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السيدات والسادة النواب احملرتمني،

حمضر اجللسة احلادية واألربعني بعد املاةة

طبقا للفصل  011من الدستور وعمال مبقتضيات النظام الداخلي
جمللسنا املوقر نلتقي جمددا يف جلسة لألسئلة الشفهية برسم الدورة

التاريخ :االثنني  82مجادى األوىل 0441ه ( 4فباير

اخلريفية ويتضمن جدول األعمال  44سؤال شفوي هتم
القطاعات التالية ،التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،الصحة،
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي،

.)8102

العدل ،الشباب والرايضة ،األوقاف والشؤون اإلسالمية ،األسرة
والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية.

الرائسة :السيد عبد العزيز عماري النائب األول لرئيس جملس
النواب.
التوقيت :ثالث ساعات ومخسة عشر دقيقة ابتداء من الساعة

يف البداية نستمع للمراسالت الواردة على الرائسة ،فلتتفضل
السيدة أمينة اجمللس مشكورة.

الثالثة مساء والدقيقة اخلامسة.

السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:

جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات

شكرا السيد الرةيس،

احلكومية التالية:
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛
الصحة؛
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي؛

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا
جملس النواب من  82يناير إىل  14فباير  8102هي021 :
سؤاال شفواي ،و 084سؤاال كتابيا 001 ،جوااب عن أسئلة
كتابية ،شكرا السيد الرئيس.

العدل؛
الشباب والرايضة؛
األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيدة األمينة احملرتمة ،توصلت رائسة اجمللس ،توصلت
رائسة اجمللس برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛
كتابة الدولة املكلفة ابلنقل.

املكلف ابلعالقات مع البملان واجملتمع املدين خيب فيها مبا يلي:
طلب السيد وزير الصحة بتأخري األسئلة املوجهة إليه إىل هناية
اجللسة نظرا إللتزامات حكومية طارئة ،إذن القطاع دايل الصحة
غادي نتناولوه إن شاء هللا يف آخر اجللسة ،اآلن نشرع يف بسط

السيد عبد العزيز عماري رةيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها ابألسئلة
املوجهة لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،مرحبا السيد
الوزير ،هناك نقط نظام ،تفضلي السيدة الرئيسة.

افتتحت اجللسة،
السيد الوزير احملرتم،
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الناةبة السيدة حياة بوفراشن (نقطة نظام):

جمموعة دايل الدعامات األساسية ،الدعامة األوىل هو التحكم يف
الطلب على املاء ،التثمني دايلو وتدبري وتنمية العرض من املاء
واحملافظة على املوارد املائية السطحية واجلوفية واجملال الطبيعي
وحماربة التلوث ،وبطبيعة احلال التأقلم مع التغريات املناخية،
الوزارة ،يعين ،يف هذه املرحلة السابقة عملت على تعبئة املياه

شكرا السيد الرةيس،
فقط رسالة من املركز الوطين لتحاقن الدم بغاو يبلغو الشكر دايهلم
واإلمتنان جمللس النواب رائسة ونوااب وموظفني على املبادرة الطيبة
املواطنة اللي كانت هاذ الصباح وهو محلة التبع ابلدم وهي كذلك
كيدعو مجيع املؤسسات الوطنية والقطاعات العمومية تدير حتذو
حذو جملس النواب ،وشكرا.

السطحية عن طريق إجناز السدود الكبى مبعدل  8إىل  4سدود
يف السنة ،حيث وصل عدد السدود املنجزة حاليا إىل  044سدا
كبريا بسعة إمجالية تقدر ب  02.1مليار مرت مكعب ،وعندان

شكرا ،وهي مناسبة لكي جندد قرار املكتب والسادة رؤساء الفرق
وخمتلف مكوانت اجمللس للعمل مجيعا من أجل إجناح هذه املهمة
الوطنية واإلنسانية ،شكرا لكم مجيعا ،السؤال األول للسيدات

 04سد يف طور اإلجناز بسعة دايل  4.8مليار دايل األمتار
املكعبة موزعة على جل الرتاب الوطين ،وكذلك سيتم تعزيز الرصيد
الوطين من السدود الصغرى اليت يصل عددها حاليا ل 081سد
صغريا ،ابإلضافة إىل جمموعة من السدود توجد قيد اإلجناز ،وستتم

السيد رةيس اجللسة:

مواصلة إجناز هذه السدود بوترية دايل  01حىت ل 81سدا صغريا
كل سنة ،شكرا السيد الرئيس.

والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري ،السؤال حول
املخطط الوطين للماء ،تفضل طارح السؤال.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد عباس الومغاري:

شكرا ،تعقيب السيد النائب.

بسم هللا الرمحن الرحيم.

الناةب السيد عباس الومغاري:

نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،حول ما مت حتقيقه من أهداف
املخطط الوطين للماء؟

مرت اليوم  01سنوات على اعتماد اإلسرتاتيجية الوطنية للماء،
وال زال مع األسف املغرب مصنفا بني البلدان اليت تعاين إرهاقا
مائيا ،معدالت املوارد الطبيعية من بني األدىن يف العامل ،لذا من
حقنا أن نتساءل عن قدرة املخطط الوطين للماء لتوفري األمن
املائي للمغاربة ،أنخذ على سبيل املثال هضبة سايس ،يتعرض

السيد رةيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

مستوى منسوب املياه اجلوفية الهنيار منذ الثمانينات السيد الوزير،
مع اخنفاض يبلغ ثالثة أمتار يف السنة وتدمري  011مليون مرت
مكعب يف السنة ،كذلك بسبب اإلستغالل املفرط لري األراضي

واملاء:
شكرا السيد الرةيس،
شكرا السيد النائب احملرتم ،بطبيعة احلال املوضوع يتعلق ابملخطط

الفالحية واإلستخدام غري الرشيد للموارد املائية ،مما أدى إىل تفاقم
احلالة اهلشة للطبقة اجلوفية جلهة فاس مكناس ،لذا املطلوب منكم

الوطين للماء ،كما ال خيفى عليكم هاذ املخطط تريتكز على
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الناةب السيد كرمي شاوي:

السيد الوزير وحنن نثق يف قدرتكم على هذا تسريع وترية إجناز
قنوات مد مدينة مكناس وفاس ابملاء الصاحل للشرب من سد
إدريس األول وولوجة السلطان ،وكذلك نقل املياه من سد مدز
للحفاظ على الري على مستوى السهل وتعويض العجز املرتاكم،
وشكرا.

شكرا السيد الرئيس ،نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة برانمج
الطرق واملسالك ابلعامل القروي؟ شكرا.
السيد رةيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.

السيد رةيس اجللسة:

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير.

واملاء:

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

البانمج الوطين األول للطرق القروية أنتما عارفينو ،اان تكلمت
عليه ،فيما يتعلق ابلبانمج الوطين الثاين للطرق القروية نتكلم عليه

واملاء:

السيد النائب ،أان بغيت غري نطمئنك ،إن شاء هللا ،ما غيكونش
ابلتغريات
عندان مشكل ،صحيح كاين إشكاالت اللي مرتبطة ر

ألن ما زال ما كملناش ،احلالة دايل تقدم البانمج اآلن طول
الطرق اليت أعطيت إنطالقة الصفقات دايهلا  01ألف و088
كيلومرت بنسبة دايل  ،%2..4الكلفة  04.4مليار دايل الدرهم

املناخية ،وحنن نوجد يف واحد اجملال اللي عندو إشكاالت على
مستوى انتظام التساقطات ،االنشغال الكبري هو كيفاش هاديك
املياه نعبأوها..

وصلنا نسبة دايل الولوج  ،%.2.4الساكنة القروية املستفيدة 8
مليون و 202ألف ،مسامهة اجلماعات احمللية مليار و141
مليون ،وال زال يف ذمتها أكثر من  .11مليون دايل الدرهم،
وكاين كذلك برانمج التأهيل الرتايب  8481كيلومرت من الطرق،

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير.

وكاين بطبيعة احلال البانمج األخري الذي حتدتث فيه مرارا اللي
تيتعلق بتقليص الفوارق الرتابية واإلجتماعية يف العامل القروي،
والذي هو قيد اإلجناز ،شكرا السيد الرئيس.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

واملاء:

وابلتايل حنا تنشتغلو ،هاديك القضية دايل..

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا ،تعقيب السيد النائب.

شكرا ،منر للسؤال املوايل لفريق التجمع الدستوري حول حصيلة
برانمج الطرق ابلعامل القروي ،تفضل صاحب السؤال ،تفضل
السيد النائب.

الناةب السيد كرمي شاوي:
شكرا السيد الوزير ،ابلفعل على أن ،األكيد على أن هاد البانمج
الوطين الثاين اللي تكلمتو عليه هو واحد البانمج طموح ،لكن
على الرغم من ذلك السيد الوزير كيبقى اخلصاص وحىت الطرق
واملسالك املتواجدة ابلعامل القروي نقدرو نقولو على أهنا غري
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وعلى مستوى اإلجناز الذي يعرف بطء كبريا ،وشكرا السيد
الوزير.

صاحلة لالستعمال أو يف احلاجة دائما للصيانة ،وهاذ املسألة
أكدها التقرير األخري اللي تكلمتو عليه املنجز من طرف اللجنة
املوضوعاتية مبجلس النواب دايل  ،8102أبريل  ،8102لذلك
نطرح معكم  8دايل املالحظات :أوال السيد الوزير مآل توصيات
التقرير املذكور؟ اثنيا غنتساءل معكم هل السيد الوزير فعال

السيد رةيس اجللسة:
تعقيب إضايف ،فريق األصالة واملعاصرة.
الناةب السيد عبد الغين خمداد:

تعتقدون على أن هاذ البانمج الوطين الثاين اللي هو كنعتبوه يعين
برانمج طموح ،هل تعتقدون على أنه غادي حيقق األهداف
املنشودة؟ لنقول على األقل األهداف الكبى علما أن أكثر من

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير رغم ما تقدمتم به من حصيلة حول البانمج دايل
الطرق ابلعامل القروي كاين خصاص كبري على مستوى هاذ الطرق
sur toutاللي اتبعني لوزارتكم ،ومن بني هاذ األقاليم اللي

 %01من البامج املسطرة سابقا مل يتم إجنازها بشكل هنائي،
وعلما كذلك أن هاذ املخطط الثاين ال زال يعتمد على املعايري
السابقة للبامج السابقة ،أذكر منها مثال على مستوى املعايري من
أجل اإلستفادة من هاذ البانمج املسألة دايل الكثافة السكانية

كتعاين املعاانة احلقيقية إبقليم سيدي بنور حبيث فيه شبكة طرقية
جد مهمة ولكن جل الطرق املصنفة أصبحت غري صاحلة
لإلستعمال بثااث وأذكر من بينها :الطريق  44/44أو الطريق
 01/44اللي كرتبط بني جمموعة دايل اجلماعات اللي كيتواجدو

والبعد عن الطرق الطرق السالكة األمر اللي غادي يؤدي إىل عدم
استفادة واحد العدد كبري من الدواوير اللي قليلة الكثافة والبعيدة
على هاذ الطرق ،األمر اللي غادي يتناقض بطريقة أو أبخرى

فيهم أكب عدد دايل الكثافة السكانية داخل الدواوير ،كنطلبو
منكم السيد الوزير واحد اإللتفاتة هلاذ الطرق حىت يتمكنو هاذ
الدواوير من الولوج إىل املصاحل دايهلم.

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مع الورش الكبري الذي أطلقه
صاحب اجلاللة ،املتعلق خبلق طبقة متوسطة فالحية خاصة فب
البنية التحتية.

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

تعقيب إضايف ،الفريق احلركي.

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

الناةب السيد حممد حلموش:
شكرا السيد الوزير أن هاذ البانمج دايل الطرق دايل الشطر األول
والثاين أان كنتبعو هاذي سنني ،ولكن السيد الوزير أن ملا كنجيو
كنقولو أبن اجلماعات الرتابية الزالت مل تعطي مثال احلصة دايهلا
اللي هي  ،%.,1راه ما ميكنش السيد الوزير أن اجلماعات ما

الناةب السيد مجال املسعودي:
شكرا السيد الرةيس،
إقليم اتزة من األقاليم القليلة اليت مل حتظى ابستثمار عمومي
حقيقي يف جمال البنية التحتية عموما والطرق على اخلصوص،
ونريد أن نعرف السيد الوزير مصري  111مليون درهم اليت
خصصت للبانمج الطرقي ابإلقليم على مستوى التنزيل دايلو

عندهاش إمكانيات وغادي حنرموها من هاذ الطرقان هاذو اللي
النسبة دايل املسامهة هو  ،%.,1إذن كاينة  %28,1كاينة
ولكن  %.,1ما كايناش ،هاذ الشي السيد الوزير البد خاصنا
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نلقاو لو شي حلول ما بني اجلهة واجملالس اإلقليمية ،ألن واحد

فيما يتعلق بسيدي بنور عندي واحد اإلتفاقية اآلن انقشناها مع

العدد دايل اجلماعات اللي مها حمرومني من هاذ البانمج هذا
واللي زعما هاذ الطرقان هاذو كيلعبو واحد الدور كبري ،هذا ما
نقدرش نقول ليك يعين متلص منكم ،ألن احنااي يف احلقيقة ملا
تبعنا هاذ البانمج هذا فهاذ املدة كلها كنشوفو أبن..

السلطات احمللية وهذا دليل من األدلة على أنه هاد املوضوع دايل
اإلقليم دايل سيدي بنور مأخوذ بعني اإلعتبار؛
فيما يتعلق ابلقضية دايل البانمج الثاين دايل الطرق القروية السيد
النائب راه ماشي  ،..1احنا تنتكلموا على  % 01يعين البناء
دايل  pnr2كتبنا على  %21وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء واجلماعات الرتابية  %01طيب طيب غري

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

لوكان كنا تنتكلموا على بضع ماليني متافقني ،فاحنا تنتكلموا
على أكثر من  .11مليون دايل الدرهم ،صحيح أان قلت وتنأكد
احنا اآلن ملي ترأست اجمللس اإلداري دايل صندوق التمويل قلت

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

واملاء:

أبن هاد امللف خصو يتحل غانعاودو نصنفو اجلماعات الرتابية
اللي هي مجاعات اللي احنا بطبيعة احلال عندان واحد العدد دايل
املستفيدين ما ميكنلهاش حناولوا حنلو هلا اإلشكال لكن هناك
مجاعات ترابية اللي إبمكاهنا تعطي هاد النسبة ،اشنو هو املقصود

شكرا السيد الرةيس،
نبداو ابلعام ،العام احنا تنتكلمو على برانمج اثين للطرق القروية
اللي مبدئيا احنا قرران ننهيوه ،ألن عندو واحد العدد دايل
اخلالصات ،هاذيك اخلالصة أخذت بعني اإلعتبار فاش تكلمنا
على تقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،ألنه فهذا دايل تقليص
الفوارق اإلجتماعية كانت هناك استشارة واسعة للمنتخبني
والسلطات احمللية وكذا وكذا ،طيب ،هاذ لبانمج هذا راه يف 88

من هاد شي كامل؟ غري أننا نكفلوا البانمج الثاين  pnr2بطبيعة
احلال ابش هديك النسبة دالولوج اللي كان مقصودة دايل 21
 %نوصلوا هلا ألن احنا اآلن يف %...2.4
السيد رةيس اجللسة:

ألف كيلومرت دايل الطرق واملسالك القروية اللي غتزاد ،وأان داميا
تنقول للسادة النواب وأريد أن أككره راه اإلشكال عندان غنزيدوا
ل  88ألف لكن راه خصنا نفكروا يف من سيقوم بصيانتها وشئنا

شكرا السيد الوزير ،ومنر للسؤال الثاين يف الفريق اإلستقاليل
للوحدة والتعادلية حول إصالح الشبكة الطرقية ببعض املناطق،
تفضل السيد النائب.

أم أبينا الصيانة اآلن دايهلا تنظيميا تقع على عاتق اجلماعات
الرتابية.

الناةب السيد يوسف حدهم:

فيما يتعلق ابخلاص ،فيما يتعلق بتازة ،أان استقبلت السادة النواب
وغنستقبل السادة النواب دايل اتزة يف اإلقليم دايل اتزة الثالاثء
وعطيوين هاد التفاصيل أان ما نقدرش جناوبكم ،على كل حال
فيما يتعلق هباد اإلتفاقية اللي شار هلا السيد النائب حنن نعمل
على تنزيلها وفق ما هو يعين ممكن.

السيد الرةيس،
السادة النواب احملرتمني،
السيد الوزير ،عرفت الشبكة الطرقية ببعض املناطق تدنيا حيث
أصبحت غري صاحلة لإلستهالك وتتسبب يف حوادث مؤملة على
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دايل هاد إحداث دايل هاد املديرية وطلبناها عدة مرات وماشي

سبيل املثال إقليم احلاجب حيث أنه يتوفر على مديرية فما هي
اإلجراءات املتخذة ؟ وإىل مىت يتم إحداث مديرية هبذا اإلقليم؟

غري على صعيد املؤسسة التشريعية دايل النواب بل حىت على
صعيد املؤسسات اإلقليمية وحىت اهليئات السياسية واجلماعة
الرتابية ألن املشكل هو جا هاذ الشي تزامنا مع واحد حادثة سري
وقعت البارح دايل  8دايل احلوادث ماتو فيها  .دايل الناس يف

السيد رةيس اجللسة:
اجلواب السيد الوزير.
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

طريق احلاجب إفران ،واملشكل اللي كان هو دايل االصطدامات
دايل مسيتو الكثرة دايل السيارات فهاذيك الطريق رغم أن املشروع
كان غادي ي ردار أبن غتدار طريق  double voixولكن
املشكل اللي كاين عندان متا السيد الوزير هو..

واملاء:

السؤال ما عندو عالقة ابملديرية ،نبداوا هباد الشي اللي طرحيت يف
األول ابش نعطيك عليه املعطيات وأان تنشكرك ألن السؤال كان
قاصد مشى إلقليم احلاجب ،أان عندي غري يف اجملال ما بني
 8108و 8102اجملال دايل الصيانة وعصرنة الشبكة الطرقية
مجيع الطرق اإلقليمية واجلهوية اللي كانت مقصودة عندي أكثر

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟
األصالة واملعاصرة.

من  21مليون دايل الدرهم فيما يتعلق ابلصيانة والعصرنة ،وفيما
يتعلق إعادة بناء صيانة املنشآت الفنية عندي تقريبا حوايل 01
داملليون و 811ألف درهم ،وفيما يتعلق صيانة املنشآت الفنية

الناةب السيد عمر خفيف:
شكرا السيد الرةيس،

عندي  4داملليون يف طور اإلنطالق ،املشاريع املبجمة  8.مليون
دايل الدرهم غادي يكون فيها الطريق اجلهوية دايل احلاجب-
فاس والطريق اإلقليمية  11-.1يف ما يتعلق بصيانة املنشآت
الفنية غايكون عندي الطريق اجلهوية  .01والطريق اجلهوية

السيد الوزير احملرتم ،ابقي تنتساءلو السيد الوزير على الطريق
اإلقليمية مراكش  811.واعدتنا السيد الوزير مؤخرا ابش
غتشوف هاذيك الطريق راه فيها واحد املقطع غري صاحل ابقي،
اللي كرتبط مراكش وشيشاوة فيها هاذوك احلفر وفيها واعدتنا هنا
قليت لنا غتشوف ،ابقني ذوك احلفر ابقني الناس تيموتو متا السيد
الوزير ،اثنيا السيد الوزير تنسائل على الطريق اجلهوية  808اللي

.1.على واد اجلاوي وعلى واد إيسليخن حوايل  04مليون دايل
الدرهم واألوىل حوايل  8.مليون دايل الدرهم ،املديرية اإلقليمية
سننظر فيها إن شاء هللا مستقبال ،شكرا السيد الرئيس.

تعطات الصفقة يف  8102وخذاها مقاول ومؤخرا ما كايناش ،را
احنا يف  ،8101شكرا.

السيد رةيس اجللسىة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد يوسف حدهم:

هل هناك تعقيب؟ فريق التجمع الدستوري.

شكرا السيد الوزير ،شكرا على التفاعل دايلكم مع هاد السؤال،
ولكن السيد الوزير طرحت السؤال على املديرية ألن مت التكرار
6
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الناةب السيد عبد هللا غازي:

معك مىت وعدتك؟ ألنه داب أنت قليت أمام الرأي العام أنين
واعدتك ،أان ما ذ ركرتش هاذ القضية واش روعدتك ملي
كنويف أان هاذ القضية ما
استقبلتك؟ حيث عادة إيال واعدت ر
ذركرهتاش غري ابش تكون األمور واضحة ،ابش ما يقولش الرأي
العام أنين وعدت بشيء على كل حال أان غيستقبلك من بعد

السيد الوزير ،تكلمتوعلى صندوق التمويل الطرقي بعض
اإلتفاقيات اخلاصة مع جمالس إقليمية إقليم تزنيت منوذجا ،كاين
اتفاقية من  8101اليوم شبه متوقفة شبه متعثرة بغينا نعرفو املآل
دايل بعض املشاريع اللي فيها خصوصا بعض املشاريع املهيكلة
الطريق اإلقليمية  0282وغريها من الطرق ،والطرق اللي اتعطاو
الصفقات دايهلا وغري منفذة حلد اآلن؟ شكرا.

وجي قل ليا هاذ القضية ونشوف ،ألنه هذا ما ميكنليش جني
ونقولك غادي نديرها واحلال أن القضية فيها واحد العدد دايل
األمور ،فيما يتعلق بصندوق التمويل الطرقي صحيح صندوق

السيد رةيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد النائب اجملموعة
النيابية.

التمويل الطرقى يتدخل يف عدد كبريمن اإلتفاقيات ،وأساسا اللي
كان عندو برانمج كبري كان عندوPNR2 ، PNR2را احنا
تنتكلموعلى  01مليار دايل الدرهم ،اآلن مجيع اإلتفاقيات اللي
توقعت خاصة اللي توقعت أمام جاللة امللك ،هللا ينصرو ،كلها

شكرا السيد الرةيس،

مشات عند صندوق التمويل الطرقي ،وصحيح عندو إشكاليات
اآلن أان أعاجلها اآلن مع وزارة املالية ،ألن هذاك الوقت اللي
تياخذو ما بني  l'adjudicationملي تيخرج طلب العروض

الناةب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي:

السيد الوزير ،كنلتمسو منكم ابش يكون تدخل يف القريب

إىل غاية الفيزا دايل التأشرية دايل هاذ الشي بعض احلاالت
تيتجاوز  . ،1دايل األشهر ،وهذا تيخلق.

العاجل إلصالح الطريق الرابطة بني مجاعة زريزرة ومجاعة بوغودة
يف إقليم اتوانت راها يف وضعية مزرية السيد الوزير ،وشكرا.
السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير الرد على التعقيبات.

شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل السؤال الرابع يف جدول األعمال فريق
األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

الناةب السيد عبد الرزاق الورزازي:

واملاء:
طيب ،السيد الرئيس ،أوال هاذ القضية دايل املديرية اإلقليمية

بسم هللا الرمحن الرحيم.

صحيح تكلمتو واحد العدد دايل السادة النواب مشكورين
تكلمو فهاذ املوضوع ،داب أان قلت سننظر يف هذا املوضوع
مستقبال ألنه ما مرتبطش غري ابلوزارة ألن ملي تتخلق مديرية

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير احملرتم،
نسائلكم عن تنزيل مقتضيات القانون  8..04املتعلق ابستغالل
املقالع؟

خصك تشوف بطبيعة احلال الرأي دايل أحد الوزارات اهلامة اللي
هي وزارة املالية ،فيما يتعلق مبراكش السيد النائب إذا بغييت نضبط
7
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السيد رةيس اجللسة:

كاين ختوفات ألن هاد القانون كان سياسي أكثر ما هو تقين،
السيد الوزير ،معروف عليكم هلاد القطاع أنتما راه خباء فيه راه
معروف عليكم خباء يف هاد القطاع وغادي ديروا املالءمة هللا
جيازيك ابخلري املالءمة ما بني اإلدارة واملستثمر ،املستثمر راه اليوم
كيتعرض لضغوطات واإلبتزازات من طرف السكان ومن طرف

اجلواب السيد الوزير.
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

واملاء:

السلطة ومن طرف أمسيتو خصكم حتميوه ،هللا جيازيك ابخلري مادام
مازال ما خرجش هاد أمسيتو عاهدان فيكم الصراحة ديروا واحد
املالءمة مالءمة اللي كتحمي املستثمر ألن هاد املستثمر راه هو
البالد..

