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 الرابعة والعشرينحمضر اجللسة 

 
 م(. 7182 يونيو 84ه )8341 رمضان 81الثالاثء : التاريخ

جملس  رئيسالنائب السادس ل، ادريس اشطييبالسيد  الرائسة:
 النواب.

ساعتان ومثانية عشر دقيقة، ابتداء من الساعة احلادية  التوقيت:
 عشر صباحا والدقيقة الرابعة.

ات املتعلقة ابلقطاعسللة الشهيية األ مناقشة :جدول األعمال
 :احلكومية التالية

 الصحة 
 لميالرتبية الوطنية والتكوين امليين والتعليم العايل والبحث الع 
 العدل 
 املكلف حبقوق اإلنسان 
 الشغل واإلدماج امليين 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 

 
 :السيد إدريس اشطييب، رئيس اجللسة

الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف  بسم هللا
 .املرسلني

 .افتتحت اجللسة

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات مواد  811طبقا للهصل       
اصة خنا املوقر، نلتقي جمددا يف جلسة النظام الداخلي جمللس
يتضمن و  ألسبوعي مع احلكومة،إطار احلوار اابألسللة الشهيية يف 

قطاعات وزارية خمتلهة. واآلن  6سؤاال ييم  71جدول أعمالنا 

من النظام الداخلي جمللس النواب، أطلب من  818وفق املادة 
السيدة أمينة اجمللس تالوة املراسالت الواردة على الرائسة فلتتهضل 

 .مشكورة

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

رائسة اجمللس من احملكمة الدستورية ابلقرار رقم توصلت       
اليت صرحت مبقتضاه إبلغاء انتخاب السيد حممد  81/82

إدعمار عضوا مبجلس النواب ابلدائرة اإلنتخابية احمللية تطوان، 
إقليم تطوان، وأتمر بتنظيم انتخاابت جزئية يف هذه الدائرة 

 .خبصوص املقعد الذي كان يشغله

اإلستقاليل للوحدة والتعادلية توصل مكتب  ومن الهريق      
 :اجمللس مبقرتحات القوانني التالية

  مقرتح قانون حول الدفاع املدين وترقب الكوارث الطبيعية
 والتكنولوجية؛

 مقرتح قانون حول اإلشيار الكاذب؛ 
  من القانون  831مقرتح قانون تنظيمي بتغيري املادة

 ؛يتعلق ابجلماعات 884.83التنظيمي رقم 
  من القانون  838مقرتح قانون تنظيمي بتغيري املادة

 املتعلق ابلعماالت واألقاليم؛ 887.83التنظيمي رقم 
  من القانون  867مقرتح قانون تنظيمي بتغيري املادة

 يتعلق ابجليات؛ 888.83التنظيمي رقم 
  من الظيري الشريف  3مقرتح قانون يقضي بتتميم املادة

 8422شعبان  13الصادر يف  8.01.111رقم 
، مبثابة النظام األساسي العام 8101فرباير  73موافق 

 للوظيهة العمومية؛
  مقرتح قانون تنظيمي يتعلق ابجمللس الوطين للغات

 .والثقافة املغربية
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 عدد األسللة الشهوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل      
رائسة  ، توصلت7182يونيو  84إىل  16هبا جملس النواب من 

سؤاال كتابيا، شكرا  01سؤاال شهواي، و 811جملس النواب ب
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

بداية أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني على أنه       
ستعقد جلسة تشريعية ختصص للدراسة والتصويت على النصوص 

 .د حصة األسللة هاتهالتشريعية اجلاهزة وذلك مباشرة بع

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لقد مت الشروع يف ضبط حضور السيدات والسادة النواب       
ابتداء من اجللسة السابقة عرب البطائق اإللكرتونية، ونظرا لعدم 

 إستعمال هذه البطائق من طرف كافة السيدات والسادة النواب
بط تقرر اعتبار عملية ض احلاضرين يف اجللسة السابقة، فقد

احلضور ابلوسائل اإللكرتونية يف اجللسة السابقة عملية جتريبية 
على أن يتم خالل هذه اجللسة إثبات احلضور ابلبطائق اإللكرتونية 

 .والشروع يف تطبيق مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة

 حضرات السيدات والسادة النواب،

مالنا، الشهيية املدرجة جبدول أعنشرع اآلن يف بسط األسللة       
ونستيليا بقطاع الصحة. إذن السؤال األول عن جدوى خدمة 
"موعدي" يف ظل تهشي مظاهر اإلرتشاء والزبونية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتهضل 

 .أحد واضعي السؤال مشكورا. تهضل السيد النائب

 :املهاجري النائب السيد هشام

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت تعتزم وزارتكم القيام       
هبا من أجل التعريف والرتويج خلدمة "موعدي" خصوصا لدى 
ساكنة العامل القروي للمسامهة يف القضاء على ظاهريت الرشوة 

 .والزبونية، أعطي لكم إقليم شيشاوة كمثال؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تهضلوا السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

مية السيد النائب احملرتم، تدبري املواعيد يف املستشهيات العمو       
منذ سنة أقل من سنة، بدا واحد النظام جديد هو اللي اشريت ليه 

  www.mawiidi.ma النائب احملرتم نظام موعدي السيد
اللي عرب األنرتنيت، ولكن كذاك الناس اللي كانوا تيمشيو 
للمستشهيات يف أوقات العمل ميكن ميشيو ابحلضور الشخصي 
اللي احنا ما تنحبدوش ما تنبغيوش ابش ماا يتالقاوش مع املوظهني 

ي يف أوقات العمل واثلثا عرباهلاتف. فياذ "موعدي" خصو ميش
د املليون  7على الصعيد الوطين منذ البداية دايلو حوايل أكثر من 
أألف  720ونص اللي ختذاو عرب "موعدي" ايا لألسف فييم 

فقط عرب األنرتنيت، هذا تيمكنا أوال من ربح الوقت، تيمكنا اثنيا 
يين ما ما يقال أنه قال ليا عطالناس ما تيتلقاوش مع املوظهني كل 

نعطيك؛ اثلثا تنمشيو يف إطار الشهافية. أما فيما خيص شيشاوة 
واملناطق القروية صحيح ألن على الصعيد الوطين واخا يف املدن 

ألف عرب  720د املليون ونص فقط  7هاذ "موعدي" قلنا على 
 .األنرتنيت. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ئبتعقيب السيد النا      

 

http://www.mawiidi.ma/
http://www.mawiidi.ma/
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 :النائب السيد هشام املهاجري

كنشكروكم السيد الوزير على اجلواب دايلكم، وكنشكروكم        
كذلك على التجاوب دايلكم مع األسللة الكتابية دايلنا، واللجن 
اللي سيهطتو إلقليم شيشاوة اللي كنطلبو منكم السيد الوزير، 

 يفأنتما راكم عندكم تقرير شامل على هاذ الشي اللي قلت 
السؤال، وعلى كذلك الوضعية الصحية يف إقليم شيشاوة. أوال  
كنطلبو منكم السيد الوزير، أتهيل مستشهى شيشاوة ابش يويل 

سرير إىل  801وكتعرفو املعدل هو  611مستشهى إقليمي ألنه 
سرير وغرفة  01سرير، املستشهى دايل شيشاوة فيه  131

 عمليات واحدة؛

 الوزير، هو املستشهى احمللي دايل النقطة الثانية السيد      
اميينتانوت هاذ املستشهى اللي نقدر نسميه من املشاريع الكربى 
العابرة للحكومات ألنه تعطات اإلنطالقة دايلو يف حكومة عباس 

دوزانها يف احملكمة،  7، وبنكريان 8الهاسي، حكومة بن كريان 
ي نه غاداآلن احلكومة دايلكم واعدان السيد املدير اجليوي أب

، أان عطيين "موعدي" دااب أان طلبت 1تعطيو الصهقة يف شير 
واحد املوعد للساكنة د إمينتانوت قول لييم التاريخ دايل 

م املستشهى، راه ما بقاو تيتيقو ال فينا احنا ال يف املسؤولني دايلك
ال يف املسؤولني دال الداخلية، هللا جيايزكم خبري السيد الوزير، 

بدا داك النيار قرب يسايل  TGV ألنه ل عطيوان اتريخ
واملستشهى د إمينتانوت تعطات حكومة عباس الهاسي وابقي ما 

 .حتطات بريكة وحدة. شكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك تعقيبات إضافية؟ تهضل      

 عبد الرمحان حريف:النائب السيد 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 سادة والسيدات النواب احملرتمون،ال

راه ماشي غري يف بعض البلدان كليا تقريبا على الصعيد       
الوطين راه كاين واحد املستشهيات اللي هي على قيد النياية، ما 
نتياتش ما عرفتش عالش؟ احنا عندان سبيطار يف جرف امللحة 

سنني وهو واقف وهو عالين  4إقليم سيدي قاسم راه هادي 
 .مل ما عرفناش عالش السيد الوزير؟ وشكرايك

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيبات إضافية؟، تهضل السيد النائب      

 :النائب السيد حممد فضيلي

 ...السيد الوزير، ابملناسبة واملناسبة شرط      

 :السيد رئيس اجللسة

 .ما كاين شي واحد من املعارضة، أعتذر ما شهتوش      

 :السيد حممد فضيلي النائب

متوقف منذ شيور ومجيع الساكنة تسأل عن مىت ستبدأ .. 
 .األشغال يف هذا اإلقليم اجلديد؟، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك؟، السيد الرئيس آخر من يعقب هو صاحب       
السؤال، أان كنت على صواب تهضل، نعم نعم النظام الداخلي، 

 .تهضل السيد النائب

 :السيد أمحد برجيةالنائب 

 يف نهس االجتاه، السيد الوزير احملرتم، واحد املستشهى إقليم      
 7111وال  7112سيدي مومن ابلدار البيضاء ابلربنوصي من 
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شي واش ما غيتحلش  ابقي ما.. وانت راه كتعرفو مزاين وداك
 .داك سبيطار؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير تهضلوا هل هناك تعقيب إضايف؟، رد السيد      

 :وزير الصحة ،السيد احلسني الوردي

أان غادي ندير رد، أوال صحيح هاد الشي اللي تتقولو       
السيدات والسادة النواب كان هناك أتخر كبري، عالش؟ ألن إىل 

مستشهى متوسط وكبري اللي  24حدود اليوم عندان أكثر من 
نغري وال ، عما قريب تتنبنيو ال الدريوش، وال الناظور، وال احلسيمة

 إميينتانوت. مثال إميينتانوت، إميينتانوت انتما السيد النائب عارف
فني هو املشكل اخذينا األرض بدينا نبنيو، بدا املستشهى تيخرج، 
جا هداك املقاول قاليك ما يكملوش، دعاان قاليك ألن داك الشي 

ه االلي كان دار غري كايف خاصنا نزيدو ليه أموال، مشينا مع
للمحكمة وهلذا شهنا احنا يف الساكنة مشنا بعيد أكثر من هاد 

نا الشي اللي طلبيت السيد النائب، احنا قلنا مستشهى تيتبىن امسح
فيه اخذينا أرض أخرى وبدينا تنبنيو دااب تنديرو الدراسات، تنديرو 
الدراسات ابش نبنيو مستشهى، ألان حىت احنا يف وضعية ال 

 ...قاولينحسد علييا، راه امل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال الثاين سؤال عن الوضعية       
الصحية ببعض األقاليم للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
الهريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتهضل أحد واضعي 

 .السؤال

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

 ،شكرا السيد الرئيس

 .حول تدهور الظروف الصحية لبالدان نسائلكم السيد الوزير      

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضلوا السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد النائب احملرتم،

الظروف الصحية كتعرف نقص حاد، كتعرف يعين       
ف ا وكتعر اختالالت، كتعرف مشاكل اللي داميا كنقررو ليي

تهاواتت وفوارق بني العامل القروي والعامل احلضري وبعض احلاالت 
وكثري احلاالت داخل العامل احلضري وال العامل القروي. تنعملو 
جاهدين على حسب اإلمكانيات املتاحة فيما خيص البنيات 

مستشهى متوسط  24التحتية اللي قلت لك إىل حدود اليوم 
لو كذلك جميودان على حسب وكبري يف طور البناء، كنعم

اإلمكانيات فيما خيص التجييزات البيوطبية اخذينا قرار واخذينا 
أموال وعما قريب يف سبتمرب وأكتوبر غادي يدخلو التجييزات 

 يف كل مستشهى جيوي وغيكون l'IRM البيوطبية ابش يكون
scanner   يف كل مستشهى إقليمي ابش الناس املواطنات

قلو اخذينا مليار درهم كل سنة مدة مخس واملواطنني ابش ينت
سنوات وكاين على حسب اإلمكانيات كذلك فيما خيص املوارد 

 .البشرية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب السيد النائب، عهوا       
 .تعقيب صاحب السؤال، تهضل

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

ي ببالدان تدهورا خميها وضعها يف يعرف القطاع الصح      
التجييزات الطبية وقلة املوارد البشرية وتدنيا يف اخلدمات الطبية،  
كمثال إقليم شيشاوة الذي يعاين بدوره من ضعف يف املوارد 

 .البشرية وقلة التجييزات األساسية وخصاص يف األطباء
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ية  لالسيد الوزير، مت إغالق عدد من املؤسسات الصحية األو       
كما حدث آبت عبد هللا وبوزو كة جبماعة سبت مزوضة 
وإمنتانوت، وتقليص املوارد البشرية بعدة مراكز صحية كمركز 

يف مجاعة يبلغ عدد سكاهنا  8إىل  4مجاعة سبت مزوضة من 
ألف نسمة، وإطار هي امرأة، وابملستشهى اإلقليمي  70

لطبية رغم ابشيشاوة، إمنتانوت الذين يعرفان تدنيا يف اخلدمات 
 .اجمليودات اليت يقومون هبا األطر العاملة هبا

السيد الوزير، هناك ارتهاع يف الوفيات يف صهوف املرأة       
القروية احلامل، وذلك نتيجة عن بعد املسافة عن املستشهى 
وغياب دور للوالدة ببعض اجلماعات كجماعة اداسيل ومجاعة 

لة ل زايرتكم خالل احلمحروكة ومجاعة سبت مزوضة واليت من خال
 .االنتخابية وعدمت الساكنة بذلك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف      

 :النائب السيد حممد مالل

 شكرا السيد الرئيس،

تراجع الولوج وضعف اخلدمات الصحية مطروح حبدة السيد        
فوفاة  لصويرةالوزير، أعطيكم مثاال على هذا الرتاجع: إبقليم ا

الطهل عمر أوبلعيد جراء لسعة عقرب مع غياب اخلدمات 
الصحية اإلستعجالية، وأتخر إجناز جمموعة من املشاريع منيا 
توسيع املستشهى اإلقليمي، وبناء املستشهى دايل متنار، وأتخر  
كذلك جمموعة من املستوصهات اللي ما تتوفرش على األطر 

 ...اب األطر الطبية يفالطبية، وعلى املعدات وكذلك غي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا. هل هناك تعقيب إضايف آخر       
 .تهضل السيد النائب

 مصطفى الكردي:النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

 الصحي يعرف إشكاالت كبرية؛ نقصالسيد الوزير، القطاع       
 املوارد البشرية حاد يف البنيات األساسية، نقص حاد يف

والتجييزات الطبية، وأعطي منوذجا إقليم اترودانت. إقليم 
كيلومرت به مؤسستني   82.111اترودانت ابلشساعة دايلو 

ألف  111صحيتني عموميتني، هاتني املؤسستني ال تكهيان 
مجاعة، معظميا قروي وجبلي. لذا  11نسمة، ال تكهيان تغطية 

ب مبجموعة يع ببناء مستشهيات القر نطالبكم السيد الوزير، ابلتسر 
من املراكز اليت تستقطب الساكنة منيا أوالد برحيل، أولوز، 

 .اتلوين، إغرم، نطالبكم وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر، السيد الوزير ردكم      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

 السيد الرئيس شكرا،

اولو جاهدين على حساب اإلمكانيات املتاحة، يعين تنح      
مستشهى اللي مقديناش خنرجوهم يعين  24ختيلو معااي غري دااب 

ناء ابلوترية اللي بغينا، راه ما ميكن ليناش نبقاو غري تنبنيو ألن الب
تيحتاج التجييزات وخاصة املوارد البشرية بكل صراحة، راه ما 

للي خاصة غادي نبنيو، عندانش اإلمكانيات دااب، أي بالصة ا
تنحاولو نديرو كلما يف اجمليود على حسب اإلمكانيات املتاحة 

 .ابش جناوبو على املشاكل اللي تتعيش الساكنة

اثنيا فيما خيص السيد النائب احملرتم إقليم احلوز كلو، اللي       
مستوصف مغلق، فتحنا  87دااب إىل حدود  87قليت يل كان فيه 

، أما 7182وبداية  7186تدرجييا يف أواخر  3دران  منيم شغلنا
السيد النائب احملرتم اللي تيكول ليا أنه زرت هاد اإلقليم ألن كنت 
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يف اإلنتخاابت هذا غري صحيح، ما عمرين زرت يف االنتخاابت، 
زرتو عامني ابلضبط قبل اإلنتخاابت وإيال كان ما نبقاوش نزورو، 

ورو، تخاابت ما نبقاوش نز إيال كان عامني قبل غري تنوّجدو لإلن
ال هاد الشي، أان تنقول لكم بكل صراحة راه إيال كاين يعين 
واحد القضية وحدة اللي ما خاصش تكون فييا السياسة 
السياسوية هي قطاع الصحة، وهللا العظيم ايال تنديرو جميودان ال 
انتما وال احنا، على حسب اإلمكانيات ما تنديروش هاد القضية 

سة، ما عّمري جني لعندك وال لشي بالصة ابش جني دايل السيا
 .يف إطار هاد القضية دايل.. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال عن ضعف اخلدمات       
الصحية املقدمة ببعض مستشهيات مدن أقاليم اململكة للسيدات 

ليتهضل توري، فوالسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدس
 .أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد عدي خزو

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

نسائلكم السيد الوزير، حول الربانمج االستعجايل إلعادة       
أتهيل املؤسسات الصحية ابلعامل القروي وبناء وتوسيع عدد من 

ية يف واألقاليم وسد اخلصاص يف املوارد البشر  املستشهيات اجليوية
بعض اجليات واألقاليم خاصة يف العامل القروي، واستكمال 
التجييزات الضرورية يف مجيع املؤسسات الصحية وشكرا، 

