ،كيضطر من
املستوصف ميشي لسلمركز الصحي من املركز الصحي لسلمستشفى

الوحدات الطبية املتنقسلة كتقوم ابلدور دايهلا عسلى األقل مرة يف
ثالثة أشهر ،كتقوم ابحلمالت دايهلا ،مت إجناز يف 121 ،1442
قافسلة طبية وعالين  144.444فحص طيب ،واآلن غندخسلو يف
برانمج رعاية السلي هو برانمج كنديروه لتفادي األثر دايل الربد
خالل موسم الشتاء ،شكرا.

اإلقسليمي يسيفطوه ملراكش ،ألبسط الفحوصات ،مرورا عرب
هاديك الطريق طريق املوت كيما كتعرفوا تيشكا دون مراعاة القدرة
الشرائية هلاد املواطن البسيط لذلك تتحمسلون املسؤولية السيد
الوزير ابإلسراع يف هاد األشغال وإبجياد احلسلول املناسبة ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيبكم السيد النائب.
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السيد رئيس اجللسة:

ننساوش أنه تكسلمتيوا عسلى املسألة دايل السكن الوظيفي راه حمفز
كذلك أساسي لإلستقرار دايل مهنيي الصحة ،هنا يف إطار
الربانمج دايل تقسليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية فكاين بناء يف
اجملموعة داألقاليم فني ما كيكون عندان شي مركز صحي إال
وكنضيفوا هاد الدور الوظيفية ،إضافة إىل أنه يف إطار هاد الربانمج

هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا تفضسلوا السيد النائب
احملرتم سي إدريس.
النائب السيد ادريس مسكني:
شكرا السيد الرئيس،

كذلك كاين هناك السيد الرئيس راه ما زال واحد اجلزء ،فهاداك
التعقيب اإلضايف ،ما تزادش..

السيد الوزير ،واش مبركز صحي وحيد و 1اتألطباء ميكنا
نوفروا اخلدمات الصحية ألزيد من  444ألف من الساكنة إميوزار

السيد رئيس اجللسة:

إبقسليم صفرو واملناطق اجملاورة  14ألف اميوزار 54 ،ألف يف مجاعة
أيت السبع ،ضايت عوا وسيد خليار ،والركادة وبسابيس إىل آخره،
كذلك كاينة أكثر من  15ألف من مرتدي املراكز دايل
اإلصطياف ،كذلك أن هذه املنطقة سياحية عسلى طول السنة

وأان اسألتوين ضيعتوا الوقت كتسائسلوين أان كنت ما زال
ما وقفتكم شكرا السيد الوزير ،غنعطيكم  1التواين من بعد هذا
نفس السؤال طرحوا الفريق االستقاليل بنفس هادي ،سؤال حول
تزويد املراكز الصحية ابلعامل القروي وابألطقم والتجهيزات الطبية

لذلك نسائسلكم السيد الوزير أمل حين الوقت بعد لتشييد مركز
استشفائي إبميوزار كندر خاصة أن املركز اإلستشفائي بصفرو
يعرف هو اآلخر جمموع من اإلختالالت ،وشكرا.

السيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب احملرتم.
النائب السيد أمحد رشيدي:

السيد رئيس اجللسة:
الكسلمة.

شكرا السيد الرئيس،

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال ،السيد الوزير لكم

السيد الوزير ،تفتقر املراكز الصحية ابلعامل القروي بشكل
كبري لسلموارد البشرية ،والتجهيزات الطبية الضرورية ،ألجل هذا
نسائسلكم السيد الوزير؟

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
السيد النائب كنشكرك عسلى جمموعة دايل اإلقرتاحات
السلي تقدمت هبا ،وأان متافق عسلى أنه خاصنا نسرعوا الوترية دايل
العمل وكنطمأن ابلنسبة لورزازات إن شاء هللا ختخرجوا من هاد

السيد رئيس اجللسة:
جوابكم السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

املشاكل ألنه يف القريب يف القريب غيتم يعين اإلفراج عسلى هاد
الصفقات دايل التجهيزات ،ألنه كاين اإلعتمادات دايهلا ،كان
أتخر راجع إىل سبب إداري إذن اآلن حسليناه وابتداءا من 1441
غرتجع األمور إىل جماريها ابلنسبة لورزازات السلي هو كيعترب واحد

إيال امسحتيو أستمر يف نفس املوضع دائما قسلت أبنه يف
العامل القروي برانمج دايل تقسليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية
برانمج أساسي خاصة يف قطاع الصحة مت هاذ حلد اآلن اقتناء
واحد  445وسيسلة دايل التنقل من أصل  ،447كذلك اقتناء

القطب فهاديك اجلهة دايل درعة اتفياللت استشفائي مهم ،ما
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حوايل  22جهاز بيوطيب ،إجناز  5عمسليات لتأهيل املؤسسات

دائما مثال ال من الصويرة وال من شيشاوة ،املناطق السلي تتحاصر

الصحية 422 ،مشروع بناء دايل مؤسسات الرعاية الصحية
األولية السلي هي يف طور اإلجناز ،يف ما خيص املستشفيات دايل
القرب ،هناك من يسأل يف بعض املناطق أنه خاص ضروري يكون
مستشفى ،اخلريطة الصحية تتقول لينا أبنه خاص عسلى األقل

ابلثسلوج ومازال ما فيها الطب بطول اخلط دايل األطسلس الكبري
مثال إمييدوين ،تداسيل ،أسيفمان بدون طبيب السيد الوزير ،وهذا
الفرتة دايل الثسلوج ودايل الربد واملواطنني تيعانيو ،تنطسلبو منكم حلل
هذه املشاكل والقضية دايل األطقم الطبية خاصها تعطى العناية
هلاذ املناطق اجلبسلية السيد الوزير ،وشكرا.

يكون  74ألف ويعين نسب عدد السكان دايل اجلماعة ابش
ميكن هاذ املستشفى من هاذ النوع.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال ،تفضسلوا السيد النائب
احملرتم من فريق التجمع الدستوري تفضسلو.

