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 واألربعني الثالثةحمضر اجللسة 
 

 ه(. 3392 أكتوبر 30) 9301 صفر 30 اإلثنني: التاريخ
  نواب.رئيس جملس الل اخلامسأوزين النائب  حممدالسيد : الرائسة

الساعة  ابتداء من دقيقة ساعات ومخسة ومخسونثالثة  :التوقيت
 .والثالثني الرابعةوالدقيقة  بعد الزواال الثالثة

 اعاتابلقطمناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة  جدول األعمال:
 :التالية احلكومية
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

 العلمي 
 العدل. 
 الشغل واإلدماج املهين. 
 الصحة. 
  واملساواة والتنمية األجتماعيةاألسرة والتضامن. 
 .التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 
 .كتابة الدولة املكلفة ابملاء 
 .الثقافة واالتصال 

 :اجللسةرئيس  ،أوزين حممدالسيد 
 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

من الدستور، وعمال مبقتضيات النظام  933طبقا للفصل       
الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية 

سؤاال  03ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 
  .شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة

لى  املراسالت الواردة عيف البداية إذا مسحتم نستمع إىل
 .الرائسة، فليتفضل السيد أمني اجمللس لتالوهتا مشكورا

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

 :توصلت رائسة اجمللس مبشاريع القوانني التالية      

يوافق مبوجبه على اتفاقية يف  31.92مشروع قانون رقم  -    
بني  3392مارس  91املوقعة مبوسكو يف ميدان تسليم اجملرمني 

 اململكة املغربية وروسيا اإلحتادية؛

يوافق مبوجبه على االتفاقية  39.92مشروع قانون رقم  -    
بني  3392مارس  91بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة مبوسكو يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا اإلحتادية؛

وافق مبوجبه على اتفاقية ي 30.92مشروع قانون رقم  -    
 3392أبريل  1التعاون القانوين والقضائي املوقعة ابلدوحة يف 
 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر؛

يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم  32.92مشروع قانون رقم  -    
للتعاون يف جماالت النفط والغاز والكهربة والطاقة املتجددة 

أبريل  1امات الطاقة، املوقعة ابلدوحة يف والكفاءات الستخد
بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف اململكة املغربية  3392

 ووزارة الطاقة والصناعة يف دولة قطر؛

يوافق مبوجب على االتفاقية  13.92مشروع قانون رقم  -    
وكسيل حول املساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي املوقعة بب 

بني اململكة املغربية ومملكة األراضي  2016 يوليو 93يف 
 املنخفضة؛
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يوافق مبوجبه على اتفاقية يف  92.92مشروع قانون رقم  -    
، بني 3392سبتمب  1جمال النقل اجلوي، املوقعة ابلرابط يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اليواننية؛

ن يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاو  91.92مشروع قانون رقم  -   
شتنب  1يف ميدان البحث العلمي والتكنولوجي، املوقعة ابلرابط يف 

 ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اليواننية؛3392

ن يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاو  09.92مشروع قانون رقم  -   
، بني 3391أبريل  33ة يف بشأن األمن الداخلي، املوقعة بلشبون
 اململكة املغربية واجلمهورية البتغالية؛

يوافق مبوجبه على االتفاقية  33.92مشروع قانون رقم  -   
املنشئة للمركز الدويل لتطبيق احلد من االنبعااثت النامجة عن إزالة 

 ؛3391سبتمب  93الغاابت، املوقعة بباريس يف 

فق مبوجبه على النظام يوا 33.92مشروع قانون رقم  -   
تنمية -13متويل املشاريع وإفريقيا -13 األساسي إلفريقيا

 .3391يوليو  31املوقعة ابلدار البيضاء يف   املشاريع،

يوافق مبوجبه على اتفاقية بني  31.92مشروع قانون رقم  -   
تنمية -13متويل املشاريع وإفريقيا -13 اململكة املغربية وإفريقيا

فوق تراب  13ن إنشاء املقر اإلجتماعي إلفريقيا املشاريع بشأ
 ؛3391يونيو  31اململكة املغربية، املوقع ابلدار البيضاء يف 

 92.11لنسخ القانون رقم  13.92مشروع قانون رقم  -   
 املتعلق إبثبات مدة صالحية املصبات وشبه املصبات واملشروابت

 .اانتاملعلبة املخصصة لإلستهالك اإلنساين أو احليو 

كما توصلت رائسة اجمللس من السيد الرئيس احملكمة       
 :الدستورية ابلقرارات التالية

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  13/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 احلسيمة؛

ضاه برفض الذي صرحت احملكمة مبقت 12/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 آسفي؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  12/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 سال املدينة؛

 برفض الذي صرحت احملكمة مبقتضاه 11/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 الراشيدية؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  11/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع الذي أجري ابلدائرة 

 اإلنتخابية احمللية الفقيه بنصاحل؛

حملكمة مبقتضاه برفض الذي صرحت ا 23/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع الذي أجري ابلدائرة 

 متارة؛-اإلنتخابية احمللية الصخريات

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  29/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 الرحامنة؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  23/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع الذي أجري ابلدائرة 

 اإلنتخابية احمللية احلوز؛
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الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  20/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع الذي أجري ابلدائرة 

 اإلنتخابية احمللية اليوسفية؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  23/92قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتائج اإلقرتاع الذي أجري ابلدائرة 

 .اإلنتخابية احمللية الدريوش

سؤال شفوي،  11كما توصلت رائسة جملس النواب ب       
جواب عن أسئلة كتابية. ومت سحب  12سؤال كتايب،  922

 .سيد الرئيسسؤال واحد شفوي، شكرا ال

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد أمني اجمللس،

أود أن أخب السيدات والسادة النواب األفاضل على أنه       
ستعقد جلسة عمومية مشرتكة بني جملس النواب وجملس 
املستشارين ستخصص لتقدمي مشروع قانون املالية للسنة املالية 

واملالية، وذلك يوم غد من طرف السيد وزير اإلقتصاد  3391
 .الثالاثء إن شاء هللا بدءا من الساعة اخلامسة مساء  

وقبل الشروع يف جدول األعمال، أخب السيدات والسادة    
النواب احملرتمني، أن رائسة اجمللس توصلت بطلبات لتناول الكلمة 
يف بداية اجللسة، وقد عرضت مواضيعها يف اإلجتماع الذي عقده 

جمللس مع السادة رؤساء الفرق ورئيسة اجملموعة السيد رئيس ا
النيابية، ومت اإلتفاق على إدارجها يف بداية جدول األعمال طبقا 

من النظام الداخلي للمجلس. والكلمة للنائب  913للمادة 
احملرتم السيد إدريس االزمي ابسم فرق وجمموعات األغلبية 

 .دقائق 93فليتفضل مشكورا يف حدود 

لة رئيس فريق العدا ،إدريس األزمي اإلدريسي النائب السيد
 :ابسم فرق وجمموعة األغلبية والتنمية،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدات والسادة النواب احملرتمني واحملرتمات،

 السيد الرئيس احملرتم،

أتشرف بتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعة األغلبية يف إطار       
ر املسؤولة والعدوانية واملغرضة لوزيتفاعالت التصرحيات غري 

 اخلارجية اجلزائري، واملسيئة للعالقات التارخيية ولروابط األخوة اليت
جتمع بني الشعبني الشقيقني املغريب واجلزائري، ولصورة املغرب  
كبلد شقيق وجار، وملصداقية مؤسساته اإلقتصادية واملالية 

ته اإلفريقية فريقيا وسياساملشهود هلا عامليا، واستثماراته اجلدية إب
 .املتميزة

وهي مناسبة لنتوجه ابلتحية والتقدير للشعب اجلزائري       
الشقيق، وحنن نسجل ابرتياح ردود فعله املنددة هبذه التصرحيات 
الغريبة واملبتدلة، ووعيه العميق أبن هذه األخرية، إمنا هي حماولة 

لي جز الداخايئسة من السلطات اجلزائرية للتغطية على الع
املسجل يف خمتلف اجملاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية، 
وعلى النكسات الدبلوماسية اليت يسجلها وخاصة على مستوى 
إفريقيا، وعلى سعيه املمنهج لعرقلة وأتجيل ورش بناء املغرب 
الكبري كتكثل من شأنه أن يقدم أجوبة مجاعية على جمموعة من 

 .ألمنية واإلسرتاتيجية للمنطقةالتحدايت التنموية وا

وهي مناسبة كذلك، لنعب يف فرق وجمموعة األغلبية بقوة       
وحزم، عن إدانتنا وشجبنا واستغرابنا ملضمون هذه التصرحيات اليت 
تنم عن جهل عميق ابلسياقات والتطورات السياسية واإلقتصادية 

لى املستوى عواإلجتماعية العميقة واإلجيابية اليت يعيشها املغرب 
 .الداخلي، وعلى مستوى عالقاته اخلارجية والسيما اجتاه إفريقيا
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وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذه التصرحيات الغريبة أتيت فقط       
يف إطار املناورات اليت هتدف إىل التشويش على عودة املغرب إىل 
اإلحتاد اإلفريقي واخنراطه يف منظماته اإلقتصادية اجلهوية، وكذا 
على زايرة األمني العام لألمم املتحدة للمنطقة، وعلى القمة اليت 

 .ستنعقد بني اإلحتاد اإلفريقي واإلحتاد األوريب أببيدجان

كما أنه البد من التذكري أبن هذه التصرحيات أتيت يف سياق       
من النجاحات املتتالية اليت حيققها املغرب على املستوى التنموي، 

نجاح جملموعة من اإلصالحات اهليكلية، من خالل إجنازه ب
واإلسرتاتيجيات القطاعية، واملشاريع الكبى، والسياسات 
اإلجتماعية املدجمة، وكذا على مستوى سياسته اخلارجية بعودته 
ه املظفرة إىل بيته ابإلحتاد اإلفريقي، واإلستقبال احلار الذي لقيت

ين لفعال املبهذه العودة، وما حتمله من آفاق واعدة للتضامن ا
 .على مشاريع تنموية واقتصادية حقيقية

وهنا البد أن نشري، إىل جهل املسؤول اجلزائري ابلسياق       
السياسي والتنموي اجلديد الذي تعيشه إفريقيا، ومن تطور مبين 
على تعزيز الدميقراطية ودورية وشفافية اإلنتخاابت، واعتماد برامج 

  .على إسرتاتيجيات بعيدة املدىمبنية  ومشاريع تنموية حقيقية

كما أنه البد من اإلشارة إىل جهل املسؤول اجلزائري آبليات    
اشتغال املؤسسات اإلقتصادية واملالية، وهي فرصة لنشيد ابلدور 
التنموي للقطاع اخلاص املغريب عموما، والقطاع املايل وشركة 
 ىاخلطوط امللكية املغربية على اخلصوص، سواء على املستو 

الداخلي أو على مستوى القارة اإلفريقية، وهنا البد أن نذكر مبا 
 :يلي

أن املغرب كان دائما سباقا وحاضرا على مستوى القضااي  :أوال   
 العادلة السياسية والتنموية ابلقارة اإلفريقية؛

أن القطاع املايل املغريب خيضع للمتابعة واملراقبة من طرف  :اثنيا   
 الدولية، وال سيما من خالل برانمج تقييم القطاع املؤسسات املالية

الذي يسهر عليه صندوق النقد الدويل، والذي  "IFSAP" املايل
 حيرص ويتأكد من خالله على سالمة ونزاهة هذا النظام؛

أن شركة اخلطوط امللكية املغربية كانت هي الشركة  :اثلثا   
يبوال، وأن أزمة اإلالوحيدة اليت أبقت على نشاطها إبفريقيا خالل 

هذه الشركة كما هو شأن ابقي شركات الطريان ختضع وتطبق 
قواعد منظمة الطريان املدين الدويل كمنظمة اتبعة لألمم املتحدة، 
 واليت تراقب تقيد هذه الشركة بقواعد وضوابط الطريان املدين؛

وعلى مستوى مناخ األعمال، نذكر املسؤول اجلزائري  :رابعا   
عامليا يف مؤشر مناخ  21يقة هي أن املغرب يتبوأ املرتبة أبن احلق

األعمال، واملرتبة األوىل على مستوى مشال إفريقيا يف الوقت الذي 
 .عامليا912حتتل فيه بلده املرتبة 

واخلالصة، أن املسؤول اجلزائري يسعى إىل تصدير عجز       
ر مبالده على مستوى السياسات الداخلية واخلارجية، وهو األ

الذي ال خيفى على أحد، وال ميكن أن ينطلي على الشعب 
اجلزائري الشقيق وال على الدول والشعوب اإلفريقية اليت تعرف 
املغرب جيدا. وأما ابلنسبة للمغرب فإننا ماضون وجوابنا كما كان 
دائما هو مواصلة بناء وتعميق اإلختيار الدميقراطي، مواصلة بناء 

ادية منفتحة وصاعدة وعصرية، اقتصاد قوي ومؤسسات اقتص
مواصلة السياسات اإلجتماعية املدجمة واملستدامة، مواصلة سياسة 
خارجية مبنية على دبلوماسية مهنية حترتم األعراف والتقاليد، 
وعلى اإلحرتام املتبادل بني الدول والتضامن الفعال مع الشعوب 

 .والدول اإلفريقية

ن ائما وسنبقى ننأى أبنفسنا عويف األخري نذّكر، أننا كنا د      
اخلوض يف القضااي الداخلية للدول حمرتمني لسيادهتا، وأملنا كبري 
أن ينعم الشعب اجلزائري الشقيق ابلدميقراطية واإلستقرار والتنمية، 
مبا سينعكس إجيااب على كل شعوب املنطقة والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا تعاىل وبركاته
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للنائب احملرتم السي حممد       
 .أشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة يف حدود مخس دقائق

 :عاصرةاملو رئيس فريق األصالة  ،النائب السيد حممد أشرورو

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

بقدر ما نشيد ابلعالقات األخوية والتارخيية للشعبني املغريب    
بلوماسية لرئيس الد واجلزائري، بقدر ما ندين التصرحيات األخرية

اجلزائرية، ويف نفس الوقت نثمن استدعاء القائم ابألعمال بسفارة 
 اجلزائر ابلرابط إلبالغه ابلطابع غري املسؤول هلذه التصرحيات اليت

رئيس الدبلوماسية اجلزائري، الذي يفرتض يف أن صدرت عن 
 .يكون معبا عن املواقف الرمسية لبالده على الصعيد الدويل

 ومن جانبنا يف فريق األصالة واملعاصرة نعتب أن هذه التصرحيات    
الالمسؤولة ليس من شأهنا املساس مبصداقية عالقة اململكة املغربية 

لشعب اجلزائري الشقيق الذي مع الدول اإلفريقية وكذلك مع ا
نكن له كل التقدير واإلحرتام، ونؤكد أن املزاعم الكاذبة ال ميكنها 
تبير اإلخفاقات أو إخفاء املشاكل احلقيقية سواء كانت اقتصادية 
أو إجتماعية أوسياسية هلذا البلد اجملاور، واليت متس شرحية أو 

يف فريق  ك حننشرائح عريضة من الساكنة اجلزائرية الشقيقة، لذل
األصالة واملعاصرة مصرين على حت بلدان على املزيد من اإلخنراط 
، لفائدة إفريقيا، مبا فيها، بطبيعة احلال، الشعب اجلزائري الشقيق
ألن عالقاتنا هبا ال ختتزل يف جمرد مسألة موارد مالية، وإال حلققت 

لق برؤية عاجلزائر إبيرادهتا النفطية جناحا هبذا الصدد، بل األمر يت
واضحة إرادية وفاعلة، تؤمن ابلدول والشعوب الشقيقة يف إفريقيا 

 ويف اجلزائر وتستثمر يف مستقبل مشرتك هلذه البلدان. لذلك نعب
يف فريق األصالة واملعاصرة عن أسفنا الشديد لكون التصرحيات 
اليت أدىل هبا الوزير اجلزائري واليت صدرت بشأن مؤسسات بنكية 

ة للنقل اجلوي تنم عن جهل كبري ابملعايري األساسية وشركة وطني
الشتغال النظام البنكي ونظام الطريان املدين سواء على الصعيد 
الوطين أو الدويل. وهنا بغيت إبسم الفريق ابش نتوجه ابخلصوص 
إىل الشعب اجلزائري الشقيق ابش أنكد على الروابط األخوية 

املغريب، ابش عبني اجلزائري و والتارخيية والثقافية اللي كتجمع الش
نطرح سؤال، شكون اليوم اللي تيوقف يف طريق دايل اللقاء 
والتواصل ما بني املغاربة واجلزائريني؟ شكون؟ شكون اللي كيمنع؟ 
وال شكون اللي كيوقف يف وجه فتح احلدود ما بني الشعبني؟ 
وغادي نتوجه أيضا إىل إخواننا يف القبائل اجلزائرية ابش نتكلم 

ال  إزين الشعب نكين سنينخكدا :معهم ابللغة األمازيغية
ما يورزون ميداند د  أيتماتن أيتكا املغرب ال اجلزائر

ويسحكمن ما يزولن أليغ راانغ بدون نكين خري خيجن 
التاريخ اليشور ال دافع ف املبادئ كيف كيف دتينيغ أبنه 
إخص احلكماء اجلزائر أدكني الفضايح نسني أداكني وال 

ودن أكاخ بدون الينكين الشعب املغريب ال الشعب متي
 .اجلزائري، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم حممد شرورو، الكلمة للنائب احملرتم 
السي نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 

 .دقائق 1دائما يف حدود 

السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاليل النائب 
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
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 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،

من النظام الداخلي يسعدين أن أتدخل  913يف إطار املادة    
 للوحدة والتعادلية يف موضوع طارئابسم الفريق اإلستقاليل 

 يستلزم إلقاء الضوء، موضوع اللي بطبيعة احلال يتتبعه الرأي العام
الوطين والدويل ابهتمام ابلغ، موضوع يتعلق ابلتصرحيات 
اإلستفزازية واخلطرية لوزير اخلارجية اجلزائري أمام املنتدى 

غربية بتبييض اإلقتصادي اهتم من خالهلا املسؤول اجلزائري البنوك امل
أموال غري مشروعة يف القارة األفريقية وشركة اخلطوط امللكية 
املغربية بنقل أشياء غري نقل املسافرين، هذه التصرحيات اليت 
نعتبها يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية نشازا وخارج عن 
نطاق األعراف الدبلوماسية، وتضرب يف الصميم إحدى املبادئ 

سافر اليت يقوم عليها املنتظم الدويل واملتمثل يف التدخل الاألساسية 
يف الشؤون الداخلية للدول، متس بسيادة األمة املغربية ومشاعر 
الشعب املغريب الذي كان سيظل، كان وسيظل يتطلع إىل تقوية 

 .حسن اجلوار مع شقيقه اجلزائري

ذه هبإننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية إذ نندد    
التصرحيات الالمسؤولة ملا حتمله من افرتاءات وادعاءات ابطلة ال 
تستند على أي أساس نعلن تضامننا املطلق مع املؤسسات 
 البنكية، وشركة الطريان املغريب اليت أابنت عن قوهتا يف املسامهة يف
تعزيز دعائم الشراكة املغربية اإلفريقية بروح وطنية صادقة دون أن 

تصرحيات من عزمية هذه املؤسسات يف املضي قدما أتخذ هذه ال
رب حنو تعميق أواصر التعاون األفريقي األفريقي الذي يعتب فيه املغ

املستثمر الثاين ما دامت هذه تصرحيات ال تستهدف قطاعات 
قيا اقتصادية بعينها، بل تستهدف املقاربة التنموية اجلديدة يف افري

صر سادس نصره هللا حبكمة وتباليت يقودها جاللة امللك حممد ال
وبعد نظر، يف إطار تعزيز التعاون األفريقي أفريقي من أجل حتقيق 
النمو املشرتك يف إطار شراكة رابح رابح، مبا يضمن األمن الغذائي 
واإلندماج والتضامن والتكامل االفريقي، هذه التصرحيات اليت 

ن م مشلت أيضا جمموعة ليس فقط املغرب، مشلت أيضا جمموعة
الدول األشقاء العرب ويف مقدمتهم مصر وتونس وغريها من 
الدول، من دول الشمال افريقيا من أجل التعتيم وكل ذلك كان 
من أجل التعتيم على احلقائق اإلقتصادية واجليوسياسية السائدة 

 .ابملنطقة

إن الشعب املغريب واع كل الوعي أبن التصرحيات املغلوطة     
زائي تستهدف تصدير األزمة الداخلية لوزير اخلارجية اجل

اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية إىل اخلارج اجلزائرية طبعا من 
أجل حتويل أنظار الشعب اجلزائري والرأي العام الدويل، 
وتستهدف التشويش على اجلولة كذلك، تستهدف التشويش 
لة و على اجلولة اليت يقوم هبا املبعوث األممي ابملنطقة من خالل حما
لنزاع افتعال مواجهة بني املغرب واجلزائر اليت تعتب املعين احلقيقي اب

    .املفتعل ابلصحراء املغربية

إن هذه التصرحيات تعتب هرواب إىل الوراء عندما شعرت اجلزائر     
هبزمية دبلوماسية ابلقارة االفريقية خوفا من تنامي دور املغرب يف 

 .ةاسرتاتيجي كقوة إقليمية صاعدهذه القارة وتعزيز دوره اجليو 

إننا يف الفريق اإلستقاليل إذ نثمن املبادرة اليت قامت هبا وزارة     
م الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل املغربية املتمثلة يف استدعاء القائ

ابألعمال بسفارات اجلزائر ابلرابط وكذلك استدعاء السفري املغريب 
ليقظة الشعب اجلزائري إىل التمسك ابندعو  ابجلزائر للتشاور، فإننا

واحلذر واحلكمة ملا فيه تعزيز عالقات جوار جيدة وأخوية ملا فيه 
بناء صرح مغاريب قوامه التعاون والتكامل والتضامن، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته
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 :السيد رئيس اجللسة

لسي ا شكرا للسيد الرئيس احملرتم، الكلمة اآلن للنائب احملرتم
 .عمربالفريج يف حدود ثالث دقائق، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم،

 السيدات النائبات، السادة النواب،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

يف احلقيقة ملي اتصلوا يب هادي بضع دقائق قبل هذه اجللسة    
دايل  3ي واقرتحوا علي نتدخل يف هاذ املوضوع، كان عند

التحفظات. التحفظ األول هو داخلي قلت عاواتين حىت كيتعلق 
األمر بقضية وطنية عاد كتفكرو فينا وكتصلو بنا، هاد النقطة 
األوىل. النقطة الثانية، واش اجلواب على كالم غري..، التحفظ 
األول دزتو، التحفظ الثاين كنقول واش اجلواب على كالم غري 

فخ وكنعطيوه قيمة أكثر من الالزم؟ مسؤول ماشي السقوط يف 
لكن رغم التحفظات وبناءا على متابعتنا للشؤون الداخلية 
والسياسية اجلزائرية، بغيت نستغل الفرصة أان ابش نقدم رسالة 
شكر، شكر للعديد من اجلزائريني األحرار والدميقراطيني اللي ما 
رضاوش على داك الكالم األخري الغريمسؤول، صحافيني 

ضلني سياسيني اللي ما رضاوش على هاد الكالم، فأحىي ومنا
أولئك الوطنيني األحرار يف اجلزائر، وأقول وأتوجه إليهم كذلك،  
كنقولوهم أبن املغرب عندو املشاكل دايلو واجلزائر عندها 
مشاكل، ولكن مستقبلنا مشرتك. حنا خصنا آنمنو حنا، كنعتب 

زائر، آنمنو ملغرب ويف اجلأان أبين كنتوجه لألحرار والوطنيني يف ا
هباذ املستقبل املشرتك، أبن حمتاجني إىل املغرب الكبري، نتوجهو 
إىل املغرب الكبري بطموح حقيقي حيث مستقبلنا راه هو املغرب 

الكبري، يكون مغرب كبريطموح على املستوى السياسي 
ابلدميقراطية كأساس، على املستوى اإلقتصادي وعلى املستوى 

 .شكرا على املتابعةاإلجتماعي، 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، حضرات السيدات والسادة نشرع    
اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها 
بقطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث 

احلصيلة األولية  والسؤال األول عن 1العلمي، عدد األسئلة هي 
، 3303-3391لتنزيل مشاريع الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح 

، للسيدات والسادة 3392-3391خالل املومسني الدراسيني 
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا

 :عديلي حسنالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

-3391أين وصل تنزيل الرؤية اإلسرتاتيجية  السيد الوزير،   
 .؟ شكرا3303

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب للسيد الوزير   

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

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نذكر فقط على أن الرؤية اإلسرتاتيجية دايل الرتبية بغيت    
 :دايل احملاور 3والتكوين تتضمن 
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 دايل يتعلق إبنصاف وتكافؤ الفرص؛ :احملور األول

 يتعلق ابجلودة للجميع؛ :احملورالثاين

 االرتقاء ابلفرد واجملتمع؛ :احملور الثالث

 .يتعلق بتدبري جديد للتغيري :احملورالرابع

هلاذ احملاور كلها، هناك إسرتاتيجية على عدة سنوات، ابلنسبة    
خاصة ابلنسبة اخلمس سنوات املقبلة لتنزيل هاذ اإلسرتاتيجية، 

 ..مثال

  :السيد رئيس اجللسة

 .من فضلكم أكرموا السيد الوزير ابإلنصات، هللا خيليكم

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

مثال فيما خيص اإلنصاف وتكافؤ الفرص ففيه واحد العدد دايل 
ث املسائل اللي مت التنزيل دايهلا، أوال كل ما يهم تعميم التعليم، حبي

دايل التالمذ يف سن التمدرس   %933تقريبا راه احنا داب تقريبا 
روي قكيدخلو للتعليم االبتدائي، ما زال عندان مشكل يف التعليم ال

خاصة الثانوي واإلعدادي، وكذلك ما زال املشكل دايل التعليم 
دايلو فيما   la généralisationاألويل اللي ما زال ما مت يعين

خيص التعميم دايلو، فيما خيص اجلودة هناك كذلك يعين خطة 
لتنزيل هاذ اإلسرتاتيجية منها أوال نقول حماربة اإلكتظاظ بكل 

دد سني الفضاء دايل التدريس، توفري العأنواعه داخل األقسام وحت
الكايف دايل األساتذة هاذ الشي كلو ّدار، ومازال غنزيدو فيه 
وكاين ابلنسبة للسنوات املقبلة إن شاء هللا حتسني البيداغوجية 
دايل التعلمات، ال اللغات وال املواد العلمية وبدينا من هاذ السنة 

نستمرو فيها ألن هاذي هاذي يف اإلنزال دايهلا واحنا غاديني 
مسائل اللي كطّّلب واحد العدد دايل السنني مهمة جدا، وإيال  

كانت شي إضافات أخرى نتظرو عمل داخل اللجن إن شاء هللا 
 .ونتعمقو فيها، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب احملرتم أو السيدة 
 .النائبة

 :منينة مودنالنائبة السيدة 

 شكرا السيد الرئيس،

نثمن هاذ املعطيات الكمية اليت وردت يف  السيد الوزير،   
جوابكم، ولكن من الناحية الكيفية يف شق اإلنصاف وتكافؤ 
ها الفرص ولوج بوابة الرتبية والتكوين نتساءل عن الفئة اليت تلفظ
ركيزة ك  املؤسسات التعليمية كرها؟ نتساءل عن تعميم التعليم األويل

