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 ملائةبعد ا نيالثثالو  السابعة اجللسةحمضر 
 

 يناير 04ه )0441 مجادى األوىل 7 االثنني :التاريخ
1109.) 

يس جملس رئل ثامنةال ةالنائب بوفراشنحياة  ةالسيد: لرائسةا
 .النواب

تداء من اب ةقدقيأربعة وثالثني و ث ساعات ثال :التوقيت
 .والدقيقة الرابعة زوال الثالثةالساعة 

الشفوية املتعلقة مناقشة األسئلة  جدول األعمال:
 ابلقطاعات احلكومية التالية:

 التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ 
 الصحة؛ 
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ 
 العدل؛ 
  والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛األسرة 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 العلمي؛
 الشغل واإلدماج املهين؛ 
 الثقافة واإلتصال؛ 
  األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ القطاع املكلف حبقوق

 اإلنسان؛
 الشباب والرايضة؛ 
 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛ 
  موميةإبصالح اإلدارة وابلوظيفة الع ةاملكلفالوزارة املنتدبة 

 :السيدة حياة بوفراشن، رئيسة اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 على بركة هللا نفتتح اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ململكة، وعمال مبقتضيات امن دستور  011طبقا للفصل       
النظام الداخلي جمللس النواب، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم 

 :سؤاال شفهيا موزعة على القطاعات التالية 44

 التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ 
 الصحة؛ 
 الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ إعداد الرتاب 
 العدل؛ 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ 
 مي؛الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العل 
 الشغل واإلدماج املهين؛ 
 الثقافة واإلتصال؛ 
  األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ القطاع املكلف حبقوق

 اإلنسان؛
 الشباب والرايضة؛ 
 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛ 
 وأخريا القطاع املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية. 

قبل أن نبسط األسئلة سأفسح اجملال للسيدة أمينة اجمللس       
 .لتالوة املراسالت الواردة على الرائسة، تفضلي السيدة النائبة
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 :سالسيدة أمساء اغاللو أمينة اجملل

 شكرا السيدة الرئيسة،

توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس احلكومة       
املتعلق  11.01بتغيري القانون رقم  94.09مبشروع قانون رقم 

 .بتنظيم مهنة املرشد السياحي

 :ومن جملس املستشارين توصل املكتب بـ      

  يتعلق إبصالح املراكز  41.09مشروع قانون رقم
لإلستثمار وإبحداث اللجان اجلهوية املوحدة لالستثمار، اجلهوية 

 وذلك يف إطار قراءة اثنية؛
  احملدد مبوجبه السن القانونية  81.09مشروع قانون رقم

 اليت جيب أن حيال فيها على التقاعد أفراد القوات املسلحة؛
  يتعلق إبلغاء بعض الديون  98.09مشروع قانون رقم

 .والعماالت واألقاليم واجلماعاتاملستحقة لفائدة اجلهات 

كما توصل املكتب من فريق األصالة واملعاصرة مبقرتح قانون       
يتعلق  81.01من القانون رقم  49، 48، 19يعدل املواد 

بتنظيم العالقة التعاقدية بني املكرى واملكرتي للمحالت املعدة 
يف للسكىن أو لإلستعمال املهين، الصادر بتنفيذه الظهري الشر 

نونرب  09) 0441من حمرم  01الصادر يف  0.04.000رقم 
1104). 

اليت  91.09ومن احملكمة الدستورية مت التوصل ابلقرار رقم       
صرحت احملكمة مبقتضاه برفض الطلب الرامي إىل إلغاء انتخاب 
السيد أمحد املرابط السوسي عضوا مبجلس النواب على إثر 

ابلدائرة  1109شتنرب  11 اإلنتخاب اجلزئي الذي أجري يف
 .الفنيدق-اإلنتخابية احمللية املضيق

 عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل      
سؤاال كتابيا؛  449سؤاال شفواي؛  044  هبا جملس النواب هي :

جوااب عن أسئلة كتابية؛ ومت سحب سؤالني شفويني، شكرا  004
 .للسيدة الرئيسة

 :ة رئيسة اجللسةالسيد

 شكرا للسيدة أمينة اجمللس،

 النواب،النائبات و السادة والسيدات 

توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس       
احلكومة املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها 

 : ما يلي

ملهين والتكوين االتماس السيد وزير الرتبية الوطنية  -أوال-   
والتعليم العايل والبحث العلمي، تقدمي األسئلة املوجهة إليه يف 

 بداية اجللسة؛

أن كاتبة الدولة املنتدبة لدى وزير إعداد الرتاب الوطين  -اثنيا-   
والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، هي من سيتوىل اإلجابة عن 

 األسئلة املتعلقة هبذا القطاع؛

لب السيد وزير الثقافة واإلتصال بتأجيل األسئلة ط -اثلثا-   
 .املوجهة إليه نظرا لتواجده خارج أرض الوطن يف مهمة رمسية

 السيدات والسادة،

أود اإلشارة كذلك فيما خيص الطلبات املقدمة من لدن       
من النظام  011السيدات والسادة النواب بناء على املادة 

تالية: علت احلكومة مع املواضيع الالداخلي جمللس النواب، فقد تفا
، تصاعد 011تصاعد ..إيال امسحتو نسمعو املواضيع دايل املادة 

 اإلحتقان يف أوساط التجار واملهنيني بسبب التنزيل املفاجئ لبعض
التدابري الضريبية اجلديدة املتعلقة برقمنة املعامالت التجارية عن 

جراء اإلجراءات فريق األصالة واملعاصرة؛ احتجاجات التجار 
الضريبية اجلديدة املطبقة عليهم عن فريق التجمع الدستوري؛ ما 
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أثري خبصوص فوترة العمليات اليت يقوم هبا التجار واحلرفيون 
والصناع التقليديون عن فريق العدالة والتنمية؛ وموضوع 
مستجدات احلوار اإلجتماعي عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية

 سيدات والسادة،حضرات ال

نشرع إذن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا،       
ونستهلها كما اتفقنا على ذلك بقطاع الرتبية الوطنية والتكوين 
املهين والتعليم العايل والبحث العلمي. مرحبا السيد الوزير، عندك 
ثالثة دايل األسئلة، السؤال األول عن هجرة الكفاءات للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيدة الرئيسة،

ما هي اإلجراءات اليت إختذهتا احلكومة من  السيد الوزير،      
أجل احلد من هجرة الكفاءات واألدمغة واألطر ذات الكفاءات 

 للخارج؟العالية 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، اجلواب      

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الرئيس احملرتم،

شكرا على هاد السؤال، هاد اإلشكالية هي إشكالية دولية       
ما كتعرفهاش إال بالدان، واحد العدد دايل البلدان كتعرفها نتيجة 
حركية الكفاءات عرب القارات للبحث أوال على ظروف العمل 

 811املالئمة أكثر من اجلانب املادي، واليوم عندان تقريبا واحد 
لنظر للتحوالت التكنولوجية مهندس يغادرون البلد دايلنا اب

وملستوايت املختربات الدولية يف هاد اجملاالت. السؤال اللي 
مطروح هو اشنو دران احنا كدولة، كحكومة، كوزارة ابش 
نستقطبو ونصادفو هاد الكفاءات بعد واحد األخذ والرتاكم دايل 
واحد التجربة دايل واحد اخلربة على املستوى الدويل، اليوم ميكن 

نقول لك، أستاذ ابحث يف أورواب مغريب، إيال بغى يدخل يل 
خصو يبتدأ من السالمل األوىل، أستاذ مساعد، هلذا اليوم ما كاين 
حىت شي واحد كنظن أبن غادي يبغي يرجع من هاد املستوى 
األويل، خص ال بد خنلقو واحد اإلطار جديد اللي كيمكن هاد 

 ...الكفاءات ابش يوجلوا مباشرة

 :ئيسة اجللسةالسيدة ر 

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب للتعقيب      

 :النائب السيد حلسن حداد

إيه نعم ظاهرة دولية، ولكن يف بالدان راه مقلقة وأصبحت       
مدارس دايل اهلندسة دايل  4مهندس تقريبا مها  811حمرجة، راه 

يو، هذا شجامعة احلسن الثاين ابلدار البيضاء كلهم كيهاجرو كيم
ما تيهمش فقط يعين املهندسني ولكن كذلك حىت متخصصني 
يف ختصصات حنن يف حاجة إليها، مثال فيما خيص التكنولوجيا 
احلديثة، فيما خيص كذلك الذكاء اإلصطناعي إىل غري ذلك... 
هناك كثري من األطباء يهاجرون اليوم ويذهبون إىل مناطق أخرى، 

والدراسة جترات، يعين، على هذا مشكلة، يعين، كبرية جدا، 
منهم تيقولو أبنه شروط  %18تقريبا دايل األطر، شي  4111

العمل دايهلم يعين غري موفقة، وكذلك رواتب هزيلة جدا، وهذا، 
، يعين، يدعو إىل القلق ابلنسبة للمستقبل دايل املغرب ألنه كاينني

 يعين، الكثري من األطر اللي كيتكونو يف البالد كتخسر عليهم
البالد الفلوس ولكن يف نفس الوقت تتستافد منهم بلدان كثرية،  
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كاينني يعين دول اللي كرتسل، شركات ترتسل كذلك الشركات 
للقبول وكذلك إلجياد هذه األدمغة يف الدار البيضاء، يف الرابط 
إىل غري ذلك... فأان تنظن جيب أن تكون لنا إسرتاتيجية وطنية 

م هادو، كذلك تكون عندان يعين فهاد اإلطار هذا، إحصاء منه
إسرتاتيجية دايل اإلخرتاع ودايل العلوم إىل غري ذلك من أجل أنه 

 .هاد الكفاءات ميشيو كذلك.. التعاون معهم. شكرا

 :السيد رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال       
ملناهج جعة اتعقيب. إذن منر إىل السؤال املوايل عن تقييم ومرا

والربامج والكتب املدرسية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 
 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائب

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا السيد الرئيسة،

 نتساءل اليوم يف فريق األصالة واملعاصرة عن السيد الوزير،      
بتقييم واقعي وجدي للربامج واملناهج السبب وراء عدم القيام 

ة؟ الرتبوية والتعليمية املوجهة للتلميذ املغريب يف املدرسة املغربي
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير اجلواب      

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

 احملرتمة، السيدة النائبة

ة غري اللي بغيت نشري لو هاد الربامج التعليمية ختضع بطريق      
منتظمة لواحد الدينامية متجددة حسب املتغريات الوطنية 

، 1141-1101والدولية، اليوم عندان واحد الرؤية إسرتاتيجية 

ريقة تفعيال ملقتضياهتا بتطوير النموذج البيداغوجي كتقوم الوزارة بط
دة النظر يف هاد املنهاج، وهلذا اعتمدان ما نسميه منتظمة إعا

مبنهاج منقح اللي متت ترمجته إىل كتب مدرسية، ابتدأان السنة 
املنصرمة السنة األوىل والثانية ابتدائي، وهاد السنة احنا كنشتغلو 
على السنة الثالثة والرابعة ابش، إن شاء هللا، يف الدخول املدرسي 

 امسة والسادسة وماشي فهاد السريورة.املقبل سنعتمدها وبعد اخل
اليوم ما طلقناش واحد طلب العروض دايل هاد الكتب املدرسية 
ألن احنا مقبلني على اعتماد قانون إطار، إن شاء هللا، اللي فيه 
واحد اللجنة دائمة للربامج واملناهج واللي غادي تكون هي اإلطار 

تطلبات إلعتبار واحد ماملرجعي هلاد إعادة النظر يف الربامج أبخذ ا
 .وشكرا ،الفاعلني الرتبويني

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة      

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 شكرا السيد الوزير،

لألسف التلميذ املغريب دائما هو تلك احللقة األضعف       
 واملناهج الرتبوية دائما يتم حتليلها ويتم جتديدها يف إطار ضيعة،

تلك الضيعة اليت يكون احللقة األضعف فيها هو التلميذ. وأان 
أتساءل وفريق األصالة واملعاصرة اليوم يتساءل، وحنن على أبواب 

منطلقه اإلنسان، وعماده اإلنسان،  النموذج التنموي اجلديد الذي
واإلنسان الذي هو مواطن الغد هو تلميذ اليوم ابلتأكيد لألسف 
الشديد ال نرى منوذجا ألي إصالح السيد الوزير، وحنن نستعرض 
واقع املؤسسة التعليمية املدرسية اليوم من اكتظاظ، من هدر 
مدرسي، من أقسام مشرتكة ذات مستوايت متعددة لألسف 

يد، وهذا طبعا حسب حتليل اجمللس األعلى للحساابت لواقع الشد
التعليم ببلدان ال ننسى كذلك بعض املظاهر املشينة، بعض مظاهر 
وقد مرت مؤخرا من أمامنا ومن أمام املؤسسة التشريعية ظاهرة 
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إحراق العلم الوطين أمام مؤسسة تشريعية، هذه الظاهرة جيب 
 ...الوقوف عليها

 :لسةالسيدة رئيسة اجل

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضايف حول مراجعة املناهج       
والربامج؟ ال تعقيب. السؤال الثالث واألخري سؤال عن مراجعة 
املرسوم املتعلق ابإلستفادة من املنح اجلامعية واألحياء اجلامعية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، 

 .النائب.. تفضل السيد النائبتفضل السيد 

 :النائب السيد حممد العثماين

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، املرسوم اخلاص بتوزيع املنح خلق مشاكل كثرية       
منها يعين عدم استفادة جمموعة من أبناء األسر الفقرية واهلشة من 

 .املنحة، ما هي رؤيتكم لتصحيح املسار؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .السيد الوزير، تفضلوا      

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

 السيدة الرئيسة،

السيد النائب احملرتم، هاد املرسوم ابقي ما خرج السي       
العثماين، احنا عاد كنشتغلو عليه ابش جنودو هاد اخلدمة، وإن 

ء هللا، يف الدخول اجلامعي املقبل غادي يتم اإلعتماد عليه. شا
اليوم ختويل املنح على املستوى دايل األقاليم كيستاجب لواحد 
املعيار مهم هي واش هاد اإلقليم كتواجد فيه مؤسسة جامعية، 

املعيار، عندان أقاليم اللي عندهم  حي جامعي، أم ال؟ حسب هاد
، اللي بغيت نوضح لكم %81أو  % 11دايل املنحة،  91%

هي كانت واحد املراجعة دايل عدد املنح املخولة لألقاليم أخريا، 
ألف منحة إضافية، وعندي واحد  11ومت إعطاء هلاد األقاليم 

منحة  411القائمة كبرية اللي حبال دااب شتوكة أيت ابها : 
منحة إضافية؛ مجيع األقاليم وال  0011إضافية؛ اترودانت : 

منحة إضافية، مجيع األقاليم اللي كتعرف  411الل أيضا سيما أزي
هاد اهلشاشة مت ختويلها واحد املنح إضافية. اللي مهم التسريع 
هباد املرسوم الش؟، أوال لصرف املنحة بطريقة مبكرة وأيضا اعتماد 
املقاربة اإلجتماعية ابلنسبة لإلجازة، اإلستحقاق واملقاربة 

راه واإلستحقاق ابلنسبة للدكتو اإلجتماعية ابلنسبة للماسرت 
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن

السيد الوزير، هاد املرسوم اللي كيما عرفتو تعرتيه جمموعة       
دايل اإلختالالت يف تدبري هاد اخلدمة اإلجتماعية للطلبة، 
وابلتايل اليوم تنوقفو على مجلة من اإلختالالت اللي كتخلي 
الشارع واألسر والطلبة كذلك تيعيشو حالة احتقان والشعور 

لبة ن واحد العدد من الطابلضيق وكذلك ابلغنب نتيجة : أوال كو 
، وهو رقم كبري %41ال يستحقون املنح وتيتوصلو هبا تقريبا 

جدا؛ كون كذلك التعميم مكاينش؛ كون كذلك غياب الشفافية 
واحلكامة يف تدبري هاد اخلدمة؛ واملقاربة كذلك اإلندماجية يف 
توزيع اخلدمات اإلجتماعية اللي مرتبطة هباد الشي. وابلتايل اليوم 

 : رتح عليكم السيد الوزيرتنق

الرفع من امليزانية املخصصة لكي تشمل أو تغطي  -أوال-      
العدد األكرب من الطلبات، وهباد الرفع هذا ميكن لينا نعبأو جمموعة 
دايل الفاعلني اإلقتصاديني واإلجتماعيني ابش يتدخلو، مثال 

-ةاجلهات اللي ميكن مثال حبال املبادرات اللي ّدارت يف درع
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اتفياللت، وابقي اجلهات األخرى ابش تزيد تدعم والشركات  
كذلك وقطاعات حكومية وغري حكومية اللي ميكن ليها متول 
املنح دايل الطلبة دايل املستخدمني دايهلا، كذلك املزيد من 
منسوب الشفافية واحلكامة وذلك بتوحيد املتدخلني اللي كثار،  

عليم ملنتخبني كاين وزارة التكاين الداخلية، كاين األعوان، كاين ا
العايل، الرتبية الوطنية إىل آخره...، مما يعين خيلق أمور تعرتيها 
الشفافية، كذلك السيد الوزير النشر دايل اللوائح دايل املستفيدين 

 .وغري املستفيدين من مجلة القرارات شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

را عقيب. شكشكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال ت      
 .السيد الوزير على املسامهة.. تفضل تفضل ابقي عندك شي بركة

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

مليون درهم اللي خمصصة هلاد املنح، كنا يف  911مليار و      
يوم عدد مليون. ال 911مليون درهم، وصلنا ملليار و 111

دايل اإلستفادة، احنااي سنة بعد  %91الكربى دايل األقاليم 
 881سنة ماشيني إن شاء هللا للتعميم. آسفي، إقليم آسفي 

منحة إضافية اللي مت التخويل دايهلا فهاد شهر دجنرب، علما أن 
 81أيضا كاين إستجابة هلاد الطلب دايل األحياء اجلامعية اليوم 

 .ألف من طرف اخلواص شكرا 09ألف دايل اإلستجابة، 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة،       
وننتقل إىل قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء مرحبا السيد 
الوزير. عندكم ستة دايل األسئلة، السؤال األول متعلق إبحداث 

لعدالة النواب احملرتمني عن فريق انفق "تيشكا" للسيدات والسادة 
 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حلسن واعري

 شكرا السيدة الرئيسة،

موازاة مع اجلهود الكبرية لوزارتكم يف فك  السيد الوزير،      
العزلة عن مناطق املغرب وجهتها، نسائلكم السيد الوزير، عن 

 .كرانفق "تيشكا" إىل الوجود شاإلجراءات اليت اختذمتوها إلخراج 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير      

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

ابلطبع كما تفضلتم هذا واحد املوضوع اسرتاتيجي مهم       
خذ جدا، تشتغل عليه الوزارة، بطبيعة احلال ابعتباره اسرتاتيجي غيا

واحد الوقت. يف انتظار هاذ املسألة، الوزارة كما يف علمكم  
كلم،   11فهاد احملططة دايل  9كتشتغل على الطريق الوطنية رقم 

الدرهم واللي نسبة أشغاهلا مليار دايل  0,9اللي خصصنا ليه 
  .% 41وصالت ل

فيما خيص املفق، الدراسات التمهيدية تساالت، واشتغلنا على    
دايل املسارين: املسار األول اللي النفق عرب الطريق الوطنية رقم  1
كلم، واملساال الثاين عرب "أوريكا"   1,1مرورا بتيشكا هذا فيه  9

كلم من الطرق املؤدية   91كلم مع التهيئة دايل   01اللي فيه 
 لية للمسارين، تبني أبن املسار الثاين الليللنفق. الدراسة األو 

دقيقة  91غيدوز عن طريق "أوريكا" هو األحسن ألن غريبح 
با ابلنسبة للسيارات اخلفيفة، وغيوفر واحد املردودية اقتصادية تقري

. اآلن كيما كنت واعدت سابقا الدراسات % 01دايل 
جية، و التفصيلية اللي متعلقة ابلدراسات اجليولوجية واهليدرول
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ل الدراسات اجليوتقنية واجليوفيزايئية، الدراسات املتعلقة ابالستغال
يف السالمة الطرقية، الدراسات املتعلقة بتجهيزات النفق، 
والدراسات املتعلقة ابلبيئة هادي شرعنا فيها وهي قيد اإلجناز 

 .وشكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لسيد النائبشكرا السيد الوزير، تعقيب ا   

 :النائب السيد أمحد صدقي

 شكرا السيدة الرئيسة،

ية بطبيعة احلال يف إطار فريق العدالة والتنمية، تنلقاو بكل إجياب   
هاد اخلطوات وهاد املساعي اللي تتم ألول مرة هباد الشكل هذا، 
ونتمناو إن شاء هللا تعاىل التوفيق فهاد املسعى. ونشيد ابجملهود 

 9والكبري اللي تنجز على مستوى الطريق الوطنية االستثنائي 
والنفق دايل تيشكا من حيث التأهيل دايلو، بطبيعة احلال هاد 
التأهيل اللي وقفت عليه فقط هذه األايم يف زايرة ميدانية واألمور 
واحلمد هلل جد مشجعة. كما نشيد جبهود فك العولة على اجلهة 

ذ دايل أزيالل دايهلا، واملناف اتفياللت يف خمتلف املنافذ-دايل درعة
ودايل تنغري وبين مالل حيث فهاد احملور هذا تنتمناو إهناء 
األشغال وأيضا من ميدلت عرب "تزن تلغمت" واألشغال اللي هي 

  .مربجمة

النفق دايل "تيشكا" السيد الوزير احملرتم، نريده عنواان ملرحلة    
ع األوراش الية يف توزيجديدة موسومة ابلتوجه حنو إقرار العدالة اجمل

الكربى، نريده جسرا حنو تكافؤ الفرص، وتكافؤ سرعة التنمية، 
وإقرار اإلنصاف واملصاحلة التنموية؛ نريده اباب حنو تصريع وترية 
السياحة واالستثمارات وتثمني املؤهالت دايل هاد املناطق هادي 

ى لاللي بقات يف ظل عقود دويلة؛ نريده جوااب عمليا إضافيا ع
محالت التشويش والتبخيس والتنقيص واإلحباط اجلارح؛ نريده 
بطبيعة احلال التفاتة نوعية جتاه هذه اجلهة والساكنة دايل اجلهة 

اليت عانت لزمن طويل من هاد اإلشكاالت هادي؛ نريده تتوجيا 
جملهود االستثمار لدولة املغربية يف اجملال دايل البنيات التحتية، 

  .ع أن يكون حتفة جغرافية يعتز هبا املغرب ككلونريد هذا املشرو 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.. تعقيب إضايف تفضل    
 .السيد النائب

 :النائب السيد إمساعيل ملاوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

مع األسف هادي املرة اخلامسة اللي تتناولو فيها هاد       
املوضوع املهم جدا، اللي هو األمل دايل ساكنة اجلنوب الشرقي 
بصفة عامة، ومع األسف اجلواب دايلكم دائما يف طور الدراسات 
والدراسات والدراسات. احنا بغيناكم تقولو ملا هاد الدراسات 

 ىت ستنتهي؟ حيثهادي مىت انطلقت؟ اعطيوان الصفقة وم
احلكومات املتعاقبة تكلمت على الدراسات اليت ال تنتهي، تكلمنا 

الكبار  les portsبدا وساال،  "TGV"على أوراش كربى، 
كلم من النقل   1بداو وساالو، تنهضرو على جهة ما عندهاش 

كلم من املوانئ. السيد الوزير احملرتم، هاد الساكنة   1السككي، 
، اب السياسي، بغات أفعال ما بغاتش أقوالفقدت الثقة يف اخلط

دايل املليار اللي تكلمتو عليها ال تساوي شيء يف قبل املعاانة  1و
اللي تيعانيوها هاذ الساكنة وحنن أوهلم. هاديك الطريق اللي كنتو 
درتو ليها اإلصالح، واللي اإلصالح دايهلا، انتما ما تدوزوش منها 

تدوز من هاديك  اللي les ambulances ما تتعرفوش
اللي كيضطر ابش يكسر العربة  الطريق، ما تتعرفوش السائق املهين

