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 ملائةبعد ا التاسعة والعشرينحمضر اجللسة 
 

 (8102دجنرب 01ه )0441الثاين  ربيع 9 الثالاثء: التاريخ

 .برئيس جملس النواالنائب الثالث ل حممد جودارالسيد : لرائسةا

لثانية اابتداء من الساعة  ةقدقي ساعتان ومثانية وعشرون: التوقيت
 .والدقيقة الثالثني زواال

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  :األعمالجدول 
 احلكومية التالية:

 ؛الصحة  
 ؛التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  
 ؛ميالرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العل 
 شؤون املقيمني ابخلارج و  ابملغاربة ةاملكلف الوزارة املنتدبة

 ؛اهلجرة
 ؛الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل 
  كتابة الدولة املكلفة ابلنقل؛ 
  ؛ابإلسكانكتابة الدولة املكلفة  
 ؛العدل 
 ؛ةإبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومي ةاملكلف الوزارة املنتدبة  
 الثقافة واإلتصال. 
  اإلسالمية.األوقاف والشؤون 

 :السيد حممد جودار، رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات مواد النظام  011طبقا للفصل    
هية نلتقي جمددا يف جلسات األسئلة الشفالداخلي جمللسنا املوقر، 
سؤاال شفهيا، هتم القطاعات التالية:  10ويتضمن جدول أعماهلا 

الصحة، التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي، القطاع املكلف 

ية والتعاون لشؤون اخلارجابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة وا
الدويل، القطاع املكلف ابإلسكان، العدل، القطاع املكلف 

فق و  إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية، الثقافة واإلتصال، واآلن
من النظام الداخلي جمللسنا املوقر، أطلب من السيدة  049املادة 

 أمينة اجمللس تالوة املراسالت الواردة على الرائسة فلتتفضل
 .مشكورة، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس جملس املستشارين 
 :ب

  يغري مبوجبه القانون رقم  21.02مشروع قانون رقم
املتعلق ابلسلفات الصغرية كما وافق عليه جملس  02.91

 .املستشارين
  8109للسنة املالية  21.02مشروع قانون املالية رقم 

، 00، 1، 6، 1، 1يف إطار قراءة اثنية، وذلك بعد تعديل املواد 
 81مكرر،  1مكرر،  6، وإضافة املواد 12، 11، 11، 06

 .مكررة إليه
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من النائبني السيد مصطفى الشناوي والسيد عمر بالفريج توصل و 
 08.12 ق بتغيري القانون رقممكتب اجمللس مبقرتح قانون يتعل

 .املتعلق ابهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا 
سؤاال  11هي:  8102دجنرب  01إىل  01جملس النواب من 

جوااب عن أسئلة كتابية، شكرا  082سؤاال كتابيا،  061شفواي، 
 .للسيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السيدات والسادة يف ما خيص الطلبات املقدمة من لدن 
من النظام  018السيدات والسادة النواب بناء على املادة 

الداخلي، فقد تفاعلت احلكومة مع أربع طلبات وهي: أتثري 
اإلضراابت املتكررة للتقنيني على املرتفقني ابجلماعة الرتابية 

ية عن فريق األصالة واملعاصرة، السؤال الثاين واإلدارات العموم
ة موضوع اإلضراابت املتوالية اليت ختوضها هيئة املتصرفني لتسوي

ملفهم اإلداري عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، املوضوع 
الثالث الشباب املغاربة ضحااي اهلجرة السرية احملتجزين لدى 

بع التنمية، املوضوع الراالسلطات الليبية عن فريق العدالة و 
اإلجراءات اإلستباقية ملواجهة موجة الربد خصوصا يف املناطق 
اجلبلية والقروية املعزولة عن الفريق احلركي، كما توصلت الرائسة 
برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف 

ألسئلة اابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها طلب تقدمي 
املوجهة للقطاعات الوزارية التالية: األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل، الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
والتعليم العايل والبحث العلمي يف بداية اجللسة، وذلك نظرا 
الرتباطاهتم إبلتزامات حكومية طارئة، حضرات السيدات والسادة 

آلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا نشرع ا
ونستهلها بقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية يف سؤال واحد عن 
برانمج تكوين األئمة واملرشدين للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلو 
 .السيد النائب احملرتم

 :السيد حممد احلرفاوي النائب

 شكرا السيد الرئيس،

هي  السيد الوزير احملرتم، تكوين وأتهيل األئمة واملرشدين الدينيني
يف احلقيقة من أهم إجنازات برانمج أتهيل احلقل الديين ابململكة 
املغربية، هاذ الربانمج اإلسرتاتيجي اللي مكن من ختريج أفواج من 

 سؤالنا السيد الوزير هو عن تقييماألئمة واملرشدين واملرشدات، 
وزارتكم عن احلصيلة دايل هاذ الربانمج وطبيعة التكوين وشروط 

 .اإلستفادة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 الرئيس احملرتم،السيد 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد النائب احملرتم، صاحب السؤال شكرا لكم، تنفيذا لتعليمات 
أمري املؤمنني، صاحب اجلاللة، امللك حممد السادس، أعزه هللا، 

جيال أ أحدثت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برانمج تكوين
إمام مرشد  011وذلك بتكوين  8111جديدة لألئمة سنة 

مرشدة يف البداية، وأحدث معهد هلاد التكوين سنة  11و
، الشروط ابلنسبة للمغاربة هي اإلجازة مبيزة واحلفظ 8101

الكامل ابلنسبة لألئمة وحفظ ما تيسر من القرآن الكرمي ابلنسبة 
يها علوم شرعية شهر من التكوين، ف 08للمرشدات والتكوين 

 211إمام مرشد و 0211وعلوم إنسانية، املتخرجون حلد اآلن 
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من األئمة املرشدين  991من املرشدات وكوانت الوزارة 
من األئمة املتكونني  0411األجانب، اآلن كاين يف املعهد 

من األئمة املرشدين  011من املغاربة،  811واملرشدات منهم 
 9من األجانب وهم من  0011من املرشدات، ومنهم  011و

دايل البلدان إفريقية وأوروبية، مدة التكوين ابلنسبة لألجانب ما 
شهور وما بني ثالث سنوات وهناك تكوين مستمر آخر  6بني 
 .، شكرا8119ألف من األئمة مرتني يف الشهر منذ سنة  18ل 

 :السيد رئيس اجللسة

قيب على عشكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم ت
 العدالة والتنمية

 :النائب السيد نور الدين قرابل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير، هاد املشروع دايل اللي اندى به جاللة امللك 
أمري املؤمنني أعطى الثمار دايلوا احلمد هلل وانتما اليوم تتمتعوا 
بواحد تتقوموا بواحد اجملهود جبار فهاد اجملال هذا، إال أننا عندان 
بعض املالحظات أوال التكوين من املستهدف منه؟ هواملواطنات 

مزاين دير واحد اللجان دير واحد االستمارة تعرفوا  واملواطنني
حاجيات املغاربة مجيعا حاجياهتم الروحية، الدينية، الثقافية، 
اإلجتماعية، ابعتبار أن منظومة اإلسالم هي منظومة مشولية، 
منظومة مندجمة تشمل ما هو أفقي وما هو عمودي، وابلتايل يبىن 

د الوزير تماعي، اليوم السيهذا التكوين بناء على تشخيص واقع اج
أصبح املشروع املغريب واحلمد هلل حتت إشراف جاللة امللك نصره 
هللا، واجملهودات اللي تتقوموا هبا أصبح اآلن خارج احلدود ابلتايل 
البد من األخذ بعني اإلعتبار الواقع املعيش دايل إخواننا املغاربة 

يفاش ندهم كالذين يوجدون يف اخلارج يعين التحدايت اللي ع
ا يعاجلها هذا، اليوم مشينا يف الالتركيز اجملالس العلمية احمللية مشين

يف القرب بغينا نديروا جمالس علمية يف اخلارج إذن خصنا داك 

اإلمام أوال البد أوال من العلوم الشرعية ويكون فيها التجديد هذا 
 ..مسألة أساسية.. على الواقع

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائب احملرتم، شكرا لكم، السيد الوزير يف ثوان شكرا السيد

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

السيد النائب احملرتم، متافقني على أنه يعين التكوين ينبغي أن 
يكون يف علوم شرعية وعلوم إنسانية وفعال راه كاينة العلوم 
اإلنسانية يعين يستغرب هلا يف احلقيقة يكون نشوفوا يعين زوروا 
هاد املعهد من فضلكم، أنتم مدعوون لزايرة هاد املعهد ففني  

 ..كيقراوا

 :جللسةالسيد رئيس ا

شكرا السيد الوزير، كنشكروكم على حسن املسامهة يف هذه 
اجللسة. منر إىل القطاع املوايل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون 
الدويل سؤال عن تبسيط املساطر اإلدارية ملغاربة العامل للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 

 .رتم من األصالة واملعاصرة السيدة النائبةالسيد النائب احمل

 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، أسائلكم عن التدابري املتخذة لتسهيل املساطر 
 الوطن؟اإلدارية ملغاربة العامل داخل وخارج أرض 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا
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السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

فيما خيص هاد السؤال اللي توجهتوا به فتبسيط املساطر اإلدارية 
 خاصة ابلنسبة للمواطنني املغاربة ابخلارج هو سيدخل يف إطار

مشولية، واحد الربانمج عمل اللي سطرتو الوزارة، وهذا واحد اخلطة 
تنفيذا للتعليمات السامية، لصاحب اجلاللة، حممد السادس نصره 

يوليوز  11هللا، خصوصا املتضمنة يف خطابه السامي ب 
هاد تبسيط املساطر هو كيخضع جملموعة  أشار ، كما8101

 :دايل املعايري وجمموعة دايل املراحل

 وال ضبط خمتلف الواثئق وتوحيدها وتبسيطها فيمااألوىل، هي أ
خيص هاد اإلجراءات اإلدارية، واللي ابلفعل كان هناك اشتغال 
على مستوى خلية كتضم جمموعة دايل الوزارات، مبا فيها وزارة 
الشؤون اخلارجية، ولكن إضافة إىل وزارة العدل ووزارة الداخلية،  

 دمة املقدمة ونفسكما قلت، ابش يكون هناك، يعين، نفس اخل
الواثئق اليت تطلب على مستوى خمتلف القنصليات يف اخلارج، 
ولضمان، يعين، اإلعالن هبذه املساطر فقد مت إعداد ما مسيناه 

 ابلدليل املوحد اللي أيضا موجود على البوابة
"consulat.ma"  واللي كيعطي خمتلف املساطر، خمتلف

لواثئق، إمنا هاد اإلجراءات الضرورية للحصول على هذه ا
التبسيط، يعين، كانت هناك ليس كافيا يف حد ذاته، وكانت هناك 

 :تدابري مكملة

التدبري األول، هو كيف يتم توفري هذه املعلومة ابش كل املواطنني 
يف اخلارج يكون عندهم دراية هباد الواثئق، فهاد الدليل املوحد، 

 مركز توفري يعين، كما قلت هو موجود على البوابة، ومت أيضا
اإلتصال اللي كيقدم جمموعة دايل الشروحات واللي عرف انطالقة 

دايل اللغات، اللي، يعين،  1هاد السنة، مركز اتصال اللي عندو 
عرف واحد، نقول، واحد اإلقبال كبري من طرف املواطنني لتوفري 

 .هلم كذلك املعلومات

ت متالنقطة اللي ابلنسبة يل هي أساسية أيضا هو أن هناك 
الرقمنة، الرقمنة عندها عدة إجيابيات، من غري أن هناك، يعين، 
املعلومة متوفرة، فهناك أيضا تقليص املدة الزمنية للحصول على 
هاد الواثئق، حفظ البياانت من أي تلف، ألن حىت هادي كاين 

 .املسألة اللي مهمة جدا، إضافة إىل تتبع املسطرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزيرة، الكلمة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيبشكرا السيدة 

 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

شكرا السيدة الوزيرة جلوابكم، لكن مع األسف كل اإلجراءات 
والتدابري اليت اختذت كانت مبعزل عن ذوي الشأن، إذن مل تقم 
احلكومة حكومتكم إبشراك مواطنيها ابخلارج يف القضااي املرتبطة 

واطنهم املغربية يف بلدان املهجر، انهيك عن تفعيل مشاركتهم مب
يف بناء وطنهم األم، خصوصا يف ظل حرماهنم من حقهم 

 .الدستوري يف املشاركة السياسية

جيب تبسيط مساطر التحفيظ العقاري مع محاية  السيدة الوزيرة،
املمتلكات العقارية ملغاربة العامل من كل أشكال السطو واالستيالء 
عليها مع احلذف الفوري للمادة الثانية من مدونة احلقوق العينية، 
إذا ما معىن أن يستقر حق امللكية ويضيع العقار على صاحبه بعد 

سنوات من الغياب مل يرفع فيها دعوى على تدليس حمتمل مل  4
يكن خيطر له على ابل، كما نطالب بتحسني اخلدمات اإلدارية 

ارج ويدها يف كل قنصليات اململكة ابخلاملقدمة ملغاربة العامل وجت
بدون استثناء، بل واألكثار من القنصليات املتنقلة لفك العزلة عن 
سكان املناطق البعيدة، بل مث ما فائدة هذه القنصليات إذا كان 
على املواطن املغريب املقيم ابخلارج أن يرجع إىل بلده يف كل كبري 
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أ ية أو لتصحيح خطوصغرية للحصول على كناش احلالة املدن
إمالئي بعقود االزدايد عن طريق رفع دعوى يف العاصمة الستخراج 
أحكام الطالق، استالم إشعارات األحكام القضائية إىل آخره، 
ملاذا ال يقضون كل هذه األغراض وغريها يف مقرات القنصليات 
ويف األقسام العدلية فيها دون احلديث عن التماطل يف استصدار 

إلدارية، كالوكاالت العدلية واإلذن ابلدفن يف حني أن الشهادات ا
املطلوب هو تسهيل مساطر اخلدمات اإلدارية مبا حيسن صورة 

 .الوطن لدى أبنائه يف املهجر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السؤال املوايل عن تفعيل الدبلوماسية 
لوحدة ي ملؤامرات خصوم ااملوازية يف قارة أمريكا اجلنوبية للتصد

الوطنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 
 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد حممد عبد احلق

 السيدة الوزيرة، قضيتنا الوطنية متر مبنعطف دقيق، إن مل نقل خطري
بهات ومنها جتنيد كل اجليف أمريكا اجلنوبية، الشيء الذي يستلزم 

الدبلوماسية املوازية، فما هي اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لدعم 
طرح يف وجه ال دبلوماسية موازية حقيقية تستطيع الوقوف

 .اإلنفصايل، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا الكلمة لكم السيدة الوزيرة

ارجية وزير الشؤون اخلالسيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى 
 :والتعاون الدويل

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، ابلفعل يعين املغرب 
يويل أمهية كبرية لعالقتو مع دول أمريكا الالتينية حبكم موقعها 
اإلسرتاتيجي وحبكم وزهنا اإلقتصادي والسياسي، وهاذ العالقات 

ب الزايرات اليت قام هبا صاحعرفت واحد الدينامية جد مهمة بعد 
اجلاللة، حممد السادس، نصره هللا، إىل مخس دول خاصة يف سنة 

واللي عطات واحد الدينامية جديدة واحد يعين اإلهتمام   8114
كبري وعمل متواصل، ال على مستوى الدبلوماسية الرمسية وعلى 
مستوى الدبلوماسية املوازية، كانت هناك عدة زايرات للسيدات 

سادة الربملانيني اللي استطعنا من خالهلا أننا نعززو تواجدان يف وال
جمموعة من املنظمات اجلهوية، ابألساس كعضو مالحظ يف برملان 

، يف منتدى رؤساء برملاانت أمريكا 8101أمريكا الوسطى يف 
، وأيضا جمموعة حلف الباسيفيك 8104الوسطى والكارييب يف 

 ابش أننا نعرّفو بتاريخ املغرب، وهاذ االنضمام ساعدان 8104يف 
وقضيتنا الوطنية وابش يكون هناك أيضا واحد التجاوب جد 

 .إجيايب من طرف هذه الدول

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم تعقيب فريق 
 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد عايل الرزمة

السيدة الوزيرة، إن خصوم الوحدة الرتابية عملوا فيما مضى على 
استغالل الفراغ الدبلوماسي سواء تعلق األمر ابجلانب الرمسي أو 
ابلفراغ الذي كان من املفروض أن متأله فعاليات اجملتمع املدين 
والسياسي واحلقوقي، وهو ما يفسر إىل حد ما التعاطف مع 

ا ين نشأ يف بعض املناطق كدول أمريكاألطروحات االنفصالية والذ
الالتينية اليت انطلت عليها أكاذيب البوليساريو، ويف تقديران 
املتواضع جيب على اجلهات املعنية أن تتجاوز هذا القصور من 
خالل إعطاء الفرصة للنخب الصحراوية ابملناطق اجلنوبية 

 يتللمملكة، وذلك إبشراكهم يف التعريف ابجملهودات اجلبارة ال
اي بذلتها الدولة يف سبيل تنمية اجلهات الصحراوية املغربية، اقتصاد

واجتماعيا وثقافيا، ولتحسني أداء الرتافع حول قضية وحدتنا 
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 الرتابية بدول أمريكا الالتينية جيب وضع الثقة يف الكفاءات واألطر
نا الصحراوية ابألقاليم اجلنوبية، للمسامهة يف التعريف بعدالة قضيت

عالقات متينة مع كل الفعاليات الرمسية وغري الرمسية لضحد ونسج 
افرتاءات اخلصوم وبناء عالقات ذات مصداقية مع شعوب تلك 
البلدان. إن مغربية الصحراء ووحدة املغرب أمر ال جدال فيه كما 
يؤكد على ذلك صاحب اجلاللة، حممد السادس، حفظه هللا، وهو 

 وان مليالد ميثاق جديد بنيأمر غري خاضع للمساومة، وقد آن األ
الدولة والنخب الصحراوية ابملغرب، يرتكز على الثقة واملسامهة 

 .واإلجيابية الفعالة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا للسيد النائب احملرتم، السيدة الوزيرة يف ثوان

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

نبغي نسجل أبن هناك واحد يعين واحد النتائج ملموسة اللي 
توصلنا ليها بفضل املشاركة واملسامهة دايل مجيع الشركاء، وخاصة 
على مستوى الربملان حيث يف نطاق كما قلت القضية الوطنية مت 
هناك عدة قرارات اللي اختذهتا جمموعة من الربملاانت، أشري إىل 

، جملس النواب 8102يف يناير الربملان الشيلي بغرفتيه 
، أيضا 8102ابلباراغواي، ابلربازيل، برملان األنديس يف ماي 

مؤخرا الربملان الكولوميب مبجلسيه دّعم املقرتح املغريب للحكم 
الذايت، فهاذي كلها يعين نتائج ملموسة اللي توصلنا ليها، إضافة 

كا منتدى رؤساء برملاانت أمري 8101إىل ذلك أنه يف نونرب 
الوسطى والالتينية الكارييب.. كان أيد احلل السياسي يف إطار 
قرارت جملس األمن الدويل والوحدة الرتابية، فهاذي كلها أمور  

 ..كتبني أبن هناك نتائج ملموسة الزال العمل جيب أن يتواصل

 

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، كنشكروكم على حسن املسامهة يف هذه 
تعليم القطاع املوايل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والاجللسة، 

أسئلة، السؤال األول عن اخلصاص  4العايل والبحث العلمي يف 
يف الثانوايت ابألحياء اهلامشية للمدن للسيدات والسادة النواب 
 احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 .مشكورين