أساسية لبنية اإلصالح؟ نتسائل عن التمدرس يف العام القروي 
وأيضا عن إدماج األطفال يف وضعية إعاقة؟ يف جمال اإلرتقاء 
جبودة التعليم ندعو إىل إعادة الثقة يف خمتلف مكوانت املدرسة 
فنا املغربية وفتح ابب التكوين املستمر، أما يف حمور احلكامة فيستوق

 عاقد كآلية لسد اخلصاص، ولكن عند توقيع العقدالتوظيف ابلت
وولوج القسم عن أي حكامة نتحدث؟ السيد الوزير، نسجل 
ه إبجياب التتبع اللصيق للمشاريع املندجمة عب لوحة القيادة، غري أن
ابإلضافة إىل ذلك نرى أنه أوىل يعين خطوات التنزيل هو تفعيل 

وضعية  زال يف مرحلة يف قانون اإلطار بعد املصادقة عليه والذي ال
انتظار، أضف أيضا إىل ذلك أنه مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات 
بعيدا عن الرؤية وخارج التصور الذي أعده اجمللس األعلى للرتبية 
والتكوين، من قبيل اعتماد تدريس اللغة الفرنسية يف املستوى 
األول االبتدائي، وفرض سياسة لغوية هتيمن فيها هذه اللغة، 

بعض التعديالت يف مقرارت الرتبية اإلسالمية وما تسببت فيه و 
من إكراهات وصعوابت لدى دور النشر، أختم ابإلختالالت اليت 
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شابت مبارايت توظيف رؤساء ومصاحل األقسام يف بعض عدد 
 .من املديرايت اإلقليمية واألكادمييات اجلهوية، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

ن احملرتمة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ إذشكرا السيدة النائبة 
غادي منورو السيد الوزير الرد عن التعقيب إيال تبقى الوقت أو 

 .فيما تبقى من الوقت

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

 السنة يفدايل الثوان فقط، هاذ القضية دايل الفرنسية  1واحد 
األوىل راه كاينة يف اإلسرتاتيجية، ما غنزيدو حىت حاجة على ذاك 

 .الشي اللي كاين يف االسرتاتيجية الوطنية

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر للسؤال الثاين حول التمييز اإلجيايب على 
مستوى منظومة الرتبية والتكوين لفائدة العامل القروي واملناطق ذات 

، النواب احملرتمني من الفريق احلركي اخلصاص للسيدات والسادة
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

ما هي اإلجراءات العملية لتنزيل هاذ التمييز  السيد الوزير،   
توى متدرس حضرية يف مساإلجيايب لفائدة املناطق القروية والشبه 

الفتيات والقضاء على اهلدر املدرسي واملؤسسات التعليمية 
 وخدمات الدعم اإلجتماعي والنقل واإليواء؟

 

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الكلمة

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

شكرا السيد النائب احملرتم، منشي مباشرة للجواب على املوضوع 
ابلنسبة للتعليم يف العامل القروي ما زال عندان مشاكل كثرية مازل 
لداب،فلحد اآلن كيما كتعرفو العدد دايل املدارس يف العامل القروي 

مدرسة يف العامل  3233أكثر بكثري من الذي هو كاين تقريبا 
ها الفرق، ويال تزاد عليهم واحد واحد  contre 3000 القروي

فهاذ  les satellites  هاذو كي كيسميوهم أمسيتو 90333
العدد اهلائل من األقسام ومن هذا، مازال ما فضاوش لنا املشكل 
دايل التعليم يف العامل القروي، وإيال زدان عليه التعليم الثانوي 

ف أكثر، ألنه كان اهلدواإلعدادي كنطيحو عاود اثين يف مشاكل 
دايل الوزارة هو تكون عندها إعدادية فكل يعين مجاعة ولكن وّخا 
تكون إعدادية يف كل مجاعة ما غتفضيش املشكل ألن داخل 
اجلماعة تتكون املسافات كثرية جد، داك الشي عالش أان اآلن 
بدراسة إعداد دراسة مشولية حول هاذ املشاكل يف العامل القروي 

واحد اخلريطة حمكمة، ندّخلو فيها هذاك الشي دايل  ابش نوضعو
املدارس اجلماعتية ندخلو فيها التعليم الثانوي والتأهيلي واألساس 
دايل هاذ اإلسرتاتيجية غتكون حول جتميع األقسام مع توفري 
الشروط الالزمة من نقل ومن املطاعم املدرسية، هذا هو اللي 

انمج وغندخلوه فهذاك الب  غادي يكون يف املستقبل إن شاء هللا،
دايل النهوض ابلعامل القروي ابش نفضيوهاذ القضية دايل التعليم 
يف العامل القروي بصفة هنائية، ولكن املشكل ما زال قائما اآلن 

 .بقوة

  :السيد رئيس اجللسة

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

السيد الوزير على الصراحة دايلك وعلى الوضوح أنه العامل  شكرا 
القروي يعاين وابقي بعيد هاذ الشي ورؤية طويلة وبعيدة، لكن 
السيد الوزير هللا جيازيك خبري ابش غادي نفوتو احنا العامل احلضري 
 التنمية القروية رهينة هباذ الشي اللي قليت كلو إيال هاذ الطلبة وهاذ

العامل القروي ما ساعدانمهش ابلنقل املدرسي هاذ  التالميذ دايل
و السنة اآلن العقد شريعة املتعاقدين، اليوم خليتو أنتما كوزارة ختليت

على النقل املدرسي بصفة انفرادية بدون سابق إعالم، صحيح 
هاذي سنتني ومها تيهضرو ولكن ماعطوانش املشروع، اليوم  

ياخذ ش يف االمتحان تكتعرفو الطلبة اجلامعيني ملا ما كيحضر 
ابلنسبة وكيمشي لو  une anneé blanche صفر وكتعتب

السنة، واليوم احنا كنتخبطو يف العامل القروي يف النقل املدرسي 
اللي هو رهني ابلتنمية إيال هاذ العامل القروي ماعاوانهومش هباذ 
الشي صحيح ها داملؤسسات التعليمية كيخصها واحد العدد 

، كيخص واحد الرؤية بعيدة إسرتاتيجية ولكن دايل اجملهودات
السيد الوزير، واحنا  un plan d'action فوقاش بغينا

مستعدين نساعدوكم كبملانيني هنا يف القانون املايل خاص هاذ 
الشي خنرجو به يف أسرع وقت، راه العامل القروي راه هو اللي  

ساعد يكيساعد العامل احلضري، راه ماشي العامل احلضري اللي ك
 .العامل احلضري كيجيوان منو غري املشاكل، شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد حممد مرزوق

 شكرا السيد الرئيس،

عرفها بعض تال خيفى عليكم الطابع القروي والتضاريس الوعرة اليت 
ذجا، خنيفرة وإقليم بين مالل منو -املناطق خصوصا جهة بين مالل 

 خصوصا ويؤدي إىل اهلدر وهذا يشكل عائق لتمدرس الفتيات
املدرسي، وابلتايل إذا كان برانجمكم ستطبعه بصمة من التمييز 
اإلجيايب هلذه املناطق، نريد تشييد املزيد من املدارس اجلماعاتية 

ا مهما يف حماربة اهلدر املدرسي، دعم اجلمعيات اليت تلعب دور 
واجلماعات وكل الفعاليات اليت تعمل يف جمال التمدرس بوسائل 
النقل املدرسي، وسائل التدفئة أثناء فصل الشتاء وإيالء العناية 

 .الكافية لطلبات اإلستعطاف اليت يقدمها.. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

قاش م، السيد الوزير يف بضع.. ما بشكرا السيد النائب احملرت       
هناك تعقيب إضايف؟ إذن السيد الوزير يف بضع ثوان.. ما طلبو 

 .حد.. تفضل تفضل السيد الوزير تفضل

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

لكن مزاينة و غري ابلنسبة للمدارس اجلماعاتية، هي فكرة       
 les anexes اللي دران دااب، ال ماشي داك الشي كنخليو داك

   les وكنديرو مدارس مجاعاتية بعيدة عليها، ما بقينا ال يف
satellites     وال مدرسة مجاعاتية، ولينا دايرينهم جبوج. فهنا

كيخص واحد املدارس اجلماعاتية مزاينة ولكن خص تكون مرافقة 
ل ات الصغرية اللي مفرقة وتوفري النقيعين حلذف هاذيك احلجر 

واملطعم املدرسي ابش تكون الظروف يعين جيدة كيما كانشوفو 
 .يف أمريكا وال كندا وال يف دول أخرى هاذ الشي اللي كاين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر للسؤال الثالث عن وضعية األمازيغية       
رتمني لسيدات والسادة النواب احمليف منظومة الرتبية والتكوين، ل

من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 
 .مشكورا
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 :النائب السيد عمرو ودي

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 أزول فالون،

السيد الوزير، نسائلكم عن تقييمكم لوضعية األمازيغية يف       
أسقسي  يعين 3392إىل 3330املدرسة العمومية من سنة 

 غفمان تكوال متازيغت فلمدرسة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الكلمة      

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

أورسينغ ماات اتشلحيت أيساوالن، امكن اتساوالغ است       
ايفهم، يوف انساوال تعرابت. هاذ التعليم  اتسوسيت امكن

دايل التالمذ يف التعليم  %33ابألمازيغية حلد اآلن راه تقريبا يالّه 
االبتدائي اللي كيتابعو هاذ.. وبني قوسني كاين واحد اإلقبال كبري 
جدا على التعلم دايل األمازيغية، فهاذيك املدارس كلها واألقسام 

عين اإلقبال على األمازيغية بصفة ي اللي فيها التعلم كاين واحد
مهمة جدا. يعين كيف كتقرا دااب األمازيغية كنظن ما غاديش 
ميكن نعمموها عالش؟ ألن كنمشيو نكونو بعض األساتذة 
لالمازيغية وكنقولو هلم قرّيو األمازيغية بوحدها، إذن عندو ثالثة 

دو ندايل السوايع يف يف األسبوع إيال كاين إمكانية ابش يكون ع
سبعة وال مثانية دايل األقسام راه غادي تدير أستاذ، أما إيال كاين 
شي حمل يالّه عندو قسم وال جوج ما غاديش ميكن لك تديرها، 
ذاك الشي عالش قلنا ابتداء من إن شاء هللا من الناس اللي 
غيدخلو السنة املقبلة غادي حناولو نكونوهم ابألمازيغية تقريبا  

ل يتكون ابألمازيغية عالش؟ ابش منها يقّري كلهم، كاع اللي قاب

 ابلعربية ويف نفس الوقت يقّري األمازيغية وال يقّري الفرنسية ويف
نفس الوقت يقّري األمازيغية، وال من بعد إن شاء هللا اإلجنليزية 
مع األمازيغية ولكن هذيك ابش تقول أساتذة خمتصني يف 

يعين  اديش نوصلو هبااألمازيغية ما عطاتش النتيجة دايهلا وما غ
للتعميم يف أفق القريب إن شاء هللا، وتيقو بيا هاذ املسألة دايل 

 .األمازيغية غدي انخذوها جبدية شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير احملرتم، تعقيب السيد       
 .النائب

 :النائب السيد عمر ودي

 يف الدستور واضح فهاذ اجملال هذا 1السيد الوزير، الفصل       
يعين األمازيغية لغة رمسية للدولة املغربية، إذن احنا خاصنا أننا 
نفتخرو يعين هباذ اللغة األمازيغية كإرث مشرتك جلميع املغاربة ال 
يقبل أي مزايدة، لذا الوزارة يف بداية فاش طرحت القضية دايل 

زمنيا من أجل يا وتربواي و تدريس األمازيغية يعين نظّرت له بيداغوج
تعميم ترسيم اللغة األمازيغية. لكن لألسف ما الحظناه مؤخرا  
كاين واحد الرتاجع خطري يف تعميم تدريس األمازيغية، وهاذ 
الشي السيد الوزير، خصنا إجراءات فعلية ليست فقط قوال جيب 
الفعل، يعين لتكوين األساتذة وما زاد الطني بلة السيد الوزير، هو 
أن الفئة والثلة القليلة من األساتذة اللي كوانهم يف الوقت السابق 
لتدريس األمازيغية أصبحوا بقدرة قادر يدرسون مواد أخرى. إذن 
فهذا حيف يف اللغة األمازيغية ابعتبارها ملك مشرتك جيب على  
ون كل الفاعلني السياسيني يعين واملسؤولني الرتبويني الذين يتعامل

ا مادة واملسؤولني الرتبويني اإلقليميني واجلهويني كأهنمع األمازيغية 
غري واضحة املعامل، يعين ما عندهاش أهداف، يعين أهداف 
 حمدودة، وهاذ الشي السيد الوزير، احنا يف الفريق ويف احلركة
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األمازيغية كنطالبو أننا منشيو يف إطار تعميم األمازيغية أفقيا 
 .م، اتمنريتوعموداي لتشمل خمتلف أسالك التعلي

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :بوغضن ابراهيمالنائب السيد 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

ابستثناء املنشور دايل السيد رئيس احلكومة الذي يدعو       
 برامج تكوينية يف جمال األمازيغية،خمتلف الوزارات إىل وضع 

فالعنوان األبرز لألمازيغية اليوم هو الرتاجع مث الرتاجع مث الرتاجع.  
كاين اآلن التناقص دايل عدد التالميذ املستفيدين من التمدرس 

ألف تلميذ حاليا، حاليا  333ألف إىل  233ابألمازيغية من 
ية كاين تراجع معة املغربأيضا يف اجملال دايل تعلم األمازيغية يف اجلا

دايل عدد الطلبة املسجلني يف الشعبة دايل األمازيغية حبيث أننا 
طالب يف اجلامعة دايل ابن زهر مثال يف  91بصعوبة تسجلو 

أكادير، والسبب هو أن املستقبل دايل هاذ الطلبة مستقبل 
 .غامض وأيضا كنسولوكم السيد.. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ شكرا       
إذن منر إىل تعقيب السيد الوزير.. رد السيد الوزير. شكرا إذن 
غادي منروا للسؤال التايل هو يف الواقع أربعة أسئلة هلا وحدة 

 3392/3391املوضوع ويتعلق األمر ابلدخول املدرسي ملوسم 
ا من وااب موحدلذا سيتم طرح هذه األسئلة دفعة واحدة لتنال ج

لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال مشكورا

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الوزير، حول مستجدات الدخول املدرسي  نسائلكم السيد      
 .واجلامعي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السؤال الثاين للسيدات والسادة       
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فلتتفضل السيدة 

 .النائبة احملرتمة

 :فاطمة الطوسيالنائبة السيدة 

نسائلكم اليوم عن ظروف ومستجدات  السيد الوزير،      
 .الدخول املدرسي خالل املوسم الدراسي احلايل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني       
 .من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورا

 فاروق الطاهري: النائب السيد

 السيد الرئيس،شكرا 

السيد الوزير، حول الدخول املدرسي احلايل الذي عرف       
جمموعة من اإلشكاالت بعدة مدارس على مستوى اململكة 
نسائلكم، فما هي اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم 

 .إلجناحه؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

لسيدات ل شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الرابع وهو آين      
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 

 .فليتفضل أحد واضعي، تفضل السيد النائب احملرتم

 حممد احلافظ: النائب السيد

ما هي اإلجراءات اليت اعتمدهتا الوزارة من أجل إجناح       
 الدخول املدرسي؟

 :السيد رئيس اجللسة

النائب، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب شكرا السيد       
من فريق التجمع أعتذر، تفضل السيد الوزير، تفضل بعدا، تفضل 

 .جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير

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

 :لعايل والبحث العلميابلتعليم ا

 شكرا جزيال السادة النواب احملرتمني،

هذه فرصة يف احلقيقة للحديث عن مستجدات الدخول       
. قبل ما نبدا 3392/3391املدرسي واجلامعي برسم سنة 

اجلواب، تيظهر يل خصنا نديرو واحد النوع من املقارنة بني 
يل والدخول الدخول اجلامعي احلايل، املدرسي واجلامعي احلا

املدرسي واجلامعي السابق. اكتظاظ مهول، خصاص يف األطر 
اإلدارية والرتبوية، ضعف يف البنيات التحتية، وهذه كلها 
مالحظات كان قد سجلها السادة النواب احملرتمني مشكورون، 
وكانوا كيطالبو بقوة بضرورة توفري احلدود الدنيا لدخول مدرسي 

اللي ميكن  .أشتغلنا عليه الضبط وجامعي انجح، هاذ الشي اللي
لنا نقول هو أننا استهدفنا يف هذا على الدخول املدرسي 

 :واجلامعي

أوال إعادة الثقة للمدرسة املغربية وملا كنقول املدرسة  -       
 املغربية تنتكلم على املدرسة مبفهومها الواسع من األول إىل العايل؛

واء تعلق  يف امليدان سأيضا وضعنا كهدف تعبئة الفاعلني -     
األمر ابألطر اإلدارية والرتبوية أو تعلق األمر كذلك ابلفاعلني 
اآلخرين والشركاء، وذلك من خالل حتسني ظروف اإلشتغال 

 ابملؤسسات التعليمية والتخفيف من اإلكتظاظ؛

كذلك من املستجدات اللي كاين فهاذ الدخول املنظور  -     
درسة بوحدها واجلامعة بوحدها الشمويل لإلصالح، ماشي امل

والتكوين املهين بوحدو، ابلعكس هناك منظور لإلصالح وضعته 
الرؤية االسرتاتيجية واشتغلنا يف الوزارة كفريق إلرساء منظور 

 .متكامل لإلصالح يضم هاته املكوانت الثالث

ويف هذا السياق، ميكن أن أذكر أبهم املستجدات اليت       
 :املدرسي واجلامعي، تتمثل أوال تضمنها هذا الدخول

يف إعادة أتهيل املؤسسات املدرسية واجلامعية على الصعيد  -      
الوطين ابلشروط الدنيا ملمارسة العملية الرتبوية والتعليمية، هاذ 
الشي كلو تنتبعوه يف الصحافة ويف وسائل اإلعالم فيما يتعلق 

صحية من أجل افق الابلبنيات التحتية والتجهيزات والطاوالت واملر 
 توفري احلد األدىن من الشروط؛

األمر الثاين اللي هو ملفت لإلنتباه فهاذ الدخول، هو  -    
التخفيف من اإلكتظاظ حبيث يف اإلبتدائي حوايل ثالثني تلميذ 

إال يف  33وتلميذة يف القسم وال يتعدى يف املستوايت األخرى 
 حاالت اندرة يتم معاجلتها يف حينها؛

كذلك بداية تطبيق اهلندسة البيداغوجية اجلديدة املنصوص  -    
عليها الرؤية اإلسرتاتيجية وخاصة على مستوى اللغة الفرنسية 

 واللغة العربية؛
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كذلك إعادة النظر يف العديد من الكتب مدرسية وأتهيليها  -     
وحتيينها عفوا، يف بعض املستوايت الدراسية، وهاذ القضية 

السنوات القادمة ألن مراجعة املناهج فعال حتتاج إىل ستستمر يف 
 بضع سنوات؛

كذلك إعادة أتهيل املؤسسات اجلامعية واألحياء اجلامعية،  -    
فقط نذكر هنا إىل أننا خصصنا ميزانية استثنائية فيما يتعلق 

مليون درهم من أجل أتهيل املؤسسات  22ابجلامعات يف حدود 
 .ستقبالاجلامعية وحتسني ظروف اال

على مستوى املوارد البشرية عرف هاد الدخول قفزة نوعية       
 33.333فيما يتعلق ابلتوظيفات خاصة يف إطار التعاقد، حوايل 

إطار يف قطاع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، وحوايل 
ة دايل املناصب املالية املتعلقة ابلتعليم العايل إذا مت العملي 9933
ة زاوجة بني أتهيل البنيات التحتية وتوفري املوارد البشريدايل امل

التعليمية سنكون ابلفعل، ال نقول قد  وبداية إصالح املناهج
حققنا كل األهداف املرسومة، ولكن حنسب أهنا انطالقة جيدة 

 .إلصالح جيد، وال زالت أمامنا حتدايت مستقبلية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

زير احملرتم، منر اآلن مباشرة إىل تعقيبات شكرا السيد الو       
السيدات والسادة النواب احملرتمني، ونبدأ بتعقيب فريق التجمع 

 .الدستوري

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الوزير،

هو بداية ما ميكنش أننا يعين ما نعتارفوش ابإلجراءات       
رسي اجلديد، اجلامعي واملدالكبرية اللي قمتيو هبا يف الدخول يعين 

واللي تكلمتيو عليها السيد الوزير يف مداخلتكم اآلن، ولكن 
امسحوا يل السيد الوزير، نقول لكم أبنه اليوم البالد اللي عندها 

، عندها خمطط حبال خمطط "Emergence" خمطط حبال
"املغرب األخضر"، عندها رؤية مهمة جدا يف الطاقات املتجددة، 

اليوم  يف وضعية اللي هي فيها التعليم الوطين العمومي.نبقاو يعين 
بالدان كتعيش واحد النقاش عمومي مرتبط ابلنموذج التنموي 
اجلديد اللي بغات تعملو بالدان، ولكن كيف ميكن أن نفكر وأن 
نناقش منوذجا تنمواي جديدا مبعزل عن التعليم؟ كنعرفو السيد 

جمرد شهور،  لقطاع هاذي فقطالوزير احملرتم، أبنكم يعين التحقتم اب
أو بينتو على واحد اإلرادة يعين حقيقية ومن أعلى مستوى، فأكيد 
أن هاذ األشياء كلها يعين نتفاءل هبا إجيااب ولكن البد أن نذكر 
حول هاذ يعين هاذ املعطيات كلها املرتبطة يعين ابلرهاانت اللي 

لسيد يل ا مقبلة عليها بالدان، اإلصالح اجلامعي اليوم امسحوا
الوزير، نقول لكم أبنه إيال كنتيو اليوم عندكم رؤية واضحة على 
مستوى اإلصالح املدرسي، فهناك يعين واحد النوع دايل 
الغموض على املستوى اجلامعي، ألنه ما ميكنش أننا نكونو يعين 
يف إطار هاذ األشياء اجلديدة كلها اللي جبتوها وابقي نتكلمو 

وا راي القدمية، السيد الوزير احملرتم، أعيدعلى ما يسمى ابلبكالو 
لمو اإلعتبار للبكالوراي املغربية، ما ميكنش اليوم يف بالدان نبقاو نتك

 على البكالوراي على أساس أهنا، انتهى الوقت؟

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب احملرتم، منرو للتعقيب املوايل هو عن فريق      
 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمةاألصالة واملعاصرة، 

 :فاطمة الطوسيالنائبة السيدة 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد كاتب الدولة،

أهداف  1نبقى معكم يف اخلطة ذات، اخلطة احلكومية ذات       
اللي سطرتوها واللي كتبدا بتهيئة الفضاءات التعليمية، هتيئة 

ة وجد نتائج عكسيالفضاءات التعليمية السيد الوزير، أفرزت 
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سلبية، ومنها ما ميكنش ننساو أنه مت تكملة ما ترصدش ليها 
الغالف املايل الكايف، وابلتايل جمموعة من املدراء ورؤساء 
املؤسسات رهنو الشيكات دايهلم الفردية من أجل هتيئة، من أجل 
استكمال هتيئة هاذ الفضاءات التعليمية، وهاذ الشي خاصنا نظرو 

 .تب الدولةفيه السيد كا

كذلك مشكل االكتظاظ اللي تكلمتو عليه، مشكلة       
تلميذ يف  32حىت  33االكتظاظ بكل أسف ال زال مسجال 

القسم، عن أي خطة نتحدث؟ كذلك عندان مشكل اخلصاص 
يف املقررات املدرسية السيد كاتب الدولة، حلد اآلن ليومنا احلايل 

ة، ؤسسات التعليميال زال هناك خصاص مسجل يف جمموع من امل
يف جمموعة من املقررات املدرسية، بل نذهب أبعد وأقول أن 
مؤسسة تعليمية تدرس مبقررين خمتلفني داخل نفس املؤسسة 
التعليمية، وهذا جيب النظر فيه السيد الوزير، كذلك عندما 
نتحدث عن جلنة املناهج، جلنة املناهج تدبر خارج هيئة التدريس،  

نا نالحظ داخل املقررات املدرسية تكريس كيف يعقل أننا الزل
دونية املرأة والعنف املمارس عليها، أو نرجعو للكراسات املدرسية 

 ...دايل الثانية ابتدائي، كذلك السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت. أو منرو للتعقيب       
 .مة، تفضل السيد النائب احملرت املوايل لفريق العدالة والتنمي

 :النائب السيد حممد العثماين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، فعال الوزارة قامت مبجهودات كبرية من أجل       
أتهيل املؤسسات وجتهيزها، لكن السيد الوزير، هاذ القضية نتاع 
التجهيز كانت رمبا على حساب الناس نتاع التكوين املهين، كنتو 

فامهتو مع املتدربني ابش تعطيوهم واحد الثمن كيقولو أبنكم ما ت
التزمتوش به، اآلن مؤسسات التكوين املهين كتعاين مشكل يف 

امتحان التخرج، كاين الطلبة اللي ما زال ما دوزوش، نظرا ألهنم  
كانوا مشغولني، امتنحان اتع السنة األوىل أيضا ما زال، إذن هذا  

 .املهينكان على حساب التكوين 

ابلنسبة للجانب البيداغوجي، فعال كاين جمموعة دايل       
املقررات ما زال ما خرجاتش جملموعة د املواد، مث هاذ القضية د 
الفرنسية غادي نبقاو السيد الوزير معكم دائما راه العربية هي لغة 
التدريس، ولألسف كاين توجه للعودة لتصبح الفرنسية هي لغة 

كاين جمموعة نتاع املؤسسات التعليم اخلصوصي  التدريس، واآلن  
كيمشيو اآلابء كيقولو هلم ما كاينش البكالوراي العادية كاين غري 
ية.  البكالوراي الفرنسية، مبعىن تكريس تدريس املواد العلمية ابلفرنس

كاين واحد القضية نتاع هذيك اللوائح اللي نشرتو، السيد الوزير، 
لقانون  لنفسية رجال ونساء التعليم، اهذيك راها فيها ضربة كبرية 

كيقول أبن األستاذ اللي يف رخصة مرضية هو يف حاالت مزاولة 
العمل، الغياب كيتنشر يف السبورة ابش التلميذ واآلابء يعرفو أبن 
األستاذ مغيب ماشي تشهروا به، مث كاين واحد املسألة اللي  

ي ابقي للكنساءلوكم عليها السيد الوزير، هو أشنو هو السبب ا
حلد اآلن الوزارة ما زال ما اعطاتش النتائج نتاع املباراة نتاع 
التفتيش الناس كتوضع اآلن تساؤالت، واش كاين شي سر؟ كاين 

 .شي مشكل؟ بغينا نعرفو السيد الوزير وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، ومنر إىل آخر تعقيب للفريق       
لوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب احملرتم االستقاليل ل

 .مشكورا

 :النائب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، العمل اللي كتقومو به كنثمنوه وهذا عمل مهم       
جدا نريد أن تستمروا فهاذ العمل هذا، ولكن كذلك هناك أمور 
نريد أن ننبه إليها اللي هي كذلك أساسية إلجناح ويكون عندان 
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مدرسي أحسن. املسألة األوىل هو أنه هاذوك الداخليات  دخول
ما تتفتحش يف الوقت دايهلا فتحت معطلة وهاذوك الداخليات 
أنه تتشكل يعين املسألة واحد املشكل ابلنسبة لكثري من 