شكرا السيد الرةيس،
شكرا السيد النائب ،عطيتوين فرصة أان غادي نعاود ندقق ألن
هاد املوضوع تكلمت عليه وغانقول اشنو دران فيه ابلضبط ملا
خرج بطبيعة احلال القانون وصدر يف اجلريدة الرمسية خرجنا املرسوم
يف  41نونب  810.وخرجات واحد العدد دالقرارات دايل
السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء اللي تتعلق ابلكفالة
البنكية اللي تتعلق بتحديد مناطق اخلطر واملنشآت امللحقة ابملقالع

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ رد
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

وحتديد مضمون املستخرجات اللي تتعلق بتصريح الكمية
املستخرجة من املقلع بتحديد منوذج السجل الوطين جلرد املقالع
وحمتواه ،هاد الشي كل شي درانه ابقي لنا  8دالقرارات قرار مهم

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:
ال شوف السيد النائب أان متافق هو هاد القضية داملقالع اللي
تيقولوا ابلفرنسية  c'est un casquetteيف احلقيقة هذا هو
الواقع دايلو ولكن هداك التوازن دااب ما حد ما كنتش عندان
الرتسانة كامل دااب ملي غاتويل الرتسانة كاملة التنزيل دايل أان

اللي مراتبط ابلشرطة داملقالع عرض يف اجمللس احلكومي وكانت
عليه مالحظات حنن نشتغل عليه وقرار مشرتك مع وزير الصيد
البحري كذلك هو قيد اإلجناز ،هذه املنظومة هي اللي غادي
تدير التحول يف تدبري هاد املوضوع داملقالع اللي أان تنعرف تيأرق
البال دايل السادة املنتخبني ،شكرا السيد الرئيس.

متافق معك كيحتاج واحد اجلهود ألن غيحتاج جهد من جهتنا
احنا ومن جهة السلطات احمللية واللجان اللي غادي تكون لكن
احنا عندان حساسية هلاد القضية فعال ألن كاين اللي عندو تصور
أن املقالع كلها مدمرة للبيئة ويف القانون اجلديد..

السيد رةيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.
الناةب السيد عبد الرزاق الورزازي:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا ،هاد القطاع قطاع حيوي ،السيد الوزير ،ألن األشغال
العمومية والبناء راه هو املادة اخلام دايل الطريق ودايل املطار ودايل

شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت ،منر إىل السؤال اخلامس فريق
العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

املرسى ودايل العمارة ودايل الدار ،السيد الوزير ،هاد القطاع من
هنار خرج يف اجلريدة الرمسية  %41ابش رجع اللور  %41ألن
8
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الناةب السيد حسن برود:

السيد الوزير ،ابلفعل على مستوى تقييم البانمج الثاين للطرق

السيد الوزير احملرتم ،يف إطار تقييم البانمج الوطين الثاين للطرق
القروية واعتمادا على معيار الفعلية والفاعلني هلذا البانمج
نسائلكم السيد الوزير إىل أي مدى كان البانمج فعليا وفعاال يف
بلوغ أهدافه على أرض الواقع؟

القروية ،نثمن البعد السوسيو اقتصادي خاصة اآلاثر اإلجيابية هلذا
البانمج على الساكنة وعلى مستوى عيشها ،خاصة على مستوى
التمدرس والصحة العامة وظروف التنقل وتنويع مصادر الدخل.
ولكن البد ،كما قلتم السيد الوزير ،أن نسجل جمموعة من

السيد رةيس اجللسة:

املالحظات وجمموعة من التوصيات اللريصدهتا اللجنة املوضوعاتية
اليت كلفت بتقييم هاد البانمج ،لتداركها فيما سيأيت من البامج،
هاد البانمج السيد الوزير :على مستوى التنزيل املادي مل ينجح

اجلواب السيد الوزير.

وفق األجندة الزمنية والتقنية احملددة ،حبيث بعد سنة من انتهاء
هذا البانمج ،مت تسليم  %21من الطرق %01 ،بقيت قيد
اإلجناز ،و ،%4أي ما يعادل  111كيلومرت مل تنفذ ،على
مستوى هدف الولوجية :مل يتحقق سوى ف  44إقليم من أصل

شكرا السيد الرةيس،

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:

 18إقليم مستهدف ،على مستوى التمويل ،امليزانية اإلمجالية
عرفت حتيني سنة  8112و  ،8100مما زاد الكلفة اإلمجالية
حوايل  .%8..44هلذا السيد الوزير ،أنه ضروري من اإلستمرار

هو السيد النائب ابلصراحة أان صعيب عليا اآلن نقيموه ،ألنه
كانت جلنة موضوعاتية دايل جملس النواب اللي دارت التقييم هلاد
البانمج الوطين الثاين للطرق القروية ،وهذا يف حينه ما خذيت
الكلمة يف هاد املوضوع ،مثنت ما قامت به اللجنة املوضوعاتية،

يف حتقيق العدالة اجملالية يف البامج املقبلة ،مث كذلك ضرورة إجناز
كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور األويل للمشاكل الطرقية
السيد النائب..

وقلت أن جمموعة من التوصيات أخذت بعني اإلعتبار يف ما حنن
بصدده اآلن اللي هو تقليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية ،بطبيعة
احلال اللي كان إجيايب رمبا ف  PNR2هو هاد القضية دايل

السيد رةيس اجللسة:

التشاركية ،كانت هناك بطبيعة احلال واحد اجملموعة د املؤشرات
تدارت .اآلن بطبيعة احلال أخذ عدد منها بعني اإلعتبار فيما
يتعلق هباد البانمج الذي حنن بصدده ،شكرا السيد الرئيس.

هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل السيد الوزيرللرد على
التعقيب.
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

السيد رةيس اجللسة:

واملاء:

شكرا ،تعقيب السيد النائب تفضل.

هاديك القضية دايل اللي وقع يف الوقت دايلو صحيح ،وواحد
اإلشارة شريت ليها مهمة جدا ،هو عموما ملي تطلق ،واحد العدد

الناةب السيد حسن احلارس:
شكرا السيد الرةيس،

دايل احملاور واملقاطع ما كانتش عليها دراسات ،وحىت طلبات
العروض ،يعين الكلفة احلقيقية تتبان ملي تتدار طلبات العروض،
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إذن هذا االقتصاد ،لكن أان عندي الرقم اآلن حيث كنت تتكلم

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

عليه قبيلة ،راه اجلماعات الرتابية خصها تدفع  .28مليون دايل
الدرهم ،وان كما قلت ،هذا ماشي مبلغ بسيط ميكن لينا
نتجاوزوه ،هذا مبلغ غري غريهن واحد العدد دايل احملاور واملقاطع
الطرقية ،وهذا فالعمق كيطرح اإلشكال دايل التزام األطراف ،ألنه

واملاء:
هذا هو التكملة دايل داك الشي اللي كنت تنقول للسيد النائب،
وهذا تيبني هاد اإلشكال دايل التوازن ،السيد النائب تيطرح
اإلشكال دايل املقاولني ،السيد النائب تيطرح إشكاالت البيئة،
إذن الوزارة ملزمة ابش تلقى التوازن ،أان بغيت غري نقول واحد

البانمج تيدا ،ولكن إذا ما الزماتش كامل ،بطبيعة احلال تيخضع
لواحد العدد دايل التأخرات ،لكن إمجاال ،فيما يتعلق بنسبة
الولوج ،نسبة الولوج اإلمجالية ،فحال إيال كنتكلمو على

العدد د اإلجراءات هادي اعطيتوين فرصة ابش نذكر هبا ،ألن
غتغري املقاربة هلاد القضية املقالع ،أوال غادي تويل تدار خمططات
جهوية لتدبري املقالع ،واليت ستحدد املناطق اليت مينع استغالل

 .%.2.4بطبيعة احلالنا مع بعض اإلختالفات ،ألن حسب
املناطق ،وحىت هاد الشي اللي بقى لنا ابلنسبة هلاد اجلماعات
الرتابية اللي ما كمالتش واحد العدد دايل احملاور الطرقية ،هي
احملاور الطرقية الصعبة ،اليت تستلزم رمبا ..ألن ملي كنديرو
 ،l'actualisationتنلقاوا بعض منها تيويل تقريبا  8حىت ل..

املقالع هبا ،ملي غتدير املخطط اجلهوي وغايتحدد عدد من
املناطق اللي هي هشة أو عندها تدمري البيئة ما غتدارش ،إحداث
جلن عماالتية وإقليمية للمقالع والسهر لكل إقليم مكلف مبراقبة
املقالع ،إخضاع مجيع أنواع املقالع لدراسة التأثري على البيئة،

السيد رةيس اجللسة:

وتقدمي كفالة مالية لضمان إعادة التهيئة مواقع املقالع بعد االنتهاء
من استغالهلا ،والسادة النواب تيدكروا أبن هذا كان عندان أحدد
اإلشكاالت ،تيسايل مول املقلع تيمشي واتيبقى هاديك املنطقة،
اآلن عندان كفالة مالية اللي غتسمح لينا ابش واعتماد رقابة ذاتية

شكر للسيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل رقم  1لفريق العدالة
والتنمية .تفضل السيد النائب.
الناةب السيد مصطفى الكردي:

راه فيها واحد العدد دايل املقتضيات ،مسك سجالت لتتبع
االستغالل ،إجناز مسوحات طبوغرافية كل  1أشهر ،وجتهيز املقلع
واآلليات واملعدات التقنية احلديثة متكن من التتبع احلقيقي ملا جيري
على مستوى املقلع ،شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير ،املقالع العشوائية تسبب يف تغيري جماري الوداين
والشعاب ،مما يؤدي إىل الفيضاانت ،اليت هتدد أمن الساكنة
وممتلكاهتا ،كما تضر ابلبيئة ،ضفاف واد سوس إبقليم اترودانت
منوذجا ،لذاها عن مراقبة هذه املقالع ،نسائلكم السيد الوزير.

تعقيب السيد النائب.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد إدريس الثمري:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الرةيس،

جواب السيد الوزير.

السيد الوزير ،هاد املوضوع دايل املقالع كيعرف واحد العدد دايل
اإلختالالت ،السيد الوزير ،وهاد الشي كيسبب أنه هاد الثروة
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الوطنية ،كيستافد منها واحد األقلية متنفذة وكتغتين بطرق غري

املسألة الثالثة ،أان ما تنظنش هديك القضية دايل التأخر دايل

مشروعة ،ومن املؤشرات اللي ميكن نثريو االنتباه دايلكم السيد
الوزير هلا واللي جا يف التقرير دايلكم يف اللجنة ،هو أنه %11
من اإلستجابة للطلب الوطين كتجي عن طريق القطاع العشوائي،
يعين اإلستغالل العشوائي للمقالع ،وهذا كيعطينا واحد الفكرة

األمور التنظيمية ،ماشي أتخر ،ألن عندك واحد اجملموعة ،عندك
املرسوم ،وعندك واحد اجملموعة دالقرارات ،وفعال ،أان قلتها كنت،
يعينHONNETTE ،قلت اودي ،هذا دايل الشرطة
داملقالع ،راه داز يف اجمللس احلكومي غري كانت عليه مالحظات،
خصنا نوصلو لواحد التوافق من سيقوم مباذا؟ أما فيما يتعلق..

على أنه هذا واحد النوع من االستنزاف لثروة وطنية بطريقة غري
معقولة ،وكتضيع أموال على خزينة الدولة ،احنا كنثمنو
اإلصالحات اللي درتوا سواء يف احلكومة السابقة أو احلكومة

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل ،السؤال السابع فريق
التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

احلالية ،وخاصة إصدار قانون املقالع  ،8..04ولكن هاد التأخر
اللي حصل دااب دايل إصدار أهم مرسوم اللي تكلميت عليه اللي
تسرعوا ،السيد الوزير،
هو املتعلق بشرطة املقالع ،كنتمناوا ابش ر
ابإلخراج دايلو ألنه غادي مي ركن من املراقبة احلقيقية لكل

الناةب السيد عدي خزو:
شكرا السيد الرةيس،

العمليات اليوم داياللسرقة والنهب اللي كتوقع اليوم يف املقالع
والتدمري دايل للبيئة واإلجهاز على حقوق عدد من السكان دايل
اجلوار ،فلذلك السيد الوزير ،احنا كذلطك بدوران ،يف إطار

نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،ما هو برانجمكم لتوسيع الشبكة
الطرقية بني اجلهات؟ وشكرا.
السيد رةيس اجللسة:

البملان ،طالبنا بنهمة استطالعية ابش نزيدو نوقفو أكثر على هاد
االختالالت ،هذه اجلرائم اليت تقع اليوم فهاد القطاع ،وكنبغيوكم
كذلك السيد الوزير ،ما اعطيتيناش أرقام متعلقة ابملراقبة.

السيد الوزير ،اجلواب حول السؤال السابع املتعلق بتوسيع الشبكة
الطرقية ما بني اجلهات.

السيد رةيس اجللسة:

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ السيد
الوزير فيما تبقى من الوقت.

واملاء:
شكرا السيد النائب على هاد السؤال ،بطبيعة احلال سؤال مهم

السيد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

جدا ألنه تيتعلق ،أساسا ،ابلطرق الوطنية اللي السادة النواب
تيعرفوا اشنو اللي عملنا فيها ،يعين ،اآلن عندان تقريبا واحد
 04124كلم من الطرق الوطنية املعبدة ،لكن بغيت غري نعطي

والتنمية املستدامة:

غري واحد التدقيق ،السيد النائب ،راه منني تكلمت على %11
كنت كنقصد الرمال ،ماشي املقالع كلها ،ها وحدة ،املسألة
الثانية؛

واحد املعطى ما كونتش أعطيتو فاش طرح هاذ السؤال ،الطرق
الوطنية واجلهوية اللي هي طرق بطبيعة احلال مهيكلة ،متت إعادة
تصنيف هذه الطرق وتنشر اجلدول دايل الطرق الوطنية واجلهوية
ابجلريدة الرمسية ،ونتيجة هلاذ التصنيف ارتفع طول الطرق الوطنية

اثنيا املقتضيات دالقانون فيها مقتضيات زجرية إدارية وجنائية؛
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السيد رةيس اجللسة:

من  00.124كيلومرت إىل  01.142كيلومرت بزايدة دايل
 ،%41وطول الشبكة الطرق اجلهوية ارتفع من 01.124
كيلومرت إىل  00.028أي بزايدة  ،%00وهاذ الشبكة هاذي
الوطنية واجلهوية تساهم يف ما تفضلتم به يف سؤالكم ،وكذلك
بطبيعة احلال عندان واحد العدد دايل املشاريع اللي كان سبق يل

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ العدالة
والتنمية.
الناةب السيد نوفل الناصري:
شكرا السيد الرةيس،

ذكرهتا يف ما يتعلق ابلطرق السريعة اللي تكلف اإلجناز دايهلا
حوايل  2,1داملليار دايل الدرهم ،منها  0,1داملليار دايل الدرهم
فقط سنة 810.و  ،8102شكرا السيدة الرئيسة.

السيد الوزير ،تعرف الشبكة الطرقية بني اجلهات خلال واضحا
ونقصا كبريا خاصة بعد إعادة اخلريطة الرتابية ،وإحلاق جمموعة من

السيد رةيس اجللسة:

األقاليم اليت كانت مهمشة إىل جهات جديدة كما هو الشأن
ابلنسبة إلقليم اتوانت امللحق جبهة فاس مكناس ،أركز احلديث
هنا على الطريق اجلهوية رقم  110اليت تربط مدينة فاس بقرية
أوالد حممد حيث يعرف هذا املقطع آتكال وتدهورا كبريا لذا

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
الناةب السيد عدي خزو:
شكرا السيد الوزير احملرتم ،تعرف بعض اجلهات كجهة درعة
اتفياللت إضافة كبرية يف البنيات التحتية الطرقية فكل الطرق
املؤدية إليها تعرف انقطاعا متكررة خاصة يف فصل الشتاء ،وكلنا
نعرف أن تيزين تيشكا وتزين لغلت وتزين ابشكو هي مقاطع

نطلب منكم السيد الوزير تثنية هذا املقطع احليوي وإقامة قنطرة
على واد سبو مبعايري حديثة حتقيقا للعدالة اجملالية ،وشكرا.
السيد رةيس اجللسة:
تعقيب إضايف لألصالة واملعاصرة تفضل.

طرقية عبارة عن حواجز خطرية حتيط جبهة درعة اتفياللت من كل
املداخيل ،فكيف هلاذ اجلهة يف ظل العزلة واهلشاشة الطرقية احلالية
أن تعرف اإلقالع التنموي وأن تستقطب املستثمرين ،يتطلب

الناةب السيد حممد احلجرية:
التعقيب اللي سبق مين ،إقليم اتوانت يعاين مشاال وجنواب واجتاه

اإلقالع التنموي جلهة درعة اتفياللت تضافر جهود مجيع
القطاعات ،ويبقى ذلك رهاان بتقوية الطرق مع اجلهات اجملاورة
هلا وبشكل مستعجل ،ومن أجل ذلك نطالبكم السيد الوزير فتح
نفق تيشكا ،بناء الطريق السريع الرابط بني ورزازات ومراكش ،بناء

سيدي قاسم ،خاصو يتفتح على الشاون ابب منصورة ،على
احلسيمة ،على فاس الطريق الوطنية ما بغاوش تفرحنا هاذ النهار
السيد الوزير خبصوص طريق املوت الطريق رقم  111أو كذلك
أقف هنا ،أقف هنا.

الطريق السريع بني الرابط ،بني ورزازات والراشيدية عب تنغري ،بناء
الطريق السريع الرابطة بني الراشيدية ومكناس ،بناء الطريق السريع
الرابطة بني جهة درعة اتفياللت وجهة سوس ماسة ،إمتام توسيع

السيد رةيس اجللسة:
تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير على التعقيبات ،تفضل
السيد الوزير.

وتقوية الطريق الرابطة بني تنغري وبين مالل ،توسيع الطريق الرابطة
بني الراشيدية واجلهات الشرقية عب بوعرفة.
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السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

واملاء:

واملاء:

السيد الرةيس،

السيد النائب ،هاد املشكل إن شاء هللا إن شاء هللا غايتحل يف
هاد الشهر دفباير إبذن هللا ،لكن مزاين يعرفوا السادة النواب أن
هاد املشكل ماشي مشكل دالوكالة الوطنية ،ألنه طلب العروض
ارسى على واحد الشركة هذيك الشركات وقعوا هلا مشاكل وهذا

بطبيعة احلال راه تيمكن اإلنسان يطلب اللي بغا ،ولكن آ السي
عز الدين أشوية عاوتين ،راه حسبت ليك شحال دايل الطرق
السيارة أو الطرق السريعة أو الطرق راه ما ميكنش ،راه السادة
النواب تيتكلمو على العدالة اجملالية ،العدالة اجملالية تتقتضي وضع

يقع ابستمرار ،وبطبيعة احلال هاد الشركة كان ممكن نفسخوا معها
العقدة احنا وما بغيناش نفخسوا معها العقدة ألن التزمات خاصة
ب  les redenancesاللي خصها تدفع هي اإليتاوات دايهلا

مؤشرات ،داب اان اليوم تنتكلم على هذا دايل تقليص الفوارق ،راه
يبدو يل حنن ال نستحضر أمهية هاذ املشروع ،راه ها اإلخوان راه
 41مليار دايل الدرهم وزعت جماليا يعين هاذ  41مليار الدرهم
كان جينا قلنا طيب نتافقو بيناتنا ونقولو واحد اجلهة هي عندها

احنا عطيناها فرصة يبدوا أن هاديك الطريقة اللي دارت اآلن يف
انتظار جتيب الرافعة مل تلقى استحساان دايل العاملني يف البحر،
هذا صحيح ،أان أعرتف به ،لكن أان تنواعدكم إن شاء هللا يف هاد
الشهر دفباير إبذن هللا غادي جتي هاد الرافعة هذه إبذن هللا،
شكرا السيد الرئيس.

األولوية ،راه غتقلب اجلهة كلها ميكن تكون فيها الطرق اليت
حتدثت عنها ،ولكن يف إطار العدالة اجملالية تنديروا مؤشرات
وتنقولوا كل جهة اتخذ احلظ دايهلا..

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا لك ،تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل سؤال رقم  2للفريق
احلركي ،تفضل السيد النائب لطرح السؤال.

الناةب السيد عادل السباعي:

الناةب السيد عادل السباعي:

شكرا السيد الوزير ،هللا يبشركم ابخلري ،انتما كتعرفوا السيد الوزير
أبن هاد امللف وهو ملف الصيد ويعتب القلب النابض لإلقليم

شكرا السيد الرةيس،

اقتصاداي واجتماعيا ،وهاد الورش دايل بناء وصيانة املراكب
تتعيش منه عدد كبري من األسر ومها اليوم تعرضوا للتشرد وكاين
اللي هاجر منهم ملدن أخرى ،امليناء كيعيش اليوم كساد كبري
وخطري وينبؤ أبزمة طريقة االشتغال احلالية ،السيد الوزير ،تعرض

السيد الوزير احملرتم ،أتخر تزويد أحد أقدم موانئ اململكة برافعة
للمراكب على مستوى اخلط اجلاف الزمن وضع االقتصادي
واالجتماعي ملئات األسر العاملني بورش البناء والصيانة ،فما هي
التدابري املتخذة السيد الوزير حلل هاد املشكل؟ شكرا.

املراكب واألرواح دايل العاملني للخطر نظرا لكل اآلليات
املستعملة بدائية كاين اللي كيستعملوا الشاريوات يقدر يطيح يقتل
عدد كبري من العاملني ،وهنا أكثر من  .1مركب اآلن احلالة
دايلو ال تسمح لإلحبار مما يسبب التشرد والبطالة دايل عدد كبري

السيد رةيس اجللسة:
اجلواب السيد الوزير.
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الناةب السيد إدريس جدي:

من البحارة وكذلك كاينة هجرة دايل املراكب ملوانئ جماورة عندان
ملتمس ،السيد الوزير ،كيفما جاء يف الكالم دايل هاد الشركة
الرتكية اللي غاهتبط الرافعة امللتمس هو بعد جتهيز الرافعة بغينا
منكم الوزارة والوكالة دايل املوانئ حترس على التعريفة اللي غادي
تكون خالل املناولة دايل املراكب ما تكون شي تعريفة يعين اللي

شكرا السيد الرةيس،
شكرا السيد الوزير ،السؤال وضعت احلكومة برانمج عمل لتوسيع
قاعدة التزود ابملاء الصاحل للشرب والسقي ،وما هي اإلجراءات
املتخذة لتنزيل هاذ البانمج على أرض الواقع؟ وما هي املناطق
املستفيدة منو؟

كبرية وهذا من املشاكل اللي يف إطاراالندهار واألمور اللي
كتطالب هبا املهنيني ابش ما يكونش تعريفة كبرية ،وكذلك شكرا
السيد الوزير مرة أخرى وإن شاء هللا.

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا ،جواب السيد الوزير.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ هل هناك تدخل
السيد الوزير؟ تفضل.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

شكرا السيد الرةيس،

واملاء:

أوال غري للتدقيق هو هاذ البانمج مازال تيتناقش ،يعين الصيغة

ألنه يبدوهنا كاين أمور أخرى من غري القضية دايل الرافعة ،الرافعة

دايلو النهائية مل يعتمد بعد ،متفقني ،اللي عندان اآلن هو املخطط
الوطين للماء اللي كيما قلت سابقا يتم حتيينه ألن كان غادي
ل 8141واملقتضيات دالقانون داملاء تتلزمنا منشيو ل 8111إذن

هادي شركة متعاقدة اخذات املارشي عندها إاتوات خصها ختلص
فيما يتعلق الوكالة وعندها إيتاوة خصها ختلص احتالل امللك
العمومي ،القضية دايل التعريفة وهاد الشي هاد الشي غانشوفوه
ولكن أان تنظن راه أحد اإلشكاالت الكبى اللي وقعات هلادوك

احنا تنحينوه ،البانمج العادي دايلنا دايل بناء السدود الكبى
والسدود الصغرى وكذا احنا خدامني فيه ،كانت التعليمات دايل
جاللة امللك ،يف اجمللس الوزاري دايل 18أكتوبر 8104ابش
يكون واحد البانمج أولوي يسرع بعدد من املشاريع ،هذا اللي

العاملني يف البحر هوأهنم ما اتقوش فهاديك احلل املرحلي وخال
بطبيعة احلال أتخرات يف الصيانة وكذا وكذا وإال بطبيعة احلال
آسفي راه بغض النظر على هاد امليناء تنعرف ميناء كبري اللي
تيدار يف آسفي وبطبيعة احلال غايكون عندو آاثر إن شاء هللا
إجيايب على اإلقليم كامال ،شكرا السيد الرئيس.

