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السيدات والسادة النواب احملرتمون،
طبقا للفصل  211من الدستور ،وعمال مبقتضيات النظام
الداخلي جمللسنا املوقر ،خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية

حمضر اجللسة احلادية والسبعني بعد املائة

ملراقبة العمل احلكومي ،ويتضمن جدول األعمال اليوم  33سؤاال
شفهيا موزعة على القطاعات اآلتية ذكرها :التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ،الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

التاريخ :اإلثنني  21ذي العقدة 2441ه(21يوليوز1122م).
الرائسة :السيد حممد التوميي بن جلون النائب الثاين لرئيس جملس

والبحث العلمي ،الصحة ،العدل ،إعداد الرتاب الوطين والتعمري
واإلسكان وسياسة املدينة ،الشباب والرايضة ،القطاع املكلف
ابلنقل ،الشغل واإلدماج املهين ،القطاع املكلف حبقوق اإلنسان،
القطاع املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية ،األسرة

النواب.
التوقيت :ثالث ساعات وعشر دقائق ابتداء من الساعة الثالثة
مساء والدقيقة الرابعة.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات

والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية ،وأخريا قطاع الثقافة
واإلتصال.

احلكومية التالية:

-

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي؛
الصحة؛
العدل؛

يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة ،فلتتفضل
أمينة اجمللس لتالوهتا مشكورة.
السيدة أمساء غاللو أمنية اجمللس:

 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ الشباب والرايضة؛ كتابة الدولة املكلفة ابلنقل؛-

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،

الشغل واإلدماج املهين؛
املكلف حبقوق اإلنسان؛
الوزارة املنتدبة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية؛
األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا
جملس النواب من  8إىل  21يوليوز  1122هي:
90سؤاال شفواي 122 ،سؤاال كتابيا 42 ،جوااب عن أسئلة
كتابية ،شكرا السيد الرئيس.

 -الثقافة واإلتصال.

السيد حممد التوميي بنجلون ،رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

شكرا ،حضرات السيدات والسادة،

افتتحت اجللسة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا
ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،هناك ثالثة

السيد الوزير احملرتم،
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النائب السيد سعيد ادبعلي:

أسئلة هلا وحدة املوضوع ويتعلق األمر بندرة املياه الصاحلة للشرب،
لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد
الوزير .السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
احلركي ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

سؤايل إليكم السيد الوزير احملرتم يتعلق بنقص يف املياه الصاحلة
للشرب إبقليم الصويرة ،وما تقومون به من أجل معاجلة هذا
املشكل؟ وشكرا.

النائب السيد عبد الرمحان العمري:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

شكرا ،جواب السيد الوزير عن كل هذه األسئلة ،تفضلوا السيد
الوزيرايال بغييت جتي للمنصة.

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء:

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا
لتغطية اخلصاص املهول لندرة املياه بصفة عامة؟

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شكرا ،السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال ،شكرا.

هاد املوضوع دايل التدبري دايل ندرة دايل املياه ،ومشكورين
السيدات والسادة النواب اللي طرحوا هاد السؤال ،أنتم تعلمون
أننا يف السنوات األخرية هناك توزيع غري منتظم للتساقطات املطرية
عرب الرتاب الوطين ،هناك كذلك ندرة دايل املياه اجلوفية احمللية،

النائبة السيدة نزهة اليزيدي:
مع حلول الصيف السيد الوزير تزداد معاانة ساكنة العامل القروي

مع توايل سنوات اجلفاف ،هاد العوامل كل أفضت يف بعض
املناطق إىل النقص يف املياه ويف بعض اإلضطراابت املتفاوتة يف
التزود ابملاء الشروب ،خاصة خالل فصل الصيف.

يف التزود ابملاء الشروب ،لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات
اليت تنوون اختاذها من أجل اإلستجابة هلاد املطلب احليوي
والتخفيف من معاانة الساكنة القروية؟ شكرا السيد الوزير.

إذن عندان  1دايل املقارابت :كاينة مقاربة اللي هي مقاربة
استعجالية تتضافر فيها جهود املكتب الوطين للكهرابء واملاء
الصاحل للشرب ،الوكاالت دايل األحواض املائية ،وزارة الداخلية

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن
اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا.

ممثلة ابلوالة والعمال ،وكذلك القطاع دايل املاء يف إجياد حلول
عاجلة لعدد من املراكز ،وعلى سبيل املثال خالل الصيف املاضي
يف  1128كانت عندان واحد العدد دايل املدن واملراكز اللي كان
تيدخل فيها املكتب الوطين ،وكانت واحد  42عرفات بعض
اإلضطراابت وتدارت واحد اجملموعة دايل األمور اليت كان الغرض
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شفشاون الذي يعرف أكثر التساقطات املطرية على الصعيد
الوطين ،و لكن يعرف ندرة املياه حادة جدا.

منها بطبيعة احلال التدخل بشكل عاجل حلل هذه اإلشكالية،
وترتبط بطبيعة احلال إما حبفر آابر جديدة أو إبصالح بعض
القنوات أو مبد بعض القنوات األخرى.

كما وعدمت السيد الوزير يف هاد القبة على أنكم يف بداية يوليوز،

فيما يتعلق على املدى املتوسط واملدى البعيد ،أان قلت
للسيدات والسادة النواب أنه هناك واحد العدد دايل الربامج اآلن
نسطرها ،ألنه التوجه اللي عند احلكومة واللي خدات فيها القرار،
هو أن مجيع الدواوير ومجيع املراكز اليت تقدر ابآلالف سيتم ربطها

سينطلق املشروع دايل "واد القنار" الذي يزود  8د اجلماعات
القروية ،كما جاء على لسانكم ،كجماعة اتسيفت ،مجاعة تزكان،
مجاعة بين سلمان ،مجاعة بين منصور ،مجاعة بين وزرة ،وهذه
اجلماعات حلد اآلن مل تر النور يف هذه املادة احليوية ،كما أنكم

ابملنظومة املائية ،حبيث أن ما تبقاش مرتبطة ابملنظومات احمللية
اللي كانت مرتبطة به سابقا ،وهذا بطبيعة احلال واحد املشروع
اللي كانت فيه إجتماعات ترأسها جاللة امللك ،هللا ينصره ،واللي

وعدمت على أنكم عدة سدود سرتى النور كذلك ،على سبيل
املثال أيضا ،سد موالي بوشىت ،وهاد السد ابلقرب من مدينة
شفشاون ،هادي ما يقرب أو ما يفوت  1سنوات هو منجز،

غادي يتكلف بطبيعة احلال ،فيما يتعلق هباد القطاع د املاء كله
انطالقا من السدود ومن التحلية ومن التوزيع حوايل  228مليار
دايل الدرهم ل  8سنوات املقبلة ،وحنن بطبيعة احلال أدخلنا مجيع
املراكز ومجيع الدواوير فيما يتعلق هباد الربانمج ،الذي سيقضي

ولكن ال يشتغل ما عرفناش ملادا؟ كذلك ابش ميكن ابقي
اجلماعات اجملاورة هلذا اإلقليم كجماعة ابب اتزة ،مجاعة فيفي،
مجاعة بين امحد ،عدة مجاعات ،وهذه اجلماعات تعرف ندرة املياه
جدا جدا حادة ،ولكن السيد الوزير البد من واحد النظرة مشولية
واستباقية حلد اخلصاص املهول هلذا اإلقليم ،وشكرا السيد الوزير.

بشكل هنائي على هاد اإلشكالية دايل ندرة املياه اللي تتعرفها
بعض املراكزيف الصيف ،ألنه يف السنوات املقبلة مع التغريات
املناخية سيزداد هذا األمر استفحاال ،فالطريقة يعين اجليدة هلاد

السيدرئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب ألحد النواب من فريق العدالة
والتنمية.

املوضوع هو ربط كل هذه الدواوير وهذه القرى وهذه املراكز
مبنظومة توزيع املياه ،شكرا السيد الرئيس.

النائب السيد نور الدين قشيبل:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير ،تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن
الفريق احلركي ،فليتفضل السيد النائب.

السيد الوزير،

النائب السيد عبد الرمحان العمري:

حنن على اطالع وعلم مبا قامت وتقوم به وزارتكم من
جمهودات ،وال أحد ينكرها .إال أهنا مل أتخذ بعني اعتبار كل

شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم ،ولكن السيد الوزير كتبقى

التحذيرات والرسائل التنبيهية اليت توجه إليها ،سواء من طرف
األحزاب أو املواطنني ،فيما خيص األمن املائي ،الذي أصبح يهدد
ساكنة العامل القروي ابلدرجة األوىل ،وابلرغم من توفر املغرب على

ندرة املياه بصفة عامة ،ال خيتلف إقليم عن إقليم آخر إال هذا
الشريط الساحلي أو الساحل الدار البيضاء-طنجة ،كل األقاليم
تعاين من هذه املادة احليوية ،نعطيكم على سبيل املثال إقليم
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 241سدا كبريا بطاقة استيعابية تفوق  2..2مليار مرت مكعب،

 12الناس كتشرب من املا دايل ايفرض ،كنقول هلا احنا إيفرض

إضافة إىل أآلف العيون واآلابر واملنابع الطبيعية كاجملاري والوداين
للحفاظ على املياه اجلوفية ،وهو طبعا ما يفسر وجود فرشة مائية
جيدة ،لكن العطش مازال يهدد العامل القروي بشكل قوي،
وخاصة يف فصل الصيف الذي تكثر فيه احلاجة إىل هذه املادة
احليوية اليت تشكل مصدر احلياة.

ابلشلحة ،املا دايل الضاية ،الناس ما زال كتشري الستريانت
ب 211درهم و .11درهم ،الناس ما زال كتمشي تسقي ب4
الساعات و ب 2الساعات ،إقليم الصويرة السيد الوزير توفات
فيه  21إمرأة على ود الدقيق وحىت واحد ما خرج للشارع ،اليوم
الناس خرجات على ود املا ،سواء يف مجاعة أكرد وال يف اجلماعة
دايل سيدي كاوكي ،السيد الوزير تعطات مشاريع ،ولكن مشاريع
ما تقادتش مزاين رمبا غري هتدرت فيها الفلوس وهكاك ،والسالم
عليكم ،وشكرا.

السيد الوزير ،نقول لكم اليوم إبسم الواجب ،جيب هنج سياسة
موازية لكل التدابري اليت إختذهتا الوزارة الوصية على القطاع على
عاتقها ،يف جمال حماربة العطش ،واليت تقوم ابألساس على توفري
املاء الصاحل للشرب لكل املواطنني على حد سواء ،سواء كانوا يف

السيد رئيس اجللسة:

القرى أواملدن وذلك عن طريق الربط املباشر أو غري املباشر مبا
يصطلح عليه "ابلنافورات" ،وكذا التسريع بتنزيل املشاريع اليت هتم
قطاع املاء ،واليت أعطى صاحب اجلاللة ،انطالقتها ،كمشروع
تزويد مجاعة غفساي ابملاء الصاحل للشرب ،والذي ما زال قيد
اإلنتظار منذ إعطاء انطالقته منذ.1121

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية يف هذا
املوضوع؟ تفضل السيد النائب عن فريق األصالة واملعاصرة.
النائب السيد حممد الربنيشي:
شكرا السيد الرئيس،

لذا نطالب السيد الوزير بتفعيل خمطط وطين للماء ،وأخص
ابلذكرهنا الدعامة الثانية اليت تنص على أتهيل شبكات امتداد
مياه الشرب وصيانتها ،فأكثر من %81من القنوات مل تعد صاحلة
لإلستعمال ،ألسباب عدة منها :هتالك هذه األخرية أو قدمها أو
عدم احرتام معايري بعض املشاريع املوازية.

السيد الوزير ،فيما خيص السؤال اإلستباقي حملاربة العطش على
سبيل املثال مدينة جرسيف ساكنة محرية اليت تشتمل على 41
ألف نسمة ساكنة يف هاد احلي العشوائي ،السيد الوزير السنة
املاضية مرت على هذه الساكنة وضعية كارثية وتعاون اجلميع مع
السلطة اإلقليمية ومنتخبني وجمتمع مدين عملت على جمهود كبري
حبلول ترقيعية ،السيد الوزير ،ملاذا مل تفكر احلكومة يف حل جذري
هلذه الساكنة؟ اآلن يوجد مشكل كبري اليوم واحتقان اجتماعي
كبري ،حبيث يوجد انتظار مللء املاء  111عربة حلمل املاء ،ال
يصل الدور هلذه العربة إال بعد يومني مللء املاء ،هلذا ،السيد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب احملرتم ،تعقيب ألحد السيدات والسادة
النواب عن اجملموعة النيابية للتقدم اإلشرتاكية.
النائب السيد سعيد ادبعلي:

الوزير ،نطالب احلكومة من خاللكم حلل فوري هلذه الساكنة،
وشكرا.

كنشكروكم السيد الوزير ،هاد الشي اللي قلتو كامل رمبا كاين
عندكم انتم يف املكتب دايلكم ،ولكن بكامل الصراحة والوضوح
إقليم الصويرة راه ما زال كتشرف من املا دايل املطفيات ،القرن
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،تعقيب إضايف آخر ،فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد
النائب.

شكرا ،تعقيب إضايف آخر للفريق اإلشرتاكي ،تفضل.
النائب السيد سعيد بعزيز:

النائب السيد حممد أوريش:

السيد الوزير ،اليوم يف جرسيف  1نقط سوداء ،صاكة املركز
التجهيزات بدون ماء ،كتطلق السبالة ما كاينش املاء إطالقا يف
صاكة ،يف محرية يومني عاد تتوصل السويفة 111 ،مرت يف

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،إذ نشكركم على اجملهود املبذول لتوفري هاد املادة
احليوية خصوصا يف املناطق القروية واجلبلية ،أانشدكم أن تعملوا

الصف ،غنعطيكم فيديو السيد الوزير دايل املعاانة اليومية يف
محرية ،شكرا.

على التسريع إبمتام املشروع اهلام الذي سريبط منطقة األطلس
الصغري إبقليم اترودانت وخصوصا منطقة إغرم ابملنظومة املائية من
السد دايل املوجود يف منطقة أولوز ،مرة أخرى الساكنة يف أمس
احلاجة كما يف ابقي مناطق املغرب ،نطالبكم ابلتسريع وإبمتام هذا
املشروع ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب إضايف آخر من فريق التجمع الدستوري ،تفضل.
النائب السيد عبد هللا مسعودي:
السيد الوزير احملرتم ،نطالبكم برانمج استعجايل فيما خيص تزويد

السيد رئيس اجللسة:
النائب السيد عبد العزيز كوسكوس:

مناطق عمالة أكادير إداو تنان ومجاعات ترابية ابملاء الصاحل
للشرب نظرا لقلة التساقطات واخلصاص اهلائل يف هذه املادة
احليوية ،وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،مر أخرى غادي نتكلم على سد ابب االوطا جبماعة

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير على
التعقيب ،التعقيبات اإلضافية ،السيد الوزير.

من تعقيب إضايف آخر للفريق احلركي.

سبعة إبقليم اتزة ،اليوم السيد الوزير أكثر  .دايل الدواور اللي
متوجدين يف احمليط دايل هاد السد هذا كيشربو املا عرب

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

الشاحنات الصهرجيية ،واش هاد الناس السيد الوزير من حقهمش
يشربو من هاد السد هذا ،من هاد السد اللي تنجز فوق األراضي
دايهلم السيد الوزير ،يف حني كنلقاو هاد السد كيسزود مجاعات

واملاء:

السيدات والسادة النواب مشكورين على التعقيبات دايهلم،
بطبيعة احلال التعقيبات دايل السيدات والسادة النواب انصرفت

بعيدة ب 211كيلومرت ،الدراسة إلجناز هاد املشروع دايل التزويد
دايل اجلماعة الصميعة ككل موجودة ،ما كتكلفش أكثر من 11
مليون دايل الدرهم ،وشكرا.

إىل القضااي اللي هي حملية ،أان ابلطبع ماشي أول مرة تنجاوب
على هاذ السؤال ،سبق يل قلت أبن هاذ املوضوع دايل التزويد
ابملاء ،كانت فيه إشكاليات ،وابقى فيه إشكاليات وغتستمر فيه
5
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واحد العدد داإلشكاليات ،وشرحت السبب ،هناك واحد

اجملموعة دايل الدواوير اللي موجودة يف مناطق أخرى بواحد

اجملموعة دايل املناطق كانت تعتمد على منظومات حملية يف التزود
ابملاء ،اآلن مع توايل سنوات اجلفاف ،هذه املنظومات مل تعد
إبمكاهنا أن تزود هذه الساكنة ،إذن تيكون عندان واحد
اإلجراءات اللي تنديرو سنواي ،واللي غادي تستمر هاذ القضية

الغالف دايل  1.2مليون دايل الدرهم ،وهذه كلها مشاريع اآلن
إما يف طور اإلجناز أو سيتم إطالقها ،هاذ املرحلة هاذي دايل هاذ
التذبذب إذا صح التعبري يف القضية دايل التزويد ابملاء يف الصيف،
سنعيشها لبضع سنوات ألن هذه اإلستثمارات وتنزيلها خاصو

اللي شارو ليها السادة النواب دايل الشاحنات الصهرجيية ،وهذا
تيكون فيها بطبيعة احلال واحد التضافر اجلهود ،ألن املسألة ماشي
سهلة ،يعين يف امليدان وتنعرف أبن السيدات والسادة النواب هاذ

واحد الوقت ،وحنن سنعمل كل ما يف وسعنا بطبيعة احلال على
أن هاذ املرحلة هاذي استاطعو فهاذيك اخلبلة ،هذيك التدابري
اإلستباقية اللي تنديروها قبل الصيف أو خالل الصيف أننا خنفضو

األمر يؤرقهم ،لكن عندما نتحدث عن هذه االستثمارات أنتم
تعلمون أن هذه اإلستثمارات ما ميكن هلاش تدار بني عشية
وضحاها ،أان تكلمت اآلن القرار اجلريئ اللي خداتو احلكومة،
واللي ما ختادتش يف السنوات الفارطة هو أن مجيع هذه املنظومات

هاذ املعاانة على الساكنة دايل العامل القروي ابألساس ،شكرا
السيد الرئيس.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل متعلق بتدبري السياسة املائية

احمللية ترتبط مبنظومة دايل التوزيع دايل املياه وما تبقاش حملية،
مبعىن إما سرتتبط بسد من السدود وبتحلية مياه البحر ورمبا يف
املستقبل ابستعمال املياه العادمة لبعض األغراض ،عندان واحد

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد حممد إدموسى:

العدد بطبيعة احلال دايل اإلستثمارات هي مربجمة يف كل املناطق
وأان قلت ليكم أبن هناك واحد العدد دايل الدواوير ،واحد العدد
دايل املراكز اليت سيتم ربطها ،وهاذ الغالف املايل مت اإلتفاق عليه
وسيتم الشروع فيه يف القريب العاجل.

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم ،يف ما يتعلق بتدبري السياسة املائية ،املاء
إشكالية كبرية ،وابلتايل اعتباره هو احملرك األساسي لكل تنمية
اقتصادية واجتماعية وبيئية ،هنا أسائلكم السيد الوزير ،هل هناك
تصور إسرتاتيجية واضحة املعامل لتدبري السياسة املائية ،وهناك يعين

لكن بطبيعة احلال هناك بعض األمور اللي شارو ليها السادة
النواب ،حبال هاذ القضية دايل اإلقليم دايل الصويرة ،السيد
النائب يعلم أكثر من غريه أن السد اللي تبىن مؤخرا ،واللي تفضل
جاللة امللك ،بتسميته سد أفياش ،هذا كاينة فيه حمطة اللي غادي
توصل اإلنتاج اتلصبيب دايهلا إىل حوايل  111لرت يف الثانية،

تدابري متخذة لتعزيز البنيات التحتية بتعبئة املوارد املالية وعقلنتها؟
وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

واللي غادي تكلف واحد العدد دايل املناطق أو املراكز اجملاورة
ملدينة الصويرة ،ابلنسبة للعامل القروي عندان واحد العدد دايل
اإلستثمارات مربجمة فيها  111مليون دايل الدرهم ابلنسبة
للساكنة القروية اللي كاينة جنوب إقليم الصويرة ،أو كاين واحد

شكرا ،جواب السيد الوزير.
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ألنه عندو دور أساسي فيما يتعلق ابحلفاظ على الرتبة وكذلك

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

على األراضي الفالحية وكذلك الفرشة املائية ،ألنه عنده واحد
العدد دايل يعين االعتبارات أساسية ومهمة ابلنسبة..

واملاء:
شكرا السيد النائب ،ابلطبع كاينة تصور وأان داميا تنقول هاد
التصور كان عند بالدان ماشي اآلن فيه  3دايل احملاور ،فيه تنمية
العرض املائي ،فيه التحكم يف الطلب على املاء ،وفيه احلماية دايل
املنظومة اإليكولوجية ،الذي وقع السيد النائب أن واحد العدد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس
هناك تعقيبات إضافية ،كاين تعقيب إضايف تفضلوا السيدة النائبة
احملرتمة.