 املتمدرسني؛

املسألة الثانية وهو أن اعتماد داك السلك الدويل ابلنسبة  -      
طريقة اللي هي متسرعة، أنه ما متش لإلعدادي راه مت بواحد ال

تكوين دايل األساتذة بشكل اللي هو حسن، وكذلك حىت 
الكتب العلمية فيها أخطاء كثرية، األمثان دايهلا غري حمددة، 
وكذلك هذا شجع على املضاربة، وهذا فيه كذلك ضرب ابلنسبة 
هلذه البكالوراي اللي البكالوراي الدولية. هتييء فيها املؤسسات 

دخول املدرسي ما كانش عندكم الوقت، صحيح ولكن راه لل
التهييء دايهلم يف املرة جاية خاصو يكون أكثر من الصباغة يكون 
يعين التجهيزات األساسية، يكون كذلك البنيات التحتية، يكون 

 التجهيزات املدرسية هاذي مسألة كذلك أساسية نركز عليها؛

دوك  ه املرة اجلاية كذلك حىتاحلركة االنتقالية أان تنظن أن -      
األساتذة اللي مها احلركة االنتقالية الداخلة خاصنا نركزوا عليها 
ألن هاذي مسألة أساسية ألنه فقط ركزان على احلركة االنتقالية 
خارج األقاليم ولكن استثنيا اللي مها داخل األقاليم وهاذو كذلك  

 كيحسو بغنب كبري؛

وك املتعاقدون، اآلن غادي تكون املسألة األخرية هي د -      
ألف دايل املتعاقدين ابلنسبة امليزانية دايل  33عندكم تقريبا 

، هاذ املتعاقدين التكوين دايهلم ألسبوع أو أسبوعني غري  3391
كايف سيكون له ضرر كبري ابلنسبة للمؤهالت دايهلم، سيكون  

ب جيكذلك له يعين أتثري سليب ابلنسبة جلودة التعليم أان تنظن 
 ...تكوينهم تكوين صحيح وكذلك

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من..؟ تفضل السيد       
 .تفضلوا ،النائب األصالة واملعاصرة

 عمر خفيف:النائب السيد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

الميذ انتباهكم إىل معاانة بعض التأود هباذ املناسبة أن ألفت       
املفصولني هذه السنة جراء قرارات متهورة لبعض جمالس األساتذة 
دون مبر معقول، ال لذنب اقرتفوه إال أهنم مل حيالفهم احلظ يف 
التفوق يف دراستهم، بعضهم جراء عدم توفر أساتذة بعض املواد  

ة ابن عداديكما هو احلال يف مجيع اململكة. على سبيل املثال إ
 31جبماعة أكرفاي حيث مشل هاد اإلجراء أكثر من  خلدون

تلميذ ضدا على رغبتهم وإحلاح ذويهم وأمام هاد الوضعية نطلب 
منكم، السيد الوزير احملرتم، اختاذ اإلجراءات الالزمة واملستعجلة 
ملعاجلة هاد السلوك الالمسؤول املتفشي يف بعض املؤسسات 

 تالميذ يف متابعتهم للتعليم ما دامواالتعليمية وضمان حق ال
 .متمسكني هم وذويهم، شكرا السيد معايل الوزير احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟    
 .تفضل السيد النائب

 عبد هللا االدريسي البوزيدي: النائب السيد

ر على الدخول اجلامعي، أان كنهضالسيد الوزير، اليوم تكلمتوا    
اليوم على سبقنا دخلنا على املنح اجلامعية، السيد الوزير أشنو 
درتو يف املنح اجلامعية راه إقليم بوملان وال اتوانت راه إقليم وصل 

آالف درهم  93ألف درهم، إقليم اتوانت الدخل السنوي  91ل 
لسيد ، ا3درهم دخل شهري غيقري ولد وال  113واش اللي ب 
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الوزير، هاد املشكل هذا خصكم تفكوه، مشكل كبري راه اآلابء  
كيعانيوا يف اتوانت، اآلابء كيعانيوا يف اتوانت هذا منكر السيد 

دراهم  93الوزير حبق هاد اآلابء وهاد الطلبة اللي يف اتوانت، راه 
 .دخل سنوي خصكم تشوفوا لنا هاد املشكل السيد الوزير، شكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟    
إذن منر إىل رد السيد الوزير على التعقيب أو التعقيبات، تفضل 

 .الوزير مشكوراالسيد 

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

 احملرتمني،شكرا السادة النواب 

دقايق كنظن قليلة شوية،  3ما غادش نرجع للنقط كلها ألن    
دقايق ضيعت منها شوية ب،  3بغيت فقط بعض اإليضاحات، 

النقطة األوىل هو هاد املسألة دايل االكتظاظ بغيت غري نذكر 
السادة النواب احملرتمني أن يف السنوات املاضية كنا كنتكلموا على 

بعض املرات،  13ورمبا حىت  23بعد يف القسم من  23.13
 % 9.3، 33دااب ميكن نقول لكم على أن األقسام اللي تتفوت 

دايل أمسيته، مشينا داك الشي دايل  3وايهلل تيفوهتا بواحد وال 
ما بقاش وال كان شي حالة وكانوا يف بداية السنة  13وال  31

كندخل شخصيا ابش تفك،   3وال  0الدراسية بعض احلاالت 
إيال كانت شي حاجة حبال هاد الشي قولوها يل نفكوها،  إال

ولكن احنا ما كيكفيناش هاد الشي، احنا يف املستقبل اهلدف 
تلميذ  01األقصى اللي خاصنا نوصلوا له هو أكثر ما ميكن هو 

تلميذ يف االبتدائي هذا هو اللي غادي منشيوا  03يف الثانوي، و
اه املقبلة إن شاء هللا ر له على مخس سنوات وابتداءا من السنة 

غنمشيوا عاود اثين ابش نقصوا من االكتظاظ حىت نوصول هلاد 
 .اهلدف هذا

يف ما خيص املسألة دايل العربية، أؤكد مرة أخرى أن هاد    
املوضوع نوقش مبا فيه الكفاية دخل اجمللس األعلى للرتبية 
والتكوين وهاد اجمللس األعلى يؤكد على أن العربية هي لغة 
التدريس األساس يف كل مستوايت التعليم االبتدائي والثانوي 
والثانوي التأهيلي، إذن هذه مفروغ منها متاما، ولكن كذلك 
اجمللس أجاز تدريس بعض املواد وبعض األجزاء من املواد بلغة 
أجنبية أخرى خاصة ابللغة الفرنسية، هاد الشي وقع فيه نقاش  

أي الش؟ ألن كل واحد عنده ر كبري وهذا توافق بني كل الفرقاء ع
عام واحنا كنهضروا على  23وال  13من طبيعة احلال، وهذه 

هاد الشي وداخل كانت هناك جلنة داخل اجمللس اللي فيها 
 .التيارات كلها واللي اتفقت على هاد املسألة هذه

ابلنسبة للتعليم اخلصوصي، كنأكد للسيد النائب احملرتم على     
اللي  % 13ئيات اللي عندان كاين أن على حساب اإلحصا

اللي كيدوزوا  % 13عندهم كيدوزوا الباكلوراي الدولية وكاين 
الباكلوراي ابلعربية، إذن ماشي ما كاينش يعين احتكار دايل اللغة 

 .الفرنسية يف ما خيص الباكلوراي الدولية

القضية دايل التشهري بنساء ورجال التعليم راه تكلمت عليها     
أن رجال التعليم، رجال التعليم دائما مرة، أقول وأكرر  أكثر من

منعوتني بكثرة الغياابت وبعدم اجلدية دايهلم إخل، ملي خرجنا 
 % 11.1اإلحصائيات بينات العكس متاما هو أن رجال التعليم 

دايل رجال التعليم مل يتغيبوا خالل شهر سبتمب ولو يوم واحد، 
 اللي هذاك ابش تكون مصداقيةهذاك الطائفة القليلة  وكان الزم

، ابش حىت اللي تغيب كنعلنو la communication ف
عليه، وهذا راه كان معمول به داخل املؤسسات، راه ماشي مسألة 

 .دايل التشهري، هاذ الشي مسألة كان معمول هبا

وأخريا ما ميكن ليش منر بدون التحدث على التدخل األخري    
خرجو ل األساتذة يف النقط، يعين كياللي كيتكلم على التهور داي

الدراري حيث كيتعسفو عليهم، هذا ما خاصناش نقبلوه متاما هاذ 
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القضية هدي، ما ميكنش لنا نتصورو أن كاين أستاذ كيخرج 
التلميذ على برا فقط لإلنتقام وحلاجة أخرى فراسو، هاذي كنظن 
 حنا داخل هاذ اجمللس هذا ما خاصناش تكون متاما احلديث على
هاذ القضية هاذي، ميكن يكون التلميذ عندو ظروف أخرى اللي 

 .ما ساعدتوش ابش يقرا إىل آخره

فيما خيص اللي كيسميوه التظلم، كاين التظلمات اللي كيعاودو    
يرجعوهم، واحد العدد كبري دايل اإلستعطافات متت اإلستجابة 
دايهلا داخل هاذ السنة هاذي، وأان متفق معكم على أن يف 

ملستقبل ما خصناش نلوحو التالميذ اللي مها مازال راغبني ابش ا
يبقاو يف املؤسسات، واخا نديرو هلم اقسام خاصة ابش ميكن هلم 

 .يتداركو اخلصاص دايهلم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال قبل األخري يف نفس القطاع،    
رميم املؤسسات التعليمية، وهو سؤال حول برانمج إصالح وت

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، 
 .فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة مشكورة

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

السيد الوزير، أشنو هو البانمج اإلستعجايل لرتميم وإصالح    
ة للمؤسسات لنسبالبناايت املتقادمة أو اليت على وشك االهنيار، اب

 .التعليمية يف املناطق القروية ؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، جواب السيد الوزير   

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

حىت لشهر  بديناهابلنسبة لتأهيل املؤسسات، حنا هاذ التأهيل    
يونيو، وكان عندان شهرين تقريبا ابش نوجدو املؤسسات التعليمية، 

بطبيعة احلال شهرين وال شهرين ونصف ما ميكن لك دير واحد 
التأهيل يعين جذري، وتوجد..، هاذ التأهيل اجلذري ايهلل كنوجدو 
ليه دااب املؤسسات تقريبا كلها، ولكن مع ذلك جمهود كبري جدا 

مؤسسة، مت التدخل على األقل ب  99.333أصل  تدار من
مؤسسة، يف البادية جلان التفتيش اللي مشات جابت  93.333

 033مؤسسة ما زالت يف حالة رديئة جدا،  033على أن هناك 
مؤسسة ومباشرة طلبت ابش يتم التدخل فيها ابستعجال، أما 
حبذف هذيك األقسام اللي ما بقاتش كتصلح ألن واحد العدد 

بقاش كيصلح، أوىل برتميم هديك األقسام اللي مازال خصها ما 
الرتميم، ولكن هاذ العملية دايل إعادة اهليكلة والرتميم ستبقى 
مستمرة لسنوات كثرية وغتكون من األهداف األساسية دايل 

 .التدخالت دايلنا يف املدارس، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .بةلكم السيدة النائ شكرا السيد الوزير احملرتم، التعقيب   

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

نسجلها ابرتياح، ولكن مع ذلك نعتب على أن أي إصالح    
يبتدئ نقطة اإلرتكاز دايلو واملدخل احلقيقي دايلو هو هاد إعادة 
بناء وأتهيل هاذ املؤسسات، ألن يف قلبها كاين الفاعل الرتبوي 

لبانمج اللي خصكم أنكم اللي هو التلميذ واألستاذ. إذن ا
توضعوه، خص يكون برانمج حقيقي، ملموس وبرانمج استباقي، 
ألن هذا كيوقع حد أمام أتمني احلق يف الرتبية، أمام أتمني تعميم 
حقيقي على املستوى الوطين وخاصة يف املناطق القروية واملناطق 

 .النائية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 رتمة، هل هناك من تعقيب إضايف؟شكرا السيدة النائبة احمل   
 .تفضلوا السيد النائبة عن فريق العدالة والتنمية
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 :النائبة السيدة عزوها العراك

السيد الوزير، مرت مخس سنوات على صدور املرسوم املتعلق    
إبحداث املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين على صعيد كل 

اجلهة الوحيدة اليت جهة، وتبقى جهة الداخلة وادي الذهب 
أستاذ  933حرمت من هذه املؤسسات، اليوم السيد الوزير 

إىل العيون لتلقي  113kmمتعاقد يضطرون للتنقل أكثر من 
هذه التكاوين، اليوم السيد الوزير مجيع الشروط نضجت من أجل 
استقبال هذه املؤسسة، نسائلكم عن التدابري املستعجلة من أجل 

 .إحداثها، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف آخر،    
 .إذن منر إىل رد السيد الوزير، تفضل السيد الوزير مشكورا

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

يل املؤسسات  تعتب أن أتهالسيدة النائبة اليت بغيت فقط نشكر   
هي املبدأ لإلصالح، كنشكرها بزاف ألن حلد اآلن كنسمعها داميا 
هذاك آش كيسميوه العكر على شي حاجة، ها الوزير املزوق من 
برا آش خبارك من الداخل، ها الوزير دايل الصباغة، ها الوزير، 
 .وشكرا جزيال كنتمىن الصوت دايلك يوصل للعموم إن شاء هللا

 :لسيد رئيس اجللسةا

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير منر للسؤال األخري وهو    
سؤال آين عن التسجيل اجلامعي للسيدات والسادة النواب 

سيد احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، فليتفضل ال
 .النائب احملرتم مشكورا

 :النائب السيد سعيد إدبعلي

 تعلق مبعاانة الطلبة مبناسبة كل دخول جامعي إذ يفرضسؤالنا ي   
 عليهم املنطق الرتايب املعمول به التسجيل يف كليات معينة الشيء
الذي حيول يف كثري من األحيان من إمكانية التسجيل يف الكليات 

 .القريبة من سكناهم، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .احملرتم، جواب السيد الوزيرشكرا السيد النائب    

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، هاذ القضية التسجيل اجلامعي فيها    
ولكن السيد النائب أاثر قضية واحد العدد دايل اإلكراهات 

واحدة وهي مسألة قرب املؤسسات اجلامعية من مقر سكىن 
املرتفقني اللي مها التالميذ، فقط نعطي واحد املعطى إمجايل 
وميكن، ميكن أن نعود إىل ذلك ذلك ابلتفصيل، الرؤية دايل 
اجمللس األعلى للرتبية التكوين والبحث العلمي حتدثت عن منظور 

ي جيد اللي هو إحداث جامعة مندجمة يف كل جهة، إسرتاتيج
هاذ التوجه حنن نشتغل عليه اآلن، ولكن يف انتظار ذلك هناك 
إكراهات حقيقية تعرتض اإلستجابة لكل احلاجيات املتعلقة 
بتسجيل الطالب ابلقرب من مقر سكناهم، ولذلك تعلمون أنه 
ها يهاذ العملية دايل التسجيل تنظم مبوجب مذكرة كنحدوا ف

ابلضبط كل جهة ما هي املؤسسات اللي قريبة ليها واللي ميكن 
ليها تستفذ منها، وهي حمددة وراعني يف هذا اإلعتبار هاذ 
اإلجتماعي اللي حتدثنا عليه، ولكن مل نكتفي هبذا، هناك 
إجراءات أخرى متعلقة ابلتسجيل اللي هي غري لألمهية أذكر هبا 

لسنة صر، سنعمل ابتداء من اعلى سبيل املثال ال على سبيل احل
القادمة إن شاء هللا على تعميم التسجيل اإللكرتوين يف ما يتعلق 
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ابملبارايت ذات املؤسسات ذات اإلستقطاب احملدود، وهاذي  
كانت واحد املعاانة كبرية جدا لدى األسر، نتمىن نتوفقو فيها، 
ة باثنيا سنعمل إن شاء هللا على اإلهناء من كل التسجيالت ابلنس

للطلبة القدامى وكذلك ابلنسبة جلزء من الطلبة اجلدد يف هناية 
 .حبيث 2شهر 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، الكلمة للسيد النائب احملرتم    
 .للتعقيب

 :النائب السيد سعيد إدبعلي

شكرا السيد الوزير على اجملهودات اليت تبذلوهنا خبصوص هذا    
ع، ولكن هاذ النقطة هاذي اللي ثرت عالش ألن السكان املوضو 

اللي عندان يف املنطقة مثال يف إقليم الصويرة، هي اللي كيعانيو 
منها بزاف ألهنم ابخلصوص املنطقة دايل حاحا مثل مسيمو ومتنار 

كيلومرت، العوض فاش   13وأيت داود حبكم أهنم قراب ألكادير 
للي بعيدة ا يفطوه ملراكشيتسجلو يف ابن زهر يف أكادير، تيس

كيلومرت وهذا مشكل اللي كيحد بكثرة   033عليهم تقريبا ب 
خل العاجل من ابلتد وهلذا نطالبكممن التعليم ابلنسبة للطالبات، 

 .أجل وضع حد ملعاانة هذه الساكنة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل 
 .السيدة النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة

 :مرمي وحساة النائبة السيدة

السيد الوزير املعايري اللي كتاخدوا بعني االعتبار ابش الطالب    
يستفد من السكن اجلامعي أوال أابنت عن فشلها، كيف يعقل 
لطالب يف أقصى جبال األطلس املتوسط من مجاعة سيدي نيزيل 

اتكلفت و اللي املدخول السنوي متاع األب دايلو ما كيتجاوز وال 

درهم سنواي واألطفال حتت  3333درهم، أؤكد على  3333
الكفالة مها ربعة وما استافدوش من احلي اجلامعي، السيد الوزير 

اللي بني أبن منطقة أزيالل   HCP واش طلعت على التقرير متاع
نشوفوا عدد وملي كنجيوا ك كتحتل املرتبة األوىل يف نسبة الفقر،

الطلبة اللي استفادوا من املنحة اجلامعية يف بعض اجلماعات  
، السيد 3كجماعة األربعاء ابن قبلي وال أنركي ما جتاوزوش 

الوزير، ملن اعطيتوا املنح اجلامعية إيال كانوا حبال هاذ الناس ما 
 .استافدوش منها؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف شكرا السيدة    
آخر؟، إذن ماكينش تعقيب إضايف آخر، إذن منر إىل رد السيد 

 .الوزيرعلى التعقيبات

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

دايل النقط اللي متت اإلاثرة دايهلم، النقطة األوىل تتعلق  3مها    
إبعادة النظر يف اخلريطة اجلامعية الوطنية ابش ميكن حنلوا هاذ 
اإلشكاالت راه كتلقى جهة وال جامعة موزعة على مخسة دايل 

داجلهات كتلقى جهة ما  3اجلهات، كتلقى جامعة موزعة على 
حقيقي يف اخلريطة اجلماعية اللي  فيها جامعة، هناك اختالل

ا غادي نعاجلوه إن شاء هللا ابخلريطة اجلامعية الوطنية اللي كنيشتغلو 
عليها، األمر الثاين فيما يتعلق ابملنح نؤكد مرة أخرى إال أن هاذ 

 .املوضوع فيه ثالثة دايل املتدخلني

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

، فيما يتعلق ابلقضية دايل املنح، راه فيها ثالثة دايل املتدخلني   
 ...املتدخل األول اللي مها اللجن اإلقليمية املتدخل الثاين

 :لسةالسيد رئيس اجل

دايل ثواين حسبنها، شكرا  3حسبناها  شكرا السيد الوزير   
للسادة الوزراء على حسن مسامهتهم يف هذه اجللسة ووفق املادة 

من النظام الداخلي حضرات السيدات والسادة سنرفع  931
 .دقائق 93اجللسة ألداء الصالة يف حدود 

 :السيد رئيس اجللسة

 األفاضل، إيال امسحتوا نستأنفب السيدات والسادة النوا
 أشغال اجللسة،

 السادة الرؤساء،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الرؤساء احملرتمني،

 أشغال اجللسة، إيال امسحتمو نستأنفو

السيدات والسادة النواب األفاضل رجاء اجللوس للسماح 
 ابستئناف اجللسة من فضلكم،

ملبمج هاته، القطاع املوايل اإذن نستأنف أشغال جلستنا املوقرة    
هو قطاع العدل، لكن الرائسة توصلت من السيد الوزير املكلف 
 ابلعالقات مع البملان واجملتمع املدين يطلب فيها السيد وزير العدل
إدراج األسئلة املدرجة إليه إىل آخر اجللسة نظرا الرتباطه ابلتزام 

ك سوف عذيب، وبذلصادق مع اللجنة الفرعية األممية ملناهضة الت
ننتقل إىل القطاع املوايل هو قطاع الشغل واإلدماج املهين عدد 

األسئلة أربعة ومباشرة سنمر للسؤال األول هو عن حصيلة نظام 
التعويض عن فقدان الشغل بعد سنتني من بداية العمل به، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .النائب احملرتم مشكورا لوضع السؤال فليتفضل السيد

 :النائب السيد حممد بوشنيف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

بعد سنتني من إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل    
 وبداية العمل به نسائلكم عن احلصيلة؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .احملرتم، السيد الوزير لكم اجلوابشكرا السيد النائب    

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، ابلنسبة أوال هاذ التعويض هو واحد    
اإلجراء مهم واحد النظام مهم اللي هو من املقتضيات دايل 

ضيات أحد املقتالتفعيل، هذا واحد النظام مهم هو تفعيل دايل 
، ومت تفعيله يف عهد احلكومة 3399ماي  32دايل اتفاق 

السابقة واليوم حنن يف احلكومة احلالية ويف إطار البانمج احلكومي 
ملتزمون إبعادة تقييم هذا النظام، احلصيلة دايل حبال هاذ النظام  
كما كتعرفوهو واحد التعويض كيتعطى للناس اللي فقدو الشغل 

من  %23نهم ابش ايخذو واحد التعويض دايل دايهلم كيمكّ 
شهر األخرية شريطة أن ال يتجاوز  02متوسط الرواتب دايل 

مبلغ التعويض احلد األدىن لألجور، هاذ النظام كيتّمول بطريقة 
مشرتكة ما بني املشغل الذي يتحمل الثلثني واملسامهة دايل 
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 133غت لاألجريالثلث، ابإلضافة للمسامهة دايل الدولة اليت ب
مليون درهم، احلصيلية دايل تفعيل هاذ النظام برسم 

سنة  1031مستفيد مقابل  21األلف و 90،يعين 3392سنة
، احلصيلة دايل التعويضات اليت منحت للمستفيدين 3391
ألف  22، مقابل 3392مليون درهم سنة 233مليون و 933

 ةمليون درهم، طبعا كيتالحظ واحد الرتاجع يف اإلستفاد 133و
من هذا النظام، األسباب دايل االستفادة هو أنه يعين كاين ما 
زال كيخص احنا أوال عاكفني على واحد الدراسة ألنه يف األصل 

، 3391دايل النظام مت اإلتفاق على أنه غيّدار واحد التقييم يف 
احنا عاكفني على هاذ الدراسة ابش كنشوفو األسباب اللي أدت 

املكانة املهمة دايل، ولكن املعطيات أنه هاذ النظام ما خذاش 
 .كتقول أبنه بزاف دايل الطلبات مل تستفد لشروط األولية

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد اهليقي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الوزير،

ة اللي عملت جاهدة ابش خترج هاد شكرا للحكومة السابق
املشروع للوجود، هاذ املشروع اللي كيشكل قفزة نوعية وجا 
إنسجاما إلكمال مسلسل اإلصالحات اإلجتماعية اليت جاء هبا 

وعمل احلكومة السابقة كما قلت يف هذا اجملال،  3399دستور 
وكذا التغريات اليت تعرفها قوانني الضمان اإلجتماعي ابستمرار، 

ال أن هاذ املشروع تعرتيه بعض مظاهر القصور واحملدودية يف كثري إ
من جوانبه اإلجرائية خاصة يف الشروط املسطرة لإلستفادة من 
 هاد التعويض وهذا واضح السيد الوزير يف نسبة املستفيدين حبيث

، ولعل مرد ذلك أن هذا املشروع مل مير % 93ال تتجاوز نسبة 
ل بتعديل من سنتني، وهذا حيتم التعجي على تطبيقه حلد اآلن أكثر

بنوده وجعلها أكثر مرونة حىت ال تقف كحائل أمام األجراء الذين 
 .فقدوا شغلهم لسبب ال دخل هلم فيه

السيد الوزير عندي بعض املالحظات وإقرتاحات؛ أوال جيب     
تسهيل املسطرة على مستوى وكالة الضمان اإلجتماعي خاصة 

غل يف املتعلقة ابإلستفادة وكذا توقيع املش على مستوى املطبوعات
هذا املطبوع املخصص لإلستفادة بدونه ال ميكن للعامل اإلستفادة 
من هذا اإلمتياز، اثنيا صرف التعويض عن فقدان الشغل رهني 
مبدى قدرة األجري عن العمل، تساؤلنا السيد الوزير إذا أتكد أن 

فراش مزمن ألزمه ال األجري غري قادرعلى إمتام العمل بسبب مرض
يف هذه احلالة كيف ميكن العمل على تعويض هذا األجري حىت 

 .ال يبقى عرضة للضياع

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل 
 .السيد النائب عن األصالة واملعاصرة

 هشام املهاجري: النائب السيد

عامل يف  333اليوم اللي كنتكلم معكم فيه السيد الوزير،    
إقليم شيشاوة يف مناجم سكساوة معتاصمني يف مدينة اميينتانوت 

السيد الوزير  1كلم على رجليهم من شهر   23من بعد ما ضربوا 
ما ختلصوش، داز العيد الكبري، داز الدخول املدرسي، دازت 

للي كان ا العطلة الصيفية والناس ما زال ما ختلصاتش، يف الوقت
خاصنا انقشوا ظروف اشتغال هاذ العمال وانقشوا التغطية 
الصحية اإلستثنائية اللي خاصها تعطاهم، يف عهد حكومتكم أ 
السيد الوزير ولينا كناقشوا اخلالص، كناقشوا األجر، شوفو ها 
ة الرتاجع اخلطري يف عهد وزير نقايب استقال من تدبري نقابته عشي
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تمىن ش هاد الرتاجع اخلطري أ السيد الوزير، نالتعيني امللكي، كيفا
 .جتاوبوان واش كاين شي محاية حلقوق هاذ العمال، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم هل هناك من تعقيب إضايف آخر، ما  
 .كاينش إذن الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين 

السيد النائب احملرتم أان كنعرف الواقع النقايب املشاكل اللي     
كاينة فيما يتعلق ابحلقوق األساسية وحقوق واحلرايت النقابية 
وحنن نعمل و سنعمل وحنن يف حوار مع املركزايت النقابية لكي 
نتجاوز هاذ الوضع وغنديروا وغنقولكم أبنه غنديروا آليات ابش 

اذ ا يتعلق ابحلماية اإلجتماعية إجناز هغنتجاوزوا هاذ الوضع، فيم
احلكومة، هي حكومة توسيع احلماية اإلجتماعية للعمال وسبق 
يل يف هذه احلكومة أن جاءت بقانونني، القانون األول راه هو 
التغطية الصحية راه داز وصوتوا عليه وغدا إن شاء هللا وال رمبا 