تعقيبكم السيد النائب أو السيد انئب آخر تفضل.
النائب السيد محزة الصويف:

النائب السيد عبد هللا مسعوي:

شكرا للسيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،فعال السيد الوزير اإلجراءات السلي جات
هبا احلكومة سواء يف قانون املالية دايل  1442وال  1441دايل

السيد الوزير احملرتم ،نسائسلكم حول الوضعية الصحية
بعمالة أكادير إداوتنان ،أشنو وفرمت من مراكز صحية جبماعات

املناصب يف قطاع الصحة إجراء مهم ،ولكن ابلنسبة لسلعامل القروي
السيد الوزير ،كان عسلينا أننا نعرفو أوال شكون السلي شحال خرج
لسلتقاعد ابش نعرفو شحال بقى لينا ،ألن ابقي مازال اخلصاص،

إميوزار ،تقي ،تدرارت ،أزايد واملركز الصحي حلد إمسكر السلي ما
تيتوفرش عسلى طبيب دائم ،السلي فيه واحد الفرمسلي البناية دايلو
متهالكة ،قسلة التجهيزات ،بغيناكم تفكرو فهاذ املنطقة السيد
الوزير يف أقرب وقت ،وشكرا.

السيد الوزير ،تنشكروكم أنكم زودتو املستشفيات اإلقسليمية جبهاز
السكانري ولكن حبال األقاليم السلي هي شبه قروية حبال شيشاوة
فينا هو  spécialisteدايل هاذ الراديو ،تيجيو الناس ما كاينش
مازال ما خدام هاذ الراديو ألنه ماكينش  radiologueالسلي

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب إضايف آخر ،تفضسلوا السيد الوزير ،ال أحد.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

غيخدم هاذ اجلهاز .ومسألة أخرى السيد الوزير ،عندان واحد
الفئات يف العامل القروي السلي ،خاصة العمال دايل املناجم السلي
عندهم صعوابت يف التنفس وأمراض صدرية ،هاذ الناس السيد

السيد النائب احملرتم ميكن جهة سوس ماسة هي اجلهة
السلي زرهتا أكثر ،تقريبا كل األقاليم دايهلا أو كانت فيها بعض
املشاريع السلي مت إجنازها ،بطبيعة احلال ميكن سؤال كتايب يكون

الوزير فقط تيطسلبو توفري األوكسجني يف املراكز الصحية ،وال يف
املستوصفات ألن هاذ الفئة راه مشات تنقرض بعد يف إقسليم
شيشاوة ،راه هذاك لذلك تنطسلبو ابش توفري هاذ اخلدمة ،اثين
مسألة دائما يف املناطق اجلبسلية والسلي تتحاصر ابلثسلوج ،نعطيك

أحسن ألنه املعطيات ما عنديش دايل كل مجاعة مجاعة ،وكل
مركز كركز ،أان كنسجل النقص السلي حاصل يف بعض اجلماعات
السلي تكسلميت عسليها السيد النائب احملرتم ،يف ما خيص غري ابش
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النائب السيد حممد انصر:

نطمأن هاذ املناصب دايل  4444السلي كاينة اليوم راه كل شي
كيقول واش اجلماعة واش اإلقسليم السلي فيها أان يعين معين كل
األقاليم واجلماعات املعنية الرتكيز عسلى املراكز الصحية السلي هي
مغسلقة ،الرتكيز بطبيعة احلال عسلى كذلك املصاحل دايل
املستعجالت واإلنعاش ،وميكن يل نقول لكم أبنه ما كيتعداش

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائسلكم عن وضعية بعض مستشفيات
أقاليم جهة الشرق إقسليم اتوريرت منوذجا؟

العدد السلي غيغادرو التقاعد  4444فهاذ السنة ،ف4444
كتخسلينا اليوم تنداركو ال السنة املاضية وال سنة  1441نتداركو
النقص احلاصل وخاصنا نبقاو غاديني فهاذ الوترية ابإلضافة ألنه

السيد رئيس اجللسة:
جواب احلكومة.

خصنا ما نساوش اإلمكانيات السلي ميكن يوفرها التعاقد مع القطاع
اخلاص ،وهنا راه احنا عندان التجارب دايل بعض أطباء القطاع
اخلاص السلي كيشتغسلوا يف املستشفيات دايلنا غنقويوا هاد التجربة
من خالل حتفيزات إضافية عرب تعديل املرسوم ،مث كنعاود أنكد

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
ابلنسبة لسلجهة الشرقية فهي كتوفر عسلى  2داملراكز
إستشفائية حىت املراكز اإلقسليمية ،مستشفى إقسليمي ومستشفى
القرب ،كذلك مستشفى جهوي عسلى مستوى وجدة ومستشفى
اجلامعي أبربع مستشفيات ،هناك كذلك  41مركز التصفية دايل

عسلى اجلماعات الرتابية كيف ميكن توظف عرب اجلمعيات ،يف
انتظار أنه يكون واحد إمكانية التعاقد مباشر دايل اجلماعات
الرتابية تعاقد أقول ماشي توظيف ألنه رمبا التوظيف ما غيكونش

الكسلي ومركز جهوي دايل حتاقن الدم وبنكان إثنان لسلدم كذلك
و 41مصحة خاصة ،القطاع اخلاص كذلك متواجد يف هاد
اجلهة ،كنعرف أبن هناك خصاص فعال اجلهة تتوفر عسلى إيرمي
واحد يعين الفحص املغنطيسي عسلى مستوى املستشفى اجلامعي

عنده جاذبية مثل اجلماعات الرتابية ابلنسبة لسلطبيب أو حىت
ابلنسبة ملهنيي الصحة بشكل عام السلي بشكل عام ،إيال بغينا
منشيوا يف هاد املنظومة إن شاء هللا من حسن إىل أحسن وأان أعي
ما أقول خصنا حنفزوا املواد البشرية ،وهاد املسألة دايل دور السكن

فيها  41دايل السكانري وكاين خصاص ابلنسبة لبعض األقاليم
خاصة جرادة واتوريرت أعتقد هو اإلقسليم السلي كتنتميوا له السيد
النائب احملرتم وكذلك إقسليم فكيك واحنا تنشتغسلوا من أجل تدارك

يف املناطق اجلبسلية تتقولوا العناية ابملناطق اجلبسلية خصنا العناية
كذلك ابلسلي غيشتغسلوا يف هاد املناطق اجلبسلية أان كنذكر أنه ملا
مشيت لسلمستشفى..