احنا تنشتغلو عليه ،بطبيعة احلال فيه معامل كثرية على كل حال،
غادي تنجز واحد ل 00سد كبري موزعة على جل الرتاب الوطين
ابلسعة دايهلا  4,8داملليار دايل األمتار املكعبة ،غادي تكون
واحد العدد دايل السدود الصغرية والتلية أان تكلمت على الرقم
دايل  0111واللي غتغطي جمموع الرتاب الوطين ،وبطببيعة احلال
احملاور األخرى دايل تدبري طلب تثمني املاء يف ما يتعلق ابلرأي،
إعادة استعمال املياه العادمة ،وكذلك القضية دايل التحلية ،حبال

السيد رةيس اجللسة:
شكرا ،منر إىل السؤال املوايل ،السؤال التاسع الفريق اإلستقاليل
للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب بطرح السؤال.
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الوزير ،مشروع نقل املاء من الشمال إىل اجلنوب الزال مل ير النور،

داب التحلية غالبا املدينة دايل الدار البيضاء إن شاء هللا غيكون
فيها حمطة دايل التحلية وسيتم تعميم التزويد.

إقليم الرحامنة وساكنة الرحامنة تنتظرو بفارغ الصب ابش اتخذ
حقها من املاء ،وشكرا.

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد إدريس جدي:

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير ،هناك من رد على
التعقيبات اإلضافية والتعقيبات.

شكرا السيد الوزير ،السيد الوزير اللي بغيت نشري ليك ليه هاذ
الشي اللي كتقولو كلو مفيد أو مزاين واليين السيد الوزير هاذ
الشي راه ال يكفي ألنه األرض أو البالد املنطقة دايل اتوريرت

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

واملاء:

كتعرفها عندها  8دالسدود اللي هو واحد السد كنسقيو بواد
ملوية ،واحد السد دايل احلسن الثاين اللي كنسقيوه بواد زا راه
فشهر  1أو شهر  .أو شهر  2السيد الوزير راه الناس ما لقاوش

احلوض دايل ملوية السيد النائب إطمئن ،غادي توجدلو احللول
فهاذ الشي إن شاء هللا فهاذ الشي اللي احنا خدامني فيه ،غيكون
تعلية دايل السد وغيكون سد جديد وغتكون سدود أخرى

ما يشربو ماشي ابش يسقيو الزرع منعوهم ابش ما يديروش الفصة،
منعوهم ابش ما يديروش القوت اليومي دايهلم دايل اخلضر ،واليين
السيد الوزير راه بقى املشكل هو دايل الزيتون ،الزيتون كيضيع
وكيمرض ليهم ماشي مشكل مها دايل اإلنتاج دايل احلبوب،

فهاذيك املنطقة ،سنتكلم عنها يف حينها ،احلمد هلل هاذ السنة
هاذي النسب داملأل عندان أحسن بكثري من النسب دايل السنة
املاضية ،بطبيعة احلال منني تيكون املاء قليل أنت تتعرف أبن
األولوية تتعطى للماء الشروب وتندبرو هاذ القضية دايل الري..

املشكل هو الزيتون كيمرض ،واد زا كان عندهم واحد الصبيب
اللي ما كيتقطعش طول السنة داب منني دارو لباج قطعوه عليهم،
 ..داب هذاك الواد.

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل ،السؤال رقم  01فريق
التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب لطرح السؤال.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد مصطفى ابيتاس:

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

شكرا السيد الرةيس،

الناةب السيد عبد اللطيف الزعيم:

عن تشغيل حمطة إصالح السفن ببعض املواىنء نسائلكم السيد
الوزير؟

السيد الرةيس،

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير ،إقليم الرحامنة معروف برتبته اخلصبة وأراضيه
الشاسعة ،سد املسرية موجود يف إقليم الرحامنة وال يستفيد هاذ
اإلقليم من ماء السقي ،وهذا واحد اإلجحاف وحكرة ،السيد

جواب السيد الوزير.
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اليوم درتوا واحد املبادرة على مستوى الصويرة والناضور ،جبتيو

السيد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

انتم الرافعات وحطيتوهم ،عالش ما دارش نفس املبادرة فسيدي
إفين ونقصو الضغط اآلن املوجود ،ألن اإلشكال اليوم النجاح
دايل املخطط دايل أليوتيس هو اللي اعطى ،أن السفن اليوم
بدات كتشتغل وكتقلب أهنا تصلح وتبين ،يف حني أنه البالد حبال

والتنمية املستدامة:
السيد الرةيس،
شكرا السيد النائب ،أان غنمشي رأسا للسؤال دايلكم ألن تكلمتوا
على التأخري اللي كاين يف بعض احملطات ،وأان تنشكركم ألنه
سؤال ،على كل حال  ،قاصد ،عندان مشكل يف احلوض دايل
رافعة السفن يف امليناء دايل أكادير ،احنا تنعاجلو فيه  ،عندان

املغرب اللي كنا كنتوقعو أهنا تكون بلد رائد يف بناء السفن كنلقاوا
واحد اجملموعة دايل األحواض املعطلة ،السيد الوزير ال بد الوكالة
متشي بسرعة أكب ،موانئ كثرية معطلة ونبغي نتكلم على امليناء

مشكل مع الشركة كذلك ،وعندان مشكل يف حوض رافعة السفن
يف ميناء آسفي ،راه أان تكلمت عليه  ،وعندان مشكل يف حوض
رافعة السفن دايل سيدي إفين ،وفهاد يف هاد  4اشهر هادي،
إن شاء هللا ،الوكالة غتعلن على طلب جديد دايل العروض ابش

دايل سيدي افين ألنه ابلفعل امليناء دايل الرتفيه من هنار اللي
دشنو صاحب اجلاللة ،يف  ،8111مل يتم تشغيله ،أيضا هاد
احلوض هذا اللي كتعقد الساكنة أمل كبري على مستوى التشغيل،
أيضا وكنعرفو أن هاد األحواض اشنا هي الفرص اإلستثمارية

تفوت االمتياز ،هذا كله بطبيعة احلال املقصود منه هو أن هذه
األحواض يعين تكون مؤهلة وتستاجب هلاد اإلشكاالت اللي
تيطرحوا ،بطبيعة احلال ،العاملني ،شكرا السيد الرئيس.

الكبى اللي كنعطيها ،كنعرفو احلدادة والبناية دايل السفن إىل
غري ذلك ،ما كنظنش أبنه املخطط دايل أليوتيس ابلطموح دايلو
وابلسرعة دايلو انتم والعمل اللي كتقومو به على املستوى الوطين..

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

تعقيب السيد النائب ،التعقيب من بعد ..كاين شي نقط نظام،
السيد الرئيس ،تعقيب السيد النائب ،تفضل ،ومن بعدها تعقيب،
مرحبا ،تفضل السيد النائب.

شكرا لك السيد النائب ،نقطة نظام ،تفضل السيد النائب.
الناةب السيد عبد اللطيف الزعيم ( نقطة نظام):
السيد الرةيس،

الناةب السيد مصطفى ابيتاس:

السيد الوزير ،طلبنا لو طلب لقاء ،ما اعطاه لناش..

شكرا السيد الوزير على املعلومات اللي تقدمتو هبا ،فقط أان ابغي
حنيلك على واحد الرقم السيد الوزير 811 ،ابخرة اآلن يف احملور

السيد رةيس اجللسة:

دايل الداخلة حىت ألكادير كتنتظر اإلصالح 811 ،هذه فرص
استثمارية كبى ،هادي فرص دايل العمل ،مع العلم أنكم درتيوا
التجهيزات على مستوى جمموعة من املواينء مبا فيها ميناء سيدي
إفين ودايل طانطان ودايل العيون ودايل بوجدور ،ما كنفهمش

يف تسيري اجللسة ،ال ،السيد النائب ،ال ،السيد النائب ،طلبيت
نقطة ،ال ،نقطة نظام يف إطار التسيري السيد النائب ،إيال كان
عندك شي حاجة قلها يف التعقيب اإلضايف ،هل هناك تعقيب
إضايف فيما خيص السؤال؟ تفضل السيد النائب العدالة والتنمية.

عالش الوكالة ما غادايش بنفس السرعة ابش غادية احلكومة؟
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الناةب السيد البشري طواب:

دارت يف الصويرة ودارت فراس كبدانة غتشري ،فيما يتعلق،
بطبيعة احلال واحد العدد..

شكرا السيد الرةيس،

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير ،حول تشغيل احلوض اجلاف مبيناء راس كبدانة
ابلناضور نعقب ،انتهت األشغال منذ سنتني وحلد اآلن ،يعين،

شكرا لك السيد الوزير ،السؤال املوايل رقم  00لفريق األصالة
املعاصرة ،تفضل السيد النائب لطرح السؤال.

األمرين
ال يشتغل ،مجعيات أرابب مراكب الصيد ،يعين ،يعانو ر
من طول التنقل حىت ملينائ بين انصار ،للقيام ابلصيانة ،لذلك،
السيد الوزير ،نزجوكم التدخل من أجل تفعيل هذا احلوض اجلاف،
وشكرا.

الناةب السيد حممد الربنيشي:
شكرا السيد الرةيس،
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن اإلجراءات العاجلة اليت تعتزمون
اختاذها لتسريع وترية أداء التعويضات عن نزع امللكية ألجل املنفعة
العامة؟

السيد رةيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير ،تفضل للرد على
التعقيبات.

السيد رةيس اجللسة:

السيد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

السيد الوزير ،تفضل للجواب عن السؤال رقم .00

والتنمية املستدامة:

السيد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

السيد الرةيس،

والتنمية املستدامة:

أان بغيت السيد النائب ،السيد النائب ،أان تنحرتمك ،السيد

السيد الرةيس،

تلمعش الصورة دايلك على حسايب ،السيد
النائب ،لكن ما ر
النائب ،أان تنقول ،أان تنستقبل ابستمرار السادة النواب،
وتنستقبلهم إمياان ابملسؤولية داييل ،ملي تتطلب موعد السيد
النائب تتاخذو ،ولكن كاين الئحة دايل السادة النواب اللي

شكرا السيد النائب ،بطبيعة احلال ،هذا واحد السؤال مهم جدا
ألن تيتعلق بواحد الشرحية كبرية من املواطنني ،اللي بطبيعة احلال،
تتجي يف إطار نزع ملكيةـ ،أان بغيت غري نقول أبنه الوزارة تشتغل
على قدم وساق لتسريع وترية أداء مستحقات املنزوعة ملكيتهم،
حيث مت صرف خالل هاد املدة دايل  02-0.-01أي 4

خصها حترتم ،فرجاء ،رجاء ماشي قدام الرأي العام تتقول آش
غنديرو هلاد السيد الوزير ،هذا كالم ال يليق.

داملليار دايل الدرهم ،يعين أكثر من  411مليار دايل السنتيم،
واحنا هاد السنة برجمنا  211مليون دايل الدرهم ،وتقدمنا مبقرتح
ونسرعو من
اللجنة اليت تيرتأسها السيد وزير الدولة ابش خنففو ر
هاد العملية ،ألنه من الناحية اإلجرائية والتنظيمية فيها تقريبا 1

فيما يتعلق السيد الرئيس ابلقضية دايل احلوض ،السيد النائب أان
كنتكلم ،فعال ،ال ،احلوض دايل سيدي إفين شنو اإلشكال اللي
وقع فيه ،تدار طلب العروض وما جابش ،لدا ايال عاود دران
طلب العروض وما جابش ،الراجح أن الوكالة غتدير حبال اللي

دايل املراحل اللي ما ميكن لكش ختتصرها ،ستة دايل املراحل
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الناةب السيد سعيد ابعزيز:

 QUI SONT INCOMPRESSIBLESواحنا
تنعملو ،بطبيعة احلال ،على أن هاد املوضوع هذا يلقى احلل
دايلو ،شكرا السيد الرئيس.

شكرا ،السيد الوزير ،هاد الساكنة اترغة ومتيل حتتاج إىل
تعويضات كاملة ،ألن عندها حقوق سطحية يف األراضي

السيد رةيس اجللسة:

اجلماعية وما عوضتومهش فيها ،عندها عقارات مرتبطة ابلدار على
برا والقطعة يف احلوض وما تعوضتش على اجلزء الثاين من العقار،
عندوهم مشاكل يف األرض اللي هي يف اإلتفاقية خصها تتوفر

شكرا ،تعقيب السيد النائب ،تفضل.
الناةب السيد حممد الربنيشي:

هلم ،وابلتايل كنلتمس منكم السيد الوزير أنه تفتحو قناة التواصل
معهم ،وشكرا.

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير ،كما كتعرفو أعطى جاللة امللك ،يف خطابه مبناسبة
افتتاح الدورة األوىل للوالية التشريعية  8101أوامره أبداء

السيد رةيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ العدالة والتنمية.

تعويضات عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة ،طبعا ،من طبيعة
احلال ،طبقا للقوانني املعمول هبا ،ولكن السيد الوزير على سبيل
االستئناس إن إقليم جرسيف يوجد فيه بناء سد اترغة ومادي،
راكو ذكرتوه دااب فيما قبل ،مجاعة بركني الدوار بوحسان متت

الناةب السيد غدريس االزمي اإلدريسي رةيس فريق العدالة
والتنمية:
شكرا السيد الرةيس،

عملية نزع امللكية واإلحصاء ولكن وقع فيه تعثر كبري جدا يف أداء
واجبات هاديك الساكنة اللي مشلها اإلحصاء ،ووقع فيها احتقان
اجتماعي كبري جدا السيد الوزير مع وقفات احتجاجية مطالنب

السيد الوزير ،هاد القضية دنزع امللكية من أجل املنفعة العامة هو
ابلفعل من أجل املنفعة العامة ،ت ردار به طرق سيارة ،الطرق
املطارات ،املوانئ ،ولكن يف املقابل احلقوق دايل الناس خصها
توصلهم ،السيد الوزير ،تنعرف أن هذا األمر يهم الدولة ،يهم

غري اإلسراع أبداء حقوقهم وبديل عيشهم ،ألهنم فالحني بسطاء
جدا ،ال ميكن عيشهم إال ابدي الفالحي بسيط ،والعمل على
حل مشاكلهم إال أن يف احلقيقة السلطة احمللية واملنتخبة واجملتمع
املدين هلم عزمية يف احلقيقة بتعاون حلل مشكل هذا املعضلة ،لكن
لكن..

احلكومة لذلك فبنفس الوقت كيف ما تعاملنا مع املتأخرات دايل
الضريبة على القيمة املضافة ،واحلكومة قامت مبجهود كبري 41
مليار دايل الدرهم ستضخ اإلقتصاد الوطين كذلك خص واحد
البانمج استعجايل من أجل أن هاد الشي دايل نزع امللكية من

السيد رةيس اجللسة:

أجل املنفعة العامة يتعطى للمواطنني واملواطنات احلقوق دايهلم
كاملة ،على غرار ما مت يف التعامل مع املتأخرات دايل الضريبة
على القيمة املضافة.

شكرا لك السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف فهاد
املوضوع؟ الفريق اإلشرتاكي تفضل.

السيد رةيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير.
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السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

السيد رةيس اجللسة:

واملاء:

شكرا السيد الوزير وأشكرك على مسامهتك يف هذه اجللسة ،ومنر
إىل القطاع املوايل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم

السيد الرةيس،

العايل والبحث العلمي ،مرحبا السيد الوزير بسؤال أول للفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية حول تعميم املدارس اجلمعاتية
تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

أان بغيت غري نذكر ألنه يف احلقيقة هاد املوضوع مزاين نتعاملوا
معه بشوية داملوضوعية ألنه لكان شي حاجة راه خص املشرع
يساهم فيها أوال احنا راه عندان أمور أان قلتها
INCOMPRESSIBLESتعلن على املنفعة العامة كاينة

الناةب السيد حممد بودس:

مرحلة تقنية فيها البحث التجزيئي كاينة املرحلة اإلدارية فيها
البحث اإلداري ،كاين صدور املرسوم النهائي ،كاين حتديد
التعويض ،كاين اتفاق ابلرتاضي وكاين املسطرة القضائية ،هادشي
أان غري تكلمتو راه  1داملراحل ولكن راه كل مرحلة تفضي إىل

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير ،ما هي التدابري..
السيد رةيس اجللسة:

مرحلة حاجة وحدة اللي بغيت نقول أان للسيد النائب هادي أان
يف احلقيقة تنستغرب هلا أان غانتأكد منها فيما يتعلق ابحلقوق
السطحية عموما احلقوق السطحية ما تطرحش إشكال يف تيويل

السيد الوزير تفضل الصوت للسيد النائب.
الناةب السيد حممد بودس:
ما هي التدابري املتخذة لتأهيل املدارس اجلمعاتية من أجل ضمان
أتهيل املدارس ،دعم التمدرس ابلعامل القروي ،حماربة اهلدر
املدرسي؟ وشكرا.

اإلشكال هو يف تعويض املالك على األراضي دايهلم اشنو املشكل
اللي فيه احنا ما عندانش مشكل يف الفلوس ألن احنا هداك شي
تنوضعوه وتتعطى له األولوية وابملناسبة نقول للسادة النواب راه ما
واخا ما نعطيوش األولوية للقضاء تيمكن له حيجز على وزارة

السيد رةيس اجللسة:

التجهيز إيال ما خلصاتوش ،فني كاين املشكل واش هداك مالك
األرض أثبت يعين أبوراق ملكيته لألرض وهذا احنا مافيه اتساع
ما عندانش اتساع ألن ال منلك فيه شيئ احنا ماللي تتجينا األمور
احنا تنخلصو ،لكن احلاجة اليت سأأتكد منها يف علمي إيال

اجلواب السيد الوزير تفضل.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

كانت هاد القضية أان اللي يف راسي الناس دايل اتركة ومها دايل
احلقوق السطحية خداوها ،السيد النائب تيقول هاد الشي غري
صحيح ،أان الذي أعد السادة النواب هو أنين هاد املوضوع
سأابشره ،شكرا السيد الرئيس.

تعلم السيد النائب احملرتم ،أريد يف البداية أن أقول منذ 8112
انطلقت هاد التجربة دايل املدارس اجلمعاتية كان واحد العرض
تربوي جد مهم واليوم هنجنا واحد املقاربة عوض هادوك املدارس
الفرعيات التجميع دايهلم يف إطار هاد املدارس اجلمعاتية ،تقريبا
من  8112ل  8102مت إجناز واحد  041مؤسسة ،اليوم رفعنا
من الوترية دايل هاد املؤسسات  44يف  8102و من هنا ل
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السيد رةيس اجللسة:

 8180إن شاء هللا غادي يكونوا  011إضافية هي  11يف
 8181و 11يف  8180ملاذا؟ ألن اليوم هاد النموذج ،هاد
التجربة جد مهمة ألن هاد املؤسسات توفر موازاة مع التمدرس
واحد العدد دايل الظروف املالئمة للنجاح وهو الداخلية أوال
اإلطعام ،غري اليوم خصنا البد يكون النقل املدرسي أيضا متوفر

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ما
كاين شي ،منر للسؤال املوايل السؤال للفريق اإلشرتاكي ،الفريق
اإلشرتاكي تفضلي السيدة النائبة احملرتمة.
الناةبة السيدة ابتسام مراس:

هلاد املدارس اجلمعاتية ألن الفئة العمرية من  1سنوات إىل 2
سنني ما ميكناش نديرو يف الداخلية هادو خص الداخلية نوفروها
إال ل  00-01سنة واألطفال الصغار يكون عندهم النقل
املدرسي اللي غادي ميكن هلم التنقل للمنازل دايهلم ،وشكرا.

ما هي أسباب استمرار فرض رسوم مبالغ فيها على الطلبة
واملوظفني وما هي اإلجراءات اإلستعجالية اليت ستتخذوهنا؟
السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

اجلواب السيد الوزير.

تعقيب السيد النائب.

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

الناةب السيد حممد بودس:

والتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا السيد الوزير ،حقيقة هاد الشي اللي جا على لسانكم راه
مذكور يف املذكرة الوزارية دايل  ،810.وابلتايل احنا اللي
كنلتامسوا اشنو هي املعايري املعتمدة يف توزيع هذه املدارس

شكرا السيد الرةيس،
السيدة النائبة احملرتمة ،الرسوم مت فرضها يف إطار استقاللية
اجلامعات من طرف جامعة حممد اخلامس كأول جامعة اللي

اجلمعاتية عندما جند غياب التوازن اجملايل هباذ اخلصوص ذلك أنه
من أصل  041مدرسة كما ذكرمت منجزة ال تستفيد جهة فاس
مكناس إال من  0.املدرسة ،إقليم اتزة يف مدرستني وهاذ التفاوت

فرضت هاذ الرسوم لواحد الفئة خاصة ،فئة دايل املوظفني كي
كتعرفو اليوم الدولة هي الضامن األساسي للولوج للتعليم العايل
ابلنسبة للطلبة ،وأهم فئة اللي خصنا نعطيوها األولوية هي هاذ

يفسر غياب خمطط واضح لتعميم وإجناح هاذ النموذج املدرسي
اجلديد الذي جيب أن يستجيب حلاجيات املناطق املستهدفة يف
إطار ضمان تكافؤ الفرص يف التمدرس وحتقيق اجلودة وتوفري
الشروط الالزمة إلجناح هذا النموذج ،وهل للتقييم هذا هو

الطلبة هاذ املوظفني فاش كانو طلبة راه تعطات هلم هاذ الفرصة،
هلذا يف إطار الطاقة االستيعابية دايل كل جامعة وكنعرفو واحد
العدد دايل املؤسسات وال سيما كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
تتجاوز بكثري الطاقة الاستيعابية ،هلذا األولوية للطلبة هاذ اجلامعة

األساسي وهل من تقييم هلذه التجربة وآثرها من أجل مالءمتها
مع متطلبات الرؤية اإلسرتاتيجية  ،8141-8101وهل احلكومة
ستواصل التزامها وتعهداهتا؟

فرضت هاذ الرسوم من أجل تفويج واحد األفواج هلاذ املوظفني
وتقدمي واحد اخلدمة هلاذ الفئة ومت هذا واحلمد هلل اليوم العملية
متواصلة العلى مستوى اإلجازة واملاسرت والدكتوراه ،وشكرا.
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السيد رةيس اجللسة:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

شكرا ،تعقيب السيدة النائبة.

والتعليم العايل والبحث العلمي:

الناةبة السيدة ابتسام مراس:

غري فهاذ اجلانب كان واحد قرار دايل جملس اجلامعة اللي خلق
واحد العمل تضامين وهلذا كل موظف اللي ما عندوش إمكانيات
ابش أيدي كيدير واحد الطلب وكاين واحد اللجنة على املستوى
دايل اجلامعة اللي كتدرس هاذ الطلب والسنة املنصرمة مت
اإلستفادة من هاذ البانمج واحد العدد دايل املوظفني.

قولكم السيد الوزير أزيد من  21ألف درهم موزعة من  08ألف
درهم إجازة  41ألف درهم ماسرت  41ألف درهم دكتوراه ،ابش
يتم ركن املوظف من التحصيل العلمي اجلامعي دايلوجبامعة حممد
اخلامس هي جمرد رسوم أمر ال يستقيم وغري مبر وغري مقبول،
السيد الوزير ابلرغم من تدخل القضاء فهاذ القرار اجملحف وارتفاع
احتجاجات الطلبة املوظفني واألجراء الزلتم مصرين على هذا

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل لفريق األصالة واملعاصرة ،تفضل
السيد النائب لطرح السؤال.

