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 نيواخلمس اخلامسة حمضر اجللسة
 
 م(.7152 دجنرب 3) 5341 ربيع األول 51اإلثنني : التاريخ
  سلس النوا..رئيس جمة لمنالنائبة الثا حياة بوفراشن ةالسيد: الرائسة

ة ابتداء من الساع ةقمخسة عشر دقيثالث ساعات و  :التوقيت
 .اخلامسة والثالثنيوالدقيقة  زواال ةالثالث

مناقشة األسئسلة الشفوية املتعسلقة ابلقطاعات  :جدول األعمال
 احلكومية التالية:

 ؛الداخسلية 
 ؛الصحة 
 التجهيز والنقل والسلوجيستيك واملاء؛ 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ 
  الوزارة املنتدبة املكسلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون

 اهلجرة؛
  نة؛واإلسكان وسياسة املديإعداد الرتا. الوطين والتعمري 
 ؛الشبا. والرايضة 
 كتابة الدولة املكسلفة ابإلسكان؛ 
  الوزارة املنتدبة املكسلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة

 .العمومية
 :رئيسة اجللسة حياة بوفراشن،السيدة 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 على بركة هللا نفتتح اجللسة،

 سادة الوزراء احملرتمون،ال

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من دستور املمسلكة، وعمال مبقتضيات مواد  511طبقا لسلفصل 
النظام الداخسلي جملسلسنا املوقر، نسلتقي مرة أخرى يف جسلسة لألسئسلة 
الشفهية يف إطار مراقبة العمل احلكومي، يتضمن جدول أعمال 

قطاعات خمتسلفة،  1موزعة عسلى  سؤاال 44هذه اجلسلسة املباركة 
تفضسلوا السادة النوا.، تفضسلوا ابش نبداو اجلسلسة إيال امسحتو، 

 .تفضسلوا، شكرا

قبل أن نبدأ يف هذه اجلسلسة، سأطسلب من السيدة األمينة لسلتفضل 
 .بتالوة املراسالت الواردة عسلى الرائسة، السيدة األمينة تفضسلي

 :لسالنائبة السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمل

 شكرا السيدة الرئيسة،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

توصسلت رائسة احلكومة من رائسة احلكومة مبشروع قانون رقم 
املتعسلق بتسنيد  44.17بتغيري وتتميم القانون رقم  71.52
 األصول؛

ومن جمسلس املستشارين توصسلت الرائسة يف إطار قراءة اثنية مبشروع 
 اإلستشاري لسلشبا. والعمليتعسلق ابجملسلس  51.51قانون رقم 

 72، 75، 71واملادة  5اجلمعوي، وذلك بعد تعديل املواد 
 وعنوان البا. الثاين منه؛

 :وخبصوص مقرتحات القوانني، توصسلت الرائسة ابملقرتحات اآلتية

يد مقرتح قانون يتعسلق مبجسلس اجلالية املغربية ابخلارج، تقدم به الس
أعضاء  لعدالة والتنمية وابقيإدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق ا

 فريقه؛

ومن السيدات والسادة النوا. أعضاء اجملموعة النيابية لسلتقدم 
واإلشرتاكية مبقرتح قانون يقضي إبظفاء صفة املنفعة العامة عسلى 

 مجعيات آابء وأمهات وأولياء التسلميذات والتالميذ؛
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ومقرتح قانون يقضي إبحداث تعويض اخلرجيني حامسلي الشواهد 
 .لعسليا يف وضعية البحث عن الشغلا

عدد األسئسلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا 
سؤاال  747:  7152دجنرب  3نونرب إىل  71جمسلس النوا. من 

جوااب عسلى أسئسلة كتابية، ومت  57سؤاال كتابيا،  717شفواي، 
 .سحب سؤالني شفويني

ني لسلمرة ر يتعسلق ابلغائبهناك قرارات أخرى تتعسلق ابلغيا.، قرا
الصباحية واملسائية،  7152نونرب  51الثانية يف جسلسيت األربعاء 

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عسليها يف الفقرة اخلامسة من 
من النظام  532و 537وعمال مبقتضيات املادتني  71الفصل 

الداخسلي جملسلس النوا.، وحيث أن السيدات والسادة النوا. التالية 
اههم تغيبوا عن اجلسلسة العامة لسلمرة الثانية خالل هذه الدورة، أمس

ة تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخسلي احملددة يف الفقرتني الثاني
وذلك بتالوة أمسائهم يف اجلسلسة العامة  532والرابعة من املادة 

ونشرها يف اجلريدة الرمسية لسلربملان، والنشرة الداخسلي لسلمجسلس 
األمر ابلسيدات والسادة النوا. حسن  وين، ويتعسلقوموقعه اإللكرت 

، عدي خزو، كمال العمري، عبد هللا اإلدريسي البوزيدي، اعكاش
أكتوبر  74يتعسلق القرار الثاين ابلغائبني لسلمرة الثانية يف جسلسيت 

الصباحية، عبد هللا البوكيسلي،  7152نونرب  51وجسلسيت األربعاء 
 .شكرا السيدة الرئيسة

 :سة اجللسةالسيدة رئي

شكرا السيدة أمينة اجملسلس، إيال امسحتوا، حىت نتفادى مشاكل 
الغيا.، لسلتذكري فقط هللا خيسليكم السلي حامل معاه البطاقة يوضعها 

 .هللا خيسليكم، وشكرا جزيال، قبل تفضل أ سيدي

 :)النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام

 شكرا السيدة الرئيسة،

من الدستور السلي   51ورية والفصل طبعا حنا يف جسلسة دست
كيتكسلم عسلى املناصفة، وأول مرة يف اتريخ هاذ املؤسسة كنشوفو 

نساء عسلى املنصة، فهي مناسبة ابش أوال حنا فرحني هباذ السلوحة  4
وهباد الرائسة، واثنيا ابش نشدو عسلى أيدي جلنة املناصفة السلي 

هاد  كاينة  تشكسلت اليوم ودارت الربانمج دايهلا اليوم، واليوم
 .اجلسلسة، فهنيئا لكم شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا عسلى هاذ املالحظة السلي أان بديتها مبجرد دخويل، درت هلم 
هاذ املالحظة شكرا جزيال، وفعال هذا يوم اترخيي شكرا لكم 

 .مجيعا، قبل الشروع يف بسط األسئسلة، تفضل

 :))نقطة نظام حممد بلحسان النائب السيد

عسلمكم أنه جمسلس املستشارين وجمسلس النوا. كانوا كيعقدو كما يف 
اجلسلسات دايهلم يوم الثالاثء، اليوم احلمد هلل حنا تفرق جمسلس 
املستشارين مع جمسلس النوا.، هلذا كنطسلبو ابش القانون الداخسلي 
يكون فيه تعديل عسلى أساس أنه ابش ما نبقاوش جالسني حىت ل 

ا شوية ايل األسئسلة تزاد فيهونصف، اثنيا بغينا حىت احلصة د 4
اتلوقت، كيجيو النوا. من الصباح، كيكون عندهم الفرق 
جمتمعني، كنبقاو جالسني يف الكسلوارات، هلذا كنطسلبوا ابش نبداو 

ونصف، وما نبقاوش واحد جاي من  7ونصف وحىت ل  7يف 
الداخسلة، عسلى سؤال دايل مينت ونصف، ما معقوالش دقيقة 

ا بغينا ابش زايدات يف احلصة دايل ونصف ما معقوالش، هلذ
 .األسئسلة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، سريفع هذا ملكتب اجملسلس، قبل الشروع يف بسط األسئسلة 
املربجمة هلذا اليوم، أود أن أخرب السيدات والسادة النوا. احملرتمني 
عسلى أنه ستعقد جسلسة عمومية ستخصص لسلدراسة والتصويت 

قوانني اجلاهزة، كما توصسلت الرائسة برسالة من عسلى املشاريع ال
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السيد الوزير املكسلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، خيرب 
فيها طسلب السيد وزير التجهيز والنقل والسلوجيستيك واملاء إدراج 
األسئسلة املربجمة لقطاع الصحة إىل آخر اجلسلسة نظرا لرتباطه 

لدى  بطسلب السيدة كاتبة الدولةإبلتزامات طارئة، كما خيرب أيضا 
وزير إعداد الرتا. الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 
املكسلفة ابإلسكان أنه هي من ستتوىل اإلجابة عن األسئسلة املوجهة 
إىل قطاع إعداد الرتا. الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، 

إدارجه بعد عها و وعسليه تطسلب تقدمي السؤال الوحيد املوجه إىل قطا
 .اإلجابة عن السؤالني املتعسلقني هبذا القطاع

 حضرات السيدات والسادة، 

نفتتح هذه اجلسلسة ابألسئسلة املوجهة لقطاع الداخسلية، قطاع 
أسئسلة كسلها هلا وحدة  2سؤال منهم  57الداخسلية يتوفرعسلى 

املوضوع، وابلتايل سنتسلقى األسئسلة دفعة واحدة وسيتوىل السيد 
أسئسلة  1املنتد. ابإلجابة عسليها إبجابة مشرتكة، وبعد ذلك الوزير 

ر إذن يتعسلق األم ستطرح تباعا حسب املوضوع، السؤال األول
ابلوضعية األمنية لبالدان لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني من 
الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، فسليتفضل أحد واضعي 

 .النائبةالسؤال من الفريق، تفضسلي السيدة 

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 السيدة الرئيسة،

نسائل حكومتكم عن اإلسرتاتيجية اليت وضعتها  السيد الوزير،
 ملكافحة اجلرمية ومحاية املواطنني يف أرواحهم وممتسلكاهتم؟

 :اجللسة ةالسيدة رئيس

شكرا السيدة النائبة، السؤال الثاين لسلسيدات والسادة النوا. 
 . من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائباحملرتمني

 :النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين

 السؤال حول اإلختالالت األمنية يف بعض مدن املمسلكة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال الثالث لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني من 
 .الفريق اإلشرتاكي

 :مكيالفتاح أهل  النائب السيد عبد

ما هي اإلجراءات اإلستعجالية اليت ستتخذ الستتبا. األمن بعدد 
من القرى ومدن املمسلكة حلماية املواطنني من بطش اجملرمني 

 واملنحرفني؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، السؤال الرابع لسلسيدات والسادة النوا. 
 .ةاحملرتمني عن اجملموعة النيابية لسلتقدم واإلشرتاكي

 :النائب السيد سعيد امنيلي

السيد الوزير، نسائسلكم عن ظاهرة الكريساج اليت أصبحت يف 
املدن والقرى بصفة غري متناهية، ما هي اإلجراءات املتخذة من 

 .أجل احلد من هاذ الظاهرة حىت حيس املواطن بروح األمن؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ن النوا. احملرتمني ع شكرا، السؤال اخلامس لسلسيدات والسادة
 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد زوينت

 شكرا السيد الرئيسة،

ن حنن يف فريق العدالة والتنمية نثمن اجلهود اليت يبذهلا العديد م   
رجال األمن والعديد يعين من كل السسلطات احملسلية ملكافحة اجلرمية 

ق يب املخدرات أو نشر يعين اجلرمية عن طرياملنظمة، سواء يف هتر 
اجملموعات املسسلحة اليت تروع السكان، وتروع املتنقسلني والنساء، 
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وخصوصا صباحا عند توجههم إىل مقرات عمسلهم وسسلب 
ممتسلكاهتم كما تفضل السيد النائب الذي اصطسلح عسليهم مصطسلح 

ار شالكريساج، هذه الظاهرة تعرفها العديد من املدن، نتيجة انت
احلبو. املهسلوسة، نتيجة انتشار املخدرات يف األماكن ويف نقط 
سوداء يعرفها العديد من املواطنني ويعرفها كذلك العديد من رجال 
السسلطة، لذلك نريد السيد الوزير ونريد يعين من الوزارة املكسلفة أن 

ارهبا يعين يف هاذ اجملسلس املوقر أن تبني ما هي يعين املقاربة اليت ستق
حلكومة ملكافحة هذا النوع من اجلرمية وملكافحة هذا النوع من ا

 .ترويع املواطنني واملواطنات؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، السؤال السادس لسلسيدات والسادة 
 .النوا. احملرتمني عن الفريق احلركي، السيد النائب

 :النائب السيد حممد فضيلي

 .حيمبسم هللا الرمحن الر 

امة سؤالنا يف الفريق احلركي يتعسلق ابجملهودات احلكومية لتعزيز احلك
 .األمنية وحماربة اجلرمية والتطرف واإلرها.؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال السابع واألخري وهو آين لسلسيدات والسادة النوا. 
 .احملرتمني فريق التجمع الدستوري

 :بوشالنائب السيد عبد الودود خر 

نسائسلكم السيد الوزير، عن الوضعية األمنية يف بالدان، وعن 
السياسات والتدابري اليت اختذهتا احلكومة لسلحفاظ واحلرص عسلى 

 سالمة وأمن املواطنات واملواطنني؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، السيد الوزير املنتد.، تفضسلوا لسلمنصة لسلجوا.

 :ليةنتدب لدى وزير الداخالسيد نور الدين بوطيب، الوزير امل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أتوجه ابلشكر لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عسلى طرحهم 
سلما من إلحاطتكم ع موضوع الوضعية األمنية ببالدان، وهي فرصة

 ضع األمين، ومبختسلفخاللكم الرأي العام الوطين حبقيقة الو 
ة املعطيات املرتبطة بذلك، اهتمام السادة الربملانيني ابلوضعية األمني

المسناه جسليا خالل مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخسلية 
ن، ابلسلجنتني الربملانيتني املختصتني مبجسلسي النوا. واملستشاري

عسلى أمهية  انينيحيث سجسلنا بكل فخر واعتزاز إمجاع السادة الربمل
العمل اجلاد الذي يقوم به خمتسلف املتدخسلني يف اجملال األمين، 
وتثمينهم لسلمقاربة اإلستباقية املعتمدة وكذا التدخالت األمنية 

 .احلازمة يف مواجهة املرتبصني أبمن املمسلكة

وقد الحظنا حرص اجلميع عسلى هتنئة كل املصاحل األمنية 
جل تميز، وعسلى اجملهودات املبذولة من أوالرتابية عسلى هذا األداء امل

احملافظة عسلى أمن البالد وسالمة األفراد واملمتسلكات، وعسلى روح 
التضحية وخصال املسؤولية وأداء الواجب اليت تالزم سسلوك خمتسلف 

 .مكوانت املصاحل األمنية

إن إمجاع السادة النوا. السيدات والسادة النوا. واملستشارين 
ي آداء هاته املصاحل، يفيد أبن هناك وعي مجاععسلى جناعة وفعالية 

بقيمة اجملهودات األمنية املبذولة وجبسامة التحدايت املطروحة يف 
حميط إقسليمي مضطر. نعسلم مجيعا املخاطر األمنية اليت هتدده، 

 .واليت تتخذ أشكاال خمتسلفة ومن مصادر متعددة

وضوع ملواألكيد أن جتاوبكم اإلجيايب كممثسلي األمة بشأن هذا ا
ال ميكن له إال أن يعطي لوزارة الداخسلية وجلميع املصاحل األمنية، 
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نفسا جديدا لتواصل النهوض بواجباهتا األمنية عسلى أحسن وجه، 
خاصة يف ظل التطورات املتسارعة اليت تعرفها اجلرمية سواء مما 
يتعسلق منها ابملخاطر اإلرهابية، أو ما يرتبط بتداعيات اجلرمية 

 .نظمة، وابقي اجلرائم اإلعتياديةالدولية امل

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشكل تعزيز الوضعية األمنية موضوع توجيهات سامية 
متواصسلة لصاحب اجلاللة املسلك حممد السادس نصره هللا وأيده، 
والذي حيرص كل احلرص عسلى أن تبقى املمسلكة املغربية يف صدارة 

دول اآلمنة واملستقرة، وتنفيذا لسلتعسليمات املسلكية السامية، فإن ال
احلكومة تضع دعم القدرات األمنية ومتكينها ابلوسائل املادية 
والبشرية الالزمة يف صسلب برانجمها حبيث ال تذخر أي جهد من 

 .أجل حتقيق ذلك وفق اإلمكاانت واملوارد املتاحة

عل واملصاحل األمنية جتوعسلى هذا األساس فإن وزارة الداخسلية 
من هذا املوضوع يف طسليعة مهامها من خالل اعتماد إسرتاتيجية 
أمنية حمكمة، وخطط عمل متعددة األبعاد، يتم حتيينها ابستمرار، 
جلعسلها قادرة عسلى التكيف مع متطسلبات الواقع وعسلى مسايرة 
مستوايت تطور اجلرمية، فضال عن التغيريات اليت يعرفها احمليط 

 .سليمي والدويلاإلق

أعتقد أبنه بفضل اإلسرتاتيجية األمنية املعتمدة، فقد 
ا استطاعت التجربة املغربية أن حتقق نتائج أمنية جد إجيابية، اعتماد

عسلى منظومة وطنية متكامسلة، تنصهر يف إطارها بشكل منسجم 
جمهودات كافة الفاعسلني يف امليدان وهو املكسب الذي شكل سندا 

كبري مساران التنموي وجعل بالدان مرجعا يف قواي أفاد بشكل  
اإلستقرار واألمن، ومنوذجا يف كيفية مواجهة التهديدات اإلرهابية 

 .اليت حتيط ببالدان كخطر دائم ومستمر

واألكيد أن الفضل يف كل ذلك يعود أوال وأخريا لصاحب 
اجلاللة املسلك حممد السادس نصره هللا وأيده الضامن األول ألمن 

ر الوطن، وراعي املصاحل األمنية مبختسلف مكوانهتا، حيث واستقرا
ما فتئ جاللته يشيد يف العديد من خطبه السامية أبدائها ويدعو 
إىل ضرورة التنسيق بني مجيع مكوانهتا عسلى اعتبار أن أمن املغر. 

 .واجب وطين

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 األمنية والرتابية يف امليدان خري دليل عسلى إن أداء املصاحل
اجملهودات املبذولة لتعزيز إحساس املواطن ابألمن وتعزيز ثقته يف 
املقاربة األمنية املعتمدة، ففضال عن عمسلها اليومي االعتيادي تقوم 
مجيع هاته املصاحل بشكل مشرتك عرب السلجان اإلقسليمية لألمن، 

لعمال حبمالت تطهريية، كسلما اليت تعمل إبشراف من الوالة وا
دعت الضرورة إىل ذلك يف خمتسلف النقاط اليت تعرف سسلوكات 
إجرامية مثرية لالنتباه، حيث يتم حتقيق نتائج جد جيدة تسلقى 

 .استحساان كبريا من طرف املواطنني

وتبقى األرقام املسجسلة عسلى املستوى الوطين خري مؤشر عسلى 
 ال يتجاوز معدل اجلرمية ما نتمتع به من أمن واستقرار، حيث

قضية لكل ألف مواطن سنواي، وهي من  75ببالدان بكل أنواعها 
أقل املعدالت يف دول العامل، ولطمأنة الرأي العام بشكل أكرب، 
من الالزم القول أن معدل اجلرائم بشكل عام عرف استقرارا منذ 

، كما أن معدل اجلرائم اليت متس اإلحساس ابألمن 7151سنة 
هد أي ارتفاع طيسلة السنوات املاضية، بل لقد عرف هذا مل يش

املعدل اخنفاضا مسلموسا عرب السنوات األربع األخرية من خالل 
ليعرف  7151سنة  %5-، و7153سنة  %5-تسجيل نسبة 

، قبل أن يعود االخنفاض . 7157الوضع استقرارا سنة 
 .أشهر األوىل من هذه السنة 51خالل  1.52%
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ملوقر من املعطيات امليدانية، ال بد من ولتقريب جمسلسكم ا
التأكيد عسلى أن مصاحل األمن الوطين عسلى سبيل املثال، قامت 

وإىل هناية شهر شتنرب حبل اإلشكاالت  7152خالل سنة 
 371773قضية من بني  425123املطروحة عسلى مستوى 

، وهو من أفضل %17.74قضية مسجسلة، أي مبعدل إجناز بسلغ 
با وابلنسبة لسلجرائم املقرونة ابلعنف، واليت تؤثر سسل املعدالت عامليا،

عسلى اإلحساس ابألمن، فقد متكنت مصاحل األمن برسم نفس 
شخصا  41711قضية، قّدم مبوجبها  71572املدة من معاجلة 

 .أمام العدالة

وحبكم موقعه اجلغرايف املتميز جيد املغر. نفسه منخرطا يف 
 السرية واإلجتار يف مواجهة قوية ويومية ضد شبكات اهلجرة

املخدرات وكذلك الشبكات اإلجرامية املنظمة العابرة لسلحدود، 
حماولة  11.111وقد مكنت اجلهود املبذولة من إحباط أزيد من 

شبكة إجرامية تنشط  24هجرة غري الشرعية حنو أورواب، وتفكيك 
، فضال عن 7152يف ميدان اإلجتار يف البشر منذ بداية سنة 

 مة اليت مت حتقيقها يف جمال حماربة املخدرات، حيث متالنتائج اهلا
طن من مادة الشريا وأكثر  25خالل هذه السنة حجز أكثر من 

من طنني ونصف من مادة الكوكايني اليت حتاول بعض العصاابت 
هتريبها انطالقا من سواحل أمريكا الالتينية يف اجتاه أورواب مرورا 

 .ابلرتا. الوطين

عزيز املدعومة بنتائج ميدانية جيدة، سامهت يف ت مقاربتنا األمنية
صورة املغر. من وجهة نظر املؤسسات الدولية املختصة، فهناك 
 العديد من التقارير األجنبية اليت ترى يف املمسلكة املغربية بسلدا آمنا

 عربيا وافريقيا حبكم وجوده يف وضعية أمنية جيدة، عسلى ومستقرا
ية املناطق حيث املخاطر األمنعكس ما هو عسليه الوضع يف بعض 

مرتفعة يف دول ومرتفعة جدا يف أخرى، كل هذه املعطيات تدفعنا 
لسلقول مبا ال يدع جماال لسلشك أبن الوضعية األمنية جد مستقرة 
ومتحكم فيها بشكل كبري مما يفنذ انطباع التهويل الذي يروج له 

ج له يالبعض بشكل مبالغ فيه، هذا مع العسلم أن كل ما يتم الرتو 
يتم التعامل معه يف حينه، بكل مسؤولية من طرف املصاحل األمنية 
حيث تؤخذ مجيع املعسلومات اجلدية كمصدر من املصادر اليت يتم 

 .االعتماد عسليها لتحسني وتعزيز خطط العمل يف اجملال األمين

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 ات األمن هو حتدي ال يعين املصاحل األمنيةإن حتقيق أقصى درج
وحدها، بل هو قضية جمتمعية هتم مجيع فئات اجملتمع املغريب، كل 
من موقعه بدءا من دور األسرة واملدرسة يف إشاعة املواطنة 
الصاحلة، وترسيخ السسلوك القومي وسط األفراد ومرورا ابلدور 

ئات السياسية هليالتحسيسي والتأطريي جلمعيات اجملتمع املدين وا
وانتهاءا ابلدولة اليت يبقى أساس وجودها مرتبط بتوفري األمن 

