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 اةةبعد امل سنيماخلو  ةالثامنحمضر اجللسة 
 
 (.م2142ماي 12)ه 4111 انرمض 41 الثالاثء التاريخ:
 .جملس النواب رئيسمرمية بومجعة النائبة السابعة ل ةالسيد الرائسة:

اعة ون دقيقة ابتداء من السستة وعشر و  ثالث ساعات التوقيت:
  .التاسعةصباحا والدقيقة  احلادية عشر

األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات مناقشة  األعمال:جدول 
 احلكومية التالية:

 ؛إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 
 مي؛الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العل 
 الثقافة واإلتصال؛ 

 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ 

 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛ 

 الشغل واإلدماج املهين؛ 

 ية؛صال  اإلدارة وابلوييفة العمومإباملكلفة  الوزارة املنتدبة 

 ابإلسكان؛املكلفة  كتابة الدولة 

 ابلنقل؛املكلفة  كتابة الدولة 

 سنسان.املكلف حبقوق اإل 

 :السيدة مرمية بومجعة، رةيسة اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 .افتتحت اجللسة
 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات النظام  411طبقا للفصل       
ية هذه اجللسة لألسئلة الشفهالداخلي جمللسنا املوقر، خنصص 

سؤاال  22ملراقبة العمل احلكومي. ويتضمن جدول األعمال 
شفهيا موزعة على القطاعات التالية: إعداد الرتاب الوطين والتعمري 

لتعليم الرتبية الوطنية والتكوين املهين وا؛ واإلسكان وسياسة املدينة
ضامن التالعايل والبحث العلمي؛ الثقافة واإلتصال؛ األسرة و 

واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛ 
الشغل واإلدماج املهين؛ القطاعات املكلفة كذلك بكل من 
إصال  اإلدارة وابلوييفة العمومية؛ النقل، وأخريا القطاع املكلف 
حبقوق اإلسنسان. يف البداية سنستمع إىل املراسالت الواردة على 

 .تفضل السيد األمني لتالوهتا مشكوراالرائسة، فلي

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

 شكرا السيدة الرةيسة،

 عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل      
توصلت رائسة  :2142مايو  21إىل  42هبا جملس النواب من 
 441سؤال كتايب؛  222سؤال شفوي؛  41جملس النواب ب

جوااب على األسئلة الكتابية؛ مت سحب سؤال واحد كتايب، شكرا 
 .السيدة الرئيسة

 :السيدة رةيسة اجللسة

 شكرا السيد األمني،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أود اإلشارة فيما خيص الطلبات املقدمة من لدن السيدات       
من النظام الداخلي جمللس  452والسادة النواب، بناء على املادة 

النواب، فقد برمج موضوع اإلقتطاعات اليت طالت أجور عدد 
من مويفي القطاع العام واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية 

العمومية  ويفي اإلدارات واملصاحلاملنخرطني ابهليئات التعاضدية مل
ابملغرب لفريق األصالة واملعاصرة. كما متت برجمة، يف إطار كذلك 
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طلب للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية حول  452املادة 
 .إضراب طلبة كلية الطب

إذن حضرات السيدات والسادة، سنشرع اآلن يف بسط       
إعداد  ا، وسنستهلها بقطاعاألسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالن

الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة. إذن سؤال عن 
مساطر تسليم رخص البناء ابلعامل القروي للسيدات والسادة 
النواب من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا

 :الناةب السيد عبد احلق فاةق

 السيدة الرةيسة،

لسيد الوزير، سنسائلكم عن التدابري واإلجراءات اليت ستقومون ا      
ابختاذها لتبسيط مساطر احلصول على رخص البناء ابلعامل القروي 

 مبا يراعي الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية للساكنة؟

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير، مرحبا السيد الوزير      

 فهري وزير إعداد الرتاب الوطينالسيد عبد األحد الفاسي ال
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيدة الرةيسة،

 السيدات والسادة النواب،
شكرا السيد النائب على هاذ السؤال اللي غادي يعطيين       

الفرصة ابش أنكد أبن مسألة العامل القروي حتظى بعناية خاصة 
وأن سنتعامل إجيااب مع احلق املشروع دايل العامل  من طرف احلكومة،

القروي يف التنمية، يف اإلستثمار ويف السكن الالئق، فيما خيص 
رخص البناء يف العامل القروي، السبب دايل هاذ الرخص هو 
سنتأكدو، أوال احرتام املضمون دايل واثئق التعمري اللي مفروض 

لتوافق د النوع من اأهنا تكون مت عن طريق التشاور وحتظى بواح
على الصعيد احمللي من جهة؛ مث هناك واحد العدد القواسنني اللي 
تضبط واحد العدد دايل املعايري فيما خيص البناء ابلعامل القروي، 
إال أن القواسنني يف حد ذاهتا تتسمح بواحد العدد استثناءات ألخذ 

ل كبعني اإلعتبار اخلصائص دايل العامل القروي واخلصائص دايل  
جهة جهة، وكل حمل حمل، وكل مكان مكان، وابلتايل التوجه 
 العام دايلنا حنو املروسنة يف تفعيل هاذ املعايري، وأخذ بعني اإلعتبار
إذن اخلصوصيات ال فيما خيص القضية دايل املساحة، ال فيما 
خيص سنسبة املساحة املبنية إىل غري ذلك، هذا هو التوجه الليوسنة 

 .ال يف إطار احرتام واحد العدد دايل الضوابطاملروسنة، بطبيعة احل

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :الناةب السيد عبد احلق فاةق

السيد الوزير، الليوسنة واملروسنة وما إىل ذلك، هاذ السؤال        
، السيد الوزير، وسنفس األجوبة اللي  2142كيتطر  من 

السيد الوزير. السيد الوزير، اليوم هدوك الشروط اللي  كتجاوبوان
السيد  %21هكتار وما إىل ذلك، راه  4تنهضرو عليهم دايل 

هكتار، هللا  4الوزير، دايل السكان يف العامل القروي ما عندمهش 
جيازيك خبري السيد الوزير، اليوم تندفعو ابلساكنة دايل العامل 

هبا اليوم،  لظروف الطبيعية كندفعوالقروي اللي يكفيها غري قساوة ا
السيد الوزير، أسننا كنصيفطوها للمدن وما يرتتب على ذلك من 
مشاكل إجتماعية واقتصادية، والتجمعات اللي كيتنشأو يف 

 .الضواحي دايل املدن

السيد الوزير، هناك متضررون من الفيضاانت اللي اليوم       
عندهم مشاكل كبرية ابش يعاودو البناء دايل الديور دايهلم فهاذ 
الرخص، هناك مشكل آخر السيد الوزير هو كلفة التصميم، 
واخلرساسنة املسلحة، واللجوء للبناء العشوائي اللي كيجعل املواطن 
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السيد الوزير،  .ت الشاذةالسيد الوزير، ضحية لبعض املمارسا
سنسائلكم كذلك عن مآل برانمج املساعدة املعمارية والتقنية اجملاسنية 
يف العامل القروي، إسنسجاما مع اخلصوصيات احمللية؟ السيد الوزير، 
هناك أيضا التأخر يف إصدار املراسيم التطبيقية للقاسنون التنظيمي، 

 ..اء ابلوعودوعدم الوف 11.42القواسنني التنظيمية، القاسنون 

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، اسنتهى الوقت. هل هناك تعقيبات       
إضافية عن هذا السؤال؟ السيد الوزير، هل تنوون التعقيب يف ما 

 .تبقى من الوقت

السيد عبد األحد الفاسي الفهري وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

طلب رخصة دالبناء  11.111فقط سنعطي بعض األرقام،       
 %41ابملوافقة،  %21، 2144-2142يف العامل القروي يف 

 .مرت مربع 5111أقل من 

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن برانمج مدن       
مع جبدون صفيح للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق الت

 .الدستوري، ليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد ايسني الراضي

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، بغينا سنعرفو ما هي املعايري اللي كتاخذ الوزارة       
 .دايلكم لإلعالن عن مدن بدون صفيح؟ وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .الوزير شكرا السيد النائب، جواب السيد      

السيد عبد األحد الفاسي الفهري وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا هلذا السؤال، اجلواب هو تفعيل اإلتفاقيات اللي فيها       
واحد العدد دايل األرقام، وفيها واحد العدد دايل األهداف 

اذ صفيح. ه مضبوطة، وكلما أجنزت يتم إعالن املدينة بدون
السؤال ميكن يل سنعطي واحد العدد دايل األرقام اللي كتصحح 
واحد العدد من االرقام اللي يهرت يف الصحف يف املدة األخرية 

ألف أسرة،  242فيما خيص برانمج مدن بدون صفيح: مت معاجلة 
ألف مت  11ألف أسرة حسنات يروف العيش دايهلا؛  242

ألف وحدة يف طور  12حيل؛ إجناز الوحدات واآلن سننتظر الرت 
براكة إما يف طور الدراسة، إما غري مربجمة،  41.111اإلجناز؛ 

هذا يعين أبسنه كاين عمل، ابلفعل تقدمنا يف واحد العدد دايل 
اجملاالت ولكن حقيقة، هذا واقع، ما استطعناش سنوضعو حد 
للظاهرة دايل الصفيح. وهبا خصنا سنطورو املقاربة دايلنا حنو مزيد 

 .النجاعة من

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :الناةب السيد ايسني الراضي

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

كنشكروكم على اإليضاحات اللي عطيتوان، ولكن السيد       
الوزير، بغيت سنقولك أبن هاذ اإليضاحات بعيدة جد البعد عن 

لواقع السيد الوزير، هو أسنه العام اللي فات جا السيد الواقع. ا
الوزير اللي قبل منكم وأعلن أبسنه مدينة سيدي سليمان، مدينة 
بدون صفيح، وهز طوموبيلتو ومشى فحالو، وخالان احنا  
كمنتخبني حاصلني مع املواطنني، وتورطنا معاهم ألهنم اليوم والو  

و ماو أبسنه كنكذبكيتامهوان ابلكذب، دااب إيال حضران كنتس
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عليهم، ما حضرانش راه كنعرقلو واحد النشاط دارتو احلكومة، 
وابش سنتداركو هاذ املشكل، جينا عندكم السيد الوزير للمكتب 
دايلكم، وهضران معاكم وتكلمنا مرارا وتكرارا، وما كاينش حل 

 .هلاذ املشكل

تقان حالسيد الوزير، كتعرفو أبسنه اليوم أكثر منا أبسنه كاين ا      
وسط اجملتمع، وهاذ الشي اللي كيخلق هاذ اإلحتقان، وإيال كاسنوا 
الناس كيحتجو، راه هاذ الشي اللي كيخليهم حيتجو. واملواطنني 
اليوم دايل سيدي سليمان راهم عايشني غري وسط الزبل، وسط 
الربارك، إيال اليوم حامشني ما كيخرجوش حيتجو، راه ماشي حبا 

اس يف البالد دايهلم ويف امللك دايهلم، أما النيف احلكومة، راه حبا 
 .راها مكرفسة، وشكرا السيد الرئيسة

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية عن هذا       
 .السؤال؟ سنعم، السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيدة الرةيسة،

الوزير، هاذ اإلشكال واعرتفتو دااب جاء على لساسنكم، السيد       
أسنكم ما قدرتوش تلقاو احلل ملدن الصفيح. مدينة العرائش السيد 

سنة مستمرة يف القصدير:  11الوزير، هناك أحياء ألكثر من 
"جنان كاستيني"، "جنان الباشا"، "الكواش"... هاذو أحياء 

لكم هاذ األحياء عام السيد الوزير، سنسائ 11عندهم أكثر من 
املستمرة تسائلكم السيد الوزير على مسؤوليتكم يف إجياد سكن 
الئق هلاذ الساكنة دايل مدينة العرائش، واإلقليم بشكل عام، 

 .شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد النائب احملرتم      

 :الناةب السيد عبد الواحد بوحرشة

 لسيدة الرةيسة،ا

كان من املفروض أن جمموعة دايل املدن تعلن مدن بدون       
صفيح، ومنهم مدينة فاس. اليوم كاين واحد رحلة مجاعية من 
القرى، سنظرا لصعوبة املساطر داخل املدن، مقاطعة "زواغة" 
منوذجا، اليوم واحد اجملموعة دايل التالميذ حمرومني من الدخول 

لوضعية اإلدارية والوضعية األمنية يعين ما للمدارس بسبب أن ا
 .تيتوفروش حىت على البطاقة الوطنية، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

هل من تعقيب آخر؟ إذن منر إىل رد السيد الوزير على       
 .التعقيبات

السيد عبد األحد الفاسي الفهري وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

برانمج دايل مدن بدون صفيح، كاين جمهود كبري دايل       
الدولة، جمهود مايل، ابلتأكيد خصنا حنسنو النجاعة دايل هاذ 
الربامج، النجاعة دايل اإلسنفاق العمومي وهذا كيفرض علينا 
ابلفعل مراجعة واحد العدد دايل املقارابت. ما ميكناش خنتزلو 

نة من إجياد العقار لرتحيل الساكفقط يف  القضية دايل الصفيح
أجل إعادة اإلسكان وإعادة اإليواء، وكذلك كاين واحد القضية 
مهمة، كيفاش سنتحكمو يف الالئحة دايل املستفيدين، وشفافية 
أكرب شفافية أكرب وضبط القضية وتوحيد القضية دايل املعايري، 
 ةوهاذي مسألة دايل اجلميع بطبيعة احلال قضية الصفيح الوزار 
دايلنا يف الواجهة، ولكن كل شي شاعر أبن مسألة الصفيح هو 
امللتقى دايل عدد دايل اإلشكاليات؛ اقتصادية، إجتماعية، 

 ...ثقافية، أخالقية، اسنتخابوية إىل غري ذلك
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 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل املتعلق برخصة       
ريق قروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فالبناء يف العامل ال

 .العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد عبد هللا موسى

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، تعاين ساكنة العامل القروي من مشاكل احلصول       
ل على احلصو على رخص البناء، عن اإلجراءات املتخذة لتسهيل 

 هذه الوثيقة اهلامة سنسائلكم؟

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

السيد عبد األحد الفاسي الفهري وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

السؤال، هذا تيمكين ابش أنكد أن القضية دايل رخص       
البناء كيفاش سنوفقو ما بني احلق يف السكن اللي هو حق دستوري 
خصنا سنستاجبو له من جهة، مث اثسنيا حنتارمو واحد العدد دايل 

السالمة دايل املواطنني، األراضي الفالحية، واثئق  الضوابط:
 اللي مطروحة يف التعمري إىل غري ذلك، هذه هي اإلشكالية

تعقيداهتا. ولكن إىل جاسنب هاذ الليوسنة اللي تكلمت عليها يف ما 
قبل، كاين واحد العمل مهم فيما خيص مثال دفع الوكاالت 
ال احلضارية لتغطية بواثئق التعمري للعامل القروي، وتقدمنا فهاذ اجمل

 وحتديد املراكز والدواوير وآسنذاك تتسهال األمور اللي تتعلق برخصة
 .البناء

كذلك فيما خيص واحد العدد دايل الدراسة دايل إعادة       
اهليكلة دايل واحد العدد الدواوير، وتقدمنا فهاذ اجملال بنتائج 
ملموسة، مث كذلك كاين الربانمج دايل املساعدة التقنية واملعمارية 

اجملاسنية ابلعامل القروي وعندان برانمج على ثالث سنوات ورصدان 
ات يف إطار شراكة مع اجلهات، وغنتقدمو فهاذ اجملال  االعتماد

كذلك اللي استجبو هلاذ احلق يف السكن دايل الساكنة دايل 
 .العامل القروي

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :الناةب السيد حلسن واعري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، كنشكروكم على اإلستثناءات على الضوابط       
والشروط دايل منح رخص البناء يف العامل القروي، ولكن املواطن، 
السيد الوزير، الزال يعاين يف احلصول على هاذ الوثيقة اهلامة مثال 

، وخرج 2142البناء ابلطني، كتعرفو أبن املرسوم صدر منذ ماي 
، وحلد اآلن مكاينش التفعيل 2142 سنوفمرب يف اجلريدة الرمسية يف

ومكاينش النصوص التنظيمية هلاذ الرخصة. سنفس الشيء ابلنسبة 
اللي قال السيد الوزير، اآلن على أن هناك املساعدة ما كاينة 
مساعدة، حلد اآلن ال وجود ملساعدة ابلنسبة لساكنة العامل 

حلصول ا القروي، هم استبشروا خريا على أن غتكون مساعدة يف
على الواثئق ولكن حلد اآلن مل يفعل ذلك، سنفس الشيء ابلنسبة 
هلاذ اإلستثناءات اللي ذكران اآلن على أن املواطن كيحط طلب 
الرخصة يف اجلماعة، كتمشي للجنة اإلقليمية، من اللجنة اإلقليمية  
كتمشي للجنة اإلستثناءات، من جلنة االستثناءات كّدير الرأي 

اللجنة، واحد املسار دايل التعطال دايل املواطن،  دايهلا وكرتجعها
يوم. سنفس الشيء  45أايم وال  4مع أن الرخصة ال تتطلب 

ابلنسبة للرخص اللي كيطلبها املواطن ابلنسبة للهدم وال 
، حلد اآلن مكايناش 11.42اإلصال ، هذا كينظموا القاسنون 

طالبكم سن النصوص التنظيمية خلروج هاذ القاسنون حليز الوجود. لذا
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السيد الوزير، هللا جيازيكم خبري، غّديرو واحد امليثاق خاص ابلعامل 
القروي، ماشي معقول أسننا حتاكموان ابلقواسنني اللي مشاركاان مع 

 ...املدن الكربى

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب اسنتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية       
 .لسيد النائب احملرتمسنعم تفضل ا عن هذا السؤال؟

 :الناةب السيد عمر خفيف

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير احملرتم، عدة مرات تنقولو أودي العامل القروي،       
السيد الوزير، هنا فهاذ القاعة، إمىت غيتحل هاذ املشكل دايل 
العامل القروي، ما عرفتش أان، الوزير اللي جا كيقول لك راه كاين  

ه ما كاين والو، راه العامل القروي عايش يف أراضي دايل كاين را
الدولة، وعايش يف أراضي اجلموع، وأراضي دالكيش والشواهد 
ابش سنوصلو، السيد الوزير، للقاسنون ابش تعطيوان الرخص راه 

عايشني الناس يف أراضي الدولة وراه  %22مكاين شواهد، راه 
ندي أان مجاعة لوزير، عتيبنيو، غنعطيك على سبيل املثال، السيد ا

ألف سنسمة وكلها يف أراضي دايل الدولة.  44دايل "أكفاي" فيها 
هلذا السيد الوزير، بغيتك جتي وخترج لعني املكان ابش تستوعب  
كيفاش األمور كتدوز، بغينا سنديرو القاسنون يف العامل القروي وبغينا 

 .سنسكنو يف األمان، راه بقى لنا سنديرو النوايل، وشكرا

 :يدة رةيسة اجللسةالس

 .سنعم، تفضل السيدة النائبة احملرتمة      

 :الناةبة السيدة حكيمة بل قساوي

 la vocation السيد الوزير، إعداد الرتاب الوطين صراحة      
دايلو أكثر من هاذ الربامج أو هاذ احللول اللي ما كرتقاش ابش 
حتل املشاكل دايل العامل القروي. السيد الوزير، أان يف سنظري احلل 

خصو يكون حل جذري والئق، وما ميكنش لنا سنطبقو كيما جا 
على لسان السيد النائب، سنطبقو القواسنني اللي خصنا سنطبقوها 

لرتاب قرى، حبيث السيد الوزير إعداد اعلى املدينة سنطبقوها على ال
الوطين خص تكون عندو واحد الرؤية، وسنشوفو كيفاش بغينا هاذ 
الدواوير دايل القرى وهاذ القرى كيفاش غنشوفوها مستقبال، وهاذ 
احللول اللي قلتو أبن كاينة مساعدة تقنية، حلد الساعة مازال كما 

املنحة مازال ما توصلوش، فعال كاين جهات خصصت واحد 
واحد عشرة  la moyenne لألقاليم اللي هي ضعيفة كتبقى يف

 ...دواوير غادي يديرو ليهم هاذ املساعدة

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، اسنتهى الوقت. إذن تفضل السيد النائب       
 .احملرتم

 :الناةب السيد محاد آيت ابها

يعاين  أبسنه العامل القروي مازال السيد الوزير، رمبا اإلمجاع كاين      
خاصة فهاذ املوضوع دايل البناء، خاصة الدواوير والقصور 
واملراكز. وإيال كتقولو السيد الوزير، أبسنه كاينة شي مروسنة والليوسنة 
راه املواطن يف العامل القروي ما ملس والو، املشكل دايل الرسوم، 

درهم  2111 دايل الكلفة دايل التصميم اللي والت طلعات من
درهم، املشكل دايل املساطر فيما خيص  2111-5111ل

امللكية والواثئق راه أراضي اجلموع يف العامل القروي، مث يف املناطق 
 .املعنية واملوارد احمللية، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ إذن منر إىل رد السيد الوزير       
 .على التعقيبات

بد األحد الفاسي الفهري وزير إعداد الرتاب الوطين السيد ع
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
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على كل حال واحد العدد دايل القضااي كبرية مهمة       
طرحات، أان متافق أبن املشكل كبري وكيتعلق ابملسألة دايل إعداد 
الرتاب، واسنطلق واحد احلوار وطين لتحيني التوجهات دايل إعداد 

رتاب، وهذه يف إطار ترشيد الربانمج احلكومي سنطرحو املشكل ال
حىت العمق دايلو واألمهية دايلو هاذي وحدة. ما ميكناش سنقولو 
مكاين حىت حاجة، كان واحد العداد دايل األعمال ملموسة فيما 
خيص إعادة اهليكلة دايل واحد العدد دايل الدواوير، التغطية 

الصاعدة  قومو به فيما خيص املراكزبواثئق التعمري، العمل اللي تن
 ...إىل غري ذلك

تكلم األخ على ميثاق وطين فيما خيص العامل القروي، تنقول       
خاص مواثيق حيث كاين خصوصيات، العامل القروي متنوع 
والتواجد امليداين راه أسبوعيا موجودين يف عني املكان، وكتناقشو 

طين ... دران واحد اللقاء و هاذ القضااي مع املنتخبني إىل غري ذلك
ببنجرير وكان مهم، وتندفعو مجيع الوكاالت احلضرية تفتح سنقاش 
حقيقة على الصعيد احمللي، ألن الليوسنة واملروسنة خصها بطبيعة 
احلال أتخذ بعني اإلعتبار اخلصائص احمللية يف إطار التشاور، هذا 

احد و  هو التوجه، هذا هو التوجه. كاين عمل، القضية معقدة حىت
تنظن هنااي ما تيظن وال ما تيطلب أسننا سنعطيو الرخص بال ما 
حنرصو على احرتام واحد العدد دايل الضوابط اللي تتعلق بقضية 
سالمة املواطنني، احرتام واحد العدد التوازانت إيكولوجية فالحية 
إىل غري ذلك. إذن يف إطار هذا التوجه لنجتهد مجيعا ابش حقيقة 

 .ة هذه اإلشكاليةسنتقدمو يف معاجل
 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، سننتقل إىل السؤال املوايل ويهم الرسوم       
العقارية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 

 :الناةب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، سنالحظ أسنه يف الوقت الذي تلزم فيه، مسألة       
اإللزامية بني قوسني تلزم الدولة القطاع اخلاص يف جمال التعمري 
بضرورة التحفيظ واستخراج الرسوم العقارية للتجزائت العقارية، 
وكذلك إقرار املشرع واحد اجملموعة دايل اإلجراءات من أجل 

 ألة، سنالحظ أن بعض املؤسساتتشجيع والتعميم على هاذ املس
العمومية التابعة لوزارتكم، يعين، ال متتثل لذلك، فنتساءل معكم 

 .ملاذا؟ وما هي أسباب ذلك؟

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .سنعم، جواب السيد الوزير احملرتم      

السيد عبد األحد الفاسي الفهري وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :املدينةوالتعمري واإلسكان وسياسة 

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، ابلفعل منذ السبعينات       
الدولة حققت واحد، أجنزت واحد العدد من الربامج السكن 
اإلجتماعي يف أراضي، أما الدولة أما دايل اجلماعات الساللية. 
واملقاربة اللي كاسنت هو أن سنسلمو املنازل الوحدات، مث التسوية 

د ما بعد. إال أن هاذ العملية ابلفعل، عارضتها واحالعقارية جتي في
العدد دايل اإلكراهات منها بطء مسطرة التحفيظ، التعرضات 
لبعض مطالب التحفيظ واحلجوزات على واحد العدد دايل الرسوم 
العقارية إىل غري ذلك من اإلكراهات. ولكن جنتهد ابش سنتغلبو 

ل مت التسوية داي على هاذ املسألة، كاين، سنعطيك أرقام : اآلن
دايل  2144واستخراج دايل الرسم العقاري يف هناية  211

رسم،  221.111رسم، على واحد اجملموع دايل  221.411
 22.111خرجات  2144-2142إذن كاين واحد اجملهود يف 

رسم عقاري؛ وكاين واحد اللجان اآلن تتشتغل ثنائية ما بني 
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نة لدى رئيس احلكومة العمران وما بني الوزارة، وكاين كذلك جل
يف بعض احلاالت التحكيم تيمشي مباشرة لرئيس احلكومة، إذن  