دايلو، ما تتعرفوش حجم املعاانة والعزلة اللي تتعاين منها هاد 
دايل املليار احنا مستعدين نديرو  1ساكنة املغرب الشرقي، و
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اكتتاب إيال ما عندكمش انتما ابش ختلصو احنا خنلصو، وتنقرتح 
 .وشكرا ،ش ديرو اكتتابعليكم اب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

السيد النائب لألسف الشديد أن هاد املداخلة، مداخلة       
ها اتفياللت فيها البحر، كون كانت في-سلبية، كون كانت درعة

البحر السيد النائب كان دران فيها امليناء، انت عارف ما فيهاش 
البحر هاد؛ املسألة الثانية السيد النائب، هاد الطريق أان درت فيها 

ألة يها أكثر من ما مرييت فيها أنت؛ املسمرارا والراجح أنين مريت ف
األخرى، أان أشيد أشيد مبا تفضلتم به إذا كان السيد النائب عندو 
هاد القدرة جيمع مخسة دايل املليار ونص دايل الدرهم على كل 

 ...حال احنا مستعدين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ال ال إىل امسحيت السيدة النائبة معندكش الكلمة، إيال      
 .امسحيت معندكش الكلمة

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

وعلى كل حال مجيع اجلهود مرحب هبا، أان فقط بغيت ..      
غري نشرح لك واحد القضية لكي أرفع عنك الغبش فيها 
الدراسات التمهيدية اللي ّدارت أخذت وقتا، وأقول لك أن 
الدراسات التفصيلية، وانت الرئيس دايل الفريق دايلك، راه إنسان 

د التيعرف هادشي ستأخذ سنوات، كما أخذت سنوات يف كل ب
العامل، الدراسات اجليوتقنية واجليوفيزايئية والدراسات 
السيسمولوجية والدراسة اهليدرولوجية عندها وقت، ال ميكن 

اختصار هذا الوقت. ال جيب أن تقول كالما يفهم منه املواطن 
شهور، الطريق دايل مخسة كلم خاصها  4أن الدراسات تدار يف 

كلم، وغيكون يف قلب   01دراسات، فما ابلك بنفق غيدوز فيه 
كلم وفيه واحد العدد دايل األمور، رجاء،   0811اجلبل فوق منو 

رجاء راه احنا تنتكلمو مع املواطن، يقدر يكون عندك موقف 
سياسي من احلكومة لكن القضااي اللي هي قضااي معقولة اللي 

 ...هي مرتبطة بواحد العدد

 :السيدة رئيسة اجللسة

ؤال املوايل عن إصالح وتوسيع الشبكة شكرا، إذن منر للس      
الطرقية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد مالل

 شكرا السيدة الرئيسة،

نسائلكم عن حصيلة إصالح وتوسيع الشبكة  ،السيد الوزير      
 .الطرقية ببالدان

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

 شكرا للفريق،

ابلطبع اإلخوان تيعرفو أنه اآلن عندان واحد املستوى من       
كلم اللي   444ألف و 11الشبكة الطرقية املصنفة اللي تقريبا 

من تنقالت األشخاص متر عربها، عندان شبكة  % 91تقريبا 
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كلم مت إجنازها بكلفة دايل   0011طرقية الطرق السريعة فيها 
، مدام 1109-1101دايل املليار دايل الدرهم يف  9,4

 0,1كلم كلفة دايل   014تنتكلمو على احلصيلة كانت عندان 
كان غالف إمجايل   1109-1101مليار دايل الدرهم، ما بني 

منشأة فنية، شرع يف بناء  41مليون درهم خصصنا  141دايل 
أخرى، كما مت اإلعالن عن طلبات العروض األشغال املتعلقة  19
مليون درهم  181نواي منشأة فنية إضافية، وتنرصدو س 11ب

لربانمج إنقاذ وإعادة أتهيل حظرية املنشآت الفنية، وعندان سنواي 
دايل املليار دايل  1كلم من عملية الصيانة الطرقية تقريبا   1111

 .الدرهم، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب      

 :النائب السيد حممد مالل

شكرا لكم السيد الوزير، حنن بدوران السيد الوزير، نثمن       
سنة املاضية، ونؤكد على أمهية توسيع  11اجملهود اللي تبذل يف 

إجيايب  التأثري دايهلا الشبكة الطرقية وإصالحها، ونشري على أن
على التنمية االقتصادية واإلجتماعية يف بالدان. لكن السيد الوزير، 

عقلنة أكثر وإىل حكامة جيدة يف الربجمة  هاد اجملال حمتاج إىل
والتنفيذ وخاصة أننا بصدد تنزيل اجلهوية املتقدمة وكذلك الالمتركز 
اإلداري. وكذلك السيد الوزير، من بني املسائل اليت ندعو إليها 
وهي حتقيق هاديك اإللتقائية املنشودة بني برامج كافة املتدخلني 

الة ت الرتابية، وحتقيق العدمن اجملالس اجلهوية وابقي اجلماعا
اجملالية السيد الوزير، وتسريع إجناز هاته الربامج وكذلك حتقيق 
العدالة اجملالية وتسريع إجناز هاد الربامج. ومساعدة كذلك السيد 
الوزير، واحد اإلشكال كبري وهو أن اجلماعات الرتابية تعاين من 

 بلورة ويف عها يفعدم التعامل اجليد للمصاحل اإلقليمية واجلهوية م

إجناز جمموعة من املشاريع الطرقية، دون أن ننسى إشكالية كذلك 
 .املسألة دايل الصيانة دايل الطرق الغري مصنفة، شكرا لكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا للسيد النائب، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال       
تعقيب، سؤال آخر يف نفس القطاع السيد الوزير، مازال عندكم 

 .شي حاجة.. تفضل السيد الوزير

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء
اّل السيد النائب فعال هاذ القضية دايل احلكامة مطروحة،       

ومرة أخرى تنقول مطروحة خاصة فيما يتعلق ابلصيانة، ألن 
صندوق التمويل الطرقي واحد العدد دايل املستحقات اللي تتجي 
يفرتض أن جزء كبري منها ميشي للصيانة الطرقية، هذا تيطرح 

 .اإلشكال بطبيعة احلال، اللي احنا تنشتغلو عليه

 :السيدة رئيسة اجللسة

إذن يف نفس القطاع سؤال حول صيانة  شكرا السيد الوزير،      
الطرق الوطنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد بلحسان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيدة الرئيسة،

لصيانة الطرق ما هي اإلجراءات املتخذة  السيد الوزير،      
 .الوطنية اليت أصبحت يف وضعية رديئة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، تفضلوا      
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 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

طيب هذا جزء من السؤال اللي تطرح، هذا كيتكلم على       
انتهت عملية التصنيف كلم،   01.849الطرق الوطنية فيها 

انتاعها حيث مت نشر القرار دايل وزير التجهيز والنقل هباد 
من تنقالت  %81اخلصوص، هاد الشبكة تؤمن أكثر من 

إىل  1100األشخاص ونقل البضائع. يف الفرتة املمتدة من 
، الصيانة دايل هاد الشبكة الطرقية انهز استثمار إمجايل 1109

  0441الدرهم، هم التوسيع والتقوية  دايل املليار دايل 8دايل 
كلم. وتقوم الوزارة   0991كلم، التكسية   1441كلم، التقوية 

بطبيعة احلال وفق احملاور اللي تكلمت عليها صيانة اعتيادية 
وصيانة استثنائية وكذلك جمموعة عمليات دايل التوسعة، شكرا 

 .السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .النائب تعقيب السيد      

 :النائب السيد حممد بلحسان

 شكرا السيدة الرئيسة،

احنا ما كنكروش اجملهودات املبذولة يف هذا  السيد الوزير،      
اجملال، ولكن السيد الوزير، كاين هناك مشكل هو عدم تتبع 

قطات خاصة بعد التسا الصيانة للطرق الوطنية، وهناك نتساءل..
املطرية وهنا نتساءل عن اإلعتمادات املخصصة لصندوق الطرق 
املفروض أن تتوجه أساسا لتحسني الشبكة الطرقية. السيد الوزير، 

كلم اللي قلتو أبهنا تتديرو هلا الصيانة نتمناو إن شاء   0811هاد 
ا  ههللا فهاديك الطريق الوطنية اللي ميكن نتمىن أنك تكون دزيت في

كتنطلق من تطوان حىت "الطاوس" إبقليم الرشيدية فيها بعض 
املقاطع اللي حىت الرتاكتورات ما ميكنلهومش يبقاو يدوزو فيها. 
ألن احنا ما نكروش كاين بعض املقاطع اللي تصاوابت، وكاين 

بعض املقاطع اللي ما صاحلشاي؛ اثنيا الطرق دايل احلسيمة، 
املناطق ألن مّلي كتطيح اتوانت مجيع املقاطع دايل هاد 

التساقطات املطرية ما كتّبعش الصيانة، هلذا كنطلبو هللا جيازيكم 
خبري ابش الصيانة ألنه كان هاذيك الوقيتة دايل األشغال العمومية  

 les دوك اخلاميات les équipes كانت دايرة واحد
cellulles  مّلي كتطيح الشتا كيتبعو الصيانة، هلذا بغيناكم

ذوك اخلليات ميكن هلم يعاودو حيياو  les cellulles هاذوك
 .ألنه ما كاينش الصيانة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تعقيب إضايف حول موضوع؟ ال تعقيب، تفضلوا السيد       
 .الوزير

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء
هباذ السيد النائب، ميكن هلا تّدار الّ هي الصيانة االعتيادية       

الطريقة، لكن واحد العدد دايل الطرق غري لإلنصاف الوضع 
دايهلا، الوضع دايهلا أصبح فيه تدخل ألن يف السؤال دايلكم 

اشرمت للطريق دايل "الوحدة"، هاديك بغيت غري نقول لك راه 
مليون دايل الدرهم ابش نعاودو نقادوها، راه  411خمصص هلا 

كلم اللي غتقاد كلها واعطينا   14تقريبا واحد  11واحد  فيها
فيها طلبات العروض، الصيانة االعتيادية ساهلة ميكن يديروها 
الفرق دايلنا، لكن فيما يتعلق ابلتقوية والتوسيع عادة تنوسعو 

 ...هادي خصها يعين شغل
 :السيدة رئيسة اجللسة

الطرق إذن دائما يف نفس املوضوع، سؤال عن شبكة       
اإلقليمية والقروية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد مصطفى مشارك

نسائلكم السيد الوزير، عن وضعية الطرق اإلقليمية واملسالك      
 .القروية ببالدان، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اإلجابةالسيد الوزير،       

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء
إيوا بطبيعة احلال هاد القضية دايل الطرق القروية ابش نصفو       

بالدان هاد الشي ّدار فيه عمل كبري جدا على مدى السنوات 
الفارطة إىل اآلن، اآلن عندان تقريبا ما بني الربانمج الوطين األول 
للطرق القروية والربانمج الثاين للطرق القروية وبرانمج التأهيل 
الرتايب، وهاد الربانمج دايل تقليص الفوارق الرتابية إن شاء هللا 

ألف كلم. ومرة أخرى   44غادي توصل هاذ الطرق القروية تقريبا 
كما أسلفت، أان تكلمت على هاد املوضوع، أكاد أقول قد بح 

انة هذا خاصو مقاربة أخرى تتعلق ابلصيصويت من احلديث حوله، 
دايل هاذ الطرق، صيانتها من الناحية الرمسية تقع على اجلماعات 
الرتابية، لكن اجلماعات الرتابية عندها إشكاليات، عندها 
إشكاليات مالية وعندها كذلك إشكاليات مرتبطة يعين ابملواكبة 

املقاربة  احدالتقنية وحنن عرضنا أننا مستعدون هلاد األمر وفق و 
أتخذ بعني اإلعتبار هاد األمور اللي تكلمت عليها، شكرا السيدة 

 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى مشارك

السيد الوزير، تبعنا اجلواب دايلكم بكل إمعان، ولكن حقيقة 
. اصا يف جمال الطرقالوضع ببعض األقاليم ال زال يعرف خص

إقليم سيدي إفين منوذجا، واللي كيحتاج اليوم كيعيش خصاص 
واحد املهول خصاصا مهوال يف جمال الطرق اليت حتتاج إىل تدخل 
عاجل من أجل الصيانة والتوسيع، يتعلق األمر ابلطرق املصنفة 

الرابطة بني "إداوكوكمار" و"تيموالي" على  09.09التالية : 
 09.01؛ "إيكنوغرام" رت السيد الوزير إىل حدودكيلوم  18طول 

الرابطة بني الطرق الطريق الوطنية رقم واحد ومجاعة "سبت 
الرابطة بني سيدي إيفين و"آيت وافقا"  09.08النابور"؛ 

كذلك   09.01خصوصا عند مقطع "اخلصاص" و"آيت وافقا"؛ 
 الرابطة بني الطريق الوطنية رقم واحد على مستوى مجاعة "سيدي

كذلك السيد الوزير،   09.00احساين وعلي" و"آيت رخا"؛
 09.14الرابطة بني "اخلصاص" و"سيدي امبارك"؛ وأخريا 

الرابطة بني "بونعمان" ومجاعة "تيوغزة"، وكذا الطريق الرابطة ما 
 .بني "اصبواي" و"امي نفاست"، شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

زير، قيب إضايف؟ تفضلوا السيد الو شكرا السيد النائب، تع      
إيال كانت شي السيد الوزير اكتفى. إذن منر إىل سؤال آخر حول 
نقص املاء الصاحل للشرب ببعض املناطق للسيدات والسادة 

 .النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رحو اهليلع

ة، اللي هي جافة وشبه جافيف ظل واحد العدد دايل املناطق       
الساكنة دايهلا تتعيش ابلعطش أايم الصيف يف كل سنة، وهذا 
راجع للنقص احلاد يف املياه دايل الشرب، مثل قبائل "زعري" اللي 
هي شبه جافة وعندها نفس املشاكل، حبيث املاء دايل الشرب 
دايهلا كيمشي هلا من الرابط عرب واحد القناة اللي مديورة هادي 

سنة، ومديورة خصيصا ملدينة الرماين لوحدها، آنذاك  41 شي
نسمة. اليوم هاد القناة نفس  01.111اللي كانت فيها شي 

القناة تتوزع جلميع اجلماعات يف املنطقة دايل "زعري"، أي واحد 
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نسمة، يف كل صيف عندان أزمة، ومّلي تتكون  011.111
ي تبدل، غادي جتاألزمة تنسمعو هاد القناة الثانية ها هي غادي 

وحدة أخرى إىل اآلن. السؤال دايلنا، السيد الوزير، واش عندكم 
شي مشروع ابش حتلو لنا هاد املشاكل هادي؟ وإيال كان متنع 

 .يكون قولوا لنا وقتاش، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير      

ك التجهيز والنقل واللوجستيوزير ، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أوال يبدو يل السؤال دايلكم كان واضح، تيتكلم على اإلقليم       
دايل اخلميسات. بطبيعة احلال، هو ابش نعرتف كان عندان 
إشكال يف سيدي عالل البحراوي فعال يف الصيف، وكان عندان 
إشكال يف املركز دايل "بوقشمري"، اآلن ابش جنيك نيشان، 

شكل ب غيحل املاملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشر 
دايل التثنية دايل قناة اجلر الرئيسية فعال اللي تتزود واحد العدد 

لرت يف الثانية، وإن  011دايل املناطق، غريفع الصبيب بواحد 
، يعين، الشهر 1109فرباير 1شاء هللا، فتح األظرفة غيكون يف 

املاجي، وسنشرع، إن شاء هللا، أو سيشرعون يف األشغال انطالقا 
 .إبذن هللا، شكرا السيدة الرئيسة 1109شهر دايل ماي من ال

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، ال تعقيب،       
 .تعقيب إضايف؟ ال تعقيب، السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 شكرا السيدة الرئيسة،

 احملرتم،السيد الوزير 

ابإلضافة ملعاجلة النقص دايل املاء يف واحد العدد دايل       
املناطق، كنتمناو أنكم توليو أمهية كذلك للجودة دايل املاء اللي  
كيشربو املواطنات واملواطنني، ألن كاين واحد العدد دايل املناطق 
اللي كيشربو املاء ما عندوش جودة، نعطي على سبيل املثال فاس  

مناو املاء فيه الرتاب، "بن امحد" كيشربو املاء فيه الرحية، نت كيشربو
أن هاد اجملال كذلك تعطيوه أمهية يف املخططات اللي كتشتغلو 

 .عليها وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير      

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

غري التزويد ابملاء الصاحل للشرب والكمية واجلودة أمران ال       
ينفكان، ما عرفتش كون سولتيين على بعض األمور حمددة جناوبك 
عليها، لكن كان عندي سؤال يف جملس املستشارين حول هاد 
املوضوع، وأان أكدت أنه مجيع احلقينات دايل السدود، تنتكلم 

 سدود اللي مرتبطة ابلتزويد مستوى اجلودةعلى احلقينة دايل ال
دايهلا جيد جيد، عدان اجلودة انقصة يف بعض السدود التلية لكن 
والسدود الصغرية لكن ما مرتبطاش ابملاء الصاحل للشرب. إيال  
كان شي إشكال، خصنا نشوفو واش إشكال مرتبط ابلتوزيع، 

أساسية  اولكن أان اللي تنأكد القضية دايل احلقيقة ابلنسبة لن
وحمورية، وهذا مرتبط هباد السياسة هلاد املنظومة اللي دارهتا بالدان 
واليت يعود فيها الفضل، بطبيعة احلال، جلاللة احلسن الثاين هللا 
يرمحو وحممد السادس هللا ينصرو، ألن هاد املنظومة هادي ابلنسبة 

مور أإلينا أساسية ترتبط ابألمن املائي، إيال سولتيين من بعد على 
حمددة أجيبك فيها، هل هي ترتبط حبقينة السدود؟ هذا يكون 
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عندي يف مشكل.. أم القضية مرتبطة ابلتوزيع. شكرا السيدة 
 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد الوزير شكرا، السؤال املوايل وهو سؤال آين عن تنمية       
ريق فالعرض املائي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن ال

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان خيري

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

التزمت احلكومة يف برانجمها ابلعمل على تنمية العرض املائي       
من خالل تسريع وترية إجناز السدود الكربى واملتوسطة والتلية يف 

، فإىل أي مدى متكنت احلكومة من تنفيذ هاد 1110أفق 
 .اإللتزام؟ وما هي املناطق املستفيدة من السدود املنجزة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب      

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

ابلطبع هاد املوضوع دايل العرض املائي هو موضوع مهم       
وأساسي، ينبين أساسا على حمور دايل جتميع املياه السطحية يف 
السدود. حنن مستمرون ليس فقط يف ما التزمنا به يف الربانمج 
احلكومي، لكن عندان اآلن مشروع لتقوية جتميع املياه السطحية، 

وق واحد املسألة اللي هي ف ألن التغريات املناخية أصبحت اآلن
بنيوية، فبالتايل غنقويو من السدود الكبرية، من بناء السدود 
الكبرية، وغادي نوسعو املدى دايل السدود الصغرية والتلية اللي 
هادي غادي حتل واحد العدد دايل اإلشكاالت فواحد العدد 

دايل املناطق، وإال فجميع جهات اململكة هي واحد اجلهات اليت 
عرف هاد البناء دايل السدود، وكما قلت سابقا عندان واحد ست

األمر مهم جدا، أن ال نلجأ، أن ال نلجأ إىل حتلية مياه البحر إال 
عندما تكون فعال احلاجة ماسة إىل ذلك، وإال فاألولوية غتعطى 

 .لبناء السدود، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :النائب السيد عبد الرمحان خيري

 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،

جا على كالمكم أن التغريات املناخية أهنا كتسبب يف عدة       
فيضاانت يف شال أقاليم، وعندان إقليم بين مالل كمثال. انتما 

لي "أغبالة"، "بوتفردة"، و"تيزي نسلي" والسد ال تتعرفو مجاعات :
طال انتظار ساكنة إقليم بين مالل كتنتظرو هو سد "اتكزيرت"، 
هاد السد اللي بغيناه خيرج حليز الوجود من ضمن الربامج اللي 
رمبا بغينا احلكومة دايلكم تساهم فيه. إن استمرار احلكومة يف 

ما إىل فشلها ية سيؤدي حتتغييب البعد املائي يف سياستها العموم
يف حتقيق األمن املائي الذي يعترب إشكالية حقيقية يف ظل 
التحوالت املناخية، اليت تنذر بتزايد مظاهر اجلفاف، ليأخذ بعدا 
هيكليا وما حيمله من خماطر على األرض واإلنسان وشكرا السيد 

 .الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

د إضايف؟ ال تعقيب. السيشكرا السيد النائب، تعقيب       
 الوزير، تزيدو شي حاجة؟



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

14 

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء
السيد النائب، غري اطمأن إن شاء هللا، "اتكزيرت" غنديروه       

 .إبذن هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة

إذن شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة،       
ومنر إىل قطاع الصحة. إذن نبدأ ب..، فيما يلي سؤاالن هلما 
وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بتعزيز العرض الصحي ابلعامل 
القروي، لذا اقرتح على السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة 

وزير، مرحبا السيد واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد ال
وزير الصحة. إذن السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد إيدار أجنار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

 السادة النواب احملرتمني،

ما هي واقع املنظومة الصحية ابلعامل القروي  السيد الوزير،      
 .واملناطق اجلبلية والنائية واملعزولة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن       
 .الة والتنمية، تفضل السيد النائبفريق العد

 :النائب السيد أمحد اهليقي

 الرئيسة،شكرا السيدة 

 السيد الوزير احملرتم،

نسائلكم عن اإلجراءات الضرورية اليت ستتخذوهنا من أجل       
تعزيز اخلدمات الصحية املتنقلة وتعزيز التغطية الصحية لفائدة 
ساكنة املناطق ابلعامل القروي، خصوصا وحنن يف فصل الشتاء؟ 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلوا ابلسؤال شكرا، السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، تفضل      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة،

 :السيدة رئيسة اجللسة

يحتجو ك  السيد الرئيس كيحتجو عليك اإلخوان، تفضل،      
عليك اإلخوان قال ليك تفضل.. شكرا، بغاو غري ابش تشارك 

 .معهم السؤال، تفضل السيد الوزير، تفضل السيد الوزير جاوب

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب،

السؤال حول املنظومة الصحية ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية،       
الوزارة منذ عدة سنوات تقوم بتفعيل خمطط وطين لتنمية الصحة 

مؤسسة صحية  1144يف العامل القروي. اليوم وصلنا ألكثر من 
دايل الرعاية األولية؛ إحداث كذلك مناصب جديدة طبية وشبه 
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كل  فهاذ السنتني، ومهت بش طبية خاصة يف السنوات األخرية،
كبري العامل القروي؛ مستشفيات إقليمية كذلك جديدة أو يف طور 
التوسعة لألقاليم اللي عندها واحد الغالبية دايل الطابع، غالب 
عليه هو العامل القروي؛ كذلك برانمج سنوي للصحة املتنقلة، 
 وحدات طبية متنقلة اللي وصل العدد دايهلا اليوم إىل أكثر من

وحدة طبية؛ قوافل طبية متخصصة سنواي. تكلمتم كذلك  411
على موجة الربد والصعوابت اللي كتواجهها العامل القروي فهاد 

سنوات، هاذ السنة   4أو  4الفصل، هناك برانمج رعاية منذ 
إقليم، وكل هاذ الشي   19كذلك بشهر نونرب وشهر مارس يف 

تمع منظمات اجملكيتم بتنسيق قوي مع السلطات العمومية ومع 
 .املدين شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السيدات والسادة النواب       
 .عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد إيدار أجنار

السيد الوزير، عندان مشاكل دايل مستوصفات إقليمية قروية        
مزميز، كيديلي مسفي آيت عبد السالم، كمستوصف الشباب أب

ومها  1111متاريت بتغدوين، آيت سيدي داود آبيت أورير منذ 
مغلوقني، ما هو السبب؟ ألسباب أشنو هللا أعلم؟ الناس كتطمح 

، 1111ابش تزيد يتحلو املستوصفات ومها هادو مغلوقني من 
و أواشنا هي املردودية دايل هاذ املستوصفات اللي مها مبنيني 

