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 والثالثني احلاديةحمضر اجللسة 
 

 م(.4182 زيو يول 18ه ) 8241 شوال 42الثالاثء : التاريخ
لس النائب األول لرئيس جم السيد عبد العزيز العماري، الرائسة:

 .النواب

ساعتان وتسعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثانية  التوقيت:
 بعد الزوال.

ات املتعلقة ابلقطاع ألسئلة الشفهيةا مناقشة :جدول األعمال
 :احلكومية التالية

 الداخلية 
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 ؛العلمي
 الصحة؛ 
 الشغل واإلدماج املهين. 
 العدل؛ 
 الشباب والرايضة؛ 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ 

 
 :السيد عبد العزيز العماري، رئيس اجللسة

 الرا ل الر،يم، والةالة والسالل علش أ ر  بسم هللا
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 السادة الوزراء،

من الدستور، وعمال  811طبقا ملقتضيات الفصل       
مبقتضيات النظام الداخلي، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية 

 42ول األعمال يتضمن يف إطار مراقبة العمل احلكومي. جد
سؤاال شفهيا، وقبل البداية يف جدول األعمال، أعطي الكلمة 
للسيدة أمينة اجمللس لتالوة املراسالت الواردة على اجمللس، تفضلي 

 .السيدة األمينة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

  كرا لكم السيد الرئيس،

 :ب توصلت رائسة اجمللس من احملكمة الدستورية      

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه  82/42القرار رقم  :أوال -   
إبلغاء انتخاب السيد محيد إبراهيمي، عضو مبجلس النواب 

 ابلدائرة اإلنتخابية احمللية بين مالل؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه  82/42القرار رقم  :اثنيا -    
احمللية  ةإبلغاء انتخاب السيد حممد االدريسي ابلدائرة اإلنتخابي

بوملان، وإعالن فوز السيد رشيد محوين وانتخابه عضوا مبجلس 
 .النواب

ومن السيد رئيس احلكومة، توصل مكتب اجمللس مبشاريع       
 :القوانني التالية

يوافق مبوجبه على اتفاقية  21.82مشروع قانون رقم  -      
ة يالتعاون اإلداري املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات اجلمرك

وتعزيز التعاون املشرتك والوقاية من املخالفات اجلمركية والبحث 
عنها وردعها بني دول أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل 

 ؛4182فرباير  81احلر، اتفاقية أكادير املوقعة بعمان يف 

يوافق مبوجبه على الربوتوكول  28.82مشروع قانون رقم  -      
مام دول العربية املتوسطية للتبادل احلر حول انضاإلضايف لإلتفاقية 
 ؛4182أبريل  2جديدة املوقع يف 
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يوافق مبوجبه على اإلتفاقية  24.82مشروع قانون رقم  -      
 88 املتعلقة ابلتعاون القضائي يف اجملال اجلنائي، املوقعة ببكني يف

 بني اململكة املغربية ومجهورية الصني الشعبية؛ 4182ماي 

يوافق مبوجبه على اتفاق اإلعرتاف  24.82مشروع قانون رقم  -  
املتبادل ابملشغل اإلقتصادي املعتمد بني دول أعضاء اإلتفاقية 
 العربية املتوسطية للتبادل احلر، اتفاقية أكادير املوقعة ابلقاهرة يف

 ؛4182أبريل  84

يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم  22.82مشروع قانون رقم  -   
ال تسيري الربط اإللكرتوين وتبادل املعلومات بني الدول يف جم

أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل احلر، اتفاقية أكادير 
 ؛4182أبريل  84املوقعة ابلقاهرة يف 

يوافق مبوجبه على بروتوكول  22.82مشروع قانون رقم  -   
كة لتعديل اإلتفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مم

البحرين لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب 
أبريل  42ابلنسبة للضرائب على الدخل املوقعة ابملنامة يف 

 ؛4182

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  24.82مشروع قانون رقم  -      
ماي  88بشأن التعاون يف اجملال العسكري املوقعة ببكني يف 

 ين للمملكة املغربية ووزارة الدفاع، بني إدارة الدفاع الوط4182
 جلمهورية الصني الشعبية؛

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  21.82مشروع قانون رقم  -      
املوقع جبنيف يف  4182الدويل لزيت الزيتون وزيت املائدة لعام 

  ؛4182أكتوبر  1

يوافق مبوجبه على اإلتفاقية  12.82مشروع قانون رقم  -      
بني اململكة املغربية  4182أكتوبر  81غايل يف املوقعة بكي

ومجهورية رواندا لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب 
 يف ميدان الضرائب على الدخل؛

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  12.82مشروع قانون رقم -      
بني حكومة اململكة املغربية  4182أكتوبر  81املوقع بكيغايل يف 
رية رواندا بشأن التشجيع واحلماية املتبادلة وحكومة مجهو 

 .لإلستثمارات

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  11.82مشروع قانون رقم  -      
بني  4182أكتوبر  81بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بكيغايل يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا؛

ية على اإلتفاق يوافق مبوجبه 11.82مشروع قانون رقم  -      
بني حكومة اململكة  4182نونرب  48املوقعة أبنتناانريفو يف 

املغربية وحكومة مجهورية مدغشقر لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع 
 التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل؛

يوافق مبوجبه على اتفاق  81.82مشروع قانون رقم  -      
وقع تربية األحياء البحرية املالتعاون يف جمال الصيد البحري و 

بني حكومة اململكة املغربية  4182نونرب  48أبنتناانريفو يف 
 وحكومة مجهورية مدغشقر؛

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  88.82مشروع قانون رقم  -      
 4182أكتوبر  82بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بدار السالم يف 

 دة؛هورية تنزانيا املتحبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مج

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  84.82مشروع قانون رقم  -      
ديسمرب  4أببوجا يف  الثنائي بشأن اخلدمات اجلوية املوقع 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجرياي  4182
 الفيدرلية؛

يوافق مبوجبه على مذكرة  84.82مشروع قانون رقم  -      
ديسمرب  4هم يف ميدان الصيد البحري املوقعة أببوجا يف تفا

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجرياي  4182
 الفيدرالية؛
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يوافق مبوجبه على اتفاق  82.82مشروع قانون رقم  -      
 4182أكتوبر  81التعاون يف اجملال األمين املوقع بكيغايل يف 

 وحكومة مجهورية رواندا؛ بني حكومة اململكة املغربية

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  82.82مشروع قانون رقم  -      
بني حكومة اململكة املغربية  4182ديسمرب  4املوقع أببوجا يف 

وحكومة مجهورية نيجرياي الفدرالية بشأن اإلنعاش واحلماية املتبادلة 
 لإلستثمارات؛

 ة تنظيم اجمللسيتعلق إبعاد 22.82مشروع قانون رقم  -      
 الوطين حلقوق اإلنسان؛

 يتعلق مبؤسسة الوسيط؛ 82.82مشروع قانون رقم  -      

يتعلق مبكافحة تعاطي  12.84مشروع قانون رقم  -      
املنشطات يف جمال الرايضة كما وافق عليه جملس املستشارين يف 

وذلك بعد  4182يوليوز  88املوافق ل  8241شوال  82
 .دهتعديل بعض موا

كما توصلت رائسة اجمللس مبراسلة من السيد رئيس احملكمة       
الدستورية، تتعلق ابلنظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة 

من القانون  42القضائية يطلب من خالهلا عمال مبقتضيات املادة 
التنظيمي املتعلق ابحملكمة الدستورية إحاطة السيدات والسادة 

 مينه، وذلك قصد إبداء الرأي خبصوصهأعضاء جملس النواب مبضا
 .داخل أجل مخسة أايم

ابلنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية       
يوليوز  81إىل  88اليت توصل هبا جملس النواب من اتريخ 

سؤاال شفواي،  811ب ، توصلت رائسة جملس النواب 4182
تابية ومت سحب جوااب على أسئلة ك 21سؤاال كتابيا،  882

 .شكرا لكم السيد الرئيس ،سؤال شفوي واحد

 

 :السيد رئيس اجللسة

 ،را السيدة األمينة، أمينة اجمللسشك 

ة توصلت الرائس ،ال امسحتوا السيدات والسادة النوابإ  
مبراسلة من السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع 

لداخلية ا وجهة للسيد وزيراملدين خبصوص طلب أتخري األسئلة امل
إىل آخر اجللسة، وعليه غادي يكون عندان أول قطاع هو قطاع 
الرتبية الوطنية. وأطلب من السيدات والسادة النواب قبل البدء يف 
بسط األسئلة ابش يوضعو البطاقات اإللكرتونية اخلاصة بضبط 

 .احلضور يف املكان املخصص هلا

 ،لسيد الوزيرية الوطنية، مرحبا ابع الرتبعلى بركة هللا نبدأ بقطا       
هناك السؤال األول حول تدريس اللغة األمازيغية للسيدات 
والسادة النواب من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل 

 .السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة

 خدجية رضواين: النائبة السيدة

 .بسم هللا الرا ل الر،يم

 ..وزير، قامت الوزارة خبطوة مهمةالسيد ال      

 :السيد رئيس اجللسة

امسحي يل السيدة النائبة طيب مرحبا، تفضلي السيدة       
 .تفضلي ،النائبة

 خدجية رضواين: النائبة السيدة

 .بسم هللا الرا ل الر،يم

السيد الوزير، قامت الوزارة خبطوة مهمة لتدريس اللغة    
لف املتخذة لتعميم تدريسها مبختاألمازيغية، فما هي التدابري 

 .املؤسسات التعليمية انسجاما مع روح الدستور؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

السيد حممد ،ةاد، وزير الرتبية الوطنية والتكويل املهين 
 والتعليم العايل والبحث العلمي:

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ابلنسبة لتدريس األمازيغية بغيت نعطيكم يف البداية احلالة    
الراهنة، واحد العدد دايل الناس كيتساءلو اآلن يف التعليم 

ألف  211مليون دايل التالميذ كاين  4,2االبتدائي من أصل 
أستاذ، مها اللي   2111يدرسون اللغة األمازيغية بواسطة تقريبا 

ليم مازيغية داخل املؤسسات دايل التعكاينني دااب كيدرسو اللغة األ
االبتدائي. كل الكتب املدرسية الالزمة هلذا التعلم موجودة وهي 

 .اآلن مستعملة ابلنسبة للست سنوات دايل االبتدائي

أما ابلنسبة للمستقبل، فهناك دراسة ما زال يف مراحلها       
األخرية لتحديد ليس فقط احلاجيات ألن خصنا نعممو هاد 

ة حىت يف التعليم اإلعدادي والثانوي التأهيلي، ولكن الكيفي الشي
دايل الوصول هلاد التعميم، ألن كاين بعض اإلشكاليات مثال 
واش غادي يكون مدرسني فقط دايل اللغة األمازيغية اللي غادي 
يكون عندهم بزاف دايل األقسام؟ وال مثال األساتذة اللي كيقريو 

رمبا  و ابألمازيغية إىل آخره... ولكنالعربية مها اللي غادي يتكلف
ما غاديش تكفي؟ إىل آخره... إذن هاد اإلشكاليات كلها احنا  

 ...كندرسوها اآلن ابش يكون واحد املخطط كما جاء يف

 :السيد رئيس اجللسة

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

 احلسني أزوكاغ: النائب السيد

مدرس، ولكن اليوم  2111السيد الوزير، مزاين أنه كاين       
اإلجراءات الرتاجعية د احلكومة تتأكد أبن هناك تراجع فهاد 
املسار هذا، خصوصا أنه يف احلركة االنتقالية األساتذة اللي تنقلو 
وكان عندهم منصب دايل تدريس اللغة األمازيغية اليوم غادي 

 راجع؛ميشيو يدرسو مواد أخرى هذا ت

املسألة الثانية هو أنه األكادمييات اجلهوية دايل الرتبية       
والتكوين، أنه اعلنت على جمموعة دايل املبارايت ابلتوظيف 
ابلتعاقد، ولكن ما تشارش هلاد املادة تكون من بني املواد اللي 
غادي تدرس ابللغة األمازيغية، ابإلضافة كذلك أن هناك العديد 

رجات يف اجلامعات املغربية يف الدراسات من األطر اللي خت
األمازيغية، ومل يتم إدماجها إىل يومنا هذا، ابإلضافة كذلك أن 
هناك يعين غموض فيما يتعلق ابلرؤية االسرتاتيجية دايل الوزارة 
خصوصا أنه مّلي ستختزل اللغة األمازيغية فقط يف التواصل 

كلها ما   راءاتخصوصا يف السنتني األوىل، فبالنسبة هلاد اإلج
تتأكدش الرمسية وتفعيل الطابع الرمسي دايل اللغة األمازيغية كما 

 .هو منصوص عليه

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ إذن منر       
 .للسؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية، تفضل أحد واضعي السؤال

 ر يد:يد عبد اللطيف النائب الس

 ،ئيس كرا السيد الر 

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتنزيل    
 .إصالح منظومة الرتبية والتكوين؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      
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السيد حممد ،ةاد، وزير الرتبية الوطنية والتكويل املهين 
 والتعليم العايل والبحث العلمي:

  كرا السيد الرئيس،

يف دقيقة ونصف إصالح التعليم، أوال كاين هناك القانون       
اإلطار اللي هو اآلن يف طور التحضري وغادي يدوز أمام احلكومة 

 يف أقرب وقت إن شاء هللا؛

اثنيا، أريد أن أؤكد مرة أخرى على أن اإلصالح أي إصالح       
لن مير إال عرب املؤسسات التعليمية، ماشي غادي جيي من الفوق 

غادي يهبط من شي بالصة اخرى، لذلك احنا كنركزو كل  والّ 
الرتكيز دايلنا على توفري كافة الظروف اللي غتكون إن شاء هللا 
أحسن بكثري من املاضي للدخول املدرسي املقبل وللدخوالت 
املدرسية املقبلة. فاألمل دايلنا هو أن هاد التعبئة داخل املؤسسات 

ليت التعبئة للخروج من املشاكل اهي اللي غتخلق واحد اجلو دايل 
يتخبط فيها التعليم العمومي، وأؤكد مرة أخرى أن هاذ املشاكل 
ال ميكن جتاوزها إال مبسامهة: أوال وقبل كل شيء املدرسني، داك 
الشي عالش كنتجهو مباشرة للمؤسسات التعليمية وإن شاء هللا 

 .غادي يبقى هذا هو التوجه ابش غاخندمو فيه، وشكرا

 :يد رئيس اجللسةالس

 .شكرا، تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة آمنة ماء العينني

السيد الوزير، انتما بديتو التطبيق دون انتظار القانون اإلطار،       
ما انتظرتوش القانون اإلطار، ميكن دااب بلغ وصلتو لقناعة إىل أن 

 من حساسية ما كيشبهش ابقيقطاع الرتبية التكوين مبا له 
القطاعات والعمل فيه ما ميكنش يكون كيشبه ابقي القطاعات.  
كتقولو ألن غتبداو من املؤسسة التعليمية لتحت ما جتيوش للفوق 
اياله عندان بالغ املديرين كيقولو أبنه ما مستعدينش ينخرطو فيما 

يسمى إصالح مبنطق التعليمات، ألن فعليا اإلجراءات اللي 
طلقت اليوم، بدا من احلركة اإلنتقالية اللي ما مسعتوش فيها ان

نصيحة النقاابت والناس ذوي اخلربة وخلقت واحد اإلرتباك كبري 
سيؤثر على الدخول، هاذي بوحدها غادي هنضرو عليها. 
اإلجراءات األخرى اللي بديتو يف أجرأة الرؤية، الفرنسية هتبط 

ار اتيجية بدون قانون إطلالول، هذا من مقتضيات الرؤية اإلسرت 
ولكن بدون ترتيبات، مّلي كنمشيو البكالوراي الدولية اللي ما زال 
مصرّين على أن تسموها دولية وهي ليست كذلك، كتوسعوها بال 
ما تعطيو أفق للناس اللي خترجو منها ألهنم حتبطو، واآلابء اليوم 

هلا دون اياللي غيمشيو هلا ما واضحاش هلم الرؤية، كاينة التوسعة د
تقييم، يف نفس الوقت الرؤية جابت ماشي غري اللغات األجنبية 
واإلهتمام هبا، هذا مزاين هذا دستوري، ولكن اللغة العربية وتنمية 
إستعماهلا ما كاين حىت شي إجراءات اللي كتدل عليها اليوم يف 
إطار تنزيل الرؤية رغم أن املقتضيات دايهلا أسبق من اللغات 

 ...هنا لغة رمسيةاألجنبية أل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد       
 .األصالة واملعاصرةالنائب 

 موالي هشال املهاجري: النائب السيد

السيد الوزير، بغينا نثريو معكم امللف دايل األساتذة       
كم أبن ر استكمال الواثئق اإلدارية، وكنذكاملتعاقدين خبصوص 

احلكومة السابقة دارت املداومة يف مجيع اإلدارات مبناسبة 
اإلنتخاابت اجلماعية واجلهوية واآلن جمموعة من الشباب غادي 
يضيع املستقبل دايهلم ألن املوظفني يف اإلدارات خارجني كوجني، 
وال داعي لتذكريكم السيد الوزير ابلبيت الشعري"قم للمعلم ووفه 

ن رجال التعليم أهم من أي منتخب كيما بغى التبجيال" كنظن أب
يكون نوعو، وهنار ّديرو هاد البيت الشعري بني عينيكم، السيد 
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دايل مشاكل قطاع التعليم  %11الوزير، كن على يقني أبن 
 .غادي تتحل، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

ما يهل هناك تعقيب إضايف آخر؟ الرد دايل السيد الوزير ف      
 .تبقى من الوقت

السيد حممد ،ةاد، وزير الرتبية الوطنية والتكويل املهين 
 والتعليم العايل والبحث العلمي:

ما دخلناش يف التفاصيل بزاف، حىت اللغة العربية راه هي       
دايل التعليم  les méthodes األوىل إن شاء هللا، راه ابلنسبة

كون لة ان شاء هللا، ابش يدايهلا غيتبدل ابتداء من السنة املقب
استيعاب أكثر دايل اللغة العربية هي األوىل بعدا، ألن ما ميكنش 
شي واحد يدوز للغة أخرى من غري ما يضبط اللغة العربية بعدا 
هي ااّلوىل. ولكن هاد الشي خصو تفاصيل أكثر جنلسو فيها 
وجتلسو فيها مع البيداغوجيني ابش يفسرو لكم هاد الشي كل 

 .كراشي، وش

 :السيد رئيس اجللسة

منر إىل السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب من فريق       
 .تفضل صاحب السؤالاألصالة واملعاصرة، 

 ،سل بوركالل: النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتل،

نسائلكم حول اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا ملعاجلة       
رمان جمموعة من الطلبة والطالبات من حقهم يف املنح مشكل ح

اجلامعية وخاصة يف بعض األقاليم النائية والفقرية كما هو احلال 
 .إبقليم تينغري؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

السيد خالد الةمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
 يم العايل والبحث العلمي املكلفوالتكويل املهين والتعل

 ابلتعليم العايل والبحث العلمي:
شكرا للسيد النائب احملرتم، رمبا هادي املرة الثانية وال الثالثة       