 .واالستقرار وتعزيز الشعور ابلطمأنينة لدى عموم املواطنني

بالدان واحلمد هلل تتوفر عسلى كل هاته املقومات، فقط جيب الرفع 
من وترية االخنراط اجلماعي يف مواجهة التحدايت األمنية املتزايدة 

تسارعة، مما سيشكل خري سند لسلمصاحل األمنية اليت لنا كامل وامل
الثقة يف مهنيتها وكفاءهتا وقدرهتا عسلى التفاعل بشكل قوي مع 
خمتسلف املخاطر األمنية املطروحة داخسليا وخارجيا، والسالم عسليكم 

 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ن إىل أخذ التعقيباتشكرا السيد الوزير املنتد.، منر إذ
السادة والسيدات النوا. فريق األول الفريق االستقاليل لسلوحدة 

 .والتعادلية

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

السيد الوزير املنتد.، أوال كنفرقوا بني اجلرمية اليت هتدد األمن 
العام وهنااي البد ما نشكروا اجملهودات املبذولة فيما خيص حماربة 
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واجلرمية املنظمة، ولكن حنا السلي كنهضروا عسليه أيضا،  اإلرها.
هو األمن العام لسلمواطنني، السيد الوزير، تفشي اجلرمية أدى إىل 
غيا. اإلحساس ابألمان، ألنه كيصبح املواطن يف كل حلظة 
مهددا يف حياته، النشل حتت هتديد السالح، السرقة، االعتداء 

ل هذه أمور ال نريد التهوي عسلى املمتسلكات، االعتداء عسلى الناس،
منها، ولكنها يف الواقع أان عسلى أشكك يف األرقام، ولكن أحتدث 
ابسم املواطن العادي الذي ال حيس ابألمان ال يف الشارع العام 
وال يف بيته، أان أيضا أقسامك الرأي أبنه اجلرمية هي واحد الظاهرة 

ك،  ذلمركبة، يتداخل فيها ما هو اقتصادي واجتماعي وما إىل
ولذلك تعترب موضوعا جملموعة من املؤسسات، األسرة، املدرسة 
إىل غري ذلك، ولكن حنن أمام هذا الواقع الذي ال ينتظر، نتمىن 
أن تكون هناك سياسة رادعة، أوال بتجفيف منابع اجلرمية اليت هي 
يف كثري من املدن معرفة أبماكنها وأبمساء العصاابت اليت تديرها، 

املنابع دايل املخدرات ألهنا هي اآلفة القاتسلة وكذلك جتفيف 
لسلشبا.، وكذلك ابلدعم املادي والبشري ألجهزة األمن اليت تعمل 

 .بروح وطنية كبرية أحياان كثرية حمفوفة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إذن الفريق املوايل فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين

 زير احملرتم، أول سؤال كنتسلقاو به فني خنرجوا منالسيد الو 
هاذ القاعة احملرتمة من طرف املواطنني، وقبل السؤال عن القداء 
أو الكهرابء أو الطريق، يسولوان عسلى األمن، األمن ابعتبارو يعين 

هاذ األمن يعين طبعا ماشي وزارة ، أهم جزأ يف حياة اإلنسان
هباذ القطاع أو هاذ املوضوع،  الداخسلية وحدها السلي عندها عالقة

هناك قطاعات خمتسلفة يعين يدخل ضمن سياسة احلكومة السلي 
طبعا هاذ السياسة املواطن شعر ابلفشل دايهلا، شعر بسلسلي هاذ 
السياسة ما تالءمش مع الطموح دايل املغاربة، ألنو ما وقع مؤخرا 

يتها حيف دوار احلاجة هنا ابلرابط يعين اجلرمية البشعة اليت راح ض
أحد الشبا. اليافع من طرف شا. آخر هو يعين مسألة تسائسلنا 
مجيعا، تسائل احلكومة بصفة مباشرة ألنو هناك مسؤولية عسلى 

 ..الضحية ومسؤولية عسلى اجلاين، هذه احلكومة مسلزمة، مسلزمة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، الفريق اإلشرتاكي، لكم الكسلمة

 :النائب السيد حممد احويط

يد الوزير، ما ميكنش نكرو اجملهودات السلي قامت هبا الس
الوزارة دايلكم يف هاد املقاربة األمنية وحماربة اجلرمية، لكن السيد 
الوزير، حنا ابلنسبة لينا يف الفريق اإلشرتاكي حنا السلي كنشوفو 
هاذ اجملهودات السلي ندارت عسلى مستوى املدينة يف إحداث هاذ 

اواحد  51، وهاذ الرقم األخضر دايل الفرق دايل التدخل السريع
العدد دايل اإلجراءات، حنا كنشوفوا هاذ اجلرمية السيد الوزير 
انتقسلت لسلعامل القروي، يف العامل القروي ويف املناطق النائية كاين 
القرقويب، كاين املاحيا، كاين واحد العدد داملخدرات أمام 

قاربة ير شنا هي املالثانوايت وأمام اإلعدادايت، بغينا السيد الوز 
األمنية ابلنسبة العامل القروي، العامل القروي السلي كنسلقاو مساحات 
شاسعة، كنسلقاو مثال مجاعات السلي مثال كتسلقى واحد العدد دايل 

ألف نسمة عندها واحد املركز  511و 11و 51الساكنة دايل 
 2وال  7وال  1دايل الدرك املسلكي السلي ما كيتعداش األفراد دايلو 

ايل العناصر مع هاذ املساحات الشاسعة، كنسلقاو الكريساج د
السيد الوزير أمام اب. اإلعدادايت وأمام اب. الثانوايت، ما 
نصيب العامل القروي من هاذ املقاربة األمنية ومن هاذ السياسة 

 .األمنية ككل السيد الوزير؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

فضل دم واإلشرتاكية، تشكرا، يسليه اجملموعة النيابية لسلتق
 .السيد النائب
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 :النائب السيد سعيد الزيدي

السيد الوزير، إذا كان املغر. قد متكن من التموقع عسلى الصعيد 
الدويل يف مكافحة اإلرها. من خالل كل األجهزة األمنية، فإن 
انتشار اجلرمية وما أصبح يعرف اليوم ابلكريساج أصبح موضوع 

ن عدم االطمئنان لدى املواطنني، الساعة، حبيث خسلق نوعا م
ابلرغم من اجملهودات اجلبارة اليت تقوم هبا األجهزة األمنية من 
طنجة إىل الكويرة، وحنن السيد الوزير يف اجملموعة نطرح هذا 
السؤال، إمياان منا أبن األمن واإلستقرار مها املدخل األساسي 

لقدرات التشجيع اإلستثمار وخسلق التنمية، وهو ما يقتضي دعم 
األمنية لبالدان بشراي وماداي، خصوصا وأننا بصدد التحضري 

 .الستضافة تظاهرات قارية ودولية مهمة، شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، يسليه فريق العدالة والتنمية، السيد النائب تفضل

 :النائب السيد أمحد أدراق

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد الوزير،

هذه القاعة شاهدة عسلى إاثرة هذا املوضوع يف الوالية السابقة 
ويف الوالية السابقة عدة مرات، نظرا الرتباطه األساسي ابملواطن، 
جندد طرحه لعسله جيد آذاان صاغية مرة أخرى، خصوصا أنه يف 

سلى هذا ع فريق العدالة والتنمية كنثمنوا اجملهودات السلي كتبدل
من، رجال الدرك املسلكي القوات املستوى من طرف رجال األ

املساعدة، خمتسلف األجهزة األمنية تبدل جمهودات كبرية، ولكن ال 
زال عندان نقص كبري يف احملاور اليت أثريت سواء ما يتعسلق 
ابملخدرات أمام املؤسسة التعسليمية، ما يتعسلق مبقاهي دايل الشيشة، 

فشية يف  تما يتعسلق ابلسرقة ابستعمال الدراجات، اآلن أصبحت م
كثري من املدن املغربية، السيد وزير الداخسلية السابق صرح يف هذه 

مجاعة أو مركز حضري غري جمهز،  511القبة احملرتمة أن هناك 
أوال تتواجد به مفوضية األمن، واعطينا يف الوالية السابقة النموذج 
دايل إحدى اجلماعات بسوس ماسة السلي هي مجاعة القسليعة السلي  

ألف نسمة، وهاد العدد دايل السكان كيتزاد  511 كسلنا فيها
هاذي  %1سنة بعد أخرى بدون مفوضية األمن، مبعىن واحد من 

مجاعة، السيد الوزير، كنعاودوا أنكدوا وعندان التزام دايل السيد 
رئيس اجلماعة احلايل ها هي املراسسلة، راسسلكم أبنه مستعد لتوفري 

حلايل لسلجماعة ألن اجلماعة  إدارة هلاذ األمن، واستعمال املقر ا
كتبين مقر جديد هلاد األمن، كذلك يف هاذ املراسسلة املوجهة لكم 
مستعد يوفر التجهيزات األمنية من خالل أو عفوا التجهيزات 
اخلاصة هبذه اإلدارة من خالل اتفاقيات الشراكة معكم، كذلك 

ن أب السيد الوزير تسلقينا جوااب كتابيا من السيد الوزير السابق فيه
هاذ القسليعة السلي هي معروفة عسلى صعيد سوس ماسة ومعروفة عسلى 

، بقات 7154/7152الصعيد الوطين داخسلة يف املخطط دايل 
أين وصسلت مفوضية األمن ابلقسليعة؟ شكرا السيد  7152شهر يف 

 .الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إذن مباشرة منر إىل الفريق احلركي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد فضيلي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 نثمن يف الفريق احلركي عاليا اجملهودات اليت يبذهلا رجال ونساء
األمن ومجيع السسلطات األمنية ببالدان، الذين يعمسلون ليسلي هنار 
من أجل محاية الوطن واملواطنني يف أمنهم وممتسلكاهتم، من جهة 

رية ميتها حتتاج إىل القوة البشأخرى نذكر أبنه أجهزة األمن بعمو 
والسلوجيستيكية لتقوم ابلواجب أحسن قيام، طبعا هناك بعض 
األقاليم احملدثة يف املغر. ال تتوفر عسلى األمن عسلى سبيل املثال 
إقسليم الدريوش الذي هو موجود يف احلدود املغربية بني املغر. 
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بري، ك  وأورواب، أيضا بعض املناطق احلدودية اليت حتتاج إىل دعم
نعتقد أبنه اجلانب األمين هو مرتبط ابلتنمية يف إطار القر.، أيضا 
ميكن التفكري مستقبال كذلك يف األمن احملسلي عسلى غرار الدول 

أو شرطة البسلدية  police municipale اليت جنحت يف ذلك
أو الشرطة اجلماعية، كذلك البد من اإلعالم الوطين أن يشتغل 

سوف ميكننا أيضا من توعية املواطنني  عسلى هذا املوضوع، ألنه
واحلد من آفة هذه اجلرمية املنظمة والغري املنظمة، موقعنا يقتضي 

 ..ذلك وأستسمح ألقول لكم أبنه جيب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إذن التعقيب األخري يعود لفريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

األمنية  ن ننوه ابجملهودات اليت تبذهلا األجهزةالسيد الوزير، طبعا حن
واملنظومة األمنية بشكل عام، وهذا جيعل بالدان من أكثر الدول 
طبعا أمنا واستقرارا يف املنطقة، ويف الواقع أن هاذ األمن واالستقرار 
هو جزء من رأمسال الرمزي الالمادي الذي حيق لسلمغر. أن يفخر 

طبعا نطالبكم بسياسة أمنية به، ولكن مع ذلك حنن نطالب 
ول استباقية مبعىن الوقاية من اجلرمية، والوقاية من اجلرمية تقتضي النز 

 إىل عدة قطاعات لسن سياسة حكومية مندجمة حملاربة اجلرمية
 .والتدخل االستباقي قبل وقوع اجلرمية

وإذا   ينبغي التنسيق بني خمتسلف األجهزة األمنية السيد الوزير،
 قق واحد التقدم كبري يف حماربة اإلرها. ويف اجلرميةكان املغر. ح

اإلرهابية بشكل عام، نعتقد أن هاذ السياسة ينبغي أن تطبق أيضا 
 يف اجلرمية يعين ذات البعد احملسلي أو اجلرائم اجلنائية ألن بزاف دايل
املواطنني ال زالو ما مسكونني ابهلاجس دايل اخلوف، وّخا احنا  

سلى املستوى األمين هاذ اهلاجس دايل كنعرفو أن كان تقدم ع
اخلوف ينبغي أن يزول عن طريق يعين إشراك الساكنة وربط حتسني 
التواصل بني األجهزة األمنية والساكنة، عن طريق أيضا الرفع من 

ض الفعالية والنجاعة يف التدخالت األمنية، مث يعين فيما يتعسلق ببع
 .خرىاحلوادث املنفصسلة اليت حتدث بني الفينة واأل

 :السيدة رئيسة اجللسة

دايل  4شكرا، إذن ابلنسبة لسلسيد الوزير املنتد. ابقي واحد 
وا الدقايق إيال كان ال، تعقيبات إضافية. التعقيبات اإلضافية تفضسل

إيال كانت تعقيبات إضافية، الفريق خاص يعين األغسلبية تعقيب 
 .ةيإضايف من األغسلبية تفضل، تعقيب إضايف من العدالة والتنم

 حممد لشكر:النائب السيد 

 السيدة الرئيسة،

أوجه كالمي إىل السيد الوزير، منطقة السهسلية أو املناطق 
اليت جتسلب اليد العامسلة بصفة عامة، جتسلب معها كذلك هي جمسلبة  
كذلك لإلجرام بكل أنواعه، النموذج دايل منطقة السهسلية دايل 

اإلجرام  وع مناشتوكة آيت ابها حيث إذا توفرت يف كل إقسليم ن
فإن هاذ املنطقة ابلذات من ماسة، إىل سيدي بييب، إىل الصفاء، 

جتمع كل هاذ املكوانت كل  انشادن، بسلفاع، إىل آيت اعمرية،
أنواع دايل اإلجرام، هنا يف الرايدة مجاعة آيت اعمرية واليت سبق 
أن طالبنا فيها حبل مركز أو مفوضية لألمن الوطين، يف القصر 

ّل مشى إىل املسجد تعرض لإلجرام وتويف عسلى إثر الكبري مص
ذلك، العربة السيد الوزير توفري األمن كذلك أمام املساجد مثسلما 
وفرانها أمام املدارس واملستشفيات بتوفري جمموعات أمنية، يف 

 .النهاية ال بد أن نشكر املنجزات دايل رجال األمن، شكرا

  :ةسلالسيدة رئيسة اجل

 . آخر؟ تفضل االستقالل والتعادليةشكرا، تعقيب إضايف

 :النائب السيد حممد بلحسان

ما ميكن شي نساو األمن احلدودي، احلدود   السيد الوزير،
كسلها املصايب كسلها كانت منها التهريب دايل البشر، التهريب 
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دايل املخدرات، هلذا كنطسلبو ابش عسلى األقل املناطق احلدودية 
من بوعرفة حىت طاطا، هلذا   كسلم  331السلي كتحتوي عسلى تقريبا 

كنطسلبو إبحداث دايل عمالة يف مدينة أرفود، ابش عسلى األقل 
 .هذاك األمن احلدودي يتعزز بوجود العمالة يف املنطقة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تعقيب إضايف األغسلبية، هل من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف 
 .لألصالة واملعاصرة

 :رئيس فريق األصالة واملعاصرة النائب السيد حممد اشرورو

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، كنطسلبو حاجة واحدة أوال هو الرفع من املستوى 
اإلقتصادي واإلجتماعي جلميع املوارد البشرية السلي كتشتغل يف 

 .اجملاالت األمنية بكافة شرائحها، وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

ر خر؟ ال تعقيب، السيد الوزيشكرا، إذن هل من تعقيب إضايف آ
 .املنتد. تفضل

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

شكرا عسلى هاذ التعقيبات السلي العدد دايهلا كيدل عسلى 
اإلهتمام هباذ املوضوع، أظن أبنه كيما جا يف التدخل دايل أحد 

ن، دام األمالنوا. احملرتمني، كاين إنعدام األمن واإلحساس ابنع
أظن أبنه السلي موجود عسلى الساحة هو القضية الثانية انعدام 
اإلحساس ابألمن، وذلك راجع ألنه مسلي كتكون أي جرمية فشي 
بالصة كيتم التضخيم دايهلا عرب الوسائل احلديثة السلي كاينة اليوم 
دايل التواصل االجتماعي وكتساهم يف ختويف املواطنني. ولكن 

ام هاذ الشي راه ما موجودش يف األرقام، فعال مسلي كناخذو األرق
خاص يكون مواكبة، ولكن هاذ املواكبة عندها حىت هي الشروط 

 .دايهلا وعندها الوقت الالزم ليها، ألنه اليوم إيال كتشوفو

أنتما دازت امليزانية، وزارة الداخسلية كتحظى كل عام بواحد العدد 
اذوك املناصب كسلها مهم من املناصب، املناصب دايل املالية وه

تقريبا كتمشي لتوظيف يف األمن الوطين والّ يف القوات املساعدة، 
واّل بصفة أقل يف الوقاية املدنية، إذن حبال هاذ العام كانت 

تقريبا راه كسلها مشات لألمن الوطين، ولكن هاذ اجملهود  5111
 ةهذا راه دااب سنوات وحنا قاميني، هذا هو السلي عطاان هاذ اإلمكاني

ابش نواكبو، ولكن مبا أنه كان هناك واحد النمو عمراين واحد 
النمو دميوغرايف وعندو مع داك النمو دميوغرايف ماشي متكافئ 
عسلى صعيد الرتا. الوطين، هناك جتمعات جا يف التدخل دايل 
بعض اإلخوان القسليعة، اشتوكة ايت ابها، ايت عمرية، كاين واحد 

 ندوزو من التواجد دايل الدرك العدد املناطق السلي خصها فعال
املسلكي، لسلتواجد دايل األمن الوطين، مسّلي كتكون مفوضية تيكون 
واحد العدد أكرب بكثري من هاذ العدد، هاد العدد األكرب كثري 
خصو يتربمج وخصنا نقومو بسميتو إبعداد الوسائل السلوجيستيكية 

ناطق امل والبشرية، اليوم عندان دران هاذ اخلريطة دايل فينامها
السلي...، بعض املناطق راه إن شاء هللا يف املستقبل القريب غادي 
تكون واجدة واملناطق األخرى غادي نديروا واحد الربجمة عسلى 
هاذ...، غنديرو خمطط، حينت دران املخطط اخلماسي األول 

، اليوم دااب غنديرو خمطط آخر ابش ميكن لينا 7115-7157
ن ايف عسلى الصعيد الوطين، ال أظن أبنواكبو هاذ التواجد الدميغر 

هناك كيما جا يف، ظاهرة مركبة وزارة الداخسلية كتقوم ابلسلي عسليها 
ولكن هذا الظاهرة فيها مجيع القطاعات، مبا فيها التعسليم، مبا فيها 
هاذ خصنا احلكومة كامسلة، إن شاء هللا، خاصها تدّخل يف هاذ 

و ل التشرميل، هالقضية هاذي، انتشار اجلرمية الكريساج حبا
خرجات، ولكن السلي خصكم تعرفوا أبنه كل مرة مرة كتبان هاذ 

 ...الظاهرة يف الوسائل مسيتو املواقع دايل التواصل االجتماعي
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير املنتد.، إذن السؤال املوايل، سؤال عن 
 تحصة اجلماعات من الضريبة عسلى القيمة املضافة لسلسيدا

والسادة النوا. احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد عمر خفيف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

ما هي املعايري املعتمدة لديكم لتوزيع منتوجات  السيد الوزير،
 .الضريبة عسلى القيمة املضافة عسلى اجلماعات الرتابية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، اجلوا.

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

حبال إيال تبدل السؤال، ما كانش حمطوط هباد الطريقة 
اين املعايري، املعايري ك -هادي، ولكن ميكن يل جناو. عسلى: أوال

إىل يومنا  17دايل احلصص، كاين احلصة األوىل كتوزع من  7
ثة دايل احلصص، حصة جزافية السلي مقادة جلميع هذا، لثال

اجلماعات، وكاينة حصة السلي كتمشي عسلى حسا. اإلمكانيات 
اجلبائية، إيال كانت امكانيات جبائية كبرية، هاديك احلصة  
كتقالل، حبال دااب اجلماعات القروية ما عندهاش إمكانيات 

ثال، م جبائية، احلصة دايهلا كتكون أكرب من اجلماعات احلضرية
وكاينة احلصة الثالثة هي السلي كتشوف اجملهود الضرييب، اجملهود 
دايل التحصيالت عسلى حسا. هاد القضية، السؤال السلي كان 
جا وأظن أنه بغيت جناو. عسليه ألنه كان هذا، كيقولوهاد السؤال 

النمو  أنه ما كتواكبش النمو دايل احلصة الضريبية دايل
ة مباشرة بني عدد السكان واحلصة الدميوغرايف، ما كاينش عالق

 7113، كيما جا، وإيال بغينا انخذوا األرقام من TVA من

، التزايد 7153و 7113حيث خداو هضرو عسلى  7153و
مسليون، احلصة دايل الضريبة  44السكاين واحد املسليون عسلى تقريبا 

، واألخرى بواحد % 1، األخرى زادت بواحد % 31زادت .
 ..إذن ما كايناش % 31

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب لسلسيد النائب

 :النائب السيد عمر خفيف

شكرا السيد الوزير احملرتم عسلى سعة صدركم، لكن جتميد 
ابلرغم من تطور  7154حصص بعض اجلماعات الفقرية منذ 

إعداد ساكنتها والذي واكبه كذلك ارتفاع يف الكم والكيف 
ة التحتية ع مبدأ إعادة توزيع الثروة وتوفري البنايحلاجياهتا يتناىف م

واخلدمات اإلجتماعية بشكل عادي لسلساكنة القروية، فأنتم 
تعرفون كذلك حق املعرفة أن اجلماعات اليت ولدت فقرية منذ اليوم 
األول البد وأن تواكبوها ابلدعم الالزم واملستمر لتمكينها من 

القروية، فمثال مجاعة اإلستجابة لسلحاجيات املسلحة لسلساكنة 
، بدأت 5117أكفاي مبراكش اليت انفصسلت عسلى اجلماعات األم 

مجاعة صغرية بساكنة قسليسلة واآلن تطورت وإرتفعت ساكنتها 
وكربت احتياجاهتا دون تطور مداخسلها أو مواردها الذاتية أو 
عقاراهتا، لذا نطسلب منكم السيد الوزير، إنصاف هاذ اجلماعات 

ضافة يل الرفع من حصتها من الضريبة عسلى القيمة املالفقرية، وابلتا
 .بشكل ميكنها من أداء دورها التنموي، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لسلسيد النائب، هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيدة الرئيسة،
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، حتدث 51القانون املايل  TVA السيد الوزير، هذا مشكل
إىل  17درتو املنشور، من  17تتمشي لسلجماعات،  % 41.