دايل اإلستثمارات اللي كان خصها دار فهاد اجملال خاصة دايل
التزويد ابملاء الشروب يف العامل القروي أتخرت ومادارتش يف الوقت
دايهلا ،واحنا اآلن بصدد معاجلتها وهاد الشي اللي تكلمت عليه

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:
شكرا السيد الرئيس،

عندما حتدث عن الربانمج األولوي الذي يروم تغطية مجيع املناطق
يف العامل القروي وربطها ابملنظومة املائية ،بطبيعة احلال غايبقى
اإلشكال اللي يف الوقت هو العرض املائي ،وأان قلت أننا سنستمر
يف بناء السدود عندان اآلن  241سد فيها  28.2مليار دايل

السيد الوزير ،نثمن اجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة ،ولكن البد
من املزيد من اجملهودات حبيث أن قطاع املاء هو قطاع جد مهم
وهو ثروة طبيعية ،صراحة احنا يف بالدان ما عندانش البرتول ولكن
عندان املاء وخاصة املياه السطحية فهي نقدرو نعتربوها مبثابة
البرتول عند بلدان أخرى.

األمتار املكعبة وعندان تقريبا واحد  24سد قيد اإلجناز ،وهذا
الغرض منه هو أن هاد اخلزاانت املائية تكون قادرة على توفري هاد
املادة احليوية ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير تعقيب.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب احملرتم.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

النائب السيد حممد إد موسى:

واملاء:

شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات وهاد البياانت اللي
تفضلتوا هبا ،كما تعلمون السيد الوزير أبن املواطنون يعانون من
مشكل دايل املاء ،وال سيما العطش والسقي ،وعلى سبيل املثال
ابلنسبة إلقليم احلوز يعين يعترب خزان للماء يف واحد اجملموعة دايل

السيدات والسادة النواب ،هو هاد القضية داملاء راه إشكالية وراه
إشكالية ماشي غري يف بالدان وإشكالية ستكون إشكالية دولية
وهي كذلك ،راه املشكل ملي تيقولو السادة النواب جيب التعجيل
بكذا أو التعجيل ابلدراسات انتما عارفني ألن هناك بعض

السدود مل تعرف بعد النور والتايل ابش نوه ابلعمل دايلكم فيما
يتعلق بسد تزات وهناك سدود تلية ومتوسطة وكربى وابلتايل هاد
الدوار دايل هاد واحد العدد داملاء ،كتضيع بغينا منكم السيد
الوزير يعين واحد التعجيل هباد الربامج وهاد الدراسات املتعلقة

املشاريع ال ميكن التعجيل هبا ،راه السد إيال بغييت تبين السد
خصك دير له دراسة على األقل واحد سنة ونصف سنتني خصك
تبنيه يف  4سنني أو  1سنني ،أان تنقول من ابب النزاهة هاد
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السيد رئيس اجللسة:

املشكل دايل الندرة يف العامل القروي يف بعض املناطق ستستمر
لبضع سنوات نعاجلوها بتدابري استباقية وغنديروها..

شكرا ،تعقيب السيد النائب

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد املفضل الطاهري:

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل عن إصالح وصيانة الشبكة

السيد الوزير ،إن الشبكة الطرقية العامل القروي ال زالت تشكل
قلقا عميقا للساكنة ،وحتول دون حتقيق التنمية القروية املنشودة،
كما هو الشأن ابلنسبة للطريق اجلهوية رقم  422الرابطة بني

الطرقية ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد املفضل الطاهري:

اتوانت وشفشاون ،عرب مجاعات :أوترزاغ-كيسان-اتفرانت-
اتبودة ،وتربط كذلك جهة طنجة-تطوان-احلسيمة ،وفاس-
مكناس ،ابإلضافة إىل الطريقني اإلقليميني  1314و،1312

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،

وكذلك الطريق الوطنية رقم  8الرابطة بني فاس ومكناس ،ننتظر
من السيد الوزير ،التدابري الالزمة إلصالح هاد الشبكة الطرقية،
نظرا ألمهيتها البالغة على حياة الساكنة ،وشكرا.

السيد الوزير،
احلضورالكرمي،

السيد رئيس اجللسة:

هل لدى احلكومة برانمج اإلصالح وصيانة الشبكة الطرقية ابلعامل
القروي لفك العزلة عن الساكنة ومتكينها من القيام أبنشطتها
االقتصادية واإلجتماعية مبا فيه خدمة التنمية البشرية املستدامة؟
وشكرا السيد الوزير.

شكرا السيد النائب ،هل هناك من اجلواب السيد الوزير؟
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

واملاء:

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب ،غري من ابب اإلخبار ،هاد الطريق اجلهوية رقم
 422غتكلفنا حوايل  1.مليار دايل السنتيم ،وانت عارف أبن
تنشتغلو فيها ،فيها  1دايل املقاطع يف اإلقليم دايل شفشاون ،ما

شكرا ،رد السيد الوزير
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

بني النقطة الكيلومرتية  1والنقطة الكلوميرتية  ،11ويف إقليم
اتوانت ما بني النقطة الكيلوميرتية  11والنقطة الكيلومرتية ،221
وفيها برانمج دايل التوسيع .اآلن فيها برامج دايل التقوية ،وكلها
يف طور اإلجناز ،إيال خدينا اإلقليم دايل اتوانت ،تقدم األشغال

واملاء:
اجلواب نعم ،للحكومة إسرتاتيجية وهي اليت ترتجم يف الربامج اللي
كاينة ،الربانمج األول دايل عامل الطرق القروية والربانمج الثاين
برانمج التأهيل الرتايب والربانمج دايل تقليص الفوارق اجملالية
واإلجتماعية ،شكرا السيد الرئيس.

يف واحد العدد د املقاطع كاين  ،%28كاين  ،%41كاين
 .%31وابلنسبة لإلقليم دايل الشاون ،هناك كذلك واحد النسبة
دايل األشغال متقدمة وأعيد بناء واحد العدد دايل املنشتت
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السيد رئيس اجللسة:

الفنية ،وحنا عارفني أبن هاد الطريق اجلهوية عندها أمهية كبرية
جدا ،هلذا خصص هلا هاد الغالف املايل دايل  1.مليار دايل
السنتيم ،شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيد النائب ،تفضل.
النائب السيد رضوان النوينو:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير احملرتم،

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل عن تزويد العامل القروي ابملاء
الصاحل للشرب ،السيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
األصالة واملعاصرة ،تفضل واضع السؤال ،تفضلوا السيد النائب.

السيد الوزير  ،األرقام اللي عطيتوها السيد الوزير ،املشكل كبري
هو أهنا غري منطقية .كيف ما كتعرفو السيد الوزير على سبيل
املثال ،إقليم فحص أجنرة  ،رغم أنه كيعرف واحد التطور اقتصادي

النائب السيد رضوان النوينو:

مهم ،ورغم أنه كتوفر فيه واحد اجملموعة دايل املشاريع الكربى
وضخمة مثل امليناء املتوسطي اللي كيتعد من بني  11ميناء يف
العامل ،ومع ذلك كنلقاو أبن إقليم فحص أجنرة ،إىل يومنا هذا ،ما
كتوفرش فيها حىت  %21من املاء الصاحل للشرب.

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم ،نسائلكم عن إسرتاتيجية احلكومة فيما يتعلق
بتزويد ساكنة العامل القروي ابملاء الصاحل الشرب؟

السيد الوزير احملرتم،

السيد رئيس اجللسة:

حنا هنار تولينا املسؤولية على هذا اإلقليم وحنا كنتسائلو أشنو هو
هاد السبب اللي غادي خيلي هاد اإلقليم ما يتوفرش فيه املاء

شكرا ،جواب السيد الوزير.
السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

الصاحل للشرب؟ صراحة كنلقاو الغياب دايلكم السيد الوزير على
هاد اإلقليم.

واملاء:
شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،عطيتو واحد الصفقة كتعلق ابلشريط الساحلي
القصر الصغري -قصر اجملاز يف  ،1124وإىل يومنا هذا ،ما
عرفناش هاد الصفقة فني وصالت؟ جات شركة خدمت لنا
 %21وخربت لينا الطرقات ،واليوم ما عرفناش املتل دايل هاد
الصفقة السيد الوزير.

السيد النائب ،إذن عطفا على داكشي اللي قلت ،ما تفضلت به
قبل قليل هو الذي جيري ابلنسبة هلاد العامل القروي ،وهادي فرصة
ابش نعطي واحد الرقم ابلنسبة للمكتب الوطين للماء الكهرابء
واملاء الصاحل للشرب ،االستثمارات يف العامل القروي وصلت تقريبا
واحد  22.1مليار دايل الدرهم ،خالل العشرية الفارطة ،مكنت
من تعميم تزويد الوسط القروي بنسب جيدة ،وبطبيعة احلال
كيبقى هاد اإلشكال اللي تكلمت عليه والذي حنن بصددحله
يف إطار الربانمج األولوي ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير احملرتم ،سيدان ،هللا ينصرو ،كيعطي واحد العناية كبرية
لبالدان ،وكيجلب لنا مشاريع كربى وضخمة ،ولكن كنلقاو على
أنه احلكومة ما كتفاعلش مع هاد املشاريع ،وما قداش تواكب
هاد املشاريع ،شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس اجللسة:

واحد الطفرة صناعية كبرية جدا ،هل يعقل أان نطرح ليك سؤال،
هل يعقل تدارت فيه استثمارات واملاء ما كاينش فيه؟ األرقام اللي
جييت هبا كلها غلط ،وأان ميكن يل نعطيك ابلتفاصيل أشنو اللي
دار يف الفحص أجنرة ،وأكرب عدد دايل السدود دار فهاذ املنطقة
واحنا إن شاء هللا عوالني نطلقو واحد املشروع كبري ،دايل السد

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية ،السيد
النائب عن العدالة والتنمية تفضل.
النائب السيد حممد العثماين:
شكرا السيد الرئيس،

دايل بين منصور اللي غيكون فيه أكثر من مليار ونصف دايل
األمتار املكعبة ،اللي غيكفي الشمال كله.

السيد الوزير ،اجلنوب الشرقي املعروف برتبية املاشية والرحل،
كيحتاجو السيد الوزير إىل شاحنات صهريج ،ولذلك كنتمناو

يف ما يتعلق ابلدراسات اللي تكلم عليها السيد النائب من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،أان مستعد نعطيك الدراسة تقراها
ونشوف أبنه هاذ القضية دايل الدراسات هي أمور ال ميكن

السيد الوزير على أساس تزودوهم كنموذج مجاعة اوالد احممد إقليم
اتوريرت ،اآلن كيحتاجو اجلماعات صهريج ابش يسقيو أوالدهم
ويسقيو الكسيبة متاعهم ،شكرا السيد الوزير.

جتاوزها ،أنت دائما كتطرح سؤال كأنك تريد ،عندما تطرح السؤال
الغد ليه يدار املشروع ،واحلال أن هذا غري ممكن ،غري ممكن ،ألنه
خاصنا نكونو نزهاء مع املواطنني ونقولو ،هناك برجمة مشروع تنبين
على دراسات ال ميكن جتاوز الدراسات ،راه ماشي عبد القادر

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ ماكاينش
تعقيبات؟ كاين تعقيب الفريق اإلستقاليل تفضل.

عمارة اللي غيتجاوز الداراسات وماشي أي وزير آخر غيتجاوز
الدراسات ،الدراسات خاصا تدار وتدار بوقتها ومن بعد تدار
التعبئة املالية دايهلا ،بطبيعة احلال هذا نسهر عليه ،وابلتايل هداك

النائب السيد نوفل شباط:
السيد الوزير ،راه جل مجاعات إبقليم اتزة راه كيعانيو من التزويد
ابملاء الصاحل للشرب ،فني ما كنراسلوكم السيد الوزير ،كتقولو راه
الدراسة راه يف طور اإلجناز ،بغينا نعرفو هاذ الدراسات فني وصلو
السيد الوزير؟

الشي أن حجم اإلستثمارات اللي تدارت يف بالدان يف قطاع املاء
كبرية كبرية جدا ،وهي اللي خالت أن واحد العدد دايل املناطق
احلضرية ،كلها وإال تيويل هذا واحد النوع من العبث الذي ال
يفيد ،بطبيعة احلال بلدان ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب احملرتم ،رد السيد الوزير ،يف ما تبقى من
الوقت.

شكرا السيد الوزير ،السيد الرئيس نقطة نظام؟ تفضل.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

النائب السيد حممد أبدرار رئيس فريق األصالة واملعاصرة

(نقطة نظام):

واملاء:

شكرا السيد الرئيس،

ابلنسبة للفحص أجنرة يبدو ،يبدو السيد النائب ماكنتيش متبع
أشنو واقع ،فهاذيك املنطقة عندك ،هذا واحد اإلقليم اللي تيعرف
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وفيها أسباب ذاتية اليت قد ترتبط بعدم اشتغال مصاحل الوزارة يف
بعض اإلتفاقيات كما جيب ،شكرا السيد الرئيس.

فقط نذكر احلكومة أهنا هنا جتاوب على أسئلة النواب ،ماشي
تدير التقييم للعمل دايهلم؟ السيد النائب خمالط الدائرة دايلو
وتيقوم ابلعمل دايلو على أحسن ما يرام ،خاصكم جتاوبو على
قد السؤال ،ما شي حاجة أخرى ،شكرا.

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

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد حممد زكراين:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على التوضيحات ،رمبا ذكرت لك أبن كاين
واحد االتفاقيات اللي كتعرف بعض اإلشكاليات غنعطيكم واحد
املثال اللي هو غري مثال وكاين واحد العدد دايل األقاليم اللي

السؤال املوايل هو سؤال آين عن دواعي أتخري تنفيذ اإلتفاقيات
املربمة بني وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واجملالس املنتخبة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري،
تفضل السيد النائب.

دارو معكم اتفاقية وكان يف اخلطاب دايلكم دائما أبن الشركاء ما
كيدفعوش احلصة دايهلم احلالة دايل إقليم خريبكة دافعني احلصة
دايلنا ال اجمللس اجلهوي وال اجمللس اإلقليمي ،املبل دايل االتفاقية

النائب السيد حممد زكراين:

هو  121ماليني ،مدة اإلجناز دايل الدراسات 4 ،سنوات وكان
آخر األجل اللي خصها تكمل فيها الدراسات هي  1122احنا
بقى لنا غرير  2شهور ولكن مع األسف االتفاقية ايهلل دار منها
واحد  ،% 11السيد الوزير ،يعين كاين واحد اإلشكالية دايل

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم ،نسائلكم عن دواعي أتخري إجناز الطرق
واملنشتت الفنية موضوع اإلتفاقيات املربمة ما بني وزارتكم
واجلماعات الرتابية؟

املواكبة ودايل التسيري دايل هاد االتفاقيات ألن ميكن ليا نديروا
يف اخلانة دايل تبدير املال العام ،كيف يعقل أبن املصاحل دايلكم
كتخدم ابش توجد الصفقات وكتعطى الصفقة لطرقية جهوية

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.

وإقليمية وفيها بعض  les pistesومن بعد ملي كيمشي
للمصادقة عن صندوق التمويل الطرقي ما كيتصادقش عليه،
عندان  3أمثلة دايل بعض الطرق ،السيد الوزير،ة الصفقة ملي
كتعطى تعطات دارت  .1يوم السيد دار  cautionدايل

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

واملاء:

شكرا السيد النائب ،وزارة التجهيز والنقل عندها تقريبا 244

املقاولة تعطات مرة أخرى زادت  3مليون دايل الدرهم ،فأخرى
كذلك  1مليون دايل الدرهم ،واحد الطريق حىت هي راه تلغات
دايل ما بني أيب اجلعد واخلنيفرة كاين غايتزاد فيها واحد املليار،
هذاك..

اتفاقية شراكة مع اجلماعات الرتابية ،بواحد الغالف مايل تقريبا
دايل  31مليار دايل الدرهم ،احلصة دايل الوزارة تتجاوز فيه
 %11وعندان حوايل حوار %81من  21مليار دايل الدرهم يف
ما يتعلق ابلربانمج الثاين دايل الطرق القروية ،صحيح هناك بعض
التأخر تعرفه بعض اإلتفاقيات فيها أسباب اللي هي موضوعية
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السيد رئيس اجللسة:

إن شاء هللا يف القريب العاجل ،هادي دايل تزانخت ما عنديش
بكل صدق املرة اجلاية..

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية ؟ تفضلي
السيدة النائبة ،الصوت تفضل السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات:

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة ،ننتقل
إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث
العلمي ،السؤال املتعلق ابإلشراف الرتبوي لوزارة الرتبية الوطنية
على مؤسسات ذوي اإلحتياجات اخلاصة للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،تفضلي السيدة النائبة.

مجاعة اتزانخت يف إقليم ورزازات من اجلماعات اللي الدراسة
التقنية دايهلا واجدة ،النسبة املادية دايهلا واجدة ولكن احلائط اللي
خصو يتبىن ابش حيمي املنطقة من الفيضاانت مازال الوزارة ما
التزماتش ،أوال كنعتربوا السيد الوزير أبن خاصة أن أنتما دائما
كتكلموا على أبن احلصص دايل اجلماعة هي اللي ما كتعطاش

النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي:

اليوم يعين كل هاد الشروط متوفرة عالش اجلماعة عالش الوزارة
ما كتلبيش زائد واحد العدد دايل االتفاقيات مهمة اللي مت
عقدها.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،رغم اجلهود احلكومية املبذولة لتحسني متدرس ذوي
اإلحتياجات اخلاصة عرب تطوير السياسات العمومية والقوانني
التشريعية مازال متدرس هذه الفئة هتيمن عليه املقاربة اإلحسانية

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

إبشراف جمموعة من اجلمعيات املتعاقد معها ،تكون هذه الفئة
هي الضحية يف حالة أي نزاع داخل مكاتب هذه اجلمعيات.
منوذج ما حيدث اليوم بفرع طنجة للمكفوفني ،نسائلكم اليوم

واملاء:

السيد الوزير عن إجراءات الوزارة لضمان اإلشراف الرتبوي املباشر
هلذه الفئة ،وعن آليات الفصل بني ماهو تربوي وما هو إحساين؟
وشكرا.

السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

 ..إقليم خريبكة ،السيد النائب ،نقول لك بكل صراحة عندك
احلق هذه اإلتفاقية أتخرت وحنن نتحمل املسؤولية الكاملة فيها،

السيد رئيس اجللسة:

صحيح عندان مشكل صندوق التمويل الطرقي ،وهاد املشكل أان
حاولت نعاجلو اآلن تنعاجلو مع السيد وزير املالية ألن هذا واحد
املؤسسة اللي جاهتا واحد العدد كبري دايل اإلتفاقيات وما كانتش
عندها اإلمكانيات اللوجيستية ابش ميكن هلا تواكب هاد الشي

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

والتعليم العايل والبحث العلمي:

وإال صحيح هذه االتفاقية وصالت اآلن األشغال فيها %31
فيها واحد  123مليون دايل الدرهم والشركاء مرة أخرى خلصوا
مسيتو دايهلم وحنن يف ذلك نتحمل املسؤولية الكاملة وسنعاجلها

شكرا السيد الرئيس احملرتم،
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النائبة السيدة سعاد لعماري:

السيدة النائبة احملرتمة ،يف البداية البد من التأكيد أبن احلق يف
التعليم يشكل أحد احلقوق األساسية املكفولة لألشخاص يف
وضعية إعاقة ،لكونه املدخل الرئيسي من ممارسة ابقي احلقوق،
بعض األرقام ابش نوضحو أشنو هي الوضعية احلالية :عندان
اليوم  81ألف تلميذ اللي مسجل يف األقسام العادية ،خلقنا

شكرا السيد الوزير احملرتم ،وأوال حتية طيبة ،حتية للربملان املغريب
الذي كان سباقا إىل اعتماد لغة اإلشارة خالل اجللسات العامة.
حتية للصحايف على الشاشة ،إنه اإلنصاف طبعا يف أروع صوره
لفئة من ذوي اإلحتياجات اخلاصة ،ننوه بغطالق املبادرة
احلكومية ،ونطمح أن يكون هذا الربانمج للرتبية الداجمة ،إغناء

واحد  .11القسم دايل الرتبية الداجمة ،اللي كيحتوي تقريبا على
واحد  8آالف طفل املنظور اللي كنشتغلو عليه اليوم هو واحد
التغيري التعاطي مع هذا امللف ،اليوم احنا ننتقل من منوذج دايل
القسم الدامج إىل املدرسة الداجمة.

وإصالحا للربامج السابقة اليت انطلقت منذ سنوات ،وكانت
حصيلتها لألسف الشديد ،متواضعة جدا ،بدليل أن  %22من
ذوي اإلحتياجات اخلاصة ،ليس هلم أي مستوى تعليمي" ،لن
نرتك طفال خلفنا" هذا هو شعار الربانمج الوطين للرتبية الداجمة،

وهاد املدرسة الداجمة ،هنجنا واحد املقاربة ،أوال بيداغوجية ،كاين
إطار مرجعي وطين اللي كيأطر هاد العملية ،اللي كيأطراملضمون
البيداغوجي ،التكييف مع هاد التالميذ ،وأيضا تكوين األساتذة
اللي شيء أساسي ،مقاربة أخرى هي مقاربة مؤسساتية ،اليوم
حنا بصدد إخراج واحد القرار وزاري اللي غيتضمن هادوك

وأيضا لن نرتك أيضا أي أسرة تعاين إحباطات جديدة ،وهي
تبحث عن مقعد دراسي لطفلها املعاق ،دون أن تظفر به ،إن
وجدته فبعيدا عن مقر السكىن ،لتستمر معاانة الرتحال اليومي
لألسرة ،ولعل أول إجراء جيب أن تشتغل عليه السيد الوزير ،هو
أن تطبقوا عدالة جمالية يف املوضوع ،يف خريطة إرساء املدارس
الداجمة ،أي ضماانت لنجاح برانمج..