اللي غادي جناوب فيها على هذا السؤال املتعلق ابملنح، وهذا 
طبعا كيعكس األمهية القصوى دايل هاد امللف هذا عند األسر، 

سادة املنتخبني. أان فقط غادي نعطي ما دام وعند كذلك ال
تكلميت على تنغري، نعطيك األرقام دايل تنغري، ابلنسبة للموسم 

منحة يف إقليم  8218اجلامعي احلايل حصة املنح بلغت حوايل 
 11تنغري ويف احلصة اإلضافية استافدو التالميذ دايل تنغري من 

د بذلك عدمنحة يف إطار احلصة اإلضافية كما قلت، ليصل 
، وهو ما 4818من أصل  8228املمنوحني إبقليم تنغري إىل 

من العدد اإلمجايل للطلبات املودعة داخل اآلجال  % 12ميثل 
 .احملددة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب للسيد النائب      

 ،سل بوركالل: النائب السيد

  كرا للسيد الوزير احملرتل،

ة ايل  فرصة كنهنأوكم بصدوراملذكرة اإلستباقيأوال كنتستغلو ال      
واللي لألسف ما   4181-4182كتعلق بتنظيم السنة الدراسية 

كتخولش لينا احنا كربملانيني نقيمو هاد املذكرة إال بعد مرور السنة 
الدراسية، ولكن للي نقدو نديروه نقدو نسامهو يف جمموعة من 

يم املنح ح دايل تعماملقرتحات، من بني هاد املقرتحات هو املقرت 
اجلامعية، وكيفما كتعرفو فاملنح اجلامعية هي واحد الدعم إجتماعي 
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اللي كيساهم يف وكيخلي الطلبة ابش يكملو الدراسة دايهلم بواحد 
األرحيية وواحد الطمأنينة، إال أن الغياب دايل هاد املنحة اجلامعية 

 .يؤدي ال حمالة إىل التوقف عن الدراسة

ن، الوزير احملرتم، بناء على شكاايت املواطنني واملتضرريالسيد       
ومن خالل قراءتنا للمذكرة اإلستباقية، اتضح لنا يف اجملال املتعلق 
ابلدعم اإلجتماعي أنكم ال تستحضرون مبا فيه الكفاية الشق 
املتعلق ابملنح اجلامعية، حيث ما هو مؤكد هو أن أبناء الوطن غري 

 ...ل إذ جند نسبة استفادة الطلبةمتكافئني يف هذا اجملا

 :السيد رئيس اجللسة

 ، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟شكرا السيد النائب      
 .تفضل الفريق احلركي

 حممد السيمو: النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

 عبد املالك السعدي السيد الوزير،احنا فقط كناكدو جلامعة       
الكبري اللي اجمللس البلدي كمل على ملحقة مدينة القصر 

ابإللتزامات دايلو، فبغينا الطرف اآلخر يكمل معاان نظرا للبعد 
اجلغرايف دايل الطلبة دايل القصر الكبرياللي كيتواجدو ابجلوار من 
إقليم القنيطرة، وبغينا خنففو على هاد الطلبة ونكملو معاهم 

اإلقليمي  قية اجمللساإللتزامات دايلنا السيد الوزير ألن اعملنا اتفا
واحنا وأنتما، احنا جاهزين، املقاولة خدامة يف املدرجات وفداك 
الشي فبغيناكم تكلمو معاان ألن كاين ضبابية شي حاجة ما 
واضحاش عند الناس دايلك كنطلب منك ترد البال هللا يرحم 
الوالدين، غيديرو ليك الصداع يف العرائش، قصراوة راهم كينتاظرو 

الوالدين، راه احنا هاد املشكل كيشغلنا مجيع وعامل  هللا يرحم
 ...التنقل transport اإلقليم راه عمدو مشكل

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب إضايف؟ فريق العدالة       
 .تفضلوالتنمية، 

 عبد اجمليد جوبيج: النائب السيد

 الميذ ما كيدفعوشالسيد الوزير، واحد اجملموعة دايل الت      
 دايهلم يف الوقت دايهلا عالش؟ ألن رمبا اي هللاامللفات دايل املنحة 

 ..النتائج دايل البكالوراي ومسألة

 :السيد رئيس اجللسة

 .الصوت تفضل      

 عبد اجمليد جوبيج: النائب السيد

 .نقدرو نعاودو السيد الرئيس      

 :السيد رئيس اجللسة

 .بتفضل السيد النائ      

 عبد اجمليد جوبيج: النائب السيد

السيد الوزير، واحد اجملموعة دايل التالميذ كيتحرمو من       
املنحة دايهلم ألهنم ما دفعوش امللفات دايهلم يف الوقت القانوين، 
وهذا السبب دايلو راجع ملاذا ألن إما النتائج دايل الباكالوراي أو 

 الوزير، أنكم ما حترموشاإلشكالية دايل التسجيل. أرجو السيد 
هاد الناس وممكن على أن من الشروط إما ابكالوراي جديدة وإما 

 .ابكالوراي اللي قبل

مسألة أخرى السيد الوزير، مها اللجان اإلقليمية، كاين       
مشكل على أن هاد اللجان اإلقليمية واحد العدد دايل امللفات 

 رجو أننا نبحتو يفدرهم وكدخل سنوي أ 1دايل املنح اللي فيها 
 .هاد امللفات، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد      

السيد خالد الةمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكويل املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 ابلتعليم العايل والبحث العلمي:
 را السادة النواب احملرتمني، ك

فيما يتعلق هباد اإلشكالية دايل املنح، أان اللي أنكد عليه       
هو أنه الوزارة اآلن بصدد إعداد مرسوم جديد ميكن من املزيد من 
الشفافية وتكافؤ الفرص ابلنسبة للحصول على املنحة ويبسط 

 رتوينكاإلجراءات كذلك، وهاد السنة راه بدينا يف التسجيل اإل 
 ابإلضافة إىل التسجيل ابمللفات ابش نسهلو املأمورية؛

املسألة الثانية فيما يتعلق ابلقصر الكبري والعرائش، احنا       
عندان زايرة قريبا إن شاء هللا إىل عني املكان، الكلية متعددة 
التخصصات دايل العرايش وكذلك ملدينة القصر الكبري لالطالع 

 ملكان؛على املشروع يف عني ا

أخريا ميكن نقول للسادة النواب أننا بصدد التواصل مع       
اجلهات من أجل حصص إضافية دايل املنح، وراه غادي نبداو 
إن شاء هللا يف توقيع اتفاقية التعاون والشراكة مع كل جهة على 

 .حدة من أجل هذه الغاية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

وايل للسيدات والسادة النواب من شكرا، منر إىل السؤال امل      
 .، تفضل أحد واضعي السؤال تفضلفريق العدالة والتنمية

 إدريس الثمري: النائب السيد

 ، كرا السيد الرئيس

السيد الوزير، نسائلكم عن املساطر واملرجعيات القانونية       
 .املعتمدة يف التعيني يف املسؤوليات اإلدارية والرتبوية؟ وشكرا

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .جوابكم السيد الوزير      

السيد حممد ،ةاد، وزير الرتبية الوطنية والتكويل املهين 
 والتعليم العايل والبحث العلمي:

  كرا السيد النائب احملرتل،

فيما خيص التعيينات يف املناصب، فكما كتعرفو فهي داخل       
اطر معينة ت، ختضع ملسوزارة الرتبية الوطنية كما يف ابقي الوزارا

حتددها القوانني والنصوص التنظيمية. فمثال ابلنسبة للمديرين 
اإلقليميني ورؤساء األقسام ورؤساء املصاحل، فكتطبق عليهم 
املراسيم املهتمة هبذا املوضوع، مبا فيها فتح ابب الرتشيحات 

 ...واللجان إىل آخره

ني، إما عن على طريقابلنسبة ملهام اإلدارة الرتبوية فكتكون       
طريق لوائح األهلية اللي هي كما كتعرفو كتكون مرتبة على 
حسب عدد النقط دايل كل واحد، وكتكون جلنة اللي كتقرتح من 

  املرشحني األوائل، كتقرتح واحد للتعيني؛ اجلهة الثانية اللي 2بني 
كانت فيما خيص هاد املوضوع، هو التخرج من سلك تكوين 

رتبوية. فكنلح هنا فقط على حاجة وحدة، وكنظن أطر اإلدارة ال
البد ما نقوهلا وهو أن من أهم الشروط هي بطبيعة احلال الكفاءة 
والتجربة، ولكن كذلك النزاهة واإلستقامة، هذا هو اللي بغيت 

 .أنكد عليه

وأخريا أؤكد للسادة النواب على أن كل هاد التعيينات متر       
ن يس يف وزارة الرتبية الوطنية، هادي محاليا داخل األكادمييات ول

مجلة املسائل اللي تعطات الصالحيات دايهلا ملديري األكادمييات 
 ...اجلهوية
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 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير، التعقيب السيد النائبشكرا السيد       

 حمسل موفيدي: النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

انني. مناوها تكون حىت يف تطبيق القو ة كنتالنزاهة واالستقام      
السيد الرئيس والسيد الوزير، مناسبة هذا الكالم هو أننا احنا ما  
كنهضرو ال على الشركة دايل شي واحد، ال على الدار دايل 
شي واحد، هادي دولة، هذا وطن، هادو اللي كنهضرو عليهم 

ر و مواطنني. احلاكم بيناهتم هي املبادئ اللي نص عليها الدست
وكتنظمها القوانني السيد الوزير. عالش هاد الكالم؟ ألنه بعد 
محلة اإلعفاءات الواسعة غري املفهومة وغري املقبولة، مصاحلكم 
اآلن بعد ما كيتم التقييم دايل كل املرتشحني ألي منصب من 
مناصب املسؤولية، تبتدعو حاجة أخرى هي التفتيش والتنقيب 

نتماءات احلزبية واالنتماءات يف اإلنتماءات السياسية واال
 .اجلمعوية

السيد الرئيس، السيد الوزير، هادي اإلنتماء السياسي       
واالنتماء اجلمعوي حرية شخصية، التقاريراألمنية مرحبا هبا ولكن 
إيال كانت كرتصد لنا النصابة والشفارة واللي واكلني أموال البالد 

ي د هادوك مها اللوالعباد، واللي مغرقينها شيكات بدون رصي
يتمنعو من مناصب املسؤولية. أما إنسان هو حر يف اإلنتماء دايلو 
وهذا ما كنتكلمش من فراغ، كاين ملفات، انس جاو عندهم 

على  questionnaire املوظفني يف الوزارة دايلكم دايرين هلم
اإلنتماءات دايهلم السياسية واجلمعوية، وجمموعة ملفات معرقلة 

السيد الوزير، هاد الشي ما مقبولش فأي قطاع،  .حلد الساعة
ولكن يف قطاع الرتبية الوطنية ما مقبولش بشكل مضاعف ألن 
هادو مها اللي يف متاس مباشر مع داك التلميذ اللي ابغيني نكونوه 

 ...وكيخصنا نضمنو جو فيه الكرامة وفيه اإلستحقاق

 :السيد رئيس اجللسة

ع؟ ك تعقيب إضايف يف املوضو شكرا السيد النائب، هل هنا      
إذن منر إىل السؤال املوايل، وهناك السيدات والسادة النواب.. 

 عندهم وحدة املوضوع مرتبط 82و 82يبدو أن السؤال رقم 
 ابحلركة االنتقالية فلذلك نقرتح أن يتم تقدميهما دفعة واحدة ليناال

ق يجوااب موحدا، ما كاينش مانع؟ فريق العدالة والتنمية والفر 
 .النائب من فريق العدالة والتنميةاحلركي، تفضل السيد 

 عبد الوا،د بو،ر ة:  النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أفرجت وزارتكم على احلركة اإلنتقالية لرجال    
ونساء التعليم هلاد السنة، وخلف هاد اإلفراج واحد االستياء كبري 

لوزير، ا نسائلكم السيد اداخل صفوف هاد الشغيلة التعليمية. لذ
 .عن املعايري اليت اختذمتوها يف تدبري هذا امللف؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

أحد السيدات والسادة النواب من الفريق احلركي لطرح سؤال       
 .االنتقاليةاحلركة 

 فضيلي: حممد النائب السيد

 ، كرا السيد الرئيس

 السادة أعضاء احلكومة،

هدت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر ش      
حركة انتقالية على مستوى مجيع أطوار التعليم، ونريد معرفة 

مر حىت نقائصها إن اقتضى األ أهداف هذه احلركة ونتائجها ورمبا
 .شكرا ذلك،

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب السيد الوزير      
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لرتبية الوطنية والتكويل املهين السيد حممد ،ةاد، وزير ا
 والتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا للسادة النواب احملرتمني، إيال امسحتوا يل غتعطيوين       
شوية دايل اخلاطر ابش نفسرو مزاين هاد القضية هادي ألن تقال 
عليها بزاف. خاص السادة النواب احملرتمني يعرفو على أن هاد 

طلب انتقال، ويف السنوات  28.224ط بالعام توصلنا ابلضب
ألف طلب دايل االنتقال،  21ألف  21الفارطة كان كل عام 

آالف  1آالف،  2شحال كان كيتلىب منهم؟ كانت كتلىب منهم 
ألف اللي ما  24وال  24والعام اللي من بعد كيبقاو هادوك 

آالف  1آالف وال  2تلباتش وكتزاد عليها عاود اثين واحد 
ألف. إذن كل سنة داخل املنظومة  21ود اثين لوتنرجعو عا

ألف أستاذ موجود يف أماكن متفرقة يف البالد  21التعليمية كاين 
وما عاجبوش الوضعية فني كيخدم، فيهم وعندي الرقم ابلضبط 

سنني وهو كايطلب ينتقل، واللي كيطلب  81اللي  81.211
، هاد 1211عام وهو كيطلب  82مرة أكثر من  82ينتقل 

ش شي عال ظروف هادي ما ميكنش نبقاو مستمرين فيها داكال
قلنا هاد العام غادي نديرو جمهود خاص لتلبية أكثر عدد من 
الطلبات، ولكن يف الطلبات دايل احلركة االنتقالية راه ما عرفتش 
واش كتعرفو مزاين كيفاش هذا راه كلشي متشبك كاين احلركة 

ة احمللية احمللية وكاين احلرك الوطنية واحلركة اجلهوية وكاين احلركة
شي مشبك بزاف. إذن  داخل احلركة الوطنية وكاين خارج.. داك

مّلي جيت ما نكدبش عليكم وخذيت املسؤولية فيها قلت أوال 
غادي ندير احلركة الوطنية واجلهوية ألن اللي غينتاقل من إقليم 
إلقليم آخر هو غنعطيه األسبقية، شحال عندان من هاد الناس 

ألف اللي  44ألف، من هادوك  44ألف وال  48دو؟ عندان ها
ألف  44طالبني ينتاقلو من إقليم إلقليم شحال عطيناهم املوافقة؟ 

ألف اللي طلبو االنتقال من إقليم إلقليم لبينا  44أي من أصل 
دايل االلتحاق ابألزواج،  2111ألف منهم  44طلبات دايل 

ليم االبتدائي . ابلنسبة للتعغري يف التعليم االبتدائي 2218وكاين 
، داخل األقاليم مّلي جاو دوك 2228تقريبا كلشي لبينا الطلبات 

شي اللي طلبو  خداو ابلضبط داك % 11داخل األقاليم  44
املؤسسات ماشي فقط مجاعة، املؤسسات اللي طلبوها مشاو هلا، 

 كامل اشتغلنا عليهم هاد األسبوع % 81أي  4411بقاو لنا 
دااب اللي هي يف  211تصاوابت، بقات  8211 4411وعلى 

طور الدراسة اآلن، ويف الغالب غادي تعاجلش خالل هاذ اليوم 
 ..وال يومني، منني غنساليوا من هاذ القضية غادي نديروا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيبات فريق العدالة والتنمية، دير تعقيب 
 .النائبإضايف السيد 

 ،سل عديلي:  لسيدالنائب ا

  كرا السيد الرئيس،

هاذ الشي اللي كتقول واقع كلو عالش السيد الوزير ملي    
املديرايت كلها كتغلي؟ واألكادمييات ورجال التعليم صباح مساء 
خارجني يف وقفات واعتصامات، ملاذا هذا األمر؟ السيد الوزير 

نتما املي بغيتوا ديروا هاذ الشي، ديروا ليه أساس تنظيمي واضح 
خرقتو األساس التنظيمي وهي املذكرة اإلطار، اثنيا جيتوا الغرفة 

ة الثانية التزمتوا أبن الناس اللي غيشاركوا يف احلركة الوطنية واجلهوي
واحمللية كلهم غيتساواو على أساس االستحقاق ما متش هاذ 

 .الشي

السيد الوزير مقاربتكم مقاربة أحادية، ترتب عليها ظلم كبري    
 411سنة وعندو  41لنسبة األساتذة، راه كاين اللي قضى اب

نقطة، كيف يعقل  82نقطة وما انتقلش، وكاين اللي انتقل ب 
هذا؟ السيد الوزير، انتما مطالبون أبنكم تصححوا هاذ الوضعية، 
وإال فإن الدخول املدرسي ما غيكونش كيف كتمناوه، انتما  

لكن بطريقة ائي، و كتقولوا غيكون استثنائي فعال غيكون استثن
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أخرى، إيال اعتربتوا هذا هتديد لكم ذلك، ولكن كنقول لكم 
 ..احلقيقة اآلن املغرب يغلي برجال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب الفريق احلركي   

 فضيلي: حممد النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

شكرا للسيد الوزير على مضمون اجلواب وعلى أن مضمون    
 .تالعمل..، الصو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .الصوت، كاين الصوت، تفضل السيد النائب، عندك الكلمة   

 فضيلي: حممد النائب السيد

السيد الرئيس، كنطلبو حتافظوا لنا على الوقت دايلنا، شكرا    
السيد الوزير على مضمون اجلواب وعلى اجملهود املبذول من طرف 

مة ن، حنن نؤمن أبن التعليم ومنظو الوزارة، وزيرا وزراء وأطر ومؤطري
التعليم جيب أن نبذل مجيعا قصارى جهودان من أجل أتهيله 
وأتطريه وتنظيمه، إنه يهم األمة التعليم يهم األمة، إذا أعطينا 
األمهية للتعليم جبميع أطواره وأنواعه، هنتم ابألمة ونؤهل األمة، 

 وخارجوحينما نؤهل األمة نضمن هلا املستقبل داخل الوطن 
 .الوطن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد    
 .النائب الفريق االستقاليل

 الكبري قادة: النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هاذ اإلشكالية يف احلقيقة طارحة إشكال كبري    
و ل على ذلك هعلى مستوى املناطق دايل املغرب ككل، الدلي

أنه االحتجاجات دائما مستمرة يف هاذ اجملال، لو كانت األمور 
يعين على ما يرام ما تكونش هاذ االحتجاج، مث املشكل هو أنه 
حىت ابلنسبة املناطق النائية، ملا كيكونوا أبناء هاذ املناطق ابغيني 
خيدموا يف املناطق دايهلم، ما اتحش هلم هاذ الفرصة، وابلتايل  