اآلن كاين مشكل، ماشي مشكل دايل مجاعة صغرية كبرية، 
مشكل كبري، كيخص وال بد من مراجعة، احلكومة دارت عسلى 

 la أساس أنه خيرج مرسوم ما خرجش، اليوم ما كاينش
visibilitéد وال سنتيم يف، هادي أربع سنوات ما تزا TVA ،

يعين هذا راه تيطرح إشكاالت، صحيح واحد العدد اتملدن تستفيد 
من التنمية، ولكن مدن أخرى ال تستفيد، لذلك ندعوكم أن هذا 
األمر مستعجل وكيخص تكون املواصفات واملعايري واضحة، 

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر؟ ال
تعقيب، إذن منر إىل السؤال املوايل، اجلوا. ما عندوش الرصيد ما 

 وايل سؤال عن وضعية املهاجرينعندوش، السؤال مرحبا السؤال امل
الالجئني ابملغر. لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني إيال و 

امسحتوا، شنو املشكل، الوزير ما بغاش يتكسلم، وعارف راسو إيال 
 .ركاين حىت مشكل، تفضسلو السيد الوزيبغا يتكسلم، يتفضل ما  

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

 .شحال عندي دايل الوقت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .كاين شي بركة أقل من دقيقة

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

ريبة حلصة دايل الضالسلي بغيت نقول هي أوال التجميد دايل ا
 on est sur عسلى القيمة املضافة، هاذ السنوات األخرية راه

un plateau  ما كتزادش، إيال جينا نعاودوا نديروا إعادة النظر
يف احلصص، شي غادي خاصين نقص لو، شي خاصين نزيدو، 

وقتاش غتكون املراجعة دااب حنا كنديروا دراسة دايل املراجعة، 
ون منني كتكون الضريبة عسلى القيمة املضافة املراجعة خاصها تك

 .يف ارتفاع، ابش ميكن هاديك الساعة كتوازن

 :السيدة رئيسة اجللسة

جرين وضعية املها شكرا السيد الوزير، إذن السؤال املوايل حول
والالجئني ابملغر. لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد التوميي بنجلون

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لقد أبدى جاللة املسلك اهتماما خاصا لسلسياسة الوطنية يف جمال 
 ..اهلجرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 إيال امسحتوا نستامعوا لسلسيد النائب نسمعوا السؤال مهم جدا،
عطيوا  la règie تفضل السيد النائب عطيوه التوقيت دايله

لسلسيد النائب الوقت دايله وعطيوه وقتكم ابش ميكن له يطرح 
 .السؤال تفضل

 :النائب السيد التوميي بنجلون

قسلت لقد أبدى جاللة املسلك اهتماما خاصا ابلسياسة 
الوطنية يف جمال اهلجرة وأعطى توجيهاته السامية من أجل رهية 
جديدة إنسانية يف فسلسفتها، شامسلة يف مضموهنا، مسؤولة يف 
مقاربتها، رائدة عسلى املستوى اإلقسليمي، ما هو تقييمكم السيد 
 الوزير لسلوضعية األمنية لسلمهاجرين واالجني داخل الرتا. الوطين؟
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلوا. السيد الوزير

 :، الوزير املنتدب لدى وزير الداخليةالسيد نور الدين بوطيب

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

إذا كانت اإلسرتاتيجية الوطنية اجلديدة لسلهجرة والسلجوء اليت 
أقرها صاحب اجلاللة املسلك حممد السادس نصره هللا وأيده قد 

سلف، فإهنا مل ملركزت عسلى البعد اإلنساين واحلقوقي يف تدبري هذا ا
تغفل البعد األمين ابلنظر لتنامي أنشطة شبكة هتريب البشر عسلى 

 .الصعيدين الدويل واجلهوي

 وفيما يتعسلق ابلتدابري األمنية حملاربة شبكات هتريب البشر فهي
 :ترتكز عسلى احملاور التالية

محاية ومراقبة احلدود وذلك لسلحد من أنشطة شبكات هتريب  -
 البشر؛

راقبة الشواطئ هبدف احلد من أنشطة القوار. اليت تقوية م -
 تستعمل يف هتريب املهاجرين الغري الشرعيني؛

تعزيز العمل االستخبارايت الستباق أنشطة الشبكات اإلجرامية  -
 من أجل تشديد اخلناق عسليه وإنقاذ الضحااي من هذه الشبكات؛

غري لمراقبة الغاابت وبعض األماكن اليت يتخذها املهاجرون ا -
الشرعيون كمأوى هلم، وقد أفضت هذه اإلسرتاتيجية األمنية إىل 

ألكثر  7152حتقيق نتائج إجيابية متثسلت يف اإلحباط خالل سنة 
ألف حماولة لسلهجرة الغري الشرعية، وتفكيك أكثر من  11من 

 .شبكة إجرامية تنشط يف ميدان هتريب البشر 511

دة، امية وتقدمي مساعأما ابلنسبة حلماية ضحااي الشبكات اإلجر 
فوزارة الداخسلية تشجع الرجوع الطوعي لسلمهاجرين يف وضعية غري 

 ..قانونية ويف ظروف حترتم حقوقهم وكرامتهم وذلك ابلتعاون

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد التوميي بنجلون

عيد حات األمنية عسلى الصشكرا السيد الوزير عسلى هاد التوضي
الوطين، ولكن أان أكيد لقد تتبعتم السيد الوزير األحداث اليت 
حصسلت مبدينة الدار البيضاء ابلقر. ابحملطة الطرقية والد زاين 

مهاجر  511والسلي وقع اصطدامات بني األحياء اجملاورة وما يناهز 
السلي لقاوا هذاك مسلعب مستوطن هلم وفيه واحد العدد دايل 

عصاابت السلي هي تشكالت وهاذ اجملموعات السلي التكتالت ال
السلي كتكون كتشكل واحد البؤر دايل التوتر داخل الوطن، ماشي 
غري يف منطقة وال أخرى، وهذه التكتالت هذه هي السبب السلي  
كتجعل تشكيل العصاابت وكذلك ويكون واحد العمل أمين، 

 ..سسلطان عسلىوهنا كنبغي نشكر عمالة ومقاطعة الفداء در. ال

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إذن هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ 
ال تعقيبات إضافية، نعم السؤال، نعم تفضل أسيدي تفضل السيد 

 .النائب

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 : )والتنممية )نقطة نظام

يف جدول األعمال، عندان سؤال  السيدة الرئيسة احنا تفاجأان
عسلى نفس املوضوع وعسلى عالقة ابألحداث دايل الدار البيضاء 
فإذا به السؤال دايلنا هو وجه إىل وزير الداخسلية، فإذا به يربمج يف 

 .لقطاع حكومي آخر، فما هو السبب؟ شكرا آخر اجلسلسة موجه
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 :السيدة رئيسة اجللسة

ر ، شكرا، إذن مناحلكومة هي اليت توافق عسلى..، تفضل
إىل السؤال املوايل شكرا، السيد النائب سجل املالحظة دايلو إذن 
غادي ندوزو لسلسؤال املوايل حول اإلجراءات احلكومية املتخذة 

امل ملكافحة الفقر وتقسليص العجز يف البنيات التحتية األساسية ابلع
ل االقروي لسلسيدات والسادة، السيد الرئيس هللا جيازيك خبري، السؤ 

املوايل عن اإلجراءات احلكومية املتخذة ملكافحة الفقر وتقسليص 
العجز يف البنيات التحتية األساسية ابلعامل القروي لسلسيدات 

 .والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق احلركي، تفضسلوا السيد النائب

 :النائب السيد حسن العنصر

حملاربة  ةما هي التدابري اليت اختذهتا احلكوم السيد الوزير،
 .الفقر وتقسليص العجز يف البنيات األساسية ابلعامل القروي؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، تفضل

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

سؤال طويل وعريض، يف السؤال كيتكسلم عسلى مشاريع التنمية 
ادرة كانت البشرية، فعال هاذ املب البشرية واملبادرة الوطنية لسلتنمية

دفعة جديدة وقوية جملال التنمية البشرية يف أبعادها اإلقتصادية 
 51ألف مشروع لفائدة  33واإلجتماعية، احلصيسلة إىل حد اليوم 

مسليار درهم من املبادرة الوطنية  77املاليني من املستفيدين بتقريبا 
لوج وف العيش والو املقاربة هي حتسني ظر  NDH لسلتنمية البشرية

 314إىل البنيات التحتية واخلدمات اإلجتماعية، بدينا ابستهداف
 %41، كان معدل الفقر أكثر من 7111دايل اجلماعات يف 

دايل اجلماعات معدل الفقر أكثر من  211دزان ل  7155ويف 
هناك برانمج أيضا متعسلق ابلتأهيل الرتايب السلي كان عسلن  53%

 4411لفائدة مسليون مستفيد،  7155و يف عسليه سيدان هللا ينصر 

دوار، واليوم كاين برانمج التقسليص من الفوارق اإلجتماعية والبنية 
التحتية، هاذ اإلجنازات كسلها حسب املندوبية السامية لسلتخطيط 

، 7153 %75إىل  7113يف  %15هّبطات نسبة الفقر من 
 .وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .ب السيد النائبشكرا السيد الوزير، تعقي

 :النائب السيد حسن العنصر

شكرا السيد الوزير عسلى هذه التوضيحات، ونود يف الفريق 
 :احلركي أن نسجل املالحظات واإلقرتاحات التالية

قربنا من ساكنة العامل القروي جيعسلنا نالحظ أن األرقام  :أوال
والربامج اليت يتم إعالهنا غري مسلموسة عسلى أرض الواقع ما  

 .وفهاش الساكنة السيد الوزيركتش

ال ميكن لسلمشاريع ولو صغرية أن تنجح يف العامل القروي  :اثنيا
دون األخذ بعني اإلعتبار احلاجة احلقيقية لسلساكنة وأكرب دليل هو 
فاجعة الصويرة والذي يقع اليوم يف عدة مناطق ابألطسلس املتوسط  

، حيث هكمثال بوملان، ميسور، صفرو، ميدلت، خنيفرة إىل آخر 
تواجه الساكنة موجة الربد وطموحها فقط احلصول عسلى حطب 
التدفئة، و ملا ال إحداث وكالة لتنمية مناطق األطسلس عسلى غرار 
ابقي جهات املمسلكة، ونعتقد السيد الوزير أننا اليوم حباجة إىل 
سياسات بديسلة تنصف العامل القروي وتوزع ثروة البالد إبنصاف 

ات، ألن استقرار البوادي أساس استقرار وعدالة عسلى خمتسلف اجله
الوطن، وختاما نقرتح عسليكم السيد الوزير عقد اجتماع يف السلجنة 

 .الدائمة لسلتفصيل أكثر، وشكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ هل شكرا السيد النائب،
من تعقيب إضايف؟ عند املعارضة تفضل، ونتأكدو أبن اإلخوان 

 .غادي يتكسلموش تفضل ما

 :النائب السيد نور الدين األزرق

 شكرا السيد الرئيسة،

مسليار  11هو السيد الوزير املشروع دايل الفوارق اإلجتماعية ل
عرف واحد التأخري، تنطالبو منكم أنكم تسرعو وتبسطو املساطر 

كاين دااب مثال نعطيك مثال املكتب  NDH حبال السلي كاين يف
 صاحل لسلشر.، الناس يف العامل القروي خصهم الطرقالوطين لسلماء ال

خصهم املاء وخصهم الضوء، ولكن ابش يبداواملكتب تيخصهم 
اتفاقيات توقع وهذا، تنطسلبو منكم تبسطو هاذ املساطر ابش 

يبان  7151و 7155يوصل هاذ املشروع أبقر. اآلجال يف 
 .عندان الناس دايل العامل القروي، وشكرا

  :لسةالسيدة رئيسة اجل

 .شكرا، تعقيب آخر؟ تفضل

 :النائب السيد عبد هللا غازي

صحيح التوقيت ابلنسبة لسلتعقيبات اإلضافية لفريق التجمع 
 .الدستوري...، كان غالط

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن إيال ما كاينش تعقيب آخر يف القاعة إضايف، تفضسلو 
 .السيد الوزير

 :يةملنتدب لدى وزير الداخلالسيد نور الدين بوطيب، الوزير ا

قسلت جا يف التدخل، يف التعقيب أبنه هاذ الربامج ما كيناش عسلى 
أرض الواقع وما كناخذوش احلاجيات احلقيقية دايل املواطنني، 

أظن أبن املقاربة دايل املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية هي مقاربة 
ني، واطنمن حتت إىل الفوق، إذن كتاخذ هاذ احلاجيات دايل امل

فيما خيص إحداث وكالة تنمية، أظن احنا غادين يف واحد اإلجتاه 
آخر ألن اليوم كاينة اجلهات وكل جهة هي السلي خمتصة ابلتنمية 

راه غادي  4اإلجتماعية واالقتصادية لسلمناطق، وأن الوكاالت . 
 يتم اإلستغناء عسلى وكالة التنمية بثالثة، تسريع وتبسيط املساطر

 .كيفاش إن شاء هللااحنا غنشوفو  

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال آخر وهو يتعسلق بدعم اجلماعات 
يل الرتابية الفقرية لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني الفريق اإلستقال

 .لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد امساعيل البقايل

 شكرا السيدة الرئيسة،

يف الوقت الذي أصبحت فيه اجلماعات  لوزير،السيد ا
الرتابية تقوم بتدبري الشأن العام احملسلي، نالحظ أن بعض اجلماعات 
القروية وعسلى اخلصوص تعاين من اإلقصاء والتهميش بسبب 
ضعف املداخيل وانعدامها أحياان، يف غيا. الدعم الكفيل 

طسلو. ملا فيه امل بتمكينها من القيام ابملهام املوكسلة إليها عسلى الوجه
خدمة لسلساكنة. فما هي التدابري املتخذة لدعم اجلماعات الفقرية؟ 

 .شكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

د حوزارة الداخسلية واعية ابلصعوابت التدبريية السلي كتواجه وا
العدد من اجلماعات الرتابية السلي عندها موارد حمدودة ألهنا ما 

 واّل عندها مداخيل ضريبية ضعيفة،  عندهاش مداخيل ضريبية،
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ولذلك فالوزارة تتويل إهتمام خاص ابش تدعم هاذ اجلماعات من 
 311أجل اإلستجابة لسلحاجيات املتزايدة، فكتخصص سنواي 

اعات القروية يف مشاريع مسليون درهم ابش اتخذ بالصت اجلم
التجهيزات األساسية كالطرق واملاء والكهربة القروية واملرافق 
اإلجتماعية األخرى، وكتمول املشاريع التنموية السلي ما كتقدش 

مسليون درهم  411عسليها اجلماعات يف إطار شراكات تقريبا 
سنواي، وكاين هناك أيضا يف إطار الدعم املايل ملوازنة ميزانية 

 111مجاعة كيستافدو من  511اعات تقريبا كاين هناك اجلم
أي كاينة  311زائد  411مسليون درهم، إذن إيال مجعت هاذ 

 ..مسليون درهم هاذي من الضريبة عسلى 711مسليار و
 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد امساعيل البقايل

ة عسلى تفهمكم ملا تعانيه اجلماعات القرويشكرا السيد الوزير 
من مشاكل، ولكن بغيت أنكد عسلى واحد املوضوع  ابخلصوص

أن ضعف امليزانيات املرصودة هلاذ اجلماعات وختصيص اجلزء 
الكبري منها مليزانية التسيري، خصوصا أداء أجور املوظفني والسري 

وقف يالعادي لإلدارة كيحد من الفوائض املخصصة لإلستثمار وت
عجسلة التنمية، برامج تنموية وخمططات عمل السلي كتدار بشراكة 
مع الساكنة وكتسلمس فيها احلاجيات دايهلم كتقى بدون ميزانيات 
السلي غتسمح ابلتنفيذ دايهلا وكتبقى جمرد حرب عسلى ورق، 
صالحيات واختصاصات كبرية هلاذ اجلماعات القروية ومبيزانيات 

اجلماعات القروية من مؤسسات  وآليات جد ضعيفة، حتوالت هاذ
 ..من أجل التنمية إىل جمرد إدارات عمومية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إذن، قبل أن منر إىل السؤال األخري 
 يف قطاع وزارة الداخسلية أود إبمسكم مجيعا أن نرحب ابلسيد

Andre Antoin  رئيس الربملان الوالوين ببسلجيكا، ونتمىن له
 .وفد املرافق له مقاما طيبا بني ظهرانيناو لسل

إذن السؤال األخري كما قسلت يف قطاع الداخسلية هو سؤال متعسلق 
بغيا. إطار قانوين خاص أبعوان السسلطة، لسلسيدات والسادة 

 .النوا. احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حلسن واعري

 .حيمبسم هللا الرمحن الر 

ال خيفى عسليكم السيد الوزير الدور احملوري الذي يسلعبه أعوان 
السسلطة من شيوخ ومقدمني حضريني وقرويني يف قطاع الداخسلية، 
ومع ذلك ال يتمتعون أبي إطار قانوين خاص هبم، لذا نسائسلكم 
السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا إلنصاف هذه 

 الفئة؟

 :ةالسيدة رئيسة اجللس

تفضل السيد الوزير، إيال مسحتوا نتبعو اجلوا. دايل السيد الوزير، 
 .إيال مسحتو

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

فيما خيصه الوضعية القانونية ملساعدي السسلطة السلي  
كينقسمو حسب املناطق عسلى فئتني، فئة دايل أعوان السسلطة 

ميع سلو ابملدار احلضري، فهما كيتمتعو جباحلضريني، والسلي كيعم
احلقوق املخولة ملوظفي الدولة، مكافأة األقدمية والتعويضات 
العائسلية، التعويضات اخلاصة ابخلدمة والتمثيل واجلوالن، التأمني 
اإلجباري والتكميسلي عن املرض، التعويضات القانونية يف حالة 

ادة من ي، اإلستفاإلصابة حبادث شغل، اإلستفادة من نظام الرتق
رخص إدارية ومرضية، فيما خيص فئات أعوان السسلطة القرويني 
هاذو كيف مارسو املهام دايهلم ابلوحدات اإلدارية القروية 
وكيخضعو لوضعية خاصة، ألهنم خبالف احلضريني فهم كيتفرغو  
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كسليا، اّل ما كيتفرغوش كسليا لسلعمل اإلداري كما هو منصوص يف 
، وما كيخضعوش لعامل السن، عند 24ل الدورية الوزارية داي

التعيني أو اإلعفاء، إىل جانب، فإىل جانب اخلدمات السلي  
كيأديوها لفائدة اإلدارة والسلي كيتقاضاو عسليها تعويض جزايف، 
فيمكنهم التعاطي لبعض األعمال احلرة كالفالحة وغريها، مع 

 يفالعسلم أهنم يستفيدون من املقتضيات القانونية املعمول هبا 
حوادث الشغل ومن الرخص اإلدارية واملرضية والتأمني عن الوفاة 
ومن نظام التغطية الصحية األساسية والتكميسلية ومن اإلسعاف 

 .والنقل الطيب داخل أو خارج املغر.

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد ادعمار

د نوات األخرية هاذ الفئة متتعو بواحويف احلقيقة يف الس
جمموعة داحلقوق ولكن السلي بغينا اليوم، بغينا نّبهو ابلسلي أعوان 
السسلطة واّلو كيسامهو يف تنزيل السياسات العمومية دالدولة 
وخاصة يف بعض اجملاالت، كنظام املساعدة الطبية املنح اجلامعية، 

تعوهم فكروا ابش منن دعم األرامل، الشيء السلي يستدعي هاذ الفئة
بنظام أساسي دايهلم، السلي فيه الرتقية دايهلم واحلقوق اإلجتماعية 
دايهلم، والسلي غتخسليهم بشكل آخر كيسهرون عسلى تنزيل سياسة 
وزارة الداخسلية، ماشي السياسة دايل رجال السسلطة السلي من طبيعة 
احلال كل واحد وكيصرف مع هاذ األعوان السياسة السلي خاصة 

ذ الشي السلي بغينا السيد الوزير يكونوا هاذ الفئة عندهم به، ها
النظام األساسي حباهلم حبال ابقي املوظفني اتلدولة، ابش حيسوا 
ابلسلي خدامني مع الدولة، وكيستافدوا من ترقيات وخاصة واحد 
اجملموعة منهم راه خرجيي اجلامعات، ومسجسلني يف الدكتوراه، 

نة ش يطورو نفوسهم داخل املهوعندهم القدرات بطبيعة احلال اب
 .ويف اإلطار اتلقطاع توزارة الداخسلية، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إذن إيال امسحيت نقطة نظام، تعقيب إضايف، 
 .تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال السيد الوزير غري القضية دايل رجال السسلطة املساعدين 
يو ما قرى، كيتنقسلو عسلى إمكانياهتم املادية وكيمشالسلي كاينني يف ال

عندمهش احلق حىت يف التقاعد وال حىت فشي حاجة، وضعيتهم 
فيها الظسلم دايل الدولة ودايل اإلدارة، ألهنم كيقوموا بنفس العمل 
السلي كيقول يف مجيع األحوال، ما يقومون به يدخل يف جمال 

ادي السسلطة، عالش غ الوظيفة العمومية، يف مهام الوظيفة ورجال
حنرموهم من احلقوق السلي عند احلضريني وخنسليوا القرى ألنه يف 
القرى ما عندمهش هاد احلقوق، جملرد أهنم ممكن يكونو كيديرو 
الفالحة، وإيال ما كيديروش الفالحة، ممكن يديرو السقي، وإيال 
ما كانوش كيديرو السقي، هلذا الوضعية دايهلم حىت يقوموا بوظيفة 

ستقاللية وبنظافة ومن األفضل خاصهم يتمتعو بنفس احلقوق اب
 .السلي كاينة عند اآلخرين، وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من إيال امسحيت السيد النائب، هل من تعقيب 
 .إضايف، السيد الوزير

 :السيد نور الدين بوطيب، الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

ملؤسسة عريقة ماشي وإيال جينا أعوان السسلطة هو واحد ا
ورديناها كأي موظف، ما غتبقاش كتقوم ابلعمل السلي كتقوم به 

 ..اليوم، حنا، ال، ما فقرياش

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد الوزير الوقت كيتحسب، انتهى، إذن شكرا لكم عسلى 
مسامهتكم يف هذه اجلسلسة، إيال مسحتوا، وهبذا سنودع السيد 
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عسلى مسامهتكم يف هذه اجلسلسة، إذن غادي  الوزير، شكرا لكم
منروا إىل القطاع املوايل ويتعسلق األمر بقطاع األسرة والتضامن 
واملساواة والتنمية اإلجتماعية، السيدة الوزيرة حاضرة معنا، إذن 
السؤال األول عن أطفال الشوارع لسلسيدات والسادة النوا. 