املذكرات اللي كانوا كيأطرو هاد العملية من قبل ،وأيضا إحداث
واحد الوحدة إدارية على مستوى الوزارة ،قسم يف يف املديرية دايل
املناهج ،مصلحة على مستوى دايل كل مديرية جهوية ،وأيضا

السيد رئيس اجللسة:

مصلحة يف املديرايت اإلقليمية لتأطري هاد العملية ،وأيضا مقاربة
تشاركية ،اليوم نعمل مع اجلمعيات دايل اجملتمع املدين ،يف إطار
تشاركي ،لألخذ بعني اإلعتبار اإلقرتاحات دايهلم امليدانيةن وال
خيفى عليكم اليوم الوطين اللي مت تنظيمه أخريا ف  12يونيو،
حتت...

شكرا السيدة النائبة ،انتهى الوقت ،هل هناك من تعقيبات
إضافية؟ ليست هناك تعقيبات إضافية ،ما بقاش الوقت السيد
الوزير ،منرو للسؤال املوايل عن برانمج تيسري ،للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد
النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد هللا مسعودي:

شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت ،تعقيب السيدة النائبة من
العدالة والتنمية تفضل.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،نسائلكم السيد وزير عن التدابري واملعايري
املعتمدة من قبل مصاحلكم لتوسيع وتقوية الدعم املقدم لألسر يف
ما خيص حماربة املدرسي يف إطار برانمج تيسري؟ وشكرا.
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السيد رئيس اجللسة:

يعاين من جمموع من اإلكراهات والعراقيل ،السيد الوزير نعطيك
شي إكراهات اللي تيعاين منها هو أتخر الدورايت اخلاصة
ابلتحويالت املالية اليت تتأخر أكثر من سنة دراسية ،كذلك غياب
األطر الكافية لربيد املغرب العتباره اجلهة املكلفة بدفع
املستحقات دايل األسر ،ضيق اجلدولة الزمنية للتحويالت املالية،

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

والتعليم العايل والبحث العلمي:

تدبري الشكاايت اخلاصة ابألسر املستفيدة عرب مكتب الدعم ،ويف
األخري تعميم اإلستفادة يف الوسط القروي ،بناء على كل هذه
املعطيات فإننا نطالب احلكومة والوزارة ببدل جمهودات إضافية
لتعميم هذا..

السيد الرئيس احملرتم،
السيد النائب احملرتم ،تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية املتضمنة
يف خطاب العرش  12يوليوز  ،1128قامت الوزارة ووزارة
الداخلية ووزارة املالية إبعداد واحد الربانمج عمل تنفيذي خالل
هاذ الدخول املدرسي لتوسيع قاعدة املستفيدين من برانمج تيسري
على أسس معايري جديدة ،كنا كنعتمدو املعيار اجلغرايف اللي
حقيقة هذاك املعيار اجلغرايف بني واحد احليف ابلنسبة لواحد العدد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة النائبة
احملرتمة.

دايل األسر املعوزة ،اليوم املعيار اليت مت اإلعتماد دايلو هو املعيار
دايل بطاقة الرميد ،وال سيما يف حتديد األسر الفقرية واملعوزة،
وأيضا موازاة مع هاذ األخذ بعني اإلعتبار اهلدر املدرسي ،هلذا

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

اليوم كل حاملي بطاقة الرميد ابلنسبة لإلعدادي يف العامل القروي
والعامل احلضري مها معنيني بتيسري ،وابلنسبة لإلبتدائي نقتصر إال
على اجملال القروي.

السيد الوزير ،تفاجأو واحد اجملموعة داملواطنني ملا بغاو يتقدمو
لسلك املاسرت أبن االستمارة اللي بغاو يوقعو عليها فيها الرقم
التسلسلي دايل البكالوراي اللي هو حرف وأرقام ،وهاذ املسألة
هاذي كتوفر فقط فواحد اجليل معني من حاملي البكالوراي وبذلك
نعترب أبن هاذ اإلجراء فيه واحد اإلقصاء دايل الطلبة من حقهم
يف التعليم العايل ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب للسيد ،السيد النائب احملرتم.
النائب السيد عبد هللا مسعودي:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير على جوابكم ،إال أنه ابملقابل فرغم النتائج

شكرا ،تعقيب إضايف لفريق العدالة والتنمية.

اإلجيابية اليت حققها برانمج تيسري ،الذي يظل من برانمج الدعامة
الناجحة اليت سامهت يف حتسني مؤشرات التمدرس ابلعامل القروي،
ومنها على اخلصوص ارتفاع نسبة التمدرس وتقليص نسبة

النائب السيد ميمونة افتايت:
شكرا السيد الوزير ،هاذ النتائج احملصل عليها ال ميكن إال أن
نثمنها ابعتبار أن احلكومة تفاعلت فعال مع املطالب دايل
الساكنة دالعامل القروي والساكنة دايل يعين اللي كتعيش اهلشاشة

اإلنقطاع ومواظبة التالميذ والرفع من نسبة التحصيل الدراسي
وإدماج األسر ابلوسط القروي ابملدرسة ،إال أن هذا الربانمج يظل
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والفقر يف املدن ،وفعال كانت فرحة عارمة لدى واحد العدد دايل

يوليوز ،جوج دايل  les tranchesاللي تعطاو بقات la

األوساط دايل األوساط املغربية ،الوقت اللي توصلو هباد هباذ
املساعدة دايل تيسري ،فقط يعين اإلشكاالت اللي والبد تعاجل
هي أهنا يعين تدار بطاقات اللي تضمن الكرامة دايل التوصل هباذ
املساعدة يف ظروف حسنة ،وشكرا.

 troisième trancheغتعطى وكنديرو واحد التقييم واش
التلميذ ابقي يف املدرسة أم ال؟ ولكن راه مت التسليم دايل  1دايل
هذا ..هاذ املرحلة دايل "الراميد" هاذ املعيار دايل "الراميد" هو
معيار انتقايل ،إن شاء هللا ،يف  1111فاش غادي يكون عندان

السيد رئيس اجللسة:

سجل إجتماعي موحد واللي غادي يعين مجيع املغاربة ،واللي
غادي يعطينا بدقة شكون هو اللي غيستفد من هاذ برامج الدعم
واحلماية اإلجتماعية داك الساعة غادي نتجاوزو هاذ املشكل

شكرا ،تعقيب إضايف عن اإلشرتاكي السيد النائب احملرتم
االشرتاكي املوحد ،تفضل.

دايل "الراميد" اللي اليوم واحد العدد دايل األسر حىت مها كيطالبو
ابش يكونوا معنيني هباذ الوضع هذا ،هباذ الربانمج ،شكرا السيد
الرئيس.

النائب السيد عمر بالفريج:
شكرا ،حول "تيسري" واش هاذ العام توصلوا األسر ابلدعم؟
وال حبال داك العام كينتظرو عامني ،وشنو هي النسبة عفاك السيد
الوزير؟

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل عن حرمان تالمذة الدورة
اإلستدراكية سلك الباكالوراي ..نقط نظام السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب احملرتم ،رد السيد الوزير ،تفضل السيد

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي (نقطة نظام) :

الوزير ،من فضلكم السيدات والسادة النواب إحرتموا السيد الوزير
والسادة النواب اللي تيكونو تيتكلموا من فضلكم ،تفضل السيد
الوزير.

السيد الوزير ،ما جاوبنيش على السؤال اللي طرحت عليه،
شكرا.
السيد رئيس اجللسة:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

السيد الوزير ،عندك شي ..شكرا السيدة النائبة .السؤال
املوايل حول حرمان تالمذة الدورة االستدراكية سلك الباكالوراي
من حق اجتياز مباراة الولوج إىل املؤسسات اجلامعية ذات
اإلستقطاب احملدود ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
اإلشرتاكي ،تفضل السيدة النائبة.

والتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس،
السادة النواب،

حقيقة هاذ السنة عرفت واحد توسيع كبري مرينا من .11
ألف مستفيد إىل  1مليون و 311ألف مستفيد ،بريد املغرب
كان من األول وضح لنا أبن غادي يكون صعوابت يف منح هاذ

النائبة السيدة مينة الطاليب:
السيد الرئيس،

األداء ،هلذا وقع واحد شوية دايل االرتباك فهاذ الشهر دايل
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l'ISCAEأو ال دايل ، l'IAVهاذو ما كيخضعوش لنفس

السيد الوزير احملرتم ،نسائلكم عن اإلشكالية اليت طرحت مؤخرا

املعايري ابش موازاة مع املعايري دايل مؤسسات جامعية ذات
اإلستقطاب احملدود .أان هاذ الصباح تكلمت مع السيد الوزير،
السي عبد األحد الفاسي ابلنسبة  l'ENAوقايل أبن ك ان
عندهم هاذ املعيار ،املعيار دايل..

وتتعلق بتالميذ الباكالوراي الدورة اإلستدراكية ،حرموا من اجتياز
مباراة املعاهد ذات اإلستقطاب احملدود ،ألن مت اإلعالن على يعين
التسجيل األول واإلنتقائي قبل ظهور النتائج ،وابلتايل حرموا من
حقهم يف الولوج هلاذ املؤسسات ،كيف تنوون معاجلة هذه
اإلشكالية يف إطار املساواة واإلنصاف ابلنسبة هلاذ التالميذ؟
وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا تعقيب السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة مينة الطاليب:

شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير الرد.

السيد الوزير ،احنا سؤالنا ملا تطرح ،تطرح بناء على اتصاالت
من تالميذ ومن أولياء التالميذ .كانت فرحة عارمة ابلنسبة
للمغاربة ولنا مجيعا على النتائج اإلجيابية للبكالوراي هلاذ السنة،

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

واحنا عارفني أبن مكاينش واحد الطاقة استيعابية يف مجيع املعاهد
ويف مجيع املؤسسات ،ولكن على األقل ،على األقل ضمان تكافؤ
الفرص ،ضمان التساوي بني التالميذ يف الولوج .أنتما اآلن
كتعتربو أبن ثالثة دايل املعاهد مستثناة وكاينة معاهد حمدودة يف

شكرا السيد الرئيس،
السيدة النائبة احملرتمة،
يف البداية أريد أن أؤكد أن ال يتم بتاات إقصاء الناجحني يف
الدورة االستدراكية من هاذ اإلمتحاانت دايل اجتياز مباراة
اإلستقطاب احملدود ،خصنا غري نتافقو عالش كنتكلمو ،كاين
املدارس الوطنية للتجارة والتسيري ،كلية الطب والصيدلة ،كلية

املغرب مكاينش معاهد كثرية ،إذن شنو كيبقى قدامهم؟ اجلامعة
فقط مع العلم عندهم ميزات حسنة وميزات جد مهمة .نفس
املشكل تطرح األسبوع الفارط ابلنسبة لكلية احلقوق ابلرابط

طب األسنان ،كلية الطب والصيدلة شعبة الصيدلة ،املدارس
الوطنية العليا للفنون واملهن ،املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية،
كلية العلوم والتقنيات واملدارس العليا للتكنولوجيا هاذو مها
املؤسسات اجلامعية ذات اإلستقطاب احملدود ،هاذو االنتقاء

السويسي وأكدال ،كذلك أن مت فتح ابب التسجيل ألصحاب
املاسرت ولكن النتائج كانت ابقي ما ظهراتش ابلنسبة ألصحاب
اإلجازة الدورة االستدراكية ،وكذلك مت حرماهنم مرة أخرى،
وشكرا.

الرتشيح القبلي كاين يف يونيو ما خذيناش بعني اإلعتبار هنائيا
نتائج اإلستدراكية ،وفاش جنحو ما بعد الدورة االستدراكية اللي
أعلنا عليها يوم  21يوليوز أول مرة اللي كنقدمو هاذ النتائج ابش

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

منكنو هلاذ الطلبة يدوزو هاذ اإلمتحاانت ،هاذ الناس ما تقصاوش
منها هنائيا واقيال كتكلمي على املباراة دايل  l'ENAأو ال دايل
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النائب السيد عبد هللا هامل:

أكادير ،إذن سهلنا هلم بعدا واحد املشي واجملي ،ولكن خصهم
خيتاروا هذا هو املشكل ،هذا هو هاذ الشي اللي كاين واش
فهمتيين...

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،حقيقة خاصة يتفتح حتقيق واش هاذ التالميذ
اللي خذاو الباك أهنم من الناحية الدستورية ما حترموش من هاذ

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل عن املنح اجلامعية للسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،السيدة النائبة
تفضل.

املبارايت ،ولكن حىت التالميذ اللي خذاو الباك يف الدورة العادية
السيد الوزير ،إيال جينا نشوفو راه كيعانيو يف اجلدولة الزمنية،
فتلميذ نعطيك مثل ،فتلميذ متفوق يف الداخلة غيدير رحالت
مكوكية ،غيجي يدوز املباراة دايل  l'ENAيف  24يوليوز2. ،

النائبة السيدة غيثة آيت بن املدين:

يوليوز خصو يرجع لداخلة ابش يدوز ، ENCGيف  28يرجع
ألكادير ابش يدةوز كلية الطب 22 ،يرجع للدار البيضاء ابش
يدوز طب األسنان 11 ،خصو يرجع لرابط ابش يدير الصيدلة،

السيد الوزير ،عن مدى تعميم املنح اجلامعية ابلنسبة للطلبة
الناجحني يف الباكالوراي نسائلكم؟.
السيد رئيس اجللسة:

 13خصو يويل ألكادير ميشي يدوز ، l'ENSAهاذ الشي
مرهق وشكرا.

شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير اجلواب.

السيد رئيس اجللسة:

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟
ليست هناك تعقيبات ،كاين شي رد السيد الوزير ،تفضل.

والتعليم العايل والبحث العلمي:
لقد سبق يل أن أجبت عن هذا السؤال يف جلسات سابقة،
وهذه مناسبة ألؤكد على وأجدد األمهية اليت توليها احلكومة للدعم
االجتماعي للطلبة وأليضا منح هلاذ الطلبة أكثر فرص ملواكبة

السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

الدراسة اجلامعية .اليوم عرفنا أبن كاين واحد اجملهود كبري
للحكومة من هاذ أربع سنوات األخرية ،مرينا من  211مليون
دايل الدرهم إىل مليار و 811مليون درهم مكنتنا ابش نعطيو
 381ألف منحة ابلنسبة لإلجازة واملاسرت والدكتوراه أكرب عدد

السيدة النائبة احملرتمو ،يف إطار اإلستقاللية البيداغوجية دايل
املؤسسات غري التابعة للجامعات واملؤسسات التابعة للجامعات،
راه عندهم هذا ميكن النجاح يف الدورة االستدراكية يكون واحد
املعيار بيداغوجي لكي يصنف الطلبة اللي كينجحو يف الدورة
األوىل ،والطلبة اللي كينجحو يف الدورة الثانية.

 biensurيف اإلجازة ،اللي خصنا نعرفو هي كاين واحد العدد
من األقاليم اليوم كيحصلو على  ،% 211مها األقاليم اجلنوبية،
ابإلضافة إىل إقليم فكيك ،جرادة وزاكورة ،وهاذ السنة عرفنا واحد
التحسن يف هاذ النسب ،إذ هادوك األقاليم اللي كانوا ينالو غري

ابلنسبة السيد النائب احملرتم ،دايل هاذ التواريخ ،بعدا هادوك
دايل الداخلة ما غيدوزوش  ENCGيف الداخلة ،غادي ندوزو
هلم  ENCGيف أكادير ألن غادي جييو ابش يدوزو الطب يف

 % 81وصلناهم ل  ،% 21مبا فيهم إقليم ميدلت ،كاين أيضا
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السيد رئيس اجللسة:

مؤسسات أقاليم اللي كانوا يف  .1وصلناهم  ،81واللي كانوا يف
 21ل ،1.1هلذا اللي بغيت نطمأنكم احنا احلكومة تشتغل
ابش ميكن لنا نقربو مجيع هاذ األقاليم اللي ما عندمهش مؤسسة
جامعية أو ال أحياء جامعية ابش نقدرو نوصلو  %211ونطلبوا
هللا ابش السنة املقبلة غتكون السنة اللي غنوصلو فيها %211
لواحد العدد كبري دايل األقاليم ،وشكرا.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس
هناك تعقيب إضايف .السيد الوزير عندك واحد  .ثواين ..منر إىل
السؤال املوايل عن مدى مالءمة التكوين اجلامعي حلاجيات سوق
الشغل ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي،
تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد سعيد التدالوي:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة احملرتمة.

شكرا السيد الرئيس،

النائبة السيدة غيثة آيت بن املدين:

السيد الوزير ،مدى إستجابة التكوين اجلامعي حلاجيات
سوق الشغل من أجل حتقيق إدماج إجتماعي ومهين ألفضل
خرجيي اجلامعات؟ شكرا.

السيد الوزير ،ال ننكر اجملهودات اللي قمتم هبا ونشكركم على
ذلك .ولكن السيد الوزير ،منني كتهضرو على  % 21أو 21
 ،%أنتم تتحدثون عن التالميذ الذين قدموا امللفات ،حنن
نتحدث إذا كنا نريد عدالة جمالية ونريد تكافؤ الفرص ،ابلنسبة
للمناطق كاليت قلتم درعة -اتفياللت أو اجلنوب جيب أن تكون
 %211ابلنسبة للتالميذ الناجحني ليس املقدمني ،ألن السيد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،اجلواب السيد الوزير.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

الوزير ملّي كنجيو انخذو أستاذ يف "كرامة" أو يف "ألنيف" راه
الوجود يف "احلاجب" ال يعاين نفس الشيء .هلذا هذاك األستاذ
إيال بغيناه يبقى يف "كرامة" راه كيخص على األقل التالميذ دايلو

والتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد النائب احملرتم،

ايخذو املنحة ،فكتعرفو السيد الوزير ،أن عدد من من األطر ال
تقدم امللفات دايل الطلبات ألهنا كتعرف راسها ستكون مقصية.

هنا هاذ القضية دايل مالءمة التكوين مع حاجيات سوق
الشغل ،هذا من إحدى أهم انشغاالت الوزارة .واليوم وضعنا
واحد خريطة طريق تتضمن جمموعة من التدابري لتصدي هلاذ

ابلنسبة لنا كنقول لكم أبن اجلهات املنكوبة أو اجلهات
الضعيفة جيب أن يعمم على مجيع التالميذ وليس التالميذ فقط
الذين يطلبون املنح ،على مجيع الناجحني يف البكالوراي وهذا هو
مطلبنا ونتمىن أن تتوصلوا إىل ذلك ،ولكم جزيل الشكر السيد
الوزير.

اإلشكالية ،بعد اخلطاب امللكي السامي دايل  11غشت ،اللي
طلب فيه سيدان هللا ينصرو ،احلكومة ابش أنهلو الشباب حىت
ميكن أن يلجوا سوق الشغل ،دران واحد اليوم وطين يف مراكش
يف أكتوبر املنصرم ابش نعاودو النظر يف اهلندسة البيداغوجية
لسلك اإلجازة حىت مننح هلاذ الطلبة مهارات وكفاايت ذاتية

18

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

النائب السيد احلسني حريش:

وحياتية والتمكن ورفع القدرات دايهلم أيضا لولوج سوق الشغل.
غري ما نغفلوش واحد اجلانب اللي مهم ،كانت واحد املبادرات
كبرية منذ اعتماد منظومة" " "LMDاإلجازة-ماسرت-
الدكتوراه" هي إحداث اإلجازات املهنية واملاسرت املتخصص اللي
اليوم كيعرف واحد نسبة " l'insertionالولوج لسوق الشغل

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نريد أن نثري انتباهكم إىل أن جمموعة من اجلامعات،
مؤسسات التكوين املهين تقوم حبرمان الطلبة الناجحني من شواهد
النجاح يف وقت مبكر مما حيرمهم من إجراء جمموعة من املبارايت
املهنية ،ولوج جمموعة من اإلجازات املهنية ،اجلامعات دولية،
تنشكركم على التفاعل مع امللفات اليت حنيلها عليكم ولكن بغينا
حل مستدام وجدري هلذه اإلشكالية املتكررة ابستمرار.

جد مهمة اللي كتجاوز  %21ابلنسبة لواحد العدد دايل
التكوينات ،وكان واحد العمل كبري ومكثف من طرف اجلامعات
ابش كتوضع واحد التكوينات حسب الطلب دايل سوق الشغل،
اللي منساوش هو أبن القدرة على اإلقتصاد الوطين الستقطاب
اخلرجيني ،كاين اليوم  111ألف خريج من اجلامعات ،من
التكوين املهين سنواي ،واإلقتصاد الوطين كيحدث  211ألف
منصب شغلdonc ،املعادلة شوية صعبة ،هلذا ما نغفلوش هاذ
اجلانب دايل القدرة اإلقتصادية على استقطاب هاذ..

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ال يبدو ،رد السيد الوزير.
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

والتعليم العايل والبحث العلمي:

السيد رئيس اجللسة:

غري ابلنسبة هلاذ النقطة األخرية اللي تطرق ليها السيد النائب
احملرتم ،هاذ املشكل كيعين غري مؤسسة التكوين املهين ،وراسلنا

شكرا السيد الوزير شكرا ،تعقيب السيد النائب احملرتم.
النائب السيد سعيد التدالوي:

السيدة املديرة العامة ابش اليوم كنطورو هاذ املنظومة ابش مننحوهم
الشواهد دايهلم يف أقرب وقت شكرا لكم.