ون واحد الفراغ كبري، واحد اخلصاص كبري على مستوى كيك
املناطق القروية اللي كتعاين منو منذ سنوات، وابلتايل جيب إعادة 

 .النظر يف هاذ اإلشكال، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تقدم ؟ تفضلي السيدة النائبة جمموعة الهل هناك تعقيب إضايف   
 .واالشرتاكية

 ق:عائشة لبلة دالسي بةالنائ

السيد الوزير، إن نتائج احلركة االنتقالية هلاذ السنة كما تدخلوا    
يف كل املدن يف كل املدن السادة النواب عرف احتجاجات 

املغربية، وهذا ألنه عندو عالقة ابلتدبري دايل هاذ امللف ألن 
التدبري دايل هاذ امللف هاذ السنة ما كانش بشكل منصف، 

عال نساء ورجال التعليم، ألنه حنا ف وكيضمن تكافؤ الفرص بني
يف اجملموعة النيابية توصلنا ابمللموس حباالت، ألن لقينا حاالت 

 .االنتقالية دايل ثالث سنواتدايل احلركة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ التجمع الدستوري   

 مةطفش ابيتاس:  النائب السيد

ت ذا تنف، ألنه إذذاو أهنا تنفشكرا على اإليضاحات واللي كنتمن  
تنزع فتيل االحتقان اللي راه موجود اآلن، صحيح ميكن غادي 

أن القاعدة األساسية اللي كانت هاذي سنوات هو اإلنتقال حنو 
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املؤسسة، هاذ العام هذا مشيتو يف اإلجتاه دايل اإلقليم، رمبا ابش 
 تستجبو ألكرب عدد، ولكن صدقوين السيد الوزير هناك بعض

احلاالت اليت تستوجب املتابعة دايلكم ابش األمور ترجع للنصاب 
دايهلا، ألن الناس اآلن اللي مفروض يكونو يف العطلة، اآلن راه 
ما عارفينش فني غيكونو يف املوسم املقبل، نتمناو اتخذو هاد 

 .األمور يف قادم األايم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 امسح يل ا تبقى من الوقت، التعقيب إضايف للفريق احلركي فيم
كولو، إذن   ىل الوقتاالسيد النائب انتهى الوقت. القصر الكبري س

 .رد السيد الوزير على التعقيبات اإلضافية

السيد حممد ،ةاد، وزير الرتبية الوطنية والتكويل املهين  
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

هلل مازاال، مازاال اياللي بغيت نقول هو أن احلركة احمللية راه    
ا؟ غادي تبدا غدا. اثنيا عرفيت شنا هو الفرق الكبري اللي كاين بينتن

هو أن كاين بعض الناس اللي كيعتربو مثال خذ واحد اللي دوز 
نقطة،  821يف الدار البيضاء وبغا ينتقل يبدل املؤسسة وعندو 

ء ابغا يدوز قبل من هداك اللي يف خنيفرة و بغا جيي للدار البيض
بعشرين نقطة، هذا هو الفرق األساسي اللي بينتنا، فأان كنعطي 
األسبقية هلذاك اللي جاي من بعيد هو األول، ال، ما ميكنش 
يكون أحسن منو، هداك اللي جاي بعيد راه ميكن متزوج وابغي 

 نقطة حنولو. إذن هذا هو..؛ 41يلتحق هبذا، واخا عندو 

رى ابلنسبة ل...، املهم راه واثنيا إن شاء هللا واقولوها مرة أخ
، وغادي 42غادي يكون لقاء مع النقاابت إن شاء هللا هنار 

وهاذ الشي كلو غادي..، ولكن أان أأتسف لكون أول مرة ملي  
حىت واحد ما كيتكلم،  1111وال  2111كان كيدوزو كيتلباو 

كل شي كيغوث،   42.111وال  44.111ودااب ملي كاين 
 .ما هاد القضية، وشكراخصكم تفسروا يل حىت انت

 :السيد رئيس اجللسة

سؤال يف هذا القطاع لفريق األصالة  شكرا السيد الوزير، آخر
 .التجمع الدستوري تفضلواملعاصرة، عفوا فريق 

 أمساء غاللو: النائبة السيدة

 عليها من قبل املصححني تم االرتكازما هي القرارات اليت ي   
 .إلثبات الغش، شكرا

 :يس اجللسةالسيد رئ

تفضل السيد الوزير، السيد الوزير لقد طرح السؤال حول إثبات    
 .حالة الغش

السيد حممد ،ةاد، وزير الرتبية الوطنية والتكويل املهين  
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

امسحوا يل راه مازال يف املوجة القدمية، فيما خيص...، ما بغيتش    
دايل  فاش كيشوفوا واش كاين تطابقندخل يف التفاصيل دايل كي

األجوبة، هاذي مسألة بيداغوجية ما غاديش ندخل فيها، اللي 
بغيت أنكد عليه فقط هو أن املعاينة دايل هاذ تطابق األجوبة 
ماشي أستاذ واحد اللي يقوم هبا، األستاذ ملي كيشوف هاذ 
التطابق، كيعطي لواحد اللجنة هي اللي كتقرر، وعلى رأسها 

عام هو اللي كتقرر واش كاين هذاك التطابق وال ما كاين مفتش 
شاي، وكل حالة كتكون عندها تقرير خاص، ألن من بعد اىل 

وال شي حاجة خاص يكون داك  tribunal مشى السيد ل
الشي مضبوط ابلوسائل واحلجج، هاد الشي اللي ميكن نقول 
لكم، ألن املسائل األخرى مسائل بيداغوجية صرفة ما غاديش 

 .ندخل فيها، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة   
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 أمساء غاللو: النائبة السيدة

السيد الوزير، حنن مع الصرامة وال جنادلكم يف تطبيق قانون    
زجر الغش يف االفتحاانت، إذا تبث ذلك، ولكن السيد الوزيرهاذ 

اآلن  ل آخر، حلدالكالم اللي قليت هو كالم على ورق، الواقع شك
هاد القانون هذا أعطى احلق فقط للمصحح، عطاه السلطة 
التقديرية املطلقة، وهنا ملي تنقولوا السلطة التقديرية املطلقة 
املصحح، معناها كاين واحد النوع من الشطط من طرف 
املصحح، يف هاذ احلالة هدي كنلقاو أبن املالحظ هنا أن التلميذ 

و لدفاع عن نفسه، حق اللي عطاه لال ينصف ويسلب حقه يف ا
الدستور، هل من اإلنصاف أن التلميذ ال يتمكن من احلصول 
على حمضر إثبات حالة الغش؟ هل من اإلنصاف عدم استدعاءه 

دانته، هل من اإلنصاف عدم إعطاء من إ والتحقيق معه والتحقق
احلق إلثبات براءته خصوصا أن قرينة الرباءة هي األصل، السيد 

ر إن اإلدانة املسبقة هلذا التلميذ هلا عواقب وخيمة تتجلى يف الوزي
تدمريه وتدمري مساره الدراسي وفقده الثقة للمنظومة أبكملها، 
اليوم ابت من الضروري حتديث وتعديل املقتضيات القانونية 
املتعلقة بشطط املصحح، ضماان حلقوق التلميذ وتكريسا ملبدأ 

بل ذ احلق يف الدفاع على براءته قالعدالة، البد من إعطاء التلمي
 .فوات األوان وإصدار حكم مسبق إبدانته ومنني تنقول هنا قبل

 :اجللسةالسيد رئيس 

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

السيد حممد ،ةاد، وزير الرتبية الوطنية والتكويل املهين 
 :لتعليم العايل والبحث العلميوا

إيال امسحتوا يل السيدة النائبة كيخصنا نديروا الثقة دايلنا يف    
األستاذ املصحح، راه ماشي فقط يف هاذ القضية هادي فاش  
كيعطي النقط، راه كيعطي النقط يف كل شي اإلمتحاانت كلها 

ماشي امسيتو، إيال مشينا كنشكو يف هاداك األستاذ ويف هاذ 
قضية هادي وابلضبط اللي قلت لكم، ماشي األستاد بوحدو ال

اللي كيقرر ولكن كيعطي لواحد اللجنة اللي هي فيها خرباء يعين 
مها اللي كيقررو، كنظن كما منني كنعطي الورقة داييل لألستاذ  

وال هذا ما غاديش جني لعندوا نقولوا عالش  1وال  81كيعطيين 
طابقة وال ماشي مطابقة  وال واش هادي م 81وال  1عطيتيين 

كنظن إيال امسحتوا ليا نبقاو عندان الثقة الكاملة وأان شخصيا 
أعيد الثقة الكاملة يف الناس اللي كيصححوا، وراه كنظن عندهم 

 .من النزاهة ما يكفي

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير وأشكر السيدين الوزيرين على مسامهتهم يف    
أسئلة مرحبا السيد  2 ىل قطاع الصحة بإهذه اجللسة، ومنر 

الوزير ونبدئها ابلسؤال األول لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل أحد 
 .واضعي السؤال

 حممد الربنيشي: النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

تعترب أقسام املستعجالت مبثابة اخلط األمامي  السيد الوزير،   
ائلكم ت الطبية، نساملواطنني واخلدمالكافة املستشفيات بني 

السيد الوزير ماذا هيأمت لتقدمي خدمات جيدة ترضي املريض 
 .ومرافقيه الذي هو حق مكتسب له؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيد الوزير للجواب   

 :السيد احلسني الوردي، وزير الةحة

  كرا السيد النائب احملرتل
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ائص، ايلكم جات نقأوال فيما خيص املستعجالت يف السؤال د   
جات إختالالت، جات مشاكل اللي تيعيشها املستعجالت 
وخاصة شرتوا إىل مستشفى جرسيف، هاد املشاكل هي نتيجة 
صحيح كما شرمت ليه، انجتة عن نقص يف املوارد البشرية، نقص 
يف التجهيزات البيوطبية هاد الشي صحيح، ولكن كذلك أيضا 

يما لكبرية بني العرض والطلب، فهاذ املشاكل انجتة عن املفارقة ا
خيص استقبال املستعجالت يف هذا اإلقليم وكذلك اإلكتظاظ 

دايل الناس اللي تيجيو  % 11ألن بكل صراحة أكثر من
 41للمستعجالت ال عالقة هلم ابملستعجالت، اي هللا يوم 

اللي حقيقة خاصهم جييو للمستعجالت، نقطة أخرى هي  %
لوج املتزايد على املستعجالت اإلكتظاظ، فاإلكتظاظ والو 

سنواي تيتزادوا يف  % 81يتضاعف على الصعيد الوطين ب
يف جرسيف ابلضبط، الوزارة قامية  % 82املستعجالت و

مبجهودات فيما خيص املوارد البشرية، قامية مبجهودات فيما خيص 
التجهيزات البيوطبية، فيما خيص األدوية كذلك هاذ املستشفى 

 441مليون درهم و 2دايل األدوية دايل  رصد له غالف مايل
ألف درهم سنواي، وكذلك واحد الشراكة مع اجملالس اإلقليمية 
اللي حاولنا بطريقة تشاركية شرينا السكانري وشرينا معدات أخرى، 

 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائبشكرا السيد الوزير،    

 حممد الربنيشي: النائب السيد

ب جا اجلواب دايلكم على أنه التعقيالوزير، فعال غالبا السيد    
دايلنا نتا راه قلتو، ولكن اللي كريجع على أنه هاديك املنظومة 
 الطبية اللي كاينة متة وشبه الطبية، اللي كيديروها وال كيسريوها
ماشي هو هذاك السيد الوزير، ألن مها اللي خالقني واحد اجملموعة 

املستشفى، كذلك خصك تعرف السيد دايل البلبلة يف هذاك 

الوزير على أنه راه كل أسبوع إما مريض أو ومرافق له راه يف 
السجن، إيال هضر على حقو كيمشي للسجن، هاذي حالة 
خاصة عندان يف هذاك اإلقليم دايل جرسيف، واألسبوع اللي 

شهور،  2شهور واحد ب  4ماضي نتحكم راه حتكم واحد ب
بس، كذلك السيد الوزير أن هاذ مشى غيداوي صدق يف احل

اإلحتقان اللي قلتوه أنتما واعرتفتو به، احتقان دايل املواطن ألن  
كيجي يداوي وكيوصل..، هو اللي جعل هاذ األسباب، إذن 
الطلب دايلنا هو أنه جيب إعادة املنظومة دايل التدبري دايل ذاك 

اص خاملستشفى حبلول ترقيعية، والطلب دايلنا الرئيسي هو أنه 
مستشفى يف املستوى الالئق وخاصنا أطر طبية وشبه طبية ألن 

 .هذاك الشي كتعطي

 :اجللسةالسيد رئيس 

هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تعقيب لفريق شكرا،    
 .العدالة والتنمية، تفضل

 :عبد هللا موسش النائب السيد

على  4182امليزانية دايل  السيد الوزير، صادق الربملان يف   
جامعي ببين مالل، والساكنة السيد الوزير ستشفى إحداث م

واحنا معها كنتسائلو اليوم على هذا املشروع وعلى واش كاين شي 
جهة اللي وقفت ابش ما خيرجش هاذ املشروع إىل حيز الوجود؟ 
وتفاداي ألي احتقان السيد الوزير كندعوكم ابش تديرو زايرة 

يك رغم د شخصيا للمستشفى اجلهوي دايل بين مالل، اللي
اللجنة اللي صيفطو املركزية ما حالتش املشكل، وبغيناكم توقفو 
السيد الوزير على اإلكتظاظ اللي كاين وتوقفو على أكثر من 

سرير غري مفعلة يف املستشفى احمللي دايل قصبة اتدلة،  811
 .وشكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

تبقى  اهل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الوزير تفضلوا للرد فيم   
 .من الوقت

 :الةحةوزير  ،السيد احلسني الوردي

ال هباذ القضية ابللي صودق ال يف الربملان و  ما يف خباريش أان   
خارج الربملان عالش بناء مستشفى جامعي ببين مالل، ما عرف، 
ال ما كاينش يف قانون املالية، ما كاين حىت فشي بالصة، إيال  

  األمور والبارح دخلو املدراء اللي كاينة جبدها ليا، ألن أان متبع
كانوا مع السيد الوايل ومع املنتخبني، اثلثا يوم اجلمعة املقبل 
غنمشي أان شخصيا مع وفد من الوزراء مع مجيع املنتخبني ابش 
ندرسو هاذ القضية هاذي، قلت أؤكد أمامكم أنه يف املغرب 
غاديني يف اجتاه مستشفى جامعي لكل جهة ومستشفى جامعي 

دايل املليون نسمة، بين مالل ما فيهاش  4ني كاين على األقل ف
 .خاص يكون فيها مستشفى جامعي ولكن يف الوقت دايلو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل للسيدات السادة النواب من فريق األصالة    
 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ر يد العبدي

 ئيس، كرا السيد الر 

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابري املتخذة من قبل وزارتكم    
 لتوفري املستلزمات الطبية ابملستشفيات العمومية حىت ال يضطر

 .املرضى القتناءها؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .اجلواب السيد الوزير   

 

 :الةحةوزير  ،السيد احلسني الوردي

لي تضميد، احلقن إىل آخره الابستثناء اإلبر، اخليط، مواد ال   
تيكون ليها واحد رصيد مايل مع األدوية، وزارة الصحة ترتصد 
سنواي واحد املبلغ مايل لشراء املستلزمات الطبية، ماشي كلها، 

مليون درهم على  422الغالف املايل هي  4182صحيح، 
مليون درهم  821الصعيد الوطين، املستشفيات العمومية، زائد 

مليون   821مليون زائد  422اجلامعية، منني تنقول املستشفيات 
كنقصد هبا هذاك الشي اللي كنسميوه احنا املغاربة اللي تنسميوه 
احلديد ذاك املستلزمات الطبية الغالية، احلديد اللي هترس إىل 
آخره، هذا غري كايف صحيح، ألن ابقي املرضى تيشريو املستلزمات 

، أوال وزارة غادا يف اجتاهنيخصوصا أن بعضها غالية التكلفة، ال
خّرجات القانون دايل املستلزمات الطبية اللي صوتو عليه 

واحنا يف إطار التفعيل دايلو ابملراسيم  12.84مشكورين القانون 
التطبيقية، اللمسات األخرية ابش خيرج املرسوم اللي تيحدد أمثنة 

ن ماملستلزمات الطبية اللي إىل حدود اليوم خفضنا منها أكثر 
ألف مستلزم طيب ولكن احلل الوحيد هلاذ املعضلة مع األدوية مع 

املضي حنو التغطية الصحية الشاملة  اخلدمات الصحية عموما هي
 حلد اآلن تدرجييا اجلميع ال هاذ احلكومة واحلكومات السابقة من

l'AMO   الراميد الطلبة وأخريا املستقلني واملهن احلرة، شكرا
 .السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب للسيد النائب

 :النائب السيد ر يد العبدي

السيد الوزير كنظن على أنه جزء من هاد حالة االحتقان اللي     
كاين االحتقان االجتماعي اللي كاين انتما جزء منو انتما طرف 
الكبري اللي كتجي اليوم قدام هاذ اجمللس وقدام املواطنني اللي  

ا هاذ اجللسة وكتقول مئات املاليني دايل الدراهم اللي كيتبعو 
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تصرفات ابش حنطوا هاذ املستلزمات، ويف السبيطارات ما  
كيلقاوش آي إذا كاين شي مشكل عندك يف الوزارة دايلك، كيف 
املشكل دايل احلكومة احلكومة ما كاينش التقائية د برامج أغلبيتها 

ندكم ئية أفقية، وانتما عفشالت ألن ما كاينش هناك وثيقة التقا
على مستوى القطاع عندكم هاذ املشكل دايل التواصل، ميكن ما  
كيقولوا لكمش املغاربة شنو خاصهم ألنه منني كيتهرس اليوم شي 
واحد وكيمشي السبيطار السيد الوزير كيبقي مليوح متا أكثر من 

 دأايم، وعائلتو هازا الصينية ودور يف الديور، يف احلومات وعن 81
 2111دايل املدينة، جيمعوا  les notables املنتخبني وعند

درهم ابش يدير لو العملية، وأكثر من ذلك أان كنطلب  2111
منك السيد الوزير تفتح حتقيق، شكون هوما هاذ الشركات اللي  
كتبيع هاذ املستلزمات، كيقولوا غنفتح لك ولكن شريطة جتيب 

ال هو ذيك الشركة مقيوم ليا احلديد من عند هاذ الشركة، واألص
درهم واهلامش دالربح دايهلا هو  8411درهم  8411عليها ب 

درهم  4111درهم  2111درهم، ولكن كتبيعوا ب  4111
شكون اللي كيديها أهنا ما غاديش نقول لك شكون ولكن انتما 
اللي مسؤولني على القطاع وعلى هاذ السياسة احلكومية من 

ملال ولوا أنكم برجمتو وخسرتوا من االواجب عليكم اليوم كيف كتق
بة العام لتوفري هاذ املستلزمات، ملزومني تفتحوا حتقيق وتعطيو أجو 

شافية للمواطنني، اليوم راه الوضع داخل املستشفيات السيد 
الرئيس، تنكر شي هنار دير شي جالبة وشي طربوش وسري دخل 
شوف سبيطار ما متشيش بصفتك وزير، سري بصفة أخرى وشوف 