 .اتمنريت

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير      

 :وزير الصحة ،السيد احلسني الوردي

ذ خطاب صاحب اجلاللة ومن قبل  أوال، العامل القروي من      
كان أولوية األولوايت، ألن داميا تندويو على الهوارق اللي كاينة 
بني العامل القروي والعامل احلضري. كاين الصندوق دايل التنمية 

مليون  811القروية اللي وزارة الصحة كتساهم فيه سنواي ب
ع ا درهم، هادي النقطة األوىل، تنسامهو فيه وكان عندان اجتم

البارحة مع السي بوطيب، ألن وزير الداخلية ما كانش حاضر،  
كان السي بوطيب الوزير املنتدب اللي انقشنا هذا املوضوع  
ز كيهاش نسّرعو يف بناء وجتييز وتوسيع بعض املستوصهات واملراك

الصحية، وكذلك النقاش اللي خذا واحد البعد دايل الشراكة بني 
 بية لتوظيف املوارد البشرية الليوزارة الصحة واجلماعات الرتا

غيكون مرسوم جديد اللي وقعنا عليه البارح، وجدانه كلو عما 
قريب إن شاء هللا مع الوظيهة العمومية ابش حىت تكون شراكة 
مع اجلماعات الرتابية ابش حنددو، ألن النصف دايل التمويل 
غيكون من وزارة الصحة، النصف اآلخر غيكون من يعين وزارة 

 .شكرا ،اخليةالد

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عدي خزو

 شكرا السيد الوزير،

نطالبكم السيد الوزير، ابإلسراع إبجناز املستشهى اجلماعي       
ري بدرعة اتفياللت، نسائلكم السيد الوزير ببناء مستشهى إقليم تنغ

وسيع وإصالح وت دادس بومالن املستشهىوإمتام أشغال توسيع 
املراكز الصحية ابلعامل القروي خبصوص إقليم تنغري. السيد الوزير 
احملرتم، هناك خصاص يف األطباء واملمرضني يف العامل القروي جبية 
درعة اتفياللت خاصة إقليم تنغري، ويوجد النقص فيي األطباء 
االختصاصيني يف مستشهى تنغري احلايل، ومستشهى قلعة 
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ظاهرة غياب  وجيب حماربة مستشهى بومالن دادسو  مكونة
السيد الوزير احملرتم، نطالبكم إبعادة النظر يف توفري  .األطباء

التجييزات األساسية: سيارات اإلسعاف والوسائل الالزمة لتقدمي 
اإلسعافات األولية للمرضى خاصة يف العامل القروي ومجيع 

 ... وشكرا ،احلاالت

 :اجللسةالسيد رئيس 

هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن رد السيد الوزير. إذن منر       
للسؤال الرابع سؤال متعلق بنهاذ خمزون األدوية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتهضل أحد 

 .واضعي السؤال

 :النائب السيد العباس الومغاري

 شكرا السيد الرئيس،

 ير احملرتم،السيد الوز 

تشيد بعض املستشهيات العمومية نهاذ حاد يف خمزون       
األدوية واملستلزمات الطبية الضرورية إلجراء العمليات اجلراحية، 
مما ييدد صحة آالف املواطنني املغاربة وخصوصا ذوي األمراض 

 املزمنة، فما هي اإلجراءات املتخذة ملواجية هذا الوضع؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد النائب احملرتم،

النهاذ دايل خمزون األدوية تيكونو عندو ثالثة د األسباب       
على الصعيد العاملي واحنا حىت احنا، السبب األول مها الناس 

 le monopole اللي تيصنعو هاذ األدوية، إما تيكون عندهم
ما تيكون عندهم املواد األولية ماداخلش من اهلند والّ ما داخلش وإ

من شي بالد، وهذا تيكون نهاذ على الصعيد الوطين ورمبا األورويب 
 ورمبا العاملي، هادي قليلة جدا كنتعلمو فييا؛

كاين السبب الثاين هو التمويل ملي كتقول ليا املستلزمات الطبية  
عندانش التمويل الكايف الكامل صحيح، أان أقر هبا أمامكم ما 

ابش مجيع املستلزمات الطبية للناس دايل الهتيح وال غريها ابش 
 غتكون موجودة؛

النقطة الثالثة، املشكل الثالث هوالتدبري، وهذا أمر تريجع       
لينا ابألساس ألن كاين كنسمعو هاد الدوا انقص يف حني أن 

، هادي تيضيع périmé تنسمعو فشي بالصة أخرى دوا
، l'informatisation تنحاولو ما أمكن عرب األنترينيت، عرب

 le stock de ce centre de ابش غنعرفو، كنيزو
santé  كنديوه هلذا ملي غيكون قرب...تنعملو تدرجييا، هذا راه

خصو عمل طويل وطويل جدا، واحنا تنهكرو جبدية، رمبا كان 
كذلك   ييم املناولةنقاش واحد النيار يف اللجنة كنت اقرتحت عل

فكران فييا، ألن أان ابش غنبقى خنلص اللي تنشري من عندو 
يف الهقيه بنصاحل وحط  la quantité الدوا غقولو حط ليا هاد

يل هادي يف إمنتانوت وهذا، غتكون ارخص ابلنسبة لينا وغتكون 
 .périmé متأكد أن الدوا غيوصل والدوا ما غاديش يكون

ادين تدرجييا ولكن إىل حدود اليوم هادي كليا أمور احنا غ
 111.111مشكل التمويل، مشكل كبري جدا ألن واخا كانوا 

مليون درهم يف شراء األدوية واملستلزمات الطبية، واخا وصلنا 
 د املليار، غري كايف متاما ألن ابقي كنسمعو الدوا 7ألكثر من 
périmé  والدوا... 

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائب التعقيب السيد      
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 :النائب السيد العباس الومغاري

السيد الوزير، ها نتوما اعرتفتو أبنهسكم أبن هناك من بني       
األسباب اللي كتجعل هاد املخزون هو التدبري. اليوم يف الدستور 
 اجلديد كنتكلمو على اجليوية املتقدمة، ويف حني التدبري اتع هاد

le stock  كزي. أما حان الوقت ما زال كيتدبر على مستوى مر
السيد الوزير، ابش املديرايت اجليوية واإلقليمية هي اللي تتكلف 

دايهلا. راه كاين السيد الوزير،  la gestion de stock ب
. 7183اتع  la dotation اللي اليوم مازال ما توصلش ب

 la dotation إيال جييت حتسب 7186، 7180، 7183
ات  ا. املخري يف املستشهيما عمر املستشهيات ما كيوصلو هل

. اليوم كاين اللي مازال  %01وكذا و 01كيوصل يف التسليم يف 
 7182. 7186، 7180، 7183اتع  le stock كيتسلم

ما هنضروش علييا ما عرفت واش تصاوابت وال مازال ما 
تصاوابت؟ فال يعقل هاد التدبري هذا يبقى مركزي، خصوصا وأن 

 le système des هاد املستشهيات راهم خادعني
SIGMA, ce sont des services d'Etat gérés 

d'une manière autonome.  إذن ملاذا ما تهوتوش هلم
هاد الشي دايهلم ويتحملو املسؤلية دايهلم؟  ils gèrent أهنم

 هذا من انحية؛

من انحية أخرى السيد الوزير، راه ما بقيناش اليوم تنتكلمو       
دوية واملستلزمات الطبية داخل اتع األ le stock على

 املستشهيات. اليوم السيد الوزير، راه املستشهيات كليا راه كتعرف
واحد األدهى واألمر، أهنا كتعاين من واحد النقص حاد يف املوارد 
البشرية السيد الوزير، راه نعطيك أان غري واحد اإلحصاء اللي 

 ناسبكل صدق ميول. خذ على سبيل املثال غري مدينة مك
 qui gère 5  عندها مركب إستشهائي حممد اخلامس

hopitaux  ،سيدي سعيد، موالي امساعيلPagnon et 
le Service d'Oncologie.  كتعرف السيد الوزير، من

، اللي دخرو 641لليوم، الناس اللي خرجو التقاعد  7112
741 ... 

 :السيد رئيس اجللسة

هل  وقت السيد النائب.شكرا شكرا السيد النائب، انتيى ال      
 .هناك تعقيب إضايف؟ تهضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

 لسيد الرئيس،ا

 السيدات والسادة النواب،

 السيد الوزير،

يف احلقيقة السيد الوزير، إيال شهنا االجوبة دايلك غنلقاو       
ما  اأبن هللا غالب، ما كاينش إمكانيات، جميودات كتدار، احن

نكرانش اجمليودات اللي تدارت يف القطاع دايل الصحة من 
لدااب، دارت جميودات كبرية ولكن هاذ الشي ما كافيش.  8111

إيال غادي جتي هلنا السيد الوزير، غري ابش تقول لنا هاذ الشي 
واحنا كنواب دايل األمة  اللي أعطى هللا واإلمكانيات ما كايناش

 يو الدور دايلنا، إيال شهنا اآلن املغاربةراه ما غاديش ميكن لنا أند
من طنجة للكويرة أول حاجة كيقولو املشكل د الصحة، ما 
عندانش الطبيب، ما عندانش املمرضني، كيموتو الناس يف 

 .األبواب دايل السبيطارات، هاذ الشي راه خمجل

السيد الوزير، إيال كان هذا هو أبن ما عندكمش وما ميكنش       
م راه خاصكم تقدمو اإلستقالة دايلكم، نتوما كوزارة يكون عندك

وال هاذ احلكومة كليا، إيال ما كانش ميكن هلا تبدع وتقلب على 
اإلمكانيات، املغاربة هاذ الشي ابش معروفني، ابإلبداع ومعروفني 
أبهنم تيجبدو احللول من حتت احلجر، ويف قلب البحور، الناس 

سؤولني ارة اللي كدير، نتوما كماآلن ابش تعيش فياذ البالد شنو مت
السيد الوزير، هللا غالب مكاين والو هاذ الشي اإلمكانيات راه 
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ماشي جواب، السبيطار دايل بنجرير اإلقليمي، سنوات وما 
فييش مدير، املمرضني خصاص ميول، واحد العداد دايل 
املستوصهات اللي مشدودة، واللي بال أطر. السيد الوزير، هاذ 

وصل لواحد احلد اللي ما ميكناش نسكتو عليه أكثر الشي راه 
 .من هاذ الشي وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر، رد السيد الوزير تهضلوا      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

بعجالة أوال فيما خيص اجليوية اللي قال السيد النائب       
د اليوم ألجرأة دايهلا تدرجييا إىل حدو احملرتم، فاحنا تنعملو يعين ا

تدبري اللي رجعو من الوزارة مشاو  38يف ظرف عامني كاين 
للمدراء اجليويني مبا فييا الصيانة إىل آخره، فاحنا غاديني تدرجييا 
ماشي ألن هاذ القضية دايل اللي قلت دايل األدوية مزاين راه 

  هاداحنا غاديني فياد اإلجتاه، ولكن خاص يكون عندان
l'informatique  تكون مزاينة ومسرية والناس مكونني، راه

 .غنمشيو فياد اإلجتاه

فيما خيص النائب احملرتم، فأان ماشي أان غي تنقول احلقيقة       
داك الشي اللي تنعيش، ماشي جيت قلت.. إيال كانت أفكار 
راه كنتقامسوها أغلبية وال معارضة، عندك شي فكرة السيد النائب 

شي غري انت وال مجيع النواب احنا تنخدمو مجيع، يعين ما
املشاكل راه تنعرفوها ماشي جيت حداك ابش نقول لك راه هللا 
غالب مكاين والو ما تنديرو والو، راه تنديرو، منني تنقولك تنبنيو 

مستشهى راه تنديرو، منني تنقولك راه تنمشيو يف إطار  24
ديرو، منني املوارد البشرية راه تنالشراكة مع اجلماعات احمللية لتدبري 

 تنمشيو يف إطار اجليوية راه غاديني فياذ اإلجتاه، ولكن ما غادي
شي غادي نصلحو األمور يف ظرف أسبوع وال يف  ي نلقاو كلش

ظرف عام وال يف ظرف..، هذا ال أقل وال أكثر ماشي جيت 

ابش نقولك مكاين والو، ما تسولونيش ماشي هباد الطريقة هباد 
 .لسيولة، شكرا السيد النائبا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل سؤال حول تعزيز املقاربة اجليوية يف الولوج       
للخدمات الصحية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الهريق 

 .اإلشرتاكي، فليتهضل أحد واضعي السؤال

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

      شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير، سؤايل يتعلق ابلعدالة اجملالية للولوج للخدمات      
 .الصحية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

العدالة اجملالية صحيحة ألن هناك نقص حاد يف اخلدمات       
ة، صحيح أنه نائبالصحية راه كتبتييا يف السؤال دايلك السيدة ال

هناك فوارق ولكن احنا غاديني يف اجتاه التصحيح دايل األمور، 
املتعلق إبحداث  7186يناير  11486أوال أصدران القرار رقم 

املصاحل دايل  ... وحتديث اإلختصاصات وتنظيم املصاحل وحناولو
تدبري   388املدراء اجليويني من اجلية ككل، .. اختصاصات 

 زارة الصحة مشاو للجية؛اللي كانوا يف و 

وخاصة  43.11اثنيا كاين بدأان يف تهعيل القانون اإلطار       
املرسوم دايلو املتعلق بتنظيم عرض العالجات واخلريطة الصحية 
واملخططات اجليوية لعرض العالجات ابش متكنا من التوزيع 
األمثل والعادل دايل املوارد البشرية دايل التجييزات البيوطبية 

 .ايل البنيات التحتية على الصعيد الوطين ويف القرى وشكراود
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة      

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

السيد الوزير، أمتىن أن جاوبكم قد أقنع عائلة إيداي الصغرية       
اوف خموالكبرية. بكل صدق السيد الوزير، أمتىن أن يبدد جوابكم 

ابلقرى واملداشر واملدن  آالف األميات قاطنات املغرب املنسي
من أن يكون مصري أبنائين وبناهتن مصري إيداي، إيداي ضحية 
العدالة الصحية واملقاربة اجليوية للولوج للخدمات الضرورية على 
األقل. كما أمتىن أن يكون جوابكم قد أقنع أهايل احلسيمة الذين 

مطالب مشروعة أوهلا احلق يف الصحة، أدعوكم خرجوا ليعربوا عن 
السيد الوزير لزايرة املراكز الصحية واملستوصهات القروية، فيي 
وإن وجدت إما ميجورة أو فارغة بدون أطر، بدون معدات  
كافية، بدون أدوية. أنمل يف الهريق اإلشرتاكي السيد الوزير، أن 

ناسبة يوي ميكون جتديد الثقة فيكم على رأس هذا القطاع احل
لرتسيخ وتنزيل العدالة الصحية كمطلب ملح ولتمكني مجيع 

 .املغاربة من الصحة وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تهضل السيد النائب      

 عالل العمروي:النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

هو يف احلقيقة أغلب حاالت االحتجاجات اللي كيشيدها       
ب وال أيضا أسللة دايل أغلب الزمالء تتحيل على النقط املغر 

دايل الصحة وخاصة الندرة دايل املوارد البشرية. فطبعا هاذ الشي  
كلو كيطلب واحد اإلرادة سياسية حكومية تكون قوية، فباهلل 
عليكم، السيد الوزير، كيف تقوم الوزارة بتدبري هاد الندرة دايل 

صصة اهلزيل دايل املناصب املالية املخاملوارد البشرية يف ظل العدد 

للصحة اللي ما كتغطيش حىت العدد دايل احملالني على التقاعد. 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر، رد السيد الوزير تهضلوا السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

عام  قلت فياد الالندرة دايل املوارد البشرية صحيح اللي       
منصب مايل فيما خيص وزارة الصحة، ألن هادوك  8011كاين 

 8111الناس اللي كانوا غاخيرجو تقاعد غايبقاو ما زال، حوايل 
 4111منصب مايل زائدة يعين  8011زائد واحد  8711أو

منصب مايل اللي غايكون عند وزارة  3711هي  8711زائد 
ألن غاحنلو عما قريب غادي تزاد  8011الصحة على العموم، 

من  81مستشهى اللي دويت علييا قبايلة غاحنلو  24من بني 
منصب مايل هي أكرب بكثري مع  3711املستشهيات جديدة و

غري   8711، 8111، 8711الناس اللي تيمشيو للتقاعد هي 
 .كافية ألن كاين خصاص كبري

 :السيد رئيس اجللسة

 سؤال عن إحداث وحدات شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل      
طبية متطورة إلسعاف ضحااي حوادث السري للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من الهريق احلركي، فليتهضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد سعيد الرمحوين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أصبحت حوادث السري ببالدان متهاقمة بشكل        
نسبة ميمة من الوفيات الناجتة عن حوادث السري كبري، كما أن 

تقع يف مكان احلادث، أو أثناء نقل املصابني إىل املستشهى، 
وذلك لغياب التدخالت اإلستعجالية وهذا راجع لعدم توفر سيارة 
اإلسعاف على الوسائل الضرورية اليت متكن من إسعاف املصابني. 
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هتا جلديدة اليت إختذلذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات ا
الوزارة إلحداث وحدات طبية متطورة متنقلة إلسعاف املصابني؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

كاين يعين   فنيفيا لألسف وزارة الصحة اخلدمة دايهلا تتبدى       
وفاة سنواي،  3111ما جنحناش يف الوقاية، حوادث السري حوايل 

إصابة بليغة، فبدينا تدرجييا أجرأة وتهعيل  1111أكثر من 
 les SAMU et lesاملخطط الوطين للمستعجالت بدينا ب
services d'aide médicale urgente  ابلوحدات

جرأة دايهلا، تدرجييا األ les SMUR االستعجالية املتنقلة
وهادي هاد الوحدات اإلستعجالية املتنقلة اجمليزة بكل التجييزات 
غري هي العدد دايهلا غري كايف ألن كيف قليت السيد النائب احملرتم 
راه املشكل فياد املستعجالت وال الوحدات اللي.. احنا متهقني 
علييا، راه املشكل ماشي مشكل أموال فقط هنا مشكل أموال 

ن أكثر من هذا وذاك هو مشكل موارد بشرية املكونة، صحيح ولك
 seconde ظرف ألن هذا واحد امليدان خاص احلياة تتلعب يف

يف ظرف دقائق بسيطة جدا، خاص شي واحد اللي كيكون 
عارف خاص التكوين، وهلذا ما تنتخرجوش أكثر، ألن دااب عاد 