ذلك ،كاين خصاص كذلك عسلى مستوى األطر الصحية األطباء
العامون ابملستعجالت يف بعض التجهيزات كذلك والسلي
غنداركوها إن شاء هللا ابتداء من  ،1441وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا سؤال عن وضعية بعض املستشفيات ابألقاليم
الشرقية لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع
الدستوري ،تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيبكم السيد النائب.
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النائب السيد حممد انصر:

واملوارد البشرية وسوء التدبري املتوفر منها السيد الوزير ،مستشفى
زاكورة السيد الوزير ال حيمل من إقسليميته إال اإلسم ،غياب بنية
حتتية لتجعسله مصنف عسلى أنه مستوى إقسليمي يف غياب قسم
الطب مع أنكم وعدمتوان بتشغيسله ،غياب قسم اإلنعاش عسلى
اعتبار أنه جترى فيه عمسليات جراحية والناس متعرضني اصبح مركزا

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير احملرتم عسلى جوابكم ،سأقتصر يف هذا
التعقيب عسلى وضعية املستشفى اإلقسليمي بتاوريرت وهي وضعية
كارثية بكل املقاييس ،وقد سبقين أن أعطيت كرة تقنية عن
وضعية قطاع الصحة ابإلقسليم وهي تغين يف خصاصها الكبري
وآدائها الضعيف عن كل جواب واخلالصة اليت خرجنا منها هو
بناء مستشفى إقسليمي جديد وعسلى هذا األساس اشتغسلنا رفقة

لتصدير املرضى لورزازات ومراكش ،ت مىت ستبدأ مسألة التوسيعة
يف مستشفى زاكورة الوزير؟ وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:
تعقيب إضايف آخر؟ ال ،السيد الوزير لكم الكسلمة.

السيد العامل مشكورا عسلى توفري العقار وتوفري مبالغ مالية من
اجلهة ومن اجملسلس االقسليمي من أجل إجناز هذا املشروع وفق
اتفاقيات شراكة.

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
لسلكالم قوي بزاف السيد النائب ،حاشا واش كاين شي

السيد الوزير ،حلد الساعة مل نفهم ملاذا هذه احلكرة يف
بناء هذا املستشفى الذي كان مطسلبنا منذ سنة  1441حيث

حكرة وال كاين شي انتقام ال ال ال هذا كالم ..إقسليم يف السنة
املاضية تفتتح فيه مستشفى جديد يف العيون سيدي مسلوك.... ،
ما خ ّدامش؟ مستشفى دايل  7دايل املسليار دايل السنتيم....

تبني لنا أنكم ال تتوفرون عسلى إرادة سياسية حقيقية يف إجناز هذا
املشروع ذو الطابع اإلجتماعي احملض ،فهل هو انتقام من هذا
اإلقسليم ألن ما يعج إقسليم اتوريرت من تدهور كبري يف اخلدمات
الصحية ليعترب استهتارا واضحا بصحة املواطن ،لذا فنننا نطسلب

السيد رئيس اجللسة:
السيد الوزير ،من فضسلكم اجتهوا لسلرائسة حىت ال يكون
الكالم ثنائي ،حىت ال يتكسلم السيد الوزير والنائب السيد النائب
جييبه ،تفضل.

منكم اإلستجابة فورا النتظارات الساكنة الساخطة عسلى هذا
الوضع الصحي املزري وسنصل ال قدر هللا لإلحتجاجات
والتظاهرات عسلى هذا الوضع..

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد رئيس اجللسة:
تفضسلي.

اطمئن السيد الرئيس ،ما غنقول غري كالم املعقول السلي
غنقول كنعرف الغرية دايل السيد النائب عسلى اإلقسليم وتنأكد لو

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ السيدة النائبة احملرتمة

أبنه ما كاينش هاذ الشي السلي قال هاذ الشي السلي كنأكد لو،
كنفي ما قيل ولكن احنا تنتفهمو هاذ الغرية عسلى اإلقسليم حيث
تنقول أبنه غيكون فهاذ املستشفى دايل أوال التوسعية والتجهيز
دايل املركز االستشفائي إبقسليم اتوريرت ،كاينة يعين مربجمة ،مث بناء

النائبة السيدة نزهة اليزيدي:
السيد الوزير ،رغم جمهوداتكم املقدرة إال أن جهة درعة
اتفياللت راكمت خصاصا كبريا سواءا عسلى مستوى التجهيزات

وجتهيز مركز لتصفية الدم ابملركز االشتشفائي بتاوريرت كذلك
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الشراكة وخص اإللتقائية دايل كل الربامج اإلستثمارية اإلجتماعية

 ،1441ومركز آخر يف العيون سيدي مسلوك يف  1442مربجمة
كذلك ،حىت حاجة ما كتمنعنا يكون عندان مستشفى إقسليمي.

دايل ال نوع السلي كاينة اآلن ،املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية السلي
يف احلسلة دايهلا الثالثة غتهتم بصحة األم والطفل ،وغتعاجل واحد
العدد دايل اإلشكاليات إىل جانب الوزارة ،تكسلمت عسلى الربانمج
دايل تقسليص الفوارق كاين  454مسليون دايل الدرهم سنواي السلي

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال ما قبل األخري سؤال عن
ضمان توفرالعالجات وجودهتا بكافة الرتاب الوطين ،لسلسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضسلوا
السيد النائب.

كنعبأو ليه ،مث كذلك كل ما ميكن نقومو به ابلشراكة مع
اجلماعات الرتابية ومع اجلهات ،هناك جمموعة دايل اجلهات السلي
كتقدم لينا اقرتاحات مهمة ،فاحنا غنتابعو هاذ املقاربة اخلدماتية

النائب السيد بلقاسم مري:

مث كذلك نتابعو التوازن يف تعزيز العرض الصحي وتكسلمت عسلى
املناصب هناك كذلك راه كتهم املناطق السلي هي كتعرف خصاص
أكثر ،مث ما نساوش أبنه اليوم الوزارة كذلك فيما خيص قامت
ابملراجعة دايل السسلة دايل العالجات واخلدمات ابش ميكن املراكز
الصحية يعين تستجيب لكل الطسلب السلي كاين من انحية...

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائسلكم عن ضمان توفر العالجات
وجودهتا بكافة الرتاب الوطين وخصوصا املنطقة الشرقية؟
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير ،التعقيب لسلسيد النائب احملرتم.