شكرا السيد الوزير ،احنا اجلواب دايلكم كان واضح فهاذ خريطة
الطريق اللي تكلمتو عليها ،لكن احنا لو حبذا السيد الوزير تكون

السيد رئيس اجللسة:

بعد التوجيهات حسب العرض والطلب اللي كيكون يف سوق
الشغل ،واللي كيمكن ليكم يف إطار التضامن احلكومي يكون
عندكم هاذ اإلحصائيات ،بعض الطلبة تيكونو اتلفني معارفينش
آش غيعملو ،على األقل تكون واحد اخللية يف وزارة التعليم اللي
كتوجه هاذ الطلبة حبسب العرض والطلب شكرا.

شكرا للسيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة ،وننتقل
إىل قطاع الصحة ،مرحبا السيد الوزير ،والسؤال عن تعطل األجهزة
الطبية ابملستشفيات العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني
من فريق العدالة والتنمية ،تفضلوا السيدة النائبة.
النائبة السيدة جمدة بنعربية:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم ،كاين شي تعقيب إضايف؟ تفضل
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

السيد الوزير ،تعرف جمموعة من األجهزة الطبية يف جمموعة من
املستشفيات العمومية حالة دايل العطالة وذلك بسبب أتخر
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السيد رئيس اجللسة:

عملية الصيانة أو بسبب أتخر العملية دايل الرتكيب ابلنسبة
لألجهزة الطبية اجلديدة ،وهاذ الشيء خيلف استياء لدى املرضى،
لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت تعتمدون القيام
هبا للتخفيف من معاانة املرضى اللي كيتواجهو بسريو على برا
ديروه ابلفلوس ،لو كن كان لقاو الفلوس كون كان ما جييوش

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب احملرتم ،تفضل
السيد النائب.
النائب السيد امحد اهليقي:
شكرا السيد الوزير،

للمستشفى العمومي خصوصا أنه خذاو مواعيد يعين طويلة؟
شكرا السيد الرئيس.

يف احلقيقة حالة العطالة دايل بعض التجهيزات واملعدات
الطبية يف بعض املراكز ينتج عنه استياء كبري لدى املرضى ،وهناك

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،جواب السيد الوزير.

بعض املراكز الصحية اللي كتعرف إحتجاجات دايل املرضى
وذويهم ويف احلقيقة مها معذورين ،ألن أتخر عملية التشخيص
تؤثر على املريض وابلتايل يعين املواعد تطول .هلذا نقرتح عليكم
السيد الوزير:

السيدة النائبة احملرتمة املسألة دايل صيانة التجهيزات الطبية
ابملستشفيات مسألة أساسية ابلنسبة لنا ،أو كنعطيوها أمهية،

أوال الشركة املستفيدة من الصفقة تلتزم ابلصيانة ،يعين أن عملية
الصيانة تكون مشروطة يف عملية البيع؛

ولكن الواقع رمبا واملعطيات خاص التأكد منها ،واش فعال هاذيك
التجهيزات كتشتغل وال كنعطيو كالم آخر لبعض الناس ،أان ما
كنقصدش ولكن خاصنا نتأكدو ألنه يف ما يتعلق ابمليزانية مثال،

اثنيا معايري اختيار الشركات عند كل صفقة تكون دقيقة ،وجيب
اختيار الشركة مع عملية صيانة التجهيزات؛

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا السيد الرئيس،

اثلثا تفعيل املراقبة وتتبع عملية الصيانة من طرف الوزارة؛

يعين رفعنا من  2.1مليون دايل الدرهم من امليزانية اللي كانت
 231مليون يف  ،112.مث عممنا الصيانة على مجيع املندوبيات
واآلن مشينا للمستوى دايل املستشفيات ،مث كذلك وضعنا رهن
إشارة املصاحل املركزية ملفات منوذجية دايل طلب العروض ،تقدمي

أخريا تكوين أطر تقنية لنقل خربات الشركات البيوطبية إىل املراكز
الصحية على الصعيد الوطين.
السيد الوزير ،هذه املراكز اللي عندها اللي خصها يعين غري
الصيانة فما ابلكم بعض املراكز الصحية ما عندهاش وحدة طبية،
وشكرا.

الدعم التقين ،التكوينات والتداريب ،كل هاذ الشي ابش حنسنو
هباذ املستوى دايل اخلدمات ،وابش الصيانة تكون يعين فورية،
وما يكونش تعطيل دايل مصاحل املواطن ،إذن أخرى كنقول ليك

السيد رئيس اجللسة:

خاصنا نتأكدو فعال واش معطلة وال هي  rendez vousوال
شي حاجة أخرى وال غري كالم رمبا اللي تقال لكم خاص التأكد
منو ،شكرا.

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل
السيد النائب عن فريق التجمع الدستوري.
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النائب السيد موالي عباس الومغاري:

النائب السيد نور الدين األزرق:

السيد الوزير احملرتم ،بذلتو جمهود كبري واقتنيتو سكانري جديد
مبستشفى حممد اخلامس مبدينة مكناس ،وعيب عليا السيد الوزير،

السيد الوزير ،سؤالنا ما هو تقييمكم للربامج الوطنية حملاربة
داء السل؟ شكرا.

أنين نطلب منكم التدخل إلصالح هاذ السكانري .أنكد لكم أنه
دااب  .أشهر متتالية وهو يف حالة عطب ،وأان اثيق فيكم السيد
الوزير ،فتحو حتقيق دايلكم وأتكدوا بنفسكم.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،اجلواب السيد الوزير.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

السيد رئيس اجللسة:

بسرعة السيد النائب ،كتعرفو أبن الربانمج الوطين حملاربة
السل يعين مكننا من أنه حنصلو على جمموعة دايل النتائج اللي
عندها مردودية جيدة حيث وصلنا يف اإلكتشاف من % .1

شكرا السيد النائب ،ليس هناك تعقيبات إضافية أخرى.
تفضل السيد الوزير ،للرد على التعقيبات.
السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

إىل  % 8.يف الكشف عن حاالت السل ،تقريبا  32ألف
حالة ،املتوقع هو  32ألف حالة 18. ،حالة اللي هي سل
مقاوم ،إذن يف أقل من  % 2وهادي مسألة أساسية .مث كذلك
الربانمج هو كيعطي واحد اجملموعة دايل اخلدمات اجملانية كل

شكرا السيد النائب،
الصيانة بعد البيع مسألة أوتوماتيكية ،كتمشي يعين سنتني
حىت خلمس سنوات ومازال غنطوروها .بطبيعة احلال خصنا
اعتمادات ابش ميكن تكون يعين سنوات أكثر بعد البيع ،وظفنا

اخلدمات اجملانية مبا فيها األدوية  21مركز اللي ّدار دايل الفحص
اآلن ومازال كنتوسعو ،وصلنا اليوم يف مجيع املراكز كاين أجهزة
رقمية دايل الكشف ابألشعة السينية ،كاين كذلك هادوك les

بني سنيت  1128و 22 :1122مهندس بيوطيب وزعناهم على
املستوى اجلهوي ،يعين هذا احنا عندان إهتمام هباذ املسألة دايل
املوارد البشرية إضافة إىل الدورات التكوينية .مكناس عندي
معطيات مرتبطة بفسخ العقدة مع الشركة دايل الصيانة ألن ما

 gènes expertsوصلنا ل  33ومازال غنستمرو .وخصك
تعرف السيد النائب ،وأنتما كتعرفو هاذ املسألة مزاين أنه داء
السل هو مسألة اللي هو يعين فيه يعين حمددات إجتماعية وبيئية
مهمة ،وابلتايل التحكم فيه والتحكم فهاذ احملددات السوسيو

التزماتش ،واآلن راه يعين كاين فتح األظرفة يف القريب ابش ميكن
تكون شركة أخرى ،ولكن كاين هناك حل مؤقت مبستشفى
سيدي سعيد دايل  scanner de barettesاللي ميكن يقوم
ابملهمة يف انتظار يعين إصالح دايل السكانري األول ،وشكرا.

إقتصادية كظروف السكن ويعين كذلك الفقر وسوء التغذية
مسألة أساسية ،مث انهيك عن االرتفاع النسيب دايل السل خارج
الرئة والناتج احتماال عن استهالك املواد احلليبية الغري مبسرتة فإذن

السيد رئيس اجللسة:

هناك كذلك واحد العمل من خالل برانمج اللي اعطينا االنطالقة
دايلو..

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل عن إسرتاتيجية حماربة
مرض السل ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.
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السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عمر خفيف:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب احملرتم.

بسم هللا الرمحن الرحيم.

النائب السيد نور الدين األزرق:

السيد الرئيس احملرتم،

شكرا السيد الوزير ،كنعرفو على أن األثر دايل املرض يف املغرب
مرتفع ابلنسبة لدول اجلوار ،النسبة االكتشاف دايلو اي هللا %82
التقكري يف املراجعة يف األطر الطبية والتوزيع دايهلم ،النسبة دايل

السيد الوزير احملرتم ،ال ختفى عليكم املعاانة اليت يعانيها مرضى
القصور الكلوي ببالدان ،فباإلضافة إىل الظروف الصحية
واإلجتماعية املزرية ألغلبهم جندهم يعانون اإلمهال والتقصري الذي
طاهلم جراء النقص املهول يف التجهيزات ومراكز التصفية العمومية،
الشيء الذي جعلهم يعيشون غالبا حتت رمحة لوائح االنتظار يف
مراكز احملسنني ،لدا نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن التدابري اليت
ستتخذوهنا من أجل التخفيف من معاانة هؤالء املرضى؟ شكرا.

فعالية الدواء اي هللا  ،%88الوزارة مشكورة كتوفر الدوا ابجملان
كان تينقطع دااب موجود ،لكن اإلشكال املنقطعني عن الدواء،
ابرمتيو شراكة مع اجملتمع املدين الوطين والدويل على أساس تتبع
ورصد هاد حاالت االنقطاع ،اشنو هي النتائج دايهلا؟ إن هاد
املرض تيقيس واحد الفئة هشة وفقرية وابلتايل هاد اجملانية ما
كنتمشي إال من بعد االكتشاف ،من بعد، diagnostique
قبل كاين مصاريف كارثية على هاد الطبقة ،اإلشكاالت دايل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.

املعقدة احلاالت املعقدة خصها استشفائي ،خصها
 hospitalisationمع األسف ما تيمشيوش للمستشفيات
العادية  ،مشكورين غتحلّوا ما مركز جديد يف سال ،لكن خص
احلالة دموالي يوسف خص إجياد حلول هلاد املرضى وال مراكز

السيد أنس الدكايل وزير الصحة:
شكرا للسيد النائب احملرتم ،فعال هاد املرض دايل القصور الكلوي
مشكل صحي يتفاقم سنة بعد سنة ،احلاجيات يف تزايد مستمر
وكذلك ارتفاع دايل التكلفة اإلقتصادية واإلجتماعية ،تزايد عوامل
اخلطر اللي هو السن وداء السكري و داء ارتفاع الضغط الدموي،
ولكن جمهود كبري كذلك من طرف الدولة عدد املراكز اليوم 222
دايل املراكز يف  .1 ،1128كانت يف  1121زائد  .داملراكز

أخرى ،شاركتو يف القمة الرفيعة املستوى يف L'O.N.U
وخرجتو بتوصيات ..شنا هي العالقة.
السيد رئيس اجللسة:

جديدة يف طور اإلجناز والتجهيز ،رخصنا اجملتمع املدين ب31
مركز مشكور اجملتمع املدين على العمل ،ولكن ماشي بوحدو اللي
كيتكفل ،مث الوزارة  141مليون دايل الدرهم 141 ،مليون دايل

شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليست
هناك تعقيبات إضافية ،رد السيد الوزير ،ما بقاش الوقت ،منر إىل
السؤال املوايل عن معاانة مرضى القصور الكلوي للسيدات

الدرهم يف شراء األدوية واملستلزمات الطبية املرتبطة هباد املرض،
 121مليون دايل الدرهم يف شراء اخلدمات خارج اإلطار دايل
املؤسسات الصحية دايل الوزارة ابش كنقدرو نغطيو  22ألف
دايل املرضى بداء ،يعين ،هباد املرض دايل القصور الكلوي ،هناك

والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد
النائب.
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كذلك برانمج وطين جديد ل بغينا نعطيو االنطالقة دايلو فيه

املوايل عن تردي اخلدمات االستعجالية ابألقاليم النائية للسيدات

حتسني املردودية املراكز دايلنا ،اآلن حنا يف واحد التجربة منوذجية
دايل التدبري املفوض ،يف اليوسفية يف أزيالل إن شاء هللا ،ايال
جنحت بغينا نعمموها ابش نرفعو من املردودية ،املركز راه ما
خصوش خيدم  2وال  8السوايع ،خصو يدورعلى ،يعين ،جمموعة

والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
أحد النواب من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل السيد
النائب.
النائب السيد احلسني بوزحاي:

دايل الساعات إضافة إىل ،يعين ،تعزيز املوارد البشرية والتكوين
فهاد اجملال ،كذلك تشجيع الدايليز الصفقي dialyse
 ،péritonéaleكذلك غنمشيو فيها ،مت تشجيع زراعة الكلي

السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،تعاين ساكنة األقاليم النائية من تردي
اخلدمات االستعجالية بسبب نعدام قسم اإلنعاش ابملستشفيات
العمومية قلة األطر الطبية والشبه الطبية واملعدات الطبية ،كذلك

يف إطار واحد الربانمج دايل تشجيع يعين التربع ابألنسجة
وابألعضاء ألن مسألة أساسية مث.

انهيك عن املستوصفات املغلقة إبقليم طاطا منوذجا السيد الوزير،
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير تعقيب السيد النائب ،تفضل.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عمر خفيف:

شكرا ،جواب السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير احملرتم على هاد األجوبة ،إن هؤالء املرضى
السيد الوزير فقدو الثقة يف املراكز واملؤسسات الصحية حيث

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا للسيد النائب احملرتم إقليم طاطا زرتو مؤخرا وراه كنتو
حاضرين وعاجلنا هاد املسألة هادي اللي كانت مربجمة دايل

أصبحو عاقدين أملهم على لوائح االنتظار طويلة ينتظرون وفات
املسجلون هبا ليحلو حملهم يف غياب بناء مراكز وتوسيع أخرى
كما أن توفرهم على بطاقة الرميد ال تغين عندهم شيئا طاملا هي

إحداث غرفة اإلنعاش ابملركز االستشفائي اإلقليمي وعلى ذكر
هاد املستشفى حقيقة أن هناك جمموعة من االختصاصات اللي
مت يعين التحاق األطباء دايهلا هباد املستشفى اكتاشفت كذلك

غري مقبولة لدى املراكز الصحية اخلاصة واليت جيب عليكم أن
تقومو إببرام شراكات مع هاد املراكز اخلاصة لتقدم هذه اخلدمات
املتوفرة على بطاقة الراميد ،السيد الوزير الناس راه تتموت يف
سبيطارات راه كيموتو راه تيسعاو شوفو شي حل راه ما بقا ما

أنه كاين واحد العمل مع اجلماعات الرتابية مبا فيها هاد العمل
دايل املركز دايل املصلحة دايل اإلنعاش على أساس تزويد اإلقليم
ابملوارد البشرية خاصة األطباء العامو حيث ابإلضافة إىل اجملهود
دايل الوزارة اللي تقريبا عشرين دايل املناصب د املمرضني 1128

يتسناو هاد الناس اللي مراض ابلكالوي راه ما عندو ما يتسىن ما
يتسناش حىت لغدا.

و 1د األطباء املتخصصني و 8د املناصب دايل األطباء العامون
اللي ماشي كلها مت االحتاق هبا ،فالعمل ابلتعاقد اعطاان واحد 1
داألطباء عامون على مستوى اإلقليم هادي مسألة أساسية ،مث

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليست هناك
تعقيبات إضافية ،رد السيد الوزير ما بقاش الوقت ،منر إىل السؤال
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النائب السيد املصطفى القوري:

أريد أن أقول أنه ابإلضافة إىل ذلك هناك يعين اهتمام مهم
ابلصحة دايل األم والطفل على مستوى هاد اإلقليم ،وعمل ابش
ميكن نقلصو من النسبة دايل الوفيات اللي بقات فهاد اإلقليم
حسب اإلحصائيات حمدودة ،فبني  1128-1122سجلت
يعين  3دايل احلاالت من أصل  1411والدة.

املستشفى اإلقليمي بربكان يف وضعية كارثية على مستوى
املستعجالت ،ونقص وتعطل األجهزة وأزمة املواد البشرية إىل حد
اآلن هاذي شهور أو هاذي سنوات بدون مدير ،مل تنفع مع هاذ
الوضعية ال أسئلة كتابية وال شفوية وال آنية وال كذلك
احتجاجات دايل اجملتمع املدين ،وال إضراابت األطر الطبية

السيد رئيس اجللسة:

والتمريضية ،وال حىت كذلك إضراب دايل احلراس ،وواعدتنا
ابلزايرة امليدانية للوقوف على هاذ الوضعية ،لكن ألغيت يف آخر
حلظة ،هناك تذمر السيد الوزير من هاذ الوضعية ،هل هناك
إجراءات مستعجلة للتدخل يف تصحيح الوضع.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب للسيد النائب احملرتم تفضل.
النائب السيد احلسني بوزحاي:
السيد الوزير احملرتم ،البد ما نعملو واحد التضامن دايلنا مع واحد
املمرضة من مجاعات فم احلصن املستوصف دايل فم احلصن اللي
تعرضات لواحد العمليات حبال االغتصاب ،متناو إن شاء هللا

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد النائب التجمع
الدستوري.

الرمحان الرحيم هلا الشفاء العاجل من هاد املنرب هذا ،وكنشكروك
السيد الوزير على الزايرة اللي لنا الدعوة عليها ونتمناو إن شاء هللا
الرمحان الرحيم ابش حتقق األمل دايهلا ،وكل شي الناس دايل إقليم
دايل طاطا السيد الوزير راه كيتسناو منك ابش اتخذ هاد املسائل

النائب السيد محاد آيت ابها:
السيد الوزير احملرتم ،ابلنسبة لزاكورة راه مازالت تعاين ،جيتو السيد
الوزير لزاكورة أو يف احلقيقة حىت حاجة إىل حدود اليوم ما

كل شي اللي قليت بواحد اجلدية ،ابش تعطينا اثين واحد النفس
جديد يف الصحة يف اإلقليم السيد الوزير هضريت على اإلتفاقية،
واإلتفاقية إن شاء هللا الرمحان الرحيم راه غادية شادة املسائل

حتققتشاي؟ وال يعقل أنه الناس مازال متوت بلسعات دايل
العقارب أو األفاعي أو ماشي معقول أن الناس ميلقاوش الدواء
حداهم تيضطرو ابش ميشيو لورزازات السيد الوزير إيال كاين شي
جمهود هللا جيازيكم خبري ،راه خاصو يدار راه ماشي معقول،
وشكرا.

دايهلا ،اللي كيهمنا احنا كمنتخبني ،راه شفيت كل شي االتفاقية
يعين كل شي مجاعات شاركو ،اجمللس اإلقليمي اللي بغينا فيك
السيد الوزير األطر الطبية.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ السيد
النائب ،العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

شكرا السيد النائب احملرتم ،رد السيد الوزير ،آه مازال ،تفضل
السيد النائب تفضل.
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النائب السيد حممد احلجرية:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل هو سؤال آين متعلق بتحسني
اخلدمات الصحية ابملستشفيات العمومية للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

السيد الوزير ،قمتم مؤخرا بوضع احلجر األساس لتتمة األشغال
ابملستشفى احمللي لتيسة ،منذ ذلك اليوم واألشغال مل تبدأ بعد،
شكرا.

النائب السيد عبد القادر بودراع:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس ،السيد الوزير ،عن حتسني اخلدمات الصحية
ابملستشفيات العمومية نسائلكم؟

شكرا ،ليس هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير الرد.

السيد رئيس اجللسة:

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.

السيد النائب شكرا على التنبيه ابلنسبة لتيسة ،فما عنديش

السيد أانس الدكايل ،وزير الصحة:

معطيات ،ولكن احنا غنباشرو األمور يف هاذ املعلومة هاذي

شكرا السيد النائب ،أان قلت أبنه هناك برانمج دايل أتهيل
املستشفيات ال من يف ما يتعلق ابلبنيات اجلديدة أو ابلتوسيعات

للتأكد منها وأخذ اإلجراءات ،بركان أان مازال مواعد ابلزايرة
ولكن املدير اجلهوي يعين عندو تعليمات ابش ميكن يقوم بتنزيل

أو بتأهيل املصاحل احلالية يعين هو برانمج وطين فيه  11مؤسسة،
 22مليار دايل الدرهم اللي هي ملتزم هبا أو مستمر ،هو النتائج
دايلو راه كتبان راه جمموعة دايل التدشينات أو اللي كنعملوها
اليوم بعد انتهاء األشغال ،هناك جمموعة كذلك دايل املشاريع

الربامج دايل أتهيل مستعجالت على مستوى اجلهة كباقي
اجلهات ،خمطط تسريع أتهيل املستعجالت كان فيه واحد الدعم
مايل مهم للمستشفيات اجلهوية ف 1111 ،1122غنمشيو
للمستشفيات اإلقليمية اللي فيها خصاص مع العلم أنه يعين

اللي كتنتظر فقط التجهيزات والصفقات راه هي يف طريق اإلجناز،
شكرا.