لعيون اتزادو كليات آخرين يف مدينة طنجة إن شاء هللا، أكادير، 
دايل الدار البيضاء والرابط، غيكونوا أكثر  privé مع هادو دايل

دايل الناس وعاد ميكنا تدرجييا إن شاء هللا حنلوا هاد املشكل، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب   

 :النائب السيد سعيد الرمحوين

لقليل ا شكرا السيد الوزير على جوابكم، يف احلقيقة يف األايم   
السابقة وقعوا واحد ثالثة حوادث خطرية، من هذا املنطلق السيد 
الوزير، كنطلبوا منكم ضرورة إحداث وحدات صحية يف كل النقط 
اليت يف حاجة ماسة هلذه اخلدمات خصوصا يف املناطق النائية،  
كما كتعرفوا السيد الوزير حنا مقبلني على الصيف والقدوم دايل 

  املقيمة ابخلارج كتكون بكثرة، فلذلك إن شاء هللااجلالية املغربية 
كنطلبوا منكم ابش نديروا هاذ الوحدات الطبية يف النقط اللي 

 .بعدا كنحسوا هبم اللي كيشكلوا خطر على املواطن، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ ما كاينش، رد السيد الوزير، شكرا. إذن 
ة ال عن اخلدمات الصحية يف األقاليم احملدثمنر للسؤال املوايل، سؤ 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
 .فليتهضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد محزة الصويف

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتجاوز    
البنيات الصحية مبجموعة من ضعف اخلدمات الصحية وهشاشة 
 .األقاليم خاصة احملدثة منيا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير
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 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

ابلنسبة لألقاليم احملدثة، املشكل الكبري اللي عندان فييم أن    
جل هاذ األقاليم احملدثة إيال جينا انخدو كالدريوش، جينا  

موالي يعقوب، سيدي إفين انخدو تنغري إىل آخره، كناخدو 
فيادي كليا هاذ األقاليم املشكل الكبري هو ما كاينش مستشهى، 
البعض كاين مستشهى كبري للساكنة، السياسة دايلنا هو أوال 
ا حتسني وتعزيز احلاجة اللي كاينة يعين املستوصهات اللي تنحاولو 

ليم ء البد خاص كل إقابلتجييزات واملوارد البشرية، ولكن بنا
حمدث يكون فيه بناء مستشهى على حقوا وطريقوا ابلتجييزات 

 .البيوطبية واملوارد البشرية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تهضل

 :النائب السيد أمحد صدقي

 شكرا السيد الرئيس،

بقدر ما نشيد السيد الوزير ابجليود املبذولة هباد اخلصوص،    
بقدر ما نؤكد على عمق اإلشكاالت املسجلة واملرتاكمة على 
مدى العقود الطويلة، األقاليم احملدثة تعاين أكثر من اخلصاص يف 
البنيات، يف املوارد البشرية ويف اخلدمات الصحية عموما، هنا 
تنذكروا األقاليم دايل الدريوش، دايل ميدلت، دايل سيدي بنور، 

نغري غري، فيي اذ اإلقليم األخر دايل تدايل سيدي إفين، دايل تين
تنتساءلوا على التأخر دايل إخراج داك املشروع دايل املستشهى 
اإلقليمي اللي من هاذ املنرب وعدة مرات تلقينا تطمينات من عند 
السيد الوزير، نتمناوا اإلسراع ابإلخراج دايلو حليز الوجود، اجليات 

تعيش ل درعة اتفياللت تاجلديدة أيضا خصوصا اجلية احملدثة داي
إشكاالت عميقة هباد اخلصوص رغم اجليود املبذولة، وهنااي 

يا تندعيوكم السيد الوزير إىل تهعيل اتهاقية الشراكة اللي صادق علي
مليار  3.0جملس جية درعة اتفياللت اللي خصص من خالل 

سنتيم للصحة يف األقاليم اخلمسة دايل اجلية، عموما السيد الوزير 
د ع الصحة وطنيا حيتاج إىل جيد استثنائي تتضافر فيه جيو فقطا 

اجلميع، يكون يف إطار واحد التعبلة وطنية شاملة حقيقية منكن 
خالهلا القطاع من واحد التمييز اإلجيايب من حيث االستثمار 
العمومي، من حيث املوارد البشرية، من حيث اإلرادة اللي ما 

 ..وزيريف األخري السيد ال تتنقصكومش آي السيد الوزير، أرجوكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟، تهضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

كيتذكر السؤال اللي سبقنا طرحنا السيد الوزير، رمبا الكل     
مبدينة  ستشهى اإلقليميعليك، املشكل دايل التأخر دايل إجناز امل

وزان، وكنت جاوبتوان قلتيو أودي خاصكم تعطيوان األرض، وخا 
هاذ الشي راه ما داخلش يف االختصاصات دايل اجلماعات 
الرتابية، ما كاين ابس، حنا وفران لكم السيد الوزيراألرض أكثر من 
سنة، كنتظروا السيد الوزير أنكم تسرعوا وتلتزموا معنا ابلوعد 

 .دايل إجناز هاذ املستشهى اإلقليمي بوزان، شكرا يف دايلكم

  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ الرد السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

شكرا، الّ فيما خيص املستشهيات اللي طرحيت ليا دايل سيدي    
  نإيهين ودايل تينغري أان غنجاوبك، سيدي إيهين بدات الدراسة أل

كان هذه اتهاقية اللي وقعنا أمام صاحب اجلاللة اللي عما قريب 
يعين الدراسة بدات، الدراسة دايل سيدي إفين بدات، فيما خيص 
تينغري نهس الشيء كيما وعتدتكم أمامكم وغادي أنكدها مرة 
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مستشهى، اللي كاين  24أخرى أنه كاين التأخري، ألنه قلت ليك 
ال  دة ال سيدي إيهين ال تينغريهو داب هاذ املستشهيات اجلدي

الناظور ال احلسيمة كليم هاذي اجلديدة ما بغيناهاش ما بقيناش 
نبنيوهم احنا، وزارة الصحة ما ميكنلياش تتكلف ابلدواء تبقى 

وخصيم الدواء وغتقابل  rendez-vous تقابل الناس خصيم
البناء وتدخل املا وتدخل الضو، خذينا قرار هاذ الشي كنعطيوه 

ناس اللي تيعرفو يديرو هاذ اخلدمة، و هلذا أبشركم ابللي فيما لل
خيص تنغري إما ياله عيطو ليا هذا الصباح ابش غيجيو يديرو 
يبداو األشغال أواخر هاذ الشير، فأان تنهكر إما أواخر هاذ الشير 
وال من بعد العيد أحسن، ألن أواخر هاذ الشير رمبا الناس غيبداو 

عشرين يوم للعيد من األحسن والناس متا  عاواتين غيمشيو واحد
غيقولك هامها بداو هاوما مسحوا فيه، فيما خيص وزان، وزان اي 

 ..زميلي العزيز

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير انتيى الوقت، السؤال املوايل سؤال آين عن    
وضعية القطاع الصحي إبقليم قلعة السراغنة للسيدات والسادة 

 .رتمني من األصالة واملعاصرة، تهضلواالنواب احمل

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزاري

نسائلكم السيد الوزير عن وضعية القطاع الصحي إبقليم قلعة    
 .السراغنة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تهضلوا السيد الوزير   

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

ملكة، هي نقص حاد، كاين قلعة السراغنة كجميع أقاليم امل   
مشاكل كاين إختالالت، هذا ال يعين اللي كيقولو البعض راه 
حطينا السالح، ولكن كاين إجنازات كذلك، كاين مستشهى اللة 

خدجية يف اتماللت، كاين مستشهى السالمة يف القلعة، اللي فيه 
 871السكانري اللي مشغل، كاين عما قريب مستشهى دايل 

 le centre راض العقلية، زائد هذاكسرير دايل األم
medicaux social  اللي غيتبىن، سالينا الدراسات يف بالصة

بواي عمر اللي خويناه، فيذه كليا إمكانيات، كاين فيما خيص 
هاذ اإلقليم حظي ابمتيازات ماشي امتيازات يعين من األولوايت 

 دايل األطباء 6فيما خيص املوارد البشرية هاذ العام جاوكم 
-neurologues l anesthesite متخصصني

réanimateur psychiatres  ،منيم راه اي  4إىل آخره
اله خداو هاذي بعض األايم خذاو يعين يعين اخلدمة دايهلم بداو، 

ممرضة وممرض، قليل رمبا ولكن على  84أطباء عامني،  7جاوكم 
حساب داك الشي اللي عندان يف اإلمكانيات وراه احنا 

 .سنو األمور تدرجييا، شكراتنحاولوحن

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .التعقيب السيد الناب النائب

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزاري

يف احلقيقة السيد الوزير ال بد ما نشكروك على اجمليودات    
اجلبارة اللي قمت هبا يف ترحيل واحد غوانتاانمو دايل بواي عمر، 

ثالثني عام كانت عندك اجلرأة تنسمييا أان غوانتاانمو من بعد 
عام، كان  41وحيديت هاذيك غوانتاانمو اللي كان من بعد 

دالبشر مسلسلة، هذا اإلقليم راه كيشكرك هباذ أمسيتو،  8711
راه  en cours املستشهى احمللي دايل األمراض العقلية راه

ألف  01خدام، ولكن السيد السيد الوزير بلدية العطاوية فييا 
دايل اجلماعات دايل  3دايل اجلماعات  1ان وعندان دايل السك
كليكم   à 20 kmدايل اجلماعات دايل احلوز،  3أزيالل و

 كيّداواو متا راه املستشهى احمللي اللي جيازيك خبري خص
obligatoireشكرا ،. 
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تهضلوا السيد النائب

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل

السيد الوزير، قطاع الصحة إبقليم قلعة السراغنة عندو خصاص    
أطباء اختصاصيون،  78األطباء العامون و 36، 714  دايل

دايل املساعدين  87دايل املولدات و 77دايل املمرضني و 817
التقنيني دايل سيارة اإلسعاف وهذا هاذ املشكل دايل املمرضني 

هناك  اجلماعات احمللية وكذلكبغيناكم حتلوه عن طريق شراكة مع 
ضغط كبري خصوص دايل املستعجالت اللي بغيناكم حتلوه عن 
طريق حث صيادلة على خلق مستودعات دايل األدوية يف 
اجلماعات القروية ألهنم خالقينيا يف أقاليم أخرى وما خالقينياش 
يف اإلقليم وحث األطباء اخلاصني على يكون عندهم املداومة 

 .راالليلية، وشك

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب إضايف آخر، تهضلوا السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

شكرا، بنينا مستشهى حملي يف العطاوية، فأان ما عندي مشكل 
غري دااب خاصنا ندرسوا، راه كنت جيت عندك أ السيد النائب 

ستشهى زران امل centre de dialise وزران العطاوية وزران داك
يعين هاذ الشي كل شي درانه، غري تتبقى أان غري تيبان ليا اللة 

اتملستشهيات اللي دايرين، واش  4خدجية يف اتماللت وكاين 
ماشي ما يستاهلوش ما شي ما خصناش نديروه، غري كنشوفوا 
أولوايت على الصعيد الوطين، ألن واحد بغا وعندو احلق الناس 

اف دايل الناس وخاصة الدواوير أنه عرفت هداك اجلية فييا بز 
اللي تيتكبوا كليم يف العطاوية، خاصنا واحد الدراسة اللي نديروا 
مجيع ونشوفوا اإلمكانيات اللي نديروها يف إطار الشراكة، غري 

هاد الشراكة راه كنت قبايلة ما دويتش على املوارد البشرية دايل 
بغيناش  ي مادرعة اتفياللت، راه ماشي تتقولوا يل سرع راه ماش

نسرعوا هذا قانون، إىل حدود اليوم اللي حنا اللي واقهني فيه مينع 
منعا كليا منشيو يف هاذ اإلجتاه، وهلذا قلت لك كان عندان إجتماع 
البارح مع السيد الوزير بوطيب على هاذ الشي، ابش غيخرج عما 
قريب مع الوظيهة العمومية إن شاء هللا مرسوم جديد اللي غيمكن 

ماعات الرتابية واللي غيمكن منشيوا يف هاذ اإلجتاه دايل هاذ اجل
 .الشراكة والتوظيف دايل هاد الناس، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، السؤال التاسع سؤال آين يتعلق مبطالب 
املمرضني واملمرضات للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

يد أحد واضعي السؤال، تهضل الس األصالة واملعاصرة فليتهضل
 .النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابري اليت قمتم هبا للحد من 
اإلحتقان الذي تعرفه وزارة الصحة بسبب عدم اإلستجابة 

 .للمطالب املشروعة للممرضني واملمرضات؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 . جواب السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

قمنا ابلكثري فيما خيص هذا أوال هذا حيف، هذا ظلم يف حق    
ألف ممرضة وممرض اللي تيستاهلوا هاذ الشي اللي من  83هاد 

حقيم هاذ الشي، فهيما خيص التسوية الوضعية العلمية فياد 
 ناملشكل جتاوزانهش، واخا البعض اإلخوان دايل املمرضات، أل

 bac plus شنو هي التسوية الوضعية العلمية، اللي عندو
trois  تيبغي يكمل يدير املاسرت، واللي عندوا املاسرت بغا يدير
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 الدكتوراه، هاد الشيء كاين غري كنا كنتسناو يعين
promotion  األوىل خترج من وزارة الصحة راه خترجات هاد

الدار البيضاء والرابط داملناطق منيا  1العام، وهاد العام غنحلوا يف 
ومراكش وفاس إخل، املاسرت هلاد املمرضني، بقات التسوية الوضعية 
اإلدارية، ألن املمرضني كما ال خيهى عليكم أنه كيقراو ابك زائد 

والناس اللي واملمرضني اللي  l'echel neuf ثالثة وتيديروهم يف
إذا هبا ف l'echel 10 تيقراو ابك زائد مخسة تيديروهم اي هللا يف

فيذا  88وال  81الناس كل شي يف الوظيهة العمومية تيبداو ب 
من حقيم أان تنقول حيف أان تنقول ظلم شيت كان نقاش والسيد 
رئيس احلكومة غادي يف هاذ اإلجتاه، وواعدين وحنا تنخدموا مجيع 
مع الهرقاء اإلجتماعيني والسيد رئيس احلكومة خذا امللف بيديه 

خري مع الهرقاء اإلجتماعيني ابش غادي  وإن شاء هللا يكون
نصحوا هاذ الوضعية هاذي، ابش املمرضات واملمرضني ألن حىت 
حنا وزارة الصحة إىل حدود اليوم ما ميكن هلاش نوظهوا املمرضني 

 l'echel راهم يف 4دالهلات، القدام ابك زائد  7ألن عندان 
10.. 

  :السيد رئيس اجللسة

 .النائب تهضلوا تعقيبكم شكرا السيد الوزير، السيد

 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، يف وزارة الصحة ثالثة اتلعلوم أساسية، علم 
يوم هو واملمرضون، ال التطبيب، وعلم التمريض، وعلم التسيري

العنصر البشري األهم يف تدبري هذا امللف، وابلتايل أنه تهعيل 
، له املمرض السياسة الصحية إن وجدت ظلم وحيف يتعرض

تعرض له فيما مضى، ال يعقل أهنم املمرض إيال ما كانش عندو 
خارج اإلطار، كاين جمموعة دايل املمرضني يّل خرجوا التقاعد، 

سنة، اليوم كذلك هناك حيف وظلم، ال بد من املعادلة  80
اإلدارية والعلمية للخرجيني دايل املعاهد، آخذا بعني االعتبار  

تبارية ألن ما ميكنش نضيعو املمرضني كذلك األقدمية االع
السابقني ألنه هاذ احليف وهاد الظلم وهاد التماطل يف هاذ القضية 
دايل امللف كتحمل فيه املسؤولية الكاملة، ال بد من اإلشارة  
كذلك إىل أن معاهد تكوين دايل املمرضني هي معاهد هاذ ما 

، مخاصياش تبقى لدى وزارة الصحة، ما خاصياش تبقى عندك
خصيا متشي للتعليم العايل، خاصنا كلية دايل التمريض، خاص  
كل جية يكون فييا كلية دايل الطب وكل دايل التمريض، ألن 
يف كلية التمريض هي أساسي، حنا ما زالني يف املعاهد، يف حني 

تمد من اع  LMD لأن كلية دايل التمريض، هاد النظام داي
اخلليج، حنا أتخران  طرف جمموعة دايل الدول العربية ودايل

 .الشيء الكثري السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ تهضل السيد شكرا السيد النائب، 
 .النائب

 مجل بنشقرون كرميي: النائب السيد

السيد الوزير، نثمن عاليا جميوداتكم القيمة يف هذا الباب اليت    
حية ف هذه الشر وقهنا علييا عن قرب، لكن هذا املوضوع وإنصا

 هلا القطاعات احلكومية اليتاملينية امليمة يتطلب تداخل مجيع 
عالقة ابملوضوع أساسا املالية والتعليم العايل والوظيهة العمومية، 
ملا لذلك من إجيابية إلنصاف هذه الهلة امليمة اليت تشتغل يف 

 .قطاع حيوي أال وهو قطاع الصحة

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب تهضلوالنائب، شكرا السيد ا

 مصطفى الشناوي: النائب السيد

اق فورا إطالق سراح املعادلة وإتهيف مخس ثواين مع األسف جيب 
 .7188يوليوز 0



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

16 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

ائب تيقول اب السيد النغري ابش الناس اللي تيسمعوان، حبال دا أوال
راه هاذ املوضوع وانت عارف السيد النائب حتمعنا اان وايك مرارا 

 .وتكرارا على هذا املوضوع أوال

ماشي هاذ احلكومة  7111انت عارف هاد املوضوع من  -اثنيا
وهاد املشكل  7111واللي قبل منيا وال اللي قبل منيا، يعين من 

 مطروح؛

انت السياسة صحية إن وجدت، راه مّلي تتقول ايال ك -اثلثا
اللي  LMD وجدت وكاينة، ومن بني هاد السياسة هو هاد

خرجناه اللي خّرجتو هاد احلكومة، اللي خّرجتو احلكومة السابقة، 
لو كان ما كاينش سياسة صحية كاع  system LMD هاد

كاع  LMD ولو كان ما خرجناش هاد LMD ما خنرجو هاد
ولو عالش حنا كنا يف حيف ويف ظلم، الناس ما يرجعو اللور يق