 :السيد حسن عديلي النائب

 شكرا السيد الرئيس،

م األحياء اهلامشية كتشهد كثافة سكانية كبرية، اليو  السيد الوزير،
 املواطنني هناك يف حاجة إىل اثنوايت إعدادية وأتهيلية. ما هي

 هلامشية؟اإسرتاتيجية وزارتكم لتعميم هذه الثانوايت على األحياء 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير تفضلواشكرا، 

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

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، أود يف البداية أن 
أشري أن الوزارة تويل أمهية كربى ابلنسبة لدعم التمدرس على 
املستوى دايل التعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي وهو 
من أول األولوايت، اليوم احلمد هلل املغرب حقق واحد التقدم جد 

سنة  81ذا املستوى، كنا هادي واحد مهم يف التمدرس على ه
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على املستوى  %91اليوم احلمد هلل أكثر من  %11ال نتجاوز 
على املستوى التأهيلي، وهذا مع إعطاء واحد  %61اإلعدادي و

 التمييز إجيايب ابلنسبة لألوساط القروية والشبه حضرية، هاد السنة
 41مؤسسة اثنوية منها  11سيتم خلق  8109يف إطار ميزانية 

اثنوية أتهيلية، هاد املفهوم دايل اهلامشية  11اثنوية إعدادية و
احنا ما كنفرقوش به ألن التوزيع اللي كنعتمدوه هو التوزيع اإلداري 
هو القروي واحلضري وكنعطيو األولوية أيضا للمؤسسات اللي  
كيتوجدوا يف واحد اجملال الشبه حضري وكانت عندي مناسبة 

ل املؤسسات واحلمد هلل عندهم نفس ابش زرت واحد العدد داي
املواصفات مع املؤسسات اللي كيتواجدوا يف وسط املدينة، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 . شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد حممد العثماين

 شكرا السيد الرئيس،

 إذن ننوه ابجملهودات اليت تبذهلا الوزارة يف شكرا السيد الوزير،
قضية تعميم املؤسسات التعليمية على خمتلف األحياء واملدن 
ولكن هذا طموح بغينا احنا الوزارة توصل إىل مجيع األحياء 
اهلامشية تكون فيها مؤسسات خصوصا اإلعدادية والتأهيلية، هاد 

د متاع التلميذات ابخلصوص  األحياء اهلامشية واحد العد
كينقاطعوا بسبب هاد البعد ولذلك السيد الوزير جمموعة داملدن 
فيها مؤسسات تعليمية يف مراكز املدن اآلن مغلقة، لذا نقرتح 
عليكم هذه املؤسسات الوزارة تبيعها واألمثنة دالعقار كتكون جد 

فري و مرتفعة وشراء عقارات يعين فهاد احمليط دايل املدن من أجل ت
هذه املؤسسات التعليمية ابلنسبة هلاد األحياء اهلامشية هذا من 
الناحية األوىل من الناحية الثانية جيب التنسيق مع اجلماعات 
الرتابية من أجل توفري النقل احلضري هلاد األحياء اللي بعيدة على 

املؤسسات خصوصا يف األوقات الذروة يعين التالميذ منني يدخلوا 
عهم وملي خيرجوا سواءا يف الصباح أو يف العشية مث للمدرسة متا

ابلنسبة لبعض املدن يعين جيب التفكري جبدية ألن الكثافة 
السكانية كبرية فيها مثال نعطيك مثال وجدة أحياء، متاع النصر، 

ألف نسمة ايهلل  61الرجا يف هللا هادوا كلهم فيها شي حوايل 
افة طويلة م تيتنقلوا ملسعندهم إعدادية صغرية يعين التالميذ كله

ومها عندهم يف الثانوي واحد اهلدر كبري، أحياء السمارة أيضا 
ما عندهم حىت إعدادية فكيكون عندهم واحد اهلدر   0.8.1

كبري فلذلك السيد الوزير نتمىن من الوزارة أن تكون عندها 
 إسرتاتيجية

 :السيد رئيس اجللسة

 .تير ما تبقى من الوقشكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوز 

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

يف ضواحي املدن كيتخلقوا بواحد الوترية وبواحد السرعة كبرية  ..
ما كتستطعش ابش الوزارة تواكب هاد السرعة ولكن انخذوا بعني 

ن السيد النائب احملرتم حىت نتمكن أاإلعتبار اإلقرتاح دايلكم 
نستجيب لطلبات هاد طلب التمدرس يف هاد النواحي، اليوم 

 واحد العدد دايل اجملهود كنديروه يف هاد األماكن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن برامج دعم لفائدة 
من الفريق  احملرتمنيالتالميذ املتعثرين للسيدات والسادة النواب 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

شكرا السيد الوزير، واش الوزارة دايلكم تتوفر على برامج مضبوطة 
 لدعم التالميذ املتعثرين اللي عندهم نقص يف الفهم ويف التعلم



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

8 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تفضلوا السيد الوزير مشكورين

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

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 بغيت نذكر أبن اليوم الوزارة تعمل على السيد النائب احملرتم،
الة دايل مواكبة التالميذ وال سيما التالميذ اللي كيعيشو واحد احل

ا التعثر يف مجيع املستوايت وال سيما اإلبتدائي، واليوم اهلدف دايلن
هو احلد من هاذ التعثر الدراسي اليوم كاين واحد العدد دايل 
النماذج، أوال كاين الدعم املندمج خالل الفصل وكاين الدعم 
املؤسسي اللي كيتم خارج الفصل كنخصصوا واحد القسم واحد 

نجمعوها يف القسم وكيتم املواكبة دايهلا، وكاين اجملموعة اللي ك
أيضا الدعم عن بعد، كاين واحد العدد دايل اجلمعيات دايل 
اجملتمع املدين اللي كيشتغلو معنا والنموذج اللي احلمد هلل اليوم 
متواجد هو مشروع متكني اللي حقيقة كينجز واحد العدد دايل 

 ل لكم هي خصنا هاذاألوراش دايل الدعم مهمة، اللي بغيت نقو 
 11، واحد امليزانية دايل 8109السنة يف إطار قانون املالية 

آالف دايل  801احد نسامهو بو  مليون دايل الدرهم ابش
التالميذ اللي فهاذ الوضعية هشة دايل التعثر، اللي غادي خنلقو 

 .جمموعة 1111واحد 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .رتمتفضلوا السيد النائب احملشكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، 

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

ألف تلميذ اللي معنيني ابلتكرار  211راه تقريبا  السيد الوزير،
سنواي، ورمبا الكلفة دايل التكرار أكثر من الكلفة دايل الدعم يف 
حد ذاتو، وهنا كاين أبعاد متعددة أوال على احلالة النفسية دايل 

التلميذات اللي ما كيبقاش يثق فراسو وكيعطينا من بعد واحد 
الفاعل يف اجملتمع اللي كيعترب أبنه مواطن الدرجة الثانية، اللي ما  
كيثقش يف القدرات دايلو وهذا إشكالية كبرية، كاينة أيضا كلفة 
مادية لألسر اللي كيدفعو الفلوس ابش يقرّيو وليداهتوم يف 

ساتذة وهاذي واحد املسألة اللي كتقيس الساعات اإلضافية واأل
القدرة الشرائية دايل من؟ دايل الطبقة املتوسطة مرة أخرى، مث 

ما عطتيوش األمهية  8109خصنا نعرفو أبنه يف قانون املالية دايل 
الالزمة للشق البيداغوجي دايل قطاع التعليم، إذن كنعتربو أبنه 

بة املغار  خصكم بكل جرأة وبكل وضوح وبصراحة هتضرو مع
وتقولو هلم أبن حكومة ما عندهاش احللول املناسبة ابش حتل هاذ 

 .املشكل املتعلق ابلتالميذ

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، السؤال املوايل متعلق مبحاربة ظاهرة اهلدر املدرسي يف 
صفوف فتيات العامل القروي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .راتفضل السيد النائب احملرتم مشكو فريق التجمع الدستوري، 

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

 شكرا السيد الرئيس،

تشكل ظاهرة اهلدر املدرسي يف صفوف فتيات  السيد الوزير،
العامل القروي أهم اإلشكاليات اليت البد هلا من تدابري واقعية 
 وملموسة، من هذا املنطلق نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن

التدابري واإلجراءات احلكومية الفورية للحد من اإلنعكاسات 
واآلاثر السلبية اليت ختلفها ظاهرة اهلدر املدرسي؟ وشكرا السيد 

 .الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير
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سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :العلميوالتعليم العايل والبحث 

 شكرا السيد الرئيس،

 بغيت غري نقول لكم أبن هاذ اإلشكالية السيد النائب احملرتم،
دايل اهلدر املدرسي هو حتدي كبري للمنظومة، وأهم مدخل 
للنهوض وإصالح هاذ املنظومة دايل الرتبية والتكوين هو احلد من 

، وخاصة الفتيات على املستوى دايل ذ االنقطاع املدرسيها
الكلفة دايلو اإلجتماعية واالقتصادية هي جد مهمة هلذا  القرى،

البد من التصدي هلاذ الظاهرة، اليوم احلمد هلل التصدي خذيناه 
من واحد العدد دايل اجلوانب، أوال : اجلانب دايل دعم التمدرس 
خلق فرص التمدرس على مستوى اجملال القروي، وأيضا اجلانب 

ع الدخول املدرسي مت توسي اإلجتماعي واليوم عشتو معنا فهاذ
قاعدة املستفيدين يف الربامج دايل الدعم اإلجتماعي، مبا فيه 

درسي، تيسري مبا فيه التعليم األويل مبا فيه املطاعم مبا فيه النقل امل
وهاذ األوراش كاملة هي اللي غادي تساعد ابش تكون واحد 

فتيات لاملواكبة واحد التمدرس انجع ابلنسبة هلاذ الفئات دايل ا
على املستوى القروي، اليوم أيضا أريد أن أنوه و أشيد ابلعمل 
اللي كتقوم به واحد العدد اجلمعيات يف اجملتمع املدين وال سيما 
على مستوى دايل اجملال القروي، ألن هي اللي كتمكن هادوك 
الفتيات خبلق واحد الداخليات وتدبريها، هاديك الفتيات ابش 

عليها  هلم للمدينة وكنشوفو أبن النتائج احملصليتنقلو من الدوار داي
يف البكالوراي، على سبيل املثال، كتكون واحد نتائج جد جد 

 ..مهمة هباد

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلو السيد النائب احملرتم للتعقيب

 

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

روي عندان الوزير العامل الق شكرا السيد الوزير، بغيت نفكرك السيد
مشكل دايل اهلدر املدرسي، متافق معك كاين هاد الديور دايل 
دور الطالب، النقل املدرسي منعدم، منعدم، ما كاينش النقل 
املدرسي، اجلماعة هي اللي كتكلف به، وابلنسبة للدور دايل 
الفتيات دايل اإلطعام، السيد الوزير، كتكون دار الطالبة ذات 

 011تلميذة، وكتجي لنا احنا  48قة االستيعابية دايهلا الطا
تلميذة، فني غنديوهم؟ خصكم تعطيوا الدعم هلاد الناس ابش.. 
للجماعات وال للناس اللي مسؤولني ابش يلقاو هلم احللول يكريو 
هلم وال يديرو هلم شي حاجة، وخصنا النقل املدرسي راه حنا دااب  

 لوزير وراه ايال هدرت لك علىكنبعدو، راه يف اجلبال السيد ا
السوايع ابش توصل  1ايت فالالض وعلى ايت اومديس، راه 

السوايع ابش ترجع يف العشية، راه  1هاد الفتاة للمؤسسة، و
فراسك اّبها هو اللي كيتلقى هلا يف الغابة ابش ما ايكلهاش ال 
دايب وال وحوش، راه إيال ما كاينش النقل املدرسي ما كان شي 

انجعة راه ما ميكنش هاد الفتاة القروية تقرا وتستمر يف طريقة 
الدراسة دايهلا، وهاد الدعم اللي تعطى دايل "تيسري" راكم 

درهم ابش  011مشكورين السيد الوزير، راه قليل، راه ما كافيش 
 ..غادي ميشي يقرا هبا التلميذ

 :السيد رئيس اجللسة

عية املوايل حول وضشكرا السيد النائب احملرتم، منر إىل السؤال 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق  9أساتذة السلم 

 .األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرئيس،
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نعلم أنكم ورثتم ملف اللي هو  8101اليوم من  السيد الوزير،
وا وزر املتعاقبني، وأمتىن أن ال حتمل يعترب وصمة عار على الوزراء

هذا العار أثناء تدبريكم هلذا القطاع، وهو ملف أساتذة احملاصرون 
، السيد الوزير، 9، والذين يسمون أساتذة الزنزانة 9قسرا يف السلم 

أساتذة هلم ملف مطليب موضوع فوق طاولتكم كما صرحتم، 
 01ىل السلم ورية إملفهم املطليب النقطة األساسية هي الرتقية الف

أبثر رجعي مايل وإداري، مباذا تعدون األساتذة، السيد الوزير، 
 . بشكل مباشر وواضح؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

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

 الرئيس احملرتم،شكرا السيد 

 شكرا على هاد السؤال، يف البداية أريد أن السيد النائب احملرتم،
أحىي هاد الفئة من النساء ورجال التعليم دايل هاد السلم اللي  
كيقومو بواحد العمل جبار واللي منخرطني جبدية يف هاد 
املنظومة، وبغيت نذكر أبن الوزارة هي واعية بوضعية هاد األساتذة 

لفئة كباقي فئات املنظومة، وتتجه ملي جينا واكبنا هاد وهاد ا
 امللف كنتجهوا إىل تسريع وترية الرتقية دايل هاد الفئة هادي، اليوم
هاد األساتذة غري ابش نوضحو األمر للرأي العام هم ماشي 

سنني  01سنني و 6حماصرون، كاين واحد منط الرتقية دايل 
ايل نسّرعو هلم الوترية دوتسقيف، ولكن هاد الناس خصنا ال بد 

الرتقية، ألن ما ميكناش جّنحو اإلصالح بدون هاد الفئة، اليوم 
أستاذ، خص ال بد هنضو هبم  4111تقريبا كيشكلوا واحد 

انخذو بيدهم وندعمهم ابش ونعرتفوا ابلدور اللي كيقوموا به، 
حىت ميكن لنا جّنحو هاد اإلصالح، اليوم كاين هاد اإلرادة 

نة، ولكن احلل ما عنديش أان بوحدي، احلل فيه متواجدة كاي

احلكومة يف وزارة املالية يف رائسة احلكومة، احلمد هلل، كامللف 
حىت هو عاطينه من األمهية، واحنا   9هاد امللف  2و 1دايل 

كنشتغلو دااب مع النقاابت األكثر متثيلية يف القطاع يف واحد 
لنا، وية دايل امللفات داياإلطار اللجان املوضوعاتية، وهذا من األول

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد هشام صابري

 4111أنتم مسؤولون، مسؤولون على  امسح يل السيد الوزير
ألف تلميذ كل سنة، الحقاش يف كل  02أستاذ ومسؤولون على 

ألف تلميذ يف املغرب اللي كيكونوا  02هاد  تلميذ 41قسم كاين 
رهن إشارة هاد األستاذ أنتم ضروري ابش تفكروا يف التلميذ 
واألستاذ ألننا كاين عالقة جدلية ما بني العطاء دايل األستاذ اللي 

عام، اللهم إن هذا  01درهم واخا خدم  4111اليوم كيتقاضى 
 شكل يف القطاعملنكر، ما ميكنش أنه ما كاينش حل إيال كان م

كان عليكم،   8109املايل أنه ملي كنتو كتوجدو امليزانية دايل 
السيد الوزير، تدرجوا هاد امللف حلقاش امللف كان حمطوط 
بيناتكم كان حمطوط عندكم، اللقاء مع السيد وزير احلكامة تيقوهلم 
سوف أترافع منذ مىت واحلكومة ترتافع، احلكومة جتد احللول 

نه ن يرتافع، هاد املشكل السيد الوزير راه ما ميكنش أوتنفذ، الربملا
 LA األساتذة دايل اللي كيدخلوا اليوم الناس اللي كيديرو هلم

FORMATION   اللي كيديرو هلم التكوين هم األساتذة
 ..سنني 6من بعد األساتذة اللي دخلوا من بعد  9دايل السلم 

 :السيد رئيس اجللسة

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

 9ما بقيناش كنوظفوا يف السلم  8108السيد النائب احملرتم، من 
ألن احنا اليوم القناعة أبن هاد امللف خصنا نطويوه، اليوم كاين 

ادي غواحد العزمية وكاين اشتغال يف إطار احلكومة وإن شاء هللا 
 ..يكونوا احللول

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، كنشكروكم على حسن املسامهة يف هذه 
اجللسة، منر إىل القطاع املوايل قطاع الصحة السؤال األول عن 
أتهيل املؤسسات الصحية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .د النائب احملرتمالسيالفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

 :النائب السيد حممد إد موسى

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يسائل 
احلكومة عن اخلطة الشاملة والربانمج احملدد وكذلك هناك تدابري 
ملموسة لتأهيل املؤسسات الصحية سواء من حيث البناايت ومن 

يزات وكذلك من حيث املوارد البشرية املؤهلة لتجويد حيث التجه
 .اخلدمات الصحية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، سؤالكم حول أتهيل املؤسسات الصحية، 
جبارة خاصة يف السنوات وزارة الصحة تبذل سنواي جمهودات 

األخرية من أجل الرفع من مستوى اخلدمات عرب هاد التأهيل، 

عرب أتهيل دايل املستشفيات واملراكز الصحية بشكل عام، 
وكذلك هاد العملية مهت هتيئة مهت التوسيع دايل البنيات واملرافق 
التقنية وكذا دعم وجتديد حضرية التجهيزات البيوطبية، يف 

مليون  141: 8101ليون دايل الدرهم، يف م 209: 8106
مليون دايل الدرهم، من أهم  261: 8102دايل الدرهم، يف 

أتهيل املستشفى دايل أزرو وأتهيل  8101العمليات املنجزة يف 
 86و LES IRM دايل 9مستشفى إقليمي دايل اترودانت 

يف املستشفيات اإلقليمية، يف  LES SCANERS دايل
ويف  يف التأهيل يف الصويرة ويف احلسيمةغتنتهي العمل  8109

قلعة السراغنة والرشيدية وورزازات وطانطان، وخصصنا واحد 
مليار سنواي درهم ابش نقوقموا هباد التأهيل،  8الغالف مايل فيه 

 ..ما عندانش

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :د إد موسىالنائب السيد حمم

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير تنشكروكم على هاد البياانت وهاد اجملهود، ولكن 
هذا ال يرقى إىل حاجيات املواطنني واملواطنات من حيث التطبيب 
والعالج ألن هناك واحد اجملموعة دايل اإلختالالت واحد 

 ماجملموعة دايل الثغرات يف املنظومة الصحية، وهذا انتج عن عد
تفعيل اخلريطة الصحية، كنوجدوا أبنه هناك يعين مستشفيات 
وهناك مستوصفات وهناك بناايت، هناك موارد بشرية انقصة 

إذن  حملية، وهناك بعض احلاالت اللي ما فيهاش مستشفيات
هناك يعين واحد النوع دايل عدم التشخيص والدراسة لألماكن 

رة فهاد واملعدات املتوفعلى الصعيد الوطين تنلقاوا مثال األدوية 
 ..البالصة وبالصة أخرى كذلك إذن
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، السؤال املوايل عن تشجيع 
الصناعة الدوائية ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكورين

 :لسيدة ابتسام مراسالنائبة ا

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت اختذمتوها لتأهيل 
 .وشكرا الوطنية؟الصناعة الدوائية 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