 ...كاين جمهود

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :الناةب السيد كرمي شاوي

شكرا السيد الوزير على اجلواب، ابلفعل هنالك جمهودات،       
الوزير ،على الرغم من هاذ اجملهودات املبذولة وحىت لكن السيد 

الرقي ابحملافظة من إىل مرتبة دايل وكالة وطنية ما صبحناش  
كنتكلمو على حمافظة، رغم هاذ اجملهودات ال تزال املسطرة دايل 
التحفيظ واستخراج الرسوم العقارية كتعرف، كيما ذكرتو، واحد 

عض أو تقنية أو إدارية يف ب اجملموعة دايل التعقيدات إما قاسنوسنية
األحيان حىت سوسيو ثقافية يف بعض األحيان، وغنركز على واحد 

دايل النقط اعتربها أساسية: إذن ابلنسبة الستخراج الرسوم  2
العقارية والتحفيظ هي من اإللتزامات امللقاة على عاتق اجملزئ، 

ت اأان أتساءل معكم السيد الوزير، ملاذا ال تلتزم هاذ املؤسس
العمومية وتعطي املثال؟ ملاذا ال تلتزم هبذا االلتزام؟ املسألة الثاسنية 
أهنا مسألة دايل عدم التزام احملافظة مبواعد التحديد، احنا كنعرفوها  
كرتجع ألسباب موضوعية اللي خارجة على اإلرادة دايل احملافظة، 
ومن بني أهم األسباب دايل هاذ التأخري هو الشساعة دايل 

ة، املساحة موضوع التحديد، وكذلك غياب املعدات املساح
إذن كنطالبو سنستغلو هاذ الفرصة، وسنطلب منكم  .اللوجستيكية

خالل هاذ اجللسة، ماشي من وزاراتكم ولكن من احلكومة بصفة 
عامة أهنا تويل إهتمام أكرب للوكالة، وتوفري الوسائل اللوجستيكية 

 ..يهمني لرفع الضغط علهلا واملوارد البشرية، اإلهتمام ابملويف

 

 

 :السيدة رةيسة اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، اسنتهى الوقت. هل من تعقيبات       

إضافية عن هذا السؤال؟ إذن منر إىل السؤال املوايل عن، ماذا بعد 
؟ 2121بلوغ إسرتاتيجية السكن اإلقتصادي هنايتها يف سنة 

 .وريفريق التجمع الدستللسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 :الناةب السيد عبد الرمحان أبليال

السيد الوزير، سنسائلكم عن ما بعد إسرتاتيجية السكن       
 ؟2121اإلقتصادي اليت ستنتهي يف سنة 

 :السيدة رةيسة اجللسة
 .جواب السيد الوزير      

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :واإلسكان وسياسة املدينةوالتعمري 

  شكرا السيد الناةب،

، اللي 2121السكن االجتماعي ماغاديش يسايل يف       
واحد النظام دايل الدعم مبين فقط على  2121غادي يسايل يف 

اإلعفاءات اجلبائية. إذن هاذ الربامج اإلجتماعية، أوال حققت 
مكتسبات هامة، وسامهت بشكل عام يف ختفيض العجز 

ألف وحدة تنجزات ومئات اآلالف  111 كين، وتقريبا واحدالس
دايل األسر حسنات يروف العيش دايهلا عن طريق هاذ السكن 

ألف درهم. اآلن احنا  251 اإلجتماعي خصوصا السكن دايل
مطالبني بتطوير املقاربة دايلنا، السكن االجتماعي يف الدراسة 

، إذن هو %11دايلنا دايل الطلب ال زال ميثل تقريبا واحد 
سنبحث مع املهنيني، مع  السكن االجتماعي خصو دعم عمومي،

القطاعات األخرى على سبل دايل الدعم، الدعم املباشر، 
ري والعلو يف قضية العقار إىل غ التسهيالت يف جمال التعمري

ولكن صفة عامة، حنن اآلن يف مطالبة أكثر ترابية       ذلك. 
 ...عفاءاتاستهداف أحسن وأدق لألسر، اإل
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 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، إسنتهى الوقت. تعقيب السيد النائب      

 :الناةب السيد عبد الرمحان أبليال

، اإلتفاقيات املربمة 111.111طيب السيد الوزير، ذكرتو       
سكن  4.211.111مع القطاع اخلاص كتضمن إجناز واحد 

حدثو هاذ املسألة مرتبطة اليوم كنتتقريبا فهاذ اإلطار. صحيح أن 
، واحلديث 2121على اسنتهاء التحفيزات اللي غادي تنتهي يف 

اليوم على البديل، البديل لسد اخلصاص ألن خصاص مهول ألسنه 
راه كل سكن كيتعلق بعائلة. اسنتما مؤخرا صرحتم أبن احلل هو 
الدعم املباشر، التأثري دايل هذا التصريح هو أسنه بزاف دايل 

ملستفيدين الراغبني يف اقتناء هاذ النوع من السكن توقف ألسنه  ا
كينتظرو هاذ الدعم املباشر اللي حتدثوا عليه. املهنيني املنعشني 
تيتحدثو على أسنه خص كيقرتحو ختفيض يف الفائدة املخصصة 
للقروض العقارية املخصصة هلاذ النوع من امسيتو، ولكن يف كل 

 تنوروا فيه الرأي العام وتعطيواألحوال هذا املوضوع تيخصكم 
اشنو هو البديل املباشر، والبديل املعتمد فهاذ اإلطار وبصورة 

 .استعجالية ألن املوضوع مهم جدا وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية عن هذا  شكرا      
ليت االسؤال؟ ال يوجد. إذن منر للسؤال املوايل عن اإلختالالت 

تعرفها هوامش املدن الكربى للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا

 :الناةبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، كثري من املدن املغربية اتسعت على حساب       
الفالحية احمليطة هبا، واللي اصبحت فيما بعد جزء من األراضي 

البناء احلضري دايل هاذ املدن، إال أهنا كتعرف واحد اجملموعة 
دايل اإلختالالت يف جمال التعمري دايهلا. فما هي اإلجراءات اللي 

 اختذمتوها ابش جتاوزو هاذ اإلختالالت السيد الوزير؟

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .يد الوزير، تفضلجواب الس      

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

القضية دايل هوامش املدن واالمتدادات القروية دايهلا،       
أوال املستوى  مستوايت: 2مسألة أساسية. تدخل الوزارة على 

كتهم   دينة، وحقيقة الليالعملي يف إطار السياسة دايل أتهيل امل
األحياء اهلامشية، وكان واحد العدد دايل التدخالت فيما خيص 
البنيات التحتية، فيما خيص الطرقات، املرافق، اإلانرة إىل غري 

 اجملاورة، كذلك ذلك... كذلك التأهيل دايل اجلماعات القروية
يف ما خيص كذلك واحد العدد دايل األقطاب حضرية اللي يف 

 .املدن واللي تستافذ منها اجلماعات القروية اجملاورة هوامش

اتفاقية، واحد  22يف ما خيص األحياء الناقصة التجهيز       
مليار درهم يف السنوات األخرية، أتهيل املدينة  1اجملموع دايل 

مليار دايل الدرهم  4مليار دايل الدرهم،  52اتفاقية  442
ل ن واحد اإلشكالية خاصنا سننتقاملسامهة دايل الوزارة، اتفقنا كاي

من مشاريع داخل املدينة إىل مشروع املدينة، اللي تعاجل بشكل 
مشويل املدينة ابلوسط دايهلا وابهلوامش دايهلا. كاين كذلك مسألة 
دايل التخطيط وكان جمهود كبري ابش سنغطيو بواثئق تعمري اهلوامش  

ط طيكذلك يف إطار واحد املنظور جديد للقضية دايل التخ
احلضري، كذلك واحد الشبكة معيارية جديدة يف ما خيص املرافق 
العمومية، يف ما خيص مثال مرجعية يف ما خيص وضع املخططات 
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اخلضراء لواحد عدد دايل املدن، ومن ضمنها مثال الرابط، طنجة، 
فاس، اتزة، القنيطرة، قلعة السراغنة، مكناس، إذن متفقني أبن 

نا جنتهد ولكن احلل اجلذري هو واحد هاذي واحد اإلشكالية، اح
 ...املقاربة مشولية

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، اسنتهى الوقت. تعقيب السيدة النائبة       
 .احملرتمة

 :الناةبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

السيد الوزير، هناك جمهود بذالتو الدولة فهاذ اإلطار، ولكن       
وغياب احلكامة يف هذا اجملال دايل التعمري،  هناك أيضا اختالالت

والسبب هو تداخل اإلختصاصات وتداخل واحد اجملموعة دايل 
القطاعات بال ما يتم الفصل ما بني السلطات احمللية واملنتخبون 
والوكالة احلضرية، وهذا كينعكس على هذه املناطق. السيد الوزير، 

ايل ى الضفة اليمىن داملدينة حبال مدينة مراكش إيال تكلمنا عل
"واد إسيل" من "تسلطاسنت" حىت للنخيل هي منطقة دايل 
املتناقضات الكربى، ابقي كتسمى املناطق دوار "الفخارة"، دوار.. 
علما أبسنه هاذ املنطقة ابلضبط فيها القصور وفيها الفيالت وفيها 

 .النوايل اللي تكلم عليها السيد النائب احملرتم

الوزير، البد أوال من تفعيل املقتضيات دايل ولذلك السيد       
واحد القاسنون دايل الزجر دايل اختالالت التعمري، هذا من جهة؛ 
من جهة اثسنية ربط املسؤولية ابحملاسبة، ألسنه ما كيمكنش واحد 

 411دايل الديور بقدرة قادر كيصبحو  41املناطق يكوسنو فيها 
ذلك لني عليها. ولدايل الديور بال ما حناسبو الناس اللي مسؤو 

السيد الوزير، اجملهود اللي كتقوم هبا الدولة كيخص يتعضض 
أساسا بتطبيق القاسنون، ألن القاسنون كيجي ابش كيضبط هاذ 

 ...اإلختالالت، وطاملا ال سنعمل بذلك فكل جمهود

 

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيبات إضافية عن       
السؤال؟ سنعم تفضل السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة هذا 

 .والتنمية

 :الناةب السيد عبد اللطيف رشيد

السيد الوزير، عالقة ابألحياء الناقصة التجهيز، سنذكركم أبن       
هناك جمموعة من اإلتفاقيات اليت وقعت بني يدي صاحب 

وسنذكركم  ر.اجلاللة، واليت هتم جمموعة من األحياء إبقليم النواص
السيد الوزير، أبن ساكنة إقليم النواصر وابخلصوص ساكنة حي 
"الزاوية" متذمرة من تباطؤ مؤسسة العمران اليت تكلفت إبعادة 

 .هيكلة هذه األحياء، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ إذن منر إىل جواب السيد الوزير       
 .بعض الثواينعن التعقيب اإلضايف، عندك 

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

واخا بيما مت القضية دايل ديك العمران، ابلفعل العمران       
هي الذراع الرتشيدي لعملية دايل الربامج دايل الوزارة، كاين 

خاصنا سنضبطو  عمل، كاين إجنازات، كان مكتسبات، ولكن
اإللتزامات. احنا اآلن يف إطار واحد النقاش حول عقد برانمج 

اللي تضبط االلتزامات دايل كل واحد وأساسا  مع العمران
 ...فيما خيص اآلجال  احرتام..

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، اسنتهى الوقت. منر إىل السؤال املوايل عن       
املتعلق مبراقبة  42.11راسيم التطبيقية للقاسنون التأخر يف إصدار امل

وزجر املخالفات يف جمال التعمري والبناء، ابلرغم من مصادقة 
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اجمللس احلكومي عليها للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد عزيز بنرباهيم

 الرةيسة،شكرا السيدة 

السيد الوزير احملرتم، سنسائلكم عن أسباب التأخري يف إصدار       
املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات  11.42املراسيم التطبيقية للقاسنون 

يف جمال التعمري والبناء، رغم مصادقة اجمللس احلكومي على هذه 
 .املراسيم، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .زير، تفضلسنعم جواب السيد الو       

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا األخ الكرمي على هاذ السؤال اللي تيبني أن كاين       
، هو بطبيعة احلال مؤهل 11.42هناك حرص ابش سنفّعلو القاسنون 

العدد  ا واحدإىل التجويد بعد التقييم إىل غري ذلك، وفتحن
وال  24املشاورات فهاذ اجملال ولكن خصنا سنفعلوه. وابلفعل يف 

دجنرب اللي فات، صادق جملس احلكومة على املراسيم اللي  22
تتعلق ابلرخص اجلديدة للبناء، اإلصال ، اهلدم والتسوية اللي من 
شأهنا حقيقة حترك التعمري أساسا يف العامل القروي، ولكن ماشي 

امل القروي. إال أن كاسنت بعض املالحظات فهاذ اجمللس فقط يف الع
ومتت واحد االجتماعات على صعيد األماسنة العامة للحكومة 
ملعاجلة هاذ املالحظات اللي واحد العدد دايل القطاعات ومجيع 
املالحظات مت اإلستجابة هلا، وتقدمنا ابلتفاسري ابش سنتجاوزو هاذ 

عني االعتبار ومت اإلدخال اإلشكالية، مالحظة وحدة اخذيناها ب
ماي اللي فات اللجنة اجتمعت واتفقت على  2دايهلا، واآلن 

الصيغة النهائية اللي مفروض أهنا األماسنة العامة للحكومة تعرض. 

إذن هاذ املرسوم، هاذ املراسيم يف احللة دايهلا األخرية على التوقيع 
 .ةيدايل السيد رئيس احلكومة، ابش تنشر يف اجلريدة الرمس

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :الناةب السيد عزيز بنرباهيم

شكرا السيد الوزير، بطبيعة احلال صدور القواسنني دون إصدار       
هاذ   املراسيم التطبيقية جيعل هاذ القواسنني يف حكم العدم؛ اثسنيا

توى اإلقتصادي القاسنون كيتعلق بقطاع حيوي على املس
واإلجتماعي. فعدم إصدار املراسيم التطبيقية بصفة عامة كيأثر من 
الناحية مباشرة على احلركية والدينامية دايل التعمري، وبطريقة غري 
مباشرة على احلركة االقتصادية، وعدم سنشر املراسيم اللي تصادق 
عليها يف اجمللس احلكومي، بطبيعة احلال هاذ العملية طولت 

ف، خاصة السيد الوزير، أسنه األمر كيتعلق برخص دايل اهلدم بزا
ودايل اإلصال  اللي من جهة عندها الوجه األول أسننا كنضعفو 
اإلستجابة حلاجيات إجتماعية دايل الساكنة اللي كتبغي تدير 
فقط أشغال طفيفة دايل اإلصال ، وكتضطر يف حالة اإلستجابة 

، وضعية خمالفة قاسنوسنية أسنه الرؤساء دايل اجملالس يكوسنوا يف
 .سيسألون عنها فيما بعد

لذلك السيد الوزير، احنا كنعرفو اجلدية دايلكم، كنلتمسو       
منكم إذا كان مشكل يف واحد املرسوم من هاذ املراسيم، ماشي 
مشكل يتأجل، ولكن اللي ما فيهاش مشاكل عّجلوا ابلنشر دايلو 

ان مطلب قل جزئيا، وعندابجلريدة الرمسية، ويتحل املشكل على األ
السيد الوزير، ابش تستكمل الرتساسنة دايل مجيع املراسيم املنصوص 
عليها يف هذا القاسنون، ألسنه كيفما قلت فيها مصاحل كبرية دايل 
املغاربة، وفيها إشكاليات كرتتبط ابملسؤولية دايل املدبرين دايل 

 ...هاذ القطاعات على مستوى اجلماعات الرتابية
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 :رةيسة اجللسةالسيدة 

السيد النائب استنفدمت وقتكم، هل هناك من تعقيبات       
إضافية عن هذا السؤال؟ السيد النائب احملرتم من فريق األصالة 

 .املعاصرة

 :الناةب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، أسنتما ورثتوا هاد القاسنون، وهاد القاسنون كنا متأكدين 
، خيدم ولن خيدم القضية دايل التعمري واملنظومة دايل التعمريأبسنه مل 

ورغم أتخر هاد املراسيم التطبيقية وال النصوص املواكبة واخا غادية 
ولد ميتا وما  11.42خترج، ألن القاسنون ولد ميتا، هاد القاسنون 

صوتناش عليه ومل حيضى ابإلمجاع وكاسنت فيه إختالالت وكاسنت 
ري  ص، ينبغي إعادة هاد املنظومة دايل التعمفيه بزاف دايل النقائ

كلها ماشي هذا، كل شي واقف يف الدار البيضاء، رخص اهلدم، 
رخص التسوية، رخص اإلصال ، حىت حاجة ما كاينة يف الدار 

 .البيضاء هنائيا على مستوى التعمري، شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .لتعقيبا هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير اجلواب على

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

أوال أان متافق ابش حقيقة خصنا جنتهدوا ابش مجيع املراسيم 
التطبيقية خترج وتقوم مبجهود، وفيما خيص القضية دايل هاد 

قبلة قليلة املالرخص اجلديدة أعتقد يف األايم وال األسابيع ال
غتخرج، متفقني أبن خصنا سنسرعوا الوترية، فيما خيص القاسنون 

بطبيعة احلال كجميع عمل تشريعي  11.42، القاسنون 11.42
يف  11.42قابل للتجويد بعد التقييم واحنا فهاد العمل، إال أن 

حد ذاتو راه جا كتجويد لقواسنني التعمري اللي كاسنت قبل، وجاب 

أساسية مثال التفريق ما بني املهام دايل  واحد العدد داألمور
الرتخيص واملهام دايل املراقبة، فيما خيص القضية دايل ضبط 
املسؤولية فيما خيص خمتلف املتدخلني ويكون عندان القدرة على 
تتبع التدخالت يف واحد الورش مثال، هادي أشياء إجيابية، ولكن 

 ..طوروهور ابش سنأان متفق معاك أبن هاد العمل خصوا تقييم وتشا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير استنفذمت الوقت، إذن شكرا السيد الوزير على 
حسن مسامهتكم معنا يف هذه اجللسة وسننتقل إىل القطاع املوايل 
 وهو قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث

ل ول يف هذا القطاع سؤاالعلمي مرحبا السيد الوزير، السؤال األ
عن تعميم املنح اجلامعية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا

 :الناةب السيد عبد العزيز لشهب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

و تنوون اختاذها أالسيد الوزير احملرتم، سنسائلكم عن التدابري املتخذة 
من أجل تعميم املنح للطلبة وخصوصا املنحدرين ابألقاليم اليت ال 
تتوفر على سنواة جامعية، كما هو الشأن ابلنسبة لألقاليم دايل 

 .الشمال خصوصا إقليم وزان وشفشاون؟ شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضل

هين الوطنية والتكوين املسعيد أمزازي، وزير الرتبية  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة الرةيسة احملرتمة،
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قوم السيد النائب احملرتم، البد يف البداية للتذكري ابجملهودات اليت ت
هبا احلكومة سنواي من الرفع من املنح اجلامعية، هاد السنة ميكن 

ألف منحة  242يل سنقولكم أبن عدد املمنوحني كاسنت أكثر من 
، وأيضا التذكري ابجملهود املايل %1ابلنسبة لواحد الزايدة دايل 

مليون  411ألن اليوم هاد امليزاسنية املخصصة للمنح تفوق مليار و
مليون درهم، اللي  111ال تتجاوز  2142درهم، كان تقريبا يف 

بغيت سنوضح هو املعيار اليوم اللي يتم اعتماده ابلنسبة حلاملي 
 هو معيار اجتماعي حمض، هو احلصيص اللي كيتمنح البكالوراي

أيضا لألقاليم اللي ما فيهومش سنواة جامعية أو أحياء جامعية هو  
، هاد السنة عرفت واحد التزايد مهم دايل تقريبا %41كان 
 %41ألف منحة ومرينا من اإلستفادة يف اإلقليم من  22واحد 
ء هللا احنا  ، واحد الزايدة جد مهمة وسنواي إن شا%25إىل 

كنطمحوا ابش سنرفعوا هاد العدد حىت التعميم، وشكرا السيد 
 .النائب احملرتم

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عبد العزيز لشهب

مدة السيد الوزير، غري فيما خيص املعايري، تكلمتوا على املعايري املعت
شوية سنوعا ما جمحفة ابلنسبة للمواطنني،  الت معايريفهي ماز 

اهلدف دايلنا احنا هو التعميم عالش كنقولو التعميم ألن مازال 
واحد عدد دايل الطلبة كثري مازال ما كيستافدوش، يعين حوايل  

ما كيستافدوش من  %21كنظن بعض األقاليم كيوصل حىت ل 
ساءل شكل املايل أان أتهاد املنح، وإذا كان هاد املوضوع مرتبط ابل

واحد املفارقة غريبة، عالش احلكومة رفضات أحد اجلزء دايل 
ميزاسنية دايل جهة طنجة تطوان احلسيمة اللي كان خمصص لفائدة 
الطلبة ابش سنعممو هاد املنحة، فإذن احلكومة رفضات هاد املسألة 
هادي، وهادي مسألة ماوال ما لقينا هلا حىت شي جواب، إضافة 

ا السيد الوزير اسنتوما كتعرفو سنسبة مهمة من الطلبة دايل إىل هذ
اجلامعيني كيعاسنيو من اهلدر اجلامعي أكثر من الناس السيد الوزير، 
بغيتك تنتبه هلاد القضية السيد الوزير والسبب هو اإلمكاسنيات 
املالية الناس ما كيكملوش قرايتهم، أكثر من الناس ما كيحسلوش 

ر لسيد الوزير، وابلتايل هاد املسألة د اهلدعلى الشواهد اجلامعية ا
راه كتشكل واحد اإلشكال كبري ابلنسبة اجلامعات املغربية 

 ..وكنتسائلو

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، اسنتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
 .عن هذا السؤال؟ تفضل السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، مشكورا ومشكورة وزارتكم على املنح اإلضافية اليت 
أثرمتوها هذه السنة إال أسنه لوحظ على أسنه على الرغم من هذه 
اإلضافة مازال هناك سنقص كبري مهول يف صفوف جمموعة من 
الطلبة املنحدرين من األسر املعوزة واألسر الفقرية، لذا منكم السيد 

لوزير يف أفق التعميم أن تقومو إبضافة حصص أخرى من املنح ا
 .، وشكرا2142/2121يف املوسم الدراسي 

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .السيد النائب احملرتم من فريق العدالة التنمية، تفضل

 :الناةب السيد ادريس صقلي عدوي

فأما بنعمت ربك فحدث، قناعتنا السيد الوزير وأكيد تتقامسها 
معنا، ال تنمية بدون جامعة وبدون تكوين، أكيد األرقام اللي 

سنة واملنحة  21اعطيتيو معربة، وهذا جهد كبري تبذل، راه هادي 
واقفة، اليوم احلمد هلل ما بذل فهاد اجملال ميكن لنا اليوم سنفتخرو 

مت به احلكومة اليت قبلها، أكثر من هذا اليوم هباد احلكومة وما قا
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الطلبة تيستفادو من النظام دايل التأمني الصحي اإلجباري اللي 
ألف طالب، اليوم الطاقة االستيعابية لألحياء  11وصل ل 

اجلامعية ارتفعت ولكن زيدو بذلوجهد لتحسني يروف اإلقامة د 
ب يف التكوين ألف متدر  25هاد الطلبة، اليوم سابقة يف بالدان 

املهين يتوصلون ابملنحة واخلري أمامنا إن شاء هللا والالئحة طويلة 
 .السيد الوزير

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ إذا رد السيد الوزير عن هذه 
 .التعقيبات

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد
 :ث العلميوالتعليم العايل والبح

 السيد النائب احملرتم، للتذكري هباد األرقام اللي حقيقة كتعرب على
اجملهودات الكبرية اللي قامت هبا احلكومة واحلكومة املنصرمة، 

ما عمر ما كان حتقق كنا   %25أحسن دليل هو هاد الرقم دايل 
ابلنسبة األقاليم اللي ماعندهاش األحياء اجلامعية  %41كنوقفوه 
 %25اجلامعية، وهاد السنة احلمد هلل استطعنا ابش سنوصلو والنواة 

مليون  411، مليار و%411ابش سنواي إن شاء هللا غنوصلو 
مليون  411راه هذا رقم جد جد مهم ومرتقب ابش غتزاد واحد 
 .درهم ابلنسبة للدخول املقبل، والسالم عليكم، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

ج املوايل عن تعميم االستفادة من برام شكرا السيد الوزير، السؤال
التكوين املهين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد حممد أمغار

 شكرا السيد الرةيسة،

السيد الوزير احملرتم، سنسائلكم حول تعميم االستفادة من برامج 
 .ملهين؟ وشكراالتكوين ا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل اجلواب السيد الوزير

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

 شكرا السيدة الرةيسة احملرتمة،

 السيد النائب احملرتم، البد أيضا التذكري أبن سنواي يتم رفع الطاقة
لتكوين املهين، ل االستيعابية ابلنسبة لالستجابة للطلب املتزايد

 وهاد رفع الطاقة االستيعابية تدخل يف إسرتاتيجيات التكوين املهين
مؤسسة دايل  41. وهبذا الصدد مت إحداث هاد السنة 2124