 لنائبةسيدة ااحملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة تفضل ال

 :النائبة السيدة زكية املريين

السيدة الوزيرة، ما هي سياسة حكومتكم ملعاجلة ظاهرة 
 األطفال املتخسلى عنهم يف الشارع؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضسلوا السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :تماعيةوالتنمية االج

قبل أن أحتدث عن األطفال، أريد أن أنوه هبذا احلضور 
النسائي الثالثي من عسلى املنصة، وأريد أن أمثن ما وصل إليه 
املغر. األمني من تقدم ومن إنصاف مما ترتمجه هذه املنصة احملرتمة، 
أوال السؤال املهم جدا طبعا هناك العديد من املبادرات هناك برامج 

ؤسسات وهناك كذلك شراكات مهمة عسلى وهناك إصالح مل
املستوى الوطين لسلنهوض حبقوق األطفال يف الشارع وغريهم من 
األطفال يف إطار السياسة العمومية املندجمة اليت أطسلقتها الوزارة 

 .منذ عامني

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة، تفضل السيدة 
 .النائبة

 

 

 :ة السيدة زكية املريينالنائب

السيدة الوزيرة، البارح مات طفل يف تطوان، طفل الشارع، 
والشا. السلي طسلع لسلبوطو دايل الضوء يف مراكش وقاهلم ما نزل 
إال ما جات الصديقة داييل السلي ختالت عسليا، هذا عطى واحد 
املثل دايل الصدق ودايل االرتباط دايل هاد األطفال، وأيضا بطل 

م عسلي زاوا، السلي وصل لبطل عاملي، جنم عاملي، اآلن دايل فيسل
تضطر ابش يرجع لسلشارع، اليوم عندان عشرات اآلالف دايل 
األطفال يف الشارع، والسياسات القدمية واجلديدة ما قدراتش 
تصسلح هاد الظاهرة، هاذ الناس ابش ميكن لينا نصسلحوا هاذ 

شاشة والبطالة الظاهرة تيخصنا نقضيوا عسلى الفقر، نقضيوا عسلى اهل
واجلهل واألمية وخصنا حنميوا األطفال، عندهم حقوق يف القوانني 
دايهلم، دايل عدم التشغيل، دايل إجبارية التعسليم، دايل احلماية 
دايهلم لإلعتداءات اجلنسية واالقتصادية واإلجتماعية، أيضا 
خاصنا نفتحوا مراكز كثرية، راه املراكز السلي كاينة اآلن ألن ضروري 
خصهم يدوزوا عسلى املراكز ابش يتم يعين االندماج دايهلم داخل 

السلي كيستافدوا من هاذ  % 51العائسلة دايهلم، عندان أقل من 
العمسلية دايل يعين املتخصصة، والبقية كتبقي يف الشارع، السيدة 
الوزيرة، السياسة دايلكم ماشي سياسة إجتماعية، ألن لو كان 

سلى هاذ الظاهرة من شحال هذه، إجتماعية لو كان راه قضات ع
هلذا تنساءلوكم وتنقولكم السيدة الوزيرة إيال كان ابلفعل كاينة إرادة 

 ..تيخصنا منشيوا لسلعمق دايل املشكل نعاجلوا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، إذن منر إىل التعقيبات اإلضافية، ال 
 .ضلاملوايل، تف تعقيب إضايف داخل القاعة إذن منر إىل السؤال
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السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

السيدة النائبة، أوال إيال كنت متبعة وعرفيت أبن هاذ السياسة 
لصاحل األطفال  7دالربامج منهم  3العمومية السلي طسلقنا، طسلقات 

لسلي الشارع ايف الشارع، األول هو برانمج مدن بدون أطفال يف 
اليوم كيدخل يف إطار تنزيل خمطط تنفيذي لسلسياسة العمومية، 

 55الثاين السلي هو برانمج املواكبة دايل األطفال السلي كيوصسلوا ل 
سنة وكيكونوا من نزالء مؤسسة الرعاية االجتماعية وكيضطروا 

سنة، اليوم كاين واحد برانمج مواكب. 55خيرجوا ألهنم بسلغوا 
 ..مج اثلثوهناك كذلك بران

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لسلسيدة الوزيرة، إذن السؤال املوايل متعسلق مبواكبة تطور عدد 
املسنني ابملغر. لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محزة الصويف

 شكرا السيدة الرئيسة،

سلكم عن املقاربة واإلجراءات اليت ستتخذها السيدة الوزيرة، نسائ
وزارتكم ملواكبة التطور احلاصل عسلى مستوى عدد املسنني يف بالدان 

مسليون يف أفق  2.7حيث تتحدث مندوبية التخطيط عن 
 . ؟ شكرا7111

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيدة الوزيرة

 السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
 :والتنمية االجتماعية

 شكرا السيدة الرئيسة،

 4.4الصعب هو الوترية اليت ترتفع هبا هذه األرقام، وهي بنسبة 
 4.7كنتاقسلوا من   7111و 7153يف املتوسط، أي ما بني 

داملاليني، أي غادي يوليوا املسنني يف اجملتمع  51داملاليني إىل 
ك سياسة ، وهذا صعيب بزاف، طبعا هنا74.7دايلنا بنسبة 

حكومية السلي داخل فيها إصالح صناديق التقاعد، والسلي داخل 
فيها كذلك متتع اآلابء مع األبناء دايهلم من التأمني من تغطية 
التعاضدية وكذلك التأمني الصحي من خالل الراميد ابلنسبة السلي 

اخنراطات يف صناديق التأمني، لكن كذلك هناك اليوم  ما عندمهش
التكفل عن بعد ابلنسبة لألشخاص املسنني،  برامج جديدة دايل

أتهيل دور املسنني وذلك بتوفري مجيع اخلدمات وأتهيل العامسلني 
اإلجتماعيني السلي مها كيكونو جسلساء متخصصني لفائدة 
األشخاص املسنني، ما نساش كذلك ابش نقول أبن أول نسبة 
دايل الذين يعانون من اإلعاقة هم املسنون، لذلك وضع 

يات واإلهتمام هبا هو كذلك خدمة لسلمسنني، وال ننسى الولوج
الدعم الذي يقدم لسلجمعيات اليت تعين ابملسنني والسلي هي اليوم  
كتسلقى يف شراكتها مع الوزارة، يعين، إمكانية لدعم املسنني وتوفري 
بعض اخلدمات، أرسينا املرصد الوطين لألشخاص املسنني منذ 

طور ج املعرفة وكذلك رصد تتقريبا سنة ونصف، وهو جهاز إلنتا 
 .وضعية وظاهرة تطور املسنني يف اجملتمع املغريب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، إذن، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلق الناجحي

 شكرا السيد الرئيسة،

يدعوان إىل اختاذ  7111ارتفاع عدد املسنني يف أفق  السيد الوزيرة،
يطة واخلطر يف مواجهة هذا التحول الدميوغرايف حنو الشيخوخة احل

لسلسكان، وضرورة إيالء أمهية كربى مبراكز الرعاية اإلجتماعية 
لسلمسنني، سواء من حيث ترميم املؤسسات القائمة والسلي العدد 
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مؤسسة، وهذا واحد العدد قسليل، إيال خدينا بعني  77دايهلا فقط 
تاج إىل واملناطق النائية يف املغر.، وكتحاإلعتبار املناطق اجلبسلية 

نوع من التوسعة، وهذا يدعو إىل بناء مراكز جديدة وجتهيزها،  
كذلك ال بد من أتطري ودعم قدرات لسلموارد البشرية والتعزيز 
دايهلا، إضافة إىل تنويع اخلدمات املقدمة هلاذ الفئة من تنشيط 

انمج ن اعتماد بر وترفيه، من جهة أخرى السيدة الوزيرة، ال بد م
دعم اجلمعيات املشرفة عسلى مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 
لألشخاص املسنني واملواكبة دايهلا، من أجل حتسني جودة التكفل 
والرفع من حكامة هذه املؤسسات، ولكن األهم من هذا كسله، 
السيدة الوزيرة، هو ضرورة التحسيس والتعبئة يف صفوف كل 

خبارية واإلعالمية من أجل التكفل املواطنني بكل الوسائل اإل
ابلشخص املسن يف اإلطار األسري، وهذا كتدعو لسلتقاليد دايلنا 
وديننا احلنيف كيدعوان إىل اإلعتناء ابآلابء واألمهات واألجداد 
داخل األسرة، وطبعا هذا أيضا تطبيقا لسلشعار السلي رفعتو الوزارة 

 وهذا من شأنه دايلكم السلي هو "الناس الكبار كنز يف كل دار"
طبعا أن يعمل عسلى النهوض بثقافة التضامن بني األجيال من 

 ..خالل تقوية الروابط اإلجتماعية وخسلق متاسك أفضل لسلمجتمع

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة ثواين

السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

  احلمسلة التحسيسية لتقسليص الفجوة بني األجيال، هناك إضافة إىل
كذلك نداء سنوي إلنقاذ املسنني خصوصا يف فصل الشتاء، 
وذلك بتقدمي العالجات الضرورية أو وضعهم يف مؤسسات الرعاية 

 ..اليت وضعت من أجسلهم، وابلتايل هناك مقاربة شامسلة فيها

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

، افية حول املوضوع؟ ال تعقيب إضايفشكرا، هل من تعقيبات إض
السؤال األخري يف مسلف السيدة الوزيرة، هو حول وضعية 
املؤسسات اإلجتماعية لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :درارالنائب السيد حممد أب

 شكرا السيد الرئيسة،

 .ؤسسات اإلجتماعية عندكم؟ شكراآش خبار امل السيدة الوزيرة،

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اش اخبارها

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

 .املؤسسة عندان ال أبس هبا، حناول الكثري من أجسلها

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيب السيد النائب

 :درارالنائب السيد حممد أب

كثر، أ عسلى كل حال شكرا السيد الوزيرة، تنتمىن أنك جتاوبيين
ولكن عسلى كل حال تبحثني عسلى التفوق يف السجال ما بني 
السؤال واجلوا.، عسلى كل حال بدون مزايدات سياسية السيدة 
الوزيرة، بكل صراحة حنن ندق انقوس اخلطر، املؤسسات 

 ك الداخسلياتاإلجتماعية وخاصة دور الطالب، دور الطالبة، كذل
فيما خيص املدارس العتيقة، حاليا املنح ضعيفة جدا وعدد كبري 
من املؤسسات غادي يغسلقو األبوا. دايهلم، هاد املؤسسات ما 
حنتاجوش نذكروكم أبهنم يعين املفتاح األول دايل حماربة اهلدر 
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املدرسي، كذلك حماربة اإلنقطاع املبكر من الدراسة، هاذ املنح 
ايهلا، السلي صراحة أان ما عرفتش عالش مها هزيسلة واش رغم اهلزالة د

امليزانية دايلكم امليزانية املخصصة لوزارة دايلكم ضعيفة واّل شنو، 
هاذ املنح رغم اهلزالة دايهلا فرضتو عسليهم أهنا ختصص فقط ألداء 

 ...أجور املؤطرين، هذا مشكل كبري، خصكم تبحثو عسلى أفكار

 :السيدة رئيسة اجللسة

النائب شكرا، السيدة الوزيرة، إذن تعقيب، تعقيب إضايف،  السيد
 .هل من تعقيب إضايف يف األغسلبية؟ تفضسلي

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيسة،

السيدة الوزيرة، ما ميكسلناش هنضرو عسلى املؤسسات اإلجتماعية 
بال ما هنضرو عسلى مؤسسة التعاون الوطين واإلختالالت الكبرية 
السلي كتعرفها عسلى مستوى تدبري املوارد البشرية، بني يدي السيدة 

دايل القرارات تعيينية  51السلي فيه أكثر من  151الوزيرة قرار 
موظفة وموظف برقم  57واّل  55تعسفية السلي كيستافد منها 

ترتييب واحد و أبثر رجعي، كيفاش ميكن تشرحو لنا هاد الشي 
ف لقر. السلي مت اإلغالق دايهلا وتوقيالسيدة الوزيرة، كذلك مراكز ا

بعض األنشطة، هناك مناصب أخرى دايل املسؤولية، كنقصد هنا 
املسؤولية اجلهوية دايل املراكز اجلهوية السلي بقات شاغرة ألكثر من 
سنة، ومت جتميد يف املقابل املسؤوليات دايل بعض املسؤولني عسلى 

ح حتقيق نزيه لبو بفتمستوى اجلهة، كنسائسلكم السيدة الوزيرة وكنطا
 .يربط املسؤولية ابحملاسبة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من..؟ شكرا لسلسيدة النائبة، تفضسلوا السيدة الوزيرة

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
 :والتنمية االجتماعية

حتقيق  افيما خيصنا هاذ النازلة السلي كتكسلم عسليها حنا غنفتحو فيه
إن مل يكن قد انطسلق، ألن كسلما وقفنا عسلى خسلل بشكل اعتيادي  
كنفتحو حتقيق، وسنرى ألن جبتيه يف معرض احلديث عن 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، تعودت من الفريق دايلكم أهنم 
دائما حيورو األسئسلة إىل أسئسلة أخرى وهتريب السؤال األساسي 

االجتماعية، بغيت نقول السلي هو مهم دايل مؤسسات الرعاية 
، %44لكم أبن امليزانيات دايل القطاع تزادت هاذ السنة . 

 احلمد هلل؛

نبغي نقول لك أبن مؤسسات التعسليم العتيق ال عالقة هلا  -اثنيا
، 53.11مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية السلي كيحكمها القانون

 والسلي اليوم من بعد ما تصادقو عسلى القانون الذي بني أيديكم
غادي يويل حيكم هاذ القانون، وابلتايل هي كتدخل يف  71.51

قانون آخر، بغيت نقول كذلك أبن دور الطالب والطالبة يف الواقع 
هي يف حقيقتها ليس دور مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، ولكن 

فحنا هاذ السنة هاذي  53.11ما دامت تدخل يف القانون 
من جمموع الدعم  745داملسليون دايل الدرهم و 517اعطيناها 

 535الكامل املرصود ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية السلي هو 
مسليون دايل الدرهم، فأان مدى يب هاذ املؤسسات دايل الطالب 
والطالبة ميشيو لوزارة الرتبية الوطنية ونتفرغ لسلرعاية اإلجتماعية 

 .احلقيقية من خالل دعم هاته املؤسسات ومواكبتها

ن هاذ الدور خصهم ينوعو الشركاء، ويعبأو وبغيت نقول كذلك أب
األموال من جهات أخرى ما يبقاوش معتمدين فقط عسلى القطاع، 
ألن القطاع عندو عدة أشياء يستثمر فيها من أجل املواطن، 

ة ابملقاربة اإلجتماعية املعروفة الشامسلة واليت تستهدف الفئات الفقري 
يدة دارهم حد السلي بعواهلشة، دور الطالب والطالبة فيها غري شي وا

من املدرسة، ماشي كسلهم فقراء، ماشي كسلهم يف وضعية هشاشة، 
 .ابقيني لذلك بغيت نقول لك حنا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزير، تفضل السيد النائب، ال، نقطة نظام

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام

يه سئسلة، وحنن نسعى إىل توجال غري الفريق دايلنا ال حياور األ
األسئسلة ملراقبة احلكومة، فقط عسلى احلكومة أال تراقبنا ألن حنا  

 .كنراقبوها

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن شكرا السيدة الوزيرة عسلى مسامهتكم يف هذه اجلسلسة، 
ومنر إىل قطاع إعداد الرتا. الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة 

لة بار بذلك ستتوىل اإلجابة السيدة كاتبة الدو املدينة. كما مت اإلخ
املكسلفة ابإلسكان وابملرة ستجيب عسلى السؤال الذي كان موجها 
هلا إذن عسلى بركة هللا، السؤال األول عن مدى االهتمام 
ابخلصوصيات اجلهوية واحملسلية يف جمال التعمري لسلسيدات والسادة 

 .سيد النائبتفضل ال النوا. احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة،

 :النائب السيد بدر التوامي

 شكرا السيد الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، نسائسلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا 
وزارتكم لسلحفاظ عسلى اخلصوصيات اجلهوية واحملسلية يف جمال 

 .التعمري، ومدى االهتمام هبا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .يرةتفضل السيدة الوز 

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

موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة  ابلنيابة عن السيد
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، مكلف مبهمة القيام 

تعمري واإلسكان وسياسة مقام وزير إعداد الرتاب الوطين وال
 :املدينة

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى طرحكم هذا السؤال، والسلي ميكن 
يل نطمنكم هو أن خمتسلف الربامج واملشاريع املنجزة من طرف 
الوزارة كسلها كتهدف لسلحفاظ عسلى اخلصوصيات واهلوية اجلهوية 

ة عسلى عداد تصاميم احملافظيف التعمري، وخري دليل عسلى ذلك هو إ
الرتاث املعماري، لكن كتعرفوا أبن الدستور اعطا مكانة الصدارة 
لسلجهة يف إعداد تصاميم إعداد الرتا. الوطين، وكذلك الوزارة  
كتشتغل يف إطار القانون التنظيمي دايل اجلهات، وما ميكن هلا 

دايل األمور، أوال التأطري، اثنيا  7تشتغل إال مع اجلهات .
مسليون دايل  55التمويل، فيما خيص التمويل قد مت حتويل ما يفوق 

د اجلهات هي جهة الشرق، فاس، مكناس،  5درهم لسلجهات، 
بين ماللن خنيفرة، الدار البيضاء، سطات، مراكش أسفي، درعة 
اتفياللت، سوس، ماسة، والداخسلة واد الذهب، وكذلك كنواكبوا 

ة دايل طري، واملصاحل اخلارجياجلهات يف إعداد هاذ التصاميم ابلتأ
الوزارة كسلها رهن إشارة دايل الوزارة من مفتشيات جهوية دايل 

 .التعمري، واملديرية دايل اإلسكان، وخاصة الوكاالت احلضرية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد اهلادي الشريكة

الدولة، البد لسلتذكري هباذ املشاكل دايل التعمري، السيدة كاتبة 
السيدة الكاتبة كتعرفوا أبن راه كاين مشاكل كثرية يف جل األقاليم 
وهناك مشاكل أوال كنديو هاد التصاميم إىل السلجنة، البد ما 
تتكون املشاكل يف مشكسلة دايل وضعية العقار، كذلك التصاميم 

شكل روي، يعين تيكون واحد املالسلي مشاو، التصاميم يف العامل الق
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دايل هاذ العقار، وكذلك رخص دايل اإلصالح، هاذ رخص دايل 
اإلصاح كيخسلقوا واحد املشاكل كثرية ابألخص ابجلماعات، يعين 
تتكون واحد الرخصة دايل واحد الضالة غادي تعاود، تنطسلبو 
واحد الرخصة ورخصة دايل اإلصالح البد ما كتبعها إجراءات، 

يدوز داك البالن دايهلا يف السلجنة، هاذ الشي كيبان وهو خاص 
أبن راه كاين واحد العدد كثري يف العامل القروي ومنها واحد الدور 

الشي   دايل تيزي نيسسلي السلي راه االحتجاج دايلو يوميا عسلى هاذ
دايل البناء، وكذلك البالانت السلي كيدوز البالانت السلي الناس  

ديد، هذا راه وكيطسلبوا هلم بالن دايل احلكيبغيو يبنيو غري ابلرتا. 
مشكل مطروح وكيطسلبوا هلم الرخصة دايل رجال اإلطفاء ورغم أن 

 .حىت الطريق ماعندهم، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إذن التعقيبات اإلضافية، ليس هناك تعقيبات 
 .كاتبة الدولة إضافية، تفضسلوا السيدة

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

موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة  ابلنيابة عن السيد
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، مكلف مبهمة القيام 
 مقام وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة

 :املدينة

سادة غري السلي نبغي نذكر السيدات وال ،شكرا السيد النائب احملرتم
 ..77.57النوا. احملرتمون هو أن هذاك القانون دايل التعمري 

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى، شكرا، إذن سؤال آخر موجه دائما لنفس القطاع حول 
 قالتأهيل احلضري لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني لسلفري

 .اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد صاحل أوغبال

عن املعايري املعتمدة لإلستفادة من التأهيل احلضري نسائسلكم 
 .السيدة الوزيرة؟ وهل لدى وزارتكم برانمج حمدد هلذه الغاية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة

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

موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة  ابلنيابة عن السيد
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، مكلف مبهمة القيام 

ة ري واإلسكان وسياسمقام وزير إعداد الرتاب الوطين والتعم
 :املدينة

شكرا السيد النائب احملرتم، غي السؤال السلي عندان هو كيتكسلم 
عسلى إقسليم خنيفرة واألقصاء دايلو، والسلي نبغي أنكد السيدات 
والسادة النوا. احملرتمون أبن ال ميكن لسلوزارة أن تقصي إقسليم ما، 

ة لفالوزارة تشتغل مبنطق اإلدماج وكذلك السعي حنو العدا
اإلجتماعية، السلي نبغي نطمنكم السيد النائب احملرتم أبن الوزارة  

مسليون دايل  52كتشتغل مع إقسليم خنيفرة بواحد الكسلفة دايل 
، وهاذ الشي دخل يف 7151و 7154درهم يف الفرتة ما بني 

مراكز  1 إعادة اهليكسلة دايل مدينة خنيفرة وكذلك إعادة هيكسلة
ك أتهيل األحياء الناقصة التجهيز قروية، ال داعي لذكرها، وكذل
 .بكل من مدينة خنيفرة ومريرت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب
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 :النائب السيد صاحل أوغبال

السيدة الوزيرة الكالم دايلك مزاين، غري بغيت نقول ليك أبن 
 من د النقص كبريجمموعة دايل املدن دايل املمسلكة كتعاين من واح

 واحد اهلشاشة كبرية يف البنية التحتية دايهلا، الشي السلي كيستدعي
من وزارتكم واحد ختصيص واحد االستثمارات كبرية ابش ميكن 
هتيأ اجملال احلضري دايهلا، نعطيك مثال خبنيفرة ومريرت، إيال 
خنيفرة ومريرت كتحتاج منكم السيدة الوزيرة أنكم ال تعطيوها 

ستثمارات خاصة حىت متكن أهنا تسّوق اجملال الرتايب دايهلا واحد اال
عسلى أحسن ما يرام، مدينة مريرت السيدة الوزيرة كتعاين بواحد 
الشكل كبري من نقص كبري يف أتهيل جمموعة من األحياء الناقصة 
التجهيز، وكتحتاج إىل تقوية دايل اإلانرة دايهلا العمومية، ألن عاد 

ى اجلرمية وعسلى جمموعة من األمور، وكتحتاج هضران شوية دااب عسل
 ...إىل خسلق فضاء لسلرتفيه لألطفال والشبا.