آخر اللي  خالل األسبوع القادم، غادي نديروا واحد القانون
غادي يتجاوز األجراء لغرياألجراء، إذن كنعتاقد أن التوجهات 

 .دايهلا يف هاذ اجملال ال حتتاج

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، انتهى الوقت، ومنر السؤال املوايل وهو 
عن مصري عمال شركات املناولة أبوراش الطاقة احلرارية وامليناء 

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

 :النائب السيد حممد كارمي

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

سنني تفتحت بعض  3متاع االنتظار، هذه  من بعد مخسني عام
آالف عامل  1آالف وال  3خدمات تقريبا واحد األوراش اللي 

يف مدينة آسفي، هاذ األعمال كتشرف على النهاية دايهلا،  
كنساءلوكم السيد الوزير، عن مصري هاذ العمال وشنو أعدت 

 .احلكومة لتجاوز هاذ املشكل؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير      

 :السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

دايل فيه شقان:  3السؤال دايلكم، السيد النائب احملرتم، فيه       
فيه الشق األول اللي كيتعلق ابملصري دايل عمال شركات املناولة 
 والشق الثاين كيتعلق ابملستقبل. أوال يف ما يتعلق ابلشق األول يف

ري به وكولة إليها مبقتضى تشريع الشغل اجلاإطار املهام الرقابية امل
العمل، قامت مصاحل الوزارة إبجناز العديد من زايرات التفتيش 
ومراقبة الورشني املذكورين وكذا شركات املناولة العاملة هبدف 
التحقق من احرتامها لكافة مقتضيات تشريع الشغل. تبني من 

ن ات يتمتعوو خالل هاذ الزايرات أن كل العاملني هبذه الشرك
بكافة احلقوق اليت يضمنها القانون خصوصا عقود التأمني 
والتصريح لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي واحلد األدىن 
لقانون األجر، أغلب العمال يعملون مبوجب عقود حمددة املدة، 
معلوم أن هذا النوع من العقود تنتهي حبلول اآلجال احملدد بعقد 

من  00الذي كان حمال له كما تقول املادة أو ابنتهاء الشغل 
 .مدونة الشغل

يف ما خيص الشق الثاين من السؤال، يعين أؤكد لكم أبن       
اجلهة دايل مراكش وآسفي غادي تكون داخلة يف االسرتاتيجية 
دايل التشغيل وخاصة يف إطار ما يسمى ابلرامج دايل التشغيل، 

ي اجلهة واحد البانمج جهو احنا كنشتاغلو اليوم ابش هنيأو مع 
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دايل التشغيل كاين واحد اجملموعة دايل األنشطة اللي دارت إىل 
 13حامل مشروع ومت خلق  932، متت مواكبة 3392حدود 

مقاولة صغرية جدا، ست تعاونيات املستفيدون من برامج إنعاش 
يف برانمج "إدماج"  3392التشغيل وصل إىل حدود ماي 

ولكن ما زال عندان  031من التأهيل  ، عدد املستفيدين3113
برامج أخرى.. يف البانمج أو يف املخطط الوطين للتشغيل اللي 

 .غاتكون للجهة إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. هل هناك من سؤال       
 .إضايف؟ تفضل تعقيب إضايف عفوا تفضل

 :النائب السيد حممد كارمي

 السيد الوزير،شكرا 

كنظن أن السؤال داييل كان واضح كنسول على املصري       
آالف عامل كاين يف املدينة غادي يتوقفو عن العمل هذه  3متاع 
أشهر، ما كنهضرش عن املهام الرقابية دايل  2أشهر وال  2واحد 

عام  13الوزارة وال شي حاجة، كنظن أن مدينة آسفي تسنات 
واحد النوع دايل االستثمار على أساس وكتسىن أن خاص يكون 

أشهر وال  2ابش االستمرارية دايل العمل تستمر، من بعد واحد 
عائلة اللي خدامة بطريقة مباشرة غادي توقف  3333أشهر  2

عن العمل، يعين هاذ الناس آش غادي ميشيوا يديروا؟ تقريبا ايال 
أخرى بصفة  3333عامل كنهضرو على  3333هضران على 

ألف دايل  13أسرة هي تقريبا  1333باشرة كنقولو غري م
ألف دايل السكان آش كتنتاظر؟ وكتشوف دوك  13السكان، 

الشومينيات اتع الدخان اللي غايطلق هاذ احملطة احلرارية كنظن 
أن احلكومة مسؤولة أمام مدينة آسفي ألن احلكومة كان خصها 

 2اه ابقى ر هتيئ فرص االستثمار ابش تبقى االستمرارية، وكنظن 
أشهر خاص احلكومة تدارك هاذ املوقف ايال ما كانش غاتكون  

كارثة ابمتياز واحلكومة كتحمل كامل املسؤولية فيها. هلذا هللا 
جيازيكم ابخلري، السيد الوزير، السؤال داييل واضح وكنظن اإلجابة 
واضحة وكنتمىن أن مدينة آسفي اتخذ احلق دايهلا اللي هتضم هلا 

 .عام وشكرا 13د تقريبا واح

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف       
آخر؟ ال يبدو إذن السيد الوزير، واش ابقي لكم شي إذن انتهى 
الوقت، انتتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت. إذن بذلك 

آلية  لسنمر إىل السؤال املوايل، هو سؤال آين حول مأسسة وتفعي
احلوار االجتماعي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .التجمع الدستوري، فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورا

 :النائب السيد حممد انصر

 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

عا حوارا اجتماعيا واسدشنت احلكومة مشكورة منذ تنصيبها       
مع املركزايت النقابية، الغرض منه إخراج هذا احلوار من املأزق 
والعمل على إجياد احللول لتحسني وضعية املوظفني واألجراء 

الشيء  3399خاصة وأن احلكومة مجدت األجور منذ سنة 
 .ة للمواطنالذي انعكس سلبا على القدرة الشرائي

 الجتماعي مع النقاابت والباطروان وخلقالسيد الوزير، احلوار ا     
آليات التعاون والتنسيق يف ما بينهم هو املفتاح احلقيقي للسلم 
االجتماعي. حنن يف فريق التجمع الدستوري متأكدون أن 
احلكومة هلا إرادة قوية إلصالح األوضاع االجتماعية عب إصالح 

لف خ األوضاع االقتصادية، من خالل تعزيز املكتسبات والعمل
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آليات الثروة. إننا مقتنعون أبن معاجلة األوضاع االجتماعية أصبح 
اليوم أولويتنا مجيعا حكومة وبرملان، فعلى سبيل املثال إقليم 
اتوريرت الذي أنتمي إليه يعاين أوضاع صعبة، االحتجاجات 
متواصلة أمام عجز السلطات احمللية يف إجياد احللول الكفيلة للركود 

امي البطالة، السيد الوزير، أين وصل احلوار االقتصادي وتن
 .االجتماعي؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير      

 :السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

بغيت جناوب السيد النائب احملرتم، أبن احلوار االجتماعي       
يسري حلد الساعة خبري، بغيت أنكد لكم أبن احلكومة ملتزمة 
مبأسسة احلوار االجتماعي، ابلتشاور مع الفرقاء وكنعتابروه ركيزة 
يف املقاربة دايلنا للسياسات العمومية االجتماعية، وكتعرفو أنه منذ 
تعيني احلكومة السيد رئيس احلكومة يعين خاض واحد السلسلة 

در كزايت النقابية بعد تعيينه مباشرة وأيضا أصمن اللقاءات مع املر 
 .مذكرة للقطاعات احلكومية من أجل تفيعل احلوار القطاعي

كما تعلمون، فخالل األسابيع األخرية مت إطالق جولة       
، خصصت 3392/93/31جديدة للحوار االجتماعي يوم 

لالستماع للتوجهات األساسية دايل قانون املالية كما كان عليه 
مت التفاق دائما، املرات القليلة اليت يتم فيها تفعيل هذا املقتضى و ا

االستماع للمركزايت النقابية وملطالبها ومت االتفاق على أن يبقى 
اللقاء مفتوحا، وحنن اآلن بصدد إعداد تصور وسنحاول إعداد 
اتفاق ثالثي األطراف تتم فيه االستجابة ملا ميكن من املطالب 

ر برجمة املطالب األخرى، ابإلضافة إىل أن احلوا االستعجالية وتتم
االجتماعي ما فيهش فقط غري الشق املطليب واملادي ولكن فيه 
شق آخر فيه تشاور، فيه التشريعات، فيه جمموعة من القضااي اليت 
سنتفق مجيعا على منهجية مواصلة احلوار وعلى أن يكون احلوار 

ون منتجا، وحلد موضوعيا، على أن يكون بناء ، على أن يك
الساعة أؤكد لكم أبن هناك اخنراط من قبل مجيع املركزايت النقابية 
واالحتاد دايل مقاوالت املغرب ابش منشيو فهاذ املستوى ونتجاوزو 
الصعوابت ونتجاوزو األخطاء اليت رمبا قد تكون ارتكبت من 

 .طرف اجلميع يف الفرتة السابقة. شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ى تعقيب السيد النائب يف ما تبق حملرتم،ا را السيد الوزيرشك      
من الوقت. ما كاينش إذن هل.. يف ما تبقى من الوقت تفضل 

كاينش، إذن هل هناك من ا  السيد النائب عندك تعقيب؟ م
 .تعقيبات إضافية؟ ما كاينش، شكرا

إذن منر للسؤال املوايل هو سؤال آين حول برامج وتدخالت       
غل واإلدماج املهين لفائدة الشباب، للسيدات والسادة قطاع الش

النواب األفاضل من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل السيد 
 .النائب احملرتم لطرح السؤال

 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، هل لديكم فعال اسرتاتيجية وخطة وطنية       
 للتشغيل واإلدماج املهين للشباب؟

 :اجللسة السيد رئيس

 .شكرا، السيد الوزير، جوابكم      

 :السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

ل نعم لدينا اسرتاتيجية وخطة وطنية لتشغيل الشباب وللتشغي      
على العموم، والدليل على ذلك أنه مت تفعيل املقتضيات دايل 
 يفاملرسوم الذي يقضي إبحداث جلنة وزارية للتشغيل انعقدت 

اعتمدت هذه اللجنة التوجهات االسرتاتيجية، اعتمدت  31
 خمططا وطنيا للتشغيل، ملا تنتكلم على التشغيل ما كنتكلمش فقط
على اإلدماج املهين، التشغيل مسؤولية وطنية، مسؤولية الدولة 
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ومسؤولية اجملتمع، مسؤولية كافة القطاعات واليوم كاين واحد 
ك وي اللي تكلم عليه جاللة امللالتصور ابش هاذ النموذج التنم

من املقتضيات دايلو كيفاش تكون السياسات القطاعية 
واالستثمارات الوطنية كتشتغل ابلتشغيل واحنا اليوم كانت عندي 

وأنكد لكم أبن العمل دايل اللجنة  جلنة اشتغلنا فهاذ املوضوع
ى لالوزارية واللجنة دايل التتبع اللجان املوضوعاتية اللي غتشتغل ع

احملاور اخلمسة دايل اإلسرتاتيجية الوطنية أو دايل البانمج الوطين 
للتشغيل أو املخطط الوطين للتشغيل، اآلن أعماهلا تسري بطريقة 

ما غتسولونيش على النتائج،  31جيدة، اي هللا بدينا دااب من 
النتائج راه خصها الوقت، ولكن هذا مكايعنيش راه ّدار واحد 

ج إرادية فيها أرقام مهمة جدا حتتاج إىل حتسني، العمل وكانت برام
حتتاج إىل تفعيل ولكن سيكذب عليكم من يزعم أبن لديه حال 
سحراي للتشغيل، ألن هاذي قضية دايلنا مجيعا والقضية دايل 
البطالة كتواجه بالدان وكتواجه مجيع البلدان. كيخصنا إرادة 

اعات قطمشرتكة، كيخصنا عمل مشرتك يشاركوا فيه مجيع ال
احلكومية، تشارك فيه بطبيعة احلال الوزارة دايل الشغل واإلدماج 
املهين يف إطار ما يسمى ابلبامج النشيطة للتشغيل ولكن تشتاغل 

 .فيه اجلهات وهذا مهم جدا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم انتهى الوقت، تعقيب لكم السيد       
 .النائب

 :عدي بوعرفةالنائب السيد 

السيد الوزير، أحتدث إليكم كذلك أان رئيس اهليئة الوطنية       
لدعم نضاالت األطر املعطلة، النسبة دايل املعطلني اليوم دايل 

يف النسبة دايل البطالة،  % 31األطر اخلرجية دايل اجلامعة املغربية 
إنسجاما مع  % 93اليوم النسبة دايل البطالة كذلك وصلت 

ر الوطنية وخاصة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وكذلك التقاري

اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي وكذلك املندوبية السامية 
للتخطيط وكذلك التقارير الدولية سواء البنك الدويل أوصندوق 

 .النقد الدويل

كما أنه البد أن نسجل ألول مرة ويف خطاب ملكي جاءت       
ال وهي املعطلني، وأنت السيد واحد الصيغة اللي هي أساسية أ

الوزير، مدرس وتعرف جيدا الفرق ما بني عاطل ومعطل، هلذا 
نقول أبنه ماشي قدر دايل املغاربة أنه يبقاو عندهم اوالدهم 
معطلني، احنا العائالت املغربية تعيش على التضامن، كيتوظف 
 ةواحد يف العائلة و ابلتايل أنه يتم يعين يعول األسرة كلها. كاين
 الزبونية، كاينة الرشوة، كاينة احملسوبية، كاينة احلزبية الضيقة، وراه
ال يعقل أن وزارة حزب وزير متحزب والكاتب العام متحزب 
ومدير املوارد البشرية متحزب، وحنن نعرف أن جمموعة دايل 
اإلدارات املغربية أصبحت ملحقة حزبية دايل جمموعة دايل 

د أن فتح اجملال لألطر املغربية والباألحزاب، مبعىن آخر البد من 
نستحضر اجمللس الوزاري األخري حينما حتدث جاللة امللك، عن 

 .التشغيل شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف       
يف املوضوع؟ ال يبدو شكرا، إذن نشكر السيد الوزير على حسن 

 اجللسة. مسامهته يف هذه 

ننتقل إىل القطاع املوايل، وهو قطاع الصحة ونرحب ابلسيد      
الوزير، والسؤال األول هو حول ما تعانيه املنظومة الصحية من 
خصاص مهول على مستوى املوارد البشرية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد 

 .النائب احملرتم مشكورا

 :ئب السيد مصطفى البكوريالنا

 شكرا السيد الرئيس،
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ما هي اإلجراءات احلكومية املتخذة للحد من  السيد الوزير،      
اإلنعكاسات السلبية اليت يشكلها النقص واخلصاص يف املوارد 

 البشرية مبختلف املؤسسات اإلستشفائية ببالدان؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .لوزير لكم اجلوابشكرا السيد النائب، السيد ا      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد النائب احملرتم،

اإلجراءات مهمة جدا يف هذا اجملال: أوال الرفع  3كاين       
من املناصب املالية، فأول مرة فهاذ القطاع تيحظى يف القانون 

منصب مايل فيما خيص  3333ب 3391املايل دايل 
منصب مايل للمستشفيات  9333زائد املستشفيات العمومية 

دايل هاذ  9133منصب مايل عوض  1333اجلامعية وهي 
السنة؛ اثنيا كاين جهوية يف املبارايت وكذلك متكني يعين املدراء 
اجلهويني على الصعيد اجلهوي منح صالحيات أكب يف توزيع 
املوارد البشرية؛ كاين كذلك النقطة الثالثة وهي الشراكة مع القطاع 

أطباء  3اخلاص بديناها هاذي أسابيع، توظيف مثال يف آسا الزاك 
ممرض  33املمرضني، شفشاون بداو ب 1كلميم توظيف  عامني،
، وزان فيها أطباء جراحني إىل 3391يف  33، 3392عام 

آخره...؛ وأخريا كاين اتفاق مع وزارة الداخلية مرسوم اآلن وقعناه 
ات  يف إطار شراكة مع اجلماعيف األمانة العامة للحكومة ابش يعين

دايل األطباء واملمرضني،  9333الرتابية اللي غتوظف حوايل 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، السيد النائب لكم التعقيب      

 :النائب السيد مصطفى البكوري

نشكركم السيد الوزير على املعطيات القيمة اليت قدمتموها       
 جوابكم، وأشكركم كذلك على اجملهودات اليت تقوم هبا يف

لتحسني مستوى الصحة ببالدان. لكن البد أن نقر مجيعا أبن 
املواطنني ال زالوا غري راضني متاما على جودة وفعالية اخلدمات 
الصحية املقدمة هلم خصوصا يف املناطق النائية واجلبلية، وكما جاء 

صاص  ة ببالدان ال زالت تعاين من خيف سؤالنا فإن املنظومة الصحي
كبري على كافة املستوايت خصوصا البنيات التحتية، واألطر 
الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية. ولعل أكب دليل على 
ذلك هو اخلصاص الذي تلمسه ساكنة إقليم تطوان، وخصوصا 
يف املستشفى اإلقليمي الذي يكتسي طابعا جهواي والذي أذكركم 

د الوزير على أن بناايته مل تعد مالئمة لتقدمي اخلدمة الصحية السي
الضرورية ابجلودة املطلوبة خصوصا أمام اإلرتفاع املتزايد لساكنة 

فصل الصيف. وهنا نطالب السيد الوزير،  ولزوارها يفاملدينة 
بضرورة التسريع إبخراج مشروع املستشفى اجلديد إىل حيز 

و طب امللكية السامية اليت تدعالوجود، وإذ نستحضر مجيعا اخل
إىل ضرورة حتسني أداء املرفق العمومي بشكل عام واملرفق الصحي 

 ...بشكل خاص نظرا ألمهيته القصوى، فإن

 :السيد رئيس اجللسة

شكر السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، هناك تعقيب إضايف       
 .تفضل

 :أمحد أدراقالنائب السيد 

 شكرا السيد الوزير،

أوال إشكالية املوارد البشرية يف القطاع الصحي إشكالية       
وطنية نعلم ذلك، ولكن هناك حاالت متعددة على رأسها إقليم 
إنزكان أيت ملول اللي كنمثلوه يف هذه القبة احملرتمة. السيد الوزير 

 0الناس مشاو ابإلستقاالت عن طريق احملكمة،  93احملرتم، 
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 les دايل 3دايل األعصاب، ، واحد les gastros دايل
radiologues :3، جراحة الوجه: 9، املسالك البولية ،

دون أن يعوضوا، جمموعة من اجلماعات فيها طبيب  9الدايليز: 
واحد "القليعة"، "املزاب"، "اجلرف"، "تراست" طبيب واحد دون 

 .تعويض، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 ناك من تعقيب إضايفشكرا السيد النائب احملرتم، هل ه      
 .آخر؟ ال يبدو، السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

هي هاذ األطباء مشاو بقرار يعين قضائي، فأان تنحرتم القرار       
القضائي، ولكن كتعرفو املناصب املالية اللي عندان ما تيتزادوش 

ابلعكس قلت ليك هاذ  03وال  33ألن مشى هذا وال مشاو 
قانون املالية  3391منصب مايل ابتداء من  9133م عندان العا

تدرجييا إن شاء هللا نتغلبو  1333هي  9333زائد  3333
 .على هاذ الشي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل هو سؤال حول       
تردي اخلدمات أبقسام املستعجالت يف املستشفيات العمومية، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، 
فليتفضل أحد واضعي السؤال السيد النائب احملرتم تفضل 

 .مشكورا

 :النائب السيد عبد هللا العلوي

 ،السيد الرئيس احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 ..إيال امسحيت السيد النائب، قرب امليكرو ابش      

 : العلويالنائب السيد عبد هللا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 :السيد رئيس اجللسة

كاين  تفضلي السيدة النائبة تفضلي، راه كاين الصوت،      
 .الصوت غري بركي وتسناي

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن اإلجراءات اليت تتخذها       
 وستتخذها وزارتكم فيما خيص املستعجالت املغربية اليتاحلكومة 

 .تعرف تعثرا كبريا على جل املستشفيات املغربية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، اجلواب لكم السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

يف  ابلشيء القليلشي اللي تقدمنا ولو ال صحيح أنه داك      
شي  شي وما غاديال ما خيص املستعجالت ما وصلناش لداك

شي اللي بغينا ال احنا وال املواطن املغريب، ال توصل دااب لداك
ولكن كاين هناك تقدم يف ما خيص أوال يف ما خيص البنيات 
ون التحيتة فغاديني يف إطار تشييد مسشتفيات القرب اللي يف غض

يف ذلك مصاحل املستعجالت، كاين كذلك  مبا 1يوم دشنا  933
مصاحل دايل الوحدات االستعجالية املتنقلة، كاين تعزيز  92

شراكة مع القطاع اخلاص واملثل اللي بغيت نعطيه أمامكم هو مثل 
دايل الوحدات املتنقلة اإلستعجالية املتنقلة دايل اجلديدة، كاين  

وم عندان اليكذلك النقل الصحي عب املروحية إىل حدود اآلن 
غتزاد مروحية أخرى دايل جهة  3391وابتداء من  3عندان 
اتفياللت، كاين كذلك مشكل املوارد البشرية نتمىن على -درعة
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منصب  1333-3333هللا أنه احلكومة تبقى فهاذ اجملهود دايل
مايل مدة ثالث وأربع سنوات، وكاين كذلك يعين التجهيزات 

 ...ذ السنةار للسنة اللي فايتة وال هاالبيوطبية اللي خذينا داك امللي

 :السيد رئيس اجللسة

رجاء  اإلنصات لفتح اجملال ألجوبة الوزير من فضلكم،       
 .تفضل السيد الوزير، تفضل

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

التجهيزات البيوطبية اللي قلت ابش يكون "سكانري" يف كل       
 "IRM" القرب ويكونيعين مستشفى حملي أو مستشفى 

مستشفى جهوي وكذلك يعين التجهيزات البيوطبية فيما خيص 
قاعات العمليات واإلنعاش إىل آخره...، فبدينا السنة املاضية 

يف أواخر هاذ  les scanners et l'IRM احنا بدينا يف
 .السنة وتدرجيا إن شاء هللا غانتغلبو على هاذ الشي

 :السيد رئيس اجللسة

لكم السيد الوزير، تعقيب، هل هناك من تعقيب؟ شكرا       
 .تعقيب السيد النائب احملرتم تفضل

 :النائب السيد عبد هللا العلوي

السيد الوزير كنهضرو على إقليم شفشاون على حسب       
الصحة، راه املنطقة مهمشة بزاف من طرف األطباء ما كاينشي 

طن كيأثر على املواالوالدة ما كاينشاي أطباء، وهاذ الشي هذا راه  
متاك بزاف واحنا كنطلبو منكم تردو البال هلاذ املنطقة إقليم 

 .شفشاون وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب       
 .احملرتم عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد عبد اللطيف بروحو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، رمبا قد تكون هناك جمهودات ابلفعل، ولكن        
كاين إشكاالت حقيقية، مدينة طنجة مدينة فيها مليون نسمة، 

أجنرة اللي كيجيو ملستشفى حممد -إضافة إىل إقليم الفحص
اخلامس، الوضعية دايل قسم املستعجالت وضعية كارثية ال ميكن 

يجية خصها إسرتات اإلصالح دايهلا ببضع دريهمات قليلة وإمنا
دايل التوسيع ودايل اإلصالح، فبالتايل ال ميكن أن نقول أبنه هاذ 
املستشفى هذا ابركة عليه وقف، مدينة طنجة تعاين اآلن قسم 
مستعجالت فيها، مث السيد الوزير، أين وصل مشروع املستشفى 

 .اجلامعي؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 عالل العمروي: النائب السيد

 شكرا السيد الوزير،

ال زالت أقسام املستعجالت تشكل نقطة سوداء يف املنظومة       
االستشفائية على العموم وخاصة يف املستشفيات الكبى، 

سري العام الواالنعكاسات دايهلا على التطبيب وأيضا حىت على 
دايل املستشفيات، كانت هناك واحد اإلسرتاتيجية وطنية دايل 
االستعجال اليوم اللي استثمرات فيها واحد امليزانية يف احلقيقة 
مهمة جدا، اليوم أربع سنوات مرت البد يكون هناك يكون واحد 

 .التقييم واقعي على هاذ املستعجالت، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف شكرا       
 .آخر؟ ال يبدو تفضل السيد الوزير
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 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

يف ما خيص التقييم فأان تنحبذ هاذ الفكرة، فأان مستعد جني       
للجنة فوقاش ما بغيتو ابش نتناقشو ابش انخذو وقتنا وانقشو كل 

 .داإجراء إجراء أان مستعد من غ

فيما خيص السيد النائب احملرتم دايل شفشاون، فأان مستعد       
السيد النائب إيال عندك شي وقت غدا يف الصباح جنلسو 
ونتالقاو وهاذ املشاكل اللي ذكرتيها شفت عندك الورقة واقيال 
عامرة أما احنا مستاعدين جنلسو معكم ونتناقشو معكم من غدا 

 .على املشاكل يف الصباح

ما خيص املستشفى اللي أشريت ليه دايل طنجة: أوال طنجة  في   
كدوي على املستعجالت القدمية، دااب كاين مستعجالت جديدة 
جد جمهزة، اللي غتحل األبواب دايهلا يف بضعة أايم وال أسبوع 
أو أسبوعني على األكثر، جديدة وحنا تنخدموا ما بغيناش بكل 

لها يزات البيوطبية كصراحة، أنه نضخو أموال ضخمة ألن التجه
حتتاج أموال وأموال، يف حني حنا تنبنيو مستشفى جامعي 
استشفائي جامعي من الطراز العايل، فحنا تنحاولو أنه الناس ما 
يبقاوش بال خدمات صحية، ولكن كذلك كتنركزو ألن كتعرفو 

مليار  3أن مستشفى استشفائي جامعي الشي دايل طنجة 
 .مليون 303و

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا لكم السيد الوزير، ومباشرة ننتقل إىل السؤال املوايل، هو    
سؤال متعلق إبدماج األطر الصحية املتخرجة للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فلتتفضل السيدة 

 .النائبة مشكورة

 :النائبة السيدة تورية فراج

 شكرا السيد الرئيس،

الوزير، ما هي اإلجراءات اليت إختذهتا الوزارة واحلكومة السيد    
من أجل إدماج األطر الصحية اليت تتخرج من املعاهد الوطنية، 
وذلك ابلنظر للخصاص املهول يف مجيع املستشفيات واملراكز 
الصحية ومراكز الوالدة، واليت أغلقت الكثري من أبواهبا أمام 

 .املواطنني؟ وشكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل

 .شكرا لكم السيدة النائبة، اجلواب لكم السيد الوزير   

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

 :شكرا السيدة النائبة احملرتمة، اللي قلت

السؤال دايلكم تيهم يعين إدماج األطر الصحية، وأنت  :أوال
رعب السيدة النائبة احملرتمة تتعريف بلي الولوج إىل الوظيفة العمومية مي

 .املباراة أوال

التوظيف حنا ما كرهناش، تيتم حسب املناصب املالية  :اثنيا
املتاحة لوزارة الصحة فقانون املالية. ولكن إجابة على سؤالكم 
ابش نكون صريح، قلت ليك إىل حدود اليوم كنا  

 3333كنا كناخدو  au maximum 9133كناخدو
دايل منصب مايل  3333منصب مايل، هاذ السنة كاين جمهود 