التكوين املهين مهت واحد العدد دايل املدن وأيضا فتح ثالثة دايل 
وا وافدين من العامل القروي ابش ميكن هلم يوجلالداخليات لتمكني ال

للتكوين املهين، إحداث أي مؤسسة التكوين املهين كتخضع 
 :لواحد العدد دايل املعايري ابلنسبة هلاد املعايري

سنسبة النمو الدميوغرايف للمنطقة وعدد التالميذ اللي يف  هي-أوال
 سنة؛ 45سن التمدرس أو ما يفوق 

ى الدراسي يف اإلقليم، أيضا توفر املنطقة علاإلسنقطاع  سنسبة-اثنيا
واحد البيئة سوسيو اقتصادية حمفزة وسنسيج مقاواليت ألن التدريب 
يتم يف هاد الفضاء والتكوين أيضا يتم يف هذا اجملال، وعدد 
مؤسسات التكوين املهين املتواجدة ابإلقليم. اليوم وصلنا تقريبا 

من املتدرابت  ألف اللي يف التكوين األساسي 122لواحد 
 واملتدربني

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير استنفذمت وقتكم، تعقيب السيد النائب احملرتم
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 :الناةب السيد حممد أمغار

شكرا السيد الوزير على جوابكم، وأشكركم على اجملهودات اللي  
كتبذلوها على رأس هاد القطاع، املطلوب السيد الوزير هو أسنه 

التعميم دايل االستفادة، وما اسنقتصروش فقط على  يكون فعال
املدن الكربى ألن حىت املدن الصغرى عندها احلق اإلستفادة من 
التكوين املهين وابلتايل سنعطيك مثال وهو ابلنسبة ملدينة اتهلة، 
التكوين املهين كان فيها احلدود بداية التسعينيات مت إغالقه، 

لف سنسمة، بال املناطق أ 421الكثافة دعدد السكان تتجاوز 
 .اجملاورة

السيد الوزير احملرتم، يف هاد الصدد هذا كنطلبوا منكم ابش 
إحداث مركز مؤسسة التكوين املهين مبدينة اتهلة الذي يتهدد 
حىت يستفيد أبناء املدينة على غرار ابقي أبناء املناطق األخرى من 

ة وال احمللية يميالتكوين املهين، وأان أحيطكم علما ألن املصاحل اإلقل
مستعدة لتوفري الوعاء العقاري ابش تنجزو هاد املشروع هذا، 

 .وكنتمناوا لكم التوفيق، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
إذن ال يوجد أي تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل عن أمهية 

ث العلمي ضمن املنظومة التعليمية ببالدان للسيدات والسادة البح
 النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي

 .السؤال مشكورا

 :الناةب السيد خالد الشناق

 شكرا السيدة الرةيسة،

عن اإلجراءات احلكومية املتخذة لتطوير البحث العلمي ضمن 
 كم السيد الوزير احملرتم؟املنظومة التعليمية، سنسائل

 

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضل

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

 شكرا السيدة الرةيسة احملرتمة،

السيد النائب احملرتم، البد يف البداية أن أذكر ابألولوية اللي  
ها احلكومة للبحث العلمي واإلبتكار يف منظومة الرتبية كتولي

والتكوين وأمهية البحث العلمي يف اإلرتقاء ابإلقتصاد الوطين 
وأيضا ابملدخل األساسي للرفع من جاذبية اجلامعة املغربية 
وأتهيلها لتحتل مكاسنتها والتنافسية املنشودة يف جمتمع املعرفة، 

واحد العدد دالرافعات اللي   اسنسجاما مع الرؤية اإلسرتاتيجية
كتخص البحث العلمي قامت احلكومة بتنزيل وفتح واحد الورش 
إصالحي جد مهم يتعلق أوال بدعم متويل البحث العلمي؛ اثسنيا 
إبصال  سنظام الدكتوراه؛ اثلثا حبكامة هاد البحث العلمي وأيضا 

 .إلعطاء إشعاع وطين ودويل الذي سريفع من جاذبيته

ارة للتمويل، خصنا سنذكروا ابجملهود اللي قامت به الوز  ابلنسبة :أوال
دايل طلبات العروض واحد يف  2هاد السنة األخرية عرب إطالق 

 21العلوم اإلسنساسنية واإلجتماعية برانمج ابن خلدون بغالف مايل
 51مليون درهم، واحد يف الذكاء االصطناعي، برانمج خوارزمي 

 .مليون درهم

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، اسنتهى الوقت، تعقيب السيد النائب       
 .احملرتم
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 :لناةب السيد خالد الشناقا

كنقدرو السيد الوزير احملرتم اجملهودات اللي كتقوم هبا احلكومة       
يف هذا الباب، لكن امسح يل سنقول بكل صدق السيد الوزير، حيز 

راحة  ابملغرب، ألن بكل صيف النفس صراحة واقع البحث العلمي 
كنشوفو احلكومة ما كتعتربوش من األولوايت وهذا مشكل 
مطرو  منذ االستقالل. وهناك جمموعة من التحدايت 
واإلكراهات اليت تعيق تطور البحث العلمي ابملغرب: كامليزاسنية 

من الناتج الداخلي  1,4املرصودة للبحث العلمي اللي ما كتجاوز 
؛ كاين  %2دول املتقدمة كتبلغ على األقل اخلام، يف حني يف ال

كذلك مشكل اللغة مطرو  ألن لغة البحث العلمي اليوم هي 
اللغة االجنليزية، معظم الطلبة اليوم حمرومون من االستفادة 
واستغالل البحوث واملراجع ذات القيمة العالية؛ كاين القطاع 
 ثاخلاص اللي هو غائب ما كيسامهش ابلشكل املطلوب يف البح

 .العلمي

البحث العلمي كما تعلمون السيد الوزير، هو كيلعب واحد       
الدور أساسي ومهم يف تنمية الشعوب واجملتمعات. اليوم املغرب 
وهلل احلمد، يسري خبطى اثبتة اللتحاق بنادي الدول الصاعدة، 
لكن يف يل هاذ التأخر التكنولوجي الكبري يف جمموعة من 

ل حليوية ما ميكن ليناش سنلتحقو هباذ الدو القطاعات االقتصادية ا
الصاعدة. هلذا سنطالبكم السيد الوزير احملرتم، ابإلسراع إبخراج 
واحد السياسة عمومية مندجمة للبحث العلمي والرفع من امليزاسنية 

 ...، وكذلك تشجيع%2وملا ال  %4املرصودة لكي تصل ل

 :السيدة رةيسة اجللسة

ات رتم، اسنتهى الوقت. هل من تعقيبشكرا السيد النائب احمل      
إضافية عن هذا السؤال؟ سنعم السيد النائب احملرتم عن فريق 

 .األصالة املعاصرة تفضل

 

 :الناةب السيد نور الدين اهلروشي

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، سننهي السنتباهكم هناك جمموعة من املؤسسات       
حتية وخاصة وى البنيات التاجلامعية تعاين من سنقص كبري على مست

املدرجات والقاعات، مع العلم أن هذا النوع من الكليات يستقبل 
عدد كبري من الطلبة، فمثال كلية احلقوق بتطوان عدد املقاعد 

السيد الوزير؛  21.221مقعدا؛ عدد الطلبة  1151املخصصة 
ابحتساب العميد  22أستاذا؛ عدد املويفني  15عدد األساتذة 

عميد وانئب العميد هذه املعطيات تستدعي التدخل وكاتب ال
بشكل استعجايل من أجل إحداث ملحقات للكليات ببعض 

 .األقاليم، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير الرد على       
 .التعقيب

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

 شكرا السيدة الرةيسة احملرتمة،

السيد النائب احملرتم، البد من التذكري أيضا بواحد العدد       
دايل املؤشرات مهمة ابلنسبة للبحث العلمي هو عدد البحوث 

 حبث مصنف عامليا يف 1411املنشورة، اليوم وصلنا 
"scopus"من اجلامعات هلا  ، أيضا التصنيف الدويل لعدد

تصنيف متكنا ابش سنوصلو لو على إثر اجملهود اللي دايرين يف 
البحث العلمي واالبتكار، عدد براءات االخرتاع أيضا اللي كيتم 
وضعها من طرف اجلامعات املغربية اللي غادي يكون عندها 

 .واحد األثر مباشر على االقتصاد الوطين
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 :السيد رةيس اجللسة

د الوزير، اسنتهى الوقت السؤال املوايل يهم النهوض شكرا السي      
أبوضاع فئات أطر املموسنني داخل املنظومة الرتبوية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا

 :الناةب السيد عبد احلكيم األمهدي

 شكرا السيد الوزير،

ساسية واملهمة لفئات أطر املموسنني يف ابلنظر للمكاسنة األ      
املنظومة الرتبوية، سنسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت 

 .تتخذوهنا من أجل حتسني الوضعية اإلدارية واملالية هلذه الفئة

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

ملهين اسعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين  السيد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة الرةيسة احملرتمة،

السيد النائب احملرتم، البد أوال االعرتاف ابألدوار األساسية       
اليت تقوم هبا هذه الفئة من أجل توفري الظروف املالئمة لتمدرس 
الفتيات والتالميذ يف املؤسسات املدرسية، واليوم احلمد هلل، مت 

سني الوضعية اإلدارية هلذه الفئات واملادية أيضا، وأيضا إقرار حت
سنظام التعويضات جد حمفز ابلنسبة كتعويضات تكميلية 
وتعويضات عينية ابلنسبة هلاذ الفئة هاذي، أيضا هناك دعم 
القدرات التدبريية هلذه الفئة عن طريق استفادهتا من املصاحبة 

ت هذه الفئة تثمني جمهوداوالتأطري من قبل املفتشني املختصني و 
وأيضا تنظيم  بتوفري السكن الوييفي مبعظم املؤسسات التعليمية،

حركة اسنتقالية سنوية خاصة هبذه األطر، أطر التدبري املايل واملادي 

واحملاسبايت، وهاذ احلركة االسنتقالية والت خاضعة على واحد 
 :املعايري

تقرار يف ختفيض من سنوات اإلس 2144مت سنة  -أوال      
املنصب قصد املشاركة يف هذه احلركة من ثالث سنوات إىل سنة 
واحدة؛ وأيضا إعطاء األولوية يف إسناد مناصب التدبري املايل 
واملادي واحملاسبايت لفئة املموسنني وفتح مجيع املناصب الشاغرة 
مبؤسسات التعليم الثاسنوي بسلكيه املتوفرة على داخلي أو مطعم 

اصب الشاغرة ابملدارس اجلماعاتية للتباري خالل مدرسي وكذا املن
هذه احلركة بناء على املعايري احملددة يف املذكرة، وشكرا السيد 

 .النائب احملرتم

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :الناةب السيد عبد احلكيم األمحدي

الذي يعكس إهتمام شكرا السيد الوزير على جوابكم       
وزارتكم بتحسني وضعية هذه الفئة، سنبغي سنضيف السيد الوزير، 
بعض املطالب دايل هاذ الفئة من أجل حتسني وتعزيز هاذ 

 : املكاسب، واللي كتجلى أساسا يف

   تعزيز املصاحل دايل هاذ الفئة من املساعدين اإلداريني
ية واللوجستيكية املكتبواملساعدين التقنيني، وكذا توفري التجهيزات 

من أجل تنزيل مشروع الدعم اإلجتماعي ابملؤسسات التعليمية 
 ابلرفع من جودة اخلدمات ابألقسام الداخلية من إيواء وإطعام؛

   أيضا، السيد الوزير، حتسني شروط احلركة االسنتقالية ابإلعالن
عن مجيع املناصب الشاغرة، مبا فيها األقسام اخلارجية بدل 

ء ابألقسام الداخلية فقط، ومتكينهم أيضا من الولوج إىل اإلكتفا
الدرجة األوىل يف إطار مفتش املصاحل املادية واملالية كما كان 

 معمول به سابقا، دون التقيد حبصيص املباراة؛
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   وأخريا، وهي اللي اشرتو هلا السيد الوزير احملرتم، القرار الوزاري
ادر يف سنة ي هو قرار صاللي كيتعلق ابلتعويضات العينية والل

، هاذ القرار كيخلي واحد التضارب واحد االختالف 4224
عند األكادمييات اجلهوية يف كيفية تدقيق هاذ التعويضات 
. والقيمة دايهلا، وكيوقع اختالف أيضا حىت على الواثئق التربيرية
وابلتايل كيطالبوكم هاذ الفئة السيد الوزير، ابش هاذ التعويضات 

لري، حيد دايهلا على املستوى الوطين، وتضاف هلم يف الصايتم التو 
يعين، يف األجر السنوي دايهلم أسوة بباقي األطر، شكرا لكم 

 .السيد الوزير

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا       
السؤال؟ ال توجد. منر للسؤال املوايل، حول ملف املتضررين من 

للسيدات والسادة النواب  2112و 4245النظامني األساسيني 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .مشكورا

 :الناةب السيد أمحد صدقي

السيد الوزير، التوجه حنو إصال  منظومة الرتبية والتكوين       
ايل د لن يستقيم إال مبعاجلة خمتلف اإلشكاالت واإلختالالت

املاضي، وإسنصاف املتضررين خمتلف امللفات ضمنها امللف دايل 
. يف هذا اإلطار 2112و 4245ضحااي النظامني دايل 

سنسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن طبيعة وتفاصيل وآجال 
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا ملعاجلة هذا امللف وإسنصاف هذه الفئة، 

 .االيت أفنت األعمار خدمة لألجيال شكر 

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضل      

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

 شكرا السيدة الرةيسة احملرتمة،

السيد النائب احملرتم، أريد أوال اإلشادة ابلدور احملوري اللي        
األساتذة فهاذ الفئة، وأيضا أشيد ابلعمل اجلبار كيقومو به هاذ 

اللي قاموا به شركاؤان اإلجتماعيون ابش سنوصلو لواحد احلل، 
وأيضا دعم احلكومة لتسوية هذا اللي امللف. واللي بغيت سنشري 
لو أن اليوم ميكن يل سنقول أبن مت تتويج هاذ العمل التشاركي 

ن مت توييفهم ويفني الذيابلطي النهائي ابلنسبة هلاذ امللف دايل امل
وعددهم  41وال زالوا إىل اليوم يف السلم  4و 2يف السلمني 

، واليوم ميكن سنقول لك أبن مت 21.111حوايل تقريبا واحد 
 44التسوية النهائية هلذا امللف وغادي يستافدو الجتياز السلم 
 .قبل املغادرة دايهلم إىل التقاعد، وشكرا السيد النائب احملرتم

 :دة رةيسة اجللسةالسي

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب      

 :الناةب السيد إدريس مسكني

 شكرا السيدة الرةيسة،

ألف فقط  42، 2122السيد الوزير، الطي النهائي حىت ل      
آالف سوف حترم، وحىت هاذو اللي غادي  2هي اليت سترتقى و

دو اللي فاش غيستافيعين اياله سنة واحدة هي  2122يرتقاو يف 
سنني غتبقى  2وهي اللي غتدخل يف التقاعد،  44من السلم 

، مبعىن حىت هاذ العرض الذي جاء يف البنذ 41هلم يف السلم 
أبريل مل حيرتم واحد البنذ اللي هو أساسي اللي  25دايل االتفاق 

هو حتسني عرض الرتقي هلذه الفئة. هم شيوخ الرتبية والتعليم 
، 45نة سنصف قرن من الزمان وهم يعاسنون ال سنظام س 51ببالدان، 
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أسنصفتهم  21، وال جلسات احلوار اإلجتماعي منذ 2112وال 
 .حيسون ابلغنب والظلم وعدم اإلسنصاف

وابلتايل سنطالبكم السيد الوزير، على األقل أن يتم الرجوع       
اللي بدا فيها التفاوض حول هذا امللف، ولذلك  2142إىل سنة 
كثري منهم قد قضى حنبه، وهناك من تقاعد ومحل معه سنقول أبن  

غصة عدم اإلسنصاف وتكافؤ الفرص، واآلن الذين بقوا على قيد 
. السيد 2142احلياة هم اآلن أملهم أن يتم إسنصافهم من سنة 

الوزير، اآلن كل الفئات تقريبا دايل هاذ القطاع هذا تشتكي 
 عيد النظر يفوختوض إضراابت واحتجاجات، أما آن األوان أن سن

؟، هو سنظام املآسي ألسنه خضع جملموعة 2112النظام األساسي 
-2144-2112-2115-2111دايل العمليات اجلراحية 

 ...دون جدوى قد بلغ مداه لألسف الشديد 2142

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، اسنتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية عن 
 إضافية؟ ال يوجد، منر إىل السؤال املوايلهذا السؤال؟ من تعقيبات 

عن التعبئة اجملتمعية إلصال  الرتبية والتكوين للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد إدريس أوقمين

 شكرا السيدة الرةيسة،

  لتعبئة اجملتمعية حول إصالالسيد الوزير، عن حتقيق ا      
 .منظومة الرتبية والتكوين سنسائلكم؟ وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

 

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

 شكرا السيدة الرةيسة احملرتمة،

 السيد الناةب احملرتم،

ن إن التسريع ابملصادقة على قاسنون إطار ملنظومة الرتبية والتكوي      
املعروض على أسنظاركم، هو املدخل األساسي لضمان استدامة 
وخلق هاذ التعبئة اجملتمعية حول املدرسة املغربية. وميكن سنذّكرو 
ابلدينامية والنقاش املثمر اللي كان فاش كنا كناقشو على املستوى 

، فاش كنا كناقشو القاسنون يف اللجنة داخل اللجنة، دايل اجملتمع
وهاذ القاسنون اللي ابلنسبة لينا هو إطار ملزم على اجلميع، وأيضا 
واحد اإلطار تعاقدي خللق تعبئة أيضا، احنااي ابشران يف تنزيل 

، وفتحنا واحد 2121-2145مضامني الرؤية اإلسرتاتيجية 
م م التعليم األويل؛ دعالعدد دايل األوراش، ال سيما يف : تعمي

التمدرس؛ احلد من اهلدر املدرسي؛ التقليص من اإلكتظاظ يف 
األقسام؛ إصال  الورش البيداغوجي واحد العدد دايل األوراش مت 
التنزيل دايهلا وكاسنت عندي املناسبة لتقدمي هاذ تنزيل رافعة رؤية 
 ذإسرتاتيجية أمام أسنظار اجمللس األعلى للرتبية والتكوين، وها

اإلجنازات كاملة هي اللي غتخلق هاذ التعبئة اجملتمعية وغتعطي 
واحد الثقة، وهاذ قاسنون اإلطار البد من التسريع إلخراجه ألن 
هو اللي كيضمّنا اإلستدامة والتأمني دايل هاذ الورش اإلصالحي 

 .وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد إدريس أوقمين 

 شكرا السيدة الرةيسة،
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شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم، فعال السيد الوزير       
واحد الشطر من اجلواب دايلكم أعفاين من التعقيب، ولكن البد 
إيال بغينا سنعاودو سنشوفو املسار دايل التعليم يف بالدان من 

ة  يف األول أسنه كل حكوم السبعينيات دايل القرن املاضي، كان
كتجي وجتّب ما قبلها، بعض احلكومات األوىل اللي جات 
ابلتعريب دايل املواد العلمية قبل البكالوراي مث خاّلت اجلامعة على 
ما كاسنت عليه، والنتائج راكم عرفتوها السيد الوزير، وعرفها الرأي 

ي ما تنجز لالوطين العام؛ مث جاء امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ال
منو إال بعض اجلزيئات الوزير، مث جاءت الرؤية اليت تكلمتم عليها 

اللي هي اآلن حسب تقرير اهليئة  2121-2145اللي هي 
ما غادي يتنجز منها ما يقارب  2121الوطنية للتقييم رمبا يف 

؛ وأخريا القاسنون 2121الثلثني، وإيال بغينا جنزوها غنمشيو ل
 يه السيد الوزير، احنا يف فريق األصالةاإلطار اللي تكلمتو عل

واملعاصرة اخنرطنا مع مجيع املكوانت دايل اجمللس من أجل إسنزال 
هاذ القاسنون سنظرا لألمهية دايلو وتفاداي للسياسة الشعبوية اخنرطنا 
مع األغلبية ومع املعارضة، ولكن مع األسف املالحظ هو أن 

مت هبذا ، هي اليت ر األغلبية اليت تساسند حكومتكم السيد الوزير
القاسنون من اآلن يف رفوف النسيان، وسنتمىن أال يكون قربا للنسيان، 
ألسنه وهذا القاسنون كما أشرمت إليه هو املدخل الصحيح، هو املدخل 

 ...الرئيسي من أجل أن املنظومة دايل الرتبية والتعليم التكوين

 :السيدة رةيسة اجللسة

ية وقت، هل من تعقيبات إضافشكرا السيد النائب اسنتهى ال      
عن هذا السؤال؟ إذن ال توجد. منر إىل السؤال املوايل عن مقاطعة 
طالبات وطلبة الطب العام وطب األسنان والصيدلة للدروس 
ت النظرية والتطبيقية والتداريب اإلستشفائية بكلية الطب، للسيدا

ل أحد ضوالسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتف
 .واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد رشيد القبيل

 شكرا السيدة الرةيسة،

أسابيع يقوم الطلبة جبميع كليات الطب  41منذ حوايل       
والصيدلة واألسنان مبقاطعة الدراسة من أجل حتسني التكوين 
والتدريب، ولعدم وضو  مستوايت الشراكة بني الكليات اخلاصة 

. لذا سنسائلكم السيد الوزير، عن مآل احلوار مع والقطاع العمومي
 .الطلبة، وعما تبذله الوزارة لتجنب سنة بيضاء ال قّدر هللا؟ شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير      

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

 السيدة الرةيسة احملرتمة،

 السيد الناةب احملرتم،

أريد يف البداية التذكري أبن احلوار مت منذ البداية، اإلضراابت       
 44مارس، احلوار بديناه يف  25أسابيع بداو يف  4بداو هاذي 
ماي. واحد  41أبريل و 42مارس،  22مارس،  45فرباير، يف 

العدد دايل االجتماعات متت مع الطلبة مبعية عمداء كلية الطب 
حة أان شخصيا ترأست أان ووزير الصومدراء املراكز اإلستشفائية، و 

أبريل، وكان التعبري على االستجابة لكل املطالب  42اجتماع 
ة، املشروعة هلاذ الطلبة اللي كتعلق ابلتداريب اإلستشفائية السريري

إبعادة النظر يف امللف الوصفي للتكوينات للجاسنب البيداغوجي. 
سبب ب املشكل اليوم، الطلبة يرفضون اإللتحاق ابملدرجات

إشكالية هاذ الشراكة اللي شرتيو هلا السيد النائب احملرتم، اليوم 
ابغيني قطاع خاص وقطاع عام، ابغيني األطباء املكوسنني يف 
القطاع اخلاص ما يوجلوش املباراة دايل اإلقامة، مها ضذ أيضا 
السنة السادسة ابلنسبة لطب األسنان، هم أيضا عندهم موقف 
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اللي هو مبثابة االمتحان السريري اللي من اإلمتحان التأهيلي 
الدورات، احلكومة التزمت بتحقيق املطالب  2غادي يتجرى يف 

املشروعة، اليوم دران برجمة دايل استدراك الزمن اجلامعي، وأيضا 
حددان تواريخ اإلمتحاانت وكندعيو هاذ الطلبة ابش جييو يدوزو 

جا  ، اللياالمتحاانت دايهلم، االمتحاانت غيكوسنو يف وقتهم
 .مرحبا به اللي ما جاش غيتحمل مسؤوليتو، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب احملرتم      

 :الناةب السيد إمساعيل شوكري

 شكرا السيدة الرةيسة،

 السيد الوزير،

 رمضان مبارك،

احد احلفل و يف احلقيقة كان عندان أمل كبري أسنه يكون اليوم       
دايل رجوع هؤالء الطلبة للمدرجات دايهلم ولألقسام دايهلم، 
ويكون هناية هاذ امللف هذا. حنن مدركون السيد الوزير، على 
اجملهودات اليت تبذلوهنا من أجل معاجلة هاذ يعين هاذ امللف هذا، 

رة يف التعاطي مع هاذ ولكن املالحظة وهي منهجية الوزا
اآلن يف األسبوع يف هناية األسبوع املاضي كان  املنسقيات،

التصويت على املشروع ملقرت  الطلبة والحظنا أبن عموم الطلبة 
على املستوى الوطين كلهم رافضني املقرت  دايل الوزارة، وهذا 
مشكل يف حد ذاته، وهذا كيعود ابألساس يف سنظري يعود إىل 

ت. املنهجية هاذ امللفا املنهجية اللي تتخذها الوزارة يف معاجلة مثل
سواء إيال رجعنا ملنهجية معاجلة امللف دايل أساتذة أطر 
األكادمييات، هو سنفس املشكل اللي غادي يوقع لينا مع قطاع 
طلبة كلية الطب، وابلتايل فهنا خاص الوزارة تعاود النظر فهاذ 
املنهجية هاذي. فالطلبة اللي كيناضلو بواحد الشكل اللي هو 