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

النائب السيد بلقاسم ميـ ـ ـ ـ ـ ـر:

السيد النائب أان عمسلت واحد العمسلية حسابية ابش
نشوفو التوزيع دايل امليزانية دايل قطاع الصحة عسلى املستوى

السيد الوزير ،ضمان توفري العالجات وجودهتا كيتطسلب
منا  1حوايج ،وهنا كنعطي مثال بوجدة ،صحيح أن وجدة حاليا

اجلهوي ،يف ثالثة دايل اجلهات يف بالدان السلي كتخسلق %24
من الناتج الداخسلي اخلام ،وكتستافد  %12من امليزانية و 2دايل
اجلهات السلي كتعطي  %14من الناتج الداخسلي اخلام 2

تتوفر عسلى مستشفى جامعي وإقسليمي ،السلي مسع هاد الشي كيقول
وجدة راها يف نواور من حيث الصحة ،الواقع حاجة أخرى ،أوال
يف القانون املايل دايل  ،1442قسلتو غنكمسلو جتهيزات املستشفى
اجلامعي ،مسلي سألنا يف عني املكان  ،تبني بسلي ما كاين حىت

كتعطي %14وكنعطيو ،%12فبالتايل املقاربة دايلنا يف الوزارة
هي مقاربة دايل التقسليص من الفوارق دايل اجلهات السلي ما
عندهاش ،ابش نكونو مطمئنني من هاذ الناحية هاذي وهاذي
األرقام السلي كتقوهلا ،اآلن اخلصاص كبري والتأخر كاين وخصو

حاجة ،ونعطيك مثال السيد الوزير ،مركز احلروق مبين غري
ديكور ،فيه األطر الطبية ولكن ما فيهش التجهيزات الطبية ،إذن
ما خدامش هنائيا ،أكثر من هذا ،ما تصوروش الضغط الكبري

الوقت وخصو تظافر اجلهود ،حيث أن املقاربة السلي ميكن تكون
يف جمموعة دايل اجلماعات ويف جمموعة دايل األقاليم ليست هي
املقاربة السلي ميكن تكون يف بعض املدن الكربى ،فهنا خص يعين

دايل اجلهة كسلها عسلى املستشفى اجلامعي والسلي ما بقاش قادر
يقدم اخلدمات الصحية لسلمواطنني ،مهما أن األطر الطبية والشبه
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طبية كتقوم بعمل رائع ،واش عرفتو عالش السيد الوزير؟ ببساطة

املراكز ميكن يكون غياب ،فهاد املسألة حنا كنوقفو عسليها مباشرة

ألنكم فرطتو يف املستشفى اإلقسليمي الفارايب ،السلي أصبح مهزلة
من حيث البنيات السلي ما بقاهلا غري تتهدم ،وقسلة األطر الطبية
وشبه الطبية .وهاد املستشفى كان من املمكن إنقاذه ابش خيفف
الضغط عسلى املستشفى اجلامعي ،وكان ممكن إنقاذ كذلك لو

ملا كتخربوان وكيجينا اخلرب من جهة أخرى ،فيما خيص وجدة أان
متفق معكم ،غنظمو هلا إن شاء هللا زايرة ،وفيها جمموعة دايل
الربامج السلي هي..
السيد رئيس اجللسة:

تدارت اإلتفاقية يف عهد الوزير السابق ،والسلي قدم وعد ابش يتبىن
مستشفى إقسليمي جديد ،واألرض دايلو تعطات ،خاص فقط
الوزارة تربمج يف أقرب وقت بناء املستشفى اإلقسليمي ،واخا أان

شكرا السيد الوزير ،آخر سؤال يف هذا القطاع ،سؤال
عن خمطط الصحة  1415لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني
من الفريق احلركي .تفضسلوا السيدة النائبة احملرتمة.

متشائم ألن ما برجمتوهاش يف القانون املايل  ،1441السيد الوزير،
كنطسلبوا منك زايرة هلاد املدينة هادي وتشوف..

النائبة السيدة ليلى أحكيم:
السيد الوزير ،عن خمطط الصحة  1415نسائسلكم؟

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا السيد النائب
احملرتم.

السيد الوزير.

النائب السيد حممد بنجلول:

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد الوزير احملرتم ،أثري انتباهكم إىل الوضعية املزرية اليت

السيدة النائبة احملرتمة ،صعب أنه نتكسلمو عسلى املخطط

يعاين منها املركز الصحي مبدينة بوزنيقة ،لسلخصاص الكبري يف
املوارد البشرية وخاصة مركز الوالدة الذي شهر ونصف اليوم
املولدات غري موجودات ،فسؤالنا لكم حول األطر الطبية جاوبتوان
أبنكم تتوفرون عسلى  11ممرض وواقع احلال..

يف أقل من دقيقتني ،وجلنة القطاعات االجتماعية راه طالبة لقاء
وغيكون إن شاء هللا لقاء حول هذا املوضوع ،بطبيعة احلال هذا
املخطط السلي عندو مرجعيات مبنية عسلى التوجيهات املسلكية
السامية ،والربانمج احلكومي ،حنا ما جيناش عطينا شي حاجة

السيد رئيس اجللسة:

جديدة ،غري بغينا نعطيو أفق أرحب ،وهاد األفق األرحب خالان،
إضافة إىل إلتزاماتنا الدولية والوصول إىل أهداف األلفية الثالثة،
خالان أننا حنددو واحد السقف ،يعين بعيد املنال ابش ميكن لديك

شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك تعقيب إضايف
آخر؟ تفضسلوا السيد الوزير.

 424خبري السلي اشتغسلت كسلها من قطاع الصحة ،يف القطاع
العمومي والقطاع اخلاص يعين يشتغسلوا بشكل تطوعي وينتجو
واحد املنتوج السلي غنتوصسلو به إن شاء هللا يف القريب السلي فيه
ثالثة دايل الدعامات وفيه  15حمور  415دايل العمسليات وأكثر

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
حنا ما كننكروش أبن هنا كاين مراكز السلي فيها نقص
يف املوارد البشرية ،وبطبيعة احلال حنا مستعدين اإلستقبال األسئسلة

من 244إجراء فهو خمطط غين أبفكاره وبراجمه ،وفيه كذلك برجمة

دايلكم واملالحظات دايلكم ،كما كتالحظوا كذلك أنه فبعض
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مالية توقعيه ،فيه كذلك واحد النافذة مفتوح عسلى الشراكة مع

الصحة ،وأغتنم الفرصة السيد الوزير ألسائسلكم عن مركز السرطان

القطاع اخلاص وفيه كذلك انفذة أخرى مفتوحة عسلى اإلمكانيات
التمويسلية املبتدعة اليوم ابش ميكن حنسلوا واحد اجملموعة داملشاكل
مبا فيها ما قيل اليوم حول أتخر دايل بعض االستثمارات يف بعض
األقاليم ،شكرا.