 .وحنا ابلعكس، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل، سؤال آين عن اخلصاص الذي 
 تعيشه املناطق النائية يف األطباء للسيدات والسادة النواب احملرتمني

من الهريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتهضل صاحب 
 .الصوت السؤال،

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

 السيد الرئيس،

تعيش ساكنة األقاليم النائية ظروف صحية جد  السيد الوزير،   
صعبة نتيجة قلة إن مل نقل انعدام األطر الطبية وشبه الطبية كما 

هو الشأن ابلنسبة إلقليم طاطا، فمىت سيتم رفع احليف على هذه 
يب العالج الالزمني مبا يضمن تقر الساكنة بتمكينيا من األطباء و 

 .اخلدمات الصحية للمواطنني ومحاية أرواحيم؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

 3سنني وال  4أان شخصيا دزت آلسا الزاك وزرتو هادي    
ن يسنني، إىل حدود اليوم ميكن يل أنكد لك السيد النائب، كا

متخصص، كاين يف مجيع  73طبيب يف مستشهى طاطا،  73
داملولدات، اللي كاين خاص  4ات ل 7دور الوالدة على األقل 

بعض ابش املستعجالت يتمشاو بعض األطباء العامني يّل حنا 
دايل سيارة  0سنني  0تنلقاو هلا حلول، كاين مثال يف مدة 

يود ماشي اإلسعاف يّل مشاو لطاطا، هذا غري كايف، هذا جم
تنجملو به يستيلوا كل خري هادوك الناس وقلتيا هلم متة، فيد يف 
يد إن شاء هللا يف إطار الشراكة أنه ايال، أان دويت هذا الصباح 
مع املندوب يقوهلا لك أنه فيما خيص يعين ما كاين حىت شي 

 .طبيب متخصص كليم خدامني، شكرا 73مستشهى يّل فيه 

  :السيد رئيس اجللسة

 .عقيب السيد النائبالت

 :احلسني بوزحاي النائب السيد

 7116السيد الوزير حنيطكم علما أبن إقليم طاطا كان يتوفر سنة 
طبيب،  71طبيب، يف حني أصبح يتوفر على أقل من  31على 

منيم حصلوا على االنتقال، أربعة وهو األمر الذي يؤثر على تدين 
سيد الوزير أين اخلدمات الطبية بشكل عام، من جية أخرى ال

وصلت اتهاقية الشراكة اليت يعتزميا اجمللس اإلقليمي ابستقطاب 
األطباء من السينيغال؟ ماذا تقولون السيد الوزير عن ظاهرة 
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العقارب واألفاعي املنتشرة يف إقليم طاطا واليت هتدد سالمة وحياة 
سنوات  6املواطنني؟ ماذا تقول السيد الوزير السكانري واليت فاقت 

ىل يومنا هذا؟ ما تقول عن النساء احلوامل الاليت وضعن محلين إ
داخل سيارات اإلسعاف متحملني خماطر طول املسافة اليت 

 .يقطنوهنا يف البيت واملستشهى املركزي؟ السيد الوزير نطالبكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ الرد السيد الوزير

 :سني الوردي، وزير الصحةالسيد احل 

بشكل مقتضب أان هاذ الشي اللي تيقول السيد النائب على 
الصعيد الوطين وخاصة يف طاطا، فأان قلت لك فيما خيص املوارد 
البشرية، دويت معك فيما خيص سيارة اإلسعاف، فيما خيص 
التجييزات، كاين نقائص صحيح، كيخصو شي حوايج إيال كان 

 .ا ونشوفو كيهاش، شكراشي حاجة نتناقشو فيي

  :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل، سؤال آين عن غياب األطر الطبية عن 
املستوصهات واملراكز الصحية ابلعامل القروي للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتهضل أحد 

 .واضعي السؤال تهضلوا أسيدي

 وين:توفيق امليم السيدالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

 عدد كبري من للمستوصهات واملراكز الصحية ابلعامل السيد الوزير،
القروي تشيد غياب شبه اتم لألطر الطبية ما سبب ذلك وما 

 .اإلجراءات املتخذة للحد من هذه الظاهرة ؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضلوا السيد الوزير اجلواب

 :ةالسيد احلسني الوردي، وزير الصح

أوال ماي تندويو على ظاهرة الغياب ال بد غادي نسجل إيال    
مسحيت السيد النائب واحد النقطة تتبان يل ميمة، الشكر اجلزيل 
والثناء اخلالص جلل ملعظم مينيي الصحة اللي تيقوم بواحد اجمليود 
جبار رغم العدد يعين الغري الكايف ورغم الظروف السيلة، ولكن 

وأقر هباذ اللي تتقول السيد النائب فيما  البد كذلك أن أؤكد
خيص التغيبات فتناخذو فييا اإلجراءات تناخذو فييا إجراءات 
أوال كاين اللي ألول مرة كاين عندان مهتشية على صعيد الوزارة 

كل جية ابش تنراقبو املراقبة، اثنيا   87وكاين مهتشيات مها 
فيما  2م شي تدابري فيي 38تهويض تدبري املوارد البشرية قلت 

مشاو املدراء اجليويني، أخريا   38خيص املوارد البشرية من هاذ 
كاين حتريك املسطرة التأديبية ومسطرة اإلقتطاع من األجور اللي 
تيخدم بدون يعين ما جاش للخدمة وبدون ما عندوش مربر راه 

م تيوقع ليه اإلقتطاع وتندوزوه يف املسطرة التأديبية، هذا كل ما نقو 
ديني كنحسنو األمور ألن حىت مها عندهم مطالب فيما به وغا

خيص امللف املطليب اللي احنا كناقشوها مع النقاابت إن شاء هللا 
 .يكون خري، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .التعقيب السيد النائب تهضلوا

 توفيق امليموين: النائب السيد

ي من و السيد الوزير، املتضرر األساسي مها ساكنة العامل القر    
هاذ الغياب، هاذ الغياب السيد الوزير هوعلى مستويني املستوى 
األول وهو املراكز الصحية فارغة متاما ومغلقة بشكل مستمر ما  
كاينش تعيينات األطر الطبية هبا، املستوى الثاين وهو هاذ الغياب 
اللي حتدثنا عليه فبالرغم من وجود جمموعة من األطر الصحية 

 .كز الصحيةاملعينة يف املرا 
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الرئيس 
 .تهضل، امسح يل تهضل

 توفيق امليموين: النائب السيد

إذن السي السيد الوزير ساكنة العامل القروي كيوجدو نهسيم    
أمام بناايت فارغة هذا هو ضرب صارخ حلقكم يف تقريب 

كذلك يف الولوج ولوج اخلدمات الصحية اخلدمات الصحية، و 
للعامل القروي، إذن السيد الوزير واش ساكنة العامل القروي خصيا 

 0سنوات وخصيا تنتظر  0سنوات أخرى، انتظرت  0تنتظر 
 .سنوات أخرى لتقريب هاذ اخلدمات منيا وكذلك االستهادة

إذن السيد الوزير الساكنة العامل القروي كيوجدو أنهسيم 
ناايت فارغة، هذا هو طرب صارخ حلقيم يف تقريب أمام ب

اخلدمات الصحية وكذلك يف الولوج للخدمات الصحية للعامل 
القروي، إذن السيد الوزير واش ساكنة العامل القروي خاصيا تنتظر 

سنوات  0سنوات أو خاصيا تنتظر  0سنوات أخرى، انتظرت  0
من هاذ أخرى لتقريب هاذ اخلدمات منيا، وكذلك اإلستهادة 

البناايت الهارغة اللي ال تؤدي الدور الذي أنشلت من أجليا، 
 .شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف، إذن السيد الوزير نشكركم على حسن 
مسامهتكم يف هذه اجللسة، وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية 

سؤال األول ، الوالتكوين امليين والتعليم العايل والبحث العلمي
سؤال حول جمانية التعليم للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .الهريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تهضلوا السيد النائب

 

 :النائب السيد عبد اجمليد فاسي فهري

 السيد الوزير، تهاجلو املغاربة بقرار اجمللس األعلى للتعليم إبلغاء
ينا ا التوضيحات اللي ميكن ليكم تقدمو لجمانية التعليم، أشنو مه

 .يف هاذ املوضوع؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضلوا السيد الوزير

السيد حممد حصاد، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب،

طة، يعين وبصيغة مبسشكرا السيد النائب، ابش نكون واضح    
أوال اجمللس ماشي هو اللي كيقرر، اثنيا احلكومة مل تقرر أي شيء 
فيما خيص هذا املوضوع، ما كني ال، اجملانية بقات كيهما كانت، 

 .وإيال كان شي جديد راه غنخربو به اجمللس إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :سي فهريالنائب السيد عبد اجمليد فا

شكرا السيد الوزير، غري للتذكري جمانية التعليم هو مبدأ اللي    
أو   جابتو احلركة الوطنية، احنا كهريق استقاليل كنتشبثو هباذ املبدأ

كنعتربوه مكسب ال رجعة فيه، األولوايت خاصيا تكون يف 
 .اخنهاض االكتظاظ يف األقسام

 :السيد رئيس اجللسة

 .ل السيد النائب، من فضلكممن فضلكم، واصل، واص   
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 :النائب السيد عبد اجمليد فاسي فهري

 401األولوايت خاصيا تكون يف اخنهاض اهلدر املدرسي    
ألف تالميذ اللي كيخرجو من املدارس سنواي، خاصو يكون يف 

من األساتذة دايل التعليم يف  %31حتهيز وتكوين املدرسني راه 
يضا أوليدات املغاربة وهذا عار، أالعامل القروي ما كيمشيوش يقريو 

اجملانية ماشي أصال ماشي هي جمانية ابلهم املطلق، هي جمانية راه 
 .التالميذ كيخلصو األدوات والكتب وأحياان التنقل

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير من فضلكم، من فضلكم واصل السيد النائب..، 
ردوه السيد ن و ليكم ابلوقت،ظو ليكم به، حنتافظالوقت حنتاف

التقين، واصل واصل ، من فضلكم الوقت دايلة غادي نعطيوه لو  
 .كامل

 :النائب السيد عبد اجمليد فاسي فهري

كنت كنقول أبن هاذ األمور كليا خاصيا ختاذ بعني ..   
اإلعتبار، واآلابء منني كتيضر معيم، كيقولو ليك أبنه يف آخر 

جملانية أو راه غتكون املطاف راه ولدو ما غيلقاش اخلدمة، هاذ ا
البطالة، إذن ميكن لو يتصاب ابإلحباط، إيال تصاب ابإلحباط 
غيخرج ولدو من املدرسة، وحىت إيال ما خرجوش من املدرسة 
وبقى يف املدرسة الولد يقدر يشوف بعض السلوكات عند األب 
دايلو أو ال يسمع بعض الكلمات وحىت هو يتصاب ابإلحباط، 

د الوزير راه قد ييدد ت التماسك اإلجتماعي إذن هاذ القرار السي
 .لبالدان، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد، تهضلوا السيد الوزير   

 

السيد حممد حصاد، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

ع، ما خيص هاذ املوضو أؤكد مرة أخرى أنه ليس هناك أي قرار في   
 .واملسائل غتبقى كيف كانت والسالم

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل سؤال عن مآل مشروع الكلية املتعددة    
اإلختصاصات إبقليم اتوانت، للسيدة والسادة النواب احملرتمني 

 من فريق األصالة واملعاصرة فليتهضل أحد واضعي السؤال

 :ةالنائب السيد حممد احلجي 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن التأخر الكبري الذي عرفه    
 .كلية متعددة االختصاصات إبقليم اتوانت إخراج مشروع

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير   

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
 لعايل والبحث العلمي املكلفوالتكوين املهين والتعليم ا

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، فيما يتعلق ابلنواة اجلامعية اللي هي  
كليات متعددة التخصصات إبقليم اتوانت املعروف أن الوزارة 
تعتمد سياسة تقريب املؤسسات اجلامعية من املواطنني وابلتايل 

جل فتح الكلية متعددة التخصصات بذلت واحد اجمليود من أ
بتاوانت، املعطيات اللي ميكن نزودكم هبا، السيد النائب احملرتم 
أوال هناك كلهة خصصتيا الوزارة من أجل اقتناء القطعة األرضية 

هكتار الحتضان هاذ النواة اجلامعية  03بواحد املساحة دايل 
 .وكيمكن اجلامعة أهنا من ساهم
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 :السيد رئيس اجللسة

فضلكم، من فضلكم السيد الرئيس، السيد الرئيس سي  من
مضيان السيد النائب احملرتم، السيد الوزير خلقتم نوع من ال نظام 
يف القاعة، من فضلكم السيد الرئيس السي مضيان من فضلكم، 

 .وا لو ابلوقتظواصل السيد الوزير احته

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

قلت القطعة األرضية املخصصة لبناء هاذ الكلية متعددة 
 .التخصصات بواحد املساحة

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الرئيس من فضلكم سي مضيان من فضلكم، السيد الوزير 
 .ر نظموا لو الوقت دايلويتكلم واصلوا السيد الوزي

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

طيب غادي نعاود السيد النائب احملرتم، ابش نزودوا الرأي العام 
ادي املتععدة التخصصات غابملعطيات املتعلقة هباد الكليات 

أنكد مرة أخرى إىل أن القطعة األرضية املخصصة لبناء هاذ الكلية 
هكتار ابجلماعة القروية مزارة، اآلن  03اللي هي املساحة دايل 

مليون درهم  86هي يف إطار االقتناء املبلغ املايل هو يف حدود 
ن يمد املليون دايل الدرهم، اجلامعة ك 81الوزارة خصصت حوايل 

د املليون درهم، إذن  6هلا تعبأ يف إطار املوارد دايهلا اخلاصة واحد 
ما غيكونش عندان إشكال يف اقتناء البقعة األرضية و مبجرد ما 
تيتحل هاد اإلشكاالت كتنطلق آنذاك الدراسات وكذلك العملية 

 .دايل طلبات العروض والبناء دايل املركب كنأكد مرة أخرى

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجية

يف احلقيقة كنت كنتمىن السيد الوزير لو أنه اليوم يف عوض ما    
 82نتكلموا على الدراسات والتأخر دايهلا إقليم اتوانت أكثر من

ألف طالب وطالبة يدرسون جبامعة سيدي حممد بن عبد هللا 
 4611كيلومرت،   861كلم   811كيلومرت   11بهاس، أكثر من 

طالب وطالبة سنواي يدرسون يعين ينتقلون من الباكالوراي إىل فاس، 
هاذ املعاانة دايل التحصيل العلمي مع السكن، مع التنقل، 
العائالت واألسر تعاين كثريا بغينا السيد الوزير يتم التسريع، 

ور خور وعام خخصوصا أنه إيال امشينا يف الدراسة ومشينا عام 
راه املعاانة لن تزول، بغينا تقولوا لنا فوقاش ممكن تبدا األشغال، 
أما إيال تعطلنا هباذ الشكل أان أخاف أنه الصرب دايل هادوك 
الطلبة زعما املعاانة دايل األسرة دايهلم كأهنا نزل من السماء 
وغادي يزول، يف حني كان إبمكانكم السيد الوزير أنه خصوصا 

ييم دايل األرض مت وحتدد إىل آخره، لذلك أرجوكم وأطلب أن التق
ألف طالب اللي كيعانيو سنواي  71منكم مرة أخرى أنه أكثر من 

جا الوقت ابش أنه ترفعوا هاد الظلم على هاذ الهلة االجتماعية 
اللي هي واعدة اللي هي املستقبل دايل املغريب اللي هو الرأمسال 

ثر واللي هو الطلبة والطالبات، أك احلقيقي دايلل بالدان كاملني
من ذلك التكوين امليين عندان فيه غياب كثرياللي ميكن تكون 

 .مناسبة أيضا ابش اإلقليم ايخذ حق يف هذا الشأن

 :السيد الرئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟، إذن استنهذت  
 ملدارسا كامل الوقت السيد الوزير منر إىل سؤال عن وضعية

عاتية للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة ااجلم
 .تهضلوا السيد النائب تهضلوا
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 :النائب السيد إدريس أقمين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، منذ سنوات عرف النظام املدرسي إحداث ما    
اصطلح عليه ابملدارس اجلماعاتية، نطلب من السيد الوزير واش 

 .رة دايلكم قامت بتقييم النتائج دايهلا منذ نشأهتا؟ وشكراالوزا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

السيد حممد حصاد، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

أشكر السيد النائب، اجلواب املباشر على السؤال تقييم إجيايب 
ينات خاصيا تدخل املتعلقة أساسا ابلنقل جدا مع بعض التحس

سنني اآلخرانية  81خصه يكون متوفر واملطاعم املدرسية، هاد 
ايهلل تنصاوبوا واحد املائة من هاذ املدارس اجلماعية غري كافية 
متاما، مع العلم أن العدد دايل الهرعيات اللي كيسميوهم داك اللي 

هادوا كليم خاصيم  ألف، 84مشتتني يف العامل القروي أكثر من 
يتجمعوا ابش يوليوا مدارس منوذجية إن شاء هللا، ولكن خص 
يكون معيم هاد الشي اللي قلت وقلت، مطاعم مدرسية، ووسائل 
النقل ابش يكون داك شي يف املستوى كيف هو النجاح اللي 

اللي تصاوابت يف العام، ولكن خاص  861برهنات عليه هادوك 
 تقريبا ألف أخرى تيخصيا تبىن يف ما زال تقريبا غادي خيص،

 .القريب العاجل ونزولوا داك الهرعيات كليم إن شاء هللا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 

 

 :النائب السيد إدريس أقمين

 شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم، 

سيدي واحد الشق منتاظر من التعقيب داييل راكم قلتوه 
خاص، هاذيك خاص هي اللي راه دااب موقهة  السيد الوزير

ألن نذكركم، السيد الوزير، ألن هاذ هاذ املدارس  األشغال دايهلا
اجلماعاتية جات ألهداف نبيلة يف حكومة السيد عباس الهاسي 
واللي كان آنذاك السيد وزير الرتبية الوطنية هو السي أمحد 
اخشيشن، ولكن مع األسف املالحظ هو أنه من بعد كانت 

ي هلا وهترصدات هلا واحد اإلمكانيات مادية من أجل النجاح داي
جات ألهداف نبيلة، كاحلد من اهلدر املدرسي وكذلك تكافؤ 
الهرص بني التالميذ دايل اململكة، ولكن مع األسف املالحظ هو 
أنه احلكومة اللي جات من بعد هاد احلكومة هذه ما وكباتش 
ابلطريقة اللي خصيا تواكب هذا البالد، قلتوا السيد الوزير أبن 