شكرا، قطاع الصحة يف بالدان اخنرط يف املخطط الوطين دايل 
 .التسريع الصناعي؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

ال ميكن ألحد إال أن يشجع الصناعة الوطنية الدوائية، الصناعة 
الوطنية السيد الوزير عرفت اخنفاض كبري يف الوقت القريب كانت 

يف أحسن  %11ال تتجاوز وأصبحت  %21تشكل أزيد من 
 :حالتها واألسباب واضحة

أوال: املختربات األشباح اليت تنشأ ضدا عن قانون األدوية  -
والصيدلة ألهنا تستورد منتجات تصنع حمليا ويف نفس الصناعة 

 الوطنية بطريقة غري مقبولة؛

اثنيا: مل حتدث بعد كما جاء يف التوصيات املهمة االستطالعية،  -
مان يعة لتستفيد منها األدوية اجلنيسة املصنعة حمليا لضاملسطرة سر 

 ؛ختفيض حقيقي لألدوية يستفيد منه اجلميع على مجيع املستوايت

اثلثا : الزلتم مل جترؤوا السيد الوزير يف دعم االبتكار والبحث  -
العلمي يف جمال األدوية والصناعات واملستلزمات الطبية اللي 

يدة وخصوصا األدوية اللي عندها غاميكنا من صناعة أدوية جد
 أمثنة مرتفعة املرتبطة أساسا ابألمراض املزمنة ؛

رابعا: ال ميكن أن يساهم يف دعم الصناعة الوطنية وال زال رقم -
املنتجات املستوردة تشكل الثلثني ابملقارنة مع املنتجات الوطنية 

  داليت تصنع أو ميكن تصنيعها حمليا، أمامكم السيد الوزير جمهو 
كبري ولكنه ممكن بفضل سن سياسة جريئة ومراجعة القوانني 

 ..وتفعيل الرقابة لضمان جودة األدوية ولدعم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

دايل الوحدات  10شكرا السيدة النائبة، الصناعة الدوائية فيها 
من احلاجيات، %61السوق احمللي ب الصناعية، اليوم كتغذي 

، بطبيعة احلال % 81يعين ايهلل كتصنع  %21فرنسا كتستورد 
راجع للكميات اآلن اهلائلة  61ل  21هاد التقلص اللي وقع من 

دايل استهالك دايل يعين نسبيا دايل األدوية، اآلن الصناعة 
 ويةحليا الدوائية يف مرحلة انتقال من األدوية الكيماوية لألدوية 

BIO SIMULAIRE   واليوم راه أول يف السنة األخرية مت
 LA BIO تصنيع أول دواء حيوي بديل اللي تيعتمد على

TECHNOLOGIE   وابلتايل احنا كنحاولوا اآلن من خالل
هاد اللي تكلمت عليه املخطط دايل التسريع الصناعي أنه بالدان 

وية دهنتموا بكل ما هو جتارب سريرية ابش تشجعوا يعين األ
اجلنيسة، الصناعة دايل املكوانت الدوائية النشيطة التعبئة 
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والتغليف ابش نرفعوا من النسبة دايل اإلدماج الصناعي، الصناعة 
احمللية املوجهة للتصدير يف كل اجلوالت اللي كنقوم هبا مبا فيها 
األخري يف اهلند فالتوجه هو أنه التصنيع يف املغرب كل ما ميكن 

عة غرب سيتم تصنيعه يف املغرب مث كذلك صناتصنيعه يف امل
 BIO SIMULAIRE األدوية املماثلة املمثالت احليوية

وصناعة املستلزمات الطبية، االشتغال كذلك ابش ميكن يكون 
 ..عندان كذلك صناعة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل متعلق بفشل املنظومة الصحية 
ع احلالية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمالوطنية 

 .الدستوري، تفضل السيد النائب احملرتم مشكور

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

عن فشل املنظومة الصحية نسائلكم السيد الوزير ماذا أنتم 
 .فاعلون؟ شكرا

 :رئيس اجللسةالسيد 

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

السيد النائب، هاد الكلمة دايل الفشل هي حكم قيمة ما مبنياش 
 .على معطيات علمية دقيقة إيال عندكم شي حاجة مرحبا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :د الودود خربوشالنائب السيد عب

يف الواقع، السيد الوزير، املعطيات العلمية يتحدث عنها الواقع، 
ري املوارد تدب أقسام املستعجالت يف أغلب مناطق إن مل أقل الكل

 البشرية والتوزيع دايهلا على صعيد الرتاب الوطين الال استقرار وعدم
يعين كما وكيفا، التعيينات ألشخاص يف مناصب املسؤولية، 

شخاص مت إعفاؤهم أحتدث عن املدير اجلهوي للصحة يف كلميم أ
ويف العيون والرتاجع عنها قرارات ارجتالية مؤسسات وجتهيزات 
مبعايري دولية هنا يف بطانة ويف آسا الزاك ويف كلميم ولكنها مغلقة 
ويعين مبيزانيات ضخمة إيال بغينا نقولو فشل املنظومة الصحية، 

 ل الوزارة عالش فشل الرؤية؟ ألن حلدنتحدث عن فشل الرؤية داي
الساعة كاين مناظرة وطنية للصحة، كاين ميثاق وطين للصحة مل 

ظومة يتم تفعيله ومل يتم تنزيله على أرض الواقع يعين النهوض ابملن
الصحية حيتاج إىل قرار شجاع برجة سياسية يف قطاع الصحة 

الحيات  الصالعمومية على اعتبار أن الالمركزية وال مركزت يعين
والسلط الوزارة ال زال مل يعمل به مازال املديرايت اجلهوية بدون 
صالحيات وبدون مهام وبدون قدرة على ال التعيني وال انتقال 
املوارد البشرية وال حىت يف توزيع األدوية، توزيع األدوية جمال آخر 
على اعتبار أن املركزية دايهلا كتجعل أبن السياسة الدوائية غري 
انجحة دوا كيبقى يف املستشفيات وحىت كيتجاوز الصالحية دايلو 
وكيتم يعين التخلص منه هذا هو القصد دايل فشل املنظومة 

 .الصحية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

فشل  أان كنظن من كالمك راه تفامهنا ما كنتكلموش على 
كنتكلمو على قصور دايل واحد املنظومة وطنية صحية اللي 
وصالت األمد دايهلا حبال اللي كنتكلمو على النموذج التنموي 
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الوطين، فبالتايل اليوم هناك كالم على ضعف التدبري فعال هناك  
كالم على تفاواتت جمالية وحىت اجتماعية ضمن أنظمة صحية 

راميد من جهة ميكن  l'AMO دايل التغطية الصحية متعددة
لنا نقولو هاد الشي هناك جمهودات بطبيعة احلال اللي تنتكلمو 
عليها دائما إال أنه احملدودية اللي تكلميت عليها تبلورات يف عدم 
التوازن دايل العرض الصحي واملسألة دايل اجلودة دايل اخلدمات 
يف هاد املستشفيات اللي كتكلم عليها خاصنا نشوفو البارح  

فاش كانت وكيفاش كاينة اليوم، حنا كنا اليوم هنار كنطرح كي
السؤال على األجيال السابقة واش كان عندكم إمكانيات اللي  
كاينة ال اللي كان عندان هو تنظيم أحكام إذن تنظيم أحكام 
وتكلمتو على اجلهات، اليوم احنا أمام يعين إصالح كيذهب إىل 

ذا نه يف هاد املوضوع هيعين إعطاء الكلمة للجهات ما نساوش أب
جاللة امللك أعطى التوجيهات دايلو السامية وهناك عمل اآلن  
كيدار على املستوى جلنة تقنية بني قطاعية اللي كتنكب من 
خالل يعين واحد املكتب دايل الدراسات على تصور جديد هلاد 
املنظومة، بطبيعة احلال لدينا فيما خيص فيما خيص التدبري دايل 

اللي فيه واحد العدد  8181حة خمطط اسرتاتيجي ل قطاع الص
دايل دعامات أساسية منها العرض الصحي  1دايل األمور فيه 

ومنها املسألة دايل احلكامة اللي فيها كتجي فيها األدوارأو الدور 
 .املنوط بوزارة الصحة من خالل الوظائف األساسية دايهلا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

وايل عن وضعية املستعجالت ابملراكز شكرا، السؤال امل
االستشفائية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

 .والتنمية تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورا

 :النائب السيد حممد يوسف

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، تشهد جل املستشفيات اجلامعية فوضى عارمة 
عجالت، وذلك راجع أوال إىل طريقة االستقبال من ملصلحة املست

طرف حراس عرضييني ال تربطهم أي صلة ابلصحة الشيء الذي 
خيلف استياء كبريا لدى املرتفقني، اثنيا عدم تعدد املستعجالت 
يف املركز االشفافية وخاصة لبعض االختصاصات اخلطرية كأمراض 

ليت هي اإلجراءات االقلب، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم ما 
 .ستتخذوهنا إلصالح وحتسني االستقبال ابملستعجالت؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

شكرا السيد النائب، حنا يعين منذ األشهر األخرية واحنا كنشتغلو 
مبقاربة جديدة غيتم على واحد خمطط جديد للمستعجالت 

اإلعالن عليها إن شاء هللا قبل هناية السنة، هاد االكتظاظ اللي  
كتكلم عليه راجع لعدة أسباب حتول وابئي بطبيعة احلال، وعي 
مواطن حبقه يف الصحة تطوير العرض الصحي ألنه ملا كتعمل 

 املؤسسات تطور العرض الصحي كتكثر من اجلاذبية دايل
األنظمة الكالسيكية التقليدية دايل  الصحية، وكتنتهي من

 les التطبيب اللي كتويل كتمشي للمستشفى، مث كذلك
urgences  يف العامل كله كتعرف اكتظاظ، ألنه هو امللجأ

 السريع فبالتايل هاذ اإلكتظاظ كيخص التوتر أو التوتر ميكن يعين
يغطي على اجملهودات اللي ميكن تعملها املوارد البشرية داخل هاذ 
املستعجالت، هناك من خالل املخطط الوطين للمستعجالت 
الطبية كانت مكاسب، اآلن احنا بغينا انطلقو انطالقة جديدة، 
ومن بني هاذ املكاسب الزم نتكلمو على أنه مت إحداث وجتهيز 

 11وحدة دايل املستعجالت دايل القرب، مث كذلك  96
مت  ةمصلحة دايل االستقبال واللي يف املستعجالت الطبي

إصالحها، ماشي سهل أنه املستعجالت تعاود فيها يعين املصلحة 
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دايل االستقبال، وكتلقى مكان دايل اجللوس أو انتظار كتلقى 
يعين األرقام أو كتلقى يعين كذلك الشبابيك اللي كل واحد أي 
شباك ابش مكلف، وكتلقى نظام معلومايت، فهاذ الشي كله جديد 

وطين، خاصو وقت وتكلمت خاصو يتعمم على املستوى ال
فالسؤال اللي طرح على امليزانية دايل املنظومة ودايل التأهيل راه 
هي اللي هي ما عندىن ما نعملو، مث هناك كذلك مصاحل املساعدة 

 2كاين اليوم على مستوى  les SAMU الطبية املستعجلة
اجلهة إن شاء هللا، مت حظرية  08داجلهات وغنعمموها على 

 .السنوات اخلرية 1السيارات ف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضلو السيد النائب احملرتم للتعقيب فريق 
 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد أمحد رشيدي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير نشكركم على جوابكم، السيد الوزير ال خيتلف إثنان 
على أن قطاع الصحة يف املغرب يعاين من العديد من املشاكل، 
يف ما خيص اخلدمات الصحية، ومنها مصلحة املستعجالت، 
الذي صار مغاربة يشتكون من رداءهتا ومن كثرة اإلكتظاظ الذي 

 اكل وصراعات بنيخيلف بعض األحيان ضغطا يؤدي إىل مش
املرضى والطاقم الطيب، السيد الوزير، املستعجالت تعرف نقائص 
عدة وعلى رأسها نقص املوارد البشرية، وافتقار للمعدات واألدوية  
كذلك انعدام األطباء املتخصصني يف طب املستعجالت، مما 
يؤدي إىل بعض األخطاء الطبية، هناك فشل اإلدارة يف تدبري 

يد الوزير، وكنموذج السيد الوزير إقليم إفران املستعجالت الس
غشت أبزرو  81مصلحة املستعجالت ابملستشفى اإلقليمي 

تعرف نقص حاد يف األطر الطبية، غياب املعدات ألبسط 
التدخالت من وسائل التشخيص ووسائل التدخل السريع، سوء 

اإلستقبال، أن هذه األوضاع املزرية تثري استنفار الساكنة السيد 
لوزير، أما ابلوسط القروي ال ميكن أن نتكلم على املستعجالت، ا

هناك نقص يف املستوصفات، وما هو موجود ال يتوفر على األطر 
 .الضرورية، بل هناك مستوصفات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، السؤال املوايل سؤال آين عن حتسني 
مني والسادة النواب احملرت  الولوج إىل اخلدمات الصحية للسيدات

عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب، السيدة النائبة 
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة عائشة فرح

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، لعل الشكاايت املستمرة للمواطنني، خلري دليل على 
استمرار تردي اخلدمات الصحية، إذن نسائلكم عن اجلهود 

ما يتعلق بتحسني ولوج املواطنني ومية املبذولة فيكاحل
 للمستشفيات العمومية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

ال أبس السيدة النائبة أان أذكر بعض اجملهودات املبذولة فهاذ 
 اخلريطة الصحية من خاللاجملال، هناك املواصلة دايل تفعيل 

اخلرائط اجلهوية دايل العرض الصحي، هناك اليوم كل اجلهات 
 اللي مت اإلنتهاء منهم غيتم يعين تفعيلهم 1عمالت هاذ اخلرائط، 

بقرار وزاري، هناك يف السنوات األخرية، أعتقد يف السنتني بناء 
ن م مراكز استشفائية، امسح يل، ما سنقوم به فهاذ السنة ابتداء 1

سرير، مث  611مراكز إستشفائية يعين فيها  1هاذ السنة هو بناء 
إعادة بناء املستشفى اإلقليمي للعرائش، وأتهيل املستشفى 
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سرير  41اجلهوي أبكادير، وتوسعة املستشفى اإلقليمي بزاكورة، 
وملان بباب برد وب مستشفيات دايل القرب 1سرير، بناء  081إىل 

ل برحيل، وتوسعة مستشفيني داي وبلقصريي واتفراوت ووالد
القرب يف بومية ويف مريرت. وكذلك على مستوى رعاية الصحة 
األولية مواصلة تفعيل برانمج تقليص الفوارق اجملالية اإلجتماعية، 

مليون دايل الدرهم كحصة وزارة دايل الصحة سنواي برانمج  011
مث إقليم،  82"رعاية" كذلك اللي عطيناه انطالقة هاد السنة 

 حتسني الولوج لألدوية واملوارد البشرية اللي يف السنتني األخريتني
 .مناصب، شكرا 211.111عطيناهم ما جمموعه 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق األصالة واملعاصرة، 
 .تعقيب السيدة النائبة تفضلوا

 :النائبة السيدة عائشة فرح

  كثري من األحيان يصعب على املواطن الولوج إىلالسيد الوزير، يف
اخلدمات الصحية، ما يضطر بعض إىل التخلي عن حقه يف 
العالج، واإلجتاه إىل العالج التقليدي، واللجوء إىل املصحات 
اخلاصة كآخر حل رغم غالء األسعار، وهذا راجع إىل الكثري من 

ور  همن مستشفياتنا تعيش حالة تد %11األسباب، فلألسف 
كبري، هناك نقص يف األدوية، غياب األجهزة الطبية أو تقادمها، 
غياب األطباء بشكل مستمر خاصة ابملستوصفات اللي اتبعة 
للجماعات القروية اللي األهل دايهلا كيعيشو اهلشاشة والفقر،  
كنذكر هنا السيد الوزير إقليم اترودانت كمثال، تنامي ظاهرة 

ستشفيات، ابألخص يف حالة االبتزاز والرشوة يف بعض امل
 .العمليات اجلراحية

السيد الوزير، كاين مساسرة اللي كيتوسطو بني األطباء واملرضى 
مقابل مبالغ مالية مهمة ألجل إجراء عملية جراحية بسيطة، أو 
على املريض أن ينتظرالدور ألزيد من سنة، لكي حيصل على هذه 

العملية. كذلك السيد الوزير، املواطن كيتعرض لسوء املعاملة 
ن بداية دخوله إىل املستشفى م داخل مستشفياتنا العمومية من

طرف احلارس، من طرف اإلدارة، من طرف األطباء إىل آخره.  
كيجي مبرض عضوي كنسيفطوه مبرض نفسي، كيتضاف ليه.. 
السيد الوزير، بغينا املواطن ملي يدخل للمستشفى العمومي حيس 
ابلكرامة دايلو، حيس أبنه إنسان. ما بغيناهش حيس ابلدنيا أو 

ساطة ابش حيصل على أهم احلقوق دايلو اللي منحها يقلب على و 
 .ليه الدستور

 :السيد رئيس اجللسة

 .د الثواين 4شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيد الوزير 

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

هناك ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، وهذا جمهود كنقومو به 
سنواي، هناك ما يتعلق ابلتدبري، والوضع دايل اإلدارة العمومية 
بشكل عام واللي كان فيه جمموعة دايل التقارير، مسألة الغياب، 
مسألة دايل االلتزام، مسألة دايل حسن املعاملة، مسألة دايل 

ي هنية مبا فيها املستشفيات. هاد الشالتنظيم داخل اإلطارات امل
هو التغيري العميق دايل املنظومة الصحية ودايل احلكامة فالقطاع، 
حنا واعيني هباد املسألة هادي، وإيال ما مشيناش فهاد التوجه 

 ..دايل دور اجلهة ودايل دور املستشفى إىل آخره ، وتقليص

 :السيد رئيس اجللسة

، سؤاالن آنيان هلما وحدة املوضوعشكرا السيد الوزير، فيما يلي 
ويتعلق األمر ابلسياسة الدوائية وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة 
ليناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات 
السادة النواب عن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضل 

 .السيد النائب احملرتم
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 :ينالنائب السيد رشيد محو 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم كيتعلق ابلسياسة الدوائية ونود أن نعرف 
مدى صحة األخبار اليت تتحدث عن ضياع نسبة مهمة من 

 األدوية وتقادمها وسوء توزيعها؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة احلركي،

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

عرف قطاع األدوية إصالحات عديدة يف السنوات األخرية، حيث 
دواء. ولكن هل النفع وصل جلميع  1611مت ختفيض األدوية 

املواطنني؟ نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابري اليت 
نها دوائية على أرض الواقع، ومستقومون هبا لتنزيل السياسة ال

اس القدرة أس حتسني الولوج الشامل والعادل جلميع املواطنني على
 الشرائية؛

تشجيع الصناعة الدوائية من أجل اإلكتفاء الذايت الوطين  -
 والتصدير؛

تشجيع الصيدلة حىت ال يتضرر املستثمرون فيه وأتهيل  -
 .الكفاءات يف هذا امليدان، شكرا

 :اجللسة السيد رئيس

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 :قنيششكرا السيدة والسيد النائب سؤال أو سؤالني تيتناولوا يعين 

الشق األول: مرتبط ابلسياسة دايل التوزيع دايل الدواء ومدى  -
اإلحساس دايل املواطن هبما، اجملهودات اللي كنقوموا هبا يف الرفع 

 امليزانية ابالستفادة والولوج إىل هذا الدواء؛من 

الشق الثاين: مرتبط ابلسياسة الدوائية؛ فيما خيص السياسة 
الدوائية فهناك يعين اهلدف دايل الولوجية هو حاضر كهدف دايل 