مستعجالت على ابقي املصاحل ،يعين يستمر ،ابلنسبة لزاكورة

السيد رئيس اجللسة:

هناك واحد االتفاقية دايل الشراكة مهمة راه يعين اللي وجدات

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب احملرتم.

أتهيل العرض اإلستشفائي بشكل عام ألنه ميمكنش نعزلو

أو خاصها توقع ابش مجيع األطراف يعين تساهم يف تنزيل هاذ

النائب السيد عبد القادر بودراع:

اإلتفاقية مع العلم أنه يف ما يتعلق ابألمصال دايل ال األفاعي وال

السيد الوزير ،الصراحة ما عرفتش على أي حتسني ممكن نتكلموا،

دايل العقارب راه توزعات على مجيع املستشفيات اإلقليمية اللي

أان يف صراحة اليوم غادي نتكلم غري على املواعيد ،أان عندي
واحد املوعد دايل السيدة اللي غريب يف األمر أن املوعد دايهلا
حىت ل ،1111وعندي امللف دايهلا ها هو السيد الوزير،

فيها بطبيعة احلال أقسام دايل اإلنعاش ،ألنه ما ميكنش يتم يعين.
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السيد رئيس اجللسة:

 1111هذه مريضة ابلكونسري وخصها تسىن حىت ل،1111
واش خصها جتيب شي شهادة الوفاة وال شهادة احلياة ابش تبقى
حية حىت  ،1111كذلك السيد الوزير ابلنسبة ال للمواعيد دايل
دايل ابلنسبة للمواعد دايل جهاز السكانري ،عندان مثال اللي بغى
يدير السكانري خصو السكانري وال  L'IRMوال pet scan

شكرا ،هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيد الوزير،
تفضلوا السيد الوزير يف بعض الثواين ،بعض الثواين.
السيد أنس الدكايل ،وزير الصحة:
شكرا للسيد النائب ،أان فاجأتيين هباد املوعد دايل ،1111
عطيين ابش ،..أظن وأمتىن أنه يتعلق األمر خبطأ ،ألن كتكلم يل

خصها يتسىن  2شهور  .أشهر ابش يتسىن ويال كان يف حالة
دايل املرض دايل دايل الكونسري وال شي حاجة يعين صعيب
عليه احلال بزاف ابش يتسىن هاد املدة دايل  .أشهر ،السيد

على السرطان ،فاملغرب بذل جمهودات مهمة يف هاد اجملال دايل
حماربة السرطان مبراكز جهوية يف مجيع اجلهات دايل اململكة اليوم،
كذلك يعين املواعيد بشكل عام املعدل دايهلا هو شهر ونصف،

الوزير ،كذلك السيد الوزير كنشكروك الصباح على تلبية الدعوة
دايل الفريق دايل حزب األصالة املعاصرة يف اإلجتماع دايل
الفريق ،مديناكم بواحد اجملموعة دايل املعطيات اللي كتتعلق
بعمالة مقاطعة احلي احلساين ابلنسبة ال املستشفى دايل احلسين

هي هادي املواعيد اليت تؤخد عن بعد فعال  %2.من املواعيد
عن بعد قليلة ،هدفنا نوصلوها ل  ،%11هذا كيطلّب جمهودات
يف جمموعة دايل اجملاالت ،يعين ،الصحية.

وال املراكز الصحية اللي هي فواحد التدهور خطري جدا ،النقص
دايل املعدات ،دايل األطقم الطبية ،دايل املمرضني كذلك السيد
الوزير ،وابلنسبة للمركز الصحي دايل ليساسفة اللي مت اإلغالق
دايلو.

فيما يتعلق ابملستشفيات بشكل عام يعين التأهيل دايهلا راه
فيه كذلك جمموعة دايل اخلدمات ،مبا فيها االستقبال والقبول من
خالل  ،يعين ،التعميم دايل األنظمة املعلوماتية ابش ميكن نضبطو
هاد املسألة دايل املواعد كذلك ،مث كذلك الفصل بني اخلدمات
دايل احلراسة واستقبال ونقل املرضى ،مث كل ما يتعلق ب بوظيفة
اإلستقبال ،فبدينا كنمشيو كذلك يف التدبري املفوض ،وإبدماج

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب احملرتم ،شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك
من تعقيبات إضافية؟ فريق التجمع الدستوري ،تفضل.

بعض الوظائف اجلديدة يف هاد اجملال من خالل ،يعين ،املضيفات
اللي تيكونوا يف بعض املستشفيات ،إضافة إىل ذلك فالربانمج
الوطين هناك دعم ابملعدات البيوطبية يف مجيع املستشفيات ،املركز
الصحية اجلديدة هناك يعين الربانمج دايل حمو الفوارق اجملالية،

النائب السيد عبد هللا مسعودي:
السيد الوزير ،مسعت أنه كاين برانمج دايل مراكز صحية جديدة
والتجهيزات دايهلا ،تتعرف السيد الوزير مجاعة أورير بعمالة أكادير

وصندوق التنمية القروية راه أغلبية املشاريع كتسجل يف هاد اإلطار
هذا الصندوق.

إداوتنان واحد اجلماعة فيها واحد النسبة كثرية دايل  41ألف
نسمة وفيها واحد املستوصف وطبيبة واحدة ،وكاين واحد العقار
يف اتمراخت جمهز من الصابس ،إيال كان ممكن ابش يدار فيه

السيد رئيس اجللسة:

مستوصف جديد عما قريب للساكنة دايل هاد املنطقة اللي
حمتاجة من غدا ملستوصف يف املنطقة ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،وشكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم
يف هذه اجللسة ،ننتقل إىل قطاع العدل مرحبا السيد الوزير.
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النائبة السيدة عبلة بوزكري:

السؤال األول سؤال عن وضعية احملاكم للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضلي السيدة
النائبة.

السيد الوزير ،أكيد ان هناك جمهودات تبذل لتحقيق النجاعة يف
تقدمي اخلدمة القضائية وختليق احلياة العامة ،إال أن الواقع يفرز

النائبة السيدة عبلة بوزكري:

العديد من الصعوابت لتظل املؤسسة القضائية يف أمس احلاجة
إىل هيكلة تستجيب لألدوار واآلمال املعقودة عليها ،وذلك
ابلعناية ببنياهتا وعصرنة وسائل عملها ومتكينها من املعدات

السيد الوزير ،ما هي التدابري اليت ستتخذها الوزارة للنهوض
أبوضاع احملاكم ببالدان مبا يضمن جتويد املنظومة القضائية؟
وشكرا.

واللوازم الضرورية ،وابلعنصر البشري وأتهيله وحتفيزيه ،واحلصول
على مردودية أفضل ،لألسف هناك بعض احملاكم ،عند ولوجها
كأنك تلج سوق عكاظ ،يف غياب الرقابة وضبط املرتزقني ،مما
حيول دواليبها إىل فضاء شبيه ببورصة القيم.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،اجلواب السيد الوزير.
السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

السيد الوزير ،إن مستوى املؤسسات الرامية إىل دعم استقاللية
القضاء ،وحتديث املنظومة القانونية ،وأتهيل اهلياكل القضائية

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال ،بطبيعة احلال ال خنتلف يف

واإلدارية والبشرية ،وترسيخ التخليق مازال ضعيفا ،وال يرتقي إىل
انتظارات املتقاضني واملهنيني ،هناك أيضا نقص املراقبة امليدانية
لورش البناء ،والوقوف عند عقلنة..

أن جتويد العمل القضائي حيتاج إىل التجهيزات وإىل حماكم يف
املستوى ،هاد السنة تسلمنا  2د املشاريع هناية  ،1128وعندان
املشاريع اجلاري تشييدها  48مشروع ،بكلفة إمجالية تصل إىل 3
دايل املاليري درهم ،كان هناك عدد من األوراش على امتداد
الرتاب الوطين .البناايت اجليدة سنة  1121مل تكن تتجاوز
 ،%12إذن اليوم وصلنا إىل  ،%2.مازال اخلصاص وملي
غتنتهي هاد املشاريع ،غادي نكونو يف وضعية تليق هبيبة السلطة
القضائية وبطموح املغاربة مجيعا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيبات إضافية يف هذا
املوضوع؟ ليست هناك تعقيبات إضافية ،منر إىل السؤال املوايل
عن مشروع احملكمة الرقمية ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني
من فريق العدالة والتنمية ،أحد النواب؟ تفضل السيد النائب.

فيما يتعلق أيضا ابجملهود البشري لدعم التجهيزات ،هاد السنة

النائب السيد مسري عبد املوىل:

 1128التحق  241ملحق قضائي ابملعهد العايل للقضاء ،وأهنى
 221ملحقا قضائيا فرتة التكوين ،وانتقلنا إىل عدد القضاة
..4122

السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،يعترب مشروع احملكمة الرقمية من بني املشاريع
املهمة اليت اخنرطت فيها وزارة العدل ،خاصة أن احملكمة الرقمية
تسمح للمتقاضني بتتبع عن بعد القضااي الرائجة أمام احملاكم،
كما أهنا متنح عموم املواطنني احلق يف اإلستفادة عن بعد ،من

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة احملرتمة.
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اخلدمات اليت تقدمها احملاكم املغربية ،لذا نسائلكم السيد الوزير،

اإلغراءات املالية يف القطاع اخلاص ويف اخلارج يواصلون عملهم يف

أوال عن حصيلة التنفيذ برانمج احملكمة الرقمية ،مث عن إمكانية
تطوير وتوسيع خدمات هذا الربانمج؟ وشكرا.

هاذ املشروع ،واحنا بصدد تقوية البنية التحتية ألن جناح التحول
الرقمي رهني بنجاح هاذ البنية التحتية ،فنحن بصدد إن شاء هللا
بناء مركز لتخزين املعطيات الرقمية وفق املعايري الدولية ،وكذا إجناز
وتدقيق .

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،جواب السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:

السيد حممد أوجار ،وزير العدل:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب للسيد النائب أو النائبة تفضلي السيدة
النائبة.

شكرا للسيد النائب احملرتم على طرح هاذ السؤال اهلام ،احملكمة
الرقمية هي مشروع كبري وجبار ،وأستعرض بعض اإلجنازات
احتسااب للوقت ،أوال:

النائبة السيدة فاطمة أهل تكرور:
شكرا السيد الرئيس،

تتبع القضااي واإلجراءات وجداول اجللسات والتعرف علىالقرارات املتخذة ابجللسات بطريقة آنية عرب موقع احملاكم أو عرب
اهلواتف النقالة؛

السيد الوزير ،حنن بدوران نثمن اجملهودات اليت تبذهلا وزارتكم من
أجل تفعيل هذا املشروع وإنزاله بشكل صحيح على أرض الواقع،

احلصول على مستخرجات السجل العديل عن بعد وبدونحاجة إىل التنقل إىل حماكم مقر الوالدة؛

فعال السيد الوز الوزير فقد مكن مشروع احملكمة الرقمية أغلب
احملاكم من تبسيط بعض اإلجراءات واملساطر القانونية والزايدة يف

احلصول على مستخرجات السجل التجاري والتوصل هبا عربالربيد إلكرتوين بل عدد املستخرجات هبذه الطريقة خالل سنة
 ،21.183 :1128وسنة  1122وإىل حدود اليوم تضاعف
العدد احنا اآلن 32.2.2؛

إنتاجية احملاكم ،رغم كل هاذ اجملهودات فال زالت احملاكم ال ترقى
إىل مستوى احملاكم الرقمية ،فهناك أتخري كبري يف تنزيل هذا
املشروع وخاصة وحنن على مشارف سنة  ،1112وهي السنة
اليت كان من املفروض فيها أن يتم تعميم هذا املشروع على كافة

إيداع القوائم الرتكيبية للشركات عن بعد وصل إىل سنة :112821.228؛ وصل إىل غاية اليوم إىل  34..81مبعدل  3آالف
إيداع يوميا.

احملاكم ،فباستثناء متكني املتقاضني من تتبع متل ملفاهتم وجداول
اجللسات بشكل فوري عرب البوابة اإللكرتونية فهناك أتخري كبري
على مستوى تنزيل تطبيق تدبري الصناديق وحساابت احملاكم ،فال

إذن تعمل الوزارة على تعميم اخلدمات عن بعد للحصول على
كافة الواثئق اإلدارية والشهادات املسلمة من طرف كتابة الضبط،
العدد دايل العمليات يتم اآلن إجنازها ،وعدد من التطبيقيات

زال احتساب كافة الرسوم القضائية يتم عن طريق السجالت
القضائية ،أتخري يف تنزيل برانمج معلومات يتعلق.

داخل احملاكم ،وأود أن أستغل هذا اجلواب ألشيد ابملهندسني
والطاقات املعلوماتية وكل التقنيني يف وزارة العدل الذين رغم كل
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيبات إضافية يف هذا
املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس ،تفضل السيد النائب احملرتم من
الفريق اإلشرتاكي.

شكرا ،جواب السيد الوزير.
السيد حممد أوجار ،وزير العدل:
شكرا السيد النائب احملرتم على إاثرة هاد املوضوع اهلام ،والذي
يستأثر ابهتمامات املغاربة بعد الرسالة امللكية التارخيية لوزير العدل
مت إنشاء جلنة وطنية من خمتلف القطاعات احلكومية والقضائية

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي:
شكرا السيد الرئيس،

واملهن ،ومت اختاذ عدد من التدابري واملبادرات التشريعية وساهم
هذا اجملل س املوقر حقيقة يف املصادقة ابإلمجاع على عدد من
املقتضيات ،فيما يتعلق كما جاء يف السؤال ابلعقار غري احملفظ أو

السيد الوزير ،اللي مهم هو هاذ املتالت دايل امللفات والتأخريات،
يكون يتم التحيني يف يف حينه ،يف وقته ،ونقطة أخرى هي احلجية
دايل هاذ املعطيات ،ألن أحياان يسجل على أن خاصة يف ما
يتعلق بتأخري اجللسات أهنا تتعارض مع احملاضر.

بعد املصادقة على تعديل املادة الرابعة من مدونة احلقوق العينية
مت توجيه منشور إىل اهليئة الوطنية للعدول قصد اإلخبار بفحوى
التعديل واحلرص على حسن تطبيق مضامينه ،أيضا مث توجيه نفس
املنشور إىل السادة القضاة املكلفني ابلتوثيق حلتهم على إشعار

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك رد السيد الوزير؟ ليس هناك
رد ،منر إىل السؤال املوايل عن ظاهرة اإلستيالء على العقارات غري
احملفظة بدون موجب حق للسيدات والسادة النواب احملرتمني من
فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد النائب ،تفضل.

العدول هبذه التغيريات وبتجهيز مكاتبهم العدلية بتقنية التسجيل
السمعي البصري إىل إخل ،فإذن اجملهود قائم وكان السؤال يتعلق
خبطة العدالة نبغي نعطيكم بعض األرقام بسرعة ،إدن بل عدد
العدول سنة  1832 1128عدال ،سريتفع هذا العدد إن شاء

النائب السيد عادل البيطار:

هللا ،العقوابت التأديبية ،فيما يتعلق ابلعزل سنة  112.عزلنا 1
العدول ،سنة  1128واحد ،فيما يتعلق بعقوابت اإلنذار سنة
 2. ،112.سنة 1128 ،سبعة ،اإلقصاء املؤقت عن العمل

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن مدى حماصرة ظاهرة االستيالء على
عقارات الغري وتصفية امللفات املعروضة أمام القضاء املتعلقة هبا

 2سنة  ،24 1128العقوابت الزجرية كذلك ،إذن التدابري اليت
مت اختاذها تؤكد املسار..

واسرتجاع أصحاب احلق لعقاراهتم؟ وعن مصري األشخاص الذين
تعرضوا للضرر من جراء السطو على عقاراهتم ،خاصة منهم من
مل يتمكن من رفع الدعوى الالزمة داخل اآلجال املنصوص عليها

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير احملرتم ،تعقيب السيد النائب احملرتم ،تفضل.

احملددة يف  4سنوات طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة 1
من مدونة احلقوق العينية.
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النائب السيد عادل البيطار:

النائبة السيدة عائشة ايدبوش:

شكرا السيد الوزير ،نثمن اجملهودات اليت تقوم هبا اللجنة الوطنية
املكلفة هبذا امللف وما تال ذلك من مبادرات تشريعية وتدابري

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،عن اإلجراءات العملية لوزارتكم من أجل التسريع
إبخراج مساطر مبسطة للرتخيص ابلبناء ابلعامل القروي نسائلكم؟
شكرا.

تنظيمية وعملية ،لكن يف فريق األصالة املعاصرة السيد الوزير نؤمن
أبن املدخل احلقيقي للتصدي للظاهرة يكون ابألساس ابألولوية
عرب قناتني أساسية لإلجتثاث اآلاثر السلبية للظاهرة ،أوال تعديل

السيد رئيس اجللسة:

الفقرة الثانية من املادة  1من مدونة احلقوق العينية ورمبا حذفها
مطلقا ،ألنه متس مببدأ أساسي ينبين عليه نظام التحفيظ العقاري
وهو مبدأ القوة الثبوتية للتقييدات املضمنة يف الرسوم العقارية ،ألنه
هبا نضمن األمن العقاري ،وكذلك وضع آلية لتعويض املتضررين

شكرا السيدة النائبة ،جواب السيدة كاتبة الدولة.
السيدة فاطنة لكحيل ،كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب
الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

الذين مل يتمكنوا من احلصول على تعويضات ألسباب متعددة،
وهذا ما خلصت إليه كذلك اللجنة الفرعية اليت مت إحداثها يف
وثيقة جلنة العدل وحقوق اإلنسان مبجلس النواب مبناسبة النظر

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

شكرا السيد الرئيس،

يف املقرتح قانون يتعلق هباد املادة ،واملرجو أن احلكومة تتفاعل
إجيااب يف وقت قصري ،ألن هناك هدر للزمن التشريعي وهناك
كذلك ضياع حلقوق املواطنني واملستثمرين ،ونرجو أن تتفاعل
احلكومة عاجال مع هاد األمر إجيااب إن شاء هللا ،شكرا.

وشكرا السيدة النائبة احملرتمة على بسط هذا السؤال ،يف البداية
أود أن أذكر السيدات والسادة النواب احملرتمون أبن املرسوم املتعلق
ابلتعمري دايل القانون  21.21فاملادة  34ابخلصوص ،كتحدد
املساحة دايل البناء ،اللي هي خص تكون هكتار ،وابلنسبة دايل
البين دايهلا ،املساحة املغطاة  %1والعلو  1.8د األمتار ،هذا
القانون واملرسوم التطبيقي دايلو أش كيقول ،لكن تبسيطا

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية يف هذا
املوضوع؟ ليست هناك تعقيبات إضافية ،شكرا السيد الوزير على

للمساطر وتسهيال ملأمورية السكىن العامل القروي ،أصدرت الوزارة
دورية ،هاد الدورية تنص على اللجان ،إلستثناء  ...اللجن احمللية
دايل املنظومة احمللية ،اللي كرتخص أقل من هكتار ابش يبنيو
الناس ،والدليل على ذلك ،هي أن ما بني  112.و1128

حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة ،ننتقل إىل قطاع إعداد الرتاب
الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ،وتتوىل اإلجابة على
األسئلة كاتبة الدولة هبذا القطاع ،مرحبا السيدة كاتبة الدولة،
السؤال األول عن اإلشكاليات اجملالية املرتبطة ابلتعمري ابلعامل

تدرسات  18.111طلب البناء يف العامل القروي ،كلها أقل من
نصف هكتار ،و %.1دايهلا كل كانت إجيابية ،ويف هاديك
 %.1اللي ترخصات %.1 ،دايهلا كلها أقل من هكتار،
شكرا.

القروي ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة
والتنمية .تفضلي السيدة النائبة.
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد
النائب من التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

النائبة السيدة انعمة هبيش:

النائب السيد حسن عوكاشا:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة كاتبة الدولة على املعطيات اللي جييت هبا ،نثمن
اجملهودات اللي كتقوم هبا احلكومة والوزارة فهاد الباب ،وهاد
السؤال كيتطرح ابستمرار ويتكرر ابستمرار ألن مشاكلو كثرية

السيدة كاتبة الدولة ،من املشاكل احلقيقية اللي كنعيشو يف العامل
القروي ،فرخص دايل البين ،هو املشكل دايل الشياع ،وهذا

بزاف ،وحىت السيد الوزير صرح أكثر من مرة ،أن التوجه العام
للحكومة هو الليونة واملساعدة فيما خيص التعمري ابلعامل القروي،
وكيفما جا يف اجلواب دايلك السيدة كاتبة الدولة ،ولكن الواقع
عكس ذلك ،الواقع عكس ذلك ،كيفما كنالحظو وكيالحظ

مشكل اللي خصكم تفكوه انتما مع وزارة الداخلية ،ألنه الرخص
ماشي انتم بوحدكم اللي كتدخلوا فيها ،وزارة الداخلية تتدخل،
فما حد املشكل دايل الشياع ما تفكش ،أي قانون خرجتيو أو
أي تسهيلة خرجتيو ،ما غاديش يفك املشكل ،وخصنا نعرفو

اجلميع ،راه كل شي كيعيش هاد املشاكل ما كاينش شي أحد ما
كيعيشهاش ،فعدم تبسيط هاد املساطر كيأدي بنا للبناء
العشوائي ،وكيكثر البناء العشوائي ،وكتدخل السلطة فهاد اجملال

الدولة اشنو بغات؟ واش هاد الناس دايل العامل القروي يبقاو
فالعامل القروي؟ وال بغات كل شي اهلجرة متشي للمدن ونزيدو
نكربو املشاكل دايل املدن؟ شكرا.