جدا، وهاذ األسلوب هذا كنبغي هننيهم عليه وسنبغي  حضاري راقي
الوزارة كذلك اتخذ تشد عليه بقوة ألسنه ما كيلتجأش للتخريب، 
ما كيلتجأش للعنف، ولكن واحد األسلوب اللي هو حضاري 
غي ينبغي تنميته، ينبغي التعامل معه، ينبغي االسنفتا  عليه، ينب

 ...استثماره

 :السيدة رةيسة اجللسة

ا السيد النائب، اسنتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية شكر       
 .يف املوضوع؟ تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد التوميي بنجلون

الطلبة قلقون وكذلك اآلابء دايهلم، األولياء دايهلم، هاذو       
مها أطباء املستقبل. احنا راه مكنتعاملوش بواحد املنطق دايل القوة 

لبة، خاص التفاهم، خاص يكون تفاهم، احنا بغينا هاذ بني الط
األطباء وهاذ الصيادلة الطلبة يرجعو ويدوزو اإلمتحان، ما 
بغيناهومش حيبسو، وهذا هو الدور دايلكم السيد الوزير، ابش 

 .تديرو املستحيل هلاذ القضية هاذي، شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

ن ات إضافية أخرى؟ إذشكرا السيد النائب، هل من تعقيب      
 هل من رد السيد الوزير على التعقيب؟

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

مطلب  41أان غري بغيت سنذكر أبن احلكومة استجابت ل      
دايل هاذ الطلبة، احلوار يقتضي ماشي حنددو سنسقفو املطالب 

، كاين واحد العدد املطالب مت اإلستجابة ليها، وكاين دايلنا
مطالب اللي غري مشروعة. ابلنسبة يل عدم متكني أطباء اللي 
مكوسنني يف اخلارج أو اللي مكوسنني يف املؤسسات اخلاصة اللي يف 
شراكة مع الدولة الجتياز املبارة دايل اإلقامة هاذي غري معقولة، 
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يف السنة السادسة دايل هذا طبيب، هذا ماشي طالب؟ يرف 
طب األسنان هذا غري معقول ألن هذا تقصري من التكوين دايل 

 .طب األسنان

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، اسنتهى الوقت. وشكرا لكم على حسن       
مسامهتكم يف هذه اجللسة، وسننتقل إىل قطاع الثقافة واإلتصال، 

لثاسنية عن الوضعية املالية للقناة ا مرحبا السيد الوزير. السؤال األول
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم 
واإلشرتاكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، سنعم تفضلي 

 .السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة سعاد الزايدي

ة عاجلالسيد الوزير، سنسائلكم عن اإلجراءات املتخذة مل      
 .الوضعية املالية لشركة "صورايد دوزمي"؟

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جوا السيد الوزير، تفضل السيد الوزير      

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيدة الرةيسة،

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، وأمهية هذا السؤال        
وراهنية هذا السؤال، خصوصا يتعلق ابلقناة الثاسنية. طبعا القناة 
الثاسنية أعطت كثري وعززت املشهد السمعي البصري املغريب من 
خالل براجمها والتنوع دايل الربامج دايهلا، وابلتايل البد أن وزارة 

تجربة داخل املشهد السمعي البصري من الثقافة تواكب هاذ ال
خالل اليوم، هناك إشكاليات على مستوى التوازانت املالية، وزارة 
الثقافة واإلتصال مبعية وزارة اإلقتصاد واملالية تعكف على إعادة 
النظر واختاذ جمموعة من اإلجراءات املرتبطة ابجملال املايل خصوصا 

ذت ذه املؤسسة، طبعا اختيف ما يتعلق إبعادة التوازن املايل هل

قرارات على مستوى اجمللس اإلداري وهذه األزمة بدأت مع بداية 
كاسنت هناك جمموعة من القرارات الصادرة عن   2142سنة 

اجمللس اإلداري مل يتم تفعيلها، كذلك مستوى ختفيض رأمسال هذه 
الشركة اليوم أن وزارة الثقافة واإلتصال هذه أسبوعني راصلت وزارة 

الية من خالل مديرية املنشآت املالية إلعداد مشروع عقد برانمج امل
مع القناة الثاسنية، لوضع لبنات وأسس ملعاجلة هاذ اإلشكاليات 

 .املتعلقة ابلدائقة املالية دايل القناة الثاسنية، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة احملرتمة

 :السيدة سعاد الزايديالناةبة 

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، بغيت سنذكركم السيد 
الوزير أن هاذي أكثر من شهرين مثل أمام جلنة التعليم والثقافة 
واإلتصال السيد الرئيس املدير العام للقطب اإلعالمي العمومي، 
وقدم لنا عرضا السيد الوزير مع األسف أقل ما ميكن أن سنصفه 

اسنية يل فبدل أن يطلعنا على حقائق ما الوضعية املالية للقناة الثابهلز 
عقب تقرير اجمللس األعلى للحساابت، اكتفى بعرض جتربة منوذج 
يعين تدبري مايل فاشل، السيد الوزير هاذ القطاع كيعاين من سوء 
التدبري الضحية شكون؟ الضحية هم املستخدمون اللي اليوم 

ا عيشو واحد حالة استنفار كبرية جدالسيد الوزير كيعاسنيو وكي
بسبب الضغوطات اللي كتمارس عليهم، كفاءات كربى منهم 

لقاو راسهم يف الشارع  des ingénieurs السيد الوزير منهم
ال لشيء إال ألهنم قالوا كفى للسيد الرئيس املدير العام ال لشيء 

ا كنقولكم نإال ألهنم قالوا اللهم إن هذا ملنكر، اليوم السيد الوزير اح
حىت احنا كفى واللهم إن هذا ملنكر، رائحة الفساد السيد الوزير 
عطت من القطب اإلعالمي العمومي تدبري هاذ القطاع السيد 
الوزير مع األسف يعين كيخضع أو يعين كتغلب عليه سياسة 
احملسوبية والزبوسنية ومبدأ تفعيل يعين مبدأ اّبك صاحيب، د اليوم 
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ة مطالبون بتفعيل مبدأ آخر هو ربط املسؤوليالسيد الوزير أسنتم 
ابحملاسبة، واليوم احنا كربملان السيدة الرئيسة احنا مطالبني 
بتشكيل جلنة تقصي احلقائق عقب ما جاء به تقرير اجمللس األعلى 
للحساابت، السيد الوزير احنا أملنا فيكم كبري وثقتنا فيكم أكرب 

 .ملعاجلة هاذ الوضعية، وشكرا

 :اجللسةةيسة السيدة ر 

وجد، تسنشكر السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية؟ إذن ال 
 .الوزيرابقي ليكم شي ثواين دالسي

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيدة النائبة على هاذ التعقيب املتعلق ابإلشكاليات 
بعا السيد طاملرتبطة بتدبري وخصوصا الوضعية املالية للقناة الثاسنية، 

مدير القناة الثاسنية حضر يف جلنة أشغال بناء على طلب جلنة 
التعليم والثقافة واإلتصال، سننتظر كذلك اللجنة أن تستدعي  
كذلك ملناقشة العرض الذي تقدم به سواء السيد الرئيس املدير 

 .العام للشركة أو مدير القناة الثاسنية

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

اسنتهى الوقت، منر إىل السؤال املوايل حول شكرا السيد الوزير، 
ادة البنية التحتية واملرافق الثقافية يف العامل القروي، للسيدات والس

النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال مشكورا السيد النائب

 :الناةب السيد حمسن موفيدي

 شكرا السيد الرةيسة،

قافية عن تعزيز وتوسيع البنيات التحتية واملرافق الثالسيد الوزير، 
 يف العامل القروي سنسائلكم؟

 

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضل

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، طبعا وزارة الثقافة واإلتصال 
ل هاذ الوالية وكذلك منذ تقلدي داي منذ عقد الربانمج احلكومي

ملهام املسؤولية على وزارة الثقافة اعطينا عناية خاصة للعامل القروي 
 2142خصوصا من خالل مراكز ثقافية للقرب، اليوم يف ميزاسنية 

يف إطار العدالة اجملالية طبعا وسنقول أبسنه الثقافة جيب أن تكون 
ميزاسنية  اليوم يفحاضرة كذلك يف الوسط القروي، وابلتايل هناك 

مكتبة عمومية على مستوى  21هناك حوايل بناء وجتهيز  2142
العامل القروي، وهلذا سنشتغل يف إطار واحد العدالة اجملالية وكذلك 
يف إطار اتفاقيات شراكة مع العديد من اجلماعات القروية، 
وابلتايل سنسعى كذلك أن تكون الثقافة حاضرة بكل جتلياهتا داخل 

 .قروي، وشكراالعامل ال

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب، تفضل

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل      

 :الناةب السيد موالي البشري طواب

 شكرا السيدة الرةيسة،

ح يعين يتضالسيد الوزير سنشكركم على سؤالكم، ومن خالله       
الغياب املالحظ دايل اجملال الثقايف يف العامل القروي، اللهم بعض 
املهرجاانت اليت يغلب عليها الطابع الفرجوي. ولتجاوز هذه 

 : إىل املعضلة سندعوكم السيد الوزير، أوال
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  تشخيص دقيق للخصاص يف اجملال الثقايف ويف العامل
 القروي ابخلصوص؛

 قي، كما تعلمون للثقافة مث اسنطالقا من الطابع األف
سندعوكم إىل التسريع بعقد شراكات مع القطاعات األخرى، 
وخصوصا الشبيبة، يعين، الشباب قطاع الشباب والرايضة والتنمية 
اإلجتماعية والرتبية الوطنية مث كذلك مع اجلماعات الرتابية، مما 
يستلزم ويف إطار احلكامة أن تعمل الدولة على اعتماد سنظرة موحدة 
يف جمال إحداث املؤسسات الثقافية والفنية والرايضية 

 واإلجتماعية؛
  مث السيد الوزير، يف إطار إرساء إسرتاتيجية وطنية للتنمية

الثقافية اليت تعتزمون، يعين، إرساءها يف املستقبل، سنطلب منكم 
االهتمام أو إعطاء األولوية للمناطق النائية خصوصا واجلبلية، يف 

 لة اجملالية املطلوبة يف امليدان؛أفق حتقيق العدا
  مث، السيد الوزير، تعلمون أن األسواق األسبوعية منتشرة

بكثرة يف العامل القروي، وهي فضاءات جيب استغالهلا للقاءات 
واألسنشطة الثقافية وأتهيلها كذلك. مث تعلمون أن التنمية املستدامة 

وحده، بل  يللعامل القروي ال ينبغي أن تقتصر على اجملال الفالح
 ..جيب أن تشمل جماالت أخرى وخصوصا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، اسنتهى الوقت. هل من تعقيبات       
إضافية عن هذا السؤال؟ ال يوجد، رد السيد الوزير فيما تبقى من 

 .الوقت

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيد النائب، طبعا أان قلت أبن فيما يتعلق ابلتشخيص، 
هناك خصاص كبري ومهول متعلق ابملنشآت الثقافية على مستوى 

مركز ثقايف  21هناك  2142العامل القروي، هلذا أشتغلنا أن يف 
للقرب وهي عبارة مكتبات داخل هاذ الفضاءات، وكذلك 

اءات الثقافية. مليون درهم هلذه الفض 451ختصيص أزيد من 
سنريد دائما أن تكون الثقافة حاضرة يف العامل القروي، سواء من 
خالل إبرام اتفاقيات مع اجلماعات الرتابية خصوصا اجلماعات 
القروية، وكذلك حضور جمموعة من األسنشطة الثقافية يف إطار 
العامل القروي. وابلتايل هذه من األولوية اليت يشتغل عليها داخل 

قافة، وهلذا أشكر السيد النائب على هذا السؤال هذا، وزارة الث
وهذا ما سنسعى إليه، خصوصا فيما يتعلق ترسيخ العدالة اجملالية 
على مستوى اجملال دايل فضاءات والبناايت والبنيات التحتية 

 .املرتبطة ابجملال الثقايف، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

وث املوايل عن محاية وتثمني املور شكرا السيد الوزير، السؤال       
الثقايف الوطين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .االشرتاكي، تفضلي السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة السعدية بنسهلي

سنسائل حضرتكم يف إطار تثمني املوروث الثقايف الوطين؟       
 .شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .الوزير اجلواب السيد      

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال هذا، طبعا وزارة الثقافة       
واالتصال تشتغل يف إطار خمططها العملي والتنفيذي على جمموعة 
من اإلجراءات املرتبطة إبعطاء واحد العناية خاصة ابملوروث 

ديد من ب اململكة املغربية تزخر ابلعالثقايف للرتاث، طبعا املغر 
املواقع األثرية هلذا، أول ما سنشتغل عليه إعادة النظر يف مشروع 
قاسنون املرتبط ابلرتاث، اليوم هناك قاسنون جديد معروض لدى 
األماسنة العامة يتعلق حبماية وتثمني الرتاث الثقايف املغريب هذا من 
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تدابري:  جمموعة من الاألولوايت اليت اشتغلنا عليها. كذلك اختذان
أوال ختصيص جمموعة من امليزاسنيات خاصة برتميم املواقع األثرية؛ 
إعادة النظر يف الرسوم للولوج هلاذ املواقع األثرية لدرجة أن ألول 

أشهر دايل هاذ السنة مليون زائر، اسنتقلت  1مرة سجلنا يف 
 درهم إىل 1.111.111املداخيل دايل هاذ املواقع األثرية من 

مليون درهم، وهذا يتماشى مع  15 أشهر تقريبا 1حوايل يف 
يعين حتف أثرية مت  221واحد االسرتاتيجية اسنتقلنا تقريبا 

موقع أثري مت تسجيله خالل هاذ السنتني وابلتايل  52تسجيلها، 
وزارة الثقافة واالتصال تشتغل على هاذ األولوايت وإعطاء املكاسنة 

 .ابلرتاث، وشكرا الالزمة هلاذ اجملال املرتبط

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضلي      

 :الناةبة السيدة السعدية بنسهلي

تبذلو واحد اجملهودات جبارة يف إطار تنفيذ وتفعيل هاذ       
ة يف االسرتاتيجية الوطنية لالرتقاء ابلشأن الثقايف وابملسألة الثقافي

لكن مع ذلك كنعتربو أسنه مازال كاين هناك يعين خصنا بالدان، و 
سنعملو الشيء الكثري ورمضان مناسبة للصيام، ولكن رمضان هو 
خزان ثقايف للمغاربة، ألن الطقوس ابش كيديرو هي كلها طقوس 
ثقافية، وابلتايل من حق يف إطار احلقوق الثقافية دايل املغاربة من 

الش؟ للموروث الثقايف، عحقهم أسنه تكون هناك صياسنة وحتسني 
ألسنه البلدان األخرى، واحنا عشنا املسألة دايل الكاتدرائية دايل 
ابريس كيف أسنه هناك أن اجلاسنب الثقايف يعزز االسنتماء الوطين 
للثقافة، خاصة أن املغرب يزخر مبنتوج ثقايف ومبآثر اترخيية هي 

ر ، هو طممتدة يف التاريخ بتعددها وتنوعها. ولكن السؤال فني كيت
ضرورة القطع مع املنظور احملافظ للثقافة وللثقايف، ألن هاذ املنظور 
احملافظ هو اللي خال على أن الثقافة يف بالدان ينظر إليها من 
الدرجة الثاسنية وأهنا قطاع غري مؤثر يف حني أن االشتغال على 

الوعي الثقايف عند املغاربة واالرتقاء به هو كيتعد واحد صمام أمان 
 ..بناء الدميقراطي. إذا هنالل

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، اسنتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية       
 .عن هذا السؤال؟ ال يوجد، منر إىل.. عندك ثواين السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

وث ثقايف اث مور ابلفعل السيدة النائبة أان متفق معاك، الرت       
هو رافعة للتنمية االقتصادية، والعديد من البلدان اجملال الثقايف 
يساهم يف النمو االقتصادي. اليوم سنشتغل كذلك على هاذ العمل 

 ...هذا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن منر إىل السؤال املوايل عن تفعيل       
 من ت والسادة النواب احملرتمنيالطابع الرمسي لألمازيغية للسيدا

فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 
 .تفضلي السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة مالكة خليل

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، عن مدى حرص احلكومة على تفعيل ترسيم       
 .اللغة األمازيغية سنسائلكم، وشكرا

 :رةيسة اجللسةالسيدة 

 .جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير      

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، طبعا من املكتسبات       
أن اللغة األمازيغية هي ملك  5املهمة يف دستور اململكة واملادة 
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ة أن تصادق املؤسسة الربملاسنيجلميع املغاربة بدون استثناء، سننتظر 
على هاذ القاسنون دايل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية يف أقرب 
وقت وملا ال فهاذ الدورة الربيعية، وهبذا سنقول أبسننا إذا مت إخراج 
هذا القاسنون سنعطي كذلك واحد الطابع أساسي للمجال دايل 

دور هذا ص اللغة األمازيغية. ولكن، البد أن سنقول أبسنه يف اسنتظار
القاسنون وزارة الثقافة واالتصال اختذت جمموعة من اإلجراءات 
ى والتدابري املرتبطة بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، على مستو 

التدريس املعاهد التابعة لوزارة الثقافة سواء تدريس األمازيغية يف 
املعهد العايل للتنشيط الثقايف، داخل املعهد العايل للرتاث كذلك 

ملعهد العايل لإلعالم واالتصال، كذلك يف املعهد العايل السمعي ا
أدخلنا  2144البصري، طبعا جائزة املغرب للكتاب يف إطار سنة 

جوائز جديدة تتعلق ابألدب األمازيغي وابلثقافة األمازيغية، طبعا 
هناك على مستوى الربامج التلفزية هناك توسيع يعين ساعات 

امج ناة األمازيغية، وإسنتاج العديد من الرب البث املرتبطة سواء ابلق
، املرتبطة ابألمازيغية ابعتبار أن األمازيغية هي لغة رمسية داخل البلد

 .وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة      

 :الناةبة السيدة مالكة خليل 

اءات اليت شكرا السيد الوزير، شكرا على مجيع اإلجر       
ذكرمتوها، ولكن كما ذكرمت أيضا يبقى حجر الزاوية هو القاسنون 
التنظيمي، وكل ما ذكرمتوه ال يربر الثعثر الذي يعرفه هذا القاسنون 
يف مساره التشريعي، قواسنني تزامنت معه يف اإلحالة، قواسنني متت 
إحالتها ما بعد جميء بعده، واليت حرصت احلكومة على إخراجها 

جود قامت مبا خيوله هلا القاسنون من تنسيق مع أغلبيتها حليز الو 
 .الربملاسنية وابلتايل حظيت بدعمها

لألسف الشديد قاسنون األمازيغية مل يكن له سنصيب من هذا       
احلرص وهذا التنسيق، حنن يف فريق األصالة واملعاصرة، اخنرطنا 
 بكل مسؤولية يف هذا املسار التشريعي هلذا القاسنون، وأيضا
اسنسحبنا بكل مسؤولية يف كل إجراء سنراه عرقلة هلذا املسار 
ه التشريعي، وسنقول كفى عبثا بقضية مصريية. حنن سنعلم أسننا يف هذ
القبة لنا طروحات خمتلفة خبصوص هذه القضية، ولكن إن كنا 
سننادي مجيعا بدولة احلق والقاسنون، فالقاسنون األمسى يف البالد وهو 

يف هذا احلق، وابلتايل من له  الدستور حسم وبشكل هنائي
طروحات سلبية جتاه القضية األمازيغية جيب أن يراجع سنفسه، 

 .ويراجع طروحاته امتثاال للقاسنون وإقرارا هبذا احلق

السيد الوزير، كل أتخري هلاذ القضية هو يف حقيقة األمر       
تفويت فرصة على األجيال القادمة ألبناء هذا الوطن من منظومة 

 فاللغة ثقافة والثقافة محولة قيم وكلنا سنعرف أن قيم الثقافةقيم، 
األمازيغية كاسنت دائما احلصن احلصني هلذا البلد، للناطقني ابللغة 

  ...األمازيغية.. فهي مكون أساسي

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية عن هذا       
 .مالسؤال؟ السيد النائب احملرت 

 أمحد ادراق: الناةب السيد

 شكرا السيدة الرةيسة،

 شكرا السيد الوزير،

أوال يف البداية ال بد أن حنيي املغاربة وحنيي ألهنم مها اللي       
والفصل  5، املادة 2144صادقوا على دسرتة اللغة األمازيغية يف 

كما أشار السيد الوزير، حنيي احلكومة السابقة ألهنا التزمت   5
إبلتزاماهتا خصوصا ما يتعلق مبخططها التشريعي، وأودعت 
القاسنون التنظيمي للغة األمازيغية، والقاسنون التنظيمي اخلاص 
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. إذن 2141ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية يف شتنرب 
اليوم السؤال، أين اخللل؟، شكون اللي كيتحمل املسؤولية؟، 

و ياسية، اليوم خصنا سنقولاألمازيغية ليست جمال للمزايدة الس
غيداخت  املسؤولية ايت أسنيين املغاربة إميازيغن إن غالن للمغاربة،

الفرق الربملاسنية األغلبية واملعارضة خصها حتّمل املسؤولية  اّل،
 دايهلا، اليوم اللجنة اللي دارهتا جلنة التعليم والثقافة واإلتصال اللي

دايل  2لسيدة النائبة، دايل الفرق، كما أشارت ا 2اسنسحبوا منها 
الفرق، ملصلحة من؟ األمازيغ واملغاربة مجيعا ينتظرون هذه املؤسسة 

 .إلخراج هذا النص يف أقرب وقت ممكن، شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

سنعم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير على       
 .التعقيب

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

طبعا احنا متفقني مجيعا األمازيغية ملك دايل مجيع املغاربة،       
. 2144ومن املكتسبات املهمة هو دسرتة األمازيغية يف دستور 

أعتقد أن احلكومة ما عندها حىت شي مسؤولية، القاسنون لدى 
املؤسسة الربملاسنية، حنن سنطالب بتقدمي التعديالت يف أقرب 

ايل سنون، وابلتايل املسؤولية داألوقات لقصد مصادقة على هذا القا
املؤسسة الربملاسنية وليست مسؤولية دايل السلطة التنفيذية. أسنتم 

رب السلطة التشريعية هي اليت تشرع، سننتظر تقدمي التعديالت يف أق
اآلجال للتصويت داخل اللجنة املرتبطة بلجنة الثقافة، وابلتايل 

ا سنطالب لعكس احناملسؤولية دايل الربملان وليس دايل احلكومة. اب
ابلتسريع، ملا ال ابتداء من األسبوع املقبل أن تتوصل احلكومة 
ابلتعديالت املرتبطة أو اإلبقاء على ديك القاسنون التنظيمي كما 

 .صادق عليه

 

 

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل حول سياسة بناء       
مني من للسيدات والسادة النواب احملرت  املركبات الثقافية ببالدان،

 .فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد أمحد املرابط السوسي

 شكرا السيد الرةيسة،

السيد الوزير، املغاربة عامة يولون اهتماما خاصا ابلتنمية       
 ساهمالثقافية والبحث عن خمتلف التعبريات الفنية والثقافية اليت ت

يف سنشر وتكريس قيم التعايش والسالم، وهذا حيتاج إىل ضرورة 
كم توفري بنيات ثقافية مناسبة منها تشييد مركبات ثقافية. سنسائل

 السيد الوزير، ما هي السياسة احلكومية يف بناء املركبات الثقافية؟

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير      

 :األعرج، وزير الثقافة واالتصال السيد حممد

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، طبعا الوزارة أولت       
ء عناية خاصة للمجال املرتبط ببناء وجتهيز الفضاءات الثقافية وبنا

مركبات ثقافية. أوال الحظنا أن هناك خلل فيما يتعلق ابلعدالة 
أوال لتواجد  :توجهاجملالية على املستوى الرتايب، وابلتايل هناك 

فضاءات مراكز ثقافية للقرب على مستوى العامل القروي، متت 
بناء  ك؛ كذل2142مركز ثقايف على مستوى ميزاسنية  21برجمة 

مركبات ثقافية على مستوى العديد من املدن اللي هي مدن هلا 
عندها أمهية وابلتايل البد أن تكون لدينا مركبات ثقافية ألسنه ال 

رس الثقافة ووجود الثقافة بكل جتلياهتا دون فضاءات ميكن أن منا
تقريبا  2142ثقافية، دون بنيات ثقافية. هلذا اليوم عندان يف سنة 

، كذلك 2142مسار  تقريبا سيتم افتتاحها يف أواخر سنة  41
 2142دايل املعاهد املوسيقية كذلك يف  4مبعدل تقريبا واحد 
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دالة ة الثقافة يف إطار العهلذا كاين واحد التوجه كبري لدى وزار 
اجملالية، ويف إطار تقريب الثقافة من املواطنني من خالل هاذ 
املركبات الثقافية على مستوى العماالت واألقاليم واجلهات دايل 

 .اململكة، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب      

 :سيالناةب السيد أمحد املرابط السو 

 شكرا السيد الوزير،

 وأسنتم على علم ابلكم اهلائل من األسنشطة الفنية والثقافية اليت      
مشكورا مسبقا عن دعمكم الالمشروط هلا، والدور الكبري 
 واألساسي الذي حتتاج إليه من توفري مركبات ثقافية لتنمية احلقل

