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نفتتح اجللسة.
عمال أبحكام الفصل  011من الدستور ومبقتضيات النظام
الداخلي للمجلس ،نعقد هذه اجللسة املخصصة لألسئلة

حمضر اجللسة السبعني بعد املائة

الشفوية ملراقبة العمل احلكومي ويتضمن جدول األعمال 33
سؤاال شفواي ،وطبعا سؤال تليه مناقشة يف آخر اجللسة.

التاريخ :اإلثنني  5ذي القعدة 0441ه ( 8يوليوز9102م).
الرائسة :السيد سليمان العمراين النائب األول لرئيس جملس

يف البداية ،أعطي الكلمة للسيدة أمينة اجمللس لتالوة املراسالت
الواردة على اجمللس ،تفضلي السيدة األمينة.

النواب.
التوقيت :ثالث ساعات ودقيقنت ابتداء من الساعة الثالثة مساء

السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس:

والدقيقة الثانية.

شكرا لكم السيد الرئيس،

جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات
احلكومية التالية:

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

 الصحة؛ الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحثالعلمي؛
 -الشغل واإلدماج املهين؛

املرسلني.

توصل مكتب اجمللس من فري األصالة واملعاصرة مبقرت قانون
يتعل ابلتعمري والبناء يف اجملال القروي.
خبصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية
اليت توصل هبا جملس النواب من اتريخ  0إىل  8يوليوز ،9102
توصلت رائسة جملس النواب ب  022سؤاال شفواي 67 ،سؤاال
كتابيا 79 ،جوااب عن أسئلة كتابية.

 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاداالجتماعي؛
-

العدل؛
الثقافة واالتصال؛
الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة؛
الشباب والرايضة.

ابلنسبة للقرارات املتعلقة ابلغائبني للمرة الثانية وتطبيقا
ألحكام الدستور املنصوص عليها يف الفقرة  5من الفصل 72
وعمال مبقتضيات املادتني  047و  046من النظام الداخلي
مبجلس النواب ،وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية

السيد سليمان العمراين ،رئيس اجللسة:

أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة،
تقرر تطبي مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثانية
والرابعة من املادة  ،046وذلك بتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة
ونشرها ابجلريدة الرمسية للربملان والنشرة الداخلية للمجلس
وموقعه اإللكرتوين ،ويتعل األمر ابلسادة النواب:

بسم هللا الرمحن الرحيم،
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت املرسلني.
السادة والسيدات النواب احملرتمون،
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بلقاسم املري عن جلسيت  99و 98ماي 9102؛

التعويضات الشهرية املمنوحة هلم حبسب عدد األايم اليت وقع

سعيد الناصري عن جلسيت  96ماي الليلية و 98ماي
9102؛

خالهلا التغيب بدون عذر مقبول ،وتالوة أمسائهم يف اجللسة
العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية للربملان والنشرة الداخلية
للمجلس وموقعه اإللكرتوين ،ويتعل األمر ابلسادة النواب:

عبد اللطيف الزعيم عن جلسيت  99ماي و9102 ،98؛

إبراهيم اجلماين عن جلسات  99ماي و 96ماي الصباحية
والليلية و 98ماي 9102؛

غيثة أيت بن املدين عن جلسيت  96ماي الليلية و 98ماي
9102؛

إبراهيم املوحي عن جلسات  99ماي و 96ماي الصباحية
والليلية و 98ماي 9102؛

حممد اهلياليل عن جلسيت  99ماي و 98ماي  ،9102مث
عبد اللطيف فويقر عن جلسيت  98ماي و 3يونيو .9102

أمساء الشعيب عن جلسات  99ماي و 96ماي الصباحية
والليلية و 98ماي 9102؛

وتطبيقا لنفس املقتضيات وحيث أن السيدات والسادة النواب
التالية أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الثالثة خالل هذه

جواد الناصري مث السيد النائب بوشعيب عمار مث السيد النائب
رشيد التامك مث السيد النائب صال الدين أبو الغايل مث السيدة

الدورة ،تقرر تطبي نفس مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف
الفقرتني الثالثة والرابعة من املادة  046إلقتطاع مبلغ مايل من
التعويضات الشهرية املمنوحة هلم حبسب عدد األايم اليت وقع
خالهلا التغيب بدون عذر مقبول وتالوة أمساءهم يف اجللسة

النائبة عزيزة الشكاف مث السيد النائب فؤاد الدرقاوي مث السيدة
النائبة لطيفة احلمود ،وهذه األمساء كلها عن جلسات  99ماي
و 96ماي الصباحية والليلية و 98ماي .9102

العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية للربملان والنشرة الداخلية
للمجلس وموقعه اإللكرتوين ،ويتعل األمر ابلسادة النواب:

ابلنسبة للقرارات املتعلقة ابلغائبني للمرة اخلامسة وتطبيقا لنفس
املقتضيات وحيث أن السيدات والسادة النواب تغيبوا عن

عزيز اللبار عن جلسات  99ماي و 96ماي الليلية و 98ماي
9102؛

اجللسة للمرة اخلامسة خالل هذه الدورة ،تقرر تطبي مقتضيات
النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني  3و  4للمادة
،046إلقتطاع مبلغ مايل من التعويضات الشهرية املمنوحة هلم
حبسب عدد األايم اليت وقع خالهلا التغيب بدون عذر مقبول،

مث بديعة الفياليل عن جلسات  96ماي الليلية و 98ماي و3
يونيو 9102؛
مث نور الدين البيضي عن جلسات  96ماي الليلية و 98ماي
و 3يونيو .9102

وتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية
للربملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكرتوين ،ويتعل
األمر ابلسيد النائب حسن بوركالن عن جلسات  7ماي و 99

وتطبيقا لنفس املقتضيات السالفة الذكر وحيث أن السيدات
والسادة النواب تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الرابعة خالل هذه

ماي و 96ماي الصباحية والليلية وجلسة  98ماي ،9102
شكرا لكم السيد الرئيس.

الدورة ،تقرر كذلك تطبي مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف
الفقرتني الثالثة والرابعة من املادة  046إلقتطاع مبلغ مايل من
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السيد رئيس اجللسة:

ولكن خصنا منر عرب العمل مع مجيع املتدخلني قطاعات
حكومية ،مجاعات ترابية وجمتمع مدين ،خاصة فيما يتعل
ابلوقاية والتحسيس قبل ما يوقع اللسعة ،مث كذلك ملا توقع
اللسعة والتك ّفل هباذ اللسعة على مجيع املستوايت مبا فيها
املستوايت الصحية احمللية واستشفائية ،مث كذلك جانب يهم

شكرا السيدة األمينة ،امسحوا يل قبل أن نباشر جدول أعمال
هذه اجللسة أن نرحب ابلوفد الربملاين من الشقيقة تونس الذين
حلوا بني ظهرانينا فمرحبا هبم يف بلدهم الثاين املغرب ،إذن
السيدات والسادة النواب نبدأ أبول قطاع يف هذه اجللسة وهو
قطاع الصحة ،نرحب ابلسيد الوزير ونبدأ أبول سؤال للفري

تكوين األطر الصحية سنواي ،الربامج كتنطل يف شهر أبريل،
اليوم هناك واحد اللجنة من أطباء متخصصني من أجل مراجعة
املنهجية دايل التكفل ابملصاب وحتيني الدليل ،هناك واحد

اإلشرتاكي عن توفري العالج للسعات األفاعي والعقارب،
تفضلوا السيد النائب.

الدليل هو رسم توضيحي للعالج واحد Logigramme
اللي خص يتبّعوا ذاك املمرض أو الطبيب ،ابش ميكن
يعرف شحال ميكن تراقب ملدة  4سوايع وال خصها متشي
للمستشفى إىل آخره ،مث كاين اقتناء وهتييئ مجيع األدوية .أقول

النائب السيد حممد املالحي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم يف الفري اإلشرتاكي حول تزايد خماوف

مجيع األدوية واملستلزمات الطبية ووضعها يف أكياس kit
1400دايل األكياس اللي وجدان وتوزعات على مجيع املراكز
االستشفائية.

العديد من املواطنني واملواطنات من خمتلف مناط اململكة
للتعرض للسعات األفاعي والعقارب ،مما يستوجب من اآلن
توفري ما يلزم ملواجهة ذلك على مستوى األدوية ووسائل العالج،
ما هي التدابري السيد الوزير يف هذا املوضوع؟ شكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت ،تعقيب السيد النائب.

اجلواب السيد الوزير.

النائب السيد حممد املالحي:

السيد أانس الدكايل وزير الصحة:

شكرا السيد الوزير على اجلواب اللي يف احلقيقة عطييت فيه واحد
اجملموعة داألرقام اللي هي مهمة وكتعطي واحد االطمئنان
ابلنسبة هلاد املواطنني اللي مها يعين كيتعرضوا هلاد اللسعات دايل
األفاعي فيما خيص املناط النائية ،السيد الوزير اللي بغيت

السيد النائب احملرتم ،اليوم وزارة الصحة عرب املركز املغريب حملاربة

نذكركم هو على أنه فعال هاد األرقام أرقام دالة وأرقام اللي
كيمكن حتسن الوضعية .إمنا السيد الوزير نتكلم عن املناط
النائية ،بالدان اللي هي يف احلقيقة يعين مرتامية األطراف على

شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
التسمم واليقظة الدوائية راكم جتربة دايل  91سنة ،اإلسرتاتيجية
الوطنية اللي توضعت منذ ذاك الوقت يعين م ّكنت من املرور من
 %9.36دايل الوفيات بسبب اللسعة دايل العقارب إىل

املستوى دايل اجلبال ،لكي يصعب على أنه داك املتعرض هلاد
اللسعات ميكن يوصل يف واحد الظرف اللي هو زمين وحمدد

 ،%1.08واليوم الوزارة تريد أن تصل إىل هدف  1يعين وفاة،
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اللي كيستوعب على أنه فعال هناك يعين أطر اللي هي موجودة

من  9114حلد اآلن والناس دايل إقليم احلوز كتمشي ملراكش

على املستوى دايل املراكز الصحية اللي كيمكن تقوم ابلواجب
دايهلا فيما خيص هاد العمل هذا ،إمنا يعين اإلطار اللي هو
كيفاش ميكن السيد الوزير يكون عندان يعين واحد اجملموعة
داملراكز اللي هي معدة هلاد احلالة هذه وابخلصوص يف فصل
الصيف ألن هاد احلالة هذه..

ما بني مستشفى ابن طفيل ومستشفى حممد السادس ما
كيقضيوش وكاينني واحد  4داحلاالت وال  5داحلاالت حاليا
واحد السيد مهرس وواحد السيدة دار هلا قرار من عند
السلطات احمللية أن هي محقة وابش يرسلوها للمستشفى وما
قبلوهاش هاد احلاالت ما نعرف شكون هو مسؤول عليهم
وشكون املسؤول على هاد الساكنة ومستشفى من  9114وهو
مغلوق ما كيأدي أي دور ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،هل هناك تعقيبات إضافية؟
تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد حسن بوركالن:

تعقيبات إضافية أخرى؟ السيد الوزير لكم تعقيب فيما تبقى من
الوقت.

شكرا السيد الرئيس،

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

وكذلك السيد الوزير احملرتم ،جبهة درعة اتفياللت وخبصوص كل
من إقليم تنغري وإقليم ورزازات وزاكورة والراشيدية نعاين من غياب

السؤال السيد الرئيس ،فيما يتعل ابلتكفل بلسعات العقارب
ولدغات األفاعي خصنا نعرفوا أبنه مركزة يف  5دايل اجلهات
ويف شهر يوليوز ويف شهر غشت ،هاد السنة عطينا االنطالقة

هاد العالج للسعات األفاعي والعقارب خصوصا يف فصل
الصيف وابرتفاع درجة احلرارة ،وال خيفى عليكم السيد الوزير
احملرتم والسادة النواب أنه يف األسابيع املاضية غادرتنا الطفلة

اليوم الوطين من أجل التكفل بذلك ،مع العلم أنه اللقاءات
بدات يف أبريل وعطيت التعليمات ابش تكون اللقاءات جهوية
مع السلطات ابش مجيع املتدخلني يشتغلوا هاد املسألة دايل

دعاء شهيدة التقصري الطيب إبقليم زاكورة املنحدرة جبماعة
النقوب نظرا لغياب هذا العالج ابملستوصف الطيب ابلنقوب
وكذلك إبقليم زاكورة ما دعى اإلسعاف لنقلها إىل ورزازات
وفقدت احلياة على الطري  ،ومن هذا املنرب السيد الوزير نطالبكم
بتوفري مجيع العالجات املتطلبة يف األقاليم التالية ،وشكرا.

النقل بعد الرتحم على الطفل اللي توفات لألسف راه كيتوفاوا
حىت ل  51دايل الناس بلسعات العقارب سنواي راه تكلمت
على  %1.08وعندان  31ألف لسعة يف السنة ،إذن هاد
الوفيات مازال كاين الوفيات اللي تيمكن جتنبها خص واحد

السيد رئيس اجللسة:

العمل مهم ألن خص ملا يكون اللسعة ما يبقاش اإلنسان يضيع
الوقت جيي ألقرب مركز ويتم املراقبة ملدة  4ساعات ،وهناك
التكفل ،األدوية كتعطى يف املستشفى ،ألن هناك دواء اللي

هل هناك تعقيب إضايف آخر ،السيد النائب.
النائب السيد إيدار أجنار:

خاصو يكون يف قسم اإلنعاش ،ميكن يؤدي إىل وفاة إيال قدر
هللا إيال ما كانش هناك إنعاش ،فبالتايل ما نقوم به يف املراكز

السيد الوزير احملرتم ،ما هو أسباب مستشفى إقليم احلوز اللي
كيتوفر على  9دالراديوات ،السكانري 51 ،سرير بدون أطباء
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الصحية ما هو إال تكفل ببعض األعراض ،إيال كانت شي محى

 9100يف العام القروي إىل  9134سنة  ،9106دور الوالدة

أو شي حاجة حبال هكذا ما تبقى خاص اإلحالة ولذلك املسألة
فهاذ اخلمسة اجلهات كنأكد عليها خاص تضافر دايل جهود
املتدخلني لكي يتفادى يعين هاذ احلاالت مع العلم أنه الوقاية
مهمة ،مع العلم أن التدخل دايل اجلماعة أو دايل السكىن

وصلنا ل ،510مث األدوية واملستلزمات الطبية واملنتجات
الصحية دائما نسعى لكي يكون هناك مجيع املراكز عندها ما
يكفي من األدوية ،خاصة ابلنسبة لألمراض املزمنة ،اإلسعاف
والنقل املستعجل مؤخرا  71دايل السيارات اللي تيمشيو

كذلك ،أو دايل يعين يف ما يتعل ابجلماعة ،يف ما يتعل
ابلنظافة دايل املسكن هاذ العقرب اللي هو سام يعين اللي
معروف يعين كيدخل للبيوت ،يعين هو كيدخل كيقلب على
الربد على املناط اللي.

للجماعات الرتابية ،إضافة إىل  94سيارة من النوع "أ" اللي
جمهزة اللي عطيناها ،اللي غنعطيوها للمراكز االستشفائية احمللية،
اللي غالبا كتكون يف العام القروي ،شكرا.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الوزير ،السؤال الثاين عن تعزيز شبكات املراكز
الصحية القروية للفري اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضل
السيد النائب.

النائب السيد حممد بودس:
االستثمارات مهمة ،ولكن ما كاينش التوزيع العادل على
املستوى دايل اجملال ،كاين بعض املناط اللي فيها خصاص
كبري ،وابلتايل احنا كنطلبو واش الوزارة عندها برانمج حمدد
لإلعتناء على األقل ابملستوصفات اللي هي موجودة ،تعلمون

النائب السيد حممد بودس:
السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا الوزارة لتوفري

السيد الوزير أن بعض املستوصفات شبه خالية ،جمرد بنيات
هشة ،غري صاحلة لتقدمي اخلدمات املطلوبة ،كاين انعدام األطر
الصحية والشبه الطبية على مستوى العام القروي ،كان انعدام

اخلدمات الصحية أوال ،وتطويرها اثنيا ،وتقريبها اثلثا ابلعام
القروي؟ شكرا.
السيد رئيس اجللسة:

الدواء والتجهيزات الطبية ،إىل مىت ستظل هاذ ،سيظل هذا
القطاع عبء ثقيل على اجلماعات الرتابية من حيث ترميم
البناايت وإجياد املوارد البشرية لتسيريها خصوصا ابلنسبة
للجماعات الفقرية؟ وأخريا ما حصة العام القروي من املناصب
املالية احملدثة مبوجب القانون املايل 9102؟ شكرا.

جواب السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
السيد النائب احملرتم ،وزارة الصحة لديها خمطط وطين خاص
لتنمية الصحة ابلعام القروي عرب دعم التغطية الصحية الثابتة،
والتغطية الصحية املتنقلة ،وأؤكد على املتنقلة أسطر عليها ،ألهنا
تعاجل جمموعة دايل املشاكل املرتبطة ابلبعد اجلغرايف ،اللي كيطر
نفسه فهاذ اجملال القروي ،يف ما يتعل ابلصحة الثابتة املراكز

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيبات إضافية؟ السيد وزير الوقت  9ثواين ،طيب
ننتقل للسؤال الثالث عن تعزيز املوارد البشرية يف قطاع الصحة

دايل الرعاية الصحية األولية ،راه دزان يعين من  0238ل
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ممرض وقابلة ،إضافة إىل ما نقوم به كذلك فيما يتعل بتحضري

والسيما يف اجلهات واملناط ذات اخلصاص للفري احلركي،
تفضل السيد النائب.

هاذ املهن الشبه الطبية ،هناك املشروع اللي تقدم أمام جاللة
امللك ،املدن دايل املهن والكفاءات ،الدار البيضاء والرابط
غيوصلو حىت ل  811مقعد بيداغوجي ،ابش ميكن نفتحو
على مجيع الشعب دايل املهن شبه الطبية وغنذيو مجيع املسالك
دايل العالج ابملستوى األول للمستوى الثالث ،شكرا.

النائب السيد حممد حلموش:
شكرا السيد الرئيس ،السيد الوزير ،السادة السيدات ،السيد
الوزير ،الكل متف على أن هناك خصاص على املستوى الوطين
يف املوارد البشرية والطبية والتمريضية ،السيد الوزير ،أشنو فكرات
احلكومة ابش تفك هاذ املشكل هذا؟ وواش ما كتشوفوش ابللي
متشيو يف التوظيف على املستوى اجلهوي غيكون ،غيسد
اخلصاص؟ وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.
النائب السيد حممد حلموش:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ،ولكن ما يفوتنيش أن نشكركم
على املستشفى اإلقليمي اللي كلف الوزارة دايلكم  47مليار

جواب السيد الوزير

دايل السنتيم يف إقليم اخلميسات ،بتعاون بطبيعة احلال مع
اجمللس اإلقليمي واجلهة مشكورة وقطاعات أخرى ،لكن السيد
كنتخوفو منو هو أننا نوصلو للمشاكل اللي وصلو
الوزير اللي
ّ
لو جمموعة دايل األقاليم أن البناايت ّدارت وكلفت يعين ماليري

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،التوظيف اجلهوي نتمناو أن نوصلو ليه مع
إصال دايل يعين القانون دايل اإلدارة العمومية الوظيفة
العمومية ،اجملهودات اللي كتقوم هبا وزارة الصحة جمهودات
مهمة يف السنتني األخريتني يعين  4111منصب سنواي ابش
ميكن ن ّداركو اخلصاص يف الوقت اللي ما كناش كنفوتو بني
 0511و 9111يف الوالية السابقة ،كذلك الرفع من العدد

ابهظة ،ولكن ملا جنيوللواقع كنلقاو أبن كاين خصاص يف هاذ
املشاكل هاذي ،السيد الوزير ،أان سب يل يف الوالية السابقة
وفهاذ الوالية تكلمت معكم على التعاقد وعلى يعين تعزيز

اخلدمات الصحية ،بشراكة مع اجملالس اإلقليمية اللي والّ عندهم
هاذ اإلختصاص هذا واحنا مستعدين ألن اليوم اجمللس اإلقليمي
دايل اخلميسات كيتوفر على وحدة متنقلة ويتوفر على يعين
des ambulancesيعين سيارات اإلسعاف جمهزة ،هذا

دايل الطلبة يف املهن دايل الصحة ،هناك برانمج وطين لتكوين
وأتهيل مهنيي الصحة ،هاذ السنوات وصلنا ل  7451طالب
فيها يعين  9581يف السنة األوىل من  93دايل املعاهد ،إضافة
إىل  8دايل املعاهد دايل التكوين املهين يف املهن الصحية اللي

يعين إيال اعطيتيوان ألن العزمية كاينة واالتفاقية دازت ولكن
كنطلبو منكم هللا خيليك أننا.

بدات يف ،9106واللي كتكون اليوم  971دايل الطلبة منهم
 911مساعدين للعالج كمهنة جديدة ،والعام القروي يستفيد
من هاذ يعين العدد دايل املناصب حوايل  558منصب فيها

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

 000دايل األطباء العامون يف الوقت اللي يالّه  911اللي
دخلو يف  ،9108ف  000عطيناها للعام القروي و446
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النائب السيد احلسني آيت أوحليان:

النائبة السيدة حياة سكيحل:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،اليوم ميكن نعترب الصحة ابملناط اجلبلية والقروية
يف غرفة اإلنعاش ،وهاذ الشي راجع السيد الوزير للخصاص

السيد الوزير ،نثري انتباهكم السيد الوزير أنه مت إغالق 2
مستوصفات على مستوى إقليم بوجدور ،و 5يف املدار القروي

املهول اللي كتعرفو هاذ املناط من األطر الطبية السيد الوزير،
جمموعة من األقاليم كإقليم اتوانت تنغري وإقليم شيشاوة اللي
كتعاين من اخلصاص يف األطر الطبية يف جمموعة من اجلماعات،
على سبيل املثال السيد الوزير جبماعة اللة عزيزة ال تتوفر على

و 4مستوصفات يف املدار احلضري ،املربر دائما عدم وجود يعين
أطباء ،املسألة الثانية السيد الوزير اخلصاص املهول يف جمموعة
من التخصصات يعين يف التخصصات احلساسة ابملستشفى
اجلهوي احلسن بلمهدي والذي يقصدونه مرضى أقاليم اجلهة

طبيب ملدة  3سنوات السيد الوزير ،وال يعقل السيد الوزير
نستهرتو ابلصحة دايل املواطنني فهاذ املناط  ،وكنطالبو منكم
السيد الوزير ابش حتلّو هاذ املشكل يف أقرب وقت راه الناس
كيعانيو بزاف ،وشكرا.

ككل ،أخص ابلذكر مصلحة الوالدة اليت تتوفر على طبيبة
مداومة واحدة ،مما يستدعي السيد الوزير تدخلكم العاجل من
أجل يعين حل هذا اإلشكال ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب السيد الوزير.

تعقيب إضايف آخر؟ السيدة النائبة.

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،قبل ما نتكلمو عن تعزيز قطاع الصحة ابألطر
الطبية نتكلمو على وضعية األطر واملوارد البشرية بقطاع الصحة،
وهنا غنحيلك السيد الوزير على املوارد البشرية واألطر الطبية

احنا يف توزيع املوارد البشرية نعتمد دائما على اخلريطة الصحية
كأداة لتخطيط العرض الصحي كتكون جمموعة دايل املراكز أو
مستوصفات ابش نوضح املستوصف تيكون فيه ممرض ماشي
طبيب ،ملا تيغادر الطبيب املركز ما كيتسدش ألن كيبقاو فيهم

والشبه الطبية اليت مت تعيينها يف مستشفى احمللي إبمزورن ،اللي
هو مازال مبلع ما عرفناش عالش ما بغيتوش تفتحو ذاك
السبيطار ،اثنيا الوضعية دايل هاذ املوارد البشرية اللي كتعاين

ممرضني بعض املرات قابالت ،ولكن تنبقاو نتظرو التعويض
بطبيعة احلال اللي ميكن جيي ميكن ما جييش ،ألن يف 511
منصب اللي حلينا هاذ السنة ايهللا عمران  911منصب ،هو
رقم يعين قياسي  911منصب ،إذن احنا اليوم كنذاكرو فهاذ

األمرين ،أوال مشكل التنقل من مدينة إمزورن ملدينة احلسيمة،
هو أنه ما جربينش راسهم يف مستشفى حممد اخلامس احلسيمة،
اليوم..

املنظومة دايل التكوين الطيب ،احنا كذلك واعيني هباذ اإلشكال
دايل اجلاذبية ،ولذلك السيد النائب اللي تكلم على التعاقد نعم
للتعاقد ،وشكرا لكل اجملالس املنتخبة كتمشي يف هاذ االجتاه،

السيد رئيس اجللسة:
تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.
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العدالة والتنمية ،أحد نواب فري العدالة والتنمية ..السيد
النائب ،تفضل السيد النائب.

ألنه فعال هناك بعض األطباء اللي كيفضلو يشتغلو يف التعاقد،
تعاود أهنم يلتحقو بشي أسالك الوظيفة العمومية ،مث كذلك
التعاقد سيمك ن من يعين استكمال اجلهد اللي كتقوم به يعين
احلكومة 4111 ،منصب ،ماشي ساهل ،ولكن راه كملنا
بواحد  0111منصب يف إطار التعاقد ،راه غيعاون يف انتظار
أنه يضاف يعين موارد أخرى.

النائب السيد أمحد جدار:
السيد الوزير ،بغينا توضحوا لنا األسباب اللي خالتكم
تتخذوا قرار تعديل املنشور الوزاري دايل البعثة الصحية للحج
ما خاصش السن يتجاوز مخسني سنة؟ وشكرا.