ابش تطبق القانون ،وكيويل صراع بني املواطنني وبني السلطة،
كيأدي إىل اإلحتقان اإلجتماعي ،وهذا بكثرة ،يعين يف اجملال
القروي ابخلصوص ،يعين هاد الشيء السيدة كاتبة الدولة،
واملشاكل دايهلا إثبات امللكية ،ألن قلنا غنديرو شي مساطر ابش

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيباتة إضافية أخرى؟ رد السيدة كاتبة
الدولة ،تفضلي.
السيدة فاطنة لكحيل ،كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب

نثبت امللكية ،ما ميكنش ،ألن مثال دائما هاد املسألة تطرح ،غري
دااب شي واحد بغا يزوج ولدو زبغا يبين ليه غري بيت ،ما ميكنش
يعطيه شي واحد شي ترخيص ،ميشي هنا ،ميشي هنا ما ميكنش،
حىت هاد املسألة اللي ذكريت السيدة كاتبة الدولة ،يعين ابقي

الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان
نيابة عن السيد عبد األحد الفاسي الفهري ،وزير إعداد الرتاب
الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:

فبعض اجلهات بكثرة ،يعين ما قادش شي واحد يتحمل املسؤولية
الدورية ،ألن القانون كيقول لك كيحكمو أكثر من الدورية ،وأان
كنبغي كيقولك تطبيق القانون ،يعين ابقيني هاد املشاكل كثرية

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدة النائبة ،شكرا السيد النائب احملرتم على هاد
التعقيبات دايلكم ،الوزارة واعية هباد الصعوابت ،اإلشكال اللي
كاين اليوم ،عندان القانون وخصنا حنرتموه ،كلكم كتعرفو القانون

بزاف ،عاد مسألة دايل جمانية املساعدة التقنية ،البد من التعميم
دايهلا.
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 ،22.21احلمد هلل األسبوع اللي فات خرجت املراسيم التطبيقية

السيدة فاطنة لكحيل ،كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب

دايلو اللي غتمشي تسهلو ،ولكن السيد النائب احملرتم ،أشريت
لواحد املسألة اللي هي أساسية ،هي وضعية العقار يف املغرب،
عندان وضعيات خمتلفة ،كاين العقاراللي اتبع للجماعات
الساللية ،العقار للملك اخلاص ابلدولة ،العقار دايل امللك العام

الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان
نيابة عن السيد عبد األحد الفاسي الفهري ،وزير إعداد الرتاب
الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:

شكرا السيد الرئيس،

للدولة ،وكذلك اخلواص .إذن هاد البند ابش ميكنا نتحكمو فيه
خص واحد القانون واضح ،ألن اليوم املشهد املعماري يف املغرب
قابل للتشتيث ،ابش يكون سكن متشتث يصعب على الدولة،

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال القيم والوجيه ،كتعرفوا
أبن املغرب احلمد هلل ،عندو أكثر من  23قرن دايل التاريخ دايلو،
والتاريخ املعماري ،وابلتايل عندان أكثر من  31مدينة عتيقة .اليوم
الوزارة كتشتغل يف إطار تشاركي مع قطاعات خمتلفة على 8د
املدن عتيقة ،اللي هي مكناس ،فاس  ،الرابط ،الدار البيضاء،

وعلى احلكومة أكثر ،إيصال الطرق واملاء الصاحل للشرب والضوء
والتجهيزات األساسية من مدارس ومساجد ومستوصفات إىل
آخره ،إذن اليوم خصنا نتحكمو يف هاد البناء ابش كيفاش ميكنا
لنا البناء يكون فيه جتميع ماشي تشتيت ،لنتغلب على التكلفة

مراكش .إذن  1دايل املدن كنشتغلو عليها ،يف إطار التقائية
الربامج املتعاقد بشأهنا ،الربامج احلمد هلل غادية مزاين ،وخاصة
هاد الربامج كيتبعهم وكيسهر عليهم شخصيا جاللة امللك.

اإلمجالية دايل السكن ،ويكون واحد السكن اللي كيضمن
السالمة واإلستدامة للمواطنني ،ألن خصنا واحد املعايري..
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،السؤال املوايل عن أتهيل املدن العتيقة،
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب.

شكرا السيدة الوزيرة ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد حممد صديقي:
شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عزيز بنرباهيم:

السيدة كاتبة الدولة،

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة ،نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من
أجل أتهيل املدن العتيقة واحلفاظ على جاذبيتها اإلقتصادية
والسياحية؟ وشكرا.

احلمد هلل على العناية امللكية هباد املدن العتيقة ،ونفتخر هباد
العناية الكبرية ولوالها لن جند ما حنكيه لألجيال القادمة عن
حضارتنا وعن معماران ،الذي جيب أن يدرس يف كليات ومدارس
اهلندسة احلديثة ،عندان ابش نفتخرو ،جمهودكم السيدة كاتبة
الدولة ،مقدر ومعترب ،لكنه غري كايف ،وتلزمه الصرامة ،الصرامة
والسرعة يف اختاذ ما يلزم الحلفاظ على هاد املوروث ،دون حتنيطه

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيدة كاتبة الدولة تفضل.
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واملؤسسة الربملانية بصفة عامة ،اليوم البعد اللي بغينا ندرجو يف

وجعله رافعة للتنمية داخل هذه املدن ،ألن هذه التنمية هي من
ستحافظ على هذه املدن إىل األجيال كما قلنا ،األجيال املقبلة.

املقاربة اجلديدة هو البعد اإلقتصادي واإلجتماعي ملا له من أتثري
على اإلشعاع السياحي وكذلك املردودية والدخل القار دايل
القاطنني هاد املدن العتيقة ،املالحظة اللي كاين هو أن هاد املدن
العتيقة هجرت وابلتايل أفرغت مين األدوار األساسية اللي كانت

لألسف البناء العشوائي على أشده ،وال أتكلم هنا عن من يطلب
كوة ،شي شرجييم صغيور ،ال كنتكلم على الناس اللي كيشريو
الرايضات ،وكيهدموها وكيتحايلو حىت على القانون ،ما كيطلبوش
حىت رخصة البناء واهلدم ،كيجي يقول بغيت نصلح ،ومن من
بعد كنلقاو داكشي كلو مشى ،ال هي كنلقاو بناء تقليدي ،ال

كتقوم هبا األدوار اللي كانت كتلعبها وبفضل هاد الربانمج دايل
التأهيل دايل هاد املدن العتيقة ،حناول أن نسرتجع هلا هذه للحياة
اللي كانت تديرها يف هذه اجملاالت ،ولكن فني كاينة الصعوابت؟

هي كنلقاو املواد اللي خصنا حنتفظو هبا ابش الناس يشوفوها،
وكنلقاوا واحد املعمار مشوه ،حنا هاد الشي ما نقدوش كلو..
خصوصا وداك النسيج عن واحد الصعوبة حىت دايل السلطة دايل

قلت ليكم عندان  23قرن كيما كتعرفوا ،حضارات متكررة
تتالت..
السيد رئيس اجللسة:

املراقبة دايلو .اثنيا هاد الرفيعة وهاد التهيئة وهاد الشي اللي بغيناه،
الناس وصلو حىت لإلستغالل ،بدون رخص وكيجيوا الناس على
برا ،يعين ،سواح كيدخلو لتماية ،وكنخافو يطراوا شي مشاكل،
السيدة كاتبة الدولة أقرتح أن تكون واحد املناظرة وطنية اللي
ندرسو..

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،السؤال املوايل عن تعثر ومعاانة بعض
املواطنني مع الودادايت السكنية للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد موالي عباس الومغاري:

السيد رئيس اجللسة:

السيدة كاتبة الدولة ،يعاين العديد من املواطنني من تعثر بعض
املشاريع العقارية املنشأة يف إطار ودادايت سكنية ،هلذا يتساءلون
عن األسباب احلقيقية وراء هذا التعثر ،والذي نعتربه بعض
املنخرطني نصبا عليهم.

شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟
السيدات والسادة النواب ،ليست هناك تعقيبات إضافية ،السيدة
كاتبة الدولة ،تفضلي للرد.
السيدة فاطنة لكحيل ،كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب

السيد رئيس اجللسة:

الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

شكرا السيد النائب ،تفضلي السيدة الوزيرة ،كاتبة الدولة.

نيابة عن السيد عبد األحد الفاسي الفهري ،وزير إعداد الرتاب

السيدة فاطنة لكحيل ،كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب

الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة:

الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

شكرا السيد النائب احملرتم أوال على اإلقرتاح دايل املناظرة مرحبا،
ولكن قبل ما منشيو للمناظرة جنيو للربملان ،نديرو جلسة يف اللجنة
املختصة ون ّذاكروا على أشنو هي املضامني دايل األفكار اللي

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

شكرا السيد الرئيس،

ويل صادرة عن السيدات والسادة النواب احملرتمني
ميكن ندجموها ّ
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املتعلق ابلتعاونيات ضرورة ملحة ومربرة ومل ال إعطاء دور املراقبة
كما ملكتب التنمية التعاون.

شكرا السيد النائب احملرتم ،لطرح هذا السؤال ،اليوم كنعرفو أبن
الودادايت واجلمعيات كتخلق يف إطار القانون دايل احلرايت
العامة دايل  ،2218وابلتايل ال دخل قانوين للوزارة الوصية على
القطاع ،لكن رغم هذا أحدثت الوزارة مصلحة خاصة تستقبل
الودادايت واجلمعيات والتعاونيات لتنورهم و لرتشدهم ،املشاكل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية السيدة كاتبة
الدولة عندك شي رد يف بضع ثواين.

منني جاية ،كيما قلنا قبيال من العقار ،األغلبية دالودادايت
كيقتنيوا عقار خارج املدار احلضري ،وابلتايل يف أغلب األحيان
غري مغطى بوثيقة التعمري ،وهلذا النصح دايلنا كوزارة أن الناس

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

ايخذوا املعلومة الدقيقة قرب الوكاالت احلضرية اللي عندها كل
املعلومات الضافية حول تصاميم التهيئة ابش نقول اليوم هاد
البالصة ميكن هلم ب يبنيو فيها ،وهاد البالصة ما ميكن هلمش
يبنيو فيها ،ولكن كاين بعض القضااي اللي كتمشي يف التسيري

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

أان كنظن السيد النائب احملرتم عندان إشكال قانوين وال كان شي
اجتهاد خصنا جنتهدو عليه اليوم هو كيفاش ميكنا لنا نديرو قانون
خاص ابلتعاونيات ألن اليوم اللي مشا لقانون التعاونية يف مكتب
التعاون كيفما جاء يف التعقيب دايلكم الوزارة ما عندهاش دخل
اليوم خاص كيفاش القطاع الوصي يكون عندو تدخل قانوين وهاد
املوضوع كل قانون املالية كندرسوه.

والتدبري دايل املسؤولني على هذه الودادايت اللي يف بعض
األحيان ما كيكونش عندهم إملام ابلقانون وإملام ابلتسيري والتدبري.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة ،تعقيب السيد النائب تفضل.
النائب السيد موالي عباس الومغاري:

السيد رئيس اجللسة:

..أن بعض التعاونيات حقيقة ابتعدت عن اهلدف النبيل الذي

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه
اجللسة ،ننتقل إىل قطاع الشباب والرايضة ،مرحبا السيد الوزير،
السؤال عن وضعية األطر واملوظفني العاملني مبؤسسات دور
الشباب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة
واملعاصرة ،السيدة النائبة تفضلي.

أحدثت من أجله أال وهو متكني منخرطيها اإلستفادة من السكن
الرئيسي بثمن يتناسب وإمكانياهتم املادية ،حبيث أصبح اليوم جليا
أن جمموعة من التعاونيات السكنية ما هي يف احلقيقة إال واجهة
لشركات عقارية ،هدفها هو اإلغتناء عن طريق التالعب أبمساء
املنخرطني الومهيني واإلستفادة من اإلعفاءات الضريبية ،وخاصة
يف املدن الكربى ورغم اإلجراءات اليت جاء هبا قانون املالية
 1128و 1122واليت مت التنصيص عليها يف مدونة الضرائب

النائبة السيدة حياة بوفراشن:
السيد الوزير ،دار الشباب كما املؤسسات السوسيو مهنية
السوسيو ثقافية والسوسيو رايضية هي آليات تفعل وتنفذ من

من أجل حماربة التهرب الضرييب ،ال زالت بعض التعاونيات متارس
أنشطتها بشكل مريح لذا أصبح تعديل القانون رقم 221.21

خالهلا الوزارة سياستها لفائدة الشبيبة النسوية والشباب والطفولة

34

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

ولكن كاين هناك جمموعة دايل هاد األطر املساعدة اللي اليوم ما

بصفة عامة .نسائلكم اليوم عن األحوال املادية واملعنوية ألطر
الوزارة القارة منها واملساعدة واملتواجدة طبعا يف امليدان؟ شكرا.

عندهاش أجر ملاذا؟ ألن يعين الوزارة هنجت كذلك بشجاعة
سياسة اجملالية ألن كانت الوزارة كتسري واحد الوقت بفكر مقاوليت
الشيء اللي جعل أن كانت واحد اجملموعة دايل املؤسسات دايرة
صناديق عرب مجعيات وابلتايل كانت كتخلص هاد الناس اليوم هاد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،جواب السيد الوزير.
السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

الناس عندهم مشكل أهنم يكون عندهم أجر فهاد اإلحلاح دايهلم
هوأنه يعين هاد الوقفات االحتجاجية دايهلم و هاد التنسيق دايهلم
عرب التنسيقية والتمثيلية هذا ال ينقص من الوزارة شيء بل أكثر

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدة النائبة ،حقيقة ما عرفتش آمشن جواب كتقلب عليه،
ألنه جاويتك  3د املرات على هاد السؤال ،ورغم ذلك نفس
اجلواب أنه كتعرفك مزاين السيدة النائبة ألن ماشي غريبة على

يعين الشيء الوحيد اللي بغاو أهنم يعين السيد الوزير كوصية على
القطاع أوال يطمأهنم فعال.
السيد رئيس اجللسة:

القطاع ،بنت القطاع اللي اشتغلت فيه كمسؤولة ،أنه كاين واحد
الفئة دايل األطر اللي توظفات خارج املنظومة القانونية منذ
االستقالل منذ  ،18وال زالت تشتغل إال بتعويضات هزيلة ،وهاد
امللف فتحناه على علم وكنشتغلو فيه مع وزارة املالية ابش نلقاو

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي
السيدة النائبة.
النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي:

هلم واحد احلل ،وهاد احلل إن شاء هللا غادي نوصلو لو من ابب
احلرص دايلكم على التتبع دايل هاد امللف ،كنفهم أان إعادة طرح
السؤال غري ابش نطمئنك أنه امللف مأخوذ جبدية وغادي نوصلو
للنتيجة اليت سرتضي مجيع األطراف إن شاء هللا ،شكرا.

بغينا توضيحات عن سحب رخصة خميم واد الو يف آخر حلظة،
كان املفروض أنه قبل ما يوصلو التالميذ حىت إيال كان شي
إشكال قبل ما يوصلو التالميذ ملقر املخيم يكون اإلشكال تناقش
أو تناقشات حىت السحب دالرخصة.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة.

شكرا السيدة النائبة ،تعقيب إضايف للفريق اإلستقالل للوحدة
والتعادلية.

النائبة السيدة حياة بوفراشن:
السيد الوزير ،هاد اإلحلاح وهاد اإلصرار ال ينقص شيء من
جمهودات الوزارة وال جمهودات السيد الوزير ،املشكل الرئيسي هو
هاد الفئة هادي تود أن تنال رسالة واضحة للطمأنة أوال ألن كاين

شكرا السيد الرئيس،

يعين واحد اجملموعة اللي هي واصلة  2841اليوم كاين منها
خصوصا يف دور الشباب اللي كيتخلصو من اجلماعات احمللية
مشكورين على هاد الشراكة وميكن يعين كذلك هو واجب وطين

السيد الوزير احملرتم بغيت نذكرك مرة أخرى ابحلالة دايل املأساوية
اللي تيعيشوها العمال املستخدمني دايل امللعب الكبري دايل مدينة
فاس ،هاذ العمال اللي مع األسف أداو واحد الفاتورة دايل تغيري

النائب السيد عالل العمراوي:
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اإلطار دايل امللعب ،كان  segmaأو ما بقاش  segmaداب

البلدي دفاس ،جيب اإلفتخار أوال أنه كيتصلح أو غادي يكون

اآلن تيتوجد ابش يكون فحلة فاش ،واحد التدبري جديد وامللعب
اليوم احلمد هلل تيعرف واحد اإلصالح مهم جدا ،هاذ العمال
هاذو اللي تيعيشو واحد احلالة مأساوية ،ومستخدمني هاذي .
شهور أو مها بدون بدون أجرة ،واحنا كنعرفو كانو ،كان خاصهم

جاهز إن شاء هللا ،فعال التحول اللي وقع خلق هاذ املشكل،
لكن امللعب يف حاجة إىل أولئك العاملني ،غري الوقت اللي
غتدخل  sonargesبصفتها كتدبر امللعب ،راه هي غتاخذ أو
من بعد هذا غري يطمأنوهم راه األمور ماشية املسألة دايل املساطر

البد يبقاو ،ألن كون كان بقى امللعب بدون حراسة مثال راه ما
غنبقاوش ماجنربوش ملعب ،ألن هذاك الشي عالش هاذ الناس
هاذو تنرتجاكم أو أنتما إن شاء هللا ماغتفحلوش يف احلالة

معقدة ،يف ما يتعلق بواد الو اإلتفاق اللي كان مع اجلامعة الوطنية
للتخييم ،أن اجلمعيات جتيب الفضاءات ،واحنا كنطلقو ألن
الفضاءات دايلنا غري كافية ،السيد النائب احملرتم رئيس البلدية

اإلجتماعية دايل هاذ الناس ،البد يتلقى ليهم شي حل ،أان عرفت
أبن إدرااي كتصعاب بعض األمور ،ولكن أان متأكد أبن هاذ امللف
إيال متكنتو منو غتلقاو حل دايل هاذ الفئة هاذي ،هاذ الفئة اللي
كتحري مرة أخرى ،كتعيش واحد احلالة.

دايل الرابط راه عاش معنا املشكل دايل الرخصة غري ابش انخذو
فيها األوراق ،عامني وهو كيجري معنا وما قدرانش انخذو
الرخصة ،احنا مستعدين ابش نبنيو ونتجاوزرو هاذ املشاكل لكن
ملا وصلو ذوك األطفال لواد الو ،وجدو أبنه املدرسة ال تتوفر فيها

السيد رئيس اجللسة:

شروط الصحة وشروط السالمة 4 ،دايل الطبقات ابلنسبة
لألطفال ما كنقبلوهاش ،كنبغيو الفضاء يعين مايكون فيه غري
هذا ،هذا هو اإلشكال احلقيقي بدلو املكان معندانش مشكل،

شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟
رد السيد الوزير ،تفضلوا السيد الوزير.

راه مشكل أبنه يف آخر املطاف السيدات والسادة النواب يف
اللجنة كيعذبوين كيقول ليك عالش ماكيناشي الراحة دايل
األطفال؟ املسألة معندهاش عالقة.