ابلناظور السلي كثر عسليه الكالم بغينا نعرفوا املركز واش غادي يكون
يف حي املطار وال غادي يكون يف املستشفى احلسين وال ما
غاديش يكون هنائيا السيد الوزير.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،من فضسلكم هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضسلوا
السيد النائب من فريق ،تفضسلوا السي الشناوي.

تعقيب السيدة النائبة احملرتمة.
النائبة السيدة ليلى أحكيم:

النائب السيد مصطفى الشناوي:

شكرا السيد الوزير ،وكيف قسلتوا مزاين ،طسلبنا منكم يف
السلجنة دايل القطاعات اإلجتماعية ابش جتيوا وتديروا لنا واحد
العرض شامل متكامل عسلى خمطط الصحة ،مزاين يكون واحد

الشغيسلة الصحية بكل فئاهتا هي السلي غتطبق هاد
املخطط .ماذا تنوون فعسله إلنصافها؟ شكرا
السيد رئيس اجللسة:

خمطط الصحة السلي ينضم القطاع ويضمن اإلستفادة من اخلدمات
دايل الصحة جلميع املغاربة عسلى قدم املساواة ألن الصحة هو حق
لسلجميع ،كيف قسلت املخطط دايلكم السيد الوزير ما كنعرفوا عسليه
حىت شي حاجة وال اخلطوط العريضة دايلوا ما كنعرفوش الدراسة

السيد الوزير ،فيما تبقى من الوقت.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
فيما يتعسلق ابلبىن التحتية يف املنطقة الشرقية تكسلميت عسلى

دايل األثر دايلوا عسلى أرض الواقع .الصحة السيد الوزير كيف
كتعرفوا أحسن من مريضة ودازت الوقت دايل االحتضار عسلى
مجيع املستوايت ال ابلنسبة لسلميزانية السلي هي جد ضعيفة ،البنية

الناظور ،احنا املسألة دايل السرطان مبدأ هو كل جهة يكون فيها
مركز جهوي لسلسرطان مث هناك مراكز دايل القرب عسلى مستوى
بعض األقاليم السلي تتكون فيها احلاالت دايل املرضى مرتفعة ،يف
غياب ذلك نقوم حبسلول عسلى مستوى املستشفى إبنشاء وحدات

التحتية هي مهرتئة وهناك نقص كبري يف املوارد البشرية وما يزيد
يف الطني بسلة وهو ضعف احلكامة يف التدبري .السيد الوزير ،أكدمت
يف الربامج احلكومية دايلكم عسلى عزم احلكومة عسلى اإلشتغال عسلى
تقسليص الفوارق اإلجتماعية ،مع األسف ما ملسناش يف املالية دايل

دايل لسلعالج الكيميائي ماشي ساهل عسليها خاص تكون عندك
طبيب خاص يف السرطان السلي يعمل الربتوكوالت إخل ،فتنحاولوا
نتجاوزوا هاد املسائل ،أان ما متافققش عسلى هاد القضية دامليزانية

 1441والسلي جات ابش تفنذ هاد الكالم السلي جات به
احلكومة .السيد الوزير املغرب ماشي هو املناطق القريبة عن املركز،
املغرب هو الريف ،هو األطسلس ،هي األقاليم اجلنوبية ،ماشي غري

ما كتبانش راه هاد  % 44.4دايل الزايدة ما دارهتاش احلكومة
السابقة السلي كنا فيها مجيع وحىت احلكومات السلي قبل منها..

املناطق السلي غادي تستافد منها يف اآلونة األخرية بعض املراكز.
إذن جيب اعتماد مقاربة منصفة لضمان استفادة اجلميع من
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السيد رئيس اجللسة:

اإلجيايب دايهلا ،هاد الوليدات  % 11منهم احتجوا بطريقة سسلمية
وطريقة حضارية رمبا جمموعة من اإلنزالقات وهاد الشي غادي يرد
النهج واحلياة دايل التالميذ السلي عشناها كامسلني ونتذكر
الثمانينات السلي عطاتنا جيل من السياسيني السلي دخسلوا شاركوا يف
احلياة السياسية وعرفوها هي السلي كتحكم عسلى القرارات دايل

شكرا السيد الوزير عسلى حسن مسامهتكم يف هذه
اجلسلسة ،وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئسلة املدرجة جبدول
أعمالنا وننتقل اآلن إذا مسحتم لتناول الكالم وفق املادة 451
من النظام الداخسلي ،الكسلمة لسلمتحدث األول حول موضوع موجة
االحتجاجات التالميذية عسلى التوقيت املدرسي الذي أقرته

احلكومة ،وهلذا السيد الوزير أطسلب منكم جادا أن ترتاجعوا عن
القرار وفتح دراسات ما نعطيوهاش مكاتب دراسات نعطيوها
لألساتذة ونعطيوها لرجال التعسليم يديروا استمارات ويتصنتوا

احلكومة ،من فريق األصالة واملعاصرة ،فسليتفضل واضع السؤال،
تفضسلوا السيد النائب.

لسلتالميذ اش كيقولوا يتصنتوا لألسر يتصنتوا لسلعمال والعامالت،
انت السيد الوزير شفيت التصاور سيفطت لك التصاور دايل
الوليدات ،بنات يف  2دالصباح كيمشيوا يف الثسلج راه خاص يبقاوا
فينا دوك الوليدات والسلي تتقول هلم يدوزوا ساعة واش هادوك

النائب السيد هشام املهاجري:
السيد الوزير ،تناول الكسلمة يف إطار املادة  451جاء
عادة لتنوير احلكومة والرأي العام عسلى موضوع طارئ ،اليوم من
هنار دار هاد القرار والبالد كتعيش عسلى إثر الوقع دايل هاد القرار،
اإلذاعات ،التسلفزة ،التالميذ ،اليوم السيد الوزير احنا معارضة بغينا

املدارس دايل اجلبل فيهم فني جيسلس الدري حىت  44دقايق ويدوز
فيهم ساعة إال ربع ،السيد الوزير تراجعوا عسلى هاد القرار هللا
جيازيكم ابخلري..