قعت و الثقايف وإضافة دينامية للمدن. وهناك عدة اتفاقيات اليت 
 بني يدي صاحب اجلاللة سنصره هللا، يف إطار توفري احلقل الثقايف،
إضافة إىل ذلك هناك جمهودات إضافية تقوم هبا اجلماعات احمللية 
لتوفري بعض املتنفسات للشباب واألطفال ملمارسة أسنشطة، سنعطي 
لكم مثال مجاعة "مارتيل" اليت اقتنت دار لعرض السينما املدينة 

ل نفسا لتنظيم عدد هائل من األسنشطة تقام على طو واليت مثلت مت
السنة واليت هلا إشعاع وطين وقاسنوين. ملاذا السيد الوزير، مل يتم 
االلتفات إىل مثل هاذ املبادرات وأغلب املدن تتوفر على قاعات 
ودور سينما مقفولة وخصوصا بنيتها التحتية مؤهلة ملمارسة 

 .أهيالتاألسنشطة املذكورة فقط ينقصها بعض الت

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية حول السؤال؟       
 .تفضل السيد النائب من فريق العدالة والتنمية

 :الناةب السيد أمحد أيتونة

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير احملرتم، مدينة اتروداسنت جرداء قاحلة من حيث       
بدأت  ية. املركز الثقايف الذي استبشرت به الساكنةالبنيات الثقاف
مل تفتح أبوابه بعد،  2142، احنا اآلن يف 2112أشغاله يف سنة 
دايل الصفقات فيها إشكاالت، املرجو السيد  2ما السبب؟ 

الوزير، تفتحو حتقيق فهاذ املسألة، هاذ املوضوع كان موضوع 
 2ليه رفت عمساءلة دايل اجمللس اجلهوي للحساابت مرتني ص

مليون دايل الدرهم. املرجو السيد  21دايل املليار دايل السنتيم 
 .الوزير، تشوفو هاذ املسألة، شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد النائب      

 :الناةب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي

 السيدة الرةيسة،

ما سنشكروك على االهتمام اللي درتو السيد الوزير، البد       
ح إلقليم اتوانت بشأن املركب الثقايف. السيد الوزير، بغيناك يتفت

يف أقرب وقت راه الشباب دايل املدينة راه حمتاج فيه، وشكرا 
 .السيد الوزير

 :السيدة رةيسة اجللسة

 هل من رد على التعقيبات السيد الوزير؟      

 :لثقافة واالتصالالسيد حممد األعرج، وزير ا

غري فيما يتعلق السيد النائب، شكرا السيد النائب دايل..       
 ابلنسبة للمركب الثقايف اتوانت طبعا أان من اللي جيت يف البداية
اعطينا واحد العناية خاصة إن شاء هللا كاين الصفقة دايل التجهيز 

احد و دايل هاذ املركب الثقايف مبدينة اتوانت اللي غادي يعطى 
الدفعة جديدة ودينامية جديدة للثقافة على مستوى إقليم اتوانت. 
اليوم كذلك هناك مركب ثقايف يف إطار العامل القروي دايل 

 .غفسان، كذلك شرعنا يف إجنازه
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فيما يتعلق بتاروداسنت، غادي سنطلب من املفتشية العامة       
يس يف لدايل الوزارة غادي ّدير يل تقرير على هاذ الشي قلتو، 

علمي، ولكن غادي سنتاخد اإلجراءات ولكن غادي سنراسلكم 
 .على املآل دايل التفتيشية

 فيما يتعلق ابلسيد النائب على مستوى الفضاءات الثقافية،      
الدور دايل السينما سنشتغل كذلك مع املركز السينمائي املغريب 
 إلعادة إحياء جمموعة من القاعات السينمائية يف إطار الدعم
العمومي، وكذا ملا ال أن تتحول هذه القاعات السينمائية إذا كان 

 ...ممكن كذلك

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، اسنتهى الوقت. ومنر للسؤال املوايل       
سؤال آين عن العناية ابملآثر التارخيية وتنميتها للسيدات  وهو

والتعادلية،  يل للوحدةوالسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقال
 .فليتفضل تفضل السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة رفيعة املنصوري

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، املآثر التارخيية هي جزء من الرتاث اإلسنساين       
واملوروث الثقايف لإلسنسية املغربية، فأين وصلت حكومتكم يف جمال 

 .احلفاظ عليها؟ شكرا

 :يسة اجللسةالسيدة رة

 .جواب السيد الوزير، تفضل      

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، طبعا الوزارة شرعت       
يف.. أعدت قاسنون جديد يتعلق حبماية الرتاث املغريب، أعطينا 

ريبا قعناية خاصة يف إطار خمطط العمل لتنفيذ املواقع األثرية ت

تقريبا حتف أثرية وابلتايل هناك  224موقع أثري،  52سجلنا 
واحد االسرتاتيجية وهناك واحد املخطط للعناية وتثمني هاذ 
الرتاث الثقايف املغريب، سواء الرتاث الثقايف املادي أو الالمادي 
وابلتايل هناك واحد العمل دؤوب من طرف الوزارة سواء على 

  م وكذلك فتح مواقع أثرية جديدة اليوممستوى العماالت واألقالي
كان عندان آخر موقع تراثي هو مواقع "ليكسوس" اللي هي من 
املواقع اليت ستكون هلا كذلك صيت عاملي ابعتباره ييتضمن 

قرون قبل امليالد، وابلتايل  4جمموعة من املواقع األثرية تعود إىل 
مني الرتاث ة وتثهناك أولوية خاصة لدى وزارة الثقافة للعناية ومحاي

 .الثقايف املغريب

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة      

 :الناةبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير، مع األسف كلشي اللي كنت سننقولو قبايل ال       
ميت ابلواقع بصلة، فمعظم املآثر التارخيية أو األسوار والقصبات 
هي تتآكل وتتهاوى يف املدن الصغرى واملتوسطة وكذلك الكربى. 
اليوم السيد الوزير، ويتزامن طر  هذا السؤال مع مرحلة عصيبة  

آثر التارخيية أال وهي حدائق كنعيشوها هو جرمية يف حق امل
 22.41املندوبية مبدينة طنجة. السيد الوزير، تكلمتم عن القاسنون 

أين هو؟ أين أسنتم من تنزيل هذا القاسنون واختصاصاته يف محاية 
هذا املوروث الثقايف؟ إىل مىت ستظل املآثر التارخيية هي آلية لسد 

ية مبدينة باخلصاص فيما خيص البنيات التحتية؟، حدائق املندو 
طنجة هي تراث اترخيي وموروث اترخيي وأركيولوجي للساكنة 
الطنجاوية ذاكرة مدينة طنجة، وهي كذلك جمال ومتنفس 
للساكنة، طبعا لوال يقظة الفاعل دايل اجملتمع املدين والفاعل 
السياسي يف املدينة اللي كنشكروهم هباذ املناسبة اليوم يتم اإلجهاز 

م ايف اللي هو كبري واترخيي للمدينة، اليو على واحد املوروث ثق
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اه أسنتم يف مترين وحكومتكم يف مترين السيد الوزير، يف رد فعلكم جت
هذه الكارثة واجلرمية يف حق الذاكرة التارخيية ملدينة طنجة. كذلك 
السيد الوزير، سأغتنم هذه الفرصة ألتكلم عن مدينة "اترجيست" 

 ...اليت ارتكبت يف حقها جرائم

 :يدة رةيسة اجللسةالس

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، استنفذمت حصتكم. هل من       
تعقيبات إضافية حول هذا السؤال؟ إذن ال توجد. شكرا للسيد 

 .الوزير، سنعم ابقي لك الوقت للتعقيب

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

هناك  "اترجيست"،طبعا الوزارة ستويل عناية خاصة ملدينة       
مليون درهم تقريبا االتفاقية مع  42بناء مركز ثقايف جديد مبيزاسنية 

اجمللس اإلقليمي فيما يتعلق حبدائق طنجة؛ أوال خصها تكون 
مسجلة يف الرتاث لتتدخل وزارة الثقافة، وابلتايل أان قلت هناك 
عناية خاصة من خالل إعادة النظر يف قاسنون الرتاث وكذلك عناية 

مواقع أثرية مت ترميمها  1اقعها األثرية، سنقول لك احلسيمة مو 
وأعطينا املكاسنة الالئقة هبا مبا يليق بتاريخ "ابديس"، "املزمة"، 

مليون درهم  41"الطوريس" إىل غري ذلك، جمموعة تقريبا مبعدل 
 ...للمواقع الثرية

 :السيدة رةيسة اجللسة

كم حسن مسامهت شكرا للسيد الوزير، وسنشكركم كذلك على      
سنرفع هذه اجللسة ألداء  441يف هذه اجللسة، وطبقا للمادة 

 .دقائق مث سنعود للقاعة 41الصالة يف 

 :السيدة رةيسة اجللسة

إذن بسم هللا الرمحن الرحيم، سنستأسنف أشغال هذه اجللسة       
مع القطاع الرابع، قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 

السؤال األول يف هذا القطاع، ويهم االختالالت االجتماعية. ومع 

وعشوائية تدبري املساعدات العينية املوجهة للمعوزين للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال مشكورا

 :الناةبة السيدة حياة بوفراشن

ام حلكومة لفرض احرت السيدة الوزيرة، السؤال حول سياسة ا      
 .الضوابط القاسنوسنية والتنظيمية لتوزيع املساعدات االجتماعية

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .إذن جواب السيدة الوزيرة      

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرةيسة،

ددة املواد الغذائية، هي خاضعة ملسطرة حمأوال ابلنسبة لتوزيع       
على اعتبار أن هناك توصيات اجمللس األعلى للحساابت وهناك 
قرار للمجلس اإلداري للتعاون الوطين، حبيث أن الطريقة السابقة 
ة، لتوزيع هاته املواد مل تكن انجعة، فبالتايل مت تغيري هاته الطريق

ل فقة عمومية من أجوذلك اسنطالقا من عمل شركة اليت فازت بص
توزيع هاته الطرود للمواد الغذائية. وما جاء يف سؤالكم املكتوب 
الذي يتكلم عن خلل، فهذا منذ سنة خرب كاذب سنشر يف اإلعالم 
وذهبت املفتشية، وكذلك حبضور املفوض القضائي ووقفنا على 
مطابقة الشروط مع ما تتواجد يف هاته املواد مع الشروط املطلوبة 

 .ه املواد. إذن السؤال كنظن أبسنه ليس ذي موضوع، شكرايف هات

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة تفضل      
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 :الناةبة السيدة حياة بوفراشن

السيدة الوزيرة، هذا املوضوع دائما عندو راهينيتو ودميا ذي       
وأن سنشجع هذا  موضوع، ابلعكس فنحن ال ميكن إال أن سنثمن

احلس التضامين بني املغاربة، ولكن عندما يكون منظما وممأسسا 
وواضحا تعلم فيه اجلهات املاحنة، وهوية املستفيدين، وسبل 
التوزيع. ما هو مرفوض السيدة الوزيرة، وبطبيعة احلال كاسنت هناك 
عدة حاالت وقفنا عليها مثال حالة الصويرة، املفروض أن تسهر 

خالل مشروع قاسنون مت الوعد به يف جلنة الداخلية احلكومة من 
تعمل احلكومة على حماصرة هذه الفوضى والعشوائية والتوييفات 
املصاحبة حلمالت التضامن واليت تزداد مداها وحدهتا يف شهر 
رمضان، تصبح سنوع من السوق السوداء ال سنعرف ال مكاهنا، وال 

مر الذي ربعني كذلك، األزماهنا، وال هوية املستفيدين منها وال املت
يفرز لنا فئة من املواطنني يتسمنون ابلتواكل واخلنوع إن مل سنقل 

 .التسول املقنع

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضايف عن هذا السؤال؟       
هل من تعقيب إضايف؟ سنعم السيدة النائبة احملرتمة من الفريق 

 .االشرتاكي

 :السيدة مينة الطاليبالناةبة 

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيدة الوزيرة، يف الواقع هاذ املوضوع هذا أسنه يزداد حدة       
خصوصا يف هذا الشهر الرمضاين املبارك، هو أن هناك استغالل 
يعين فاحش للفقر والتهميش دايل املواطنني. أن كيوقع واحد 

ؤولة دولة هي اللي مساالرتباك املواطنني اآلن ما كيعرفوش واش ال
على إعاسنتهم، وال كيدخلو فاعلني آخرين يستغلون الدين، 
يستغلون التهميش، يستغلون اهلشاشة وكنجهضو املواطنة احلقة، 
وكنجهضو املواطنة احلقة، وكنجهضو كرامة هاذ املواطن. خصنا 

سنعرفو األموال اللي كتدخل على اخلط أحياان من خارج 
كتوزّع هاذ القفة يف رمضان وهي املؤسسات، واللي كتويل  

ابملاليري، واش كاينة مراقبة هلاذ القفة اليت توزع؟ واش هاذ املواطن 
 حمتاج هلاذ املساعدة يف رمضان؟

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، استنفذمت وقتكم. هل من تعقيب       
 .إضايف آخر؟ إذن رد السيدة الوزيرة على التعقيب

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  سيمة احلقاوي،السيدة ب
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرةيسة،

أوال إذا كنتم تتحدثون عن مبادرات احملسنني فهي دائما       
مرحب هبا، أما إذا كنتم تتحدثون عن الفعل التضامين ملؤسسة 

شتغل تعمومية فهي مقننة كما أشرت لكم، ومتر عرب املساطر اليت 
 هبا املؤسسات. اليوم بني أيدينا قاسنون لتوزيع التربعات، وابلتايل
فكل شيئ مقنن وال ميكن أن سنتحدث عن التسيب إاّل ما ميكن 
أن خيضع ملراقبة السلطات احمللية وكذلك سلطات القائمني على 

 .الشأن التضامين

ن ال و أما فيما يتعلق ابملبادرة فحىت القاسنون ال مينعها، القاسن      
مينع اإلحسان، فنحن شعب متضامن وسنؤّكد وسنثمن مجيع املبادرات 
التضامنية، لكن هذا الفعل اليوم هو حتت رقابة الدولة من خالل 
الدور الذي تقوم به السلطات العمومية، وكذلك من خالل جتديد 
القاسنون بل وضع قاسنون جديد يتعلق بتوزيع التربعات فيه مجيع 

 ملقتضيات اليت ميكن مبوجبها أن يالحقالشروط، وفيه مجيع ا
الفاعل إذا كاسنت هناك سنيات أو أداة أو مل يكن هناك احرتام 

 .للشروط املنصوص عليها يف هذا القاسنون
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 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوايل متعلق بتأهيل مؤسسات       
الفريق  رتمني منالرعاية اإلجتماعية للسيدات والسادة النواب احمل

احلركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، سنعم السيدة 
 .النائبة

 :الناةبة السيدة غيثة حامتي

 شكرا السيدة الرةيسة،

 السيدة الوزيرة، عن مؤسسات الرعاية االجتماعية سنسائلكم؟      

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .سنعم جواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

بتشخيص وضعية  2142على اعتبار أسننا بدأان منذ       
أول  2142مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، حيث سنشران منذ 

املسألة الثاسنية هو اإلهتمام  تقرير حول وضعية هاته املؤسسات؛
من مداخل اإلصال  ملنظومة  ابجلاسنب التشريعي كمدخل

 41.15مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، وهكذا سنسخنا القاسنون 
الذي صادقتم عليه، وسيتم اإلعالن على  15.45بقاسنون جديد 

اثلثا هناك اشتغال  النصوص التنظيمية املتعلقة هبذا القاسنون قريبا؛
على قاسنون ذي أمهية كذلك اللي هو العاملني اإلجتماعيني اللي 

و موجود بني يدي األماسنة العامة، والذي سيتمم أو يكمل ه
املضامني اليت أتى هبا القاسنون املتعلق مبؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية. احنا سنعطيك واحد املؤشر دال من انحية الدعم، 

مليون دايل الدرهم خاصة هباته  21كاسنت   2142مثال يف 
يعين اللي خاصة ابلدعم  451.411.111املؤسسات، اليوم 

كنسبة تدل على أن   12,5زدان ب 2144إىل  2142من 

هناك إهتمام وأن هناك مواكبة هلاته املؤسسات، إىل جاسنب 
اإلهتمام اخلاص بكل سنوع على حدة مثال دايل املسنني، دايل 
األشخاص يف وضعية إعاقة كذلك األطفال وكاينني أرقام طبعا 

رى للجنة يو مرة أخإيال بغيتو جنيو مرة أخرى، ألن جينا للجنة، جن
ابش سنبسطو بني أيديكم مجيع األرقام واملعطيات املتعلقة مببادرات 
من حيث اإلهتمام ابلبنيات وكذلك العاملني اإلجتماعيني وأيضا 

 .الدعم املخصص للجمعيات املسرية

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزيرة، التعقيب للسيدة النائبة احملرتمة      

 :ة السيدة غيثة حامتيالناةب

 شكرا السيد الرةيسة،

ابلفعل تقوم احلكومة مبجهودات مهمة وترصد إمكاسنيات        
كبرية من أجل القطاعات اإلجتماعية، لتدارك اخلصاص الذي 
تراكم عرب السنني، إال أن هذا ال ينفي من وجود إختالالت تعرقل 

طنني املوا مسرية العدالة اإلجتماعية وضمان العيش الكرمي لكل
املغاربة، ومن أهم هذه اإلختالالت على سبيل املثال ال احلصر 
مركز عني عتيق مثال هو ليس ببعيد عن الرابط هناك يضم العجزة 
يضم املشردين، املتسولني، أطفال، سنساء، وابلتايل فيه واحد الزخم 
دايل الفئات املختلفة اللي يصعب العيش بينها، بل ابألحرى أسنه  

اللي تيأدي للنساء اللي تيمكن لو يدخلو لو الرجال،  كاين ابب
يدخل ليه أي واحد كان، وهنا تنقولو احلكامة يف التدبري خص 

وفاة كاسنت  21إعادة النظر فيها، كاين مركز تيط مليل اللي تقام 
يف سنة واحدة، وعندما سنقلوا األرشيف إىل مكان آخر مت إتالفه،  

إحدى املساعدات  رتتصد كاين مركز بشمال اململكة حيث
اإلجتماعيات أبهنا هتني وتضرب النزالء املوجودين يف هذا املركز، 
إذن إن أتهيل املراكز جيب أن يعتمد أوال على تعزيز اإلمكاسنيات 
املالية والبشرية هلذه املراكز، اثسنيا: املراقبة الصارمة عن طريق جلنة 
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جايني  حناجتوب هذه املراكز فجأة ماشي سنوقفو سنقولو هلم راه ا
ووجدو لنا احنا غادي جنيوكم، خص تدوز على مجيع املراكز 
املوجودة يف اململكة، ومن مت التحفيز والتنويه ابملساعدين الذين 
يقومون مبهامهم إبسنساسنية و جبدية والضرب بيد من حديد على 

 ..املتهاوسنني

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

افية حول قيبات إضشكرا السيدة النائبة، اسنتهى الوقت، هل من تع
هاذ السؤال؟ سنعم، تفضل السيد النائب احملرتم من الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :الناةب السيد امساعيل البقايل

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيدة الوزيرة، من بني دور الرعاية اإلجتماعية هناك دور الطالب 
عاسنون هذه الدور يوالطالبة، دور الطالب والطالبة املسريين على 

يف هذا الشهر الكرمي من تقدمي الطعام الالئق والصحي للنزالء 
املتمدرسني، وذلك راجع ابألساس إىل أتخر الدعم املقدم من 
طرف التعاون الوطين، لذلك سنطالبكم السيدة الوزيرة من أجل 
تسريع الدعم دايل التعاون الوطين وكذلك الرفع منه وتقدميه يف 

حقة يف الوقت احملدد لتفادي هاذ الظواهر اللي  السنوات الال
 .كنشوفو هاذ السنة، شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

ل تعقيب إضايف للنائب الربملاين من فريق التجمع الدستوري، تفض
 .السيد النائب

 :الناةب السيد عدي خزو

 شكرا السيد الرةيسة،

جتهيز و  السيدة الوزيرة، سنسائلكم ما هو برانجمكم لتعميم وتوسيع
لت اتفيال-مراكز أتهيل ذوي اإلحتياجات اخلاصة جبهة درعة

 .بصفة عامة وإقليم تنغري بصفة خاصة، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ إذن رد السيدة الوزيرة على التعقيب 
 .والتعقيبات اإلضافية

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :التنمية االجتماعيةو 

 شكرا السيدة الرةيسة،

أوال هاذ مؤسسات الرعاية اإلجتماعية فيهم واحد الصنف  
كيتسمى املركبات مها اللي كيكوسنو يف مجيع الفئات، هاذو كيكون 
التدخل دايل السلطات احمللية يعين حتت إشراف السيد العامل 

ولية اليت ؤ واملسري الذي ينتمي كذلك للداخلية، وهناك طبعا املس
ينص عليها القاسنون دايل القطاع دايل التضامن، هاذ املؤسسات 

عاد واّلت  2142هاذي مادام ذكريت عني عتيق احنا حىت ل 
عندان عالقة بعني عتيق عالش؟ ألن شهادة الوالدة ابلنسبة لنا 
هو الرتخيص الذي متنحه وزارة األسرة والتضامن والتنمية 

ترخيص وابتداء من ذلك التاريخ خذاو  2142اإلجتماعية ففي 
 مليون دايل السنتيم سنواي، مع 51بداو كياخذو دعم يقّدر ب 

تفويض لكثري من املويفني لإلشتغال داخل هاته املؤسسات 
 ..وأيضا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزير، السؤال املوايل يهم معاانة بعض األرامل من 
ومن بطاقة املساعدة الطبية رميد، اإلستفادة من الدعم املباشر 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
 .تفضل السيد النائب احملرتم
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 :الناةب السيد حلسن واعري

هناك فئة من النساء األرامل اخنرطو مها واألزواج  السيدة الوزيرة،
قصرية  ةدايهلم يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي ولكن ملد

زوج من التقاعد دايل ال وما عندمهش النقط ابش الزوجات تستافد
دايهلا، وهلذا ما كيستافدوش ال من صندوق دعم األرامل ال من 

 .كاين إشكال يف التصوير السيدة الرئيسة  -بطاقة الراميد، 

 :السيدة رةيسة اجللسة

إذن السادة والسيدات النواب احملرتمني، سنضطر لتوقيف اجللسة 
دقائق إلصال  أعطاب تقنية ستحول دون ... سنعم، ....إذن  5

سنستأسنف بتعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب من فريق 
 .العدالة التنمية

 :الناةب السيد حلسن واعري

يرة هناك فئة لوز التوقيت السيدة الرئيسة، السيدة ا السيدة الوزيرة،
من النساء األرامل اخنرطو مها واألزواج دايهلم يف الصندوق الوطين 
للضمان اإلجتماعي ولكن اخنرطوا مدة قصرية وحىت النقط اللي 
حصلو عليها ما كافيش ابش الزوجة تستافد من التقاعد، وهلذا  
كيتحرمو من االستفادة من صندوق دعم األرامل ومن بطاقة 

 .أسنتم فاعلون هلذه الفئة؟ وشكرا الراميد، ماذا

 :السيدة رةيسة اجلسة

 .جواب السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرةيسة،

ألف أرملة تستفيد من هذا الدعم  25البد أن أذكر أبن اليوم 
آالف  41يم ويتيمة من بينهم طفل يت 411املباشر، مبا يعين أن 

طفل يف وضعية إعاقة، اليوم السؤال املطرو  هو كيفاش أن النساء 
اللي كيكوسنو يف الوضعية اليت أشار إليها السيدة النائب أهنم 
يستافدو طبعا املستفيدات من هذا الدعم هن احلامالت لبطاقة 

 ما كيمكنلوش ألن عندو CNSS الراميد، وابلتايل اللي كان يف
واحد الدخل، هاذ املشكل هذا غادي يتحّل إن شاء هللا مع 
السجل اإلجتماعي املوحد، حبيث أسنه تيكون احتساب النقط عن 
الوضعية ماشي الشرط هو بطاقة الراميد، اليوم احنا حّلينا هاذ 
املشكل ابلنسبة لصندوق التماسك اإلجتماعي ملي كيكوسنو 

تافدش من الدعم والطفل املعاق ماكيس la CNSS اآلابء يف
دايل صندوق التماسك اإلجتماعي، دران واحد البحث إجتماعي 
ابش سنتأكدو أبن هناك خصاص وأن هناك وضعية عوز وكيستافدو 
من هذا الدعم، لكن ابلنسبة لدعم األرامل إن شاء هللا غادي 
يكون احلل ابستعمال السجل اإلجتماعي املوحد وإال فهناك 

ليق حىت تستفيد املطلقات بعد وفاة الطاستعداد ملراجعة املرسوم 
ألسنه هو اللي كيكون يضمن النفقة ولكن مّلي كيتوىف كتبقى املرأة 
ما عندهاش النفقة دايل األبناء دايهلا، وكذلك األرملة اللي ما 
عندهاش أطفال وكذلك املسنة اليت ال دخل هلا ويف حالة عوز، 

 عضها غاديإذن هذه كلها إشكاالت أنخذها بعني اإلعتبار ب
يتحّل اآلن وبعضها غادي يتحّل ملي غادي يكون السجل 