اخلرق الصارخ ملقتضيات الدستور سواء فيما يتعلق مبا يتعلق
مبجانية التعليم أو ابملساواة وتكافؤ الفرص ،هاذ القرار اجملحف
السيد الوزير بكل أسف يتناقض مع دعوة احلكومة إىل أتهيل
وتطوير وتنمية قدرات ومدارك املوظفني ،وتيح رد من إمكانيات

الناةب السيد عدي بوعرفة:
السيد الرةيس احملرتم،

مواصلة التعليم العلمي لفئة عريضة من املوظفات واملوظفي ،الذي
يعانون سلفا من زايدة اقتطاعات التقاعد وجتميد األجور وغالء
املعيشة ،تعلمون السيد الوزير أن املادة  02من القانون 11.10
حتدد على سبيل احلصر ميزانية اجلامعات وال تذكر يف أي فصل

السيد الوزير احملرتم ،حول غياب العدالة اجملالية يف توزيع املعاهد
العليا واملؤسسات اجلامعية فريق األصالة واملعاصرة ،نسائلكم
السيد الوزير؟
السيد رةيس اجللسة:

الرسوم إال على التكوين املستمر ابإلضافة إىل موارد أخرى ،نتمىن
أن تتفاعلوا إجيااب مع هذا املطلب امللح وابلشكل والصيغة اليت
تتالءم ،ألن أغلب املوظفني األجور دايهلم حمدودة.

جواب السيد الوزير.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

السيد رةيس اجللسة:

والتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ السيد
الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا يف نفس املوضوع.

السيد الرةيس،
السيد النائب احملرتم ،شكرا على هاذ السؤال ،اليوم عندان واحد
التصور دايل اخلريطة اجلامعية الوطنية ،واحد العدد داجلهات
كيستافدو من أكثر من جامعة ،جهة الرابط سال القنيطرة ،جهة
الدار البيضاء وجهة فاس مكناس ،وكاين واحد اخلمس اجلهات
اللي ما عندهوش اجلامعة ،احنا بصدد اإلشتغال على هاذ
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اجلهات ،وكنت عبت عليها يف السابق أبن إن شاء هللا األولوية

القضية مهمة يف املسرية اخلضراء ،أول إقليم مشى يف املسرية

هي جلهة درعة اتفياللت ،اليوم عندها ثالثة دايل املؤسسات
اجلامعية 8 ،يف الراشيدية 0 ،يف ورزازات ،احنا بصدد خلق معهد
كلية علوم الرايضة إن شاء هللا يف ورزازات وأيضا مركز حبث علمي
جد مهم كياخذ بعني اإلعتبار هذاك الطابع اجلهوي ،هلذا سنقوي

اخلضراء إقليم الرشيدية ،كانت احلكمة دايل احلسن الثاين يعرف
جيدا ،إيال وكانو كانو القنابل يف املسرية أول واحد..
السيد رةيس اجللسة:
شكرا ،طيب هل هناك من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف؟ هناك
التجمع الدستوري.

القدرات دايل هاذ املؤسسات أو غذين منشيو هبا إىل خلق جامعة
يف درعة اتفياللت إن شاء هللا.

الناةب السيد عبد الودود خربوش:

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير ،يف إطار العدالة اجملالية ماذا عن جامعة جهة كلميم
وادنون ،وجهات الصحراء الثالث؟

تعقيب السيد النائب.
الناةب السيد عدي بوعرفة:

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير ،أبناء الراشيدية أو اجلهة دايل درعة اتفياللت يف

األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد الرئيس.

شتات ،مسجلني يف وجدة ،مسجلني يف مكناس ،مسجلني يف
فاس ،بين مالل ،مراكش ،أكادير ،ال يعقل هذا من بعد  11سنة
دايل اإلستقالل مازال يعين الطلبة كلهم يعين تيمشيو هلاذ املدن
املغربية ،مبعىن آخر بغينا جامعة مستقلة مبا يف ذلك كلية الطب،

الناةب السيد حممد اشرورو رةيس فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الوزير ،جملس جامعة ابن طفيل قرر إحداث كلية متعددة
اإلختصاصات ابخلميسات ،بغينا التعجديل من أجل أن تفتح
هذه املؤسسة أبواهبا يف الدخول اجلامعي املقبل ،شكرا.

النقطة الثانية األساسية ،لقد سبق للملك احلسن الثاين هللا يرمحو،
جاء ملدينة كلميمة من بعد األحداث األليمة اللي عرفتها املدينة،
ومكث فهذيك مبدينة كلميمة مدة يومني ،وتعرف على أهلها

السيد رةيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير للرد على التعقيبات.

وذويها ،وتعرف على دروهبا وقصورها ،ووقف على احلقيقة أهنا
مدينة األطر ومساها يف خطاب رمسي مدينة األطر ،أول مهندس
دايل الطاقة واملعادن يف املغرب عثمان اختوش ،أول مهندس دايل
املاء يف املغرب كرشي يوسف ،هاذي مدينة معروفة ،نريد منكم

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير رد اإلعتبار هلذاك اإلقليم وهاذيك اجلهة ،ألهنا أمة
دايل الفقراء ،هناك جمموعة دايل األسر تتحمل املسؤولية الكاملة
يف النقل والتنقل دايل األبناء دايهلا ،ودايل املبيت يف غياب دايل

السادة النواب ،نكملو بدرعة اتفياللت عاد ندوزو للمناطق
األخرى الوطنية ،ابلنسبة لدرعة اتفياللت كلية الطب املشروع
كاين بعض املشاورات ولكن غري ابش نعرفو أبن ما ميكن لينا
نفتحو كلية الطب إال لكان مستشفى جامعيdonc ،األول

احلرم اجلامعي ،ألن نريد أن اإلقليم يلعب دور أساسي يف
اإلستقالل دايل الوطن ،ألنه يعين إيال بغيت نقول ليك واحد
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اللي خاصنا نطلبو من السيد وزير الصحة واش مبمج واحد

الرتبية ابلرابط واملدارس العليا لألساتذة فواحد  1دايل اجلامعات،

املستشفى جامعي يف اجلهة ابش ميكن لينا نباشرو هاذ العمل،
ابلنسبة هلاذي قناعتنا ابش كل جهة تكون عندها جامعة ،واليوم
احلمد هلل نطور العرض الرتبوي يف جهة كلميم واد نون ،وكانت
لنا املناسبة مشينا ألسا ومشينا للوطية واحلمد هلل خلقنا مسالك

واليوم كوزارة خلقنا يف اجلامعات كاملة اللي ما فيهاش املدارس
العليا للرتبية والتكوين حىت منكن من هاذ اجلامعات ابش يقومو
بواحد البحث العلمي يف اجلانب البيداغوجي ويف ديداكتيكيات
العلوم إىل آخره ،هاذ البحث العلمي واإلبتكار غيكون عندو

جد مهمة وأيضا خلق كلية اإلقتصاد يف كلميم ابش يكون واحد
العرض تربوي متكامل حىت ميكننا أن نكون جامعة ،ابلنسبة
اخلميسات ماشي جامعة ابن طفيل جامعة حممد اخلايس إن شاء

واحد األثر واحد الوقع مباشر على هاذ التجديد الرتبوي ،اليوم
احلمد هلل اخنرطنا يف واحد املقاربة بيداغوجية جديدة هي
بيداغوجية الكفاايت ،أدخلنا هاذوك املهارات والكفاايت احلياتية

هللا يف اجمللس املقبل غادي يناقشو هذ القضية وغادي يصيفطو ران
واحد القرار ،ألن إحداث واحد املؤسسة تتم أوال يف جملس
اجلامعة.

والذاتية ،وما بقيناش البيداغوجية ابألهداف هلذا هذا مسلسل
ميكننا من جتويد املقرر والبامج واملناهج دايلنا واليوم احلمد هلل،
وحنن نناقش إطار القانون ،قانون إطار كاين واحد الشق مهم هو
الباب اخلامس اللي كيطرريق هلاذ اجلانب دايل املناهج والبامج،

السيد رةيس اجللسة:

واللي غتكون واحد اللجنة وطنية اللي غادي تنكب على هاذ
املوضوع ابش جنودو العرض الرتبوي على املستوى اإلبتدائي
والثانوي والعايل ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،ومنر للسؤال املوايل لفريق األصالة واملعاصرة
تفضلي السيدة النائبة.
الناةبة السيدة فاطمة الطوسي:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الرةيس،

تعقيب السيدة النائبة.

السيد الوزير ،نسائلكم عن التجديد الرتبوي وعالقته حباجيات
املنظومة الرتبوية؟

الناةبة السيدة فاطمة الطوسي:
شكرا السيد الوزير ،ال ميكن احلديث عن أثر جيد وانجح وانجع
للتجديد الرتبوي يف املنظومة التعليمية دون أوال أتهيل العنصر
البشري لتجديد املدرسة وحتقيق اجلودة عب التكوين املستمر
للمدرسني فساعة أو ساعتني موكولة ملفتشني غري كافية واملخجل

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

السيد الوزير بال ما ننساو أنه مت إقبار التكوين األساسي يف مراكز
تكوين املعلمني واألساتذة ،يف املقابل مت فتح املدرسة املغربية أمام
املتعاقدين بدون تكوين أساسي ودون مواكبة كيف سنحصد

والتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير نتيجة إجيابية للتجديد الرتبوي يف هاذ العشوائية ابال
أهداف وإنتاج مدرس حيرتم اختصاصاته دون السقوط يف زرع

شكرا النائبة احملرتمة ،قبل ما نتكلم على التجديد البد ما نشيد
مبا تقوم به واحد العدد دايل املؤسسات وال سيما كلية العلوم
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السيد الوزير عن تقييمكم حلصيلة تنفيذ القانون  10.11املنظم
للتعليم العايل وآفاق جتويده نسائلكم؟ شكرا.

ميوالته الذاتية يف أذهان التالميذ؟ لألسف السيد الوزير يتم تنزيل
مقررات مدرسية دون إخضاعها للتجريب دون دورات تكوينية
دون وسائل تعليمية حديثة تواكب التطور التكنولوجي العلمي،
لألسف تبقى ورقية يف متناول األستاذ داخل القسم يف غياب
جتديد كذلك ،وهذا يسائلنا أننا نبقى غائبني عن جتديد وتعديل

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

املدرس حلماية املنظومة التعليميةمن االرتباك والعشوائية
وعي ر
والغلو والتطرف والكراهية الذي انتشر مؤخرا يف املؤسسات
التعليمية والذي امتدت تداعياته حىت داخل األسر ،وأظن أن
األمر ال خيفى عليكم السيد الوزير.

والتعليم العايل والبحث العلمي:
السيد الرةيس،

السيد النائب احملرتم ،كي كتعرفو الورش دايل القانون 10.11
فتحناه منذ السنة املنصرمة ،وكانت مناسبة لينا ابش نديرو واحد

السيد رةيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ رد السيد الوزير فيما تبقى
من الوقت.

التقييم دايل واحد  81تقريبا سنة منذ إصداره ،واليوم ميكن يل
نقول أبن هاذ القانون كان القانون إطار مهم اللي مكن اجلامعة
املغربية إبقالع حقيقي ،وال سيما مكنها من اإلستقاللية اإلدارية

والتعليم العايل والبحث العلمي:

والبيداغوجية ،وأيضا أعطى جمللس اجلامعة واحد املكانة دايل
السياسة اجلامعية ،ومرينا من منطق الكلية إىل منطق اجلامعة
كمشروع جهوي ،اليوم هاذ القانون غفل واحد اجلانب هو دايل
البحث العلمي ،وأيضا البد إلعادة النظر يف احلكامة ،ألن اليوم

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين
السيد الرةيس،
السيدة النائبة احملرتمة ،غري ابلنسبة للتجريب هاذ السنة انطلقنا

كنشوفو أبن واحد القدرات كبرية ،واحد املؤهالت كبرية كاينة يف
اجلامعة ،مل يتم استعماهلا بطريقة انجعة ،هلذا فتحنا هاذ الورش،
وكاين واحد العدد دايل التحيينات اللي غادي مت ،ولكن ما ميكن

من السنة األوىل والثانية ابلكتاب املدرسي ،السنة املنصرمة كان
التجريب على مستوى دايل  21مؤسسة ،ابلنسبة للمراكز
اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين اليوم هذه األطر دايل الرتبية
والتكوين راهم.

لينا منرو داب للقانون  10.11حىت نكملو مع القانون اإلطار ألن
هاذ القانون اإلطار هو اللي كيدير النسق الكامل هلذه القوانني ال
 10.11ال القوانني كاملة املؤطرة للرتبية الوطنية وال للتكوين
املهين ،وشكرا.

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب طرح السؤال.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد رضا بوكمازي:

شكرا تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الرةيس،
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الناةب السيد رشيد القبيل:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

شكرا السيد الرةيس،

والتعليم العايل والبحث العلمي:

السيد الوزير ،هاذ القانون شكل لنا نقلة نوعية يف التشريع لقطاع
التعليم العايل ،انطالقا من امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ،لكن

التمويل الذايت للجامعات اليوم هو تكوين مستمر ومؤطر ابملادة
 2واملادة  ،08واللي كيمكن من اجلامعات ابش يكون عندها
واحد التمويل جد مهم ،واليوم كاين واحد العدد النماذج دايل
اجلامعات ،مبا فيها احلسن األول ،جامعة حممد اخلامس ،عندهم
تقريبا أكثر من ميزانية التسيري دايهلم والكرامة عب هاذ.

أوال-اإلخفاق يف اإلنفتاح على احمليط وتنويع مصادر التمويل،

السيد رةيس اجللسة:

التطبيق مل يرق إىل الطموح املطلوب ،بل بعض أهم مقتضياته
احتفظت بعذريتها ورحلت إىل القانون اإلطار ،من مظاهر
القصور نذكر ما يلي:

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية ،تفضل
السيد النائب لطرح السؤال.

فباستثناء التكوين املستمر هناك شبه انعدام إلحداث شركات

واستغالل براءات والرتاخيص وتسويق املنتجات إىل آخره طبقا
للمادة السابعة الرائعة واملتميزة ،أيضا عدم إحداث مرصد املالءمة
طبقا للمادة  .2علما أن العطب يف املنظومة واحمليط؛

الناةب السيد عبد هللا هناوي:
شكرا السيد الرةيس،

اثنيا-اختالل يف تنزيل اإلستقاللية والنظام البيداغوجي الذي أفرز

السيد الوزير احملرتم ،ال خيفى عليكم الدور املهم الذي يلعبه
املفتشون يف تنزيل مضامني اإلصالح الرتبوي ويف رفع مردودية

نظاما تكوينيا هجينا مالحمه جديدة وعمقه قدمي سقيم شبه
جامد؛

املؤسسة الرتبوية حول اخلطوات اليت ستتخذوهنا لتسريع احلوار مع
ممثلي هاذ الفئة نسائلكم؟ شكرا.

اثلثا-الفشل يف تطوير التدريس ابلعربية ،والدراسة والبحث اللغوي
األمازيغي طبقا للمادة األوىل ،علما أن كل الدول املتقدمة اعتزت
بلغاهتا وفرضتها يف التعليم واحمليط ،وغلبت مصلحتها الوطنية على
املصلحة األجنبية ،فاملشكل يف اإلنسان أما اللغة فتحيي
ابإلستعمال.

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

السيد الوزير ،البد من جتويد هاذ القانون يف اجتاه حتيني حكامة

والتعليم العايل والبحث العلمي:

السيد رةيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.

املنظومة خاصة هياكل التسيري ومساطر التعيني واإلنسجام بني
مشاريع اجلامعة ومؤسساهتا ووضع إطار قانوين.

شكرا السيد الرةيس،
السيد الناةب احملرتم،

السيد رةيس اجللسة:

أريد يف البداية أن أشيد ابلعمل اجلاد واجلبار اللي كيقومو به هاذ

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ رد السيد الوزير يف
ما تبقى من الوقت.

الفئة من العاملني دايل القطار دايل املنظومة ،عمل مهم حموري
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حمتاجة إىل تعبئة مجاعية شاملة إجيابية واملفتشون ضمان للسري
العادي للشأن الرتبوي ولكن أيضا هم ضمانة أساسية.

وما ميكنراش نقودو واحد اإلصالح بدون اخنراط دايل هاذ
املفتشني هو الدراع القوي للمنظومة وهاذي قناعتنا واإلعرتاف
هبذا الدور الرئيسي واحملوري ،اليوم احلمد هلل كموظفني دايل الوزارة
لنا حبال اللي كنستقبلو مجيع العاملني والفئات دايلنا نستقبلو
املفتشني ونطرقو معهم على اجلوانب املهنية بدون أي حرج وبكل

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيق إضايف يف املوضوع؟ التجمع
الدستوري تفضل.

قوة ،احلمد هلل يف هاذ اإلطار حنن نشتغل لتحيني القرار الوزاري
اللي غادي يؤطر هاذ العملية وغادي يعطيهم من الصالحية ابش
إن شاء هللا يقومو ابلعمل دايهلم يف أحسن وجه ،وشكرا.

الناةب السيد عبد الودود خربوش:
السيد الوزير ،ال ميكن إال أن ننوه هباذ اخلطوات دايلكم ويعين
اإلعالن دايلكم الصريح أبنكم ملحون يف إشراك هيئة املفتشني،

السيد رةيس اجللسة:
الناةب السيد حسن عديلي:

طبعا اإلشراك دايل هاذ املفتشني هو أمر ال مناص منه واحنا ما
ميكنراش إالر نرحبو هباذ الفكرة وهذا هو يعين اجلوهر دايل ما راج
يف الفرتة األخرية حول املطالب دايل هاذ الفئة هاذي اللي ما
بغات غري اإلشراك فقط وال شيء غري اإلشراك.

أان ما ميكن إال نقول ليك ممتاز تبارك هللا عليك وهاذ الشي اللي

السيد رةيس اجللسة:

بغينا ،اللي بغات هاذ اهليأة اللي كتشتغل فعال لتجويد املنظومة
وحلكامتها أهنا تدخل يف منوذج جديد وابملناسبة هذه هي الدعوة
ايل الرؤية اإلسرتاتيجية يف الدعامة  2كتقول ابحلرف :الدعوة إىل

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير تفضل.

تعقيب السيد النائب تفضل.
شكرا السيد الوزير،

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

ضرورة بلورة منوذج جديد حيدد ويضبط املهام واألدوار واإلنتساب
اإلداري والوظيفي هلذه الفئة ،اليوم املطالب دايل هاذ الفئة السيد
الوزير ما عندها حىت أثر مالية ما عندهاش جوانب مالية ،يطالبون
بتدقيق وضبط املهام واألدوار ويطالبون مبراجعة اإلنتساب اإلداري

إيال امسحيت السيد النائب احملرتم ،اإلصالح احلقيقي للمنظومة
واإلصالح البيداغوجي هو إصالح الفصل هو ندخلو للفصل،
وكيفاش ميكنرا ندخلو الفصل؟ هو عب املفتش هلذا قناعتنا أبان
نقومو هاذ القدرات دايل املفتشني ونواكبو العمل دايهلم،
خصنا ر
ونصاحبهم وإن شاء هللا اخلري القدام وعندي يقني أبن غادي
نشتغلو يد يف يد إن شاء هللا ،شكرا.

ملاذا؟ ألنه ال ميكن وال يعقل أن هاذ اهليئة متشي تعمل تقارير
وجتي تعطيهم ملدبرين ،البد أن يكون هلا قدرمن اإلستقاللية
الوظيفية واإلدارية .اليوم السيد الوزير بغيت نشري إشارة أخرى،
هللا تعاىل يقول" :وآتوا البيوت من أبواهبا" والباب دايل املفتشني
والنقابة اليت متثلهم واللي عندها %.1من املقاعد املخصصة هلم،
إذا طرقتهم هاذ الباب لن جتدوا إال التعاون والرتحاب كما فعل
كل الوزراء السابقني ،عندان الوثيقة السيد الوزير أن بالدان اليوم
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السيد رةيس اجللسة:



احملاكم اإلدارية 22.80 :مبجموع  .0.1ملفا منفذا،

شكرا السيد الوزير ونشكركم على مسامهتكم يف هذه اجللسة ،ومنر
إىل القطاع املوايل قطاع العدل مرحبا السيد الوزير ،بسؤال أول
لفريق األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

وهادي نسبة مهمة جدا ،واملبالغ املالية املنفذة هاد السنة
على الدولة واملؤسسات العامة واجلماعات احمللية بلغت  4د
املاليري و 814و 101و 224.24درهم .إذن هي نسبة
مهمة جدا فهاد  4سنني دايل هاد احلكومة .فهاد  4السنني

شكرا السيد الرةيس،

األخرية ،نفذان  2د املاليري و 111مليون درهم من طرف
الدولة .النسبة العامة للتنفيذ سنة  ،8102بلغت
.014.14

الناةبة السيدة زهور الوهايب:
السيد الوزير،
األحكام القضائية النهائية اليت تصدرها خمتلف حماكم اململكة هي
تتويج ملسار طويل من التقاضي ،إال أن معظمها ال يتم تنفيذها،

أغتنم فرصة هذا السؤال ،لكي أشكر كل منظومات
القضاء ،وأخص ابلشكر نساء ورجال كتابة الضبط املكلفني..

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت قامت هبا وزارتكم من
أجل تنفيذ هذه األحكام القضائية املنفذة ضد اجلماعات الرتابية
وكذا اإلدارات العمومية؟ وشكرا.

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة ،تفضلي السيدة النائبة.
الناةبة السيدة زهور الوهايب:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الرةيس،

جواب السيد الوزير.

السيد الوزير ،رغم هاد االرقام اللي تقدمتو هبا ،إىل أننا يف ظل
دولة احلق والقانون ،ال ميكننا أن نتحدث عن عدم تنفيذ األحكام
القضائية ألن من بني املعايري اليت تقاس هبا تقدم الدول هو

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:
شكرا جزيال للفريق احملرتم ،بطبيعة احلال تنفيذ األحكام القضائية
هو يشكل عنصر هام جدا يف املنظومة القضائية ،وهذا السؤال
دايلكم كيعطيين الفرصة ابش نعطيك نتيجة اجلهود دايل التعبئة
اليت متت مت هاد السنة ،واحلملة الوطنية اليت كانت جبميع حماكم
اململكة ،إذن هاد التدابري واإلجراءات عطات النتائج اآلتية:




تنفيذها ألحكامها القضائية ،وهنا نستحضر مقولة احلسن الثاين
املغفور له ،حني قال "إن عدم حتكيم األحكام القضائية قد جير
املرء إىل التفكري يف احنالل الدولة" ،مما يسائلنا ويسائلكم السيد
الوزير ،عن الغياب املسطري ،ال فالقانون اإلداري وال وفاملسطرة
املدنية ،عن غياب إجراءات تلزم هاد اإلدارات العمومية ،وتلزم
اجلماعات الرتابية يف تنفيذ أحكامها ،ألن املواطن السيد الوزير،
هنا يلتجئ إىل مؤسسة الوسيط ،اليت حلت حمل ديوان املظاليم،

على مستوى احملاكم اإلبتدائية %01..24 :من امللفات
املسجلة برسم نفس السنة ،عدد امللفات اليت مت تنفيذها
.811.141
احملاكم التجارية :نسبة  ،22.12مبجموع  44...1ملفا

يلتجئ إىل السلطة الرائسية العليا ،أحياان يلتجئ إىل اإلدارة اليت
مت إصداراحلكم يف حقها ،وإىل مسطرة احلجم ،وهاد اإلجراءات

منفذا.
27

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

القضائية تيخصص  8111درهم حملكمة النقض  8111درهم

كلها السيد الوزير ،ال تعطي املواطنني واملواطنات احلق يف
اسرتجاعه حلقه اجتاه اإلدارة ،اجتاه اجلماعات الرتابية ،وشكرا.

حماكم اإلستئناف  0111درهم للقضااي املعروضة على احملاكم
اإلبتدائية ،اإلحصائيات املسجلة مثال سنة  224 ،8101ملف
 1414 ،810.ارتفع هذا العام إىل  2411دايل امللفات هاذ
 8102استهلكنا  0.مليون درهم ومسجلة يف سطر امليزانية

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ليس
هناك تعقيب إضايف ،منر إىل السؤال املوايل فريق العدالة والتنمية،
تفضلي السيدة النائبة.