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إذن تعقيبات إضافية حول املوضوع، ال 
 .تعقيب إضايف، تفضسلوا، ثواين

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

موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة  ابلنيابة عن السيد
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، مكلف مبهمة القيام 
مقام وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة 

 :املدينة

اص السلي كاين، صالسيد النائب احملرتم، ما ميكسلناش خنتسلفو عسلى اخل
السيد النائب احملرتم، طرح سؤال ما كيسمعش وابلتايل ما 

 .غنجاوبش، شكرا

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد النائب، إذن السؤال املوايل، ال، طبعا، هاذ الشي السلي  
كاين، تفضسلوا، إذن غادي منرو لسلسؤال املوايل، السؤال عن دعم 

مسع يل امسحيت السيد النائب ااستفادة الطبقة، ايال امسحتو، إيال 
حىت أان راه السيدة الوزيرة دااب راه، ما جاوابتكش ألن ماكنتيش  
كتسمع هلا، وابلتايل غندوزو، مرة أخرى، السؤال املوايل دائما 
لسلسيدة كاتبة الدولة، إيال امسحتو، السؤال املوايل عن دعم استفادة 

. دة النواالطبقة الفقرية من السكن الالئق لسلسيدات والسا
 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضسلوا السيد النائب

 :النائب السيد رشيد العبدي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، نسائسلكم عن سياسة احلكومة املرتبطة بدعم 
 استفادة الطبقة الفقرية واملتوسطة من السكن الالئق؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ئب، تفضسلوا السيدة كاتبة الدولةشكرا السيد النا

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

شكرا السيد النائب احملرتم، نبغى نذكر السيدات والسادة النوا. 
 دور يناحملرتمون أبن الفئات املستهدفة من هاذ الدعم مها قاط

الصفيح و الدور اآليسلة لسلسقوط، كيفاش كيتم هاذ الدعم؟ أول 
شي عرب تعبئة العقار العمومي ابش كيكونو، ابش يكون األمثنة 
منخفضة وتكون مواكبة لسلقدرة الشرائية لسلمواطنني، كاينة دعم 
مباشر وكاينة الدعم الغري املباشر، الدعم غري املباشر كيمشي 

ي كتقوم بعمسلية البناء أو ال بعمسلية لسلمؤسسات العمومية السل
التجهيز وعسلى رأسهم مؤسسة العمران، الدعم املباشر كذلك  
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كيمشي ابإلعفاء دايل املستفيدين من الضريبة عسلى القيمة 
 .املضافة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، السيد النائب تعقيب

 :النائب السيد رشيد العبدي

ة السلي كتكسلم عسلى هاذ اإلعفاءات وهاذ اإلجراءات السيدة الوزير 
وكذلك كتكسلمو لنا عسلى الربامج احلكومية السلي هي كثرية،  
كتضخمو األمور، ولكن األداء دايل احلكومة دايلكم كيبقى 
ضعيف بزاف، الدليل هو أنه حىت حاجة ما توقعات، ما تبدالت 

واد زال ال عند املواطن، هو أنه ما زال كيعيش حتت الرباكة، وما
احلار غادي فوق األرض، وما زال هذاك السلي تزاد يف الرباكة 
اوليداتو اتمها يف الرباكة، إذن شنو كتكسلمو عسلى شي حاجة السلي 

ألف  511ماكاين شي، جبتو يف الربانمج احلكومي دايلكم 
ألف منهم السلي هي   311سكن، غتوفروه يف هاذ الوالية هادي، 

ن، هذا مشكل دايل احلكامة حىت كاينة ولكن غري الئقة لسك
تتبع دايلكم هاذ املؤسسات السلي كتعطيوها غتبنيو هاذ النوع من 
السكن لفائدة هاذ الشرحية من اجملتمع حىت مها التتبع دايلكم غري 
الئق، وكتبدرو الفسلوس دايل الدولة، من جهة أخرى وزير السكن 

س نف طسلب من وزير املالية يف هاذ القانون املايل عسلى أنه
اإلجراءات السلي كاينة عند السكن ابلنسبة لسلفقراء يكون حىت 
ابلنسبة لسلطبقة املتوسطة، هذا دليل عسلى أن الطبقة املتوسطة اتهي 
واّلت فقرية، هذا دليل من احلكومة، هاذ الشي السياسات 
احلكومية دايلكم غري املندجمة والسلي ما كتاخذش بعني اإلعتبار 

 ...لو، يف العيش دايلو، يف السالمة دايلواملواطن يف الكرامة داي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب

 :النائب السيد رشيد العبدي

 ...الشيء السلي جعسلنا أننا اليوم كنعيشو هاذ الوضع

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .والتنمية السيد النائب، فريق العدالة إذن تعقيبات إضافية، تفضل

 :لناصريالنائب السيد نوفل ا

 .بسم الرمحن الرحيم

السيد الوزيرة، مدينة متارة اثين أكرب بعد الدار البيضاء السلي كتعاين 
ألف براكة بال ما حنسبو الربارك  51املشكل دايل دور الصفيح، 

السلي دايرين ابجلماعات، سيدي حيىي، عني عتيق، عني عودة، 
يتحرقو ألف مواطن ك 21الصّباح، الصخريات، هاد تقريبا متوسط 

يف الصيف وكيغرقو يف الشتا، السيدة الوزيرة هناك وعود جملموعة 
من الدواوير، دوار اوالد امطاع والد بناصر، بسلمكي، دوار اجلديد، 
دوار الصهد أهنم غينتقسلو ألماكن جداد إيال كان سكن الئق، حلد 
اآلن ما كاين والو، هلذا نطسلب منكم السيدة الوزيرة إنصاف هاذ 

القريب العاجل، وما هو حق مدينة متارة من مشروع  الفئات يف
 .مدن بدون صفيح؟ والسالم عسليكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر، تفضسلو السيدة كاتبة 
 .الدولة

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :إلسكاناملكلفة ابالوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 

وشكرا لسلسيدين النائبني احملرتمني، الوزارة عسلى وعي أبن مدن 
الصفيح بقات متمركزة يف احملور سطات الدار البيضاء قنيطرة 

واملقاربة دايل حماربة مدن الصفيح بقات  7113العرائش، ومنذ 
هي هي، الوزارة واعية أبن هاذ املقاربة رمبا وصسلت لسلحدود دايهلا 
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منكبني عسلى االشتغال مبنهجية جديدة، إن شاء هللا، غادي وحنن 
نتقامسوها معكم يف السلجنة يف أقر. وقت، وخاصة الطبقة 
املتوسطة، ألن صحيح أهنا ما استافدتش، ولكن اليوم الوزارة تعمل 
بدون كسلل عسلى إجياد حسلول، ال ملدن الصفيح و ال الدور الآليسلة 

د ن السلي ما استافدتش حللسلسقوط، وكذلك لسلطبقة املتوسطة أل
اآلن من هذا املنتوج، عندان إسرتاتيجية جديدة، إن شاء هللا، كيف 

 .ما غادي جنيو نعرضوها عسليكم يف السلجنة، إن شاء هللا، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، وهبذا تكون قد وفيتم كل األسئسلة عن 
، منر واإلسكان وسياسة املدينة قطاع إعداد الرتا. الوطين والتعمري

خلارج وشؤون املقيمني اب إىل القطاع املوايل القطاع املكسلف ابملغاربة
اهلجرة، السؤال األول يف هذا املسلف حول، وهو سؤال آين متعسلق 
بوضعية املهاجرين األفارقة مبختسلف مدن املمسلكة لسلسيدات 

فضل السيد ، توالسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 .النائب

 :جواد عراقي النائب السيد

 السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تعرف العديد من مدن املمسلكة توافد أفواج من 
املهاجرين األفارقة، مما ابت يطرح الكثري من األسئسلة سواء ابلنسبة 
إلقامتهم أو إدماجهم ابجملتمع املغريب، بعدما سار املغر. ابلنسبة 

قامة وليس بسلد عبور حنو أورواب فقط، نسائسلكم السيد إليهم بسلد إ
الوزير احملرتم ما هي آليات تنزيل الرهية املسلكية إلدماج هؤالء 
املهاجرين داخل اجملتمع املغريب من جهة؟ وما هي اإلجراءات اليت 
ستتخذها وزارتكم لسلتصدي لبعض الظواهر السسلبية الناشئة عن 

 .هذه اهلجرة؟ وشكرا

 

 :سة اجللسةالسيدة رئي

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير املنتد.، تفضسلوا

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا لفريق العدالة التنمية عسلى طرح هذا السؤال، ابلفعل هناك 
زيل الرهية املسلكية لسلهجرة، هاذ السياسة اجلديدة بدأت آليات لتن

، أول اآلليات هو أوال مت خسلق قطاع حكومي مكسلف 7154سنة 
ابهلجرة، اثنيا مت تغيري املنظومة القانونية يف ما خيص تعاطي مع 
جمموعة من املكتسبات، مثال املهاجرين هلم احلق يف السكن 

ىل هلم احلق يف الولوج إ اإلجتماعي كباقي املغاربة، املهاجرين
املدرسة كباقي املغاربة، املهاجرين هلم احلق السلي يف وضعية قانونية 
أهنم يستفادو من اخلدمات الطبية، واملهاجرين هلم احلق كذلك يف 
التكوين املهين، فإذن هاذي كسلها آليات دايل التنزيل، السلي  

قع، اكتسمح أنه تفعيل هاذ السياسة اجلديدة يتم عسلى أرض الو 
بطبيعة احلال كاين دعم اجملتمع املدين، وكاين كذلك دعم كل 

 .املؤسسات األخرى السلي كتشتغل عسلى أرض الواقع، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد الفاطمى الرميد

 شكرا السيدة الرئيسة،

اسبة صرحتم به، وهي من طبعا نتفهم كل ما شكرا السيد الوزير،
من جهتنا يف فريق العدالة والتنمية لكي نشيد ابجلهود املبذولة 
 لتطبيق اإلسرتاتيجية الوطنية إلدماج املهاجرين املغاربة، لكن السيد

الوزير حنن نتحدث ليس عن العشرات واملئات بل نتحدث عن 
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اآلالت من املهاجرين الذين أصبحو يتخذون من املغر. ماشي 
حمطة عبور وإمنا أصبحت حمطة إقامة طويسلة األمد، إن مل نقل  فقط

دائمة ال تتوفر هلم أبسط الشروط الضرورية، نتحدث عن هؤالء 
وهم يعين يفرتشون األرض، تغطيهم السماء، يتسولون ليحصسلون 
عسلى قوهتم اليومي، بل األكثر من ذلك، وهلذا هو أنه حىت املناطق 

 سبة لسلشرق أو ال مدن الشمال أواليت يتوجهون إليها سوى ابلن
ال مدينة الدار البيضاء هي عماالت بدورها تعرف الفقر 
واهلشاشة، ابلتايل أصبح يولد حالة من اإلحتقان واالحتكاك بني 
هؤالء املهاجرين وسكان احمليط، وهنا أحيسلكم عسلى ما وقع اجلمعة 
الفائت بعمالة مقاطعة الفداء مرس السسلطان بني السكان وبني 
هؤالء املهاجرين، وصل يف حده األقصى إىل إضرام النار يف مكان 

من هؤالء املهاجرين، لذلك اليوم نسائسلكم  5111جتمع أزيد من 
السيد الوزير أو ندعوكم يف فريق العدالة التنمية أوال إىل تشكيل 

 ..جلنة وزارية ملقاربة مندجمة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 وغنعطي رقم، اآلن يف املدارس أوال كاين هناك جناح هاذ السياسة
من األطفال املهاجرين السلي داخسلني يف  7731املغربية كاين 

 le ة األوىل وصالتالنموذج املدرسي املغريب، اآلن الفئ
collège ويف نظام مغريب انجح وهذا بفضل هاذ السياسة ،

 .ودعم اجملتمع املدين

فيما خيص التكوين املهين كاين جتار. قوية السلي تيقودها  -2
التعاون الوطين واهلالل األمحر املغريب، والسلي انجحة والسلي كتعطي 

ت، هاذ آليات الدخول لسوق الشغل بطبيعة احلال كاينة صعواب
الصعوابت حنا متبعينها عن طريق كل مؤسسات اجملتمع املدين،  

كنشتغسلوا عسليها، لكن كنعتربوا أن املعاجلة، معاجلة جمتمعية، ماشي 
فقط احلكومة، خصنا نضافروا اجلهود، ألنه صاحب اجلاللة من 
القادة األوائل يف العامل السلي اعترب أبن إشكالية اهلجرة هي إشكالية  

املعاجلات جيب أن تكون كونية، وابلتايل حنا كنآمنوا أبنه كونية، و 
هاذ اشتغال غادي يدبر جمموعة من الصعوابت، الصعوابت كاينة 
يف كل بسلدان االستقبال بدون استثناء، وابلتايل ما ميكن نشوفوا 
إال العامل عن طريق وسائل اإلعالم السلي كنشوفوا جمموعة من 

اء ترب ما وقع يف الدارالبيضانفجارات كتكون يف الشارع، كنع
 .وغريها كيطسلب تدبري جمتمعي ومشويل وعام، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن منر إىل التعقيبات اإلضافية حول املوضوع، ال تعقيب 
إضايف، السؤال اآلين املوايل عن وضعية املغاربة العالقني بسليبيا 

ستوري، لتجمع الدلسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق ا
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحن أبليال

السيد الوزير، نسائسلكم عن ما آلت إليه وضعية املغاربة العالقني 
 .بسليبيا؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :بة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرةاملكلفة ابملغار 

الوزارة كتبع عن قر. وضعية املغاربة العالقني يف ليبيا، كنذكر 
السيدات والسادة النوا. أننا قمنا ابلعمسلية األوىل ليسلة عيد 
األضحى ومت استئجار طائراتني وجبنا املغاربة العالقني، وصسلناهم 

ضاء، اليوم ر البيلديورهم مبا خيص عمل لوجيستيكي انطسلق من الدا
نشتغل مع قطاعات متعددة عسلى القيام بنفس عمسلية، رمبا غتكون 
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 عمسليتني وابلتايل هاذ املوضوع كنبسلغ اليوم نوا. األمة أننا كنتبعوه
يوميا يف التفاصيل وكنشتاغسلوا يوميا لتوفري كل الظروف 
السلوجيستيكية ابش نسرتجعوا أبناءان إىل منازهلم وإىل مناطقهم، 

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إذن تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

شكرا السيد الوزير عسلى اجملهودات السلي قمتوا هبا، وكنهنيوكم عسلى 
العمل السلي قمتوا به ألنكم رديتيو هاذ املغاربة البسلد دايهلم األصسلي، 

ين مخصوصا أنه كانت جمموعة الصعوابت املرتبطة مبا هو أ
ابلدرجة األوىل فكنهين عسلى هاذ املبادرة، ولكن ما فيها ابس 
نتفاعسلوا معك وانت اليوم موجود معنا لست جمربا جتاو. عسلى 
هاذ األمور، فقط نبغيوا نعربوا عسلى هاد املواقف دايل فريق التجمع 
الدستوري خبصوص االسرتاتيجية الوطنية دايل املهاجرين فبالدان، 

بسلد االنفتاح، ما ميكنش اليوم أننا نكونوا يف  بالدان دائما كانت
يعين السلي وصسلنا لو من تقدم احلمد هلل أننا نرتاجعوا عسلى هاد 
االسرتاتيجية السلي هي حمط اهتمام دويل، فبالتايل كنقولوا أبن 
االقتصاد املغريب يوفر جمموعة من فرص الشغل دايل هاذ الناس 

   يكون لكي يستوعبواملغر. هودائم بسلد مضياف وما ميكن إال
كل هاذ الطاقات هادي، ويبقى ويف لسلمبادئ دايل السلي معروف 

 .عسليها دوليا

السيد الوزير، أيضا بغيت نتفاعل معكم كما قسلت لست جمربا عسلى 
اجلوا. عسلى مسألة األرامل دايل إقسليم سيدي إفين السلي سبق 

ألهسلية ا األزواج دايهلم أهنم اشتغسلوا مع املستعمر االسباين يف احلر.
االسبانية والسلي اليوم ابلرغم من وجود مرسوم من طرف احلكومة 
االسبانية، الدولة تراجعت عن هذه التعويضات السلي كيتقضاوها 
هاذ األرامل، كنطسلبوا منكم السيد الوزير تعطيوا أمهية هلاذ املوضوع 

هذا خصوصا أن اجملتمع املدين حترك وربح دعوى عسلى املستوى 
االسبانية العسليا، الوضعية دايل األرامل السلي يف  دايل احملكمة

سنة، والسلي اليوم   11و 51سنة و 21األعمار دايهلم فوق 
كيتحرموا من أبسط احلقوق دايهلم فقط ألن األزواج دايهلم لعبوا 
واحد الدور كبري كانوا كيظنو أبن الدور دايهلم يف احلر. األهسلية 

 تقالل، نبقى دائما ويفاالسبانية غادي ميكن املنطقة من االس
 ..لسلمبادئ دايل جتمع املوقف دايهلا خبصوصا اجلالية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير املنتد.

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

النائب، هاذ املسلف مبجرد ما نتوصسلوا به تنواعدك أبن شكرا السيد 
نيا: أان متفق اث، غنباشروه مع السسلطات االسبانية املعنية واملختصة

معاك أبنه املغر. خاصو حيافظ عسلى موقع الرايدة بدليل أنه امليثاق 
العاملي لسلهجرة السلي غتشرف عسليه األمم املتحدة سينعقد يف 

سلي األمم املتحدة نظرا ألمهية السياسة ال املغر.، وابلتايل هذا ثقة
 تيقودها صاحب اجلاللة السلي كتعطي لسلمغر. موقع الرايدة؛

اثلثا: املنتدى العاملي لسلهجرة كنرتأسوه مع أملانيا سينعقد يف 
مراكش، هاذ السياسات الكونية كسلها احنا جزء وطرف أساسي 
فيها ما ميكن إال نستمرو، كنأكد من جديد غنصطدمو مع 
جمموعة من الصعوابت عسلى أرض الواقع، التدبري دايهلا تدبري 
مجاعي، وابلتايل ال الفرقاء اإلجتماعيني، وال اجملتمع املدين وال 
األحزا. السياسية، وال النخب كسلها، مطالبة أهنا انتقسلو من ثقافة 

 .دايل احنا بسلد عبور إىل ثقافة استقبال
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 :السيدة رئيسة اجللسة

زير، تعقيبات إضافية حول املوضوع، ال تعقيب شكرا السيد الو 
إضايف، شكرا جزيال السيد الوزير املنتد. عسلى استجابتكم هلذه 
األسئسلة وتفاعسلكم معها. القطاع املوايل يتعسلق إبصالح اإلدارة 
والوظيفة العمومية، السؤال األول حول إنصاف هيئة املتصرفني 

نمية، العدالة والت لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لعايض

السيد الوزير، نسائسلكم عن اإلجراءات اليت تنوي احلكومة اإلقدام 
عسليها إلنصاف هيئة املتصرفني ابإلدارات العمومية واجلماعات 

 .احملسلية واملؤسسات العمومية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .زيرتفضل السيد الو 

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى هذا السؤال، احلكومة واعية ابلدور 
دايل املوارد البشرية يف الورش الوطين الكبرياإلصالح اإلدارة 

ه ومة واعية ابلدور السلي كتقوم بوالوظيفة العمومية، كذلك احلك
هاذ اهليئة دايل املتصرفني، وهي هيئة مشرتكة بني خمتسلف 

دقق املهام  7151أكتوبر  71القطاعات الوزارية، املرسوم دايل 
املنوطة هبذه الفئة، وهذه مناسبة اإلشادة ابلدور السلي كتسلعبو يف 

ئة فختطيط وتنفيذ السياسات العمومية، شخصيا استقبسلت هاذ ال
مباشرة بعد السلقاءات السلي مجعتين مع القيادات داملركزايت النقابية 
واستمعت هلم، واحلكومة درست هاذ املسلف من كل اجلوانب، 
وبطبيعة احلال كيبقي احلوار اإلجتماعي مع املركزايت النقابية هو 

 .اجملال األكثر مالءمة لتدارس مسلف هذه الفئة، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير، تعقيب السيد النائب شكرا

 :النائب السيد حممود امري

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير كنشكركم عسلى اجلوا. دايلكم، لكن السيد الوزير ال 
بد نثريو واحد القضية، أن هاذ الفئة تعاين من جمموعة من 
اإلشكاليات، كتعاين قدر معني من التهميش، اإلقصاء، عدم 

طبعا، وهاذ الفئة البالغ عددها حسب تقرير املوارد اإلنصاف 
، 71.711البشرية السلي جاان مع قانون املالية البالغ عددها 

ابإلضافة إىل آالف يف اجلماعات احملسلية حمرومة من جمموعة من 
االمتيازات، هاذ الفئة دائما كنواجهوها السيد الوزير خبطا. أنه 

ومية،  ملنظومة الوظيفة العمإىل حني وإىل حني إقرار إصالح مشويل
السيد الوزير، هاذ الفئة ما حنتاجوش نذكروكم ابملهام السلي كتقوم 
به هاذ الفئة، والسلي هي مهام كبرية وكبرية جدا، السيد الوزير لعل 
من مظاهر احليف، أن هاذ الفئة كتقوم بنفس املهام كتدير 
التكوين، عندها شهادات عسلمية، عندها ختصصات، كتمارس 
مسؤوليات، لكن ليست هلا عدالة أجرية ابملقارنة مع أصنافها، 
السيد الوزير إن من حق هذه الفئة، هاذ الفئة من حقها أهنا تعيش 
واحد الوضع إداري أو مايل مريح، وأن حتظى بواحد الوضع 
اعتباري يسليق مبكانتها ومبا تقدمه لوطننا من خدمات جسليسلة، السيد 

وار سريع بعدالة أجرية، هذه الفئة تطالبنا حب الوزير هذه الفئة تطالبنا
وعاجل، هذه الفئة السيد الوزير ال ميكن أن نسلزمها، ال ميكن أن 
نسلزمها السيد الوزير ابنتظارية أكرب، خصوصا وأننا احنا يف قانون 
الوظيفة العمومية مازال كنتاظرو السيد الوزير وما زال ما عرفنا 

ئة وزير كنسلحو عسليكم أن هاذ الفاألفق إمىت غادي جيي، السيد ال
تولوها العناية الالزمة وتتخذو إجراءات عاجسلة من أجل إنصافها، 

 .وشكرا



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

30 

 :السيدة رئيسة اجللسة

التعقيبات اإلضافية  .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضسلو
وعاد، تعقيب إضايف السيد الوزير، إيال امسحتو، معذرة تفضل 

 .السيد

 :احلجرية النائب السيد حممد

 شكرا السيدة الرئيسة،

يف احلقيقة السيد الوزير، إقراركم أبمهية هذه الفئة والدور دايهلا 
ابإلدارة ما كيتماشاش مع السياسة العامة السلي كتقوم به احلكومة 
أو الوزارة ابلضبط، املدخل هو احلوار اإلجتماعي، من يعطل 

ظسلومة، الفئة م احلوار اإلجتماعي؟ النقاابت كسلها متفقة أبن هاذ
مجيع النقاابت متفقة أبن فئة املتصرفني مظسلومة يف إطار منظومة 
الوظيفة العمومية، ال عسلى مستوى الرتقية، ال عسلى مستوى األجور، 
ال مستوى حتمسلهم املهام بدون مقابل، وأتكسلم هنا عن املتصرفني 
 الذين يتواجدون ابجلماعات الرتابية، وابلتايل جا الوقت ابش تكون

املناسبة أنه هاذ املسلف يتفك ألنه كسلما طولتو، كسلما كيزيد يتعقد، 
 .شكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر، امسح يل السيد الوزير، 
 .امسح يل حىت انخدو اإلضافية كسلها، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

لنا إال نقدرو عاليا اجملهودات السلي كتصب يف إطار ما ميكن 
النهوض ابملرفق العمومي وإصالحو، وإرساء حكامة جيدة، ولكن 
ما تنساوش السيد الوزير عسلى أن العمود الفقري هلذا املرفق هو 

سنة، واّلو   52املتصرفني، حنن رافقنا نضاالت املتصرفني ألزيد من 
رون اإلنصاف وتكافؤ الفرص كريددو الالزمة دايل"هرمنا" ينتظ