ختسرات فيهم أموال ابهظة وحلد اآلن مكيأدوش دورهم. والسيد 
الوزير، نسولك سؤال على مستشفى إقليمي دايل إقليم احلوز منذ 

حلد اآلن، اياله هاد العام توفر فيه السكانري، ومكيتوفرش  1114
على واحد العدد دايل اإلختصاصات، ملاذا هاد املستشفى ةملاذا 

 واجب؟ هاد البناية مل تؤد أي

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب آخر، لفريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

السيد الوزير، العامل القروي كيعرف واحد التفاوت، واحد       
التباين مقارنة فقط مع العامل احلضري اللي حىت هو كيعرف واحد 
اجملموعة دايل اخلصاص، وميكن نشوفو واحد اجملموعة دايل 
املؤشرات، ال يف ما يتعلق يف أمل احلياة كنلقاوه أضعف يف العامل 

يف العامل  لنساء كنلقاوها مرتفعة أكثرالقروي، وال يف الوفيات نتاع ا
واضح  40القروي، وكذلك يف الوفيات دايل األطفال. الفصل 

أبن الدولة، مصاحل الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية 
جيب أن تعبئ مجيع املوارد اللي كيتوفرو واحد اجملموعة من احلقوق 

 .األساسية وعلى رأسها العالج والتغطية الصحية

اخلريطة الصحية السيد الوزير، ال زالت من انحية التطبيق       
مكاينش عملية؟، رمبا سيكون لكم الوقت للتفصيل يف السؤال 
املوايل، ولكن منني كنتحدثو على اخلريطة الصحية كنتكلمو على 
املؤسسات حبيث أن معدل البعد عن أقرب مستوصف يف العامل 

رو تجهيزات، ماشي كلهم كيتوفكلم. كنتكلمو على ال  01القروي 
وال  l'échographie على التجهيزات منني تنتكلمو على

واحد املسألة وال واحد اجملموعة من التجهيزات اللي خاصها توفر 
مكيناش، كنتكلمو على املوارد البشرية، كاين فرق يف جمموعة. 
وأان كنطرح عليكم السؤال السيد الوزير، هاذي أكثر من سنة 

جلماعات القروية واحلضرية مستعدين يعطيوكم املوارد ورؤساء ا
البشرية، كتكلمو على مرسوم، عالش هاد املرسوم؟ اي خرجوه اي 
خليو كل مجاعة اللي مستعدة تعطيكم املوارد البشرية، ألن منني  
كنتكلمو على التغطية الصحية الشاملة ماشي فقط غري من 

لوج، البشرية حىت هو و الناحية املادية، راه حىت الولوج للموارد 
حىت هو تغطية صحية، وابلتايل إيال بغينا ردمو هاد اهلوة اللي  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

16 

كاينة دايل اجلهات والفئات، وكذلك ما بني العامل القروي والعامل 
 ...احلضري، راه خاصنا نوفرو هاد الشروط، وإال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ال شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول املوضوع؟      
 .تعقيب. تفضل السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

شكرا، إذا تكلمنا على املؤشرات، فدعوين أتكلم عن هاد       
املؤشرات، فعال أان أؤكد أن هناك تباين، ولكن التقليص دايل 
الفوارق اللي تكلمتو عليها هو اآلن جاري، وأان اللي غنتكلم على 

هناك تقلص معدل وفيات  1109ل 1100املؤشرات، من 
نقطة؛ تقلص معدل  19نقطة، يف املدينة  41األمهات ب

 ؛%18سنوات: يف العامل القروي  1الوفيات األطفال أقل من 
نقطة، وصلنا  01 ارتفاع نسبة تغطية احلوامل ابلفحوصات :

يف العامل القروي؛ ارتفاع نسبة الوالدات يف وسط مراقب  %91ل
نقطة كذلك. إذن السرعة ابش غاديني ابلعامل القروي هي  09: 

أكرب اليوم من السرعة اللي غاديني يف العامل احلضري ابش ميكن 
اللي تيقولوها نوصلو لتقارب دايل  les maths نوصلو وهذا

أكثر من  1101وى هاد اجملالني. مث هناك اخلدمات على مست
زايرة ميدانية، كاين اخلصوصيات، الزايرات  1111و 01.111

امليدانية والقوافل الطبية هادي يف العامل القروي، القوافل الطبية 
، وابلتايل هناك حتسن 1101يف  94، 1101يف  418

 .ملموس

وم، احنا لمرساملوارد البشرية أان متفق معاك، ما حمتاجينش ل      
يف اجلماعات الرتابية راه عندها احلق أهنا توظف، وكنعتاقد أن 
وزارة الداخلية ما ميكن إال تساعد فهاد االجتاه، األطر الطبية 
والشبه الطبية، مث هناك التوظيف عرب مجعيات، يف انتظار هاد 
املرسوم، ألن املرسم كيتكلم على التعاقد وفيه نقاش آخر هذا. 

اآلن عرب الدعم دايل اجلماعات الرتابية ودعم اجلهات اجلمعيات 
ممكن، كاينة التجارب يف جمموعة من األقاليم، وخدام مزاين، 
منشيو فيه، مث هاد اجملموعة دايل املراكز اللي تكلميت عليها السيد 

 ...النائب أوال

 :السيدة رئيسة اجللسة

وفري يل، عن تشكرا السيد الوزير شكرا، منر إىل السؤال املوا      
البنيات التحتية والتجهيزات واخلدمات العالجية األساسية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد كارمي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نسائلكم السيد الوزير، عن البنية التحتية والتجهيزات يف       
املستشفيات، ونسائلكم عن جودة اخلدمات ابملستشفيات، 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

 عام، فهناك تفعيل هذا سؤال عام، وغنعطيك كذلك جواب      
خمططات عملية لتلبية اخلدمات يف إطار املساواة وحسب 
اإلمكانيات. إيال بغينا نتكلمو على هذيك األقطاب واملركبات 

املراكز  "les CHU" دايل 1اإلستشفائية، اليوم عندها 
األشغال،  %81يف الطريق طنجة  4اإلستشفائية اجلامعية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

17 

ن شاء هللا، تقدم الدراسة األشغال، وإ %01أكادير أكثر من 
 .التقنية ابلنسبة للعيون

هناك إسرتاتيجية وطنية كذلك إلعادة أتهيل املستشفيات       
اإلقليمية يف إطار ما يسمى بربانمج الصحة املغرب ثالثة، املمول 

مركز استشفائي اللي   01جزئيا من طرف البنك األورويب للتنمية، 
كيهمو األمر، املستشفيات جديدة يف اجلديدة وخنيفرة ويف سال 

يات اء هللا يف القريب، مث مستشفمؤخرا مت افتتاحه، متارة إن ش
عرفت التوسعة : العرائش، قلعة السراغنة واتزة واحلسيمة، وأخرى 
غتم إن شاء هللا غتسايل فهاد السنة وبداية هاد السنة، طنجة 

والرشيدية والصويرة واترودانت. مث هناك  وشفشاون وورزازات
تطور ملموس يف تقدم األشغال يف جمموعة من املستشفيات 

 .قليمية جديدة كاحلسيمة وكالدريوش، شكرااإل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب حول املوضوع      

 :النائب السيد حممد كارمي

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، كنظن أن الوزارة دارت       
جمهودات كبرية يف يف البنيات التحتية خصوصا ابملستشفيات. 

على اجلودة، كنظن أن اجلودة ال تواكب ما تقوم  ولكن كنهضرو
به الوزارة، وهذا هو اخللل اللي كاين يف وزارة الصحة، وكنظن أن 
هاد املشكل اللي ما بغاتش توعى به الوزارة ألن املشكل فني  
كاين؟ أوال كاين يف سوء تدبري املوارد البشرية، ألن كنلقاو 

او ت، كنلقمستشفيات فيهم ممرضني أقل من املستوصفا
مستوصف حدا املستشفى فيه عدد كبري دايل املمرضني، يعين 
اخلدمة اللي كتقوم هبا املستشفى أكرب بكثري من املستوصف، هذا 

 من جهة؛

ومن جهة أخرى مشكل دايل املنظومة، كنظن أن منظومة       
الصحة يف املغرب جتاوز الدهر عنها، ألن كنظن أبن املنظومة ما 

لى الصعيد الدويل ألن عدد كبري دايل األنظمة بقاتش خدامة ع
من الدول أهنا ما بقاتش تفرق ما بني القطاع اخلاص والعام. 
املغرب هنا ما حد عندان قطاع خاص وعام، كنظن أن ما 
غنوصلوش لواحد املستوى، ألن عدد كبري دايل املوارد البشرية  

اخلاص،  عكاينة يف القطاع العام، ما عندهاش احلق ختدم يف القطا 
عدد كبري من التجهيزات كاينة يف القطاع اخلاص، ما ميكنش 
يستفد منها األطباء دايل القطاع العام. هلذا كنظن أن املنظومة 
خصها تكون فيها واحد الثورة، ألن عدد كبري اتع الدول 
جتاوزت.. ألن مّلي كنرجعو ما بني القطاع العام واخلاص، ما 

 01القطاع اخلاص تقريبا واحد  غنوصلوش للخدمات اللي كيقدم
من األمراض اللي كاينة يف املغرب، واللي التجهيزات  % 11وال 

دايل التجهيزات اللي كاينة يف  %91اللي عندو تفوق تقريبا 
القطاع العام، هلذا كنظن أن البد من أننا نديرو واحد الوقفة، 

 ...انخذو القرار الصحيح

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد النائب، تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائبشكرا       

 :عبد هللا موسى النائب السيد

 شكرا،

السيد الوزير، الناس يف العامل القروي وخصوصا يف املناطق       
اجلبلية جيدون صعوبة كبرية يف احلصول على شهادة اإلذن ابلدفن  
كلما كانت لديهم وفاة. وسبق لنا السيد الوزير، طرحنا هاد 
املشكل معاكم يف املكتب دايلكم مشكورين، األطر الطبية ترفض 
معاينة األموات، كذلك السلطات احمللية. لذلك السيد الوزير، 
ماذا أنتم فاعلون لرفع هاد احليف على ساكنة العامل القروي 

 .خصوصا؟ وشكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير      

 :أانس الدكايل وزير الصحةالسيد 

نبقاو يف السؤال املتعلق ابلتجهيزات واخلدمات العالجية،       
أان متفق أنه املسألة تتعلق اليوم ابحلكامة، مقاربة جديدة لتدبري 

 la" املوارد البشرية، والتعاون بني هاد املوارد يعين
mutualisation"  دايل هاد املوارد اللي ميكن تكون على

ى الرتايب. حنا اآلن يف وضعية إصالح عميق ملنظومتنا املستو 
الصحية، هناك توجيهات ملكية سامية يف هذا اجلانب. تكلمتم 
على التعاون بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ماشي يعين ماشي 

، هناك أوال شراء "la synergie" ما كاينش، راه كاين هاد
كثر من ية الدم، أاخلدمات من القطاع اخلاص فيما يتعلق بتصف

مليون دايل الدرهم، هناك كذلك شراء اخلدمات دايل  111
أطباء القطاع اخلاص، اللي كيجيو يشتغلو يف املستشفيات 
العمومية، وعندان إمكانية ورغبة يف تطوير هاد العالقة يف إطار 
هذا املنظور اجلديد اللي تكلمتو عليه دايل منظومة صحية واحدة، 

 .شكرا

 :سة اجللسةالسيدة رئي

شكرا السيد الوزير، مباشرة منر إىل سؤالني هلما وحدة       
املوضوع ويتعلق األمر بنظام املساعدة اإلجتماعية. لذا أقرتح على 
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة لتناال جوااب موحدا 
من طرف السيد الوزير. السؤال األول للفريق احلركي تفضلي 

 .بةالسيدة النائ

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، بفضل التعليمات السامية لصاحب اجلاللة،       
 04مت تعميم نظام املساعدة الطبية على كل جهات اململكة منذ 

، إأل أنه منذ تفعيل هذا النظام عرف إختالالت  1101مارس 
يد أن املساطر حيث ال ميكن للمستفإىل تعقيد  كثرية، رمبا راجعة

يتوجه مباشرة إىل املستشفى اإلقليمي أو اجلهوي أو اجلامعي دون 
احلصول على ورقة اإلحالة من املستشفى القريب لسكناه، وهذا 
يضع مشكل ابلنسبة للمرضى يف املناطق اجلبلية ويف القرى. كما 

 تتوفر يف ال أن عدد من األدوية واملستلزمات الطبية الباهظة الثمن
املستشفيات العمومية، مما يفقد هذا النظام فعاليته، إضافة إىل 
األعطاب الكثرية اليت يعرفها جتهيزات يف املستشفيات العمومية 
مما جيعل املستفيدين يرجعون إىل القطاع اخلاص، وهنا ال ميكن 
للجميع أن يذهب للقطاع اخلاص، أو ينتظرون شهور وقد تكون 

وية، هناك كذلك اآلجال الطويلة ابلنسبة للحصول النهاية مأسا
على البطاقة ولو يف حالة التجديد. لذا نسائلكم السيد الوزير، 
عن اإلجراءات اليت ستتخذها احلكومة ضد هذه اإلختالالت 

 .وأمهها التمويل واإلستهداف واخلدمات املقدمة وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ية السؤال املوايل يعود للمجموعة النيابشكرا السيدة النائبة،       
 .للتقدم واإلشرتاكية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيدة الرئيسة،

نسائلكم اليوم على اجملهودات اللي قامت هبا  السيد الوزير،      
 .احلكومة من أجل حتسني حكامة نظام املساعدة الطبية؟ شكرا

 :لسةالسيدة رئيسة اجل

 .شكرا، تفضل السيد الوزير للجواب      
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 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيدة والسيد النائب،

نظام املساعدة الطبية "راميد" كما قلتم فعال انطلق يف سنة        
، وهو خطوة أساسية يف اجتاه توسيع التغطية أو احلماية 1101

العدد  1109الفقرية. شتنرب اإلجتماعية خاصة ابلنسبة للفئات 
مستفيد، مبا يقدر مبا  01.111.111دايل املسجلني فاق 

مليون هم حاملني  9.1دايل األسر، اليوم  1.111.111يوازي 
لبطائق سارية املفعول. رغم اإلكراهات املالية فحصيلة اخلدمات 
عرفت واحد التحسن ملموس، حيث التقرير األخري دايل الوكالة 

على  1109، كيتكلم يف سنة 1109أمني الصحي الوطنية للت
خدمة طبية ابملستشفيات اجلامعية  11.111.111أكثر من 

واملستشفيات اإلقليمية مبا فيها خدمات نوعية مثل زرع األعضاء 
وزرع الصمامات القلبية إىل آخره، اللي ما كانش التكفل هبا جماان 

 .سابقا كما هو اليوم

كة القطاع العام والقطاع اخلاص يف نظام فعال الشراكة، الشرا       
"الراميد" راه تكلمت يف السؤال السابق حىت هي كاينة يف بعض 
اخلدمات، وميكن نطوروها، هاد املسألة دايل املسار دايل العالج 
هي أساسية االحرتام دايهلا يف كل نظام أتميين كيف ما كان، ألنه 

شي النظام، ما ميكنش ميعلينا أن نعقلن إستعمال املوارد دايل هاد 
اإلنسان للمستشفى قبل ما مير من املركز ويشوف ما هو، يعين، 

وما هو يعين ميكن يكون  "ambulatoire"ساري، يعين، 
 .استشفائي، وما هو كذلك مستعجل مما هو غري مستعجل

، 1110-1109فلمواكبة هاد النظام هناك خمطط عمل       
يعة احلال ما  مومية وجتهيزها، بطباللي تيهم أتهيل املستشفيات الع

كنتكلموش على العمل اللي تنقومو به يف إطار التوجيهات امللكية 
، 1109السامية، خلطاب جاللة امللك، خالل عيد العرش

التوجيهات امللكية خالل استقبال السيد رئيس احلكومة، والسيد 

وزير الصحة فهاد الشأن، هناك عمل ولكن حنن ال ننتظر أتهيل 
عرض العالجي والصحي، هذا واجب يومي خصنا نقومو به، ال

حتسني األوضاع هذا واجب، ولكن احنا كنعرفو أبنه يوم بعد 
إيال خمذيناش واحد املقاربة جديدة يف تناول املسألة دايل  يوم

التغطية الصحية الشمولية يف بالدان غنطيحو يف مشاكل، ماشي 
ية للتغطية الصحغري يف "الراميد"، وكذلك مشاكل ابلنسبة 

، وابلتايل هاد العمل واجب "l'AMO"اإلجبارية ملا يسمى ب
 un" اليوم. مث قلت أبنه ابش تكون هاذ املواكبة هادي يعين كل

IRM"  لكل مركز استشفائي جامعي، هاد الشي يف املركز
لكل  "scanner" اإلستشفائي اجلهوي، هاد الشي عملناه؛

رفع من قربنا نساليو األقاليم؛ المركز استشفائي إقليمي تقريبا 
الطاقة اإلستيعابية مشتغلني فيها؛ الرفع من املناصب املالية 

كان هناك حتسن   1109-1109أو  1101-1109
ملموس؛ املالءمة دايل مسلك العالجات مع مستجدات اخلريطة 
الصحية، توازن بني اجملالني العامل القروي واحلضري، هذا كذلك 

 اإلكراهات اللي تكلمتو عليها يف عمل تنقومو به، مث
 ...االستهداف

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن منر للتعقيبات. تعقيب الفريق       
 .احلركي، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

إذن النظام تيبقى واحد الورش كبري اللي خاص التعامل معه       
اللي  رص على متتيع األسر الفقرية واهلشة ابلعالججبدية أكثر واحل

 .تيضمنو ليلهم الدستور شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إذن اجملموعة النيابية، تفضل تعقيب السيد النائب      
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 :النائب السيد رشيد محوين

السيد الوزير، كنشكركم على التوضيحات اللي أعطيتوها       
هبا احلكومة والوزارة، ألن املشروع دايل  واجملهودات اللي قامت

"الراميد" هي فكرة نبيلة كتضمن الكرامة للمواطن عوض شهادة 
اإلحتياج اللي كانت، اليوم املواطن والت عندو كرامة اللي عندو 

 بطاقة حبالو حبال أي موظف؛

اثنيا هاد املشروع هو يعين كالتزام سياسي للحكومة منذ       
وع هو مشروع تضامين ما بني مجيع أعضاء ، وهاد املشر 1101

دايل ما بني القطاعات دايل احلكومة وليست وزارة الصحة، ألن 
املشكل يف الدميومة دايل هاد الصندوق، وكذلك غياب دايل 

من  %11التمويل، ألن هاد الصندوق التمويل دايلو كان ابلتزام 
التزمتش  ما احلكومة واجلماعات احمللية واملنخرطني، وهلذا احلكومة

دايل املليار دايل الدرهم كل  4ابملبلغ املايل اللي كانت غتعطي 
سنة، زد بعض اجلماعات احمللية كذلك ما التزماتش، وهلذا اليوم 
خاص جمهود مجيع القطاعات من أجل حتسني هاد املشروع،  
كذلك الضغط اللي، من بعد التعميم، الضغط اللي قوى على 

ى إىل يعين التقليص من اجلودة من املستشفيات العمومية أد
مليون مستفيد،  01اخلدمات، ألن ال يعقل أبن تعميم دايل 

وبقات التجهيزات نفس التجهيزات، ونفس البنيات التحتية، 
ونعطيو نفس اخلدمات، هذا ميمكنش؟. وهلذا اليوم كيما جا يف 
الكلمة دايلكم احلكومة غادية بواحد السرعة من أجل الدميومة، 

أجل استمرار هاد التمويل دايل هاد املشروع، ألن كيما قلت ومن 
هي فكرة مهمة ونبيلة كتستهدف واحد الطبقة اللي هي معوزة، 

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا. تعقيبات إضافية حول املوضوع؟       
ال تعقيب، السيد الوزير كاين شي تكملة؟ ما بقاليكش الوقت 

واقيال، ما بقاش. إذن منر لسؤال آخر عن االتفاقيات املربمة بني 
اجلماعات احمللية ووزارة الصحة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلق مهدب

 شكرا السيدة الرئيسة،

 مدى تفعيل بنودالسيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن       
 .اإلتفاقيات املربمة بني اجلماعات احمللية ووزارة الصحة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد النائب،

من الدستور كتنص على أن اجلماعات الرتابية  40املادة       
ىل جانب املؤسسات العمومية هي كذلك إىل جانب الدولة، وإ

يعين تيسر أسباب اإلستفادة على قدم املساواة من احلق يف 
اللي كيأطر هاد املسألة،  44.19العالج. هناك القانون اإلطار 

واملصلحة يف إطار هيكلة الوزارة مصلحة خاصة هباذ الشراكة، 
وهذا كيبني اإلهتمام اللي كنعطيو هلاد اإلتفاقيات من أجل الرفع 

ن جودة دايل اخلدمات وحتسني املؤشرات الصحية. العقود م
تتضمن وجواب اإللتزامات املالية والعينية، مدة اإلجناز، آلية التتبع  
 كذلك ابرتباط بطبيعة املشروع، الوزارة كتسهر على برجمة وتفويض

اإلعتمادات املالية املخصصة من أجل مأسسة دايل هاد الشراكة 
حول  1101، هناية 1101خرها يف مت إصدار ثالث دورايت آ

جتويد حكامة تدبري املشاريع الصحية يف إطار اتفاقيات الشراكة 
 .شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب؟ تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد عبد احلق مهدب

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ال داعي للتذكري أن قطاع       
الصحة ال زال يعاين من عدة مشاكل أبرزها النقص احلاد يف 
األطر واملستشفيات العمومية. وهو ما دفعنا لعقد اتفاقية شراكة 
لبناء مستشفى حملي جبماعة "سيدي إمساعيل" اهلدف منها 
املسامهة يف توسيع فرص الولوج للخدمات الصحية وضمان حق 

كل من "سيدي نسمة من ساكنة   011.111العالج ألزيد من 
إمساعيل" و"مكرس" و"سبت سايس" و"زاوية سايس" و"اوالد 
عيسى" هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تعزيز العرض الصحي 
وختفيف العبء على املراكز االستشفائية وفق ما صرحتم به مؤخرا 

 .السيد الوزير احملرتم

السيد الوزير، إن عدم تفعيل بنود هذه اإلتفاقية رغم توفري       
هذه اجلماعات للوعاء العقاري واملسامهة املالية، وذلك منذ 

، ورغم ذلك ال تزال هذه الساكنة تنتظر فرصتها وحقها 1104
الدستوري يف العالج والتطبيب دون احلاجة إىل التذكري أبن العقد 
شريعة املتعاقدين. لذا أنمل منكم السيد الوزير احملرتم، اإللتزام مبا 

تفاقية مع هذه اجلماعة وتسريع بتفعيل بنود اإلتعاقدت به وزارتكم 
 .خدمة هلاته الساكنة وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال       
 .تعقيب، تفضل السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

واش  شأان متافق معاك السيد النائب على االلتزام، ما عرفت      
هاد اإلتفاقية فعال موقعة أو ال، ولكن أي مستشفى اللي غيتدار 

راه كيدار يف إطار املرسوم دايل العرض الصحي واخلريطة الصحية، 
مث بتوفري اإلمكانيات املالية حسب األولوايت. فإيال كان هناك 
إتفاق، فكل اإلكراهات اللي ميكن مرتبطة هباد االتفاق كنحاولو 

يها مسألة مبا ف -قلتو العقار ما فيه مشكل-فيها  نتجاوزوها مبا
دايل الربجمة امليزانياتية، إن شاء هللا، ابش انطلقو فهاد املشروع، 

يعين الشرط أنه يكون موقع،  la condition فأان كنعطي
 ...واملسألة تتعلق إال ابلفلوس مكاينش شي حاجة أخرى اللي

 :السيدة رئيسة اجللسة

سؤال للسيد وزير الصحة، وهو عن اخلارطة شكرا، آخر       
الصحية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عالل العمراوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