اللي خلينا منهم تناخذو املمرضني ألهنم مها اللي كيحطو  3391
املشكل، عندان يف السوق، من املعاهد العليا القدمية حوايل 

اللي ما مشغلينش دااب يف القطاع العمومي، وعندان هاذو  9333
. 3333، ثالثة آالف ومئتان+ هي LMD اللي خرجو جدد

، 3392دايل منصب مايل  9133حنا غنشغلو يف هاذ 
 .دايل املمرضني 3233، 3333د املمرضني ودايل  9313

au total  رمبا للقطاع 333وغيبقى شي  0213غنخدمو ،
اخلاص ورمبا خناخدوهم، أان كنظن هاذ املعضلة إيال مشينا يف 

منصب مايل سنواي، فهاذ  1333-3333هذا التوجه دايل 
ة ومع الداخلي املعضلة غادي تتحل، خصوصا مع املرسوم مع وزارة
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الشراكة مع القطاعات الرتابية اللي بدينا، خذينا جراحني، خذينا 
ممرضني، خدينا أطباء متخصصني. فهاذ الشي إن شاء هللا غنحلوا 

 . هاذ املشكل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم السيد الوزير احملرتم، لكم التعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة تورية فراج

شكرا السيد الوزير، كل ما قيل مجيل، لن نكون عدميني، هناك  
مكتسبات ما كنكروهاش ولكن مع األسف هاذ املكتسبات ال 
تصبو إىل تطلعات ال املغاربة وال مهين الصحة، الكل كيعلم أن 
النقص احلاد يف املوارد البشرية يؤثر بكيفية مباشرة على اخلدمات 

 .الصحية املقدمة

لكل ينتقد سواء املغاربة أواملنظمات الدولية هاذ الوضع، اليوم ا    
وهنا لقد صنف املغرب وانت عارف السيد الوزير، تصنف ضمن 

دولة تعاين نقص حاد من املوارد البشرية الصحية يف العامل،  13
مع العلم أن املغرب يتوفر على كفاءات اللي كتوجد اآلن كيفما 

 لوضع أثرعلى الولوج دايلقلت يف حالة عطالة وبطالة، وهذا ا
األفواج اجلديدة من املعاهد العليا، واملثل من فاس، حنا كنعرفوا 
السيد الوزير، أن يف فاس كاين الشعبة دايل املروضني الطبيني، 
اللي هي الشعبة اللي كانت كتجذب بزاف دايل الطلبة واآلن 

 ةممرضة إفريقية وممرض..، يعين طالب إفريقي وطالب 3تقدمو هلا 
دايل الئحات اإلنتظار اللي استهلكو،  0مغربية، بعدها كاين 

ولكن مع األسف حىت واحد ما كاين، دااب يف فاس كاين طالبة 
وحدة وكاين طالب، كيفاش غادي يديرو؟ كاين واحد احلالة 
شاذة اللي ماعمرو شافها التاريخ، أن هذا كاين واحد النفور، هنا  

نفور من واحد املهن طبية كيقول واحد السؤال، عالش هذا ال
اللي كانت يف احلقيقة كتجلب بزاف دايل الطلبة واآلن كيهربو 

منها ألن كيشوفوا أن كاين هناك واحد العطالة وواحد البطالة.. 
  ..وحنا يف حزب األصالة

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة انتهى الوقت، إذن منر إىل التعقيبات   
 .ة، تفضل السيد النائباإلضافي

 حممد حلموش: الناب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزيرحنا كنعرفوا أبن هاذ القطاع هذا اإلشكالية واملعضلة    
اللي فيه هو املوارد البشرية، واش ما كتشوفوش أ السيد الوزير أبن 
ميكن نديروا شراكات مع اجلماعات الرتابية أن هناك مناصب 

كثرية، وميكن أننا نديروا معاكم يعين شراكة ونوقفوا وخاصة شاغرة  
املمرضني واملمرضات واألطباء، فحنا مستعدين أننا انشتاغلوا يف 
هاذ اإلطار هذا ابش أننا نتغلبوا على هاذ املعضلة هاذي اللي هو 

 .املشكل األساسي يف قطاع الصحة، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 رتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ الشكرا السيد النائب احمل
 .يبدوا السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

ال أان دويت تنظن على هاذ الشراكة مع اجلماعات وقلتك راه  
كاين مرسوم ألن املشكل اللي خاص، خاصنا شي حاجة اللي 

، modele غنعتمدوها ابش ندوزوا هاذ الشراكة، .. ال ماشي
راه كاين مرسوم، وجددانه مع وزارة الداخلية مشكورين، ال داب 

راه يف األمانة العامة اللي قلت لك، ووقعناه كلنا، تنتسىن األمانة 
العامة يف جملس احلكومة عرفت أبن مستاعدين لكم الشكر 

 .اجلزيل
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فيما خيص السيدة النائبة احملرتمة أان تنحرتم الرأي دايلك، اان     
ستثنائية يف اللجنة فاملسائل اللي كتكون يعين ا تنعرفوا تنتناقشوا

 ..مسائل ماشي هي اللي األصل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال املوايل والسؤال األخري يف    
نفس القطاع متعلق بتوفري اخلدمات الصحية للمواطنني للسيدات 

تعادلية، اإلستقاليل للوحدة والوالسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .فليتفضل السيد النائب مشكورا

 :النائب السيد هشام سغنان

 ،السيد الرئيس

 ،السيد الوزير

نسائلكم السيد الوزير عن الوضع الصحي ابملغرب واللي     
كيشكل وسط دوامة من املشاكل وأبرزها قلة املوارد البشرية؟ 

 .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزيرشكرا لكم 

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

السؤال اللي تيهم يعين الصحة يف املغرب اللي خاصين دقيقة    
وعشرة ثواين ما فيها ابس، أوال مشينا يف إجتاه البنيات التحتية 

مذكر  933اللي قلت لك اللي بداوه الوزراء السابقون واللي يف 
املستشفيات مبا فيه مصاحل  دايل 1سرير  933مت تدشني 

املستعجالت، اثنيا التجهيزات البيوطبية اللي ذكرهتا فيما خيص 
ابش  irm قاعات العمليات، فيما خيص سكانري، فيما خيص

 121غتكون على صعيد اجلهة، فيما خيص األدوية دزان من 

 333مليار و 3مليون درهم كميزانية دايل الوزارة لألدوية إىل 
 .مليون درهم

وأخريا فيما خيص املوارد البشرية اللي سردهتا أمامكم، أن بداو     
واحد اجملهود فيما خيص املناصب املالية وفيما خيص الشراكة مع 
القطاع اخلاص وفيما خيص الشراكة مع القطاعات يعين مع 

 .اجلهات ومع اجلماعات الرتابية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .لكم النائب احملرتم شكرا السيد الوزير، تعقيب   

 :النائب السيد هشام سغنان

السيد الوزير، حنا متافقني معكم يف الكالم ولكن التفعيل راه    
ما كاينش أ السيد الوزير، وهناك منوذج السيد الوزير يف آسفي 
اللي كيتعلق ابلعمليات اجلراحية اللي متوقفة شهور هادي أ السيد 

ة، مث اعدين يف عملية اجلراحالوزير بسبب غياب املمرضني املس
هناك السيد الوزير قسم القصور الكلوي اللي جتاوز الطاقة 

حالة السيد الوزير اللي هي سنة  01اإلستيعابية دايلو، وكاين 
ويف الئحة اإلنتظار، وهذا ماشي معقول، واش هاذ الناس اللي 
ما عندمهش ميشيوا ميوتوا؟ هاذ الشي خاصوا يتاخذ بعني اإلعتبار، 
هناك السيد الوزير عدد كبري من املراكز الصحية ابجلماعات 
القروية واحمللية تتشكي من غياب األطباء واملمرضني، ونعطيك  
كمثال السيد الوزير مبركز إستعجايل بدائرة عبدة إقليم آسفي، 
اللي تفتح دااب سنة ومافيه حىت شي حاجة فيه غري احلراس، حىت 

 ر، وكنطلبوا منكم تدخلوا يف هاذشي حاجة ما كاينة السيد الوزي
 .املسائل هاذي، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
تفضل، ال ال تفضل، السؤال فني تطرح طرحته املعارضة كيمشي 

 .لألغلبية األول والعكس، تفضل السيد النائب احملرتم

 حممد مالل: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

يف نفس اإلطار السيد الوزير بغيت فقط منكم توضيح حول    
أتخر إجناز جمموعة من املنشآت اإلستشفائية وكنموذج هلاذ 
املنشآت املستشفى اإلقليمي التوسيع دايله ابلصويرة وكذلك 
املستشفى دايل متنار، فكيما تتعرفوا السيد الوزير فهاذ الساكنة 

ضعف اخلدمات الصحية وبذلك نطالبكم السيد  تعاين من يعين
 الوزير ابلتسريع داإلجناز دايل هاذ املنشأتني االستشفائيتني وكذلك

 ..توفري املعدات واملوارد البشرية الكافية يعين يعين مساعدة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، السيدة النائبة عن فريق األصالة    
 .واملعاصرة

 مالكة خليل: النائبة السيدة

السيد الوزير، اخلدمة الصحية كحق إنساين وكوين ماشي فقط    
 بنية حتتية، بل هو كيعرف املغرب إنعدام العدالة اجملالية كاين بعض
املناطق راه شبه منعدمة فيهم اخلدمة الصحية، مدينة بوزاكرن راه 

خالل  تظاهرتنيخرجوا هاذ األسبوع السيد الوزير يف تظاهرات 
أسبوع، امرأة حامل توفات ما لقاوش ابش يسعفوها، السيد الوزير  
كاين املستشفى العسكري يف الثمانينات والتسعينات موفر 
اخلدمة، والوا دااب اآلابء كيطالبوا فقط ابألبناء دايهلم ابخلدمة اللي  
كانت متوفرة هلم يف املستشفى العسكري يف الثمانينات 

اينة بناية كاين مستشفى يف إطار مستشفيات والتسعينات، ك

القرب، ولكن ما كاين فيه ال املوارد البشرية وال التجهيزات. إذن 
ابلتايل احنا كنبغيوا التفاتة لبعض املناطق اللي كتعرف واحد 
الضعف كبيري يف تقدمي هاذ اخلدمة اللي هي حق إنساين وما 

وها ربوع كيستحقميكنش نتعاملوا معها أبهنا منحة وال تفضل و  
 .اململكة كاملني، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة، تفضل السيد النائب احملرتم    
 .عن فريق التجمع الدستوري

 محاد آيت هبا: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يف احلقيقة حىت واحد ما كينكر شي اجملهودات    
تتقوموا هبا ولكن السيد الوزير راه مشاكل الصحة ما زالت اللي 

مشاكل كثرية ونعطيكم مثال السيد الوزير ابلنسبة إلقليم دايل 
زاكورة راه وضع كارثي ابلنسبة للصحة راه ابإلضافة للمعاانة دايل 
املاء الصاحل للشرب راه بداوا اثين املظاهرات حول القطاع دايل 

غبالت مظاهرات حول الصحة يف مجاعة الصحة اليوم يف مجاعة ت
تزارين، أغلب األطبة تينتقلوا بدون تعويض، أغلب املولدات 
مشاوا ما كاينني شي، السيد الوزير عندان مصحة إقليمية بغري 
التسمية دايل املصحة إقليمية، ما كاينش مستشفى إقليمي، 
أغلب مستعملي الطريق ابلنسبة لنا يف زاكورة هم سيارات 

  ف، ابلنسبة للمصحة اإلقليمية والت تدير غرياإلسعا
transite   ملي تيجي شي مريض سري لورزازات ملي تنمشيوا

لورزازات تيقول لك الناس دايل ورزازات راه عندكم أطباء دايلكم. 
السيد الوزير، راه بغينا نلمسوا شي حاجة تدار، راه يف احلقيقة 

لكن شي حاجة عندكم زعما طموح ابش ديروا هلاذ الوزارة و 
ملموسة راه ابقي ما شفناها شي راه املواطن تيعاين و تيعاين بزاف 

 . بغيناكم السيد الوزير تقوموا مبجهودات جبارة، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب   

 عبد الرمحان حريف: النائب السيد

احملرتم، حنا شحال من مرة قلت لك هداك شكرا السيد الوزير    
السبيطار دايل جرف امللح راه عالين يكمل وابقي متوقف، وما 
درتو فيه حىت شي حاجة وهذاك السبيطار دايل املستشفى دايل 
جرف امللح راه غادي يفك واحد احلاجات كثرية علي البالد ألن 

ليم قراه كاينة مستشفى واحد يف سيدي قاسم اللي كاين يف اإل
راه والوا  وعليه اكتظاظ كبري كبري بزاف وعىي هذاك املستشفى

يصيفتوا الناس من سيدي قاسم للقنيطرة، ودايل جرف امللح ما 
بقى له والو ويكمل ولكن هللا غالب ما درتوش معاان الكلمة اللي 
قليت ليا راه احنا غنصيفطوا انس وغنشوفوا وغنديروا راه ما دريت 

 .وزير، وشكراحىت حاجة السيد ال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم السيد النائب احملرتم، تفضلي السيدة النائبة   

 خدجية الزايين: السيدةالنائبة 

السيد الوزير، فيما خيص ملي تكلمنا على قبايل على    
وا شي هنار تنكر  املستعجالت، فكنطلب منكم السيد الوزير

ومتشي ألي  اجملتمع املغريبمبالبس دايل شي رجل بسيط فقري يف 
مستشفى مغريب أي مستشفى مغريب يف املستعجالت وغتشوغ 
 الواقع املر اللي كتعاين منها املستشفيات املغربية يف املستعجالت

 .وهللا العظيم ملي غتجي من متا غتجي تقول نعمل استقاليت

 :السيد رئيس اجللسة

فضل ما كنظنش، تشكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، 
 .السيد الوزير

 :السيد احلسني الوردي، وزير الصحة 

ال اي السيدة النائبة احملرتمة بال ما نتنكر، ألن هذه حرفيت، أان راه 
طبيب وأستاذ يف طب املستعجالت وتنعرف كل شي آش واقع، 
غري تنحاولوا راه هاد الشي ما كيتحلش أبرقام ما تيتحلش 

ألن ال كان  وين وتيتحل ابللي تيبغي بالدهابألموال تيتحلوا ابلتك
والكسيدة وقعات  93واحد خدام يف املستعجالت وغادي يف 

هذه مسائل كلها مسائل الرتبية إىل آخره، هاذ الشي تيحتاج 
 .لسنني وسنني، هذه بداية واحنا غاديني

اثنيا السيدة النائبة احملرتمة اللي قالت واحد الكلمة، قليت ما    
منحة وال صدقة، أان متافق معك ما عمره احنا خصش تكون 

قلنا منحة والصدقة، هذا راه حق قليت هذا حق من حقوق 
 اإلنسان، فأان نتتبع األمور ابلتدقيق داك الشي اللي وقع يف بوزكارن
مشات اللجنة دوييت معااي السيدة النائبة قبيلة، قليت يل على هذا 

 وتدير، وعيطوا يل السؤال قلت لك راه مشات اللجنة وسباقات
من متا ابش حنلوا دايل األطفال، وابش حنلوا مجيع املصاحل اللي  
كاينني، كان مشكل املوارد البشرية على الصعيد الوطين، وقلت 
ليكم يعين يف هاذ القانون املايل إن شاء هللا أنه هاذ الشي غيتحل 

 .تدرجييا

د السييف ما خيص جرف امللحة، ماشي ما درت معكم والو     
النائب، قليت يل غندخل راه دخلت، غري دااب راه قلتها لك هاد 
املستشفى دايل جرف امللحة احنا مع الناس راه وصلنا للمحكمة، 
وأان كنتسىن القرار دايل احملكمةى، ما ميكنش أان عارف املشاكل 
دايلكم، واليين حىت انتما تفهموا، كيفاش بغيتوان نديروا غنسمحوا 

 راه درانه يف إمينتانوت ما غنبقاوش نديروه كل هنار،يف داك الشي 
غتديين أان للحبس،  la cour des comptes وملي غتجي

ألن يف إمينتانوت وقع املشكل يف احملكمة، مسحنا يف السبيطار 
خارج، ومشينا شرينا عاود اثين أرض وبدينا تنبنيوا مستشفى آخر، 

بع ل، واليين أان متماشي هذا هو احلل، راه حىت حنا عندان مشاك
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األمور، دااب خدينا قرار ابش غيتحل يف أقرب وقت ممكن، وهذاك 
املستشفى ما غتبنيش وزارة الصحة، احنا ما ميكناش نبنيوا، داميا  
كنقوهلا أمامكم وزارة الصحة ما حيلتنا نبنيوا وال ندخلوا املاء 

ااب هاد دواجلبص وال نداويوا، احنا ايهلل الدواء إيال تكافينا معاه، 
الشي غنعطيوه للناس دايل اخلواص اللي كيعرفوا يبنيوا، احنا ما 
نبنيوا ما نبقاوا ما نديروا حىت حاجة، ابش غنزربوا يف هاد الشي 

 .دايل جرف امللحة

فيما خيص الصويرة، السيد النائب احملرتم، فيما    
 ألنأعدك أان املشكل دايل أسابيع  ،كبريال املستشفى خيص

التجهيزات بدات كتوصل للمستشفى دايل الصويرة ومتنار  
 .كذلك، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه    
اجللسة، نرحب ابلسيد وزير العدل الذي التحق ابلقبة املوقرة 
وسننتقل مباشرة إىل قطاعه عدد األسئلة مخسة والسؤال األول 

ابلتدابري املتخذة لتعزيز املصاحلة مع سكان مناطق مشال  متعلق
اململكة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورا لبسط السؤال

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 شكرا السيد الرئيس،

أوجه سؤاال، أان سأوجه معايل الوزير، امسحوا يل أان لن    
استعطافا، ما وقع يف الريف أملنا مجيعا، من اعتقل يف الريف أو 
يف زاكورة أبناءان، ال نريد ما وقع يف الريف، ورجال األمن رجال 
الشرطة أبناءان كذلك، هذا املوضوع ال زاكورة و ال نواحي بين 
مالل وال كذلك الريف ليس موضوعا للقضاء، لذلك من خاللكم 

أنتم ترتأسون جلنة العفو وأعرف أن اإلجراءات القانونية تتطلب و 
شروطا، ولكن من خاللكم نتوجه إىل جاللة امللك قصد أن 

نلتمس استعطافا من خاللكم لسدته من أجل حل هذا اإلشكال 
وجتاوز هذه اآلالم واجلراح ليعود  وخلق نوع من التصاحل الوطين

ك ا املشكل ونعود إىل تلاألبناء إىل دفئ أمهاهتم ليتم حل هذ
اإلشارة اليت قدمها جاللة امللك حينما قرر إجناز اإلنصاف 
واملصاحلة لنعيد من جديد ذلك اجلو السياسي العام الذي جيمع 
األهايل أببناءهم الذي يتجاوز األخطاء، إننا حنرتم رجال األمن 
ن أ وحنرتم أبنائنا يف الريف ويف زاكورة، حنرتم رجال األمن وال نريد

ميسو يف سالمتهم البدنية واجلسدية، ونتأسف إذا كانت هناك 
انزالقات، ولكن نعرف وطنية أهل الريف وملكيتهم ونعرف وطنية 
أهل زاكورة وملكيتهم، ولذلك هذا الوطن حيتاج إىل نوع من 
املصاحلة، حيتاج إىل نوع من جتاوز اآلالم، يف الوصول إىل عالقات 

ل هذا الوطن. السيد الوزير أرجوكم إنسانية ومرحلة جديدة داخ
 ..أن تنقولوا هذا وال أعتقد ألننا من ممثلي

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، لكم الكلمة السيد 
 .الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

شكرا السيد النائب احملرتم، هذا ماشي هو السؤال اللي توصلت 
أن الرسالة وصلت للجلسات هي جلسات للمساءلة،  به، أعتقد

للمحاكمة، للعفو مساطره اخلاصة وأجواؤه اخلاصة، فأشكر الفريق 
 على اهتمامه هبذا املوضوع،

  :السيد رئيس اجللسة

 .رجاء أ السيد الوزير قربوا امليكروا ابش يسمعكم اجلميع

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

ى هاد التنبيه، قلت على أن هذه شكرا السيد الرئيس عل   
اجللسات هي جلسات ملساءلة احلكومة، التماس السيد النائب 
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وصل للعفو املولوي مساطره وأجواؤه وأعرافه. فيما يتعلق مبوضوع 
املصاحلة، هي انشغال دائم يف بالدان وكنا نعتقد أن هذا املوضوع 

طر اقد أهنيناه إبحداث هيئة اإلنصاف واملصاحلة وبتدشني مس
جب الضرر الفردي واجلماعي جلميع الضحااي، املوضوع الذي 
أشرمت إليه موضوع مسطرة قضائية والقضااي جارية والسلطة 
القضائية مستقلة وال متلك احلكومة أي تعقيب وال ميكنها أن 

 .تديل أبي تعقيب حول مساطر القضاء، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .هناك من تفضل السيد النائب شكرا السيد الوزير احملرتم، هل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

حنا يف هاذ املوضوع دايل الريف طبعا وغيمكن  السيد الوزير،
نضيفو لو حىت زاكورة، كنا تقدمنا مبقاربة كنقولوا مقاربة سياسية، 
وخصنا هاذ امللف نطويوه، بالدان حمتاجة لواحد النوع من السلم، 
وطبعا قلنا يف هاديك اللحظة أبنه أبنه إطالق السراح دايهلم كاين 
عدة وسائل ابش ندخلوا يف هاذ امللف، طبعا اليوم السي عبد 
اللطيف وهيب طرح القضية دايل العفو، حنن مع هذا املقرتح 

 .ونثمنه، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

لرئيس ا شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من..؟ تفضل السيد
 .عفوا

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 شكرا السيد الرئيس

فعال السيد الرئيس، أنه اآلن جيب علينا أن نطوي صفحة املاضي، 
ال يف احلسيمة وال يف زاكورة وال يف قلعة السراغنة، أنه الوضع 

يغة أن نبحث سواي على صمستقر واألمن مستتب، فما علينا إال 
لطي هذه الصفحة، صفحة املاضي وال أقول املاضي األليم هلذه 
 الدرجة ولكن املاضي، بسلبياته املختلفة. إذن فما علينا إال أن
نطالب بدوران وقد طالبنا بذلك يف أكثر من حمطة بتفعيل مبدأ 
العفو على اجلميع، هاذو والدان، هاذو خوتنا طالبو حبقهم يف 

مية فحدث ما حدث، وجيب أن ال يتكرر، لكن خنرجوهم من التن
احلبس، اإلعتقال أمهاهتم تتنقل وآابءهم وإخواهنم من سجن إىل 
سجن، فعلينا هذه هي الصيغة املالئمة لتوقيع املصاحلة احلقيقية 

 .مع أبناء كل هذه املناطق شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

مسحت..، وأنت مراه، شكرا السيد الرئيس، تفضل..، إيال    
تفضل..، كانت معارضة غتجي األغلبية، وغادي نرجعو ليك، 

 .تفضل يف مخس ثواين السيد الرئيس، تفضل

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

هذا املوضوع الذي شغلنا مجيعا، وشغل املغاربة نتمىن له خمرجا    
لى  املؤسسات، وعسلميا حيافظ على كرامة اجلميع، على كرامة 

كرامة املواطنني، وأن نتصاحل يف ما بيننا، حنن حنتاج لبعضنا 
البعض، حنن اليوم كمغرب موحد حنتاج لكل قواتنا، لكل أهلنا، 

 .لكل مؤسساتنا، اخلطر يرتبص بنا وجيب أن نكون أقوايء

 :السيد رئيس اجللسة

سيد لشكرا السيد الرئيس، راه وفينا لكل شي إيال انتبهتو، تفضل ا
 .النائب احملرتم
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 :النائب السيد عمر بالفريج

نتمىن و يف مخسة ثواين طالبنا مببادرة برملانية فنحيي هاذ املبادرة،    
 .أن يكون التجاوب، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة أو الرد لكم السيد الوزير    
 .احملرتم

 :حممد أوجار، وزير العدلالسيد 

أشكر كل السادة النواب املتدخلني، وأؤكد أن املغرب دولة    
حق والقانون، وأن القضاء الذي تعزز ابستقالليته وابستقاللية 
النيابة العامة سيجد اإلجاابت العقالنية املرتمجة للحق وللعدل 
وحلقوق كل األطراف مواطنني ومؤسسات ودولة، حنن نتعاطف 

ميع، وأذكركم أبن هناك شيء امسه الدفاع عن املؤسسات مع اجل
 .وعن استقرار البلد، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل املتعلق حبماية    
املعطيات الشخصية يف إطار مشروع احملكمة الرقمية للسيدات 

يد النائب مية، السوالسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتن
 .احملرتم تفضل مشكورا

 :النائب السيد رضا بوكمازي

السيد الوزير، برانمج احملكمة الرقمية هذا واحد البانمج مهم،    
أعطى يعين دفعة إجيابية يف تعامل املرتفقني مع القضاء، ولكن 
هناك تدبري املعطيات الشخصية، اجمللس األعلى للحساابت يف 

سجل أنه جيب إجياد اإلسرتاتيجية  3391ايل التقرير دايلو د
للتعامل مع هذه املعطيات، لذا نسائلكم السيد الوزير عن 
اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم حلماية املعطيات الشخصية 

 .للمتقاضني، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، اجلواب لكم السيد الوزير

 :وزير العدل السيد حممد أوجار،

 شكرا للسيد النائب احملرتم، والفريق احملرتم ابلفعل كما تفضلتم
احملكمة الرقمية مشروع مهم ومهم جدا وجتاواب مع مالحظات 
اجمللس األعلى للحساابت، أولت وزارة العدل أمهية كبى ألن 
املعلومات والبياانت واملعطيات واعتبت هذا الورش من بني أوىل 

ايرة للتوجهات الوطنية يف جمال أمن النظام األولوايت مس
املعلومايت. وفهاذ الصدد يف هاذ اجملال مت إجناز دراسة لفحص 
أمن املنظومة املعلوماتية لوزارة العدل، أتسيس خلية لليقظة 
املعلوماتية واليت تنسق بشكل فعال مع املصاحل احلكومية املختصة 

نية اق، سن سياسة أملصد اهلجمات اإللكرتونية وحماوالت اإلخرت 
 معلوماتية وإلزام مجيع املستعملني التقيد هبا ومراقبة دقيقة لتدفق
املعلومات إىل املوزعات واحلواسيب، كما أن الوزارة تسعى إىل 
مركزة املعطيات والبياانت اليت تتضمن املعطيات الشخصية يف 
مركز معلوميايت يشتغل وفق املعايري العاملية وأتمني التخزين 
اإلحتياطي جلميع البياانت واملعطيات، ووزارة العدل التزمت 
 وحتاول جاهدة أن تلتزم ابحرتام التشريعات الوطنية املتعلقة حبماية

 .األشخاص الذاتيني اجتاه املعطيات ذات الطابع الشخصي

ويف هذا الصدد قمنا حبصر وجرد مجيع التسجيالت الورقية       
ب ت الشخصية، واليت أعدت مبوجوالرقمية اليت تعاجل املعطيا