 .اإلجتماعي املوحد

 :السيدة رةيسة اجللسة

سيدة تعقيب السيد النائب احملرتم، تعقيب ال، شكرا السيدةالوزيرة
 .النائبة تفضلي

 :الناةبة السيدة فاحتة شوابين

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيدة الوزيرة احملرتمة، بداية هننئكم على اجملهود احلكومي اللي 
طبعا ساهم يف حتسني املردودية دايل الربامج اإلجتماعية، وطبعا  
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كنهنأوكم على احلصيلة املشرفة واألرقام املشرفة يف هاد اجملال دايل 
الدعم اإلجتماعي، فكيما تفضلتو السيدة الوزيرة حتسني منظومة 

وإخراج السجل االجتماعي املوحد أكيد غادي اإلستهداف 
تساهم يف حلحلة جمموعة من اإلشكاالت، ولكن السيدة الوزيرة 
هاد اإلشكال دايل األرامل اللي كيستافدوا من صندوق الضمان 
اإلجتماعي هادو مها اإلشكال دايهلم راجع يف التنسيق، ضعف 

ن قيادة جل التنسيق وضعف التتبع والتقييم، واللي مسؤول عليه هو
واللجن التقنية، هادو سنساء كاسنوا تيستافدوا من املنظومة دايل 
الضمان اإلجتماعي، ولكن اليوم السيدة الوزيرة راهم ملي تيقدمو 
الطلبات دايهلم سواء لراميد أو لربانمج دايل دعم األرامل راه تبقى 
ترتفض الطلبات دايهلم، هم اآلن خارج احلماية اإلجتماعية، 

صهم حل مستعجل السيدة الوزيرة بتفعيل اآلليات دايل فهادو خ
التتبع والتقييم والتنسيق، وكذلك اعتماد سنظام معلومايت مندمج 
يسهل التواصل ويسهل التنسيق بني كافة املتدخلني فهاد املنظومة 
دايل الدعم اإلجتماعي، يف اسنتظار إخراج السجل اإلجتماعي 

 .املوحد، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيبات إضافية حول هاد 
السؤال؟ إذن ال توجد، هل لديكم رد على التعقيب يف ما فضل 

 .الوزيرةثواين السيدة 

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

لى أن ة واألخوات عبغيت غري سنطمأن السيدة النائبة وابقي اإلخو 
العمل ابلسجل االجتماعي املوحد، سيبدأ قريبا، إن شاء هللا، 

، وابلتايل كنظن أبن هاد 2121بداية سنة  2142هناية سنة 
 ..املشاكل كلها غتلقى احلل دايهلا

 

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، سننتقل إىل السؤال املوايل حول دعم اجلمعيات 
جمال العناية ابألشخاص يف وضعية إعاقة للسيدات النشيطة يف 

والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 
 .واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد عبد العزيز العايض

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيدة الوزيرة، عن إرساء سنظام معياري لدعم وتشجيع اجلمعيات 
العناية ابألشخاص يف وضعية إعاقة سنسائلكم؟ النشيطة يف جمال 

 .شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

أشكرك على هذا السؤال املهم جدا، وأسنتم تعلمون أن مسريي 
اجلمعيات ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية عندهم احلق أوال يف دعم 
دايل التسيري ودايل التجهيز، التسيري كنسميوه التأطري وكذلك 
التجهيز، هناك كذلك دعم جلمعيات مراكز متدرس األطفال يف 

مستفيد،  1211ب  2145 وضعية إعاقة، حبيث أسنه اسنطلقنا يف
مستفيد من األطفال يف وضعية إعاقة،  42.111اليوم احنا يف 

هناك كذلك شراكة مع اجلمعيات التنموية املهتمة ابألشخاص يف 
وضعية إعاقة من خالل اإلعالن السنوي الذي تطلقه الوزارة، 
وهناك طبعا برانمج إرتقاء لتأهيل اجلمعيات املشتغلة ابإلعاقة، 

ك عمل مكثف سواء من خالل الشراكة العامة السنوية إذن هنا
أو من خالل العمل الذي سنواكب به اجلمعيات من حيث التأهيل 
ومن حيث التكوين، انهيك عن صندوق التماسك اإلجتماعي 
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اللي كتستفد من خالله جمموعة من املراكز لفائدة األشخاص يف 
 .وضعية إعاقة

 :السيدة رةيسة اجللسة

 لوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائبشكرا السيدة ا
 .احملرتم

 :الناةب السيد أمحد اهليقي

حنييكم السيدة الوزيرة على ما تقدموسنه من دعم هلذه اجلمعيات، 
اليت تشتغل يف هذا اجملال، كما أحىي اجلمعيات النشيطة وما 
تقدمه كذلك من دعم هلذه الفئة رغم ما تعاسنيه هذه اجلمعيات 

شاكل تعيقها على ما سنصبو إليه مجيعا، وهلذا، السيدة الوزيرة، من م
ه تتبع ورعاية هلذه اجلمعيات وما تقوم ب املطلوب أن يكون هناك

من أسنشطة ومشاريع هلذه الفئة، تكثيف التواصل معها عرب 
اللقاءات التواصلية والتكوينية، دعم املشاريع اجلادة ألن هناك 

شخاص توفري املؤسسات هتتم ابألمجعيات استطاعت مبجهوداهتا 
ذوي االحتياجات اخلاصة رغم ما تعاسنيه من مشاكل وابخلصوص 

 .ابلعامل القروي الذي جيب إعطاؤه اهتماما كبريا

وأخريا، السيدة الوزيرة، هناك مجعيات تشتغل إبمكاسنياهتا احملدودة 
استطاعت أن ختلق لنا مناذج من شباب وشاابت من ذوي 

ة خملصة هلذا الوطن استطاعت أن ترفع راية االحتياجات اخلاص
املغرب على الصعيد العاملي يف عدة جماالت رايضية وثقافية وفنية 

 .املرجو، السيدة الوزيرة، االهتمام هبا يف حتقيق اجملال، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هاد السؤال؟ 
 .اكيةائب من اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرت سنعم تفضل السيد الن

 

 

 :الناةب السيد مجال بنشقرون كرميي

السيد الوزير، سنثمن عاليا هذا الدعم وهذه العناية، لكن سنسألكم 
اليوم أين وصل ملف توييف األشخاص ذوي اإلعاقة واللي يف 

حفظا  %2وضعية إعاقة؟ علما أبن قاسنون املالية سنص على 
للكرامة، سنعم اجلمعيات تقوم هبذا العمل جيد، لكنه احلاجة املاسة 

 ..للتوييف هي اليت تسمح الكرامة

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، رد السيدة الوزيرة على التعقيب 
 .والتعقيب اإلضايف

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرةيسة،

سنبدا ابلسؤال األخري املتعلق بتشغيل األشخاص يف وضعية  :أوال-
منصب لصاحل  51ة، كما تعلمون مرت املباراة املتعلقة ب إعاق

األشخاص يف وضعية إعاقة من خالل تنظيم امتحاانت خاصة 
ومشرتكة فقط من أجل األشخاص يف وضعية إعاقة، اليوم عندان 

 les دايل األشخاص يف وضعية إعاقة اللي عندهم 51
postes دايهلم من خالل قطاعات خمتلفة؛ 

نا كنستعدوا ابش غادي اسنظموا املباراة الثاسنية من اآلن اح :اثنيا-
منصب شغل لصاحل األشخاص يف وضعية إعاقة  211أجل 

دائما من خالل ما ينص عليه املرسوم وهو تنظيم مباراة موحدة 
مشرتكة بني األشخاص يف وضعية إعاقة، كنظن أبن الطريق صايف 

ك هي لشديناها واملسار مشى وحنن انجحون فيه والدليل على ذ
 . منصب 51التجربة األوىل دايل 

القضية الثاسنية، هو ما يتعلق ابلدعم دعم الدولة للمراكز و 
 ..للجمعيات وجلميع العاملني يف هذا اجملال اثبت خصوصا مع
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 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا كذلك على حسن مسامهتكم يف 
ية قطاع الشؤون اخلارجهذه اجللسة وسننتقل إىل القطاع اخلامس 

والتعاون الدويل، ومع سؤال عن معاانة املواطنني أمام أبواب 
السفارات والقنصليات األجنبية للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب بطر  

 .السؤال

 :الناةب السيد مصطفى زييت

 شكرا السيدة الرةيسة،

 احملرتمة، يتعرض اآلالف من املواطنني الراغبني يف السيدة الوزيرة
احلصول على أتشريات أو تسلم خمتلف الواثئق اإلدارية من 
القنصليات األجنبية إىل معاانة وإهاانت يومية أمام أبواهبا، وهلذا 
سنسائلكم السيدة الوزيرة ما هي اإلجراءات اليت تعتزمون اختاذها 

فظ كرامتهم من طرف لضمان حسن استقبال املواطنني وح
 .مويفي هذه القنصلية؟ وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيدة كاتبة الدولة، تفضلي

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

 شكرا السيدة الرةيسة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

عالقة ابملوضوع أريد أن أؤكد أن الوزارة تويل عناية ابلغة لشؤون 
املواطنني خصوصا فيما يتعلق بظروف منح التأشريات ويروف 
احلصول على الواثئق اإلدارية لدى القنصليات والسفارات 
األجنبية، وهذا انتج على مستويني املستوى األول هو يف إطار 

ا حريصني الدول الشريكة تنكوسنو اللجن القنصلية املشرتكة يعين مع 
ابش تكون هناك حتسني يروف االستقبال، ابش يكون أيضا 
تبسيط اإلجراءات؛ املستوى الثاين هو أن على مستوى الوزارة 
عندان مديرايت اليت تسهر على مواكبة يعين هاد الوضعية بصفة 
عامة وهناك متابعة ومبعاجلة أيضا لكل احلاالت اليت سنتوصل هبا 

م اإلعالم هبا، ومن خالل هذه املتابعة أؤكد لكم السيد أو يت
عترب إليه، أي ما مت وصفه ي النائب احملرتم على أسنه ما مت اإلشارة

شبه منعدما حاليا، وحىت إذا كاسنت هناك حاالت فهي جد منعزلة 
وترجع أسباهبا أوال إىل اإلكتظاظ يف بعض األحيان مرفوقا بعدم 

ضها و القيود األمنية اللي تتكون تتفر احرتام املواطنني للشروط أ
القنصليات هذا يؤدي يف بعض األحيان إىل الفوضى ويعين يدوس 

 .بظروف اإلستقبال

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد فاروق الطاهري

 شكرا السيدة الرةيسة،

عاانة املواطنني أمام أبواب القنصليات السيدة الوزيرة، سنالحظ م
والسفارات عرب لوحات يعين رصدهتا العني، هناك إهاانت 
املواطنني بعدم تقدمي املعلومات وطول أوقات االسنتظار على 
الشبابيك خاصة القنصلية العامة اإلسباسنية ابلنايور، هناك أتخر 

ملراكز ا يف إعطاء املواعيد أزيد من ثالثة أشهر، السيدة الوزيرة،
اخلدماتية اليت أوكل إليها استقبال طلبات التأشرية تقوم اببتزاز 

درهم حيث أهنا تطلب من  4211و 211املواطنني ما بني 
درهم، لذلك السيدة الوزيرة  211مرافقي ذويهم العجزة مبلغ 

سنطلب أن ختضع هذه املراكز اخلدماتية للجنة مراقبة على مستوى 
 .صة ومدى احرتامها حلقوق اإلسنسانقاسنوسنية املبالغ املستخل
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السيدة الوزيرة، يف حالة رفض التأشرية ال يتم اسرتداد املبالغ، ال 
من مصاريف الدفع للمراكز وال من مصاريف التأشرية، السيدة 
الوزيرة، هناك يتم رفض العديد من الطلبات جملرد الشك فقط، 

ن الدفع ومون مالسيدة الوزيرة، مواطين إقليم النايور والدريوش حمر 
على مستوى املركز املتواجد بوجدة ويتحتم عليهم اإلسنتقال إىل 
القنصلية الفرسنسية بطنجة، لذلك السيدة الوزيرة سنطلب منكم 
التدخل على مستوى اللجن الثنائية لتبسيط هذه املساطر وتسهيل 

 .هذه الصعوابت، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 بات إضافية عن هذا السؤال؟شكرا السيد النائب، هل من تعقي
سنعم إذن التعقيب اإلضايف للسيد النائب احملرتم من فريق األصالة 

 .واملعاصرة

 :الناةب السيد عزيز اللبار

املشاكل العويصة وهي ال يعقل األداء احلصول على الفيزا وابلتايل 
عدم رجوع األداء كما أشار السيد النائب احملرتم، النقطة الثاسنية 

اكل والعراقيل اللي تيعيشوا فيها هاد املواطنني فاين بعض املش
الدور دايل احلكومة؟ فاين القيمة والشهامة دايل هاد املواطن ملا  
كاسنتش احلكومة تعيد النظر هلاد املواطن، هذه من جهة ومن جهة 

 ..أخرى

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، استنفذمت وقتكم من التعقيبات اإلضافية، 
السيد النائب احملرتم من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضل بتعقيب إضايف

 :الناةب السيد حلسن حداد

السيدة الوزيرة، املواطنني املغاربة تيعرفوا واحد اإلهاسنة كبرية أمام 
القنصليات األجنبية هنااي، احنا األوروبيني فاش كيجيوا عندان  

ا إهاسنة  املغاربة فاش تيبغيوا ايخذوا الفيز كيجيوا بدون فيزا ولكن 
كبرية، اآلن ما كايناش مواعيد هنائيا ابلنسبة إلسباسنيا وابلنسبة 

أشهر  2لفرسنسا وابلنسبة إليطاليا وال عطاوك املوعد كيعطيوك 
يعين حىت تيفوت الوقت ابش تبغي تسافر كاين اللي عندو مهمة 

أشهر  2طيوه على مثال األسبوع اجلاي أو األسبوع اآلخر تيعي
وتيعطيو على شهرين وهادي ماشي فقط املواطنني، كاين 
شخصيات، كاين سنواب كاينني هادي إشكالية كبرية جدا، خص 
احلكومة تعاجلها ما ميكن ليناش أسنه الكرامة دايل املواطن تنحط 

 .يوميا أمام القنصليات وأمام السفارات األجنبية

 :السيدة رةيسة اجللسة

 النائب احملرتم، رد السيدة كاتبة الدولة على التعقيبشكر السيد 
 .وعلى التعقيبني اإلضافيني

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

ية السيدة الرئيسة، أان بغيت غري سنوضح أبسنه ابلفعل يعين الوزارة معن
رة كيف ولكن املسطبكل ما يهم يروف يعين منح هذه التأشريات 

تعتمد وكيف يتم استخالصها فهاد املسألة كرتجع للبلد املعني، 
 إمنا فيما خيص املواعيد اللي أشرمت ومتت اإلشارة إليها وتعترب يعين
موضوع مهم فنبغي سنشري أبسنه هناك عندان إجتماع مثال فهاد 
املسألة ابلذات مع اللجنة املشرتكة الفرسنسية يف شهر ماي ابش 

وا هاد املوضوع دايل تعطل املواعيد، عندان أيضا اجتماعات سنبحث
يعين متتالية مع الدول املعنية فيما خيص تبسيط اإلجراءات وحىت 
يكون املواطن يعين يقوم هباد العملية يف أحسن الظروف ومتاشيا 

 .مع اسنتظاراته
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 :السيدة رةيسة اجللسة

قوق هاكات حشكرا السيدة كاتبة الدولة، السؤال املوايل عن اسنت
اإلسنسان مبخيمات تندوف للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة لطيفة احلمود

 شكرا السيدة الرةيسة،

 حلقوق اإلسنسان اليت السيدة الوزيرة، أمام اإلسنتهاكات اجلسيمة
 ما صحراويني احملتجزين يفتقرتف حبق اآلالف من املواطنني ال

يسمى زورا مبخيمات الالجئني بتندوف، سنسائلكم السيدة الوزيرة 
عن اجلهود واملساعي اليت تقوم هبا احلكومة ألجل فضح وتسليط 
الضوء على هذه املمارسات داخل اجملتمع الدويل وخاصة لدى 

 اهليئات واملنظمات املكلفة ابلدفاع عن حقوق اإلسنسان؟

 :ة اجللسةالسيدة رةيس

 .جواب السيدة كاتبة الدولة تفضلي

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

شكرا لوضعكم هاد السؤال، كما تعلمون موضوع االسنتهاكات 
مبخيمات تندوف هو جاسنب من اجلواسنب اإلسنساسنية للنزاع 

ضا أن ، وكما تعلمون أياإلقليمي املفتعل حول الصحراء املغربية
للجزائر مسؤولية كبرية يف ما يقع، واملغرب يعين متاشيا مع 
التوجيهات امللكية السامية، يعمل يف خمتلف احملافل الدولية من 
أجل وضع حد لوقف كل هذه االسنتهاكات، وكما أشرت أن 
اجلزائر لديها مسؤولية جسيمة، مسؤولية كاملة ابعتبار أهنا ال حترتم 

 ات اتفاقية جنيف خبصوص الالجئني وال توفر يعين أدىنمقتضي
احلقوق ال االجتماعية وال االقتصادية وال االسنساسنية وال الثقافية، 
ألن اجلزائر ترفض أيضا إحصاء ساكنة تندوف وحتديد هويتهم، 

أبن أيضا اجلزائر هناك توجيه أو حتويل موجه لكل املساعدات 
ر املكتب مت فضحه يف إطار تقري اليت توجه هلذه املخيمات وهذا ما

، أيضا هناك يعين سنالحظ أن 2145األورويب حملاربة الغش يف 
هناك عسكرة يف هاد املخيمات، مما يعترب يعين ياهرة فريدة وأبن 
هناك يعين وضع أطفال جتنيد أطفال لصاحل امللشيات البوليساريو، 

ع ضفكل هذا يدل على أسنه الوضع متأزم وضع كارثي واملغرب و 
يف إطار دبلوماسيته املغربية يعين وضع حد هلذه االسنتهاكات بني 

 .األولوية األساسية

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيدة النائبة تفضلي

 :الناةبة السيدة لطيفة احلمود

املغرب له املشروعية واملصداقية يف املنتظم الدويل وقد قام مببادرة 
إىل األمم املتحدة املتمثلة يف منح حكم ذايت موسع لسكان  جريئة

أقاليمنا اجلنوبية، يف املقابل سنالحظ أن أهالينا يف خميمات تندوف 
اليزالون يعيشون يف يروف قاسية ينتظرون مصريهم ويتطلعون إىل 
العودة إىل دايرهم وطنهم، كما تقوم البوليساريو بقمع للمظاهرات 

املعارضة هلا مثل اخلط الشهيد ومخسة السلمية وللمجموعات 
مارس وشباب من أجل التغيري، حيث يتعرض أعضاء هذه 
التيارات إىل التعذيب والسجن، السيدة الوزيرة إزاء هذا الوضع 
املخزي واملخجل حنن يف فريق األصالة واملعاصرة سنطالب احلكومة 
ابلضغط على املنتظم الدويل لكسر جدار الصمت دون إعفاء 

ائر كما ذكرمت من املسؤولية القاسنوسنية واألخالقية عن اجلز 
االسنتهاكات اليت متارس فوق أراضيها وحتت مراقبة أجهزهتا األمنية. 
إن املنتظم الدويل مدعو إىل حتمل مسؤولياته والعمل على متكني 
املواطنني من حرية التنقل والسفر عرب احلدود وممارسة حقهم يف 

 ودة إىل وطنهم أو البقاء يف خميماتحرية االختيار بني حق الع
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تندوف، كما سنصت على ذلك املواثيق واملعاهدات الدولية 
 .واإلقليمية حلقوق اإلسنسان، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
سنعم تعقيب إضايف عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

 .النائب

 :الناةب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير، االسنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلسنسان يف املخيمات 
هو حديث ذو شجون وموضوع مؤمل، على اعتبار حاالت 
االختفاء القسري وحاالت التعذيب والوفاة وقتل املواطنني املغاربة 

ليوم اوالصحراويني املغاربة يف معتقل الرشيد الرهيب يف املخيمات، 
سنسائل احلكومة حول الرتافع من أجل هذه احلاالت أمام املنتظم 
الدويل أمام يعين اجملالس املتعلقة حبقوق اإلسنسان بشكل عام، كما 
سنسائل احلكومة أيضا يف ملفات تعويض هؤالء سنتيجة املسؤولية 
التقصريية خاصة سنتحدث عن حاالت االختفاء واالختطاف 

 .خالل سنوات السبعينات مدسنيني من مدن مغربية طبعا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيدة 
 .الوزيرة على التعقيب اإلضايف

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

وب اهذه قضية أوىل سندافع عنها، وكان هناك جت كما أشرت      
  2144على مستوى املنتظم الدويل حيث أن جملس األمن منذ 

كان هنا دائما قرار يدعو اجلزائر إىل وضع إحصاء لساكنة 
تندوف. أيضا لدينا استطاعت الوزارة من استصدار بيان 

 2144شتنرب  24للمفوضية السامية لشؤون الالجئني بتاريخ 

أيضا و  ينص أيضا على ضرورة تسجيل مضبوط هلذه الساكنة،
ألف، وهو ما يتناقض  21حيدد العدد التقرييب لعدد الساكنة يف 

مع ما يروج له أعداء وحدتنا الرتابية. هذا كله يربز كل يعين الدعم 
واجملهود الذي هو يرصد هلذه القضية دفاعا من أجل احلفاظ على 
حقوق ساكنة خميمات تندوف، وأيضا من أجل رفع كل 

 .إليها، وشكرااالسنتهاكات اليت يتعرضون 

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتب الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه       
اجللسة، وسننتقل إىل القطاع املوايل قطاع الشغل واإلدماج املهين. 
السؤال األول عن تطوير األسنشطة املدرة للدخل ابلعامل القروي 

ي، تفضل رتاكللسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االش
 .السيد النائب بطر  السؤال

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

السيد الوزير، الوسط القروي يعيش أزمة اجتماعية خاسنقة،       
حبيث اإلقصاء والتهميش والفقر وكل أسنواع احلرمان. السيد الوزير، 
اليوم اإلشكال اللي كاين هو إشكال اسنتشار البطالة على سنطاق 

اد تفاقما يف يل وجود تفاواتت يف جمموعة من واسع، وهذا كيزد
اخلطوات اللي هي أصال خطوات حمتشمة اللي كتقدم عليها 
احلكومة فهاذ اجملال. ففي هذا السياق سنسائلكم السيد الوزير، 
عن اإلجراءات اللي ستتخذها احلكومة من أجل تطوير األسنشطة 

 .املدرة للدخل يف الوسط القروي

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير      

 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم،

 شكرا السيد الناةب احملرتم،
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السؤال دايلكم ورد فيه التساؤل عن الدور دايل الوكالة،       
وإن كان هذا ال يكفي ابش سنتكلم على ميكن سنتكلم على العمل 

ة احلال الوكالة يف إطار التوجهات األساسياحلكومي كامل. بطبيعة 
اللي اعتمدها املخطط الوطين للتشغيل، وخاصة ما يتعلق ابلبعد 
الرتايب ابلتشغيل وتعمل على تقريب اخلدمات دايهلا للساكنة 
وخاصة العامل القروي من خالل عدد من التدابري : أوال العمل 

كتعرفو أبسنه و  على توفري فضاءات دايل التشغيل ابلعامل القروي،
اتزة،  مكناس بكل من-اسنطلقت واحد التجربة يف اجلهة دايل فاس

صفرو، اتوانت، مع التعاون بطبيعة احلال مع اجلهة، وهاذ التجربة 
سنعمل على تعميمها على جهات أخرى، قريبا غنوقعو واحد 
االتفاقية مع جهة بين مالل، وسنعمل على تعميم هذه التجربة 

ل األقاليم يف إطار يعين استفادة كذلك واحد إن شاء هللا على ك
لتعاون اتسنسيفت اب-التجربة خدامني فيها مع اجلهة دايل مراكش

مع البنك الدويل اللي هي غنمشيو سنديرو فضاءات دايل التشغيل 
يف العامل القروي يف إطار ما يسمى ابلربانمج االقتصادي 

انمج دايل واالجتماعي للشباب، وبطبيعة احلال كاين عندان الرب 
الوحدات املتنقلة، كنمشيو عند الناس لألسواق إىل غري ذلك يف 
أبعد النقط القروية، وكاين أيضا واحد اخلدمات اللي هي إلكرتوسنية 

 ...حبال التطبيق احملمول

 :السيدة رةيسة اجللسة

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

 :ناةب السيد سعيد بعزيزال

السيد الوزير، أين أسنه اسنتما اللي مسؤولني يف احلكومة على       
هاذ التنسيق دايل ما خيص الشغل. ما ميكنش تقول أان غادي 
سنتحدث عن الوكالة، وحىت هاذ الوكالة السيد الوزير، ما ميكنش 
سنتحدثو على جتربة خصنا برانمج متكامل وشامل اللي غيمس 

لقروي السيد الوزير. اليوم التشخيص ها هو كاين، عندان الوسط ا
املعاانة، معاانة ال تنتهي واهلدف ها هو كاين، جاللة امللك، يف 
افتتا  السنة التشريعية أكد على اسنبثاق طبقة فالحية وسطى يف 
الوسط القروي، إذن ما بني التشخيص وحتقيق اهلدف مسؤوليتكم 

لوكالة يد الوزير. أين أن حىت هاديك ااسنتما اللي تتنزلو الربامج الس
اللي تتحدثو عليها خاصها تنزل يف الوسط القروي، خصها ّدير 
إعالانت، خاصها تواصل، خاصها ما ميكنش تبقى يف مكاتبها 
يف مكيفات ختدم داك العمل روتيين. اليوم حنتاج إىل برانمج 

 ...متكامل يف الوسط القروي السيد الوزير

 :لسةالسيدة رةيسة اجل

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيبات إضافية عن       
هذا السؤال؟ إذن ال يوجد. منر للسؤال املوايل عن السياسة 
احلكومية للنهوض بسوق الشغل ابلعامل القروي للسيدة والسادة 
ل النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، ليتفض

 .مشكورا، السيد النائبأحد واضعي السؤال 

 :الناةب السيد عبد الرمحان خيري

 شكرا السيدة الرةيسة،

 .بسم الرمحن الرحيم

السيد الوزير، هل لدى احلكومة برانمج واضح وتدابري       
ملموسة لتفعيل التوجيهات امللكية جبعل القطاع الفالحي خزاان 

 .خللق فرص الشغل ابلوسط القروي؟ وشكرا

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

 .سنعم، جواب السيد الوزير      
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 :وزير الشغل واإلدماج املهين السيد حممد يتيم،

أوال أان كنتعامل مع املنطوق دايل األسئلة ماشي أسئلة       
هاذ السؤال دايلكم جات فيه الوكالة أان تكلمت على  اللي..