 11مليون درهم ،حنن يف حوار مع مجعيات هيئات احملامني
واحلكومة مستعدة للرفع من هاذ اإلعتمادات ولتوسيع جماالت
املساعدة القضائية لكي نوفر للفقراء والضعفاء من للمواطنني
دايلنا كل املساعدة لالستعانة ابحملامني..

الناةبة السيدة سعاد زخنيين:
شكرا السيد الرةيس،

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير ،عن اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم لتطوير
وتوسيع االستفادة من املساعدة القضائية نسائلكم؟

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد الفاطمي رميد:

جواب السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير،

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

مرة أخرى ننوه جبميع اجملهودات اليت تبذلوهنا لتحسني خدمة هاذ
املرفق ،لكن أهم ما جاء هبا دستور  8100و خمرجات اإلصالح
العميق ملنظومة العدالة هوضمان شروط احملاكمة العادلة من أهم

شكرا السيد الرةيس،
بغيت نشكر السيد الفريق احملرتم على طرح هاد السؤال ،ألنه
يتعلق بتشغيل حق كل املواطنني يف الولوج للعدالة ،خاصة
املواطنني الضعفاء والفقراء والذين تعوزهم اإلمكانيات املادية ،إذن

تطبيقات احملاكمة العادلة هي الولوج املتيسر للمرتفقني ،صحيح
ما ذ ركرمت به من أرقام السيد الوزير لكن الواثئق املطلوبة وصعوبة
اإلجراءات على مستوى احملاكم تعسر شوية الطريق أمام
املتقاضني ،لذلك لتحسني هذه اخلدمة نقرتح عليكم السيد الوزير

نظام املساعدة القضائية ،كما ال خيفى على علمكم ،يعود ملرسوم
 .0211هاد املرسوم تيحدد املساعدة القضائية يف الفئات املعوزة
اليت ال تتوفر على اإلمكانيات املادية لتأدية الرسوم القضائية ،متنح
بطلب ،وأيضا متنح بقوة القانون ابلنسبة لألجراء يف القضااي

إحداث الشباك الوحيد للمساعدة القضائية ،تكون ممثلة فيه النيابة
العامة وكتابة الضبط ونقابة احملامني ولكن أيضا حىت ممثل عن
اخلزينة ألن السادة احملامون ذ ركرتو السيد الوزير أهنم مل يستهلكوا

اإلجتماعية ،وابلنسبة لزوجة يف قضااي النفقة الدولة عملت جمهود
جبار ورصدت اعتماد مايل قدره  11مليون درهم ،كاين سطر
ميزانية ،لألسف الشديد أنه هاذ املبلغ ال نستهلكه ما

الرقم املخصص لصاريف املساعدة القضائية مع أنه عندهم حىت
مها صعوبة ،ألنه امللف ال ميكن تصفيته إالر على األقل املدة دايل
خصاها مساعدة
 1دايل األشهر ،مث اثين حىت احملامي والرت ر
قضائية إضافية ألن خصو يبقى يتن رقل أكثر من مرة للخزينة ابش

كنستهلكوهش ،املرسوم اللي كيحدد أتعاب احملامني يف املساعدة

28

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

السيد رةيس اجللسة:

أنه يستخلص ذاك املبلغ ،لذلك نطلب منكم السيد الوزير القيام
إبجراءات إضافية لتيسري هاذ اخلدمة إحداث الشباك الوحيد الرفع
أيضا من مبلغ املصروف دايل املساعدة القضائية ونقرتح الرفع إىل
 4111درهم سيبدأ على مستوى احملاكم االبتدائية 4111 ،على
مستوى حماكم االستئناف و 1111درهم على مستوى حمكمة

اجلواب السيد الوزير.
السيد حممد أوجار ،وزير العدل:
شكرا السيد الرةيس،

النقض ،ألن امللف يتطلب إجراءات ويتطلب جلسات وابلتايل
ال ميكن احملامون مشكورون كان كيقومو هباذ اخلدمة جماان ،ولكن
أيضا منني خرج املرسوم ما فيها ابس أنه اخلدمة تكون مقابل

إذن شكرا للفريق على هاذ السؤال املهم بطبيعة احلال ال خالف
أن اللجوء إىل خدمات احملامني نظرا لكفاءاهتم ومهنيتهم يعد
ضمانة ابلنسبة للدولة واإلدارت العمومية ،إال أن املبدأ العام الذي

واحد املصروف اللي هو احملرتم كيفما كان احلال ألن ال يغطي
سوى املصاريف ،لذلك السيد الوزير هناك جمموعة من اإلجراءات
كتقومو هبا مشكورين ولكن جمموعة من الوعود كتعطيوهاان غادي
يكون التطبيق دايهلا من بعد  8180اللي يعلم هللا مدى بينا
تطبق يف .8102

أقره املشرع املغريب ابلنيابة على الدولة واإلدارات العمومية أمام
القضاء وهو مبدأ عدم إلزامية تنصيب احملامي وذلك تتنص عليه
الفصل  414من قانون املسطرة املدنية ،ويف احلاالت اللي كتختار
فيها اإلدارات العمومية توكيل حمامي ابلرتافع عنها يتم تطبيق
املقتضيات القانونية املنصوص عليها يف القانون املنظم ملهنة احملاماة
واملتعلقة ابلعالقة مع املتوكلني ،وميكن يل نقول لكم بكل صراحة
وبكل شفافية أنه ال توجد قواعد عامة وكل وزارة كتصرف وفق

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا املوضوع؟

اجتهاداهتا ووفق من يعن هلا ،ورمبا هذا من األمور اليت جيب أن
ننكب عليها مجيعا دفاعا عن حقوق الدولة ودفاعا عن حقوق
اجلماعات احمللية ،لكي نؤمن هلا الدفاع اليت تستحقه املصلحة
العامة وحقوق املواطنني ،وشكرا.

منر إىل السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية حول املعايري املعتمدة
يف اختيار احملامني املتعاقدين مع القطاعات الوزارية واملؤسسات
العمومية ،تفضلي السيدة النائبة.
الناةبة السيدة فاطمة اهل تكرور:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير احملرتم ،ال تزال املعايري املعتمدة يف جلوء الوزارات

شكرا السيد الوزير ،قبل التعقيب يوجد بني ظهرانينا وفد برملاين
برائسة السيد  Ousseini Tinniرئيس اجلمعية الوطنية

أدائهم داخل احملاكم دفاعا عن مصاحل الدولة وعن املال العام من
خالل األحكام القضائية؟ شكرا.

جلمهورية النيجر ،هبذه املناسبة نرحب ابلسيد رئيس اجلمعية
الوطنية جلمهورية النيجر وابلوفد املرافق له ،نتمىن لكم مقاما طيبا
يف بلدكم الثاين املغرب ،إذن نستكمل بتعقيب السيد النائب حول
اجلواب دايل السيد الوزير ،تفضل السيدة النائبة احملرتمة.

واملؤسسات العمومية خلدمات احملامني موضوع تساؤالت ،يف هذا
السياق نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن تقييمكم ملدى فعالية
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الناةبة السيدة مرمية بومجعة:

خالل جمالسه املنتخبة من تنظيم نفسه ابلشكل الذي جيعله يلعب
الدور الرايدي واجملتمعي داخل اجملتمع .ويف هذا اإلطار القطاع
نطرح تساؤل عريض حول تنظيم امتحان األهلية أمام الرتافع
القوي للمحامني يف ضرورة تدخل تشريعي ينظم الولوج املهنة؟
وشكرا.

إذن السيد الوزير ،رغم أن املادة  01من القانون احملدث للمحاكم
داإلستئناف اإلدارية نصت على أن اللجوء إىل خدمات احملامني
هي اختيارية ابلنسبة لإلدارات العمومية وإلزامية ابلنسبة
للمؤسسات العمومية ،فإن أغلب اإلدارات العمومية تلجأ إىل
خدمات احملامني يف املرحلة اإلبتدائية واإلستئنافية وال تلجأ إىل

السيد رةيس اجللسة:

الوكالة القضائية للمملكة إال يف مرحلة دايل النقد ،ارتفاع عدد
القضااي واألحكام يف مواجهة الدولة وكذلك الكلفة الثقيلة هلذه
األحكام على ميزانيتها اليت تقدر ب  111مليون دايل درهم،
نسائل ضمن من يسائل جناعة آداء احملامني املتعاقدين معهم

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير تفضل.
السيد حممد أوجار ،وزير العدل:
غري هادي فرصة ألؤكد أنين من املناصرين لتوسيع جماالت تدخل
هيئة احملامني ،سواء يف إطار املساعدة القضائية دفاعا عن املواطنني
املعوزين ،ودفاعا عن اإلدارة ،حنن يف حوارمع مجعية هيئة احملامني

وكذلك كفاءهتا وختصصها وجاهيزهتم وكذلك يطرح سؤال حول
املعايري املعتمدة  ،حلسن دايل إستعمال املال العام يقتضي ،السيد
الوزير ،أن ختضع هاد التعاقدات مع أي حمامي إىل مسطرة واضحة

ومع السادة النقباء ،وسنتقدم ابلتعديالت اجلوهرية على القانون
املنظم للمهنة ،بشراكة ونقاش مع هيئة احملامني للدور الكبري الذي
تلعبه هذه املهنة النبيلة .وأيضا الستكمال مسلسل اإلصالحات
الذي عرفته املنظومة القضائية ،استقالل السلطة القضائية ،وانتقال

وشفافة وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والولوج املتسايل
إىل هذه التعاقدات وملا ال تضمينها وتكليفها وفقا لصفقات
اخلدمات من قبيل العقود دايل االستشارة املعمارية وعقود اهلندسة
املعمارية..

رائسة النيابة العامة من وزير العدل إىل الوكيل العام لدى حمكمة
النقض والقانون التنظيمي القضائي الذي ميأسس كتابة الظبط.
اليوم حان الوقت لتنظيم املهن القضائية ،وحنن يف حوار عميق

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ األصالة واملعاصرة،
تفضلي السيدة النائبة.

وإجيايب مع نقابة احملامني ،وأيضا مع اهليئة الوطنية للعدول ،ومع
اهليئة الوطنية للموثقني ،لتنقيح وتطوير وإصالح كل هذه القوانني،
شكرا.

شكرا السيد الرةيس،

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير ،وحنن بصدد احلديث عن احملاماة ال ميكن أن نغفل
أهنا ستبقى كانت وستبقى مهنة حرة ومستقلة واستقالل احملاماة
من املبادئ الكونية ملمارسة املتعارف عليها ،وابلتايل ما حتتاجه

شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة ،ونتوقف ألداء
صالة العصر مث نستأنف يف حدود عشر دقائق إن شاء هللا.

الناةبة السيدة مالكة خليل:

احملاماة ليس التحكم يف املمارسة املهنية سواءا مع القطاع العام أو
مع موكلني عاديني ،وإمنا تدخل تشريعي يضمن للجسم املهين من
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السيد رةيس اجللسة:

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان

شكرا السيد الرةيس،

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

شكرا السيدة النائبة على طرح هاد السؤال ،بداية فعال أن وزارة
الشباب والرايضة كانت قدمات واحد املقرتح دايل إحداث بطاقة

نستأنف أشغال هذه اجللسة ابلقطاع املوايل ،قطاع الشباب

للشباب ،ولكن لولوج أي خدمات؟ واش اخلدمات اجملانية؟ واش
اخلدمات املؤدى عنها؟ إذا كانت اخلدمات اجملانية فهي ال حتتاج
إىل بطاقة .كانت حتتاج إىل اخلدمات املؤدى عنها ،فما هي هذه
اخلدمات؟ ومن سيقوم بتمويل هذه البطاقة؟ وكما هو املبلغ املايل
الذي سيخصص هلذه البطاقة؟

والرايضة ،نرحب ابلسيد الوزير بسؤال لفريق األصالة واملعاصرة
حول تعثر إخراج بطاقة الشباب ،تفضل السيد النائب بطرح
السؤال ،إذن هل ميكن ألحد السيدات والسادة النواب أصحاب
السؤال من فريق األصالة واملعاصرة طرح السؤال؟ مرحبا ،إذن
ميكن أن منر إىل القطاع املوايل :قطاع ..طيب .إذن نستمر قطاع
دايل الشباب والرايضة بسؤال لفريق األصالة واملعاصرة حول
تعطل إخراج بطاقة الشباب ،تفضلوا السيدة النائبة بطرح السؤال.

أعتقد هاد املقرتح هذا ما لقاش الطريق دايلو ،والسيدة النائبة
كتعرف هاد الشي مزاين ،أن هاد السياسة املندجمة للشباب اليت
اليت كانت اشتغلت عليها وزارة الشباب ومن ضمنها جمموعة
املقرتحات مبا فيها البطاقة ،ما كمالتش املسطرة دايهلا ،الشي كلو

الناةبة السيدة حياة بوفراشن:
السيد الرةيس،

واخلطاب امللكي السامي يف افتتاح الدورة التشريعية السابقة،
طالب احلكومة إبعداد سياسة مندجمة جديدة للشباب ،وفيها
كنشتغلو ،حنن يف اللمسات األخرية ،وديك الساعة غنعرضو
عليكم املقرتحات اللي غادي خيرجو هبا مجيع القطاعات املعنية
هباد املوضوع ،شكرا.

السيد الوزير ،اليوم املغاربة كلهم كيعرفو أبن الشباب ،مع ندرة
فرص الشغل ،الشباب اللي عندهم  81و  41عام ومن مجيع
اإلنتماءات السوسيو اقتصادية والسوسيو ثقافية ،مازال كيعيشو
مع الوالدين دايهلم يف الدار ،واألدهى من هذا مازال كيمدو يدهم
ابش ايخذو مصروفهم اليومي ،والوزارة الوصية طبعا كانت واعية
هباد األمر هذ ،ا ومن بني احللول يل فكرات فيها بطاقة الشباب،

السيد رةيس اجللسة:
تعقيب السيدة النائبة.

بطاقة الشباب لتجميع مجيع اخلدمات املوجهة للشباب حفظا
لكرامتهم طبعا ،وكذلك اتقاءا ووقاية من اإلختالالت دايل
السلوكات اللي ميكن توقع فالشارع .فني وصل هاد املشروع اليوم
السيد الوزير؟

الناةبة السيدة حياة بوفراشن:
هللا خيليكوم  la régieتصحح اإلسم ألن كانت دارت يل اإلسم
دايل واحد الزميلة فاألحرار ،طبعا البطاقة ،الفلسفة دايهلا

السيد رةيس اجللسة:

هوجتميع مجيع العروض اللي كتقدم مجيع الوزارات واملؤسسات
الوطنية للشباب ،اآلن مثال السكك احلديدية والنقل عندهم
عرض ،بعض املؤسسات البنكية عندهم عرض ،بعض املؤسسات

شكرا ،اجلواب السيد الوزير.
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دايل اإلتصاالت األنرتنيت واهلاتف عندهم عروض أحياان هاد

ابلوسط احلضري حيث بلغت  %24..2وعليه نسائلكم السيد

الشباب ما كيعرفوش هاد العروض واش كاينة ألن كاين ضعف
يف التواصل من طرف املؤسسات اللي هي كتعرضها ،واثنيا هناك
تعدد املتدخلني والشركاء ،الفكرة هو أن الشباب هضران معهم يف
دردشة حبية كيعرضوا أن تكون استشارة طبية وخدمات مع تعاقد

الوزير عن اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها احلكومة من أجل
معاجلة هاد التمركز وتوسيع الفضاءات لتعميم التعليم األويل
ابلوسط القروي؟ وشكرا.
السيد رةيس اجللسة:

مع هيئة األطباء يعين تعاقد مع لنيل رخصة السياقة ،عرض خاص
ابألندية الرايضية ،وحدات فندقية وجوالت داخلية و ..ابلنسبة
لوزارة السياحة ،وكذا..

السيد أمحد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

السيد رةيس اجللسة:

بسم هللا الرمحان الرحيم،

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ السيد
الوزير ثواين تفضل.

السيد الرةيس احملرتم،

اجلواب السيد الوزير.

السيدات الناةبات احملرتمات،

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

السادة النواب احملرتمون،

فيما يتعلق ابخلدمات ذات الطابع التجاري فهي دائما يف تغري
وأن اللي انقص وأان متافق معاك السيدة النائبة هي جتميع
املعلومات بشكل مؤسسايت ووضعه رهن إشارة هاد الشباب هو

السيد النائب احملرتم ،أشكركم على سؤالكم ،يعتب التعليم األويل
العتيق طورا من أطوار التعليم العتيق حسب القانون 04.10
يستهدف أطوار مرحلة أطفال مرحلة ما قبل التمدرس يعين -4

كنشتغلو عليه غادي يكون واحد املوقع إلكرتوين اللي فيه مجيع
اخلدمات ،اخلدمات العمومية واخلدمات الغري عمومية.

 1دالسنوات ويقدم عرضا تربواي جيمع بني خصوصيات الكتاب
القرآين ومواصفات مؤسسات التعليم األويل العمومي أبهدافها
الرتبوية وأنشطتها ،ختتلف فضاءات التعليم األويل العتيق عن

السيد رةيس اجللسة:
شكرا ،ومنر وإىل القطاع املوايل مرحبا السيد الوزير قطاع األوقاف
والشؤون اإلسالمية بسؤال لفريق العدالة والتنمية حول التعليم
األويل العتيق تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

الكتاتيب القرآنية اليت هي فضاءات تعىن خصوصا حتفيظ القرآن
الكرمي وضعت الوزارة لبنات التعليم األويل العتيق على فلسفة املادة
الرابعة من القانون املذكور اليت تنص على ختصيص ثلثي احلصص
ملضمون التعليم العتيق وثلث للمواد الدينية ،مشروع التعليم األويل

شكرا السيد الرةيس،

العتيق مازال يف مراحله األولية كاين فقط  11مؤسسة  4.يف
اجملال احلضري و 2يف اجملال القروي كما قلتم فيها  ،8812يف
احلقيقة هاد الفضاءات اليت أحدثتها الوزارة ال تتعدى ثالث

الناةب السيد حممد الزوينت:
حسب إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق املوسم الدراسي
 810.-8101الصادر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
يالحظ متركز نسبة مرتفعة من فضاءات التعليم األويل العتيق

فضاءات الباقي أحدثته اجلمعيات ورخصت هلا ،املهم أن
املواصفات موجودة وسيقتصر دور الوزارة مستقبال ابألساس على
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أننا الفضاءات والكتاتيب القرآنية اللي النسبة دايل التمركز دايهلا
يف العامل القروي..

أتهيل الفضاءات القائمة ومساعدة اجلمعيات الرافضة يف
فضاءات جديدة للتعليم األويل العتيق حسب ما تسمح به
اإلمكانيات املتوفرة ،وشكرا.

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر يف املوضوع؟

شكرا ،تعقيب السيد النائب تفضل.

ليس هناك تعقيب إضايف تفضل السيد الوزير ايال كان شي
إضافات فيما تبقى من الوقت.

الناةب السيد حممد احلرفاوي:

السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم ،جيتوا بواحد اإلقرتاح أنه ،يعين ،أن

السيد الوزير ،أوال ننوه ابجملهودات اللي كتقوم هبا الوزارة دايلكم ،
قلنا جتويد وإصالح قطاع التعليم العتيق وتطوير املناهج دايلو

امليزانية املخصصة هلاد التعليم األويل ،أن هاد التعليم األويل العتيق
ايخد منا واحد متافقني ،نطلبو ،نطلبو هللا.

واملراجعة وحتديث األساليب واخا فيما خيص التعليم األويل بصفة
عامة هنا كاين تفاوت كبري بني اجملال احلضري والقروي املهم هاد
التعميم دايل التعليم األويل احلمد هلل عرف واحد الدفعة كبرية من
بعد اخلطاب امللكي دايل الذكرى  02دايل عيد العرش ،كذلك

السيد رةيس اجللسة:
إن شاء هللا ،شكرا السيد الوزير على مسامهته يف هذه اجللسة ومنر
للقطاع املوايل ،قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية
اإلجتماعية مرحبا السيدة الوزيرة ،بسؤال لفريق التجمع

اليوم الوطين اللي دارتو الرتبية الوطنية حول التعليم األويل واللي
كانت فيه رسالة ملكية كتنص أبن التعليم األويل هو قاعدة ألي
إصالح ملنظومة التعليم ،وجاء احلمد هلل القانون اإلطار اللي

الدستوري ،تفضل صاحب السؤال ،تفضل السيد النائب التجمع
الدستوري لطرح السؤال ،سؤال حول معاانة األشخاص بدون
مأوى يف ظل موجة البد والصقيع للسيدات ،السيدة النائبة احملرتمة
تفضلي.

كتداول هاد األايم يف البملان واللي تنتمىن أن التوافق دايلو
غايكون واحد مكسب تشريعي غري مسبوق غيعمم التعليم األويل
وغيضمنو لفائدة مجيع األطفال دون متيز وغيكون رافعة أساسية
لتحقيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،حبال اللي جا يف الرؤية

الناةبة السيدة وفاء البقايل:
السيد الرةيس،

اإلسرتاتيجية دايل  8141/8101دايل التعليم ،احنا اللي اللي
كشفنا السيد وزير التعليم هو أن هناك واحد البانمج حكومي
غيبدا غينطلق يف السنة املقبلة بواحد امليزانية كبرية دايل 411

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة للحد من معاانة
األشخاص بدون مأوى يف هذه موجة البد والصقيع هاته؟

مليار سنتيم سنواي ،وغتحاول أنه التعميم دايل التعليم األويل يف
حدود عشر سنني ،التنسيق بني األوقاف والتعليم احنا عرفنا أبن
التعليم األصيل حىت هو داخل فهاد املشروع احلكومي ،كنتمناو

السيد رةيس اجللسة:
جواب السيدة الوزيرة.
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السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

الناةب السيد مجال بنشقرون كرميي:

والتنمية االجتماعية:

السيدة الوزيرة ،هناك أطفال ترابو يف اخلريايت ،وملي كبو والو
جراو عليهم للشوارع ،والرو بدون مأوى ،بغينا نعرفو اشنا
شباب ر

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال املهم الذي جاء يف سياق،
طبعا ،فيه برد ومطر ،وكذلك فيه وضعية ألشخاص يف الشارع،
أنتم تعلمون منذ دخول فصل الشتاء تكون هناك جمموعة من
التدابري احلكومية إبرساء جلنة فيها مجيع املتدخلني على رأسها

هي احللول اللي تقوم هبا الوزارة ابالحتضان دايهلم وهم دون أي
كفيل والرحيم يف اجملتمع.
السيد رةيس اجللسة:

الداخلية ،ومعها مجيع القطاعات املعنية ابلتدخل من مجع أفرشة،
من إنقاذ املتشردين يف الشارع ،ومن توفري مجيع اخلدمات والبنيات
املستقبلة ،إذن هاد العمل بدأ منذ شهور وال زال مستمرا.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ اجلواب السيدة الوزيرة على
التعقيبات.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيد رةيس اجللسة:

والتنمية االجتماعية:

التعقيب السيدة النائبة.

شكرا السيد الرةيس،

الناةبة السيدة وفاء البقايل:

أوال ،البد أن نعي أبن احلكومة طبعا تدبر أمر األشخاص
املتواجدين يف الشارع مبقاربة مشولية وكذلك من خالل السياسات
العمومية املندجمة اليت حتدد جمال التدخل لكل جهة من اجلهات،

صراحة ،السيدة الوزيرة ،كل سنة جند أنفسنا أمام هاد املعضلة،
وبنفس التجليات املرافقة هلا ،وهذا كيقول أبن كاين خلل يف
معاجلة املشكل ،يف املقابل ،كان ،أستغل الفرصة ألنوه ابلعمل
اللي كيقوموا به اجلمعيات واحملسنون ،ألنه كيقدموا خدمات

ولكن بغيت نقول على سبيل املثال العمل الذي نقوم به وكنا قد
بدأان سنة  8104وأطلقىن ما مسيناه يف ذلك الوقت بنداء إيواء
املتشردين يف الشارع يف فصل الشتاء وكانت واحد احلملة مهمة

إنسانية للمشردين ولألسر الفقرية املعزولة بني الثلوج ،ولكن هذا،
يعين ،ما كيخليش أن احلكومة ما تقومش ابلدور املنوط هبا جتاه
هاد الشرحية هادي اللي كتعاين منها الفقر من البد ،من املرض

اخنرط فيها اجلميع ،راحنا يسعدان أن يتدخل اجملتمع املدين وأن
يكون هناك دور مهم للجمعيات ،لكن كذلك البد أن نؤكد على
أن احلكومة تقوم بعملها و

واملعاانة النفسية ،بدون ذكر طبعا أطفال الشوارع اللي كيتعرضو
يوميا للعنف...