النصوص التشريعية والتنظيمية املفتوحة أمام العموم لإلطالع، كما 
أنه متت موافاة اللجنة الوطنية ملراقبة محاية املعلومات واملعطيات 
ذات الطابع الشخصي ابلسجالت الرقمية املفتوحة، تعمل الوزارة 

فور انتهاء  اللجنة على حتيني السجالت الرقمية والعامة على موافاة
العملية؛ حتصني قاعة املعلوميات املركزية واليت حتتضن اخلوادم 
واملوزعات وحصر الولوج إليها؛ وكذا التطبيق الصارم للتوجهات 
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الوطنية يف جمال أمن النظام املعلومايت والذي يعد محاية املعطيات 
الشخصية أهم مكوانته؛ استغالل الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة 

يف التواصل بني احملاكم واإلدارة املركزية حفاظا  BPM وزارةلل
على أمن البياانت واملعطيات وعدم استعمال شبكة األنرتنت إال 

 .يف التواصل اخلارجي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، التعقيب لكم السيد النائب      

 :بنجلون حممدالنائب السيد 

 ر، صحيح ال خيتلف اليوم اثنان يف املغرب أبنالسيد الوزي      
التحول حنو احملكمة الرقمية هو ثورة حقيقية من أجل حتديث 
اإلدارة القضائية، إنسجاما مع توصيات امليثاق الوطين إلصالح 
منظومة العدالة. لكن السيد الوزير، ما يزعجنا اليوم، ومبناسبة هذا 

 سة نسجل تسريب بعضالسؤال، هو أننا يف أمور اللي هي ملمو 
امللفات، تسريب بعض التسجيالت بل حىت وبعض الفيديوهات، 
وابلتايل هادي أمور اللي هي ملموسة وابلتايل كنشددو السيد 
الوزير، يف األمور اللي هي إلكرتونية وكندعيو الوزارة وكندعيو من 
خاللكم انتما أنكم ابش تبذلو واحد اجملهودات إضافية إلجناح 

 .الكبري جدا السيد الوزير هذا الورش

اليوم السيد الوزير، كاين جتارب اجملموعة دايل الدول اجملاورة       
اللي جنحات هاذ الورش، ابلتايل اليوم كنخاطبوكم السيد الوزير، 
 احلقوقي أنتم حقوقيون ابلتايل اليوم ال نرضى يف دولة إمسها اململكة

لك حممد ويرأسها ملك امسه املاملغربية وشعبها هو الشعب املغريب 
السادس، أن توصف من خالل هاذ الورش أنه شي هنار نسمعو 
أنه مت اخرتاق موقع إلكرتوين للوزارة ويتم تسريب دايل املعطيات 
دايل املواطنني، وابلتايل احنا عندان كامل الثقة فهاذ احلكومة من 
مة و أجل إجناح هاذ الورش الذي يعد طفرة نوعية يف إصالح منظ

 .العدالة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال       
يبدو. إذن السيد الوزير، منر للسؤال املوايل سؤال عن تدبري املرحلة 
اإلنتقالية ملا بعد استقالل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية 

ة، ن فريق العدالة والتنميللسيدات والسادة النواب احملرتمني م
 .فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورا لبسط السؤال

 سليمان العمراين: النائب السيد

نسألكم عن تصور احلكومة لتدبري مرحلة ما بعد استقالل       
 .شكرا ؟يابة العامة عن السلطة التنفيذيةالن

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزيرشكرا لكم السيد النائب،       

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

شكرا السيد النائب احملرتم وللفريق احملرتم على السؤال،       
ابلرجوع للقانون التنظيمي املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة، جند 

تنص على أنه يوضع قضاة النيابة العامة حتت سلطة  31أن املادة 
للملك لدى حمكمة النقض ورؤسائهم ومراقبة الوكيل العام 

التسلسليني، وهي املقتضيات اليت أصبحت سارية بعد ستة أشهر 
 من اتريخ تنصيب اجمللس األعلى للسلطة القضائية وبطبيعة احلال

كان هاذ ميالد هذه السلطة حتول كبري يف اتريخ املغرب، فكل 
 2وزراء العدل أشرفوا على النيابة العامة إىل غاية يوم 

كتوبراملاضي. مّلي اختار املغرب يف إطار إصالح منظومة النيابة أ
العامة عن السلطة التنفيذية، مل يكن االختيار سهل، ومنذ توليت 
هذه الوزارة وضمن استمرارية الدولة واإلصالح دايل القضاء 
وضعت ضمن أوىل األولوايت حتقيق انتقال سلس للسلطة بني 

يسا ك لدى حمكمة النقض بصفته رئوزير العدل والوكيل العام للمل
للنيابة العامة، قدمته للبملان تقديرا منا ملكانته املؤسسية، مشروع 
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قانون بنقل اختصاصات وزير العدل، هذا القانون حظي 
مبناقشتكم وجتويدكم. وأيضا قمنا بتوفري كل الوسائل الضرورية 

ة العامة يالبشرية والتجهيزات واملقرات واملساعدة يف إعداد امليزان
اجلديدة لرائسة النيابة العامة، املرحلة اإلنتقالية تدبر بشكل سلس 

 .وبتعاون كامل، يف احرتام كامل للفصل بني السلط

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب احملرتم       
 .تفضل

 :النائب السيد جنيب البقايل

  .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الوزير احملرتم،

يف البداية نريد أن نشيد ابألجواء اإلجيابية اليت مر فيها نقل       
اختصاصات السيد وزير العدل إىل السيد رئيس النيابة العامة، 
نريد أن نشيد كذلك ابملنشور األول الذي وضع اخلطاطة 
 داألساسية للسياسة اجلنائية ابملغرب. ونريد أن نؤكد أنه اآلن، بع

، النيابة 00.92صدور القوانني التنظيمية، بعد صدور القانون
العامة أصبحت مستقلة عن كل السلط، عن السلطة التنفيذية، 
عن السلطة التشريعية وعن أي تدخل من جهة أخرى. نريد أن 
نقول على أنه اآلن القانون وال شي غري القانون، أنه يتعني 

ذلك جاللة امللك. هذه  االحتكام إىل الضمري املسؤول كما قال
املرحلة اإلنتقالية تقتضي السيد الوزير، اإلسراع إبخراج اإلطار 
القانوين الذي ال زال متعثرا، وخاصة تعديل مقتضيات قانون 
املسطرة املدنية، قانون املسطرة اجلنائية، فيما يتعلق 
ابالختصاصات املسندة للسيد وزير العدل. قلنا إابن مناقشة 

أن هذا القانون جاء مقتضبا، عاجزا عن تدبري  00.92قانون 
 .وتنظيم مؤسسة كمؤسسة النيابة العامة

ندعو جمددا إىل احلاجة إىل قانون ينظم هذه املؤسسة وينظم       
العالقات البينية بني خمتلف مكوانت النيابة العامة. إذا كانت 
 احملكمة الدستورية قد قالت على أن السلطة التشريعية هي اليت
تضع السياسة اجلنائية، فإننا ندعو إىل إخراج وإعداد مشروع 
عاجل لوضع اإلطار العام هلذا القانون، حىت يساهم املشرع يف 

  .هذا اإلطار

وأخريا، إذا وزارة العدل أصبح هلا اإلختصاص الكامل على       
اإلدارة القضائية وخاصة املوارد البشرية، ندعو إىل اإلهتمام أكثر 

د البشرية، وخاصة بكتابة الضبط وإخراج اللجنة املشرتكة ابملوار 
بني الوزارة وبني اجمللس األعلى للسلطة القضائية، شكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم. هل هناك من تعقيب       
 .إضايف؟ ال يبدو. تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

، فقط السيد الرئيس، ألتفاعل إجيابيا مع السيد النائب احملرتم      
مشروع املسطرة شبه جاهز سنعرضه قريبا على أنظاركم ويتضمن 
تدقيقات توفر كل الضماانت مثل اشرتاط أن تكون التعليمات 
املوجهة من رئيس النيابة العامة إىل خمتلف النياابت العامة ابململكة  

، أن توضع التعليمات داخل ملف القضية، أن كتابية وقانونية
يضع رئيس النيابة العامة التقرير السنوي رهن إشارة اجلمهور، 

 .النيابة العامة تبليغ احلكومة لرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت. منر اآلن إىل السؤال املوايل       
ن تنفيذها واالمتناع ع املتعلق بتأخري تنفيذ املقررات القضائية
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني دائما من فريق العدالة والتنمية، 
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 سعاد زخنيين: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

قا السيد الوزير، كلنا نعلم أن حتقيق العدالة يرتبط ارتباطا وثي      
املقررات الصادرة عن حماكم اململكة، إال أن بتنفيذ أحكام أخرى 

هذه.. وذلك طبعا حتقيقا واحرتاما هليبة القضاء وإنصافا للمواطنني 
املتقاضني. إال أن هذه األحكام وهذه املقرارات تصطدم بظاهرة 
االمتناع عن التنفيذ والتأخري وكذلك عن التنفيذ وهذا ميس طبعا 

نسائلكم  املتقاضني. لذلك هبيبة القضاء كما ميس حبقوق ومصاحل
السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت اختذمتوها لتجرمي هذه السلوكات 

 .حتقيقا هليبة القضاء، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب لكم الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

إذن شكرا جزيال على إاثرة هذا املوضوع اهلام والذي حيظى       
أبمهية كبرية يف اسرتاتيجية عمل الوزارة، عقدان اجتماعا تنسيقيا 

مع خمتلف القطاعات احلكومية حلصر  3392يوليوز  1و 3يومي 
امللفات التنفيذية واقرتاح الصيغ املمكنة حللها مع وضع جدولة 
زمنية لتصفية املخلف منها. أسفر االجتماع عن حصر امللفات 

ف من م اململكة محلة لتصفية املخلالتنفيذية وانطلقت بكل حماك
أكتوبر اجلاري وستستمر إىل  92امللفات التنفيذية انطلقت يوم 

هناية السنة. اجملهود الذي بذل هذه السنة أعطى عدة مؤشرات 
أشهر  1 ، يف3392رقمية خالل هذه األشهر األوىل من سنة 

 %12,23األوىل بلغت نسبة امللفات املنفذة ابحملاكم التجارية 
ملف، ابحملاكم اإلدارية بلغت  112ألف و 32وهو معدل يعادل 

ملف، بلغ جمموع املبالغ اليت مت  3213أي  %21,13النسبة 
تنفيذها يف مواجهة اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات 

مليارين  3392أشهر دايل  1الرتابية خالل نفس الفرتة أي 
أما ابلنسبة  .سنتيم 13درهم و 313ألف و 01مليوان و 212و

للمحاكم العادية، فقد بلغت نسبة التفيذ خالل النصف دايل 
 .101ملفات و 933أي  %13,11السنة األوىل 

ابلنسبة للشق الثاين من السؤال املتعلق ابإلجراءات اليت       
قامت هبا الوزارة لتجرمي االمتناع عن تنفيذ األحكام أو التأخري 

عة من قانون اجلنائي تضمنت جممو فيها، نشري إىل أن مقتضيات ال
اجلرائم والعقوابت ذات الصلة هبذا املوضوعن نذكر منها جنحة 
حتقري املقررات القضائية سواء ابألفعال أو األقوال أو الكتاابت 

 322العلنية ويكون من شأهنا املساس بسلطة القضاء الفصل 
 من القانون اجلنائي، كذلك جرمية العصيان املنصوص عليها يف

إىل آخره... ويف مشروع القانون اجلنائي غنجيبو  1الفصل 
 ...عدد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب       
 .احملرتم لكم الكلمة

 فاطمي رميد: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد الوزير،

 أبننا مع حكومة األستاذ عبدبداية أن البد لنا أن نفتخر       
اإلله بن كريان قد رحبنا خارطة واضحة املعامل إلصالح عميق 
وشامل ملنظومة العدالة، رحبنا أتهيال وتثمينا وحتديثا ورقمنة 
ملختلف احملاكم، لكن بني هذا وذاك ما زالت هناك مشاكل كثرية 
 ونذكر على سبيل املثال اإلمتناع والتأخر يف التنفيذ. ملفات
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شركات التأمني، السيد الوزير، حىت التنفيذ اجلبي عن طريق 
احلجز لدى الغري الذي كنا منارسه مل يعد متوفرا للمواطن، التنفيذ 
يف قضااي النفقة واألحوال الشخصية واليت هلا طابع معيشي، 
شكاايت إمهال األسرة تتأخر كثريا، امللفات االجتماعية كتأخر 

 03، حىت يفاجأ العامل من بعد واحد يف التنفيذ السيد الوزير
اي إما سدات  سنة دايل العمل أبنه هاذيك الشركة 31سنة وال 

وإما أنه بقات بنفس األطر اإلدارية ولكن غريت اإلسم دايهلا. 
املؤسسات العمومية وشبه العمومية واإلدارات والوزارات السيد 

راء ل الكالوزير، راه مّلي كيكون املواطن العادي عندو ملف داي
وال ملف دايل خمالفة البناء، كنباشروعليه جنحة حتقري املقرر 
القضائي، ولكن املؤسسات العمومية التابعة للدولة عندها 
املليارات وعندها املاليني لفائدة املواطنني، وصاحب اجلاللة، يف 

، قال 3392أكتوبر  92اخلطاب امللكي، أمام هذه الغرفة، يف 
ناسب نزع امللكية جيب أن تعوض ابلوقت امل أبنه ابلنسبة مللفات

وابلثمن املناسب، الشي اللي ما كيتحققش على مستوى أرض 
 .الواقع وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب  ،شكرا لكم السيد النائب احملرتم      
ثواين...ال  93إضايف؟ ال يبدو. تفضل السيد الوزير، يف حدود 

انتهى الوقت السيد الوزير عفوا. إذن لذلك سنمر إىل السؤال 
األخري يف القطاع، هو سؤال عن الشكاايت اجملهولة والكيدية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي فليتفضل 

 .ب احملرتم مشكورا لبسط السؤالالسيد النائ

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تعيش العديد من املناطق املغربية ومنها الشمالية على إيقاع       
ما ابت يعرف ابلشكاايت اجملهولة والوشاايت الكيدية، واليت 

ت الضيقة. احلساابتستخدم كوسيلة لالبتزاز واالنتقام وتصفية 
وهو األمر الذي يتسبب ليس فقط يف ظلم عدد كبري من املواطنني 
األبرايء، بل أيضا يف اكتظاظ السجون وهلم جرا. لذا نسائلكم 
السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابري اليت تزمعون اختاذها ملعاجلة 

 .هذا اخللل القانوين وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب، السيد الوزير لكم اجلواب شكرا لكم      

 :وزير العدل ،السيد حممد أوجار

شكرا لكم السيد النائب احملرتم وشكرا للفريق احملرتم، حقيقة       
هذا املوضوع هو موضوع هام وحنن نوليه أمهية كبرية، وجنتهد اآلن 
ة لكي نتقدم يف مشاريع القوانني اليت سنتقدم هبا بتعديالت جوهري

من قانون املسطرة  33خاصة يف قانون املسطرة اجلنائية. املادة 
اجلنائية نصت على أن وكيل امللك يتلقى احملاضر والشكاايت 
والوشاايت، ويتخذ بشأهنا ما يراه مالئما، ويباشر بنفسه أو أيمر 
مبباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكيب خمالفات القانون 

 .بطهم وتقدميهم ومتابعتهماجلنائي ويصدر األمر بض

إذن سلطة وكيل امللك يف البحث يف الشكاايت والوشاايت       
اليت يكون املشتكي فيها جمهوال واملشتكي به معلوما، تستمد 
روحها من القانون. ويفرتض يف النيابة العامة مبجرد الوصول إىل 
علمها وجود جرمية معينة أن تعمد إىل فتح حبث ينتهي إما 

ك املتابعة يف حالة جدية ما تتضمنه الوشاية أو احلفظ، بتحري
علما أن توجيه اإلهتام أو املتابعة لألشخاص يبقى موكوال ابلدرجة 
األوىل للنيابة العامة. وأان أدرك أن التضخم دايل الشكاايت 
الكيدية خاصة يف بعض املناطق اآلن، هو موضوع إهتمام خاص 

ري على املوضوع حملاولة أتط من وزارة العدل، وهناك فرق تشتغل
هذا املوضوع عب مقاربة قانونية حتاول احلد من هاته الظاهرة وإجياد 

 .الضماانت القانونية اليت تؤطرها وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم السيد الوزير احملرتم      

 :يالنائب السيد عبد الرمحان العمر 

 أن هذه الشكاايت املواطن املشتكى به ضائعا، خصوصا      
غالبا ما تكون عبارة عن وقائع خيالية، مما ميس حبق من حقوق 
املتقاضني. واملالحظ أن يف هذه احلاالت املعينة خترج الوشاية 
الغاية من وجودها لتصبح وسيلة ضغط أو حماولة انتقام. السيد 
الوزير، جيب مراعاة الوضعية اإلجتماعية والنفسية للعديد من 

ذلك و  ، خاصة الذين يكونون عرضة ملثل هذه الوشاايتاملواطنني
ابلعمل على حفظ تلك امللفات الشائكة، كما قال تعاىل يف كتابه 

ا الَِّذينا آاماُنوا ِإْن جااءاُكْم فااِسٌق بِن اباٍأ ف ات اب ا  ي َُّنوا أاْن العزيز: ﴿ايا أاي ُّها
الاٍة ف اُتْصِبُحوا عالاى ماا ف اعا  ِدِمنيا  صدق هللا لْ ُتِصيُبوا ق اْوم ا جِباها ُتْم انا

 .العظيم

 :السيد رئيس اجللسة

وشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال     
يبدو. إذن نشكركم السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، ومنر إىل قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 

 نرحب ابلسيدة الوزيرة. اإلجتماعية على األسئلة الثالثة،

منر السؤال األول يف املوضوع حول دعم مشاريع ذوي  
اإلحتياجات اخلاصة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، فليتفضل، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة إشراق اليوسفي

 شكرا السيد الرئيس،

الوزيرة، يكتسي البانمج اخلاص بدعم املشاريع املدرة السيدة       
للدخل لألشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة أمهية كبرية، إال أن 
تفعيله على أرض الواقع يعرف بعض التعثر وبطء يف األجرأة 

والتنزيل. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات اليت 
 .ستتخذوهنا لتصحيح هذه الوضعية؟ وشكرا

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة      

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني

م على هذا السؤال املهأوال، أشكر السيدة النائبة احملرتمة       
جدا والذي يتعلق بتفعيل صندوق التماسك اإلجتماعي يف شقه 
الذي يعين األشخاص يف وضعية إعاقة. والذي كان قد جاء يف 

، وابلتايل فاليوم 3391لكنه مل يفّعل إال يف  3393قانون املالية 
يعين هاذ املسار هو مسار جديد بدأ فقط منذ سنتني وفيه حمصلة 

ضافة إىل بعض املراكز اخلاصة ابالستقبال والتوجيه مهمة. إ
واملساعدة االجتماعية لألشخاص يف وضعية إعاقة، هناك مجلة 
من اخلدمات منها: أوال توزيع األجهزة التقنية واملعينات وكذلك 
حتسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة. ألول مرة ما 

 كنقدرو نغطيو  نلقاوش أطفال يف الئحة اإلنتظار، ألول مرة
احلاجة من التمدرس، من أهم هذه احملاور اإلدماج املهين وكذلك 
متويل األنشطة املدرة للدخل، واللي احلمد هلل اليوم احنا يف احملصلة 

مشروع اللي هو يعتب مقاوالت صغرية وليست  133دايلنا 
أنشطة مدرة للدخل ميكن أن تندثر أو تنفلت أو تضيع األموال 

مقاولة صغرية ميكن أن حتقق  133مويلها. حنن أمام املسخرة لت
اإلستقالل املادي حلاملها من ذوي اإلعاقة، لذلك كنقولو أبن 
املسار ما زال غادي يكون فيه تطوير هلاته اخلدمة، لكن احلمد 

 .هلل هناك حمصلة مشجعة من أجل املستقبل
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 :السيد رئيس اجللسة

ب مة، تعقيب السيد النائشكرا لكم السيدة الوزيرة احملرت       
 .تفضل ،احملرتم

 محزة الصويف: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نثمن اجملهودات القطاعية فهاذ اجملال، ولكن       
ملف، نسجل البطء  133السيدة الوزيرة، نسجل كما قليت 

ثال موالتعثر يف معاجلة هاذ امللفات. السيدة الوزيرة، إيال شفنا 
قطاع التعاون الوطين اللي كيستقبل هاذ امللفات يف مجيع أقاليم 
اململكة، ال داعي لذكر األمثلة، هناك اآلالف واملئات من امللفات 

 .ويستجاب للعشرات منها

إذن السيدة الوزيرة، نطالب مبواكبة هذه الفئة والتأهيل دايهلا       
لدخل، ملدرة للكي تندمج يف سوق الشغل ويف سوق املشاريع ا

لذلك نطالب ابلتنسيق مع مجيع القطاعات احلكومية لدراسة 
اجلدوى من هذه املشاريع اإلقتصادية، ألنه ال ميكن أننا حناكمو 
هاذ الفئة مبعايري اللي ما قادرينش عليها. لذلك نطالب بتنسيق 
 اجلهود للخروج خبطة وطنية تؤهل هذه الفئة لإلندماج يف املشاريع

ا حىت يكون هلا دخل قار واثبت لتعول نفسها بنفسه اإلقتصادية
وتساهم يف القطاعات اإلنتاجية، ألن جمموعة من امللفات ترفض 
بدعوى أهنا ال هتم هذا القطاع وال قطاع. لذلك، نطالب حبل 
مجيع القطاعات كالفالحة، كالتجارة، كالصناعة لكي تندمج 

ات امللحة يهذه الفئة يف مشروع جمتمعي مندمج يستجيب للحاج
 .هلذه الفئة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا لكم السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب       
 .إضايف يف املوضوع؟ ال يبدو. السيدة الوزيرة يف إطار التعقيب

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 نقول للسيد النائب احملرتم، أبنه أنخذ الوقت الكايفبغيت       
للتمحيص يف هذه املشاريع حىت ال يقع ملا وقع للمشاريع املدرة 
للدخل اللي حكم عليها ابلفشل. احنا بغينا نكونو أمام واحد 
املقاولة اللي ممكن أهنا متكن حاملها من دخل يستطيع أن يعيش 

ضينا كب منها، لذلك احنااي مبه ويستطيع أن يطورها إىل مقاولة أ
اتفاقية مع وزارة املالية قبل ما نعطيو التدبري للتعاون الوطين هلاذ 

 .األمر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، ومنر إىل السؤال املوايل 
عن ظاهرة املشردين ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

نائبة للوحدة والتعادلية، فلتتفضل السيدة ال الفريق اإلستقاليل
 .احملرتمة لبسط السؤال

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، ما هي التدابري املتخذة ملعاجلة ظاهرة املشردين       
 واألطفال خاصة األطفال منهم؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .م الكلمة السيدة الوزيرةشكرا السيدة النائبة، لك      

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

أوال أشكر السيدة النائبة على هذا السؤال املهم أو هو       
إشكال مركب البد أن نعرتف بذلك، من وراء وجود مشردين يف 

مع   راشدين، وجندالشارع جند من بينهم أطفال، جند من بينهم 
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كامل األسف كذلك مسنني. فلذلك، اليوم نتوفر على بعض 
رهتا املعطيات سواء اليت وفرهتا املندوبية السامية للتخطيط أو اليت وف

وزارة الداخلية من خالل رصد التسول يف الشارع أو دراسة قامت 
هبا وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية يف سنة 

. هاذ املعطيات كلها تتقاطع، أو كتقول أبن هناك تراجع 3399
، لكن هناك ظواهر جديدة مثال تعاطي %90,1تقريبا دايل 

الفتيات هلاته املمارسات واليت يف آخرها جتد الفتاة نفسها يف 
الشارع. اآلن أشنو كنديرو؟ غنقول ليك أبنه البد من تشجيع 

ذلك احلفاظ على التمدرس؛ اثنيا حماربة تناول املخدرات؛ ك
التماسك األسري، فنحن نشجع الوساطة األسرية والتماسك 
اإلجتماعي بشىت الطرق، وكذلك نوفر بعض املؤسسات للرعاية 
اإلجتماعية، نعزز املنظومات، نصلحها، هناك قانون بني أيديكم 

لتدبري مؤسسات الرعاية اإلجتماعية  21.91اللي هو القانون 
ق لتحسني ظروف اإليواء داخل هاته اللي هو غادي يفتح اآلفا

 .املؤسسات

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا للسيدة الوزيرة، السيدة النائبة احملرتمة لكم التعقيب      

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

تقدمتم بتصور تتحددو فيه  3390السيدة الوزيرة، يف       
جملتمعية، ولكن اإسرتاتيجية العمل دايلكم يف ما يتعلق هباذ املعضلة 

الواقع يكشف على أن هاذ اإلسرتاتيجية ظلت حبيسة رفوف 
الوزارة ومل تبح مكاهنا، وأن املواطن اللي قال عليه جاللة امللك، 
جيب أن يكون يف صلب إهتمامكم، وأن املؤسسات ال جدوى 

 .هلا إذا مل تسعى خلدمة هذا املواطن

مدن بدون أطفال يف  إذن السيدة الوزيرة، ماذا عن برانمج      
وضعية الشارع؟ هذا البانمج هل مت إقباره؟ أم أننا نسوق الوهم 
للمواطن ونقوم بتكريس سياسة املتمنيات؟ السيدة الوزيرة، نريد 

حلول انجعة وملموسة وفعالة، وإن الفريق اإلستقاليل للوحدة 
ة من أجل هذه اآلفة اليت هي مقلق والتعادلية يدق انقوس اخلطر

 .امية، وشكراومتن

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف يف 
املوضوع؟ ال يبدو السيدة الوزيرة ما كنظنش كنظن انتهى الوقت 
بقات اثنية ما بقا. إذن غادي منشيو للسؤال ما قبل األخري، هو 
 سؤال عن وضعية صندوق التكافل العائلي للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة 

 .احملرتمة

 مالكة خليل: النائبة السيدة

 .ما تقييمكم لدرجة فعالية صندوق التكافل العائلي؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة   

 والتضامن واملساواةالسيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة  
 :والتنمية االجتماعية

ي شكرا السيدة النائبة احملرتمة، أوال تفعيل صندوق التكافل العائل   
 93223، طبعا عدد األحكام ياله وصلت ل 3393بدأ منذ 

اليوم هناك جمموعة من املبادرات من ضمنها مقتضيات وإجراءات 
تيع سني ظروف متلتوسيع الوعاء وحت 3391يف قانون املالية دايل 

 .املستفيدات من هذا الصندوق

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيدة الوزير احملرتمة، السيدة النائبة التعقيب   
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 مالكة خليل: النائبة السيدة

شكرا السيدة الوزيرة على الوضوح الشيء اللي كيبني على أنه    
ال يز اجلزء الفارغ من الكأس يف هاذ الورش احلساس هو الذي 

اجلزء األكب، كيما كنعرفو مجيع السيدة الوزيرة التكافل العائلي 
جاء لتخفيف من احليف اإلقتصادي اللي طال األم املطلقة وملي 
تنقولو أم مطلقة وملزمة بتوفري شروط العيش الكرمي ألبنائها 
بوحدها وبدون مؤهالت يف أغلب األحيان، كان من األجدر من 