و املشكل الكبري اللي كاين، خاص املطاعم خاص، هذا ه
احلكومة اللي كانت ما وكباتش هباد الطريقة هذه، اآلن ملي  
كتقولوا أبنه انتما التقييم دايلكم إجيايب، املالحظ على أرض 
الواقع، السيد الوزير، هو غري إجيايب ألن أكثر من نصف دايل 
هاد املدارس اللي هي موجودة يف مناطق معزولة ويف مناطق اللي 

ي أكثر فقرا يف اململكة، راه ما كاينش فييا هاذ الشي اللي  ه
كتقول راه كاين كاع اللي مغلوقة راه ما خداماش، إذن فني هي 
اإلجيابية، اللي كنتسناوا السيد الوزير هو أنه واش غادي ديروا لنا 

 شي حاجة أخرى جديدة؟

 :السيد رئيس اجللسة

وزير على لسيد التهضلوا ا إضايف؟شكرا السيد النائب، تعقيب 
 .الرد دايلكم
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السيد حممد حصاد، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

واش املشاكل كاينة كاينة، أان ما كنقولش ما كايناش مشاكل،    
مسائل أخرى، ولكن هذا هو  ولكن كاين 7راه حهظت منيا 

هبذيك  روي، ما ميكنش نبقاواحلل للمستقبل ابلنسبة للعامل الق
احلجرات مشتتة، ما كتعطي حىت شي نتيجة، اآلن كتعطي غري 
اهلدر، إذن هذيك املدارس اللي جمموعة هي احلل وغادي منشيوا 

 UN فيه إن شاء هللا، ولكن راه مازال دااب احنا غنصاوبوا واحد
PLAN DIRECTEUR  هلاد الشي كله ابش

 .ن شاء هللا، شكرايتصاوب يف واحد املدة قصرية إ

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل، سؤال عن توقف أشغال بناء جمموعة من املدارس 
العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، تهضلي واضعة السؤال وشكرا

 :النائبة السيدة منينة مودن

ومية  من املدارس العم السيد الوزير، عن توقف أشغال بناء جمموعة
كان من املهروض أهنا تبدأ بشكل رمسي خالل املوسم الدراسي 

 .املقبل نسائلكم؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزيرجوابكم السيد 

السيد حممد حصاد، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

دارس اللي ما زال موقهة ما الالئحة اللي عندي اآلن دايل امل
ما  l'entrepreneur بقات حىت شي وحدة موقهة لسبب

 48ختلص شي وال هادو كليم ما بقاتشاي ما زال لنا تقريبا 

مؤسسة اللي هي اآلن موقهة، ويف الغالب دايهلا املشاكل دايل 
تسوى ألن املشكل دايل  األرض عندي وحدة بوحدة خاصيا

مبا على بة راكم تتعرفو ميشيو كنرتاماو ر األرض هو ابش منشيو ابلزر 
امللك دايل غري، اللي كيقبل راه كتبقى األشغال سايرة ولكن اللي 
ما كيقبل شي بطبيعة احلال من حقو ابش يطلب التسوية دايل 
الوضعية دايل العقار قبل تتميم البناء، وإن شاء هللا شخصيا غادي 

 ...ننكب على هذا امللف هذا ابش ابش نزولو

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيدة النائبة أو السيد النائب

 :النائب السيد حسن عديلي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أمسح يل نقول ليك اجلواب دايلكم غري دقيق،    
هناك مؤسسات مدارس متوقهة ألسباب أخرى كتقول ما كاينش 

ة، ية إعدادياثنوية أتهيلية واثنو  7، 4أن نقولك فقط يف أسهي 
وحده مبنطقة جنوب أسهي منطقة كاوكي وحدة يف قرية الشمس 
وحدة يف اجلماعة القروية الغياث، نقوهلم لك ابألمساء دايهلم 
متوقهني لسبب هو أنه األكادميية اللي كانت اتبعة لييا أسهي 
آنذاك واليوسهية وحاالت مشاهبة أيضا مل تسلم بعد امللهات دايل 

كادمييات اجلديدة، هذا السيد الوزير ابلنسبة لنا هاذ املشاريع لأل
يسائل يف العمق تعاطي بعض املؤسسات وبعض املسؤولني مع 
املرفق العمومي وإعادة اإلعتبار للمرفق العمومي، ألنه يولد عند 
املواطن واحد اإلحساس أبنه االنتظارات دايلو وحقوقو يف أنه 

 0مو علييا يشوف مرفق عمومي هاذ املؤسسات اللي كنتكل
اللي   61/82سنوات السيد الوزير وهي متوقهة، صدرتو مذكرة 

كتقولو أبنه كتلتزمو أنه قبل انطالق املوسم الدراسي غادي تكون 
هاذ املؤسسات جاهزة، أان غنقوليك السيد الوزير أبنه إىل اليوم 

 .هذه املؤسسات متوقهة
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 :اجللسةالسيد رئيس 

يد عقيب إضايف؟ تهضلوا السشكرا السيد النائب، هل هناك ت   
 .النائب

 :النائب السيد فؤاد العماري

السيد الوزير، بعدا مزاين مسعنا اليوم أبنه التقييم دايل املدارس    
سياسة وفكرة املدارس اجلماعاتية تقييم إجيايب جدا، مزاين مسعناه 
من احلكومة بغينا نثريو يف إطار هاذ املدارس املتوقهة جمموعة دايل 

سنني وهي متوقهة خصوصا  0سنني و 3ارس اجلماعاتية اللي املد
يف اجلية دايل طنجة تطوان احلسيمة، يف احلسيمة يف شقران يف 
 املنزلة يف اجلماعة دايل املنزلة يف طنجة بغينا الساكنة تعرف فوقاش

غتبدى فييا األشغال وفوقاش غتكمل ؟ طبعا صحيح أن السياسة 
 كون جميود استثنائي وما خصوشدايل التعليم واجمليود خصو ي

يكون جميود دايل وزير فقط، خص يكون جميود دايل احلكومة 
 .والتعبلة الوطنية، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تهضلوا السيد الوزير   

السيد حممد حصاد، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  
 :ث العلميوالتعليم العايل والبح

كاين   41كان اجلواب بصهة عامة يعين كنقول من هاذوك  
أغلبيتيم من املشاكل دايل األرض ولكن كاين اللي موقهني 
أبسباب أخرى، فاللي كنقرتح عليكم ابلنسبة للحاالت اخلاصة 
دايل أسهي ودايل طنجة أهنا غنتصل بكم شخصيا ابش نعطيكم 

 .األشغال، وشكرا الضبط احلالة دايهلم إمىت غرتاجع هلم

 

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال متعلق بصعوبة اخنراط    
الطلبة يف نظام التغطية الصحية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق العدالة والتنمية، تهضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي

 ئيس،شكرا السيد الر 

السيد الوزير، مل يبلغ عدد املستهيدين من نظام التغطية الصحية 
-7180طالب خالل املوسم الدراسي  71463سوى 
، وغالبيتيم املطلقة السيد الوزير ينتمون ملؤسسات 7186

التكوين امليين، يف هذا اإلطار نسائلكم السيد الوزير، عن 
م التغطية  نظاالصعوابت اليت حالت دون اخنراط هؤالء الطلبة يف

الصحية؟ وما هي اجمليودات اليت تنوون القيام هبا من أجل إجناح 
هذا الورش اهلام حىت يتمكن هؤالء الطلبة من اإلستهادة من هذه 

 .اخلدمة، وشكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

ة يالسيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطن
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، أوال حتيت يل واحد الهرصة ميمة جدا
ش نتواصل مع الطلبة ومع اآلابء واألميات من خالل هاذ القبة اب

انمج واحد الرب  دايل الربملان ونطرح نهس السؤال، الدولة طلقات
طموح جدا للتغطية الصحية دايل الطلبة، سجلنا اآلن حوايل 

طالب، ولكن   71.111مخسني ألف طالب، اللي استهدو فعليا 
كنتسائلوا أشنو هي األسباب احلقيقية اللي جعلت الطلبة ما 
يتسجلوش يف نظام التغطية الصحي، هذا تساؤل أان تنطرحوا 
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و ة أنهسيم، يل ميكن يل نقول همعاك وكنطرحو أيضا على الطلب
أنه أوال غادي نعملو واحد العملية دايل التشخيص حنددوا 
ابلضبط نديرو استطالع رأي يف صهوف الطلبة أشنو هي 
األسباب اللي كتجعليم ما ينخرطوش يف نظام التغطية الصحية؟ 
واش صعوابت إدارية؟ واش صعوابت تقنية ؟ إىل آخره، ابش 

 .سباب ابلضبطنعرفوا أشنو هي األ

من انحية اثنية طلبنا من السادة رؤساء اجلامعات، أنه أثناء    
عملية التسجيل حيسسو الطلبة أنه عندهم احلق فالتغطية الصحية.  
كانت دارت واحد العملية دايل الربط ما بني التسجيل وإجبارية 
احضارالوثيقة دايل التغطية الصحية، هاذ العملية ما غاتعطيش 

اعتبار أنه عرقلة التسجيل يف واحد اجملموعة من  نتائج على
اجلامعات، الوقت بغينا نسيلو املامورية دايل التغطية الصحية، 

De toute les façons  حنا مشتغلني اآلن على حتديد
األسباب وغادي نوعيو وكنوعيو من خالل هاذ القبة د الربملان 

ة إجبارية يمجيع الطلبة والطالبات أن عندهم احلق يف تغطية صح
 .....جمانية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزير، تعقيب السيدة النائبة أو السيد النائب

 :النائب السيد امساعيل شوكري

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على اجليود اليت تبذلوهنا يف النيوض هبذا    
الب هو للطالقطاع، يف احلقيقة أمجل ما قدمت احلكومة السابقة 

هاد التغطية الصحية، لألسف الطلبة مل يتعاملوا جيدا مع هاذ 
التغطية، من بني األسباب اليت تذكرها بعض املؤسسات وهو قلة 

 .التواصل اإلعالمي مع الطلبة

األمر الثاين هو ربط تغطية الطلبة مع تغطية الوالد، يف بعض    
الطالب راميد، و األحيان يكون الوالد عنده تغطية سابقة، تغطية 

ال يسمح له بتغطية أخرى، أو يكون الوالد قد تويف له تغطية، 
الطالب كذلك ال ميكن أن يغطى إال بعد تسوية وضعية الوالد، 
فينا املؤسسة تطلب فصل تغطية الطالب عن تغطية الوالد، تكون 

 ..... له تغطية مستقلة، كذلك عدم تهعيل

 :السيد رئيس اجللسة

ائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ استنهدمت الوقت؟ شكرا السيد الن
إذن السؤال املوايل، سؤال عن املنح اجلامعية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، تهضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا اإلدريسي البوزيدي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 سيدات والسادة النواب احملرتمني،ال

السيد الوزير، ما هي املعايري املعتمدة يف توزيع املنح اجلامعية    
 .على األقاليم وابألخص إقليم اتوانت؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير تهضلوا

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف والتكوين 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، أوال نذكر يف البداية إىل أنه املبلغ  
 111أواإلعتمادات املالية املخصصة للمنح اجلامعية إرتهعت من 

مليون درهم، الشيء اللي  111مليون درهم إىل حوايل مليار و
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طالب،  444.111عدد املستهيدين كيوصل حلوايل جعل 
وهاذي عملية غري مسبوقة يف الواقع واحد اجمليود مبذول بواحد 

 .شكل كبري وكبري جدا

املسألة الثانية كتعلق ابملعايري، كان دائما عندان املعيار األساسي    
هوالدخل دايل األبوين، اآلن حنن بصدد إدخال واحد جمموعة 

ما قولتش تعديالت، على املرسوم واللي مبوجبيا من التدقيقات، 
غادي حناولو ما أمكن أننا نستحضرو أحقية املعاقني، أحقية دايل 
االيتام، األحقية دايل األسر اللي عندها متعدد من اإلخوة و 
واألخوات، هذه جمموعة من املعايري اللي غادي تدخل ابش تعطي 

هي اللي   لجن اإلقليميةأكثر شهافية وأكثر وضوح، املعروف أنه ال
صرف، والوزارة تتكلف بعملية ال كتعتمد اللوائح النيائية للمنح

الدور دايلنا هو أننا نعاود نعدلوا املرسوم ابش ميكن تستافد أكرب 
 .عدد ممكن من، ابلنسبة لتاوانت

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :دريسي البوزيديالنائب السيد عبد هللا اإل

شكرا السيد الوزير على املعطيات اليت تقدمتم هبا، السيد الوزير، 
ملي اليوم ماللي حطينا عليكم هاد السؤال عن املنح اجلامعية 

 41وذكران إقليم اتوانت، الوزارة اللي سبقات كان اعتمدت على 
على املنح اجلامعية على كل األقاليم، احنا يف إقليم % 11، %

 ت إقليم اللي شاسع و اللي فقري واللي النسبة دايل الباكلوراياتوان
دايل الطلبة اللي كيمشيوا لهاس نسبة كبرية، راه الدخل السنوي 

ألف درهم كيهاش غايدير  81راه هاذ العام هذا، السيد الوزير، 
ألف درهم دخل سنوي، راه  81هاد السيد هذا يقري ولده ب 

 ال شيخ ال مقدم ال حريف حىتدااب ما كيستافد حىت شي واحد 
أألف درهم راه منكر راه   81واحد ما كيستافد السيد الوزير، راه 
راه السيد الوزير هللا جيازيكم  7كيف غيقري السيد عنده ولد وال 

ابخلري من هاد املنرب كنطلبوا منكم أن تعطيوا للدولة حقنا لتاوانت 
ف درهم راه منكر، أل 81تستحقيا راه إقليم كبري وإقليم فقري راه 

ألف درهم دخل سنوي، واش  01راه على األقل تكون واحد 
راه ما كيستافدوش  7درهم غايقاضيوا هبا وعنده ولد وال  8611

 .السيد الوزير، راه املنكر هذا، هللا يكثر خريك السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 هناك تعقيب إضايف؟ تهضلي السيدةشكرا السيد النائب، هل 
 .لنائبةا

 سعاد العماري:  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

ة تنطالبوا السيد الوزير أبنه يقوم بتعميم املنح اجلامعية ابلنسب   
لطلبة الدكتوراه وما يقتاصروش فقط على اإلستحقاق العلمي وملا 
اإلستحقاق اإلجتماعي، خاصة أن هاد الطلبة استافدوا من 

 ة ويف سلك املاسرت ولكن تيجيوا مثالالدكتوراة يف سلك اإلجاز 
يف سلك الدكتوراه وكتمنع علييم املنح واحنا بغينا أبن نطوروا 
البحث العلمي لذلك تنطالب السيد الوزير أبنه حناولوا نرفعوا من 

 .النسبة داملنح ابلنسبة لطلبة الدكتوراة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير الشكرا تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير، 

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

اللي استافدوا  7811ابلنسبة لتاوانت، األرقام اللي عندان حوايل 
م ضافية ختصصات هلمن املنح هاذ السنة، وابلنسبة للمنح اإل

منحة إضافية اللي غادي تزاد ابلنسبة للمنح الغري  811حوايل 
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مستعملة على الصعيد الوطين، البارح دران اجتماع إلعادة توزيع 
املنح غري املستعملة على الصعيد الوطين، احلصة دايل اتوانت 

منحة، كنأكد مرة إىل أنه اللجن اإلقليمية  811وصالت حلوايل 
 .كتحدد اللوائحهي اللي  

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول متديد رخصة عمل أساتذة 
 70القطاع العام ابلقطاع اخلاص وأتثريها على برانمج تكوين 

ألف متدرب وعلى مردودية عمل هؤالء داخل املدرسة العمومية 
تنمية، لللسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة وا

 .تهضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد العثماين

 شكرا السيد الرئيس،

العمل متاع األساتذة دالعمومي   منعتوا ، من بعد ماالسيد الوزير
سة هاد الشي على املدر يف اخلصوصي واش شهتوا أتثري اتع 

 العمومية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير

ير الرتبية الوطنية والتكوين املهين السيد حممد حصاد، وز 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب، أان غادي نقول لك ابلعكس غادي يكون 
 6111أتثري إجيايب، عالش؟ ألن ملي شهت ديك االئحة دايل 

واحد اللي كانت كتشتاغل مع القطاع اخلاص لقيتيم على أن يف 
ديروا السوايع دايهلم كاين اللي ما  املدرسة العمومية ما كانوش كي

شي عالش قرران قلنا اللي بغى  دالسوايع داك 81كيدير حىت 
ساعة  73ساعة داييل وال  78يدير ليا  prive ميشي خيدم يف
فاش واخد دااب، وغادي نربحوا راه درت  cycle على حساب

ألف ساعة دالعمل، اللي ما كيديرش السوايع دايله  61احلساب 
داخل القطاع العمومي ما غانرخصولوش ميشي للقطاع  الكاملة

اخلاص، إذن ابلعكس أان كنقول هاد العملية هذه أان كنقول له 
 خدم معااي مزاين

وسري هللا يعاونك ملي تسايل معااي دير اللي بغييت ابلليل وال 
 .ابلنيار شغالك، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب السيد النائب

 :رشيد القبيلالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

ال خالف أن القطاع اخلاص شريك أساسي يستحق والدعم    
واملصاحبة، لكن السيد الوزير املشكل يف قرار الرتخيص أنه خيرم 
رؤية إصالحية مشولية مندجمة ومنصهة فعلتيا حكومة األستاذ 

حاجيات  توفري بنكريان، رؤية جتمع بني دعم املدرسة العمومية،
آالف  81قطاع اخلاص وتوفري الشغل للطاقات املعطلة، برانمج 

سنة ورغم كل الدعم الذي  82إطار منوذجا السيد الوزير، بعد 
تقدمه الدولة كاالمتيازات الضريبية والتغاضي عن األسعار املطبقة 

كييلة دائمة للتدريس كما تنص املادة   %11ما زال التزام بنسبة 
دون املستوى املطلوب، السيد الوزير إن  1.6انون من الق 84

املتبقية هي  %71ال يعين ابلضرورة أن  %11اشرتاط نسبة 
ابلضرورة من القطاع العام، كما يوحي بذلك املذكرة دايلكم، 
السيد الوزير اإلشكال املطروح يف الثانوي التأهيلي ميكن حله 