يف ما يتعل ابحلسيمة وإمزورن ،إمزورن يف اللمسات األخرية

السيد رئيس اجللسة:

وغيتم يعين العمل به يف القريب إن شاء هللا ،املوارد البشرية
ملتحقة ابإلقليم ،وسيتم ابلتدرج تعزيزها لكي يشتغل هاذ
املستشفى احمللي يف أحسن الظروف ،مث كذلك أريد أن أؤكد أن

جواب السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

لدينا يف الوزارة واحد املرسوم كان تدار تقريبا هاذي واحد
السنتني ابش كيمكن األطباء دايل القطاع اخلاص أهنم يشتغلو
يف القطاع العمومي ،اآلن حنن بصدد إعادة النظر فهاذ املرسوم
ألن ابش نعطيوه جاذبية دايلو تقريبا يعين احنا مقيدينو بواحد

شكرا السيد النائب،
عاد هاذ الصبا قمت بزايرة دايل البعثة الصحية لوزارة
الصحة ،اليت ستواكب ججاجنا امليامني ابلنسبة ملوسم احلج هلاذ
السنة .هاذ القرار جاء بناء على توصيات اللجنة امللكية للحج
اللي اجتمعت يف يناير ،تنبغي أنكد كما أكدت األطباء
واملمرضني واإلداريني اللي غاديني مع املواطنني املغاربة ،وهم 65
دايل األطر ،نصفهم نساء ونصفهم رجال وكرتأسهم طبيبة

العدد دايل الشروط ،اليوم بغينا نفتحوه على مجيع األطباء أكانو
كيشتغلو يف القطاع اخلاص أو مسجلني يف اهليئة دايل األطباء
أو غري ذلك ،يكون كذلك منفتح على مجيع املناط وعلى
املراكز الصحية كذلك ،ماشي على املستعجالت على مجيع
املصاحل دايل املستشفى ،والتعاقد كذلك يكون على طول
السنة ،ماشي مؤقت ،إذن غادي نعطيو ألنفسنا اإلمكانيات
ابش هاذ النمط إيال كان هو اللي كرييح الطبيب ابش ميكن لو

مديرية جهوية ،أبن العمل دايهلم األساسي هو التأطري الطيب،
هو التغطية الصحية وليس احلج غري ابش نتفامهو وابلتايل قضية
السن مهمة ألن كيدوزو شهرين فهاديك احلرم الشريف احلرمني
الشريفني ،يف ظروف مناخية واحنا يف شهر غشت صعبة يعين
مسألة دايل السن مهمة .مث كذلك كنديرو احنا واحد الطلب
لوزارة األوقاف ابش ترخض هلم حيجوا كذلك ،إذا استاطعوا،
املهمة األوىل هو يكونوا إىل جانب املواطنني واحلجاج واملرضى،

جيي مرحبا ،واحنا غنديروه ابش ميكن نعاجلو ولو يعين نسبيا
ومؤقتا يف انتظار أن جند حال مشويل إلشكالية املوارد البشرية
ملنظومتنا الصحية ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

ال قدر هللا ،إيال قدرو جيحوا مرحبا ،ما قدروش فاحلج دايهلم
هو التغطية الصحية .مث رخصنا ل 09دايل األطر الصحية اللي
فوت  51سنة ابش ما يضيعوش ألن كنا حقيقة ملتزمني بواحد

شكرا السيد الوزير ،أود مرة أخرى أن أرحب ابلوفد الربملاين من
تونس الشقيقة ،مرحبا بكم يف بلدكم الثاين املغرب طيب ننتقل
للسؤال الرابع يف هذا القطاع ،عن البعثة الصحية للحج لفري
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العدد دايل الناس اللي خرجوا للتقاعد ابش ميشيوا فهاذ اإلطار

حيث أن هذه الفئة من األطر الصحية اليت هي ملزمة أبداء

مع مؤسسة احلسن الثاين مت التكفل ب 09دايل احلجاج منهم
متقاعدات من مناط قروية كنا كرمناهم يف واحد اليوم عاملي
أو يوم عاملي دايل الصحة ،يعين مث كذلك أريد أن أقول أنه هاذ
املؤسسة تكفالت ل % 51دايل املصاريف دايهلم ،ولذلك
اليوم احلمد هلل احنا مراتحني هلاذ القرار ،وشكرا.

مهام ابلغة األمهية وتتطلب جمهود كبري يف بعض األحيان ،يف
ظروف يعين صعبة وقاسية داخل خمتلف أقسام املستشفيات
اإلقليمية واجلهوية وحىت املستعجالت ،هاذ األطر الطبية اليت ما
فتئت تبني عن كفاءهتا وجدارهتا العالية وعن جديتها
واستحقاقها هلذا التقليص خلدمة املواطنني.

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،نطالبكم ابلرتاجع عن هذا القرار املفاجئ الذي م
يشكل أبدا أي تناقض مع الكفاءة واإلستحقاق املطلوبني يف
املهمة األساسية

شكرا السيد الوزير ،أطلب من من املصلحة التقنية تزيد
يف احلجم دايل الصوت .طيب تعقيب لفري العدالة والتنمية،
السيدة النائبة تفضلي.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة إشراق البويسفي:

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية السيد النائب؟

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد نور الدين اهلروشي:

السيد الوزير احملرتم ،خدمات البعثة الطبية للحجاج املغاربة

شكرا السيد الرئيس،

ابلداير املقدسة من أهم أعمال اخلري النبيلة وأشرفها ،وأكيد أن
أطر البعثة الطبية مشكورة ،رغم قلة عددها جمندة خلدمة ضيوف
الرمحان املغاربة وأبلت البالء احلسن يف حمطات متعددة ملواكبة

السيد الوزير ،سوف أتكلم عن حجاجنا امليامني ،هل قمتم
بتوعية أو إرشادات أبن الوقاية خري من العالج ،اهلدف

املرضى من احلجاج الوافدين عليها والتصدي جلميع احلاالت
الطارئة أبشكاهلا املتنوعة ،كمثال التدخل االستعجايل ملواجهة
األمراض الوابئية احلرجة ،أيضا متابعة كبار السن وحاالت
الوالدة والعمليات اجلراحية ،إضافة إىل الفحوصات الطبية
العادية األقل خطورة ،وذلك يف أحسن الظروف وأنسبها.

حتصينهم ابملعرفة الالزمة اليت تساعد على اختاذ األسباب الوقائية
والسالمة ،هناك مشاكل كثرية تكون أثناء أداء شعائر احلج،
املقصود من ذكر هذه املشاكل ليس إخافة احلجاج مبا قد يؤدي
المتناعهم أو تقصريهم يف أداء مناسكهم ،أوال هناك كمامات،
احلالقة ،التدخني ،احلراري ،الضرابت الشمسية أو اجللدية

لكن السيد الوزير ،هذا املعيار كشرط عدم جتاوز سن

ومشاكل األطعمة ،عدم اجلودة ،وشكرا.

اخلمسني اليت تبنته الوزارة يف نص قرار املشاركة يف هذه البعثة
يعترب إقصاء وحيف وتراجع ملكتسبات املهنيني الذين انضلوا
عليها لعدة سنوات ،وفيه أيضا مساس حبقوق ومصاحلهم املادية

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر السيد النائب؟

واملعنوية ،كما أن هذا القرار يتناىف مع التوجهات العامة للدولة
اليت تسعى إىل الرفع من سن احل يف التقاعد إىل  73سنة،
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النائب السيد عبد هللا بووانو:

السيد الوزير ،ما هي معايري تنظيم القوافل الطبية ببعض مناط
اململكة؟

السيد الوزير ،القرارات دايل اللجنة امللكية على راسنا وعيننا
كاملني ،لكن تكون على اجلميع ،عالش فقط غري األطباء كاع

السيد رئيس اجللسة:

دوك  65كلهم ديرو نفس القرار ،ألنه كيأديوا مهام إدارية
كاملني متا هذا هو املنط  ،شكرا.

اجلواب السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد رئيس اجللسة:

نعم القوافل الطبية كتدخل ضمن جمال اخلدمات املتنقلة اللي
فيها الوحدات الطبية املتنقلة واملستشفى املتنقل والزايرات
املنزلية ،عندان املرسوم دايل العرض الصحي اللي كيأطرها ،عندان

تعقيب إضايف آخر اجلواب السيد الوزير ،تعقيب السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

كذلك واحد الدورية يف هناية  9108اللي كتحدد املعايري
وعندان اليوم الوزارة وجدات قرار اللي غيتنشر إن شاء هللا يف
القريب ،هاد القرار يعين تنفيذا للقانون.

غري القرار إذا مسحتم يشمل مجيع األعضاء من أطباء وشبه أطباء
وإداريني غري احنا هاد اإلمكانية دايل فوق  51عام دااب احا
ابنت لنا أبن هناك رغبة أن الناس كيبغيوا هاد الفرصة ابش
حيجوا مشروعة ،طلبنا من وزارة األوقاف يعطيوان أتشريات
أعطاوان  09أتشريات إضافية إضافة ل  65عطاوان  09ألكثر

السيد رئيس اجللسة:
السيد الوزير ،السائل فري التجمع الدستوري.

من  51سنة احملالني على التقاعد وميكن حسب الطلب ميكن
يف السنوات املقبلة تكون واملؤسسة تدير هاد الشي أما البعثة
فهناك شروط مرتبطة يعين ابإلمكانية والقدرة على التحمل ،هاد

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
كنتوجه للجميع ،راه كل شي كيهمو هاد اجلواب ،قلت هاد
القرار دايل القوافل الطبية يعين تنزيال للقانون  030.03اللي
غيتعل بكيفية تنظيم القوافل واشتغاهلا كذلك أتطري عمل
القوافل والرتخيص هلا حمليا جهواي ووطنيا ألن وطنيا ملا كتكون

الشي جا بناء على التشخيص أما فيما يتعل مبا يقومون به
كاين هناك خدمات عندها طابع وقائي ،حتسيسي ،وخدمات
عندها طابع عالجي للنقط الثابتة وكذلك فني كيتواجدوا
املواطنني املغاربة يعين كيمشيوا حىت للمساكن دايهلم.

القافلة فيها أطباء أجانب مث تقييم العمل دايهلا كذلك واآلاثر
دايهلا ،األنشطة املقدمة الشروط األساسية لضمان السالمة
الصحية دايل املواطنني املعنيني هباد القوافل ،شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال اخلامس عن معايري تنظيم القوافل
الطبية ببعض املناط لفري التجمع الدستوري تفضل السيد
النائب.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب فري التجمع الدستوري السيد النائب تفضل.

النائب السيد هاشم أمني الشفيق:
شكرا السيد الرئيس،
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النائب السيد هاشم أمني الشفيق:

فيها وفيها ،كاين القوافل اللي كتكون دايل الطب العام ،وكاين
قوافل الطبية املتخصصة ،كتكون بعض املرات يعين أعمال
تشخيصية تكميلية كذلك ،بعض املرات تيكون األشعة حاضرة،
الصدى حاضر كذلك ،التحاليل البيوطبية ،بعض املرات تتكون
اإلحالة على املستشفى أو املركز ،ختتلف القوافل حسب النوعية
دايهلا ،كاين بعض القوافل فيها عمليات جراحية حىت ،شكرا.

شكرا السيد الوزير على املعلومات وعلى اجملهودات اليت تقومون
هبا حيث يبقى اهلدف من هذه القوافل الصحية هي تقريب
اخلدمات الطبية للساكنة نظرا لعوزها وبعدها عن املراكز
الصحية ،ونشر ثقافة العمل اإلنساين وحماولة إحياء قيم التضامن
والتعاون داخل جمتمعنا املغريب .لكن السيد الوزير ،هذه

السيد رئيس اجللسة:

احلمالت الطبية ال تقوم بواجبها على أكمل وجه حيث أن
العديد من القوافل تفتقر لألدوية واملعدات الطبية املتطورة
لتشخيص األمراض على أكمل وجه يف إشارة إىل أن األطر
الطبية اليت تشرف على استقبال املرضى ال تتوفر إال على

شكرا السيد الوزير ،السؤال السادس عن محاية صحة
املواطنني من األدوية املهربة لفري التجمع الدستوري ،تفضل
السيد النائب.

جتهيزات بسيطة مثل قياس السكري والضغط الدموي ،ويف
بعض األحيان يتم استقبال املريض من طرف األطر الطبية ويتم
سؤاله سؤاال واحدا وبعده تكتب له وصفة طبية وهذا ميكن أن
يشكل خطرا على حياة املواطنني.

النائب السيد أمحد املرابط السوسي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات احلكومية املتخذة حلماية
صحة املواطنني من األدوية املهربة؟

إن املفروض من هاته العملية اإلنسانية أن نكسب عالقات
اجتماعية جديدة من خالل رسم البسمة واألمل على وجوه
املستفيدين من العرض الطيب ،وابلتايل نطالبكم السيد الوزير،
ابلنهوض هباته القوافل وابلضبط إبقليم مديونة الذي يعاين من
نقص يف املراكز الصحية ويف مجاعة "جماط"" ،اهلراويني"،

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

"سيدي حجاج" كما أود أن أشري إىل ضرورة تعزيز التدخل
الطيب خبيمة...

شكرا السيد النائب،
هذه الظاهرة عاملية ،املغرب ال خيرج عن هذا اإلطار
صراحة ،وهاذ الظاهرة ال متس القطاع الصيديل ،هذه ألنه
القطاع الصيديل هو مقنن بشكل حمكم والتشريعات والتنظيمات

السيد رئيس اجللسة:
الوزير.

شكرا السيد النائب ،تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد

ختص يعين الدواء احلمد هلل كاينة ،وخيضع كذلك للمراقبة دايل
مفتشي الصيدلة والتزام الصيادلة أبخالقيات املهنة ،اآلن
املشكل اللي كاين هو يف التسوي الغري شرعي ،وهنا يعين

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
السيد النائب أتوقع أن مديونة حبكم القرب دايهلا من
الدار البيضاء كتستفد من أجود اخلدمات وكلها ،ألن القوافل

كيكون التدخل املباشر واملراقبة املباشرة للمفتشني التابعني
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ملصاحل زجر الغش دايل وزارة الفالحة والصيد البحري وكذلك

شركات أوروبية ،وميكن القول أن سوق هتريب األدوية أصبح

األقسام االقتصادية واإلجتماعية ابلعماالت التابعة لوزارة
الداخلية ،وهنا راه احنا كنا اتصلنا هبم ابش ميكن يكون كيفاش
نتعاونو يف إطار جلن مشرتكة إيال احتاجو إىل حتاليل طبية على
مستوى املخترب الوطين أو خربة من طرف وزارة الصحة احنا

يعرف انتعاشا كبريا وأصبحت التجارة يف هذه األدوية تؤدي
حسب عدة استطالعات وتقارير إىل أتشريات سلبية وخطرية
على صحة وسالمة املرضى قد تصل إىل درجة الوفاة ،ذلك هذه
األدوية م تعد حمصورة ببعض األدوية البسيطة كمهدائت أم

مستعدين ،كذلك التعاون مع للجمارك قصد القيام بدورايت
مراقبة متكررة .إذن وهنا راه بدينا واحد العمل ،احلمد هلل ،حيث
كانت ورشات لتكوين فئة من الصيادلة املفتشني وكذا مصاحل

الرأس مثال ،بل جتاوز ذلك لغرض أدوية جمهولة املصدر لعالج
أمراض تتطلب تشخيص دقي من قبل األطباء ،عالوة على ما
يتسبب فيه هذا التهريب من مساس ابلتوازن االقتصادي للبالد
وحجم املعامالت املالية ،شكرا.

الدرك امللكي والشرطة واجلمارك للتنسي من أجل حماربة هاذ
الظاهرة ،كاين واحد العمل مشرتك كيدار وكنتوصلو احنااي
بتحذيرات بعض املرات من املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين
حول بعض األدوية ،مثال عرب العام اللي كتكون مشكوك يف

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيبات إضافية ،السيد الوزير استنفدمت
الوقت ،ننتقل للسؤال السابع ،هناك سؤاالن آنيان ،السؤال

عين كتكون مزيفة وكتدور عرب العام ،فكنقومو بتكثيف بطبيعة
احلال التفتيش.

السابع حول التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصحية لفري األصالة
املعاصرة ،تفضلوا السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد هشام صابري:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد أمحد املرابط السوسي:

السيد الوزير ،نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من أجل ضمان
توزيع جغرايف منصف وعادل للمؤسسات الصحية ابلبالد؟
وشكرا.

أوال نشكركم السيد الوزير ،على هذه املعطيات وعلى كل
اجملهودات اليت تقومون هبا يف هذا الشأن ،لكن امسحوا يل أن
أقول لكم أبن انتشار األدوية املهربة واملستحضرات الطبية
املغشوشة أصبحت هتدد األمن الدوائي وصحة املغاربة ،ويف هذا
السياق نشري كل التقارير تشري إىل الكميات الضخمة املتزيدة

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.

من األدوية املغشوشة أضحت تغرق أسوقنا سنواي عرب منافذ
متعددة مفتوحة أمام التعريب خاصة املنطقة اجلنوبية واملنطقة
الشرقية وسبتة ومليلة احملتلتني ،انهيك عن هذه األدوية يتم

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد النائب ،التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصحية خيضع
للخريطة الصحية واملخططات اجلهوية للعرض العالجي ،اليوم
راه تقريبا ستة دايل اجلهات اللي وضعو هاد املخططات،
جهات أخرى يف إطار البلورة وكنتظروا ابش اللجان اجلهوية

إنتاجها حمليا بعيدا عن وزارة الصحة وأتيت من بعض الدول آسيا
ويتم تصديرها وهتريبها إىل املغرب عرب احلدود واملوانئ أو عرب
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دايل العرض العالجي ابش مت املصادقة من أجل أن يكون هناك

احلزام اجلبلي ال على مستوى مدينة القصيبة وال زاوية الشيخ وال

مصادقة وطنية ،ويكون واحد ولو أنه ما كاينش قرار اللي ك،
يعين ،اللي كيثبت هاد اخلريطة الصحية احنا كنتظروا أن نديروه
ملا تنتهي مجيع املخططات ،وإال أنه يعين نقوم ابحرتام تلك
املخططات ،ونقوم بذلك يعين يف إطار إجناز احملتوى دايهلا طبقا

بوتفردة وال تيزي نيسلي وال أغبالة ،أنه ايال اخدينا املعيار اللي
حتدثوا عليه اآلن اللي هو عدد الساكنة ،أنه تواجد مستشفى
القرب ابلقصيبة ممكن أنه يكون يكون جواب على معضلة
الصحة ابلنسبة هلاد احلزام اجلبلي ككل..

لألولوايت وحسب اإلمكانيات كذلك ،وهنا كناخدو جمموعة
دايل املعايري اللي مرتبطة ابلسكان واخلاصيات الوابئية لكل
جهة ،وكذلك اجلغرافية واالقتصادية واإلجتماعية شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،السيد الوزير استنفذمت
الوقت ،ما كاينش تعقيبات إضافية؟ طيب ننتقل للسؤال..
تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد حسن العنصر:

النائب السيد هشام صابري:

السيد الوزير ،جيب إعادة النظر يف اخلريطة الصحية ابملناط
النائية ،بعض املرات ما كيواكبش التقسيم اإلداري واملثل هو
مركز صحة موزامر موشا اللي أصبحت عندو  6د اجلماعات
وكلها تصب يف هاد املركزولذا نطالب منكم السيد الوزير هاد
املركزي يتحول املستشفى القرب ألن عندو كل املؤهالت ابش
يكون مستشفى القرب ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،أنه من بعد القراءة دايل الربانمج احلكومي
ترددت فيه كلمة العدالة اجملالية ،وهذه الكلمة وهاته العدالة ال
ميكن أن نفصلها عن قطاع الصحة والتوزيع اجلغرايف
للمستشفيات وضمان العدالة واملساواة يف الولوج للخدمات
الصحية من طرف مجيع املواطنني على حد سواء ،وهنا
أستحضر مثالني ،املثال األول على مستوى جهة بين مالل
خنيفرة ،ما مصري املستشفى اجلامعي لبين مالل خاصة وأنه

السيد رئيس اجللسة:
هناك تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب السيد الوزير يف حدود ما
تبقى من الوقت.

اجلهة جهة بين مالل خنيفرة وقعت اتفاقية مع وزارة الصحة من
أجل إجناز مستشفى جامعي وكلية الطب ،ولكن اليوم أنه جهة
خنيفرة بين مالل حمرومة من أنه اوالدها أنه يكون عندهم La
facilitéللولوج ملهنة الطب ،اللي بغى يويل طبيب خصو

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
فيما يتعل ابلعدالة اجملالية ،لكن كذلك اإلنصاف اجملايل يعين

ميشي ملراكش وال ميشي للدار البيضاء وال يشوف فني ميشى،
املثال الثاين هو مستشفيات القرب Les hopitaux
 ،des proximiteابلنسبة إلقليم بين مالل نقدر نقول لكم

جماالت اللي خاصها نقومو بيعين االلتحاق ابلركب من حيث
اإلمكانيات يعين املرتبطة ابملؤسسات الصحية واالستشفائية،
يعين كاين جمهود ماشي ما كاينش ،لذلك كان هناك شكل
استعجايل يف الربانمج كان هناك الربانمج الوطين لتقليص

السيد الوزير أبنه حمروم من التخطيط دايلكم من اإلستفادة من
مستشفيات القرب ،والدليل على ذلك أنه هاد السكان دايل

الفوارق اجملالية واالجتماعية ابلعام القروي واملناط اجلبلية يف
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أف  9193وفهاد اإلطار راه يف  751 9108مشروع اللي

وانطل يف العمل دايلو منذ  98يونيو على املستوى دايل

مت الربجمة دايلو قدرت حبوايل  521مليون درهم بتمويل من
صندوق التنمية القروية واملناط اجلبلية املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية اجملالس اجلهوية ووزارة الصحة  051مليون درهم سنواي
فيها جمموعة دايل العمليات نصعب نسردها اآلن ،فيما يتعل

املصلحة دايل املستعجالت ،أؤكد غيكون انفتا تدرجيي اآلن
حاليا احنا يف مرحلة تكوين األطر الصحية خبصوص استعمال
األجهزة البيوطبية املتوفرة ألنه جد متطور احلمد هلل يف هاد
املستشفى مت رسم واحد الربانمج دايل التكوين بتنسي مع

ب  CHUدايل بين مالل املبدأ دايلنا هو مجيع اجلهات توفر
على  CHUهي مسألة وقت ومسألة تعبئة دايل املوارد أان ما
عنديش علم هباد االتفاقية ولكن مبدئيا حنن مع يعين أن يكون

الشركات املناولة هلاد التجهيزات ،اآلن األطباء كيستافدو تقين
األشعة كيستافدو من التكوين ابتداء من  05يوليوز ابش ميكن
كذلك يكون تكوين األطباء واملمرضني ابستعمال األجهزة

احنا كنذاكرو اليوم على قلة دايل املوارد البشرية وعلى التوازن
دايهلا اجملايل ما ميكنش حنلوه بدون هاد  le CHUوهاد
الكلية دايل الطب اللي خاصها تكون على مستوى العواصم
دايل اجلهات وحىت يف األقطاب اجلهوية.

املتوفرة ابملركب اجلراحي قسم اإلنعاش مستشفى النهار ومركز
التشخيص اللي يتم االفتتا الكلي يف أواخر شهر يوليوز واحنا
عندان عزمية ابش نستمرو يف العمل فهاد املستشفى يف التأهيل
دايلو ،هناك جنا آخر هناك مصلحة يعين دايل الطبية واللي

السيد رئيس اجللسة:

خصها كذلك التأهيل دايهلا ونقوم بذلك ،فيما يتعل التعقيب
مبستشفى متنارت فهو كذلك سيعرف طريقه لالستئناف بعدما
كان هناك توقف وإضافة إىل برانمج خاص ابلصحة املتنقلة

شكرا السيد الوزير ،سؤال شفوي آين عن تعزيز العرض الصحي
عن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية ،تفضل السيد النائب.

حبكم الشساعة دايل اإلقليم دايل الصويرة ،هنا كذلك نتمىن يف
الزايرة املقابلة أنه يكون واحد الربانمج مع السلطات احمللية ومع
املنتخبني ابش ميكن أنهلو يعين الصحة املتنقلة هباد اإلقليم،
شكرا لكم.

النائب السيد سعيد إدبعلي:
نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن موعد افتتا اجلنا اجلديد يف
املستشفى اإلقليمي ملدينة الصويرة وكذا عن موعد انتهاء
األشغال بعدما كانت األشغال متوقفة به منذ سنني؟ وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

اجلواب السيد الوزير.

النائب السيد سعيد إدبعلي:

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

كنشكروك السيد الوزير وكنعتربو هذا فال خري على ساكنة
مدينة الصويرة اللي فعال متت البناية بشكل ممتاز جدا وهناك
أجهزة جد متطورة ،ولكن التخوف السيد الوزير هو نفس

راه ما امسعتش اجلزء كلو من السؤال ،ولكن يف التعقيب ميكن
تستمرو فيما يتعل ابلصويرة حقيقة احلمد هلل اليوم بشرى
لساكنة اإلقليم كنت قمت بواحد الزايرة املستشفى واجلانب

التخوف هو دايل األطر ألن واش وجدتو األطباء واملمرضني
والتقنيني وال ال ،ابخلصوص أن إقليم الصويرة كيتوفر على 56

اللي مت التوسعة دايلو احلمد هلل ،اآلن يعين كل األشغال انتهت
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إقليم وتقريبا  511ألف دايل الساكنة وما عندهوش الطبيب

ألف سرير اللي كتوفرهم املؤسسات العمومية إليواء الطلبة

دايل التخدير ،هادي ملدة أكثر من عام دااب الناس املرضى
تيمشيو إما املراكش إما ألكادير كما هناك خصاص يف طب
العيون ،وشكرا.

وعندان  69ألف و 511سرير ما بينات املؤسسات العمومية
واملؤسسات اخلاصة ،كنعتربو أبن السكن هوح دايل الطلبة
ولكن شريطة توفر واحد العدد دايل املعايري ودايل الشروط مبا
أن العرض هو أقل من الطلب ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير استنفذمت الوقت ،شكرا
على مسامهتكم يف هاد اجللسة وننتقل لقطاع الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي نرحب ابلسيد

تعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:

كاتب الدولة يف  3أسئلة أوهلا سؤال عن تدبري السكن ابألحياء
اجلامعية للفري احلركي ،السؤال للفري احلركي تدبري السكن
ابألحياء اجلماعية ،تفضلي السيدة النائبة.

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ،نعرف جيدا اجملهودات اليت
تقومون هبا ولكن فصراحة كما تفضلتو وقلتو أبن العرض يقل
بكثري عن الطلب هنا السيد الوزير عندان مشكل كبري يف اإلجياد

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:

دايل السكن للطلبة حبيث الطلبة ما كيبقاش عندهم خيارعندهم
خيارين اي إما غادي ميشيو يقلبو على  colocatireوغادي
يسكنو  5أو ال  7يف واحد البيت وهاد الشي غري سليم أو ال
غادي يلتاحقو ابلبيوت دايهلم ويتسناو االمتحاانت ابش يرجعو

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن اإلجراءات اليت اختذمتوها لتوفري
السكن اجلامعي للطلبة امللتحقني ابجلامعة؟

يدوزوهم وهذا أيضا غري سليم هذا ابلنسبة للذكور ابلنسبة
اإلانث احلل الثاين هو اللي أسلم ابلنسبة ليها هلذا كنطلبوكم
السيد الوزير أن اتخذو بعني االعتبار توسعو هاد السكن

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد كاتب الدولة.