نعطيوا لسلحكومة فرصة لسلتنوير ،إلقناعنا احنا االولني ،إقناع هاد
التالميذ إقناع األسر قولوا لنا آش وقع يف يف اجملسلس احلكومي من
االول من هنار دارت هاد الدراسة طسلبتوا الدراسة واش شاركتوا
فيها انتم كوزير التعسليم وانتم مسؤولني عسلى  2أو  1داملسليون دايل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السادة النواب من فضسلكم ،شكرا السيد النائب،
تفضسلوا السيد الوزير احملرتم.

التالميذ وعندك واحد اجلهاز السلي يقدر الدراسة حقيقية ،عندك
األساتذة ورجال التعسليم كاينني يف أبعد نقطة يف املغرب يف أبعد
دوار ،أان كنعرف الغرية دايلكم ،السيد الوزير ،عسلى القطاع ولكن

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

اليوم وليداتنا هادوا ،خصنا إيال ما حسيناش هبم اليوم هذه راه
ردة فعل ما نعتابروهاش احتجاجات ،ردة فعل رمبا أهنم مل يستشريوا
ما درتوش دراسة حقيقية ،ما ميكنش نثيقوا مكتب دراسات وخنسليوا
 2داملسليون تسلميذ السلي ما عجبهاش القرار ،وماشي عيب السيد

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيد النائب احملرتم ،أان كوزير الرتبية الوطنية والتكوين
املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي غادي نطرق ابلنسبة
لسلتوقيت املدرسي ،الشق دايل هاد السؤال كامل متعسلق ابلتوقيت
املدرسي ،التوقيت ،األمور األخرى السلي طرقيت هلا هي من
اختصاصات احلكومة ،وكاين ممثل احلكومة السلي ميكن له يطرق
هلا ،ابلنسبة لسلتوقيت املدرسي وأان قسلتها ،احنا كوزارة يف وسط هاد

الوزير إيال احلكومة تراجعت عسلى القرار حىت يعاود يتدرس هادوك
وليداتنا ،السيد الوزير ،ووليداتكم حىت انتما ما خصناش اليوم
هاان بعدا خصنا نشوفوا هاد اإلحتجاجات دايل اليوم من الوقع
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احلكومة حاولنا مباشرة بعد املصادقة عسلى املرسوم ابش نتعامسلوا

يف فرتات االسرتاحة راه كاين ساعتني هي السلي متوفرة،

ونتجاوبوا بواحد طريقة إجيابية لسلطسلب دايل األسر واإلشكالية
األوىل السلي كانت هو املشكل دايل ضوء النهار ،خصنا نوفروا
هاد الولوج واالنصراف يف ضوء النهار ،وداك الشي السلي قدمنا
واقرتحنا عسلى مجعيات آابء التالميذ وعسلى املدارس اخلاصة وكانت

استعماالت الزمن ما تغريوش هنائيا السلي كان كيقرى السبت يف
العشية راه ابقي كيقرى السبت يف العشية ،ما عطيناش السبت يف
العشية لشي تالميذ أخرى اليوم تقريبا  % 15السلي تيقراوا يف
السبت العشية هم السلي غايبقاوا يقراوا يف السبت العشية أما

واحد االستجابة مهمة ،من بعد راعينا أيضا الظروف اجملالية
واقرتحنا ابش نفوتوا هاد االختصاصات ملدراء األكادمييات السلي
مها قرب هاد األساتذة ،هاد التالميذ ،هاد األسر ،واليوم تبني أبن

التالميذ اآلخرين غادي يكون عندهم نفس استعمال الزمن السلي
السلي كان عندهم ما قبل .هذا السلي بغيت نقول لكم اليوم احلمد
هلل خصنا حنتارموا هاد احلصص الزمنية السلي اقرتحنا والزمن املدرسي

كاين واحد العدد دايل اجلهات اعتمدوا واحد التوقيت مغاير
عسلى التوقيت دايل  2دايل اجلهات ،ابلنسبة لسلمناطق اجلنوبية
كامسلة تقريبا درعة -اتفياللت ،كسلميم-ادنون العيون والداخسلة
اعتمدوا من  1ل  4و من  1ل  7ألن كاين تقريبا واحد 45

ألن التحصيل ما ميكن يكون إال ابحرتام الزمن املدرسي وكنطسلبوا
منكم كامسلني التعبئة اجلماعية ألن اليوم مشينا لواحد املستوى السلي
غنقدروا نسلقاوا صعوبة ابش نرتاجعوا عسليه هلذا التعبئة اجلماعية ابش
ميكنا نقنعوا وليداتنا ويرجعوا لسلمدارس دايهلم وينجحوا السنة دايهلم
الدراسية ،وشكرا.

دقيقة خمتسلفة دايل غروب الشمس وشروق الشمس .إذن ابلنسبة
لنا استجبنا ابش نعطيوا واحد  avantageلسلتالميذ دايلنا ابش
ميكنا نضمنوا هلم هاد الراحة دايهلم وهاد األمان دايهلم ،اليوم

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،أان قبل ما دير نقط نظام غنقول..

كيتبني أبن هاد  2.14ل  41.14و  1.14ل  2.14غري
مالئمة يقولوها لنا ،واحلمد هلل مدراء األكادمييات داروا واحد
احلمالت تواصسلية جد مهمة عسلى املستوى دايل املدارس غري
كيتبني أبن واحد العدد دايل األمور أخرى درات واحد الناس

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):
أن الربملان رغم جتاوز  1دقايق يف الوقت ،احنا متنينا
وطسلبنا من السيد الوزير ينور الرأي العام هلذا جتاوزان  1دقايق السلي
زدتيه وكنحيوا السيد الوزير عسلى اجلواب دايلوا ،وشكرا.

السلي ما عندهم عالقة مع املنظومة كنسلقاوهم يف احمليط داملؤسسات
التعسليمية السلي ما كيخسليوش التالميذ يسلتاحقوا ابألقسام دايهلم،
اليوم كنطسلبوا من اآلابء ابش يساعدوان ابش أيطروا التالميذ دايهلم

السيد رئيس اجللسة:
إذا أنت ،السيد النائب ،ال ،حىت أان عندي احلق ،أان
عطيتوا خصيصا وخسليين أمازال السيد النائب ما عطيتكش الكسلمة

وكنطسلبوا من األساتذة أيضا املدراء السلي كيقوموا بواحد العمل جد
جبار يف املؤسسات دايهلم ابش حيصنوا هاد املؤسسة وما خيسليوش
الناس خارج املؤسسة ميشيوا يغرروا هباد التالميذ وخيرجوهم
لسلشارع ،اليوم النداء الكبري نتجهوا لسلألسر ونتاجهوا لسلتالميذ ابش

خسليين امسعين بعدا ،أان نسمع لك وانت ما تسمعسليش ،شوف
السيد النائب أان شفت السادة النواب من مجيع املشاريب كانوا
كيطسلبوا التواصل مع املواطنني ،وهلذا عطيت احلق لسلسيد النائب

يسلتاحقوا ابملؤسسة دايهلم .بغيت غري نذكر واحد القضية هاد
الساعة السلي كتكسلموا عسليها ،السيد النائب احملرتم ،راه ما كايناش

إستجابة لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني ،إذن ماشي فضل
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السيد الوزير،

منك السيد النائب الكسلمة لسلمتحدث الثاين حول موضوع ،نعم
نعم تفضل.