، من بني اإلجراءات األساسية اللي بغينا 8181اإلسرتاتيجية 
نية لألدوية نتكلموا عليهم هناك إحداث دايل الوكالة الوط

واملنتجات الصحية وهناك تشجيع إستعمال األدوية اجلنيسة 
 وتكلمت يف السؤال املرتبط ابألدوية يعين غنستمروا فهاد التشجيع

بعدة إجراءات مث تشجيع الصناعة الدوائية احمللية، كذلك املسألة 
دايل الضريبة ابستثناء الضريبة على القيمة املضافة، اليوم راه 

بالت واحد املقرتح دايل الغرفة الثانية بيعين حذف احلكومة ق
دواء من الصنف  611الضريبة على القيمة املضافة ابلنسبة لواحد 

الثالث والصنف الرابع، فيما خيص املسطرة دايل الصفقات دايل 
األدوية هي مؤطرة ابلقانون دايل الصفقات واألشغال العمومية 

 نها الوزارة على طريقوكذلك اليوم هاد الصفقات اللي كتمر م
طلبات العروض هي مفتوحة وميكن جلميع املتنافسني لضمان يعين  
كنضمنوا هلم كامل الشفافية والنزاهة اليت خيوهلا القانون، 
اإلكراهات اليوم اللي كيطرحها هاد القانون دايل الصفقات 
متجلي يف عمل الوقت اللي كتستغرقوا ويؤثر سلبا على النفاذ 

ماشي فيها أدوية ماشي صفقة عالية وابلتايل احنا  دايل املخزون
غنشوف التوجه دايل اعتماد الصفقات اإلطار ملدة ثالث سنوات 
من أجل حل هاد املشكل، كذلك وزارة الصحة يف ما يتعلق 
ابملراقبة الداخلية واالفتحاص هناك شكل دوري وسنوي افتحاص 

رف ي من طداخلي ودوري للمفتشية العامة للوزارة وكذلك خارج
 .املفتشية دايل وزارة دايل املالية

على املستوى التدبريي فإن سياسية توزيع األدوية املؤطرة بشكل 
دقيق القانون دايل الصيدلة هناك مستويني املستوى املركزي 
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واملستوى اجلهوي اإلقليمي، املستوى املركزي فتعتمد الوزارة أيضا 
ر البيضاء  مستودعات الدايف الشراء املركزي يتم ختزين األدوية يف

وسطات وبرشيد عفوا حيث يتم توزيع األدوية على مجيع 
املستشفيات واملندوبيات حتت إشراف صيادلة وأطر وفقا ملعايري 
التخزين من أجل جتنب انتهاء مدة الصالحية، التوزيع احلايل يعاين 
من إكراهات كثرية يف هاد الندرة دايل املوارد البشرية املختصة، 

رتفاع كمية املواد الصيدلية يف ثالث السنوات األخرية ألنه ا
داملرات احلجم دايل املشرتايت مما يطرح مشكل  1ضاعت لنا 

دايل التخزين هناك كذلك التوجه اللي خذينا هو املناولة املناولة 
دايل سلسلة التوزيع لذا القطاع اخلاص لديهم جتربة يف ذلك وهناك 

فعل دوية على مستوى يعنيالصيدليات بجناح يف التوزيع دايل األ
هاد النظام اللي عند القطاع اخلاص غانستعنوا به ابش حنسنوا هاد 
اجلانب املتعلق ابلتوزيع ألن مهم وصول الدواء يف الوقت املناسب 
واملكان املناسب، النفاد داملخزون داألدوية هناك عدة إشكاالت 

ها ت املرصودة فيأوال هناك أتخر داإلعتمادات يف بعض احلاال
األدوية حيث هاد التأخر اليوم اللي كان كيوقع يف سنوات تكلمنا 

مت جتاوز هاد اإلشكال الربجمة دايل  8109يف  8109عليه يف 
اإلعتمادات كلية املرصودة يف إطار قانون املالية ابحلساب 
اخلصوصي دايل الصيدلية املركزية إذن من يناير ميكن لنا نبداوا 

 ..يف

 :رئيس اجللسة السيد

شكرا السيد الوزير، أعطي تعقيب السيد النائب احملرتم عن 
 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، شكرا على التوضيحات اللي قدمتوها من أجل 
ورة فيها بعض األقالم املأجتصحيح املغالطات كذلك اللي جات 

وهاد الشي ماشي غريب، ألن كلما حتدثنا على األدوية وختفيض 
األمثنة غال وحتركت لوبيات األدوية من أجل اهلجمة على قطاع 
الصحة وهاد الشي كما السلف دايلكم اللي تعرض لتهديدات 
يف حياته الشخصية وحياة األبناء دايلو بتدخالت لوبيات 

م كنثمنو السيد الوزير اإلجراءات اللي غاديني فيها األدوية. اليو 
يف تشجيع األدوية اجلنيسة، والدليل لتشجيع هاد الدواء اجلنيس 

مليون،  011اللي كان كيدير  L'épatite C هو الدواء دايل
.  %011درهم، وهي صناعة وطنية  1111واليوم وىل كيدير 

فضوا األمثنة وخت كنطالبوكم السيد الوزير ابش تنهجو هاد السياسة،
ابش تبقى يف التناول دايل املواطن، ألن يف سلسلة العالجات، 
الدواء هو املهم فالسلسلة دايل العالجات كلها، كذلك كنثمنو 
تعيينكم مدير على مديرية األدوية، اللي فاحلقيقة كنتمناو هاد 
املديرية تتحول إىل وكالة، وكنتمناو خيرج هاد القانون يف أقرب 

ن أجل حتسني ومن أجل كذلك احلكامة اجليدة داخل وقت، م
هذا القطاع، كنثمنو كذلك نظام املعلومات اللي درتوه، ألن اليوم 
فبعض املستشفيات، كتلقى بعض األدوية كاينة ومستشفى آخر 
خص، إيال كان هاد النظام املعلومايت كيمكن مستشفى يتبادل 

 ..مع مستشفى، وهبذا

 :السيد رئيس اجللسة

 السيد النائب احملرتم، أعطي الكلمة للسيدة النائبة عن الفريق شكرا
 .احلركي تفضلوا مشكورين

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 شكرا السيد الرئيس،

ال ميكن إال أن نثمن يف فريقنا حذف الضريبة على القيمة املضافة 
على بعض األدوية. وكنا نتمىن أن تسري على مجيع األدوية، ألن 
املواطن يذهب كرها لشراء الدواء، إذ تنزيل مثن الدواء يكون على 
أساس تنزيل الضرائب ورسوم اإلسترياد، هناك ضرورة اإلسراع يف 
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.  01.14ة والنصوص التطبيقية للقانون إخراج دستور الصيدل
كذلك جيب تعزيز عمليات مراقبة صالحيات األدوية، سواء يف 
املستشفيات العمومية أو الصيدليات، وأتهيل األشخاص العاملني 
يف الصيدليات، ألنه يف بعض األحيان يكون املساعدين غري 
 أكفاء، مما يعرض حياة املواطنني للخطر، توفريالعالج اجملاين
للمستفيدين من نظام التغطية الصحية "راميد" الذين ال زالوا 

 ..، وهي تكلفة كبرية. نثمن كذلك%16يؤدون من جيوهبم 
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، منر إىل السؤال املوايل، وهو سؤال آين 
حول متوين املستشفيات العمومية واملراكز الصحية ابألدوية، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
 :النائب السيد امساعيل القايل

 شكرا السيد الرئيس،

حول متوين املستشفيات العمومية واملراكز الصحية ابألدوية 
 نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .را، الكلمة لكم السيد الوزيرشك

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

شكرا السيد النائب، أعتقد أنه يف نفس املوضوع، تكلمت على 
مسألة متعلقة ابلصفقات، وبديت كنتكلم على نفاذ املخزون 
واإلجراءات اللي خذيناها ابش ميكن نتجاوزو ذلك، قلت كذلك 

فاإلعتمادات اللي كانت  فيما خيص اإلعتمادات املرصدة، 
كتمشي للمستشفيات ومن بعد كرتجع للميزانية العامة، كتكلفنا 

عملية دايل التحويل، ما بقيناش كنديروها اآلن.  18واحد 
فخدينا مباشرة من امليزانية دايل املستشفيات، امليزانية اخلاصة 

ابألدوية، ألنه املشرتايت هي مركزية، مث مسألة أخرى متعلقة 
ية املنتهية الصالحية، هذه مسألة كذلك اللي أاثرت كثري ابألدو 

 4من الكالم، آخر تقرير دايل املفتشية العامة تتبني أبنه يف 
مليون دايل  80، يعين فقط 8104ل  8100سنوات، من 

. هداك %0الدرهم، كقيمة دايل األدوية اللي ممثلة فيه، يعين 
هاد  بوه. غالبالكالم األخري اللي كيتقال ما عرفتش منني جا

األدوية هادي بطبيعة احلال، كتكون دايل برامج وقائية حيث 
تعمل اجلهات املعنية على اقتناء خمزون احتياطي. وهاد التوجه 
دايل املنظمة العاملية للصحة، مت كذلك فيما يتعلق ابألدوية اللي 
تستعمل دائما، هادي ميكن نتكلمو عن النفاذ دايهلا، كنتكلمو 

احلاالت، اإلجراءات املتخذة، تكلمت على الصفقات  على النفاذ
اإلطار، نتكلم على نظام شراء اللوازم الطبية والنظام املعلومايت 

 ...املندمج
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم عن فريق 
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد امساعيل البقايل

شكرا السيد الوزير، قلنا تنطرحوا واحد عالمة استفهام كبرية جدا 
السيد الوزير هي احلكامة يف تدبري الصيدلية املركزية واألموال 
املرصودة للصيدلية املركزية يف طريقة اقتناء هاد األدوية لإلشارة هي 
ميزانية جد مهمة كنلقاوا أن طول املساطر وتعقيد الصفقات 

املركزية أن حيول إىل وصول األدوية مباشرة إىل  واقتناء األدوية
املواطنني بطريقة منتظمة وكيكون انقطاع األدوية وماتنوصلوش 
ملستشفيات وما كرتاعيش اخلصاص املوجود كل جهة وكل إقليم  
كنلقاوا أدوية موجودة يف جهة وعندان خصاص يف جهة أخرى، 

يبقى املة دميا تعدم متكن الوزارة من الصرف دايل هاد امليزانية ك
ما تتصرفش امليزانية كاملة، ضياع األدوية يف املستشفيات راه  
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كاين، السيد الوزير، كاين ضياع املستشفيات أدوية املستشفيات 
والتقرير أألخري جا من اجمللس األعلى للحساابت هو اللي عطى 

دايل األدوية ما كتوصلش للمستشفيات وكضيع يعين  81%
واطن مازال ما استفدش منها كنلقاوا، السيد مازال ما شافهاش امل

الوزير، املواطن ما كيحس أبن كاين واحد امليزانية خمصصة لواحد 
 األدوية خصوصا يف العامل القروي ويف املناطق النائية واجلبلية، كاين

السيد الوزير شيء آخر أن هناك أدوية حيوية ومستلزمات طبية 
 ..ت ونعطيك مثالضرورية ما كنلقاوهاش يف املستشفيا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، نشكر السيد الوزير على حسن 
املسامهة يف هذه اجللسة ومنر إىل القطاع املوايل قطاع التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء سؤال عن بناء السدود للسيدات 

لتعادلية اوالسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة و 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد السالك بولون

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هل لدى احلكومة برانمج لتسريع وترية إجناز السدود 
وتوسيع قاعدهتا كما التزمت بذلك يف برانجمها؟ شكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .ير تفضلوا مشكورينشكرا، الكلمة لكم السيد الوز 

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب السؤال اللي عندي مراتبط إبقليم طانطان جناوبك 
بطبيعة احلال الدولة املغربية عندها سياسة وهادي سياسة  على..،

ممتدة لعقود ولكن السيد النائب أنت تعلمها، إذن منشيوا مباشرة 
إلقليم طانطان هذا واحد اإلقليم تيعرف واحد ضعف يف املوارد 

دايل السدود صغرى ومتوسطة، وحنن  1 املائية حاليا فيه واحد
ل أعبار اللي غيكون يف اجلماعة اآلن بصدد إجناز واحد السد داي

أبطيح اللي غيخزن حوايل مليون مرت مكعب ستستعمل  دايل
 .للسقي وإرواء املاشية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد السالك بولون

  شكرا السيد الوزير على اإليضاحة، ابلنسبة للساكنة دايل طانطان
كما أشرت ولكن السيد الوزير احلكومة يف الربانمج دايهلا كتتكلم 

سد كبري، السيد الوزير، كتعرف اإلجراءات دايل أي  01على 
سنني واش احلكومة  1سد غاينجز كياخد سنوات سنتني و 

سد كبري  01، 8180ل  8101غتكون يف املوعد دايل من 
احد العدد ير، كاين و من غري السدود املتوسطة والتنمية، السيد الوز 

دايل اجلماعات حداهم السد كينجزسد ولكن املاء ما كيتوصلش 
للجماعات راه السد كيدار ولكن ما كيدارش له القنوات خاص 
اجلماعة واجلماعة ما عندهاش إمكانيات ابش تنجز والسيد الوزير 

سنة دااب عامرين ابألوحال، الوزارة ما   41السدود اللي عندهم 
ا دير واحد الربانمج ابش حتيد هداك الشي هاديك كتفكرش أهن

 .األوحال يستافد ألنه كاين سدود

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير
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السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

عندها  ائب هيهو هاد اإلشكاليات كاملني اللي طرحيت السيد الن
حلول وعموما السدود السدود الكربى املتوسط داإلجناز دايهلا 
حوايل ثالث إىل أربع سنوات فكل حكومة تتجي تطلق واحد 
العدد دايل السدود كاين عندان يف بعض احلاالت اللي بعض 

سنني كاين اللي وصل اآلن ل  2السدود تعطلوا كاين اللي فات 
رمبا إشكاليات تدبريية  سنني كانت فيها إشكاليات 01

وإشكاليات مراتبطة بسياقات أخرى، على كل حال احلرص دايلنا 
 .أننا داكشي اللي التزمنا به

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل عن صيانة الطرق القروية غري املصنفة املنجزة ، شكرا
يف إطار برامج فك العزلة عن العامل القروي للسيدات والسادة 

 احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائبالنواب 
 .احملرتم

 :النائب السيد نور الديد قشبيل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، تعرف جل الطرق القروية الغري املصنفة 
واملنجزة يف إطار برامج فك العزلة عن العامل القروي أي عملية 
صيانة منذ إجنازها، ال من طرف وزارتكم وال من طرف اجلماعات 

م الرتابية؟ مما يعرضها للتآكل والتلف خصوصا يف فصل الشتاء إقلي
ائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املزمع اتوانت منوذجا، لذا نس

ا اختاذها يف هاته احلالة حىت ترقى الطرق الغري املصنفة إىل مثيالهت
املصنفة ، وحيس املواطن القروي بقسط من العدالة اجملالية؟ 

 .وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

يك تجهيز والنقل واللوجستالسيد عبد القادر اعمارة، وزير ال
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب، السيد النائب أعطيتيين الفرصة نعاود نوضح 
قلتو وغادي نعاود نقولو، طيب احنا تنتكلمو على   هاذ األمر

الطرق الغري املصنفة، بغيت خمرب السادة النواب أنه ابلربامج اللي 
ندان ج اللي احنا تنشتغلو فيه غيويل ععندان أو انتهاء هاذ الربانم
كيلومرت دايل الطرق القروية   11.111تقريبا يف احلد األدىن واحد 

اليت يعود تصنيفها إىل طرق مجاعية من طرف اللجن اإلقليمية 
تيرتأسوها السادة العمال، حنن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

ية شراكة نديرو اتفاق واملاء تنقرتحو احنا عندان على إستعداد أننا
يكون فيها بطبيعة احلال وزارة الداخلية واجلماعات املعنية ابش 
نكونو اجلماعات الناس اللي غيتكلفو هباذ األمور هذا، وحترص 
اجلماعات أن يكون عندها يف امليزانية دايهلا واحد البند خاص 
بصيانة هذه الطرق، وحنن على استعداد على كل حال هلاذ 

 .شكرا السيد الرئيساملوضوع، 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب، تفضلوا

 :النائب السيد ملود مهرية

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

شكرا السيد الوزير احملرتم، قد ال خيتلف عاقال حول حجم 
اجملهودات اليت بذلت واليت يتم بذهلا من طرفكم السيد الوزير 
للنهوض بقطاع الطرق ابململكة، لكن اإلشكال الذي يبقى 
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مصدر تساؤالت عدة، يتعلق ابلطرق ذات الطابع اإلجتماعي 
احملظ أو ما يسمى ابلطرق القروية واجلبلية وغري املصنفة، وأسوق 
لكم السيد الوزير على سبيل املثال إقليم اليوسفية وما تعانيه 

لذلك نطلب منكم السيد الشبكة الطرقية من إكراهات عديدة، 
الوزير جمهودات مضاعفة وتدبري تشاركي مع اجملالس الرتابية، 
وبشكل مباشر اجلماعات القروية عن طريق دعم مشاريع صيانة 
هذا الصنف من الطرق، وإجياد حل واقعي لإلشراف املايل 
للجماعات الفقرية، إن الصيانة الطرقية تعترب شرطا أساسيا 

قتصادي واإلجتماعي لإلجنازات الطرقية، الستدامة الوقع اإل
وإجناح إسرتاتيجية تنمية املناطق القروية واجلبلية وأساسا لتحقيق 
مبتغى فك العزلة عن الفئات املهمشة واملقصية، كما أن تدخل 
وزارتكم السيد الوزير سيعطي للمشاريع طابعا حقوقيا واجتماعيا 

ربامج ألساسية هلذه الأكثر منه ماليا واقتصاداي وهو من املبادئ ا
لفك العزلة، وحتريك دواليب التنمية والتنمية املستدامة، لذلك 
نلتمس منكم السيد الوزير الوقوف على هذه امللف حبمولة الوطنية 

 .وإقليم اليوسفية على وجه اخلصوص، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ل و شكرا لكم السيد النائب، السيد الوزير، منر، السؤال املوايل ح
تسييج الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد البهلول رشيد

السيد الوزير، عن التدابري واإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتسييج 
 الطرق السيارة محاية ملستعمليها نسائلكم؟

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

شكرا السيد النائب، اإلجراءات ماشي عاد غنتاخذوها، احنا 
اختذانها تبعا لواحد العدد دايل األسئلة دايل السيدات والسادة 

السيارة ومن وزارة التجهيز  النواب، كنت طلبت أان من الطرق
والنقل، دارو اتفاقية اللي غتسيج فيها واحد العدد دايل القناطر 
املطلة على الطريق السيار، اآلن الالئحة اللي عندان األولية فيها 

 1مليون درهم سنواي على مدى  11نقطة، وخصصنا ليها  11
مليون دايل  91سنوات، مبعىن أن الغالف اللي غنخصو هو 

رهم، واللي غيهم تسييج ولكن كذلك استعمال كامريات اللي الد
غادي تصور هذاك اجملاالت وبطبيعة احلال غادي تكون مرتبطة 

 .ابلدرك امللكي وابألمن الوطين، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد البهلول رشيد

السيد الوزير، نقر أبنه كاين جمهود يف هذا الباب، ولكن كيبقى 
السيد الوزير غري كايف، ولكن كيف ما تتبعتو السيد الوزير وكيف  
كيعرف اجلميع احلالة اللي تسجلت على هاد الطرق السيارة واللي 
ما كتشرفناش هنائيا، خاصة يف مفرتق دايل القناطر، حيث السيد 