ة، القطاع صبصيغ استثنائية أو ابلشراكة بني عدة مؤسسات خا
العام هو اآلخر اضطر للتعاقد مع أطر مبتدئة، فأين هو أنه 
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املشكل؟ السيد الوزير ضغط القطاع العام على القطاع اخلاص لن 
 .ينتيي وال بد من القطع مع

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ الّ السيد الوزير    
 .السيد النائبالسيد الوزير كاين أه تهضل 

 احلسني حريش: النائب السيد

 السيد الرئيس،

مللف يف حقيقة هناك ارتباك وتسرع يف تدبري هذا ا السيد الوزير،   
النتقالية ملف احلركة الوطنية اوغريه من امللهات على سبيل املثال 

رغم اإلرادة اإلجيابية لإلستجابة ألكرب عدد من الطلبات إال أنكم 
ديد تم بنقل املعنيني إىل املديرايت اإلقليمية دون حتالسيد الوزير قم

املؤسسات املعنية، وهو ما جعل رجال ونساء التعليم يعيشون 
حالة من القلق واإلرتباك والتوتر لذلك يبدو السيد الوزير أنكم 
 مطالبون اليوم إبعادة فتح اجملال للمعنيني ابختيار املؤسسات اليت

قلق إلحتهاظ مبناصبيم رفعا حلالة اليريدوهنا وإال منحيم احلق اب
والتوفر والتخبط واللي هي مؤشر كما قلت على هاذ احلالة دايل 
االرتباك يف تدبري هذه املهات منيا امللف الذي حنن بصدد 

 .مناقشته اآلن، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ تهضلوا السيد الوزير ردكم

 بية الوطنية والتكوين املهينالسيد حممد حصاد، وزير الرت  
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

آالف يتكونو ابش يكونو يف التدريس راه  81ال ابلنسبة هاذوك 
ميكن ننقول لكم اآلن أنه تقريبا راه كليم بقات فييم ياله شي 

 des concours ألهني وال شي حاجة ما خدامش، وراه كاين

لف للقطاع العمومي، وراه أ 71داب إن شاء هللا غادي تدخل 
عندهم الهرصة ابش يدخلو يعين إيال كانو مكونني مزاين وخيدمو 
مزاين راه ما عندهم حىت مشكل، املشكل عندان هو اللي ما 
بغاش خيدم وما بغاش يدوز االمتحان، هذا هو اللي عندان مشكل 
معه أما اللي خدام وتيخدم من نيتو وكيوجد املسائل دايلو راه ما 

و حىت مشكل، فيما خيص احلركة االنتقالية احنا يف اتصال عند
للعماالت  les affectations دائم مع النقاابت وهاذ دران

وداخل العماالت تيكون الرتتيب يشمل اجلميع، وإن شاء هللا راه 
إبتهاق مع النقاابت راه رمبا غادي نهتحو إمكانية للناس اللي 

يعين  و إيال بغاو يعاودو يديروانتقلو من خارج األقاليم ابش يعاود
اختيارات أخرى ميكن هلم، راه كنظن هاذ الشي ما كنديروش 

 .بوحدان راه كنديروه بتشارك مع النقاابت املعنية وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيدين الوزيرين على حسن مسامهتكما وننتقل إىل 
يذ األحكام بتنهقطاع العدل، السؤال األول يف قطاع العدل متعلق 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، تهضل السيد النقيب

 :النائب السيد عبد الواحد االنصاري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، موضوع سؤالنا هو حول تنهيذ األحكام القضائية    
ر اجمليود الذي بذل اليت ال ميكن أبي حال من األحوال أن ننك

يف هذا املوضوع، لكن املشاكل الزالت قائمة فماذا أنتم فاعلون 
 .لتجاوزها؟ شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير تهضلوا
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 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

شكرا السيدات والسادة النواب و للهريق اإلستقاليل على طرح 
قضائية وضوع تنهيذ األحكام الأمهية ابلغة مل السؤال، احلكومة تويل

وهذا انشغال كبري من أجل الرفع من وترية التنهيذ سواء ضد 
األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني أو األشخاص القانون 
العام، قمنا بعدد من املبادرات التنظيمية والتشريعية سأعود 
لتهاصيليا إذا مسح الوقت، هذه التدابري واإلجراءات مسحت 

شيدت مؤشرات إجيابية جدا مل  7186ما يلي سنة  بتحسني
 11.62يسبق تشغيليا، نسبة التنهيذ ابحملاكم اإلبتدائية بلغت 

، أما يف احملاكم % 818.30، بلغت نسبة يف احملاكم التجارية %
، بلغ جمموع املبالغ املالية املنهذة % 878.24اإلدارية فقد بلغت 

اكم اجلماعات الرتابية ابحملمن طرف الدولة واملؤسسات العمومية و 
 13 781و 871ماليري و 4ما قدره  7186اإلدارية خالل 

يذ درمها، مت اختاذ التدابري التنظيمية كإنشاء خلية مركزية ملتابعة تنه
األحكام، عقد اجتماعات تنسيقية مع كل القطاعات املعنية 

يوليوز سيتم اجتماع تنسيقي آخر ملعاينة الوضعية،  3و 4يومي 
 . اختاذ عدد من املبادرات التشريعيةومت

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد الواحد االنصاري

السيد الوزير، ابلهعل كما قلت نثمن اجمليودات اليت متت لغاية    
اآلن، لكن ال زالت قاصرة على الغاية اليت ختلق واحد النوع من 

نان لدى املتقاضني وتدعم مصداقية العدالة يف نهوس اإلطمل
املتقاضني، لذلك نقرتح عليكم السيد الوزير احملرتم شي لقاء يف 
اللجنة لنتداول رمبا مع متسع من الوقت املذاكرة حول هاذ 
 املوضوع دايل التنهيذ، ولكن منذ اآلن تنشوفوا أبن التعثر كيتعرف

نهيذ يف ول هو املتعلق ابلتعلى مستويني أساسيني، املستوى األ

اجلماعات احمللية والدولة، اللي عطيتوان رقم تنشكروكم عليه ولكن 
النسبة ما عرفنه شي شحال األرقام احملكومة، النقطة الثانية هو 
حول القيام بعمل أو األداء بني املواطنني واللي كنقرتحوا عليكم 

ي تتعلق الل ما يعثر عملية التنهيذ هو تلكم اإلجراءات الالحقة
ابملآزرة وما إىل ذلك، وكنقتارحوا عليكم خلق خلية يف كل حمكمة 
تكون حتت إشراف السيد وكيل امللك مباشرة ملساعدة املنهذين 

 .مع متكني هاته األقسام ابملوارد البشرية الالزمة

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن    
الوقت السيد الوزير، وفيما يلي سؤاالن هلما وحده استنهذمت 

املوضوع ويتعلق األمر ابلسطو على عقارات الغري، لذا سيتم طرح 
مها دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال 
األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تهضلي السيدة النائبة

 :لنائبة السيدة سعاد زخنيينا

السيد الوزير، استهحلت يف العديد من املدن املغربية ظاهرة    
اإلستيالء على العقارات وأمالك الغري، لذلك سنألكم السيد 
الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم للحد من هذه 

رج؟ االظاهرة ومحاية أمالك املواطنني خاصة اجلالية املقيمة ابخل
 .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

السؤال الثاين من فريق التجمع الدستوري، فليتهضل أحد واضعي 
 .السؤال مشكورا

 :النائب السيد توفيق كميل

 شكرا السيد الرئيس
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عن ظاهرة اإلستيالء على العقارات نسائلكم عن  السيد الوزير،
 .كراشاإلجراءات اليت إختذهتا وزارتكم للحد من هذه الظاهرة؟ و 

  :السيد رئيس اجللسة

 .جواد السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هاذ املوضوع دايل اإلستيالء على عقارات الغري يكتسي أمهية    
خاصة يف عمل وسياسة احلكومة، وقد كان موضوع رسالة ملكية 

هللا إىل السيد وزير العدل سامية وجييا جاللة امللك نصره 
، نبه فييا جاللته إىل 7186دجنرب  41واحلرايت يف اتريخ 

خطورة هذه الظاهرة ودعا إىل اإلسراع إلجياد حلول انجعة 
للتصدي هلا، تنهيذا للتعليمات امللكية الواردة يف اجللسة املشار 

أعاله، مت تشكيل جلنة حتت إشراف وزير العدل ضمت يف  إلييا
ا كل اجليات املتدخلة وخاصة الوكيل العام لدى حمكمة عضويتي

النقد، األمانة العامة للحكومة، وزارة الداخلية، وزارة اخلارجية، 
وزارة األوقاف، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري، 
الوكالة القضائية للمملكة، مجعية هيلة احملامني، اجمللس الوطين 

 .الوطنية للعدول وجيات أخرىللموثقني، اهليلة 

 :إذن أهم التدابري اليت مت اختاذها على املستوى التشريعي

من مدونة احلقوق العينية إبضافة الوكالة ضمن  3تعديل املادة  -
الواثئق الواجب حتريرها كمحرر رمسي أو من طرف حمام مؤهل 
لذلك، وكان من املهروض أن أقدم هذا التعديل أمام جلنة العدل 

 اشرة بعد هذه اجللسة؛مب

من جمموعة القانون  407مقرتح تعديل مقتضيات الهصل  -
 اجلنائي فيما خيص توحيد العقوبة املقررة حملرري العقود؛

منح الصالحية للنيابة العامة وقاضي التحقيق واحملكمة اختاذ  -
 تدبري عقل العقار موضوع التصرف إىل حني البت يف القضية؛

ىل تشريع يتعلق ابلسجل التجاري حىت يشمل إإجراء التعديل ال -
جانب الشركة التجارية الشركات املدنية اليت ال متارس أعمال 

 جتارية؛

إضافة صالحيات اجلية املسرية للشركة ضمن البياانت  -
 .2األساسية اليت يتضمنيا النموذج 

 :على املستوى العملي

ة حافظمت إجناز إشيار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للم -
العقارية لكافة الرسوم العقارية حتت خدمة حمافظيت يتم من خالل 
إشعار املالكني ابلتقييدات اليت ستنجز على رسوميم العقارية عرب 

 رسائل نصية وعرب الربيد اإللكرتوين؛

حصر العقارات احملهظة اململوكة للمتغيبني وأجانب أو مغاربة  -
 الختاذ الرتتيبات الالزمة؛

 لرتتيبات الالزمة للتأكد من صحة الواثئق والعقود املربمةاختاذ ا -
 ابخلارج؛

إحداث مركز إلكرتوين لألرشيف خيص العقود املربمة من طرف -
 املوثقني؛

اختاذ التدابري الضرورية من أجل اإلحتهاظ كتاابت الضبط  -
ابحملاكم بنظائر من العقود احملررة من طرف احملامني وتسجيليا 

 جل خاص معد هلذه الغاية؛وتقييميا يف س

حث احملافظني على األمالك العقارية من طرف احملافظ العام  -
على عدم تقييد التصرفات العقارية للشركات املدنية العقارية كلما 
 تبني أهنا متارس نشاطا جتاراي إال بعد تسجيليا ابلسجل التجاري؛
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ي و دعوة النياابت العامة إىل احلرص على التدخل يف الدعا -
تتبع املدنية املرتبطة ابملوضوع وقضااي تديني العقود بصيغة تنهذية و 

األحباث اجلارية بشأن قضااي اإلستيالء على عقارات الغري ابحلرس 
 والصرامة الالزمني مع اختاذ اإلجراءات القانونية يف حق احملهظني؛

إذن جدير ابلذكر، أن اللجنة احملدثة هلذه الغاية منكبة على تنزيل 
ملقرتحات املذكورة، كما أهنا تستمر يف عقد اجتماعاهتا إىل حني ا

إجياد حلول إضافية تسيم يف حتقيق األمن العقاري ببالدان، و 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب فريق العدالة والتنمية، تهضلوا السيد النائب   

 :النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب

معكم على أن اإلجراءات املتخذة  شكرا السيد الوزير، نتهق   
هي من األمهية مبكان ومن شأهنا صيانة وحتقيق األمن العقاري، 
إال أهنا لألسف تنظر إىل املستقبل، وال ميكنيا حبال من األحوال 
أن تنصف الضحااي، وسؤالنا كان ابألساس هو للهت اإلنتباه إىل 

ا الصدد، ذسريان الظاهرة واستمرارها لألسف والذي يؤسهنا يف ه
السيد الوزير، هو عدم قيام سلطات البحث وسلطات البت يف 
هذه القضااي بواجبيا على الوجه األسرع، خصوصا وأن كثري من 
الضحااي استطاعوا أن يثبتوا زورية العقود اليت بين علييا عملية 
السطو على عقاراهتم، لذا السيد الوزير من هذا املنرب نوجه لكم 

قضائية ألجل اإلسراع ابلبت والبحث يف هذه الدعوة للسلطة ال
القضااي وتقدمي اجملرمني الذين هم لألسف أحرار غري مقيد أو 
معقل على تصرفاهتم، كما أنه ابملناسبة، السيد الوزير، نطلب 
منكم إشراك الضحااي يف هذه اللجنة ويف غريها من األعمال اليت 

إلييم  م واإلستماعتقومون هبا واالستماع إلييم إعادة اإلعتبار هل
من خالل اجلمعيات اليت متثليم، كما أننا ابملناسبة نلهت النظر 

 ..إىل أن عملية

 :اجللسةالسيد رئيس 

تهضل  ،شكرا السيد النائب، تعقيب فريق التجمع الدستوري   
 .السيد النائب

 :النائب السيد توفيق كميل

 شكرا السيد الرئيس،

لف، هاءة دايلكم لتدبري هاذ املالسيد الوزير، كنتيقو يف الك   
ولكن السيد الوزير يف نهس الوقت كنقولو ليكم هللا يكون يف 
العون دايلكم، عالش؟ ألن كنشوفو اجلانب التشريعي ما  

 866كيعونكمش لتدبري دايل هاذ امللف، حبيث كنلقاو املادة 
من مدونة احلقوق العينية،   7من قانون التحهيظ العقاري واملادة 

 وا وكيمشيوا يف تهضيل أن املشرتي عن حسن نية كيبقىكيهضل
هو املالك دايل العقار، الرسالة امللكية كانت واضحة السيد الوزير 
وكنشوفو أن حىت حمكمة النقد مشات يف هاذ التوجه حبيث أن 
حمكمة النقض كتقول لك اليوم أبن الشاري عن حسن نية يبقى 

اكم، ابلتعويض أمام احمل هو مالك العقار وعلى املتضرر املطالبة
وحنا كنعرفو اإلشكالية دايل هاد احملاكم، إذن السيد الوزير حنا  
كنعرفو الطابع احلقوقي يّل عندكم، وكنتمناو أنه يغلب يف هاذ 
التدبري دايل هاذ امللهات، ألن حىت اإلجراءات اللي جات هبا 

مسية دايل ر الوزارة اليوم حىت يف إطار مشروع القانون أمام الربملان ال
الوكاالت حنا مقرتفون دايل هاذ اجلرائم كنشوفو من بينيم عدول 
وموثقون ومها اللي كيديرو العقود الرمسية، واش احلل هي الوكالة 
الرمسية؟ وحىت املسألة دايل الشركة املدنية، الشركة املدنية ابش 

من مدونة التجارة كتطلب مشكل   6ندخلوها يف إطار املادة 
عندان املشكل دايل العقارات اللي الناس دايهلم كبري، حنا 

هاجرينيم اليوم، كيهاش غادي جنيبو هاذ الناس؟ ابش نقولو هلم 
 model 7 اليوم حيولوا الشركة دايهلم إىل شركة جتارية ونطلبو

 .اللي شرتو ليه السيد الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

يد الوزير، سشكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد ال
 .نعم، تهضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف بن يعقوب

 شكرا السيد الرئيس،

ابختصار شديد أن بعض احملافظات العقارية ال زالت حتهظ    
مثل هذه العقارات موضوع النزاع، وأخص ابلذكر تيزنيت حيث 
يتم حتهيظ حاليا يف إطار مطلب قطعة أرضية مساحتيا ال تتصور 

دايل الكيلومرت، كما أننا نطالب الدولة  6دايل الكيلومرت على  3
بوضع يدها على العقارات املتخلى عنيا، أو عقارات األجانب 
سواء هلا أو للجماعات احمللية املعنية حلني البت يف هذه العقارات 

 .ويف وضعية ملكيتيا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير تهضلوا   

 :حممد أوجار، وزير العدل السيد

 شكرا السيد الرئيس،

أوال، أريد أن أطملن السيدات والسادة النواب أن هناك اآلن    
وستحتضن اللجنة إن شاء هللا هذا  7تهكري ونقاش لتعديل املادة 

النقاش، ضحااي ومجعياهتم واألفراد يستقبلون ابنتظام شديد، 
، سيحسم فييا إن شاء هللاامللهات املتداولة موجودة أمام القضاء و 

لكن نريد أن نشري إىل أنه هناك تعبلة عامة من طرف خمتلف 
 ...مصاحل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال األخري يف هذا القطاع، سؤال عن 
السياسة اجلنائية للحكومة يف جمال حماربة الهساد للسيدات 

ضلوا ة واملعاصرة، تهوالسادة النواب احملرتمني من فريق األصال
 .السيد الرئيس

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كنت يف احلقيقة أريد أن أسألكم حول السياسة    
اجلنائية للحكومة، ولكن مع ما يقع يف احلسيمة اكتشهت أن ال 
توجد هناك سياسة جنائية مطلقا ولكن هناك سياسة اعتقالية يف 
احلسيمة، نسألكم السيد الرئيس، من ضمن األسباب دايل حترك 
احلسيمة هو وجود جرائم الهساد متعددة ومتنوعة، نسألكم حول 

 .السياسة اجلنائية استنادا على ما يقع يف احلسيمة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضلوا السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 النواب،شكرا السيدات والسادة 

ما يقع يف احلسيمة تعاجله احلكومة بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا 
ملقتضيات القانون، فيما يتعلق ابلسؤال البد أن أؤكد أن احلكومة 
امليتمة ابلكشف عن جرائم الهساد وبتوفري كل النصوص القانونية 
الرادعة من أجل عدالة جنائية فعالة وأشري إىل بعض التدابري 