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:
شكرا ،إذن غنبدا ابإلخوان اللي يف نفس املوضوع،أو نرجع
لألخت السيدة النائبة ،يف ما يتعلق بدور الشباب اللي كان حمور

السيد رئيس اجللسة:

السؤال خصوصا هاذوك األطر املساعدة يف دور الشباب أو يف
النوادي النسوية أو فمراكز التكوين إىل غري ،اجلزء اآلخر دايل
املالعب القرب هذا وضعية أخرى معندها عالقة ابلوضعية األوىل،
ألنه هاذوك كانو موظفني من مجعيات أو كيشتغلو مع اجلمعيات،

شكرا السيد الوزير ،شكرا السؤال املوايل عن النهوض مبؤسسات
دور الشباب ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
اإلشرتاكي ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد حممد احويط:

املهم احنا غنلقاو حلول جلميع األطراف أو كنشتغلو على امللف
جبدية أو اإلخوان طمأنوهم أهنم احلل غادي نوصلو هلم إن شاء
هللا ،أو راه اجتمعت معهم أو قلت ليهم أشنا هو املشاكل اللي

السيد الوزير احملرتم ،نسائلكم عن وضعية دور الشباب وآليات
النهوض هبا؟

معندهاش حل أو أشنا هي املشاكل اللي عندها احللول ،أو راه
تفهمو ذاك الشي ،أو احنا كنشتغلو عليه ،يف ما يتعلق ابمللعب

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير..
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السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

على اإلطار املشرف وتغيب فيها برامج التأطري والتكوين وكذا
التجهيزات واألدوات اليت تستجيب لتطلعات وطموحات الشباب
يف ظل العوملة والتكنولوجيا احلديثة رغم أن بعض اجلماعات السيد
الوزير كتوفر بعض املوظفني أو موظف للقيام هباد الدور لكن يف
غياب التكوين كيبقى هذا العمل دون جدوى ،هادي من جهة

دور الشباب فيها ثالث مكوانت رئيسية:
املكون األول :هو دار الشباب البنية التحتية،
اثنيا :األطر اليت تشتغل اللي كتقدم اخلدمات مث الربانمج
البيداغوجي ،العملية دايل اإلصالح هاد السنة طلقنا العملية د
اإلصالح دايل  321مؤسسة دايل دور الشباب هاد العام 321

السيد الوزير من جهة أخرى كنلتمسو منكم ابش تلتفتو العامل
القروي فيما خيص تنزيل هاد دور الشباب وخاصة كاين هناك
خصاص وأخص ابلذكر إقليم وزان مجاعات زومي اللي هي أكرب

العام اجلاي الكل غادي يتصالح ،ابلتايل كاينة عندان 231
مؤسسة غادية تعرف كاملة اإلصالح واإلصالح انطالقا من
املنظور اجلديد دايل التنشئة االجتماعية اللي اشتغلنا عليه اللي
خارج من الربانمج البيداغوجي ،أكثر من ذلك اليوم الوزارة قامت

مجاعة جهة طنجة تطوان احلسيمة وحوايل  11ألف نسمة وال
تتوفر على دار الشباب تليق حبجم الساكنة ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

بعمليات  3د العمليات يف مدن خمتلفة التجربة وغادي تعممها،
هو خروج دار الشباب لعند الشاب ،طنجة والد احلومة السيدات
والسادة النواب أعضاء اللي كيعرفو طنجة كان واحد احلي رائع

شكرا السيد النائب احملرتم ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا
السيد النائب فريق األصالة واملعاصرة.
النائب السيد نور الدين اهلروشي:

وفيه مجيع فيه املسرح فيه الشعر ،فيه الرايضة ،فيه الرسم فيه كل
شي ،الرابط ، rabat jeunesseمراكش ولد البهجة،
كتجارب ،دار الشباب خرجات ،كان إقبال يف طنجة كبري جدا
وصالت ل  21ألف شاب وشابة اللي شاركو يف واحد الربانمج

شكرا السيد الوزير ،ملاذا مل تكن لدينا بطولة صيفية للكرة الشاطئية
مع العلم أن هناك منتخب وطين للكرة الشاطئية هناك بطولة
افريقية ودولية لكن يف املقابل ال جند بطولة حملية منظمة على
مستوى الفرق احمللية كما تعلمون أن املغرب يتوفر على واجهتني

على مدار السنة ،وهباد الشي ابش غادي نسرتجعو هادوك
األطفال اللي رجعو عندان لدور الشباب ودوك الشاابت.

ساحلية تتمثل يف  3111كيلومرت ثلثله على البحر املتوسط
والباقي على احمليط األطلسي هذه الشواطىء تتوفر على مناظر
طبيعية خالبة هذا ما جيعل إقبال مهم لعشاق السياحة الشاطئية
واملغامرات البحرية ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب للسيد النائب ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد حممد احويط:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير احملرتم ،مشكورين صراحة على اجملهودات اللي

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد
الوزير للرد.

كتقومو هبا للنهوض هبذا القطاع ولكن البد من ذكر بعض
املالحظات اللي كنطالبوكم السيد الوزير ابش تفاعلو معها إجيابيا،
أوال أبن هاد دور الشباب السيد الوزير يف غالب األحيان ال تتوفر
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السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

شكرا ،فيما يتعلق بوزان دار الشباب السيد الرئيس راه استقبلت
السادة النواب الربملانيني دايل وزان والسادة الرؤساء ودران برانمج،

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،

اجلزء األول دايلو راه كيتنفذ واجلزء الثاين ماجي وفيه دار الشباب
يف مدينة الزومي .فيما يتعلق ابلبطوالت الذي ينظم األنشطة
الرايضية ،مها اجلامعات وليس الوزارة واجلامعة دايل كرة القدم هي

السيد النائب احملرتم ،اليوم الوزارة تتقوم ابملراقبة واملتابعة
وابالفتحاص دايل املؤسسات أوال املراكز كمراكز ولكن أيضا
الشبكات اللي هي  4دايل الشبكات فكاين االفتحاص اللي هو
 systèmatiqueمبعىن أن املعايري ومجيع املراكز إيال هو وهذا

املسؤولة على مجيع األساليب واألنواع اللي داخلة يف كرة القدم،
ابلتايل التنظيم القانون ما كيسمح إال اجلامعات ،هاد اجلامعة
غادي نبلغوها هاد املطلب دايلكم ابش إن شاء هللا.

درانه من خالل واحد املكتب اللي هو تعهدان خارجيا واللي قام
هباد االفتحاص الشامل ،ويف إطار املدارسة دايل املعطيات دايلو
قمنا ابلعديد من اإلجراءات ابإلضافة إىل االفتحاص دايل
الشبكات وكلها  4هذا االفتحاص الشامل ،زائد االفتحاص

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة ،وننتقل
إىل قطاع القطاع املكلف ابلنقل ،مرحبا السيد كاتب الدولة،
السؤال األول عن افتحاص ومراقبة مراكز املراقبة التقنية للمركبات

الفجائي اللي تنديروه ،زائد االفتحاص اللي مرتبط بواحد العدد
دايل الشكاايت املقدمة ،زائد االفتحاص اللي مرتبط يف القراءة
دايل اإلحصائيات دايل حوادث السري واللي تنشوفو يف كثري من

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة،
تفضل السيد النائب.

األحيان الورقة اللي عندان دايل  decretدايل املراقبة ،شكون
اللي دايرها وتنمشيو منني تيوصل واحد النسبة تنمشيو عاود
نديرو لو واحد املراقبة واالفتحاص ،شكرا.

النائب السيد عبد الغين خمداد:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد كاتب الدولة احملرتم ،نسائلكم عن املعايري اليت تعتمدها

شكرا السيد كاتب الدولة ،تعقيب السيد النائب احملرتم.

احلكومة من أجل افتحاص ومراقبة مراكز املراقبة التقنية للمركبات
ومدى مطابقتها للشروط التشريعية والتنظيمية اليت تقضي بضرورة
احلفاظ على السالمة املرورية؟ وشكرا.

النائب السيد عبد الغين خمداد:
شكرا السيد كاتب الدولة ،هو يف احلقيقة عمل جبار اللي كتقوم
هبا كتابة الدولة يف هذا اجملال ،ولكن هذا ما مينعش ابش تعاود
يدار اإلكثار من هاد االفتحاص ،نظرا لألمهية الكربى اللي
كيعرفها هاد القطاع وللحد من حوادث السري وهذا غادي يطمأن
شيئا ما السالمة املرورية ،كما جيب السيد كاتب الدولة احنا

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد كاتب الدولة تفضل اجلواب.

كنشوفو هاد املراكز دايل املراقبة التقنية كاين واحد النوع من
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السيد رئيس اجللسة:

االكتظاظ ،جيب خلق نقط أخرى حىت نتمكن من التغطية دايل
الطلب ،ألنه أمام التزايد دايل الطلب يف هذا اجملال ،جيب خلق
نقط أخرى لالفتحاص التقين ،لذا وجب كيف قلنا الزايدة يف
االفتحاص وهذا غادي حيد من اخلطر اللي كيشكلو هاد املركبات
اللي عندها سنوات مرت عليها ،ابلنسبة للمدة دايهلا الزمنية ومع

شكرا السيد كاتب الدولة ،منر للسؤال املوايل عن الوضعية القانونية
ملؤسسات تعليم السياقة احملدثة مبوجب القرار رقم  1.ألف
و 223للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع
الدستوري ،تفضل أحد النواب التجمع الدستوري السيدة النائبة
تفضلي.

هاد االفتحاص راه غادي نكونو حدينا من حوادث السري ،وكذا
ضمنا السالمة الطرقية وهاد ضمان السالمة الطرقية غادي يضمن
لنا صحة املواطن كذلك ،وشكرا.

النائبة السيدة وفاء البقايل:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد كاتب الدولة احملرتم ،لكن حبكم التواصل على اجلواب
دايلكم شكرا ،لكن حبكم التواصل دايلنا مع هاذ املؤسسات
هادي ،لقيناهم تيتخبطوا يف مشاكل متعددة ،من جراء هاد القرار

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الرد دايل
السيد كاتب الدولة تفضل.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

هذا ،هاذ املؤسسات ما تتوفر على الرتخيص اللي تياخذوه من
املديرايت التابعة لوزارة التجهيز والنقل ،طبقا للمادتني  132و
 141من مدونة السري ،ويتم تسليمه فقط حماضر جلان املعاينة

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

شكرا السيد النائب احملرتم ،ابلفعل اليوم الوزارة تعمل على ميكن
نقولو اإلكثار اإلجيايب يف إطار السالمة الطرقية هاد العملية دايل
االفتحاص وحنن حاليا خالل هاد الشهر راه احنا تنديرو
االفتحاص املضاد اخلاص ابلعرابت الكبرية الكميوانت ابألساس،
منني تيخرجو من املركز تيلقاوان تنتسناوهم دران يف الدار البيضاء،

ملمارسة املهنة دايهلم ،وكيلقاو نفسهم هباد الشي هذا أمام جمموعة
من املشاكل على رأسها ملي تيكونوا حتت املراقبة دايل وزارة
الشغل واإلدماج املهين ،إذن هاد املفتشني ملي تيجيو تيطلبوا
منهم الرخص إيال ما مدوهاش هباد الرخص هادو كي...

درانه يف سال ويف القنيطرة هاد األسبوع اللي داز وهذا راه هذا
احنا يف الدار البيضاء واحد اجملموعة دايل املدن ابش نديرو هاد
االفتحاص املضاد العدد احنا عندان واحد املخطط مديري un
 schéma directeurاللي من خاللو تنشوفو اخلصاص

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ال
تعقيبات ،السيد كاتب الدولة.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

اليوم النسبة دايل املال راه يف حدود  14و %11على الصعيد
الوطين لكن يف كثري من املدن اللي هي كبرية وفيها العدد دايل
العرابت حبال الدار البيضاء ،وسال ومراكش وطنجة وفاس

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

شكرا ،هو السيدة النائبة ،القانون واضح ،أان قلت أبنه القرار اللي

ومكناس إىل آخره اللي ما فيهاش الوعاء العقاري عندان بعض
اإلشكاالت دران آخر طلب العروض دايل..

جا به صادر املرسوم ،هو تيقول بصريح العبارة ،أنه ذاك احملضر
دايل املعاينة يقوم مقام الرخصة ،لكن احنا مع املهنيني لقينا بعض
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السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

اإلشكااللت اللي مطروحة اليوم راه حنا تنعطيهوم شهادة دايل
اإلثبات اللي تيطلبها وغندخلو مباشرة يف املعلوماتية يف كل رخصة
اللي غتحل جديدة منوذج دايل الرخص اللي غيبقى يتشارجا
مباشرة من احلاسوب وغنوقعوه ابش ..هاد اإلشكال هلاد احلاالت
اللي تكلميت عليها ،شكرا.

شكرا السيد النائ ب احملرتم ،هاد الوكالة هي وكالة من الوكاالت
املهمة واللي دايرة كدير واحد العمل كبري ينبغي التنويه به والدليل
على ذلك هو األرقام اللي حقيقتها الربامج املهمة ،نعطي غري
مثال ألول مرة كنتجاوزو سنة  1128السقف دايل  222ألف
وصلنا يف الربامج دايل اإلدماج ،ابإلضافة الربامج األخرى اللي

السيد رئيس اجللسة:

هي كتطالع هلا الوكالة وكتصاحب الوكالة الشباب من خالل
جمموعة دايل املراكز ،احنا اآلن بصدد الدعم دايل الدور دايل
هاد الوكالة نظرا ألمهيتها من خالل التوسيع والتغطية دايل هاد
الرتاب الوطين ابخلدمات من خالل خلق وكاالت جهوية ،أيضا

شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه
اللجلسة ،وسنرفع هذا اجللسة ألداء صالة العصر ،عشر دقائق.
السيد رئيس اجللسة:
السيدات والسادة الوزراء،

كنمشيو يف التهيئة ودايل التجهيز دايل وكاالت حملية يف إطار
الشراكة مع الفاعلني الرتابيني ،نفتح فضاءات للتشغيل يف إطار
شراكات مع اجلامعات اآلن عندان يف الرابط ،يف مكناس ،يف

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
سنواصل هذه اجللسة وننتقل إىل قطاع الشغل واإلدماج املهين،
مرحبا السيد الوزير ،السؤال األول عن فعالية وساطة الوكالة
الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب.

وجدة ،يف قنيطرة ،يف مراكش وكاالت جامعية كاين واحد
األسبوع دايل التشغيل دايل الطالب اللي من خاللة حتققات
زايدة  3.3مؤسسة تعليمية جامعية ومؤسسة دايل التكوين املهين
تطوير دايل اخلدمات على القرب من خالل الوكاالت املتنقلة،

النائب السيد حممد احلجرية:

اليوم اللي هي دارت ابش دارك النقص يف تغطية اجملال القروي
واهلدف إن شاء هللا غادي حندث يف كل جهة وحدتني متنقلتني،
ابإلضافة لواحد البوابة اإللكرتونية اللي كتطور من خالهلا
اخلدمات الرقمية لكي يستفيد أكرب.

السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير ،يف احلقيقة نسائلكم عن موضوع تعاين منه
كل األسر املغربية وهو بطالة وعطالة الشباب وابلتايل بلدان

السيد رئيس اجللسة:

أحدث مؤسسة عمومية كانت كل الطموحات تذهب يف اجتاه
أهنا تتجاوب مع هذه االنتظارات .نسائلكم اليوم عن مدى فعالية
هذه الوساطة يف سوق الشغل؟

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد حممد احلجرية:

السيد رئيس اجللسة:

السيد وزير ،عندما نسمع اجلواب نظن أبنه هباد الربامج كأننا
سنقضي على البطالة يف بالدان  .. ،احللول ،ولكن الواقع هو أن
كل اإلحدااثت هلذه الوكالة سواء على املستوى اجلهوي احمللي أو

شكرا السيد النائب احملرتم ،جواب السيد الوزير.
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ما هو متنقل أو حىت على املستوى الدويل طرح إشكال ،السؤال

مبجرد أن يرتفع هاد النسبة ،فماذا أعدت احلكومة دايلكم ابش

دايلنا كان عن مدى الفعاليات مبعىن األموال املخصصة هلذه
الوكالة ،التكلفة اليت تكلف ميزانية الدولة ،ابملقابل اشنا هي
اإلنتاجية واملردودية اللي كتعطي ،احنا كنعرفوا جزء كبري من
اجملهود اللي كيقوموا به املستخدمني دايل الوكالة هو يف بعض

احلد من هاد الظاهرة اللي تتمس خصوصا الشباب حاملي
الشواهد عندان؟ شكرا.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،جواب السيد الوزير.

األحيان البحث عن األرقام واألهداف املسطرة يف هذا التعاقد،
ولكن واحد الصدفة كاينة فهاد الوكالة هو أنه يف كل حكومة
حكومة الوزير اللي كيكون ابلصدفة كنلقاو واحد احلاجة انجحني

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
املخطط الوطين للتشغيل اللي هو خمطط حكومي فيه مجيع
القطاعات ،وختدم يف إطار اللجنة الوطنية للتشغيل اللي كيرتأسها

فيها مدير الوكالة كيكون من نفس اهليئة السياسية ،مزاين يكون
هاد الشي ،ولكن بغينا هاد الشي ينعكس على أبناء الشعب
املغريب يف عالقتو مع فرص الشغل ،مع اخلرجيني كيما يساليو
الدراسة دايهلم يلقاو مناصب ،غري اخلرجيني ،أيضا هناك وكاالت

السيد رئيس احلكومة دار واحد خمطط إسرتاتيجي فيه  1دايل
التوجهات ،فيها أوال الشغل ابش نتفامهو الوكالة ماشي هي اللي
كتخلق مناصب الشغل ،الوكالة كتدير غري الوساطة ،أما الشغل

ابخلارج مثال دول اخلليج أو غريها من البلدان ،بغينا نشوفو
مناصب الشغل اللي ميكن السوق املغريب أو الشباب املغريب يف
إطار البحث عن هذه املناصب نبحثو عنها ونوجدوها ،ايال ما

فيخلقه االقتصاد ،فيخلقه اإلستثمار ،فيخلقه مالءمة الرتبية،
برامج التكوين مع حاجيات دايل سوق الشغل ،املناخ دايل
الشغل القوانني ،يعين ،احلماية اإلجتماعية ابإلضافة للفاعلني
اآلخرين ،الفاعلني الرتابيني اليوم اللي هم عندهم واحد املسؤولية

كانش فيها فعالية ما عندهاش عالش تبقى ،ايال كانت كاينة
خصنا ندعموها إبمكانيات أخرى ابش ميكن هاد الشباب املغريب
يلقى مكانتو يف سوق الشغل.

كبرية حبسب ،حىت القانون التنظيمي املنظم للجهاز كيعطيها
واحد الدور كبري واحنا كنشتغلو فهاد املستوايت اخلمسة ،أما
ابلنسبة للنتائج فهي نتائج انطقة ،الربانمج دايل إدماج ما بني

السيد رئيس اجللسة:

سنتني  112.و 1128السيد املستشار حقق 283243
إدماج ،وخالل سنة  1128جتاوز كما قلت السقف دايل 21
ألف مرة ،هذا كيعين أن الوكالة كتشتغل ،الناس دايهلا كيشتغلوا،
دران  222ألف داملرة ،..شكرا.

شكرا السيد النائب؟ هل هناك تعقيبات إضافية؟ منر إىل السؤال
املوايل عن بطالة حاملي الشهادات اجلامعية للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضل
السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة إميان بن ربيعة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب إضايف ،تعقيب السيدة النائبة.

شكرا السيد الرئيس،

النائبة السيدة إميان بن ربيعة:

سيد الوزير ،نسبة البطالة مؤشر دال على فشل أو جناح أي سياسة
حكومية  ،اليوم تنلقاو أن كاين حكومة تتسقط وأخرى تتقوم غري

شكرا السيد الرئيس،
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تنظن أبن السيد الوزير بقى تيكمل اجلواب على السيد النائب

العليا ،الناس راه مشاو لفرنسا ،مشاو ألملانيا ،األطر اللي هي

ماشي على السؤال داييل ،ماشي مشكلة أان تنتكلم على حاملي
الشواهد اللي اليوم تيعانيوا معاانة حقيقية يف البحث عن عمل
كل يوم ،وهاد هاد املعاانة هي قاسية جدا ،اليوم تنلقاو أبن
الشباب دايلنا تنسمعو تيقول ،الشغل أو املوت ألن هاد الشي

تقنية ولكن هاذ القضية دايل البطالة دايل اخلرجيني اجلامعيني
ببالدان راه كتخلق مشاكل وتؤطر سلبا على املعنوايت دايل
العائالت الفقرية ابخلصوص ،أما اللي عندو أمه يف العرس راه
كيوظف أوالدو ،وابلتايل أنه البد من إعادة النظر فهاذ القضية

لعدم وجود شغل تيمس ابلكرامة دايهلم وحقهم الدستوري أنه
يكون عندهم العيش الكرمي ،وابألساس السيد الوزير تيقول لنا
عندكم خمطط ولكن هاد املخطط اليوم عاجز أنه يلقى حل هلاد

دايل حاملي دايل الشواهد ألن مساكن ماشي جيي واحد فالح
يبقى أولدو فال ،أو ما شي اللي واحد عندو أابه سراح يولدو
سراح ،البد مانصفو عندان الفقراء وأان غنقول ليك الرسول "ص"
لوال أبناء ضاع العلم ،أان أقول ليك لوال أبناء الفقراء لضاع املغرب.

األزمة اللي تتمس هاد الشباب دايلنا اليوم %2..1 ،دايهلم هم
حاملي شهادات هم عاطلني ،البطالة ،واليوم تنلقاو أن العرض
اجلامعي مثال إيال جينا جنيو للمالءمة بني العرض اجلامعي وسوق
الشغل تنلقاو أبن هاذ الشباب كلهم تيمشيو كلو لتخصصات

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ليس
هناك تعقيبات ،رد السيد الوزير تفضل.

هي تنصيفطو مئات اآلالف دايل الشباب هلاذ التخصصات هي
تتحتاج غري بعض اآلالف منها ،وهباذ الطريقة تنلقاو أبن الكثري
منهم تيبقى.

السيد املستشار هذا القضية دايل اللي عندو أمه يف العرس..،

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيبات إضافية فهاذ
املوضوع؟ تفضل السيد النائب فريق األصالة واملعاصرة احملرتمون.

من فضلك ،من فضلكم.