اجلامعي وأيضا أنكم اتخذو بعني االعتبار البعد اجلغرايف دايل
الطلبة اللي كيلتحقو وأيضا اليتم حىت هذا خاصو يتخاد من
بني املعايري اللي كتعتمدها ابش تعطيو احلي اجلامعي وأيضا
احلالة األسرية دايل الطلبة حبيث أن كما كتعرفواأبن الطلبة اللي

السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتكوين املهين:

شكرا السيدة النائبة احملرتمة هاد السؤال املهم ،كيما كتعرفو
الوزارة قامت بواحد العدد دايل التدابري امللموسة يف هاد السنني

كيجيو أغلبيتهم كيجيو من أقاليم ذات طابع قروي ومن قرى
وابلتايل كتعرفو احلالة االقتصادية دايل األسر دايهلم وأيضا هاد
الشي كيخصنا أيضا نراعيو ابلنسبة املنح تعميم املنح ابلنسبة

األخرية ماشي فقط يف جمال األحياء اجلامعية ولكن ابلنهوض
بكل ما يهم يعين الشؤون دايل الطلبة سواء من انحية اإلطعام
من انحية اإليواء من انحية الصحة وغريها ،اآلن عندان 53

لساكنة العام القروي ابش يتمكنو يعين حىت ولو كان إشكال
يف السكن.
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السيد رئيس اجللسة:

وغادي نديرو واحد املنظومة معلوماتية اللي غادي تربط مجيع

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد النائب.

األحياء اجلامعية د املغرب مع بعضها ،ابش نضمنو تكافؤ
الفرص ونضمنو واحد  le traitementشفاف هلاد العملية
هادي ،وشكرا.

السيد الوزير ،نطالبكم إبصال وترية النواة اجلامعية إبقليم
شفشاون وهاد اإلقليم شفشاون والذي يعد من أكثر الطلبة
على صعيد اخلريطة اجلامعية ،وهاد النواة كما تعلمون ستخفف

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد الرمحان العمري:

طيب ،السؤال العاشر عن إشكالية اخلصاص يف األطر التعليمية
لفري التجمع الدستوري ،تفضلي السيدة النائبة.

الضغط على األحياء اجلامعية واجلهة ،وكذا الضغط على
التسجيالت يف اجلامعات اجملاورة ،وشكرا السيد الوزير.

النائبة السيدة نعيمة زيدان:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب السيد كاتب الدولة.
السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

نسائلكم السيد الوزير ،عن اإلجراءات احلكومية املتخذة ملعاجلة
إشكالية اخلصاص على مستوى األطر الرتبوية ،مبجموعة من
مدن وأقاليم اململكة؟ شكرا.

ابلتكوين املهين:

السيد رئيس اجللسة:

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

جواب السيد كاتب الدولة.

السيدة النائبة ،كنهنيك وكنشكرك على احلرص دايلك على
القضااي اللي كتهم الشباب والطلبة املغاربة ،حنا بدوران تنأكدو

السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

ليكم أبن هناك معايري أتخذ بعني اإلعتبار هاد الشي كامل اللي
قليت ،يعين الوضعية املادية لألسرة ،البعد اجلغرايف ،عدد األبناء،
التفوق العلمي إىل آخره ،كما أننا كنأكدو أبن هناك فئات
كذلك اللي ما كتدخلش فهاد احلساب ،مثال ذوي احلاجات

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتكوين املهين:

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هو فعال مسالة خصاص كانت
مسألة بنيوية ،كان مشكل بنيوي مطرو فاملنظومة التعليمية،

اخلاصة يل عندهم واحد LE TRAITEMENT
بوحديتهم ،وكنأكدوا أبن كاين جمهودات متواصلة من أجل
إحدااثت جديدة يف واحد العدد دايل املدن ،يف القنيطرة ،يف

ولكن هاد املشكل ما بقاش مطرو يف الثالث السنوات
األخرية ،الدولة وظفت أكثر من  55.111إطار يف املنظومة
دايل التعليم ،وغنوصلو ل 61.111يف املوسم دايل -9102

تطوان ،يف اجلديدة ،يف مراكش ،يف وجدة ،يف أكادير ،وهناك
كذلك اهتمام ابلشباب اجلاي من العام القروي ،ولكن شريطة
أننا ما تبقاش هادي فقط الشروط ،جيب التشجيع على أنه
يكون التفوق والتحصيل هو الشرط واملعيار األهم يف املستقبل،

 ،9191هلذا كيظهر يل أنه نتكلمو على خصاص ونتكلمو
على االكتظاظ ونتكلمو على واحد العدد دايل املشاكل اللي
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كانت فعال كتعاين منها املنظومة يف املاضي ،أصبح رمبا شيء
متجاوز ،شكرا.

السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

السيد رئيس اجللسة:

ابلتكوين املهين:

تعقيب السيدة النائبة.

فعال السيدة النائبة ،تيبقى التعليم أهم شيء عندان فبالدان ،من
بعد القضية دايلنا الوطنية .كيفما قلت لك ،فكاين جمموعة من
اجملهودات هاد السنة هادي عندان  05.111إطار غادي

النائبة السيدة نعيمة زيدان:
شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم ،ولكن هذا ال مينع من
القول أن املؤسسات التعليمية ببالدان تعاين من خصاص مهول
على مستوى املوارد البشرية ،كما أن منظومة الرتبية والتكوين

يلتحقو ابملنظومة ،هاد الشي من أجل طبعا سد اخلصاص اللي
كتكلمي عليه السيدة النائبة احملرتمة ،وحل هلاد املشاكل اللي
هي تراكم دايل واحد العدد دايل السنني ،وما ميكنش يف رمشة

تعاين من إختالالت بنيوية تتزايد مؤشراهتا سنة بعد سنة ،حيث
سجل يف هذا املوسم نقص حاد يف عدد األساتذة الذين
يدرسون املواد العلمية واللغة الفرنسية ،خاصة يف مستوى اجلدل

عني أو جبرة قلم ،غادي نقولو أبننا غنحلو مشاكل دايل عدة
سنوات وعدة حكومات ،كاين هناك كذلك واحد العدد دايل
التدابري منها تدابري استباقية ،كالتحضري املبكر للمواسم ،نتائج
احلركة االنتقالية اللي كنعلنو عليها يف دجنرب ،تعيني اخلرجيني
اجلدد يعين قبل انطالق املوسم األكادميي..

املشرتك واألوىل ابك ،ما أن هناك نقص خاص على مستوى
األطر الرتبوية ،خالل فرتة التسجيل فالدخول املدرسي ،ويف
غضون السنوات املقبلة سيحال عدد كبري من األطر على
التقاعد ،وسيصبح وهذا اخلصاص أكثر حدة ،والتالميذ كيعانيو

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،انتهى الوقت ،السؤال  ،00عن

من إشكالية عدم اإلسراع يف تعويض األساتذة املتغيبني مرضيا،
خاصة ابلعام القروي.

ارتفاع أمثنة اللوازم املدرسية ابألسواق املغربية ،مواسم - 9108
 9102للفري اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضلي السيدة
النائبة.

السيد الوزير ،إن تقدم البلدان يقاس مبدى تقدم التعليم والبحث
العلمي ،كما أن التعليم يعد من بني األولوايت على مستوى
الربانمج احلكومي ،هلذا نطالبكم إبعطاء املزيد من العناية
واإلهتمام هبذا املوضوع ،نظرا النعكاساته السلبية..

النائبة السيدة منرية الرحوي:
السيد الوزير ،عرفت كلفة األدوات املدرسية يف السنة الدراسية
املنتهية ارتفاعا مهوال ،مما جعل ختوفا كبريا لدى اآلابء وأولياء
التالميذ ومعهم الرأي العام ،لذا نسائلكم السيد الوزير ،ما هي

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد
كاتب الدولة.

اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا للحد من هذا اإلرتفاع
املهول؟
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السيد رئيس اجللسة:

رسوم التسجيل والتأمني كذلك يف ارتفاع ما بقيناش كنتكلموا
عليها حىت والّت..

جواب السيد كاتب الدولة.

السيد رئيس اجللسة:

السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

شكرا السيدة النائبة ،انتهى الوقت ،هل هناك تعقيبات إضافية؟
السيد النائب.

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتكوين املهين:

النائب السيد عبد الغاين جناح:

السيدة احملرتمة ،شكرا على هذا السؤال املهم جدا ،تنأكدوا أن
الكتب املدرسية ما ميكنش يطاهلا ارتفاع يف األسعار ،هادي
مسألة بديهيية ،ألهنا ما كتخضعش أصال للقانون دايل املنافسة،
ولكن األدوات املدرسية حبال الكومة ،حبال الستيلوات ،حبال

كاتب الدولة ،عملية استخالص منح تيسري أصبحت متعبة
ومكلفة ابلنسبة آلابء وأولياء التالميذ اجملال القروي ،على سبيل
املثال السيد كاتب الدولة ،يف إقليم شيشاوة يتوفر على وكالتني
بريديتني يف إقليم فيه  9دالبلدايت و 33مجاعة قروية ،حيث ال
يعقل السيد الوزير أن األب والويل يستخلص املنحة ويصرف

غلفان ،حبال الدفاتر إىل آخره ،كتبقى واحد اجملموعة داملسائل
اللي كتخضع القانون  014.09اللي تيحدد يعين احلرية دايل
التنافس يف األسعار ،وخصنا حنددو املسؤوليات ،كاين مسؤولية

نصفها يف النقل واملبيت واألكل ،لذلك نطلب من السيد الوزير
الرجوع إىل النظام الساب أي استخالص املنح تيسري من
اجلماعات الرتابية اليت ينتمي إليها الساكنة وشكرا.

دايل الوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل
والبحث العلمي ،وكاين املسؤوليات دايل جهات أخرى
وقطاعات أخرى وكل واحد كيقوم ابلدور دايلو ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب ،من فري العدالة والتنمية.

شكرا ،تعقيب السيدة النائبة.

النائب السيد حسن عديلي:

النائبة السيدة منرية الرحوي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،كل هذه التدابري واإلجراءات اللي قليت مهمة

السيد الوزير 9 ،إشكاالت كربى كيعانيوا منها الكتبيني اآلن،

ومهمة جدا ،إال أهنا ال ترقى النتظارات املواطنني واملواطنات،
ألن كما تعلمون هاد الدخول املدرسي اللي غيجي كعادته أييت
بعد العطلة الصيفية ،وما إدراك ما العطلة الصيفية وإمكانيات

الكتاب املدرسي داملستوى األول والثاين تغري يف السنة املاضية،
واآلن غادي يتغري وكاين خمزون كبري اآلن وعندهم %09
تدخل
هامش الربح ،هناك إشكاالت كربى ومناشدات ابش ّ
الوزارة يف هذا الشأن ،األمر الثاين ،اآلن بدأت طلبات العروض

املادية هلاته العطلة الصيفية ،وكذلك أييت بعد عيد األضحى
اللي هو العيد الكبري عند املغاربة كاملني كيبيعو حواجيهم ابش
يشريوا احلويل ،ومن بعد ذلك غيجي الدخول املدرسي واألدوات
املدرسية بواحد اإلرتفاع املستمر واملهول ،كيخلعنا كاملني،

يف إطار برانمج مليون حمفظة ،نقول لك السيد الوزير اآلن كاينة
مؤشرات على أن هاد العملية تشوهبا اختالالت نبهنا إىل ذلك
السنة املاضية ،ننبه احلكومة هذه املرة أيضا ،شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد حممد العثماين:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ التعقيب السيد كاتب الدولة.

شكرا السيد الرئيس،

السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

السيد الوزير ،نسائلكم عن التدابري اليت ستتخذوهنا لتوسيع
خدمات وتزويدها خاصة فيما يتعل ابتفاقية النقل السككي؟
وشكرا.

شكرا السيدة والسادة النواب احملرتمني ،يعين فعال فاش كنتكلمو
على احلرية وعلى القانون  ،014.09هذا ال يعين أن خص
يكون التسيب والفوضى ،خصنا كلنا نتعبأو ،يعين ،ابش أي
ممارسات اللي هي ماشي مزاينة خاصنا نوقفو ضدها وخصنا

السيد رئيس اجللسة:

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتكوين املهين:

جواب السيد كاتب الدولة.
السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

مرة أخرى تنطلبو القطاعات احلكومية األخرى اللي كتسهر على
املراقبة دايل األسعار أهنا فعال تسهر على هاد املراقبة وتعلن
اإلشهار دايل األسعار إىل آخره.

ابلتكوين املهين:
شكرا السيد النائب احملرتم ،طبعا مؤسسة حممد السادس كتقوم
بواحد الدور كبري ومهم لفائدة نساء ورجال التعليم كاينة اتفاقية
شراكة مع املكتب الوطين للسكك احلديدية اللي كيعطي
 %31دايل التخفيض واملؤسسة كتعطي  ،%51كذلك بلغ

أما فيما خيص النقطة األخرى أان غادي انخدها راين قدهتم ابش
نتداوهلم مع بعضياتنا ،وشكرا.
فيما خيص الربامج دايل تيسري أوال كانت غي فرتة كان جيب
تعميم هداك الربانمج ابش استفدت منو الناس اللي عندهم

عدد دايل الرحالت اللي استافدو منها رجال ونساء التعليم
مليون ونصف رحلة السنة الفارطة ،املشكل اللي كاين هو أنه
ماشي املغرب كلو مغطي ابلنقل السككي ،فكاين هناك

الراميد حسب التوجهات دايل سيدان هللا ينصرو ،ومن بعد
غندخلو طبعا يف جتويد دايل هاد اخلدمة اللي كيفما قلت ،كاين
هناك عدة أطراف ما كاينش غري الوزارة دايل الرتبية الوطنية
والتكوين املهين فيها بوحدها ،وشكرا.

شركات اللي كتدير النقل الطرقي ،إال أن هاد الشركات تتقول
لك راه ما مسلكهاش االتفاقية ،ما بغاش هاد املبدأ دايل أهنا
تقاسم مع املؤسسة يعين la subventionوال هداك
املسامهة يف السفر ،الشي اللي تيعين أنه إيال كانت املؤسسة

السيد رئيس اجللسة:

بوحديتها اللي غادي ختلص هاديك املسامهة راه غادي يكون
عندها واحد الوقع كبري على امليزانية وغطلب واحد املاليني دايل
الدراهم ابش تقدر توفر نفس اخلدمة كيما كيوفرها مكتب

السؤال  09عن توسيع وحتيني اتفاقية مؤسسة حممد السادس
لألعمال االجتماعية للنهوض ابألعمال االجتماعية للرتبية
والتكوين مع املكتب الوطين للسكك احلديدية ،لتشمل
خطوط شركة النقل لفري العدالة التنمية ،تفضلوا السيد النائب.

السكك احلديدية مشكور على اجملهودات اللي تيديرها مع نساء
ورجال التعليم ،شكرا.
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السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):

تعقيب ،السيد النائب تفضل.

السيد الرئيس ،انسجاما مع النظام الداخلي أطلب لكي
تسحب إسم الشركة من حمضر هذه اجللسة ،شكرا.

النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،نثمن عاليا اجملهودات املبذولة لتحسني وتوسيع

مرحبا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد كاتب الدولة.

سلة اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة ،لكن السيد الوزير
مبوجب الدواعي دايل التأسيس جيب أن تبقى هذه املؤسسة

السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

فعال تسدي خدمات اجتماعية ،ومن مت فيجب على املؤسسة

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتكوين املهين:

أن توفر هذه اخلدمات جلميع املنخرطني ويف مجيع أقاليم اململكة،

اان تكلمت على املكتب ماشي على الشركة ،ال ال صايف غري

فال يعقل أنه الناس اللي عندهم السكة احلديدية يستفيدون

ابش نوضح ،حلقاش بغيت نشكر املكتب مرة أخرى ،ال،
فهمت طبعا شكرا السيد النائب احملرتم ،تتبقى مؤسسة حممد
السادس وحدة من املؤسسات اإلجتماعية اللي كنفتاخروا هبا

واآلخرون يؤدون التعرفة كاملة ،ومن مت فيجب بذل مزيد من
اجلهود ابش هاد االتفاقية إن شاء هللا مع شركة النقل خترج حليز
الوجود يستافدوا منها يعين مجيع أطر رجال ونساء التعليم.

وكنفتاخروا ابلعمل اللي كتقوم به لفائدة نساء ورجال التعليم
دايل بالدان ،هاد كيما قلنا املكتب الوطين للسكك احلديدية
كيبقى مكتب وطين عنده دور مواطن عندو مسؤولية اجتاه
املواطنني واملواطنات وقام مشكورا هباد اجملهودات معنا ،إال أن

أضيف السيد الوزير ،أن هاد املؤسسة جيب أن تسعى لتجويد
اخلدمات دايهلا وابلتايل نطالب بتعميم اخلدمات الصحية
وتوسيع السلة دايهلا لتمثل على مستوى مجيع أقاليم اململكة،

الشركات األخرى تتبقى شركات خاصة ما ميكناش نفرضوا
عليهم شي حاجة إال إيال كنا غادي نزيدوا نضخو يف امليزانية
دايل املؤسسة ابش خنلصو على الناس دايولنا هاديك la

كذلك منحة احلج ال يعقل أهنا تقتصر على بعض السالم فقط،
توسيع االتفاقيات كذلك ملنح القروض لتشمل األبناك التشاركية
إىل جانب األبناك التقليدية ابلنسبة للمستفيدين ،إعادة النظر
يف واجبات اخنراط املتقاعدين قبل السن القانونية ال يعقل أن

subventionللعلم فقط فغري املكتب الوطين للسكك
احلديدية اللي  les subventionsدايل الدولة..

املنخرط العادي تيأدي  81درهم يف العام واللي متقاعد نسبيا

السيد رئيس اجللسة:

 951درهم يف الشهر يف الشهر أقول كذلك جعل اخلدمات

شكرا السيد الوزير ،السيد كاتب الدولة ،السؤال  03عن
التدابري املتخذة إلحداث التوازن يف اخلريطة اجلامعية لفري
األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

األخرى املقدمة القتناء املساكن فعال تكون اجتماعية.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد النائب تفضل نقطة نظام.
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النائبة السيدة غيثة بدرون:

السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

شكرا السيد الرئيس،

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتكوين املهين:

السيد الوزير ،صحيح أن هناك حماوالت من أجل توسيع العرض
اجلامعي ابململكة إال أن التوزيع الغري العادل للمؤسسات

السيدة النائبة شكرا على هذا السؤال املهم ،فعال الوزارة كتعمل
على مراجعة اخلريطة اجلامعية دايل البالد ابش تالئمها مع
اجلهوية املوسعة وذلك يف إطار سياسة القرب وحتسني العرض

اجلامعية ابلبالد يسائلكم السيد الوزير ومن خاللكم يسائل
احلكومة ويضعنا أمام السؤال العدالة اجملالية حبيث أننا جند يف
جهة أكثر من جامعة ،ويف جهة أخرى جند جامعة يتيمة رغم
تباعد وكثرة األقاليم ،أما يف جهة الصحة زائد جهة درعة
اتفياللت فليس هناك جامعة.

اجلامعي ،وهاد الشي هذا بعد خل ابش خنلقوا واحد التوازن ما
بني اجلهات متاما كيفما قليت السيدة النائبة احملرتمة ،هلذا فالسيد
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث
العلمي قدم خالل اجتماع اجمللس احلكومي املنعقد هنار 00
أبريل املاضي واحد املشروع دايل املرسوم تيهدف إىل خل 06
مؤسسة جامعية مبنظور جديد ابش نواكبو من خالله التطور
دايل الطلب اإلجتماعي على التعليم العايل وكيعتمد على

السيد الوزير ،وأننا يف نفس اجلهة كنكرسوا نفس اخلطأ حيث
أننا كنوجدوا أن املؤسسات اجلامعية كتمركز يف إقليم دون آخر
ونعطيكم مثال دايل جهة مراكش آسفي حبيث أن اليوسفية
واحلوز وشيشاوة ما كنلقاوش فيهم وال مؤسسة جامعية والنواة

ختصصات جديدة تراعي متطلبات املرحلة وتطور املهن ويف عدة
مدن اللي فعال ما كانتش كتعرف مؤسسات دايل التعليم العايل،
شكرا.

جامعية ،املفروض السيد الوزير وأنتما كتوضعوا اخلريطة اجلامعية
أنكم توضعوها يف إطار سياسة القرب وتراعيوا الوضع
اإلجتماعي لألسر املغربية ،يف نفس السياق السيد الوزير
كنسألكم مىت سيتم إحداث جامعة إبقليمي آسفي ،هذا

السيد رئيس اجللسة:

املطلب القدمي اجلديد رغم أن إحداث اجلامعة إبقليم آسفي
غايسد لنا اخلصاص يف إقليم آسفي ويف األقاليم اجملاورة
كالصويرة و كاليوسفية النواة اجلامعية موجودة مبا هلا وما عليها،

تعقيب فري األصالة واملعاصرة يف حدود ثواين السيدة النائبة.
النائبة السيدة غيثة بدرون:
شكرا على جوابكم السيد الوزير ،لكن لألسف كنوجدوا بزاف
دايل األسر املغربية السيد الوزير عاجزة أن تسيفط والدها يقراوا
برا اجلهة وبرا اإلقليم.

املؤسسات ماذا ينقصنا ينقصنا إحداث املؤسسات اجلامعية
واإلرادة السياسية احلقيقية للحكومة من أجل إحداث اجلامعة
إبقليم آسفي ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

اجلواب السيد كاتب الدولة.

شكرا السيدة النائبة ،تعقيبات إضافية السيد كاتب الدولة
تعقيب.
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السيد حممد الغراس ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

شكرا السيدة النائبة

ابلتكوين املهين:

املخطط الوطين للتشغيل هو موجه أساسا للشباب ،على اعتبار
خاصة حلاملي الشهادات على اعتبار أن حاملي الشهادات هم

ما ميكنش يكون جامعة يف كل مدينة هادي مسألة بديهية
وهادي مسألة كاينة يف العام ماشي غري يف بالدان ،وأكيد كاين
حوايج أخرى كاين األحياء اجلامعية تكلمنا عليها وعلى

الفئة األكثر تضررا من القضية البطالة ،لذلك وضعت احلكومة
خمططا كيعتامد على  5دايل التوجهات اإلسرتاتيجية فيها
اجلانب اللي هو الدعم دايل خل مناصب الشغل من خالل
التنمية على عموم ،يعين من خالل يعين اإلسرتاتيجيات

اجملهودات اللي كتدار فيها ،كاينة املنح اللي كتعطى الطلبة،
كاين واحد العداد دايل التحفيزات ابش أن الطلبة الشباب
املغاربة ميشيوا العلم فني ما كان ،ولكن طبعا مرة أخرى أؤكد

القطاعية ،من خالل الربامج القطاعية ،من خالل أيضا الرتكيز
على املالءمة دايل التكوين مع حاجيات سوق الشغل ،ألن
هذا هو املشكل دايل البطالة دايل الشباب املتخرج ألنه ما

على اجملهودات الكبرية من أجل تغطية معظم مدن اململكة
ماشي جبامعات ،ولكن مبؤسسات دايل التعليم العايل حسب
احلاجيات دايل كل جهة وحسب احلاجيات دايل النسيج
اإلقتصادي واإلجتماعي دايل كل منطقة ،شكرا السيدة النائبة
وشكرا السيد رئيس.

كاينش واحد املالءمة ،إذن كنشتغلو على هاد املالءمة وكنعرفو
اليوم والت عندان ما يسمى ابإلجازات املمهننة ،عندان واحد
اجملموعة دايل  les mastersكريتبطوا ابحلاجيات دايل سوق
الشغل ،عندان ابإلضافة إىل هذه الربامج اللي هي كاينة يف

السيد رئيس احللسة:

التوجهات دايل الوزارة دايل الرتبية الوطنية ،عندان أيضا ما
يسمى ابلتكوينات دايل املالءمة اللي كتديرها الوكالة الوطنية
إلنعاش الشغل ،بطبيعة احلال عندان أيضا القضية دايل تكثيف

شكرا السيد كاتب الدولة وملسامهتكم معنا ،ننتقل لقطاع الشغل
واإلدماج املهين ونرحب ابلسيد الوزير يف أول سؤال عن تشغيل
الشباب من حاملي الشواهد املتوسطة والعليا لفري األصالة
واملعاصرة ،السيدة النائبة تفضلي.

دايل الربامج النشيطة ،ومن خالل الدعم دايل التحسني دايل
قضية التشغيل الدعم دايل تشغيل املأجور ،دعم منظومة
التشغيل الذايت ،اإلشتغال أيضا على الظروف دايل العمل يف
سوق الشغل ،ابإلضافة إىل برامج البعد اجلهوي ومهم جدا،
وعندان بزاف دايل الربامج يف هذا الصدد هذا.

النائبة السيدة ابتسام عزاوي:
الوزير كنساءلكم على التدابري اللي كتشتاغلوا عليها واللي غادي
تقوموا عليها لضمان تشغيل الشبات والشباب املعطلني من
حاملي الشهادات املتوسطة والعليا إلجياد فرص الشغل هلم؟
وكذلك لوضع حد للبطالة طويلة األمد؟

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيدة النائبة.