مع فئات أخرى حظيت برتقية برتقي مهين سريع وحظيت ابعتبار  

كبري، حنن اآلن نطالب حبوار اجتماعي حقيقي فعال وانجع 
 .إبجراءات استعجالية مسلموسة إلنصاف هذه الفئة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، إذن إيال ما كان شي تعقيب إضايف آخر، 
 .خذو جوا. السيد الوزيران

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

يف اجلماعات الرتابية،  55127يف القطاعات الوزارية و 28322
من جممل العدد دايل الوظيفة العمومية ابلنسبة هلاد القطاع  1%

ال جمال لسلحديث عن التأخر، ميكن يكون  هو قطاع مهم صحيح،
أشهر، ولكن  2التأخر يف شي حكومة أخرى هادي ماكمسلتش 

هاذ احلكومة كتقول أبن احلديث اآلن اليوم يف هاذ اجلسلسة مع 
ممثل أمة عسلى الفئة الفئة الفئة يعين أن أم املعضالت يف نظام 

السلي فئة، وما كاينش  31الوظيفة العمومية هي الفئوية، عندان 
قضى عسلى هذا الوظيفة العمومية قد الفئوية، ما عرفتش من أي 
ظروف مت تدبري األوضاع دايل كل فئة عسلى حدة، الشي السلي أدى 
إىل خسلل كبري يف منظومة األجور وتفضسلوا بعض النوا. احملرتمني 
وشرحو حاالت أان شرحتها يف جمسلس املستشارين، يف هاذ اجملسلس 

نفس املهام، وواحد كيتقاضى الضعف  داملوظفني تيأديو 7أبن 
السلي كيتقاضى اآلخر ألنه كينتمي لفئة أخرى، هاد الوضعية، هاذ 
الوزارة احلالية يف هاذ احلكومة احلالية ماشي مسؤولة عسليها، لكن 
قبل مسلي كنتكسلم عسلى احلوار اإلجتماعي كنقول هادي واحد دولة 

ابية، ت النقاملؤسسات دولة احلق القانون تتفاوض مع املركزاي
تفاوض، خسلينا من الشعار املرفوع، جنسلسو يف طاولة املفاوضات، 
عندان املسلفات والنقاابت أان كنت مؤخرا يف إحدى املركزايت 
النقابية يف جتمع ودرت عرض عسلى هاذ املوضوع والتزمت النقابة 
أهنا غتطرحو يف احلوار اإلجتماعي، كنظن ألول مرة غادي يتطرح 
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ح وحنا غنجاوبو عسلى كل التفاصيل املتعسلقة بشكل دقيق وواض
إبصالح الوضع دايل الوظيفة العمومية ودايل هاذ الفئة من مدخل 
أساسي هو العدالة األجرية والعدالة األجرية السلي كرتتبط أيضا 
واحد العدد دايل اإلعتبارات أخرى منها الكفاءة واملردودية وتثمني 

 .العنصر البشري، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

نفس و  شكرا السيد الوزير، وهكذا يكون السؤال، كان سؤال فريد
السؤال كذلك لقطاع الشبا. والرايضة، مرحبا السيد الوزير 
تفضسلوا السؤال األول واألخري، طبعا واحد هو سؤال عن تعثر 
إنشاء مالعب القر. ببعض املناطق ببالدان لسلسيدات والسادة 

 .لنائبعدالة والتنمية، تفضل السيد االنوا. احملرتمني عن فريق ال

 :النائب السيد عبد اجلليل مسكني

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، عرفت جمموعة من املشاريع اخلاصة إبنشاء 
مالعب القر. بعدد من األقاليم تعثرا سواء من حيث إمتام 
األشغال أو من حيث إخرجها إىل حيز الوجود، لذا نسائسلكم 

يد الوزير عن أسبا. هذا التعثر وعن سياستكم لتعميم هذه الس
 .الفضاءات الرايضية عسلى أقاليم املمسلكة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضسلوا السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيدة الرئيسة،

تعددة، ثر هي أسبا. مالسيد النائب احملرتم، األسبا. دايل التع
متداخسلة فيما بينها، ألن النموذج الذي وضع يف البداية من أجل 
إحداث وتدبري هاته املالعب مل يكن منوذجا موحدا مبعايري 

مضبوطة، وابلتايل النتيجة كانت هي واحد النوع من السلخبطة يف 
إنتاج هاته مالعب قر. ويف تدبريها، واحلكومة واعية هباذ األمر 

عد التشخيص، وضعنا جمموعة داملعايري وحنن بصدد إخراج هذا ب
املشروع وكنت قسلت هنااي، عسليها مشروع جديد السلي كياخذ نفس 
هذا مع بعض التحسينات عسلى أساس أنه نتجاوزوا كل 

سنوات  51سنوات أو  1االختالالت اليت مت ضبطها خالل هاذ 
 .، شكرا7151األخرية منذ إطالق هاذ املشروع منذ 

 :يدة رئيسة اجللسةالس

شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب السيد النائب، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد ادريس مسكني

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نشكركم عسلى هذه الصراحة، صحيح أن هنا اآلن 
سنوات من إطالق التجربة دايل مالعب القر.،  51عسلى بعد 

يم عقالين هلذه املالعب، خاصة أن ولكن ما أحوجنا إىل تقي
جمموعة دايل التقارير كتشيد أبن هناك اختالالت عسلى مستوى 
التسيري وعسلى مستوى التدبري وعسلى مستوى التجهيزات وعسلى 
مستوى العدد وحىت عسلى مستوى األداء، أداء بعض اإليتاوات من 
أجل الولوج هلاد مالعب القر. السلي والت بعيدة عسلى بعض 

ة، كنوجدوا دااب اآلن كاين جمموعة دايل املالعب دايل املغارب
القر. السلي كيجيوا جبانبها الشبا. كيسلعبوا حيث ما عندمهش 

درهم السلي كتفرض عسلى كل فريق عسلى كل  411درهم و 711
ساعة دايل السلعب يف هاذ مالعب القر.، أعطيكم مثال مثال  

دايل  3كاين عندان يف إقسليم صفرو ال تتعدى هاذ املالعب 
مجاعة حمسلية، وداخل مثال مجاعة السلي  74املالعب السلي عندان 

، وكاين 7151هي البهاليل اآلن املسبح ياله جمرد حفرة من 
جمموعة دايل العتاد والسلوجيستيك السلي متآكل ومتالشي وحيتاج 
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إىل تدخل سريع من أجل إصالحه ومن أجل صيانته، املشاكل 
 وعاء العقاري ما ميكنش نديرواالسيد الوزير كاين مشكسلة دايل ال

اتفاقيات وأن اجلماعة ما زال ما وفراتش الوعاء العقاري، إذا كتبقى 
اتفاقيات دون جدوى، كاين مشكل دايل السيولة والتدبري، كاين 
مشكل دايل نقص يف املوارد البشرية التابعة لسلوزارة، كاين مشكل 

قيق حت دايل التجهيزات والعتاد الرايضي، كاين مشكل دايل
العدالة اجملالية يف انتشار هذه املالعب داخل املدار احلضري واملدار 
القروي، كاين مشكل دايل تعدد املتدخسلني، ولذلك ال بد من 
التغسلب عسلى هاد مشكل الوعاء العقاري مثال من إبرام اتفاقيات 

 .مع شركاء آخرين، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

سلوا السيد ال تعقيب إضايف، تفض تعقيبات إضافية حول املوضوع،
 .الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

شكرا السيد النائب، خبالصة السلي ما قدرتيش تقسلوا نقوهلا لك أان، 
مشروع فاشل، ببساطة، وهلذا أان كنشكر السيدات والسادة 

ل هاذ داي segma النوا. أبنه نقبسلوا التعديل يف القانون املالية
ابلضبط الصفقة مفتوحة منذ  5721األداءات زولناها، اثنيا 

مسليون درهم، موزعة عسلى األقاليم وال شي  711، املبالغ 7117
واحد قسلب فيها، معطية الفسلوس املديرين اإلقسليميني ابش يديروا 

مجعيات جاو استحوذوا  4هاد التجهيزات وما داروش خدمتهم، 
وا مع هاذ الشي، هذه مالعب عسلى هاذ مالعب القر. غنتفضي

القر. موضوعة رهن إشارة الشبا. بشكل جماين، وهكذا سيكون 
وبدعم من السيد رئيس احلكومة والسادة رهساء اجلهات 
مشكورين غادي يسامهوا معنا يف العقد لتوظيف من سيقوم بتدبري 

احملسلي ليس املستوى املركزي،  هذه مالعب قر. عسلى مستوى
 .شكرا

 :ة اجللسةالسيدة رئيس

شكرا السيد الوزير، شكرا كان هذا سؤاال واحدا، وسنمر إىل 
قطاعي الصحة وكذلك التجهيز والنقل وسيتوىل السيد الوزير وهو 
حاضر معنا اإلجابة عنهما معا، إذن السؤال األول حول قطاع 
الصحة، سؤال عن الواقع املزري لبعض مستشفيات املمسلكة، إيال 

، دة النوا. مل نرفع اجلسلسة بعد، تفضسلواامسحتوا السيدات والسا
السؤال عن الواقع املزري لبعض مستشفيات املمسلكة لسلسيدات 

 .والسادة النوا. احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضل

 :النائب السيد بوسلهام الديش

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نسائسلكم عن الوضعية املرتدية لبعض املستشفيات 
  املمسلكة؟يف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السادة النواب احملرتمني،

 هو الوضعية دايل املستشفيات ميكن أن جنمسلها أهنا تتوزع بني من
هي جيدة يف خدماهتا، وبني من هي متوسطة، ومن هي متواضعة، 
بطبيعة احلال هذا واحد الوضع السلي تتعرض لو واحد العدد دايل 
التقارير الوطنية والدولية، ما تركز عسليه احلكومة من خالل وزارة 
الصحة هو عسلى مستوى املوارد البشرية، الرفع من املناصب املالية 

إن شاء هللا غيكون واحد  7155م يف املخصصة لسلقطاع العا
منصب خمصصة لوزارة الصحة، تنزيل اخلريطة الصحية  3111
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اجلهوية لضمان التوزيع العادل لسلخدمات الصحية، وهناك اشتغال 
عسلى إطار املوارد البشرية عسلى الشراكة مع القطاع العام، وكذلك 
 الشراكة مع القطاع اخلاص، مث يف مستوى التجهيزات احلكومة

خصصت مسليار درهم كل سنة القتناء التجهيزات الطبية الكربى، 
 .شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد بوسلهام الديش

شكرا السيد الوزير، ال ننكر اجملهودات املبذولة، والنتائج احملققة 
الصحة، غري أن شرحية واسعة من  يف جماالت معروفة داخل قطاع

اجملتمع املغريب جتمع عسلى أن العديد من املستشفيات ببعض 
األقاليم وصسلت حالة من الرداءة والتدهور ختذش كرامة املواطنني 
والعامسلني هبذه املستشفيات، اليت تنعدم فيها الشروط الصحية 

فرهتا و  الضرورية، فرغم اجلهود املالية والقانونية واإلدارية اليت
احلكومة هلذا القطاع يف السنوات األخرية، فإننا نسجل تراجعا 
مهوال يف حالة املستشفيات، يف غيا. عمسليات منتظمة وجيدة 
لسلصيانة، وخصوصا أقسام املستعجالت وأقسام اإلنعاش وأقسام 
اجلراحة وأقسام الصحة النفسية وغريها من املرافق. وهكذا أضحت 

ة  تتوفر عسلى معايري املنظمة العامليالعديد من املستشفيات ال
لسلصحة، بعد أن أصبحت جدراهنا متآكسلة ومتسخة ومرافقها 
الصحية يف حالة يرثى هلا، وفضاءاهتا مرتعا لسلجردان والقطط، أما 
جتهيزاهتا وجودة اخلدمات هبا فحدث وال حرج، إننا نعزي هذه 
 الوضعية السيد الوزير لضعف احلكامة، وعدم ارتقاء أسسلو.

التدبري لسلمستوى املرغو. داخل القطاع، وكذا إىل جتاهل مطالب 
،  املوارد البشرية العامسلة، واليت تفتقر لعامل التحفيز املادي واملعنوي

كما أننا نسجل وجود تيارات ممانعة داخل القطاع تعاكس رغبة 
  .احلكومة يف اإلصالح والرغبة والرفع من جودة

 :السيدة رئيسة اجللسة

يد النائب، تعقيبات إضافية حول املوضوع، تفضسلوا شكرا الس
 .السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

أان قسلت السيد النائب رمبا بدون مبالغة ألن كاين بعض 
ارير تؤكد قاملستشفيات املستوى دايهلا جيد، بطبيعة احلال هناك ت

ما تفضسلتم به، العمل السلي كاين اآلن هو السلي تتقوم به احلكومة 
عمسليا هو الرفع من املوارد البشرية وراك الحظيت يف قانون املالية د 

آالف منصب وهذا غري مسبوق،  3غتكون إن شاء هللا  7155
املسألة الثانية هو أنه ختصيص واحد املبسلغ دايل مسليار درهم 

طبية، بطبيعة احلال احلكامة طارحة واحد اجملموعة لسلتجهيزات ال
دايل اإلشكاالت وأعتقد يعين حسب ما طسلعت عسليه أننا خصنا  

 ..كمختسلف الفاعسلني، خنسليوا اخلريطة الصحية تنزل

 :السيدة رئيسة اجللسة

السؤال املوايل دائما يف نفس القطاع حول تقسليص نسبة وفيات 
حتسني وضعية أقسام الوالدة األمهات واألطفال أثناء الوالدة و 

ابملستشفيات لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق العدالة 
 .والتنمية

 :النائبة السيدة فاطمة الشوابين

 شكرا السيدة الرئيسة،

أكيد بالدان متكنات من حتسني املؤشرات املرتبطة بصحة األم 
شكل كبري ر بوالطفل، إال أن استمرار الفوارق اجملالية ال زالت تؤث

يف حتسني هاذ النسب وبسلوغ املعدل السلي هو متعارف عسليه. 
فكنتساءلوا معكم السيد الوزير حول التدابري املتخذة لرفع هذا 
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التحدي وحتسني اخلدمات ابألقسام دايل الوالدة ابملستشفيات؟ 
 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضسلوا السيد الوزير

عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك  السيد
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

شكرا السيدة النائبة، أوال هذا واحد اجملال السلي ميكن نقولوا أن 
بالدان حققت فيه واحد اجملموعة دايل اجلهود معتربة، املسح 

 27.7 بني أبنه كاين 7152الوطين حول السكان والصحة دايل 
حالة يف   557، مقابل 7157ألف يف  511حالة وفاة لكل 

، إذن تقريبا تراجع . 7151ألف والدة حية سنة  511كل 
وجتاوزان األهداف السلي كانت خمططة لأللفية، هذا واحد  % 41

العمل السلي اآلن جاري فيه جمموعة داألمور، فيه حتسني جودة 
راقبة احلمل اجلهوية حول م التكفل ابحلمل والوالدة، تعزيز املسؤولية

والوالدة وحتسني احلكامة اجلهوية بصحة األم واملواليد، وكاين واحد 
جمموعة داألمور وأان شخصيا اطسلعت عسليها يف واحد العدد دايل 
املؤسسات الصحية، وأعتقد أن هذا اجلهد هذا ابلطبيعي أنه 
خصوا يستمر لكي نصل إىل أن تقع العدالة السلي تفضالت هبا 

 .لسيدة النائبة، شكرا السيد الرئيسا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، إذن التعقيب

 :النائبة السيدة إشراق البوسيفي

 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، أكيد أننا نثمن اجملهودات املبذولة لتقسليص 
عدد وفيات األمهات واألطفال أثناء الوالدة، حيث أن العدد 

ة يبقى مرتفعا ابلعامل القروي بسبب غيا. التوعية الصحي % 33

وأيضا بعد املرافق الصحية املتوفرة عسلى إمكانية الفحص ابلصدى 
لسلكشف عن املخاطر اليت هتدد األم احلامل وأيضا تفشي مرض 
فقر الدم، ورغم جمهودات الوزارة يف تعميم جمانية الوالدة الطبيعية 

ن بيولوجية اخلاصة بتتبع احلمل إال أوالقيصرية والتحاليل ال
املستشفيات ولألسف تعيش عجز يف ميزانية تسيريها حبيث جند 
خصاص يف أبسط الوسائل من املستسلزمات الطبية واألدوية 
األساسية مثل لوسيطوسني، وهذا راجع إىل طريقة تعقيد مساطر 

حبيث  les achats groupéesاقتناء األدوية مركزاي عن طريق
من احلاجيات دايهلا،   % 41ستشفيات ال تتوصل إال . أن امل

كما تعرف أقسام الوالدة ابملستشفيات اإلقسليمية واجلهوية 
خصوصا أقسام اإلنعاش ضعف عسلى مستوى اخلدمات، بسبب 

وأيضا  neonatal النقص احلاد يف املعدات واألجهزة مثال
ذا هبسبب اإلكتظاظ الكبري مقارنة مع عدد األسرة املتوفرة، و 

أرجع إىل سوء توزيع املوارد البشرية والتجهيزات عرب ترا. املمسلكة. 
لذا ابت ضروري مراجعة هذه املخططات وهذه الربامج واإلسراع 
إبخراج اجملسلس األعسلى لسلصحة، مع الرفع من امليزانية املخصصة 

 ..51لسلصحة ل 

 :السيدة رئيسة اجللسة

يدة النائبة عن سلي السشكرا السيدة النائبة، تعقيبات إضافية، تفض
 .التقدم واإلشرتاكية

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

 السيدة الرئيسة،

حىت  % 1السيد الوزير، املنظمة العاملية لسلصحة كتقول ابلسلي 
من الوفيات دايل األمهات راجعة لإلجهاد الغري اآلمن  % 54

 السري، يف بالدان هاذ الظاهرة ما زالت كتقتل الشبات والنساء
اين السلي كتنتحر ملا كتسلقى راسها كل األبوا. مسدودة، وكذلك ك
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 األطفال السلي كيرتماو يف املزبسلة أو يف الشوارع يف الوقت السلي جاللة
 .7151املسلك أعطى التوصيات السامية من أجل منذ مارس 

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضايف آخر؟ تفضسلوا

ر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد القاد
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

عل كل حال يبدو أننا ما خمتسلفينش ألنه مسلي تنقولو مت تسجيل 
، معناه أنه ما زال 7157ألف سنة 511حالة وفاة لكل  27.7

الطريق طويل يف هاذ اجملال هذا، لكن حبال السلي شارت السيدة 
حملرتمة راه كاين التكفل جماان بعمسلية الوالدة الطبيعية النائبة ا

والقيصرية واملضاعفات النامجة عن احلمل كاين إجراء التحاليل 
البيولوجية اخلاصة، وهاذ الشي كل شي تيداراآلن، وبطبيعة احلال 
هو حمتاج إىل أن نوسعه وأنه نقويه، هاذ القضية السلي شارت ليها 

إلمجايل وية فعال منني تنشوفو مثن التكسلفة االسيدة النائبة دايل األد
مسليار دايل درهم أان يف اعتقادي هذا خصو  7السلي تيتجاوز 

نطورولو احلكامة دايلو ألنه هذا مبسلغ كبري تيتحمسلو دافع 
الضرائب، يفرتض أن يكون راشدا وأن يصل إىل احملتاجني حقيقة، 

ة عسلى فعوهذا بطبيعة احلال إن شاء هللا غيكون فيه واحد الد
مستوى وزارة الصحة لتحسني احلكامة دايل هاذ اجملال دايل 

 .األدوية ودايل السلقاحات، شكرا السيدة الرئيسة

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل دائما يف نفس القطاع عن 
مشاكل وإختالالت املنظومة الصحية لسلسيدات والسادة احملرتمني 

 .الة واملعاصرة، تفضل السيد النائبعن فريق األص

 :النائب السيد عبد القادر بودراع

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نسائسلكم عن سياستكم يف جمال تطوير املنظومة الصحية وتعزيز 
 .البنيات التحتية اإلستشفائية؟ وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .لسيد الوزيرشكرا، ا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

شكرا السيد النائب احملرتم، طيب هاذ السؤال بطبيعة احلال تينظمو 
السلي هو قانون السلي تينظم اخلريطة الصحية،  43.1القانون اإلطار 

ملخططات اجلهوية لعرض العالجات هناك مرسوم يتعسلق إبعداد ا
تراعى خصوصيات كل منطقة، االشتغال هو عسلى إحداث 

ة وتوطيد البنيات التحتية واملنشآت الصحية والتجهيزات البيوطبي
السلي تتم حسب معايري حمددة، ترتبط أساسا بعدد السكان اجملال 
الرتايب واخلاصيات الوابئية واجلغرافية واإلجتماعية واالقتصادية 
واستنادا عسلى هاذ املعايري املديرايت اجلهوية تشتغل يعين عسلى 
إعداد املخططات اجلهوية لعرض العالجات، الشيء الذي 
سيسمح بطبيعة احلال بتوفري بنك لسلمشاريع الصحية اليت يتم 
إجنازها كما ال خيفى عسليكم طبقا لألولوايت ولكن كذلك حسب 

 .شكرا ستثمار والتسيري،اإلمكانيات املتاحة لسلوزارة يف جمايل اإل

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :عدي بوعرفة النائب السيد

 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير،
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حق  45الدستور املغريب ألول مرة بنص صريح وواضح الفصل 
من حقوق اإلنسان املتعارف عسليها دوليا، إنسجاما مع املواثيق 

 57من إعالن حقوق اإلنسان واملادة  71ة وخاصة الفصل الدولي
دايل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واإلجتماعية، ما 
عندانش سياسة صحية واضحة، ما عندانش سياسة دوائية كاين 
االرجتال النموذج الناجح اليوم يف املغر.، وغنقوهلا ليك بصراحة 

 مبدينة الرابط، وهاذهو املستتشفى العسكري حممد اخلامس 
املؤسسة كنشكرو املؤسسة العسكرية عسلى اإلنفتاح دايهلا عسلى 
املدنيني اخلدمات السلي كيقدموها كذلك واحد املستشفى متنقل 
عسكري، السيد الوزير، أان كنشكرك ألنك قبسليت هاذ املسؤولية 

قطاعات ويتم ولكن واحد القضية السلي هي مهمة  7الصعيبة دايل 
دايل  51شفى متنقل شراتو وزارة الصحة سابقا . واحد املست

دايل املسليار فتحوحتقيق يف املوضوع هناك االرجتال  4املسليار كيسوا 
فهاذ القطاع، أهل الصحة أدرى بشعاهبا، نعرف الداء واقرتحنا 
الدواء، ال حياء وال حياة ملن تنادي خص ميثاق وطين لسلصحة 

ان مراكش من األمهية مبك يكون عندان يف البالد، دران مناظرة يف
 .وفيها رسالة مسلكية، الرسالة املسلكية يف واد واحلكومة يف واد آخر

السيد الوزير، تفعسلو غري املناظرة دايل مراكش  احنا كنطسلبو منكم
 .من األمهية مبا فيها، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، إذن تعقيبات إضافية، تفضل السيد الرئيس