السادة السيدات والسادة النواب،

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):

يف إطار تفعيل مقتضيات دستور  1444خاصة ما
يتعسلق ابلتعدد الثقايف والسليسين ببالدان وال سيما املكون احلساين

السيد الرئيس ،السيد ادريس انت سيد العارفني ،كاين
النظام الداخسلي هو السلي كيضبطنا ،السيد الرئيس من حيث نقطة
النظام دايلوا يف حمسلها ،كيخص الوقت السلي عند احلكومة يكون
عند النائب ،عند انئب زدتيه  2دايل الثواين ،واحنا كسلنا شفناك
خسلييت الرئيس ماشي خيار دايلك بوحدك ،هذا خيار دايلنا
كامسلني ابش نتصنتوا.

منه ،مت إحداث مركز لسلدراسات الصحراوية جبامعة حممد اخلامس
مببادرة طبعا من اجلامعة وكالة تنمية أقاليم اجلنوب واملكتب
الشريف لسلفوسفاط واجملسلس الوطين حلقوق اإلنسان ،وبدعم
إحدى الطاقات األكادميية الغيورة ابملنطقة ،املركز طبعا أحدث
لسلنهوض ابلثقافة احلسانية والبحث والدراسة يف موروث اهل
الصحراء ويف الدراسات الصحراوية اليت هتم اجملال الصحراوي
بشكل عام يف بالدان ويف املنطقة بشكل عام ،الذي حدث مؤخرا

السيد رئيس اجللسة:
وما قسلته.

أن هذا املركز مت إيقافه وأغسلق طبعا ألسباب منها املعروف بشكل
عام لكن كل ثقتنا يف السيد الوزير وجمهوداته املقدرة واحملرتمة يف
هذه الوزارة ،طبعا يعين املكون احلساين بشكل عام يف بالدان
وابلنظر إىل إجنازات هذا املركز هناك تقريبا أزيد من  24إصدار

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):
وما قسلتيه هداك السيد النائب من خذا نقطة نظام راه
عندوا احلق فيها ،شكرا.

يف الثقافة احلسانية ،كانت هناك وحدة لسلتكوين يف الدراسات
الصحراوية يف املاسرت ويف الدكتوراه عشرات الطسلبة مت تكوينهم يف
هذا املركز ،لذلك نطالب احلكومة أوال يعين ماذا هي فاعسلة إلعادة

السيد رئيس اجللسة:
أظن سأجيبك ،أظن السيد بوانوا ال ال وماشي عندكم
هذا ،وعطيوين أان كيف كنسمع لكم أان السيد النائب احنا ما
خمتالفينش أان قسلت أودي نزوال عن رغبة ومبا فيهم السيد النائب،

إحياء هذا املركز؟ مث الشيء الثاين املعول عسليه وهو أن يعطى هلذا
املركز عند استئنافه نظاما يوازي نظام املعاهد واملدارس اليت توجد
يف هذه اجلامعة املستقسلة بشكل يعين معني يف ماليتها ويف تسيريها
ويف مواردها البشرية يعين ليس لشيء إال إلحقاق احلق وإنصاف
الثقافة احلسانية كما ينص عسلى ذلك دستور 1444؟ شكرا لكم.

إذن ما خمتسلفينش رمبا ما مسعتيش مزاين شكرا ،إذن الكسلمة
لسلمتحدث الثاين حول موضوع إغالق مركز الدراسات الصحراوية
بكسلية اآلداب والعسلوم اإلنسانية التابع جلامعة حممد اخلامس
ابلرابط عن فريق التجمع الدستوري فسليتفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد الودود خربوش:

شكرا ،السيد الوزير احملرتم.

السيد الرئيس،
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السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

السيد رئيس اجللسة:

والتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا السيد الوزير ،آخر كسلمة لسلمتحدث الثالث حول
موضوع أزمة نفاذ خمزون األدوية من الفريق اإلشرتاكي ،فسليتفضل
أو تتفضل واضعة السؤال تفضسلي.

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيد النائب احملرتم ،مركزالدراسات الصحراوية مت

النائبة السيدة حنان رحاب:

اإلحداث دايلو يف  1441مببادرة من جامعة حممد اخلامس
واملكتب  OCPووكالة تنمية األقاليم اجلنوبية ،وكانو رصدو هلا
واحد و جمسلس حقوق اإلنسان الوطين حلقوق اإلنسان وترصدت

السيد الوزير ،قبل قسليل وأنتم جتيبون عسلى نظام الرميد
قسلتم عسلى أنه نسبة دايل األدوية السلي تتبقى والسلي تتخسر هي 4
 %انطالقا من هاد النسبة وايل أعتقد أن خاصها التقييم املايل
دايهلا والعدد دايل هاد األدوية وفني كاين ويف أي مستشفيات

هلا واحد امليزانية دايل ثالثة مسليون درهم لكل مكون هلاذ املركز،
ودار واحد األنشطة جد مهمة مكثفة وتقريبا عندان  54إصدار
ّ
دايل عدد دايل الكتب السلي كرتتقي ابلثقافة احلسانية ،وكاين أيضا
إنتاج األقراص املندجمة السلي فيها واحد العدد دايل املوسيقى

كاين هاد املخزون السلي تيتعرض لإلتالف بغينا نسولوكم ،بغينا
حنيطوكم عسلما وأنتم تعرفون ذلك جيدا من خالل تقارير السلي
تتوردكم من املستشفيات وأيضا من خالل وسائل اإلعالم ،اليوم
عدد من مستشفيات تتعاين من نقص يف األدوية ،هاد النقص إما