ر حقيقي على مستعملي هاد الطرق. الوزير أصبحت تشكل خط
وهلذا فالتدابري خصها يكون عندها الطابع استعجايل حلل هاد 
املشكل السيد الوزير فأقرب اآلجال، ألنه كل شي مثال كان  
كيفرح أنه يستعمل الطريق السيار، ما خنفيوش عليكم السيد الوزير 

د يأبنه أصبحت ختوفات على املواطن من هاد اجلانب، وشكرا الس
 .الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

حنا هاد الربانمج بديناه، أان بغيت غري نقول واحد القضية. هو 
يف احلقيقة اللي تيوقع ما كيشرفناش، وأان نقولك حىت التسييج 

ايل اينش ألنه يف احلقيقة التسييج كيشوه اجلمالية دفحد ذاتو ما مز 
الطريق السيار، ولكن حنن مضطرون إليه، مكرهون سنقوم به، 
وحنا تنشتغلو عليه. بغيت غري نذكر واحد القضية، راه الطرق 
السيارة آمنة ابلنظر لعدد السيارات اللي تتدار فيها يوميا هي 

هذا  بدينا شرعنا يف آمنة، عندان بعض اإلشكاالت غنحلوها، حنا
األمر وتنقول وتنركز، راه القضية ماشي غري تسييج، راه كاين  
كامريات مرتبطة مباشرة ابلدرك امللكي واألمن الوطين، وهذا هو 
اللي مهم ابلنسبة إلينا، أن يعرف هؤالء، الذين لألسف الشديد، 

 ..يستبيحون حياة الناس، أن هاد الكامريات

 :السيد رئيس اجللسة

را السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن اسرتاتيجية فك شك
العزلة عن مجاعات الشريط احلدودي للمملكة، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد عمرو ودي

كم يف فك العزلة ارتالسيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن إسرتاتيجية وز 
عن اجلماعات احلدودية إلقليم الرشيدية من حيث شبكة املاء 

 .الصاحل للشرب واملسالك الطرقية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 الرئيس،شكرا السيد 

السيد الرئيس أرجو غنجاوب على السؤال اللي عندي اللي تيتعلق 
ابجلانب الطرقي هوهذا اللي عندي فالسؤال. األقاليم احلدودية  
كاين وجدة، شراردة، فجيج، الرشيدية، زاكورة، طاطا، الزاك، 
السمارة ، استفدات من حصة مهمة من املشاريع الطرقية، مهت 

 .دايل املليار دايل الدرهم 0.8 كلم، حوايل  4421حوايل 

فيد فيما يتعلق ابلربانمج دايل الطرق القروية والتأهيل الرتايب، وتست
مليون دايل الدرهم ابلنسبة  861من حوايل  8102و  8101

مليار دايل الدرهم لبناء وإعداد  0.12للطرق اإلقليمية املصنفة، 
وات املقبلة، نالطرق القروية، وسيستمر هاد الربانمج ابلنسبة للس

 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد عمرو ودي

السيد الوزير احملرتم، الشك أن هناك جهود مبذولة لتنمية هذه 
املناطق احلدودية، لكن يبقى التزود ابملاء الصاحل للشرب وإجناز 

احلقوق األساسية والضرورية لسكان هذه املسالك الطرقية أهم 
املناطق املهمشة، اليت تعاين من ظاهرة اجلفاف الذي ابت يشكل 
مشكلة وظاهرة هيكلية وبنيوية خصوصا إبقليم الرشيدية، وندرة 
يف املياه الصاحلة للشرب وكذا املياه الري والسقي، األمر الذي 

توى سجيعل من مطلب تشييد سد الطاقات لواد غريس على م
مجاعة سيدي علي إبقليم الرشيدية، مطلبا شعبيا ملحا لسكان 
هذه املنطقة. ابلنظر ألمهيته الكبرية يف إحياء جزء مهم من إقليم 
الرشيدية خاصة اجلماعات القروية سيدي علي، الطاوس ومجاعة 
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الريصاين وواحات اتفياللت بشكل عام، حيث تبقى الوسيلة 
 جل التزود ابملاء الصاحل للشرب يفالوحيدة يف الوقت احلايل يف 

هذه املناطق، صهاريج اإلنعاش الوطين، اليت تسهر عليها وزارة 
الداخلية، ونشكر السيد الوايل الذي يعمل جاهدا على ضمان 
التزود ابملاء الصاحل للشرب، خصوصا يف فصل الصيف حيث 
تكون أزمة العطش يف حدهتا، كما ال نغفل السيد الوزيراحملرتم، 

داءة الشبكة الطرقية هبذه املناطق احلدودية إبقليم الرشيدية، ر 
خصوصا هاد اجلماعات القروية هادي، حيث أن هنالك حلظة 

، 2018 اليت كانت مربجمة لسنة 01توقف الطريق الوطنية رقم 
يعين، من أجل إجناز من مركز الطاوس يف اجتاه الرملية إىل مجاعة 

هاد املناطق احلدودية السيد سيدي علي ومنه إىل زاكورة، ألن 
الوزير يعين كتطلب حىت هي، يعين، حقها يف التنمية كما هو 
الشأن ابلنسبة للمناطق األخرى يف املغرب، ألن هاد الناس هادو 
قدموا تضحيات كبرية جماهدين مرابطني يف احلدود، يعين، ضروري 
 أن احلكومة يعين خصها تكون عندها واحد رؤية إسرتاتيجية هلاد
املناطق هادي، ليس فقط أسئلة كتابية أو شفوية جييب عنها 
الوزير، بل هنالك، يعين، خص رؤية إسرتاتيجية من طرف احلكومة 

 ..ابش تنزل بكل ثقلها للنهوض مبثل هذه املناطق

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد الوزير

يك جهيز والنقل واللوجستالسيد عبد القادر اعمارة، وزير الت
 :واملاء

هو األسئلة الكتابية والشفوية هادي آلية دستورية، ونبداو بعد 
غري ابلسؤال الشفوي، راه تكلميت على املاء راه ما عنديش يف 
السؤال السيد النائب، سولين على املاء جناوبك، خص السؤال 
على الطرق ومشييت تتكلم على املاء، من املوضوعية سولين 

جناوبك وفديك الوقت دير هاد اجملموعة املالحظات، ألن األرقام  و 

كلها اللي اعطيتك على الطرق، ما تكلمتيش عليها، تنتكلم على 
ماليري الدراهم وتكلمت يف موضوع ال يدخل ضمن السؤال الذي 
هو مطروح، ومن ابب، يعين، اإلنصاف أنه تسولين يف واحد 

 كن يكون نقاش ما بنياملوضوع ابش ميكن يل جناوبك ابش مي
السيد الوزير والسيد النائب حىت يستفيد الرأي العام، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن ضمان احلق يف املاء الصاحل 
للشرب لفائدة املواطنني ببعض املناطق جهات اململكة للسيدات 

يد فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السالسادة النواب احملرتمني 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الوزير، عن تزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب 
 نسائلكم اليوم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .لكم السيد الوزير، تفضلواشكرا، الكلمة 

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب،



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

25 

كاين، السيد النائب، كاين ثالثة دايل مستوايت، كاين مستوى 
داملعاجلة اهليكلية اللي هو فيه واحد التخطيط اللي مرتبط إبعداد 

طين للماء واملخططات التوجيهية على مستوى املخطط الو 
األحواض املائية، وهذا أان تكلمت فيه مرارا فيه واحد العدد دايل 
املقتضيات، كاين التدبري االستباقي والتشاوري ابش حنافظو على 
مياه حقينة السدود ابش متشي أساسا، يعين، يف األولوية للماء 

ي تتم ة االستعجالية اللالشروب وهذا تيتم جهواي، وكاين املعاجل
يف فرتات اجلفاف واللي تّدار فيها واحد العدد دايل اإلجراءات 
يّل تنديروه بتنسيق مع وزارة الداخلية، على كل حال يف الربانمج 
األولوي اللي كان اعطى فيه سيدان هللا ينصرو، تعليمات، مجيع 

ل صاملناطق، مجيع اجلماعات ستعرف تزويدا ابملاء الشروب حىت ن
إن شاء هللا يف السنوات املقبلة، شكرا السيد  %99إىل نسبة 

 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

أشكركم السيد الوزير على هذا اجلواب، إننا ال ننكر اجملهودات 
امل القروي، للشرب يف الع اليت بذلتها الدولة لتعميم املاء الصاحل

لكن عملية التعميم ال زالت بعيدة عن بلوغ املعدل 
السيد الوزير، هناك العديد من املناطق تعيش جفافا  .املطلوب

بنيواي وتعرف هشاشة اجتماعية على كافة املستوايت، وعلى 
رأسها افتقادها إىل املاء، وابلتايل فإن املطلوب منكم وبشكل 

 :هذه املناطق عرب مستعجل إىل إنقاذ

أوال توفري خزاانت مائية منها اثبتة ومتنقلة يف بعض اجلهات يلجأ 
املواطنون إىل كرائها رغم ظروفهم املعيشية الصعبة مببالغ مالية 

 مهمة؛

 بناء مطفيات لتخزين مياه األمطار؛ -اثنيا

العمل على تكثيف عملية التنقيب واإلستكشاف يف  -اثلثا
  تعاين من نقص املاء؛خمتلف األقاليم اليت

اعتماد رؤية مندجمة بني الوسطني احلضري والقروي إىل  -رابعا
ختطيط مشاريع هيكلية، واعتماد مقاربة تشاركية مع كل املتدخلني 

 إلجناز املشاريع املائية؛

أتهيل املنشآت املزودة بواسطة نقط مائية مستقلة قصد أتمني 
 ..دائمةضمان تزويد ساكنة العامل القروي بصفة 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال آين 
حول حتديث الشبكة الطرقية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .نائب احملرتمتفضلوا السيد ال الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد هشام سعنان

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير حول وضعية عدد من الطرق  السيد الوزير،
اللي اصبحت يف حاجة ماسة إىل الصيانة وكتهدد سالمة 

 .املواطنني؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

-06 -01-04النائب، يعين ابختصار سنوات  شكرا السيد
مليار دايل الدرهم  48وزارة التجهيز والنقل صرفات  01-02

على البناء دايل الطرق، على الصيانة دايل الطرق وعلى السالمة 
الطرقية وعلى الربامج دايل الطرق القروية، وكذلك على اجلانب 

دايل املليار  2.4املتعلق ابلقروض، يعين تقريبا سنواي عندان واحد 
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دايل الدرهم وهذا فيه إجابة عن السؤال دايلكم اللي كيتعلق 
 .ابلطرق واملنشآت الفنية حتديثا وبناء، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم التعقيب

 :النائب السيد هشام سعنان

 شكرا السيد الرئيس،

فوف السيد الوزير أن عدد كبري من خصكم تعر  السيد الوزير،
الطرق ابملغرب أصبح يف وضعية كارثية، واللي كيخّصها التدخل 

اللي كرتبط  110عاجال وكمثال إقليم آسفي الطريق الساحلية 
ما بني آسفي والواليدية وما بني آسفي والصويرة، كذلك السيد 

ار ياللي كرتبط ما بني الطريق الس 8114الوزير الطريق الوطنية 
اللي كرتبط ما بني  81.11وآسفي وابإلضافة الطريق اجلهوية 

آسفي وسبت جزولة، ونؤكد لكم السيد الوزير أن أشغال بناء 
املشروعني حمطة حرارية وامليناء سامهوا يف تدهورالطريق سبقنا 
وذكران ليكم السيد الوزير، وهلذا السيد الوزير خصكم تسّرعو يف 

 .ء، شكراط ما بني الطريق السيار وامليناخلق طريق وطنية اللي كرتب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل وهو سؤال آين عن أسباب ودواعي تغيرياخلط 
املباشر للقطار بني القصر الكبري والرابط، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم مشكورين

 :النائب السيد عبد العزيز لعايض

 شكرا السيد الرئيس،

 عن أسباب ودواعي تغيري اخلط املباشر للقطار بني السيد الوزير،
 .مدن الشمال والرابط نسائلكم ؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
 .مشكورين

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيكالسيد عبد القادر اعمارة، 
 :واملاء

بطبيعة احلال الدواعي تتعرفوها ألنه   شكرا السيد النائب احملرتم،
كاين اآلن هاذ املنظومة اجلديدة دايل اخلط الفائق السرعة اللي 
 غريبط بطبيعة احلال املدن الكبرية بينها، لكن مع ذلك فيما يتعلق

أصيال، للي مها القصر الكبري و مبدينتني جاؤوا يف السؤال دايلكم ا
دايل  1ابلنسبة للقصر الكبري املشكل ما مطروحش ألن كاين 

األوقات اللي هي موجودة اللي ترتبط القصر الكبري بطنجة و 
ابملدن دايل اجلنوب، وابلنسبة ألصيال حقيقة كاين مشكل ألن  

دايل املواقيت وتقلصوا وأان طلبت  00كان عندان تقريبا حوايل 
ملكتب الوطين للسكك احلديدية أن هاذ املوضوع يتعاجل يف من ا

أقرب وقت وأن يتم حله عن طريق الربط مع البوراق، شكرا السيد 
 .الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب 
 .تفضلوا مشكورين

 :النائب السيد حممد احلمداوي

 الرئيس،شكرا السيد 

ملي طرحنا هاذ السؤال احنا كنستحضرو العدالة  السيد الوزير،
اجملالية، السكان دايل العرائش ودايل القصر الكبري ودايل هاذ 
مدن الشمال كيسمعو يف وصالت إشهارية أو وصوالت إشهارية 
بعض اخلطوط اللي مت التثنية دايهلا وخطوط أخرى كاين فيها 

فظ على اخلدمات اللي كانت تثليت، هاذو ماشي غري حتا
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عندهم، اخلدمات اللي كانت والرحالت اللي كانت مباشرة 
للرابط ما بقاتش هنائيا من القصر الكبري كيخصو خيرج من القصر 
وينزل يف القنيطرة ويتسىن يبدل القطار، الناس دايل أصيال خصهم 
يهبطو حىت لسيدي قاسم ويبدلو القطار، إذن وابإلضافة للعدالة 

الية كنتمىن تراعى حاجيات دايل جمموعة دايل الناس، كاين اجمل
اللي كيمشي من القصر الكبري كيساعدوه احملسنني عندو مرض 
السرطان كيمشي للرابط وكيخصو يرجع يف رحلة مباشرة للقصر 

ملي غنبداو نقولو يهبط يف حمطة أخرى والوضعية اللي   الكبري
هاد  ع هذا، إيال كانتكيكون فيها، كنتمىن تعاجلوا هاد املوضو 

دايل  8املدن هذه العرايش القصر الكبري وأصيال توجد بني 
األقطاب صناعية إيال عندهم مها اإلستثمارات، على األقل هاد 
املدن الليجات بني األقطاب تستافد من اخلدمات، ونتمىن تعاجلو 
هاد املشكل حبال كيما كنديرو يف الطرق السيارة، كاين بعض 

ن ابملعيار دايل الرحبية واملردودية ميكن ضعيفة ورغم املقاطع أل
ذلك كتّدار لتقدمي خدمة هلذه اجلهات، نفس الشيء القصر 
الكبري والعرايش وأصيلة كيخصنا يتحافظ على واحد كاين جمموعة 
دالناس كيجي صبح ابش جييوا لإلدارات، ايال غنبداو نقولوا بدل 

فالت اللي كتخرج من القطار وهاد املدن ما كيدخلش هلا احلا
 2طنجة، فما عندمهش احلافالت، القطار اللي كانت فيها 

 ..دالرحالت ما بقاتش مباشرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

املنظومات، املنظومة اجلديدة هي ربط ما  8السيد النائب، كاين 
بني املدن، وكاينة املنظومة اجلهوية، دااب أصيلة والقصر غيدخلو 

داحلوايج، املسألة  8يف املنظومة اجلهوية، أان كنلتزم معاك ب 

األوىل، املشكل دايل أصيلة خصو يتعاجل، ما ميكنش ينقصو 
ة للقصر الكبري نسباملواقيت، غيتعاجل ابلربط دايلو مع الرباق، ابل

القضية دايل تبدال القطار يف القنيطرة ما طارحش إشكال ابلنسبة 
للناس العاديني، صحيح ابلنسبة الناس اللي مراض غنشوفو واحد 
احلل وميكنا نغريو التوقيت دايل اإلنطالق دايل القطار من القصر 
 الكبري ابلنسبة هلاد اللي غيجيوا لسميتو، لكن احلل على املستوى
املستقبلي هو هذا ما ميكن ليناش نقولو للرأي العام أننا أبصيلة 
والقصر الكبري غادي خنليو نفس الشكل اآلخر ابلنسبة للربط، 
ألن عاد عندان منظومة جديدة خصنا نتالءمو معها وحنّلو 
اإلشكال هلاد املدينتني وغريها راه كاين حىت القصر الكبري وسوق 

 ..دكم أبن هاد املواضيع سنناقشهااالربعاء إىل غريه، أان أع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السيد الوزير، كنشكروكم على حسن املسامهة ومنر إىل 
القطاع املوايل املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة، 
سؤال عن اإلجراءات املواكبة للنهوض بشؤون مغاربة العامل 

ضلوا عن الفريق احلركي، تف للسيدات والسادة النواب احملرتمني
 .السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الرئيس

 :حممد مبديع رئيس الفريق احلركي النائب السيد

 .بسم الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 أوال هنيئا على إجناح التظاهرة الدولية اللي انعقدت السيد الوزير،
ها املغرب كسبمؤخرا يف البالد دايلنا وهذا بفضل التجربة اللي  

والثقة الكبرية اللي توضعات يف البالد دايلنا بفضل السياسة 
الرشيدة دايل جاللة امللك، نصره هللا، السيد الوزير نسائلكم، يف 
هذا اإلطار، عن السياسة املتبعة ملعاجلة قضااي املهاجرين يف 

 .اخلارج؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .ضلوا مشكورينشكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تف

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 شكرا السيد النائب احملرتم،

 السيد الرئيس،

ابلفعل السؤال األصلي هو ما دعم السياسات املتبعة فيما خيص 
التعاطي مع مغاربة العامل من خالل اللجنة الوزارية، ابلفعل اللجنة 

واللي صدر يف  8.01.110الوزارية اللي كانت أحدثت مبرسوم 
، اهلدف منها هو أهنا جتمع كل القطاعات 8101شتنرب  11

امل، قدم خدمات للمغاربة مغاربة العالوزارية املعنية، واللي خصها ت
هاد اللجنة هادي كتجتمع حتت رائسة السيد رئيس احلكومة، 

، اآلن وصلت جملموعة 8102آخر اجتماع كان يف يوليوز 
اإلجتماعات كتجمع كل القطاعات احلكومية، كل املؤسسات 
املعنية، كل قطاعات اخلاص، بطبيعة احلال، من بني أهدافها 

ا كتقوم بعملية التشخيص من أجل تطوير كل األساسية هو أهن
املنتوجات املقدمة ملغاربة العامل، بعض املضامني مثال مالءمة 
العرض للطلب مثل العروض املسرحية مؤخرا اللي شفنا واحد 
 الرغبة دمغاربة العامل يف التفاعل مع املنتوج املسرحي املغريب، كانت

ابللغة العربية  عرض 811عرض، اآلن وصلنا ل  02ما كيفوتش 
عرض ابللغة األمازيغية، كذلك عندان مثال كتهتم بكيفية أنه  10

أبناءان جييوا يقضيوا العطل دايهلم عن طريق املخيمات الصيفية، 
تدريس اللغة العربية، التحصني الروحي، فإذن جمموعة من 