النهاية  واللي صدر يف أواخر يف 44.19القانون اإلطار       
دايل الوالية دايل حكومة األستاذ عباس الفاسي، اعتربه مجيع 
املختصني املهتمني أنه من أهم القوانني الصحية اللي خرجو يف 
املغرب املستقل، هو ألنه بكل بساطة هو أول قانون تيأطر العرض 
الصحي واملنظومة الصحية واخلارطة الصحية، تنتساءلو على 

 .للتنزيل دايلوسبب تعثر غري املربر 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

مزاين هذا القانون بطبيعة احلال مهم، ورمبا حان الوقت       
إلعادة النظر فيه ملا يكون كنشوفو إعادة النظر يف املنظومة 
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م دايل سو الصحية دايلنا، وكذلك احلكومة السابقة راه أصدرت مر 
، وهي مسألة أساسية كذلك اللي  1101التطبيق دايلو يف 

كتحدد هاد املرسوم كيحدد الكيفية دايل اإلعداد دايل 
املخططات اجلهوية لعرض العالج، وكيتكلم على اللجنة اجلهوية 
اللي كيرتأسها السيد الوايل، هذا املرسوم اللي كيحدد إحداث 

البيوطبية،  لصحية والتجهيزاتوتوطني البنيات التحتية واملنشآت ا
وكياخذ بعني االعتبار اخلاصيات الوابئية واجلغرافية واإلجتماعية 

 .واالقتصادية، وكذلك التصاميم دايل التهيئة املرتبطة بكل جمال

املديرايت اجلهوية دارت االعداد دايل هاد املخططات       
اجلهوية، وفرت البنك دايل املشاريع الصحية، واللي غتنفذ حسب 

دايل  4األولوايت وإلمكانيات، إال أنه املصادقة اليوم كاينة يف 
القنيطرة -سال-ماسة، الرابط-مكناس، سوس-اجلهات : فاس

ور ات كذلك هي يف طسط-واجلهة الشرقية، واآلن الدار البيضاء
دايل املخططات األخرى، إن شاء هللا، أنمل أن  1املصادقة، و

السادة الوالة يتعبأوا ابش ميكن ندوزوها ألن تتحول من بعد إىل 
 .قرارات، بطبيعة احلال، ملزمة قانونيا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :عالل العمراويالنائب السيد 

السيد الوزير، لألسف راكم مازالني بعاد على التطبيق دايل       
مضامني هاد القانون اإلطار، ألنه تيحط األدوات األساسية 
لضمان احلكامة والنجاعة لتدبري املنظومة الصحية. فاين هي آلية 

؟، فاين 08التنسيق بني خدمات القطاع اخلاص والعام يف املادة 
؟، فاين هو 01ة تقييم اخلدمات للعالجات يف املادة هي منظوم

تشجيع اإلستثمار اخلاص يف جمال الصحة والناس اللي قابلني أهنم 
؟، فاين هي هيئات التشاور 19ينخرطوا يف اخلارطة الصحية املادة 
؟، فاين هي مأسسة اللجنة 41الستة يف اجملال الصحي املادة 

ة لي كتصادق على اخلارطالوطنية لعرض العالجات؟ اللي هي ال
. نتيجة دايل غياب دايل كل هاد 10و 11الصحية املادتني 

األدوات األساسية هي مع األسف اللي جعلت املنظومة الصحية 
على األقل فيما خيص التوزيع كتعيش واحد احلالة خمتلة، كتعيش 
واحد العشوائية يف القرارات املركزية اللي ضاع فيها املغرب وما زال  

 ...س الفوارق الرتابيةكتكر 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟       
 .ال تعقيب تفضل السيد الوزير.. ثواين

 :السيد أانس الدكايل وزير الصحة

ال احنا ملتزمني إبخراج هادوك اآلليات اللي كتكلم عليهم       
ليس هناك شراكة مع القطاع ، لكن هذا ال يعين أنه 41املادة 
 ...اخلاص

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، شكرا السيد وزير الصحة. سنرفع اجللسة لصالة       
 .دقايق إيال امسحتوا شكرا 01العصر ونعود إن شاء هللا، 

 :السيدة رئيسة اجللسة

السادة النواب، إيال امسحتوا نستأنف اجللسة، والقطاع املوايل       
إبعداد.. إيال امسحتوا.. إيال مسحتوا بدينا السيد النائب يتعلق 

بدينا، إذن ننتقل إىل قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري 
 4واإلسكان وسياسة املدينة مرحبا ابلسيدة كاتبة الدولة. عندكم 

دايل األسئلة، السؤال األول عن غياب واثئق التعمري مبجموعة 
دة النواب عن فريق العدالة من مناطق املغرب للسيدات والسا
 .والتنمية، تفضل السيد النائب مرحبا
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 :عريب بلقايدالالنائب السيد حممد 

املقلق  السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، عن غياب واثئق التعمري      
لكثري من اجلماعات احلضرية والقروية. نسائلكم السيدة الوزيرة، 

قت من أجل إجنازه يف الو ماذا أنتم فاعلون لتتبع هذا املوضوع 
 .املطلوب؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلي السيدة كاتبة الدولة      

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

احملرتم على طرح هاد السؤال املهم، إمنا  شكرا السيد النائب      
يف الواثئق دايل التعمري فيها زوج دايل األنواع، كاينة بعض 
اجلماعات اللي ما عمرها كان عندها تصميم التهيئة، وكاينة 
تصاميم التهيئة اللي هي متجاوزة. ولكن اليوم، الربانمج احلكومي  

 1110و 1101وثيقة تعمريية بني  811كيتعهد ابش نديرو 
 %11يف اجلماعات احلضرية و %99ونتحدث عن التغطية يف 

ابجلماعات القروية، والوزارة عندها واحد اإلسرتاتيجية للرفع من 
عدد دايل التغطية دايل واثئق التعمري : أوال ابلرفع من ميزانية 

مليون درهم سنواي للرفع من  011اإلستثمار، وخصصنا واحد 
 الوترية اللي غاديني هبا هواملعدل دايل إعداد هاد الواثئق؛ اثنيا

وثيقة تعمري سنواي يف العوض اللي كانت غري  041حىت ل 011
، واليوم كنراجعو النصوص 1119و 1111يف الفرتة بني  41

املرجعية إلعداد واثئق التعمري بغية استصدار واحد اجليل جديد 
تقليص لاللي فيه واحد الكثري من املرونة الختاذ كافة التدابري 

 .املراحل دايل مدة اإلجناز، شكرا السيدة الرئيسة

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد قروق

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيدة الوزيرة،

احنا مقدرين اجملهودات املبذولة، كذلك تنتفهمو اإلكراهات       
اللي عندكم فهاد امليدان خصوصا مع قلة دايل املوارد البشرية 
واإلمكانيات املالية، كذلك الشساعة دايل التغطية دايل بعض 
املناطق من طرف الوكاالت احلضرية، ولكن غياب هاد الواثئق  
كيسبب واحد جمموعة من التأخر دايهلا اللي كينتج عليه واحد 

ت اقتصادية، اجتماعية، جمموعة دايل اإلنعكاسات؛ انعكاسا
وكذلك عمرانية. فالتأخر كيسبب كما هو معلوم ركود اقتصادي 
واحنباس اإلستثمار يف هاد امليدان، والكل كيعرف ما ينتج هذا 
القطاع من فرص الشغل، كذلك هاد الغياب دايل الواثئق كيضيع 
للجماعات مداخيل مهمة خصوصا مع ارتفاع األزمات اللي  

ماعات، كذلك ابلنسبة للمواطن كتحرمو من كتعيشها بعض اجل
الرخص اللي قانونية دايل البناء وهو األمر اللي كيجعلو يلتجئ 
لوسائل أخرى ابش حيقق اهلدف دايلو، وهادشي كيكون عنده 
نتيجة دايل التشوه العمراين دايل واحد اجملموعة دايل املدن وخلق 

مدن   دن، هناكأحزمة دايل البناء العشوائي يف الضواحي دايل امل
كبرية مهددة هباد األحزمة دايل.. النموذج هو مدينة مراكش اللي  
كتفتقد للتصميم دايل التهيئة وبعض املناطق األخرى، كذلك 
والرابط كذلك واحد جمموعة دايل املناطق، وهنا كنقولو أبنه 
التقدم دايل إجناز هاد الواثئق هادي كيمشي ببطء مع الوترية 

 .ل البناء الغري املنظم، شكرا السيدة الوزيرةدايل التقدم داي
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف؟ ال تعقيب. كاين شي       
 .ثواين السيدة كاتبة الدولة

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

اللي بغيت نضيف، السيد النائب احملرتم، هو أن هاد التغطية       
بواثئق التعمري مهما بلغت املعدالت دايهلا، األهداف اللي 
مرصودة من أجلها كتبقى رهينة مبستوى احلكامة يف املنظومة احمللية 
اللي هي مسؤولة على التنفيذ وكذا توفري اآلليات العملية ألجرأة 

آلخر. لتفادي هذه اإلكراهات اللي اصدريت هو أن هناك هذا ا
جمموعة من الدالئل دليل حول الكثافة واألشكال احلضرية، دليل 

ل خبصوص املعايري احلضرية املتعلقة ابملرافق العمومية واخلاصة ودلي
حول التعمري املستدام مع وجوب القيام بدراسات لفتح املناطق 

 .اجلديدة للتعمري

 :سة اجللسةالسيدة رئي

شكرا، إذن السؤال املوايل حول مآل خمطط التهيئة العمرانية       
لبعض مدن وأقاليم اململكة للسيدات والسادة النواب عن فريق 

 .التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رشيد الفايق

 شكرا السيدة الرئيسة،

تهيئة خمططات النسائلكم السيدة الوزيرة عن مدى تفعيل        
 .العمرانية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة      

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

السؤال اللي عندي، السيد النائب احملرتم، كيتكلم على       
التهيئة العمرانية لبعض مدن اململكة، وتذكرون يف نفس خمطط 

سؤالكم خبصوص مدينة كلميم واد نون، كما ال خيفى عليكم، 
السيد النائب احملرتم، واثئق التعمري عندها واحد األمهية كبرية يف 
التأطري والتنظيم دايل النمو والتجمعات العمرانية وتوفري رؤية 

جتماعية التنمية اإلقتصادية واإل مشولية للتهيئة، تساهم يف خلق
بية للمجاالت املعنية، وتعمل على التوفيق بني متطلبات التنمية وتل

احلاجيات اآلنية واملستقبلية، هبدف تطوير فضاءات عمرانية 
متكاملة توفر شروط العيش الكرمي للساكنة، لكن جيب اإلشارة 

مويل ما جاء تإىل أن اإلشكالية غري مرتبطة بواثئق التعمري، بل ابل
من توجهات وخيارات املتوافق بشأهنا إابن مرحلة اإلعداد، وهي 
إشكاالت هتم اجملاالت القروية واحلضرية على السواء، مما يستدعي 
تقوية وتنويع مصادر التمويل ووضع آليات لتقاسم زائد القيمة 

 .الناتج لإلسهام يف كلفة تعمري األراضي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .را السيدة كاتبة الدولة، تعقيب للسيد النائبشك      

 :النائب السيد رشيد الفايق

جل خمططات التهيئة العمرانية مل أتت ابجلديد السيدة       
الوزيرة، بل كزت على الشق املتعلق ابلصيانة فقط، ما كاينش رؤية 
واضحة خبصوص املناطق الصناعية، قانون التعمري ابلعامل القروي 
جيب فصله عن قانون التعمري ابملناطق احلضرية، إعادة اهليكلة 

اس العلمية، املدن املغربية كمثال ف ابلنسبة لألحياء الصفيحية جبل
حي لبورسي، مقاطعة سايس من أقدم األحياء الصفيحية يف 
املغرب، جيب حل املشكلة، حي جنان لبيض مبقاطعة جنان الورد 
يعيش يف العصر احلجري، جيب تكوين جلنة ميدانية للوقوف على 
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 ذلك السيدة الوزيرة ، زائد املشاكل الكربى دايل اللي اعطيتوا
 حق الفيتو للوكاالت احلضرية اللي عرقالت مجيع ...، ابلنسبة ل

RGC ،règlement général de la 
conception 424  ما فيهش، كارثة ما فيهش نص واضح

من يرأس اجللسة، ابلنسبة للبناايت الغري احملفظة بفاس تصل إىل 
 ...من البناايت املوجودة مبدينة فاس % 11

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع ؟ تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد حممد خيي

مرات وهو   1 السيدة الوزيرة، تصميم التهيئة مبدينة طنجة      
كيدوز مبسطرة املصادقة كاملة وكريجع، احنا دااب يف املرة الثالثة، 
ال املرة األوىل ال املرة الثانية ال املرة الثالثة ما كنعرفوش ال عالش 
توقف، ال شكون اللي وقفوا، ال مىت غادي نستأنفو املسطرة دايل 

جديد ، التكلفة دايل هاد الشي مرتفعة جدا، كاين  املصادقة من
غموض، كاين فراغ قانوين واضح، بغينا نعرفو إيال كان عندكم 
شي جواب فهاد القضية السيد الوزيرة تفيدوان، ألنه كلشي 

 .يتحدث عن موضوع بضمري املسترت وكأنه لغز

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة      

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

السيد النائب احملرتم، أوال ما ميكناش هنضرو نتكلموا على       
يف املغرب، احلمد هلل املغرب غادي  10العصر احلجري يف القرن 

، بضمان احلقوق دايل وكيتطور مبقاربة تشاركية
واملواطنني. صحيح ما عندانش اإلمكانيات الكافية  املواطنات

ابش منشيو بواحد السرعة وبواحد الوترية ابش نعممو التقدم 

ونعمموالتنمية، ولكن انتهى العصر احلجري. فيما خيص تصميم 
التهيئة دايل مدينة طنجة، صحيح أبن جوج د املرات وهو كيوصل 

لعامة للحكومة وال يتم نشره ألن احملضرغري موقع، حىت األمانة ا
وهذا اإلشكال راه املمثل دايل اجمللس دايل مدينة طنجة كيحضر 

 .يف اللجنة املركزية، وعلى بينة من مجيع التفاصيل، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل دائما يف نفس القطاع، عن تفعيل       
ملتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال ا 01.88القانون رقم 

التعمري والبناء. للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف البداية البد من أن تقدم ابلشكر اجلزيل للوزارة على       
استقباهلا لعدد كبري من سكان الدار البيضاء، خاصة من عمالة 
مقاطعة سيدي الربنوصي، وكان جتاوب وتفاعل مع الساكنة، 
واللي كنطلبو هو اإلستمرار ومواصلة التنسيق مع جلنة احلكماء يف 

ومع  لية مع السلطات احملليةهذه املناطق، ابش نلقاو احللول احمل
املنتخبني وابقي الشركاء، وخاصة العمران واإلدماج السكين. هذا 
من جهة، من جهة أخرى عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، 
تبني وأتكد أن هناك إختالالت كبرية وكبرية جدا، وأن هاد 
القانون كان عوض يطعم املنظومة دايل التعمري اللي أصبحت 

مة متجاوزة ومل تعد تواكب املستجدات والتطورات اليت متقاد
تيعرفها املغرب، فحال إىل هاد القانون غريجع بينا شوية للوراء. 

وهو كيدور فدواليب  1114ألن من  01.88هاد القانون دايل 
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دايل احلكومة ودايل الدوائر املسؤولة. كانت جرأة سياسية يف 
مشاكل. كنا  وخرجوه مبثور، خرجوه فيه  1104و 1104

كنتمناو أبنه حيل املشاكل دايل التصاميم دايل املديرية، اللي املدة 
سنة. كنا كنتمناو حيل لنا املشاكل دايل تصاميم التهيئة  11دايهلا 

سنوات، كيحدد املسؤوليات، حىت هاد  01اللي املدة دايهلا 
النصوص التنظيمية دايلو دااب حاليا ما كايناش، إىل بغا واحد 

ان رخصة دايل اإلصالح وال رخصة دايل التسوية اللي جا اإلنس
هبا هاد القانون هذا، وال البناء يف العامل القروي وال فالعامل اجلبلي 

 … راه ما كاين حىت ....رخص اهلدم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب انتهى الوقت. السيدة كاتبة الدولة      

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

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال. غري بغيت       
جا  88.01نذكر السيدات والسادة النواب احملرتمني أبن القانون 

 91.01مبقتضيات كتغيري واحد ثالثة د القوانني. هوالقانون 
املتعلق ابلتجزائت العقارية  11.91املتعلق ابلتعمري والقانون 

واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهري الشريف بشأن 
توسيع نطاق العمارات القروية. لكن تفعيل بعض املقتضيات دايل 

كيستلزم استصدار واحد جمموعة من املراسيم.   88.01هاد 
يفية وم اللي كيتعلق إبجراءات وكوأخص ابلذكر املشروع دايل املرس

منح الرخص واإلصالح والتسوية واهلدم، هذا احلمد هلل يف اجمللس 
دجنرب، صادق عليه اجمللس احلكومي، واليوم  11احلكومي دايل 

راه عند األمانة العامة كيذاكرو ابش صدروه فاجلريدة الرمسية. 
ملخالفات ا وكاين املرسوم اللي كيتعلق بتحديد كيفية مراقبة وزجر

يف جمال التعمري. وكاين املرسوم يقتضي بتحديد املقصود ابإلدارة 
املخول هلا إعداد منوذج دفرت الورش، ألن دفرت الورش دفرت الورش 

مهم وحيدد املسؤوليات، وكذلك القرار املشرتك يتعلق بتحديد هاد 
 .النموذج دايل هاد الورش

كما   88.01قانون للتصدي هلذه اإلكراهات دايل هاد ال      
صدرت املذكرة املشرتكة بني  1101يف العلم دايلكم، يف يوليوز 

وزارة الداخلية ووزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان 
وسياسات املدينة، لكن ما حالتش املشكل كيفما جاء يف 
التدخل دايلكم، وخصوصا يف العامل القروي. اليوم جنتهد إلجياد 

فصل العامل القروي على اجملال احلضري. واحنا  احللول ابش يت
مبقرتح  88.01كنتاظرو منكم، ميكن تسامهوا يف تعديل القانون 

 .قانون

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة. تعقيب إضايف حول املوضوع؟       
 .ال ما عندوش... ساال الوقت. تعقيب إضايف، تفضل

 :ناحالنائب السيد عبد الغاين ج

 شكرا السيدة الرئيسة،

أنكم السيدة كاتبة الدولة على علم مبعاانة ساكنة  الشك      
العامل القروي مبختلف الدواوير واملناطق اجلبلية النائية، مع املساطر 
املعقدة للحصول على رخص البناء لبناء السكن. وذلك نتيجة 
تداخل اإلختصاصات بني قطاع السكىن والداخلية. حيث يوجد 

 يش مع هذه الوضعية يفاملواطن القروي نفسه مرغم على التعا
غياب سياسة حكومية قادرة على محاية املواطن وضمان حقه يف 

كما هو    السكن الالئق، ابلنظر لوضعيتهم اإلجتماعية الصعبة
الشأن لساكنة إقليم شيشاوة. وهذا يعين أن احلكومة مطالبة ابختاذ 
اإلجراءات االستعجالية الكفيلة لتبسيط املساطر املتعلقة ببناء 

 .سكن القروي، شكراال
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة كاتبة الدولة      

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

 ينل حظه ملصحيح السيد النائب احملرتم أبن العامل القروي       
من القوانني اخلاصة به وابملناطق النائية واجلبلية، ولكن كاينة جلان 
االستثناء اللي كتشتغل حمليا وكتخرج لعني املكان للوقوف على 
مدى، أشنو هي اإلكراهات اللي كتوقف يف وجه السيد الرئيس 
ابش ما يعطيش الرخصة دايل البناء. فيما خيص وزارة الداخلية 

سكان كل واحد عندو االختصاصات دايلو، ولكن ووزارة اإل
نشتغل بتنسيق ألن األمن العمومي والتدخالت يف اهلدم وال يف 

راه   88.01اإلفراغ ضروري كتكون حبضور السلطة العمومية، و
كتعرفوا أعطى اختصاصات كبرية للسلطة احمللية. إذن نشتغل 

 .بتنسيق وليس بتداخل اإلختصاصات، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيدة كاتبة الدولة. إذن منر إىل السؤال املوايل عن       
الربامج السكنية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلافظ

 شكرا السيدة الرئيسة،

قضاء بتقليص العجز السكين والالتزمت احلكومة يف برانجمها    
على السكن غري الالئق. فإىل أي مدى حتققت األهداف احملددة 

 من هذه الربامج؟ وما هي التدابري املتخذة لتسريع وترية تنزيلها؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلي السيدة كاتبة الدولة      

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

 شكرا للسيد النائب احملرتم،

صحيح أن الربانمج احلكومي كيتكلم على تقليص العجز       
السكين وميكن يل نعطيكم احلصيلة ابألرقام فيما خيص بعض 

 :الربامج السكنية

 :التكلفة  الربانمج دايل السكن املنخفض 
 .وحدة جاهزة 18.181 اليوم عندان  درهم. 041.111 دايل

  الربانمج دايل السكن اإلجتماعي للفئة
 .وحدة  494.904 عندان  : 111.111 دايل

  انهيك عن الربامج دايل حماربة مجيع أشكال السكن
اليوم   الغري الالئق، وأخص ابلذكر مدن الصفيح، اللي

دايل   %10ت لنا دايل األهداف املسطرة. بقا %91 وصلنا
من سطات حىت  اإلكراهات اللي فيها احملور اللي غادي

اليوم كنشتاغلو مع وزارة الداخلية على أساس ابش   العرايش،
  .نديرو مقاربة جهوية ابش نتغلبو على املشاكل

  القانون  للسقوط: خرجهناك الدور واملباين اآليلة
 اآليلة ل هاد املبايناليوم تعينات املديرة دايل الوكالة داي ،94.01
، 0وسيعقد اجمللس اإلداري إن شاء هللا يف آخر شهر  للسقوط،

 .شكرا  ،نشوفو برانمج العمل ابش

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد احلافظ 

 شكرا السيدة الوزيرة،
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د ح ومن خالل أرقامكم السيدة الوزيرة، هذا اعرتاف يف       
ذاتو بتعثر هاد الربامج السكنية اليت حددهتا احلكومات املتتالية 
ملواجهة العجز السكين والقضاء على خمتلف أشكال السكن الغري 
الالئق الذي الزال يؤرق املغاربة. كذلك السيدة الوزيرة، ميكن 

لتنفيذ  تدبري العقار العمومي املطلوب نقول أبن احلكومة فشلت يف
كذلك هل قامت بتقييم دقيق حلصيلة هذه الربامج هذه الربامج،  

السكنية اليت كلفت الدولة أمواال طائلة من عقارات عمومية 
وأموال والدعم املايل العمومي دون حتقيق األهداف املتوخاة منو 
السيدة الوزيرة هلذه الربامج؟ كما هو الشأن إبقليم سيدي قاسم، 

مربا ألرضية املسماة بكو السيدة الوزيرة، وأخص ابلذكر ابلقطعة ا
اليت منحت لشركة عقارية بثمن تفضيلي من أجل بناء دور سكنية 

دون أن يرى هذا املشروع النور،  1101للطبقة املتوسطة منذ سنة 
 ...والذي يشكل إكراها حقيقيا للساكنة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا انتهى الوقت، شكرا، تفضل، مابليش تعقيب إضايف،     
قيب إضايف؟ ال، غري موجود تفضل، انتهى الوقت، كاين تع

وانتهى امللف كذلك حول القطاع، شكرا جزيال على مسامهتكم، 
 .وننتقل إىل قطاع العدل، مرحبا ابلسيد الوزير

إذن السؤال األول عن ظروف نقل املعتقلني بني احملاكم ومراكز     
عدالة لاإلعتقال للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق ا

 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد بنجلول

السيد الوزير احملرتم، يتم نقل املعتقلني من مراكز اإلعتقال       
إىل احملاكم يف ظروف جد صعبة، نظرا لغياب جمموعة من 
اإلمكاانت البشرية واللوجيستيكية، لذا نسائلكم السيد الوزير عن 

 ستتخذون من أجل تصحيح هذا الوضع؟اإلجراءات اليت 

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، تفضلوا   

 :وزير العدل السيد حممد أوجار

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هاذ املوضوع املهم،       
حقيقة نقل املعتقلني من املؤسسات السجنية إىل احملاكم تعرتضه 