 .الواقع كيف داير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير فيما تبقى    
 .من الوقت

 

 :السيد احلسني الوردي، وزير الةحة

على الصعيد الوطين فهذا غري كايف، أان ما عمري قلت هاذ ..   
 ينيالشي اللي قليت ليا، اللي بغييت ترجعها ليا، تتقول ليا قلت مال

مليون دايل  422وراه والناس تيشريو أان قلت غري كايف واش 
مجيع املستلزمات، مستلزم واحد اللي تنسميوهم احلديد اللي تيدار 

ألف درهم الواحد،  41ألف  42ألف حىت  41/  82هنا تيدير 
 فهذا غري كايف راه قلتها، اثنيا منني تتشري ليا لبعض الناس اللي

فتيش فأان لي قليت ليا خاصين ندير هلم التتيبيعوا هباد الطريقة، ال
مستعد ولكن واش عندك شي ملفات ألن تنجيوا كنبقاو كالم  

 .كالم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل لفريق التجمع 
 .الدستوري، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد توفيق كميل

  كرا السيد الرئيس،

 راء،السادة الوز 

سائلكم ن ،السيد الوزير، عن التالعبات يف الشواهد الطبية   
 السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير تفضل   

 :السيد احلسني الوردي، وزير الةحة

شكرا، أوال أذكر وأؤكد أن فيما خيص الشواهد الطبية وغري من    
جل اللي موجود، فهاذ الشي اللي قليت السيد النائب احملرتم 

األطباء، جل املهنيني هم نزهاء شرفاء، ولكن هناك استثناءات،  
كاين حاالت فرادية اللي هلاذ الشي حقيقة، فيما خيص أوال 
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التحايل يف منح الشواهد فهذا من اختصاص القضاء وحده هو 
اللي ميكن يقول هاذ الشهادة فيها زور، هاذ الشهادة غري 

تنديروا حنااي كوزارة الصحة وال اهليئة صحيحة، وإال حنااي شنو 
الوطنية للطبيبات واألطباء هو التواصل، هو التحسيس، عندي 
هذا امللفات دايل التواصل دايل اهليئة الوطنية دايل األطباء 
والطبيبات، التذكري بقانون املنظم ملزاولة مهنة الطب، مدونة أدب 

،  le code de l'ontologie médicaleمهنة الطب
ذلك يف وزارة الصحة التدابري املتخذة من طرف الوزارة ملراقبة ك

الشواهد الطبية، هاذ الشي غري كايف، ألن هذا من اختصاص 
نح يثبت يف التحايل يف م القضاء وحده، هو اللي غادي يقول

، إيال كانت 422الشواهد ويعاقب عليه القانون اجلنائي املادة 
 .اىل ثالث سنوات، شكر بياانت كاذبة يعاقب حببس من سنة إ

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل

 :وفيق كميلالنائب السيد ت

السيد الوزير حنا ما كنقصوش من األطباء دايلنا حنا كنفتخرو    
خوان فريق التجمع الدستوري وابسم مجيع اإل وكنحييوهم إبسمهبم 

 111ير مّلي كنسمعو أعضاء هاذ اجمللس املوقر، ولكن السيد الوز 
ألف غياب  211ألف غياب يف التعليم وكنسمعو ما يزيد على 

يف وزارة العدل ويف غياب اإلحصائيات دايل الوزارة دايلكم السيد 
الوزير وهاذو قطاعات حيوية كينتاظرو منهم املغاربة الكثري.  
كنتسائلو السيد الوزير، إىل مىت غنبقاو ساكتني على هاذ الشي،  

نا قطاع من اختصاص وزارة العدل، وزارة العدل خص كتقول ل
اللي غادي يفحص هاديك الشواهد مها األطباء الشرعيني، حنا  

يف مدينة  2كنعرفو النقص اللي كاين يف األطباء الشرعيني، كاين 
يف أحد املستشفيات،  8يف املستشفى اجلامعي،  2الدار البيضاء 

ادي يفحصوا هاذ إذن كيفاش هاذ الناس دايل قطاع العدل غ

الشواهد، ما بغيناش نتكلمو على املغاربة السيد الوزير اللي  
كيمشيو ضحااي دايل هاذ الشواهد، اللي كيمشيوا جنائيا  
كيمشيو يتعاقبو يف احلبس هكذاك، السيد الوزير كان سبق لكم 

ومع كامل األسف ما عطاش  4184درتو واحد اإلجراء يف 
السيد الوزير ألن اليوم هاذ  األكل دايلو، إذن هل من مستجد

الشواهد الطبية وىل كل شي كيبيع ويشري فيها، حىت من احلارس 
دايل الزنقة أمام املستشفيات كيبيعوا فيها، وكنتمناو أنكم أتخذوا 
هاذ اإلشكال جبدية السيد الوزير وحنا كنتيقو فيكم، ما كنقولوش 

ا قت أننأنكم ما كتديروش العمل دايلكم، ولكن اليوم حان الو 
 .نتصداو هلاذ الشواهد، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ رد السيد الوزير، منر 
إىل السؤال املوايل للفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد النائب، اطرح 

 .السؤال

 :النائب السيد حممد ا،ويط

 السيد الرئيس،

دابري املستعجلة اليت ما هي اإلجراءات والت السيد الوزير،
ستتخذوهنا من أجل معاجلة إختالل تدبري مواعيد املرضى ابلنسبة 

 للمستشفيات العمومية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الةحة

 تدبري املواعيد يف املستشفيات العمومية على الصعيد الوطين على
 :ثالثة دايل األنواع
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ني إما احلضور الفعلي كيما كان، وإما اهلاتف وإما األنرتنيت كاين
، إىل  mawidi w.w.w.mawidi.ma عرب األنرتنيت

 4حدود اليوم من هنار بدا هاذ املواعيد عرب األنرتنيت حوايل 
داملليون دايل املواطنات  4مليون، فاش غنقول واحد الرقم 

لي واّل حلضور الفعواملواطنني اللي خداو املوعد ابهلاتف واّل اب
عرب األنرتنيت ألن هي  211.111ابألنرتنيت، منهم فقط 

هادي كبداية، صحيح لقينا فيه املشاكل ألن هذا واحد القضية 
جديدة ابش املواطن ما غاديش يبقى جيي حىت للمستشفى ابش 
حىت األطباء غتكون عندهم واحد الطريقة دايل ابش يربجموا 

ني انس ى، لقينا فيه مشاكل ألنه كاينالربامج دايهلم يف املستشف
اللي تيدخلوا تياخذوا موعد ومن بعد ما تيجيش، من بعد ما 
 تيحيدوش تيبقى داك املوعد، وإذا به اللي تيجيو موراه اللي تيجيو

 ...شهور، خذينا تدابري أنه 81شهور ها 1تيبقى املواعد ها 

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائبشكرا السيد الوزير، تعقيب السيد 

 :،ويطالنائب السيد حممد ا

صراحة الوضع الصحي يدعو إىل القلق، الوضع 
الصحي، السيد الوزير، يعرف نقص حاد، ال من حيث مستوى 
اخلدمة املقدمة للمرضى، سواء يف املستعجالت أو أثناء إنزاهلم 
 لفرتة العالج ابملستشفيات، كذلك ابلنسبة لفرتة العالج الذي مير

 الل نزوله ابملستشفى، السيد الوزير، كيف يعقل،هبا املريض خ
ألف نسمة ليس هلا  24السيد الوزير، مجاعة ترابية تتكون من 

طبيب، مجاعة ترابية، مجاعة زومي إقليم وزان؟ هناك طبيب من 
 املستعجالت بوزان يذهب لتقدمي بعض الفحوصات للمرضى

 ..ويعود

 :اجللسةالسيد رئيس 

ناك تعقيب إضايف يف هذا شكرا السيد النائب، هل ه
السؤال؟ إذن منر إىل السؤال املوايل وهو السؤال األخري، تعقيب 

 .إضايف تفضل الفريق اإلشرتاكي دائما

 :النائب السيد حممد املال،ي

شكرا السيد الوزير، فعال القطاع دايل الصحة يعرف يعين 
واحد اجملموعة دايل األمور السيد الوزير اللي هي يف احلقيقة 

ارجة على اإلرادة دايل رغم احلكومة على أهنا تقوم مبجهودات خ
جبارة يف هاذ األمر هذا، السيد الوزير أان نسائلكم عن املواقع 
الشاطئية اللي كتعرف واحد اإلكتظاظ مهول وهلذا كتعرفوا على 

ألف وأكثر من  21أنه يعين كاين األماكن اللي كتفوت كثر من 
الوزير خاصكم توفروا يعين واحد ألف نسمة، وهلذا السيد  821

اجملموعة دايل الشروط هلاذ احلاالت اإلصطيافية ألنه يعين بني 
الفينة واألخرى كيوقعوا واحد اجملموعة التفاواتت واللي كيكون 

 ..عندان واحد اإلطار اللي هو سليب

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ 
إىل عندكم شي رد، شكرا لكم، إذن هبذا نكون قد  السيد الوزير

أهنينا األسئلة املوجة للسيد وزير الصحة نشكره على مسامهته فيها 
وا ابقي سؤال أخري عفوا للفريق اإلستقاليل للوحدة التعادلية، تفضل

 .السيد النائب

 :النائب السيد امساعيل البقايل

  كرا السيد الرئيس

إلجراءات اليت ستقومون أو تنوون القيام ما هي ا السيد الوزير،   
 .هبا من أجل احلد من ظاهرة األدوية املهربة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تفضل السيد الوزير للجواب
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 :السيد احلسني الوردي، وزير الةحة

أوال التهريب ظاهرة عاملية اللي حىت حنا، تدخل يف خانة اجلرمية 
اذ هباذ املوضوع تتدخل يف هاملنظمة، وزارة الصحة هي تتكلف 

املوضوع دايل األدوية املهربة جبانبني؛ اجلانب األول هو فيما خيص 
األدوية اليت تتباع يف الصيدليات، فأؤكد أمامكم أنه يف املغرب 
مجيع األدوية اللي تتابع يف الصيدليات خالفا ملا يقال وما يكتب 

بة، فكاين ر يف بعض األحيان، ما كيناش يف الصيدليات أدوية مه
 مراقبة اتمة والتتبع واملراقبة واملسؤولية دايل وزارة الصحة، اثنيا يف

األدوية اللي تتباع يف األسواق فني ما مشينا يف بعض األحيان 
تنلقاوها، فهاذي كاين واحد اللجنة دايل حماربة الغش اللي الوزارة 
مشاركة فيها مع اجلميع، مع األمن، مع الدرك، اللي تتقوم 

لواجب دايهلا يف هاد اإلطار، وغنذكر أخريا أنه املغرب يف سنة اب
وقع على اإلتفاقية العاملية لتجرمي تزييف األدوية  4184

واللي خرجنا قانون  le medicrime واملنتجات الطبية يعين
اللي وافقت عليه احلكومة ووافق عليه  4182يف  82.82

 .الربملان، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب شكرا   

 :النائب السيد امساعيل البقايل

السيد الوزير، شكرا على التوضيحات، ولكن األدوية كنلقاوها     
كتباع يف حمالت البقالة، عند العشابة، هاذ األدوية هي أغلبها 
إما مهربة أو مزورة، اللي هاذ األدوية هاذي هي اختصاص مافيا 

 ا، كتكبد اإلقتصاد املغريبحقيقية كتنشط يف هذا اجملال هذ
خسائر فادحة، جتوازان البيع يف األسواق، واألماكن العشوائية، 
وصلنا دااب للبيع يف اإلنترينيت والبيع يف خمازن خمصصة لذلك، 

علبة دواء مت مبدينة الدار البيضاء  81111آخر حجز مت دايل 
 ةومساعدة بعض املهنيني يف القطاع، ضعف فرق التفتيش واملراقب

والعقاب شجع على تفاقم هاد اآلفة، ضعف التحسيس وانعدام 
احلمالت التحسيسية ما خالش املواطن وال عندو وعي ابملخاطر 
دايل هاذ املواد اللي كيقتانيها من األسواق العشوائية وهاذي من 
مسؤولية الوزارة من أجل التحسيس ابملخاطر دايل هاذ املواد زايدة 

 الصيدليات وإنعدامها يف األدوية على عدم وجود األدوية يف
 ..احليوية

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟    
 .تفضلوا السيدة النائبة العدالة والتنمية

 :النائبة السيدة إ راق اليوسفي

السيد الوزير، فبالرغم من اجملهودات اليت تبذهلا وزارتكم خاصة    
إجراءات  إال أنه يف غياب سياسة يتعلق خبفض أمثنة األدويةفيما 

عملية تنزيل سياسة دوائيه شاملة، أتخذ بعني اإلعتبار أوال سالمة 
املريض وجناعة األدوية ومتكني الولوج املادي إىل الدواء وحفظ 
الكرامة الصيديل وابقي مهنيي الصحة، ستبقى صحة املواطنني 

عو شابة واملشعودين، السيد الوزير، أدحتت رمحة املهربني وال الع
وزارتكم لتحمل املسؤولية إبخراج الوكالة الوطنية لألدوية وأدعو 
أيضا وزارة الداخلية وإدارة اجلمارك وابقي املصاحل لتكثيف اجلهود 

 .حملاربة هذه الظاهرة اليت هتدد صحة املغاربة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 لرد دايل السيد الوزير،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ا
إذن نشكر السيد وزير الصحة على مسامهته يف هذه اجللسة، ومنر 
إىل القطاع املوايل قطاع الشغل واإلدماج املهين بسؤالني مرحبا 
السيد الوزير، السؤال األول من السيدات والسادة النواب الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة
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 :ائبة السيدة إميان بل ربيعةالن

نسائلكم عن التدابري املتخذة لدعم املقاوالت يف وضعية 
 .صعبة؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب السيد الوزير، تفضل

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

شكرا السيدة النائبة على السؤال، أوال فيما يتعلق ابجلواب    
أن أشري إىل أن املقاولة تستفيد حني تعاين من على سؤالكم أود 

صعوابت وخاصة خالل التصفية القضائية من عدة إجراءات 
تساعدها على جتاوز الصعوابت اليت تواجهها منها مثال االستفادة 
من إعادة جدولة ديوهنا، تعليق الفوائد القانونية املرتبطة هبذه 

اص تعلق ابإلختصالديون كل هذا خالل مدة حمددة، ولكن فيما ي
دايل وزراة الشغل، أود أن أخربكم أبن الوزارة تعمل أوال على 
تدخل استيباقي لتفادي كل النزاعات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل 
اضطراب املقاولة وابلتايل رمبا خلق صعوابت للمقاولة من خالل 
تبين سياسة هنج احلوار املفاوضة اجلماعية يعين اإلتفاقيات 

دايل  2وال 4اليوم غري يف هاذ الفرتة وقعنا واحد اجلماعية و 
اإلتفاقيات جمتمعني يف هاذ اجتاه، ابإلضافة كذلك إىل تفادي 
اإلغالق وتسريح العمال وتفادي كذلك اندالع النزاعات خنربكم 

 8414إضراب يف  8222مت تفادي اندالع  4182أبنه خالل 
 .مؤسسة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .التعقيب السيدة النائبةشكرا السيد الوزير، 

 :النائبة السيدة إميان بل ربيعة

شكرا سيادة الوزير، يف احلقيقة هاذ الكالم كلو مجيل، ألنكم    
تتحاولو حتيدو الصعوابت هلاذ املقاوالت، احنا ما ابغيينش نوصلو 

هلاذ العصوابت، اليوم أكثرية دايل املقاوالت ال الصغرى وال 
يجي  يف األداء، هاذ التأخري يف األداء تاملتوسطة تتعاين من أتخري

أوال من احلكومة من اجلماعات الرتابية اللي ما تتخلصهومش يف 
الوقت، كيفاش بغيتو هاذ الناس ختدم إيال كنتو أنتما األولني ما 
تتخلصومهش يف الوقت ما تتساعدومهش ابش يوصلو هلاذ 

عطيش ا تتالصعوبة، املشكل الثاين هو دايل األبناك، األبناك م
ليهم السيولة ابش خيدمو، األبناك تتطلب هلم ضماانت غريمعقولة 
ما يقدروش خيدمو هبا، لكن تنعرفو ابللي النسيج االقتصادي 
دايل البالد مكون من الصغرى واملتوسطة ماعندهومش 
اإلمكانيات ابش يعطيو كاع هاذ الضماانت للبنك، احنا ما 

إفالس دايل هاذ  بغيينش نوصلو ألنه يوصل إشهار دايل
املؤسسات واّل يكونو يف صعوبة عادة ابش الوزارة جتي وتعاوهنم، 
خص هاذ الشي يدار قبل، قبلي وهاذي هي كل ما عندان ما 

 .يقول، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ منر للسؤال املوايل 
السيد  لللسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفض

 .النائب

 :النائب السيد أا د اهليقي

  كرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يعترب اإلجراء املعلن واخلاص بتمكني األبوين من    
التغطية الصحية، ذا راهنية كبرية وأمهية قصوى. لذا نسائلكم 
السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات املتخذة من أجل تفعيله؟ 

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .اجلواب السيد الوزير
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 :السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

  كرا السيد النائب احملرتل،

جوااب على سؤالكم، يشرفين أن أؤكد أن كما تعلمون فمدونة       
التغطية الصحية يف مادهتا اخلامسة فتحت اإلمكانية دايل متديد 

اسي مني اإلجباري األساإلستفادة دايل املنخرطني يف نظام التأ
على مرض األبوين شريطة أن يتحمال واجب االشرتاك املتعلقة 

 هبما. 