الوكالة وإال فإن للحكومة سياسة وطنية مندجمة يعين كضبط فيها 
مجيع القطاعات، وبطبيعة احلال وزارة الشغل هي اللي تتنسق هي 
اللجنة التقنية اللي تتنسق هاذ السياسات، بطبيعة احلال ميكن 

ة اهلادفة إىل خلق الثرو سنتكلم لكم على املخططات الفالحية 
وفرص الشغل واالستثمار السلس لإلسنتاج، ميكن سنتكلم على 
الربانمج دايل تقليص الفوارق اجملالية، ميكن سنتكلم على الربانمج 
دايل الدعم دايل االقتصاد االجتماعي والتضامين، األسنشطة دايل 

شرية يف بالوكالة دايل التنمية االجتماعية، املبادرة الوطنية للتنمية ال
صيغتها يعين الثالثة اللي أكدت على واحد اجملموعة دايل 
الدعائم، اللي فيها : الدعم واملواكبة هبدف إدماج املقاولني 
وحاملي مشاريع الشباب، تطوير األسنشطة االقتصادية وتيسري 
اإلدماج السوسيو اقتصادي للشباب؛ االستثمار يف العنصر 

لة املبكرة من خالل دعم البشري وهذا مهم وخاصة يف الطفو 
التعليم األويل اللي هو كيمكن التفتح األطفال واللي مهم هذا 
غيكون واحد اجملال دايل التشغيل ألسنه الفرتة األوىل غادي تشغل 

آالف شاب يف العامل القروي؛ وكاين اعتماد جيل  41واحد 
جديد من املبادرات املدرة للدخل واحملدثة لفرص الشغل. إذن 

عندها مقاربة، عندها رؤية مندجمة ما كطبقهاش الوزارة  احلكومة
دايل الشغل كطبقها مجيع القطاعات احلكومية، وكاين واحد 
اللجنة يعين وزارية كريأسها السيد رئيس احلكومة اللي هو يف 

 .احلقيقة اللي كينسق العمل دايل القطاعات فهاذ اجملال

 :السيدة رةيسة اجللسة

ير، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ سنعم شكرا السيد الوز       
 .إذن تعقيب السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عبد الرمحان خيري

شكرا السيد الوزير على ردكم املستفيض، كما تعلمون شباب       
العامل القروي يعاين من مرارة البطالة، ألن القطاع الفالحي غري 

 دخل وحتسنيمستغل بشكل يضمن خلق الثروة وفرص الشغل 
الساكنة القروية، كما هو الوضع ابلنسبة للساكنة اجلبلية. إقليم 
بين مالل راكم كتعرفوه معايل الوزير، الزال تقتصر فيه على 
الفالحة املعيشية، بدل تطويرها من خالل دعم الدولة للرفع من 
مستوى اإلسنتاج واملردودية، إضافة أن أراضي اجلموع اليت تشكل 

 مار الفالحي حيتاج لالستغالل املعقلن، وشكرا معايلخزاان لالستث
 .الوزير

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا       
السؤال؟ إذن ال يوجد. السيد الوزير، استنفذمت وقتكم مل يبقى 
لديكم وقت السيد الوزير. إذن شكرا على حسن مسامهتكم يف 

نتقل إىل القطاع املوايل املكلف حبقوق اإلسنسان هذه اجللسة، وسن
يف سؤال فريد حول مآل تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة 
اإلسنصاف واملصاحلة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :الناةب السيد حممد الطويل

 شكرا السيدة الرةيسة،

شكلت جتربة األسنصاف واملصاحلة جتربة رائدة يف السياق       
احلقوقي املغريب ويف سياق تكريس العدالة االسنتقالية، وابلتأكيد 
تنفيذ التوصيات اللي صدرت عن اهليئة، من شأهنا التحصني دايل 
هاذ التجربة والتحصني دايل املسار احلقوقي املغريب. فعن مآل 

سيد األسنصاف واملصاحلة سنسائلكم التنفيذ توصيات اهليئة دايل 
 .وزير الدولة؟ شكرا
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 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير      

 :السيد املصطفى الرميد وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا،

وق اإلسنسان حبقأشري، يف البداية، إىل أن وزارة الدولة املكلفة       
بصدد إجناز تقرير عام حول التطور احلقوقي يف البالد بعد دستور 

، وسيكون من مشموالت هذا التقرير جزء هام حول 2144
تنفيذ توصيات هيئة اإلسنصاف واملصاحلة. ابلنسبة ملا يتعلق 
مبوضوع اإلسرتاتيجية للوقاية من التعذيب، فأوال، هاذ 

 ن مشموالت اخلطة الوطنية يفاإلسرتاتيجية هي أصبحت اآلن م
جمال الدميقراطية وحقوق اإلسنسان، وميكنكم يف هذا الصدد الرجوع 

، أشري 44إىل التوصية  24إىل احملور الفرعي السابع من التوصية 
إىل أن مجيع اإلصالحات اجلارية يف اململكة تعتمد كمرجعية 
ضمن املرجعيات األخرى توصيات هيئة اإلسنصاف واملصاحلة، 

نا أشري إىل دستور، أشري إىل القواسنني التنظيمية مثال املتعلقة وه
ابستقالل السلطة القضائية، استقالل النيابة العامة، إصال  
احملكمة العسكرية، اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف إطار 
قاسنون اجمللس الوطين حلقوق اإلسنسان، القاسنون اجلنائي كمشروع 

 فيه مقتضيات هامة يف هذا الصدد. أشريالذي يوجد بني أيديكم 
أيضا إىل أن املغرب يف إطار التطور احلثيت الذي يعيشه حقوقيا 
أصبح من غري املمكن احلديث اليوم عن إسنتهاكات جسيمة ابملعىن 
الدقيق للكلمة، وذلك يف سياق اعتماد توصيات هيئة اإلسنصاف 

 .واملصاحلة

ليت  ن مجيع احلاالت اابلنسبة للحقيقة، أشري فقط إىل أ      
كاسنت معروضة على هيئة اإلسنصاف واملصاحلة مت الكشف عنها، 

حالة، اجمللس الوطين حلقوق اإلسنسان الذي ورث ثرات  11إال 

ومسؤوليات وتكاليف هيئة اإلسنصاف واملصاحلة، اهتدى إىل 
حاالت، وقد وقع فيها على  1حالة وبقيت  11الكشف عن 

 ...جديد يكشف عنه حسب ما تناهى إىل علمي تطور

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد وزير الدولة، اسنتهى الوقت. تعقيب السيد       
 .النائب احملرتم

 :الناةب السيد جنيب البقايل

 .بسم الرمحن الرحيم

 السيدة الرةيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

حلظة اإلسنصاف واملصاحلة حمطة اإلسنصاف واملصاحلة إحدى       
ات اللي أساسية وجوهرية يف التحوالت الكربى اللي عرفها اللحظ

بالدان خالل السنوات األخرية، الربملان يقع على مسؤوليته املراقبة 
واملواكبة دايل التنفيذ دايل التوصيات دايل اإلسنصاف واملصاحلة. 
سنبغي يف البداية سنسجل إبجيابية التنفيذ دايل جزء هام من هذه 

أو  2144وايت، سواء قبل دستور التوصيات على عدة مست
الذي أتى بعدد كبري من املستجدات، أريد  2144الدستور دايل 

أن أشري إىل: جرب الضرر اجلماعي والفردي؛ تعزيز احلماية 
الدستورية؛ االسنضمام لعدد مهم من اإلتفاقيات الدولية؛ جترمي دايل 

ائي نجرائم دايل اإلسنتهاكات اجلسيمة وخاصة مبشروع القاسنون اجل
 .املعروض للمناقشة أمام جلنة العدل والتشريع

لكن السيد الوزير، عالوة على أسننا سننوه ابألداء دايلكم اهلام       
يف تنفيذ دايل هذه التوصيات، وخاصة اخلطة الوطنية للدميقراطية 
وحقوق اإلسنسان. أريد أن أشري يف األخري إىل أسنه اإلشكالية 

قوة خاصة يف معايري وحدود استعمال الاملرتبطة ابحلكامة األمنية و 
العمومية ال زال يطر  عدد مهم من اإلشكاالت، كما أن تعزيز 
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الدور دايل الربملان يف تنفيذ هذه التوصيات هام وأساسي. وأريد 
أن أختم على أسنه املعاجلة اإلجتماعية والسياسية اليت عرفها ملف 

لف تعتمد يف ماإلسنصاف واملصاحلة سنريدها أن هذه املقاربة أن 
 .احلسيمة، ويف ملف الريف لطي وإهناء هذا امللف، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا       
 الوزير استنفدمت وقتكم، شكرا على السؤال؟ إذن ال يوجد، السيد

حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. وسننتقل إىل القطاع املوايل 
لف إبصال  اإلدارة والوييفة العمومية كذلك يف سؤال فريد املك

حول مالءمة مواعيد إجراء مبارايت الولوج إىل الويائف العمومية 
واملهن احلرة مع مواعيد تسلم املتخرجني اجلدد شواهدهم للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

 .النائب احملرتم

 :اةب السيد عبد الفتاح العوينالن

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيد الوزير، سنسائلكم حول مبارايت الولوج للويائف       
العمومية واملهن احلرة مع مواعيد تسلم املتخرجني اجلدد 

 .لشواهدهم، شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

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

فعال السيد النائب احملرتم، احلكومة واعية هباذ املشكل دايل       
عدم التالؤم ما بني مواقيت املبارايت والفرتات اللي كيتسلمو فيها 
اخلرجني اجلدد الشواهد دايهلم. لكن بصفة عامة ميكن سنقول إيال 

 بواحد الزايرة البوابة دايل التشغيل العمومي قمت

"emploipublic.ma"  غتلقى أبن أعلى سنسبة دايل فتح
املبارايت دايل التوييف كتم يف شهر دجنرب على األقل ابلنسبة 

، وأن الطلبة تيتسلمو الشواهد دايهلم يف شهر أكتوبر 2144ل
 لوشهر سنوسنرب، لكن هناك حاالت فعال كما تفضلتيو يف السؤا

دايلكم، اللي كتخلق مشكل حىت ابلنسبة اخلرجني اللي كيضطرو 
جيتازو أكثر من مباراة يف سنفس الدرجة يف واحد العدد دايل 
القطاعات األخرى وخاصهم يدليو ابلدبلوم دايهلم. ولكن ما 
تيخفاش عليكم السيدات والسادة النواب احملرتمني، أن الثقافة 

لحة، تتمسك ابملسطرة قبل املص اإلدارية يف بالدان جتعل اإلدارة
يعين إيال تنافت املسطرة مع مصلحة املواطن هي كتفضل املسطرة، 
هذا موضوع احنا واعيني به ومهيئني اإلجراءات والتدابري كتمشي 
يف اجتاه مراجعة منظومة التوييف يف الوييفة العمومية يف خمتلف 

 .التدابري املتعلقة هبا، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

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

 :الناةب السيد عبد الفتاح العوين

فعال السيد الوزير اللي قلتوه كاين ما شي ما كاينش، ولكن       
حث احلكومة  2144من دستور اململكة لسنة  24الفصل 

واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية على متكني املواطنات 
واملواطنني من االستفادة على قدم املساواة يف احلق يف الشغل 

من الدستور  25صل وولوج الوييفة العمومية، وكذلك أكده الف
اللي كينص على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، ولكن اإلعالن 
على مباراايت التوييف السيد الوزير، راه كيتعلن على هاذ 
املبارايت القطاعات الوزارية اللي كتعلن ما كتاخذش بعني االعتبار 
التأخر دايل الدبلومات، وهذا كيكون شرط أساسي يف الواثئق 

مهم من يعين املشاركة يف املبارايت. وهاذي  الشيء اللي كيحر 
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كاينة أمثلة كثرية؛ انخدو على سبيل املثال ما وقع السنة املاضية 
يف املعهد العايل للقضاة، حىت دخالت القطاعات الوزارية ابش 
فكات املشكل، كذلك يف التعاقد ألن شنو كتكتافيو؟ كتكتافيو 

فوش هبا لي ما كيعرت اإلدارات كيكتافيو بتسليم شهادة، شهادة ال
خلرين، وهذا ماشي غري يف تسليم دايل الدبلومات للمتخرجني 
اجلدد كيتحرمو مئات اخلرجيني من املشاركة يف مبارايت التوييف، 
هاذ التأخري كيحتم على اخلرجيني البقاء يف قاعة االسنتظار دون 
إمكاسنية اجتياز مباراة التوييف ماشي قضية دايل بزاف كيبغيو 

هاذ القضية ابش يدوز بزاف دايل املبارايت ال السيد  يستغلو
الوزير، هذا إجحاف وخرق ملبدأ املساواة وكيتناىف مجلة مع ما 

 ...أشار إليه جاللة امللك

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، اسنتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية       
 .وريجمع الدستعن هذا السؤال؟ سنعم السيد النائب من فريق الت

 :الناةب السيد عبد الودود خربوش 

السيد الوزير، كاين أتخر الشهادات وكاين أتخر املعادالت       
ة ابلنسبة للراغبني يف اجتياز املبارايت، املرجو اإلسنتباه هلاذ املسأل

 .هاذي

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر؟. إذن       
 .عقيب إضايف فريق العدالة التنمية، تفضل السيد الرئيست

الناةب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رةيس فريق العدالة 
 :والتنمية

السؤال واجلواب يف احلقيقة استوىف، ولكن بغيت أنكد على       
هاذ املوضوع ألسنه يتكرر كل سنة. خصنا حنسمو هاذ القضية 

الشهادة راه شهادة تسلمها مؤسسة دايل الشهادة والدبلوم، 

عد معرتف هبا ينبغي اإلعرتاف هبا يف اإلدالء هبا يف املبارايت مث ب
ذلك يتبع الدبلوم، واش كاين شي واحد غادي يغش غادي يعطي 
شهادة وهو ما عندوش الديلوم؟، ما ميكنش. إذن الشهادة ينبغي 

 أن تعتمد كوثيقة من طرف الذين يدلون هبا؛

 les ألة الثاسنية هو هاذ القضية دايل املعادالت، هاذاملس      
Masters  تياخذو أمساء، تناخذو أمساء تنقولو هذا يدوز املباراة

وهذا ما يدوزش املباراة، تنبقاو يف األمساء دون أن سندخل إىل 
املضمون، يف احلقيقة منني يطلبوا الكفاءات، تطلب الوزارة 

فقط  دايل الشواهد وليس الكفاءات ينبغي أن تنظر يف املضمون
 .األمساء

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، استنفدمت وقتكم من التعقيبات       
اإلضافية. رد السيد الوزير على التعقيب وعلى التعقيبني 

 .اإلضافيني

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

شكرا على هاذ اإلضافات واملالحظات، فعال السيد النائب       
احملرتم مّلي رجعيت لألحكام اللي كاينة يف الدستور، سنبغي سنذّكر 

اللي كيحدد، كينظم مبارايت ولوج  2144أبن املرسوم دايل 
الوييفة العمومية مت اإلعداد دايلو قبل الدستور، واحنا اآلن بصدد 

ملراجعة واملالءمة العديد دايل النصوص التنظيمية اللي ما فيهاش ا
الرو  دايل الدستور اللي كتضمن للمواطنني بكيفية متساوية 

 .الولوج للوييفة العمومية

إذن هذا اإلجراء األول غادي سنراجعو املرسوم وغادي       
سندققوه، ألن يف اعتقادان ال شيء مينع اإلدارة من تسليم شهادة 

عرتاف ابلنجا ، اللي ميكن يديل هبا يف املباراة، فوقاش خصو اال
يديل ابلشهادة املصادق عليها، يعين، الدبلوم هو أثناء التعيني، 
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مّلي كيودع امللف النهائي وكيكون جاء هو يوضع امللف ابش 
يتعني، لكن ال شيء مينع ما ميكناش سنقهرو املواطنني وسنقول ليه 

زال ما يتسلمو هو من بعد شهر أو  جيب الدبلوم، والدبلوم ما
 شهرين هذا اإلجراء االول؛

، أصدران 2144اإلجراء الثاين وراه يف شهر مارس من       
ني واحد املرسوم يتعلق بتنظيم املبارايت املوحدة للهيئات املشرتكة ب

اإلدارات، املغرب من البلدان القليلة اللي ابقة يف العامل كتنظم 
حنا خصنا منشيو سنتوجهو سنظمو مبارايت مبارايت قطاعية، وا

مشرتكة ابش سنوفرو الكفاءات لإلدارة، وسنوفرو اجلهد واملعاانة على 
 .املواطنني، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة،       
وسننتقل إىل القطاع املوايل املكلف ابإلسكان، كذلك يف سؤال 

مسامهة مؤسسة العمران يف توفري السكن اإلجتماعي  فريد حول
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد حممد بوبكر

 شكرا السيدة الرةيسة،

السيدة الوزيرة، سنسائلكم عن مدى اخنراط مؤسسة العمران       
 .الجتماعيومسامهتها يف إسنتاج السكن ا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .جواب السيدة كاتبة الدولة      

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

 شكرا السيدة الرةيسة،

ريد أشكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، يف البداية       
أن أذكر السيدات والسادة النواب احملرتمني أن جمموعة العمران 

، وهي مبثابة الذراع التنفيذي العمليايت 2112أتسست يف 
لربانمج احلكومة يف جمال السكن وسياسة املدينة، وكيرتأس جملس 
الرقابة دايهلا مرة يف السنة السيد رئيس احلكومة بتقدمي احلصيلة 

ة، وكتساهم جمموعة العمران يف جمموعة من والربانمج وامليزاسني
الربامج بدعم من وزارة اإلسكان وسياسة املدينة يف تقليص العجز 
السكين، عفوا؛ ومعاجلة السكن غري الالئق، يف مدن الصفيح يف 
البناايت اآليلة للسقوط؛ تساهم كذلك يف املدن العتيقة؛ وكذلك 

مدينة  يف إحداث أقطاب ومدن جديدة على سبيل املثال
"اتمسنا"، "اتمنصورت"، "الشرافات" و"اخليايطة". الربامج دايل 

دايل منتوجني دايل  2السكن اإلجتماعي كرتتكز على 
 .درهم، شكرا 251.111وحدة ودايل  411.111

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .إذن شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب      

 :الناةب السيد حممد بوبكر

شكرا على هذا اجلواب، السيدة الوزيرة ابلنسبة للعمران يف       
اجلنوب مؤسسة العمران يف اجلنوب تعرف أزمة دايل التسيري 
واختالالت يف التدبري، ألن مدينة الداخلة سنظمت شركة العمران 

قرعة الستفادة املواطنني من السكن االجتماعي؛  2141يف 
بقعة، ومتت جمموعة من  211ابلداخلة واليت تضم  "I "النهضة

املواطنني قبوهلا وكاين البعض منهم اللي توصل ابألرقام، ولكن من 
 24سنني سنفس التجزئة وقدمت عليها قرعة اثسنية يف  1بعد 

، وخرجت مستجدين اثنني. هلذا السيدة، حنن 2144غشت 
سنطالب ابإلفراج عن الئحة املستفيدين من هذه التجزائت 

يف الداخلة وهنا سنعرفو ابش سنعرفو  "I هضةالعمران، جتزئة "الن
شكون املستفاد منها، واش الناس اللي تتوفر فيهم املعايري كيفما 
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قليت السيدة الوزيرة واللي خمصصة هلم شركة العمران، وال مستفدين 
منها انس اثسنيني اللي ما فيهم الشروط متوفرة؟ هذا هو الشي اللي 

 .زيرةبغينا سنطالبو به، وشكرا السيدة الو 

 :السيدة رةيسة اجللسة

ن تعقيبات إضافية عن هذا شكرا السيد النائب، هل م      
 .إذن ال يوجد، رد السيدة الوزيرة فيما فضل من ثواين السؤال؟

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

 الناةب احملرتم، السيد

شركة جمموعة العمران عندها متثيليات على خمتلف جهات       
اململكة، واملنطقة دايل الداخلة كتبعها شركة العمران اجلنوب،  
كوسنوا على يقني أبن غادي سنديرو حبث يف املوضوع وسأوافيكم  
 كتابة بنتائج البحث، وكوسنوا على يقني أبن يف جملس الرقابة سنبث

ت ملف ملف، ويصادق جملس الرقابة على كل يعين يف امللفا
املالحظات املقدمة من أعضاء هذا اجمللس. ولكن الدور دايل 
جملس النواب أساسي وأساسي جدا، وأشكركم على يعين هاذ 
الرتكيز على املنطقة دايل الداخلة ألن األقاليم اجلنوبية عندها 

لون البقع يفض معاجلة خاصة ومقاربة خاصة، ألن يف املنطقة الناس
 ...على الشقق وتتعرفو

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه       
اجللسة، ومنر إىل القطاع املوايل واألخري املكلف ابلنقل ويف سؤال  
كذلك فريد حول إصال  منظومة النقل الطرقي للسيدات 

فضل ألصالة واملعاصرة، فليتوالسادة النواب احملرتمني من فريق ا
 .أحد واضعي السؤال مشكورا

 

 :الناةب السيد خالد املنصوري

 شكرا السيد الرةيسة،

السيد كاتب الدولة املكلف ابلنقل، سنسائلكم عن سياستكم       
 .إلصال  منظومة النقل الطرقي للبضائع، وشكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

 .إذن جواب السيد كاتب الدولة      

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

شكرا، إصال  املنظومة دايل النقل الطرقي دايل البضائع       
تتم بطريقة تشاركية مع املهنيني، وكان آخر لقاء هو اللي كان فيه 

واللي الوزارة طرحات فيه عقد  2144دجنرب  4يوم دراسي يوم 
الربانمج مبعىن الرؤية االسرتاتيجية دايل اإلصال  دايل القطاع، 

هيئة ابإلضافة إىل  11شارك؛ م 211واللي حضرو فيه حوايل 
القطاعات ابجلهة املعنية واللي قدمت فيه الوزارة الرؤية دايهلا دايل 

دايل  1دايل الدعامات رئيسية، وهاذ  1اإلصال  اللي فيه 
حمور، وهاذ احملور فيه واحد العديد من  44الدعامات فيها 

اع؛ طاإلجراءات. الدعامات الرئيسية هي : التأهيل األول دايل الق
مث اهليكلة والتنظيم؛ مث احلكامة دايل القطاع؛ مث املسألة اللي 

 54مرتبطة ابلتنافسية وابملهنية دايل القطاع. وحنن اآلن اعطيناه ل
، فنحن أنخذ بعني 21جاوبوان منها  54هيئة مهنية، وهاذ 

االعتبار املالحظات دايهلم ابش سنقومو بتنزيل عقد برانمج اللي 
طة االسرتاتيجية دايل اإلصال  دايل القطاع، غادي يكون هو اخل

 .شكرا

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضل       
 .السيد النائب
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 :الناةب السيد خالد املنصوري

 شكرا السيد الوزير،

ابلنسبة هلاذ االجتماعات اللي هضريت عليهم راه مها اللي       
ضرو سنيت دااب، راه ما التزمتوش السيد الوزير، بدوك عالش تنه

الوعود اللي اعطيتو للناس دايل القطاع. امسح يل السيد الوزير، 
ابش سنذكرك أبسنه يف اإلجتماع األخري اعطيتوا للناس أبسنه غادي 

يف احلمولة مع العلم فأرض الواقع أسنه اآلن أصحاب  %21تزاد 
 مع الدرك، ما كاين غريالقطاع مساكن تيتكرفسو يف الطرقان 

الفوراين والغرامات وال مشو حىت املتابعة القضائية، وكاين إشكالية 
 carte أخرى السيد هي حتديد هاد احلظرية اللي هي هاد

grise اللي اتتسمى carte grise  اللي وعدهتم هبم أبن غادي
غادي يصيبوا أهنم ابش  services des minesميشيو ل

 service desهلم، يف حني تيمشيوا ليبدلوا البطائق داي
mines ما تيلقاوش ولل معلومة حبال هلاديك service des 
mines   ماتبعش الوزارة دايلكم السيد، وزايدة على هاد الشي