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

النائب السيد عدي بوعرفة:

السيد النائب احملرتم امسحوا يل ،السيد النائب احملرتم هاذ القضية

السيد الرئيس احملرتم ،سنة بعد سنة يتكاثر عدد احلاملني دايل
الشواهد العليا اللي معطلني ،وابلتايل أنه هاذ التكاثر يؤثر سلبا
على العائالت وعلى التماسك اإلجتماعي ،راه ماشي ابلضروري

دايل اللي عندو أمه يف العرس كتعرف أبن مع دستور  1122ما
بقاتش ،كانت يف حكومات سابقة ،اللي كانت املناصب كتدوز
من حتت الطاولة ،هاذ الشي انتهى ،ألنه كاين االستحقاق مث

أنه العائلة الفقرية تقري أوالدها أو يبقى أوالدها فقراء ،وابلتايل
أنه الكتلة دايل األجور خطرية ببالدان ،ما كيناش العدالة األجرية،
البعض يتحدث على املوظفني كثار بزاف ،ال ،ماشي املوظفني،

االستحقاق فقط ،هاذ احلكومة عمر متحقق العدد دايل مناصب
الشغل اليت مت إحداثها يف احلكومتني نقول ليك ،عدد قياسي
نقول ليك أبنه وصل ل 111.428منصب مايل ما بني 1121
و ،1122عمرو  c'était jamais vuكيفما كيقولو

احنا راه فرنسا كاين أكثر من مليون مستخذم وموظف غري يف
الصحة ،وابلتايل أنه البد من إعادة النظر يف حاملي الشواهد

الفرنسيني ،ابإلضافة للنتائج امللموسة اللي حققها اللي حققتها
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الربامج النشيطة ،كنعاود أنكد أبن الربامج النشيطة ماشي هي

صادق الربملان مشكورا على هاد القانون ،صدر يف اجلريدة الرمسية،

اللي كتخلق الشغل ،ولكن الوكالة كدير الوساطة أو كتدير عمل
كبري أو احنا داخل واحد اجملموعة دايل الربامج إلعادة حتويل
الشباب اللي هو خذا تكوينات نظرية ابش تكون عندو القابلية
لإلندماج يف املهن اجلديدة ،وهذا عمل فيه أرقام وغادي جنيبو
ليكم إيال بغيتو يف اللجنة املعطيات املفصلة إن شاء هللا.

اآلن ينبغي تنصيب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اللي هو هي
مسؤولية مشرتكة بني يعين كافة املؤسسات املعنية اليت أشار إليها
النص ،وهاد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هو الذي ستنبثق عنه
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب داخل أجل  3أشهر من
التنصيب إن شاء هللا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة،

شكرا السيد الوزير تعقيب السيد النائب احملرتم.

يشرفين أن أخربكم أنه يتواجد معنا يف هذه القبة ،وفد ميثل مجعية
اجلماعات احمللية لدولة موريتانيا الشقيقة فلنرحب هبم كما يليق،
وننتقل إىل السيدات والسادة النواب ،ننتقل إىل القطاع املكلف
حبقوق اإلنسان مرحبا السيد الوزير ،السؤال عن إنشاء اآللية

النائب السيد عبد الودود خربوش:
السيد الوزير نفتخر ونعتز ببالدان خاصة ما راكمته يف جمال العدالة
اإلنتقالية أو املصادقة دايل اإلتفاقية أو الربوتوكول امللحق ابتفاقية
الدويل ملناهضة التعذيب ،الربملان قام مشكورا بغرفتيه ابلتوقيع على
هذه اإلتفاقية هذا القانون يف وقت قياسي وأنتم تعرفون ذلك،
اليوم الكرة يف مرمى احلكومة اليت عليها إحداث هذه اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب يف أسرع وأقرب اآلجال ،وإذا كان النقاش

الوطنية للوقاية من التعذيب ببالدان للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد عبد الودود خربوش:
السيد الرئيس،

احلقوقي والعمومي بشكل عام يف بالدان أوصى ونص على أن
تكون هذه اآللية مستقلة وإذا كان اخليار التشريعي نص على أن
تكون جزءا من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،اليوم املسؤولية

السيد الوزير ،نسائل احلكومة ونسائلكم عن مسار وأين وصل
إنشاء اآللية املكلفة طبعا ابلوقاية من التعذيب يف بالدان؟

دايل احلكومة ليس فقط يف إنشائها بل يف احلرص على
اإلستقاللية استقاللية هذه اآللية أوال ،واثنيا متكينها من وسائل
العمل وال سيما احلرية يف زايرات أماكن االحتجاز ،زايرات
مفاجئة أوال ،اثنيا طبعا فتح احلصانة هاد وأركز على هذه احلصانة
املبلغني وعدم متابعة املبلغني عن التعذيب..

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.
السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب احملرتم احلكومة قامت بواجبها ،إذ وضعت مشروع
قانون يتعلق ابجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي حيتضن ثالث

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيبات إضافية؟ رد السيد
الوزير تفضلوا.

آليات ومن ضمنها آلية الوطنية املتعلقة للوقاية من التعذيب،
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السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان:

شكرا السيد الرئيس،

أدقق السيد النائب احلكومة غري معنية إبحداث وال تنصيب هذه
اآللية ،حينما يتم تنصيب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،اجمللس

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،ابلنسبة للسيدات والساةا سواء كانوا
موظفني أو غري املوظفني احلاصلني على شهادة الدكتوراه ال ميكن

الوطين حلقوق اإلنسان ابعتباره مؤسسة مستقلة هو املعين
بتنصيب هذه اآللية ،اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يتألف من
أعضاء راه الربملان معين بتعيني  8أعضاء ،إضافة إىل ابقي
املؤسسات ،إذن هاد املسؤولية مشرتكة وشكرا.

إال أن نعتز إبصرارهم على استكمال املشوار الدراسي وعلى مزيد
من التحصيل العلمي ،فعال السؤال مطروح علينا مجيعا للبحث
على أجنع الصي لإلستثمار فهاد الكفاءات الوطنية خصوصا
لتعزيز املرفق العام الوظيفة العمومية احلل ليس كما ورد يف السؤال
يف منطوق السؤال خبلق نظام أساسي خاص للدكاترة ألن خلق
األنظمة اخلاصة أوال يتناىف مع األحكام دايل النظام األساسي
العام للوظيفة العمومية ومع الرؤية اإلصالحية اليت متضي يف اجتاه

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة
وننتقل إىل القطاع القطاع املكلف إبصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية السؤال عن وضعية الدكاترة الوظيفة العمومية واملؤسسات
العامة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية
تفضل أحد النواب ،السيدة النائبة.

التجميع وتقليص األنظمة واهليئات اخلاصة اللي واصال دااب ل
 32هيئة وأنظمة خاصة واللي كتخلق واحد املعاجلة واحد املقاربة
فئوية أما احللول احنا متفقني على أنه فعال ما خصوش نضيعو
فهاد الطاقات والكفاءات وكاين هناك قنوات د احلوار احلوار
االجتماعي واحلوار القطاعي اللي هو كفيل إلجياد الصي املناسبة
بطبيعة احلال بغض النظر على املبارايت املفتوحة يف وجه كل
احلمالت شهادة الدكتوراه وخاصة فيما يتعلق بتوظيف أساتذة

النائب السيد آمنة ماء العينني:
السيد الوزير ،ابلنسبة للدكاترة دايل الوظيفة العمومية تعلمون أبنه
ما كاينش شي إىل حدود الساعة نظام أساسي ينظم العمل

التعليم العايل املساعدين سواء كانو موظفني أو غري موظفني،
وشكرا.

دايهلم ،هناك تفاواتت كبرية يف التعامل مع هاد الفئة من قطاع
إىل قطاع ،اليوم اإلمتياز الوحيد اللي كيتعطاهم هو الولوج إىل
التعليم العايل عرب نقل املنصب املايل وحىت هاذي فيها إشكاليات
كبرية متايز يف وضعية الدكاترة من قطاع إىل آخر .فهاد اإلطار
نسائلكم؟ شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب العدالة والتنمية ،تفضل.
النائب السيد حممود إمري:

السيد رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس،

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

شكرا السيد الوزير ،بداية نشكركم على جوابكم وعلى اجملهودات
اليت تبذلوهنا على رأس هذا القطاع ،السيد الوزير احنا يف فريق

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:
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العمومية حمرومة من الولوج إىل اجلامعات جيب أن جند حال هلذه
الفئة احملرومة ،شكرا.

العدالة التنمية متفقني على أن اإلصالح جيب أن يكون إصالحا
مشولية ،اإلصالح جيب أن يكون يف إطار إصالحي قانون الوظيفة
العمومية ،يف إطار جتميع كل هذه األنظمة اخلاصة واخلصوصية
ألن هاد النظام السيد الوزير اآلن مل يعد صاحلا هاد القانون مل يعد
صاحلا ولذلك جيب أن نسرع يف إصالح هذا األمر ،السيد الوزير

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف آخر التجمع الدستوري؟
شكرا بعض الثواين.

هاد الفئة كتعاين من احليف ابلنظر الكفاءات دايهلا لذلك البد
من اإلسراع هبذا األمر ،هذه الفئة السيد الوزير تعاين جمموعة من
املعاانة لعلها أقل هذا حرمان بعضها من اجتياز مباراة وأخص

النائب السيد عبد الودود خربوش:
السيد الوزير محلة الشواهد الدكتوراه حيتاجون إىل قول تسوية
الوضعية سواء يف وزارة التعليم العايل أويف غريها من املؤسسات
اجلامعية غري التابعة للتعليم العايل أيضا.

ابلذكر هنا دكاترة موظفي اجلماعات الرتابية والغرف هذا إشكال
من اإلشكاليات أيضا اللي كيحد من هذا األمر ،السيد الوزير
هاد الفئة كطالب إما خبط إطار خاص أو تطالب بتحويل
املناصب أو تطالب بنظام خصوصي ،لكن السيد الوزير أعتقد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب احملرتم ،شكرا للسيد الوزير على حسن

يف اعتقادي أن احلل لألسف هو إصالح املنظور بشكل جذري
مبا يضمن عدالة هلذه الفئة مبا يضمن تثمني طاقات هذه الفئة مبا
يضمن االعرتاف مبجهودات هذه الفئة ألننا ببالدان حنتاج إىل هذه

مسامهتكم يف هذه اجللسة ،تفضل امسح ليا أستسمح السيد
الوزير.

الطاقات ،حنتاج إىل كفاءاهتا حنتاج إىل إسهاماهتا من أجل تطوير
عمل اإلدارة املغربية ،وشكرا.

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

السيد رئيس اجللسة:

ال أان بغيت نشكر السيدة والسادة النواب على التفهم دايهلم هلاد
امللف والتعقيدات دايلو ،فعال احلل هو يف املنظور الشامل ميكن

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد
النائب.

نقول أبن الوظيفة العمومية ماتضيعش فقط غري يف محلة الدكتوراه،
رغم أهنم ميكن يعطيو الشيء الكثري املرفق العام ،أكيد أن هناك
كفاءات ولكن اآلليات ابش كتشتغل الوظيفة العمومية ال تسمح
بوضعها يف املكان املناسب ،بتمكينها من مواقع يف املسؤولية اللي

النائب السيد حممد احلجرية:
السيد الوزير ،يف نفس اإلطار جمموعة من الكفاءات املغربية
ابجلماعات الرتابية حمرومة من الولوج إىل سلك التعليم ابجلامعات
املغربية وهي كفاءات وطاقات ميكنها أن تفيد احلقل املعريف على
اعتبار أنه هلم جتربة ميدانية ميكن أن تفيد اجلامعة املغربية ،ملاذا

ميكن تعطي فيها أكثر ،لذلك فكاين التزام احلكومة يف الربانمج
دايهلا ابملراجعة الشاملة ملنظومة الوظيفة العمومية ،وقريبا ورمبا
ابتداء من الدخول املقبل غادي نقدمو مشاريع يف هاذ الشأن،
أان متفق أبنه ال ميكن خلق نظام خاص ألن األنظمة األساسية

هؤالء هم حمرومون؟ أيضا األطر اللي عندها دكتوراه يف املؤسسات

اخلاصة يف األحكام دايل الفصل اخلامس من النظام األساسي
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التطور كبري ،ف 1121هو السنة دايل البداية هاذ املشروع

هي جات ابش تنظم هيئات تنتمي يعين أو تقوم مبهام متماثلة،
علما أبن الدكاترة ابنتمائهم إلدارات خمتلفة.

كانت عندان ايهللا  32مشروع ،نقدر نقول ليكم السنة املوالية
 ،122يف  ،334 :112.يف  ،1.2 :1128واآلن عندان
 211.دايل املشاريع لفائدة  2141شخص ،طبعا بقيمة 41
مليون و 381ألف درهم .إذن هو مشروع كبري يهم هاته الفئة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة،
وننتقل إىل قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية،
مرحبا السيدة الوزيرة ،السؤال عن شروط اإلستفادة من برانمج
املشاريع املدرة للدخل ابلنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،
تفضل السيد النائب.

من أبنائنا ،ونبغي نقول ليكم أبن األنشطة اللي كتجي فيها هاذ
املشاريع بنسبة  %3.كاين األنشطة التجارية كأعلى نوع من
األنشطة اليت يتقدمنا هبا هؤالء حاملي املشاريع ،املسار عرف
تطور كبري ،بغيت نقول أبنه كان القضية دايل السن زولنا احلد
األقصى للسن ،زولنا وثيقة اكرتاء ومتلك احملل حىت هناية املسار،
وكذلك بدينا كنقبلو املشاريع الفالحية اللي ما كانتش كتقبل من
قبل ،ف 31أكتوبر اليوم اللي دران فيه التقييم دايل صندوق

النائب السيد عبد احلق الناحجي:
شكرا السيد الرئيس،

التماسك اإلجتماعي ،خذينا واحد اجملموعة من القرارات منها
أوال الرفع من امليزانية املخصصة هلذا النشاط على وجه التحديد،
اثنيا املواكبة القبلية والبعدية حلاملي املشاريع ،وكذلك البت يف

السيدة الوزيرة ،نسائلكم عن شروط اإلستفادة من برانمج دعم
املشاريع املدرة للدخل األشخاص يف وضعية إعاقة مع اإلجراءات
املتخذة من قبل وزارتكم لتيسري شروط اإلستفادة من هذا الدعم؟
شكرا.

بعض اإلشكاليات اللي مستقبال غنبثو فيها ختص امليزانية وختص
احلكامة.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب ،جواب السيدة الوزيرة.

شكرا السيدة الوزيرة ،تعقيب السيد النائب تفضل.

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

النائب السيد أمحد رشيدي:

والتنمية االجتماعية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة ،ال أحد جيادل يف جمهودات وزارتكم لتطوير مستوى
عيش األشخاص يف وضعية إعاقة ،إال أن هذا الربانمج ضمن

شكرا السيد النائب احملرتم  ،أوال الشروط هي بسيطة جدا ألن
هاذ احملور هو من ضمن احملاور األربعة اليت يستهدف فيها صندوق
التماسك اإلجتماعي األشخاص يف وضعية إعاقة حاملي
ملشاريع ،وكذلك يتوفرون على بطاقة الرميد على أساس إثبات

صندوق التماسك اإلجتماعي يعرف بعض الصعوابت ،منها ما
يلي:وال بطء البث يف امللفات على مستوى اللجنة املركزية رغم
أن املوافقة إقليميا وجهواي تتم بشكل سلس ،هناك ملفات السيدة
الوزيرة عالقة منذ  ،112.وكنموذج إقليم إفران ،اثنيا هناك رفض

حاالت العوز ،نبغي نقول ليكم أبنه هاذ املشروع هذا عرف
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السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

لبعض املشاريع اللي عندها صبغة حملية خصوصا يف القرى
واملناطق اجلبلية ،وكمثال هلذه املشاريع ،تربية املاشية ،تربية النحل،
كذلك بطء وتتبع ومواكبة وكالة التنمية االجتماعية للمشاريع اليت
خرج للوجود وعدم وجود هذه الوكالة يف بعض األقاليم ،السيدة
الوزيرة لتنزيل الربانمج إداراي و ملصاحبة األشخاص يف وضعية إعاقة

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد النائب على هاد السؤال ،ابلنظر ألمهيته وراهنيته
خصوصا أن وزارة االتصال تشتغل على منظومة جديدة تتعلق
ابألساس محاية حقوق املؤلفني واحلقوق اجملاورة ،اليوم هناك
مشاريع كربى أوراش كربى تشتغل عليها الوزارة ،هناك أوراش
إعادة النظر يف النظام القانوين املكتب حلقوق املؤلف ،كذلك
إعادة النظر يف القانون  11.11إبضافة أصناف جديدة ،كذلك

يف مشاريعهم ال يتوفر الفاعلني يف األقاليم على إمكانيات مادية
ولوجيستيكية من أجل القيام ابلتواصل عن قرب خصوصا يف
القرى والدواوير النائية وأخريا السيدة الوزيرة هناك تفاوت الخنراط
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات يف هذا الربانمج بنسبة
متفاوتة حسب األقاليم ،السيدة الوزيرة على العموم هاد املشاريع
ما كتعرفش جناح كبري كاقرتاح السيدة الوزيرة مل ال االشتغال على
املشاريع الكربى يف شكل تعاونية.

مالءمة العديد من االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اململكة
اتفاقية بكني-اتفاقية مراكش ،كذلك وضع أنظمة داخلية جديدة
لتسهيل اخنراط املكتب املغريب حلقوق املؤلف وكذلك إدراج
وتفعيل نصوص جديدة تتعلق أبصناف جديدة ضمن املواكبة اليت
تواكبها وزارة االتصال هبذا الورش الكبري ،خصوصا أننا نسعى
دائما إىل إعطاء مكانة متميزة للمبدعني ،للمؤلفني ،وهاد الورش
دايل القانون اجلديد للمكتب املغريب قانون جديد حلقوق املؤلفني،

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ ليست هناك
تعقيبات إضافية ،شكرا السيدة الوزيرة على حسن مسامهتكم يف
هذه اجللسة ،ننتقل إىل قطاع الثقافة واالتصال مرحبا السيد الوزير
يف سؤال عن حتديث وتطوير اإلطار القانوين واملؤسسايت للمكتب
املغريب حلقوق املؤلفني للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

مالءمة اتفاقية اعطينا واحد يعين واحد األثر اإلجيابية ابلنسبة
حلقوق املؤلفني ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيدة النائبة.

النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن:

النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير عن التدابري واإلجراءات اليت تتخذوهنا لتحديد
وتطوير اإلطار القانوين واملؤسسايت للمكتب املغريب حلقوق
املؤلفني نسائلكم.

السيد الوزير ،شكرا على اإلجابة دايلكم ،تنتمناو أبن الطموحات
دايلكم حتقق ،وانتما تتعرفوا أبن هاد املهام املنوطة هباد املكتب
هو استخالص وتوزيع املستحقات على بطبيعة احلال املؤلفني
وذوي احلقوق بصفة عامة جبميع التلوينات دايهلم الفنية ،هادي
بطبيعة احلال وسيلة من أجل حتقيق املساواة يف هاد القطاع الفين،

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،اجلواب السيد الوزير.
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السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

وكذلك حتسني وضعية الفنية واالجتماعية لبعض الفنانني الذين
يعانون يف صمت فئة كبرية تتعاين يف صمت ،وهذا مؤسف
صراحة خاصة وأنه هناك وسيلة من أجل حتسني الوضعية
االجتماعية دايهلم.

شكرا السيدة النائبة ،نفس الطموحات هي اللي كتشتغل عليها
وزارة الثقافة واالتصال ،اليوم هاد القانون اجلديد املكتب املغريب
حلقوق املؤلف سيتضمن التدبري اجلماعي وستكون هناك مجعية
عامة للمؤلفني ،وهناك جملس إداري ومدير فقط تنفيذي للقرارات
الصادرة عن املؤلفني واجلمعية العامة واجمللس اإلداري ،اليوم اختذان

اليوم فريق العدالة والتنمية السيد الوزير ندعوكم:
أوال :التسريع يف اإلطار القانوين هلاد املكتب ،ألنه بطبيعة احلال

قرار دايل مشروع إحداث الصندوق االجتماعي لفائدة املألفني،
كذلك هناك مشروع جديد يتعلق بتسهيل االخنراط ،وابلتايل
هناك ورش كبري على مستوى الرتسانة القانونية دايل إعادة النظر
يف املكتب املغريب ومن األساس من املرتكزات دايل هاد القانون،

واحد اجلهة غادي يساعد على إعادة هيكلة وتنظيمي هاد
املكتب ،ومن جهة اثنية غادي حيمي فئة املبدعني واملؤلفني
وفنانني من ميزاجية بعض املسؤولني داخل هذا املكتب؛
اثنيا :السيد الوزير ندعوكم كذلك إىل التفكري يف حتول هاد

هذا التدبري اجلماعي ابعتبار أن املعايري الدولية أتخذ هاد املسألة
بعني االعتبار.

املكتب إىل مؤسسة عمومية مستقلة حبد ذاهتا منظمة مهيكلة
حسب الشروط دايل املؤسسات العمومية؛

السيد رئيس اجللسة:

النقطة الثالثة :السيد الوزير ضرورة التفكري يف يعين متثيلية الفنانني

شكرا السيد الوزير ،شكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة،
وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول

يف التدبري اجلماعي هلاد املكتب ،ألن فنانني هم األقرب يعين

امليدان ،تيعرفو بطريق مباشرة شنو مها املشاكل اللي تيعانيو منها
الفنانني ،وابلتايل هذا يعترب انسجام وتنزيل مع خمتلف االتفاقيات
الدولية اليت سبق وأن وقع عليها املغرب يف هاد اإلطار؛

أعمالنا ،شكرا للجميع ،ورفعت اجللسة.

النقطة الرابعة :السيد الوزير تتعلق كذلك ابالخنراط اخنراط
املكتب تيعاين من عدة إشكاالت كبرية جدا ،تعقيدات إدارية
ابجلملة وكذلك بريوقراطية كبرية وواسعة جدا ابإلضافة كذلك.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال يبدو،
رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.
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