اش و ليها التمكني اإلقتصادي وما نقربوهابب اإلنصاف ليها نوفر 
مقاربة إحسانية، ولكن جبنا هاذ الصندوق لغاية معينة للتخفيف 
من احليف اللي الحقها، ولألسف الشديد إحداث الصندوق مل 
حيقق الغاية عالش؟ ألن هناك بزاف دايل املعيقات السيدة الوزيرة، 

املرصودة،  غهناك نسبة قليلة هي املستفيدة، هناك ضعف املبال
هناك تزايد نسبة املطلقات هناك صعوبة احلصول على شهادة 

رفو أنه  التنفيذ اللي كنع اإلحتياج، وصعوبة احلصول على حمضر
ش اذ املرأة ما نوفرو كيطلب واحد الوعي ابملساطر القضائية وه

 امللف ملي كيوصل .للمحكمة كتلتجئ بوحدها ليها الولوج
راية تستمر يف املساطر ألن ماعندهاش د للتنفيذ كيصعاب عليها

هباذ املساطر القضائية، كاين هناك وهو العائق األكب يف نظري 
عدم التحسيس الفعلي من طرف احلكومة بوجود هاذ الصندوق، 
وال أدل على ذلك تراكم واحد العدد كبري من امللفات اللي ما 

اذ هل تنفذاتش أمام احملاكم وأسر يف أمس احلاجة أهنا تلتجأ
الصندوق ولكن مل تلجأ له رغم اجملهودات اجلبارة اللي كيقوم به 
اجملتمع املدين أمام الفراغ دايل التحسيس من طرف احلكومة 

 .واجلهات املعنية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من ما يبدو، تفضلي 
 .السيد الوزيرة

اوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة السيدة بسيمة احلق
 :والتنمية االجتماعية

السيدة النائبة، أان متفقة معك متاما على كل ما قلتيه، فقط حىت 
اجملتمع املدين ما دارش التحسيس لكن احلكومة استدركت هذه 

مت توقيع قرار وزاري ما بني وزير العدل ووزير  3392السنة يف 
ف التحسيس، اثنيا من أجل تبسيط املالية أوال من أجل تكثي

املساطر، واملقتضى الثالث واللي هو مهم جدا هو توسيع عدد 
ممكن  3391املستفيدات ألن يف قانون املايل إن شاء هللا دايل 

يكونو نساء أخرايت، ممكن كذلك يكون أطفال حىت بعد وفاة 
املرأة، ممكن كذلك من بعد املصادقة دايلكم طبعا أن أطفال 

دو سواء مع األمهات دايهلم، سواء يف حاالت استمرار يستفا
احلياة الزوجية أو عند احنالل ميثاق الزوجية، إذن حنن واعون طبعا 
بعد دراسة وبعد متحيص ومتابعة ألن كانت هناك نقائص اليوم 

بدا اإلصالح دايل صندوق التكافل  3392وهناية  3391يف 
ين، و كذلك ملستفيدالعائلي لتحسني ظروف االستفادة لتوسيع ا

من أجل تطوير هذا الصندوق لكي تكون هناك آاثر إجيابية على 
 .املستفيدات

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، ومنر مباشرة إىل السؤال األخري املتعلق 
نواب ال بوضعية ذوي اإلحتياجات اخلاصة للسيدات والسادات

دة النائبة فلتتفضل السياحملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 
 . احملرتمة لبسط السؤال

 حياة املشفوع: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اسرتاتيجية وزارتكم يف النهوض    
 .بوضعية األشخاص يف وضعية إعاقة؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .لكم الكلمةشكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيدة الوزيرة 

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

شكرا السيدة النائبة، من ضمن ما قمنا به أوال إخراج قانون إطار، 
وسنقوم إبخراج النصوص التنظيمية، اثنيا تفعيل وتنزيل السياسة 

فعيل اثلثا تالعمومية املندجمة من خالل خمطط وطين تنفيذي، 
مرسوم تنظيم مبارايت خاصة مث مواصلة إحداث مراكز استقبال 

 .وتوجيه واملساعدة اإلجتماعية لفائدة هاته الفئة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، لكم التعقيب السيدة النائبة

 حياة املشفوع: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

 الوزيرة الواقع املعيش لألشخاص يف وضعية ابلنسبة للسيدة   
إعاقة يف املغرب هو وضع بئيس، أنتما كتعرفو هاذ املسألة، ولكن 

، 2سنوات كاملة، أو طالعني يف السنة  2راكم دبرتو هاذ القطاع 
ولكن ما درتوش مقاربة حقوقية ألن هاذ األشخاص هم مواطنني 

ي نرميو ة، غادمغاربة ماخصناش نشتغلو يف مقاربة فقط إحساني
واحد املبلغ مايل لشي مجعية أو نقول ليها هللا خيليك سري شري 
ليهم الكراسي املتحركة، وال شري ليهم احلفاظات، ابلعكس هاذ 
األشخاص خاصهم يستافدو من أول شيء اللي هو الولوجيات، 
واحنا كنالحظو هاذ املؤسسة اللي هي مقر دايل اثلث مؤسسة 

ت ا فيهاش الولوجيات؟ فما ابلك ابلبناايدستورية يف املغرب، م
وابملرافق اللي يف الرتاب املغريب، وملي ما كتكونش الولوجيات راه 
احنا كنقولو ابلواضح هلاذ األشخاص سريو جلسو يف داركم متقراو 
ما ختذمو م تديرو والو، حرام ما تكونشاي الولوجيات يف املرافق 

اجلامعة ما فيهاش  ألن بزاف الناس انقطعو عن الدراسة ألن
الولوجيات، ألن الطوبيس ما فيهش الولوجيات، هاذ املسألة 
هاذي خاصكم تشتغلو فيها السيدة الوزيرة، كذلك يف ما خيص 
التشغيل، كنلقاو انس حتملو بزاف املتاعب ابش حيصلو على 
شواهد عليا، إال أنه حاليا تيعانيو من البطالة وحىت ذاك القانون 

كيستفدو شي منو ما عرفتش عالش؟ املعضلة دايل الكوطا ما  
اخلطرية وهي األشخاص اللي عندهم إعاقة عميقة اللي ما غديش 
يقدرو ال يشتغلو وال يقراو وال يديرو حىت حاجة، هاذ األشخاص 

 ...خليناهم على عاتق األسر دايهلم

 :السيد رئيس اجللسة

وقت السيدة الشكرا السيدة النائبة احملرتمة انتهى الوقت، انتهى 
النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ال يبدو 

 . السيدة الوزيرة ما تبقى من الوقت

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  
 :والتنمية االجتماعية

البد أن أؤكد أن حصيلتنا خبصوص األشخاص يف وضعية    
كنا   92أو  92، فقط يف شهر غشت إعاقة مشرفة ومشرفة جدا

أمام جلنة حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة لفحص تقرير اململكة 
املغربية، مامشيناش بيدان خاويني، مشينا كيفما قلت بقانون إطار، 
مشينا بسياسة عمومية، مشينا بنموذجية مدينة مراكش يف 
الولوجيات، مشينا بصندوق التماسك اإلجتماعي، مشينا 

واحلمد هلل كنفتخرو يف املغرب أن دران أشياء، واش كل  أبشياء،
شي ذاك الشي اللي خاصو يدار درانه؟ نعم ال، نعم ال، البد أن 
ة نستمريف عملنا، ويف إجنازاتنا، ويف متكني الشخص يف وضعية إعاق
من كامل حقوقه، لذلك بغيت نقول ليكم ما تبقاوش تكررو شي  

حسانية، ملغرب نتبىن املقاربة اإلكالم اللي ماشي حقيقي، أننا يف ا
احنا مشي غري ختلينا على املقاربة األحسانية، ختلينا عن املقاربة 
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الطبية يف ما يتعلق ابألشخاص يف وضعية إعاقة، واعتمدان املقاربة 
 .احلقوقية وهاذ الشي كاين يف الديباجة دايل القانون اإلطار

 :السيد رئيس اجللسة

كرا على حسن مسامهتكم يف هذه شكرا السيدة الوزيرة، وش
اجللسة، ومنر إىل القطاع املوايل وهو قطاع التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء املتضمن لثالث أسئلة، السؤال األول عن 
وضعية املوانئ للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

كلف معنا السيد الوزير اللي سيت اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
ابإلجابة على أسئلة القطاع فليتفضل السيد النائب احملرتم 

 .مشكورا

 :نو بولالسالك النائب السيد 

 شكرا السيد الوزير،

لوحظ أن مجيع املواينء ابملنطقة اجلنوبية تعرف أتهيال من       
حيث توسيعها ابستثناء ميناء طانطان الذي ظل على حاله منذ 

سلبا على مردوديته وأدائه،  سنة األمر الذي انعكس 33أكثر من 
 .مىت سيتم الشروع هبذا امليناء؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير      

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

يجية احملرتم، تعلم ابلفعل أنه يف إطار اإلسرتاتالسيد النائب       
الوطنية املينائية هناك تفاعل إجيايب مع الواجهتني األطلسية 
واملتوسطية، ويف إطار هاذ البانمج امليناء دايل طانطان منذ البداية 

مرحلة تتعرفو على أنه كانت فيه عدة إجراءات وكانت  22دايلو 
 12 لة اثلثة يف إطارالفرتة دايلمرحلة اثنية دايل التوسعة ومرح

حيث مت بناء رصيفني واحد فيه ستة أمتار ونصف واحد  11و

 3392-3393دايل امليرتو دايل الغرق، ومث يف إطار  3فيه 
مكانش مجود ولكن كانت الصيانة دايل البنيات التحتية، كان 
اجلرف دايل الرمال كما تعلم السيد النائب وأيضا إزالة األوحال، 

، 3303إطار هاذ اإلسرتاتيجية الوطنية دايل األفق دايهلا ويف 
اهلدف هو املواصلة دايل األشغال دايل جرف الرمال ابلنسبة 
مليناء طانطان وتطوير خمتلف الظروف لتنقيل املنتوجات دايل 
 .الصيد وأيضا تعزيز السالمة واألمن ابمليناء. شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب احملرتم شكرا      

 :نو النائب السيد السالك بول

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات، ولكن الوزارة ما       
غاديشي ميكن تبقى على ابلنسبة للدراكاج اللي كلف الدولة 

لدااب، وميكن أكثر، امليناء  3393مليار من  99وخزينة الوزارة 
شهور يف العام لسوء األحوال اجلوية، ابمليناء  2إال ما كيخدمش 

، احلوض دايل امليناء ابمليناء كاين سفينتني غارقني يف وسط امليناء
الوزارة ما قداتش واّل مسيتو وخالهتم غارقني هاذي سنوات، 
التوسعة أصبحت ضرورية، النصف دايل امليناء كتشدو شركة 

اذ ه "Omnium Macorainne de Pêche" وحدة
الشي يعين راه امليناء الظرفية دايلو ابقي املوانئ كلهم الوزارة 

عام ايال  31رصدت هلم مبالغ مهمة إال ميناء طانطان اللي دااب 
 .لدااب راه سنوات شكرا 12إيال قلنا من  12من 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف يف       
 .ال يبدو السيد الوزيراملوضوع؟ 
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حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

السيد الرئيس، إذا أان قلت للسيد النائب احملرتم، هي الوزارة       
ما عندهاش إشكال إذا ظهر رواج جديد الذي يتطلب تدخل 

متدد احلاجز أن تنجز رصيفا جديدا فاإلمكانية عند الوزارة أهنا 
وأن تعمل على توسيع الورش. هذا مرتبط ابحلركية والدينامية 
وضرورة إجياد الرواج ألنه الوزارة ما غتنوضش تستثمر إذا ابلفعل 
هي على حسب اإلسرتاتيجية اللي عندان امليناء دايل طانطان يف 

معطيات  اإلطاراإلقتصادي دايلو والتنموي ابلنسبة للجهة عندان
 .إيال كاين معطيات للتحسن احنا مستعدين ما كاينش إشكال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو سؤال عن وضعية       
الشبكة الطرقية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم لبسط السؤال

 عبد الغين خمداد: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن وضعية الشبكة الطرقية إبقليمي       
سيدي بنور واجلديدة، وعن التدابري املتخذة إلصالح هذه الطرق 

 وتوسيعها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب لكم يف الوزير      

ز الدولة لدى وزير التجهي حممد جنيب بوليف كاتب السيد
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

السؤال اللي جاان هو عن إقليم اجلديدة السيد النائب احملرتم،       
 3392-3393بعجالة شديدة املشاريع اليت أجنزت خالل 

 لكلم دايل التوسعة ودايل التقوية ودايل التثنية وداي  011حوايل 
  203، عندان 3339-3392التهيئة يف إطار املشاريع املبجمة 

كلم ابإلقليم دايل اجلديدة، فيها مشاريع مبجمة من طرف امليزانية 
دايل الوزارة، وفيها مشاريع اللي هي مبجمة يف إطار شراكات مع 

وعن اجمللس اإلقليمي ومع أيضا اجلماعات حبال "احلوزية"  اجلهة
وكاين مشاريع يف إطار  "OCP" وأيضا مع ومجاعة "املهارزة"

كلم، شكرا   319برانمج احلد من الفوارق اجملالية واإلجتماعية فيه 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، لكم تعقيب السيد النائب      

 عبد الغين خمداد: النائب السيد

ي ابلنسبة لإلصالحات اللالسيد الوزير، جاء على لسانكم       
ّدارت يف إقليم اجلديدة، احنا بعد ما نعم علينا سيدان إبحداث 
إقليم سيدي بنور، هاذ اإلقليم اللي كيتوفر على واحد الشبكة 
الطرقية جد مهمة ولكن أغلبها كلها يف حالة مرتدية. احنا السيد 
الوزير، سبق لينا طرحنا عليكم سؤال فيما خيص إصالح الطريق 

لرابطة بني "الغربية" و"الوليدية" اللي حلد الساعة الصفقة دازت ا
أشهر وال زالت مل خترج حليز  2أشهر أو  2عليها تقريبا واحد 

الوجود، ابإلضافة إىل ذلك كاين جمموعة دايل الطرق اللي عمرت 
سنة وهي متدهورة حبال  01أو  33التدهور دايهلا ما يزيد عن 
ا حىت بغيناكم السيد الوزير، ابش تعطاه إيال ما كيناش يف املغرب.

هي واحد األولوية كمثال الطريق الرابطة بني "العكاكشة" ومجاعة 
والطريق الرابطة بني "بومحام"  03-03"كريديد" اللي الرقم دايهلا 

و"كريديد" اللي هاذ اجلماعة دايل "كريديد" اللي كتواجد فواحد 
 لنظر كذلك فيما خيصالعزلة. بغيناكم السيد الوزير، إعادة ا
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املصادقة على الصفقات سبق لينا طرحنا فيها سؤال مّلي كتدوز 
صفقة عند املدراء اجلهويون واملدراء اإلقليميون عطوهم 
الصالحيات مها يصادقو، هذا راه كيساهم يف التأخري دايل 
األشغال وسبق لينا طرحنا فيها سؤال وحلد الساعة ما لقيناش 

 ال، بغينا إعادة النظر راه جاوبوان املصاحلجواب واضح يف هاذ اجمل
دايلكم على أنه راه كيتعطي السقف للمدراء اجلهويون من أجل 

مليون درهم، كاين ربط املسؤولية ابحملاسبة  33املصادقة دايل 
مليون درهم، يصادق على جوج  33اللي غادي يصادق على 

ادي هذا غدايل املليار دايل الدرهم قانون الصفقات راه واضح و 
يساهم يف التسريع دايل الوترية دايل األشغال، كاين جمموعة دايل 

 ...الطرق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا انتهى الوقت هل هناك       
 .من تعقيب إضايف؟ ال يبدو السيد الوزير

حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد
 :وجستيك واملاء املكلف ابلنقلوالنقل والل

 شكرا السيد الرئيس،

هو السيد النائب كما تفضلت كاين واحد اجملموعة دايل       
الطرق اللي ابلفعل الوضعية دايهلا حتتاج إىل تضافر اجلهود يف 
إطار الشراكات، وقلت لك عندان واحد اجملموعة دايل الشراكات 

مشاريع دايل البانمج  راه مبجمة يف إطار 03-03الطريق دايل 
 .للحد من الفوارق اجملالية واإلجتماعية

يف إطار ما هو مرتبط ابلصفقات، اجلواب كان أتذكر       
اجلواب والسؤال دايلكم هو الوزارة عندها يف إطار التدرج 
والتعاطي والتعامل مع املدراء اجلهويون واإلقليميون كانوا هاذي 

نة، احنا يف إطار مبالغ معي سنتني ونصف تقريبا مت التفويض
ابلنسبة لنا ابلفعل حاولنا على أننا نسرعو الوترية دايل املصادقة 

على الصعيد اجلهوي واإلقليمي، لكن ابش نوصلو هلاذ الشي اللي 
تتقولو السيد النائب احملرتم أنه نبداو نعطيو صفقات دايل جوج 

قليميا تنظن هم إدايل املليار دايل الدرهم حىت مها يتم املصادقة علي
مازال خصنا الوقت ألنه من بعد تتجيو عاود طالبوان ما عندانش 

 .الوسائل البشرية واللوجستيكية

 :السيد رئيس اجللسة

. حملرتم، شكرا السيد الوزير انتهى الوقتا الوزيرشكرا السيد       
ومنر إىل السؤال األخري يف القطاع، وهو سؤال آين حول 

ت االستباقية واإلحرتازية ملوسم الشتاء املقبل للسيدااالستعدادات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، فليتفضل السيد 

 .النائب احملرتم مشكورا لبسط سؤاله

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم ما هي اإلجراءات واإلستعدادات       
االستباقية واإلحرتازية اليت اختذهتا احلكومة ملواجهة األزمات اليت 
تطرأ مع اقرتاب فصل الشتاء واحلد من أخطار الفيضاانت؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب لكم السيد الوزير      

حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد
 :جستيك واملاء املكلف ابلنقلوالنقل واللو 

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب،

هو كما قالت زميليت السيدة الوزيرةن مصاب دااب غري تطيح       
الشتا، را احنا مستعدين، هللا يرمحنا فهاذ األايم املباركة. قلت اليوم 
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الوزارة كعادهتا منذ يونيو دايل كل سنة تبدأ اإلشتغال على 
مج املقبل دايل املرحلة، واالستعداد للموسم دايل الشتاء يف البان

إطار ما هو صيانة، إصالح املعدات، اقتناء املواد، صيانة اعتيادية، 
تعبئة املوارد البشرية واملادية والضرورية، وفهاذ اإلطار تنشأو ثالثة 
دايل املصاحل جديدة دايل السوقيات واملعدات يف طنجة وبين 

ون ابش نتابعو، هناك تكثيف دايل اللقاءات مع مالل ويف العي
يوم ابش  91منذ  خمتلف املصاحل اخلارجية للوزارة وكاين آخر لقاء

نشوفو االستعدادات دايهلم، كاين تنسيق مع املصاحل دايل الدرك 
والوقاية املدنية والسلطات احمللية، مث أيضا املراكز دايل الدميومة 

و وترية دايل اإلشتغال، وكاين ما همركزاي وترابيا ابش نّسرعو ال
مرتبط ابإلرشاد والتواصل اللي عندان فيه أيضا عديد من 
اإلجراءات اللي هي متخذة. اإلجراء الرئيسي، السيد النائب 
احملرتم، اليوم هو املشروع اللي عندان دايل أجرأة دايل حذف مجيع 

رانمج ب املنشآت دايل العبور املغمورة ابحملاور اإلسرتاتيجية، هو
منشأة اللي  131داملليار دايل الدرهم وعندان فيه  1اللي فيه 

هي مغمورة إيال جا الشتا تيديها وال تتغرق، هاذي خصنا 
د املليار دايل الدرهم يف إطار برانمج  1حنيدوها، عندان 

 .املستقبلي، إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ئبقيب السيد الناشكرا السيد الوزير احملرتم، لكم التع      

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، ولكن السيد الوزير حنن       
مع، يعين، مع األمطار بلدان تنتظر أمطار اخلري، لكن السيد 
الوزير، كل دول املعمور تعرف بعض الكوارث الطبيعية كاألمطار،  

رق أن متوت األمهات يف الطكالفيضاانت، لكن ليس من املعقول 
إىل املستشفيات، ليس من املعقول أن تشل حركة السري، ليس 
من املعقول أن تعطل املدارس، ليس من املعقول أن حترم أو حيرم 

املواطنون من الولوج إىل اخلدمات األساسية. السيد الوزير، عّلمتنا 
 السنوات السابقة هناك أمهات ماتت، أخريا مؤخرا ما حصل يف
أزيالل وفاة شخصني، يعين بفيضاانت بسيطة، ما أدراك إن 
وقعت فيضاانت كاليت تقع يف بلدان املعمور أخرى، تكون، يعين، 
حجمها قوي، رمبا ستكون الكوارث، ستكون النتائج أقبح مما 
نتصور. السيد الوزير تبذلون جمهودات، لكن اجملهودات جيب أن 

دو ريع، ابش على األقل حنتكون ابلسرعة الالزمة أو التدخل الس
 ...من أثرهاذ

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. هل هناك من       
، تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل، تفضل السيد النائب احملرتم

 .فريق العدالة والتنمية، تفضل

 مصطفى الكردي: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

الوزير، عشرين مجاعة إبقليم اترودانت مهددة ابلبد  السيد      
والصقيع وانقطاع الطرق بسبب األمطار والثلوج، هذا من إقرتاح 
املصاحل اإلقليمية، ولكن املصاحل الوطنية أو املركزية اكتفت خبمس 
مجاعات فقط. لذا نطالبكم السيد الوزير بتوسيع جمال هاذ 

 ستفيد من هاذ البامجاجلماعات حىت تشمل هاذ العشرين لت
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، إذن هبذا نكون قد استوفينا       
أهم األسئلة املبجمة يف هذا القطاع. تتفضل، إيوا كنشوف فيك 

 .قليت ليا ال، تفضل
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حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد
 :واملاء املكلف ابلنقلوالنقل واللوجستيك 

 شكرا السيد الرئيس،

ال، هو غري التدخل عندما يكون تيكون على مستوايت،        
اإلستعجال اللي تتكون يف -كاين مستوى دايل اإلستعجال

تدخل اللي هو آين، كاين التدخالت اللي تتكون على صعيد 
اجلماعات املهيكلة، اجلماعات اللي "وسيطة" واجلماعات دايل 

رب على حساب التواجد دايل البنيات األساسية والتحتية دايل الق
 .الوزارة فهاذ اجملال

فاإلقليم اللي تفضل وتكلم عليه السيد النائب، كانت فيه       
أولوايت وأقول أولوايت ابلقياس إىل اجملموع دايل اجلماعات، 
فمنني تندوزو على األولوايت داك الساعة تيبقى الباقي يشتغل 

بعد أن يتم التنفيذ دايل األولوايت، فمنني تيكون هناك عليه 
 .خصاص واضح فداك اجلماعات اخلمسة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه       
اجللسة. وننتقل للقطاع املوايل وهو القطاع املكلف ابملاء، وعدد 

ماء نقطاعات املتكررة للاألسئلة اثنني، والسؤال األول هو عن اال
الشروب ببعض املدن للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب 

 .احملرتم لطرح السؤال

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

أخرى نسائلكم عن اإلشكاليات دايل  السيدة الوزيرة، مرة      
االضطراابت املتفاوتة واالنقطاعات املتكررة دايل املاء الصاحل 
للشرب يف واحد جمموعة دايل املناطق دايل املغرب وخصوصا 

 منطقة دايل وزان، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

م السيدة الوزيرة احملرتمة لك شكرا السيد النائب احملرتم،      
 .اجلواب

جهيز كاتبة الدولة لدى وزير الت   السيدة شرفات اليدري أفيالل
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،

كنشكر السيد النائب على هذا السؤال، كما يف علم اجلميع       
بالدان كتعرف واحد النوع دايل تراجع التساقطات املطرية واللي 

 مستوى الواردات املائية، وبطبيعة احلالأثر وانعكس سلبا على 
عرفت فرتة األخرية بعض االضطراابت لتظل يف جمملها حمدودة 
د واللي مشلت بعض املراكز من بينها اإلقليم اللي تكلميت عليه السي

النائب. هاذ االضطراابت هي ميكن أو االنقطاعات ميكن لنا 
كون ت اللي كتنقسموها على ثالثة دايل األجزاء: أوال االنقطاعا

نتيجة عطب طارئ سواء يف التجهيزات املائية أو التجهيزات 
اهليدروميكانيكية أو الكهرابء أو بعض األحيان أعمال ختريبية اللي  
كتعرض هلا بعض القنوات مما كيضطر املكتب الفاعل األساسي 

 فهاذ امليدان إىل قطع املاء عن الساكنة؛

ت اللي انجتة عن أعمال مث كاين اضطراابت أو انقطاعا      
الصيانة وأشغال الصيانة، كما حدث يف بعض املدن: خريبكة، 
الفقيه بنصاحل إىل آخره... اللي كانت فيها يعين أشغال صيانة 

 اعتيادية ويتم إخبار السلطات الختاذ اإلجراءات االحرتاز ية؛
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مث كاين اضطراابت أو انقطاعات اللي انجتة ابألساس عن       
القدرة اإلنتاجية لبعض مصادر املياه نتيجة االستهالك اخنفاض 

ا املرتفع اللي كيكون يف فرتة الذروة مما تضطر يف بعض األحيان أنن
نقننوا اللجوء إىل املاء بتنسيق مباشر مع السلطات من حي إىل 

 ...حي

 :السيد رئيس اجللسة

شكر السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. السيد احملرتم لكم       
 .التعقيب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ اجلواب، ولكن كنشكرك على       
هاذ اجلواب، ولكن امسحوا يل نقول لكم لألسف الشديد اليوم 
املالحظة األساسية هو أن بالدان والت كتعرف واحد تدين كبري 

عنا احنا مسفيما خيص اخلدمات االجتماعية ال يف جمال الصحة، 
عدة مشاكل فهاذ القطاع ال يف جمال التعليم، ولكن توصل املسألة 
دايل املاء هاذ الشي ما ميكنش يقبلوا شي حد، فاملاء الكل يعلم 

 .فهو مادة حيوية ما ميكنش املواطن يبقى بال ما

وابلتايل كنظن السيدة الوزيرة خصكم جتتهدوا كحكومة ابش       
هلاذ اإلشكاالت دايل املاء، اليوم جمموعة د تلقاو احللول اجلذرية 

املناطق ما شي كتعرف غري انقطاعات أو ال اضطراابت، كاين 
نقص كبري فيما خيص احلصول على املاء، هناك من يقطع 
الكيلومرتات أو ال العشرات د الكيلومرتات من أجل احلصول 
 على هاذ املادة احليوية وابلتايل كنظن هاذي مسؤولية احلكومة
اللي خاصها تعاجل اإلشكال وتوفري االعتمادات الالزمة حلل هاذ 

 .اإلشكال اجلذري، وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب       
 .إضايف؟ تفضل السيد النائب

 أمحد صدقي: النائب السيد

طقة من املن غالء فاتورة املاء الشروب وهاذي مناذج شكاايت      
 ."دايل "تنغري

 :السيد رئيس اجللسة

كنظن انتهى الوقت عفوا، انتهى الوقت. طيب إذن السيد       
 .الوزيرة ما كنظنش واش بقى

جهيز كاتبة الدولة لدى وزير الت   السيدة شرفات اليدري أفيالل
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