الناجتة عن ارتفاع عدد دايل جمموعة كبرية من الصعوابت 
 411املعتقلني، على سبيل املثال يف الدار البيضاء تنقلوا يوميا بني 

، أيضا ضعف الوسائل اللوجيستيكية وبعد املؤسسات 411و 
السجنية عن احملاكم، خاصة املؤسسات السجنية اليت مت تشييدها 

 وخارج املدارات احلضرية حبال طنجة وفاس ومراكش والرابط، وه
ما يطرح كما تفضلتم مشاكل متعددة، قمنا ابلتعاون مع 
القطاعات املعنية، خاصة وزارة الداخلية واملندوبية العامة إلدارة 
السجون واإلدارة العامة لألمن الوطين وقيادة الدرك امللكي بتعبئة 
عامة، من قبيل ختصيص عدد كبري من احلافالت لنقل املعتقلني، 

مهمة خفر هاذ العملية النقل، يف إطار  وتتوىل القوة العمومية
الرقمنة وحتديث املؤسسات مت اعتماد مؤخرا تقنية اإلتصال 
السمعي البصري بني احملاكم واملؤسسات السجنية، مت جتهيز عدد 
من احملاكم واملؤسسات السجنية بكامريات وشاشات متكن من 

ون دالتواصل املباشر بني املعتقل وهيئات احملكمة صورة وصوات 
احلاجة إىل نقل املعتقل إىل احملكمة، مكنت هذه التقنية من 
اقتصاد الكثري من الوقت واجلهد، ولكن هذه التقنية يتم اعتمادها 
فقط يف مرحلة جتهيز امللف وإعداد الدفاع، أما عندما تصبح 
القضية جاهزة، فإنه يتم إحضار املعتقل أمام احملكمة إحرتاما ملبدأ 

 ....املشكل مشكل قائم التواجد، إذن هاذ

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب      
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 :النائب السيد جنيب البقايل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، بداية ال يسعنا إال أن نشيد بكافة التدابري       
املتخذة من طرف احلكومة لتحسني ظروف اعتقال املعتقلني 

مراكز دايل الضابطة القضائية، وخاصة على  ابلسجون، وكذلك
مستوى التغذية، على مستوى القفة، على مستوى اإلحرتام دايل 
قانون التنظيم وتسيري املؤسسات السجنية، غري أنه السيد الوزير 
هاذ اإلشكال كبري وكبري جدا، يكفي أن نشري السيد الوزير على 

ن بنقل يتكلفو أنه الكثري من ضباط الشرطة القضائية والذين 
املعتقلني كينقلوهم يف السيارات اخلاصة دايهلم، يف الطاكسيات، 
يف ظروف ال إنسانية السيد الوزير، األمر اللي كيكون عندو آاثر 
سلبية على شروط وضماانت احملاكمة العادلة، أوال من حيث 
غياب احلماية القانونية لرجال الشرطة وضباط الشرطة القضائية 

 املعتقلني يف السيارات اخلاصة دايهلم، غياب الظروفاللي كيهزوا 
 اإلنسانية السليمة والقانونية لنقل املعتقلني وفق الشروط القانونية،

التأثري على أجل احملاكمة العادلة السيد الوزير، ابعتبار أن األجل 
أصبح األجل املعقول للمحاكمة من إحدى الضماانت 

ري من كيكون عدد كب   على أنهالدستورية، وهو األمر اللي كيأثر 
امللفات، ذكرتوا النموذج دايل غرفة اجلناايت ابلدار البيضاء اللي  

 01دايل النهار و  00كتبدا اجللسة يف التاسعة دايل الصباح و 
دايل النهار مكنعرفوش املعتقلني واش غيجيبهم وال 
مغيجيبوهومش؟ هذا إشكال كبري، األمر الذي يؤدي إىل 

حتياطي اللي كيتمدد بشكل كبري، وهو األمر، وهو اإلعتقال اإل
 .اإلشكال الكبري على مستوى املؤسسات السجنية

يف األخري، نبغي ندعوكم السيد الوزير إىل العمل جاهدا إىل     
حل هاذ اإلشكال يف القريب العاجل وقبل هناية هذه الوالية 

 ...احلكومية

 :السيدة رئيسة اجللسة

ائب، تعقيب إضايف حول املوضوع، ال شكرا للسيد الن      
تعقيب، السيد الوزير مكاينش شي حاجة جديدة، وانتهى 

 .الوقت

إذن سؤال آخر عن وضعية األرشيف بعدد من حماكم اململكة 
للسيدات والسادة النواب عن الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 السيدة الرئيسة،شكرا 

السيد الوزير احملرتم، عن وضعية األرشيف بعدد من حماكم       
 .اململكة واملوظفني العاملني هبا نسائلكم؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير      

 :وزير العدل السيد حممد أوجار

ن وع اهلام وهو مشكرا السيد الرئيس على طرح هاذ املوض      
انشغاالت ذات الراهنية، قامت الوزارة ببناء مخس مراكز جهوية 
للحفظ بكل من طنجة ومكناس وزايو واجلديدة ومراكش، 
اتضحت احلاجة إىل زايدة هذه اخلدمة متت برجمة مركزين آخرين 
لألرشيف بكل من العيون هو يف طور اإلجناز، وأكادير يف مرحلة 

لتعميم هذه املراكز يف كل اجلهات، هذه  الدراسة، هناك مشروع
ألف ملف يف مستودعات  811السنة مت ختزين حوايل مليون و

املراكز اجلهوية للحفظ، هاذ اجملهود مكن من رفع نسبة تكوين 
  1108األرشيف الوسيط والنهائي إىل املراكز اجلهوية، سنة 

ونتوقع التطور هاذ  %11:  1101، سنة %19,4كانت 
 أننا نعتقد أن احلل وهو ما نشتغل عليه اليوم هو املؤشر، إال

األرشفة اإللكرتونية والرقمية للواثئق وامللفات، على سبيل املثال 
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يف احملكمة اإلبتدائية دايل الدار البيضاء مع توفري الوسائل 
ألف ملف إىل املركز اجلهوي 111اللوجيستيكية مت حتويل قرابة 

 .األرشفة اإللكرتونية، شكر للحفظ مبكناس، وشرعنا اآلن يف ا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الوزير،

بطبيعة احلال كنثمنو اجملهود اللي كتقوم به وزارتكم يف هذا       
ى األرشيف علالباب، خاصة يف ما يتعلق هباذ املراكز دايل 

املستوى اجلهوي، لكن كيبقى اإلشكال املطروح على املستوى 
احمللي بطبيعة احلال الوضعية دايل األرشيف اللي هي وضعية 

لصحي، عن اجلانب ا مزرية، واملوظفني اللي كيعانيوا فيها حىت
اللي والت امللفات كتعرفوا امللفات والغبار اللي كيكون عليها، 

على أن الوضع الصحي دايهلم هم دائما  القدم دايهلا كيجعل
معرضون لعدد من األمراض، كذلك حبكم اإلحتكاك دايهلم 
اليومي ابملتقاضني وابحملامني، وتعرفون أبن أحياان عديدة تضيع 
 املصاحل وحقوق املتقاضني بسبب املدة اليت يتطلبها احلصول على

ساسي أ بعض الواثئق، وهنا كنعتقد على أن اجلانب دايل الرقمنة
جدا، على األقل هاذ جانب الرقمنة يسمح بتمكني املتقاضني 
من صور مؤشر عليه من تلك الواثئق وتقدميها يف نزاعاهتم األخرى 

 .وابلتايل الرجوع للملفات األصلية يكون فقط من أجل الضرورة

كنتمناو السيد الوزير احملرتم على أنكم يف ما يتعلق مبا هو       
ابلنسبة لبعض جمموعة دايل احملاكم اللي هي  حملي أقول وخاصة

قدمية، األرشيف دايهلا يتخاذ فيها إجراءات استعجالية، وكذلك 
متكينها من موارد بشرية ألن كنلقاو يف األرشيف موظف وحيد 
يعاين صراحة من أجل على أن يقدم اخلدمة العمومية املطلوبة 

 .منه، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة 

السيد النائب، تعقيب إضايف؟ ليس هناك أي تعقيب. شكرا       
السؤال األخري فهاذ امللف حول حصيلة املبادرات اإلدارية واملالية 
والقضائية يف التصدي للفساد، للسيدات والسادة النواب عن 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

سؤالنا هو موضوع كالسيكي، كثريا ما طرح يف موضوع ...      
لكن بني السؤال والسؤال إما احلال يبقى هو احلال   هذه القاعة،

أو أسوء يف بعض اجملاالت، رغم عدد من املبادرات اإلدارية واملالية 
والقضائية للقضاء أو على األقل احلد من ظاهرة الفساد،  

لوزير لسبيل السيد اكنالحظو أن الفساد ابق ويتقوى، أشنا هو ا
 .من أجل جتاوز هاذ املشكل؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

 :وزير العدل السيد حممد أوجار

 شكرا للسيدة النائبة احملرتمة،

أوال هاذ السؤال ستبقى له راهنيته يف كل اجملتمعات، وجيب       
أن حنرص على أن يظل سؤاال حارقا وحاضرا واجلهود متواصلة يف 
ما يتعلق بنا يف وزارة العدل يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة 

مشروع لتعزيز املداخل القانونية ملكافحة  10الفساد، نشرف على 
اكم يل التطبيقية يف الصندوق دايل كل احملالفساد، مت إجناز تنز 

اليت متكن من احتساب الرسوم القضائية بطريقة إلكرتونية وبشكل 
دقيق وال هامش للخطأ فيه، تعميم القيم واألخالق املهنية على 
املوارد البشرية يف إطار برانمج يشرف عليه املعهد العايل للقضاء، 

تضمن اليوم أمام اللجنة، وي تعديل جمموعة القانون اجلنائي املوجود
مقتضيات هتدف إىل خلق املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة 
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ملكافحة الفساد، تشديد العقوابت، جترمي اإلثراء غري املشروع، 
رشوة املوظف العمومي األجنيب، وتوسيع نطاق جترمي الرشوة إىل 
القطاع اخلاص، جترمي الوساطة يف الرشوة إىل آخره، يف مشروع 
تعديل قانون املسطرة اجلنائية كاين واحد العدد دايل التدابري 
املسطرية اهلادفة إىل تقوية تقنيات البحث والتحري وحسن سري 
الدعوى العمومية، دعم وهيكلة أقسام اجلرائم املالية، إحداث أربع 
فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة يف اجلرائم املالية، تفعيل 

 اية الضحااي واخلرباء والشهود، مث عدد منالتشريع املتعلق حبم
التدابري يف ما يتعلق مبحاربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، هاذ 

  ..ملقتضيات مكنت جمموعةا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا للسيد الوزير شكرا، تعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

دايل النقاط  1الفساد عندو تكلفة كبرية، كيكلف بالدان       
ألف منصب شغل اللي كتضيع على  81دايل النمو سنواي، يعين 

شباب وشاابت هاذ الوطن اللي كيعانيوا من البطالة، املواطن  
 كيأدي مثن الفساد، كيأديه يف القضاء، كيأديه يف التعليم، كيأديه

ظو الت، لألسف اللي كنالحيف الصحة، كيأديه يف عدد من اجملا
أن املبادرات اللي كتقوموا هبا كتعاجل اجلزئيات، كتعاجل ما هو 
سطحي، بغيناكم متشيو لبؤر الفساد النافذة والقوية، وأخاف أن 
أقول أهنا حممية السيد الوزير، السيد الوزير كاين حاالت دايل 

مسية اللي  ر اإلغتناء غري املشروع، كاين، عندان كثرة دايل التقارير ال
كتبينو حاالت الفساد، وقدام هاذ التقارير كنشوفو قلة املتابعات 
وقلة التحقيقات، وحىت وإن فتح حتقيق، فكنسمعو على أن 
التحقيق فتح وكفى، عمران مسعنا بشي نتيجة شي حتقيق دايل 
شي قضية هزات الرأي العام ومهت الرأي العام، عمران امسعنا 

اغتىن بطريقة غري مشروعة ومتت  ابحملاسبة دايل شي مسؤول

حماسبته ورجعنا فلوس املال العام خلزينة الدولة، هاذ الشي هو اللي 
منتظر منكم وهاذ الشي بغينا حلول فهاذ العمق وهباذ اجلرأة وهباذ 
الشجاعة السيد الوزير، السيد الوزير أحدثكم كنائبة برملانية شابة 

عيف ه يف املؤسسات ضلدي عن أمل جيل فقد األمل ومنسوب الثقة
 .جدا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع، تعقيب إضايف؟ ال       
 تعقيب. تفضل واقيال ما بقاش الوقت استوفييت الوقت، واستنفذ

 .امللف شكرا جزيال على مسامهتكم يف هذه اجللسة

جتماعية، الومنر إىل قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية ا      
مرحبا السيدة الوزيرة. السؤال األول يف امللف حول األشخاص يف 
وضعية إعاقة للسيدات والسادة النواب عن الفريق احلركي، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد حممد األمني ديدي

نسائل سيادتكم عن اإلجراءات املتخذة لتفعيل مرسوم       
لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة؟ وما هي  %1ختصيص نسبة 

جهود الوزارة لتطبيق النسبة الواجب تشكيلها ضمن املناصب 
املقرتحة بقانون املالية؟ وهل تتوفر احلكومة على خطة للرعاية 

اجي أو غريه ين أواإلدموالعناية هبذه الفئة سواء على املستوى القانو 
 .حتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة      

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيد النائب احملرتم،
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ي حيتاج إىل انعقاد اللجنة لكأوال هاد السؤال املهم والطويل       
نقدم مجيع املعطيات اليت ترجوهنا، ومع ذلك ميكن أن نتحدث 
عن نقطة أساسية وهي تفعيل املرسوم املتعلق ابألشخاص يف 
وضعية إعاقة من حيث تنظيم مبارايت الوظيفة العمومية والذي 

وذلك بتشكيل اللجنة الدائمة القيمة على  1108مت تفعيله سنة 
اته املبارايت اخلاصة. ابلفعل مت تنظيم أول مباراة خاصة تنظيم ه

، ومت 1109ديسبمر  14لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة يوم 
اإلعالن عن نتائج هذه املباراة اليت طبعا أعطتنا واحد العدد دايل 

مرشح اللي فرزاهتم اإلمتحاانت الكتابية، واللي إن شاء  414
 09و  01و 08لشفوية يوم الل،ه غادي يدوزو االمتحاانت ا

منصب  11من هذا الشهر، هاد الشهر غادي يفرز لنا واحد 
 1109مايل لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، والسنة دايل 

منصب مايل لفائدة األشخاص يف  111احلالية غادي تفرز لنا 
لفائدهتم كما ينص على  %1وضعية إعاقة إىل جانب تفعيل 

 .ذلك القانون

 :رئيسة اجللسةالسيدة 

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد األمني ديدي

ابملناسبة نثمن احلوار الذي أجراه رؤساء الفرق واجملموعة       
النيابية مبجلس النواب مع املكفوفني وضعاف البصر املعطلني، 

يب اإلجياالذي أفضى إىل فك اعتصامهم مسجلني التفاعل 
 للحكومة مع تعديل مشرتك للفرق النيابية يقضي بتنظيم مبارايت
 موحدة للهيئات املشرتكة بني الوزارات اليت ال تشرتط القوة البدنية

من جمموع املناصب املخصصة لذوي  %1الكاملة يف حدود 
 .اإلحتياجات اخلاصة

ويف هذا اإلطار نتساءل عن املبارايت املقبلة هل سيتم       
اعتماد مبارايت خمصصة هلذه الفئة على مستوى اجلهات أم سيتم 

اعتماد املبارايت املوحدة على الصعيد الوطين، وكيف سيتم 
ذلك؟. نتساءل السيدة الوزيرة عن مآل تعميم الولوجيات؟ وهبذه 
 املناسبة نشيد ابجلهود الكبرية اليت قام هبا اجمللس اجلماعي للداخلة

ية على مستوى مجيع املرافق العموم خبصوص تعميم الولوجيات
 .ابلداخلة واليت نريدها أن تعمم كتجربة على الصعيد الوطين شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة كاين بعض الثواين      

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

عا أن تنظيم املبارايت اخلاصة مرشحة إىل أن تتطور ال طب      
من حيث شكلها وكذلك من حيث عدد املستفيدين منها، أما 

اتفاقية  04فيما يتعلق ابلولوجيات، فقد أبرمنا ما وصل اآلن إىل 
مع جمالس ترابية من أجل إرساء الولوجيات داخل املدن وداخل 

قدم والتنمية إجتماعية ت األقاليم، وطبعا وزارة األسرة والتضامن
تصاميم لكثري من املدن وبعض املدن تساهم يف هذه التصاميم 

 ...ابلدعم املايل كذلك

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن أجل تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة        
كل أشكال التمييز للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .ية، تفضلي السيدة النائبةالعدالة والتنم

 :النائبة السيدة فاحتة الشوابين

 شكرا السيدة الرئيسة،

حول آجال تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال       
 .التمييز نسائلكم السيدة الوزيرة؟ شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة      

األسرة والتضامن واملساواة السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة 
 :والتنمية االجتماعية

كما يف علمكم السيدة النائبة احملرتمة، هيئة املناصفة ومكافحة  
كل أشكال التمييز أحدثت ابلنص الدستوري، ومت تفعيلها 
ابلقانون الذي صادقتم عليه، هذا أول التفعيل من حيث أن اليوم 

ننا ة. للتذكري أميكن أن نتحدث عن قانون يؤطر هاته املؤسس
اعتمدان يف ذلك على مبادئ ابريس اليت حتكم مرجعيات 
املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، لكن يعين مل نتوقف 
عند هذا احلد بل اشتغلنا يف مستوايت أخرى لكي نوفر البيئة 
الضرورية لكي تقوم هذه املؤسسة أبدوارها، من قبيل تضمني 

مية للمساواة احملور اخلاص مبحاربة "إكرام" وهي اخلطة احلكو 
التمييز، وكذلك صدر قانون اإلجتار ابلبشر، وقانون العنف ضد 
النساء وقانون العمال املنزليني واعتماد بعد النوع يف امليزانيات 
حول الربامج، وهذه كلها كفيلة أن تساعد وتوفر الشروط 

ء الرأي مببادرة االضرورية هلاته اهليئة لكي تقوم أبدوارها من قبيل إبد
منها أو بطلب من امللك أو من احلكومة أو الربملان، تلقي 
الشكاايت بشأن حاالت التمييز، تقدمي كذلك كل توصية تراها 
مناسبة للحكومة، رصد وتتبع أشكال التمييز اليت تعرتض النساء 
وتقييم السياسات العمومية وغريها من الصالحيات اليت أعطاها 

يل ته املؤسسة، وابلتايل فكل ما حنن بصدده هو تفعهذا القانون هلا
 .هلاته املؤسسة اليت أحدثها الدستور

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة      

 

 :النائبة السيدة بثينة قروري

نعلم فعال أبن اهليئة دايل املناصفة ومكافحة كل  السيدة الوزيرة،
 9مت التنصيص عليها يف الدستور منذ أكثر من  أشكال التمييز

سنوات، ومت صدور القانون املنظم هلاذ اهليئة إصداره يف اجلريدة 
الرمسية منذ أكثر من سنة، نقصد ابلتفيعل وهو تنصيب هذه 
اهليئة، ألنه من األدوار املخولة هلذه اهليئة أدوار مهمة جدا يف 

أة املغربية، رض له املر الرصد وتتبع كل أشكال التمييز اليت تتع
وأكيد أن وضعية املرأة املغربية رغم ما حتقق فيها من إجنازات الزال 
هناك الكثري يف هذا اجلانب الذي ميكن أن يقال، واملرأة املغربية 
يف خمتلف مناطق املغرب يف اجلبال، يف القرى ويف املدن واحلواضر 

 . الرصديف تنتظر هذه اهليئة لكي تقوم بدورها كمؤسسة وطنية

لكن السيدة الوزيرة، امسحي يل أريد يف هذا التعقيب أن       
أركز على قضية واحدة، أو اّل على موضوع واحد من مواضيع 

اسية التمييز اليت تعاين منه املرأة املغربية، وهو ما تعاين منه املرأة السي
من أشكال التشهري، محالت التشهري والتدمري املعنوي والقتل 

ي وتشويه السمعة. وأكيد السيدة الوزيرة، أنتم تعرضتم لذلك الرمز 
وعدد كبري من السيدات النائبات الربملانيات والسياسيات تعرضن 
لنوع من أنواع دايل تشويه السمعة والتدمري الرمزي واملعنوي والقتل 
الرمزي واملعنوي هلاذ النساء، املرأة السياسية مبجرد ما تربز  

الفساد ومناضلة ضد االستبداد يتم كمناضلة مدافعة عن 
استهدافها بشكل قوي جدا يف محالت ملفقة ومنظمة عرب مواقع 
وصحف التشهري، اليت اشتهرت واستهدفت وأصبحت معروفة 
ومكشوفة واستهدفت حىت احلكومة يف حصيلتها، واستهدفت 
العمل الربملاين وتبّخس العمل السياسي يف جممله، السيدة الوزيرة 

 ...أن يواجهمن أراد 
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة زكية املريين

 1احلكومة السابقة واحلكومة احلالية خذات  السيدة الوزيرة،      
سنني ابش خترج هاذ القانون دايل املنظم للهيئة، ودااب عام ونص 

على هاذ القانون مع علته وابقي ما متش التنصيب ابش تصادق 
دايل هاذ اهليئة. هذا تيأكد حاجة وحدة أبن احلكومة ما مقتنعاش 
 ابألمهية دايل نشر ثقافة املساواة، دايل ثقافة حماربة التمييز وحماربة

العنف ضد النساء، دايل تقييم السياسات العمومية اللي كلها 
لتشريعية دايل متابعة وإغناء القوانني ايعين فيها متييز ضد النساء، 

إىل غري ذلك، هذا تيأكد أبن احلكومة هي حكومة ال تؤمن 
 .بقضااي النساء

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، ما عرفتش واش مازال كاين شي وقت، السيدة الوزيرة 
 .عندك شي؟ والّ ما بقاش؟ تفضل

اواة سالسيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن وامل
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

؟ واش أان كنتساءل واش قرييت القانون السيدة النائبة احملرتمة،      
فهميت املضامني دايل القانون؟ واش فهميت أبن احلكومة دارت 

من املادة  09شغلها اللي هو ختريج القانون الذي يفّعل املادة 
لقد قمنا بعملنا وأان هنا أمثل احلكومة، أساءل فيما يعين  ؟.084

 .احلكومة حسب صالحيات احلكومة، شكرا للسيدتني الربملانيتني

 

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، غادي منرو للسؤال املوايل وهو.. إيال       
إيال مسحيت غنمرو للسؤال املوايل عن وضعية األطفال  مسحيت..