كاين مشكل دايل دفرت الشحن، ابهلل عليكم السيد الوزير، واش 
هاد القواسنني فاش تتخرجوها ترتاعيو ألرض الواقع، واش دخلنا 

يكم ابهلل واش هاد السيد دااب هاد األرابب دايل هاد القطاع عل
هذا، هذا فاش غيمشي يشارجي شي عند الفال  يشارجي عندو 
التنب غادي يقول لو اعطين الفاكتورة، مزاين سنديرو الفاكتورة 
وسنديرو كذا ابش سننضبطو الضرائب وسنضبطو هادي، هاد الناس 

صو ير، راه ابغني خيلراه ما تيهربوش من الضرائب السيد الوز 
الضرائب، أما احنا اقرتاحات دايلنا يف األصالة واملعاصرة أسنه 
يتعطى واحد الضريبة جزافية لكل شاحنة على حدة، راه معروفني 

طن،   41طن، كاين دايل  2.5دااب كاين كاين شاحنة دايل 
 ..تعطيوا واحد 41كاين دايل 

 

 :السيدة رةيسة اجللسة

 ئب احملرتم، اسنتهى الوقت، هل من تعقيباتشكرا السيد النا      
إضافية يف املوضوع؟ ال يوجد، رد السيد كاتب الدولة يف ما بقي 

 .من ثواين

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

 شكرا السيدة الرةيسة،

الوزارة مل تلتزم هو جماسنب هو القول السيد النائب أبن       
للصواب، ما خصناش منشي سنسمعو طرف اللي رمبا خيرج و..، 
اليوم الوزارة التزمت وهاد الشي اللي تكلميت عليه يف ثالثة دايل 
امللفات رئيسية، جتديد احلظرية وهاد الشي يّل فيه بيان الشحن، 
 يف ومسألة أخرى دايل احلمولة هادي راه كاين جلنة تقنية كوانها

سنوسنرب مع املهنيني اليت تدرس كل حالة على حدى، ها اسنت هضريت 
طن، هذه  4ط حىت ل2.5طن  41فوق  41على أقل من 

األمور اللي هي تقنية ما حسمناش فيها بطريقة حامسة، واحنا 
ع دران اللجنة التقنية اليت تشتغل مع املهنيني، ميكن حنا تنشتغلو م

قول هي إجرائية عملية و جتي ت املهنيني ابش سنلقاو احللول اللي
اليوم أسنه الوزارة مل تلتزم ، حنن ملتزمون بداك الشي اللي درانه، 
واعطينا دفرت التحمل دايل عقد الربانمج، اإلخوان املهنيني طلبنا 
منهم أهنم يعطيوان األجوبة دايهلم ابش سندخلو دوك األجوبة، أما 

 ...بيان الشحن ماشي هاد احلكومة اللي دارتو

 :السيدة رةيسة اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة، شكرا على حسن مسامهتكم يف       
هذه اجللسة، وهبذا سنكون قد استوفينا طر  مجيع األسئلة املدرجة 

من  452جبدول أعمالنا، ومنر اآلن لتناول الكلمة وفق املادة 
النظام الداخلي جمللسنا املوقر، الكلمة األوىل للمتحدث السيد 
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ئب توفيق امليموين، أو من ينوب عنه عن فريق األصالة النا
واملعاصرة، حول االقتطاعات اليت طالت أجور عدد من 
 .مويفي.... سنعم، سنعم السيد النائب احملرتم، السيد الرئيس تفضل

 :حممد مبديع رةيس الفريق احلركي )نقطة نظام( الناةب السيد

 السيدة الرةيسة احملرتمة،

 رمضان مبارك سعيد،

اللي كتحيط ابإلحاطة يف مواضيع  452احنا يف املادة       
طارئة وآسنية وكتشغل الرأي العام الوطين، وكيطرحوها النواب 
 الربملاسنيني سنظرا ألمهيتها، يف حني أسننا رغم االقرتاحات فما كنلقاوش
واحد التجاوب من طرف احلكومة، شيء يسيء هلذه املؤسسة، 

ل الشعب ويف غياب احلكومة شيء أن النواب سنقلوا اهلموم داي
غري مقبول، وهذا مس ابلدميقراطية ومس ابملسؤولية واستخفاف 
ابلدور دايل الربملان، هذا غري مقبول السيدة الرئيسة احملرتمة غري 

 .مقبول هنائيا، شكرا

 .هذا غري مقبول السيدة الرئيسة احملرتمة غري مقبول هنائيا، شكرا

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

شكرا السيد النائب، السيدة الرئيسة عن اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واإلشرتاكية تفضلي السيدة النائبة

لتقدم اجملموعة النيابية ل الناةبة السيدة عاةشة لبلق رةيس
 :واإلشرتاكية )نقطة نظام(

 شكرا السيدة الرةيسة،

حرصنا على طلب هاذ سنقطة سنظام، ألسنه كنعتربو أبن عدم جتاوب 
كومة مع الطلبات دايل التحدث يف موضوع طارئ كنعتربوه احل

طلب اللي  44طلب من أصل  44يف احلقيقة ألسنه من أصل 
تقدمت به الفرق واجملموعة النيابية يالّه كتجاوب احلكومة مع 

طلب واحد، وابلتايل احنا كنعتربوه يف التقدم واإلشرتاكي أبن هاذ 
ادة الطارئة للسيدات والس املسألة دايل عدم التجاوب مع األسئلة

النواب اللي مها ممثلني دايل األمة، هذا استخفاف من طرف 
احلكومة يف حق هاذ املؤسسة، اللي هي الربملان، اللي هي املمثلني 
دايل املواطنات واملواطنني، وابلتايل احنا كنقولو أبن هاذ 
 ةاالستخفاف هذا ال سنقبله ولن سنقبله، وابلتايل فإسننا يف اجملموع
ة النيابية للقدمي واالشرتاكية سنقوم بتفعيل كل املضامني دايل املاد

، فإذا تقدمنا بطلب تناول الكلمة أو التحدث يف موضوع 452
 .طارئ على احلكومة أن تستجيب وإذا مل تستجب احلكومة فإسننا

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

 .شكرا، إذن السيد النائب احملرتم

 :)نقطة نظام(الناةب السيد حممد احلجرية 

 شكرا السيدة الرةيسة،

حنتج بقوة، حنتج بقوة ألسنه احلكومة ال تتجاوب مطلقا مع أسئلة 
آسنية حارقة ختص املواطن يف جمموعة من األمور اإلجتماعية 
االقتصادية إىل غريها، علما أسننا سنعرف أسباب الغياب وهناك 

سئلة أ وزير وقريبة منا وال جتيب على 11حكومة مكوسنة من تقريبا 
الربملاسنيني وال تتفاعل معهم، أهبذا سنحرتم النظام الداخلي؟ أهبذا 
سنحرتم املؤسسات؟ وابلتايل على احلكومة أن تتحمل مسؤوليتها 
ولنذهب رأسا إىل تفعيل النظام الداخلي أن حتضر احلكومة أوال 
حتضر جيب أن تربمج اإلحاطات يف األسبوع الثاين تتجاوب أو 

 .مةال تتجاوب احلكو 

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

 .شكرا السيد النائب، إذن السيد الرئيس

شقران أمام رةيس الفريق االشرتاكي )نقطة  الناةب السيد
 :نظام(
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احنا بدوران يف الفريق اإلشرتاكي لألسف سنضطر إىل هاذ سنقطة 
سنظام من أجل إاثرة اسنتباه احلكومة هلاذ املوضوع اللي هو أساسي، 

هتم مواضيع طارئة اللي أحياان  452إطار املادة ألن اإلحاطة يف 
فقط أسبوع يصبح معه املوضوع غري ذي جدوى، راه كاين 
األسئلة الشفوية وكاين األسئلة الشفوية اآلسنية، لكن هاذي واحد 
املواضيع اللي عندها األمهية دايهلا واللي كثري الرأي العام الوطين 

أي احنا تتواصل مع الر واللي مفروض على أن احلكومة من خاللنا 
العام الوطين من أجل توضيح واحد اجملموعة دايل األمور، سنتمىن 
على أن احلكومة من خالل هاذ سنقطة سنظام السيد الوزير ينقل 
االحتجاج دايلنا والرفض دايل هلاذ األسلوب دايل التعاطي مع 
هاذ النوع دايل األسئلة، ألن عندها أمهيتها واحلكومة خصها 

ود كبري، ألن األساسي هو التواصل مع الرأي العام تبذل جمه
 .الوطين فيما خيص القضااي الطارئة، شكرا

 :اجللسةالسيدة رةيسة 
 .سنعم الكلمة السيد الرئيس من فريق العدالة والتنمية

إدريس األزمي اإلدريسي رةيس فريق العدالة  الناةب السيد
 :)نقطة نظام( والتنمية

 شكرا السيدة الرةيسة،
بطبيعة احلال اليوم يف اجتماع الرؤساء كان هناك إمجاع على هذا 

من النظام الداخلي عندها واحد  452املوضوع، ابعتبار أن املادة 
األمهية كبرية للتواصل مع الرأي العام وللمسامهة يف حل واحد 
اجملموعة دايل اإلشكاليات، ولذلك يالحظ الرأي العام أسننا سندخل 

 م ابسنتظارات املواطنني ابش حنلوهاذ املشكليف األمور اليت هتت
دايل  1واضحة تتكلم على  452هنائيا، النظام الداخلي واملادة 

دقيقة، تتقول تتجعل من األمر الطارئ تتحددو يف  41األسئلة 
أسبوعني، تنحطوه يف األسبوع األول تنتافقو مع احلكومة، إيال 

ماتيكيا مج أوتو وافقت وجات وجاوابت فبها وسنعمة، إن مل يكن بر 
يف األسبوع الثاين ابش سنبقاو يف األمر الطارئ، إذن النظام 

الداخلي حل املشكل من جهة احلكومة ومن جهة الربملان، 
األسبوع األول للحكومة أن تتفضل، إذا مل تتمكن غنطرحو 

دايل األسئلة والتناوب الذي  1السؤال يف األسبوع الثاين وفق 
 .لسالم عليكميفرضه النظام الداخلي، وا

 :السيدة رةيسة اجللسة
 .سنعم السيدة النائبة احملرتمة

 الناةبة السيدة سعيدة آيت بوعلي ) نقطة نظام(
 .ال سنقطة سنظام، يف إطار سنقطة سنظام

 :السيدة رةيسة اجللسة
 .سنعم سنقطة سنظام

 الناةبة السيدة سعيدة آيت بوعلي )نقطة نظام(
ه إال أن والتعادلية ال ميكنسنعم، الفريق اإلستقاليل أيضا للوحدة 

يعرب عن استيائه من عدم جتاوب احلكومة مع األسئلة اآلسنية اليت 
يطرحها، وذلك واإلحاطة عفوا وهذا يدخل يف إطار أمور األخرى 
ال داعي لذكرها، اليت تستهني فيها احلكومة ابلربملان ومتنع عليه 

 .التواصل يف قضاايه احليوية مباشرة مع األمة
 :رةيسة اجللسةالسيدة 

 .شكرا السيدة النائبة، السيد النائب سنقطة سنظام يف املوضوع

 :الناةب السيد عبد الودود خربوش )نقطة نظام(

يف سنفس اإلطار، حنن يف التجمع الدستوري ال ميكن إال أن سنضم 
صوتنا ألصوات، يعين، السيدة رئيسة اجملموعة والسادة رؤساء 

إحاطات، علما على األقل يف كل الفرق بضرورة برجمة أربع 
جلسة، بغض النظر، يعين، بغض النظر، يعين، عن حضور 
احلكومة من عدمه، ابش سنكوسنو متناسقني مع ما مت اإلتفاق عليه 
خالل سندوة الرؤساء، أعتقد يف، يعين، قبل مدة معينة، إذن منشيو 
يف هذا الطر ، أعتقد أن من مسؤوليتكم، السيدة الرئيسة، أن 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

51 

مع املكتب على برجمة هاد املسألة ابتداء من اجللسة  احلرص
 .القادمة، إن شاء هللا، شكرا السيدة الرئيسة

 :اجللسة رةيسةالسيدة 

 .شكرا، يف دقيقة السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان

السيد مصطفى اخللفي وزير الغالقة مع الربملان واجملتمع املدين 
 :)نقطة نظام(

مع سنقط سنظام، أان أقدر احلرص دايل السادة النواب  فقط للتفاعل
دايل  2على هاد املسألة، ولكن شيئا من األسنصاف، راه 

اإلحاطات جاوبنا عليهم، يف هاد الدورة هادي كاين حرص، 
الفريق احلركي كان طر  كاع احاطة وفاش اخربانه ابش أبن 

ورة صمستعدين جناوبوه ما تربجماتش، أان كنستغرب أسنه تسويد ال
بشكل كلي، ابلعكس كاين حرص، اليوم اشنو دران، وجهنا رسالة 
وقلنا اإلحاطات اللي ما غنجاوبوش عليها على هاد األسبوع 
النظام الداخلي كيعطينا احلق تربمج األسبوع املوايل، اخربان رائسة 
اجمللس أبن إحاطة تطرحات جناوبو عليها األسبوع املقبل، ها 

لة الثاسنية، سنرجعو سنقراو القرار دايل اجمللس املسألة األوىل، املسأ
الدستوري، وسنشوفو ابلتفصيل اشنو تقال، راه الصيغة واضحة، 
خاص إتفاق مع احلكومة، احلكومة ال تتهرب من األسئلة، اليوم 
عدد من اإلحاطات اللي كاسنت كاع مربجمة، تطرحت كطلب 

 ..إحاطة وتطرحات كسؤال شفوي

 :السيدة رةيسة اجللسة

السيد الوزير املنتدب، خنرب اجمللس املوقر أن مكتب اجمللس  شكرا
طلبا وردت منه يف خمتلف الفرق  44قد أحال على احلكومة 

واجملموعات النيابية، بطبيعة احلال مت التفاعل مع الطلبني، حنن 
سنعمل على سنقل مالحظتكم واحتجاجاتكم إىل مكتب اجمللس، 

كلمة األوىل، كما، يعين، ومنر للكلمة األوىل، كلمتني، منر لل
تفضلت، سابقا لفريق األصالة واملعاصرة، حول االقتطاعات اليت 

طالت أجور عدد من مويفي القطاع العام واجلماعات الرتابية 
واملؤسسات العمومية املنخرطني ابهليئات التعاضدية ملويفي 
اإلدارات واملصاحل العمومية ابملغرب، فليتفضل السيد النائب يف 

 .تنيدقيق

 :الناةب السيد عدي بوعرفة

 السيدة الرةيسة احملرتمة،

 قبل احلديث على االقتطاعات، غادران إىل السيد الوزير احملرتم،
دار البقاء البارحة أحد األطر املغربية مهندس لعب دورا أساسيا 
يف التأطري والتكوين دايل أجيال ابملغرب، بل أكثر من ذلك هو 

 اجلديدة دايل املنظومة الصحية ببالدان، أالاملهندس دايل اهليكلة 
وهو الوزير الطيب بن الشيخ رمحه هللا وتغمده هللا برمحته وأسكنه 
فسيح جناته وجعله مع النبيئني والصديقني والشهداء والصاحلني 

 .وحسن أولئك رفيقا

 اليوم اإلقتطاعات اليت تطال جمموعة دايل املويفني السيد الوزير،
لعمومية ودايل اجملالس الرتابية بدون سند قاسنوين، دايل الوييفة ا

وابلتايل أسنه جيب على الوزارة أن تتحمل املسؤولية الكاملة فهاد 
اإلقتطاعات الغري مربرة، وابلتايل أسنه حنن سنطلب منكم دائما على 

ة سنتسائل يف األايم القليلة املاضية انقشنا القضي، احرتام القاسنون
قشنا على جمموعة دايل اإلقتطاعات دايل التغطية الصحية، وان

وهاذ اإلقتطاعات دايل املويفني، أوال سنبداو ابإلضراب واسنت 
تتعرف السيد الوزير ما كياسنش قاسنون اإلضراب واليوم تيكون 
اقتطاع دايل أجور املضربني بدون سند قاسنوين، جمموعة دايل 
املويفني مشاو التجأو للقضاء والقضاء أسنصفهم، وهاذ 

ة ات املالية اللي كتقتطعو للمويفني تّديروهم يف امليزاسنياإلعتماد
دايل قاسنون  يف غياب! فني؟ آش من بند ابش سنعرفوها؟ ما كايناش

النقاابت كذلك، النقطة الثاسنية األجور دايل املويفني اللي اليوم 
السيد الوزير هي ضعيفة وضئيلة املويف اليوم هو اللي تيخلص 
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غلبية من املصدر وهاذ املويف اليوم االالضريبة، ألسنه كتقتطع ليه 
دايل الناس كيهاجرو البالد، السنة املاضية جمموعة دايل 
املهندسني اخلرجيني دايل املعاهد العليا يف املغرب مشاو ألملاسنيا، 
يف السنة املاضية ألف طبيب مغريب قدمو االستقالة دايهلم ومشاو 

و اليوم غيقدملفرسنسا، مبعىن آخر األغلبية د دايل اإلخوان 
االستقالة دايهلم يف القطاع دايل الصحة، ديرو املغادرة الطوعية 

 .ما غيبقى حىت واحد يف الوييفة العمومية

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

شكرا السيد النائب، إذن الكلمة للحكومة، الكلمة للحكومة يف 
 .دقيقتني

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

السيد النائب احملرتم، شكرا على املداخلة، أوال هذه االقتطاعات 
ما كتمشي شي للميزاسنية دايل الدولة وإمنا كتمشي للتعاضدية، 
القرار دايل اإلقتطاعات هو قرار تعاضدي والتعاضدية كتعرف 
شكون اللي فيها، فيها ممثلني دايل سنقاابت، وهلذا يف إطار 

طلب من الوزارة مراجعة وعاء  اإلختصاصات املوكولة للوزارة،
االشرتاكات يف القطاع التكميلي للتعاضدية لضمان التوازانت 
املالية وحسن خدماهتا، هاذ الطلب استند على دراسة اكتوارية، 
استند على قرار دايل اجمللس اإلداري دايل التعاضدية املذكورة، 
 لبعد التأكد من أن القرار صحيح من الناحية القاسنوسنية، وبد

التأكد من أن اخلدمات اللي غادي ترّتب خدمات ستجّود 
اخلدمات ابش سنعطيك األمثلة: الرفع من سنسبة إرجاع مصاريف 

احلالية، الرفع من مبلغ إرجاع  %41عوض  %21األدوية إىل 
تكلفة اإلستشارة الطبية املتعلقة بطب أمراض القلب والشرايني 

دراهم  5ض درهم عو  21دراهم وإىل  5درهم بدل  51إىل 
درهم ابلنسبة  11درهم عوض  211للطب املتخصص، وإىل 

للتعويض املرصود للكشوفات اإلشعاعية، إحداث تعويض 

درهم للنظارات الطبية، هاذ اإلقتطاعات إيال  211تكميلي مببلغ 
 22.15جينا سنشوفو هاذ اخلدمات هي اقتطاعات ترتاو  ما بني 

ر واحلد األقصى درهم حسب سالليم األجو  12.15درهم إىل 
درهم ابلنسبة  51درهم عوض  41هو غادي سنوصلو ل 

للمويفني خارج السلم، إذن احلديث عن اقتطاعات قامت هبا 
احلكومة غري صحيح، وإمنا حنن شفنا التعاضدية دارت قرار دراها 
اجمللس اإلداري بطريقة قاسنوسنية، واحنا دران اإلجراء أتكدان من يعين 

ا نية للتأمني الصحي استشران وزارة الصحة ملاستشران الوكالة الوط
 ..تبني لنا أبن القرار كله مبين

 :اجللسةالسيدة رةيسة 
شكرا السيد الوزير، ومنر للكلمة الثاسنية للمتحدث عن الفريق 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية حول إضراب طلبة كلية الطب، 

 .تفضل السيد النائب
 :الناةب السيد حلسن حداد

 السيدة الرةيسة،شكرا 
عقد وزير الصحة ووزير الرتبية الوطنية مع ممثلي  السيد الوزير،

مكاتب طلبة الطب والصيدلة وطب األسنان األربعاء األخري 
اجتماع إلهناء أزمة قطاع الدراسة بكلية الطب العمومي، و عودة 

أسابيع، رغم هاذ اإلجتماع  4الطلبة إىل الدراسة بعد إضراب دام 
 موع العامة لتنسيقية طلبة الطب ليلة البارحة رأيها يفحسمت اجل

اقرتاحات احلكومة معلنة اإلستمرار يف مقاطعة الدروس والتدابري 
اإلستشفائية، إذن سنتائج التصويت السيد الوزير كاسنت صادمة 

يف  24يف الرابط، وصلت تقريبا  41البارحة ألسنه وصلت تقريبا 
 رفضو االقرتاحات دايليف مراكش اللي  24الدار البيضاء، 

احلكومة، إذن هذا دليل أبسنه كاين هناك واحد التذمر كبري جدا 
يف أوساط الطلبة أبسنه رغم اجلهود اللي قامت هبا الوزارتني ما  
كاينش يعين أن الوضعية هي االستمرار، استمرار اإلضراب سنة 
بيضاء تلو  يف األفق هناك مقاطعة دايل التداريب والدروس إذن 
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األمر أعمق وجيب تكثيف اجلهود فهاذ اإلطار هذ، هلذا أان تنظن 
أسنه على احلكومة على الوزارتني أهنم أيكدو على واحد النقط اللي 
هي أساسية، االوىل وأساسية هي أن املستشفيات العمومية تكون 
فقط للطلبة دايل الكليات العمومية على األقل مؤقتا ألسنه هذا 

ألة الثاسنية الرفع من املناصب املخصصة غادي حيل األزمة، املس
للمبارة الداخلية خص البد من الزايدة فيهم وسنقولو شحال، كاين 

خصنا سنفعلوه وهاذ اإلتفاق  2145واحد اإلتفاق اللي كان يف 
خصنا  2تيقول أبسنه الزايدة يف التعويضات دايل الطلبة دايل السنة 

سبة ي كتكون ابلنسنفّعلو هاذ املسألة هاذي، اقتناء املعدات الل
الطلبة غالية خص البد املساعدة يف هاذ اإلطار ويال كاين شي 
تغيري دايل الوضع دايل يعين دايل الطبيب املتدرب خصو يكون 

 2145إبتفاق مع الطلبة، إذن هناك إلتزامات اللي كاسنت يف 
على الوزارتني أن تلتزم هبما كاينة أمور ال جيب اختاذها اآلن اللي 

ألزمة ألسنه إيال ما كاينش غتكون سنة بيضاء إيال ما  يعين فك ا
كاسنش هاذ األمور هاذي غادي سنوصلو أسنه أتثري حىت على السنة 

 .الدراسية املقبلة دايل طلبة، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة السيد الوزير

ومة كالسيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رةيس احل
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال تنشكر السيد النائب على طر  هاذ السؤال، كاسنت سلسلة 
لقاءات مع ممثلي الطلبة، لن تكون هنالك إبذن هللا سنة بيضاء، 
هاذي املسألة األوىل، الثاسنية الوزارة التزمت أسنه ابلنسبة للتدريب 

سات ة العمومية هي للطلبة دايل املؤساملراكز اإلستشفائية اجلامعي
العمومية هاذي حمسومة، اثسنيا وراه قلناها هذا التزام، اثسنيا أن فيما 
يتعلق املباراة دايل الداخليني التأكيد على أن هاذ املباراة مل يطرأ 
أي تغيري يف وضعيتها القاسنوسنية احلالية، واليت ال تسمح للطلبة 

جتياز أو احملدثة يف إطار شراكة اباملسجلني يف كلية الطب اخلاصة 
هاذ املبارة دايل الداخليني، إذن ما غاديش تغرّي الوضعية دايهلا 
هذا أمر حمسوم هاذو الداخليني، اثلثا املباراة دايل الطلبة دايل 

التزمت الوزارة دايل  résidant الطب اخلاصة ابملقيم دايل
مان حقوق ضالصحة بتنسيق مع وزارة الرتبية أهنا ستعمل على 

ومكتسبات طلبة كليات طلبة كلية التكوين الطيب العمومي يف 
ولوج التكوينات دايل التخصص، واتفقت معهم يف اللقاء اللي  
كان دايل احلوار أشنو كان اإلتفاق اللي تطر  قبل ما ميشيو 
التصويت؟ مواصلة احلوار بشأن تنظيم هذه املباراة يف أفق بلورة 

 سامهة ممثلي األساتذة الباحثني وممثليإصال  السلك الثالث مب
الطلبة، إذن هاذي املسألة الثاسنية، ويف سنفس الوقت الرفع من عدد 
املناصب املخصصة، أيضا كاين التزام ابملراجعة والتعديل دايل 
دفرت الضوابط البيداغوجية، كان مشكل دايل الطلبة دايل 

فعيل صياغة وتالسادسة طب األسنان، هنا مت التزام مراجعة  السنة
دفرت الضوابط البيداغوجية، ولكن كاين السنة السادسة على 

 .أساس توفري الظروف الالزمة جلودة التكوين

 :اجللسةالسيدة رةيسة 

 .ورفعت اجللسة شكرا السيد الوزير، وشكرا للجميع،

 