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيدة الوزيرة ،وأشكرك على املسامهة يف هذه اجللسة ومنر
إىل قطاع النقل بسؤال لفريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد
النائب بطرح السؤال.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل
اجملموعة ،التقدم واالشرتاكية.
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جيعل القطاع يتخبط يف العشوائية واإلرجتالية يف غياب أي مراقبة

الناةب السيد نور الدين اهلروشي:

وأي احتساب لدفرت التحمالت موقع بني الشركات واجملالس
احمللية ،السيد الوزير ،كنلتازموا غري ابلزايدة حىت الولوجيات ولو
بعض احلاجات ما كاينش يف هاد احلافالت هذه ،هذا ابإلضافة
إىل مشاكل تكريس العشرات من املواطنني داخل احلافالت وكذا

شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير ،نسائلكم حول مراقبة احلافالت العمومية وسيارات
األجرة؟ وشكرا.
السيد رةيس اجللسة:

داخل سيارات األجرة راه  .و2و 2وفق طاقتها االستيعابية حيث
تصبح أرواح املواطنني يف خطر .ولعل احلوادث اليومية واملأساوية
خري دليل على ذلك وكذا السرعة املفرطة ،كما أن أغلبية

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

اجلماعات ال يقومون بعملية رش األدوية داخل سيارات األجرة
وال ابحلافالت العمومية وكذا عدم خضوع السائقني للفحص
الطيب السنوي ،ابإلضافة إىل بعض السلوكيات املشينة لبعض
السائقني مما يطرح تساؤالت حول اإلجراءات واملتابعة احلالية

شكرا السيد الرةيس،
إذا كان السيد النائب احملرتم يقصد املراقبة التقنية فبالفعل كما
تعلمون احلافالت عندهم  1شهور ابش يقوموا ابلعملية دايل
املراقبة بينما الطاكسيات اللي مها ابلفعل إطار التدبري دايهلم
اتبعني لوزارة الداخلية عندهم سنة ،اليوم ميكن نقولوا أنه احلاضرة
يف إطار املراقبة انتقلنا تقريبا لواحد  %8اللي كانت دايل عدم

لتسليم رخص الثقة لسائقي سيارات األجرة وكذا إعادة النظر يف
الرخص ،شكرا.
السيد رةيس اجللسة:

قبول احلافالت والطاكسيات إىل حوايل اليوم بني .و  % 2يعين
أننا نتحسن اليوم احلاضرة خالل العشر سنوات األخرية ابلنسبة
هلاد الصنفني رحبنا فيها أكثر من  .سنني دايل اجلدة مبعىن أهنم

شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف العدالة والتنمية.
الناةب السيد حممد بنجلول:

اليوم عندان ربط احلاضرة اللي هي تتطور لكن ال زالت هناك
إشكاالت اللي هي مراتبطة ابملراقبة دايل املراقبة مبعىن أنه داكشي
اللي هو مراتبط بعدم املراقبة وابلتايل خمالفة من الدرجة األوىل اللي
هي بني  .11و  0411درهم ،متكني عندان اإلشتغال ،شكرا.

السيد الوزير احملرتم ،نثري انتباهكم إىل احلالة املزرية اليت أصبح
عليها األسطول دايل شركة النقل احلضري يف إقليم بنسليمان
حيث معاانة الشبه يومية للطلبة الذين ينتقلون من إقليم بنسليمان
إىل مدينة احملمدية ملتابعة دراستهم ،وهذه احلالة أصبحت ارتفعت
مع حوادث السري داخل اإلقليم ملعاانة مدينة بنسليمان ،بوزنيقة
واملنصورية وكذلك مجاعة الشراط ،شكرا السيد الوزير احملرتم.

السيد رةيس اجللسة:
تعقيب للسيد النائب.
الناةب السيد نور الدين اهلروشي:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،إن أكب املشاكل يوجهها مستعملوا النقل

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير تفضل.

العمومي احلضاري هو قلة األسطول لسنوات مقارنة مع حاجيات
السكان وضعف خدماته وعدم جتديده لسنوات عديدة هذا ما
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السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

شكرا السيد الرةيس،

يبدو أن السؤالني اللي مشاوا يف جمال ما هو تدبري حضري سواء
كان دايل احلافالت وال دايل الطاكسيات وتتعرفوا أن هاد التدبري
هو من اختصاص وزارة الداخلية كاين جزء منه هو اجلماعات
لكن ما هو ميكن أن أقوله مبجال دايل القطاع دايل النقل هو أن

السيدات والسادة النواب،

الوزارة واضعة خمطط وطين خاص ابلصحة يف العامل القروي واللي

مكنا اليوم إىل جتاوز عدد دايل ألفني مؤسسة صحية للرعاية
األولية وابلضبط  8144مع اجملهودات فيما يتعلق ابلرفع من
اجلودة وإعطاء أولوية فيما يتعلق ابملوارد البشرية ابلعامل القروي،

فني اجملال دايل املراقبة؟ أحاول ابلتنسيق مع السيد وزير الداخلية
أن تكون هناك إجراءات اللي هي عملية ميدانية وأنه يف مجيع
احلاالت اللي تيكون فيها إما خرق اللي هو واضح أو جتاوز من

بطبيعة احلال طبيعة دايل العامل القروي يف الشساعة اجلغرافية
والوعورة دايل التضاريس يعين كتفرض علينا أنه يكون سنواي برامج
من أجل الصحة املتنقلة كما جاء يف سؤالكم وبرانمج كذلك
سنوي للقوافل الطبية ال العامة الطب العام وال القوافل املتخصصة

خالل اللجان اإلقليمية للتدارس تنحاولوا نشتغلوا مجيع ابش
حناولوا ابلفعل هاد الظاهرة ما تبقاش يف املستوى اللي تكلموا
عليها السيدين النائبني احملرتمني ،وشكرا.

ملا كيكون األمر يتعلق مبشاكل صحية متفشية يف منطقة -إقليم
معني ،هناك اليوم أكثر من  411وحدة صحية وطنية العامل
القروي كذلك كانت فرتة دايل البد والوزارة واضعة برانمج دايل

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير وأشكركم على مسامهتكم يف هذه اجللسة ،ومنر
إىل قطاع الصحة مرحبا السيد الوزير ،جمموعة من السئلة نبداوها
بسؤال لفريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

الرعاية ..دايل اإلقليم اليوم وصلنا ألكثر من  %.1دايل
األهداف دايهلم من حيث عدد دايل اخلدمات اللي فيها استشارة
طبية فحوصات إضافية ،جراحة كذلك وأكثر من  %.1دايل
نقط التجمع اللي مت اآلن االشتغال هبا حتسن هاد العمل هذا

الناةب السيد أمحد رشيدي:

خال مؤشرات على مستوى العامل القروي وحتسن خاصة يف
الوفيات دايل األمهات ،والوفيات دايل األطفال أقل من 1
سنوات ،الوترية دايل التحسن هي اليوم  .سنوات أحسن من
الوترية اللي كانت على مستوى العامل احلضري شكرا.

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير ،أغلب املناطق اجلبلية والنائية ال زالت تفتقر
للتجهيزات األساسية والضرورية لدعم الصحة لبعض برامج
الصحة ،السيد الوزير نسائلكم عن التدابري املتخذة لتكثيف العمل
ابلوحدات املتنقلة؟ وشكرا.

السيد رةيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب تفضلي السيدة النائبة.

السيد رةيس اجللسة:

الناةبة السيدة فاحتة شوابين:

شكرا السيد الرةيس،

اجلواب السيد الوزير.

السيد الوزير احملرتم ،طبعا كنثمنوا اجملهودات اللي كتقوم هبا
احلكومة أوال لتحسني جودة اخلدمات يف اجملالني احلضري والقروي
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وكذلك برامج تنزيل برامج دايل صحة األم والطفل ،وكذلك السيد

أوالد سعيد إىل آخره كانت جمهزة منذ سنة  ،8101آبالت

الوزير تظل الفوارق اجملالية قائمة خصوصا على مستوى املوارد
البشرية اللي طبعا كنسجلوا أهنا زالت كاين فيها خصاص شديد
خصوصا يف اجملال القروي ،فالسيد الوزير ،غانعطيوكم منوذج من
جهة درعة اتفياللت مجاعة إيغيمكون اللي فيها مستشفى فيه

وعمرها ما خدمت ،ويال كان
التحاليل البيولوجية للنساء احلوامل ر
فعال كتهمكم صحة األم والطفل خدمو بعدا غري هاذ املراكز
السيما أهنا كلفت املاليري للدولة على املستوى الوطين ،وشكرا.
السيد رةيس اجللسة:

مركز صحي مغلق تسجالت فيها حالة وفاة دايل سيدة حامل
هاد السيدة ما كانتش كتدير املراقبة الطبية احلمل ما كانش التتبع
دايل احلمل وابلتايل احنا فعال تنحسو أن هاذ التعامل مع هاذ

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير على التعقيبات.

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
ملا كنعملو البجمة خصنا نفكرويف التجهيزات ونفكرو يف املواردن

احلاالت بشكل قبلي هواللي تيخلينا نسجلو فعال اخلوف دايلنا
من التداعيات دايل هاذ املستشفيات داب اللي املغلقة واللي فعال
كاين نساء حوامل اللي ما كيلقاوش التدخل املناسب يف احلالة
دايل اخلطر ،فبالتايل السيد الوزير احنا كنطالبو بتكثيف احلمالت

ال رمبا بعد املرات الضغط اللي كيقومو به بعض املنتخبني كنديرو
مراكز وماشي احنا كديرها مثال مجاعة و كتكون خارجة على
اخلريطة الصحية ،ما مبجماش ما كاينش املوارد البشري دايهلا
وكتغلق وكنبداو نسمعو هاذ الكالم ،فالعمل املشرتك اليوم يف إطار
املخططات اجلهوية دايل العرض العالجي هوهذا ،هوأنه تصب
جمهودات كل املتدخلني يف توجه واحد  ..مشروع صحي على
مستوى كل جهة وعلى مستوى كل إقليم ،أعتقد السيدة النائبة

املتنقلة املستعجلة للمناطق القروية ،وابملناسبة السيد الوزير على
مستوى املوارد البشرية املستشفى اجلهوي موالي علي الشريف
اللي هو يف عاصمة جهة درعة -اتفياللت ،واللي كيستقبل 81
حالة والدة يف اليوم منها  01قيصرية هاذ املستشفى اليوم فيه
اليوم طبيب مت توقيف مهام ه الطبيب الثاين قدم اإلستقالة دايلو
شهادة طبية عفوا شهادة طبية ب  01يوم ،األطباء الصينيني
تيستعدو للمغادرة والوضع ارثي وكنطالبكم السيد الوزير ابلتدخل

أنه مستشفى موالي علي الشريف ابلنسبة يل أان منوذجي ولكن
هاذ اللش اللي قليت راه احنا غتشوفوه شنو املشكل اللي وقع
مؤخرا رمبا أزمة عابرة أمتىن أنه تدخلنا يعاجلها بسرعة إن شاء هللا،
شكرا.

العاجل ألن هاذ املستشفىراه تيستثبل  %21من احلاالت دايل
العامل القروي ،وشكرا.

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

منر إىل السؤال املوايل للفريق اإلشرتاكي ،تفضل السيد النائب.

الناةب السيد سعيد ابعزيز:

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟
األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

مرده عدم
شكرا السيد الوزير ،التوتراللي كاين يف القطاع الصحي ر
التجاوب مع مطالب هذه الشغيلة ،فهذا ملف مطليب موضوعي
فيه مطالب مادية ومعنوية مشروعة ،مثال يف ظروف العمل

الناةبة السيدة مرمي واحساة:
السيد الوزير ،مجيع املراكز الصحية اللي فيها دور الوالدة وهنا
كنتكلم على جمموعة من الدواوير بوتفردة ،تزين تسلي ،انوور،

نعطيكم منوذج السيد الوزير على مستوى إقليم كرسيف األطباء
كيشتغلويف الزانزين فرضية ما عندمهش حىت ظروف العمل يف
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الوقت اللي أنتما قلتو املستشفى إقليمي كاين يف امليزانية دايل

حقيقة يف ما يتعلق ببجمة ميزانيتية ملستشفيات جديدة ولكن

 ،8102وهذا صرحت به يف اللجنة اليوم يف الواثئق اللي كتجي
للعمالة تيبان لينا أبنه ما كاين ال برجمة ال آخيه ،أيضا غياب
املعدات واحلالة اللي وقعت يف يوم اخلميس تلميذ مشي
عندالطبيب  2سوايع والطبيب كيصاحبو كسر يف الرجل وهو

ابلطريقة الكالسيكسية القدمية حنن نفكر بشكل عميق وسريع
ابش ندوزوا إىل شراكة قطاع عام ،قطاع خاص يف بعض
املستشفيات ابش ميكن نشوف كيف ميكن تعبئة املوارد خارج
امليزانية

نزيف الرأس ،إىل أن .. ambulanceما جمهزاش هنائيا حىت
توىف ،ضف إىل ذلك ما كتمشاوش مع الكفاءة دايل األطر ما
وقع مؤخرا واإلعفاء دايل  41مندوب إقليمي من بينهنم انس

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

الناةب السيد سعيد ابعزيز:

اللي عندهم كفاءة وأثبتوا ذلك ،النموذج دايل املندوبية اإلقليمية
دايل الرابط السيد الوزير إيال بغيتو القطاع الصحي يكون يشتغل
و يف سكته الصحيحة أظن أنه خص البد االهتمام ابألطر الطبية،
وشكرا.

السيد الوزير ،بغينا جواب صريح واش كاين يف امليزانية د 8102
والال بشكل واضح مسألة أخرى تدبري دايل امللف دايل القطاع
الصحي ما خصوش يكون تدبريي وإداري وفقط وهاد الناس راه
كاين إغراءات يف القطاع اخلاص ،السيد الوزير ،وأنتم الناس ابقيني
عندكم يف القطاع العمومي تيواجهوا هاد اإلشكالية هذه ،وابلتايل
خصنا اإلهتمام بوضعيتهم املادية واملعنوية هذا هم اإلشكال السيد
الوزير.

السيد رةيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد النائب ،اإلهتمام ابألطر الطبية والصحية بشكل عام مسألة
أساسية ابلنسبة لنا وما ميكنش نتجاوزوها إيال كنا بغينا فعال
نصلحو املنظومة الصحية يف بالدان ،أعتقد أنه املسألة دايل

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ العدالة
والتنمية تفضل.

اإلحتقان اليوم ميكن نقول أبن جتاوزانها ألنه أسسنا للحوار ،وأان
اليوم وقعت كذلك دوري منشور ابش ميشي للجهات واألقاليم
ابش يكون كذلك على هاذ املستوى هذا حوار مشرتك ،عمل
مشرتك لالنكباب على جمموعة دايل املشاكل ،بطبيعة احلال

الناةب السيد عبد اللطيف العيدي:
السيد الوزير ،حنن نقد نقدر اجملهود اللي كتقوم به الوزارة دايلكم
وكذلك احلكومة يف اجملال دايل الصحة ،ولكن اثر اإلنتباه دايلكم

اخلصاص اللي كاين على مستوى املوارد البشرية كيجعل كيخلق
واحد الضغط اليوم يعين فيه كثري رمبا خيلق توتر ،ولكن احنا
مآمنني أبنه السياسة دايل احلوار كل ما ميكن تقوم به الوزارة اجتاه

إلقليم الصويرة أبن املستشفى دايل سيدي حممد بن عبد هللا إقليم
الصويرة كيعاين من واحد اخلصاص ،يعين خطري يف األطر خاصة
األطر دايل التخدير يعين  4دايل األطباء دايل التخذير كيغادروا
املستشفى وكيستقلوا وكيغادروا الوظيفة ،وبقى املستشفى بدون

األطر دايهلا هو اللي ميكن يتجاوز هاد املشاكل هناك ما يتعلق
ابلوضعية املادية ،هناك كذلك نقاش اللي غايكون على مستوى
احلوار اإلجتماعي احلكومي ،فيما يتعلق بكرسيف عندان إشكال

طبيب وهاد العمليات اجلراحية راها متوقفة يف إقليم الصويرة لذلك
كنلتمسوا منكم التدخل فهاد النقطة..
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الكشف املبكر ،احنا خدينا داء السكري ،وهناك اليوم نصف

السيد رةيس اجللسة:

دايل الناس اللي حاملني هاد الداء وماعارفينش نفسهم تنتكلموا
على  8داملليون رمبا مليون ما عارفينش أهنم حاملني داء السكري
وهذا كيأدي إىل تفشي أمراض أخرى أمراض القلب والشرايني،
مرض دايل القصور الكلوي إال تكلمنا على القصور الكلوي

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزيرعلى التعقيب
اإلضايف.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

فيما يتعلق ابخلصاص دايل األطر ،احلكومة استاجبات له
بتخصيص  4آالف منصب مايل خالل  8102وكذلك 8102

كذلك أصبح مؤرق حيث عدم اإلشتغال على مسألة الوقاية،
على مسألة دايل العالج تتوصلنا إىل القصور النهائي وتتوصلنا
إىل مسألة دايل تصفية الدم ،اليوم أكثر من  01آالف اللي

وغاتبان أكيد النتائج دايلو ،هناك كذلك مشاكل رمبا متعلقة إبما
غياب يف بعض احلاالت أو بشواهد طبية اللي تتكون عند بعض
األطر ملا حالتهم الصحية ما كتكونش كتوامل احنا كنتبعوا هاد
املسألة هادي ابش ما أمكن يكون جتاوب ،هناك كذلك..

وصلنا هلا اليوم وامليزانيات مهمة كنفكروا كيف ميكن نشتغلو على
املسألة ايل زرع الكلي ،ألنه كاين سؤالكم األصلي هاذي مسألة
أساسية خصنا نعاجلوها من اجلانب القانوين نعاجلوها على مستوى
يعين دعم املراكز  1اجلامعية املسألة فهاذ املسألة ،هناك اليوم

السيد رةيس اجللسة:

الوزارة غادي تدير واحد التعاقد مع هاذ املراكز ابش ميكن تسريع
اخلدمات دايل زرع الكلي مع العلم أنه هاذ املسألة حتتاج كذلك
لتحسيس ابش ميكنش يكون هناك يعين إهتمام أكب دايل األسر

شكرا السيد الوزير ،ومنر للسؤال املوايل لفريق األصالة واملعاصرة،
تفضل السيد النائب بطرح السؤال.
الناةب السيد حليم فؤاد:

هباذ املسألة ،مث جانب آخر يهتم ابملسألة دايل األطباء دايل
أمراض الكلي أطباء أمراض الكلي احنا غنطلبو منهم ابش
ينخرطو أكثر فهاذ املسألة دايل التحسيس ،ماشي يبقى يعملو
يفهموش اإلنسان أنه خصو وال بد.
الدايلري وما ر

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير ،تساؤال اليوم حول بعض العالجات البديلة لبعض

األمراض املزمنة ،ماهي السيد الوزير سياستكم يف هاد اجملال؟
شكرا السيد الوزير؟

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

اجلواب السيد الوزير ،السؤال حول زرع الكلي ،تفضل السيد
الوزير.

الناةب السيد حليم فؤاد:
شكرا السيد الرةيس،

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد الوزير فعال السؤال داييل هو حول زرع األعضاء ،زرع
األعضاء طبعا هناك أمراض مزمنة مثال القصور الكلوي مثال نتيجة
يعين مشاكل دايل القلب العالجات البديلة مها زرع األعضاء،
وزارة السيد الوزير هناك بعض اجملهودات املبذولة مثال القانون

سؤالكم على زرع الكلي ،ولكن غاجناوبك كذلك على األمراض
املزمنة املقاربة األوىل اللي هي مقاربة للوقاية املقاربة دايل الرتبية
على الصحة بطبيعة احلال ،مقاربة أخرى هي املقاربة دايل
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السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

 01.22اللي كيأطر هاذ زرع األعضاء ،مثال هناك مستشفيات
جامعية هناك مصحات هناك مستشفيات شبه حكوميةرخص هلا
يف إطار هاذ القانون ابش تقوم هباذ العمليات ،هناك أطر مؤهلة
طبية ومتريضية للقيام هباذ العمليات إذن جمهودات كبرية ولكن مع
األسف الشديد ،هاذ زرع األعضاء وابخلصوص الكلي مل تتعد

شكرا السيدة النائبة ،ما كنسوقوش للبناء دايل املستشفيات احنا
فعال ملا كنتكلمو على اجليل الرابع بغينا مستشفيات يف أقطاب
جهوية كمكناس مثال يكون عندهم طابع جامعي ،ألنه هاذ
املسألة دايل املوارد البشرية راه راجعة كذلك للتكوين يف املهن
دايل الطب ودايل الصحة بشكل عام ،وابلتايل عندان الطموح يف

هاذ العمليات  111منذ  41سنة السيد الوزير ،وكيما كتعرفو
أبن مرضى السكري يعانون الكثري وابلتايل طبعا العالج دايهلم
اآلن هو و التصفية ولكن العالج الناجع هو زرع الكلي ،وابلتايل

مكناس املخطط اجلهوي يعين أقر بذلك ،اليوم مسألة دايل برجمة
ودايل البحث عن شركاء العقار يعين معبأ  ،خصنا إمكانيات
مادية ،مكناس فيه  4دايل املستشفيات التصور هوأنه جنمعوه يف
مستشفى يعين كبريجهوي مبواصفات يعين جهوية وجامعية كيما
قلت،ولكن هذا يقتضيأن نبحث عن اإلمكانيات الالزمة ،شكرا.

خص يف اخلتام طبعا جيب حتسيس املرضى وذويهم وحتسيسهم
دينيا وأخالقيا وعلميا ،جيب أيضا حتسيس وتشجيع الفكرة دايل
التبع ابألعضاء.
السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ منر إىل السؤال املوايل
للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضلي السيدة النائبة بطرح
السؤال.

شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيدة النائبة.
الناةبة السيدة عبلة بوزكري:
السيد الوزير ،نثمن هذه اجملهودات ونثمن أيضا التدبري املزمع
القيام هبا ،ولكن ابلنسبة للمستشفى من اجليل الرابع أو املتعدد

الناةبة السيدة عبلة بوزكري:
السيد الوزير ،نسائلكم عن برانمج الوزارة فيما يتعلق ابملستشفيات
املتعددة اإلختصاصات أو ما يسوق ابجليل الرابع ،ويف هذا

االختصاصات نستحضر معه املنظومة الصحية بصفة عامة ويف
مشوليتها ،واإلختالالت اليت تعرتيها من ضعف يف سلة اخلدمات
الصحية والطبية ،من نقص يف الكوادر الطبية من ضعف يف
اللوجيستيك من مجيع اللوازم واملعدات الطبية أكثر من ذلك

السياق السيد الوزير نسائلكم عن األسباب الكامنة وراء عدم
اإلخراج املستشفى من اجليل الرابع أو االجليل املتعدد
االختصاصات ابلنسبة إلقليم اتوانت خاصة ملا له من أمهية
ومكانة حمورية يف النهوض ابلقطاع الصحي وأيضا لتحقيق
احلكامة السوسيو اإلقتصادية؟ وشكرا.

السيد الوزير ،هناك معاانة يومية للمواطن يف مواجهة هذه تردايت
األوضاع ،هلذا السيد الوزير عندما طالبنا ابملستشفى متعدد
االختصاصات كنا نريد من واءه.

السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

اجلواب السيد الوزير.

شكرا لك السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ العدالة
والتنمية.
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الناةب السيد جنيب البقايل:

 11ورش اللي مفتوح ،اليوم خصين ما كرهت شي كون يسدو
من يعين من غدا يبداو ،ولكن املسألة..