 :نائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوريال

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تكسلمنا كثري عسلى هاذ اإلختالالت دايل املنظومة 
الصحية يف املغر.، ومع كامل األسف كنشوف راسنا كنبقاو  
كنتورنيو فبالصتنا ما كان، ما لقيناش شي حل السيد الوزير، يف 

 les nadis اضح، اإلشكال كاين فحني أن اإلشكال و 

quations  دايل التوزيع متاع املوارد البشرية مع الطاقات دايل
املستشفيات العمومية، السيد الوزير اليوم كنشوفو يف بعض 
املستشفيات، كنالحظو يف بعض املستشفيات العمومية أن العدد 

وكنتسائسلو عسلى التأخر دايل  les blocs operatoires دايل
 les blocs سليات اجلراحية كنشوفو العدد دايلالعم

operatoires   كنعطيك عسلى سبيل املثال يف الدار البيضاء
 les دايل 3، 4كاين بعض املستشفيات السلي كيتواجدو فيها 

blocs operatoires  دايل طبيب جراح،   71، 11وكاين
 blocكيبقاو كيشدو السربيس، اليوم السيد الوزير ل

operatoire 4، 7املستشفى العمومي كيعمل  داخل 
يف املصحات  blocالعمسليات يف النهار، يف حني أن نفس ل

وهاذي إحصائيات ممكن أتكدو  57، 55اخلصوصية كيعمسلو 
العمسلية يف النهار، اإلشكال اآلخر  57، 55منها السيد الوزير 

السيد الوزير واش ما كتالحظوش أبن هاذ القطاع دايل الصحة 
 la fonction دايل les statuts خيرج منالعمومية خاصو 

public يدار ليه un statut  خاص، ألن ال يعقل أن اليوم
املستشفيات كيخدمو يف التوقيت العادي دايل الوظيفة العمومية، 

 .السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر، تفضسلو السيد الوزير، 
 .ال

 :السعيد الصادقالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد الوزير احملرتم، هاذي مناسبة ابش نشكروكم عسلى 
اجملهودات اجلبارة السلي تتبذهلا الوزارة، ولكن البد أن أثري اخلصاص 
املهول أو النقص احلاد السلي تتعيشو العديد من األقاليم، وتنعطي 

يف املوارد  يف اخلصاص مثال جبهة درعه اتفياللت السلي هي منوذجية
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البشرية، عسلى مستوى األطر الطبية والشبه الطبية، حبيث عندان 
اآلن بنية حتتية من املستوصفات واملستشفيات دايل القر.، 
ولكنها مهجورة، ال ممرض، ال ممولدة، ال طبيب، والنماذج كثرية، 
وكسلما أتخران، أتخران يف تدارك املوقف كسلما عرضنا صحة املواطنني 
لسلخطر، وهنا أيضا أثري أستغل الفرصة ألنبه إىل ضرورة تعجيل 
الوزارة لسلتجاو. مع جمسلس جهة درعة اتفياللت مشكور، السلي 

إطار طيب وشبه طيب لسد  111خصص ميزانية لتوظيف 
اخلصاص هبذه اجلهة، ولكن ما كاينش شي رد فعل إجيايب دايل 

قضية ع هاذ الالوزارة إىل حدود اآلن، فتنتمىن تفاعل إجيايب م
لتدارك اخلطر الذي تتعرض له صحة املواطنني يف خمتسلف 

 .اجلماعات والقيادات جبهة درعة اتفياللت، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إذن استوفينا التعقيبات اإلضافية، تفضسلوا 
 .السيد الوزير

ك يالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجست
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

هو السيدة الرئيسة، السادة النوا.، أان يف اعتقادي والسيد النائب 
 راه فتنا تناقشنا يف هاذ القضية يف السلجنة، أان يف اعتقادي املشكل

ماشي هو يف التصورات والربامج وإال فوزارة الصحة من أكثر 
 قعنزلو هاذ الشي ألرض الوا الوزارات تصورات وبرامج، هو كيفاش

هو ما كاينش خالف حول أن القطاع فيه إشكال د احلكامة، 
وفيه إشكاالت السلي مرتبطة ابملوارد البشرية كما وكيفا، الكم 
بطبيعة احلال احلكومات حتاول جاهدة أهنا توفر، لكن خاصنا 
نعتارفوا أبنه كاين لألسف الشديد عندما نتحدث فيه عن العدالة 

لية أن هناك من أبناء وبنات هذا الوطن، من يستكثر عسلى اجملا
بعض املناطق أن يقيم فيها لبضع شهور أو لبضع سنوات، وهذا 
خصنا نشوفوه ما انغفسلوهش، وإال غادي نبداو حنمل وزارة الصحة 

ما ال حتتمل، القضية السلي قال السيد النائب وزارة الصحة عندها 
ر ودوز سنتني يف املنطقة د سري 41مستشفى متنقل فيه أكثر من 

القبا. يف خنيفرة وهاذ السنة إن شاء هللا، غيمشي إلمسلشيل، 
وجهوده مشكورة وما قام به مشكور، ونعتقد هاذ الشي خصوا 
يتقال السيد النائب ألنه وراء هذا العمل بغض النظر عسلى احلكومة 
وراءه عامسلون، وراءه أطباء، وراءه ممرضون، وخاصهم يسمعوا 

من طرف السادة النوا.، ألنه هاذ العمل دايل يف اجملال  تشجيع
الصحي انتما عارفني الصعوابت دايلو فعسلى األقل نزيدوهم حنا 

 .شي شوية من عندان من الدعم

تقريبا أكثر من  7152فيما يتعسلق جبهة دايل درعة اتفياللت يف 
دايل املناصب السلي كانت عسلى املستوى الوطين خذاهتا  51%

ة هاذي، عسلما أبن املعدل السلي كان خاص حتصل عسليه  هاذ اجله
وكاين واحد اجلهود، هاذ القضية السلي طرح  %5كان حوايل 

السيد النائب راه املشكل فيها هو اإلطار التعاقدي، وزارة الصحة 
بصدد مناقشة األمر مع وزارة الداخسلية ابش يكون واحد اإلطار 

عاقد أهنا طار واحد التتعاقدي السلي يسمح لسلجماعات الرتابية يف إ
توظف يف اجملال الصحي، وكاين كذلك اشتغال عسلى مستوى 
القطاع اخلاص، فإذن هي جهود أعتقد جهود مشكورة أان ال أنفي 
وتنقوهلا وقسلتها يف جمسلس النوا. وجمسلس املستشارين أنه أحد 
اإلشكاالت العميقة دايل الوزارة، ومعذرة عسلى هاذ الكالم، لكن 

تاجني إىل أن ننزل هذه اخلريطة الصحية، مصا. غري يبدوا أننا حم
اخلريطة الصحية تنزل ابلشكل دايهلا، اخلريطة الصحية ابلطريقة 
ابش دارت وانتما السلي صادقت عسليها وعسلى القانون واملرسوم السلي 
خرج تتعطي واحد التكامل السلي خاصو يتم ما بني املؤسسات 

عية، ىل املستشفيات اجلامالصحية السلي غادية من اجملال القروي إ
يبدوا أن هذا األمر فيه واحد شوية دايل الفوضى السلي ما تتخسليش 
األمور تسريوا ابلشكل الطبيعي دايهلا والعادي يف إطار واحد النوع 
من التكامل، ما تنفيش كذلك أن اجملال دايل األدوية وقسلتها 
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دير يخاصو واحد احلكامة، أان تنقولوا ما ميكنش دافع الضرائب 
داملسليار دايل درهم ما بني األدوية  7.7واحد اجلهد دايل 

والسلقاحات وجي عندي مواطنني ويقول ليا مشيت املركز الطيب 
الفالين وقالوا ليا سري شري دواء، كاين واحد العدد دايل األدوية 

 .السلي هي متوفرة خاصها حكامة، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

منر إىل سؤال آخر متعسلق ابخلريطة الصحية لسلممسلكة شكرا، إذن 
لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن فريق التجمع الدستور، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد امغار

 .السيد الوزير، نسائسلكم حول اخلريطة الصحية لسلممسلكة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير

 ، وزير التجهيز والنقل واللوجستيكالسيد عبد القادر اعمارة
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

 .معذرة هاد السؤال دايل آش من؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اخلريطة الصحية دايل التجمع الدستوري

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

يب هذا تقريبا كنت اعطيت عسليه واحد اجملموعة دايل ط
املعطيات، نعاود أنكد عسليها، بطبيعة احلال، أان قسلت فيه بعض 
املالحظات عسلى كل حال ال أمسلك إال أن أقول مالحظات 
ابعتباري وزير مكسلف هبذا القطاع، هو كاين قانون ينظم اخلريطة 

السلي  العالجاتالصحية وكاين مرسوم واضح يف املستوايت دايل 

مقدمة، بطبيعة احلال هناك واحد العمل اآلن تيدار عسلى مستوى 
اجلهات ابش هاذ اخلريطة الصحية بطبيعة احلال يوقع فيها واحد 
التوطني جهوي حىت تستجيب لواحد العدد دايل املعطيات اليت 

 .تتغري رمبا من جهة إىل أخرى، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .را تعقيب، تفضل السيد النائبشك

 :النائب السيد حممد أمغار

شكرا السيد الوزير، اخلريطة الصحية جات ابش تنزل مضامني 
دايل الدستور وهي احلق يف التطبيب والعالج وابش متحوا الفوارق 
ما بني اجلهات واألقاليم وما بني يعين املناطق القروية واملناطق 

ال هناك فوارق ما بني هاذ املناطق احلضرية، ولكن رغم ذلك فماز 
كيخصنا منحيو بعض األسس السلي تبنات عسليها هاذ اخلريطة  ألن

ابش منها املؤشر دايل العدد يعين النمو الدميغرايف، وابلتايل ابش 
نوصسلوا هلاذ احلل، خاصنا نعطيوا لسلمناطق السلي هي حمتاجة 

عسلى  السلمستشفيات واملراكز اإلستشفائية ومنها ابخلصوص خاصن
األقل يكون عندان مراكز استشفائية عسلى صعيد كل جهة، مث خسلق 
مستشفيات حمسلية عسلى صعيد مناطق عدة يف املمسلكة، ومنها عسلى 
سبيل املثال، مدينة اتهسلة السلي حمتاجة ملستشفى حمسلي، وكان عندها 
هاد املستشفى احملسلي من قبل، ولكن لألسف الشديد أن هاذ 

ة ورجع مركز صحي، والعدد دايل الساكناملستشفى احملسلي تدحرج 
ألف نسمة، واملناطق اجملاورة حمتاجة ليها، وهذا   511دايهلا يفوق 

كان سبب دايل اإلحتجاجات، أن السكان كانو طالبوا إبحداث 
هاذ املستشفى احملسلي، وابلتايل كنعاودوا أنكدوا وكنطسلبوا منكم 

عبء عسلى لابش حتدثوا ان هاد املستشفى احملسلي ابش ختففو ا
 .املواطنني دايل التنقل

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيبات إضافية لسلسؤال، تفضل السيد النائب اإلشرتاكي املوحد
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 :النائب السيد مصطفى الشناوي

شكرا غري اخلريطة الصحية السلي فيها غري القطاع العام، ابش نقولو 
مرب فاحلقيقة لسلمغاربة راه ماشي خريطة صحية، املرسوم دايل نو 

فيه غري القطاع العام، والقانون كيتكسلم عسلى القطاع  7153
 .اخلاص والعام

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف، ال، تفضسلوا السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

خالف، عسلى كل حال هذا مرسوم  ما عنديش السيدة الرئيسة
ميكن أن يعاد يف النظر، ميكن أن جيود، ميكن أن تدخل عسليه 
معطيات، بكل صدق وبكل نزاهة ما عنديش إمكانية نقول فيه 
اآلن شي كالم يعين السلي ميكن يتحسب عسلى الوزارة، لكن هو 
بطبيعة احلال هو يفرتض أن أيخذ بعني اإلعتبار واحد العدد دايل 

ات، وأان سجسلت هاذ املقرتحات دايل السادة النوا.، املتغري 
وكذلك ما تفضل السيد النائب فيما يتعسلق ابلقطاع اخلاص السلي 

 .عاود اثين عندو اإلشكاليات دايلو، شكرا السيدة الرئيسة

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل سؤال عن اخلدمات الصحية ابملناطق 
 والسادة النوا. احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل النائية لسلسيدات

 .لسلوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب

 :النائب السيد املفضل الطاهري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

لصحية مات اال زالت ساكنة املناطق النائية تعاين من ضعف اخلد
يف غيا. األطر الطبية املتخصصة والتجهيزات الطبية الضرورية 
واألدوية الالزمة، كما هو الشأن ابلنسبة إلقسليم اتوانت الذي تبقى 
الساكنة حمرومة من هذه اخلدمات عسلى الوجه املطسلو.، يف الوقت 
الذي تعيش فيه مظاهر الفقر واإلقصاء واهلشاشة والبطالة، فما 

ق ري املتخذة ملعاجلة هذه الوضعية مبا يضمن لساكنة املناطهي التداب
 .النائية حقها الدستوري يف التطبيب والعالج؟ وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

ى كل حال هاد اجلوا. ما غيخرج عسلى ما تفضسلت به قبل عسل
قسليل، عندان بطبيعة احلال خريطة صحية، عندان قانون إطار، عندان 
مرسوم، عندان خمططات جهوية، عندان التزام دايل مسليار دايل 
درهم سنواي، ويف احلد األدىن جهاز دايل السكانري وجهاز دايل 

د قضية دايل الرفع من عدليريم عسلى مستوى كل جهة، كاينة ال
املناصب املالية، بطبيعة احلال كاين واحد النظرة شوية خاصة هلاذ 
اجملال اتملناطق النائية، ألحد اإلشكاالت الكربى دايهلا، وأان جتدين 
حمرجا عندما تكسلمنا عسلى هاذ املوضوع، هو املشكل دايل املوارد 

 .البشرية، شكرا السيدة الرئيسة

  :لسةالسيدة رئيسة اجل

 .شكرا تعقيب السيد النائب، تفضسلوا

 :النائب السيد املفضل الطاهري

شكرا السيد الوزير، إن استمرار معاانة املواطنني مع اخلدمات 
الصحية املرتدية، يؤكد فشل السياسة احلكومية يف ضمان تغطية 
صحية حقيقية تضمن لسلمغاربة حقهم الدستوري يف التطبيب 
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ساكنة إقسليم اتوانت الذين يضطرون إىل  والعالج، وهنا أتكسلم عن
التنقل إىل فاس من أجل التقاء العالج، كاين بعض أ السيد الوزير،  

  551ابش جيي الخر ميشي يدير العمسلية  كسلم  551كنمشيو 
كسلم، كيتنقل من مدينة من فيالج إىل فيالج ابش يوصل، أما 

 ...ابلنسبة لألمراض يف الطرق حدث وال حرج

 :ااجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب، 
 .تعقيبات إضافية األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد هشام صابري

 شكرا السيدة الرئيسة،

أبتدىء من آخر سؤال السلي طرح عسلى السيد الوزير  السيد الوزير،
 ةالسابق وزير الصحة خصوص القطاع الصحة ويف املناطق اجلبسلي

إقسليم بين مالل من القصيبة، تيزي نيسسلي، انوور، دير القصيبة، 
زاوية الشيخ، نوعية املناطق اليت عرفت احتجاجات ومسريات 

كسلم مشيا عسلى األقدام خبصوص مشكل دايل   41دايل أزيد من 
الصحة، وكان جاوبه أنه ليس له عسلم ابملوضوع، يف حني أنه 

ف منكم ع الساكنة، نريد أن نعر املمثسلني احملسليني قطعوا إلتزامات م
السيد الوزير، هل اإللتزامات اليت تعهد هبا مندو. الصحة عسلى 
 املستوى احملسلي تسلزم الوزارة؟ وميكن أننا نعول عسليها يف املستقبل من

أجل حل مشكل قطاع الصحة خاصة ابألقاليم املذكورة 
 .ابجلماعات املذكورة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .يد النائب، تعقيب إضايف آخر؟ ال، السيد الوزيرشكرا الس

 

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

 53اتوانت األطر الطبية  alorsالنائب السلي تكسلم عسلى اتوانت، 
إطار  417طبيب اختصاصي،  71طبيب عام،  11طبيب، 

سرير، املستشفى دايل  21ستشفى اإلقسليمي فيه شبه طيب، امل
سرير، مستشفى دايل القر. دايل تيسة يف طور  31غفساي فيه 

، كاين مشاكل بطبيعة احلال مع %71اإلجناز نسبة اإلجناز 
مؤسسة،  21املقاولة يف طريقها لسلحل، شبكة املؤسسات األولية 

رية، شغري مشغسلة بسبب قسلة املوارد الب 55صحيح، منها واحد 
وكاين مؤسسات دايل الدعم الصحية فيها واحد اجملموعة دايل 
مسيتو، إذن إقسليم اتوانت السيد النائب راه ماشي من األقاليم زعم 
السلي ماعندهاش اخلدمات الصحية، نقولو عسلى األقل يف مستوى 

 .متوسط

فيما يتعسلق ابلسؤال التعقيب السيد النائب، املندو. دايل الوزارة 
بين مالل ميكن لو يسلتزم يف إطار الصالحيات دايلو، أما يف إقسليم 

إيال كانت شي حاجة السلي مرتبطة ابملركز، يعين، عسلى مستوى 
اإلستثمار فأعتقد هذا ما يدخسلش يف الصالحية دايلو، لكن أان 
تنجاو. بشكل عام، أان هاذ املسلف ما عنديش عسليه عسلم، الذي 

ة ضوع، شكرا السيديستطيع أن أعدك به أن أنظر يف هذا املو 
 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن بقي سؤاالن ابلنسبة هلاذ املوضوع، 
السؤال ما قبل األخريعن جتويد اخلدمات الصحية املقدمة 
لسلمواطنني لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

41 

 :لسيدة مرمي عامليالنائبة ا

 شكرا السيدة الرئيسة،

نتساءل السيد الوزير عن التدابري املتخذة لتجويد اخلدمات 
 .الصحية املقدمة لسلمواطنني؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 ف ابلقيام مقام وزير الصحة:املكلواملاء 

شكرا لسلفريق احملرتم، بطبيعة احلال هاذ الشي كامل السلي تكسلمنا 
عسليه من بداية طرح األسئسلة إىل اآلن الذي يتعسلق بطبيعة احلال 

، ابإلستثمار العمومي السلي تيتعسلق ابخلريطة الصحية السلي تيتعسلق
حية، صبطبيعة احلال، ابلتجهيز دايل املستشفيات واملراكز ال

الغرض منو أوال وأخريا هو جتويد اخلدمات الصحية املقدمة 
لسلمواطنني اليت أقول لألمانة أهنا بطبيعة احلال فيها جمموعة دايل 
اإلختالالت عسلى مستوى الوطين، اهلدف هو أن نرفع من نسبة 

 %511حاليا إىل  %71الولوج إىل خدمات الطب العام من 
ل تتحكمو هاد الثالثية السلي ، وهذا بطبيعة احلا7175يف أفق 

تكسلمت عسليها السلي هي املوارد البشرية واحلكامة وبطبيعة احلال 
 .املوارد املالية، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مرمي عاملي

 شكرا السيد الرئيسة،

فة ن امليزانية املخصصة لقطاع الصحة ضعياملالحظ السيد الوزير، أ
ن م وهو ما يؤثر عسلى جودة اخلدمات املقدمة لسلمواطننني، فالعديد

املستشفيات ال تتوفر عسلى التجهيزات الضرورية وبعض املراكز 
الصحية يغيب عنها األمن واملاء والكهرابء، كما أن انعدام 

يف املناطق  عملالتحفيزات املادية املقدمة لألطر الطبية الذي يست
النائية ال يساعد عسلى االستقرار هبذه املناطق، أما تقارير املنظمة 
الدولية فهي تشري إىل أتخر كبري لسلمغر. عسلى مستوى اخلدمة 

ة الصحية اليت يقدمها املواطنني، كما أهنا تغيب املستشفيات املغربي
ىل إعن قائمة املستشفيات العربية جيدا، كما أن هذه التقرير تشري 

انتشار وتفشي األمراض الوابئية وارتفاع عدد الوفيات من األمهات 
 .احلوامل واألطفال دون سن اخلامسة

ويف الواقع، السيد الوزير، تكفي زايرة إلحدى املراكز الصحية 
إلدراك مظاهر تردي الوضع الصحي كتكدس املستعجالت 

جة، ر ابملرضى واملواعيد الطويسلة اليت تعطى لسلمرضى يف حاالت ح
السيد الوزير، فضعف التمويل وسوء التدبري والفساد أضعف قدرة 
املستشفيات العمومية عسلى القيام بدورها يف تقدمي اخلدمات 
العالجية والصحية الئقة وذات جودة، إذن جيب عسلى احلكومة 
إعطاء العناية الالزمة لقطاع الصحة فهو احملرك الرئيسي لباقي 

 ..بل لسلتأجيل أو التقشف أوالسياسات العمومية وغري قا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعسليق إضايف حول جتويد اخلدمات 
 .الصحية؟ ال تعسليق، تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

دة ة الرئيسة، أان بغيت غري نقول لسلسيما عنديش تعقيب السيد
النائبة يف اجملال دايل املعطيات الوابئية جيب نوعا ما اإلحرتاس، 
ألنه هذه بطبيعة احلال تصرحيات كبرية جدا، الوضع الوابئي يف 
بالدان متحكم فيه وهذا متابع من طرف منظمة الصحة العاملية 

ت هناك إختالال وعندان فيه واحد اجملموعة دالشهادات، أن تكون



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

42 

يف املؤسسات الصحية ما خنتالفوش ولكن هاذ القضية دايل 
املعطيات الوابئية جيب أن نقارهبا بشكل يعين بواحد الشكل شوية 

 .فيه نوع من الدقة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن السؤال األخري يف قطاع الصحة، خبصوص أوضاع 
ن فريق ا. احملرتمني عقطاع الصحة ببالدان لسلسيدات والسادة النو 

 .التجمع الدستوري

 :النائب السيد حممد انصر

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، رغم كل اإلمكانيات اليت ترصدها احلكومة لقطاع 
مسليار درهم، إال أن أوضاعه ال  53.2الصحة واليت وصسلت إىل 

واطن لذي جعل املزالت مزرية يف ظل اخلصاص املتفاقم، الشيء ا
يعاين من ضعف اخلدمات، السيد الوزير إىل مىت سيبقى هذا 
القطاع عسلى هذه احلال عسلى هذه الوضعية الكارثية؟ شكرا السيدة 

 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الرد السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:اء وامل

 7هذا القطاع، إيال شفنا التطور السلي تيعرفه غادي نعطي واحد 
داملؤشرات، أوال مسلي تنتكسلموا عسلى اإلستثمار العمومي راه  4أو 

كانت عندان تقريبا مسليار ونصف دايل درهم، دااب   7153من 
هم مسليار دايل در  7.11إن شاء هللا غتكون  7155ولينا يف 

عسلى مستوى إلتزامات األداء، أما إيال خذينا إلتزامات بطبيعة 

راه يف  l'engagement احلال دايل أو دايل االلتزام دايل
مسليار  5.7وصسلنا حىت  7153السنوات السلي مضات راه كنا يف 

دايل  7غتكون  7155وإن شاء هللا  7152دايل درهم وخالل 
 اين واحد العدد داملؤسساتمسليار دايل درهم، مث إيال حلظنا راه ك