السيد رئيس احللسة:
جواب السيد الوزير.
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النائبة السيدة ابتسام عزاوي:

السيد رئيس اجللسة:

سؤالنا سؤال يقض مضاجع الشباب والشاابت املعطلني من
حاملي الشهادات املتوسطة والعليا ،اللي العائالت تعذبو

شكرا السيدة النائبة ،تعقيبات إضافية؟ السيد النائب
النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:

ومتحنو ابش ايخدو ديك الدبلومات دايهلم ،وفيهم اليوم اللي
عندهم  31سنة و 39سنة و 35سنة ومازال كيطلبو مثن القهوة
من عند الوالدين دايهلم .اجلواب دايلكم السيد الوزير ،تكلمتو

السيد الوزير احملرتم ،هاد الفئة..
السيد رئيس اجللسة:

على إسرتاتيجيات ،بغينا أرقام ،بغينا أف  ،بغينا حلول ،بغينا
نشوفو أجوبة عملية ودقيقة ابألرقام ،ماذا ميكن أن تقولو السيد
الوزير؟

السيد النائب الوقت دايلكم استنفذمتوه ،آه كاين خطأ يف
تفضلوا.
النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:

السيد الوزير ،لألسف نعترب أن جوابكم يفتقد اجلرأة ولإلبداع،
ونطلب منكم أن تنفتحوا على الطاقات الشابة من أجل أن جتد
حلوال تواف طموحات شباب وشاابت مغرب اليوم والغد ،نقرت

عاود من األول السيد الرئيس عاود من األول ،السيد الوزير
احملرتم هاد هاد الفئة خاصها عناية الزمة من طرف احلكومة
واقرتحنا عليكم يف اجملموعة النيابية على احلكومة ختصيص منحة
للشباب يف البحث عن الشغل ختفيفا هلذه املعاانة ألن شباب

عليكم السيد الوزير أن تقومو يعين ،تكلمتم عن عن مالءمة
التكوينات ملتطلبات سوق الشغل ،ماذا ابلضبط تقومون يف هذا
اجملال؟ نطالبكم السيد الوزير بتقوية القدرات اللغة األجنبية

كيعاين اليوم ابش جيري جمموعة من املبارايت ابش يتوفر على
فرصة للشغل ،وابلتايل ما ميكنش هنائيا أننا خنليوا هاد الشاب
التائه يبحث مساعدة من عند أولياء األمور دايلووهو يف سن
جتاوزت هذا املطلب..

للشاابت والشباب ،نطالبكم أيضا ابإلبداع وابتكار أفكار
جديدة للشباب ،جيب تشجيعه على إحداث املقاولة وعلى
اإلستثمار ،والبلوكاج احلقيقي اللي كيلقاه الشباب يف هاد اجملال
هو احلصول على الدعم ،وكاين أفكار رائدة فالعام كالتمويل

السيد رئيس اجللسة:

التشاركي  crowdfundingاللي ممكن خاصو إطار قانوين
اليوم يف املغرب ،فيه فرص حقيقية للشباب ،وهنالك حلول
أخرى وأفكار جديدة أخرى ميكن أننا نقوموا هبا وفيها إجاابت

شكرا السيد النائب ،تعقيبات إضافية أخرى ؟ اجلواب السيد
الوزير تعقيب.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

قوية ،جيب أيضا محاية الشباب من االستغالل من طرف
الشركات ،ألهنم كيتستغلو ب les contrats
ANAPECوكيتعطاهم  des salairesاللي كيكونو
قالل جدا ابملقارنة..

األرقام انطقة ،برانمج إدماج ألول مرة كيتجاوز  011ألف
عملية إدماج سنة  9108ما بني  9109و 9106مت إحداث
 955478منصب شغل م حيدث هذا يف اتريخ املغرب،
املقاول الذايت سجل  019و 580عملية إدماج ،التفاصيل
دايل العملية لو جيتو بغيتو جتيو للجنة نتكلموا يف التفاصيل
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ونتكلموا على الربامج اللي كنديروا منها نعطيك غري واحد

 981يوما خالل اثين عشر شهرا السابقة بطبيعة احلال ملا دار

الربانمج رائد اليوم كنجربوه يف اجلهة دايل مراكش اللي هو
الربانمج دايل إدماج الشباب اللي هو برانمج رائد وفيه معطيات
وغتكون فيه معطيات عملية نتمىن جنيوا للجنة نتكلموا..

هاد النظام يعين احلكومة قررت ابش بعد مرور واحد الفرتة غادي
نديروا املراجعة والتقييم دايل هاد الربانمج وهو ما مت فعله حيث
دارت واحد الدراسة للمجلس اإلداري دايل الصندوق الوطين
للضمان اإلجتماعي بعد مرور ثالث سنوات من تفعيله وأصدر

السيد رئيس اجللسة:

اجمللس واحد القرار فيه  3دايل السيناريوهات دايل التحسني
السيناريو األول كيهدف ابش نوصلوا ل  58553مستفيد،
السيناريو الثاين يف أف  ،9196السيناريو الثاين كايهدف ابش

شكرا السيد الوزير ،ننتقل للسؤال الثاين يف هذا القطاع عن
تقييم صندوق التعويض عن فقدان الشغل لفري العدالة والتنمية
تفضل السيد النائب

نوصلوا ل  78700دائما يف أف  9196والسيناريو الثالث
كيهدف ابش نوصلوا ل  ،61715هاد السيناريوهات كلها
معروضة أمام السيد رئيس احلكومة جيب البث فيها ولكن
ابملناسبة كل سيناريو زيد املا زيد الدقي مبعىن الزايدة يف

النائب السيد عبد اجلليل مسكني:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،أقرت احلكومة السابقة برائسة األستاذ عبد
اإلله بنكريان إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل تتم
اإلستفادة منه وف إجراءات وشروط حمددة لذلك نسائلكم

املسامهات اللي هي مرسومة وغيطلب واحد التعديل أيضا حىت
يف القانون دايل الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي واحلكومة
منكبة لكي تقر وتصدر القرارات.

السيد الوزير عن حجم اإلستفادة من هذا الصندوق وعن تقييم
العمل به من خالل املرحلة السابقة وعن الصعوابت
واإلشكاالت املسطرية واإلجرائية اليت حتد من استفادة أكرب عدد
من األجراء املتواجدين يف وضعية فقدان الشغل ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت ،تعقيب الفري  ،السيد النائب
تفضل.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة:

اجلواب السيد الوزير

شكرا السيد الرئيس،

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

السيد الوزير ،كنشكركم على هاذ العمل اللي قمتوه خاص
التقييم دايل هاذ املرحلة األوىل دايل الصندوق دايل التضامن
والشغل ،ولكن راه كاين بعض اإلشكاالت اللي ال تنتظر حىت

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب احملرتم على السؤال دايلكم ،فيما يتعل
ابحلصيلة بلغ عدد املستفيدين من طلبة التعويض إىل غاية سنة
 9106يف  3021مستفيد بطبيعة احلال كتعرفوا أبن الربانمج

نشوفو وحنتمو يف السيناريوهات ،من بني اإلشكاالت اللي كاينة
هو راه كاين ضعف دايل الدفوعات دايل احلكومة هلاذ
الصندوق ،راه الناس دايل  LA CNSSكيقول املعين
ابألمر ،أبنه راه ابقي ما كاينش الفلوس الكافية ،يعين كينتظرو،

دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة  ،9104م تتم اإلستجابة ل
 05115طلب لعدم استفاء طلبت التعويض للشروط القانونية
إما ألن عدد األايم املصرحة يقل عن  681يوم أو أهنا ال تبلغ
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السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

املسألة الثانية هو من بني الواثئ اللي مطلوبة هو حمضر دايل
املفتش دايل الشغل اللي كيتبث أبنه راه دار العملية دايل الصلح
أو أبنه راه فعال كاين كاين الطرد التعسفي ،ولكن الناس دايول
لصندوق كيقول ليهم سريو جيبو لينا حكم قضائي عوض
احملضر دايل املفتش ،وهذا هذا راه ضد احلكامة دايل تبسيط

هو يف احلقيقة يف اللجنة اإلخوة اللي تبعو العمل اللي كيدير
LA CNSSكلهم نوهو ابلعمل دايل هاذ املؤسسة اليت
ينبغي أن نفتخر هبا ،واألرقام تشري إىل ذلك ،الصندوق الوطين
سنة  9108توصل مبا جمموعه  4داملليون و 6داملليون طلب
تعويض بنسبة زايدة  %2مقارنة مع سنة  ،9106مت تسوية يف

املساطر اإلدارية ،فكيف يعقل أان نطلبو من واحد األجري اللي
يف مرحلة وجيزة ال تتعدى  7أشهر على األكثر وينتظر حكم
قضائي ابش كيتعوض ،املسألة األخرى هو ابلنسبة للوعاء دايل

ظرف  7أايم ،كمعدل مقابل  98يوم سنة  ،9104الصندوق
الوطين وضع رهن إشارة املنخرطني مطبقة معلوماتية تسمح هلم
بتتبع وضعية ملفاهتم منذ وضع طلب متاع احلصول على
التعويض ،ويف إطار التبسيط دايل املساطر ،أيضا مطبقة خاصة

املستفيدين ومزاين ذكرتو السيناريوهات بغيناكم كذلك تضيفو
يف إطار تقييم إطار للمرحلة املقبلة.
السيد رئيس اجللسة:

ابملصحات اليت تقدم خدمات للمنخرطني .يعتمد الصندوق
الوطين بطبيعة احلال على النمط الثالث املؤدي الذي يستوجب
حتمل اهليئة املدبرة جلزء من مصاريف العالج ،على أن يتحمل

انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
الوزير استنفذمت الوقت السؤال فهاذ السؤال ،ننتقل للسؤال 07
عن معاانة منخرطي الضمان اإلجتماعي وأتخر التعويضات
لفري التجمع الدستوري ،تفضلي السيدة النائبة.

املؤمن له املريض اجلزء املتبقي ،يف حالة األمراض املعتادة تبلغ
نسبة حتمل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  %61من
فاتورة العالج وتبقى  %31على عات املؤمن له ،أما يف حالة
األمراض الطويلة األمد ،واألمراض املكلفة فإن نسبة التحمل
تصل إىل  ،%011شكرا.

النائبة السيدة خدجية الزايين:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،يعاين عدد كبري من منخرطي صندوق الضمان
اإلجتماعي من إجراءات بريوقراطية يف ما يتعل مبلفاهتم
واملستحقات أو التعويضات املستحقة ،لذا نسائلكم السيد

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة خدجية الزايين:

الوزير عن اإلجراءات والتدابري املتخذة لوقف هذه املعاانة،
وكذلك لإلسراع بتسليم التعويضات ملستحقيها؟ وشكرا.

على الرغم من ذلك ،السيد الوزير ،فهذه األرقام الضخمة ال
ميكنها أن ترتجم معاانة منخرطي صندوق الضمان اإلجتماعي،

السيد رئيس اجللسة:

حيث أنه هؤالء هاذ املعاانة اللي كرتجم يف عدم أنسنة
املستخدمني داخل هاذ املكاتب ،حيث أنه على األقل املطبوع
الذي مينح لطاليب التعويضات ،يعين مطبوع وال ينبغي أن تكون
علينا نسخة طب األصل ،يعين هذا شيء يعين احنا يف العوملة،

جواب السيد الوزير.
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يف زمن العوملة وغري ذلك يعين حشومة عاد نقولو عاد غنعطيك

لبلوغ التغطية الصحية الشاملة .وقد أصدرت احلكومة مشكورة

واحد املطبوع ما تعمل شي عليه فوطوكويب ،إضافة إىل أنه
جمموعة من املدن والعماالت على سبيل املثال عمالة املضي
الفنيدق مؤخرا أحدثت هبا ملحقة ،ولكن ال أيتيها املوظف أو
املستخدم إال يوم واحد يف األسبوع ،وهذا يعين شيء يعين يندى

أربع مراسيم تطبيقية وابقي مرسوم واحد السيد الوزير ،الذي
حيدد الدخل اجلزايف ولكن هناك بعض القل لدى املستفيدين
اللي مها  7مليون مؤمنني و01مليون مستفيدين ابش خيرج هاذ
الربانمج إىل حيز الوجود .لذا نسائلكم السيد الوزير ،عن
اإلجراءات املستعجلة حىت يستفيد هؤالء من هذا الربانمج؟

له اجلبني ،إضافة إىل أنه التعويضات جد هزيلة السيد الوزير
مقارنة مع يعين حجم ما يقتطع من نصيب ،..احنا يف فري
التجمع الدستوري ،جد مستاؤون من تصرفات أو املعامالت

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.

اللي كيقوم هبا صندوق الضمان اإلجتماعي ،وهلذا نطلب منكم
السيد الوزير أن تكونوا صارمني يف هذا..

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
السيد النائب احملرتم ،أنت مطلع بزاف على هاذ امللف،
ألنك درسيت معاان القانون يف اللجنة ،وكتبع أيضا املراحل دايل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب
السيد الوزير يف حدود ثواين.

التفعيل دايلو ،كما تعلم فإن األمر ال يتعل ابملرسوم اللي ابقي،
ابقية عدد من املراسيم تساوي كل الفئات اليت سيطب عليها
هذا ،..فبالتايل غري ابش ،..العملية هاذ النظام هذا احلال هو
نظام معقد شوية ألنه فيه ابإلضافة للقوانني ،فيه واحد اجملموعة

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
ال فيما يتعل سوء التعامالت ،أي سوء تعامل احنا
مستعدين ابش نتعاملو معاه يعين يف احلني دايلو .ابلنسبة
للتعويضات هي خاضعة للتعرفة املرجعية اللي كتحددها
" "l'ANAMفبالتايل وكتخضع لواحد..

دايل املراسيم اللي خرجات ،اإلجراءات العملية لإلستفادة من
التغطية الصحية ،تركيبة اجمللس اإلداري ،نسبة اإلشرتاك ،طريقة
احتساب املعاشات وتكوين اإلحتياطات ،القرارات املتعلقة

السيد رئيس اجللسة:

ابملساطر اإلدارية لإلستفادة من التغطية الصحية ونظام
املعاشات .بطبيعة احلال كان خاص واحد التعريف ابلنظام لدى
القطاعات احلكومية أوال ،ولذى يعين الفئات املهنية اللي
كتشتغل معاه عاد الفئات املهنية األخرى .وهذا واحد العمل

شكرا السيد الوزير ،السؤال  06عن بطء برانمج التغطية
الصحية واإلجتماعية للمستقلني وأصحاب املهن احلرة لفري
العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

كيحتاج واحد اجلهد كبري ابش من ،..وخصنا حنددو اهليئة دايل
التنسي  ،خصنا حنددو كيفية تبادل املعلومات وهذا خصنا
نتشاورو مع كل فئة كما قلت ليك ابش حنددو الشغل

النائب السيد مصطفى ابراهيمي:
شكرا السيد الرئيس،

اجلزايف وهاذي عملية ماشي سهلة .إذن هاذ العملية هاذ الوقت
هذا كله مربر ماشي يعين هناك جلنة وزارية تتابع املوضوع فيها

السيد الوزير ،لعل من بني أهم الربامج اإلجتماعية هلاته
احلكومة وهي التغطية الصحية والتقاعد للمهن احلرة واملستقلني
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" ،"la CNSSفيها" ، "l'ANAMفيها الوزارتني ،وهي

وابلتايل حتل املشكل دايل  01ماليني دايل املستفيدين ألن

تتابع هذا املوضوع أسبوعيا ،وابلتايل نقوليك أبن املشاورات
متقدمة مع عدد من الفئات خاصة الفئة دايل العاملني بقطاع
النقل سائقي األجرة ،العاملني يف قطاع العدل وخاصة العدول،
الفئات دايل املهنيني العاملني يف قطاع الصحة إىل غري ذلك،..

اإللتزام دايل احلكومة أرا التغطية الصحة التدرجيية حلوايل 5
مليون مواطن..
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
الوزير استنفذمت الوقت .السؤال األخري يف هذا القطاع عن
وضعية البوابني ومتعهدي اإلقامات السكنية للفري اإلستقاليل
للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.

وهناك فئات أخرى وأبشركم أبن ،إن شاء هللا ،املناصب األوىل
ستخرج قبل هناية السنة كما أشار إىل ذلك السيد رئيس
احلكومة ،وهذا غادي يعطي واحد النقلة..
السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عالل العمراوي:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب الفري السيد النائب تفضل.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد حممد بوشنيف:

السيد الوزير ،نسائلكم عن ما تقوم به احلكومة لتأطري
عمل ومحاية واحد الفئة عريضة مهمة وحيوية فئة البوابون
ومتعهدي اإلقامات السكنية اللي معروف ب "les
concierges".

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الوزير احملرتم ،ابش حنرمو  01مليون دايل املستقلني
وأصحاب املهن احلرة ابنتظام ويف داخل هيئات ،أعتقد أن هاذ
املسألة تضرب يف العم إلتزامات احلكومة أوال ،وكذلك تقرب
القانون  28.05و .22.05الش السيد الوزير ،هاذ املسألة؟

السيد رئيس اجللسة:
اجلواب السيد الوزير.

ألن نشوفو مثال نسبة اخنراط املأجورين يف النقاابت ال يتجاوز
 % 6,3مث كذلك نسبة اخنراط الشباب يف األحزاب السياسية
ال يتجاوز  ،%0معناه أن هاذ املسألة دايل العزوف عن
االخنراط واإلنتظام يف هيئات مسألة يعين سائدة يف اجملتمع

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
هاذ الفئة وهاذ العمل مؤطر ابلقانون رقم 0.67.958
بتعهد البناايت وختصيص مساكن للبوابني يف البناايت املعدة

املغريب .لذلك السيد الوزير ،نقرت عليكم أنه خالل مرحلة أوىل
على احلكومة أن تقوم كإجراء أويل أبخذ املبادرة وتقدير
مسامهات جزافية يف حدها األدىن أخذا بعني اإلعتبار املهنة

للسكىن ،ومن أهم املقتضيات دايلو أن النطاق دايل التطبي
دايلو كيكون يف اجلماعات احلضرية ،أن األجرة فيه كتحدد بني
الطرفني وكيتعترب املسكن دايل البواب واملنافع العينية جزء ال
يتجزأ من األجرة ،لكن ال ميكن اعتباره لوحده مبثابة األجرة مع

واحلرفة واجلهة واإلقليم ،وملا ال القطاع العمومي يف حالة تشابه
الوظائف .ألن هباذ املسألة هاذي غادي نساعدو الناس اللي
ابغيني ينخارطو ابش ينخارطو بسهولة ألن الوقت كيمر،
وهاذي مبادرة كنقدرو أهنا غادي تفسح لنا اجملال هلاذ اإلخنراط

أنه ال جيوز كذلك يف القانون أن يتجاوز اجلزء العيين لألجر 33
 %من األجرة اإلمجالية وتكون القيمة املعتربة هي القيمة اليت
حتددها مصلحة الضرائب احلضرية ،وتوزع كما هو معلوم يف
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تنتمناو أنكم تفعلو إجيابيا مقرت قانون اللي جابو الفري
اإلستقاليل لضمان ومحاية..

إطار القانون جمموع األجور والتحمالت عن ختصيص مساكن
للبوابني وعن أعمال التعهد على املالكني الشركاء تبعا لنسب
يعين مسامهتهم.

السيد رئيس اجللسة:

املخالفات اللي كتوقع كما املخالفات اللي كتوقع عقود
الشغل كاملة كينطب عليها القانون واجلهاز دايل التفتيش وحىت
الضباط دايل الشرطة القضائية ،يعين كيقومو ابملهام دايهلم يف
ضبط هذه املخالفات ويف إعمال املسطرة العادية اللي كطب يف
سائر احلاالت اللي هي يعين..

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
الوزير استنفذمت الوقت ،شكرا على حسن مسامهتكم معنا .ننتقل
لقطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية إجتماعية ،ونرحب
ابلسيدة الوزيرة يف أول سؤال عن وضعية املراكز اإلجتماعية
ببالدان لفري التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد خالد الشناق:

انتهى الوقت السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عالل العمراوي:

السيدة الوزير احملرتمة،

هاذ البوابون ومتعهدي العمارات مها مع األسف مها أيضا
شرحية منسية من طرف احلكومة دايلكم ،ومغيبة من منظومة

بعد مرور أزيد من عشر سنوات من دخول القانون
 04.15حيز التنفيذ ،وكذا قانون تنظيم مؤسسات الرعاية
اإلجتماعية .بغينا نعرفو اليوم احلصيلة السيدة الوزيرة أشنو درتو
لتطوير وتنظيم منظومة املراكز االجتماعية ببالدان؟

التشريع املغريب ،حبيث أن القانون بني قوسني اللي كيأطر العمل
دايهلم اللي تيعود لزمن آخر  0266أي قبل مدونة الشغل،
ومها هباذ املناسبة مقصيني منو ،وما بقاش كيتماشى هنائيا مع
التطورات اإلجتماعية واإلعمار املضطرد اللي كتعرفو البالد

السيد رئيس اجللسة:

دايلنا وخاصة يف املدن الكربى ،ومراعاة ملا تقدمه هذه الفئة من
خدمات وأدوار متنوعة ومتعددة إجتماعية وتضامنية ،تبتدئ
بصيانة وتتعدد العمارات واملسامهة الفعالة يف أمن وساكنة

السيدات والسادة النواب ،هناك سؤال ،هذان السؤاالن هلما
وحدة املوضوع ،نستأذكم يف طرحها مرة واحدة لكي يناال جوااب
موحدا ،السؤال الثاين يتعل بواقع منظومة الرعاية اإلجتماعية
لفري األصالة املعاصرة ،تفضلي السيدة النائبة.

السكان ،وبناء على ما تعيشه هاذ الشرحية من هضم ألبسط
احلقوق وهشاشة مركبة ،غياب احلد األدىن لألجور ،السكن
املخصص ،التغطية اإلجتماعية ،التقاعد ،الطرد التعسفي،
وصوال إىل التشرد يف أغلب األحيان .وإنسجاما مع مقتضيات

شكرا السيد الرئيس،

ورو دستور اململكة اللي تيأكد على وجوب متتيع مجيع الفئات
اإلجتماعية ابحلقوق دايهلا اإلنسانية يف الشغل الكرمي وضماانته،

السيدة الوزيرة ،واقع املنظومة الوطنية للرعاية اإلجتماعية يسائل
املقاربة املعتمدة من طرف الوزارة وسبل تطويرها والنهوض هبا؟

النائبة السيدة فاطمة الطوسي:
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السيد رئيس اجللسة:

بعض املستفيدين بغض النظر عن كثري من احليثيات رمبا أييت
الوقت لكي نتحدث عنها.

جواب السيدة الوزيرة.

السيد رئيس اجللسة:

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

تعقيب فري التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

والتنمية االجتماعية:

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد خالد الشناق:

أوال ،ال بد أن أهيب ابلفريقني لطرحهما هلذا السؤال املهم
املتعل مبؤسسات الرعاية االجتماعية ،وهي منظومة تتألف تقريبا

شكرا السيدة الوزيرة ،رغم هاد اجملهودات املبذولة من طرفكم
ولكن ما كنلمسوش نتائج ملموسة على أرض الواقع ،األسبوع
املاضي كمثال كثر احلديث يف املنابر اإلعالمية عن وفاة نزيل يف

من واحد  0511مؤسسة للرعاية اإلجتماعية متنوعة من حيث
اختصاصاهتا والفئات املستهدفة خبدماهتا ،ألول مرة كنديرو
واحد التشخيص هلاته املؤسسات لواقعها وللخدمات اليت تقدم
فيها سنة  9103خرجنا تشخيص يف أول تقرير يف اململكة

أحد املراكز اإلجتماعية بتيط مليل بواحد الطريقة اللي كاله
الدود ،امسحوا يل نقول لكم أبنه كاله الدود جراء املعاانة دايلو
مع مرض السكري ،والرقم خطري يف هاد املركز كذلك هو منذ
بداية يناير إىل حدود اليوم أزيد تقريبا من  013األشخاص
اللي توفو يف هذا املركز وهاد احلال يل كيعيشو هاد املركز كيعيشو
مراكز أخرى على صعيد اململكة ،نتكلمو مثال غري على أطفال
الشوارع واملتشردين ،هاد الظاهرة نقدرو نشوفوها يف مجيع املدن

املغربية ،بعد ذلك وضعنا أيدينا على مداخل اإلصال  ،ولقينا
أبن اآللية القانونية هي إحدى آليات اإلصال على اعتبار أن
القانون  04.15أدى دوره منذ  9115واستنفذ الغرض منه،
وابلتايل كان ال بد أن نضع قانوان جديدا الذي صادقتم عليه
وهو القانون  ،75.05املراسيم دايلو والنصوص التنظيمية
غتخرج قريبا ،يف هاد تقريبا ،يعين ،نقدرو نقولو قبل بداية السنة
السياسية ،بغيت نقول أبن جمال التنظيم وجمال التقنني وجمال

بدون استثناء ،أجي معاي السيدة الوزيرة غري إلنزكان وتشويف
األطفال كيفاش كيشو السيليسيون يف احملطة الطرقية يف حني
أهنم خصهم يكونو يف املدرسة دايهلم ،هاد الشي نسائلكم
السيدة الوزيرة ،هادو راه أزيد من  071ألف مستفيد هم والدان
وليداتنا خوتنا خوااتتنا اللي خصهم رعاية اخلاصة...

الدعم كذلك حبيث أرتفع الدعم هلاته املؤسسات بشكل
ملحوظ ميكن اجلمعيات املسرية ،وكذلك األشخاص املسريين
هلاته املراكز من دعم يتكامل مع بعض الدعومات األخرى حىت

السيد رئيس اجللسة:

نقدم احلاجة ملا حتتاجه الفئات املستهدفة ،املراقبة هي مشرتكة
بني عدة قطاعات كما ينص على ذلك القانون ،القانون كيتكلم
على السلطات وزارة الداخلية ،وكيتكلموا كذلك على وزارة
التضامن ،هناك تنسي فيما بينهما ،طبعا كاين التدخل أيضا

انتهى الوقت السيد النائب ،تعقيب فري األصالة واملعاصرة،
تفضلي السيدة النائبة.
النائبة السيدة فاطمة الطوسي:

دايل وزارة العدل من خالل وضع بعض املستفيدين من هاته
املؤسسات حبكم إيداع الذي يقدم للمؤسسات حىت تستقبل

شكرا السيد الرئيس،
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السيدة الوزيرة ،قياس آثر اخلطط واإلسرتاتيجيات والدراسات

جالسة فهاذ القاعة أو غري كنتكلم ،كنت كنظم كرئيسة دايل

والتشخيص بوابته األوىل ومنطلقه يبدأ من دار خري بتيط مليل،
نفس الشيء كيف ما جا على لسان السيد النائب الربملاين
احملرتم البشاعة اللي توىف هبا لنزيل يف دار اخلري تيط مليل اللي
ختوى ليه جافيل على الرجلني دايلو بدون متابعة بثالثة أطباء

اللجنة القطاعات اإلجتماعية زايرات استطالعية ابش نعرف
الواقع أو درت تقارير تقدر تطالعي عليهم اآلن ،وأان اآلن من
موقع املسؤولية كنمشي نزور أو كنطلبو من هللا سبحانه وتعاىل
أننا نقدرو نقدمو ما هو يف اإلمكان ،طبعا كتعرفو أبن وزارة

 9املمرضات وحدة متمرنة والباقي قدم استقالته وغادر ،قمتم
بزايرة السيدة الوزيرة يف غشت  ،9108دخلتو للجنا دايل
املداومة وهربتو من ابقي األجنحة املأساوية جدا ،ما دخلتوش

التضامن ماشي بوحدها املسؤولة ،أن املركبات ويدخل فيها تيط
امليل ،كيدخل فيها عني عتي هي  09مركب عندان يف املغرب،
فالواقع املسؤول عليها الوايل ،والعامل واحنا كنعطيو الدعم دايل

ليها ،وقلتو يف التصريح دايلكم املسجل أنه هاذ الشي راه كاين
يف األحياء اجلامعية ،وابلتايل ال جمال هاذ الشي راه مجيل جدا
يف هاذ املؤسسة ،السيدة الوزيرة 753 ،نزيل 491 ،منهم
مرضى نفسانيني وعقليني مها اللي كيقومو ابلتصبني ،بتنظيف

التسيري حبال تيط امليل ،كاين التعاون الوطين كيعطي 511
ألف درهم دايل التسيري ،وزارة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية أعطات  5داملليون دايل الدرهم
ف ،9108ابش نرفعو من املستوى دايل اخلدمات ،ألن هاذ
املؤسسة ابلضبظ.