املشردين يف الشارع، للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة 
 .السيدة النائبةوالتنمية، تفضلي 

 سعاد لعماري:النائبة السيدة 

 شكرا السيدة الوزيرة،

 حول احلد من ظاهرة األطفال يف وضعية الشارع نسائلكم؟      

 :رئيسة اجللسةالسيدة 

 .تفضلي السيدة الوزيرة      

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

شكرا السيدة النائبة احملرتمة على هاذ السؤال املهم جدا، طبعا هاذ 
السؤال من األسئلة اليت قد حترجنا، حترجنا كمسؤولني، حترجنا  

كذلك كمجتمع ولو يوجد طفل واحد يف كمواطنني، حترجنا  
الشارع جيب أن نساءل عليه وأان متفقة على ذلك ابلرغم من أننا 

السنة املاضية لقينا  1109نتدخل ميدانيا، فهاذ السنة فقط يف 
 140حالة من جمموع من وجدان يف الشارع، من ضمنهم  4941

ت؟ اطفل وطفلة، طبعا هذا مؤمل، ماذا نقوم به لصاحل هاته الفئ
وأنتم تعلمون أننا وضعنا سياسة عمومية مندجمة، أننا نؤهل البنيات 
واملؤسسات املستقبلة واليت تقوم بدوراإلنقاذ من الشارع، أننا اليوم 
بصدد وضع أجهزة ترابية حلماية الطفولة مع مجيع الشركاء سواء 
احلكوميون أو من اجملتمع املدين، وأننا كذلك نراهن على دور 

لطالبة اللي كنتمناو أن وزارة الرتبية الوطنية تصبح الطالب وا
حاضرة بثقلها ونتعاون مجيعا حىت نستقطب األطفال والطفالت 
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هلاته الدور، وأن نساهم يف احلد من اهلدر املدرسي وأن نبقي 
 .عليهم يف املدارس

فاليوم العمل ضخم ومهم، لكنه مل يصل إىل أن جند صفر       
فنحن يف عمل مستمر وكذلك نراهن  طفل يف الشارع، ولذلك

على الشراكة مع اجملالس الرتابية يف إطار جمموعة من الربامج 
ذكرت بعضها يف إجابيت على بعض األسئلة، ولكن نراهن عليها  

 .كذلك حىت تصبح مدننا بدون أطفال يف الشارع

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيدة النائبة تعقيب؟ السيد النائب      

 :السيد محزة الصويف النائب 

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدة الوزيرة،

نثمن اجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة يف اجملال اإلجتماعي،       
ننوه بربانمج مدن بدون أطفال يف وضعية الشارع، إال أن هذه 
الظاهرة ظاهرة مركبة ومعقدة تستدعي توحيد إسرتاتيجيات مجيع 

ة األسرة والتعليم والتشغيل والصحة القطاعات احلكومية وخاص
والداخلية حىت ال يكون التدخل دايلنا مومسي فقط يف أايم الربد 
والصقيع، نريد مواكبة اجلمعيات العاملة يف هاذ امليدان وأتهيلها 
ودعمها لبلورة برامج متكاملة تتوخى الرعاية والرتبية والتكوين 

تشجيع تبسيط املساطر لواإلدماج اجملتمعي. السيدة الوزيرة، نريد 
األسر املستقبلة أو احلاضنة هلؤالء األطفال حىت خنفف العبء 
عن مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، ملاذا اإلستفادة من التجارب 
الدولية الناجحة يف هذا امليدان، أحيل على جتارب دايل مثال 

 .إيطاليا وتركيا

مية البشرية طنية للتنالسيدة الوزيرة، الربانمج دايل املبادرة الو       
 يف مرحلتها الثالثة نريد أن تنصب اجلهود على هذه الظاهرة ونتبعو

الطفل منذ الوالدة دايلو حىت نستطيع أن يدمج يف اجملتمع، الطفل 
السيدة الوزيرة، الذي أتويه مؤسسات الرعاية اإلجتماعية يتم 

سنة، وهذا إشكال كبري جيب  09التخلي عنه عند بلوغه سن 
جلته وأتهيل هذا الطفل حىت يكون مواطنا صاحلا انفعا معا

 .للمجتمع، وشكرا السيدة الوزيرة

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة      

 سعاد العماري:النائبة السيدة 

 السيدة الرئيسة،

ديد ابلتح أال ترون معي أن هذا املوضوع السيدة الوزيرة،      
حيتاج ملقاربة حقوقية ألن أغلب األطفال اللي يف الشارع هم 
أطفال خارج مؤسسة الزواج، ولكن لألسف هاذ املقاربة احلقوقية 
الالزمة هلاذ الظواهر وغريها من الظواهر الفاعل احلكومي غري 
مهتم هبا ومنهمك ابألساس يف مصاحل فئوية يرتافع عليها حىت 

ة يف خرق صارخ لألنظمة الداخلية داخل مؤسسات دستوري
 .املنظمة هلاذ املؤسسات، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، كاين شي جواب السيدة الوزيرة؟ تفضلي إيال مازال       
 .الوقت تفضل

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

طبعا أان جئت لكي أجيب على األسئلة املطروحة، وأريد       
أن أوضح أبن احلكومة املغربية تعتمد املقاربة احلقوقية، ليس هناك 
أية مقاربة أخرى لكي متّكن فئات اجملتمع من حقوقها. أما عن 
أن أغلب األطفال املتواجدين يف الشارع أو كّلهم راهم ولدوا خارج 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

36 

 ألن الدراسات اليت قمنا هبا تثبتمؤسسة الزواج، ليس صحيحا 
 .أبن املشكل احلقيقي هو التفكك األسري مع إقامة األسرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، إذن هبذا نكون قد أتينا على ملف       
هذا القطاع ومنر إىل القطاع املوايل ويتعلق بقطاع الشغل واإلدماج 

سؤال كاين جوج دايل األسئلة املهين مرحبا السيد الوزير. ال
ابلضبط، سؤال عن أتثري سوء تطبيق تشريعات الشغل على 
وضعية املستخدمني للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

أزول تنمريت أطاس، أسكاس أمينوا ستغزين توردت ألمازيغن 
الراي ألمازيغن امتزيرتنغ وإلمزداغ نيالن دادغ إينغالن، احلو 

وارتينيغ أليتما واستما القباايين تيزي وزو اسكاس أمينو ستغزي 
 .     نتودر تنون

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم اليوم حول سوء تطبيق مدونة  
 .الشغل والتشريعات املرتبطة هبا؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تفضل  ماينو إمارا إميازيغن أدخرأابر نتموات،أسوكس أ شكرا،      
 .السيد الوزير

 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم،

 شكرا السيد الرئيسة،

الوزارة كما تعلم السيد النائب احملرتم، حريصة على احرتام       
قوانني الشغل، على تطبيق قوانني الشغل. وهلذا من خالل واحد 
اجملموعة دايل اآلليات أوال احنا مشينا كنشجعو املفاوضة 
اجلماعية واإلبرام دايل االتفاقيات اجلماعية ابعتبارها كتمثل 

  نني، هذا كاع قانون تعاقدي زايدالشكل األمثل دايل احرتام القوا
كما تعلم السيد النائب، زايد على القانون اللي هو احلد األدىن 

حتقق رقم  1109دايل املدونة. وغري بغيت نقول ليك أبنه سنة 
قياسي من عدد اإلتفاقيات اجلماعية اليت مت حتقيقها وابلضبط 

دان مإتفاقية مجاعية وهو رقم غري مسبوق، اعت 01وصلنا اآلن ل
واحد الربانمج وطين دايل التفتيش كيضمن أولوايت وكيمشي 
للقطاعات اهلشة حبال القطاع دايل احلراسة، النظافة، التعليم 
اخلاص أيضا اللجان اللي كتعرف دايل جلان البحث واملصاحلة  
كتقوم ابلدور دايهلا اللي هي اللجنة اإلقليمية واللجنة الوطنية، 

هي اآلليات القانونية، هذا هو القانون هذه آليات قانونية، هذه 
القانون هو تفعيل هذه اآلليات هادشي اللي كاين يف القانون ما  
كاين شي حاجة أخرى، وابلتايل أيضا العمل اللي كيقومو به 
املفتشني من خالل الزايرات وتكثيف الزايرات من خالل إبداء 

رير املالحظات، من خالل توجيه التنبيهات، من خالل أيضا حت
املخالفات. وعندي بزاف دايل األرقام بال ما نقوهلا ميكن، مث 
عندان واحد العمل آخر اللي هو مهم جدا وهو اآلن التعاون اللي 
وىل ما بني املفتشني دايل الشغل واملفتشني دايل الضمان 

 ...اإلجتماعي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عدي بوعرفة

مدونة  9السيد الوزير، انسجاما مع الدستور ومع الفصل       
الشغل تعرفها جيدا كنت حينها قياداي نقابيا، مت اعتمادها وأملتها 
ظروف دولية. اليوم جيب إعادة النظر يف مدونة الشغل، وجيب 
إعادة النظر كذلك يف جمموعة دايل التشريعات املرتبطة على 

كل مساواة، يف الغياب دايل القانون دايل النقاابت يصعب أن ش
ة نتحدث عن التمثيلية واملنظمة الدميقراطية للشغل هي مركزية نقابي
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سنوات أصبحت معادلة أساسية يف  01شابة عمرها أكثر من 
املشهد النقايب الوطين، متواجدة مبجلس املستشارين ومتواجدة  

طري ية، لعبت دورا أساسيا يف أتكذلك يف كربايت النقاابت الدول
املهاجرين، نشكر جاللة امللك، على دعمه هلذه املبادرة ألنه 

ألف مهاجر معانه عندان اليوم يف  41تسوات الوضعية دايل 
 .املغرب واإلدماج دايهلم سواء يف التعليم والصحة إىل غري ذلك

ولكن نسائلكم، السيد الوزير، ملاذا مت تغيري املنظمة       
الدميقراطية للشغل يف احلوار املركزي؟ وملاذا يعين الدعم دايل رئيس 
احلكومة هلاد املركزية مل يتم إىل حدود اليوم؟ وعالش أنت كوزير 
السيد الوزير احملرتم، كتغيبها كذلك يف الدعم اللي كيتعطى 
للنقاابت دايل التكوين والتكوين املستمر؟ هلذا نسائلكم السيد 

 .وضوع؟الوزير فهاد امل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .انتهى الوقت، تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب      

 :البشري طواب نائب السيدال

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، الناس نسوق لكم مثال دايل املستخدمني       
دايل املركز اإلستشفائي اجلامعي دايل حممد السادس مبراكش، 

ألهنم أوال كيخصهم على األقل ايخذو احلد اليوم هم يف إضراب 
األدىن لألجور، كيتخلصو أبقل مث األايم والعطل كذلك ما  
كيتخلصوش فيها زايدة على أنه حىت ايال مرض وكاين اللي 
يعوضو خصو خيلصو هو، وخصنا نعاودو النظر يف طريقة التشغيل 

 .بواسطة الشركات اخلاصة وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير      

 

 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم،

يف الربانمج احلكومي احنا عندان القضية دايل القانون قانون       
النقاابت املهنية، يعين احلوار اإلجتماعي كيخضع ملعايري دايل 

 .كم يف احلوارب التمثيلية، إن شاء هللا، هنار تكونوا ممثلني مرحبا

ابلنسبة للقضية دايل شركات املناولة، احنا عاكفني ابش،       
إن شاء هللا، على األقل يف القطاع العام واملؤسسات العمومية 
غادي نديرو ضوابط ابش ما تفوتش الصفقات للشركات اللي 

 .مكتحتارمش قانون الشغل

 :السيدة رئيسة اجللسة

ؤال املوايل عن إجراءات احلكومة شكرا السيد الوزير، الس      
فيما خيص احلد من هجرة الشباب املغريب حنو أورواب بطرق غري 
شرعية. للسيدات والسادة النواب عن فريق التجمع الدستوري، 

 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيسة،

 شواطئ مشال املغربشهدت ظاهرة اهلجرة غري الشرعية من       
حنو الضفة األخرى عرب ما يسمى بقوارب املوت تزايدا ملحوظا 
خالل الفرتة األخرية، مما يفسر حجم األوضاع اإلقتصادية الصعبة 
اليت تعيشها الفئات اهلشة وانتشار البطالة يف صفوف الشباب. 
لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، هل من إجراءات وتدابري عملية 

احلكومة للحد من هذه الظاهرة، وذلك عرب توفري فرص  لدى
 .الشغل لتصون كرامة الشباب املغريب؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير للجواب      
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 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم،

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

ة املدخل األساسي ملواجهبطبيعة احلال أان متافق معاك أن       
اهلجرة غري الشرعية وحىت الشرعية، ابلنسبة للشباب املغاربة هو 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وخلق الثروة والتقليص دايل 
الفوارق اجملالية، وهذا بطبيعة احلال هو موضوع دايل عدد من 
اإلسرتاتيجيات والسياسات والربامج القطاعية، وأيضا حىت 

ة دايل اإلستثمار اليوم يف إطار اللجنة الوطنية دايل السياس
اإلستثمار واّلت االستثمارات مرتبطة ابخللق دايل مناصب 
الشغل. بغيت نشري لك أيضا أنه احلكومة وضعت واحد الربانمج 
واحد املخطط وطين دايل التشغيل، عاكفة على تنزيله، التوجهات 

، فيها ناصب الشغلاإلسرتاتيجية دايلو يعين فيها دعم خلق م
اإلستثمار املنتج لفرص الشغل، التقائية خمتلف السياسات 
والقطاعات فهاذ اجملال، املالءمة دايل برامج التكوين مع 
حاجيات الشغل، التطوير دايل الربامج النشيطة، أيضا البعد 
الرتايب ودور وزارة بطبيعة احلال هو فهاذ اجملال هو احلد من اهلجرة 

ية، هو استثمار الفرص املتاحة يف إطار تدبري بطرق غري شرع
تدفقات دايل اهلجرة القانونية، واحنا كنشتغلو فهاذ اإلطار هذا 
وعندان عمل فيه وكنستكشفو عدد من األسواق غادي حناولو، 
إن شاء هللا، نلجأو لعدد من اإلتفاقيات وعندان يعين أمور، إن 

 .شاء هللا، واعدة يف املستقبل

 :اجللسة السيدة رئيسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 السيد الوزير،

نتمىن صادقني أن خيرج هذا املخطط إىل حيز الوجود، لكن       
 ما نراه يف الواقع يؤمل اجلميع يف احلقيقة، الثلث دايل املغاربة منهم

األخري دايل املندوبية حسب اإلحصاء  %01,1الشباب و
 11,01السامية للتخطيط هي النسبة دايل البطالة يف الشباب، 

هي النسبة دايل البطالة من خرجيي اجلامعات وهذا مؤمل يف  %
احلقيقة. البطالة خنرت الشباب املغريب، واحنا ما زلنا نتذكر 

الذي ظهر مؤخرا يف شتنرب يف الشواطئ  fantôme األسطورة أو
املغرب، واللي صراحة هّد وربط كل الشباب حىت منهم  دايل مشال

القاصرين وحىت منهم صنف النساء اللي هربو للشواطئ املغربية 
ينتظرون احللم الذي لن يتحقق، فهاذ اللحظة ابلذات إيال مشينا 
حول ميناء طنجة املتوسط غنجيو نشوفو أنه حيوم حوله عشرات 

رة هي هلجرة، هذه الظاهاألطفال والشباب القاصرين راغبني يف ا
خطرية جدا السيد الوزير، نتمىن نتمىن صادقني أن تقوم 

 ...احلكومة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب،       
 .إيال امسحيت السي الزيتوين باليت تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

ر االجتماعي أساسي، بقدر ما تغّيبون املنظمة السيد الوزير، احلوا
الدميقراطية للشغل تغّيبون اإلحتاد الوطين للمتصرفني املغاربة، 
وتغّيبون اإلحتاد الوطين للتقنيني املغاربة، جيب استقباهلم كما 
تستقبلون االحتاد الوطين للمهندسني املغاربة والنقابة الوطنية 

 .للتعليم العايل، وشكرا

 :ئيسة اجللسةالسيدة ر 

 .السيد النائب تفضل      
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 :حممد زوينتالنائب السيد  

 شكرا السيدة الرئيسة،

ابملناسبة أان تنرّحم اليوم على ضحااي هذه  السيد الوزير،      
قوارب املوت وضحااي مافيات اهلجرة السرية ومنهم جمموعة من 

 يعين اللي الشباب مبدينة سال، ومنهم أبطال رايضيني شباب
غراهتم أو وقعاهتم هذه الشبكات وهذه املافيات من اهلجرة السرية 
ومافيا ترويج املخدرات وغريها اليت، يعين، جتر هؤالء الشباب 
املنقطعني عن دراستهم التاركني ملهنهم، الغري املتلقني للتعليم 
والرتبية وتوجيههم. وابلتايل فنريد إجراءات وقائية السيد الوزير، 

عين إجراءات حتافظ على األطفال يف مدارسهم نريد إبقاء ي
 .تكوهنم، توجههم وابلتايل توفر هلم كذلك فرص الشغل شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير      

 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم،

بطبيعة احلال مغنزعمش وما ميكنش شي واحد يزعم أبنه       
هاد الظاهرة غنقضيو عليها بني عشية وضحاها، ألهنا نتيجة دايل 
الرتاكم، تراكمات يعين دايل عدة والايت حكومية. ولكن غري 
اليوم نبغي نشري إىل أنه اليوم احلكومة تبذل جمهودا استثنائيا يف 

رقام يعين مت إحداث جمال التشغيل، غري نعطي بعض األ
منصب خالل السنتني األخريتني،  11.111منها  049.490

ابلنسبة لسنتني  111.111التشغيل املأجور بلغ حوايل 
إىل آخره...  041.844، "برانمج إدماج" 1101-1109

هادي معطيات رقمية كتبني ابن كاين واحد اجملهود حقيقي ولكن 
إلرادة  دارش فقط غري ابهل هو كايف؟، غري كايف والتشغيل ما كي

كيّدار ابإلستثمار، كيّدار ابلتنمية وهذا عمل بطبيعة احلال اللي 
هو كيخصو الرتاكم ألن هادي ماشي مسألة دايل احلكومة هي 

مسألة دايل سياسات تراكمت وخاصنا مجيعا نوضعو اليد يف اليد 
القضية عاود  .ابش نتغلبو على هاد الظاهرة اليت تسائلنا مجيعا

، هاد القضية دايل هاد القوارب اليت أشرمت إليها، يعين، عاود اثين
اثين كتعرفو القصة دايهلا واحلكاية دايهلا و ابلتايل رغم ذلك 

 ...خاصنا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على مسامهتكم يف هذه اجللسة       
اإلسالمية،  ونومنر إىل القطاع املوايل يتعلق األمر ابألوقاف والشؤ 

مرحبا السيد الوزير. عندكم سؤال فريد، سؤال عن دعم الشباب 
احلافظ واملرتل لكتاب هللا للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة بثينة قروري

 شكرا السيدة الرئيسة،

ة  املغرب يعرف وهلل احلمد، متيزا يف عدد حفظ السيد الوزير،      
كتاب هللا و مرتليه وجموديه. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن اجلهود 
اليت تبذلوهنا لدعم هذا اجملال لتصل ابلعناية بكتاب هللا وإبراز 

 .الطاقات اإلبداعية للشباب والشاابت وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .زيرشكرا، تفضل السيد الو       

 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد أمحد التوفيق،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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 1104أشكركم على سؤالكم السيدة النائبة ولفريقكم، سنة       
الوزارة نشرت واحد الكتاب العنوان دايلو "محل القرآن الكرمي 

ا. ونشره يف اململكة املغربية"، فيه كثري من األمور اليت حتدثتم عنه
لكن بعد ذلك وقعت احلمد هلل يعين عدد من اإلجنازات، ذلك 
أن التشجيع الذي تتحدثون عنه له حاضنة وهي أتهيل وحتسني 
منبت هذه النهضة وهي مؤسسات التعليم العتيق اليت تضم حوايل 

ورا وإاناث من مجيع الفئات نصف مليون من املتمدرسني ذك
ألف جيمعون بني حفظ القرآن الكرمي  41العمرية، من بينهم 

 واملواد الشرعية؛

  مث إدماج حفظة القرآن الكرمي ابلتعليم العتيق بعد
 اجتيازهم اختبار سنوي؛

  اشرتاط احلفظ الكامل للقرآن الكرمي للرتشح الجتياز
 واإلعدادي والنهائي؛امتحاانت اإلشهادية ابلطور التانوي 

 اعتماد أهم املثل العلمية اليت تعىن برواية ورش عن انفع؛ 
  تنظيم عدد من اجلوائز الوطنية والدولية اليت ختصص

 للحفظ والتجويد والتفسري وترقية أساليب تعليم القرآن الكرمي؛
 توايل نشر املصحف احملمدي بوترية مليون نسخة سنواي؛ 
 اعة حممد السادس للقرآن الكرمياحلضور املتميز لقناة وإذ 

يف رايدة املشاهدة واإلستماع داخل املغرب وخارجه ال سيما 
 ابلنسبة للقراء الذين اجمليدين الذين تتحدثون عهم؛

  تشجيع القراء اجملودين ابلتسجيالت من طرف مؤسسة
 .حممد السادس لنشر املصحف الشريف إىل غري ذلك... وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة 

 شكرا السيد الوزير، تفضلي للتعقيب السيدة النائبة.. السيد      
 .النائب

 

 :النائب السيد حممد احلرفاوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

أوال شكرا على تنويركم لنا، كما ننوه مبا تبذله وزارتكم وكل       
ات كثرية مبادر الغيورين يف خدمة كتاب هللا. يف احلقيقة هناك 

ومهمة مسابقات وطنية ودولية، وكاينة عناية سامية كرمية من إمارة 
ن املومنني، ويف احلقيقة ابملناسبة كنهنأو كل احلفاظ واجملودين اللذي
وقوا رفعوا راية املغرب وشرفوا املغرب يف حمافل دولية، ويف احلقيقة تف

 .العلى دول شقيقة كانت إىل أجل قريب متقدمة فهاد اجمل

ولكن ما يهمنا السيد الوزير، هو ما بعد التميز حىت ابش       
ما يكونش واحد الرتاجع فهاد اآلداء وحنافظو على التجربة دايل 
هؤالء الطاقات وميكن النقل دايهلا إىل أجيال قادمة، بغينا عناية 
من وزارتكم، عناية كبرية ألن غالبا منني تتكون جمهودات فردية 

التطوير دايل الطاقات دايهلم يف اآلداء والقدرات دايهلم. هلذا  بغينا 
كنقتارحو ابش يكونوا جمودين كبار وجنوم يشرفون املغرب، نقرتح 
على وزارتكم األخذ أبيديهم، والتكفل هبم، وتشجيعهم على 
التمدرس يف علوم القرآن والعلوم الشرعية وبغيناهم عالش ال ينالوا 

ايهلم يف العمل اجلبار اللي كتسهر عليه شهادات ميكن اإلدماج د
 .وزارتكم إما يف التعليم العتيق وال يف حمو األمية

يف األخري، كنقرتحو كذلك السيد الوزير، عالش ما يكونش       
تفكري يف دور لتعليم القرآن والقراءة دايلو والعلوم دايلو على غرار 

ش هاد املفخرة دايل دار احلديث احلسنية، وهادشي كلو اب
 .الطاقات تستمر ونضمنو االستمرار دايهلا شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

يف  ، تفضل السيد الوزير، التعقيب اإلضاشكرا السيد النائب      
 .كاين؟ تفضل
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 :مالكة خليلالنائبة السيدة 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، شكرا على استحضاركم املدارس العتيقة واليت       
بعيدة   تعترب حبق منبعا مغربيا خالصا للثقافة الدينية، ثقافة متساحمة

كل البعد عن القراءات الوافدة علينا من هنا وهناك واليت تعترب 
ل منبع التطرف. السيد الوزير، فعال املدارس العتيقة على سبيل املثا

مدرسة ولكنها ال حتظى   011يف سوس العاملة هناك أكثر من 
لالزم، فهناك مدارس فقط يتم متويلها من طرف كلها ابلدعم ا

اخلواص وعلى سبيل املثال هناك أيضا جتربة رائدة تستحق الدعم 
هي جتربة فتح هاد املدارس العتيقة يف وجه اإلانث، لذا طلبنا من 
هذا املنرب املزيد من الدعم هلاد املدارس ألنه كما قلنا هي السبيل 

 ...لتحصني هذا البلد من الكثري

 :لسيدة رئيسة اجللسةا

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير إيال كان شي رد      

 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد أمحد التوفيق،

 شكرا لكم السيد النائب،

السيدة النائبة احملرتمة، فيما يتعلق بقضية ميكن ما يوازي       
مدرسة احلديث احلسنية هو معهد حممد السادس للقراءات 

 4والدراسات القرآنية، اآلن راه غيتخرج منه الفوج األول من بعد 
سنني، ومتميز يف العامل اإلسالمي كله. فيما يتعلق ابملدارس دايل 

ندهم حنا غاديني معهم بشوية ألن عالتعليم العتيق يف سوس راه ا
ما كنبغيوش نفرضوا عليه  41-11-01تقاليد يعين شيخ عندو 

القانون ريتما نوجدو مؤسسات كتجمع هديك.. دايرين معهم لو  
كان فيهم شي خلل لو كان سدينا هلم، ولكن مبا أهنم كنعرفوهم  
كنشدو معهم يف انتظار أننا نوصلوهم بواحد اجملمعات اللي 