م ما التوصيات كتنبثق على هاد اللجنة وكيتم تفعيلها يف تنسيق ات
لقطاعات احلكومية، ما دام أن خدمة مغاربة العامل هو بني كل ا

 .شأن وطين يهم اجلميع، شكرا السيد النائب

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، السيد النائب احملرتم التعقيب تفضلوا السيد 
 .الرئيس

 :حممد مبديع رئيس الفريق احلركي النائب السيد

السيد الوزير يف نفس اإلطار قمتم مبجهودات كبرية مشكورين 
عليها إلرجاع جمموعة من املغاربة دايلنا اللي كانوا حمتجزين يف 
مناطق النزاع كنشكركم بزاف ألن أثلجتم صدورالعائالت، ويعين 
نقذتو ذوك الناس وجاو للعائالت دايهلم، ولكن هناك جمموعة 

بن  ة البد ما نتكلموعلى الفقيهأخرى ومّلي كنتكلمو على اهلجر 
صاحل من املهاجرين ابقني حمتجزين يف احلدود الليبية التونسية 
وتيعانيو من ظروف صعبة، السيد الوزير أرجوك أرجوك ابش تعملو 
اجملهود الكبري إلرجاع هؤالء الشباب إىل دايرهم وإىل وطنهم األم، 

 .شكرا مسبقا عن اجملهودات دايلكم، شكرا

 :اجللسةيس السيد رئ

 .شكرا السيد الرئيس، الكلمة لكم السيد الوزير للتعقيب

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 جمرد تصحيح، ليسوا حمتجزين بل عالقني وكل املغاربة العالقني يف
األساسية هو أننا نرجعوهم يف ظروف كرمية، احنا العامل بني أدواران 

 .اشتغلنا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال املوايل عن املراكز الثقافية 
ملغاربة العامل بداير املهجر للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .ورينكفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مش
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 :حسن برود النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

ماليني  1كتعرفو أبن مغاربة العامل هم أكثر من  السيد الوزير،
احلفاظ على اهلوية املغربية دايهلم أصبح أولوية، عندهم ودهم كبري 
خصوصا ابلنسبة لألطفال دايهلم والشباب دايهلم من اجليل الثاين 
والثالث والرابع، فعال اطلعنا على هاذ اإلسرتاتيجية دايلكم صبنا 

كز ثقافية اللي مسيتو هذا املشروع بداراملغرب، هاذ أنه كاين مرا 
املشروع هذا كنسائلكم السيد الوزير عن ا فني وصل هاذ املشروع 
هذا؟ نسبة اإلجناز دايلو؟ وملا ال التعميم دايلو على البلدان اللي  

 . كيتواجدو فيها مغاربة العامل أكثر؟ شكرا لكم

  :السيد رئيس اجللسة

 .حملرتم، تفضلوا السيد الوزير مشكورينشكرا السيد النائب ا

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

فعال من اإلجنازات األخرية املهمة اجتاه مغاربة العامل هو التحصني 
 قد يتفاعلوا ملالثقايف وذلك من خالل إجياد عرض ثقايف ملغاربة العا

معه، بدأت التجربة وهي انجحة اآلن ما بني مركز ثقايف مبورايل 
واللي كنسميوهم دار املغرب  8106واللي اشتغل انطالقا من 

بكندا مبورايل، اآلن انتهت األشغال ابملركز الثقايف أبمسرتدام 
تنتظرو فقط الظروف املواتية ابش يتم االفتتاح دايلو، وانطلقت 

 مركز ابريس أيضا مركز ابريس واللي غتنتهي األشغال األشغال يف
، فإذن هناك سياسة متبعة، اهلدف منها أن املنتوج 8109يف 

الثقايف املغريب أوال يتفاعلو معه مغاربة العامل، اثنيا يساعدهم  
كذلك أهنم يقدموه لبلدان االستقبال ابش يكون تالقح ثقايف 

يطلب عميم وارد لكن كوخيلقو شروط العيش املشرتك، بفعل الت

جمهودات مالية كبرية كيتطلب أتطري كبري وهذا هدف إسرتاتيجي 
 .غيتم يشكل تدرجيي، شكرا السيد النائب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، السيد النائب احملرتم تفضلوا للتعقيب

 :النائب السيد مصطفى زييت

 شكرا السيد الرئيس،

نثمن جمهودات احلكومة من خالل عمل  السيد الوزير احملرتم،
وزارتكم يف جمال العناية ابملواطنني املغاربة املقيمني يف اخلارج، 
وخاصة يف جمال املراكز الثقافية دار املغرب، السيد الوزير رغبة منا 
يف جتويد اخلدمات املقدمة للمواطنني املغاربة املقيمني يف اخلارج، 

سم وزارتكم يف هذا اجملال تتفإننا نسجل أن وترية تنزيل خطة 
بشيء من البطء، فاهلدف املسطر هو إحداث مركز ثقايف كل 

، فاملفرتض أن يكون عدد املراكز الثقافية قد 8188سنة يف أفق 
مبورايل، لكن حلد  8108لكون أول مركز افتتح سنة  1بلغ 

والثالث مغلق هبولندا منذ  8الساعة فعدد املراكز اليت تعمل 
؟ وكيف 8188سنحقق اهلدف احملدد يف أفق  فسنوات، فكي

سيتم تدارك اخلصاص وال خيفى عليكم أن هلاذ املراكز أدوار مهمة 
يف حتصني أبناء اجلالية ضد األفكار اهلدامة والتعريف حبضارات 

 ..املغرب وإشعاعه الثقايف وتقوية

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .كورينمششكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا 

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

هي غري انخذو بعني اإلعتبار دائما أننا كنفتحو مراكز يف دول 
االستقبال عندها شروطها القانونية وعند املساطر دايهلا، كيطّلب 
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وكيطّّلب جمهود كبري اللي غيكون قانوين شوية دايل الوقت 
ابإلضافة للمجهود املايل، احنا ما تنساوش أبنه غريان املرسوم 

اهلدف منو ابش  8102األخري، وهاذ التغيري اللي وقع يف نونرب 
ابش  les fondations هاذ املراكز نعطيوهم الطابع مؤسسات

بقاش يميكن يستافدو حىت من امتيازات دول االستقبال، وما 
الكاهل فقط أنه تيثقل على امليزان دايل الدولة، فإذن هذا خمطط  
كبري إسرتاتيجي رؤية عميقة غيطلب شوية دايل الوقت ولكن  
كيطلب التكيف مع الشروط القانونية دايل بلدان االستقبال، 

 .شكرا السيد النائب احملرتم

 :اجللسةالسيد رئيس 

ة العامل ريع اإلستثمارية ملغاربشكرا، السؤال املوايل عن مواكبة املشا
أبرض الوطن، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد مصطفى البكوري

 شكرا السيد الرئيس،

 نسائلكم عن املقاربة احلكومية فيما خيص السيد الوزير احملرتم،
 ومواكبة املشاريع اإلستثمارية ملغاربة العامل أبرض الوطن؟دعم 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

تقبلية وكيفية ألساسية املسابلفعل السيد النائب احملرتم ابملقارابت ا
إقناع مغاربة العامل اإلستثمار يف الوطن األم الوطن األصلي، بطبيعة 
احلال دائما كاين استثمار، لكن كيف ميكن جتويد هاذ العملية 

، 01مرتكزات اجلهة  8هاذي؟ جتويد اآلن عندان خطة فيها 
بتنسيق مع احتاد أرابب العمل دخلنا يف خطة للشرح  01اجلهة 

والتفسري أن املغاربة اللي بغاو يستثمرو ممكن يلقاو كل الشروط 
دايل املواكبة دايهلم عن طريق املعرفة احلقيقية ابلقطاعات املنتجة 

كاين واحد املنتوج أساسي موجه من   -8والقطاعات األساسية، 
طرف احلكومة ملغاربة العامل اللي هو واحد الصندوق خاص ألي 

من القيمة اإلمجالية دايل مشروع  %81 مغريب بغا يستثمر وجاب
، وميكن متشي %01من العملة الصعبة الدولة كتساهم معه ب 

مليون درهم ماشي كدين كمساعدة وكمسامهة،  1معه حىت ل 
فإذن لألسف ما كاينش إقبال رمبا غياب بعد ذلك احنا وضعنا 
 واحد اخللية داخل الوزارة للمتابعة وبدات تتعطي النتائج األمنية
واحنا كنصقو مع صندوق الضمان، ألن املواكبة املالية واملواكبة 
اإلخبارية ابش يكون عندهم املعطيات امليدانية هي اللي كتجعل 
املغريب جيي مطمئن ابش ما يدخلش فشي جمموعة بعض من 
الصعوابت اللي كتجعلنا واحد النوع من التأسف وكيحس أبنه 

ة يدة كتطلب واحد الرؤيمبعد على االستثمار، فإذن مقاربة جد
بيداغوجية وكتطلب الشرح والتفسري ملغاربة العامل، شكرا السيد 

 .النائب احملرتم

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد مصطفى البكوري

 شكرا للسيد الوزير على اجلواب دايلو، كيف ما تتعرفو مغارية
العامل هلم دور كبري يف تنشيط عجلة اإلقتصاد الوطين بفضل 
اإلستثمارات املهمة اللي يقدمون عليها يف جمموعة من اجملاالت 
وامليادين اإلقتصادية واإلجتماعية، لكن الغريب يف األمر السيد 
الوزير، واحد الفئة كبرية تتلقى من املستثمرين املغاربة املقيمني 

ى اين صعوابت يف املساطر اإلدارية، وكتلقابخلارج كتلقى وكتع
العديد من العراقيل، والشك أن املصادقة على مشروع قانون رقم 

يتعلق إبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمارات وإحداث  02.41
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جلن جهوية موحدة غادي تدفع للتأهيل واملواكبة يف خمتلف 
مللك، ااملشاريع االستثمارية، وإنسجاما مع اخلطاب دايل جاللة 

الذي كان أّكد على ضرورة العناية واملواكبة الفعلية لكل املشاريع 
ملغاربة العامل، فإننا ندعو احلكومة  .واألفكار االستثمارية الطموحة

إىل التنسيق مع جملس اجلالية وخمتلف الفرقاء اإلقتصاديني 
واإلجتماعيني للسهر واالنفتاح على املشاكل املرتبطة ابآلفاق 
والطموحات اليت تراود مغاربة العامل علما أن املعظم لديهم غرية 

 .وطنية صادقة اجتاه البلد دايهلم، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .اثنية 81شكرا، 

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

لي غادي يعرفه مركز االستثمار غيكون نقلة نوعية يف التعاطي ال
الشراكة مع احتاد نقاد املغرب حىت هي نقلة  8مع مغاربة العامل، 

نوعية، إيال ضفنا هلا هاد التعاطي مع املنتوج اللي وضعت احلكومة 
أكيد أنه العراقيل غتبقى هذا جزء من االستثمار لكن التخفيف 

 ..ا هذا هو عمق اإلستثمارمنها واالنتصار عليه

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن املسامهة يف هذه اجللسة، القطاع 
املوايل هو قطاع النقل سؤال عن النقل يف العامل القروي واجلبلي 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، 

 .نتفضلوا السيد النائب احملرتم مشكوري

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، معاانة ساكنة العامل القروي واجلبلي مع النقل والتنقل 
تستمر وتزداد يف فصل الشتاء ماذا أنتم فاعلون، وما هي 

 حصيلتكم يف الشق املتعلق ابلرخص إىل آخره على املستوى الوطين
 من أجل جتاوز هذه اإلشكاالت؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، تعلم على أنه ابلفعل اليوم احلكومة 
يلزم على أساس أنه تربط العامل القروي واجلبلي واليوم تقوم مبا 

املساطر دايل النقل املزدوج للحصول على الرخص على األقل 
الرخص املؤقتة لكي ينتقل الناس اللي اليوم جزء منهم الزال يف 
النقل السري، املساطر اللي دران يف دفرت التحمالت حاولنا 

قليمي على الصعيد اإل نبسطوها إىل أبسط ما ميكن يتقدم امللف
تيديوا الرخص دايهلم اللي هي مؤقتة إىل حني أنه ينجزوا الشروط 
دايل اإلستثمار فيمكن يكون يتغلبوا عليه خالل سنة أو سنتني، 
فاليوم مجيع اللي تيقوموا ابلنقل اللي إىل حد اآلن ال زال ماشي 
نقل رمسي املطلوب منهم على أهنم يتوجهوا إىل هاد دفرت 

مالت وإىل هاد املساطراملبسطة ابش كيقوموا ابلنقل ابلعامل التح
 .القروي واجلبلي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب 
 .تفضلوا

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، هناك يعين جمموعة من النقالة نقولوا اللي قاموا هباد 
احملاوالت ولكن عندما يتجهون إىل هاد اإلدارات يصدون 
بدعاوي أو بدفعات خمتلفة، طبعا سنحاول أن أعطيكم ابحلاالت 
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لكي نطلعكم على كل حالة حالة لكي نتعاون من أجل أن نتغلب 
ولو يف شق قليل ألنه املوضوع كبري خصوصا أنه يف العامل القروي 

نتاقلوا يف اك بناتنا وأبناءان كيواجلبلي أمام املؤسسات التعليمية هن
ظروف خطرية وصعبة جدا وهادي كاينة وموتقة أكثر من ذلك 
هاد الوضعية ازدادت شدة أو ازدادت وخا يف حالة استثنائية اللي 

ما بني اتوانت  2هي أصبحت اثبتة واحد الطريق الوطنية رقم 
 6وفاس عرفات إشكال خطري هنار اجلمعة حبيث أكثر من 

والطريق متوقفة والصورة معربة، حبيث أنه الطريق  دالساعات
الوطنية إصالح بسيط ملنشأة فنية صغرية عطل احلركية ما بني فاس 
واتوانت واجتاه احلسيمة لساعات وساعات، مبعىن حىت ال قدر 
هللا وكانت بعض سيارات اإلسعاف اللي كانت يف نفس الوقت  

ر هللا أكثر من كانت احلياة دايل الناس معرضة للهالك ال قد
ذلك الفالحة اللي احلقول دايهلم على هاد الطريق الوطنية تعرضت 

كيلومرت للضياع ألنه مستعملي الطريق ابش ابش يبعدوا   4لواحد 
من هاد النقطة السوداء اللي كل سنة فيها ترقيع وكتعرف 
إشكاالت خطرية إبنشاف الفالحة دايل الناس وضيعوا الفالحة 

ق تايل تنطلبوكم ابش أنه هاد املوضوع دايل الطريدايل الناس، وابل
 ..الوطنية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

 تلقيت الشق األول من اجلواب دايلك، والليهو السيد النائب أان 
ابلفعل ال أساس أننا نتعاونوا على امللفات إيال عندكم شي ملفات 
خاصة سواء يف املنطقة اللي انت انئب فيها وال يف املناطق األخرى 
الوطنية لكن املوضوع اآلخر اللي هو مرتبط ابلطريقة الوطنية ما 

ا بقاتش الوطنية راها وطنية م دخلش يف النقل، ملي تنقولوا الطريق
 يف العامل القروي أو النقل اللي هو يف العامل اجلبلي وإمنا أنت حاوليت

تدخلها ابش تشتافد داك الصورة اللي كانت عندك، لكن أان اللي 
نواعدك يف اجملال دايل النقل املزدوج، النقل دايل العامل القروي ما 

ة ارة اليوم وجدت دراسهو اآلن جيب أن نشتغل عليه هو أن الوز 
إقليم، وهاد الدراسة دايل القرب اليوم تتعطينا  12دايل القرب يف 

احلاجيات وتتعطينا املستلزمات دايل اإلشتغال يف الفرتة املقبلة 
سنوات، احنا هاد الدراسات ابعتبار أنه اليوم من  01دايل 

اختصاصات اجلهة يف القانون التنظيمي اجلديد أنه غادي يكون 
دو اختصاص دايل النقل أيضا هاد الدراسات اليوم دايل عن

اإلحتجاجات واملتطلبات واملستلزمات املستقبلية احنا الوزارة اليوم 
مستعدة ابش توسع اخلربة دايهلا واألطر دايهلا وهاد الدراسات 
عند اجلهات ابش اجلهة دايلنا تقوم ابلتدبري دايل اجملال دايل النقل 

 األقاليم وهكذا غادي نبسطوا وتكون املزدوج يف اجلهات مث
 ..السياسة دايل القرب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن وضعية قطاع تعليم 
السياقة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :توكلالنائبة السيدة نوال امل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن حصيلة وتقييم احلوار املفتوح مع 
 .اهليئات املمثلة ملؤسسات تعليم السياقة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا ،شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير
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السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :واملاء املكلف ابلنقلوالنقل واللوجستيك 

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هو غري ابلفعل البسط دايل السؤال  
دايل امللفات رئيسية  1كانت فيه واحد املعطيات اللي متعلقة ب 

وكانت مطروحة عندهم يف السؤال وأان كنت ابغي جني اليوم 
دايل  1ل كلهم ونقول هلم داك امللفات اللي عندكم يف السؤا

اإلشكاالت كلها راها تنجزت واحد راه يف طريق اإلجناز واآلخر 
راه احنا فاحتني فيه املوضوع ألنه متعلق ابجلانب والشق 

 .اإلجتماعي دايل التغطية الصحية ودايل التقاعد وغريه، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، أشكرك السيد الوزير على عفوا تعقيب السيدة النائبة

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف احلقيقة السيد الوزير ملي طرحنا هاد السؤال هذا، كان اللي 
حاضر بقوة هو النقاش اللي درتيوا مع احلوار اإلجتماعي واخا 
هاد املصطلح دايل احلوار اإلجتماعي السيد كاتب الدولة ال 
يروقنا داخل فريق التجمع الدستوري، ألن هذا قطاع من 

حسن ين يف مستوى أالقطاعات اللي لو مت تدبريها بشكل يع
غادي يكون من القطاعات املنتجة املسامهة يف الثروة يف بالدان، 
ألنه نلخصوا املوضوع كله يف جمرد حوار إجتماعي فيه األخذ 
والعطاء وعطيين ونعطيك ما كنظنش هذا هو اللي غيحل 
اإلشكال، هذه فرصة من فرص دايل التشغيل يف بالدان، هذه 

صة تساهم يف.. دايل بالدان، هذه فر  فرصة من الفرص اللي تقدر
ابش نربزوا واحد اجلانب دايل اجلمالية دايل هاد املؤسسات 

هادي، ما ميكنش السيد الوزير أنه يبقى هاد القطاع متشردم، ما 
يتمش التجميع دايهلم يف إطار هيئة وجتلسوا وتديروا واحد 

ل إتفاقيات شراكة وواحد عقد برانمج اللي يكون فيه الدعم داي
الدولة من أجل تطوير ومن أجل التأهيل، وأيضا يكون واحد 
اجملموعة دايل اإللتزامات دايل هاد املؤسسات أيضا حىت هي 
تساهم يف التشغيل وتساهم حىت هي يف املسامهة كما قلت 
واإلقتصاد الوطين، الواقع دايل هاد املؤسسات ال يعجب أحدا 

ه طرف الدولة شب يف املغرب ألن اإلمكانيات اللي كتوضع من
منعدمة، أيضا هناك شكاايت مراتبطة ابلظروف وابحملتوى دايل 
اإلمتحان مث التحديد دايل عدد دايل الرخص دايل السياقة مث 
النقطة اللي مفاجئة هي أنه حنددوا واحد الساعة وال واحد الثمن 
أدىن والعدد دايل الرخص اللي دوزهم للمدرسة ما كنعتقدش أبن 