األجنحة ،بتنظيف الغرف ،بتنظيف املطبخ ،السيدة الوزيرة ،أي
بشاعة أكثر من هذه؟ أين جمال تدخلكم من خالل املرسوم
الوزاري اللي كيحدد من ضمن االختصاصات دايلكم مراقبة

السيد رئيس اجللسة:
انتهى الوقت السيدة الوزيرة ،انتهى االوقت .السؤال الثالث يف

هاذ املؤسسات االجتماعية؟ السيدة الوزيرة ،واش هاذ الناس
ألهنم مشردين؟ ألهنم ما كيصوتوش؟ ألهنم حتت الصفر ال ميكن
االلتفات إليهم ،اليوم جلنة إقليمية خرجات نتيجة الوفاة ،البار
تقطع أصبع دايل نزيل مشى للمستشفى يف ظرف ساعتني،
ورجع؟ أي متابعة طبية؟

النائبة السيدة سعاد زخنيين:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

انتهى الوقت السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب
السيدة الوزيرة.

السيد الوزيرة احملرتمة ،مرت عدة سنوات على توقيع املغرب على
الربوتوكول االختياري واإلتفاقيات الدولية اخلاصة ابألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وهاذي مناسبة لنسائلكم السيد الوزيرة ،عن

هذا القطاع عن التمكني اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي
لذوي احتياجات اخلاصة لفري العدالة والتنمية ،تفضلي السيدة
النائبة ،السيدة النائبة تفضلي.

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

اجملهودات اليت قامت هبا وزارتكم ملالءمة القوانني املغربية مع
اإلتفاقيات الدولية؟ ومن انحية أخرى ماذا حتق من خدمات
لفائدة األشخاص يف إعاقة؟

والتنمية االجتماعية:
السيد الرئيس ،نصحح بعض املغالطات األوىل أان ما كنهربش
من املسؤولية داييل ،وملا كنت برملانية يف املكان دايلك ،مكنش
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السيد رئيس اجللسة:

كاين شي طرف حكومي اللي منعكم خصنا نعرفوه خاصنا
يعرفوه املغاربة ،املسألة الثانية السيدة الوزيرة دعم األنشطة املدرة
للدخل النفقات ضعيفة مقارنة ابلظروف اليت يعيشها املعاق
حيث يضطر املعاق كيستعن إبنسان سوي من أجل املشروع
دايلو مشكل العديد من املشاريع هوالفشل علىاش السيد الوزير

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

والتنمية االجتماعية:

ألن ما كاينش املواكبة وما كاينش التتبع السيدة الوزيرة كاقرتا
حناولو نشجعو إحداث مقاوالت والتعاونيات مسألة أخرى
السيدة الوزيرة كاقرتاحات نعملو على إحداث صندوق وطين

شكرا السيد الرئيس،
غري ما عرفتش أشنو مجع اإلتفاقيات الدولية مع واقع املرأة يف
القرية  9دايل األسئلة يف سؤال واحد ،ماشي مشكلة غنقولو

خمصص لتمويل املبادرات العمومية ،منح حتفيزات وإعفاءات
ضريبية للمقاولة اليت تشغل عددا من األشخاص يف وضعية
إعاقة ،وهنا قانون املالية املقبل ممكن نديرو هاد اإلجراء ،دور
األبناك واملؤسسات العمومية وأان كنتعجب واحد الفرع دايل

أبنه منذ أن وقع املغرب على اتفاقية دولية متعلقة ابألشخاص
يف وضعية إعاقة والربوتوكول امللح هبا سنة  ،9112وحنن
نراكم اإلجنازات ،خرجنا سياسة عمومية مندجمة ابش حنقو
اإللتقائية بني مجيع املتدخلني ،ألول مرة مابقاتش املقاربة قطاعية

مؤسسة بنكية كيدير متويالت املشاريع دولة عربية واملغرب ال،
إحداث تكوينات مهنية ،أما يف التمكني السياسي نعطيك
واحد الصورة السيدة الوزيرة اليوم االقرتاع كنلقاو  3د الناس وال

تعين شيء قانون إطار يؤطر ابقي القوانني ابش كلها تصب يف
الفائدة أو اخلدمات اليت تقدم لألشخاص يف وضعية إعاقة
انطالقا من استحضار بعد اإلعاقة ،أو طبعا هناك جمموعة من

 4هازين واحد الشخص يف وضعية إعاقة للطاب الثاين وال
الثالث وال الرابع ابش يصور التمكني السياسي ما زلنا بعيدين
كل البعد عنه ،وشكرا.

اخلدمات انطالقا ت من جمموعة من الصنادي نذكر منها
صندوق التماسك اإلجتماعي.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

تعقيب السيد النائب.

شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد النائب.

النائب السيد عبد اجمليد جوبيج:

النائب السيد سعيد بعزيز:

شكرا السيدة الوزيرة على اجملهودات اللي قمتو هبا ،إال أننا
السيدة الوزيرة غادي نسائلكم على واحد التصريح دايل رئيس

السيدة الوزيرة ،اإلدماج االجتماعي للشخص املعاق املدخل
األساسي دايلو هو التمكني االقتصادي وابلتايل فاحلكومة
كانت دارت دعم للتمويل مشاريع اللي تيحملو هاد األشخاص
يف وضعية إعاقة يف حدود  7د مليون سنتيم للشخص الواحد،

احلكومة الساب أو تصريح صاحل دايل رئيس احلكومة احلايل
حول الدعم املباشر لألشخاص يف وضعية إعاقة ،يف حني جند
أن اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ،اجمللس الوطين

هاد النوع من املشاريع شهدت واحد التعثر ال مثيل له بسبب
كثرة املتدخلني اليوم نعطيك منوذج يف جرسيف  343ملف

حلقوق اإلنسان ،اجمللس األعلى للحساابت دار التوصية خاص
يكون دعم مباشر شكون منعكم من هاد الدعم املباشر؟ واش
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حتالت على  l'ANAPECياله متت معاجلة  41ملف ،إىل

النقطة األخرية ،بغيت نقول أبن اليوم هاد العمل الذي نقوم به

مىت؟ اليوم السيدة الوزيرة يف جرسيف احتجاجات األشخاص
يف وضعية إعاقة احتجاجات شبه يومية من أجل مطالب
مشروعة وال جتد آذان صاغية ومطالبهم عادية هي الولوجيات
وهي التطبيب هي التنقل ،إىل مىت السيدة الوزيرة؟

خل واحد الدينامية اليوم كل شي وال كيتكلم على أشخاص
يف وضعية إعاقة ،وهذا ما نريده وما نرجوه خل الثقافة دايل
حقوق اإلنسان اليت تعطي لألشخاص يف وضعية إعاقة حقهم
من حيث التناول ومن حيث املعاجلة ومن حيث الرتافع ومن

السيد رئيس اجللسة:

حيث اخلدمات ،لذلك السيد الرئيس بغيت نقول أننا اليومو
احنا مراتحني إىل جانب األنشطة املدرة للدخل اللي فيها واحد
العمل والزال بغيت نقول أبنه من بعد ما مكنا الشخاص يف
وضعية إعاقة..

انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب
السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيد رئيس اجللسة:

والتنمية االجتماعية:

شكرا السيدة الوزيرة ،السؤال األخري يف هذا القطاع عن وضعية
مرضى التوحد للفري االستقاليل الوحدة والتعادلية ،تفضلي
السيدة النائبة.

مرة أخرى أريد أن أصحح واحد املغاطة ال أحد مينعنا من أن
نقوم بعملنا ،كن متأكد من هذا ،حنن فقط نشتغل إبمكانيات
حمدودة وأيضا ليس هناك تعبئة مجاعية هناك احلكومة اليت
تشتغل يف امليدان مجعيات اجملتمع املدين وعلى مؤسستكم

النائبة السيدة سعيد آيت بوعلي:
السيدة الوزيرة ،ما هي التدابري املتخذة لتمكني مرضى التوحد
من حقوقهم الدستورية املنصوص عليها يف الفصل 34؟ شكرا.

كذلك أغلبية ومعارضة أن تقوم بواجبها إزاء اجملتمع ابلدفاع عن
حقوقها ولكن كذلك ابالخنراط الفعلي يف امليدان؛

السيد رئيس اجللسة:

النقطة الثانية ،هو ليس هناك تعثر ولكن كما تعلمون احنا ما
درانش األنشطة املدرة للدخل ابلنسبة األشخاص يف وضعية
إعاقة كيفما كانت كتمارس من قبل يعين أهنا رمبا هتضر األموال
ولكن ليس هناك أي نشاط مستمر حنن أنخذ الوقت الكايف

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

ملدارسة هاته األنشطة مث منوهلا حىت تستدمي ومتكن حامل هذا
املشروع من استدامة الدخل؛

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،غري بعدا خصنا نتافقو واش التوحد

النقطة الثالثة ،إذا كانت هناك جهة ترون أبهنا تتسبب يف تعثر
وأتخذ وقت أطول نزولوها ،احنا اللي اختارينا الشركاء دايلنا
اللي يتعاونو معنا ابش منكنو حامل املشروع من أن يتأهل
لالستمرار يف هذا العمل؛

مرض أو إعاقة ،هذا خاصو رمبا نقاش ولكن احنا يف املغرب
نتحدث عن التوحد كنوع من أنواع اإلعاقة اليت جيب أن ننهض
هبا ،اثنيا وزارة األسرة والتضامن والتنمية االجتماعية يف 9104
نظمت أول مؤمتر دويل حول اإلعاقة من املخرجات والتوصيات
دايلو كيقول لك احنا حمتاجني ملهنيني مؤهلني يف هذا امليدان
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النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي:

ابش خنفو شوية الكلفة على العائالت دايل األطفال يف وضعية
إعاقة دايل التوحد فلذلك أطلقنا أكرب برانمج وطين لتأهيل
مهنيي التوحد رفي غتكونو امسعتو به اللي ابلفعل اليوم كنشتغلو
ابش خنرجو  71خبري يف هذا اجملال هاد السنة والسنة املقبلة
وما بعدها ابش نوصلو ل  081خبري على مدى  3سنوات مث

شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة ننوه جبميع اجملهودات اليت تقومون هبا يف هاد
اجملال من أجل إعطاء دفعة قوية ملرضى التوحل إال أنه السيدة
الوزيرة نطمح إىل تعزيز املراقبة لبعض اجلمعيات اليت تستغل هذا
املوضوع من أجل االسرتزاق يعين هاد الضحااي يتم استغالهلم
استغالال بشعا ببعض األحيان لدى بعض اجلمعيات فقط ،هذا
من جهة ،من جهة اثنية السيد الوزيرة هاد املوضوع هو عرضاين

 3911إن شاء هللا دايل األسر اليت ستستفيد من هؤالء
املؤهلني بفضل هذا الربانمج.
السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيدة النائبة.

ال ميكن أن حنمل املسؤولية كاملة لوزارة التضامن واألسرة جيب
أن تدخل وزارة التعليم والبحث العلمي يف اخلط كذلك التكوين
املهين يف اخلط وكذلك وزارة الشباب والرايضة ،نقطة أخرية

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:
السيدة الوزيرة ،أوال نقرو أبنه هاد املسألة كتجواز القطاع اللي

السيدة الوزيرة من الواجب كذلك أن نفكر وتفكر احلكومة يف
منح دعم مباشر ألسر هؤالء األطفال ،وشكرا.

انتما فيه بوحدتكم ألنه كيبغي واحد السياسة مندجمة كتكون
فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التضامن ولكن واقع احلال
اشنو كيعطينا أوال واقع احلال كيعطينا أنه أمام غياب التحفيز
والتوعية هبذا النوع من املرض كثري من األسر تتعامل بعشوائية

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب السيدة الوزيرة.

مع مرضاها مما يضعها يف ضغط نفسي يومي ،واألسر اليت تعي
به يضعها أيضا أمام ضغط أوال نفسي ألن اجملهود البدين
والنفسي اللي كيكلف التكفل بواحد املريض دايل التوحد كبري

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس،

جدا حىت أن بعض األسر راها انفكت هباد السبب هذا ،املسألة
الثانية أيضا اجملهود املايل فالكلفة دايل التكفل والرعاية دايل
مرضى التوحد يف بعض اجلمعيات كرتاو ما بني  4آالف و6
آالف درهم يوميا وهي ليست يف مقدور املوظفني مما يضع
مسألة الرعاية واحلماية االجتماعية هلؤالء املرضى..

غنبدا من آخر نقطة اللي هي متعلقة ابلدعم االجتماعي
خصوصا أهنا جاءت يف سؤال ساب وبغيت نقول أبن هاد
الدعم االجتماعي غادي يكون ولكن بعد ما نساليو الورش
دايل الدراسة املتعلقة إبخراج قانون للدعم االجتماعي اللي
غادي يدمج الربانمج دايل الدعم املباشر يف إطار السجل
االجتماعي املوحد ،اثنيا الدعم اللي كتعطي الدولة عن كل طفل
يف وضعية إعاقة من أجل التمدرس دايلو تقريبا  811وأقل من
 811درهم ،لكن ابلنسبة األطفال التوحدين يصل إىل 0511

السيد رئيس اجللسة:
انتهى الوقت ،تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.
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درهم ،كذلك برانمج رفي اللي درانه دايل أتهيل مهين التوحد

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

ال يعين موظفي وزارة التضامن بل احنا استدعينا وزارة الرتبية
الوطنية ودران معها شراكة واتفاقية وكذلك وزارة الصحة ابش
يستافدو األطر دايهلا ،ألن عندهم واحد التكوين األساسي يف
جماالهتم وتزادهم التكوين املتعل إبعاقات التوحد ،وهكذا

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نشتغل يف إطار انسجام وتنسي من أجل املصلحة الفضلى
لألطفال وكذلك من أجل النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة التوحد.

كنشكر السيد النائب اللي وضع هاد السؤال حول الدور اللي
كيلعبوه اليوم هاد املدن الصغرى يف التنمية السياحية دايل
بالدان ،ويف حقيقة املغرب بالدان كان عندها خمططات متعددة
يف السياحة ،املخطط األول هو كان دايل املخطط األزرق اللي
كان مرتكز ابخلصوص على السياحة الشاطئية ،من بعد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة الوزيرة على حسن مسامهتكم معنا يف هاد اجللسة،
وننتقل لقطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية
واإلقتصاد اإلجتماعي نرحب ابلسيد الوزير ،السيد الوزير،

املخطط  91/91اللي يرتكز أكثر على هذا اجلانب الطبيعي
واجلانب الثقايف واجلانب الرتاثي دايل السياحة دايلنا ،واللي
خصنا نركزو عليه أكثر ،والعزمية دايلنا والقناعة دايلنا هو أن هاد

مرحبا ،يف أول سؤال عن أتهيل السياحة ابملدن والقرى الصغرية
للفري اإلستقالل للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.

الرتاث اللي عندان يف مجيع املدن ويف مجيع القرى دايلنا هو
رأمسال احلقيقي دايل السياحة دايلنا ،ويال جيتيو تالحظو..

النائب السيد امساعيل البقايل:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

انتهى الوقت السيد الوزير ،تعقيب الفري  ،تفضل السيد النائب.

تزخر العديد من املدن الصغرى واملناط اجلبلية واملناط النائية
مبؤهالت سياحية جد مهمة وحركة اقتصادية سياحية جد
مهمة ،ولكن اللي كينقص التأهيل لتكون قاطرة للتنمية
املستدامة وخزان للتشغيل ابلنسبة للشباب ،فما هي التدابري

النائب السيد امساعيل البقايل:
شكرا الوزير ،كما جي يف كالمي أن هناك بعض املدن اللي
عندها مؤهالت سياحية جد مهمة صغرى ،ونعطي مثال إقليم
شفشاون ،مدينة شفشاون كتعرف واحد احلركية سياحية
اقتصادية جد مهمة ولكن غياب مديرية دايل السياحة يف
اإلقليم حيد من تنزيل هاد املخططات اللي جيتو ابلذكر دايهلا

املتخذة من طرف وزارتكم أجل أتهيل القطاع السياحي هبذه
املناط ؟ وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،السيد الوزير ،االنفتا على األماكن القروية يف
اإلقليم مثال إقليم شفشاون اللي كيزخر على مناط جبلية
وطبيعية جد مهمة ،ميكن لو يكون رافعة لإلقتصاد وخزان
لتشغيل الشباب ،هناك شواطئ جد خالبة ولكن كيفتاقد

جواب السيد الوزير.
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النظرة ،تفتقد النظرة إىل التأهيل دايهلا سياحية والرفع من اجلاذبية

التنمية السياحية اللي على غرارها غادي نديرو مشاريع أخرى

السياحية يف املناط القروية وأتطري العاملني يف مدينة شفشاون
من أجل سياحة مستدامة ختدم املصلحة دايل اإلقليم ،وشكرا

يف مدن مماثلة ،حبال ذكرت يف األسبوع اللي فات وزان
والعرائش..

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.

انتهى الوقت السيد الوزير ،انتهى الوقت ،السؤال الثاين يف هذا
القطاع عن شكاايت املسافرين مبطارات للمملكة للفري
اإلشرتاكي ،تفضل السيد النائب.

النائبة السيدة عائشة إدبوش:
السيد الرئيس،

النائب السيد عبد الفتاح أهل مكي:

السيد الوزير ،للخلفيات اجلبلية للمدن الساحلية مؤهالت
طبيعية ثقافية اترخيية هامة ،من شأهنا تشجيع منتوج سياحي

شكرا السيد الرئيس،

قروي تكميلي للمنتوج الساحلي ،على الوزارة إيالء العناية
الكافية هلذه املناط اليت تعترب احمليط احليوي لألركان بعمالة
أكادير إداوتنان منطقة مسكني جبماعة الدراركة كنموذج ،هذه
املناط تزخر بتعاونيات نسوية تشتغل ابألركان ابألعشاب

السيد الوزير ،تعترب مطارات اململكة واجهة بالدان إلستقبال
السيا  ،لكن نسجله لألسف هو ملاذا هذا الرتدي والرتاجع يف
اخلدمات املقدمة للمسافرين الذي أصبح مأثر احتجاجات
متكررة؟

الطبية ،وكذلك ابملناحل ،فما هي اإلجراءات اليت تنوي الوزارة
القيام هبا من أجل النهوض هبذه املناط سياحيا وتنمواي؟ وهناك
العني السخونة اللي هي مشروع متعثر ،شكرا.

جواب السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

السيد رئيس اجللسة:

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ جواب السيد الوزير ،تعقيب.

السيد الرئيس،

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

السيد النائب احملرتم ،فعال اإلشكالية دايل املطارات يف اململكة
املغربية مشكل اخلدمات موضوع بعض املطارات وابخلصوص

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

بغيت نرجع للسؤال دايل السيد النائب اللي ذكر مدينة الشاون
اللي أصبحت وجهة سياحية متميزة اللي كتعرف واحد النشاط

املطار الكبري دايل حممد اخلامس ابلدار البيضاء ،ولكن ما
نكروش أن جمهود كبري ّدار فهاد اجملال من قبل املؤسسة املكلفة
هباد الشي هي املكتب الوطين للمطارات ،واليوم عندان حمطات
مطارية بتجهيزات متميزة ،وكنسعاو أن هاد اخلدمات اللي

سياحي على طول السنة ،ماشي مشكل دايل التأطري اإلداري
مشكل دايل اإلنفتا دايل السكان هاديك املنطقة ،مشكل
دايل الثرات دايل هاديك املنطقة اللي جعلت من الشاون واحد
الوجهة اللي معروفة عامليا ،واحنا كنعطيو الشاون كنموذج دايل

حتسن أكثر ،املطار فيه شركاء متعددين،
كتقدم داخل املطار ّ
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السيد رئيس اجللسة:

ماشي فقط مؤسسة دايل املطارات ولكن الشركاء أخرين اللي
كيلعبو واحد الدور أساسي يف تقدمي هاد اخلدمات داخل
املطارات ،واحنا كنجتهدو اليوم ابش خنصصو ميزانيات
حتسن كذلك
وجتهيزات إضافية هلاد املنشآت األمنية ابش ّ
اخلدمات دايهلا وتوفر واحد اخلدمة يف املستوى دايل هاد

انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة
النائبة.
النائبة السيدة إميان اليعقويب:
شكرا السيد الرئيس،

البناايت الضخمة للي بالدان بناهتا يف مجيع أحناء اململكة
املغربية.

السيد الوزير ،نسائلكم خبصوص مطار حممد اخلامس ،احنا
كنعرفو أن عدد من اإلجراءات مت اختادها ،ولكن هناك عدد
من املشاكل ،نذكر:

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب الفري  ،السيد النائب تفضل.

أوال-مشكل شركات املناولة اليت ال حترتم قوانني الشغل واملعايري

النائب السيد عبد الفتاح أهل مكي:

الدولية املتعلقة جبودة اخلدمات اخلاصة ابلنقل اجلوي؛

السيد الوزير ،املبذولة فإننا نسجل واقع تعكس حالة الرتاجع

اثنيا-االكتظاظ الكبري وغري مربر يف مراقبة اجلوازات؛

والنموذج مطار الداخلة الدويل ،إذ رغم اعتبار الدخلة وجهة
سياحة عاملية يف أن وضعية مطارها الدويل لألسف ال تساعد
على مزيد من اإلستقطاب لوجود إختالالت كثرية تؤثر على
املنتوج السياحي أبقاليمنا اجلنوبية بشكل عام ،وجهة الداخلة

اثلثا-اإلشكاالت املتعلقة بتسلم البضائع واحلقائب؛
رابعا-ظروف االستقبال السليب من طرف ذويهم ،وهاد الشي
كان موضوع دايل سؤال كتايب ونركز عليها .هذه اإلشكاالت
تسيء لواجهة البلد من جهة ،واثنيا لكرامة املواطنني ،شكرا.

بشكل خاص ،وذلك من خالل غياب صالون ابملسافرين السيد
الوزير مطار الداخلة ال يوجد فيه صالون  VIPيف صالون واحد
مكري لواحد الشركة ويدخلوا فيها غري جمموعة من الزوار ،ما

السيد رئيس اجللسة:

كاينش صالون ،غياب مراف ضرورية لراحة املسافرين كاملقاهي
واملطاعم واملتاجر ،تعطل الرحالت وانعكاس ذلك سلبا على
راحة ومصاحل املسافرين ،كذلك التأثري على عمل أطر
ومستخدمي املطار وإرهاقهم بسبب قلة عدد العاملني مبطار

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب السيد الوزير ،السيد
النائب عندكم تعقيب إضايف؟ السيد الوزير تفضل.
السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

الداخلة ،السيد الوزير ،تصور على أن الطيارة ما كتوصلناش
حىت  9دايل الصبا من الدار البيضاء إىل الداخلة حىت الثانية
صباحا ،الناس كتكرفص السيد الوزير  ،اللي مسافر كيتكرفص،
املوظفني كيتكرفص ،كل شي كيتكرفص ،لذا السيد..

فعال السيدة النائبة احملرتمة ،اإلشكاليات اللي عشناها مجيعا يف
املطار دايل الدار البيضاء يف هاد األسابيع األخرية ،كانت نتيجة
الضطراابت اللي كانت عند الشركات دايل املناولة اللي الناس
اللي كيديرو نقل دايل األمتعة ،واللي تسببت يف بعض املشاكل
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الصعبة مبدينة الدار البيضاء ،اللي مهم هو أننا جتاوزان هاد

العيون  007مليون دايل الدرهم .والداخلة  .82جمموع 392

املرحلة ،وهاد األسبوع األخري ،مت التوقيع على اتفاقية متعددة
األطراف مع مجيع الشركاء اللي كيشتغلو يف املطار ،لتجاوز
اإلشكاليات اللي كانت مطروحة.

مليون ابلنسبة للقطاع العام .وهادي كلها مشاريع اللي اليوم يف
دور اإلجناز.
أما ابلنسبة للقطاع اخلاص ،فكاين مؤهالت كبرية يف املناط
اجلنوبية ،واحنا كنعرفوا اليوم النهضة اللي كتعيشها املناط
اجلنوبية وابخلصوص فاجلهة دايل الداخلة اللي كتعرف واحد
القفزة نوعية وواحد اجلاذبية ابلنسبة للسياحة.

السيد رئيس اجللسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،السؤال الثالث عن النهوض مبؤهالت
السياحة الصحراوية لفري التجمع الدستوري ،تفضلوا السيد
النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عدي خزو:

تعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عدي خزو:

نسائلكم السيد الوزير احملرتم ماهو برانجمكم للنهوض ابملؤهالت
السياحة الصحراوية وشكرا.