 :جيزها فيما يليواإلجراءات أ

 مراجعة القانون اجلنائي لدعم وهيكلة اجلرائم املالية؛ -

إحداث أربعة فرق جيوية للشرطة القضائية املتخصصة يف  -
 اجلرائم املالية واالقتصادية ابلدار البيضاء ومراكش وفاس؛

تهعيل التشريع املتعلق حبماية الضحااي واخلرباء والشيود  -
 واملبلغني؛
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قم األخضر للتبليغ عن الرشوة وتتابعون إعالميا حالة إحداث الر  -
 التلبس اليت يعلن عنيا؛

 اخلروج من اللوائح السلبية جملموعة العمل املايل؛ -

مت  7186تهاعل مع تقارير هيلات الرقابة واحلكامة، يف  -
متابعة تتعلق جبرائم الهساد، أحال اجمللس األعلى  7117تسجيل 

من  888قضية يف إطاراملادة  01دل للحساابت على وزارة الع
مدونة احملاكم املالية، أؤكد أهنا قد أحيلت جيمعيا على القضاء 
الختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة بشأهنا، وزارة العدل منخرطة 

دمت بشكل فعال يف تنهيذ االسرتاتيجية الوطنية حملاربة الهساد وتق
 مشروع نهذت أغلب املشاريع؛ 68ب

دمة الرقم األخضر للتبليغ عن الرشوة إىل مركز للنداء حتويل خ -
 هو استقبال التبليغات؛

تعديل القانون اجلنائي ملطبقته مع أحكام اتهاقية األمم املتحدة 
 .ملكافحة الهساد

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 السيد الرئيس،

ة لسيد الوزير، يف احلقيقة فعال احلكومة متعقلة ابملساندة النقديا   
معتقل وقمتم بتطويق  841الراشدة دايل األغلبية وصلتو ل

احلسيمة، وقمتم بتيريب املعتقلني إىل الدار البيضاء، وخرقتم 
، وقمتم مبتابعات قضائية ال تستند 727 728مقتضيات املادة 

ا هو التوجه دايل احلكومي على أشياء، هذا هو التعقل، وهذ
واملساندة الراشدة دايل األغلبية، اللي كنطلبوا منكم راه حذاري 
أن تنقولوا ملف احلسيمة من قضية اجتماعية سياسية إىل قضية 
قضائية وإال اعتقلت احلسيمة كليا، احلسيمة حتتاج إىل حوار مع 

أشخاص هلم مصداقية، كنا كنعتقدو غادي تعتقلوا املهسدين، 
نتما مشيت اعتقلت املتظاهرين، كنا كنعتقدو غتمشيو ديرو ا

أحباث، ماشي يف هداك اللي تيبيع السمك هذاك اللي صيد 
السمك مثال، جمموعة من األشياء كتهرض نهسيا، ولكن 
احلكومة عجزات، فشالت سياسيا يف احلسيمة، وخاصيا حتمل 

امللف  ةاملسؤولية دايهلا ألن الوطن موضوع سؤال، فشلتو يف إدار 
دايل احلسيمة، فشلتو يف محاية احلقوق واحلرايت، وكان هناك 
خرق للقانون وخرق للحرايت وخرق احلقوق، وخرق قانون 
املسطرة اجلنائية، كتكلموا لنا السيد الوزير على السياسة اجلنائية، 
السياسة اجلنائية هي االعتقال وهي املس برموز الوطن شكون 

شيور ومها   2طن هاذي شير هادي اللي قال املس برموز الو 
كيظاهروا، شكون اللي مس برموز الوطن، امسحوا يل السيد الوزير 

 .إيال كنت غادي حتلوا املشاكل ال إاله إال هللا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب؟

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

اش غري ، أان كنتساءل كيهإيال بغييت تنكر عليا أان دائما جاهز   
هاذي أسبوع كانت احلسيمة سؤال حملي ما خاصناش نطرحوه، 
واليوم ولينا كنتيموا ألغلبية، أغلبية راشدة ومساندة، طبعا يف 
تطبيق الدستور، يف تطبيق القانون وأي حاجة خرجت علييا 
احلكومة وال خرج علييا أي كان حنا غادي نوجيوها مبا يلزم ألننا 

تربوا راسنا أغلبية راشدة وانصحة وهاذ الشي اللي وقع يف حنا كنع
 .احلسيمة الكلمة دايلنا كانت واضحة

فيما يتعلق ابملقرتحات دايلنا للخروج من األزمة، فيما يتعلق      
 .كذلك مقرتحات دايلنا يف املعتقلني، شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

يف، السيد اشكرا السيد النائب، تهضلوا السيد النائب تعقيب إض
 .السيد الرئيس من فضلك ،النائب

 عبد الودود خربوش: النائب السيد

 السيد الرئيس، السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ا داعمة ومساندة للحكومة وكلن حنن يف األغلبية الراشدة أيضا   
 .ثقة طبعا يف السيد وزير العدل

كة قضااي الشائابإلضافة هلذا، هذا ال يعين أننا لن نطرح ال   
ونطلب من السيد وزير العدل واحلكومة اليت نثق فييا أن تعجل 
اإلجراءات واملساطر اليت حتارب الهساد أينما كان. قبل يومني يف 
مدينة كلميم، كانت واحد الوقهة احتجاجية سلمية للمطالبة طبعا 
ابلشغل والسكن والصحة وحماربة الهساد، عالش؟ ألننا عندان 

ذج استثنائي، كيف يعقل أن منتخب يعين جاء واحد النمو 
ملمارسة الشأن العام احمللي وهو فقري معدم واليوم ميلك املاليري، 
حنا طبعا نتمىن أبن حماربة الهساد تكون من األولوايت دايل 
احلكومة، ابإلضافة طبعا لألولوايت األوىل اللي هي الوحدة الرتابية 

خاصة  أن تسريع اإلجراءات، وقضية التعليم، نطالب السيد الوزير
القضااي احملالة على حماكم األموال وعلى الغرف اجلنحية وعلى 
الهرقة الوطنية للشرطة القضائية يف الدار البيضاء، ونطالبكم أيضا 

 بطرح السؤال من أين لك هذا؟

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب؟ هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تهضل السيد 
 .ردكمالوزير 

 

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

هو السؤال كان على مسائلة احلكومة على هنجيا وتطبيقيا يف    
جمال حماربة الهساد، فانتقل النقاش إىل موضوع آخر، أوال، ال أان  
كوزير العدل وال الربملان، أعتقد أنه خمول لتداول يف السلطة 

و أن ئيس، ال أعتقد أبنين كوزير للعدل أالقضائية، قلت السيد الر 
هذا اجمللس املوقر خمول، إحرتاما للسلطة القضائية، للتداول يف 
أمور جارية أمام القضاء، إذن ويل الثقة يف القضاء املغريب وميكن 
أنكد للمجلس املوقر أننا حرصنا على سالمة اإلجراءات، وفقا 

عهف وضوع جيب أن نتللمساطر ووفقا للقانون، وأعتقد أن هذا امل
مجيعا وأن نرتقي ملقاربته برؤية وطنية تبتعد على كل ما يهتح 

 .اجلراح، حنن نسعى إىل معاجلة وطنية تنيي هذا املشكل

فيما يتعلق ابلهساد، البد أن أجدد عزم وإرادة احلكومة على     
احملاربة احلازمة والصارمة لكل أشكال الهساد ابلقانون وبوسائل 

إذن السيد النائب، ميكن نعطيكم عدد من التهاصيل  القانون.
ولكن الوقت ال يسمح، أهيب بكم يف موضوع احلسيمة ابلذات، 
ألننا نواجه موضوعا يشكل حتداي ابلنسبة لبالدان وأان أتشرف 
وسعيد أبن املساطرمت احرتاميا، حىت الضحااي أمام قاضي التحقيق 

وق احلقوق خبرق احلقمل يدلوا بشكاايت تتعلق ال ابلتعذيب وال 
دايهلم. أؤكد لكم أن حرص احلكومة أن تهعيل كل مقتضيات 
دولة القانون واحلرص على قرينة الرباءة وكل مقتضيات احملاكمة 
العادلة، وأهيب بكم أن نتعاون مجيعا لبناء دولة جديدة، دولة 

 .احلق والقانون

  :السيد رئيس اجللسة

 ، وننتقل إىل القطاعشكرا السيد الوزيرعلى حسن مسامهتكم
املكلف حبقوق اإلنسان، السؤال األول يف هذا القطاع، سؤال 
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حول إرساء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب السيدات والسادة 
 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تهضل السيد النائب

 :النائب السيد حممود إمري

 شكرا السيد الرئيس،

 ير احملرتم،شكرا السيد الوز 

لقد انتيى األجل املمنوح لبالدان أمام املنتظم الدويل لتنهيذ    
التزامه القاضي إبرساء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو ما 
أاثر نقاشا وطنيا واسعا، كما أن الربانمج احلكومي نص على 
إسناد اختصاصات اآللية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف 

ون املنظم له رغم اإلنتقادات الواسعة اليت وجيتيا إطار القان
 وعليه نسائلكم السيد الوزير عن خلهيات، اجلمعيات احلقوقية

تنصيص الربانمج احلكومي على هذا التهصيل بصهة استباقية 
قطعية متسرعة قبل مناقشة الربملان ومصادقته على قانون اجمللس 

 .لية، شكراوحسمه يف التدبري األسلم واألجنع هلذه اآل

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد وزير الدولة

 :نسانحبقوق اإل صطفى الرميد، وزير الدولة املكلفالسيد امل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب، كما هو معروف فإن اململكة املغربية انضمت     
إىل الربوتوكول اإلختياري امللحق ابتهاقية حماربة التعذيب سنة 

لطبع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قام بتنظيم جمموعة ، اب7183
من الدورات والندوات يف موضوع اآللية الوطنية للوقاية من 
التعذيب، كان هناك رأاين: رأي ينحو منحى أن حيتضن اجمللس 
الوطين حلقوق اإلنسان هذه اآللية، رأي آخر كان كيقول خاص 

مع  شخصيا كنت تكون هاذ اآللية مستقلة عن كافة املؤسسات،
هذا الرأي، إال أنه بعد القيام ابلنظر فيما اعتمدته الدول عموما 

عرب العامل، تبني أن أغلب الدول أعطت ملؤسساهتا الوطنية وحقوق 
اإلنسان حق احتضان هذه اآللية، وهو ما اعتمده املشروع الذي 
صادق عليه جملس احلكومة، السؤال يقول ملاذا مت إدراج واحد 

تقول أبن اجمللس الوطين هو الذي سيحتضن يف هاذ اآللية الهقرة 
يف التصريح احلكومي، أقول هذا الشيء طبيعي جدا ألنه احلكومة 
خاصيا يكون عندها تصور وخاصيا تكون عندها مقاربة 
واضحة، احلكومة اعتمدت هذا التصور، ولكن الربملان له حق 

ات اليت ضيالتعديل، وحق التعديل ميكن أن يالمس كافة املقت
ميكن أن يراها السادة الربملانيون أهنا غري مالئمة، إذن احلكومة 

 ...متارس حقيا والربملان

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب   

 :النائبة السيدة آمنة ماء العينني

 شكرا السيد الوزير،

رف هل سيش إرساء هاذ اآللية جاء تنهيذا إللتزامات دولية،   
علييا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أم هيلات أخرى، هذا 
غنقشوه منني جيينا القانون، لكن اليوم السيد الوزير واملناسبة شرط  
كنتسائلو على منطق التعذيب اللي توضعات هاذ اآللية ملواجيته؟ 
هل سنتمكن من حماربة هاذ املنطق الذي حيكم التعامل اليوم مع 

ريف؟ السياسة اجلنائية اللي نسائليا ألهنا مازال احلراك يف ال
احلكومة إىل حدود اللحظة مسؤولة علييا، عرفت شنت واحد 
اجملموعة من اإلعتقاالت كاين مزاعم ملمارسة التعذيب، التعذيب، 
أعمال عنيهة، ممارسة حاطة من الكرامة، الناس اليوم احملامني 

نتمىن أن  ينة تعليماتدايهلم كيدليو إبفاداهتم هبذا اخلصوص، كا
املسطرة متشي للحد من هاذ املمارسات، ممارسة التعذيب، املسألة 

 ....اثنية هو
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف يف هاذ السؤال،    
ال جواب السيد الوزير. الصوت، انتيى الوقت السيد الوزير، 

 .ثواين 0انتيى الوقت خذ 

 :نسانحبقوق اإل صطفى الرميد، وزير الدولة املكلفامل السيد

ما هو من اختصاص القضاء، فيو من اختصاص القضاء، ما    
هو من اختصاص اهليلة التشريعية فيو من اختصاص اهليلة 

 .التشريعية، أرجوكم احرتموا استقالل السلطة القضائية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

س ؤال املوايل حول تهعيل توصيات جملشكرا السيد الوزير، الس   
حقوق اإلنسان املرتبطة بوضعية النساء، للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من الهريق اإلشرتاكي، تهضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حنان رحاب

حتتل مسألة حقوق النساء مكانة جد ميمة يف اإلستعراض   
 ان جبنيف، ما هي اإلجراءاتالدويل الشامل لوضعية حقوق اإلنس

اليت تودون القيام هبا من أجل تنزيل هاذ التوصيات، خاصة أنكم 
التزمتم بتقدمي أجوبة حول التوصيات الصادرة عن هذا اإلجتماع؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضل السيد الوزير اجلواب   

 :نسانحبقوق اإل صطفى الرميد، وزير الدولة املكلفالسيد امل

الشامل  الدوري السيدة النائبة احملرتمة، ابلنسبة لإلستعراض
توصية مهت كافة  733توصية و 733األخري، كان هناك 

اجملاالت وامليادين والهلات ومن ذلك حقوق النساء، ومن أهم 
 القضااي اليت جاءت يف التوصيات هي ما تهضلتم ابإلشارة إليه يف

 لنساء، وهاذ القانونسؤالكم وهو املتعلق بقانون العنف ضد ا
صادق عليه جملس النواب يف الوالية التشريعية السابقة، واآلن هو 
فيي جملس املستشارين، وأعتقد أبنه يستجيب النتظارات ال 
احلقوقيني وال اجملتمع الدويل يف ابب محاية النساء من العنف 

 .املمارس ضدهن، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضلي

 :رحابلسيدة حنان النائبة ا

شكرا السيد الوزير، جمموعة من التوصيات الصادرة، ما كاينش  
 ...الصوت عاواتين

 :السيد رئيس اجللسة

 ..ال كاين كاين

 :النائبة السيدة حنان رحاب

جمموعة من التوصيات الصادرة خالل اإلجتماع دايل 
جنيف األخري كانت هتم قضااي النساء بشكل أو آبخر، صحيح 

ولكن  814.84شروع مناهضة العنف ضد النساء مرتبطة مب
مرتبطة أيضا مبجموعة من القوانني اللي حمتاجة إىل تعديالت 
وحمتاجة إىل أننا من خالهلا حنسن وضعية نساء املغربيات، قانون 
األسرة، مدونة األسرة يف حاجة إىل تعديل، جمموعة من البنود، 

دثتم ملشروع الذي حتمدونة القانون اجلنائي حمتاجة إىل تعديل، وا
عنه واللي قلت على أنه جاء فيه إمجاع دايل احلقوقيني، ما فييش 
اإلمجاع دايل احلقوقيني، السيد الوزير، اتبعنا جمموعة من الندوات 
وجمموعة من التوصيات يّل صدروها جمموعة من اجلمعيات اللي  
كتشتغل يف هاذ اجملال واللي دارت جمموعة من املالحظات حول 

شروع املقدم واللي واقف اآلن يف جملس املستشارين، اليوم عندان امل
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وزارة الدولة مكلهة ابحلرايت، بغينا نهسيا يف هاد املشاريع  
 ..كاملة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير، 
 .ما كاينش

 :إلنسانقوق احب صطفى الرميد، وزير الدولة املكلفالسيد امل

أنكد للسيدة النائبة أن التوصيات اآلن أحيلت على مجيع 
القطاعات احلكومية املعنية، أؤكد السيدة النائبة أن جملس النواب 
أو جملس املستشارين إيال بغى يساهم يف بلورة التصور املالئم اللي 
خصنا نقدموه للمجتمع الدويل ابلنسبة للتوصيات فنحن 

 .جاهزون، شكرا

 :لسيد رئيس اجللسةا

السؤال املوايل، سؤال آين عن خالصة اإلستعراض الدوري الشامل 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق العدالة حلقوق اإلنسان 

 .والتنمية، تهضل أحد واضعي السؤال، تهضل السيد النائب

 حممد الطويل: النائب السيد

ملا ات ومالحظات و اإلنسان توصيحلقوق  الدوري عن االستعراض
 ال استدراكات نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان

ملرحلة الشامل كانت ا الدوري أفيد السادة احملرتمني أن اإلستعراض
و األستاذ وترأس 7111دايلو الثالثة هذه السنة بعدما ما كان 

وكان هاذ السنة، هاذ  7187عبد الواحد الراضي و كان يف 
من الدول، وأفيدكم وراه هو التسجيل  810السنة شيدت تدخل 

موجود يف املوقع دايل اجمللس دايل حقوق اإلنسان جبنيف، أفيدكم 
أن أغلبية الدول قدرت اجمليود وقدرت التطورات احلقوقيةة اجلارية 

ة لنا نت هناك األغلبية دايل التوصيات ابلنسبيف املغرب، طبعا كا
غتكون مقبولة إن شاء هللا، وهذا هو اإلختيار اللي اختارتو 
اململكة املغربية هي التهاعل اإلجيايب مع توصيات املنتظم الدويل، 
إال فيما خيص بعض التوصيات اللي ممكن أن تصادم النظام العام 

طنية وهذه بعض األخالقي الراسخ أو تصادم السيادة الو 
التوصيات اللي هي توصيات حمدودة، طبعا التوصيات اللي  
كتسولو علييا بسؤالكم يصعب علي يف الوقت اللي هو وجيز أن 
آيت علييا كليا، ولكن أقول لكم إهنا تالمس احلقوق املدنية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيلية وحقوق أيضا الهلات، 

توصية يف حني سنة  733ه كما قلت إذن شاملة خاصة وأن
توصية، هذا يعين هاذ العدد الوفري  831كنا فقط مع   7187

 ...من التوصيات والدول املتدخلة كيبني حجم االهتمام الدويل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد وزير الدولة، تعقيب، تهضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

ر، بالدان قطعت أشواط مقدرة يف جمال اإلرتقاء السيد الوزي   
تهاعل املناقشة وكذلك ال ابلوضعية احلقوقية، وهذا ما أكدت عليه