السيد الوزير ،عن مآل املستشفى اإلقليمي ابحملمدية نسائلكم؟
هاذ املشروع منذ  8111وهو حب على الورق  8101استبشران

السيد رةيس اجللسة:

خريا مبشروع االتفاقية اللي وقعت عليها اجلماعة والعمالة واجلهة
ومت تعبئة  08مليار دايل السنتيم ،لنفاجأ بعد بداية مسطرة نزع
امللكية بتوقفها ،نسائلكم عن األسباب دايل التوقف؟ كما

شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل جمموعة من األسئلة اآلنية 1 ،أسئلة
آنية يف موضوع تسجيل حاالت اإلصابة أبنفلوانزا اخلنازير،
ونبدأها بسؤال فريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

نسائلكم السيد الوزير عن مشروع املستشفى اجلامعي بين مالل
وكذلك املستشفى اإلقليمي بوزان؟ وشكرا.

الناةب السيد نور الدين األزرق:
شكرا السيد الوزير ،أوال اسم أنفلووانزا اخلنازير هذا إسم قدمي،

السيد رةيس اجللسة:

اليوم كنتكلمو على  h1n1ولكن املواطن ما عندو غرض فهاذ
الشي اللي تيهم املواطن هو التحسيس هو التواصل معه ،ألن
خليتو بصراحة فراغ للفضاء األزرق وتواصلو الناس أبشياء إجيابية

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ السيد الوزير تفضل.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

ولكن كاين أشياء سلبية واملواطن راه فزع خايف ،بغينا نطمأنوه
بغينا نقولو لو ابللي هاذ الفريوس دايل الكريب راه كيجي مومسي
ومواله كيبا  01 ،.أايم ومريضنا ما عندو ابس ،ابلدوا والر بال
دوا ،ولكن إيال قاس راجل كبري إيال قاس واحد مريض يف التنفس

كل هاذ املشاريع السيد النائب تنفكرو فيها ،نقول أبنه اإلستثمار
العمومي راه هو اليوم يف  021مليار دايل الدرهم ،وهاذي ماشي
مشكلة وزارة الصحة مشكل قطاعات أخرى ،احلكومة تفكر يف
تعبئة موارد ،قلت أبنه الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص
هي السبيل ،هناك جمموعة دايل الدول اللي مازال وراان يف املنظومة

ولد صغري امرأة حامل إىل آخره الناس اللي هشة ،هو اللي تيأثر
فيهم وتيقد يدي الوفيات وإيال كانوا الوفيات خصنا الوقاية ،شنا
هي الوقاية ؟ خصنا نوجدو  vaccinهلاذ الفئة الشهة ،خصنا

الصحية اللي مشات فهاذ التوجه هذا ،أننا أنديو هاذ الفاتورة
دايل املستشفيات على  81 ،81سنة ،وميكن كاع نعطيوهم إىل
قطاع خاص يسريهم ويردهم لنا من بعد  81سنة ،يف إطار يعين
مقاربة جديدة ابش ميكن منشيو بسرعة ،هذا ال يعين أنه هاذ املدن

نوعيو
ليهم  ..يف املستشفيات خصنا ماسك يكونو متوفرين ،ر
الناس يبداو يغسلو يديدهم وكاين النوع دايل  Dتيقيس املاشية
ماعندو عالقة ابإلنسان ما تيأديش اإلنسان ،ميكن لإلنسان ايكل
اللحم ايكل الدجاج ما شي مشكل ألن الناس خملوعني ،وابلتايل

ما فيهاش ،احملمدية فيها مستشفى ،وكنديرو فيه إصالحات
وكنديرو التأهيل ،وخصنا نوجدو العرض الصحي اإلستشفائي
جلميع األقاليم ،ذاك الشي اللي عندان نقادوه وننخدمو به وذاك

خصنا نتوصلو مع هاذ الناس على أساس نوضحو هلم أن هاذ
املرض راه مومسي كيدوز يعين مومسي إمنا احلاالت اخلطرية خاص
رقم أخضر يكون عند الوزارة تتواصل مع الناس ،احلاالت اخلطرية
ابش نديوهاla quarantaine.

الشي اللي خصو جيي إن شاء هللا نوجدو لو مقاربة جديدة ،أان
ما ابغيش ندير سبيطار ومن داب  01سنني عاد حنلوه ،إيال ما
عنديش اليوم مقاربة جديدة مبدعة أو  innovanteراه ما
غانبقاوش نغامرو فهاذ الشي دايل املستشفيات اللي الدولة راه
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السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير  H1N1أو ما يعرف أبنفلونزا اخلنازير يثري جدال
كبريا بني املغاربة ،لذا نسائلكم عن صحة هاذ املعلومة وعن
اإلجراءات الوقائية والتحسيسية للحد من انتشاره؟ وشكرا.

شكرا ،منر للسؤال املوايل لفريق ،غادي نطرحوهم دفعة واحدة
والسيد الوزير جياوب السيدة النائبة أو السيد النائب من فريق
األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب.

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد حممد التوميي بنجلون:

السؤال املوايل للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضلي
السيدة النائبة.

السيد الوزير ،السيد الوزير بغيناكم اليوم تقولو احلقيقة للمغاربة،

الناةبة السيدة زينب قيوح:

شكرا السيد الرةيس،
بغيناكم تقولو احلقيقة للمغاربة حول هاذ املرض دايل أنفلونزا
اخلنازير ،درتو التصرحيات وكانت التصرحيات متعددة ومتناقضة
ومتسرعة ،احنا اليوم وصلنا ل 08وفاة ،تزادت الوفيات وال
اخلوف دايل املواطن حىت هو تزاد ،أشنا هي التشخيصات دايلكم

السيد الوزير ،ما هي اسرتاتيجية الوزارة يف مواجهة خماطر اآلنفلونزا
املومسية  H1N1وما يصطلح عليه أبنفلونزا اخلنازير؟
السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير؟ بغيناكم تعطيوان أشنا مها اإلجراءات دايل الوزارة
دايلكم اللي خذات على هاذ الوابء هذا للحد من اآلاثر دايلو؟
شكرا.

السؤال األخري يف هاذ املوضوع اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية ،تفضلي السيدة النائبة.
الناةبة السيدة ثراي الصقلي:

السيد رةيس اجللسة:

السيد الوزير ،تتجه أنظار املواطنات واملواطنني حاليا إىل منظومتنا

السؤال املوايل للفريق احلركي ،تفضلي السيدة النائبة.

الصحية وقدرهتا على تدبري هاذ األنفلونزا املومسي اليت تسببت دون
أن تكون حبجم الوابء يف وفاة بعض األشخاص منهم امرأة حامل
وطفلها ،الشيء الذي حيزننا وحيرك اجملتمع ككل ومع ذلك فهي
فرصة إلظهار قدرتكم السيد الوزير على التعامل والتبليغ الناجع

الناةبة السيدة حكيمة بل قساوي:
شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن اإلجراءات اإلحرتازية املتخذة لتطويق
انتشار الفريوس H1N1؟

هلذا الوضع من حيث أوال التواصل املستمر حول هذا املرض
حدوثه احلقيقي؟ وأتثريه الفعلي واثنيا إعطاء معلومات حتسيسية
للوقاية منه ،ومدى توفر اللقاحات واألدوية الضرورية ،كما تشكل

السيد رةيس اجللسة:
السؤال املوايل يف نفس املوضوع فريق العدالة والتنمية ،تفضلي
السيدة النائبة.

فرصة لتلسيط األضواء على قدرات املستشفى العمومي وتفاين
األطباء واملمرضني وتعبئتهم معكم خلدمة املواطنني ،سؤالنا ابلتايل
يتعلق بطبيعة اإلجراءات من أجل تقوية التعاون بني أجهزة القيادة
الصحية واملواطنني لتجنب اهللع اجلماعي ألنفلونزا H1N1؟
وشكرا.

الناةبة السيدة إشراق البويسفي:
شكرا السيد الرةيس،
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السيد رةيس اجللسة:

 1أشهر و 1سنوات ،املسنني  11سنة فما فوق ،األفراد ،الناس
اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الربو واألمراض القلبية ،أمراض
دايل الرئة وبشكل أقل عندو السكري أو الضغط الدموي أو
القصور الكلوي كذلك ،طرق انتقال العدوى ،كتنتشر ابلسهولة
يف األماكن املزدمحة كاملدارس أماكن العمل ،ملا كيسعل اإلنسان

جواب السيد الوزير ،ميكنكم استعمال املنصة تفضلو السيد
الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد الرةيس،

أو كيعطس كيخلي واحد اجلزيئات يف اهلواء اللي يف االستنشاق
دايهلا أو ايال حط يديه على شي ،سلم على اإلنسان أو حط
يديه على شي مكان اللي يعين اإلنسان مريض كذلك مسو،

السيدات والسادة النواب،
أشكركم على تناول هذا املوضوع الذي من خاللكم ومن خالل
هاذ املنب املوقر سنؤكد مرة أخرى وسنطمئن مجيعا مرة أخرى،
وأشكر السادات النواب وبعضهم خمتص يف هذا اجملال ،ويف جمال
الطب على تدخالهتم يف هاذ املوضوع ،أريد أوال أان أقول أن
مرض األنفلونزا املومسي داميا تنقولو هلا املنزلة ونقولو الرواح ،نقولو

كيقدر تنتقل العدوى ايال عمل يديه يف الفم دايلو أو حد إىل
آخره ،ولذلك تنوصيو أبنه التغطية دايل األفواه واألنف ابملنديل
عند السعال وغسل األيدي ابنتظام ،هادي مسألة اللي تيعرفوها
املغاربة كثري كنرددها دائما وكنرددوها يف أول موسم دايل اخلريف
منني كيبدا بشكل عام املرض دايل األنفلونزا.

 ،la grippeمزاين ابش نعاودو نذكرو هباد الشي ،هي عدوى
فريوسية ،يعين عادة ما تكون خفيفة ،هتاجم بشكل رئيسي اجلهاز
التنفسي العلوي ،وفيها جمموعة داألنواع" ،أ" "ب" "ج "" "A

السبل دايل الوقاية هو التطعيم ،يعين ،التلقيح هذه هناك منظمة
الصحة العاملية اليت يف توصي بذلك ،وتوصي خاصة وابألساس
الفئات الشديدة االختطار اللي تكلمت عليهم يف ما قبل ،اللقاح
هو متوفر حاليا يوفر احلماية ضد الفريوسات ،هو كيغطي ألن

""B" "Cكاين حىت " "Dاللي هو كثري تيجي فهاد السنوات
األخرية هو " "Aو" ،"Bوفيما يتعلق ب ""Aفيه  8دايل
أصناف فرعية أساسية راه قاهلم السيد النائب  H1 N1و H3
 ،N2العالمات السريرية هناك فرتة دايل احلضانة دايل يومني،

كل العام املعطيات اللي كتطلع من  014دايل الدول منها بالدان
حول النوعية دايل الفريوس ،كتخلي منظمة الصحة العاملية تقول
هاد العام راه عندان  4األصناف وابلتايل اللقاح كيغطي هاديك
األصناف واللقاح ألن اليوم يغطي األصناف اللي كاينة مبا فيها

العالمات السريرية كل شي كيعرفها ،كتطلع السخانة لإلنسان
دايل اجلسم بشكل مفاجئ السعال بعض املرات تيكون جاف،
الصداع واألمل يف العضالت ،يف املفاصل ،التهاب احللق ،سيالن

" ،"H1" "N1العالج هو ،يعين ،التعامل مع األعراض ،أما
العالج دايل الفريوس هو جهاز املناعة ،األعراض هي اللي
كننعاجل حبال احلمى السعال األمل  ،هناك مضادات الفريوسات

األنف ،كل شي كيعرف هاد الشي سنواي وكيوقع لو ،يشفى
معظم املرضى من هاد احلمى واألعراض األخرى يف عضون
أسبوع ،ويف بعض احلاالت األنفلونزا ميكن تعطي حاالت مرضية
خطرية ومضاعفات أو تؤدي ،ال قدر هللا ،إىل وفاة ابلنسبة لفئات

يف بعض احلاالت ،يعين ،خاصة األشخاص األكثر عرضة ،وهاد
األدوية املضادة للفريوسات راه هي الفعالية دايهلا ف  42ساعة
األوىل ،ايال فتنا  42ساعة كتقل احملدودية ،وبشكل عام هاد
األدوية هادي مفعوهلا كيبقى حمدود ألنه ال تقضي على الفريوس،

الشديدة االختطارce qu'en appelle les ،
personne à risqueفئة شوية دايل االختطار ،وهاد
الفئات هادي منهم النساء احلوامل ،األطفال بني  1سنوات ،من
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بل تقلص التوالد دايلو ،كذلك هناك تطوير دايل نسبة املقاومة،

الرصد كذلك نديروه فريوسي ابش كنعرفوا النوع ،كنديروه يف 2

إستعمال هاد الدواء بدون عقلنة كيعطي مقاومة ،ومن مرض محيد
بينها غنصبحو يف مرض عندو مقاومة ،ورمبا عاد نوليو يف خطر،
وهاد الشي راه كيعرفوه الناس اللي كيتبرعوا داء السل مثال ،داء
السل اللي كيتداوى ،ملا كنبقاو عليه ابلدواايت وما كنديروش

داملراكز  2داملستشفيات وشبكة دايل العيادات الطبية اللي بني
أبنه عندان  %21حبال العامل حبال ابقي كل وضعية العامل دايل
H1N1هاد السنة ،هاد العمل كيدار يف املختب الوطين املرجعي
لألنفلونزا اللي هو متعاون مع منظمة الصحة العاملية وهاد التحاليل

الالزم كيويل مقاوم وكيويل صعب ،وابلتايل ،حنا كنتبهوا كذلك
ملسألة املقاومة ولذلك قلنا أبن استعمالو يف املستشفيات
ابستشارة طبية وأيف حالة معينة ،على الصعيد الدويل ،على

بطبيعة احلال بينات لنا أبنه مجيع الفئات العمرية هي مصابة وأنه
التحليالت درانها على  111عينة حىت فاتح فباير  8102وهاد
 111أكدت لنا أبنه  %21فيها  H1N1ماشي  %21إيال

الصعيد الدويل األنفلوزا هاد السنة " "Aاآلراء كتعطي ،%22
واألنفلونزا " "H1" "N1على الصعيد الدويل خاصة يف القطب
الشمايل دايل الكرة األرضية واللي املغرب كينتمي ليه فيه %21
وهي النسبة دايل بالدان واان غنجي هلا ،هاد اإلنفلونزا كتعطي 1

امسحتيوا  %81هاد  111مها اللي عندهم الفريوس يعين واخا
يكون اإلنسان عنده أعراض أو عندو عدوى اي هللا  %81اللي
كتلقى عندهم فعال حاملني الفريوس وهاد  %81هناك % 21
H1N1وكيف ما فسرهتا يوم أمس إيال خدينا  011د الناس

داملليون يف العامل دايل املضاعفات يعين  1املليون دالناس كيقدرو
يتصابو مبضاعفات وأمراض خطرية وكاين بني  821ألف حىت
 111ألف دايل الوفيات ميكن توقع عن طريق هاد املضاعفات

عندهم أعراض  81كلقاوا عندهم الفريوس و  01كنلقاوا عندهم
.H1N1
لألسف كل سنة تتكون وفيات نتجة على هاد العدوى دايل
التهاب التنفس واش فيها  GRIPPEوال ما فيهاش هذا ماشي
عملي ما كيدارش مباشرة ألن األنفلونزا هي مسألة عادية،

وهاد الشي معروف يعين دائما يف كل الدول وحىت يف بالدان
وكنقوموا دائما ابلتحسيس من أجل ذلك وال غريب عن هاد
املسألة هادي على الصعيد الوطين املراقبة داألنفلونزا بدات يف
 8114من خالل منظومة وضعتها وزارة الصحة املراقبة الوضعية

لألسف وقعات  00حالة وهباد املناسبة يعين تنرتمحوا على األرواح
وكنقدموا العزاء لألسر ،كانت حاالت يف الدار البيضاء ويف طنجة
ويف فاس الرابط أزيالل وطانطان وكانت كلها لألسف عند فئات
شديدة االختطار سواء عمراي أو مصابة أبمراض مزمنة أو مرتبطة
ابحلمل.

دايل متالزمة أعراض األنفلونزا يعين الناس كيجيوا عندهم ما يشبه
األنفلونزا أو كيكون عندهم كذلك ما يسمى بعدوى اجلهاز
التنفسي احلاد ،هاد املراقبة كنديروها يف  4.1دايل املراكز
كاخنتاروا  4.1مركز وكنتبعوا ابش كنشوفوا املنحى دايل هاد
األنفلونزا ،هاد الشي كيعطينا أبنه املنحى عادي وال خيتلف عن
السنوات املاضية بتأخر أسبوعني هاد السنة ،يعين داك ملا كندوزوا
لذاك العتبة دايل الوابئية ابش كيويل وابء ،تيتحول املرض إىل وابء

تعزيز املراقبة الوابئية ،وزارة الصحة بطبيعة احلال اآلن عممت
النظام دايل املراقبة الوابئية والفريوسية ابلنسبة للعدوى دايل
اإللتهاب الرئوي أي حالة إستشفائية واللي فيها يعين خطورة
أقسام اإلنعاش وهي حمدودة ابلعشرات كنقوموا ابلفحص ابش
نشوفوا ارتباط بH1N1.

يعين ابنتشار سريع ،كندوزوا هلا يف آخر دجنب هاد املرة تعطالت
بواحد األسبوعني حىت األسبوع الثاين دايل يناير.
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الناةب السيد حممد التوميي بنجلون:

اإلجراءات الوقائية ،يعين كذلك احلملة اإلعالمية بدات يف بداية
السنة مستمرين فيها اآلن أنتما كتشوفوها ،هناك تنظيم محالت
سنوية التطعيم يف ميدان الصحة  11ألف جرعة ،هناك كذلك
اجلرعة اللي كتدخل للسوق الوطين كانت هاد العام ب %01
أكثر وزدان عززانها مث كاين محالت مع اجملتمع املدين دايل الفئات
املستهدفة.

السيد الوزير ،وسائل اإلعالم أعلنت على احلاالت  08وأان تنظن
أبن الوزارة مسؤولة على صحة املواطن ،الوقاية والعالج يف صلب
املهام دايل الوزراة ،منني كنهضرو على الوقاية كنتكلمو على
التدابري اإلستباقية دايل الوزارة ،عارفني أبن املوسم دايل اذ
األنفلونزا جا ،أشنا مها  les vaccinsاللي موجودين؟ واش

أريد أن أؤكد أنه اإلجراءات العالجية كذلك هي من خالل تعزيز

كاينني األدوية موجودين؟ وابلعلم أبن  Tamifluاللي جات
فيه واحد  0111علبة كيدير  488درهم ،يف أورواب كيدير 00
أورو ،هي  081درهم ،هاذ األشياء هاذي كتبني لينا أبن الوزارة
املعاهد دايهلا ما كيقوموش ابلعمل دايهلم ،معهد ابستور راه كان

برانمج رعاية العامل القروي ،وكذلك توفري الدواء وأان تكلمت على
مسألة الدواء ،التواصل ابلنسبة لنا مهم ألنه هذا حق دستوري،
الوزارة كتدير التواصل وتريد من خالل هاد العرض ومن خاللكم
أن تطمئن وأن تقول أن الوضعية الوابئية دايل هاد النفلونزا هاد
السنة ال خيتلف عن السنوات املاضية ،نتتبع األمر ونقوم ابلالزم،
وأشكر األطقم الطبية والصحية يف القطاع العام ويف القطاع اخلاص
اليت هي معبأة اليوم من أجل أن تنزل هذه التخوفات هاد املسألة

منوذج يف اإلنتاج دايل هاذ ، les vaccinsراه ما بقاش! احنا
راه حمتاجني هلاذ الشي ،حمتاجني للعلماء والبحث العلمي اللي
غادي يقومو هباذ اإلجراءات هاذي ،ابش إيال قدر هللا األوبئة
موجودة من غري هاذ الوابء هذا ،كاين األوبئة الفتاكة وخاصنا
les centresخاص املراكز دايل البحث العلمي يكونوا
متوفرين فيهم مجيع الوسائل ،وعندان كذلك الكفاءات الوطنية
اللي هي موجودة ،ولكن اإلسرتاتيجيات.

هي مسألة التخوف الشيء أما الوضع الوابئي هو عادي ،وشكرا
لكم.
السيد رةيس اجللسة:

السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،ومنر للتعقيبات ،منر للتعقيبات والبداية من
فريق األصالة واملعاصرة.

شكرا ،تعقيب الفريق احلركي ،السيدة النائبة.

الناةب السيد حممد التوميي بنجلون:

الناةبة السيدة حكيمة بل قساوي:

شكرا السيد الوزير ،هو غري داب جا يف وسائل اإلعالم أبن كاين
 08احلالة ،اليوم كاين..

نشكركم السيد الوزير على التوضيحات اليت أتيتم هبا ،ونثمن
اجملهودات اليت تبذلوهنا ،إال أن املواطن اليوم ال زال يف حالة خوف
وفزع خاصة وأن التصريح الذي خرجتم به السيد الوزير قبل أايم

السيد رةيس اجللسة:

كنتم كتقولو أبن احلالة ،أبن الوضع متحكم فيه ،ومن بعد
خرجات أبن كاين  00احلالة زائد مهم اللي ابقي دااب  48حالة
اللي مازال ما عرفناش املصري دايهلا ،هنا البد ما نفتحو القوس
دايل الساكنة دايل القرى أو اجلبال ،فهاذ الساكنة هاذي ال أظن

تفضل السيد النائب ،ما بقاش الوقت ،الفريق احلركي ،صحو la
 régieعفاك ابلنسبة لألصالة واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

45

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

أبن التصرحيات دايل العدد اإلصاابت اللي كانو راها كتعنيهم،

من  8دايل األسابيع اللي جايني ،أبن العدد هذا سريتفع،

حبيث أن بعض القرى ما كيتواجد حتىي الطبيب اللي يدير
التشخيص األويل ،فما ابلك ما يديرو التحاليل املخبية الالزمة،
هناي السيد الوزير تكلمتم على  %81من اإلصاابت اللي هي
 ،H1N1ولكن أان ابلنسبة يل وخا تكون غري  %0فهو مرض

السياسة اإلستباقية السيد الوزير خاص يكون عندان الوسائل
للتحري ،ألن أشنو اخلاصية دايل هاذ املرض ،الفريوس شديد
التغري ،خاص يكون عندان الوسائل ابش نعرفوه يف شهر شتنب
وقبل شهر شتنب ،أنه يكون الوابء وذيك الساعة الوزارة خاصها

معدي ،أو منظمات الصحة العاملية صنفته وابء ،مبعىن  %0وال
 %81وال حىت %1,1راه عندو نفس النتيجة ،راها كاينة
العدوة ،هلذا السيد الوزير البد من تكثيف اجملهودات خاصة وأن

تكون جمندة درتو  4.1مركز جيد ،ولكن هاذ  4.1السيد الوزير
غنقول ليك راها غري كافية جيب تعزيزها مبراكز أخرى ،ابلنسبة
للقاح خاص يكون موفر هلاذ الفئات اللي األكثر اختطار ،عندكم

األمر يتعلق كيما ذكرت أبن فريوس معدي وهناك أيضا البد أن
أتكلم عن األدوية اللي كيما تفضلتم أو قلتو أبن راها il a
péseفقط كتعاون ان جتاوز هاذ اإلصابة وإمنا مكتدويش البد
من توفريها يف املستشفيات أو يف الصيدليات ،والبد من جعلها
ابجملان للفئات اهلشة.

السجل دايل املصابني بداء السكري ،عندان النساء احلوامل،
عندان األطفال أقل من مخس سنوات ،هاذو نوجدو ليهم اللقاح.
السيدة رةيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،
تفضلي السيدة النائبة.

السيد رةيس اجللسة:

الناةبة السيدة زينب قيوح:

شكرا السيدة النائبة ،تعقيب فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد
النائب.