شكرا السيد الوزير احملرتم ،نطالبكم بتعزيز البنيات التحتية
الفندقية وفضاءات اإلستقبال ابملواقع السياحية ابألقاليم
اجلنوبية ،ودعم التحفيز للمهنيني السياحيني إبنعاش وجتويد

السيد رئيس اجللسة:

املنتوج السياحي لألقاليم اجلنوبية للمملكة ،حتفيز ودعم الشباب
لإلستثمار يف القطاعات السياحية ابألقاليم اجلنوبية اململكة،
وضع برانمج لتسوي املنتوج السياحي ومزيد من التعريف ابملآثر
التارخيية ،خاصة يف هذه األقاليم ،إحداث خطوط دولية مباشرة

جواب السيد الوزير.
السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

للنقل اجلوي تربط مطارات جهة اجلنوب ابألسواق السياحية
الكربى ،وضع أمثنة تشجيعية اللرحالت اجلوية للمناط
السياحية ،وضع برانمج للحفاظ على األسواق السياحية

شكرا السيد الرئيس،
السيد النائب احملرتم ،فعال األقاليم الصحراوية دايلنا حىت هي
كتحضى مبؤهالت طبيعية ضخمة ،اللي كتأهلها كذلك ابش
تكون عندها برامج دايل التنمية السياحية .ملا مت التوقيع على

التقليدية واإلنفتا على أسواق جديدة .تشجيع السياحة
الداخلية ،وذلك بتجويد اخلدمات وإعتماد أمثان تفضيلية تتالءم
مع القدرة الشرائية للسيا  ،إعادة أتهيل املواقع السياحية
كشاطئ األبيض ومضاي "تودغا" ومضاي " دات" و"مرزوكة"

الربامج دايل التنمية دايل املناط اجلنوبية ،دايل ثالثة دايل
اجلهات دايل األقاليم اجلنوبية ،قطاع دايل السياحة كان متواجد
مبيزانيات مهمة ،ميزانيات اللي هي دايل الدولة ،دايل عدة الس
قطاعات للنهوض هباد القطاع دايل السياحة .كانت عندان

و"مري اللفت" و"تغجيجت" وغريها من املواقع السياحية،
تشجيع السياحة اجلبلية ،تقوية وتوسيع املواقع السياحية ذات
الرمال ،وشكرا السيد الوزير احملرتم.

ابلنسبة لكلميم ،واحد امليزانية دايل  094مليون دايل الدرهم.
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السيد رئيس اجللسة:

كنهضرش على مراكش ألن أصبحت وجهة ما كتحتاجش هلاد
الدعم ،ولكن املناط كلها األخرى ،بفعل اجلهود اللي كيقوم
هبا املكتب الوطين دايل السياحة ،واجملهودات اللي كتقوم هبا
كذلك املديرية دايل الطريان املدين واخلطوط امللكية املغربية،
اليوم كاين واحد التحسن جديد ملموس ،اللي بغيت نقول

شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزيراستنفدمت الوقت،
السؤال األخري يف هذا القطاع ،عن الربط اجلوي بني
السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير استنفدمت
الوقت .السؤال األخري يف هذا القطاع عن الربط اجلوي بني

كذلك ابلنسبة لألسواق التقليدية دايل املغرب ،ما انساوش أننا
خصنا نبقاوا دائما مركزين على األسواق التقليدية اللي كتعطينا
أكرب عدد دايل السوا  ،مع العمل علىجلب أسواق جديدة،

املغرب واألسواق اجلديدة املصدرة للسيا لفري األصالة
املعاصرة ،تفضل السيد النائب.

حبال األسواق دايل آسيا اايل حنا كنشتغلو اليوم ابش نفتحو
خطوط جديدة مع الصني ،وكنتمناو أننا نوصلو لواحد اإلتفاق
قبل آخر هاد السنة.

النائب السيد عزيز اللبار:
نسائلكم عن حصيلة برانمج حتسني الربط اجلوي بني خمتلف
الوجهات السياحية املغربية واألسواق الصاعدة املصدرة
للسياحة؟ وما هو دور املكتب الوطين للسياحة يف نطاق تسوي
املنتوج السياحي مناصفة بني اجلهات؟ شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.
النائب السيد عزيز اللبار:

السيد رئيس اجللسة:

ابلفعل التفاعل والتعاون دايلكم ،وهذا واخا من اجلهة دايل

جواب السيد الوزير.

املعارضة ،ولكن حنا معارضة بناءة ،على كل ،كانت وجهة فاس
حتظى سابقا حبمالت إشهارية مميزة يف بعض األسواق ،كإيطاليا
وإسبانيا وفرنسا ،لكن منذ فرتة م نتمكن من مثل هاد احلمالت،

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

إذن فهاد الشأن ،نود أن نتعرف على نسب اإلشهار ابلنسبة
لكل سوق واألوقات اللي كاينة لكي يتمكن املهنيون من القيام
بدورهم ،أي يف نطاق تسوي احلايل يف هذا الشأن السيد الوزير،
حقيقة ما بغيناش نقولو أبن جل املهنيني ،تيقولو على بعض

شكرا السيد الرئيس،
السيد النائب احملرتم ،النائب عن دائرة فاس ،اللي كتعرف واحد
إنتعاشة سياحية كربى ،بفضل اجملهودات اللي كتدار على

الفروع هذه املؤسسة العمومية ابخلارج ،وخصوصا ابلعديد من
دول أورواب ،حيث نسجل إختالالت ابجلملة يف هذا اإلطار،
يعين ما نقولوش يعين كان زمان الزبونية واحملسوبية والتعيينات

مستوى الربط اجلوي ،جمهودات كذلك اللي كيقوم هبا املكتب
الوطين دايل السياحة ،اللي ال يبخل يف دعم هاد اخلطوط
اجلديدة لتزويد هاد احملطات السياحية ابخلطوط الكافية ،وهاد
اإلنتعاشة اللي كنعرفوها يف فاس ،كنعرفوها كذلك يف مدن

وكا ،..حنا ما بغيناش هاد السيد املدير اجلديد هنضرو فيه
فنفسنا ،ألن عندو تقريبا سنة ،ما بغيناش يوقع نفس املشكل

أخرى كطنجة اللي كتعرف كذلك واحد اإلنتعاشة ،ما
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النائب قاطعتيه يف التوقيت دايلو األصلي ،احلكومة زديت هلا
 01الثواين ،فاملرونة تكون للجميع ،شكرا.

اللي كان كيوقع سابقا ،يعين الوزير هو املسؤول سياسيا ومدير
املكتب الوطين السياحي اللي مسؤول على التمويل وعلى
التسوي  ،ولكن هنا كنطلبوما هي النسبة املئوية للجهات؟ ألن
اليوم ،فبعض لقاءات مع السيد املدير العام للمكتب الوطين
للسياحة ،من طرف املهنيني ومن طرف اجملالس اجلهوية

السيد رئيس اجللسة:
هاد الشي ما كاينش السيد الرئيس ،أان صارم مع اجلميع يف
إطار حفظ الوقت دايل مجيع أعضاء اجمللس والسادة النواب
السيدات النائبات والسادة الوزراء ،شكرا السيد الوزير على
حسن مسامهتكم معنا ،ننتقل لقطاع العدل ونرحب ابلسيد
الوزير ،يف سؤالني أوهلما عن ضمان سرية التحقي لفري العدالة
والتنمية ،تفضلي السيدة النائبة.

للسياحة ،يعين حققات اليوم بدون جدوى ،إذن حنا ما
غندخلوش .حنا عندان بعض اإلقرتاحات :أوال ،يعين عالش ما
تعيدوش النظر..
السيد رئيس اجللسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟
السيد الوزير يف حدود بعض الثواين ،تعقيبكم السيد الوزير يف
حدود ثواين.

النائبة السيدة مرمية بومجعة:
السيد الوزير ،ضمان سرية التحقي من أهم حقوق املتهمني
وركيزة أساسية من ركائز قرينة الرباءة إىل حني إصدار األحكام،
ومن شأن املمارسات املخلة هبذه السرية التشهري حبقوق،
التشهري ابملتقاضني ،وكذلك املس مبعطياهتم اخلاصة والتأثري على
سري التقاضي ،لذلك نسائلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة
لضمان سرية التحقي  ،وذلك صوان حلقوق املتقاضني؟

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
ال غري بغيت نذكر السيد النائب احملرتم ،أن املكتب الوطين
للسياحة كيشتغل بشراكة مع مجيع اجمللس دايل السياحة
املوجودة على مستوى اجلهات .وحنا مستعدين..

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

جواب السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم معنا يف هذه اجللسة،
السيد الرئيس ،تفضلوا.

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:
شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد حممد أبدرار رئيس فريق االصالة واملعاصرة

إذن ،كما يعرف اجلميع ،أن مرحلة البحث والتحقي  ،يعين،
مرحلة أساسية يف الدعوى العمومية ،األحهزة دايل البحث
ودايل التحري ،عندها كثري من الصالحيات هبدف تعمي

(نقطة نظام):

شكرا السيد الرئيس،

البحث وتوفري األدلة ،وفهاد املرحلة املشرع أحاطها بكثري من
الضماانت ،وضمنها وأساسها السرية ،السرية محاية لقرينة
الرباءة ،ملنع التشهري وملصلحة البحث نفسه ،لألسف الشديد،

أتفهم الرغبة دايلكم يف أن متر اجللسة بسالسة ومبرونة ،ولكن
هللا يرضي عليك ،ايال كانت املرونة خصها ت ّدار للجميع ،السيد
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مع القانون اجلنائي احملال علينا حاليا ،ابش نعملو مجيعا على
رصد هاد اإلختالالت وتطويرها علما أن السياسة اجلنائية..

يعين ،نعاين بعض اخلروقات وتوقعها املشرع ،يعين ،املشرع
املغريب رتب على خرق سرية البحث والتحقي جزاءات حازمة
تصل إىل حد املتابعة اجلنائية ،شكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب الفري  ،السيدة النائبة ،تفضلوا.

انتهى الوقت ،السيدة النائبة ،هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
الوزير ،التعقيب يف حدود..

النائبة السيدة آمنة ماء العينني:

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

السيد الوزير ،عالش كنسائلوكم ،السيد الوزير ،فهاد السؤال هذا
املتعل بسرية التحقي  ،ولكن أيضا سرية البحث التمهيدي

هذا موضوع ابلغ احلساسية ،واحنا مهتمني به اهتمام شديد أنه
ابلفعل يتعل بقرينة الرباءة ،إذن كاين احلرص ،ولكن غنجيبوه

الذي جتريه الشرطة القضائية قبل اإلحالة على التحقي  ،هاد
الشي يتعل بكفالة احلقوق دايل املتقاضني ،طبعا الضماانت
احلالية للي كاينة يف املسطرة اجلنائية اليوم مشار فيها إىل

يف املشروع املسطرة اجلنائية اجلديد ،والذي سأتقدم بعرض حوله
يف جملس حكومي مقبل يف هذا الشهر إن شاء هللا ،جنيبو إعادة
الصياغة للمادة  05يذهب يف اجتاه الصرامة واحلزم ،ولكن أيضا

ضماانت حتفظ هاد السرية ،ولكن مع ذلك هناك رصد
لتجاوزات كتوقع ،احنا اليوم كنتظرو كمشرعني أن تعضد وأن
تدعم يف مشروع املسطرة اجلنائية اللي ما زال كنتسناو اإلحالة
ّ
دايلو على الربملان يف إطار التعاون بني الربملان وبني احلكومة يف

جييب على ح املواطن يف اإلعالم ،ويف املسطرة غنجيبو
مقتضيات متكن وكالء امللك من اإلدالء مبعلومات وبياانت
حول بعض القضااي الرائجة دون الدخول يف تفاصيل ودون
التعلي على اإلهتامات ،لتمكني املواطن من احلصول على

تطوير السياسة اجلنائية ،اللي اليوم كتنفذها النيابة العامة من
خالل الرئيس دايهلا ،تفاعال مع التقرير اللي حتال علينا من
طرف رئيس النيابة العامة ،عندو قراءة للسياسة اجلنائية اليت

املعلومة ،وللحيلولة دون استغالل املعطيات للتشهري هبا بطريقة
غري مسؤولة ،شكرا.
السيد رئيس اجللسة:

يضعها املشرع ولكن هادي فرصة ،ألن هاد اإلشكاالت اليت
ترصد يف املس حبقوق املتقاضني ويف خرق سرية التحقي  ،ولكن
أيضا سرية احملاضر املتعلقة ابألحباث التمهيدية والت كتطر
مشكل حقيقي مع الثورة دايل املعلوميات اللي تتعرفوها ،مع

شكرا ،السؤال الثاين يف هذا القطاع عن الطرق البديلة لتسوية
النزاعات من فري األصالة واملعاصرة ،السيدة النائبة تفضلي.
النائبة السيدة حياة املشفوع:

تسرب املعطيات كاين جمهود فهاد اإلطار ،ولكن احنا كاينتظران
ورش كبري إيال بغينا نطورو منظومة احلقوق واحلرايت وكفالة
حقوق املتقاضني يف التأكيد أساسا يف مشروع املسطرة اجلنائية

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن جمهوداتكم من أجل تعزيز منظومة
الطرق البديلة حلل املنازعات؟ شكرا.

اللي كنعاودو نطالبو كربملان ابلتسريع إبحالته يف إطار مناقشتو
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السيد رئيس اجللسة:

 %01من املنازعات كتحل هباد الطرق ،إذن إذا كانت احلكومة

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

كتشكي من االكتظاظ اللي كيعرفو قطاع العدل ،من كثرة
امللفات وقلة القدر ،وقلة كتابة الضبط ،كذلك إيال كنا غنفتحو
على اإلستثمار األجنيب ،فمن الواجب على احلكومة ووزارتكم
ابلتحديد السيد الوزير ،ابش تعملو على تعزيز هاد الطرق البديلة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،بطبيعة احلال ال خيتلف إثنان على
أن كل األنظمة اليوم يف العام ،األنظمة القضائية تشكو من كثرة
القضااي وتعددها وتعقد املساطر وبطء اإلجراءات والتأخري يف

حلل املنازعات ،نظرا ألهنا كتعرف سرعة البت يف هاد القضااي،
كذلك ألن حىت األطراف كيشاركو يف حل هاد املشاكل،
ابإلضافة إىل احلفاظ على التماسك اإلجتماعي بني األشخاص

جواب السيد الوزير.
شكرا السيد الرئيس،

املتخاصمني ،هادي كلها أسباب كتشجعلكم السيد الوزير أنكم
أمام واحد الرهان حقيقي ،إيال كنا بغينا منشيو ابلبالد للقدام
ونشجعواإلستثمار األجنيب ،وخنففوا اإلكتظاظ على احملاكم،
حىت طول مساطر التقاضي ،كذلك التنفيذ طول دايل املدة
دايل تنفيد امللفات ،هادي كلها أسباب كتجعلكم السيد..

إصدار األحكام إىل آخره ،لذلك مشى االجتاه العام يف عاملنا
إىل إجياد وسائل بديلة للبت ،خاصة الصلح والنزاعات .يف
 9116تقدمنا بقانون ينظم التحكيم الدويل والوساطة
االتفاقية .حنا تقدمنا أمام األمانة العامة للحكومة يف هناية السنة
املاضية مبشروع قانون جديد ،يتعل ابلتحكيم والوساطة
اإلتفاقية ،تيجي بواحد العدد دايل اإلجراءات :أوال ،يشجع
على التوجه حنو التحكيم والوساطة اإلتفاقية ،وكيجي بواحد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير

العدد دايل التدابري للتخفيف على احملاكم و لتمكني ،..خاصة
املقاوالت ورجال األعمال من إجياد صيغة تعفيهم من بطء
املساطر وبريوقراطية بعض املساطر ،شكرا.

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:
السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

البد من أن أتف مع السيدة النائبة اتفاقا كامال ،وكاين أرقام
أكثر من داك الشي ،حنا كنجيبو القوانني وفيها أفضل
املمارسات الدولية وتنوضعو اإلطار القانوين للتحكيم ،فإذن

تعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة حياة املشفوع:

خصنا نتعاونو مجيع ،لكي يلج املغاربة إىل هذه الصيغ البديلة،
خاص نعملو واحد التوعية عامة واحد الرتافع إلقناع الناس أبنه
التحكيم هو أيضا والوسطاء آليات ،الناس ابقني عندان ما

شكرا ،لألسف الشديد السيد الوزير ،إيال دران مقارنة بسيطة
بني التجربة يف املغرب والتجربة يف عدد من الدول ،كنوجدو
راسنا متأخرين جدا فهاد الوسائل البديلة حلل املنازعات ،من
حتكيم ،وساطة ،صلح ،التفاوض وغريها من الوسائل .كنوجدو
يف آسيا ،وابلضبط يف الشرق األقصى ،تقريبا  %31دايل

كيتقوش فهاذ اآلليات ،ما كيستعملوهاش بزاف ،كيمشيو
للمحاكم ،فالقانون ها هو غادي جنيبوه إن شاء هللا جديد يف
أحسن املمارسات ،وأنمل تعاون اجلميع.

املنازعات كتحل هباد الطرق ،كذلك يف الوالايت املتحدة ،تقريبا
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السيد رئيس اجللسة:

دعم وترسيخ القضية الفلسطينية يف الوعي اجلماعي الوطين،

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم معنا ،نرفع اجللسة
ملدة عشر دقائ لصالة العصر ،عشر دقائ ابلضبط ،إن شاء
هللا.

دأبت هذه الوزارة على تنظيم واملسامهة يف جمموعة من األنشطة
والفعاليات الثقافية ،نذكر من بينها ،توقيع اتفاقية التوأمة مبدينة
وجدة بتاريخ  ،9108بني وزارة الثقافة املغربية وزارة الثقافة
الفلسطينية؛ كذلك البد أذكر مبشاركة دولة فلسطني يف دورات

نستأنف اجللسة وننتقل إىل قطاع الثقافة واالتصال ،نرحب

املعرض الدويل للنشر والكتاب يف  9108 ،9106و9102؛
مشاركة وزارة الثقافة يف املعرض الدولية للكتاب بفلسطني
كضيف شرف ،حضوران شخصيا يف معرض فلسطني الدويل

السيد الرئيس اجللسة:
ابلسيد الوزير يف سؤالني أوهلما عن سياسة دعم وترسيخ القضية
الفلسطينية يف الوعي اجلمعي الوطين لفري العدالة التنمية ،أحد
نواب الفري  ،تفضل السيد النائب.

للكتاب يف ماي 9108؛ كذلك البد من التذكري ابستضافة
وزارة الثقافة واإلتصال للعديد من فعاليات االايم الثقافية
الفلسطينية ابململكة املغربية؛ واستضافة كذلك العديد من
الفعاليات الثقافية الفلسطينية ،سواء يف إطار ملتقيات وطنية أو

النائب السيد رشيد القيبل:
شكرا السيد الرئيس،

ملتقيات دولية ،وكذلك يف إطار يعين كل ما يتعل بتجلية
الثقافة .هذا على مستوى الثقافة ،على مستوى اإلعالم ،البد
أن نشري ابلنسبة لقنوات القطب العمومي أن الشركة الوطنية

السيد الوزير ،تراهن الصهيونية على طول األمد لطمس القضية
الفلسطينية يف وجدان وانشغاالت األجيال املتالحقة ،شطبها
من والذاكرة الوطنية .فما هي سياستكم لرتسيخ الوعي اجلماعي
املغريب بعدالة القضية الفلسطينية؟

لإلذاعة والتلفزة تتبع ملف القضية الفلسطينة هي أبدق
التفاصيل ،عرب بث تقارير إخبارية ملرسليها ابلداير الفلسطينية،
لتمنح بذلك اخلرب الفلسطيين ابملساحة الالزمة.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

جواب السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير .تعقيب الفري  .تفضل السيد النائب

السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

النائب السيد أبوزيد املقرئ اإلدريسي:

شكرا السيد النائب والفري على هاد السؤال ،طبعا البد من
التذكري على أن القضية الفلسطينية تعترب قضية حمورية ابلنسبة
للمملكة املغربية ،إىل جانب قضية الصحراء طبعا ،حيث أن

السيد الوزير ،ال ميكن أن ننكر أن هذه اجلهود هلا قيمة ،ولكنها
ال ميكن أن تكون شيئا معتربا أمام خطورة اهلجمة ،ليس األمر
فقط عملية اعتداء على الشعب الفلسطيين ،على مجيع
املستوايت ،وإمنا هي أيضا اعتداء على الوطن نفسه ابإلخرتاق

جاللة امللك ،حممد السادس ،نصره هللا ،رئيس جلنة القدس ،ما
فتئ يؤكد على مبادئ اإلمجاع املغريب ملساندة كفا الشعب
الفلسطيين ،من أجل إقرار حقوقه الوطنية ،وهكذا يف إطار

والصهينة والتخريب .يف مواجهة ذلك ،حنن نعيش ضعفا شديدا
يف بناء الذاكرة جتاه قضااي الثقافة احلامسة ،اهلوية ،الوجهة

العناية واإلهتمام الذي توليه وزارة الثقافة واإلتصال ،يف جمال
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السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

احلضرية ،مقومات الوجود واالستمرار ،العرفة املوازية ،شروط
البقاء يف وجه العوملة ومشاريع االنقراض الثقايف ،ابستثناء برانمج
"يتيم" يف قناة واحدة ،أسبوعي ولكنه متحيز ،ال نكاد جند ولو
تع ريف مبا يستجد يف الساحة الثقافية مبؤلفات تنفع يف هذا
اجملال ،على ندرهتا ،ولو م يكن ،لكان كتاب "اخلراب على

شكرا السيد النائب على هاد السؤال ،طبعا من األوراش الكربى
اليت تشتغل عليها وزارة الثقافة هي القانون الفنان طبعا قانون
الفنان من القوانني املهمة واملكتسبات املهمة ابلنسبة للفنان،
اليوم وزارة الثقافة عملت على تنزيل العديد من املقتضيات
خصوصا إصدار جمموعة من املراسيم ،مرسوم يتعل بتحديد

الباب" للمناضل أمحد وحيمان ،صدر على األقل ،وال استدعي
على األقل إىل برانمج واحد من هذه الربامج ،لوكان اإلعالم
والثقافة عندان والتعليم يف املغرب ،يقوم ابلواجب لعرف فقط

الئحة املهن الفنية ،مرسوم يتعل ببطاقة الفنان ،وهناك مراسيم
أخرى تتعل ابلعقود النموذجية للفنان وكذلك كل ما يتعل
ابلرعاية اإلجتماعية والرعاية الصحية ،طبعا هاد املرسوم صدر
مؤخرا حول بطاقة الفنان مت تشكيل جلنة ملنح بطاقة الفنان،

ابملؤلفات املغربية على العالقات املغربية الفلسطينية ،على
ندرهتا ،كتاب عبد القادر أبو بكر القاديري ،كتاب عبد اهلادي
التازي ،ملف دعوة احل اليت طبعته وزارة األوقاف ،ومع ذلك
م جيد أي صدار ،أينما كانوا خماطر التطبيع واإلخرتاق عن

هذه اللجنة قامت ابألشغال دايهلا يف األايم املقبلة ،سيتم توزيع
هاد بطاقة الفنان ،طبعا توصلنا أبزيد من  5آالف طلب ،اليوم
وصلنا إىل قبول جلنة قبلت تقريبا  0511طلب ابعتبار أن هاد

املغرب ،ومظام الشعب الفلسطيين جتاه الكيان الصهيوين
املعتدي يف براجمنا اإلعالمية ،يف مقرراتنا الرتبوية ،يف جوائزان
الثقافية ،حنتاج إىل إرادة...

البطاقة متنح جمموعة من التفضيالت واالمتيازات ابلنسبة حلاملي
هاد بطاقة الفنان ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

انتهى الوقت ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير استنفذمت
الوقت يف هذا السؤال .السؤال الثاين عن منح البطاقة املهنية
للفنان ،لفري العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

تعقيب الفري  ،تفضلوا السيد النائب.
النائب السيد موالي البشري طواب:
شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد حممد احلرفاوي:

السيد الوزير ،نشكركم على جوابكم وال خيفى عليكم أن فئة
الفنانني تطلع بدور أساسي يف صيانة اهلوية الثقافية املتعددة

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،سؤالنا هو على اآلليات واإلجراءات والشروط،
وكذلك املعايري اليت تعتمدوهنا يف منح البطاقة املهنية للفنان؟
شكرا.

للمملكة وكذا يف إشعاع الثقافة املغربية وانفتاحها على
احلضارات اإلنسانية ،لذا جيب أن تعطى هلم عناية خاصة ،وفيما
خيص بطاقة الفنان نسجل السيد الوزير أتخر كبري يف إخراجها
حبيث أن هاد املوسم الفين ل  9102مر بدون إستعمال أي

السيد رئيس اجللسة:

بطاقة جديد ة وقانونية ،مث السيد الوزير نطلب منكم احلرص
على حياد أعضاء اللجنة من انتماءاهتم ملختلف التنظيمات

اجلواب السيد الوزير.
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واهليئات الفنية اليت تعرف صراعات سياسية ال ختفى عنكم،

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها أبن

اثلثا السيد الوزير املطلوب منكم التسريع من تفعيل اإلمتيازات
اإلجتماعية اليت من املفروض أن ختوهلا البطاقة مثال تيسري السفر
داخل أرض الوطن وخارجه من خالل عقد اتفاقيات تسهل
عملية التأشرية ،مث كذلك ندعوكم إىل تفعيل مرسوم العقد

السؤالني املوجهني للوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة
واحلكامة سيتوىل السيد كاتب الدولة يف التعليم العايل اإلجابة
عنهما ،نبدأ ابلسؤال األول عن هيكلة شاملة للربامج
والسياسات الوطنية يف جمال الدعم واحلماية االجتماعية لفري
العدالة والتنمية.

النموذجي ومراسيم احلماية اإلجتماعية وكذلك مرسوم احلد
األدىن لألجر ليكون هلذه البطاقة األثر الفعلي اإلجيايب يف سوق
الشغل ،مث نطالبكم كذلك إبدخال بطاقة الفنان يف دفاتر
حتمالت السمعي البصري..

النائب السيد عبد الرحيم لقراع:
شكرا السيد الرئيس،
تشكل املسألة االجتماعية إحدى أولوايت الربانمج احلكومي

السيد رئيس اجللسة:

واليت هتدف إىل متكني املواطنات واملواطنني من االستفادة من
خدمات اجتماعية تضمن هلم العيش الكرمي وابلنظري لتعدد
برامج الدعم واحلماية االجتماعية نسائلكم السيد الوزير عن
اإلجراءات اليت تعتزمون اختاذها من أجل هيكلة شاملة هلذه

انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
الوزير.
السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:
غري للتذكري السيد النائب ،طبعا احلياد مفروض يف هاد جلنة
البطاقة طبعا هي منظمة مبقتضى مرسوم تتكون من ممثلي وزارة

الربامج والسياسات العمومية قصد استهداف فعال وانجع
للفئات املستحقة هلا وشكرا.