تدريس املواد األخرى العلمية، لذلك هاد القضية احنا تضمن 
 .واعيني هبا شكرا لكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم و منر للقطاع       
املكلف حبقوق اإلنسان مرحبا السيد الوزير. سؤال كذلك فريد 
 ويتعلق برتسيخ حقوق اإلنسان واحلرايت الفردية واجلماعية

للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد حممد التوميي بنجلون

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، عرف املغرب منذ سنوات التسعينات واحد       
القفزة نوعية يف جمال حقوق اإلنسان، توجت بصدور توصيات 

وجرب الضرر والنهوض بثقافة حقوق  هيئة األنصاف واملصاحلة
، وضمن إجراءات هامة 1100اإلنسان. وجاء دستور دايل 

وشكل دعامة أساسية لرتسيخ حقوق اإلنسان واحلرايت الفردية 
واجلماعية على املستوى الوطين، وشكل كذلك تعبريا قواي على 
الطابع العاملي والبعد الكوين حلقوق اإلنسان. لكن السيد الوزير، 

غرب عرف تراجعات خطرية جدا السنوات األخرية، حيث امل
عربيا، وهذا يقدم صورة  9عامليا،  010أصبح حيتل واحد املرتبة 

قامتة على الوضع احلقوقي ابملغرب خاصة مع تنامي إحتجاجات 
اجلمعيات احلقوقية الوطنية، نطلب منكم السيد الوزير، توضيح 

 .هلذا الوضع

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير، تفضل السيد       
 .الوزير
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 :وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان السيد املصطفى الرميد،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

وكما تفضلتم بذلك، فإن اململكة املغربية اليوم تتوفر على       
ة وحيميها. واجلماعيدستور متقدم يضمن احلقوق واحلرايت الفردية 

اليوم حنن بصدد أتسيس وبناء مؤسسات حامية حلقوق اإلنسان 
وللحرايت والتشريعات الضامنة هلا، على سبيل املثال هناك 
السلطة القضائية وما مت إجنازه على صعيدها من إستقالل 
مؤسستان ابعتبار أن القاضي دستوراي هو حامي احلقوق 

صة ورية ابختصاصاهتا اجلديدة، خاواحلرايت، هناك احملكمة الدست
ق اإلختصاص املتعلق ابلبت يف الدفع بعدم دستورية أي قانون يتعل

ابحلقوق واحلرايت اليت نص عليها الدستور، هناك اجمللس الوطين 
حلقوق اإلنسان آبلياته احلمائية الثالث، هناك مؤسسة تشريعية 

، ولكن الوقتأخرى ال ميكن التطرق هلا يف هذا احليز احملدود من 
هناك أيضا اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

تدبريا  441واليت أحصت النقائص واإلخالالت، ووضعت هلا 
ملعاجلتها. غري صحيح متاما، نؤكد غري صحيح متاما أن هناك 

 .تراجعات يف حقوق اإلنسان يف بالدان

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .، تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوزير      

 :النائب السيد حممد التوميي بنجلون

لكن حسب اهليئات احلقوقية الوطنية والدولية، هناك تناقض       
صارخ بني ما هو منزول يف الدستور ويف القانون، وما هو معيشي 
على أرض الواقع. يف احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 

طو وذلك اآلن اليوم احنا ملزمني ابش اخنر  وحىت السياسية واملدنية،
 ... داخل املنظومة دايل حقوق اإلنسان

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، كان هذا سؤال وحيد وأوحد.. ومنر       
إىل.. هل من تعقيب إضايف؟ ابش نعطيو فرصة إيال امسحيت السيد 

ين شي كا  الوزير، نشوفو واش كاين شي تعقيب إضايف ابش..
تعقيب إضايف؟ ال تعقيب إذن منر.. كاين تعقيب السيدة النائبة 

 .عندها تعقيب

  :حنان رحاب السيدة النائبة

وحنن نتحدث على موضوع احلرايت الفردية، نستحضرالكثري       
من حاالت الرتهيب اللي تعرضنا ليها كمدافعني عن احلرايت 

حلرايت املدافعة عن ا الفردية، وتعرضو ليها اجلمعيات احلقوقية
و الفردية. اليوم النقاش العام اللي كاين يف بالدان تيخّلينا أننا نسقط

علينا اإلزدواجية يف النقاش دايل هاذ امللف، تيخلينا أننا نكونو 
واضحني أمام اجملتمع يف نقاش احلرايت الفردية، وتيخّلينا أيضا 

كن من واللي ميعلى أننا حنّيدو نقاط اخلالف كثرية اللي كاينة 
خالهلا أننا منارسو العنف على انس اللي من حقهم أهنم يعيشو 
حريتهم الفردية. ما حدث للمواطن يف مراكش يسائلنا مجيعا، ما 
حيدث لعشرات من املواطنني اللي تيطلبو اللجوء يف دول أخرى 
ألهنم تضربو يف حريتهم الفردية يسائلنا مجيعا، واستغالل هاذ 

ية كيفما كان شكلها مرفوض من طرف أي كان ال احلرايت الفرد
 ...للرتهيب، نعم للحرايت الفردية

 :السيدة رئيسة اجللسة

منر للقطاع املوايل.. عندك جواب.. حقوق اإلنسان، تفضل       
 .السيد الوزير

 :وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان السيد املصطفى الرميد،
شكرا للسيدة النائبة على اهتمامها ابملوضوع وتدخلها فهاذ       

السياق، غري بغيت أنكد أننا مل نصل إىل أن نكون دولة حقوق 
اإلنسان والدميقراطية مبعناها املتعارف عليه، حنن دولة تعيش حالة 
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إنتقال، وذلك ما فتئت أقول أبن املغرب يتطور حقوقيا تطورا 
طيء ومضطرب. فالذين أيتون مستمرا ومضطردا لكنه تطور ب

ببعض احلاالت يركزون على هاذ االضطراب ولكنه اضطراب يؤكد 
أن املغرب يسري يف اإلجتاه الصحيح وليس يف اجتاه يعين اآلخر، 
أؤكد هنا أنه هناك جمموعة من املؤسسات اليت هي قيد التأسيس 
وقيد البناء ويبقى أن نفّعلها، وتفعيلها منوط ابإلرادة العامة 

 ...لكافة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل قطاع آخر.. إيال امسحيت السيدة       
النائبة اّل ما عندكش الكلمة السيدة النائبة، نشوفو السيد وزير 
الشباب والرايضة عندو سؤال كذلك، عن وضعية األطر 

إيال امسحتو، إيال امسحتو كاين السيد الوزير عندو  املساعدة..
سؤال عن وضعية األطر املساعدة ابلنوادي النسوية، للسيدات 
والسادة النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة 

 .النائبة، تفضلي طرحي السؤال دايلك السيدة النائبة

 :النائبة السيدة غيثة آيت بن املدين

 لرئيسة،شكرا السيدة ا

عن تسوية وضعية األطر املساعدة التابعة  السيد الوزير،      
 لوزارتكم نسائلكم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 شكرا السيدة النائبة،

كنظن هاذ السؤال طرحاتو السيدة الرئيسة قبل منكم هاذي       
تقريبا واحد شهرين أو ثالثة أشهر، ونفس اجلواب اللي قلتو ذاك 

إطار مساعد  0911املرة غادي نعاود نكررو. كاين حوايل 
يشتغلون يف دور الشباب، يف النوادي النسوية، يف مراكز التكوين، 

منكبني على هاذ امللف  يف رايض األطفال. الوزارة واحلكومة
بشكل جدي، اللي كنواعدكم أنه غادي نلقاو احلل احنا يف 
مفاوضات واللمسات األخرية ابش غنلقاو هاذ احلل، ملا يكون 

 .احلل جاهز آنذاك نعرضوه عليكم، شكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب      

 :عيثة آيت بن املدين النائبة السيدة

السيد الوزير، نشكركم على بعث هذا األمل يف نفوس نساء 
ورجال اللي جتاوزو سن التقاعد. كتعرفو السيد الوزير، جيدا أن 

من األطر التابعة لوزارتكم،  %91هاذ األطر كتمثل ما يناهز 
وهي اللي هازّا هاذيك كلها وكنقولو هلا أطر مساعدة يف حني أهنا 

طر مساعدة هي األطر نفسها، ألن هي اليت تقوم ليست أب
ابلتكوين، هي اليت تقوم ابلتدريس ال من الناحية دايل التعليم 
األويل وال من الناحية دايل املهن كاحلالقة، اخلياطة، الطرز إىل 
غري ذلك من األشياء، وحىت املراكز أو القاعات دايل الرايضة هي 

ني يف غلبية قلت لكم فيها خالقاللي كتسرّيها. هاذ األطر اللي األ
اخلمسينات، كاين فيهم اللي خالقني يف اخلمسينات كاين فيهم 
اللي خالقني حىت التسعينات، وعالش عرفتو السيد الوزير عالش 
جالسني؟ جالسني ألهنم حاضيني باليصهم، ألهنم خايفني على 

 11باليصهم تتقول لشي واحد عالش جالس أنت تتقاضى 
ى مخسني درهم ألن مخسني درهم للشخص درهم؟ كيتقاض
درهم عالش تيجلس  11للمركز، هاذ  %11وكيعطي فيها 

عليها؟ حلقاش كيخاف خيرج ويدخل واحد آخر وايخذ ليه ذيك 
البالصة، فهما جالسني حاضيني ذيك الباليص. كنتمناو أنه 
يكون احلل على يدكم السيد الوزير، وهاذ األمل اللي اعطيتينا 
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 أنه يكون خري وأن بكم، إن شاء هللا، غادي ندّخلو اليوم كنتمىن
الفرحة هلاذ الناس، ألهنم خدمو ومها اللي وقفو كلها املهن اللي 
افتخرت هبا الشبيبة والرايضة واللي كنفتخرو هبا واللي أعطت 

 ...واحد األثر كبري

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب      

 عالل العمراوي:ب السيد النائ

 السيد الوزير احملرتم،

بغيت نعود بك مرة أخرى إىل وضعية املركب الرايضي بفاس،       
واللي كان غي هاذي سنوات على مستوى دايل التدبري واليوم 
منذ واحد تقريبا واحد السنة تيعيش واحد احلالة شاذة ألن ما 

حتت تدبري عندو واحد التدبري وما دخلش   "SEGMA"بقاش
واليوم أان أحيطكم علما السيد الوزير، ."sonarjes"  دايل

وأترجاكم التدخل العاجل هناك حراس، عمال، مستخدمني 
فهذاك املركب ما كيتقضاوش األجرة دايهلم نظرا هلاذ الغياب دايل 
هاذ الوضعية هاذي الشاذة، واملوظفني واألطر دايلك مشكورين 

ر راه هاذ الشي جمهد. وبغيت نستحضتيقومو بواحد الدور، ولكن 
هنا واحد املستخدم بسيط ولكن رجل عظيم اإلسم دايلو 
"موحى"، هاذ السيد اللي مت التفريط منو هاذ السيد هذا بفضل 
العمل دايلو كاين بزاف دايل "موحى" يف املغرب، بفضل العمل 

 ...دايلو كانت العشب دايل املركب تيتضرب به املثل

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، كاين شي جواب تكميلي؟ تفضلوا، ما كاينش       
 .تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير

 :وزير الشباب والرايضة السيد راشيد الطاليب العلمي،

 شكرا السيد الرئيسة،

فيما يتعلق ابألطر املساعدة، فعال هناك جمموعة من األطر اللي 
الق احلقيقة هذا هو اللي خ جتاوز السن دايهلم سن التقاعد، ويف

لينا اإلشكال يف التسوية، غري غادي حنلو املشكل دايل هاذو 
اللي جتاوزو السن دايهلم التقاعد غادي الباقي غادي يتحل ألنه 

 .احلل تقريبا جاهز

فيما يتعلق ابملركب دايل فاس، السيد النائب ما غاديشي       
 يشرف دايل فاس ال خيتلف معااي أن الوضعية اللي فيها املركب

مدينة فاس، وأنه خصو خيضع لإلصالح فهو خضعناه لإلصالح، 
اإلصالح كتكون عندو كلفة ما ميكنش اإلصالح يكون مشويل 
وبنفس األسلوب وبنفس الطريقة ألنه سنعيد إنتاج نفس الوضع، 
ما يكونش على حساب األشخاص نلقاو ليهم األماكن دايهلم، 

معرض لإلصالح، اإلصالح عندو  لكن الباقي راه معرض ابش 
ري كلفة ما ميكنش نبقاو يف نفس الوضع، فبالتايل البد نقبلوالتغي

 .ملا جيي ويكون التغيري إجيايب، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم مع هذه األسئلة،       
سيدة  لومنر إىل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل مرحبا ا

كاتبة الدولة. السؤال وحيد وأوحد، سؤال عن اإلرتقاء ابألداء 
القنصلي خدمة ملصاحل مغاربة العامل للسيدات والسادة النواب عن 

 .فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد بوسلهام الديش

نسائلكم السيدة الوزيرة احملرتمة، عن سبل اإلرتقاء ابألداء القنصلي 
 .خدمة ملصاحل مغاربة العامل؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة      



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

45 

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

 رئيسة،شكرا السيدة ال

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

هو األداء القنصلي هو خدمة أساسية اللي توليها الوزارة        
كل العناية الضرورية متاشيا مع التوجيهات امللكية السامية، وفهاذ 
اإلطار مت وضع برانمج عمل اللي كيضم جمموعة دايل اإلجراءات 

رأة دايهلا واللي بدينا يف األجالعملية بشراكة مع القطاعات املعنية، 
ويف التفعيل دايهلا، وتعتمد ابألساس على توفري املعلومات 

 الضرورية اللي كيحتاجو هلا جاليتنا ابخلارج كالبوابة
"consulat.ma" فيها جانب آخر هو تبسيط وتسهيل ،

املساطر مع اعتماد الرقمنة كوسيلة، وكنموذج عندان الدليل 
نه رتوين، اثلثا اإلهتمام ابلعنصر البشري ألالقنصلي املوحد اإللك

حىت هو مهم فهاذ العملية من خالل التحسيس والتكوين والتعزيز 
 .يف القنصليات اليت لديها خصاص

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد بوسلهام الديش

ليمات احملرتمة على جوابكم، فعال وتنفيذا للتعشكرا السيدة الوزيرة 
 08امللكية السامية الواردة يف اخلطاب امللكي مبناسبة الذكرى 

لعيد العرش اجمليد، عملت احلكومة مشكورة على اختاذ عدة 
أبداء القنصليات املغربية، غري أن هذه  إجراءات لإلرتقاء

بعض  ال زال أداءاإلجراءات مل ترق بعد إىل املستوى املطلوب، إذا 
القنصليات دون املستوى مقابل أداء متميز للبعض اآلخر منها، 
وعليه فإننا نطالب احلكومة ابلعمل على الرقي وتوحيد مستوى 

أداء هذه القنصليات على مستوى التدبري واحلكامة، وذلك من 
 :خالل

 وأتهيل املوارد البشرية على مستوى القنصليات تعزيز -أوال      
يف جمال التواصل، وحسن استقبال املغاربة، وأنسنة التعامل معهم 
مراعاة ألحواهلم ومشاعرهم، مبا يعزز فخرهم ابنتمائهم للوطن 

 ويرسخ يف نفوسهم التشبث ابهلوية املغربية؛

تقدمي ب العمل على تبسيط املساطر اإلدارية املرتبطة -اثنيا      
اخلدمات لفائدة اجلالية املغربية ورقمنة هذه اخلدمات بكيفية 
تقارب مستوى اخلدمات املقدمة هلم من طرف مؤسسات وإدارات 

 بلدان اإلقامة؛

ضرورة معاجلة إشكالية اللغة على مستوى  -اثلثا وأخريا      
القنصليات ابلنسبة لعدد من املهاجرين املغاربة الذين ال يتقنون 

 .ربيةالع

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلي السيدة كاتبة الدولة      

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

 ...كإضافة، كما أشرت      

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيب إضايف كاين، ايال امسحيت واحد الدقيقة، تفضلي      

 :جنية لطفي السيدةالنائبة 

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدة كاتبة الدولة،
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حقيقة فهاد اإلطار يعين كنشكروكم وكنشكرو اجلميع على       
اجملهودات اللي قمتو هبا يف جتويد اخلدمات دايل القنصليات، إال 
أنه ما زالت هناك العديد من اإلختالالت وخصوصا على مستوى 

ة السيدة كاتبة الدولة، مىت ستخرج قنصليالبنيات. فنسائلكم 
برشلونة إىل الوجود؟ وكذلك يف جمال الرقمنة حنيي املشروع الذي 
قمتم به وهي البوابة اإللكرتونية لتسهيل اخلدمات اإلدارية، فنطلب 
منكم السيدة كاتبة الدولة تعميمه على كافة، يعين، مغاربة العامل 

ع اإلدارية ابلنسبة جلمييكون هناك تسهيل يف هذه اإلجراءات 
 .مغاربة العامل وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .لكم الكلمة السيدة كاتبة الدولة      

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

كما أشرت، هناك برانمج عمل وهو برانمج عمل متواصل       
ل لتلقي مستمر، ووضعنا أيضا مركز االتصافيه أيضا تتبع وتقييم 

خمتلف الشكاايت ونتفاعل معها بطريقة سريعة وبكل جدية، 
إضافة إىل ذلك أن هناك عدة تدابري كما أشرت فيها ما يهم 
حتسني ظروف اإلستقبال مع ضبط شبابيك االستقبال إالكرتوين، 
 إضافة إىل ذلك كاين جمموعة دايل األوراش حتت، يعين، من أجل

التبسيط، كانت عندان احلالة املدنية، دااب نتوجه حنو السجل 
العديل بشراكة مع وزارة العدل، إضافة إىل ذلك كاين تعزيز 

القنصليات جدد اللي غادي تضاف،  1القنصليات، فعندان 
 .ابإلضافة للقنصليات املتنقلة وتنظيم أبواب مفتوحة وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

كاتبة الدولة، ونكون قد انتهينا من األسئلة   شكرا السيدة      
يف هذا القطاع وننتقل إىل قطاع النقل، مرحبا السيد كاتب الدولة. 
سؤال وحيد كذلك، سؤال عن تسوية الوضعية القانونية ألصحاب 

النقل املزدوج ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية للسيدات والسادة 
 .فضل السيدة النائبةالنواب من فريق العدالة والتنمية، ت

 :النائبة السيدة أمساء الناصفي

السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابري اليت تعتمدها وزارتكم       
من أجل تسوية الوضعية القانونية ألصحاب النقل املزدوج 
نسائلكم، خاصة وأن مهنيي القطاع املزدوج يسامهون بشكل كبري 

 .يف تلبية حاجيات ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .فضل السيد كاتب الدولةشكرا، ت      

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

ابلفعل، ابعتبار أن النقل املزدوج يساهم يف نقل املواطنني       
يف  وأيضا ابعتبار الدور الذي يقومونوأيضا البضائع ألنه مزدوج، 

اجملال القروي ابألساس، احلكومة اعتمدت مسطرة جد ميسرة 
للرتخيص للنقل املزدوج، وذلك من خالل دفرت التحمالت ميكن 

مرتني، نظرا ألن املهنيني   1104نقولو بسيط جدا الذي روجع يف 
كانت عندهم عليه مالحظات واللي ما بقاش فيه الرخصة 

وم اإلداري، ولكن يكفي أنه يقدم امللف بتلك الشروط اللي ابملفه
يف دفرت التحمالت، على أساس أننا تنعطيوه ابش يشتغل، واللجن 
اإلقليمية احلاجات واالحتياجات دايل اإلقليم هي اليت تقرر يف 
منح الرخص وتعرضهم على اللجنة الوطنية لتتخذ القرار النهائي، 

 .شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد السعيد الصادق

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

تنوهو ونثمنو اجلهود اللي قمتو هبا فهاد القطاع دايل النقل       
املزدوج، اللي فعال املهنيني دايلو تيقومو بواحد العمل جبار وجليل 

القيام به وهو فك العزلة عن ساكنة العامل عجزت الدولة على 
القروي واملناطق اجلبلية، وتنأكد على اللي ما عندمهش طرق 
معبدة تيعيشو يف مناطق تيسلكو طرق وعرة ومسالك وعرة ما 
فيها ال زفت ما فيها ال قناطر، هادو تيقومو بعمل جليل وجبار 

يقضيو ت لفك العزلة عن هؤالء لربطهم ابألسواق وابملراكز اللي
فيها احلاجيات دايهلم واألغراض دايهلم، وابلتايل هذاك الدفرت 
دايل التحمالت رغم أنه ميسر وفيه تسهيالت حنن نلتمس منكم، 
السيد الوزير احملرتم، املزيد من التسهيالت هلؤالء ألنه كاين اللي 
تيقدم طلبات ومع ذلك ال يستجاب له وما تيتلقى حىت جواب، 

فعال هاد الرتخيص ولكنهم أمام جمموعة من  وكاين اللي ابغي
العراقيل اللي تتفرضها الوضعية القانونية اللي خص يكونوا فيها 
على اعتبار أهنم تيتعاملو مع مواطنني يف بيئة خاصة ويف منطقة 
ما فيهاش كودرون، ما فيهاش قناطر وابلتايل يصعب أن إذا التزموا 

غادي  ملصاريف الليقانونيا بدفرت التحمالت وابلتكاليف وا
أيديوها أهنم يستاطعو املسايرة فهاد املهمة دايهلم والعمل فيها نظرا  

 .كيف قلت ألن ما غيبقاش هم ال رزق وال أي شيء شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب إضايف تفضل      

 

 :عبد هللا غازيالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

النقل خاصة يف العامل القروي مبا  السيد الوزير، هاد قطاع      
فيه النقل املزدوج، وسيارات األجرة، والنقل الغري مرخص تيعرف 
صعوابت كبرية وكبرية جد، وكاينة شي حاجة اللي ماشي هي 
هاديك فهاد القطاع ابلعامل القروي ابلذات. السيد الوزير، يف 

دايل  ةاحلكومة السابقة كان وعود كبرية هلذا القطاع دايل التسوي
الوضعية دايلو يف إطار العنوان الكبري دايل حماربة الريع اليوم  
كيعيش أوضاع غري مرضية، تنتمناو أن احلكومة تلتافت ليه وما 
تنتظرش وما انتظروش حىت احنا كربملان حىت يكونوا فيه أزمات 
حىت يكون خاصنا فيه القرعة دالعافية ابش نطفيو العافية عاد 

ونوقفو نديرو إجراءات دايل إطفاء النار،  نتدخلو فيه ونقولو
 .خاص تدخالت السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد كاتب الدولة      

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

ابش نكونو واضحني، اليوم النقل املزدوج تيخضع ملسطرة،       
اجملال اإلستثماري يكفي أنه اللي ابغي يدير النقل املزدوج عندو 
دفرت التحمالت اللي فيها الشروط دايل السالمة اللي ما ميكنش 
اإلدارة تسمح فيها، وتيقدم امللف دايلو للجنة اإلقليمية اليت 

 تيكون فيها احلضور دايل الفاعلني يرأسها السادة العمال واللي
اللي هم مرتبطني ابلقطاع دايل النقل والنقل املزدوج ابألساس 

وتيرتفع امللف للجنة  "ok" الذين يرخصون له و تيعطيوه داك
الوطنية على أساس أهنا هي اليت تقرر. اليوم عندان دراسة اللي 
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 هي شاملة جلميع االحتياجات على الصعيد الوطين اللي من
خالهلا كاين جمموعة دايل اخلطوط اللي اإلدارة املركزية مث مع 
التعاون مع اإلدارات اإلقليمية تتقول أبن هاد اخلطوط هي اللي 
غادي توفر واحد االنتشار على صعيد العامل القروي بطريقة إجيابية 

 .لصاحل املواطن

اليوم اللي هو مطلوب وهو أن بعض اللجن ابلفعل حنن       
السادة العمال يف بعض اللجن اليت مل تنعقد وعندان بعض نراسل 