تفعيال هلذا املقتضى جلنة بني الوزارية تدارست لقيادة 
إصالح منظومة التغطية الصحية واللجان املتفرعة عنها تدارست 
 هذا املوضوع ومت الرتكيز يف مرحلة أوىل على حتديد كيفية استفادة

مين القطاع العام يف الصندوق الوطين ملنظمات اإلحتياط مؤ 
اإلجتماعي يف خدمات نظام التأمني اإلجباري عن املرض، على 
أن تتم يف مرحلة اثنية دراسة كيفية استفادة ابقي األشخاص. 
الدراسة اليت أجنزت بينت أن عدد املستفيدين احملتملني هلذا 

ستفيد، أكدت  ألف م 811و 21التمديد سيرتاوح ما بني 
كذلك على الطبيعة التضامنية هلذا التمديد، مث أكدت كذلك 
على إجبارية استفادة أبوي الشخص اخلاص ابلتأمني اإلجباري 
عن املرض شريطة أن ال يكوان خاضعني ألي نظام إجباري آخر. 
احلكومة هيأت مشروع قانون يف هذا املوضوع وهو اآلن يف جملس 

رج إىل تتم برجمته يعين قريبا لكي خياملستشارين، وعلمت أنه س
حيز الوجود واملرسوم املتعلق ابلتطبيق هو جاهز ننتظر مصادقة 

 .جملسكم عليه إن شاء

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب السيد النائب، تفضل      

 : وابينحتة النائبة السيدة فا

زال يف  االسيد الوزير املعلومات املتوفرة لدينا أن القانون م      
لى أي اج عليه فيما قريب. عالغرفة الثانية معطل، كنتمناو اإلفر 

حال توفري التغطية الصحية للوالدين هو إجراء رمزي تيعين املغاربة  
كاملني، املغاربة عندهم حرص على العناية ابلوالدين، عندهم 
احلرص على رضاة الوالدين فاحلكومة مطالبة إبسناد هذه الرسالة 

طالبة كذلك النبيلة اللي هي يف عمق الثقافة املغربية األصيلة، وامل
أبجرأة هذا املشروع، أجرأة هذا املشروع هو كسب رهان كبري 

 .ابلنسبة للمغاربة ابستكمال تعميم التغطية الصحية

كذلك السيد الوزير، عندان الثقة أن احلكومة ستواصل دعم       
الربامج، الربامج اإلجتماعية ذات البعد اإلجتماعي، ستواصل 

ن املواطنني كافل والتضامن والوفاء لفئة متعزيز الثقة وتعزيز قيم الت
 ...اللي مها املسنني ظلت خارج

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ليس هناك       
تعقيب إضايف، استنفدمت الوقت السيد الوزير نشكركم على 
مسامهتكم. ومنر إىل قطاع العدل مرحبا السيد الوزير، عندان 

لني والسؤال األول للسيدات السادة النواب من فريق العدالة سؤا
 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد قروق

  كرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتل،

وقعت أحداث أليمة مبعرب ابب سبتة احملتلة وصلت إىل حد       
هتا وزارتكم ذسقوط ضحااي ووفاة. عن التدابري واإلجراءات اليت إخت

 .يف شأن فتح حتقيق يف هذه احلوادث نسائلكم؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال، ابلفعل عرف       
 ..حاليت 4182املركز احلدودي ابب سبتة سنة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .الصوت السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

وفاة لسيدتني، قلت عرف املركز احلدودي ابلفعل على امتداد ..
  يدتني متتهنان محل السلع املهربة:هذه األشهر وفاة لس

حبث تبني من خالله  4182-14-42احلالة األوىل أجنز بتاريخ 
لالزدحام،  نظرا وقوع تدافع ابملعرب احلدودي املخصص للراجلني

حيث سقطت الضحية داخل املعرب وتعرضت للدهس من قبل 
العابرين، فأصيبت يف رجلها إصابة خفيفة حسب تشخيص 
الفحوصات الطبية اليت أجرهتا. ومن خالل تصرحيات أفراد العائلة 
تبني أن الضحية رجعت للمستشفى مرة أخرى وقد وافتها املنية 

الث وي بتطوان يف اليوم الثوهي متوجهة إىل املستشفى اجله
 .لتعرضها من احلادث

خلصت نتائج البحث الذي أمرت به النيابة العامة، خاصة       
ما أسفر عنه التشريح الطيب املنجز بكون الوفاة كانت نتيجة سكتة 

حادة ابلرئة حيث علم أن هذه األخرية كانت  لوذمة قلبية راجعة
اسة نتيجة نفس. بعد در تعاين من اخنفاض الضغط وصعوبة يف الت

البحث قررت النيابة العامة مبدينة تطوان حفظ املسطرة املنجزة 
لكون الوفاة طبيعية وغري انجتة عن شبهة جنائية، احلالة الثانية 

وهي هتم سيدة سقطت بدورها ابملعرب  4182-12-42بتاريخ 
 ...احلدودي املخصص للراجلني

 :السيد رئيس اجللسة

لوزير، شكرا تعقيب السيد النائب، السيدة شكرا السيد ا      
 .النائبة

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

ة السيد الوزير، ما يقع.. وضعية النساء مبعرب ابب سبتة احملتل      
غصة يف احللق، الدولة تتحمل املسؤولية األخالقية فيما جيري 

ؤسف م هناك، أوال ألهنا املسؤولة عن محاية أمن وسالمة مواطنيها،
أن الربملان اإلسباين عقد جلنة الداخلية ملناقشة وضعية النساء 
ممتهنات محل البضائع على الظهر وكذلك قدم يعين مقرتح مشروع 
لإلستجابة ملطالبهن اإلنسانية، واحنا كنتجنبو احلديث فهاد 
املوضوع خوفا أبن يفهم منه أبننا ندعو إىل شرعنة التهريب، هذا 

دايل النساء يوميا  2111معه. عندان تقريبا واقع جيب التعامل 
فيهن القاصرات واملسنات والنساء يف وضعية اإلعاقة كيحملو 

كيلوغرام من األثقال وهن مهددات   11على الظهور دايهلم حىت 
بنفس مصري ال عائشة وال الباتول وال الزهراء إذا مل تتم اختاذ 

نا تطالبنا وافد علياإلجراءات املناسبة. هاذ الصور البشعة اليت تت
ابختاذ إجراءات تنظيمية ومحائية وتوفري التجهيزات دايل املرافق 

 ...الصحية واملراكز الصحية للتدخل السريع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ منر إىل السؤال       
املوايل للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عادل البيطار

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتل،
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 44نالحظ على أنه رغم صدور الظهري الشريف بتاريخ 
املتعلق بتنظيم مهنة  44.11املتعلق بتنفيذ القانون  4188نونرب 

التوثيق يالحظ أتخر يف اخلروج إىل حيز التنفيذ دايل النصوص 
اليت حتدد أتعاب املوثقني وطرق استيفاءها وكذلك التنظيمية 

إحداث وتسيري معهد التكوين املهين للموثقني. نسائلكم السيد 
الوزير، عن سبب التأخر دايل هاذ خروج هاد النصني التنظيميني 

 .وموعد صدورمها؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب السيد الوزير      

 :العدل السيد حممد أوجار وزير

شكرا للسيد النائب احملرتم على طرح هاذ السؤال، مشروع       
املرسوم املتعلق أبتعاب املوثقني دخل مسطرة املصادقة بعد 
استكمال مجيع اإلجراءات اخلاصة بتوقيعه، نتوقع أن يصدر قريبا 

 .إن شاء هللا

خبصوص املرسوم املتعلق مبعهد التكوين والتوثيق هو قيد       
سة مع ممثلي هيئة املوثقني وابقي األطراف لوضع التصور الدرا

 اخلاص به، استقبلت مؤخرا اجمللس الوطين للموثقني حيث استأنفنا
احلوار حول هذا املوضوع ومواضيع أخرى سيجد املعهد دايل 
التكوين دايل التوثيق مكانه الطبيعي يف إطار التصور العام إلعادة 

ة ا يسمح إبحداث املعاهد اخلاصتنظيم املعهد العايل للقضاء مب
لتكوين اهليئات املهنية ومن ضمنها هيئة املوثقني، تفعيال 
ملقتضيات القانون اخلاص ابلتوثيق أصدرت الوزارة ضمن مقاربة 

 .1تشاركية عددا من املراسيم وصلت إىل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، التعقيب السيد النائب      

 :رالنائب السيد عادل البيطا

  كرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتل،

أظن أبن هاذ املسألة دايل هاذ خروج نصوص تنظيمية إىل       
حيز الوجود، كتطرح حبدة اإلشكالية اليت تعاين منها القوانني يف 

دراسة ودراسة تقييمها و  املغرب أبنه نتساءل عن جناعة القوانني
ضيات ات لنرى بعض املقتآاثرها ألنه ال يعقل أن ننتظر ست سنو 

القانونية خترج حيز الوجود ألهنا مرتبطة بنص تنظيمي. ال خيفى 
عليكم السيد الوزير، على أن هاذ املسألة دايل عدم حتديد 
األتعاب املرتتبة تكون موضوع جمموعة من اإلخالالت اللي  
كتمس مبصاحل املواطنني وكذلك مصاحل املعين ابلتوثيق واملوثقني 

حد ما تيعرف شحال خاصو خيلص وال خاصو  ألنه حىت
يتخلص. كذلك حىت املسألة دايل املعهد التكوين بعد ست 
سنوات يعين كيطرح مشكل دايل تكوين املوثقني وهذا يسائلنا 
عن ضرورة تكوين هاذ املوثقني خاصة اللي كيوجلو هاذ املهنة بعد 

 ..ك السيد الوزير هاذ املسألة دايلاجتياز املباراة، كذل

 :السيد رئيس اجللسة 

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير فيما تبقى       
من الوقت السيد وزير العدل فيما تبقى من الوقت إيال عندكم 

 .شي رد

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

شكرا، أجدد التأكيد للسيد النائب احملرتم على اإلرادة دايل       
مع اهليئة الوطنية للموثقني بتعاون مع كل القطاعات  االشتغال

د املراسيم واملرسوم  1املعنية، عدد املراسم اليت مت إصدارها وصلت 
األخري هو قيد املصادقة بعد التوافق مع كل القطاعات ومع بنك 

 .شكرا CDGاملغرب و
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 :السيد رئيس اجللسة

جللسة. ذه اشكرا، ونشكر السيد الوزير على مسامهته يف ه      
ومنر إىل القطاع املوايل قطاع الشباب والرايضة، مرحبا السيد 
الوزير. عندان سؤالني، السؤال األول للسيدات والسادة النواب من 

 .تفضل السيد النائبفريق العدالة والتنمية، 

 :النائب السيد عبد اللطيف الناصري

اب شبالسيد الوزير، حول انتشار املخدرات يف أوساط ال      
ما هي هذه الظاهرة؟ و نسائلكم، هل هناك برانمج لوزارتكم حملاربة 

اإلجراءات والتدابري اليت تعتزمون اختاذها حلماية شباب املغرب من 
 .هذه اآلفة املدمرة؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير      

 :والرايضةالسيد را يد الطاليب العلمي وزير الشباب 

  كرا السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتل،

فيما يتعلق مبوضوع املخدرات عند الشباب، بداية املخدرات       
بشكل عام هباذ املناسبة كنتقدمو بواحد التحية خاصة لرجال 
األمن على الدور اجلبار الذي يقومون به حملاربة هذه الظاهرة. 

رية جدا يف هناك فراغات كث فيما يتعلق ابلشباب ابخلصوص فعال
األنشطة اليت توفرها احلكومة، األسرة، اجملتمع املدين كل املكوانت 
دايل اجملتمع هي اللي خالقة هاذ الفراغات، وهاذ الفراغات تؤدي 
إىل تناول هذه املخدرات. آفة اجتماعية، ولكن السيد النائب 

ية الوطنية جاحملرتم، الوزارة اآلن منكبة على ما يسمى ابالسرتاتي
املندجمة للشباب اللي فيها واحد اجملموعة دايل األنشطة 
التحسيسية ابخلصوص مث ملء الفراغات حىت ميكن هلاذ الشاب 

أنه يتوجه لألمور املنتجة عوض اإلحباط والياس اللذان يدفعانه 
 .إىل تناول هذه املخدرات، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ئبشكرا، تعقيب السيد النا      

 :زوينتالنائب السيد حممد 

املبذولة من أي مواطن أو مواطنة بدوران كنثمنو كل اجلهود       
سواء يف القطاعات احلكومية أو يف اجملتمع املدين من أجل 
مكافحة هذه الظاهرة، وكذلك كنثمنو هاذ اجلهود اآلن اللي  

 ة.ابش توجدو االسرتاتيجية الوطنيكتبذلو على مستوى الوزارة 

لكن السيد الوزير، كذلك خصنا اآلن اليوم ماشي غري و 
فقط القطاع املعىن وزير الشبيبة والرايضة هو بوحدو اآلن اللي 
خاصو يقوم مببادرات مكافحة هاذ اآلفة هاذي اآلن اللي كتمس  
كل عائلة مغربية. السيد الوزير، اليوم األسر واآلابء والوالدين كلهم 

ن من أحد األقارب أو يعانون كذلك اآلن يعانون، يعين إما يعانو 
من اإلرهاب أو من التخويف أو من الرتعيب من أحد األطراف 
أو من أحد الشباب اللي كيعرتض السبيل دايل الناس ودايل 
النساء ودايل الشباب أو املارين وحياول ما أمكن يسلب هلم 

 ...األمتعة دايهلم أو اغتصاب البنات دايهلم وغريها

سيد الوزير، احنا كنطالبو ابسرتاتيجية وطنية تكون لذلك ال      
فيها التقاء مجيع السياسات لدى القطاعات احلكومية كاينة كلها: 
التعليم يعين الشبيبة والرايضة، العدل، وكذلك الناس اللي يف 

 هاذ السلع اللي كتهرب من اخلارج احلدود السلطات األمنية اليوم
الشباب  اللي كيدمراحلياة دايل وجتي القرقويب وغريها من احلشيش

 ...دايلنا وكريجعهم
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ شكرا.. هل       
 .هناك تعقيب إضايف؟ ليس هناك تعقيب إضايف، رد السيد الوزير

 :وزير الشباب والرايضة ،السيد را يد الطاليب العلمي

يد النائب احملرتم، أن العملية دايل شكرا، ال خنتلف الس      
الزجر لوحدها غري كافية، الوقاية، البارح عاد كان عندي اجتماع 

واللي كنشتغلو على ما مسيناه ابلرتبية الوقائية  PNUDمع ل
واللي هي كتهم جمموعة من اجملاالت مبا يف ذلك حماربة إستعمال 

 .املخدرات. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

منر للسؤال املوايل للسيدات والسادة النواب من فريق شكرا،       
األصالة واملعاصرة، فات وقت التعقيبات اإلضافية. تفضلي 

 .السيدة النائبة لطرح السؤال املوايل، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

  كرا السيد الرئيس،

ملسطر للتخييم ا نسائلكم حول الربانمج الوطين ،السيد الوزير      
 .وشكرا ،من طرف وزارة الشبيبة والرايضة

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

 :السيد را يد الطاليب العلمي وزير الشباب والرايضة

الربانمج الوطين للتخييم هو واحد املنظومة معقدة واللي       
ملغرب، ا عرفت.. دااب كتحتفل ابلسنة الثمانني دايل التخييم يف

، ما 4112عرفت واحد اإلرتفاع خالل، ابتداء من سنة 
واكباتوش اإلمكانيات املادية وخصوصا املالية. هلذا الوزارة منكبة 
اآلن، وقع واحد التحسني خالل السنوات األخرية فيما يتعلق 

إبشراك اجلامعة الوطنية للتخييم يف وضع الربانمج، أصبح هناك 
اد ناك اللي كتحكم من جهة يف األعدبرانمج استباقي، أصبحت ه

 اليت ستستفيد، هناك برانمج مع وزارة الرتبية الوطنية، هناك جمموعة
د املالحظات دايل اجمللس األعلى للحساابت اليت جيب احرتامها، 
ما ميكلناش نستمرو فيها، هناك اخنراط مجاعي، ما عدا بعض 

واحد ردود  كتديراجلمعيات احمللية اللي ما فامهاش املوضوع واللي  
أفعال، لكن كان يف املعاجلة اليومية هاذي مرحلة انتقالية على 

 ،أساس أنه السنة املقبلة غادي يكون برانمج حمكم إن شاء هللا
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

  كرا السيد الوزير،

 ربانمج الوطين للتخييم، أذكر هنا الشق املتعلقابلنسبة لل      
ر ابمليزانية املخصصة للتخييم، امليزانية، السيد الوزير، هتدر يف أمو 

ال عالقة هلا ابلتخييم، حيث عدد املستفيدين غري حقيقي هاذي 
أوال، نسجل كذلك تواطؤ اإلدارة مع بعض اجلمعيات غري 

وائية، زير، تصرف بعشمتخلقة يف امليدان. امليزانية السيد الو 
املطلوب بشكل استعجايل السيد الوزير فتح حتقيق بشأهنا، وهنا 
نتساءل عن أي حكامة خيضع هلا تدبري صفقات التموين 
والتغذية، حيث جند نفس املقاوالت حتظى بنفس الصفقات 

 .دائما

أعرج على البنيات التحتية السيد الوزير، وأخص ابلذكر       
شباب كبنيات استقبال غري الئقة، أصبحنا أمام املخيمات ودور ال

خميمات رديئة جدا شبيهة ابملعتقالت، قد ال نتفاجأ مستقبال، 
السيد الوزير، أبننا سنكون مطالبني جبرب ضرر األطفال الذين سبق 
وأن استفادو من هذه املخيمات، حيث استفادو منها مكرهني، 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

26 

، لوزير. يف الوقتلو خريوا ما اختاروا هذه املخيمات، السيد ا
السيد الوزير، اللي هاذ املخيمات تعد فضاء للتأطري والرتبية 
أصبحت فضاء لإلحتجاز واملراقبة يف غياب مضمون تربوي 
متجدد، بل أصبح متجاوزا، نتساءل السيد الوزير عن جدية 

 ...الوزارة، العمل على جتديد املخيمات الوطنية

 :السيد رئيس اجللسة

ا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ شكرا، شكر       
 .ماكينش تعقيب إضايف، الكلمة للسيد الوزير للرد

 :السيد را يد الطاليب العلمي وزير الشباب والرايضة

  كرا السيد الرئيس،

فيما يتعلق ابلتغذية، هذا عملية مضبوطة مليون يف املائة،       
والتأمني   لى التأمنيألنه ما كايستافد من التغذية إال اللي حصل ع

كيعطينا اللوائح دايل هذا، ودرانها هاذ السنة هاذي ما يدخلشي 
للمخيم ايال ما كيحصلشي على التأمني، فبالتايل من هاذ الناحية 
هاذي مكاينش تالعب يف التغذية بصفة قطعية والسيدة النائبة 
 جتي ونعطيوها اإلحصائيات وجنيبو يف هناية فرتة التخييم نديرو

 .صائيات، ونديرو اجتماع يف اللجنة ونقدمو هاذ اإلحصائياتإح

فيما يتعلق ابلباقي متفق معك مليون يف املائة والوزارة منذ       
 .ميزانية كبرية لتأهيل مجيع الفضاءات السنة املاضية وضعت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مسامهتكم يف هذه       
ر إىل القطاع املوايل قطاع األسرة والتضامن مرحبا اجللسة. ومن

السيدة الوزيرة، بسؤال واحد للسيدات والسادة النواب من فريق 
العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال، تفضلوا 

 .السيد النائب

 

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

 السيد الرئيس،

 اإلجراءات املتخذة لتبسيط نسائلكم عن السيدة الوزيرة،      
املساطر املعقدة لإلستفادة من صندوق التكافل العائلي يف جانب 
دعم املطلقات وصندوق التماسك اإلجتماعي يف جانب دعم 

 .األرامل وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب السيدة الوزيرة تفضلي السيدة الوزيرة      

رة والتضامل واملساواة السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األس
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرا ل الر،يم، والةالة والسالل علش سيد املرسلني

أوال أتوجه ابلشكر على تقدمي هذا السؤال، والواقع أن األمر       
حيتاج طبعا إىل تبسيط املساطر ولكن هاته الصناديق تقوم بدورها 

 .يف دعم الفئات املستهدفة

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

 .تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد مةطفش اإلبراهيمي

  كرا السيدة الوزيرة،

دايل الصناديق اللي مها صندوق  4هو يف احلقيقة هاذ       
التكافل العائلي وصندوق التماسك اإلجتماعي، مها واحد 
 العنوانني كبريين لإلصالح واإلهتمام الكبري الذي توليه احلكومة