عاجزة  النائب احملرتم، احلكومة ليستيف بعض الثواين السيد       
عن إجياد احللول، حنن اآلن نشتغل وكنتم شريك معنا من أجل 
السيد النائب من أجل حل املشكل د وزان واحلمد هلل أننا جتاوزان 
العوائق اللي كانت كتعرض املشروع، وبصدد إخراج يف أقرب وقت 

 .برانمج استعجايل وآين ملعاجلة هاذ املشاكل

 :رئيس اجللسةالسيد 

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، منر إىل السؤال األخري يف       
القطاع واملتعلق ابلنقص يف املاء الصاحل للشرب للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد 

 .النائب احملرتم مشكورا لطرح السؤال

 :النائب السيد عدي خزو

 .الرمحن الرحيم بسم هللا

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
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 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة احملرتمة عن التدابري اإلستعجالية    
 اليت ستقومون هبا يف معاجلة النقص احلاصل ابملاء الصاحل للشرب؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .بالوزيرة لكم الكلمة اجلواشكرا السيد النائب احملرتم، السيدة 

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

يف نفس اإلجتاه السيد النائب احملرتم بالدان عرفت ترجع    
التساقطات املطرية اللي خلفت اضطراابت كيما قلت حمدودة 

 ، وبعض اجلماعات ابخلصوص القرويةعلى مستوى بعض املراكز
واجلبلية اللي كتزود انطالقا من موارد مائية حملية اللي عرفت 
النقص يف الصبيب دايهلا، ملعاجلة هاذ املشكل كيفما تبعتو السادة 
النواب احملرتمون صاحب اجلاللة أمر رئيس احلكومة ابش تشكل 

 ل اجتماعجلنة وزارية االنكباب على هذا األمر اللي عقدت أو 
دايهلا أو غدا غتكون إجتماع اثين للجنة تقنية لتسطري برانمج أوال 
آين واستعجايل ملعاجلة هاذ املشكل على مستوى اجلماعات أو 
 املراكز اللي تعرضت هلاذ النقص، اثنيا لتسريع وثرية اإلستثمار يف
جمال البنية التحتية املائية ألنه أي سنة دايل التأخر يف االستثمار 

ندها انعكاس مباشر على منط التزويد، بطبيعة احلال غتكون ع
عندان فرصة أثناء مناقشة قانون املالية لتدارس ما هي املشاريع 
املستعجلة واآلنية اللي خاصها خترج؟ ونتمىن أننا نوفرو 
اإلعتمادات املالية ألن البنيات التحتية يف املاء هي بنية تستهلك 

مادات نا نتوفقو من أجل توفري االعتيعين ميزانية ضخمة نتمىن أن

سواء عن طريق امليزانية العامة للدولة، أو اللجوء ابألساس إىل 
 .الرأمسال اخلاص، شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

 .الشكر لكم السيدة الوزيرة، السيد النائب لكم التعقيب

 :النائب السيد عدي خزو

مون ي احللول الفورية اليت ستقو شكرا السيدة كاتبة الدولة، ما ه
، يف األقاليم ماملناطق؟ كإقليهبا لتوفري املاء الصاحل للشرب يف هاذ 

املتضررة كزاكورة وتنغري وورزازات وفم زكيد يف إقليم طاطا، ووزان 
وشيشاوة والرحامنة والراشيدية؟ وابملناطق املتضررة؟ ملاذا مل يتم 

رب بواسطة املاء الصاحل للش القيام حبلول مستعجلة ومؤقتة لتوفري
الشاحنات احلاملة الصهاريج يف هذه املناطق يف انتظار احللول 
الدائمة؟ ما هي الدراسات اليت قمتم هبا لتفادي هذه الوضع؟ هل 
قمتم بتشكيل اللجان بتنسيق مع ابقي الشركاء لتتبع مستوى 
 ةاستهالك املاء قبل وقوع هاذ اخلصاص يف املستقبل؟ السيدة كاتب
الدولة، يف فصل الشتاء، تضيع كميات كبرية من املاء، ويف فصل 
الصيف تعيش بعض املناطق نقص يف هاذ املادة، وهلذا نطالبكم 
ابإلسراع يف بناء السدود التلية واملتوسطة من أجل محاية البنية 
التحتية من الفيضاانت وختزين املاء، هل مت األخذ بعني اإلعتبار 

 ...التوسع العمراين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضايف يف املوضوع؟ ال يبدو، السيدة الوزيرة ماعرفتش واش بقى 

 .ليك شي وقت وال ال، تفضل
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السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :ءالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملا

النائب احملرتم ابش جناوبك على هاذ الشي خاصين وقيلة هنار، أان 
مستعدة جني عندكم اللجنة ابش جناوب ليك على كل هاذ 
األمور، احللول اآلنية حلول هي كاينة كيفما قلت ليك راه احنا  
كنشتغلو عليها، واللي كتمثل ابألساس يف انتظار أنكم تنضج 

و ق منظومات حملية بئر وشاطاملشاريع املهيكلة عب يعين خل
وانفورة، الشاحنات السيد النائب احملرتم ما متفقاش معاك ألن 

مليون درهم اللي تعبأت فقط خالل هاذ الصيف، لتزويد  933
املناطق اللي كان فيها خصاص عب الشاحنة الصهرجيية، ولكن 
احنا ما كنرضاوش لبالدان تبقى مستمرة يف هاذ النمط دايل 

 ا فقط حل ترقيعي اللي كنطلبو من الساكنة أهنا تصبالتزويد هذ
معنا شي شوية ريثما نوجدو هاذ احللول اآلنية أوال مث حلول 

  .مهيكلة اثنيا، شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه   
ال، لثقافة واإلتصاجللسة، ومنر إىل القطاع األخري وهو قطاع ا

ونرحب ابلسيد الوزير، هناك سؤال يف القطاع حول تفعيل القانون 
املتعلق ابلفنان واملهن الفنية للسيدات والسادة  21.92 رقم

ب النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائ
 .احملرتمة مشكورة

 :النائبة السيدة سعاد لعماري

عيا الوزير، يعتب قانون الفنان واملهن الفنية مكتسبا تشريالسيد   
  .. رائدا ونوعيا، عملت على

 :السيد رئيس اجللسة

 .رجاء السيدة النائبة، حاويل تقريب امليكرو، الصوت  

 :النائبة السيدة سعاد لعماري

 يعتب قانون الفنان واملهن الفنية مكتسبا تشريعيا رائدا ونوعيا،  
حتقيقه احلكومة السابقة، للرقي ابلقطاع إىل عامل عملت على 

 االحرتاف واإلبداع وأيضا إلنصاف الفنانني والفناانت ومحاية
 حلقوقهم وتوفري احلماية الالزمة هلم تثمينا لدورهم يف اجملتمع، فما
هي اإلجراءات والتدابري اليت تتخذوهنا من أجل التسريع إبخراج 

ه على يات هذا القانون وأجرأتالنصوص التنظيمية لتفعيل مقتض
 ...أرض الواقع لتجاوز األوضاع غري املناسبة اليت يرزح

 :السيد رئيس اجللسة

رجاء االنصات هللا خيّليكم السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة    
 .احملرتمة، السيد الوزير لكم اجلواب

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 س،شكرا السيد الرئي

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال املتعلق بقانون الفنان،     
كما نعلم مجيعا وكما قلتم أبن هذا القانون هو من املكتسبات 
القانونية التشريعية للمهن الفنية، الوزارة ماضية يف إخراج النصوص 

مراسيم تنظيمية،  1التنظيمية املتعلقة هبذا القانون، هناك حوايل 
إخراج هذه املراسيم، وكان املرسوم األول يتعلق ببطاقة بدأان يف 

 93الفنان متت املصادقة عليه من طرف جملس احلكومة يف 
أكتوبر، هناك جمموعة من املراسيم يف إطار، متت إحالتها على 
وزارة الشغل واإلدماج املهين ابلنظر إىل املقاربة التشاركية مع هذا 

ك يتعلق بالئحة املهن وكذل القطاع، هناك، خصوصا هاذ املرسوم
عقود الشغل منوذجية، هناك مراسيم ال زالت يف إطار املشاورات 
مع وزارة املالية، وابلتايل هناك عزم أكيد من طرف وزارة الثقافة 
ا واإلتصال يف اإلسراع يف إخراج هذه املراسيم التنظيمية املتعلقة هبذ

ية التشريع القانون، ابعتبار أن هذا القانون من املكتسبات
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والقانونية املهمة، اليت جاءت لتنظم هذا القطاع ولتسد العديد من 
 .اإلشكاليات والثغرات اليت كانت سابقا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب؟    
 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد موالي البشري طواب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

لكم، إذ سننهي هذه اجللسة ابلفن، السيد الوزير، ال  طواب-أوال
خيتلف اثنان أن بالدان تزخر ابلتنوع الثقايف والفين، والدور الذي 
يضطلع به املبدعون والفنانون املغاربة على اختالف مشارهبم 
ا وتعبرياهتم للمسامهة يف احلفاظ على اهلوية الوطنية وتقوية أواصره

 ري والثقايف بني األمم، وإغناء للحياةوالدفاع عن موقعها احلضا
الثقافية والفنية واإلجتماعية واالقتصادية وتطوير الوعي الفردي 
واجلماعي للمغاربة، واستحضارا لنبل رسالة الفنان وضعنا هاذ 

 :السؤال، وبناء على جوابكم مشكورين نسجل ما يلي

ه ذوالتثمني مبا، عفوا، إبصدار بطاقة الفنان، ه اإلشادة-أوال
البطاقة اليت تعطي األولوية طبعا لإلندماج املهين حلاملي هذه 
البطاقة، مث نطالب السيد الوزير مواصلة تنزيل ابقي النصوص 
التنظيمية ذات الصلة وعلى اخلصوص املرسوم املتعلق ابلعقد 

 الفين، وكذلك املتعلق بعمل الفنانني األجانب؛

لقة، كما ختم بفن احلمث املرسوم املتعلق بتشغيل األطفال، مث أ
 ...تعلمون مدينة مراكش، الكل يعلم وزارها أبن هناك

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
 .إضايف؟ ال يبدو، الرد لكم السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

هبذا القطاع اللي هو قطاع  شكرا للسيد النائب على اإلهتمام
 ...مهم، إذن حنا غري ابش نسجل

 :السيد رئيس اجللسة

 .رجاء أكرموا السيد الوزير ابإلنصات

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

هناك مشاورات مع وزارة املالية يف، يعين، اإلسراع يف إخراج  ...
ذلك للفنانني وكاملرسوم املتعلق أبنظمة احلماية اإلجتماعية 

إحداث وكالة اخلدمات الفنية، ابلتايل حنا يف املراحل األخرية يف 
إطار املشاورات مع وزارة املالية، وكذلك مع وزارة الشغل واإلدماج 
 املهين فيما يتعلق بعقود الشغل اخلدماتية، خصوصا يف اجملال دايل

 .شكراو  الفن وخصوصا يف اجملال املتعلق ابملهن الفنية بصفة عامة،

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه 
دول جب قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة وهبذا نكوناجللسة، 

من النظام  913أعمالنا، ومنر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 
املي عن عالداخلي، الكلمة للمتحدثة األوىل السيدة النائبة مرمي 

فريق األصالة واملعاصرة حول عودة اإلحتقان وشبح اإلضراابت 
يف صفوف شغيلة قطاع الصحة إبقليم السمارة وابقي األقاليم 

 .اجلنوبية، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة مشكورة

 :النائبة السيدة مرمي عاملي

 شكرا السيد الرئيس،
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 السيد السيد الوزير،

 ،ب احملرتمونالسادة السيدات النوا

رمبا السيد الوزير أن مشكل الصحة ال خيلو من أي إقليم من    
أقاليم اململكة، رغم التفاوت طبعا يف اخلصاص، فنحن يف إقليم 
السمارة مثال لدينا عدة مشاكل يف املستشفى اإلقليمي، لدينا 
السيد الوزير نقص يف األطباء العامون، واآلن السيد الوزير يشهد 

إضرااب داخل املستشفى، وهذا اإلضراب طبعا سيؤدي إىل اإلقليم 
تعريض حياة املواطنني للخطر وخاصة احلاالت املستعجلة منهم،  

 .كما نعلم أن اإلقليم ال تتوفر لديه أي مصحات خاصة

كما نسجل السيد الوزير عدم توفر املستشفى على طبيب     
إلجراء  ن أخرىجراح، مما يضطرمعه املواطنني إىل التنقل إىل أماك

العمليات الالزمة، السيد الوزير حىت طبيب األشعة ال يتوفر عليه 
املستشفى، ولدينا أيضا مشاكل أخرى يف املستوصفات يف اإلقليم 

 الربيب من نقص التجهيز وقلة األطر وخاصة يف خميمات
واملشكل الكبري السيد الوزير واخلطري هو غياب طبيب   ،والكويز

شفى ابملستشفى، مما يستدعي إىل نقلهن إىل مست للنساء والتوليد
بلمهدي ابلعيون يف ظروف يعين صعبة وال ختفى على أحد، 
وهناك العديد منهن وضعن يف سيارات اإلسعاف يف الطريق، 
هناك العديد من النساء وضعن أطفاهلن يف سيارة اإلسعاف وسط 

قلها نالطريق، وهناك بعض احلاالت السيد الوزير اليت يصعب حىت 
يف سيارات اإلسعاف، فهذا الوضع السيد الوزير ال ميكن 
السكوت عنه واإلستمرار فيه، واملشكل السيد الوزير الذي ال يقل 
خطورة عن هذا وذاك هو عزوف األطباء عن اإلستمرار يف العمل 
يف هذا اإلقليم واإلستقرار به على قلة احلاجة الضرورية إىل 

د الوزير ال يشرف أحد، وشكرا تواجدهم به فهذا الوضع السي
 .لكم مجيعا

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، وقبل إعطاء الكلمة للسيد الوزير    
رجاء من السادة والسيدات النواب اإللتزام ابألماكن دايهلم، ابش 
 .يفتحو اجملال للسيد الوزير لإلجابة، وشكرا تفضل السيد الوزير

 :احلسني الوردي، وزير الصحةالسيد  

شكرا السيدة النائبة احملرتمة على السؤال دايلك اللي تنشاطر هاذ  
الرأي دايلك، وأان متّبع األمور فيما خيص السمارة ألهنا هي واحد 
النقطة خاصة الشي اللي وقع أخريا يف السمارة وزايدة على نقص 

عيبة وليين كان ان صيف املوارد البشرية تناخذو قرارات اللي رمبا تتب
ال بد ألن كان هفوات خطرية، أان اللي وقّفت ماشي غري التوقيف  
كاين التوقيف وكاين العزل، يعين قليال جدا يف القطاع وليين مّلي 
تيكون الرفض ابش استقبال امرأة حامل وهي يف حالة خطرية 
جدا فكان البد انخذ هاذ القرارات، ولكن ماشي خذيت هاذ 

دن حبايل احنا متبعني األمور وعما قريب راه كاين متا القرارات وز 
واحد فريق برائسة املفتشية العامة ابش نلقاو احللول الناجعة ابش 
األطباء جييو يعين يصيفطو أطباء آخرين، ولكن كذلك املشكل 
الكبري يف السمارة هو خصنا نعملو يد يف يد ألن املشكل الكبري 

س يف البشرية كلها ما تتبغيش جتل وّخا حنلو هاذ املعضلة املوارد
املناطق النائية، املناطق املعزولة، املناطق اجلبلية واملناطق الصعبة 

فهذا يعين مهمتنا جبوج ماشي تنلوح ليكم حنا مهمة وزارة  الولوج
الصحة صحيح من حقكم ومن حق املرضى والساكنة دايل 

يفاش ك  البالد، ولكن خاصنا نشوفو هاذ احللول يعين التحفيزية
 .بيناتنا ابش األطباء واملمرضات واملمرضني يبقاو متا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم على اإلجابة، الكلمة املوالية للسيدة    
عن فريق األصالة واملعاصرة حول احتجاجات  ةالنائبة مرمي واحسا
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للمستشفى  ةساكنة القصيبة إبقليم بين مالل حول الوضعية املرتدي
 .احمللي، تفضل

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ املادة كانت حمل تعديل يف النظام الداخلي، وبقات أبن    
خاصها مت ابلتناوب واخا جتاوب احلكومة كيخص تكون فيها 

دقيقة، جيب  91أغلبية ومعارضة ابلتناوب، وأقصى ما دران هو 
 .احرتام هذا املقتضى

اثنيا عالقة ابلنظام الداخلي، فيما يتعلق ابلتعقيبات       
اإلضافية، ال ميكن أن تكون هناك تعقيبات إضافية متعددة يف 
نفس السؤال لفريق واحد، أرجو السيد الرئيس أن تلتزموا ابلنظام 

 .الداخلي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الرئيس،

 تفاق عليه يعين يف االجتماعأعتقد أن جدول األعمال مت اال   
اللي ّدار سواء ال مع املكتب وال مع الرؤساء، وهاذ الشي اللي 
بلغين هاذ الشي اللي بلغين، يعين كان حىت يف التنسيق مع 
الرؤساء. إذن غادي منشيو فهاذ االجتاه إذن نعطيو الكلمة للسيدة 

لمة كالنائبة، فلتتفضل مشكورة إيال غادي ايخد السيد النائب ال
 .ما كاينش إشكال، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير لتفاعلكم اإلجيايب مع طلب اإلحاطة، فهذا    
يدل على تفاعلكم اإلجيايب مع ما يقع يف هاذ خالل شهر تقريبا 
 دايل االحتجاجات يف القصيبة خبصوص مشكل دايل

l'hôpital  دايل "القصيبة"، ابلنسبة للمركز الصحي دايل
، 9111ومت توسيعه يف  9100"القصيبة" أنه مت أتسيسه من 

توسيع الشطر الثاين دايل التوسيع ّدار خصص لقسم الوالدة، 
قسم الوالدة وما كاينش طبيب خمتص يف توليد النساء، وّدار قسم 

خمتص يف  urgentiste د املستعجالت وما كاينش طبيب
ينش اوما ك un technicien ملستعجالت، كاين خمتب كاينا

لعباد هللا ابش  les radios الطبيب اللي غادي يقرا دوك
ين كا pour la radiologie يوجههم، كاين ابلنسبة املختب

اإلشكال اللي كاين ابلنسبة "القصيبة" هو أنه  ة، قسم دايل األشع
كاين عندان املنطقة كتقسم ل "أيت سخمان" أي من "بوتفردة" 
حىت ل"اتنوغة" "أغباال" "لتيزي نيسلي" من بعد كاين "أيت ويرا" 
من "اتنوغة" حد "القصيبة" و"القصيبة" "دير" اللي فيه "دير" 

ت أخرين  دايل املستوصفا 3هادو كان فيها  doncلتحت، 
كاين املستوصف دايل املركز الصحي دايل "أغباال" فيه طبيب 

دايل الدوا  dotation فقط بدون ال إمكانيات ال معدات وال
م" حىت هو ، وكاين "إغرم العالم"، "إغرم العالsuffisante اللي

 ."شي كيجي "القصيبة لنفس املشكل ابلتايل ك

 :السيد رئيس اجللسة

النائب احملرتم، انتهى الوقت، تفضل السيد شكرا السيد       
 .الوزير

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

السيد النائب احملرتم، فأان بكل صراحة أان من املستشفيات       
ومن اجلماعات ومن ابشوايت ابشوية "القصيبة" القليلة جدا 
وأقوهلا بكل تواضع اللي ما فخباريش يعين ما تبعتش هاذ األمور 

كل صراحة، فأان مبجرد ما جاين هاذ السؤال اتصلت أان شخصيا ب
ابملدير اجلهوي واملندوب وعلمت هاذ الشي اللي قليت صحيح، 

 .واليين غري نصحح بعض األمور وغادي جناوبك
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أوال مّلي تتقول راه كاين والدة ولكن ما كاينش طبيب       
يب الطب خاص ابلوالدة راه ما ميكنش يكون السيد النائب، راه

املختص ما تيكونش يف املراكز الصحية، يعين واليين الناس خصهم 
يّداواو صحيح، غاتقول ليا واليين خصنا منشيو هاذ الشي 

ألف نسمة، وكيفاش هاذ  39"القصيبة" ماهلا الباشوية فيها تنظن 
ألف نسمة تتقول لينا ما كاينش طبيب دايل الوالدة؟ وخص  39

 ك. وهلذا يف املخطط اجلهوي دايليكون مستشفى أان متفق مع
ابشوية "القصيبة" كاين مستشفى القرب اللي إن شاء هللا غادي 
نبجموه غادي نشوفو على حساب اإلمكانيات األموال اللي عندان 

ألف نسمة هباذ املشاكل كلها  39يف وزارة الصحة، فما ميكنش 
وّلدات ملاللي وخا كاين خمتب، وخا كاين راديو األشعة، وخا كاين ا

غري كاف متاما، فعندك احلق أان شوية دايل الوقت إن شاء هللا  3
غنبجمو هاذ الشي يف إطار هاذ املخطط اجلهوي لعرض 
 .العالجات، خصنا منشيو يف اجتاه مستشفى القرب للباشوايت

غري للتذكري راه يقال هاذ اإلشاعات اللي نوضات هاذ       
 لي كان برجماتو وزارة الصحةاالحتجاجات أنو هاذ املستشفى ال

 فهاذ اإلجتاه واللي تتفكر فيه راه غيمشي جلهة أخرى راه ما كاين
ي، هنا تنأكد وتنأكد على الساكنة املستشفى إيال غيتبىن، ش

 .راشك ،غيتبىن بباشوية يعين "القصيبة" إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

ائب الثالث السيد النشكرا السيد الوزير، الكلمة للمتحدث       
مصطفى إبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية حول االحتجاجات 
اليت يعرفها قطاع الصحة ومبادرة الوزارة للتجاوب مع مطالب 

 .املهنيني هبذا القطاع، فليتفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مصطفى إبراهيمي

 السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

ال ميكن أن ننكر اجملهودات اجلبارة اليت قمتم  السيد الوزير،      
هبا على رأس هاذ القطاع ال من انحية املوارد البشرية وخاصة ما 

منصب مايل اللي غيّدار إن شاء هللا  3333زففتم به إلينا من 
فهاذ قانون املالية، وال يف امليزانية االستثنائية للتجهيز اللي هي 

ة يار مقسمة على ثالثة سنوات ابإلضافة إىل ميزانيثالثة دايل املل
املليار أو يفوق، وال واحد اجملموعة دايل ابلنسبة لألدوية،  93

 système دايل املشاريع اللي مهمة جدا وهو 3وكان آخرها 
LMD  ابلنسبة للممرضني هذا واحد املكتسب كبري هننيوكم

لنسبة اب عليه السيد السيد الوزير، وأيضا التغطية الصحية
 .للمستقل

كاين   ،ولكن السيد الوزير كاين مشكل يف القطاع الطيب..      
مشكل ألن الناس كيشكاو من ظروف العمل واللي كيكون 
الضحية دايلو هو املريض أوال، فكاين هاذوك اللي كتوصل حىت 
العنف اللي ضد هاذ الناس اللي اشتغلو يف القطاع العام، 

نتاع كيعتبو أصاهبم أبهنم املشكل ا  ،وكيطالبوكم برد اإلعتبار
 التشغيل إىل آخره...؛

املشكل الثاين هو واحد امللف مطليب دايل األطباء ودايل   
 131األطباء الداخليني واملقيمني يف الرقم االستداليل انتاع 

طباء مبا يف ذلك حىت األ ،وهادوك التعويضات، مث املشكل دايل..
 األساتذة؛ 

ودايل التعريفة اللي  "TPA" دايل املشكل الثالث هو
ما  3332خصها تراجع ابلنسبة للقطاع اخلاص اللي من 

تراجعتش، وهذا أدى لواحد اجملموعة من الوقفات، واحد اجملموعة 
من.. وهي مرشحة للتصعيد. كنشكروكم السيد الوزير، أنكم 
فتحتم احلوار اإلجتماعي مع مؤخرا، ولكن راه غري هاذي يومني 

دايل البياانت، وكاين بياانت متضاربة الوزارة   3م صدرو أاي 0وال 
كتصدر بالغات والنقاابت ثالثة انتاع املركزايت دايرين بيان 

دايل النقاابت دايل  3مشرتك غري هاذ اجلمعة اليوم، وكذلك 
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األطباء اللي حىت مها دارو أيضا يعين بياانت، وابلتايل احنا بغينا 
صعيد الوطين أنكم تزفو إيال كان من خالل هاذ اإلحاطة على ال

ممكن خنرجو واحد احلل هلاذ اإلشكال ابش ميكن لقطاع الصحة 
 .شكرا ،انتاعنا يكون أحسن إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير      

 :السيد احلسني الوردي وزير الصحة

شروع اللي كنحرتموه، أوال االحتجاجات واإلضراب حق م      
دايل النقط:  0وال  3ولكن دعين السيد النائب احملرتم، نرّكز على 
ماي املاضي إىل حدود  1النقطة األوىل هو مشينا يف احلوار منذ 

دايل األشواط مع كل نقابة، أوال املشكل األول نقابة ما  3اليوم 
يهم. فواخا هكذا ماشي كلهم ولكن اجلل  تتبغي جتلس مع نقابة،

د األشواط ترأستهم أان شخصيا، كلهم وكناخدو  3الشوط الرابع، 
 وقتنا وكنتناقشو على مجيع النقط؛

النقطة الثانية اللي بغيت نشري ليها، هاذ اإلجتماعات كلها       
وصالت إىل األولوايت واألسبقيات اللي حددانها كلنا ابش الرفع 

رضني للي تتهم خاصة املممن املعنوايت ومن املسائل املادية دايل ا
واملهنيني واألطباء، شنو هي؟ أوال تسوية الوضعية اإلدارية والعلمية 
دايل املمرضات واملمرضني، اللي صادق عليه جملس احلكومة داز، 
اثنيا الزايدة والرفع والزايدة يف التعويضات عن األخطار املهنية، 

ودية، الزايدة داللي كتهم اجلميع، الزايدة يف التعويضات على املر 
اللي تتهم املقيمني  les gardesيف التعويضات عن اإللزامية و

الرقم  l'indice واألطباء ومجيع.. واألساتذة. كاين كذلك
، ابلرتتيبات 131خصهم يبداو  002اإلستداليل ابش يبداو ب

 املالية دايهلم؛

 

وأخريا نقطة اخلاء ولكن كاين نقط أخرى غري هذه النقط،       
لتغطية الصحية املستقلني، فما كنفهمش هاذ الشي يقدم هي ا

بيال احنا متفقني ولكن الوزارة ضد، كيفاش ضد؟ راه احنا تنتافقو 
وتنوجدو أرضية وكنعطيوها للسيد الرئيس ألن كاين النقاابت 
والفرقاء اللي أكثر متثيلية، اللي تيوقعو النقاش. ألن هاذ الشي 

  131ل 002راه أموال، ماشي غري نقط يف الكتابة، هذا 
كتحتاج أموال، املردودية أموال، يعين هاذ الشي.. أان متفق، 
فاحنا متشبثني ابحلوار احنا متابعني هاذ الشي، وخص يكون بينا 

 ...حوار

 :السيدرئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير وشكرا على إسهامكم. وشكرا للسيدات       
را ى سعة الصدر، وشكوالسادة النواب األفاضل على احلضور وعل

 .رفعت اجللسةو ،للجميع

 