شكرا ،السيد الوزير أان واحد احلاجة مفهمتش الطريقة اللي
تعاطات هبا احلكومة مع خطورة هذا الوضع بكل وضوح،
وخبصوص وزارة التعليم اللي هي من املفروض أهنا خاصها تكون
en paralléleقرار معكم ،اثنيا بغيت نعرف هاذ خلية

الناةب السيد مصطفى اإلبراهيمي:
..املوضوعية جيب أن ال هنول من هاذ املوضوع ابش الساكنة ال
تصاب ابهللع غري املبر ،وأيضا جيب أن هنون من هاذ األمر ألن
اإلصاابت كثرية وعندان 11دايل الوفيات ،وللتنسيق ابش نقولو
املوضوعية ذكرتو  111.111وفاة اللي ذكرهتا املنظمة العاملية
للصحة ،فرنسا اللي هي عندها أفضل نظام صحي دارت 8211

الطوارئ إيال خمدمات داب وزارة الداخلية ،أو وزارة الصحة أو وزارة
التعليم إمىت ختخدم؟ إمىت هاذ الطارئ إمىت غيكون؟ اثلث حاجة
السيد الوزير أنتما كتعرفو أن منني كتكومبليكا  les casدايل
هاذ املصابني كيخصنا نقلوهم لغرف اإلنعاش ،السيد الوزير أوالد

وفاة لألنفلونزا سنة  ،8102تونس هاذ العام  ،41اجلزائر ،81
املغرب ،00 ،السيد الوزير وال يكون وفاة وحدة فهي بزاف ،احنا
اللي كنطالبو الوزارة أنه خاص يكون عندها السياسة اإلستباقية

اتمية ما عندانش إنعاش ،اترودانت اللي فيها  22مجاعة أو
 211.111ساكنة ما عندانش إنعاش ،أكادير عندو  08سرير
اللي هو مستشفى جهوي ،املستشفى هاذ  les bébésمنني

هاذو التوصيات دايل املنظمة العاملية للصحة ،ذكرتو ابللي كاين
 8دايل األسابيع اللي جا متأخر ،احنا فرحنا راه احنا متخوفني

كيتصابو ،كيفاش غنديرو السيد الوزير نداووهم؟ les bébés
معندانش اإلنعاش ، néonataleما عندانش يف اجلهة ككل،
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السيد رةيس اجللسة:

البارح والبارح هاذ األسبوع توىف شخص يف مدينة أكادير يف
مستشفى خصوصي هباذ املرض ،وحالة أخرى أو حاالت تسجلو
يف مستشفى احلسن الثاين اللي غينقلوه من مراكش اللي هو أصال
احنا اتبعني ليهle service ،دايل الرئة مسدود ألن عندهم
 ،la galeالسيد الوزير راه البنية.

شكرا التجمع الدستوري ،عفوا الفريق اإلستقاليل.
الناةب السيد عالل العمراوي:
شكرا السيد الوزير ،أان مناقش معك احلالة الوابئية اللي احلمد هلل
حلد الساعة ال زالت عادية ،ونسأل هللا السالمة يف الباقي يف
املوسم ،لكن احلالة الوابئية هي كتكون معروفة مسبقا ،عندان

السيد رةيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية يف ما تبقى من
الوقت.

املعطيات ،عارفني أبن هاذ السنة غادي يكون فيها واحد الفريوس
من نوع  Aأو اللقاحات كتكون واللي موجودة ،أان بغيت أو
التوعية أو التحسيس الطيب اإلستباقي مسؤوليتكم السيد الوزير،

الناةبة السيدة ثراي الصقلي:
السيد الوزير ،عقلنة هاذ التدبري هو احلل الوحيد أو التواصل
املستمر يف الوقاية أو يف احلقائق ،أو ليس يف املزايدات فاحلاالت
اللي هي تزرع يف املواطنني اخلوف اجلماعي.

أان بغيت نسولكم واش قمتيو ابلتوعية الالزمة؟ واش املغاربة حسو
أبنه الناس اللي مها فواحد الوضعية صعبة ،النساء احلوامل أو
الناس الكبار أهنم خاصهم يديرو اللقاح ماشي حىت لدااب عاد
تنقولو هلم ،تنقولو هلم يف بداية املوسوم ،واش هاذ اللقاح اليوم

شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ عفوا عفوا ،نعم تعقيبات
إضافية ،إذن الفريق اإلشرتاكي.

اللي تيقلبو عليه الناس يف الصيدليات واش هو متوفر؟ ما متوفرش
ليهم ،ألنه تساىل تقريبا املوسم دايل اللقاح ،املدارس واش قامو،
بل واش درتيو اخنرطو معكم القطاعات أخرى؟ واش التحسيس
يبداو يدخلو األبناء لعند الوالدين دايهلم أو تيقولو هلو راه احنا

السيد الوزير ،ما بغيناش نضخمو األمور ،ولكن هذا ال مينع من
أننا انخذو عليكم واحد النوع دايل الضعف يف التواصل أو التباين

واحد الدرس لقيناه قالو لينا خاص تغسلو يديكم واش هاذ الشي
كان؟ واش املدارس دايلنا أصال اليوم كتوفر على املاء والصابون؟
منني تنتكلمو على املضادات دايل هذا املضادات دايل les

السيد رةيس اجللسة:

الناةب السيد شقران أمام رةيس الفريق االشرتاكي:

يف التصرحيات ،هاذ األمر هو اللي غدا اإلشاعات واللي جعل
على أن البعض كيستغل هاذ املوضوع من أجل مترير واحد
اجملموعة دايل املغالطات ،املفروض على أن وزارتكم ،وعلى أن

les antivirus ،virusهاذو ،هاذو معروف ليهم املكانة
دايهلم الطبية ،واش متوفر واحد  Stock de sécuritéاللي
متوفر محاية لألمن دايل املواطن ،وخا تنعرفو أبن املستوى دايل
األمهية دايلو ولكن خاصو يكون متوفر ،القطاعات األخرى البد

احلكومة ككل على أن تكون واحد اخلطة تواصلية ،نوعيو
املواطنني ،مها ما نسمحوش أن الناس يهولو األمور بشكل أكب
خاصة وأنه اليوم يتم احلديث حىت على األدوية يتم..

خاصها تكون منخرطة ،أان اليوم اللي والفزع كيتكلمو عليه الناس
هذا طبيعي ،طبيعي إيال كان اإلحساس وتيحس أبنه القطاع املعين
كاين واحد التواصل معاه مهزوز واحد الشوية ،هبا تيكون هاذ
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السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

الفزع ،وعادي أن املواطن تيتساءل ولكن كاينة مسؤولية عند
القطاع.

شكرا لكم السيدات النائبات ،السادة النواب ،وزارة الصحة فعال
مسؤولة عن صحة املواطن ،مسؤولة عن الصحة العمومية،

السيد رةيس اجللسة:

والتدابري اإلستباقية ختاذت ،وهاذ السنة التحسيس اللي دران
لألنفلونزا ما درانهش يف السنوات املاضية ،كانت يف التلفزة ومازال
مستمر يف جمموعة دالقنوات ،ويف املراكز الصحية ،دائما كيكون

شكرا السيد النائب ،التجمع الدستوري يف ما تبقى من الوقت.
الناةب السيد نور الدين األزرق:
السيد الوزير ،غنأكد ليك على التواصل أو على التوعية راه كاين
واحد النقص ،وابلتايل بغيت يف الوزارة يكونو برامج سنوية ماشي
حىت جيي البد وجيي املوسم ،راه خاصنا الدواء احلقيقي هلاذ املرض

التحسيس عند األشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة ،ويف القطاع
اخلاص كذلك ،هاد العمل كيدار ،رمبا اشعلنا البوجيكتور بزاف
هاذ العام على األنفلونزا مزاين ،مكاين حىت شي مشكل ،خاصنا
نتواصلو أكثر بشكل مستمر ،غنزيدو نديروه ،يف هناية هاذ املوسم

راه هو خاصنا نقويو املناعة، on booste l'immunité
ابش غنقويوها؟ الرايضة ،شجعو الناس على الرايضة ،شجعو
الناس ايكلو اخلضر والفواكه يبعدو من السكر ،شجعو الناس

غنخرجو تقرير ،الوزارة غتدير واحد التقرير على األنفلونزا دايل
هاذ السنة ،وغيكون عند اجلميع وعند املختصني وعند اإلعالم
ابش هنولوش ،ليس هناك هتويل وليس هناك حالة طوارئ ،املسألة

ايخذو املسائل اللي كتعطيهم املناعة ،أشنا هي؟ البصلة ،الثومة،
الزجنبيل مع احلامض مع العسل ،هذا هو الدواء احلقيقي ،هذا هو
الدواء احلقيقي السيد الوزير ،وعيو املواطن ابش هاذ ميشي يغسل
يديه ماشي حىت جيي املوسم وجيي هذا ،املواطن خاصو يغسل

دايل ابستور تكلميت عليها احنا عندان برانمج دايل  PPPيعين
الشراكة القطاع عام القطاع خاص ،وزارة املالية راه أشرت
ابإلجياب وراه احنا تنقلبو على شكون هو هاذ الشريك ،ابش
نبداو نردو الصناعة دايل  les vaccinsيف بالدان ،النصال

يديه طيلة السنة ،وخاصنا كذلك نضيفو الفيتامني ، Cالفيتامني
Cفهاذ الفرتة ضرورية إما يف الليمون ،إما حبوب،
La vitamine Dضرورية للمواطنني اهلشني ،ولكن خاص

كذلك راه هو داخل يف فصل الصيف ،املسألة دايل العقارب
واألفاعي ،هاد الشي كلو كنشتغلو عليه ،اللقاح متوفر ووفرانه يف
الوقت دايلو ،وزدانه اليوم ألنه خفنا يكون شي ختوف بل متوفر

يكون املعدل طبيعي يعين هابط منخفض ابش عاد ميكن لينا
نعطيوه ،هاذو كلهم إجراءات وقائية ابش نكثرو املناعة وخا جيي
H1وال  N1إيال كان اإلنسان صحيح راه مايدي منو ال حق
ال ابطل.

و 11.111اللي درانها للمهنيني دايل الصحة ،اللقاح متوفر،
الدواء كذلك متوفر ،هذا هو الدور اللي خص تقوم به وزارة
الصحة ،وماشي راه الناس عندهم الرميد كياخدو الدوا فابور،
كنعاود أنكد ال غيمشي يدير هداك الدوا املضاد للفريوس راه

السيد رةيس اجللسة:

غياخدو ابجملان ،ابش ما نبقاوش نقولو غايل وال ما غايل ،مث
مسألة أخرى هو أنه ،وأنه ،عندك احلق السيد النائب ،الوزارة
كتف ركر ابش تطلق هاد العام واحد البانمج دايل أمناط العيش

شكرا ،ما كاينش تعقيب إضايف آخر؟ إذن نعطي الفرصة للسيد
الوزير للرد على التعقيبات ،تفضل السيد الوزير.

السليم ،بغينا نشتغلو بشكل قوي على مسألة دايل الوقاية يف
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وضعية عادية وراكم كثري تكلمتوا عليها هاد املسألة هادي،
أشكركم مرة أخرى ،والسالم عليكم.

إطار التواصل كذلك ،بغينا نديرو واحد العمل اآلن كذلك مع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ابش القيمني الدينيني يقوموا
بدورهم يف الرتبية الصحية ،الصحة هي مسألة دايل اجلميع هتم،
تكلمتو على املدرسة ،برامج الصحة املدرسية تدارت هاد العام و
كتكتف كذلك ،فالبامج دايلنا غادة وكتعبأ ابش ميكن ،ميكن

السيد رةيس اجللسة:
شكرا للسيد الوزير ،ونشكركم على مسامهتكم يف هذه اجللسة،
هكذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول
األعمال ،ومنر ،السيدات والسادة النواب ،بعد األسئلة إىل تناول
الكلمة يف إطار املادة  018من النظام الداخلي ،وقبل ذلك أخب
السيدات والسادة النواب أنه تقرر عقد جلسة تشريعية غدا ،إن

نقول لك بالدان فهاد اجلانب دايل األمراض املنقولة ،األمراض
الفريوسية راه هي رائدة ،شوف ايبوال كيفاش تعاملنا معها يف
الوقت اللي دول سدات احلدود دايهلا وسدات الفضاءات دايهلا
احنا خلينا اجملال اجلوي مفتوح ألنو عارفني قدرتنا على التحكم
يف هاد األمر هذا ،عارفني القدرة دايل التدخل ،ما يسمى la
riposteعارفني اإلمكانيات اللي عندان ،فما نبقاوش هنولو
اليوم هي واحد املنزلة سنواي اللي جتي كل عام ،نبداو نتكلمو يف

شاء هللا ،على الساعة اخلامسة لتكون للدراسة والتصويت على
النصوص التشريعية اجلاهزة ،يف إطار املادة  018عندان متحدث
أول عن موضوع معاانة األقسام األنكولوجية ،العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب ،واحد اللحظة ،تفضل السيد الرئيس.

هاد املسألة ،خصنا نبداو يف واحد الوقت نقولوا فيما يتعلق
مبجموعة األمراض ،الطبيعة دايل الوفيات ميكن نقولوها ،الطبيعة
دايل الوفيات يف بالدان ما عندانش ما عندانش نشرة كتخرج كل

الناةب السيد نور الدين مضيان رةيس الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):

هنار كنقولو شحال ماتو ابلسرطان ،هاد الشي خصنا نشتغلو
عليه ألنه مهم ،فيما يتعلق ابإلحصائيات وأخد ،فيما يتعلق ابختاذ
القرارات يف اجملال الصحي ،بدينا واحد التجربة على مستوى جهة
معينة ،غنمشيو نعمموها ،عدم التوفر على هاد املعطيات هو اللي

شكرا السيد الرةيس،
غري عالقة ابملوضوع دايل تناول الكلمة حسب املادة ،018
لألسف هو مت خرق مضمون هذه املادة ،اللي كتنص يف فقرة
السادسة ،أعتقد ،أو السابعة ،على أن توزيع تناول الكلمة يتم
بني األغلبية واملعارضة ،ولألسف أنه املواضيع املدرجة اليوم فقط

كيخلينا ما نبقاوش نقولو ،اشنو هاد السبب وهاد السبب ،سبب
الوفاة ماشي بسرعة االنسان يتكلم عليه ،كي ردار واحد l'audit
clinique decésيعين واحد افتحاص دايل نوعية الوفاة،

خمصصة لألغلبية ،إذن فأين حق املعارضة؟ وأين تنزيل وتطبيق
مقتضيات املادة 018؟ إذن فلذلك ،السيد الرئيس ،أرجو ،أوال،
كرائسة ،واثنيا ،كحكومة وخاصة الوزير املكلف ابلعالقات مع
البملان أن يسعى خالل ،يعين ،القادم من األايم واألسابيع

ولذلك حىت التصريح على مسألة الوفيات ماشي ابلسرعة الالزمة،
قالت الصحافة ،قال هذا راه وزارة الصحة غتدير تصريح ،ال،
هناك أتكد على مستوى املختب املركزي املعتمد من طرف منظمة
الصحة العاملية ابش ميكن نقولو الواقع للناس ،احنا اتنقولو الواقع

والشهور إىل تضارب عالج هذا اخللل ،واحنا نتمسك حبقنا أن
األسبوع اجلاي غادي يكون فقط للمعارضة ليس ألغلبية ،شكرا.

للغاربة ما تنكدبوش عليهم ،احنا الشفافية يف وزارة الصحة ،ويف
نفس الوقت التواصل دايل عدم التهويل ،التواصل دايل ،هادي
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السيد رةيس اجللسة:

املواطن اللي ما كيحتاجش التأخر وما كيحتاجش لالهتام جملموعة
من اإلجراءات اللي فيها إشكاالت حقيقية.

السيد الرئيس ،أؤكد على أن هذا املوضوع متت البجمة وفق قواعد
النظام الداخلي ،واملالحظة دايلكم ستتم دراستها ،علما أبن

السيد الوزير ،اليوم التدبري دايل األدوية كيحتاج منا أننا نتعاملوا
معه مبقاربة خاصة سواء على مستوى تدبري املخزون وعلى مستوى
تدبري االحتياج ،اليوم لألسف السيد الوزير واحد اجملموعة دايل
املستشفيات كتقوم ابإلتالف دايل آالف األدوية اللي هي منطبقة
للمخزون وكتويل بريميي وما كنحتاجوهاش عالش؟ ألنه الطريقة

املوضوعات اللي كنتوا طارحني ،السيد الرئيس ،مرتبطة ابلسؤال
اآلين ،ولذلك مت تغيريه ،لكن املالحظة فيما خيص املوضوعات
األخرى راه السيد الوزير أخذ علما ،تفضل السيد النائب.
الناةب السيد رضا بوكمازي:

اللي كنعتمدوها من خالل إعالن الصفقات وكنعتمدوا اإلحتياج
مسبقا كيعيق العملية دايل الولوج هلاد األدوية ،هذه السيد الوزير
كنتمىن أنكم تعيدو النظر وتعطيوا للفئات املتخصصة أهنا..

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير ،مبناسبة اليوم العاملي للسرطان وهادي مناسبة نتمناوا
من خالهلا فريق العدالة والتنمية الشفاء جلميع املصابني هبذا املرض
واملعاانة اللي كيعانيوها ،كنتقدموا السيد الوزير احملرتم إحاطتكم

السيد رةيس اجللسة:

علما مبقتضيات املادة  018جمموعة من اإلشكاالت اللي
كيعيشوها هاد الفئة ،السيد الوزير ،ماشي مجيع املستشفيات
اإلقليمية كتوفر على أقسام أو أجنحة مرضى السرطان وهذا السيد

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد الوزير
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،فيما خيص موضوع اخلصاص دايل األدوية
اللي كتدخل يف العالج الكيماوي ملرضى السرطان الوزارة عملت
واحد اجملهود قوي حيث امليزانية مشات من  2مليون دايل الدرهم

الوزير كيجعل واحد جمموعة من املرضى يتوجهو ملستشفيات
جهوية وكيكونوا يف حاجة أهنم يعين يعانيو مع جمموعة من األمور
من بينها أهنم ملي كيوجهو للمستشفى أحياان ما تيلقاوش الدواء
اللي هو حمتاجني له ،وهذا كيخلق مشكل حقيقي سواءا للمرضى
أو لألسر دايهلم والعائالت دايهلم.

يف  8101إىل أكثر من  081مليون دايل الدرهم اليوم يف
 8102ابإلضافة إىل امليزانية اللي كتخصصها املراكز االستشفائية
اجلامعية من أجل ذلك واللي كيستافدوا منها جزء مهم من حاملي
بطاقة الراميد داخل املراكز اخلاصة بعالج السرطان بنسبة

اثنيا ،السيد الوزير كيفما كتعرفوا هاد الفئة كتعاين معاانة حقيقية
من خالل اإلشكال املرتبط هباد املرض ،وهلذا السيد الوزير كنتمناو
أنكم حترصو على املعاانة دايل هاد املوضوع ألنه هاد الفئة هي
فئة خاصة وأن السيد الوزير كيعلمنا عموما على املوضوع دايل

 ، %011املراكز اجلهوية وهي احلمد هلل كتزاد ،بين مالل راه
انطلق يف العمل دايلوا ،العيون إن شاء هللا يف القريب ،املراكز
دايل القرب داخل املستشفيات املراكز املندجمة بدينا فيها كذلك،

تدبري األدوية بصفة عامة ،السيد الوزير ،كانت تقرير داجمللس
األعلى للحساابت يف هاد املوضوع ،أكيد فيه واحد اجملموعة
دايل املالحظات ،وواحد اجملموعة دايل اخلالصات ،ولكن السيد
الوزير هاد املوضوع دايل تدبري األدوية مرتبط ابلصحة دايل

فيما يتعلق ابلعالجات الكيماوية بال ما نتكلموا علي كل ما يتعلق
ابلفحصي والتشخيص ،وهاد املراكز اللي فيها إما التداوي
ابلكيميائي إما العالج ابألشعة ،املسألة دايل األدوية اللي نقول
لك أبن األدوية دايل السرطان كاين جزء منها اللي الثمن دايلو
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غايل وما كاينش هاديك الدوا اللي رخيص كيقرر واحد املختب

وسيلة راقية وحديثة وطبعا مت إجنازها يف بالدان بنسبة كبرية مما

يف اخلارج أو مصنع ،املادة األولية أنه ما يصنعهاش ألنه ما
مسلكاهش ،فهاد املسألة هادي دايل املنوبول اللي ميكن تكون
ودايل القدرة على املقاوالت دايل األدوية أهنا حتدد األسعار
داألمثنة عب العامل ،مسألة فيها مشكل ،وابلتايل اجلواب عليها هو

حيفظ حقوق النساء وحقوق األطفال وحقوق األسرة بشكل عام
وملا ال أيضا حفظ األنساب مع انتهاء هذه احلملة  ،السيد الوزير،
نريد منكم طبعا تقييم احلصيلة أو إجراء دراسة لتحديد مدى جناح
هذه احلملة الثانية لتوثيق عقود الزواج حفظا طبعا للحقوق السالفة

خصنا نطورو الصناعة احمللية ،هو خصنا كذلك خصنا مؤخرا
خصصنا واحد الوحدة دايل الصناعة دايل مضادات السرطان،
ميكن يل نقول لك أن أدوية السرطان متداولة الكثري موجودة

الذكر ،هذه الدراسة ستمكن من اختاذ قرار هل حنن يف حاجة
إىل مهلة اثلثة أن حيتاجون إىل إجراءات أخرى إلجناز يعين هذا
التوثيق يف أحسن الشروط يعين يدفعون يف ذلك جتدير هذه

تتبقى بعض أنواع دايل السرطان أو بعض العالجات ملي تيكون
واحد النوع ما كينفعش معه العالج تيدوز إىل مستوى آخر فهناك
ما تتلقاش يعين أدوية متداولة ،مث كذلك جمموعة الصفقات اللي
كتخرج لنا  infructueuseيعين  1ما كيحس هبا حىت شي

احلقوق وبعد التجدير حتقيقها على أرض الواقع ألن توثيق عقود
الزواج هي وسيلة كبى وحل جذري ملا يطرحه من مشاكل
حقيقية على أرض الواقع خاصة يف املناطق النائية ويف املغرب
العميق؟ شكرا السيد الوزير.

واحد عالش؟ الثمن اللي درتيوا ما مسلكناش إذن كاين إشكال
إشكال كذلك كاين ابش ميكن لنا ما نطيحوش يف هاد الشي

السيد رةيس اجللسة:
شكرا ،الكلمة للسيد الوزير.

السيد رةيس اجللسة:

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

شكرا السيد الوزير ،الكلمة املوالية للمتحدث الثاين يف موضوع
انتهاء مهلة توثيق عقود الزواج ابملغرب فريق التجمع الدستوري،
تفضل السيد النائب.

شكرا السيد النائب احملرتم ،كما تفضلتم احنا االرتسامات األولية
اللي عندان على هاد احلملة هي إجيابية جدا ،ولكن هذا موضوع
حيتاج إىل دراسة وإىل جتميع اإلحصائيات ومعاينة النتائج ،وإذا

الناةب السيد عبد الودود خربوش:

اتضح أن هناك حاجة إىل تدخل جديد سندرس الصيغة والشكل
دايل التدخل ،إذن احلملة ستنتهي غدا والفرتة االنتقالية ستنتهي
غدا ومن السابق ألوانه أن يدفعوا يف هذا اإلجتاه أو ذاك ،حنن
نتعامل مع املوضوع إبجيابية وملا خيدم استقرار خاصة اإلستقرار

السيد الرةيس،
السيد الوزير احملرتم ،يوم غد  1فباير ستحل طبعا أجل انتهاء
الفرتة اإلنتقالية لتقدمي دعاوي ثبوت الزوجية ،حنن يف التجمع
الدستوري بداية نشيد آبدائكم يف هذه احلكومة ال سيما على

القانوين لألسر والعائالت املغربية مبا ينسجم والقانون ومبا يتوافق
والشريعة اإلسالمية ومدونة األسرة ،شكرا.

مستوى تطوير العدالة ،تيسري الولوج للعدالة وأيضا إىل
اإلصالحات التشريعية اجلدرية اليت تشرفون عليها وبشكل عام
تنظيم وتطوير منظومة العدالة يف بالدان ،السيد الوزير ،عاود على
بدء مسألة ثبوت توثيق عقود الزواج ودعاوى ثبوت الزوجية هي

السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا للجميع ،ورفعت اجللسة.
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