السابقة وكذلك احلكومة احلالية اليت تعترب واحد اإلمتداد هلا 
ابإلهتمام بواحد الفئات اهلشة وهم النساء األرامل واملطلقات 

 .وكذلك الذين يعانون اإلعاقة
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ولكن السيدة الوزيرة، فيما يتعلق هباذ الشرائح هاذو هناك       
العراقيل اللي و واحد التعقيد دايل املساطر كنعرفو ابلنسبة لألرامل 

توضعت ابش ما يستافدوش نظرا لواحد احلساابت سياسية ضيقة 
ألف أرملة اللي غادي  211اللي كانوا يعتابرو أبن راه كاين واحد 

تنتاخب لواحد احلزب معني ولذلك خاصنا منخليومهش يستافدو 
وتوضعات العراقيل أهنا فقط األرامل اللي عندهم األبناء 

عندهم احلق يستافدو. فكنطالبوكم أنكم  املتمدرسني مها اللي
السيدة الوزيرة، توسعو من اإلستفادة، املطلقات هداك الشي فيه 

م واحد التعقيد يف املساطر، ابلنسبة للمعاقني كنحييوكم على املرسو 
من املناصب املالية اللي كتخلقها  % 2اللي درتوه لإلستفادة من 

ة هلاذ الوزيرة ابلنسب احلكومة ولكن اليوم خاصكم تنفذو السيدة
 .املعاقني يف هداك املسائل التنظيمية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟       
 .جواب السيدة الوزيرة وتعقيبها أو ردها على التعقيب

السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامل واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتل،

أان ما عرفتش منني جبيت هاذ النظرة، ال أعتقد أن هناك أي       
عرقلة أمام النساء األرامل لإلستفادة من صندوق التماسك 
اإلجتماعي على اعتبار أن هناك إشراف ثالثي بني وزارة الداخلية، 

صد ئة هي اليت تر وزارة التضامن وكذلك وزارة املالية. وهناك هي
اإلعتمادات اليت تستفيد منها السيدات األرامل وهي الصندوق 
الوطين للتأمينات والتقاعد، اآلن نقدرو نتكلمو على ما يزيد من 
سبعني ألف امرأة أرملة تستفيد من هذا الدعم، وهذا شيء مهم 

جدا وحنن أنمل أن تستفيد ابقي األرامل احلاضنات ألبنائهم 
بعا شرط التمدرس يسقط عندما يتعلق األمر املتمدرسني، ط

ابأليتام املعاقني، ولذلك أريد أن أؤكد مرة أخرى أن العملية متر 
يف ظروف عادية وأن املستهدفني هبذه اخلدمات تتحقق واحلمد 

أما فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي، طبعا هناك نوع من  .هلل
انت احلكومة تعقيد املساطر ووزارة العدل وكذلك كل مكو 

 ...املعين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا لك وشكرا على مسامهتك يف       
هذه اجللسة. ومنر إىل القطاع األخري يف هذه اجللسة قطاع 
الداخلية مرحبا ابلسيدين الوزيرين، وفيما يلي عندان ستة أسئلة 

تجاجية اإلح عندهم وحدة املوضوع يتعلق األمر بتدبري األشكال
وتفريق املظاهرات العمومية ستتم طرحها دفعة واحدة لكي تنال 

 .واحدا من طرف السيد الوزير جوااب

السيدات والسادة النواب، السؤال األول من فريق العدالة       
 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الةمد ،يكر

  كرا السيد الرئيس،

العدالة والتنمية، اختارينا ابش نطرحو هاذ  احنا يف فريق      
السؤال اليوم ابش أوال نعربو على االستياء دايلنا الكبري والقلق 
دايلنا البليغ إزاء ما أصبحت تعرفه التعامل مع عدد من 
االحتجاجات السلمية واملظاهرات العمومية من جتاوزات، مث ابش 

عجالية ري اإلستنطلبو منكم توضحو أشنو هي اإلجراءات والتداب
ابش توضعو حد هلاذ التجاوزات اليت متس بكرامة املواطن وتسيء 

 .إىل الوضع احلقوقي ابملغرب الذي ال تنقصه الشوائب؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع       
 .الدستوري، تفضل السيد النائب

 :ود خربوشالنائب السيد عبد الود

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن التدابري احلكومية املتخذة       
يف تدبري االحتجاجات اليت تعرفها العديد من مدن وأقاليم 

 اململكة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السؤال املوايل للمجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية      

 :ئب السيد مجال بنشقرون كرمييالنا

  كرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن كيفية تعاملكم مع       
االحتجاجات السلمية األخرية يف اآلونة األخرية واليت جوهبت 

 بعنف غري مربر؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السؤال املوايل للفريق اإلشرتاكي      

 :ابالنائبة السيدة ،نان ر،

 السيد الوزير،

 السادة والسيدات الوزراء أيضا،

 السيدات والسادة النواب،

تنساءلوكم عالش الدولة تتدخل بطريقة عنيفة يف       
االحتجاجات اللي تتعرفها بالدان ال يف احلسيمة وال يف الرابط؟ 

د املناطق، يف املغرب   4هاذ االحتجاجات ماشي غري يف هاذ 
لسلمية تتعامل فيها بعنف، نفس كامل كل االحتجاجات ا

املظاهرة كّدار يف الرابط وحدة أخرى كّدار يف الدار البيضاء، يف 
الرابط تتواجه تتفرق بعنف ويف الدار البيضاء يسمح هلا، عالش 
هاذ اإلزدواجية يف التعامل؟ اشنا هي اإلجراءات اللي تتقومو هبا 

ة حقوقية ي ردوكيفاش ميكن املغاربة يفهمو على أن هاذ الشي ماش
 .وأن هاذ الشي عندو مسار آخر؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السؤال املوايل من الفريق احلركي      

 :النائب السيد حممد مبديع

 .بسم هللا الرا ل الر،يم

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال خيتلف اثنان يف كون املغرب يعيش اليوم       
عض اسيا مهما، يف هاذ اإلطار تشهد بحتوال دميقراطيا وانتقاال سي

املناطق بني احلني واآلخر تظاهرات واحتجاجات، نسائلكم كيف 
 .تتعاملون مع هذه الظاهرة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هاذ احملور للفريق اإلستقاليل للوحدة  السؤال األخري يف      
 .والتعادلية

 :قاليلسترئيس الفريق اال النائب السيد نور الديل مضيان

  كرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ملاذا تعتمدون فقط على املقاربة األمنية يف       
 .مواجهة اإلحتجاجات؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

إذن منر إىل جواب السيد الوزير يف حدود، تفضل السيد       
 .اثنية إن شاء هللا 28دقايق و 1الوزير للمنصة، 

 :يت وزير الداخليةالسيد عبد الوايف لفت

 .بسم هللا الرا ل الر،يم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تفاعال مع أسئلة السيدات والسادة النواب حول تعامل       
القوات العمومية مع الوقفات االحتجاجية، أتقدم ببعض 
التوضيحات من أجل تنوير ممثلي األمة ومن خالهلم الرأي العام 

 .طين بشأن مالبسات املوضوعالو 

إن اململكة املغربية جعلت من النهوض حبقوق اإلنسان خيارا       
إسرتاتيجيا ال رجعة فيه، حتت القيادة احلكيمة لصاحب اجلاللة 
امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، الذي حرص على أن يكرس 

 .هذا التوجه يف أمسى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز

ولعل ما مييز التجربة املغربية، هو التقدم احلاصل على       
املستوى العملي من خالل االرتقاء ابملمارسة املهنية ملختلف 
مكوانت السلطات العمومية إىل مستوايت جد مشرفة بفضل 
اجملهودات املبذولة من طرف الدولة، وخمتلف القوى احلقوقية 

 .احلية

ذا الشأن حظيت بتقدير واحرتام إن جمهودات املغرب يف ه      
عدة جهات دولية مشهود هلا ابملوضوعية يف تقييم مؤشرات التنمية 
السياسية والتطور الدميقراطي، هذه املكتسبات ال ميكن حتصيلها 

ية للدول تتبع دقيق لألوضاع الداخل اعتباطيا أو ابلصدفة بل هناك
ال حقوق  جمومعايري صارمة تعتمدها اهليئات الدولية العاملة يف

اإلنسان يف التعامل مع احلكومات، وهي اهليئات اليت نشتغل معها 

بكل جدية من أجل اإلستفادة من التقدم احلاصل على املستوى 
 .الدويل يف هذا اجملال

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

عرف احلق يف التظاهر واإلحتجاج السلمي يف بالدان خالل       
لسنوات األخرية تطورا كميا ونوعيا، تتعامل معه السلطات ا

العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، وإذا كان من واجب 
السلطات العمومية العمل على اختاذ اإلجراءات األمنية واحلرص 
على ضمان املناخ السيلم ملمارسة حرية التظاهر يف الشارع العام، 

ى سلطة القانون يف حالة عدم فإن من واجبها أيضا احلفاظ عل
احرتامه من طرف املنظمني الذي يلجأ بعضهم إىل الدعوة إىل 
تنظيم أشكال احتجاجية بدون استيفاء املساطر القانونية 
املنصوص عليها، وهي احلالة اليت جيسدها السلوك االحتجاجي 
موضوع األسئلة الربملانية هلذه اجللسة مبجلسكم املوقر، حيث 

على الساعة  4182يوليوز  1ات العمومية يوم تدخلت القو 
السابعة مساءا أمام مقر الربملان لفض وقفة احتجاجية دعت هلا 
ما يعرف بلجنة احلراك الشعيب ابلرابط، بدون احرتام القانون سواء 
على مستوى مسطرة التصريح املعمول هبا أو على مستوى اهليئة 

قانونية اليت تتيح ى الصفة الالداعية لتنظيم الوقفة واليت ال تتوفر عل
 .هلا أتطري املواطنات واملواطنني

تدخل القوات العمومية حتت إشراف السلطة احمللية، كان       
بشكل متحضر ويف احرتام اتم للمقتضيات القانونية املوضوعية 
والشكلية، على عكس ما روجه له البعض حيث حرص احلامل 

ملظاهرة ين ابالنصراف وفض اللشارة الوظيفية على مطالبة احلاضر 
ملا يشكله من إخالل ابألمن العام وعرقلة حركة السري واملرور. غري 
أن بعض احلضور أبدى رفضه لقرار السلطة، بل منهم من تعمد 
استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي 
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 عواجلسدي مما اضطر معه القوات العمومية للتدخل، بتنسيق م
النيابة العامة املختصة. أحياان الصور املنشورة ال تعكس حقيقة 
الوضع وحتمل معها نوع من عدم اإلنصات اجتاه أفراد القوات 
العمومية املكلفني ابلتدخل، ال سيما إذا جلأ بعض املتجمهرين 
إىل التظاهر ابلسقوط واإلغماء إلاثرة انتباه الرأي العام كسلوك 

 .ية إحراج السلطات العموميةمدروس أصبح معتادا بن

ومع ذلك، مت احلرص على أن يتلقى املتظاهرين الذين ادعوا       
شخصا العالجات الضرورية، حيث مت  84اإلغماء وعددهم 

نقلهم إىل املستشفى اجلامعي ابن سينا علما أن حالتهم الصحية  
كانت عادية جدا، يف املقابل تعرض عميد شرطة ممتاز إلصاابت 

ء إستعمال العنف من طرف بعض املتظاهرين نقل على من جرا
إثرها ملستعجالت نفس املستشفى وسلمت له شهادة طبية أمد 

 .يوما 42العجز فيها 

موقف السلطات من أجل فض الوقفة املذكورة حمكوم       
ابلقانون وبدورها يف تقدير املصلحة العامة فقط وال شيء غري 

فني، طبيق القانون اجتاه املخالذلك، فال وجود لإلنتقائية يف ت
فعندما يكون هناك هتديد للنظام العام عرب تصرفات قد متس 
مباشرة حبرية الغري أو تؤدي إىل إرابك سري العمل ببعض اإلدارات 
أو تفضي إىل عرقلة حركة السري وإحتالل الساحات العمومية، 
 وإحلاق األضرار ابملمتلكات العامة واخلاصة آنذاك يصبح تدخل

القوات العمومية حتت رقابة القضاء مسألة ضرورية تدخل يف 
صلب املهام امللقاة على عاتقها مع حتديد مسؤوليات يف حالة 

 .تسجيل أي جتاوزات أو خروقات يف هذا اجملال

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة والنواب احملرتمون،

عتربان ة، يإن احلفاظ على النظام العام وممارسة احلرايت العام      
ركيزتني أساسيتني ال غىن للدميقراطية عنهما، فبالدان حباجة إىل 

احلرايت كما هي يف حاجة إىل األمن العمومي، ومن مت يبقى من 
الضروري احلرص على التوفيق بينهما، هذه املعادلة حتيلنا على 
استحضار حاجة أي جمتمع إىل املوازنة بني احلقوق والواجبات، 

اطنة ري مقومات العيش املشرتك بدون ترسيخ ثقافة مو فال ميكن توف
حترتم القانون وتدرك أبن حدود حرية شخص ما تقف عند حدود 
حقوق وحرايت املواطنني، وعيا أبن النجاح بكسب هذا الرهان 
يكتسي عنصرا حامسا جملتمع دميقراطي متحضر، فقد حرصت 

  ل واضحكالوثيقة الدستورية للمملكة على أتطري هذا اجلانب بش
 .وجلي

تبث أن إعمال القانون تصرفا غري دستوراي؟ أليست قوة الدولة  
تقاس مبدى احرتامها واحرتام مؤسساهتا ومواطنيها لسلطة القانون 
على حد سواء؟ مث أليس من املفروض يف من يشكك يف السلطات 
العمومية أن ينطلق من نفسه عرب إعطاء النموذج يف احرتام 

ية اخلاصة مبمارسة احلرايت العامة واملعمول هبا األحكام القانون
 جبميع الدميقراطيات املتطورة والصاعدة منها؟

أعتقد جازما أن حتقيق هذا املبتغى حيتاج إىل تعبئة مجيع       
املكوانت اجملتمعية، من مواطنني وهيئات حقوقية وسياسية ونقابية 

اء قعه إلثر ومدنية ووسائل اإلعالم ومؤسسات الدولة، كل من مو 
املمارسات احلقوقية. ويف هذا الصدد، البد من األخذ بعني 
اإلعتبار أن تقدير األوضاع احلقوقية يف بلد ما جيب أن يتم فضال 
عن مدى احرتام الشرعية القانونية، ابعتماد مقاربة يتم من خالهلا 
تقييد سلوكات السلطات العمومية يف مشوليته. ذلك فقط من 

اإلجتاه الصحيح أم ال؟ هل هناك تراجعات  سيحدد هل حنن يف
أو نكوص يف جمال حقوق اإلنسان واحلرايت كما يدعى البعض؟ 
بكل أتكيد اجلواب سيكون ال. كيف سيكون هناك تراجع 

 4182واإلحصائيات اليت نتوفر عليها تشري إىل أنه خالل سنة 
مظاهرة ابلشارع  82.211فقط، مت بكل حرية تنظيم حوايل 

مظاهرة يوميا. كيف سيكون سيكون هناك  41 العام أي
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 1218النصوص والسلطات العمومية جتاوبت إجيااب مع تنظيم 
ة، أي اريتظاهرة ابلشارع العام خالل النصف األول من السنة اجل

كل هذا الكم اهلائل من املمارسات   مظاهرة يوميا، 21بنسبة 
ن طرف م احلقوقية يف الشارع العام مل يتم تسجيل أي توجه سليب

السلطات العمومية أو أي تدخل أمين خارج الضوابط القانونية 
املعمول هبا كتعبري راقي من طرف الدولة واملواطنني حول ما وصل 

 .إليه النموذج الدميقراطي املغريب املتميز

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لتحقيق  ا بكل ما يلزمإذا كان السري الطبيعي للدول إثر قيامه      
مقاصد املواطن ورعاية حقوقه وعلى رأسها احلق يف اإلحتجاج 
السلمي، فإن جناحها يف مهمتها هاته يقتضي كذلك صون هذا 

 احلق من عبث املستبدين وأنصار الالقانون. 

وعليه يبقى من الضروري القول أبن هيمنة القانون واإلحتكام 
القاطع  شرا حقيقيا يعطي الدليلملقتضياته أوال وأخريا، يشكل مؤ 
 ممارسةفه اجملتمع منهجا وسلوكا و على التقدم الدميقراطي الذي يعر 

فمن يعمد إىل تبخيس عمل املؤسسات اليت عهد هلا الدستور 
مبهام أتطري املواطنني سياسيا وحقوقيا ومحاية أمنهم وممتلكاهتم، 

منية، أ من أحزاب سياسية وهيئات نقابية، وجمتمع مدين ومصاحل
 .إال الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما يليب حساابهتم الضيقة

إن الدميقراطية أسلوب ملزم للجميع، بدءا من مؤسسات       
الدولة، ومرورا مبؤسسات الوساطة السياسية والنقابية واملدنية، 
وانتهاء ابملواطن يف حياته العامة ويف عالقته ابملؤسسات والتزام 

راطية يسهم يف خلق ثقة مشرتكة بني الدولة اجلميع ابلدميق
وجمتمعاهتا. احلمد هلل أن اململكة املغربية تسري يف هذا اإلجتاه 

 ...الصحيح كبلد قوي، بلد مستقر، بلد يعيش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا، إيال كان تعقيبات إضافية من       
السادة تعقيبات السيدات و بعد شكرا لكم السيد الوزير. منر إىل ال

 .النواب، البدء بفريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مةطفش احليا

  كرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

منذ فتحنا أعيننا واحنا كنسمعو واحد احلكمة كتقول       
"اجلواب ما ترى ال ما تسمع". هللا خيلف على وسائل التواصل 

عي اللي احلمد هلل والت كتفضح كلشي. أما كن كنا االجتما
ابقيني يف االايم دايل التكتم اإلعالمي، علم هللا حالتنا كيف 

 .غتكون

اللي بغيت نقول السيد الوزير، أن هديك التجاوزات اللي       
وقعات مدانة مبقتضيات الدستور، صرحية ومدانة مبقتضيات 

ت حقوق اإلنسان. ما القوانني ذات الصلة، ومدانة مبقتضيا
حمتاجينش ملقاربة أمنية فهديك املنطقة، حمتاجني مقاربة سياسية 

د، وما عرفتش فني غادية البال كتغفلو عليه شاملة وهاذ الشي
السيد الوزير، خاصنا مقاربة سياسية شاملة ابش نصلحو ما أفسد 
الدهر، وابش نصلحو هذاك الشي خملفات دايل التحكم 

لتحكم املفرط، اللي خالت واحد، وخاصنا واملخلفات دايل ا
 ...نرجعو الثقة للمؤسسات، ألن هاد الشي اللي ّدار متة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير، احتجاجات واإلحتجاج هو حق يكفله الدستور،    
ن يف بلد دميقراطي اختار ثقافة حقوق اإلنسان  واحلمد هلل حن

كخيار ال حميد عنه وال رجعة فيه، راكمنا جتربة طويلة يشهد هبا 
العدو قبل الصديق، اإلحتجاج هو تعبريعن حاجة، وغالبا 
املطالب دايل الساكنة هي مطالب الشغل والكرامة والصحة 