مدرسة وهي عندها إمكانيات ابش تطور ابش نتج  08هدفه فيه 
 ..أكثر هذا أيضا يسائلنا مجيعا مث وكنعرفوا أبن

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 يد الرئيس،شكرا الس

هو السيد النائب احملرتم يبدوا يل أن االطالع على امللف دايل 
تعليم السياقة ما عندكش فيه معطيات دقيقة، تتحدث عن ضرورة 
أننا نديروا حوار ابش منشيوا لعقد برانمج، احنا عندان معهم عقد 

دايل  4وفيه  8104برانمج السيد النائب احملرتم، وقعناها يف 
إجراء، وراه احنا ماشيني تنجزوا إجراءا إجراءا،  18 احملاور وفيه

 كل إصالح يف اليوم كاين إشكاالت اللي هي مرتبطة أبنه ابلفعل
هناك اللي ما تيبغيوش أننا منّسو هلم األمور اللي هي شخصية 
دايهلم واللي هي ذاتية دايهلم، فتتكون بعض التشويشات جتاوزان  
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يت دايل التسعرية اللي تكلمكل شي احلمد هلل اليوم وهاذ الشي 
عليه السيد النائب احملرتم مشكورا هي مرتبطة بعدد العرابت وعدد 
املدرّبني، ما ميكنش نقبلو أيضا أنه جيي انئب ويقول خّليو ذاك 

بعربة  41واّل  11شي مفتوح، ألنه إيال جا واحد ودّرب ليك 
 !واحدو ومدرب واحد ومن بعد تتسائلوين على السالمة الطرقية

 le ساعة يف 11و le permet B يف 81واحد عندو 
permet c  دايل السنوات مع املهنيني ابلستيلو  1جلسنا

، طلبو ابش 01وابلورقة ودققنا شحال يقدر يدّوز وعطاتنا 
 ..ساعة 81هذاك هو ابش يدير واحد  08دران  8نزيدوهم 

 :اجللسةالسيد رئيس 

سة، املسامهة يف هذه اجللشكرا السيد الوزير، نشكرك على حسن 
منر إىل القطاع املكلف ابإلسكان يف سؤال عن إعادة هيكلة بعض 
األحياء الصفيحية ابلعديد من املدن املغربية، للسيدات السادة 
النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 السيد الرئيس،شكرا 

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نسائلكم عن برانمج إعادة هيكلة األحياء  السيدة كاتبة الدولة،
 .الصفيحية وما ترتب عليها من تعثر يف تطبيق براجمها؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة احملرتمة مشكورة

لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب  السيدة فاطنة
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

غري هو السيد النائب احملرتم السؤال اللي عندان يتعلق مبدينة سال 
فيما خيص سهب القايد، ولكن ال أبس الربانمج دايل مدن بدون 

من احلاالت  %11وحلد اليوم عاجلنا  8114صفيح انطلق يف 
دايل األسر وحتسنت ظروف العيش دايهلم يف عامة املغرب، شكرا 

 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد الربنيشي

السيدة كاتبة الدولة احنا كنهضرو طرحنا السؤال حقيقة هذا 
سؤال وطين وبرانمج وطين، ولو أنه يكون يعم شي مدينة من 
املدن هذا سؤال وطين، كما كتعريف السيدة كاتبة الدولة أن وقع 
تعثر كبري يف هاذ الربانمج، وهاذ الربانمج كيشمل واحد الشرحية 
اللي كتستافد من هاذ، واحد الشرحية مهمة جدا من املواطنني 

 ى سبيل املثال إقليم كرسيفاملعوزين، مع األسف الشديد عل
، ومشل واحد 8112أوسال أو كذا هاذ الربانمج حتصى يف 

سنني   01سنني، بعد  01اجملموعة دايل الدواوير ودازت عليها 
دايل العائالت،  4كاين العائلة اللي كانت يف عائلة واّلت يف 

وحلد الساعة مازال مثل إقليم جرسيف ما طّبقش فيها حىت 
تزوجو األوالد  4ا إيال كانت عائلة والو ، إذن أصبحن11%

وكاين العياالت اللي تزوجو وطّلقو وجاو سكنو مع واليديهم، 
إذن شنو هو التدبري دايلكم فهاذ املالحظة هذا اللي هو يف 
احلقيقة اللجن احمللية دااب كلها تتبغي حتل املشاكل اإلجتماعية 

حّيل  كم ما تيبغيشولكن الوزارة دايلكم واملمثل دايل الوزارة دايل
، 4املشاكل ابش يعطي هلاذوك، يف عوض عائلة غادي يولّيو 

 .وشكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيدة الوزيرة تفضلوا للتعقيب

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :إلسكانة ابالوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلف

 شكرا السيد الرئيس،

مدينة، اليوم أعلنا على  21للتذكري الربانمج مّلي انطلق كانت فيه 
مدينة بدون صفيح، فيما خيص املمثلني دايل الوزارة ما  19

تيبغيوش، هذا غري صحيح السيد النائب احملرتم، ألننا نشتغل يف 
رأسها وت إطار منظومة حملية متكونة من مجيع القطاعات املعنية

 السلطة احمللية، وابلتايل أول حاجة اللي كيّتافقو عليها هي حتيني
واحنا كنعيشو هاد اإلكراهات أبن األسر املتعددة هي  اإلحصاء

اللي طارحة مشكل، وغالبا ترفض اإلخنراط يف احللول املقرتحة، 
اللي هي إما على شكل إعادة اإليواء مبنح بقع أرضية أو إعادة 

ح الشقة. إذن هاد القضية دايل التكاثر دايل اإلسكان مبن
العائالت هي من بني العوائق إلجناح هاد الربانمج، وكنتمناوا ابش 
السيدات والسادة املنتخبون ينخرطوا معنا فهاد العملية إلقناع 
الساكنة لإلخنراط يف هذا املشروع، الذي هو مشروع وطين كبري، 

نني ظروف عيش املواط نسعى كحكومة وكوزارة من خالله، حتسني
 .اللي كيعيشو يف مدن الصفيح يف ظروف غري مالئمة، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، كنشكروكم على حسن املسامهة. منر إىل 
القطاع املوايل قطاع العدل يف سؤال عن الرسوم العالية لإلخنراط 

عن  اب احملرتمنييف ممارسة مهنة احملاماة للسيدات والسادة النو 
 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد بنجلول

 السيد الوزير احملرتم، تفرض هيئة احملامني رسوم غالية لإلخنراط يف
ممارسة مهنة احملاماة، الشيء الذي حيول دون متكني احملامني اجلدد 

تمون أولئك الذين ين من فتح مكاتبهم ومزاولتهم للمهنة، خاصة
لفئات فقرية. لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات 

 والتدابري اليت تعتزمون اختاذها من أجل حل هذا املشكل؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل واحلرايت

شكرا السيد النائب احملرتم، وأشكرك أنك عطيتيين هذه الفرصة 
ألحتدث عن مهنة من أجل وأنبل وأعظم املهن، رجاال ونساء 
يكرسون حياهتم للدفاع عن احلق وملناصرة املظلومني ولعبو أدورا  
كبرية. ما حتدتث عنه انتج عن غياب تدخل تشريعي يف املوضوع. 

لطة جمالس هيئات النقاابت، هلا س إذن هاد الواقع كاين، تقرر فيه
تقديرية وهو عبارة عن مسامهة مالية يؤديها املرتشح لتغطية 
 مصاريف التدريب والتكوين والتأطري طيلة فرتة التمرين، اإلجيايب
هو أننا يف وزارة العدل، بصدد ورش كبري إلصالح القانون املنظم 

ية هيئة رئيس مجعملهنة احملاماة، واحنا يف إطار التشاور مع السيد 
احملامني والسادة النقباء، وميكن يل نقول للمجلس املوقر أن املقاربة 
شاملة، عميقة وفيها حىت ما يتعلق ابلتكوين وابلرسوم، سنتجه 
حنو توحيدها على صعيد مجيع النقاابت، وتكون املعايري دايهلا 
موحدة وأنه حنن أيضا بصدد احلوار مع مجعية هيئات احملامني 

ادة النظر يف تكوين احملامي. إذن أيضا البد أان أستغل هذه إلع
الفرصة لكي أنقل لكم هذا اجلو اإلجيايب وألؤكد على األدوار 
الكبرية وعلى استعداد السادة النقباء املمارسني واملسؤولني لفتح 

 ..حوار بناء مرحلة جديدة
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 :السيد رئيس اجللسة

 .ائب احملرتمتفضلوا السيد النشكرا السيد الوزير، منر إىل التعقيب، 

 :النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال خيتلف إثنان على أن وزارة العدل يف العشرية 
األخرية بذلت جمهودا كبريا لفتح املهن القضائية على قاعدة تكافؤ 

و فتح هالفرص ما بني املواطنني، وآخر شيء يذكر يف هذا اجملال 
مهنة العدالة أمام السيدات، إال أنه وخالل هذا املسار هناك 
ممارسات لألسف ممنهجة داخل مهنة احملاماة اليت أصبحت تعطي 
ظهرها حلاملي الشهادات والفئات املسحوقة، الفئات الضعيفة 
والفئات املتوسطة، على اعتبار أن بعض جمالس هيئة النقاابت 

آالالف إىل مئات اآلالف من  تفرض.. انتقل األمر من بضع
على سبيل املثال، الناظور، طنجة اللي  .الدراهم لولوج املهنة
ألف درهم، وهذا األمر منايف جلميع  081تيفوت فيها املبلغ 

قواعد مساواة وتكافؤ الفرص وهو ضارب يف العمق للدستور 
الذي يضمن مساواة املواطنني، وابلتايل السيد الوزير اختصارا ألن 

نون االوقت داهم، أقول لكم أن الورش الذي فتحتموه إلصالح ق
مهنة دايل احملاماة أصبح مستعجل جدا، ألن ما يدور داخل هذه 
املهنة يدعوان بشكل أو آبخر إىل دق انقوس اخلطر، خصوصا 
على مستوى إغالق املهنة يف وجه الضعفاء، وخصوصا أيضا على 

 .يف األتعاب..، شكرا السيد الرئيس مستوى املبالغة

 :لسيد رئيس اجللسةا

ير على حسن املسامهة يف هذه اجللسة، منر نشكر السيد الوز     
إىل القطاع املوايل املكلف إبصالح اإلدارة الوظيفة العمومية، سؤال 
حول حماربة مظاهر الفساد والرشوة للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة 

 .احملرتمة

 :النائبة السيدة ابتسام العزاوي

السيد الوزير نسائلكم عن أهم اإلجراءات املعتمدة حملاربة ظاهرة 
 الفساد والرشوة ببالدان؟

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا تفضلوا السيد الوزير

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

مون النائبة احملرتمة على تفضلكم هلاد السؤال، تعلشكرا السيدة     
أبن حماربة الفساد يف املرافق العامة أصبح يشكل مكوان أساسيا 
ضمن إصالح اإلدارة وخيار إسرتاتيجي للدولة ال رجعة فيه، األمر 
يتعلق إبجراءات اليت سنتخذ، هناك إجراءات سارية املفعول 

للي هي ة حملاربة الفساد اوجلها يندرج ضمن اإلسرتاتيجية الوطني
مثرة جمهود مشرتك بني السلطات العمومية واجملتمع املدين والقطاع 
اخلاص، هاد اللجنة عقدت اإلجتماع دايهلا جلنة حماربة الفساد 
املنشأة مبقتضى مرسوم يف شهر أبريل املنصرم، وستعقد اجتماعا 

ال عن ضاثنيا يف هناية هاد الشهر برائسة السيد رئيس احلكومة، ف
جمموعة من إجراءات أخرى أذكر منها على سبيل املثال، أن هاد 
اجمللس املوقر يف السنة املاضية صادق على قانون احلق يف احلصول 
على املعلومة واللي هو رافعة أساسية لتحقيق الشفافية وحتقيق 
النزاهة ابلنسبة لإلدارة، كذلك نشتغل على تبسيط املساطر، وأنتم 

يط قيد املساطر ختتفي فيه شياطني الفساد، وتبستعلمون أن تع
املساطر من شأنه تعزيز نزاهة املرفق العام، هناك منظومة جديدة 
لتدبري شكاايت املواطنني املتمثلة يف البوابة اإللكرتونية اللي 

ألف شكاية فيها  21وصالت حوايل إىل حدود هاد الساعة 
 إىل غري ذلك منمن الشكاايت املعاجلة وامللبات،  %19حوايل 

اإلجراءات اليت ال زالت تواصلها هذه احلكومة، وشكرا على 
 .سؤالكم
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 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ابتسام العزاوي

السيد الوزير، هنالك إجراء أساسي ملسؤولية احلكومة اثبتة يف أهنا 
بدأ اربو الفساد والرشوة يف بالدان خاصنا نطبقو متقوم به، ابش حن

دايل ربط املسؤولية ابحملاسبة، جيب حماكمة املفسدين، جيب 
حماسبة املرتشني كيفما كانت درجتهم، إيال كانوا وزراء يتحاسبوا، 
إيال كانوا مدراء يتحاسبوا، إيال كانوا مسؤولني كبار خاصهم 

ال ن، فالفساد ما غادي إيتحاسبوا أيضا، ما دمنا حنمي املفسدي
ويزداد وابألدلة، ملي كتكون هنالك أدلة، األدلة اللي ما قاهلاش 
حزب األصالة واملعاصرة، أدلة اللي خرجات يف تقارير رمسية 
ملؤسسات وطنية مسؤولة كنتكلم، انخذ منوذجا مدينة الرابط، 
مقاطعة اليوسفية، ملي كيكونوا حاالت فساد مرصودة، جيب 

لكبري،   دجيب حماكمة املفسدين، وكنتكلم على الفسااحملاسبة و 
وحمرتف،   professionnel تيكون كنتكلم على الفساد اللي

كنتكلم على الصفقات العمومية والفساد اللي كيكون فيها، على 
 les appels أن املقاولني تيتم االبتزاز دايهلم ابش أهنم ايخذوا

d'offres اولني ابش تيتعرضوا ليه املق، كنتكلم على االبتزاز اللي
أهنم الياخذوا املستحقات دايهلم وخيلصوا املستخدمني دايهلم، 
وأيديوا اإللتزامات دايهلم وحيافظوا على االستمرارية دايل 
املؤسسات دايهلم، كنتكلم على هاد النوع دايل الفساد، كنتكلم 

تكون ت علي الفساد يف سندات الطلب اللي كتكون عدد منها،
ة، كيفاش هاد الشابة وال الشاب االلي غادي خيتاروا أهنم صوري

حياربوا البطالة وخيتاروا أهنم يتحداو البطالة وينشأوا مقاوالت،  
 les bons de commande كيفاش غادي يوجلوا هلاد

دايهلم وميكن هلم أهنم يتقدموا وميكن  les références وحيطوا
هاد السيد الوزير، و  أهنم كيشتاغلوا؟ هاد الشي عالش كنسائلكم

الشي يف الصلب دايل املسؤوليات دايلكم، أشنو تتقوموا من أجل 
 .إجياد احللول هلاد املشاكل اللي هالكة لبالد دايلنا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد يف ثوان

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :وابلوظيفة العموميةاحلكومة املكلف إبصالح اإلدارة 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، حماربة الفساد ليس شأان حكوميا 
على الصعيد العاملي هذه معروفة، هو شأن خيص جمتمع، وال ميكن 
حملاربة الفساد أن تنبين على اخلصومة بني الدولة واجملتمع أو بني 

 .املعارضة واحلكومة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

القطاع املوايل، نشكر السيد الوزير، قطاع الثقافة ننتقل إىل 
 %11واإلتصال بسؤال عن عدم اعتماد القنوات العمومية نسبة 

اخلاصة ابألمازيغية املقررة يف دفاتر حتمالهتا السيدات السادة 
النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلو السيد النائب 

 .احملرتم

 :وكريالنائب السيد امساعيل ش

 شكرا السيد الرئيس،

من احلصة الزمنية  %11القنوات العمومية ال حترتم  السيد الوزير،
املخصصة لإلنتاج األمازيغي، واهلاكا ال تفعل رقابتها من أجل 
تفعيل دفاتر التحمالت، السيد الوزير، كيف ميكن إنصاف 

 .اإلنتاج األمازيغي يف اإلعالم العمومي؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، السيد الوزير تفضلوا
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 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب على هاد التساؤل املرتبط بدور القنوات 
العمومية يف تعزيز مقومات اهلوية الوطنية املوحدة، خصوصا فيما 
يتعلق بتفعيل ترسيم األمازيغية على مستوى اإلعالم العموم، البد 
أن نشري أننا نشتغل يف إطار إعادة النظر يف دفرت التحمالت مع 

وطبعا يف انتظار املصادقة على القانون قنوات القطب العمومي، 
التنظيمي املتعلق برتسيم اللغة األمازيغية، هناك توجهات، هناك 
مقارابت، إلعطاء واحد دينامية جديدة فيما يتعلق ابإلعالم 
العمومي خصوصا على مستوى تفعيل األمازيغية. طبعا هاد 

 من دفرت 01السؤال يتعلق ابلدرجة األوىل ذكرت يف املادة 
 %11التحمالت دايل الشركة الوطنية اإلذاعة والتلفزة تتعلق ب 

تشجيع اإلنتاج الوطين وليس يعين اإلقتصار على اإلنتاج الوطين، 
تتعلق بتشجيع اإلنتاج الوطين وال يتعلق األمر  %11ولكن 

ابألمازيغية، طبعا نشتغل، أن قنوات القطب العمومي تشتغل على 
ا لالزمة يف إطار القنوات العمومية، وحاليإعطاء لألمازيغية املكانة ا

هناك الرفع من ساعة البث للقناة األمازيغية اليت تعترب قناة ذات 
ساعة، طبعا هناك كذلك  04ساعة عوض  84مرجعية عامة إىل 

العديد من املستجدات تتعلق أساسا ابلنشرات اإلخبارية ابللغة 
 841وىل إىل األمازيغية وصالت إىل حدود الثماين األشهر األ

نشرة إخبارية ابللغة األمازيغية، وكذلك هناك برامج واثئقية 
من الشبكة  %29وجمالت ابللغة األمازيغية، تقريبا هناك كذلك 

املرجعية للغة األمازيغية احلسانية يف إطار هاد القناة األمازيغية، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .احملرتمشكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب 

 

 :النائب السيد فاروق الطاهري

شكرا السيد الوزير، إن تشخيص نوعية األمازيغية ابإلعالم 
العمومي سيجعلنا خنرج ابإلستنتاج التايل السيد الوزير، العرض 
التلفزي واإلذاعي احلايل يف الشق املتعلق ابألمازيغية ال يرقى إىل 

، الدستوريةمستوى الرهاانت الوطنية الكربى ذات احلصانة 
ويضعنا أمام مفارقة كربى بني اإلطار احلقوقي والدستوري القانوين 
لألمازيغية يف اإلعالم واملمارسة الفعلية، ويتأكد ذلك من خالل 

 :ما يلي

صدور عدة تقارير تفيد لعدم جدية القناة األوىل والثانية يف  -
 التعامل مع األمازيغية يف قطاع اإلعالم؛

تزامات املرتبطة ابألمازيغية جزئيا أو كليا يف عدم احرتام االل -
 القطب العمومي؛

 ؛41طبقا للمادة  84عدم التزام القناة األمازيغية ببث  -

رة عدم التزامها بنشرة إخبارية ابللغة املعيارية بنشرة اقتصادية بنش -
 ؛41اجتماعية بنشرة ثقافية طبقا للمادة 

اليت تنص على بث برانمج  14عدم التزام القناة األوىل ابملادة  -
 لتعليم األمازيغية؛