يف النقاش دايل التقرير دايل اجلولة الثالثة، لذلك فإن أي تراجع 
غري مقبول خاصة على مستوى احلقوق املدنية والسياسية، وفتح 

دد ات احلقوقية، وأنتم بصملهات جديدة من اإلنتياكات والتجاوز 
قيادة اجليود التنسيقية للجواب على التوصيات، قد يكون أمرا 
مربكا ومشوشا، ومن هاذ امللهات فقط غنذكر اإلستعمال املهرط 
للقوة يف مواجية اإلحتجاجات السلمية واالستعانة أحياان بعناصر 

 ةغري أمنية، هنا البد من إخضاع املؤسسة األمنية ملبادئ احلكام
األمنية، وكذلك إخضاع التدخالت األمنية لتسجيالت مسعية 
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وبصرية حىت نقف على خمتلف التجاوزات، وجتاوزت كل 
األطراف، كذلك البد من إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان لدى 
املواطنني ولدى املؤسسات عرب إعالم حيرتم، يقدم املعلومة النظيهة 

ذلك السيد ال املهربكة، كال املزيهة، وكذلك يقدم الوقائع احلقيقية 
 ..الوزير نؤكد على ضرورة تهعيل واخنراط اجملتمع املدين مبا ال يضر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن الشكر للسيد 
وزير الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة وننتقل إىل 

 ول يف هذا القطاع سؤالقطاع الشغل واإلدماج امليين، السؤال األ
عن برانمج تشغيل الشباب ابلعامل القروي للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من الهريق احلركي، تهضل السيد النائب

 :النائب السيد حسن العنصر

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، من أكثر املشاكل اليت يعاين منيا العامل القروي    
وهذا له انعكاسات إجتماعية خطرية على  مشكل بطالة الشباب،

استقرار هذه املناطق، ويف هذا اإلطار نسائلكم السيد الوزير عن 
اإلجراءات اليت ستتخذها احلكومة ملعاجلة هذه اإلشكالية؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضلوا السيد الوزير اجلواب

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

 كر الهريق احملرتم على تهضله بطرح هاذ السؤال، وجوااب عليهأش   
 أقول أبن التشغيل عامة وتشغيل الشباب حيظى أبولوية يف الربانمج
احلكومي كما الحظتم، وذلك من خالل سواء املشاريع التنموية 
اليت هتم العامل القروي وتدخل خمتلف القطاعات املعنية أو من 

يل ية للتشغيل عرب الربامج دايل التشغخالل أيضا السياسة اإلراد

اللي كتدير الوزارة، ودايل الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش 
 .الكهاءات

 فيما يتعلق ابلشق األول أشري إىل بعض املعطيات التنهيذ دايل    
املخططات الهالحية اجليوية يف إطار املغرب األخضر، عندو 

ل مكافحة الهقر، واحد املضمون دايل التشغيل دون شك، وداي
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت تضع آليات عملية وداعمة 
خللق فرص الشغل، األنشطة كذلك دايل وكالة التنمية اإلجتماعية 
اليت تساهم يف إجناز املشاريع والربامج اهلادفة إىل توفري املوارد 

 .واخلدمات اإلجتماعية يف املناطق الهقرية

 ابالختصاصات الوزارة أؤكد لكم أن الوكالة الوطنيةفيما يتعلق     
إلنعاش التشغيل والكهاءات، تقوم بتوجيه عروض العمل ذات 
العدد الكبري دائما حنو اجليات، وحنو العامل القروي أيضا، أيضا 
تقوم حبمالت إعالمية من أجل استهادة ساكنة العامل القروي منيا، 

ملناطق ع الهاعلني احملليني ابيف جمال الوساطة أيضا عقد شراكات م
القروية من أجل فتح فضاءات للتشغيل بشراكة مع اجلماعات 

 .احمللية والقروية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تعقيب أحد واضعي 
 .تهضل

 :النائب السيد حسن العنصر

لهريق اشكرا السيد الوزير، يف هاذ السياق نود أن نسجل يف    
 :احلركي، أن حل هذه املعضلة يتطلب ما يلي

وضع سياسة عمومية مندجمة لتنمية العامل القروي، وخمطط  -أوال
 للتشغيل موجه هلاذ املناطق امليمشة؛

اإلستثمارات العمومية إىل هذه املناطق ودعم برامج  توجيه-اثنيا
 اجلماعات الرتابية؛
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ات رى عرب حل إشكاليمناخ جللب استثمارات حنو الق خلق-اثلثا
العقار واألراضي الساللية وأراضي اجلموع والعودة إىل نظام 

  ؛8111التحهيز الضرييب املعمل به يف املناطق النائية إىل حدود 

ت العمومية مبا يسمح بهتح مباراي قانون الوظيهة تعديل-رابعا
التوظيف حمليا وإقليميا وتعميم مرسوم توصي ابلتعاقد ليشمل 

 .واجلماعات والغرف املينيةاجليات 

وأخريا، ال بد من اإلستثمار يف البناايت التحتية واملناطق الصناعية 
ابلعامل القروي لتوفري فرص الشغل وأعطيكم مثال إبقليم بوملان 

 .الذي يهتقر إلييا كل حمهزات اإلستثمار املشغل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ذا السؤال األخري يف ه هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن منر إىل   
القطاع، سؤال عن مشاكل مستخدمي شركات املناولة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تهضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد احلق الناجحي

السيد الوزير، يعاين مستخدمو شركات املناولة املتعاقدة مع    
إلستغالل واحليف، لذلك نسائلكم املؤسسات العمومية من ا

السيد الوزير عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا حلماية هذه الهلة 
 وضمان حقوقه كاملة كما يوصي على ذلك قانون الشغل؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

ال، هضلك بطرح هذا السؤ شكرا السيد النائب احملرتم على ت   
دالعقود  7بغيت نشري إىل أن التعاقد من الباطن هو كيضمن 

عقدين مستقلني العقد األول هو العقد بني املقاول األصلي وما 

بني رب العمل املقاول األصلي وكاين الثاين العقد الذي مبقتضاه 
يتم عقد بني املقاول األصلي ومقاول آخر ما يسمى ابملقاول 

املقاول الباطن بغيت أنكد أبن القانون كيلزمه يعد مشغال  الباطن،
وهو ملزم ابلتقييد جبميع أحكام هذا القانون وابلنصوص التشريعية 
والتنظيمية املتعلقة ابلضمان اإلجتماعي، حبوادث الشغل، 

 .وابألمراض املينية

ضماان حلقوق األجراء، املشرع يتدخل إلحالل املقاول األصلي    
ول من الباطن يف إلتزامات امللقاة على عاتق هذا األخري حمل املقا

إذا أعصر ومل يكن مقيدا يف السجل التجاري وال صاحب أصل 
جتاري ويكون هذا التزام يف حدود مبالغ مرتتبة يف ذمة املقاول من 

 .الباطن

اآلن فيما يتعلق ابلعمل اللي كتقوم به الوزارة يف هاذ اجملال     
اطنية كذلك خاضعة يف كليتيا ملراقبة أعوان هو هاذ العقود الب

التهتيش للتحقق من مدى حتقق هذه املقاوالت اجلاري هبا العمل 
واليت قد تنتيي بتوجيه مالحظات أو تنبييات أوحترير حماضر 
خمالهات ضد يعين أصحابه عند الضرورة بطبيعة احلال األجراء 

اجليوية  تعندهم احلق كذلك ابش يتقدموا ابلشكاايت للمهتشيا
 ..دايل التشغيل التابعة لدائرة النهوذ

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد أمحد جدار

شكرا، السيد الوزير من املظاهر السلبية هلذه الشركات عدم    
احرتام مقتضيات قانون الشغل سواءا احلد األدىن لألجر، ساعات 

املستخدمني يف احلماية اإلجتماعية أو شروط  العمل، حقوق
 .الصحة والسالمة
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السيد الوزير، هناك صمت غري مهيوم للجيات الرمسية اجتاه    
مثل هذه الشركات اليت تتسبب يف معاانة اجتماعية لهلة عريضة 
من اجملتمع البعض حيمل املسؤولية ملهتشي الشغل ويتيميم 

يمتيم جد شو الشغل يؤكدون أن مابلتقصري يف املراقبة، يف ما مهت
صعبة لقلة عددهم ويتساءلون عن حماضر أجنزوها وظلت رهينة 

 .دهاليز احملاكم

من هاذ الشركات هي اللي تطابق  % 41السيد الوزير، حوايل    
القانون، اليوم مطلوب فتح حوار للوقوف على أسباب فشل هذه 

ملناولة يف صار ااآللية وحتوهلا إىل عائق للسلم اإلجتماعي، ابخت
حاجة إىل قانون إىل متابعة تطبيق القانون وعلى القطاعات اليت 

 .تلجأ إىل هاهتا لشركات أن تتحمل مسؤوليتيا

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تهضلوا السيد شكرا 
 .النائب

 عبد اللطيف الزعيم:  النائب السيد

 السيد الرئيس،

 ،السيدات والسادة النواب

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .انتيى الوقت استنهذمت الوقت سابقا، استنهذمت وقتكم سابقا

إذن الشكر للسيد الوزير على حسن مسامهتكم، وننتقل إىل آخر 
قطاع، قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية، 
السؤال واحد، سؤال متعلق بتهعيل صندوق التماسك اإلجتماعي 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة  لذوي اإلعاقة
 .والتنمية، تهضل السيد النائب

 

 :النائب السيد عبد اجلليل مسكني

السيدة الوزيرة احملرتمة، تعرف فلة ذوي اإلحتياجات اخلاصة    
صعوابت إجتماعية ابلغة خصوصا الذين يعيشون وضعية 

لكم الوضعية نسائ إجتماعية هشة، ويف أوساط فقرية، وأمام هذه
السيدة الوزيرة احملرتمة عن اإلجراءات اليت إختذثيا احلكومة لتهعيل 
صندوق التماسك اإلجتماعي حىت تستهيذ منه هذه الهلة وكذا 

 .عن الوقت الذي سيتم فيي بداية العمل هبذا الصندوق؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تهضلوا السيدة الوزيرة

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة السيدة بسيمة احلقاوي،  
 :والتنمية االجتماعية

 بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني،

أوال أشكر السيد النائب احملرتم على هذا السؤال امليم، وأريد    
أن أطملنكم أن العمل هبذا الصندوق، صندوق التماسك 

ل احلقيقي بدأ منذ هذه أي أن التهعي 7180اإلجتماعي بدأ منذ 
السنة، وهو يضم عدة برامج، يدخل فيه الرميد، تيسري، مليون 

مليون دايل  488حمهظة، وكذلك ما يتعلق بدعم األرامل ب 
مليون دايل  888الدرهم، وما ييم األشخاص يف وضعية إعاقة ب

الدرهم، و لعلمكم فقط ولإلحاطة أن هذا الصندوق ضخت فيه 
ون دايل الدرهم، موزعة بني كل هاته الربامج، ملي 111املليار و 7

 .إذن حنن أمام صندوق مهعل وجاري به العمل

 :السيد رئيس اجللسة

قبون تعقيب، إذن تع تعقيب السيد النائب، السيد النائب، ال
 .تهضلوا السيدة الوزيرة ؟على نهسكم 
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السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :ية االجتماعيةوالتنم

فقط يف إطار استكمال بعض املعطيات مادام مت احلديث عن    
املعطيات املرتبطة ابألشخاص يف وضعية إعاقة، وأنتما كتعرفو أبن 

ق احملاور املتعلقة هبذا الصندوق هي أربعة، تتعلق ابملعينات، تتعل
بتمدرس األطهال يف وضعية إعاقة، مبراكز دايل لإلستقبال 

وكذلك األنشطة املدرة للدخل، وبغيت نقول ليكم غري  والتوجيه،
مليون دايل  61مؤشر واحد على مستوى امليزانية، كانت عندان 

مليون الدرهم خاصة  888، اآلن عندان 7180الدرهم يف 
ابألشخاص يف وضعية إعاقة، لذلك استطعنا نطورو ما بني 

ة من يما يتعلق ابألجيزة اخلاصة واملعينات التقن 7181و 7186
 .81إىل  6

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة على مسامهتكم، لنمر إىل اآلن لتناول    
من النظام الداخلي، الكلمة للمتحدثة  813الكالم وفق املادة 

األوىل السيدة النائبة عائشه آيت احدو عن فريق األصالة 
قليم إب واملعاصرة حول وفاة مواطنة أمام املستوصف احمللي للقباب

خنيهرة بسبب غياب املداومة الليلية لتقدمي اإلسعافات األولية أو 
 .نقليا للمستشهى اإلقليمي، تهضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة عائشة آيت حدو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير كل ما قيل عن الصحة فيو صحيح، سواء فيما    
بية، أعود إىل وفاة ق ابألطر الطيتعلق ابلبنيات التحتية أو فيما يتعل

سيدة يف أمام املستشهى ابلقباب، إن دل هذا إمنا يدل على تردي 
هذه اخلدمات، يعين تردي اخلدمات الصحية وسوء اإلستقبال 

ابلنسبة للمستوصهات، وابلنسبة أيضا للمستشهيات، شكرا 
 .السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، الصوت السيد الوزير الكلمة لكم السيد الوزير،   

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

البد أوال من تقدمي التعازي وجندد التعازي للمرحومة اللي 
توفات هللا يرمحيا ويوسع علييا هاد النيار، هاد السيدة غري ابش 

املركز   يرمحيا جاتبعجالة حنا ماشي تنتيربو من هاد السيدة هللا
الصحي دايل القباب يف العشرة د الليل اللي ما فييش املداومة، 
غادي تقويل ليا راه شت السؤال دايلكم خاص املداومة ما  
كرهناش أاللة، ما كرهناش السيدة النائبة احملرتمة ما عندانش 
اإلمكانيات وهادي غنقوهلا ونبقى نعاودها أهنم مها بداو وعندان 

عديدة يف املستشهيات وغادي نديروها يف املستشهيات، مشاكل 
د  81إيال قدينا راه غادي نديروها ونهادوك إيال ما قديناش، 

الليل جات واي لألسف توفات، جات يف سيارة خاصة جابوها 
الناس دايهلا من بعد صيهتوها املستشهى، منني بغاو يديروا 

ية جات وعكة صحالتشريح متا وقعوا املشاكل، الواليدة دايهلا 
حادة اختاذت بعني االعتبار نعسات يف املستشهى، لقاو ارتهاع 
الضغط الدموي والسكري اللي داوات يف أمان هللا ودوزت بعض 
األايم وخرجات يف أمان هللا، املشكل هو مشكل املداومة ألن 

 3ونصف حىت  1هاد املركز الصحي دايل القباب تيخدم من 
 les sages femmes دة اللي فيهونصف اللي فيه دار الوال

 .املولدات واليين املولدة ما تتجيش اإلنعاش هاد اللشي اللي كاين
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد الوزير، الكلمة للمتحدث الثاين السيد النائب عدي 
بوعرفة عن فريق األصالة واملعاصرة حول االختناق الذي تعيش 

 .ائبرضات، تهضل السيد النعلى إيقاعه فلة من املمرضني واملم

 :اللنائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، أسائلكم حول الوضعية دايل املمرضني واملمرضات 
دايل  0دايل املستشهيات اجلامعية، ال يعقل أنه يف هاذ البالد 

املستشهيات اجلامعية، القانون األساسي املنظم للمستشهى 
ايل الستشهائية اجلامعية داجلامعي ابن سينا هو مغاير للمراكز ا

فاس ودايل مراكش ودايل وجدة، هل يعقل يف بلد واحد ويف 
حكومة واحدة يكون عندان قانون أساسي منظم للمراكز 
االستشهائي اجلامعي، حيف وظلم ابلنسبة اإلخوان دايل 
املمرضني وخاصة دايل التقاعد، تقاعد دايل املستشهى اجلامعي 

، و دايل املراكز االستشهائية اجلامعية ابن سينا ماشي هو التقاعد
ابلتايل أنه املمرضني واملمرضات كيلحوا على إعادة النظر يف 
القانون األساسي املنظم هلاد املركز االستشهائية اجلامعية وخاصة 
توحيد دايهلا على غرار املركز االستشهائي اجلامعي ابن سينا، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هضلواالسيد الوزير، ت

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

إيال الحظيت هاذ املشكل ما تييمش غري ابن سينا تييم املراكز    
األخرى اللي ما عندهناش نهس الشيء، صحيح ألن كان هذا 
النقاش مع املمرضون براسيم مع النقاابت، ولكن إىل حدود اليوم 

ز ل رجع متجاو مع القانون اجلديد دايل التقاعد أنه هاذ املشك
ألن تدرجييا هاذوك الناس القدام غريجعو خيلطو علييم لوخرين 

وهاذ املشكل ما يبقاش مطروح منني جا يعين القانون اجلديد دايل 
 .التقاعد، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هبذا نكون نقطة نظام يف آخر اجللسة، ماذا 
 .سننظم، تهضل السيد الرئيس

 م(:)نقطة نظا السيد إدريس األزمي اإلدريسيالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،

واضحة كتكلم على  813سننظم سري اجللسة، ألنه املادة    
 الربجمة ابلتناوب بني األغلبية واملعارضة، راه جمموعة دايل املواضيع

، فاملكتب مل يربجميا 813أثرانها والطلبات قدمناها يف إطار املادة 
لس النواب هو املسلول، ما برمج هنا تنتوجه للمكتب دايل جم

جمموعة من الطلبات، ما برمج جمموعة من الطلبات، واليوم 
وبطبيعة  813دايل املعارضة راكم خرقتوا املادة  7تتجينوا لنا 

احلال تنتوجه كذلك احلكومة اللي يف االستجابة للطلبات خاص 
 .يكون استجابة يف املستوى

 :السيد رئيس اجللسة

 ئيس،شكرا السيد الر 

أوال املكتب ممثل فيه مجيع الهرق، اثنيا أظن تعرفون أن احلكومة    
هي اليت ختتار األسللة اليت ستجيب عنيا، إذن السيد الرئيس إذا 
مسحتوا نكون هبذا قد استوفينا جدول أعمالنا، وشكرا للجميع 

لسة ورفعت اجللسة وننتقل إىل اجل على تهيمكم وعلى تعاونكم
 .ة، شكرا للجميعالثانية التشريعي

 

 
 