ميع إىل جلوحماربة الفساد، حنن يف فريق التجمع الدستوري ندعو ا
نزع فتيلة االحتقان السياسي يف بالدان وعدم الركوب على 
االحتجاجات اللي يف احلسيمة أو يف مناطق أخرى، كما نعترب 
أن النقاش اليوم يف الربملان هو املكان الطبيعي هلذا النقاش على 

 .االحتجاجات يف بالدان

قائية، و السيد الوزير، ندعوك أيضا إىل اعتماد مقاربة مشولية     
مبعىن ماشي غري املقاربة األمنية، املقاربة التنموية أيضا خاصها 
تعتمد، خاصنا فرص الشغل، خاصنا نشوفو األسباب اليت تدعو 
املواطنني لإلحتجاج، نعطيك مثال، وقفة كانت يف مدينة تيموالي 
يف كلميم وكانت يف املدينة دايل كلميم خالل األسابيع املاضية، 

جدا، حماربة الفساد والتدخل دايل اإلدارة الرتابية  املطالب بسيطة
استفسار  28اللي انتما مسؤولني عليها يف جمموعة من القضااي، 

توجهو لرئيس البلدية من اإلدارة الرتابية دايلكم إىل حد الساعة 
مواطن بغاو غري  4111جنهل املصري دايهلم، التجزئة الرك االصفر

بلدية الرخص اآلن الشباك احلق يف السكن، ابش تعطيهم ال
 .معطل

حنا نطالبكم السيد الوزير ابش تزوروان وابش  ،لذلك 
 ...تعتمدو املقاربة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية   

 

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 يتفاعال مع جوابكم، نود أن نؤكد مجيعا أن التظاهر السلم   
حق مشروع ومضمون دستوراي، وابلتايل وجب تفادي أي مظهر 
من مظاهر العنف بشىت أنواعه، ألن اليوم حنن يف حاجة إىل املزيد 
من التهدئة وبناء صرح املكتسبات الدميقراطية واحلقوقية، املغرب 
خطى خطوات حقوقية كبرية يشهد هبا، فمثل هذه الصور تؤثر 

يغ احلوار وابلتايل وجب التحلي بص سلبا على منظومتنا احلقوقية،
والتواصل الدائم وأيضا مقاربة تنموية شاملة واإلستجابة للمطالب 
املشروعة الشعبية بشىت أنواعها ألن فيها اخلري لبالدان وللوطن، 
وابلتايل كل مظهر من مظاهر االحتجاج فهو تعبري عن مطلب 

الل خ شعيب مشروع وعادل، فال بد من احلكومة أن تستجيب من
م تواق أن الشعب املغريب اليو  رامج واقعية وتنموية أتخذ مبعيارب

إىل املزيد من العدالة اإلجتماعية واملزيد من املكتسبات االقتصادية 
 .واالجتماعية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب من الفريق اإلشرتاكي   

 :النائبة السيدة ،نان ر،اب

مسرية يف املغرب كامل، وما  22ت خرج 4188هادي يف    
تقمعت حىت شي مسرية، وبقاوا املغاربة كيحتجوا بكل حرية، 
قيمة دولتنا يف احرتامها حلقوق اإلنسان، قيمة دولتنا يف احرتامها 
للحق يف التظاهر، قيمة دولتنا وقيمتنا كاملني كمغاربة يف احرتامنا 

ة للمطالب يف ابللحرايت، عارفني أنه ابدلني جمهود كبري لالستج
احلسيمة، على املستوى اإلقتصادي وعلى املستوى اإلجتماعي، 
نستمرو يف هاذ اجملهود على املستوى احلقوقي، بالدان حمتاجة 
للحوار واإلنصات وخلينا حنتجوا ابش ميكن غدا نستاجبو ألكثر 

 ...مطالب املغاربة
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب من الفريق احلركي   

 :نائب السيد حممد مبديعال

السيد الوزير، أقدر مسؤولياتكم، حضرات السيدات والسادة،    
حنن نعيش اليوم حلظة دقيقة، مغربنا وطننا يسائلنا اليوم، هاذي 
مسؤولية دايلنا األمن دايلو، اإلستقرار دايلو، تيساءلنا اليوم، اجملال 

من هذا  ريسمو أكث ليس مفتوحا للمزايدات السياسوية، املوضوع
بكثري، إذا كنا حنن مع املطالب اإلقتصادية واإلجتماعية املشروعة، 
فال ميكن أن نكون مع ما يهز البالد ويهدد اإلستقرار دايهلا ويف 
التوابث دايهلا، حنن مغرب لنا استثناء يف األمن، يف اإلستقرار، يف 
التنمية، يف التاريخ، مسؤوليتنا اليوم أن حنافظ على هذه 

سبات ونرقى ابلبالد من خالل التأطري، من خالل احلضور، املكت
مسؤولية األحزاب والنقاابت واجملتمع املدين واحلكومة كذلك، 
استبشران خريا أن املبادرة احلكومية ستنزل إىل اجلهات لتنصت إىل 

 ..الشعب وممثلي الشعب للتعاقد فيما يشغل ابل املواطنني

 :السيد رئيس اجللسة

 .ن الفريق اإلستقاليلشكرا، تعقيب م

 :النائب السيد نور الديل مضيان رئيس الفريق االستقاليل

ظاهرة االحتجاجات ارتفعت ببالدان بشكل ملحوظ خالل    
السنوات األخرية، بطبيعة احلال وهو مؤشر إجيايب حنو التحول 
السياسي واإلنفراج اإلجتماعي الذي يعرفه البلد، بال ما خنافو، 

ات كلها كانت سلمية وخاصة مبدينة احلسيمة، فلذلك االحتجاج
مل أرى مثلها يف العامل يف التأطري ومحاية املمتلكات واملرافق، حىت 

 %8111سيارات األمن، فلذلك كانت احتجاجات سلمية 
. لألسف مت مؤخرا التعامل معها مبقاربة أمنية %811ماشي 

يئ واآلخر. واملقاربة األمنية غالبا ما حتصد اليابس واألخضر، الرب 

وإن كانت االحتجاجات كلها سلمية ما فيهاش اآلخر. فلذلك 
املقاربة اليت جيب أن تعتمد ألن اإلحتجاجات يف كل مكان السيد 

 الوزير، شحال خاصكم من رجل األمن؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ السيدات السادة 
تعقيبات إضافية يف املوضوع. إذن منر لل النواب اللي بغاو تعقيبات

 .تفضل السيد النائب احملرتم ،اإلضافية

 مةطفش  ناوي:النائب السيد 

حكومة اإلعتقال والقمع ومنع يكفي أن نسمي احلكومة 
اإلحتجاجا ت السلمية، إنكم تلعبون ابلنار وتقامرون مبصري البالد 

 .مع األسف

 :السيد رئيس اجللسة

 .الفريق االستقاليل شكرا،

 :النائب السيد نور الديل مضيان رئيس الفريق االستقاليل

كما قلت أن املقاربة األمنية لن تفيد يف شي أبدا، ال تؤدي    
إال لإلحتقان، فاملقاربة احلقيقية، املقاربة التنموية اإلجتماعية 

، %811واإلقتصادية للمناطق، فكل املظاهرات كانت سلمية 
احلسيمة اآلن مت منع مسرية بطبيعة احلال، ولكن فلذلك يف 

املطلب األساسي لساكنة إقليم احلسيمة هو حل املشكل ابإلفراج 
 .عليكمعن املعتقلني، والسالم 

 :السيد رئيس اجللسة

 .فريق العدالة والتنمية

النائب السيد ادريس األزمي األزمي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

  كرا السيد الرئيس،
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اللي بغيت نقول هو أن ما يتعلق ابإلحرتام دايل احلقوق      
ودايل احلرايت، هذه مبادئ حمكمات جاء هبا الدستور ويفتخر 
هبا املغاربة، كل املغاربة، لذلك السيد الوزير، منني تقدم لكم نواب 
دايل األمة مالحظات حول بعض الرتاجعات، فذلك حرصا على 

اذ ي حنبه حىت النخاع. لذلك ههذا النموذج املغريب الناصع، الذ
املالحظات خوذوها على وجه النصح، ألن بالدان انصعة بغيناها 
تبقى كذلك. وهاذ املالحظات ينبغي أن تؤخذ بعني اإلعتبار يف 
احلفاظ على احلقوق، يف احلفاظ على احلرايت، على السلمية 
دايل احتجاجات وعلى القوات األمنية، حىت قوات األمن حنا 

على الصورة دايهلا وحريصني على املكانة دايهلا يف هاذ  حريصني
 .البالد

 :السيد رئيس اجللسة

 الصوت .تعقيب إضايف آخر التجمع الدستوري

 :النائب السيد ا اد أيت هبا

  كرا السيد الرئيس،

ابلطبع السيد الرئيس كلنا للمواطن ومن أجله وكذلك مع    
لطة احلفاظ على سالنهوض حبقوق اإلنسان وتطبيق القانون و 

 .القانون وكذلك مع املصلحة العامة وأمن واستقرار بالدان

حنن يف فريق التجمع مع املقاربة اإلستباقية والتنموية، وهنا    
السيد الرئيس، كنطلبو من السيد الوزير يكون اإلنصات للمواطن، 
وتكون املصداقية يف املسؤولني دايلنا، راه أغلب املشاكل اللي  

ال ا اليوم كتجي يف احلقيقة يف عدم اإللتزام مبا هو كيتقكنعيشوه
للمواطن، راه يف احلقيقة ما نظلموش حىت املواطن دايلنا اللي  
كنواعدوه اللي عندو إشكالية دايل املاء، دايل الكهربة، دايل 
الشغل، دايل الشباب، دايل اإلدارة، فهذا من حقو ما نظلموهش 

نون دائما حنن مع تطبيق القاحىت هو ابش يتظاهر، ولكن كذلك 

ومع العدالة اإلجتماعية يف توطيد املشاريع ابش املغرب دايلنا كلو 
 .ميشي بوترية وحدة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ إذن السيد الوزير اآلن 
ر الوقت اإلضايف عندكم يف التعقيبات الرد، إيال بغيتو السيد الوزي

دو على التعقيبات اإلضافية تفضلوا السيد الوزير يف ما ابش تر 
 .تبقى من الوقت

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

د النقط، النقطة األوىل وإذا كان شي دليل  4أان بغيت نضيف    
على تعامل د القوات العمومية مع االحتجاجات، كيف قلت دااب 

احتجاج يومي على  21شهور األخرية، معدل  2عاد، يف هاد 
صعيد اململكة، أغلب االحتجاجات حىت واحد ما كيسمع هبا، 

احتجاج  21يف مجيع مناطق املغرب حىت واحد ما كيسمع هبا، 
يومي ما كاينة حىت شي مقاربة أمنية ما كاين حىت شي تدخل، 
لكن يف بعض احلاالت ونقوهلا ونعاودها، من أجل محاية األمن 

ملكتسبات، من أجل محاية املمتلكات، من العام، من أجل محاية ا
أجل محاية حق السري واجلوالن، البد على السلطات العمومية 
أهنا تتدخل، وهذا ماشي عندان أن يف املغرب فقط، يف العامل كامل  
كتشوفوه، اآلن إيال بدينا نتحاكمو على التصاور دايل الفيسبوك 

لكم  نقدر نقولونبنيو املواقف دايلنا، هاذي هضرة أخرى، اللي 
أبنه القوات العمومية كيتدخلو يف إطار القانون وحتت الرقابة دايل 
القانون، الرقابة دايل النيابة العامة، وأي مس كيتم املتابعة دايلو، 
هاذي مسألة مفروغ منها، وهاد شي اللي وصلنا له اليوم بفضل 
العمل اجلاد اللي تدار سنني وسنني هاذي، واللي آخرها أنه 

دستورد بالدان ركز عليها ومكتوبة خبط عريض، أسود فوق ال
 .أبيض، هاذي مسألة مفروغ منها
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اثنيا املقاربة، املقاربة األمنية ما كايناش، هاد املقاربة األمنية    
حبال اللي تكلم يف شي موضع كيتم القمع دايلو، العكس اللي  

يها، كاين فكاين، هو أن املقاربة األمنية ما كاينش هنائيا التفكري 
مقارابت عدة كتقوم هبا احلكومة من أجل حل املشاكل اللي 

 .مطروحة على صعيد اململكة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر للسؤال املوايل السؤال السابع السيدة 
السادة النواب من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب 

 .نعاش، تفضل السيد النائبلطرح السؤال، حول وضعية عمال اإل

 :النائب السيد صاحل املالوكي

  كرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يعيش عمال اإلنعاش الوطين يف األقاليم    
والعماالت وكذلك املياومون يف اجلماعات احمللية وضعية أقل ما 
يقال عنها أهنا ال حتقق كرامة اإلنسان، سواء على املستوى 

ألجرة وغريها من املستوايت. هلذا السيد الوزير، اإلداري، مستوى ا
نسائلكم ماهي اإلجراءات اليت ستقومون هبا إلنصاف هذه 

 .الشرحية من املواطنني؟ وشكرا

  :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، اجلواب السيد الوزير

 .السيدات والسادة النواب املرجو اإلنصات، اجلواب السيد الوزير

 :وزير الداخلية ،السيد عبد الوايف لفتيت

 السيد الرئيس احملرتل،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إذ نتطرق لوضعية عمال اإلنعاش الوطين، يقودان للعودة إىل       
اإلسرتاتيجية اليت أحدث مبوجبها هذا القطاع، واملتعلق برقي 

البادية وازدهارها. هذه اإلسرتاتيجية واليت تتلخص يف حماربة 
والقدرة على تعبئة اليد العاملة، هبدف إشراكها من خالل البطالة 

فتح أوراش مومسية إلجناز مشاريع تنموية حملية اقتصادية 
وإجتماعية. مث إن هذه اليد العاملة ومبقتضى الظهري احملدث هلا 
تعترب يف وضعية غري نظامية ما دامت صبغة اشتغاهلا يف األصل ال 

ميا تتقاضى عن عملها أجرا يو تكتسي صبغة الدميومة، وما دامت 
وليس شهراي، على العكس من فئة موظفي اإلدارات العمومية 

 .الذين يعتربون يف وضعية نظامية قارة ورمسية

وهلذا، فإن فرص الشغل احملدثة بقطاع اإلنعاش الوطين       
تكتسي يف األصل طابعا آنيا وظرفيا وال ترتتب عنها عالقة شغل 

ه الفئة من العمال يف إطار أوراش مومسية، دائمة. حبيث تعمل هذ
مبيادين خمتلفة كالنظافة وصيانة املساحات اخلضراء وتتقاضى على 
ذلك أجور تكتسب على أساس احلد األدىن لألجر املعمول به 

 .يف القطاع الفالحي. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ب، تعقيب للسيد النائ ،شكرا السيد الوزير انتهى الوقت      
 .ضل السيد النائبتف

 :النائب السيد إبراهيم بوغضل

  كرا السيد الرئيس،

  كرا السيد الوزير،

استمعنا للتعقيب دايلكم السيد الوزير، ولكن كنقصدو       
بعمال اإلنعاش الوطين فئتني أساسيتني: الفئة األوىل هي العمال 

تون قالتابعني للعماالت؛ الفئة الثانية هي العمال املياومون واملؤ 
 .والعرضيون التابعون ملختلف اجلماعات الرتابية

السيد الوزير، هاذ الفئة من العمال كيشتغلو يف قطاعات       
أساسية كيفما جا يف التدخل دايلكم، لكن الظروف دايل 
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االشتغال دايهلم ظروف قاسية، ظروف شاقة، ظروف متعبة، بل 
رامة حاطة ابلك أحياان السيد الوزير، ميكن أن نقول أبهنا ظروف

اإلنسانية. السيد الوزير، الوضعية اإلدارية دايل هؤالء العمال أوال 
تيعانيو من غياب إطار قانوين كينظم العمل دايهلم، واملذكرة 
الوزارية تقريبا فات عليها أزيد من عشرين سنة وهاذ العمال ال 

 ...يتمتعون أبي حقوق إدارية، غياب احلد األدىن لألجور

 :رئيس اجللسةالسيد 

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ فريق العدالة       
 .والتنمية تفضل

 :النائب السيد احلسني ،ريش

 السيد الرئيس،

البد أن منيز بني وضعية عمال اإلنعاش الوطين بشكل عام،       
العمال املياومون والعرضيون الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية 

دون خدمات جليلة حنييها من هذا املنرب، لكنهم اجلماعات، ويؤ 
يعانون من احلرمان من أبسط احلقوق: ال تقاعد، ال العطل، ال 
تغطية صحية وغريها من احلقوق اللي صران اليوم يف وضع جيب 

لذلك احنا مطالبون السيد الوزير، حنن وأنتم كربملان  ،أن نتجاوزها
ة هؤالء لتسوية وضعيوكحكومة، للبحث عن صيغة قانونية جديدة 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير بغيتو       
 الرد على التعقيبات؟

 :وزير الداخلية ،السيد عبد الوايف لفتيت

نقط فيما خيص اللي ميكن نقول أهنم األغلبية دايل هاذ       
هادي   La carte RAMED العمال جمهودات تعطات هلم

كانت خطوة أوىل؛ اخلطوة الثانية هو أنه كاين هناك تفكري جدي 

إبجياد طريقة للتقاعد، كيف كاين يف بعض املهن اللي هي 
متطابقة... يعين عندها نفس الصبغة فحال هاذ العمال، إذن  

 ... كاين واحد التفكري على صعيد الوزارة

 :السيد رئيس اجللسة

رة، سؤال املوايل من فريق األصالة واملعاصشكرا السيد الوزير، ال      
 .تفضل السيد النائب

 :يشلالنائب السيد سليمان ،و 

 .بسم هللا الرا ل الر،يم

 السيد الرئيس،

ج برانمج احلكومة املتعلق إبدما  السيد الوزير، نسائلكم عن      
 الباعة املتجولني يف القطاع املنظم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .يراجلواب السيد الوز 

 :وزير الداخلية ،لفتيت السيد عبد الوايف

هاد الربانمج اللي بدى التفكري فيه والعمل فيه خالل السنة    
الفارطة، هادي تقريبا سنتني، اهلدف دايلو هو أنه يلقاو واحد 
احلل هلاذ اإلشكالية د الباعة املتجولني اللي كتعرفهم مجيع املدن 

د األنواع دايل األسواق اللي   2املغربية، و يف هاذ اإلطار مت خلق 
د الفئات دايل هاذ الباعة، كاين اإلطار األول هو  2كتستهدف 

واهلدف منو هو  les marchès de rue أسواق األزقة
اإلبقاء على الباعة وتنظيم الفضاءات احلالية فني كاينني مها، كاين 

 les الفئة الثانية هي اللي كتخرج للبيع ابلتجوال يعين
commerces itinéraires هذا اللي خاص ببعض ،

الفئات فحال ابئعي السمك إخل، واللي مت التزويد دايهلم 
ابلدراجات ابش ميكن هلم يتحركوا، الفئة الثالثة هي األسواق 
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اللي هي كتهم  les marchès périodiques الدورية
بعض الفضاءات اللي كيعملو فيها خالل واحد الفرتة حمددة 

ب الساعات، يعين خالل أسبوع إو خالل حسب األايم وحس
 les marchèsاليوم، وأخريا مها األسواق القارة

permanents  اللي اهلدف منهم أهنم لتهيئة اجملال فني ميكن
يستقرو هاد النوع دايل التجار، هادي هي االسرتاتيجية ابش 

 .خدامني.. كاين مدن اللي عاد بدات

 :السيد رئيس اجللسة

 .، تعقيب السيد النائبلوزيرشكرا السيد ا   

 :يشلالنائب السيد سليمان ،و 

نتواريج العدد ن الباعة املتجولني  السيد الوزير،
يتمنضانت كربيد سونت ك جرادي سون غافوران السوق سون 
ك مواثن يدجى واخا سنو احلق أديسون، ولدلك إيوداان إيودان 
خاص أدسنخدمنت خيا سنيك ما نيغ أراحن أدسون أدينني 
منظمون خيصا غسنريي احلقوق نسني ألن انت يف  أي ابعة 
متجول إال واخاس األسرة واانس تيلي غاس العائلة خيصا يودان 

موجود  1أنبد مع سبيل املثال دي الناظور عامني سكما تيعدو 
متواغ نيغا ن السوق والو ما ميناغ األحباس انت يف مساطر معقدة 

عاانن زنويو دان أديعني  طموح، ولدلك نشني قنتما نوح غشان 
كالكرامة، أبعدن غيودان إيغادجا يف حوان أدعيشن احلياة 
تصبحانت، ألهنم مواطنني كيمعىن ايضينني خيصا انفكا خيصا ما 
غيك الباعة املتجول، نيغي نوا خيدم أغاسريي احلق نيس خيصا 
انمشا نك السيدة أغاسريي احلقوق نيس، سوالغ نيك س 

ن ر ابش يتفهم مليح، ابش أوصلغ الفكرة ألمتاويغت السيد الوزي
املشكلة ييك املشكل عويص جدا إيوداان مواطنني دي مغرابيني 
خيصا غسنريي احلقوق نسني خيصا متتعني س كامل الصالحيات 

 يتجان ال غي الربملانيني وال غي الوزاراء وال غي أي حاجة. 