عدم التزام القناة الرايضية ببث نشرة ابألمازيغية طبقا للمادة  -
 ؛018

من دفرت  18عدم ختصيص حصة واضحة لألمازيغية يف املادة  -
 .حتمالت القناة الثانية

لذلك السيد الوزير، أملنا فيكم إىل جانب اهليئة العليا "اهلاكا" أن 
 .تعاجلوا هذا امللف الشائك، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا
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 :وزير وزير الثقافة واالتصال ،السيد حممد األعرج

شكرا السيد النائب، طبعا نشتغل يف وزارة اإلتصال على إعادة 
 ..النظر يف دفرت التحمالت املزيد من حضور األمازيغية لغة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، انتهى التوقيت، تنشكركم على حسن املسامهة، استوفينا 
طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، منر اآلن لتناول الكلمة 

من النظام الداخلي جمللسنا املوقر، الكلمة  018وفق املادة 
املتحدث األول عن أتثري اإلضراابت املتكررة للتقنيني على 
املرتفقني ابجلماعات الرتابية واإلدارات العمومية عن فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

تعيش اإلدارة العمومية املغربية واجلماعات الرتابية، وكذلك القطاع 
املرة   ه كلبعض القطاعات الشبه عمومية احتقان حقيقي أبن

كنسمعو فئة مهنية من الفئات كتاخذ اعتصامات واحتجاجات 
وإضراابت إخل، مما يؤثر سلبا على املرتفقني وعلى اخلدمات اليت 

، 8100تقدمها هذه املرفق العام إىل الساكنة والوضعية يعين منذ 
جزء  8100فيها إلتزامات اللي عندها عالقة ابتفاق دايل أبريل 

نفدش، أيضا موضوع احلوار اإلجتماعي وهاد الفئة منو ما زال ما ت
والوضع دايل اإلعتباري فيه، نظرا أيضا خصنا للي قام به املغرب 

معىن التوجه اللي مشينا فيها هو أننا   BAC+2 هو أنه يشجع
كنشجعو هاد الفئة ابش تقرا، ابش تدرس، مبعىن كنوجدو هلا شي 

الح هو أنه هاد اإلصحاجة يف الوظيفة العمومية، لكن اللي كاين 
اإلداري استثىن هاد الفئة، أو يف جزء كبري من هاد الفئة ال على 
املستوى الرتقية دايهلم، ال على مستوى التكوين التكوين املستمر، 
ال على مستوى إسناد املسؤوليات، ال على مستوى العدالة 
األجرية، ال على مستوى يعين إنصافهم مع ابقي الفئات املهنية، 

ك املدخل أكيد سيكون هو تعديل القانون األساسي، إيال لذل
بقينا فهاد املنظومة دايل القوانني األساسية دايل الفئات، أيضا 
بعض الفئات يف مؤسسات عمومية كالقطب العمومي دايل 
اإلذاعة والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة اللي كيقدموا خدمات 

نة ق اللي كاينة مدو مهمة، ولكن ما كيستافدوش من بعض احلقو 
الشغل اللي كيضمنها القانون، وابلتايل كيتم التعسف عليهم وما  
كيتمش اإلنصاف دايهلم، أيضا يف الشق املتعلق بتحديد وتدقيق 
املهام ابلنسبة هلاد الفئة، يعين تكون واضحة ابش ميكن نتحاسبو 

 ..معهم، وكذلك اسناد املسؤوليات

 :السيد رئيس اجللسة

النائب احملرتم، شكرا لكم، السيد الوزير، تفضلوا شكرا للسيد 
 .مشكورين يف دقيقتني

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب على تناولكم الكلمة يف هذا املوضوع، فعال 
ظام أساسي بني الوزارات تتخضع لناهليئة دايل التقنيني املشرتكة 

خاص اللي كيوفر واحد اهليكلة تتيح نظام دايل الرتقي، غري أن 
اهليئة دايل التقنيني املشرتكة بني الوزارات ترتفع مطالب عندها 
طابع أفقي، ألنه هيئة مشرتكة بني الوزارات، وهي مطالب تدعو 

حنا مل ايهلا، اإىل تسوية األوضاع املادية واإلدارية واإلجتماعية د
نقص يف اإلصالح اإلداري هاد املطالب، ابلعكس هناك إنصات، 
هناك تتبع واحنا ما أنمله هو أن يصل هاد امللف إىل احلوار 
اإلجتماعي عن طريق املركزايت النقابية، احلوار اإلجتماعي يف 
دولة املؤسسات يكون مع املركزايت النقابية، وليس اجلمعيات 

هاذ كتقدم امللفات لكن احنا بغينا نشرعو ف شورةاملهنية تتقدم امل
احلوار، وكاين أشياء اللي ميكن نلقاو ليها حلول حبال املسألة 
دايل تقلد املسؤوليات ابلنسبة للتقنيني، أان عاد نظرت قبل ما 
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جني فهاذ امللف ميكن نوجدو فيه الصيغ دايل احللول، كما ميكن 
رى، لكن خصنا جنلسو نوجدو واحد العدد دايل املطالب األخ

إىل طاولة احلوار وال شيء مينع أن اهليئات املمثلة للتقنيني أو 
املتصرفني أهنا متّد اجلسور مع النقاابت اللي غادي نستأنفو معها 

 .احلوار إن شاء هللا، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل للمتحدث عن موضوع 
اإلضراابت املتوالية اليت ختوضها هيأة املتصرفني واملتصرفني 
واملتصرفات لتسوية ملفهم اإلداري الذي طال انتظاره، عن الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عمر عباسي

 السيد الرئيس،شكرا 

يف الفريق اإلستقاليل دأبنا على طرح هاذ املوضوع، هاذ موضوع 
وع املتصرفني والظلم الكبري الذي يتعرضون له نعترب إاثرة هاذ املوض

يف حلظة خيوض فيها املتصرفون معارك نضالية كبرية جدا أمام 
حكومة تصم آذاهنا على نداءات عادلة ومشروعة لفئة تلعب دورا  

ري  اإلدارة العمومية، السيد الوزير إذا مل هنتم ابلعنصر البشكبريا يف
ويف طليعته املتصرفني أي شعارات حول إصالح اإلدارة ستبقى 
شعارات فارغة عدمية املصداقية أحد متظهرات غياب العدالة 
والظلم واحلكرة يف املرفق العمومية يف اإلدارة العمومية هو ما 

، اهر الال مساواة مع كامل األسفيتعرض إليه املتصرفون أحد مظ
وأنه احلكومة قبل أايم أصدرت نظام أساسي هليئة معينة يف حني 
أنه لطاملا طالب املتصرفون مبؤشرات وببياانت موضوعية ألنه ال 
يعقل أن يستمر هذا الظلم داخل هاذ احلكومة ألنه املتصرفني مع  

ة علما أنه يكامل األسف يعين هناك فارق كبري يف تعويضاهتم املاد
فئات أخرى خضعت لنفس التكوين وتتقاضى أجورا أكثر من 

ة أبنه أجور املتصرفني، نعترب يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلي

إذا كانت احلكومة ترفع شعار حكومة اإلنصات فهذا مظهر جتلي 
قوي أبنه احلكومة ال تنصف، وعندما جتيبنا احلكومة يف بعض 

سؤولية  أبنه هذه قضية جمتمعية فاحلكومة تتحمل ماملواضيع الكبرية 
كبرية جدا، ألن هي اليت تسري وهي اليت متلك أدوات تدبري الشأن 

 .العام

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد احملرتم، السيد الوزير تفضلوا لإلجابة

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :اإلدارة وابلوظيفة العموميةاحلكومة املكلف إبصالح 

شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبذا السؤال، وأنتم 
تعلمون جيدا ورمبا أكثر من من غريكم أن املشكل ماشي هو دايل 

الوظيفة  تلغيم منظومة املتصرفني أو فئة أخرى، املشكل هو
العمومية ابلعشرات دايل الفئات ودايل األنظمة الشيء اللي 

م معه أي انسجام أو القدرة على حتديث هاذ املنظومة تينعد
هاذي، وأمام هاذ الوضع هاذ احلكومة هاذي احلكومة اجلديدة 
اللي يف عمرها ما أقل من سنتني اختارت املعاجلة الشمولية، أهنا 
ال ميكن أن نستمر يف التفييئ ويف اجللوس كما كان يف السابق 

ذا ذ الفئة وزيد هلذا وقّد هلمع هذه الفئة العتبارات ما مث مع ها
وقف هلذا هذا عندو نظام ترقي خاص وهذا عندو نظام خاص 
وهذا عندو، هاذ الشي راه كان معروف عرب سنوات وأن تعرف 
عما أحتدث، وابلتايل اليوم املقاربة هي اإلصالح الشمويل لتقليص 
الفئوية وخلق العدالة األجرية مع كل التقدير واإلعتبار للمتصرفني 
اللي كيقومو مبهام إسرتاتيجية يف ختطيط وتنفيذ السياسات 

 .العمومية، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، كلمة للمتحدث الثالث عن موضوع الشباب املغاربة 
ضحااي اهلجرة السرية احملتجزين لدى السلطات الليبية، عن فريق 

 .العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورا

 :النائب السيد خالد تكوكني

 شكرا السيد الرئيس،

دايل الشباب املغاربة من دوار بنجع احملتجزين  2السيد الوزير، 
دالشباب السيد الوزير  2لدى السلطات الليبيبة حاليا وهاد 

اختطفوا من تونس أان تنقوهلا ونعاودها وأنكد عليها نؤكد اختطفوا 
ة معينة لليبياويف ليبيا بقاوا فرت من تونس حتت السالح، ودخلوا 

إىل أن مت يف عملية أمنية معينة مت إطالق السراح دايهلم، ومت صدور 
حق الرتحيل دايهلم إىل املغرب من طرف املدعى العام اللييب 

 2دالشباب الشباب  2ولإلشارة وملعلوماتك السيد الوزير هاد 
 les billets de يتوفرون على جواز سفر دايهلم وعندهم

retours عندهم تذكرة سفر الطائرة، احلكومة أو الوزارة أو ،
السلطات املغربية ما عطات حىت شي إشارة أهنا مهتمة هباد امللف 
حبيث أنه وال موظف وال مسؤول مغريب واحد برهن رغم أنه  
كلمناكم السيد الوزير يف التليفون ومديناكم ابلالئحة دايل هاد 

 ل أرقم اجلوازات دالسفر دايهلم وقلناالشباب وأرقام اهلواتف داي
لكم أنه كاينني يف الزوية ورغم ذلك مل حيرك ساكنا وما عطيتوان 
حىت شي إشارة أنكم مهتمني هباد امللف، انهيك على ان كاينني 

 01مغريب هادو فقدان اإلتصال هبم هنائيا من هنار  81عاود اثين 
والد  شهور هادو من دوار 2يعين عام و 8101 1يف شهر 

من قلعة  01مسعود حىت هم من إقليم الفقيه بن صاحل منهم 
من الفقيه بن صاحل من دوار اوالد مسعود الرباكية  01السراغنة و 

هادوا فقدان االتصال بيهم والدولة ما تدير حىت شي جمهود كأنه 
ماشي اوالدها يعين هنا تتعطي واحد االنطباع سليب جدا وانطباع 

اد الشباب رجعوا للمغرب رجعوا على يعين حىت ولو ه
اللي ابقيني حاليا احنا معهم يف  2الغصة حلقاش احنا مع  بواحد

اتصال، أحذر وأحذر وما أخاف منه وهو ألننا نفقدوا االتصال 
واحد ما بقيتش عارفهم فني مشاوا  81هبم حىت هم على غرار 

هادوا حبال ال ماشي دايهلم ما سوقناش هلم  2ونزيد أنكد هاد 
اخا راه دايلنا ختتاطفوا من تونس حتت السالح ودخلوا لليبيا و 

 .بطريقة غري قانونية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :خلارج وشؤون اهلجرةاملكلف ابملغاربة املقيمني اب

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب أوال أفاجأ من انئب أنه ما عندوش معطيات 
دايل الرتحيل يف ظروف إنسانية ابش جنيبوا املغاربة  1احنا دران 

العالقني ماشي احملتجزين، واحنا ابتصال دائم عن طريق 
مع السلطات و  املؤسسات املختصة املغربية ال مع سفارتنا يف تونس

الليبية، وابملفروض آمن لكن املنطقة صعبة، السيد النائب، تطلب 
إجراءات احرتافية واحنا كنتحملوا مسؤولياتنا ألن خصنا حنافظوا 

والعمل كان قائم ويف  61على أمن بالدان احنا غنجيوا غي عندان 
اتصاالت دائمة وهنا كنقول لك أبنه ما كانش عندك اطالع على 

، 189الثالثة  ، العملية811الثانية  العملية 011نة عمل اللج
وهذا كله مبجهودات  19العملية األخرية  11الرابعة  العملية

مليون دايل الدرهم احلكومة تتحمل  11الوزارة وصلنا ل 
مسؤوليتها، لذلك إال كانت هجرة سرية أان كنطلب منكم  

كمجتمع   اكمنتخبني يف املناطق أنكم حتملوا املسؤولية وحتاربوه
مدين أنكم تعبؤوا وحتسسوا العائالت أبنه اجلنة ما كايناش يف أوراب 
وأبن العمل هو كاين يف املغرب و أبن يبقى يف املغرب كشاب 
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ويتعلم حرفة أحسن له ما ميشي يغامر ويدوز عن طريق مناطق 
غري آمنة، ذلك السيد النائب تكلمتوا معااي يف التلفون وجاوبتك 

ف عنده خصوصيته كنعاجلوه ويف الوقت وقلت لك هذا مل
املناسب غانباشروه وكاين اهتمام حكومي وكاين اهتمام ابلوزارة 
وإال أان أفاجأ أنت ما عندكش هاد االضطالع هذا رمبا أنت يف 
املنطقة احنا ما كنعاجلوا كاع مناطق املغرب بدون استثناءا وما 

دمنا العدد ية قميكنش خنليوا أي مغريب عالق وراه يف جلنة اخلارج
دايل العالقني، احنا بتوجيهات ملكية ما ميكنش شي مغريب يبقى 
عالق يف أي منطقة فبأحلرى منطقة حساسة وعندان اتصال 
ابلسلطات الليبية وكيقوموا معنا مبجهود جبار لذلك تيطلب 
احليطة واحلذر ابش نقوموا بعمل محاية لألمن دايلنا، شكرا السيد 

 .النائب

 :اجللسة السيد رئيس

شكرا السيد الوزير، منر إىل الكلمة للمتحدث الرابع عن موضوع 
اإلجراءات اإلستباقية ملواجهة موجة الربد خصوصا يف املناطق 
اجلبلية والقروية املعزولة الفريق احلركي الكلمة لكم السيدة النائبة 

 .احملرتمة تفضلوا

 :النائبة السيدة حكيمة بلقساوي

 شكرا السيد الرئيس،

حبلول فصل الشتاء ومع موجة الربد القارس  السيد الوزير،
والتساقطات املطرية والثلجية يف ظروف صعبة تزداد معاانة سكان 
العديد من املناطق القروية، و فهاذ املناخ اإلستثنائي الذي تعيشه 
بالدان إهاذ األايم فإن املعاانة والعزلة تفاقمت بشكل كبري، هذه 

طب اب وسائل التدفئة وارتفاع تكلفتها كاحلاملعاانة تكمن يف غي
غري متوفر ابملناطق إضافة إىل أن مندوبية املياه والغاابت متنع 
الساكنة من اللجوء إىل الغاابت جللب احلطب، كما أن التدفئة 
الكهرابئية هي األخرى غري ممكنة نظرا لضعف الصبيب 

فقر الالكهرابئي، ينضاف إىل ذلك جراء العزلة من جهة وجراء 
ضعف التغذية وقلة األدوية والصعوابت اليت يواجهها السكان 
ابلنسبة للعالج والتطبيب من ضمنهن النساء، النساء احلوامل 
السيد الوزير، نثمن عاليا املبادرة امللكية السامية املتمثلة يف وضع 
املستشفيات امليدانية لفائدة السكان مؤكدين أبن احلكومة مدعوة 

ل هذه املبادرة وإنتاج مبادرات أخرى ال تكتسي إىل مواكبة مث
ذ الصبغة املومسية فقط بل تكتسي صبغة الدميومة واإلستمرارية، فها

اإلشكاليات نطرحها يف كل مناسبة يف كل سنة ال سيما عند 
اشتداد قساوة الربد، أكيد السيد الوزير احلكومة ال تذخر جمهودا 

بعد دودة ويغيب عنها اليف هذا اإلطار ولكنها تبقى جمهودات حم
اإلسرتاتيجي ذي النفس الطويب، ويف انتظار تنمية هاذ املناطق 
وإعطاءها الوسائل فيما يتعلق ابلبنيات األساسية وخلق مشاريع 
مهيكلة خللق الثروة ومناصب الشغل، فإن احلكومة مدعوة إىل 
صياغة إسرتاتيجية متكاملة تشاركية متقاطعة ومتناسقة مع خمتلف 

اعات لعل مدخلها وضع قانون خاص ابلوسط القروي عامة القط
وابجلبل خصوصا، ومن هذا املنطلق نتساءل السيد الوزير عن 
اإلجراءات املتخذة أو اليت ستتخذ من أجل احلد من معاانة ساكنة 

 .هذه املناطق؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

إلجابة عن لشكرا السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوا السيد الوزير 
 .السؤال

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

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكر السيد الرئيس،
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السيدة النائبة احملرتمة كنشكرها على طرح هاذ السؤال اللي كيهم 
واحد الفئة منتشرة على حوايل ثلث أقاليم اململكة، يف إطار تنفيذ 
التعليمات امللكية السامية وزارة الداخلية اشتغلت يف إطار خمطط 
وطين للتخفيف من آاثر الربد، كاين خمطط أوىل القرارات اللي 

، هوأن هاذ املخطط غادي يشمل 8102بر أكتو  4ختذات يف 
إقليمن اضافت اخلميسات اضافت  88إقليم عوض  81

احلاجب ووجدة وجرادة و بركان، هاذ املخطط فيه النقط التالية: 
تقدمي املساعدات عرب مؤسسة حممد اخلامس للتضامن مؤن  -أوال

غذائية أغطية داخل هذه األقاليم احلوز احلسيمة بين مالل، 
بوملان، شفشاون، صفرو ،شيشاوة، كرسيف الرشيدية،  أزيالل،

ورزازات، زاكورة، فكيك اشتوكة آيت ابها، اتوانت، اخلميسات، 
احلاجب، وجدة جرادة، بركان، إذن كاين عمل ممتد فواحد العدد 
دايل األقاليم، على مستوى التنسيق بني القطاعات احلكومية أوال: 

يما ذكريت مستشفيات وزارة الصحة عندها واحد املسؤولية ك
ميدانية ولكن أيضا كاين قوافل طبية ووحدات طبية متنقلة، مع 
واحد اجملهود يف إحصاء النساء احلوامل ومواكبة التطورات املرتبطة 
بذلك، ألن مع موجة الربد راه كتوقع إشكاليات أيضا اخلدمات 
دايل اإليواء واإلغاثة التكفل ابألشخاص بدون مأوى ودعم 

دايل دور الطالب والطالبة ومراكز دور األيتام الداخليات املراكز 
نزول ل مستشفيات مراكز صحية ابألغطية، وأيضا هتيئة منصات

 .الطائرات املروحية التابعة للدرك امللكي و هذا واحد الشيء مهم

 

 

 

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، أشكر اجلميع، أشكر السيد الوزير اللي واكبنا 
 .وشكراورفعت اجللسة،  هاد اجللسة،طيلة 

 

  

 

 

 

 

 

 