الثقافة طبعا إىل ممثلي النقاابت املهنية وهذا منظم بقانون ،طبعا
البطاقة السابقة سارية املفعول يعين أهنا سارية املفعول واليوم احنا
كان هناك نوع من التشدد فيما يتعل مبنح البطاقة املهنية ،ألن

السيد رئيس اجللسة:
جوابكم السيد كاتب الدولة.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

هناك شروط وهناك مطلوب جمموعة من الواثئ  ،وابلتايل هذا
ستمكن أن حاملي هاد البطاقة سيستفيدون من جمموعة من
اإلمتيازات ،اليوم كان هناك توقيع اتفاقية مع املكتب الوطين
للسكك احلديدية حول التفضيالت املتعلقة هبذه البطاقة كذلك

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي ابلنيابة عن السيد حلسن
الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف
ابلشؤون العامة واحلكامة:

هناك مشروع اتفاقية مع املكتب الوطين للمطارات وكذلك مع
وزارة السياحة فيما يتعل بتخفيض كل ما يتعل ..

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب احملرتم ،فيما يتعل بسؤالكم املتعل بكل ما يتعل
ابلدعم االجتماعي والتماسك االجتماعي تعلمون أن جاللة
امللك حفظه هللا قد أعطى توجيهاته السامية بضرورة توحيد

شكرا السيد الوزير ،شكرا على مسامهتكم معنا ،توصلت رائسة
اجمللس مبراسلة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
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برامج الدعم االجتماعي املوجودة بني خمتلف القطاعات

واملراقبة يف تسيريها والوقوف على تنزيلها هي آنذاك غادي نقولو

احلكومية ويف هذا الصدد واستجابة هلاته الدعوة امللكية الكرمية
مت إعداد اسرتاتيجية وطنية هلذا الغرض من شقني الش األول
يتعل ابلتأمني االجتماعني والش الثاين يتعل ابملساعدة
االجتماعية والتضامن لفائدة الفئات املعوزة وطبعا الوزارة

أبن هناك سياسة حكومية يف جمال الدعم سيكون هلا الفعالية
والنجاعة و اهلدف واملنتوج اللي كينتظروه املغاربة ،كذلك السيد
الوزير العمل على حتقي هاد اإللتقائية اللي ذكرتوها يف جمال
الدعم وتبادل املعلومات ملختلف املدخنني داك الشي الش

شكلت جلنة تقنية بني وزارية لدعم التقاءية هاته السياسات
والربامج احلكومية وأيضا هناك جمموعة من اللجن التقنية
القطاعية املتعلقة مثال ابلتغطية الصحية األساسية حتت مسؤولية

كنطالبو بتسريع بتنزيل مشروع اإلطار القانون التنظيمي ملنظومة
استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وإخراج
السجل االجتماعي ابش فعال ال يتم بؤس الطبقة اهلشة ،وشكرا.

وزارة الصحة كذلك ما يتعل ابملساعدة االجتماعيات حتت
وصاية وسلطة وتنسي الوزارة دايل األسرة والتضامن واملسواة
والتنمية االجتماعية مقاربة االستهداف بتكليف وزارة الداخلية
حىت تضمن التقائية هاته الربامج وتضمن أيضا االستهداف
واالستحقاق لفائدة الفئات اهلشة والفقرية ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟
تعقيب السيد الوزير السيد كاتب الدولة.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

السيد رئيس اجللسة:

ابلتعليم العايل والبحث العلمي ابلنيابة عن السيد حلسن

تعقيب الفري تفضلوا السيد النائب.

الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف

النائب السيد عبد هللا هامل:

ابلشؤون العامة واحلكامة:

شكرا السيد الوزير ،أكيد أن الربامج االجتماعية اللي جابتها
الربامج احلكومية يف العدالة االجتماعية كنثمنوه سواء يف نظام

شكرا السيد الرئيس،
طبعا تعلمون على أنه الوزارة نظمت يف  03-09أكتوبر
املاضي  9108املناظرة الوطنية للحماية االجتماعية ،وطبعا

راميد أو يف تفعيل وتنزيل برانمج تيسري أو دعم األشخاص يف
وضعية إعاقة وال دعم األرامل واأليتام كل هذا جمهود مقدر يف
اجملال االجتماعي رغم محالت التبخيس والتيئيس هلذه احلصيلة
احلكومية ،ولكن كيما ذكرتو السيد الوزير هناك غياب االلتقائية

مشات يف اجتاهني :أوال حتسني معايري االستهداف مث توحيد
ميزانية برامج الدعم األساسي هو أن الوزارة تشتغل.
السيد رئيس اجللسة:

داك الشي الش كنطالبو ابش تكون عملية متاع التقييم ودراسة
األثر على األسرة املستفيدة مقارنة مع الكلفة املالية املخصصة
للربامج االجتماعية وابش ندرسو كذلك انعكاسات دايل هاد

انتهى الوقت السيد كاتب الدولة ،السؤال الثاين عن بدائل
استعمال غاز البوطان يف القطاع الفالحي لفري األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

الربامج على املنظومة االجتماعية والرتبوية وعلى التماسك
االجتماعي برمته أكيد السيد الوزير احلكامة يف التدبري الربامج
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النائب السيد هشام املهاجري:

حىت الدراسات أثبتت على أن هناك انعكاسات إجيابية
استخدام الطاقات البديلة فيما يتعل ابإلنتاج الفالحي سواء
خبصوبة األراضي أو ابلتخفيض من استهالك الطاقة ،األساسي
هناك أمران األمر األول هو توجيه الدعم املوجه لغاز البوطان
إىل الفئات املستحقة وخاصة يف اإلستعمال املنزيل مث التشجيع
على استخدام الطاقات البديلة يف اجملال الفالحي ،شكرا جزيال.

السيد الوزير ،نسائلكم عن مآل وعود احلكومة إلجياد بدائل
إلستعمال غاز البوطان يف القطاع الفالحي؟
السيد رئيس اجللسة:
اجلواب السيد كاتب الدولة
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

السيد رئيس اجللسة:

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

تعقيب السيد النائب.

ابلتعليم العايل والبحث العلمي ابلنيابة عن السيد حلسن

النائب السيد هشام املهاجري:

الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف

رمبا السيد الوزير كان السؤال دايلنا واضح ،ساليتو بكلمة
تشجيع بغينا نعرفوا التشجيع إبستعمال الطاقات البديلة شنو

ابلشؤون العامة واحلكامة:
شكرا السيد الرئيس،

دارت احلكومة التشجيع ابلدعاء ابلفاحتة ،السيد الوزير،
كتكلموا على  05مليار دايل الدرهم un chiffre
d'affaire.عشرة داملليار تقريبا كتساهم هبا احلكومة %61
من غاز البوطان احنا كنعرتفوا كفالحة يستعمل يف الفالحة

السيد النائب احملرتم ،طبعا تعلمون على أنه هاد املادة دايل غاز
البوطان تعد من أكثر املواد استهالكا طبعا ابلنسبة للساكنة
ولذلك حتظى بدعم خاص من صندوق املقاصة ،اآلن حوايل
 09مليار دايل الدرهم يف سنة  9108اليت خصصت يف هذا
الغرض والغرض األساسي منها طبعا هو دعم الغاز املوجه
لإلستهالك املنزيل محاية للقدرة الشرائية للمواطنني ،على أنه

ولكن إال احلكومة كتعتابر أبنه هاد غاز البوطان يعترب من الريع
راه الفال السيد الوزير راه خملية عشتو راه عام كاين و  3سنني
ما كايناش وحىت املنتوجات الفالحية ليست مازال ما كايناش

تالحظون على أنه اآلن وال هاد املادة احليوية تستخدم يف
جماالت أخرى غري اجملال دايل اإلستعمال املنزيل ولذلك سواء
تعل األمر ابلفالحة أو غريها نظرا إلخنفاض الكلفة دايهلا مقارنة

يف متناول املواطن نعطيك غري مثال بعد املغرب األخضر
وإستعمال غاز البوطان راه زيد العود كان كيشريه املواطن ب
 91-08درهم ،اليوم يف  9102راه بني  41و 71درهم إىل
ما كانش غاز البوطان وما كاينش املغرب األخضر راه كان

مع الكازوال والكهرابء فلذلك نظرا إلهتمام الوزارة هباد اجملال
فهي تشجع من انحية استخدام أو تعويض استخدام غاز
البوطان يف اجملال الفالحي بطاقات متجددة وخاصة الطاقات
الشمسية ،مث يعد مشروع املضخات املائية اليت تعمل ابلطاقة

غيكون ب احد  911درهم للرتو ،وهلذا السيد الوزير التشجيع
هذا  05مليار دايل دايل الدرهم كنهضروا عليها يعين ممكن
خنلقوا  un éco-systèmeكامل من خالل تكوين

الشمسية رمبا أكثر جدوى وأكثر فاعلية يف اجملال الفالحي من
من غاز البوطان املستخدم يف جلب املياه دايل اآلابر كذلك

التقنيني ،من خالل تشجيع املستثمر على صنع املواد األولية
للطاقة الشمسية داخل املغرب نعطيوا دعم هلاد الفال ألنه
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عن تعثر إجناز بعض املشاريع الرايضية لفري األصالة واملعاصرة،
تفضل السيد النائب.

الدعم دايل غاز البوطان ،الفال إيال جينا عاوضناه له ابلطاقة
الشمسية ،بتسهيالت يف اآلداء ،بتقنيني كاينني ،بشوية دايل
الدعم راه ما غيمشيش يشري غاز البوطان والدولة غادي
تستافد مبالغ دايل واحد  8أو  2مليار دايل الدرهم سنواي اللي
كتخرج للخارج ،وهاد  l'éco-systèmeغادي خيل لنا

النائب السيد سليمان حوليش:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن أسباب ودواعي تعثر إجناز بعض
املشاريع الرايضية؟

القيمة املضافة كلها داخل البالد السيد الوزير ،هلذا الفال أان
كنقول ليك الفال إيال حبستوا عليه فكرتو غري جمرد جمرد
التفكري ابش حتبسو عليه غاز البوطان راه وهللا املغاربة حىت

السيد رئيس اجللسة:

يشريوا زيت العود ب  911درهم للرتو وهللا مطيشة ال بقييت
لقيتيها هي والبصلة يف السوق السيد الوزير ،وهلذا احنا كنفكروا
من اآلن من أجل تكون..

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد كاتب الدولة
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

شكرا السيد النائب ،ما عرف شي شنو مها هاد املشاريع املتعثرة؟
العملية دايل البناء ماشية قابطة الطري تيوقعوا مشاكل مع
املقاوالت وكنعاودوا نلقاوا حلول وكنتقدموا ،إذن إيال كاين شي
مشكل بذاته وبعينه مستعدين جناوبوا عليه ،وشكرا.

الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف

السيد رئيس اجللسة:

جوابكم السيد الوزير.

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي ابلنيابة عن السيد حلسن
ابلشؤون العامة واحلكامة:

تعقيب السيد النائب.

ال غري هو يف هاد النقطة راه ما كاين حىت شي واحد تيتكلم
على أنه غادي يتم احلبس دايل غاز البوطان على الفالحة إيال
ما كاينش البديل ،البديل تتم الدراسة دايلو طبعا مع شراكة مع

النائب السيد سليمان حوليش:
شكرا السيد الوزير ،السيد الوزير غنعطيك واحد املثال القاعة
املغطاة أزغنغان الناظور دشنها جاللة امللك يف  9100إىل حد
الساعة ها األدلة قرار تسع سنوات ما دار فيها حىت شي حاجة،

القطاعات احلكومية كلها املعنية ما كتعنيش غري وزارة احلكامة
ولكن من املؤكد ألنه ال بد من إجياد بديل معقول.

املركب الرايضي الناظور السيد الوزير دريت امليزانية يف 9102
جلميع املدن ،غنذكرهم لك ابألمساء :طنجة  91مليار ،تطوان
 2ماليري ،احلسيمة  5ماليري ،القنيطرة  7ماليري ،الرابط 01
ماليري ،وجدة  01ماليري ،بين مالل  8ماليري ،والناظور

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا لكم على حسن مسامهتكم معنا،
ننتقل لسؤال يف قطاع الشباب والرايضة ونرحب ابلسيد الوزير،

اقصيتيه ،ها القطعة األرضية اجلماعة دارهتا لالقتناء ،ها
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االتفاقية ،الوايل وقع ،رئيس اجلهة وقع ،انت ما بغيتيش توقع،

عندهم واحد املشكل دايل العداد واقلة دااب وصل ل  35ملعب

واش الناظور كاين يف املغرب وال يف شي دولة أخرى ،السيد
الوزير ،راه كنهضر معاك حبرقة وحبقيقة أنت اللي ما بغيتيش
توقع اإلتفاقية وهاد الصفقة ها األدلة عندي ها الصفقة درهتا
جلهة لكن صادمنا أمام األمر الواقع ما بغيتيش توقع واحنا ما

أعتقد إال الذاكرة ما خانتنيش ومتت املوافقة عليها ،فيما يتعل
ابلناظور واملشاريع اللي ذكر السيد النائب هادي مشاريع كلها
يف اتفاقيات مت توقيعها أمام جاللة امللك ويتم تنفيذها حبذافريها
مافيها شي متييز دايل منطقة على منطقة 9 ،أن الناظور الوزارة

طلبناش  01ماليري وال  91طلبنا  9ماليري على كل سنة راه
إهانة للناظور راه كنهضر بكل صراحة وبكل جدية9191 ،
السيد الوزير ال ما درتيش الناظور يف امليزانية انت اللي تتحما

رفضات توقع لسبب بسيط أن املشروع كما مت تصوره يف البداية
ال ينسجم مع املواصفات املطلوبة يف بناء املالعب الكربى
الستقبال املبارايت خصوصا املواصفات املطلوبة من الفيفا،

املسؤولية واحلكومة تتحمل املسؤولية راه املواطنني تيتسناوا تتقولوا
االنفصال راه هذا هو االنفصال احلقيقي ما كتنفذوش املشاريع
دايل جالل امللك ،تتخليوا الناس خيرجوا ويغوثو..

واآلن هو يف قيد الدراسة وماشي غري الناظور ،كاين الناظور،
كاين الدار البيضاء وبين مالل ما خذاتش  8داملليار ما خدات
حىت شي حاجة يف بين مالل ابش من هذا ما دخالتش فكداك
التصور اللي توضع..

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
النائب.

السيد النائب.

النائب السيد عبد اهلادي الشريكة:

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

السيد الوزير ،نسائلكم حول املشاريع دايل مالعب القرب
مبشروع دايل  811ملعب ما هي االستفادة إلقليم الفقيه
بنصاحل لبعض اجلماعات تقريب اللي مها وجدوا الوعاء العقاري،
إذن هنا السيد الوزير نسائلكم حول هذا املشروع هذا؟ شكرا.

يف جهة خنيفرة ،بين مالل ما خداش واان عارفش أشنو خرج
وشنو اللي ما خرجش إذن االتفاقيات اللي مت التوقيع أمام جاللة
امللك منذ  9100يف الدار البيضاء ابقى ما كمالتش ،طنجة
هو التوسعة دايل امللعب الكبري دايل طنجة ابش يويل يف
املواصفات املطلوبة ،تطوان ماشي  2مليار 411 ،مليون درهم،
 41مليار لبناء امللعب يف طور اإلجناز حسب اإلمكانيات اللي
كنتوفرو عليها كل سنة كنربجمو واحد العدد وأخريا االتفاقية اليت
مت إعدادها دايل  91مليون الدرهم دايل املسامهة ،شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب السيد الوزير.
السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

فيما يتعل ابلفقيه بنصاحل يعين كباقي األقاليم األشغال جارية،
امللفات جاهزة ،الدراسات انطلقات من بعد الدراسات غتنطل
العملية دايل البناء يعين املسألة عادية والفقيه بن صاحل كان

انتهى الوقت السيد الوزير ،شكرا ،سؤال شفوي تليه مناقشة يف
موضوع النهوض ابلرايضة املغربية ،طبعا نبدأ بسؤال األغلبية فرق

48

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

السيد رئيس اجللسة:

وجمموعة األغلبية طر السؤال أحد النواب تفضل السيد
النائب.

شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير تفضلوا للمنصة،
عندكم السيد الوزير  07دقيقة اجلواب والتعقيب ب.9

النائب السيد أمحد اهليقي:
شكرا السيد الرئيس،

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

السيد الوزير احملرتم عقب نتائج املتواضعة اليت ابتت حتققها عدد
من املنتخبات الوطنية بعدد من التظاهرات الدولية واليت كان

شكرا للسيد الرئيس،
أغتنم فرصة غري ابش نكمل اجلواب راه ملعب الناظور مربمج،
راه ما ابش ما غري منني غيوصل وقتو ويكون جاهز راه غادي

آخرها كأس أمم افريقيا املنظمة جبمهورية مصر العربية .نسائلكم
السيد الوزير عن التدابري واإلجراءات االستعجالية اليت ستقومون
هبا لتجاوز هذه اإلخفاقات وإعادة الواهج للرايضة املغربية؟
وشكرا.

يتنفذ كباقي املالعب الكربى ،اللي التزم هبا املغرب دوليا ،ماشي
ملتزم غري مع الساكنة دايل الناظور وال دايل الدار البيضاء ،مع
مجيع الدول دوليا ،وابلتايل السيد النائب يعين غري ميكن لنا
نتفامهو بربودة األعصاب.

السيد رئيس اجللسة:
يف نفس املوضوع سؤال إبسم فرق املعارضة ،أحد السادة
النواب ،السيد النائب تفضل.

أعود إىل ملف مشاركة املغرب ،أوال مناسبة أغتنمها هادي فرصة
وانتما كاملني عشنا مجيع وكنحيي الرو الوطنية دايل املغاربة

النائب السيد صاحل أوغبال:

خصوصا أوال بداية ما تنشراتش أو ال ما تعلقاتش ديك اخلريطة
املبثورة املغرب كل انض وتقدم اعتذار رمسي على اعتبار أنه خطأ
تقين واالعتذار الرمسي تقدم يف امللعب وتقدمت يف اجتماع وزراء

السيد الوزير ،عقب إقصاء الفري الوطين من الدور  07من
كأس إفريقيا لألمم املقرر مبصر هاد اإلقصاء دخل واحد

الرايضة اللي كانو جمتمعني األفارقة يف الدول املشاركة وابملناسبة
كنحيو اجلمهور والشعب املغريب كل على هاد الرو الوطنية
العالية؛

االستياء العمي لدى املغاربة واملغاربة ،حلد اآلن السيد الوزير ما
عارفينش أشنو وقع فري وطين ختسرات عليه أموال طائلة العبني
من املستوى العايل مدرب يف املستوى العايل يعرف جيدا اخلبااي

النقطة الثانية ،السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب مثلي
مثلكم ومثل مجيع املغاربة أتسفنا على يعين اخلروج دايل املغرب
من هاد اإلقصائيات يف الدور الثاين ،لكن البد ما نوقفو على

دايل الكرة االفريقية ،رئيس جامعة عرفت كرة القدم يف العهد
دايلو إجنازات كبرية ،هاد الشي اللي وقع ما عرفناش أشنو هو؟
بغيناكم السيد الوزير أنكم خترجو املغاربة وتشرحو هلم أشنو وقع
يف هاد الشي راه ابقي كل شي مصدوم ،ما عارفينش أشنو وقع

جمموعة دايل النقط أساسية ،وهنا البد أن حنتكم إىل مرجعية
موحدة ابش كيكون عندان التصور ونوصلو لنتائج موحدة ،فيما
يتعل ابللجنة التقنية راه اجلامعة دارت جلنة تقنية للوقوف على

ميكن لكم أنكم ديرو تكون عندكم الشجاعة ديرو واحد جلنة
تقنية اللي تقدر توجد واحد التقرير و تقدموه املغاربة كاملني
ابش يعرفو أشنو واقع كلشي كاين الفلوس موجودة.

األسباب ،وميكن نذكر منها بعض األسباب ألنه شخصيا كنت
متا يف القاهرة وتفرجت يف كرة القدم يعين يف داك املقابلة اللي
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كانت األخرية وشفنا أنه الزهر أوال ما كانش معنا احلظ ،إيال

كيسجلو ضرابت اجلزاء يف حلظات دايل الضغط يف حلظات

الحظتو غادي ندخل شوية يف التفاصيل ،لكن التفاصيل
ضرورية ،النقطة األوىل ،أنه ما حتتاسباتش واحد اإلصابة اعتبارا
أهنا كان العب شارد ،وملا كنرجعو كنشوفو القنوات الدولية
كلها كرتجع هداك يعين ديك اللقطة ،كيتبني أبنه هذا األول؛

عمالقة واألمساء كتعرفوهم ،الالعب دايلنا حىت احنا وقع لو شي
توتر نفسي وال ضغط نفسي إىل ذلك وماكتبش الغالب هللا.
اآلن البعد االسرتاتيجي الوزارة اشنو غادية تعمل وال اجلامعة وال
هذا ،كنظن الورش اللي فتحاتو احلكومة وابخلصوص مع
اجلامعات الرايضية الكربى اللي كتضمن واحد املشاركة واللي
عندها واحد التتبع هو إعادة اهليكلة املؤسساتية وأول جامعة

النقطة الثانية ،كان واحد ضربة اجلزاء ما تعطاطتش ،ولكن يف
األخري جات ضربة جزاء يف آخر حلظة يعين حىت الزهر ما
ساعدانش ،ابعرتاف مجيع الصحف الدولية أحسن فري على
املستوى التقين كان هو الفري الوطين املغريب ،وكان ما تصوروش
وأان متا حاضر ابفتخار وكنت كنعتز وداك الشي اللي كنت

اخنرطات يف إعادة اهليكلة املؤسساتية هي جامعة كرة القدم أول
جامعة ،وابدات كتستقطب أطر ابلتدبري؛ البنية التحتية 9104
جاللة امللك ،أعطى األمر دايلو ومت توقيع اتفاقية دايل إحداث

كنسمعو من عند مجيع املسؤولني وكانو يهابون الفري الوطين،
هاد الفري الوطين  9104كنا مصنفني  94افريقيا ،اليوم
مصنفني الرابعني ،الفري الوطين هزم فرق عتيدة اللي يف التاريخ
دايلو ما عمرو ما هزمها ،ويف الدور األول ألول مر يف التاريخ

هاد املالعب القرب ،عفوا مالعب كرة القدم ،اليوم املالعب
الكربى خاصها مواصفات احنا كنصلحو غادي تكلفنا  6د
املليار الدرهم هادي ،غري ابش نديرو هلا امليزانية املالعب دايل
التدريب خصنا  511ملعب ياله وصلنا ل  041خصنا

كيجيب  2دايل النقط وكحصل على نتائج إجيابية منذ البداية،
وكيرتأس اجملموعات وهدا يف اللغة دايل كرة القدم يعين ابش
ترأس واحد اجملموعة ،معىن أنه كيكون عندو واحد اجملموعة دايل

 ،511مراكز التكوين اجلهوية تعملو 6عفوا  3مراكز دايل
التكوين اجلهوية اخلاصة ابلعصب ،مراكز التكوين اخلاصة
ابلفرق وصلو ل  6مركز وطين من أحسن املراكز الوطنية

االختيارات اللي كتكون األفضلية ،الفرق الوطنية املغربية ألول
مرة يف التاريخ  5دايل الفرق وطنية كتشارك يف اللقاءات
اإلفريقية ،ما بني الكأس اإلفريقية والبطولة اإلفريقية ،عندان
حسنية أكادير ،الوداد ،الرجاء ،احتاد طنجة وبركان ،5 ،أول

املوجودة دوليا وهادي دعوة مفتوحة للسيدات والسادة النواب
ميشيو يشوفوه اللي امسح للفري الوطين ابش يعمل العملية دايل
الرتبص ب  1درهم  1درهم ،يف املقابل األلعاب ال CAF
السابقة الكان سابقا الكأس االفريقية السابقة ،الفري الوطين

مرة يف التاريخ ،كنرحبو السنة املاضية والسنة اللي ما قبل منها
الرجاء كتاخذ الكأس املمتازة ،الوداد كتاخذ الكأس املمتازة،
كرتبح الكأس ، Super coupeالرجاء كرتبح كأس

يعمل تربص يف دولة أجنبية  6د املليون الدرهم مقابل  1درهم
هاد السنة هادي اإلقامة دايل الفري الوطين على مستوى
القاهرة كلو كان على حساب اجلامعة اإلفريقية ،ابلتايل احنا

الكنفدرالية اإلفريقية ،الوداد غتلعب النهائي ما زال تعاود تلعب
النهائي هاد السنة هادي ،بركان خسرات بضرابت اجلزاء ،كل
شي تبع وشاف حسنية أكادير كيفاش ما يعين تقصات بواحد
هدف كان فيه نقاش ،إذن عمالقة كرة القدم ما كانوش

ماشي هذا هو اهلدف ،اهلدف أنه شتنرب غادي ندخلو يف
اإلقصائيات من جديد ،من  28ما مشيناش لكأس العام ،هاد
السنة مشينا ،أول مرة كندوزو للدور األول بثالث انتصارات
متتالية يف اتريخ اململكة املغربية ،هزمنا فرق ما عمران ما هزمناهم،
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السيد رئيس اجللسة:

دائما كانوا كيهزموان يف املغرب وخارج املغرب ،جمموعة دايل
األبطال اللي انتم شفتوهم بداوا اليوم مع األسف اليوم جمموعة
كبرية اللي طلبت االعتزال دايهلا نظرا ملا تتعرض له من قصف،
كنت كنهبط للمستودع دايل املالبس قبل بداية املقابلة
وكنلقاوهم مهزومني نفسيا ملا يتلقونه من ،يعين ،من انتقادات،

شكرا ،نفتح ابب املناقشة ،طبعا كل فري عندو  9دقائ  ،نبدأ
بفري العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد نور الدين قرابل:
شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات ،أان غادي نرجعك
السيد الوزير للرسالة امللكية يف الندوة اللي خاصة ابلرايضة يف

هادوك الناس ما عندمش ديك املناعة اللي عندان احنا ،واحد
األبطال عايشني يف واحد احلالة آخر ،يتأترون جدا ،ملا كتكون
شي حاجة ما عاوانمهش حىت من هذا ،فعال  %21أو 22

الصخريات يف  ،9118تدار واحد التشخيص ،ما بقات
دراسة ،بقت داك الشي ،دير تشخيص السيد الوزير واضح،
جاللة امللك ،اعطى التشخيص ،قال تتخبط الرايضة يف

من املغاربة كانوا مع الفري الوطين ،لكن كان شي  %0وال
 %1.5يشوشون وداك الشي اللي كتوصل ،أما كاع ما هو
مجيل يقال ما كيوصلهمش ،وابلتايل كنلقاوهم يف واحد احلالة
نفسية ما كتساعدهم شي ابش يدخلوا للمقابالت ،املقابالت

االرجتال والتدهور كأننا اليوم ،كأن جاللة امللك ،خياطبنا اليوم،
قال النتائج اهلزيلة واملخيبة لآلمال كأن جاللة امللك ،خياطبنا
اليوم ،اليوم أقول لكم بدلت جمهودات ،ولكن من  9118ل
 9102اشنا هي النتائج ،وقولوا لينا اشنا هي النتائج؟ أين

عندها واملدرب الوطين عندو خطة وهلذه اخلطة كان خيتار
العبني من أجل تنفيذ هذه اخلطة ،حبيث أن االختيارات كانت
تتم بناء على واحد اجملموعة دايل املعايري.