األقاليم حبال السيد النائب اللي تكلم على اإلقليم دايل اجلنوب، 
اللي هذه عشر سنوات مل تنعقد اللجن وهذا فيه إشكال حقيقي 
ابلفعل، لكن اإلشكال مرتبط أساسا ابإلقليميات احنا تنراسلو 

لعقد هذه  هم على أن يقوموا مبا يلزمالسادة العمال تقريبا دوراي حلث
اللجن. اليوم احلل الذي نتصوره مركزاي ويف إطار االختصاصات 
اليت ستنقل للجهات، هناك االختصاص الذايت اللي هو النقل 
وأول اختصاص نظرا لتوفر الظروف ابعتبار أن املوضوع مرتبط 

هلم ايابلعامل القروي يف األقاليم ويف اجلهات غادي يكون النقل د
من املركز إىل اجلهات على أساس أهنا تقوم ابلتدبري دايلو، وأتصور 
أنه ابعتبار اجلهات هي أقرب من املركز هباذ امللف دايل العامل 
القروي ستكون احللول، إن شاء هللا، يف القريب العاجل هلاذ امللف 
عندما يتم نقل االختصاص ابإلضافة إىل ما نقوم به على الصعيد 

 .، شكرااملركزي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة، وكان سؤاال وحيدا. ومنر إىل       
القطاع املوايل املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية مرحبا 
السيد الوزير، إذن السؤال واحد فهاذ امللف هو سؤال عن 
اإلصالح الشامل ملنظومة األجور للسيدات والسادة النواب عن 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

 

 :النائب السيد عادل البيطار

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

تعترب منظومة األجور مدخال أساسيا لرتسيخ العدالة       
اإلجتماعية وحتقيق السلم اإلجتماعي وكذلك دعامة لبلورة منوذج 

 اإلدارة والوظيفة العمومية إبصالحتنموي جديد الرتباط إصالح 
منظومة األجور. ولعل الدراسات اليت قامت هبا احلكومات 
املتعاقبة السابقة، وكذلك الدراسة اليت أجنزها اجمللس األعلى 
للوظيفة العمومية وكذلك التقارير اليت أصدرها اجمللس األعلى 
للحساابت، جتمع على أن هناك تشخيص إلختالالت يف هاذ 

 :مة األجور، واليت تتلخص خاصة يف النقط التاليةمنظو 

  أوال : هيمنة عنصر التعويض على عنصر الراتب
 األساسي؛

  غياب آليات لتقييم موضوعي وتغليب عنصر األقدمية
 يف حتديد األجر؛

  واإلعتماد يف حتديد األجر على السلم الذي ينتمي إليه
املوظف وهذا كله أعطاان، كذلك هناك مشكل دايل عدم تناسب  
كتلة األجور مع ميزانية الدولة ابلرغم أن نسبة املوظفني مقارنة مع 
عدد السكان هو متوازن، هذا كله أعطاان وضعية يعين دايل إنعدام 

احلكومة إىل التعجيل إبخراج يعين العدالة األجرية. وهذا يدعو 
وتبين إصالحات عميقة كان السيد رئيس احلكومة، قد التزم هبا 
يف بداية الوالية احلكومية مبناسبة مساءلته عن السياسة األجرية يف 
جملس املستشارين، وأظن أن الوقت قد حان للخروج إبصالحات 

 .عميقة يف هذا الصدد واليت تروم إىل تغليب.. شكرا

 :لسيدة رئيسة اجللسةا

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، فعال آن األوان       
الح ليس فقط منظومة األجور من منظومات لإلخنراط يف إص

الوظيفة العمومية بصفة عامة. متفق مع السيد النائب احملرتم، ال 
أحد ميكن أن يدعي اآلن أن الوظيفة العمومية ببالدان تتوفر على 
منظومة أجور عادلة وسليمة، لكن خصنا نتافقو أبنه فهاذ اجمللس 

ش  خصنا نتافقو آاملوقر هاذ السؤال تطرح يف عدة مناسبات، 
كنقصدو ابلعدالة األجرية؟، إذا كان األمر يتعلق بتقليص الفوارق 
بني األجور الدنيا واألجور العليا فيمكن نقولو أبنه كانت ّدارت 
واحد العدد دايل اإلجراءات اإلصالحية اللي جعلت أن احلكومة 
واجهت اهلشاشة دايل العمل يف الوظيفة العمومية من خالل 

ياومني واملؤقتني، وكذلك من خالل الزايدة يف األجور عن ترسيم امل
طريق ختفيض الضريبة على الدخل والزايدة يف التعويضات ومراجعة 
نظام الرتقي. ميكن نقولو اآلن أبن أدىن أجر يف الوظيفة العمومية 

درهم، وميكن نقولو أيضا أبن املتوسط دايل األجور  4111هو 
اآلن إىل  1114درهم يف  4811 يف الوظيفة العمومية حتول من

درهم، إذن كاين هناك واحد النوع دايل التطور والفوارق 1811
مرة حاليا ما بني أعلى وأدىن  08 مرة إىل 18تقلصت من 

األجور. لكن املشكل ال يكمن يف تقليص الفوارق وإمنا يكمن 
يف هل هناك عدالة أجرية اليت ختص ما يعترب ابملهام املتماثلة ال 

 ...ضى عنهايتقا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب.       
شكرا السيد الوزير، وهبذا السؤال نكون قد استوفينا طرح مجيع 
األسئلة املدرجة يف جدول األعمال، ومنر مباشرة لتناول الكلمة 

من النظام الداخلي جمللس النواب، ونبتدئ  011وفق املادة 
ابلكلمة للمتحدث األول عن مستجدات احلوار اإلجتماعي 

 .للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

للمجلس، من النظام الداخلي  011طبقا ملقتضيات املادة       
أتشرف بتناول الكلمة إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
يف موضوع تعطيل احلوار اإلجتماعي. احلوار اإلجتماعي هو واحد 
اآللية أساسية يف دولة احلق والقانون اللي من خالهلا كنحّلو 
اإلشكاالت اللي كتطرح يف الواقع اإلجتماعي والواقع اإلقتصادي 

ني عن املواطنني وهم النقاابت وعن الفاعلني من خالل ممثل
اإلقتصاديني أيضا. إال أن احلوار اإلجتماعي اللي كان كيرتجاو 
املغاربة أنه مت املأسسة دايلو، كيعرف التعطيل دايلو يف إطار هاذ 

سنني، احلوار اإلجتماعي اللي مت تعطيله،  9احلكومة ملدة اآلن 
رفها إلجتماعية اللي عيتم تعطيله استخفافا ابالحتجاجات ا

املغرب يف كثري من اجلهات واللي كطالب أساسا ابلعدالة؛ العدالة 
اإلجتماعية، العدالة اجملالية، العدالة األجرية والعدالة الضريبية. 
الواقع دايل املغاربة كيعطينا ما يلي: أننا كنجيو يف الرتبة ما قبل 

يقيا، وهذا ل إفر األخرية ابلنسبة ملؤشرات التنمية يف منطقة مشا
شيء حيز يف القلب، ومن ضمن املؤشرات فيه كاين الدخل وكاين 
التشغيل، املغرب كيعرف البطالة، كيعرف اهلشاشة، املغرب  
كيعرف هجرة الكفاءات اللي ما لقاتش املنفذ فني تشتغل يف 
املغرب، ولكن احلكومة بتماطلها وبعنادها تفوت زمن اإلصالح، 

ولذلك كنعتربو يف حزب اإلستقالل، أن  وهتدر الزمن السياسي.
 .لموضوعل هتريب انتقال احلوار االجتماعي إىل وزارة الداخلية هو
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا اجلواب      

 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم،

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

النائبة عن تعطيل احلوار اإلجتماعي، وأود تكلمتم السيدة       
سنوات  9أبريل يعين مت بعد  18أن أذكركم أبن اإلتفاق دايل 

على آخر إتفاق أبرمته احلكومة السابقة، وأن حكومة السيد 
 1119عباس الفاسي، نفذت عرضها بطريقة مفردة سنيت 

، وهلذا احلوار اإلجتماعي مسؤولية مشرتكة، تدبريه ليس 1119و
را مسؤوال ألنه هو ثنائي، ثالثي الرتكيب، سداسي ألنه كاين أم
دايل النقاابت وكاين احلكومة وكاين احتاد مقاوالت  4

احلوار اإلجتماعي إذن ينبغي أن يؤخذ بشموليته، قضااي  املغرب
حتسني الدخل على أمهيتها ال ينبغي أن جتعل أن نغفل أو نعّطل 

احلوار اإلجتماعي كما مت األمور األخرى، ألن جدول أعمال 
هتم حتسني الدخل،  9نقطة،  10االتفاق فيه مع النقاابت يضم 

هتم قضااي هلا صلة بقطاع الوظيفة العمومية، كما أشار السيد  9
نقطة منو تتعلق ابلقطاع اخلاص. ولذلك  14الوزير، قبل قليل، 

شي كامل ألنه فواحد القضية ما ال ماشي معقول نعطلو هاد
، كيمكن لنا نستمرو، نشتغلو فكلشي ونستمرو يف توافقناش

 .النقاش واحلوار يف القضااي املختلف فيها

وهلذا احلكومة أؤكد جادة يف مواصلة احلوار اإلجتماعي، يف       
إطار التوجيهات امللكية اللي هي استحضار املسؤولية والتوافق، 

م عبلورة ميثاق اجتماعي مستدام يضمن تنافسية املقاولة، يد
القدرة الشرائية ابلقطاع العام والقطاع اخلاص، املأسسة واالنتظام 
بغض النظر عن ما يفرزه من نتائج، كما قال جاللة امللك. هبذا 
التصور احلكومة ملتزمة وستواصل إصرارها على احلوار اإلجتماعي 

يف مشوليته ويف مجيع أبعاده، سواء تعلق األمر ابلدخل أو تعلق 
 ...عية أو األمور األخرى ذات الصلةابألمور التشري

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير. إذن سنمر إىل.. هناك ثالث       
طلبات هلا وحدة املوضوع واخلاصة ابحتجاجات التجار جراء 
اإلجراءات الضريبية اجلديدة املطبقة عليهم، لكل من الفرق 

توري. والتنمية، التجمع الدس النيابية: األصالة واملعاصرة، العدالة
الكلمة للمتحدث الثاين بعد األول طبعا، اللي هو فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :حممد أبدرار النائب السيد

 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، نظرا ألمهية هذا املوضوع، حنن يف فريق األصالة       
ذه يعيشه التجار من مشاكل جراء ه املعاصرة، نثريه تفاعال مع ما

اإلجراءات اللي دارهتا هاد احلكومة. اليوم التاجر، الوقت فاش 
خص هاد احلكومة تعاجل املشاكل اللي عندو، ملشاكل دايل سبع 
سنوات عجاف اللي وىل تيعيشو اليوم، يف الوقت اللي خصها 

ت التعاونو يف املشاكل دايل التغطية الصحية، الولوج إىل التموي
البنكية، فأرهقته ابلتضريبات اجلديدة. اليوم التاجر مّلي كيسد 
احملل دايلو وتيضرب على العمل، خصكم تعرفو أبنه وصلت فيه 
السكني للعظم، اليوم هناك قوانني جديدة فرضتها احلكومة بدون 
ما تكون هناك إجراءات استباقية والتشاور مع كافة املهنيني، بل 

ويل للنقاش، اليوم ما كنتحدثوش فقط أكثر من ذلك، هناك حت
 .91واملادة  11بل تنتحدثو على املادة  041على املادة 

كيفاش السيد الوزير، دااب تذوق معااي هاد اهلضرة، كتطلبو       
 la من التاجر إىل جا اتجر آخر يشري من عندو، يقولو عطيين

carte nationale  دايلك، واعطيين املعلومات دايلك
ية. واش تتعرفو آش كتقولو وال ال؟ هادو أمور غري مقبولة الضريب
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يف املنطق التجاري، إضافة إىل الفاتورة الرقمية، ولكن املشكل 
، إضافة إىل األمور األخرى 91واملادة  11الكبري كاين يف املادة 

اللي ترتهقو هبا التاجر وكتخنقو األنفاس دايلو، كيفما كيديرو 
ليوم حماربة الغش، ما خصوش يكون عرب اإلخوان دايل اجلمارك. ا

محالت على ديبوات دايل التجار، حماربة الغش كتكون يف املوانئ،  
كيكون يف احلدود الشمالية واجلنوبية. أما هاد احلمالت اللي  
كيديرو، هاد األمورغري مقبولة، وتتقولو غادي نسطوبيو هاد 

 ...القوانني ما يداروش، املطلوب هو قانون تعديل

 :يدة رئيسة اجللسةالس

شكرا، الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق العدالة والتنمية..       
راه دوزان األول اإلستقاليل، وحدة املوضوع فيها  الثالث ال ال..

ثالثة دايل املتحدثني، دوزان السؤال األول اللي هو منفصل، واآلن 
عندان ثالثة دايل الناس وحدة املوضوع. إذن الثاين يف وحدة 

 .املوضوع، الثالث يف األسئلة برمتها.. تفضل السيد النائب

 

ة رئيس فريق العدالالنائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي 
 :والتنمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،

هاذ املوضوع خصنا نعرفو شنو هو املشكل، وحنّددو        
املسؤوليات، ونتكلموعلى احللول هذا هو اللي مهم، اليوم التجار 
يف التطبيق دايل القانون صحيح أن هناك قانون، كاين املدونة 

، واحنا 1104و 1109العامة للضرائب، كاين اللي كانت يف 
س أبن صوتنا وتنقولو للنا 1109وصوتنا يف  1104صوتنا يف 

ما غنقولوش هلم العكس، ألن   1109وصوتنا يف  1104يف 

كاينة املسؤولية السياسية، وكاين التضامن احلكومي، وكاين 
املسؤولية األخالقية أمام الشعب. فالقانون اليوم يطبق، اشنو هو 
املشكل السيد الوزير؟ شكون اللي حدث هاذ املشكل هذا اليوم؟ 

، هاذ األمر هذا خصو يتوقف السيد هو احلجز دايل الشاحنات
الوزير، ألن اإلقتصاد الوطين يف حاجة إىل ثقة، هاذ التجار 
عددهم كبري وحمركني مها اللي تيسقيو اإلقتصاد الوطين، حمركني 
مها اللي معيشني العائالت، واألمر ما شي غيبقى غري يف الدار 

ه االبيضاء، الدار البيضاء صحيح هي القلب النابض، ولكن ر 
وصل لفاس، وصل ألكادير، وصل ملكناس، وصل ملركش لواحد 

 .اجملموعة من املدن

فاليوم األمر خصو يتعاجل بروية، كاين قانون صحيح ولكن        
كاين تطبيقات اللي هي غري سليمة للقانون، اليوم هاذ التجار 
خصنا جنلسو معهم نتحاورو معهم نتصنتو ليهم ونتفّهمو املطالب 

اولو نعاجلوها مبسؤولية، كيف ما صوتنا على القوانني دايهلم وحن
مبسؤولية وتنتحملو املسؤولية دايلنا كذلك نطالب املعاجلة 
مبسؤولية. اليوم التوقيف دايل الشاحنات واحلجز دايل 
الشاحنات، احلجز دايل الشاحنات خصو يتوقف، خصو يتوقف 

يء يف ش املراقبة هباذ الطريقة هاذي خصها توقف ألنه مل يتغري
 القانون ابلنسبة للنظام اجلزايف مل يتغري شيء، اللي تغري وهو تزاد

ديك رقم التعريف والفاتورة اإللكرتونية ومسك احملاسبة بطريقة 
إلكرتونية، الناس دايل درب عمر ودايل القريعة ودايل كراج عالل 
ما عندهم ال مسك حماسبة وال والو، ولكن كاين أتثري عليهم 

 .شرة، إذن خصنا نعاجلو اإلشكالية ابحلواربطريقة مبا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، الكلمة للمتحدث األخري يف هاذ األسئلة املادة       
 .لفريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب 011



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

52 

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري
 شكرا السيد الرئيسة،

بال شك أنكم تبعتو اإلحتجاجات دايل  الوزير،السيد       
من  41التجار وابخلصوص التجار الصغار من جراء تطبيق املادة 

من مدونة الضرائب. كيفما  19و 041مدونة اجلمارك واملادة 
تفضل السيد رئيس فريق العدالة والتنمية، وقال على أن اإلشكال 

ح هلا اللي مسجاي من املادة دايل مدونة اجلمارك والتطبيق داي
-l'auto وسط les transporteurs للجمارك أهنم يتلقاو

route  وسط الطرق الرئيسية عوض ما ميشيو يتلقاو هلم يف
دايل السلع  transport األماكن دايل احلدود، واحلّد من

املهربة، مع كامل األسف كيمشيو للتجار الصغار اللي ما 
 les تلقاو هلم يفبغينامهش اليوم يكونوا كبش الفداء، وكي

dépôts دايهلم وكيحجزو هلم على السلع دايهلم. 

السيد الوزير، احلكومة اليوم والربملان خصو تكون عندو       
جرأة سياسية، صحيح أننا صادقنا على هاذ املواد صادقنا عليهم 
على أساس أنه غادي يكون حتسيس هلاذ التجار، ألن كنعرفو 

صغار، هاذ التجار الصغار السيد طبيعة العمل دايل التجار ال
الوزير، راهم أصال مها ذوو إحتياجات، إيال كانت احلكومة اليوم 
حمتاجة للمداخيل ابش تدعم السياسات اإلجتماعية دايهلا من 
"راميد"، من "تيسري" و"دعم األرامل"راه هاذ الناس حىت مها 
حمتاجني للدعم، ما ميكنش ندعمو شي فئة إجتماعية على حسب 

 .ئة إجتماعية أخرىف

السيد الوزير، احنا كنطالبو ما ميكنش نوقفو قانون مبراسلة،       
احنا كنطالبو حبل جذري السيد الوزير، ألن القاعدة القانونية 

ال يعدل قانون إال بقانون. كنتظرو منكم ومن خالل  تقول أن
هاذ اجللسة أنكم طمأنو هاذ التجار، ألن اليوم هو يف واحد احلالة 
نفسية راكم كتعرفوها، وزعما السيد الوزير، إذن كنتسناو منكم 

واحد الرد وكنتسناو منكم لقاءات حتسيسية مع هاذ التجار، واحنا 
 .لوزيرمقرتح قانون تعديلي السيد امستعدين أننا حىت احنا نقدمو 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .دقائق السيد الوزير 8تفضل، تفضل عندك       

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية

 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أود بداية أن أذكر ابلدور احملوري الذي تلعبه الوزارة عرب       
 ريت الضرائب واجلمارك يف تفعيل السياسة اجلبائية للدولة، واليتإدا

تصاغ أهدافها إبنسجام مع اخلطوط املرسومة للسياسة 
اإلقتصادية. ويتجلى دور كل إدارة حسب اختصاصاهتا يف محاية 
اإلقتصاد الوطين، من خالل احلرص على حتقيق العدالة الضريبية، 

 افحة التهريب والتجارة غريواحرتام قواعد املنافسة، وكذلك مك
 .املشروعة، وتسويق املواد اخلطرية على صحة وسالمة املواطنني

وجتسيدا ألمهية احلوار، كما جاء يف تدخالتكم، وجتسيدا       
ألمهية احلوار مع التنظيمات املهنية، ينعقد منذ صباح اليوم، منذ 

ماعا تصباح اليوم وإىل غاية هذه اللحظة اليت أخاطبكم فيها اج
هاما مع إدارة اجلمارك واملديرية العامة للضرائب يتمحور حول 
قطاع التجارة الداخلية وجتارة القرب والتجار الصغار، لتدارس 

و، املستجدات املرتبطة هبا على ضوء التدابري اجلبائية اجلديدة يف ج
يف جو تطبعه روح املسؤولية واجلدية واإلرادة الصادقة إلجناح هذه 

 .ن قبل مجيع األطرافاحملطة م

وقبل التطرق إىل مضامني التدابري اجلبائية اجلديدة، أود أن       
أؤكد وأن أسطر خبط غليظ على أنه مل يطرأ أي تغيري على الوضعية 
اجلبائية اليت ختص هذه الفئة من التجار واحلرفيني، وأن القراءات 
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انون املالية ق والتفسريات املتعلقة ابملقتضيات اجلديدة اليت جاء هبا
 .، تعكس فهما خاطئا ملضمون هذه املقتضيات1109لسنة 

ومن أجل تبديد املخاوف اليت أاثرهتا التأويالت حول النظام       
 : الضرييب أود تقدمي بعض التوضيحات

إن التجار واحلرفيني الذين خيضعون للنظام اجلزايف  -أوال-      
ييب ال يلزمهم ألن القانون الضر غري ملزمني جبائيا بتسليم الفواتري، 

بذلك لكوهنم معفون من مسك احملاسبة، وكذلك فيما خيص 
مشرتايهتم، فيمكن أن حسب اختيارهم حتديد طبيعة الوثيقة وهذا 
جد مهم، حتديد الوثيقة اليت حتتضن هلم حقوقهم يف معامالهتم 

 ىالتجارية، سواء الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها أو حىت ما يسم
ويف  .ابلبوانت اليت تتضمن إسم البائع واملشرتي ونوع البضاعة

هذا الصدد البد من اإلشارة إىل أن اإلدارة تتعامل مبرونة وبتفهم  
كبريين مع هذه األعراف التجارية، ومن هذا املنطلق وجب 
التأكيد مبا ال يدع جماال للشك على رقم التعريف املوحد 

يعيق إطالقا إجراء معاملة  الذي ال جيب أن "ICE  للمقاولة
 جتارية خصوصا مع هذه الفئة من التجار واحلرفيني؛

فيما خيص ما يصطلح عليه ابلفاتورة اإللكرتونية، جيب  -اثنيا- 
التأكيد أنه ال يهم إال اخلاضعني للضريبة حسب نظام احملاسبة. 
ومن جهة أخرى ال حيق ألي كان، ال حيق ألي كان أن يطالب 

ا يف معامالته التجارية مع زبنائه ألن القانون ال هبا أو يفرضه
بذلك يف غياب النص التنظيمي الذي حيدد كيفية تطبيق  يسمح

 .األحكام اخلاصة هبا

كما جتدر اإلشارة إىل أن النص التنظيمي لن يتم الشروع       
يف إعداده إىل يف إطارمقاربة تشاركية، و ابإلعتماد على منهجية 

ل التشاور مع اجلمعيات املهنية حسب أنشطة كيطبعها التنسيق و 
قطاع، كما ينص القانون صراحة على ذلك. وسيتم كذلك 
االعتماد على مبدأ التنزيل التدرجيي، ابلنظر إىل خصوصية كل 

نشاط جتاري، وضرورة األخذ بعني اإلعتبار اإلكراهات املرتبطة 
لتقنية ا به، وكذا مدى جاهزية املنتسبني إليه الستيعاب املعايري

 املرتبطة ابلنظام املعلومايت للفوترة؛

ويف أفق إصالح املنظومة اجلبائية اخلاصة ابلتجار  -اثلثا-      
واحلرفيني الصغار، مبا يرقى إىل طموحاهتم وحتديد الرتكيبة اليت 
تتناسب مع مستوايت حجم معامالهتم التجارية، سيتم إشراك 

من خالل  الوطنية للجباايت، التنظيمات املهنية يف أشغال املناظرة
فتح نقاش موسع حول كل السبل الكفيلة بتحديد اإلطار القانوين 
لتجارة القرب حتديدا. كما سيتم خالل هذه املناظرة مراعاة واقع 
ووضعية بعض أصناف التجارة اليت حتقق هامش ربح ضئيل، 
وإرساء قواعد جديدة للوعاء الضرييب أتخذ بعني اإلعتبار هذه 

 وصيات يف إطار العدالة اجلبائية. وسيتم قريبا تنظيم لقاءاتاخلص
جهوية، بشراكة مع التنظيمات املهنية، لشرح تفاصيل هذه التدابري 
وتبسيط اإلجراءات الضريبية، قصد تنويرهم حول هذا املوضوع 

 .وتقدمي كافة التوضيحات الالزمة، والسالم عليكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

رفعت  .الوزير، شكرا لكم مجيعا على تعاونكم شكرا السيد      
 .اجللسة

 

  

 

 

 

 

 