 :السيد رئيس اجللسة

 آخر؟ وضوع؟ تعقيب إضايفشكرا، هل هناك تعقيب إضايف يف امل
إذن تفضل تعقيب إضايف األصالة واملعاصرة، تفضلوا فريق األصالة 

 .املعاصرة للتعقيب اإلضايف

 :سعيد الضور النائب السيد

  كرا السيد الرئيس،

أورميكن غي أاتفق دي يكماتنيغ من طبيعة احلال 
 صنا نقولواولكن خيساولن، اللي يساولن يف الفئة ايد حيتادجان، 

بكل صدق أنه الظاهرة دايل الباعة املتجولني يف هاذ السنوات 
األخرية عرفات واحد النمو، منو سليب اللي حقيقة بدات كتشوه 
املدن دايلنا الكبرية. فإيال خديت كنموذج أكادير، تنالحظوا أبن 
هناك فوضى عارمة يف إحتالل امللك العمومي، دون سند قانوين  

الشي غادي  واملتحركة. وهاذنونية الثابتة كفضاء للتجارة الغري القا
نالحظوه يف عدة مواقع، حميط املركب جتاري لسوق األحد، 
جبانب املساجد، الشوارع الرئيسية، الساحات واملرابد العمومية، 

د أكادير اللي تصرفات عليه ما يزيد  la cornicheو
مليون درهم، أصبح عبارة عن فضاءات اللي هي مملوءة  421على

لباعة املتجولني. أسباب استفحال هاذ الظاهرة، هناك بطبيعة اب
احلال فشل األسواق النموذجية، ومع األسف السيد الوزير، هاذ 
النماذج اللي غادي جتيبو راه دارت جتربة، بدينا جتربة فشالت، 
تساهل قسم األمالك اجلماعية يف حماربة هذه الظاهرة، ومهادنة 

اعات، املنتخبني املسرييني للجم السلطة هلم، اإلستقواء ببعض
اإلكتفاء ابحلمالت املومسية يف غياب خطة واضحة ملواجهة هذه 
الظاهرة، تواطؤ أرابب بعض احملالت التجارية واملقاهي يف إحتالل 

املرات الراجلني، بل  اثين امللك العمومي، ما أدى إىل إحتالل
ارية التجأكثر من هذا أنه يتم كراء مواقع ابلقرب من احملالت 

ودائما سوق األحد منوذجا، استفادة بعض اجلهات بشكل غري 
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القانوين من إاتوات تفرض على الباعة املتجولني مقابل السماح 
هلم ابستغالل امللك العمومي، غياب التنسيق بني األمن 

 ..... والسلطات احمللية واجملالس املنتخبة، كذلك نعترب

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف آخر؟ العدالة والتنمية،  شكرا، هل هناك
انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد 

 .زيرالوقت السيد الو  ،الوزير الرد على التعقيبات تفضلوا..

 :وزير الداخلية ،لفتيت السيد عبد الوايف

اإلسرتاتيجية اللي دارت اهلدف منها أهنا توضع اخلطوط 
 كيبقى على السادة املنتخبني مع السلطات  العريضة، لكن اللي

احمللية، اللي مها اللي عندهم معرفة ابمليدان، مها اللي ميكن يلقاو 
حلول حقيقية لإلشكالية. وإذا ما خدموش السادة املنتخبون مع 
السلطات احمللية يف عني املكان إلجياد احللول، راه حىت ما ميكن 

او مة، العامة اللي كنتمشتكون، حنا عاطيني االسرتاتيجية العا
فيها، لكن هذا ما كيمنعش أننا نلقاوا حلول أخرى لإلشكاليات 
اللي مطروحة على الصعيد احمللي، يعين متة فني ميكن احللول 

 .نلقاوهااحلقيقية 

نيغ سنيغ مليح س رئيسالفيما خيص مدينة الناظور، السيد    
دخدم الناظور مليح ماال زونغ أونيغ خيصا كلشي أديكا أ

أدفنفاوابت سواد يدجان سوا ابش أتفنت احللول املشاكل ين 
 .شكرا ، يلقاع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل من فريق التجمع 
الدستوري، السؤال املوايل فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

 .النائب، تفضل

 

 :النائب السيد مولود بركايو

يد الوزير، السؤال دايلنا عن مآل مشاريع إعاددة هتيئة شكرا الس
 بعض مدن وأقاليم اململكة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :وزير الداخلية ،لفتيت السيد عبد الوايف

 السيد الرئيس،

 السادة السيدات والسادة النواب،

كتعرفوا كاملني عرفت جمموعة د املدن دايل اململكة، عرفت    
برامج دايل التأهيل احلضري اللي كيهم تطهري السائل، والصلب 
والطرق واألرصفة واملساحات اخلضراء، الغالف اإلمجايل خالل 

 818اللي ابش بدات هاذ الربامج كيبلغ تقريبا  السنوات األخرية
مليار درهم، هاذ  22مليار درهم، سامهت فيه وزارة الداخلية ب 

يع ن املغربية دون استثناء، حيث مجالربامج مهت تقريبا جل املد
املدن املغربية عرفت برامج كبري صغرية على حسب يعين 
اإلمكانيات املتاحة، واللي هي اهلدف دايلنا هو أهنا تعطي واحد 
تعطي للساكنة دايل هاذ املدن أحسن إطار للعيش الكرمي، حيث 
هاذ الربامج مسحت للمدن أهنا تتخلص من مدن عشوائية، 

اذ املدن أهنا توصل املاء الشروب والكهرابء جلميع مسحت هل
األحياء، مسحت هلاذ املدن أهنا حتسن الولوجيات للمدن، مسحت 
أن هاذ املدن أهنا حتظى مبناطق خضراء فني ميكن للناس خترج، 
هاذ الربامج كانت برامج اللي اهلدف دايهلا كيف قلت أهنا تعطي 

 .واحد اإلطار د العيش مهم للساكنة
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 :سيد رئيس اجللسةال

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 مولود بركايو: النائب السيد

شكرا السيد الوزير، حنن بدوران يف الفريق التجمع الدستوري    
مليار دايل الدرهم  12نثمن هاذ اجملهودات ألن اعتمادات حجم 

صحيح أهنا جمهودات مهمة جدا وأهنا حسنت من السري واجلوالن 
من اجلمالية دايل املدن دايلنا، ولكن السيد الوزير اإلشكال كاين و 

يف العدالة اجملالية اللي حنا دااب كنهضروا فيها أن هناك أقاليم 
وهناك جهات استفادت كثريا من هاذ االعتمادات وهناك أقاليم 
ومجاعات ومراكز احلضرية مل تستفد هنائيا، حنا اللي تنقولوا السيد 

تمادات مهمة جدا ولكن خاص املواطن حيس أن الوزير هاذ اع
هذه االعتمادات تتصرف يف إطار التنمية ماشي غري التوسيع 
دايل الطرق والتوسيع دايل خاص تواكبها مشاريع أخرى ثقافية، 
مشاريع رايضية ما نبقاوش آي غري يف التوسيع دايل الطرق ونبقاو 

ملشاريع ذ ايف تطهري الصلب وال تطهري السائل، كذلك هناك ها
خاصنا نربوطها بواحد املخطط دايل التنمية أو خمطط دايل التنمية 
ابش على املدى القريب على املدى البعيد املدى، اثنيا تنجيوا 
حىت كنديروا األشغال السيد الوزير ونعاودوا حنفروا ابش ندوزوا 

 .الواد احلار وندوزوا يعين خاص واحد املخطط

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ شكرا السيد النائب احملرتم، هل  شكرا،
هناك تعقيب إضايف السي بركايو؟ هل هناك تعقيب إضايف؟ ليس 
هناك تعقيب إضايف، إذا منر إىل السؤال األخري عن السيدات 

 .والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 حممد ابراهيمي: النائب السيد

 الرئيس، السيد

السيد الوزير احملرتم، سؤالنا يتعلق مرة أخرى بقطاع مهم هو قطاع 
اإلنعاش الوطين عندو دور اجتماع واقتصادي كبري خاصة يف 
املناطق القروية واهلشة اقتصاداي واجتماعيا إىل أن حمدودية 
املناصب خمصصة لبعض األقاليم، السيد الوزير، األقاليم احلدودية 

ركان وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة مثال إقليم باليت تعاين من 
منصب هلاد  11الذي ال يتعدى عدد املناصب املخصصة 

 .اإلقليم، لذلك نسائلكم عن اسرتاتيجيتكم يف هذا الصدد؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا جواب السيد الوزير

 :وزير الداخلية ،لفتيت السيد عبد الوايف

وضوع دايل اإلنعاش ابش نعطيكم األرقام، نعود مرة اثنية هلاذ امل
ألف عامل  24اليوم العدد دايل العمال دايل اإلنعاش كيوصل ل 

واللي كيطلب واحد الكتلة دايل األجور اللي كتوصل تقريبا مليار 
مليون درهم، هاذ العمال هاذ العدد كامل كيتم التقسيم  411و

 دايلو

ا بنظرة احلال إيال شفن على مجيع األقاليم دايل اململكة، بطبيعة
يعين حمددة يف واحد املثل غنلقاو أبن الرقم قليل، لكن خاصنا 
نضربوا على الصعيد الوطين اللي هو كيعطي الرقم احلقيقي للناس 

 .اللي خدامة يف هاذ امليدان

مع األسف، اإلمكانيات ابش أننا ميكن نزيدوا يف العدد دايل     
ا لتطور دايهلا يف هاد الوقت تقريبهاذ العمال إمكانيات حمدودة وا

تطور شبه منعدم، يعين الرقم هو نفس الرقم اللي هادي تقريبا 
سنني ابقي نفس الرقم، هذا ما كيسمح  81سنني وال  2واحد 

أبن هاذ نزيدوا يف العدد دايل هاذ العمال، خاصة أنه كاين تفكري  
ننا أبكيف قلت قبايلة، كاين تفكري أننا نوجدوا واحد الطريقة 

، وهذا كيحتم علينا la retraite نلقاو هلاذ الناس النوع دايل
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أيضا أن اإلمكانيات املادية اللي موجودة خاص نزيدوا فيها ابش 
 .نلقاوا احلل دايل هاذ د العمال، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد ابراهيمي

ف مغلقة والقطاع الفالحي والصناعي كيعر  السيد الوزير، احلدود   
واحد األزمة حقيقية يف اإلقليم بركان راه توقف الشبه كامل للرواج 
التجاري ابإلقليم لذلك أصبح اإلقليم يعيش نوع من االحتقاانت 
بسبب تفاقم البطالة خاصة يف صفوف الشباب، لذلك فال بد 

رفع حيث ال من سياسة جديدة يف هذا القطاع هباذ اإلقليم، من
 .من ميزانية ومن عدد املناصب املخصصة للعمال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، ليس هناك تعقيب إضايف و هبذا نكون قد استوفينا األسئلة 
 .املدرجة جبدول األعمال، شكرا على حسن تعاونكم

هناك كلمة للسيدة النائبة مرمي  812وأنمر إىل أسئلة املادة 
 .ألصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبةوحساة عن فريق ا

 :و،ساةالنائبة السيدة مرمي 

  كرا السيد الرئيس،

 ..السيدة الوزيرة أنقل لكم االستياء احلاد

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة النائبة، املرجو اإلنصات

 :و،ساةالنائبة السيدة مرمي 

  كرا السيد الرئيس،

 م االستياء احلاد الذي ينفذ معه الصربالسيدة الوزيرة، أنقل لك   
واحلالة املزرية اليت ال أقوى على وصفها سواء يف مدينة خريبكة أو 

ها من التابعني إلقليم بين مالل وغري  تيفرضني أو تزنيت منطقة
ف املناطق التابعة جلهتنا الغنية ابملاء، هاد املناطق السيدة الوزيرة تعر 

 يع ماشي ابلسوايع ماشي ابألايم،انقطاعا مستمرا للماء ابألساب
واألسباب جمهولة يف ختل اتم عن الساكنة املتضررة، إيال كنا هنا 
 ننعم ابملاء فبفضل تلك الساكنة، فبفضل تلك املناطق اللي املياه
دايهلا كيمشي للمناطق األخرى ومها كيطلبوا غري جغيمة دايل 

بع املياه ملنااملاء، كيف يعقل ملدينة كمدينة بين مالل احلاضنة 
ومناطق ال تبعد عن منبع عني أسردون ومنابع أخرى كتعاين من 
هاذ املعضلة، فما ابلكم ابجلهات اللي الفرشة املائية اتعتها 
استنزفت كمنطقة سوس وطانطان، املاء يعد مرفقا عام خاصو 
االستمرارية، إيال تقطع خاص البدائل تكون جاهزة، ولكن 

م ل املاء دايل ورزازات وتنغري اللي له طعالسيدة الوزيرة ماشي حبا
ولون ورائحة ما اليليقش حىت الوضوء، املواطنني واخا كتقطعوا 
هلم املاء، ما تيقطعوش عليكم اخلالص، ما تطلبوش منهم حىت 
أهنم يسمحوا لكم، وحىت إذا تعذر عليكم أنكم متدوا هلم املاء 

طاب التقنية ألعالصاحل للشرب تيأديو الفاتورة دايهلا حىت على ا
اليت تتخذوهنا عذرا، أدعوكم إلجياد حل عاجل يف غياب هذه 
املادة يولد ضغطا يف نفوس املواطانت واملواطنني، املواطنني ميكن 

 .أهنم يصربوا على اجلوع وصابرين عليه ولكن العطش ال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا الكلمة احلكومة، مرحبا السيدة الوزيرة تفضلي

السيدة  رفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

  كرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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السيدة النائبة، كنحييك أوال على النربة اللي حتدثيت فيها،    
املا، وهذا   علىابلفعل املواطن اليوم ميكن أن يصرب على شيء إال

 دليل على أن املاء أصبح اآلن احلمد هلل املغاربة كلهم كيتمتعوا هبا

ولو أن اإلنقطاع ملدة قصرية جدا كينوض اإلحتجاجات، هاذ 
فصل الصيف يعين التزويد بطريقة عادية دايل املاء الصاحل للشرب 
يف خمتلف املراكز ابخلصوص املراكز اليت يتدخل فيها املكتب 

 للكهرابء واملاء الصاحل للشرب غتم بطريقة عادية يعين الوطين
مركز اللي كيدخل فيها املكتب الوطين للماء الصاحل  218

مركز،  42للشرب غتكون فيها التزويد بطريقة عادية ابستثناء 
مركز وهادي مسألة جاري هبا العادة يف كل صيف اللي   42

ية نتاجكتعرف اضطراابت حمدودة نتيجة اخنفاض القدرة اإل
ملصادر التزويد وابخلصوص األثقاب اللي كنعتمدوا على مصادر 
مائية جوفية أو اخنفاض الضغط داخل الشبكة، هاذي مسألة 
مفروغ منها ومسألة أصبحت عادية وابخلصوص يف الفرتات دايل 
اجلفاف اللي كتلي فرتة اجلفاف، ولكن احلكومة ما بقاتش واقفة 

مليون  21اآلن رصدت أكثر من  أو عاجزة عن التدخل، احلكومة
درهم ملعاجلة هاذ اإلضطراابت احملدودة ابخلصوص املناطق اللي  
كتعرف حمدودية املوارد املائية اجلوفية من أجل تكثيف 
اإلستكشاف اجلويف وجتهيز أثقاب وآابر إضافية، بطبيعة احلال 
بناء املنظومة املرافقة هلا من خزاانت وشبكات التوزيع ابخلصوص 

يدة النائبة الس ،األقاليم اللي حتدثيت عليها السيدة الوزيرة يف
اطق اللي ابلنسبة جلل املن -إن شاء هللا ن شاء هللا وزيرةإ-احملرتمة

يت حتدثيت عليها السيدة النائبة احملرتمة هاذ املناطق اخرين واخا حتدث
عليها ألهنا عرفت انقطاعات نتيجة أعمال الصيانة، وخاص 

ريب يتفهم ويكون كيصرب شي شوية، ألن البد من املواطن املغ
أو صيانة  حمطة الضغط القيام أبشغال الصيانة سواء الصيانة دايل

الشبكة اللي كنضطروا فيها أن تكون فيها إيقاف دايل التزويد 
لفرتات حمددة مع إخبار الساكنة قصد اختاد اإلحتياطات الالزمة، 

اف فيها واللي كتعرف نوعا ما جفاملناطق األخرى اللي حتدثيت 
هيكلي وابخلصوص األقاليم دايل اجلنوب الشرقي، هذا هو معطى 
يفرض ذاتوا، وحنا عندان حلول يعين على املدى القريب وحلول 
على املدى املتوسط وحلول إبستثمارات ضخمة على املدى البعيد 

ناطق ألنه ابلفعل هاذ جر املاء من املناطق اللي فيها فائض إىل امل
 ..اللي فيها خصاص كيطلب استثمارات وكيطلب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .ورفعت اجللسة شكرا السيدة الوزيرة وشكرا للجميع

 

 

 

 

 