اخللل؟ ما وقع للمغرب؟ أين اخللل إشكال السيد الوزير فيما
يلي:

النقطة الثانية ،إذا كان هناك شيء يعاب على اجلامعة ،فأهنا ما
كتدخلش يف االختيارات ويف اخلطة دايل املدرب ،وكان عندي

أوال-دميقراطية الرايضة ،الرايضة تبزنيس دااب اآلن ،خصنا

نقاش مع السيد رئيس اجلامعة كيقول يل أمام خيارين أحالمها
مر ،إيال تدخلنا وماجاتش النتيجة غادي قول احنا تدخلنا ،ما
تدخلناش كيقول لك عالش ما تدخلتوش؟ ابلتايل كيف ميكن
أن تتدخل يف مقابلة وانت رابح ثالثة املقابالت قبل ،مستحيل

الدميوقراطية ويطلعو انس أكفاء عندهم قدرة على التسيري
اإلداري ،هذا هو النقطة األساسية واجلوهرية ،ماشي اإلستغالل
دايل هذا؛
النقطة الثانية :االفتحاص للجامعات ،واإلفتحاص لألموال

تدخل ،فبالتايل ،املسألة ،..األسباب التقنية راه اجلامعة غادية
تقوم ابلدور دايهلا وابش تدير واحد هذا ،ابش توقف على
مكامن الضعف ابش ميكن لينا نتقدمو؛

دايل الرايضة ،هادي أموال خترج من عند الشعب ،كتخرج من
عند املواطنني ،واملواطنني راه انت تكمليت على هاد الشي ،إذن
خصنا احنا نبحثوا على هاد النقطة هادي.

أخريا الرايضة هي هادي ،فيها ربح وفيها خسارة ،ما ميكنش
واحد ،ما ميكنش ،ما ميكنش يكون يعين دائما انت كرتبح ،ال

املسألة الثالثة :عالش اي عباد هللا تكلميت على الوداد والرجاء

بد أنه كيوقع لك شي حاجة وقعت شي حاجة ابلضبط غادي
نوقفو عليها وغادي خنربو الرأي العام ،شكرا السيد الرئيس.

عالش ما كناخدوش منهم ،راه تتجرى يف األعراف أن اهلداف

و ما نعرف اشنو ،عالش ما تناخدوش من عند الكفاءات،
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وهنا بغيناك تعطينا واحد الوعد أننا نديروا جلنة قبل هناية هاد

اللي تيكون يف البطولة تيتخاد ،واش روانر تيدور تيقلب على
هداف ما تيلقاهش ،واحد دولة قريبة لينا لعبت  9دايل..

الدورة ملناقشة أسباب وواقع وحال املنظومة الرايضية وواقع
املنتخبات الوطنية.

رابعا :يف  9115ايك وصلنا للنهاية ،بل  9114ايك وصلنا

السيد الوزير ،ال أحد ينكر اجملهودات الكبرية املبذولة من طرف
القطاع املكلف وال النتائج املتحصل عليها ابلنسبة للفرق املغربية
يف املشاركات دايهلا ال قاراي وال وطنيا وهلا دوليا ،ولكن هذا ما
كيمنعش السيد الوزير أننا نتوقفوا أننا منعرفوش سبب اإلقصاء

للنهاية مع مغريب ،ويف  67الدينا الكاس مع مغريب ،أان ما
تنقولش خص املغاربة يكونوا حىت مها خص اصحاب البطولة
بغيناهم يكونوا حاضرين مت لسبب واحد خصنا نعرفوا ،هو أننا
احنا كنا مغاربة ،كما أن اإلخوان دايلنا الشباب دايلنا اخلارج
مزاين..

دايل املنتخب املغريب ،السيد الوزير ث بنا أن هاديك الليلة منا
ما نعسوش املغاربة ،شيبا وشبااب ،نساء ،أطفال يعين أطفال يف
سن ثالث سنوات ،أربع سنوات ،يعين كنا بغينا نفرحوا ،بغينا

السيد رئيس اجللسة:
السيد النائب انتهى الوقت ،فري األصالة املعاصرة ،تفضلي
السيدة النائبة.

نعرفوا السبب دايل هاد اإلقصاء ،بغينا نعرفو األسباب ،هاد
اللجنة اللي تكلمتيوا عليها نتمناو أننا نتوصلو ابلتقرير ويف أقرب
األوقات ألننا مقبلني على إحصائيات األدوار التمهيدية
إلحصائيات دايل كأس العام املقامة يف قطر  9199من هنا

النائبة السيدة موىن اشريط:
شكرا السيد الرئيس،

خصنا نوجدوا فري  ،خصنا نعرفو أشنو غادي نديرو هباد الفري
كيفاش..

السيد الوزير ،من بعد ما مسعناه ما بقى عندان ما نقولو ،ولكن
السيد الوزير يف البداية بغيت نشري ونوجه رسالة لبعض القنوات
اإلذاعية املسموعة املختصة يف الرايضة نقولو هلا أن النساء ال
تقل وطنية وإهتمام وال تتبع للشأن الرايضي ،يعين ما خصناش
نقصيو املرأة املغربية هذا أول حاجة.

شكرا السيدة النائبة ،فري التجمع الدستوري ،تفضل السيد
النائب.

السيد الوزير ،يف البداية كنتمىن أن هاد املوضوع ما يكونش

النائب السيد حممد الوالف:

السيد رئيس اجللسة:

موضوع مزايدات سياسية أو إعالمية أو حىت تصفية حساابت،
وال حىت نشكك يف الوطنية نسبة الوطنية الصادقة دايل العناصر
الوطنية اللي أابنوا عن ذلك برو قتالية ،يكفي أننا نسمعو أن
بعض الالعبني يعين من بعد اهلزمية يعين بقاوا يعين ما استاطعوش

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير إيال حدود اآلن استمعت خلطب عاطفية ،واحنا
يف فري التجمع الوطين لألحرار ،التجمع الدستوري عفوا ،نريد
أن خناطبكم خطاب عقالين وموضوعي ،اجملهود امللحوظ
للجامعة وللوزارة للنهوض بكرة القدم هذا شيء مفروغ منو ،ال

النوم ملدة ميكن ثالثة أايم هادي من جهة أخرى ،من جهة
اثنية السيد الوزير ضي الوقت ما غاديشي يسعفنا ابش نعرفو
ونستفسر على السبب دايل االقصاء املر للمنتخب الوطين،

من الناحية املادية أو من الناحية الغري املادية ،اليوم ال ميكن أن
ينكر إال جاحد التقدم امللحوظ يف البنيات التحتية دايل املغرب
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السيد رئيس اجللسة :

وحىت يف التسيري ،ويف الرتسانة القانونية اللي والت عندان اليوم
اللي ما كانتش عندان من قبل.

انتهى الوقت السيد النائب ،الفري
والتعادلية ،تفضلوا السيد الرئيس.

السيد الوزيرon est sur le bon train ،را ه حنا
يف الطري السوي القومي ،ولعل الشهادة على ذلك ،هو مجيع
احلرفيني ال يف الصحافة اخلارجية أوال الداخلية ،ال التقنيني
كيهنأوا ابألداء دايل الفري الوطين من بطولة العام إىل حدود
اليوم ،وحىت الرتب اللي قفزان هبا حىت الرتبة الرابعة هادوا مها

اإلستقاليل للوحدة

السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

اإلجنازات ،اإلجناز ماشي هو الفوز ب une
 ،compétitionألن لو كان ذلك يقرر له وتنعرفوه من
كاع قبل ما منشيوش نلعبوا ،غادي نوجدو وحنطو املال ونقولو

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،
احلضور الكرمي،

احنا غادي نرحبوا ،حنا السيد الوزير بغيناكم أوال هذا كل
كيدفعنا واحد احلاجة ،كنطلبو منكم ابش تبلغوا للفري الوطين
الشكر دايل املواطنني ألهنم قاموا بوطنية ودافعوا على القميص
الوطين وقاموا ابجلهد اللي عليهم ابش يوصلوا املغرب فني وصل،

فعال السيد الوزير هذا ال ينكره أحد ،اجملهودات اليت بذلت وال
زالت تبذل على مستوى أتهيل الرايضة املغربية ،وخاصة قطاع
كرة القدم ،إمكانيات ضخمة أجنزت وتنجز يف طري اإلجناز

ألنه استطاع أنه يدوز لثمن النهاية ابلعالمة كاملة ،واحنا السيد
الوزير رغم ذلك هاد االهنزامك اللي هنزمنا يف امثن النهاية ما هي
إال كبوة أسد السيد الوزير ،وهاد الكبوة ما خصهاش حتبس

على مستوى املالعب ،على مستوى يعين أتهيل املدارس إىل
غري ذلك ،لكن هذا ما أحبطنا السيد الوزير هو ما اجلدوى من
هذه اإلمكانيات ؟ وحنن بطبيعة احلال خالل عشرة أايم املغاربة

هاد السياسة اللي احنا انهجينها للنهوض ابلرايضة املغربية
والنهوض بكرة القدم من البنيات التحتية ،من املالعب دايل
القرب واملالعب الكربى ،املسابح ،هادا كله السيد الوزير أان
كنطلب منكم ابش تستمروا فيه ،وبدون تطفل تنطلب منكم

كلهم كانوا فرحانني كانوا سعداء ،ولكن انتصران على فرق
كربى ،حققنا فعال  2دالنقط واهنزمنا مع فري متواضع جدا،
هذه هي اإلشكالية ننهازموا مع فرق أخرى ماشي مشكل،
ولكن ملاذا اهنزمنا؟ فعال أنه عندان اإلمكانيات كبرية وعندان فري

واحد اجملموعات دايل املسائل واحنا سجلنا بكل ارتيا أن
هناك جلنة ستقوم بتقييم هاد االكبوة ،وهي اللي غتسمح لينا
ابش نقفزولشي حاجة أحسن إن شاء هللا ،ولكن كنطلبوا منكم

حمرتم ،هذا الفري اللي كاين حمرتم جيب أن حنافظ ونشكره،
وخاصة أبناء اجلالية املغربية اللي بذلوا الكثري والكثري ،لكن
السؤال املطرو ما اجلدوى من هاد املنشآت اليت حلد اآلن

كذلك ابش اجلامعة جتتهد ابش الالعب املغريب ،ألن احنا
كنستثمرو اآلن يف البنية التحتية كثرية يف املغرب ،ابش الالعب
املغريب..

مازال ما فرزتناش العب واحد حملي قادر أن يعزز الفري الوطين،
يعين إضافة إىل الالعبني األخرين هذا من جهة ،ومن جهة
اثنية بطبيعة احلال هنا البد أن نستحضر ما خصناش نقولو
السيد الوزير خلي هادي فاتت واألخرى فاتت ،نعم جيب أن
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ننظر إىل املستقبل ،لكن إبسرتاتيجية ،بتقدمي نقد الذات ،بربط

دايلنا على هذا الفري  ،كنطلبو منكم حتافظوا عليه ،دااب يوقع

املسؤولية ابحملاسبة ،ألنه كانوا قالوا هذا قطاع يعين ممول مبالية
الدولة ،ابملال العمومي ،فيجب يعين أن خيضع بدوره للمراقبة
واحملاسبة ،ما كنشكوش احنا يف عزمية أي أحد ،ولكن هذا البد
هاد القطاع ألنه لألسف كيما فرحنا يف البداية بكاوا  34مليون

ما يقع ،مسعت على أن كاين داك الدراري توقع فيهم شي
حاجة ،كاين املسكني اللي تصاب ابإلحباط ،أان يف القصر
الكبري السيد غري شاف اإلصابة تسجلت االوالنية مسكني
مشات الرو دايلو ،مات ،مات ،كان جيب قراءة الفاحتة هنا،

من املغاربة ،إذن فزايش العب قوي ودويل فضل الراية الوطنية
على راية دولة اإلقامة..

ألنه وطين ابمتياز كسائر املواطنني ،ولكن هذا قضاء هللا ،السيد
الوزير أان كنطلب املواكبة دايل الوزارة مع اجلامعة وحنن كذلك،
ابش ميكن لنا نزيدو القدام و نتكلمو على  9190وال ،99
هذا اللي خصنا نديرو ،ما شي االنتخاابت..

السيد رئيس اجللسة :
شكرا السيد الرئيس ،الفري احلركي ،تفضلوا السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد حممد السيمو:

انتهى الوقت ،السيد النائب ،شكرا ،تعقيب للفري اإلشرتاكي،
تفضلوا السيد الرئيس.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي:

إخواين أخوايت،

شكرا السيد الرئيس،

أان ما عرفت شي أشنو واقع هلاد بعض الناس ،الكل عندو قناعة
يف هاد  4سنوات املغرب عندو فري ممتاز وجيب االفتخار به
السيد الوزير ،كنطلبوا منكم ابش يكون واحد حفل استقبال

بطبيعة احلال هذا موضوع رمبا العاطفة كتسب العقل ،ألنو كان
األمل دايلنا أن الفري الوطين يستمر فهاد البطولة ،وخاصة وأن
األمل كانت عريضة بطبيعة احلال ،ألن الشعب املغريب كان
يتحدث عن النهاية ،أضعف اإلميان عن نصف النهاية ولكن
الكرة هي هادي ،كرة القدم كباقي األلعاب الرايضية فيها اهلزمية
وفيها االنتصار جيب أن نقبل بذلك ،هناك فرق عاملية حىت هي
كتنهزم.

داخل الربملان وال يف ملعب موالي عبد هللا ،إيال كان هناك
خطأ كما قلت عدم احلظ ،ال للسياسة ،وال للسياسوية ،اآلن
أنمنوا ابلقضاء والقدر ،هادو دراري شباب ممتازين ونفتخروا هبم
امسح يل السيد الوزير أن أشكر اجلامعة على احلضور املتميز
والظروف للعابة وللمشاهدين املغاربة ،البار فرحانني ،اليوم
اشنو وقع ،الربازيل فقدات هي احملتضنة ،فقدات الكاس اللي
كانت ،مصر فقداتو ،بالتيين من أشهر اللعاىب ضيع ضربة

البد يف البداية نوجهو حتية لالعبني واملسؤولني على اجملهودات
اللي قاموا هبا ،ونوجهوا حتية خاصة لالعبني الذين اختاروا محل
القميص الوطين بدل الدول اليت يعيشون فيها ،والضرورة اليوم
ولكل نقمة يف طيها نعمة ،ألن تتبذل جمهودات كبرية على كافة

جزاء ،احنا واحد الشاب اللي واحد النبات اللي احنا األمل
دايلنا عليه وعلى األمثال دايلو ،جنيو يف ساعة مع املتشائمني
منشيو معاهم ،اللي ما عندو ضمري دالوطن ،حنن نشد ابلنواجد

املستوايت الرمسية والشعبية ،خاصة فيما يتعل بكرة القدم،
جمهودات مادية ضخمة ،لكن وكأننا ندور يف حلقة مفرغة يف
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هذه السنوات األخرية ،متة خلل ما جيب أن نعرتف بذلك ،ملاذا

وابلتايل احنا كنعتابروا هادي فرصة السيد الوزير ومناسبة ابش

استطاعت بعض الدول على أهنا تشكل منتخبات ومتشي بعيد؟
وحنن نتحدث عن بعض التجارب يف هاد البطولة هادي ،الدول
اللي كانت مغمورة يف كرة القدم ولكن أهنا تقدمت ،يف الوقت
اللي احنا عندان فري وطين قوي ،ولكن دائما يقع خلل يف حمطة

نتكلمو معكم ،ابش نتحدثو معكم على واقع الرايضة ابملغرب،
الرايضة بصفة عامة ،وكرة القدم ألهنا جعالت من الرايضة شأن
عام كيهم الدولة وكيهم الشعب ،واحنا مناسبة كنقولوا أبنه احنا
ماشي عدميني ماشي سوداوين ،ولكن كنقولو جمهودات بذلت،

ما ،أعتقد خصنا يكون استثمار فهاد اجلانب ،استثمار يف
الرايضة املدرسية ابش نعتمدو على طاقات حملية كذلك ،ألهنا
مهمة ،احنا تنشوفوا فرق دايلنا وطنية تتلعب يف افريقيا وتتمشي

ولكن كنا كنطلعو السيد الوزير أبن نتكلموا على اإلسرتاتيجية،
تكون عندان إسرتاتيجية وطنية بعيدة األمد تعتمد على املدرسة
الوطنية ،على الكفاءات احمللية ،وكنا نتطلع السيد الوزير أن

بعيد ،ملاذا الالعب الوطين ما كاينش؟ الالعب الوطين والالعب
الوطين الذي يقيم خارج الوطن؟ كلهم يكملوا بعضياهتم
ويصنعوا لنا منتخب قوي هذه مسألة أساسية.

حتدثنا عن مشروعكم الذي تقدمتم به أمام جاللة امللك،
"الرايضة-الدراسة" ،كنا كنتمناوا أبنه يكون العمل به يف املوسم
الدراسي املقبل ،وهي مناسبة أيضا ابش نقولوا أبن هاد اجملال
الرايضي ما خصوش يبقى خارج املنط واملبدأ دايل ربط

ملاذا جيب االستثمار يف الرايضة املدرسية؟ يعين ابش نصنعوا
األبطال ،ألن الدول راه تتصنع األبطال دايهلا ،تتبنيهم ،خصنا
نبنيو هاد ألبطال ،خصنا نبنيو هاد الشباب ،نبنيو الشباب
والشباب غادي يبين الوطن ،شكرا.

املسؤولية ابحملاسبة ،ألن احنا كنعتربو أبن إمكانيات كبرية ،مبالغ
مهمة ،هي أموال عمومية ،أموال املواطنات واملواطنني ،والنتائج
واملردودية خصها تكون قد هاد اجملهودات وهاد اإلمكانيات
اللي كرتصد هلذا اجملال الرايضي ،وحنا كنعتربو اجملال الرايضي
ماشي غري جمال رايضي للتأطري والرتفيه ،هو كيدير اللحمة
الوطنية ،عندو دور إجتماعي ،عندو دور ثقايف ،عندو دور
اقتصادي وراه كاينة حىت تكلفة اقتصادية يف هاد اخلسائر اللي

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الرئيس ،تعقيب للمجموعة النيابية للتقدم
واالسرتاكية ،تفضلي السيدة الرئيسة.

خسران واللي ما مشيناش يف هاد اجملال ،وابش خنتم ،كنتمناو
السيد الوزير أبنكم جتاوبو مع الطلبات دايل عقد جلنة يف هاد
املوضوع ،ألن غتكون عندان مناسبة ابش نفصلو ،وختاما حتية

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم
واالشرتاكية:
شكرا السيد الرئيس،

للمنتخب الوطين اللي دافع ،خاصة الالعب الوطين اللي دافع
على الراية وعلى العلم دايل بالدو..

السيد الوزير ،تفضلتم بتقدمي جمموعة من املعطيات ومربرات
وتفسريات ،تكلمتم عن النقط اليت حالت دون زعما أدت
ابخلروج املبكر للمنتخب الوطين من "الكان" ويف احلقيقة كل
ما قمتم به السيد الوزير احنا يف اجملموعة النيابية للتقدم

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السيد الوزير تفضلوا للتعقيب على املناقشة.

واالشرتاكية كنعتابروه أبنه ما يعوضش خيبة األمل اللي صابت
املغاربة ،الفرحة اللي ما كتامالتش يف قلوب املغربيات واملغاربة،
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السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

هاد اللجنة راه ال أعتقد أنه كاين هناك خلل يف اجلامعة لكرة
القدم ،ليس هناك خلل يف الفري  ،ليس هناك خلل يف
إسرتاتيجية ،ليس هناك خلل يف السياسة ،ال أعتقد ال أعتقد
أنه شي واحد مغريب قح جاتو لبالو شي هنار أنه غادي ميشي
خيسر ،ما كايناش هادي ،ال يف اللعابة وال يف املسريين دايل

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،
غنبدا يف البناء ،أعتقد السيد رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية
واألخوات واإلخوان أعضاء جلنة الشؤون اإلجتماعية ،عقدان
اجللسة يوم األربعاء املاضي اللي تقدمت فيها مجيع النقط

الفري  ،وال املدرب ،وال الوزارة وال احلكومة وال الشعب املغريب،
إال من يرتبص ،كيتسىن يف الفرياج غمىت يدير املشكل ،ولكن
هاد الشي احنا معتادين عليه ا يف السياسة ما كاينش مشكل،
ابلنسبة الرايضة أثر نفسيا.

املرتبطة ابإلسرتاتيجية الوطنية للرايضة ،اللي جات مباشرة بعد
الرسالة امللكية ابلصخريات ،واللي تبعاهتا جمموعة د األمور،
واللي وقع واحد التقييم ومت عرضه يف اجمللس احلكومي ،مث مت

تكلمتو على زايش ،زايش اليوم  93مكاملة ما كاجياوبش وكيقول

عرضه يف اللجنة بشكل شفاف ،وقفنا على مكامن اخللل
كنعرفوها ،مكامن القوة كنعرفوها ،وواقفني عليهم وكنشتغلو،
والبناء راه جمموعة دايل األمور اللي خصها تدار مع بعضها ،ما
دارتش مع بعضها ،كاين البنية التحتية ،وكنتكلم بشكل عام،

أبنه ما غاديش يكمل يف هاد الظروف هادي ،العب كبري من
أحسن الالعبني على املستوى الدويل ،اجلميع يعرتف اللي تفرج
يف املقابالت يعاود يرجع هلم ويشوف الدور اللي لعبو زايش،
لكن ما شادش واحد املسطرة وكيدير واحد اخلط ،تقدير الرجل،

اللي تقدمنا فيها ،والدليل أن  8د الفرق اللي مشاركة اآلن يف
إفريقيا دارت الرتبص دايهلم يف املغرب.

الريح ،احلرارة ،الطقس ،يف  2د الليل كانت كنشوفوا يف
اهلواتف  33درجة ،زكلها على  9ملم ضرابت، la barre
اشنو غنديرو منشيو نعدموه ،قدر كيفما قال السيد النائب،

فيما يتعل برايضة ودراسة ،انطلقت ،معهد موالي رشيد فيه
 311طالب كتبع الدراسة والتكوين يف كرة القدم ،وطلقنا هاد
السنة هادي ،الدار البيضاء عني السبع وطنجة كنماذج ابش

قدر ،الغالب هللا ،الغالب هللا ،شي واحد قوس عليه ،مع األسف
امسحوا يل أان تنآمن ابلقدر ،املشكل اللي كاين ،املشكل اللي
كاين إذا مسحتم السيدات والسادة النواب ،املشكل اللي كاين
هو أنه حنن لسنا بتدبري قضااي فيها des

نزيدو نكثرو منهم ،الثاين البناء دايل الشخص دايل اإلنسان،
ومث البناء دايل البنية التحتية.

fonctions des ،mathématiquesغادي نديرو
هذه غتعطيناه هادي ،هادو كنديرو تدبري دايل األهواء ،دايل
الرغبات ،حب اإلنتماء ،حب الوطن ،هو اللي جعل هاد

املرأة املغربية ،أان كنضامن وكنرفض دوك السلوكات شخصيا،
وماشي أسلوب وأن املرأة كذلك ،راه اآلن شفنا بطولة العام
دايل النساء ،وكيلعبو بواحد االحرتام كبري جدا ،واملشجعات

املغاربة تيأسفوا من بعد اهلزمية ،كيتأسفوا من بعد اهلزمية ،لكن
قواعد ،قواعد اللعب تقتضي أنه واحد تيخرج رابح وواحد
تيخرج خاسر ،وما فيها شي ما فيهاشي فري صغري وفري كبري،
ما كيناش فري الصغري وفري كبري ،وداخلني غادي

املغربيات اللي مشاو ،جمموعة دايل النساء املغربيات اللي كانو
حاضرين يف مصر كيشجعو الفري الوطين ،فاحرتاما وتقديرا
للمرأة املغربية.
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يلعبوا املقابلة األخرية ومع السيد املدرب والسيد رئيس اجلامعة

أخريا ،أان إخوان عندي مشاكل من بعض اجلامعات ،اجلامعة

وشخصيا حاضرمتا ،كيقول ليهم ما تستهزؤوش ما
هادا ردوا ابلكم ،خصكم تلعبوا جبد ،عنده خطة ،هذه اخلطة
تقتضي أنه خيتار العبني بعينيهم بذاهتم لتنفيذ تلك اخلطة ،إيال
بدلوا واخذ العب آخر ما غاديش تنفدلوا اخلطة دايل ،إذن هو
مسؤول على تدبري امللعب ،هو مسؤول على تدبري املقابلة.

اليت حترتم القانون بضوابطه هي جامعة كرة القدم ،شكرا .
السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،الوقت انتهى ،شكرا السيد الوزير على

حسن مسامهتكم معنا ،شكرا لكم مجيعا على حسن
تعاونكم ورفعت اجللسة.

لكن شتنرب غادي نبداوا االقصائيات ،يف شتنرب ما بقى والو دااب
كاين العطلة ،وغيبداو التداريب ،وغادي نديروا ،واش هباد الرو
غادي منشيو ندخلوا عاود اثين نبداو حتاسبوا من هذا .أعتقد
الوضع اللي فيه اليوم كرة القدم وأنتم كتعرفوا هاد الشي مزاين،
وماشي  9118 ،9118جتاوزانها.
يف

 9104ملا دخل جاللة امللك ،وأعطى األمر

دايلو وتوقعوا اتفاقيات إلعداد البناء وكذا ،أربع سنوات راه دزان
من الرتبة  94إفريقيا للرتبة  ،4دزان من الرتبة  81إىل الرتبة
 41دوليا ،شاركنا يف كأس العام منذ  28إيال كان هذا هو
اإلرجتال ها نتائج االرجتال ،إيال كان هذا هو حسن التدبري ،ها
النتائج حسن التدبري ،البناء اللي كيداروا لو األطفال اآلن من
سن  09ومها داخلني ملركز التكوين مها اللي غادي يكونوا
جاهزين مستقبال ،ذكرت هادوك الفرق ألن ديك الفرق هي
اليت تطعم ،ومشاوا وشاركوا  5دالفرق يف هاد البطولة دايل هاد
السنة.
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