والثقافة احلسانية ،القضية دايل املركز واش اليوم مغسلوق؟ املركز غري
مغسلوق متاما هو ابقي كيستمر يف األنشطة دايلوا آخر نشاط 42
يوليوز 1442عاد مت هاذ النشاط ،املشكل هو السيد املدير كان

تيكون يف بعض األدوية نقص حاد يف بعض األدوية كيكون انقص
بنسبة متوسطة ويف نطاقات أخرى تيكون تفضيل األدوية عسلى
أدوية أخرى ،هاد الشي تيقولوا األطباء واألطر الصحية واملرتفقني
السلي كيمشيوا لسلمستشفيات إما بسبب أنه هاد األدوية تتوصل

قدم استقالتووأان آنذاك كنت رئيس جامعة ،ورفضت اإلستقالة
دايلو ألن كان مشكل شخصي السلي كان ميكنّا نتجاوزوه ،اليوم
شنوهو املشكل؟ هذا مركز حبث ماشي مركز ماشي مؤسسة
جامعية ،ما عندهاش واحد استقاللية مالية وهذا هو املشكل السلي

معطسلة لسلمستشفيات هلذا تتخسر أو أن هاد الكومند السلي كتدار
هلاد األدوية ما كتوصسلش كاع يف الوقت تتبقى لسنوات ابش
تتوصل أو ال كاين واحد الالئحة طويسلة دايل األدوية ما كايناش

تعذر عسليها هو ذاك  l'engagementدايل ذاك املالية،
اإللتزام دايل ذاك املالية ،ابش ميكن نطوروه ونعطيوه واحد احلكامة
أخرى ،إيال كان اليوم تصور ابش حندثو واحد املعهد قائم بذاتو
مؤسسة جامعية ملا ال؟ وأان السلي بغيت نقول لكم هي أان آنذاك

كاع ،خاصة وكاين إستعمال مثال دايل مضادات حيوية بواحد
الشكل ووحدة أخرى ما كايناش ،أيضا كاين واحد الغياب تقريبا
كبري دايل السريوم املاحل وأيضا مواد التخدير ويف نفس الوقت
ابلنسبة لسلفاليوم الذي مينح لألطفال الذين يعانون من درجات

كنت طسلبت ابش نديرو فيه واحد املاسرت واحد الدكتوراه واليوم
مت التأطري دايل واحد العدد دايل الطسلبة وعندان احلمد هلل واحد
الكتسلة حرجة من الطسلبة السلي خمتصني يف اجملال البيئي ويف الثقافة
الصحراوية واحلسانية.

ارتفاع درجة احلرارة ،هاد الشي يف املستشفيات ،أما يف
الصيدليات منذ فرتة كاين القطاع دايل جمموعة دايل األدوية ،هاد
األدوية ما تبسلغاتش الصيدليات بسبب االنقطاع دايهلا أوال املدة
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السلي غينقاطع فيها وال امىت غادي تنقاطع فيها احنا فاش كنطرحوا

الدراسات وكنشوفوا يعين الواقع دايل املرسوم اليوم خصنا تنتاهبوا

هاد اإلحاطة عسلما تنطرحوها ابش تكون يف إطار دايل التواصل
اإلجيايب دايل احلكومة مع املرتفقني ومع األطر الطبية ومع األطر
الصحية ،وتنتمناوا عسلى أنكم جتاوبوان عسلى جمموعة من األسئسلة
السلي طرحناها من بينها واش كاين..

هلاد املسألة هذه ،مث التضريب نستمر يف تضريب بعض شرائح
األدوية دايل الشرحية الثالثة والرابعة السلي مثنها غايل ،املؤسسات
الصناعية احملسلية حبكم القانون واملرسوم التطبيقي دايلو راه مضطرة
أهنا يعين واجب عسليها أهنا تعمل واحد املخزون جلميع األدوية

السيد رئيس اجللسة:

ولذلك فاحلد من هاد اآلفة آش كتدير الوزارة كتدير تشجيع
تسجيل أدوية مماثسلة جنيسة ،مث كذلك كاين استشارة السلجنة
الوطنية اإلذن ابلعرض يف السوق ،عندان مسطرة سريعة كاين

جوابكم السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

مسطرة سريعة ملنح اإلذن ابلعرض يف السوق ملا كتكون الفائدة
قصوى ابلنسبة لسلصحة العمومية ابش ما كنبقاوش نتسناوا داك
السنة السلي كياخذها الوقت ابش نديروا داك احلصة دايل وضع يف
البيع ،مث هناك مراقبة دائمة و متواصسلة لسلمخزون االحتياطي
الشهري لألدوية من طرف املكتب الوطين..

ولو أن املوضوع ذو أمهية قصوى كذلك ،شكرا عسلى طرح
هاد اإلحاطة هذه دايل نفاذ خمزون األدوية ماشي غري يف
املستشفيات دايلنا بشكل عام يف السوق الوطنية ،هادي واحد
الظاهرة صبحات اليوم يعين كتفاشى ماشي غري يف بالدان عدد
دايل دول العامل ،يف فرنسا  444دواء حيوي وأكثر من 144
ألف إشعار من طرف الصيدليات ابنقطاع بعض األدوية ،يف
املغرب وكباقي دول العامل ميكن يوقع اختفاء لبعض األدوية واليت

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا لسلجميع عسلى الصرب
واملسامهة والتعاون ،ورفعت اجللسة.

يف غالبيتها تكون مستوردة ويف وضعية احتكارية وأحياان ذات
مشكل ضرييب اقتصادي ،نعطيك بعض األسباب انقطاع تزويد
املؤسسات الصناعية ابملواد األولية ،بعض املرات كيكون املصنع
السلي كيصنع داك الدواء الوحيد السلي هو أصسلي هداك السلي كزودوا
ابملواد األولية فيه مشكل ،مث انقطاع املنتوج يف البسلد املصنع ،كاين
السلي كيسد لوزين لسبب اقتصادي ،كاين السلي تيعمل إصالحات،
كاين السلي تيعمل اإلحتكار ،بعض الدول السلي كتعطي الثمن
أكثر من دول أخرى ،احنا خصنا نكونوا واعيني هباد املسألة هذه
دايل احتكار األدوية ،راه احنا األدوية السلي ما كايكونش فيها
جنيس يعين ما كاينش بديل ،مث كذلك كاين كذلك السعر دايل
بعض األدوية ،ختفيض من سعر بعض األدوية كيمكن أيدي إىل
اختفاء هاد األدوية ،هذا واقع اليوم كنالحظوه احنا تنديروا هاد
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