راه حتالت تقريبا واحد  7157ل  7157استشفائية غري من 
دايل املؤسسات استشفائية، أان يف اعتقادي وهذا واحد  511

الوضع السلي هو يتطور شريطة أن تتحسن احلكامة. هل هو وضع  
كارثي مزري فاشل؟ أان أعتقد هذا املصطسلحات مصطسلحات 

طاع السلي تيظم واحد العدد دايل شوية قاسية عسلى واحد الق
 .العامسلني والكثري من العامسلني يعمسلون بصمت، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد انصر

شكرا السيد الوزير عسلى هاد اإلجابة، النموذج دايل إقسليم اتوريرت، 
واحنا  7154م اتوريرت من السيد الوزير، الصحة مريضة إبقسلي

ثة إقسليم اتوريرت كيعيش كار  نسمعوا هاذ اإلجابة، السيد الوزير،
صحية، يوميا االحتجاجات، كاين سبيطار واحد، تعطاوان وعود 
وما كاين والو، مستشفى إقسليمي غري يف الورق، السيد الوزير، 

د و السبيطار ما فيه ال راديو، ال جتهيزات، ال أطباء، السكانري موج
 وما كاينش السلي خيدمو، اإلستقبال ما موجودش، كنوحسلو غري يف

les sécurités  الوزير السابق وعدان ابش يبين لينا سبيطار ،
سريرعسلى أساس نوفرو العقار مع السيد العامل،  711كبري انتاع 

هكتارات ها هي موجودة خاص الوزارة تكمل  7وفران العقار 
دكم الوزير السابق قال لينا راه عنالوعود دايهلا، خبصوص األطباء 

طبيب، كاين طبيب واحد، السيد الوزير، كنسلتمسو منكم  41
 .التدخل العاجل إلنقاذ هذا اإلقسليم، وشكرا السيد الوزير
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  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، إذن تعقيبات إضافية، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة إميان اليعقويب

 را السيدة الرئيسة،شك

احنا نثمن اجلهودايل الدولة عسلى مستوى الزايدة دايل مناصب 
مالية يف قطاع الصحة، ولكن اإلشكال املطروح أوال هو أن هاذ 
اجلهود هاذي ليست فيها واحد املواكبة كافية عسلى مستوى املقاعد 
املخصصة لإلقامة يف جمال ختصص، هذا السؤال، السؤال الثاين 

استعانة الدولة بعدد من األطباء غري املغاربة املشكل  هو خبصوص
الذي يطرح هو مشكل دايل السلغة، بعض املرضى كيمشيو 
لسلمستشفيات، وجيدون أن األطباء ما كيقدرو يتكسلمو ال ابلسلغة 
العربية ال ابلدارجة ال ابألمازيغية، ال ابلفرنسية، ال ابإلجنسليزية، 

 الرتمجة يهدد بعض املراتوهاذ الشي يهدد يف ذيك املدة دايل 
 ..صحة

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضايف آخر؟ ال، السيد الوزير 
 .تفضسلوا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة:واملاء 

، دااب السؤال يرتأان بغيت غري نقول لسلسيد النائب احملرتم من اتور 
تيتكسلم عسلى اإلختالالت دايل املنظومة الصحية لو كان سولتين 
عسلى اتوريرت جنيب لك املعطيات، ونشوفو حقيقة هاذ الوعود 
اليت قدمت لك ما الذي حتقق منها وما الذي ال يتحقق، كل 
حال مع ذلك سؤالك لن يضيع غنشوف أان هاذ املنظومة الصحية 

لسلي طبيعة احلال عسلى جمموعة من الكسلمات ايف اتوريرت، وأحتفظ ب
كسلمت تتعسلق بطبيعة احلال ابلوضعية الكارثية، ابلنسبة لسلنائبة السلي ت

عسلى هاذو أان ما كرهتش نعرف هاذ املستشفيات السلي فيهم هاذو 
 .السلي ما تيتكسلمو حىت شي لغة اليت تسهل التواصل مع املرضى

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

ن أتينا عسلى آخر سؤال يف قطاع الصحة، شكرا، إذن هكذا نكو 
السيدات والسادة النوا. أبهنا ستكون لنا  فقط أود أن أذكر

مباشرة جسلسة تشريعية لسلدراسة والتصويت عسلى املشاريع القوانني، 
فقط بني القطاعني أود أن أذكر هبذا، طبعا السيد الوزير ما زال 

ك واملاء، يعندو مسلف آخر ويتعسلق ابلتجهيز والنقل والسلوجيست
السؤال األول يف هذا املسلف حول أتثري استغالل مقالع الرمال 
ابملناطق الفالحية اجملاورة لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني عن 

 .الفريق اإلشرتاكي، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

زارتكم و  السيد الوزير احملرتم، سؤالنا يتعسلق ابلرتاخيص اليت تعطيها
الستغالل املقالع، عن ما هي اإلجراءات املتخذة لتجويد دراسة 
اجلدوى قبل إعطاء الرتاخيص؟ وكذلك ما هي اإلجراءات اليت 
تتخذها الوزارة حلماية الساكنة اجملاورة واألراضي الفالحية من 

 .األضرار الناجتة عن استغالل هذه املقالع؟ وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .لسيدة النائبة، السيد الوزيرشكرا ا

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

هاذ السؤال السلي طرحو الفريق احملرتم عسلى كل حال أييت يف  ...
حينه، هو ال أخفي كان عندان مشكل عسلى املستوى الرتسانة 

ل ايالقانونية، ألن الظهري السلي كان كينضم هذا هو الظهري د
، السلي كان ما تيطرقىش هلاذ املوضوع بشكل معمق، وكان 5153

فضفاضا حبيث أن السسلطات أو اإلختصاصات مل تكن حمددة 
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 ابلنسبة لإلدارة السلي غرتاقب املقالع، اآلن كاين قانون اآلن السلي
، وهاذي تقريبا بضع أايم صادقنا عسلى املرسوم التطبيقي 27.13

ه يف حيز التنفيذ مباشرة بعد صدور هلذا القانون السلي غيدخل يف 
اجلريدة الرمسية، والذي سيجرب بطبيعة احلال مستغسلي املقالع ابش 
يديرو دراسة بيئية بقواعدها، وهلذا بطبيعة احلال غيتفادى لينا 
واحد العدد دايل اإلشكاالت السلي تشار ليها يف هاذ السؤال، 

 .شكرا السيدة الرئيسة

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة شكرا

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

، لكن 7151القانون الذي حتدثة عنه السيد الوزير هو قانون ..
املقالع تستغل منذ سنوات، وهناك أضرار خطرية اآلن عسلى 
أصحا. األراضي الفالحية، عسلى أصحا. املنتجعات السياحية 

معين لك، هذل يسالقروية، عسلى الفرشة املائية، عسلى البيئة كذ
 ...السيد الوزير

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .إيال امسحتو السيدة النائبة عندها سؤال مهم استمعو ليه، تفضسلي

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

نعم السيد الوزير، ألن الوقت يدركنا، القانون السيد الوزير 
، يف الواقع مل أييت حبماية ألصحا. األراضي الفالحية 7151

جليدة، لو تذهبون ألقر. منطقة إىل الرابط، منطقة بن سسليمان، ا
ما منشيوش بعيد وحنا كنعرفوا هاذ املقالع يف املغر. كامل، راه 
األشياء خطرية جدا، أن الناس هاجرت األراضي دايهلا ما بقاتش 

 73قادرة تريب املواشي دايهلا، كاين مقالع السلي كتشتغل ليل هنار، 
الساطعة، وحتت واحد الضجيج لآلالت، ساعة حتت األضواء 

إيال مشيتو متة السيد الوزير غادي تسلقاو واحد التناقض مع 

السياسة الفالحية اليت تنهجها بالدان، لذلك نقول أبن هذا 
 ..القانون رغم ما جيئ به

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع، تفضل

 :سنالنائب السيد يوسف آيت احلاج حل

 السيدة الرئيسة،

يف هذا اإلطار السلي دخالت السيدة النائبة احملرتمة  السيد الوزير،
 .دايل احلوايج، أوال 7تندعيو ل

  :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت، إذا مل يكن هناك تعقيب إضايف أعطي الكسلمة لسلسيد 
 .الوزير، ثواين كذلك

تيك ل واللوجسالسيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنق
 :واملاء

السيدة النائبة، ما عرفتش أنيت حتاكمني قانوان مل يصدر بعد، 
املرسوم التطبيقي داز يف جمسلس احلكومة منذ  72.54القانون 

، 5153بضعة أايم، حىت خيرج وحناكموه، أنت تتحدثني عسلى 
وأان جيتك من اآلخر، قسلت لك هذا فيه اختالالت أان اعرتفت 

رج هاذ القانون، ألن القانون فيه واحد اجملموعة هبا، فإذن ملا خي
 ..داملقتضيات زاجرة ملا غادي تدار الدراسة

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا إيال امسحيت غادي ندوزو لسؤال آخر، عن اإلختالل اليت 
يعيشها قطاع الطرق السيارة لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني 

 .السيد النائب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل
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 :النائب السيد امساعيل ملاوي

 السيدة الرئيسة

يت دخسلت قبة الربملان ألسائسلكم مىت ستتم ربط مدين السيد الوزير،
ابلطريق السيار عسلى غرار جمموعة من املدن، ولكن قبل هذا 
استوقفتين الغرية الوطنية ألتساءل عن اإلختالالت اليت يتخبط 

رجة واليت جعسلت وزارتكم تقف شبه متف فيها أداء الطريق السيار،
عسلى الوضع دون إجراءات جازمة، هاذ اإلختالالت إختالالت 

مسليار درهم عفوا حجم  31مسليار درهم، أو  71يف التدبري املايل 
، واليت 7157سنة  les autoroutes du maroc ديون

، عاشت عسلى وقع إضراابت ابجلمسلة كبدت 7152عرفت سنة 
مسليون درهم، وهي يف أمس احلاجة من أجل  77 ميزانيتها حوايل

صيانة احملاور الطرقية، من أجل تثبيت األمن واألمان الذي غا. 
عن جمموعة من طرقها ومن أجل معاجلة اإلكتظاظ داخل حمطة 
األداء، لذا نسائسلكم ما هي التدابري اليت تنوون اختاذها لتفادي  

رهم رة داملسليار دكارثة احملور فاس وجدة الذي كسلف ميزانيات عش
وعرف جودة رديئة بشهادة الوزير السابق، وما هي التدابري اليت 
تنوون اختاذها من أجل ضمان جودة املنشآت وسالمة 

  5511مستخدميها، وضمان التوزيع اجلهوي العادل، فإلشارة 
ولو مرت واحد لسلجهة اليت  كسلم من الطرق السيار مل يصل منها

تيكم تكم هلاذ اإلختالالت ستتمكن ميزانأنتمي إليها ولرمبا مبعاجل
 ..من

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

 

 

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

هو السؤال السلي طرح ماشي هو هذا يعين ابلدقة، ولكن عسلى كل 
زاف اسبة طرح فيها بحال السيد النائب أان فهمتو، هو كانت من

مسليار دايل الدرهم هذا تراكم السيد النائب،  31دايل احلوايج، 
أول حاجة ّدارت يف الطرق السيارة هو إعادة ترتيب هاذ الكم 

مسليار دايل الدرهم موزعة عسلى عدد  31اهلائل دايل املديونية، راه 
من العموالت، وّدار فيها واحد اجلهد كبري هو السلي خال شركة 

رق السيارة اآلن قادرة عسلى أهنا تسلمس املستقبل دايهلا بواحد الط
االستشراف جيد، املسألة الثانية عسلى مستوى العامسلني ألن كانت 

مستوايت، املستوى دايل األطر الداخسلية من  7إضراابت كان 
تقنيني وأطر هاذو تّدار معهم احلوار وكاين مذكرة توقعت مع 

ات دايل األطر، فيما يتعسلق ابلشركالتقنيني ومذكرة غادي توقع مع 
املناولة هذا أيضا مسلف موروث، الدولة دخسلت فيه رغم أن هاذو 
دايل شركات املناولة، ابش تضمن اإلستقرار هلاذ العامسلني أي  
كانت الشركة دايل املناولة، وهذا مسلف حنن نشتغل عسليه منذ 

نية وإن عشهور، واحنا وصسلنا فيه تقريبا لشبه إتفاق مع النقاابت امل
 .شاء هللا يف األايم املقبسلة سريى النور هاذ اإلتفاق

فيما يتعسلق هبذا دايل وجدة أان ما عرفش شنو اإلشكال، ألنه شي 
مرة تنقولو إذا كان مشكل يف واحد املقطع شيء ولكن ابش نقولو 
الطريق السيار حىت لوجدة ما مزاينش هذا غري صحيح، أان الطريق 

ل وجدة ماشي صحيح هذا الكالم ابملطسلق، السيار تنمشي فيه داي
هذا طريق سيار من جودة دولية، جودة عاملية، وبالدان تفتخر أن 

كيسلومرت دايل الطرق السيارة، وجتد نفسها وسط   5511عندها 
 .عدد من الدول األوروبية يف هاذ اجملال، شكرا
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  :السيدة رئيسة اجللسة

نمر إىل ه، فبالتايل سشكرا، إذن طبعا السيد النائب استنفذ وقت
التعقيبات اإلضافية، ال تعقيب إضايف، السيد الوزير طبعا إذن منر 
لسلسؤال املوايل حول الشبكة الطرقية بعد التقسيم اجلهوي اجلديد 
لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة عزوها العراك

 ا السيدة الرئيسة،شكر 

بعد التقسيم اجلهوي اجلديد جلهات املمسلكة، أصبحت احلاجة 
مسلحة إلعادة النظر يف الشبكة الطرقية مالءمة مع هذه 

 املستجدات. نسائسلكم السيد الوزير، ما هو برانمج وزارتكم؟

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضسلوا السيد الوزير

ر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد القاد
 :واملاء

هو ابش منشي قاصد لسلجوا. ألن أنتما طرحتو سؤال حمدد جدا، 
هذا الذي طرحتم يف السؤال يعين هاذ القضية دايل املالءمة مع 
 التقطيع الرتايب غري ممكن يف الوقت احلايل غري ممكن، ألنه هذا فيه

د التصنيف غيويل فيه واحواحد اجلهد كبري جدا وغادي خيسلي 
العدد دايل اإلشكاليات، السلي كاين اآلن هو أنه انطالقا من سنة 

ّدارت واحد الدراسة لتحديث الطرق الوطنية املهيكسلة،  7151
صدر القرار دايل وزير التجهيز والنقل والسلوجيستيك واملاء فيما 
يتعسلق ابلطرق الوطنية، ويوجد حاليا مشروع قرار بتحديد جدول 

لطرق اجلهوية السلي غيعطيها واحد النوع من التحيني يف ضوء ا
املعطيات احلالية انطالقا من املرسوم السلي تينظم دايل فاتح فرباير 

 .، شكرا السيدة511

  :السيدة رئيسة اجللسة

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

 :النائب السيد حسن احلارس

 سة،شكرا السيدة الرئي

ابلرغم من اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة يف  السيد الوزير،
مواصسلة الدينامية الرامية إىل متكني بالدان من بنية حتتية طرقية ذات 
جودة، وإنسجاما مع األهداف املسطرة يف الربانمج احلكومي 
ومواكبة مع التقسيم اجلهوي اجلديد لسلممسلكة، ونظرا ألمهية الشبكة 

  إجناح ورش اجلهوية املتقدمة، ابعتبار الدور الفعال الذيالطرقية يف
تسلعبه الطرق يف النمو اإلقتصادي واإلجتماعي والسياحي، وكذلك 
ملسامهتها يف إعداد الرتا. الوطين، وتعزيز اإلستثمار وفك العزلة 
عن الساكنة القروية ابخلصوص، فإننا يف فريق العدالة والتنمية 

 :خاصة عسلى مستوى هودنطالبكم ابملزيد من اجل

احلفاظ عسلى الرصيد الطرقي احلايل وتطوير الربامج  -أوال
 املستقبسلية؛

تقييم الربامج السابقة، خاصة برامج الطرق القروية لسلوقوف  -اثنيا
 عسلى اإلختالالت اليت عرفها إجناز هذه الربامج؛

تفعيل الصناديق املتعسلقة ابلطرق خاصة الصندوق الطرقي  -اثلثا
 ق التنمية القروية يف شقه املتعسلق ابلطرق؛وصندو 

متكني املديرايت اإلقسليمية لوزارة التجهيز من اإلمكاانت  - رابعا
 املادية والبشرية لسلقيام أبدوار الصيانة وتتبع األوراش واحرتام تنزيل

 مبدأ احلكامة؛

العمل عسلى تنزيل الربانمج احلكومي مع مراعاة العدالة  -خامسا
 ألقاليم وجهات املمسلكة؛اجملالية بني ا
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السيد الوزير، نقرتح عسليكم كذلك إعادة النظر يف تصنيف الشبكة 
الطرقية مبا يتالءم مع التقسيم اجلهوي اجلديد، من أجل حتسني 
املؤشرات املرتبطة ابإلدماج والتضامن، وكذلك من أجل حتسني 
فرص الولوج إىل اخلدمات األساسية والرفاه اإلجتماعي، كذلك 

 .ل عسلى..، شكراالعم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيبات إضافية، العدالة والتنمية، األصالة واملعاصرة، 
 .تفضل

 :النائب السيد عبد اهلادي الشريكة

أان غري غنتكسلم عسلى واحد الطريق، السيد الوزير، وابألخص دوك 
اجلنبات دايل الطرق يف األقاليم دايل املغر.، هناك كاين مشكل 

الطريق ما بني الفقيه بن صاحل وخريبكة يعين هادي فيها واحد 
 .واحد االكتظاظ كثري

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد يوسف حدهم

كنحمدو هللا عسلى التساقطات األخرية، ولكن نتج عنها مشاكل 
إبقسليم احلاجب منها اهنيار قنطرة لسلمرة الثانية يف سنة واحدة 

اليت تربط بني احلاجب واتوجطات عسلى فاس،   257ابلطريق رقم 
كادت أن تقع كارثة لوال تدخل السسلطات اإلقسليمية واحملسلية حوايل 
السادسة والسابعة صباحا يف غيا. مسؤولني عن قطاع التجهيز 
والنقل والسلوجيستيك، وأن اإلقسليم يتوفر عسلى تضاريس وعرة، عبارة 

لع بكثرة، هل يعقل السيد الوزير عن مسالك طرقية مهمة ومقا
أبن إقسليم كاحلاجب ال يتوفر عسلى مديرية التجهيز والنقل لتفادي 

 مشاكل الطرق وتقريب اإلدارة من املواطن؟

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، ايال ماكانش شي تعقيب إضايف آخر، ما  
 .كاين، راه كنشوفو، تفضل السيد الوزير

ادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد الق
 :واملاء

السيد النائب الربملاين السي حارس، هداك الشي كامل السلي قسليت 
أان ما عنديش عسليه خالف، غري داك الشي السلوالين السلي جا يف 
السؤال دايلكم دايل املراجعة، هاذ املراجعة، هادي ستكسلف ماذا؟ 

 ككل، طرقي عسلى املستوى الوطينمراجعة وحتيني لوحات التشوير ال
وحتيني كل الواثئق اإلدارية الالزمة لسلمحافظة عسلى املسلك العمومي 
الطرقي، وهذا ليس ضروراي، أان من األمانة بغيت جناوبك عسلى 
هاذ السؤال، ألنه اعتربت أنه كان دقيقا يف واحد طسلب، وإال فما 

ريبكة ختفضسلت به ما عندي مشكل، فيما يتعسلق ابلفقه ين صاحل 
واخا ما حلقتيش تكمل السؤال دايلك أان غادي نشوف، فيما 
يتعسلق بذاك الشي دايل احلاجب، امسح يل السيد النائب، مصاحل 
دايل وزارة التجهيز والنقل كانت داخسلة وهاذ املسألة هاذي، 
بطبيعة احلال، ما تيمكنش توقع واحد اإلشكاالت وما تدخسلش 

لكن مع ذلك هاذ الشي السلي قسلت مسيتو املصاحل دايل الوزارة، و 
 ..غادي منشي نعاود نتأكد منو فعال أبنه كان

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل عن فك العزلة عن ساكنة العامل 
القروي لسلسيدات والسادة النوا. احملرتمني من الفريق اإلستقاليل 

 .لسلوحدة والتعادلية

 :احالنائب السيد عبد الغاين جن

شكرا السيدة الرئيسة، عن فك العزلة عن ساكنة العامل القروي 
 .خاصة نسائسلكم السيد الوزير عامة وعن إقسليم شيشاوة
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

و نتكسلمويظهر يل من األحسن منشيو لشيشاوة نيشان ابش 
  575عسلى..، شيشاوة الشبكة الطرقية دايهلا راه الطول اإلمجايل 

، الطرق الوطنية %24كسلم معبدة، إذن   711كيسلومرت، فيها 
، معدل 157، الطرق اإلقسليمية 521كسلم، الطرق اجلهوية   541

 7111ولوج ساكنة العامل القروي يف الشبكة الطرقية كان يف 
ة املستفيدة حوايل ، الساكن%27وصل ل 7152، يف 35%

دايل الساكنة، فيها تقريبا كاع الربامج، استفاد منها  551.111
 إقسليم شيشاوة الربانمج الوطين الثاين لسلطرق القروية، برانمج التأهيل

الرتايب والربانمج التكميسلي، واآلن كاين بطبيعة احلال العمسليات 
اعية مالسلي حنا تنشتغسلو عسليها هو برانمج تقسليص الفوارق اإلجت

داملسليون  212السلي غيمتد لسلسنوات املقبسلة السلي غيكسلف حوايل 
 .كسلم، شكرا السيدة الرئيسة  772دايل الدرهم يف إقسليم شيشاوة 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

يد شكل السشكرا السيد الوزير، األرقام يف شكل والواقع يف 
الوزير، عدة دواوير وقرى إبقسليم شيشاوة تعيش وضعية صعبة 
ومشاكل التنقل ومتاعب أثرت عسلى جمال التعسليمي والصحي 
واإلقتصادي واإلجتماعي تستدعي أتهيل مسالك وطرق وقناطر 

ير دواو  هذه الدواوير وضرورة تعبيدها، وخري مثال عسلى ذلك
، رّات، الظهر، أكفايتيكنمني، ات بوزوكا، احلمري، متتوست،

جبماعة سبت مزوضة، ودوار اتولوكت، جبماعة فروكة، ومسالك 

سوق اخلميس، واترغة، أوفال، وسوق تينغراد، ابوطا املعضوض، 
أما عسلى الطرق احملسلية املنجزة يف  جبماعة ايت حدو يوسف،

فك العزلة سابقا مل تعرف أي عمسلية الصيانة منذ إجنازها، ال  إطار
التجهيز وال من اجلماعات احملسلية، مما عرضها لسلتآكل من وزارة 

الزاوية النحسلية  757واالهنيار، كالطريق الرابط ابلطريق الرئيسية 
والطريق الرابط بني مجاعات جماط واداسيف والطريق الرابط بني 

 ..مجاعة سبت مزوضة وأي هادي ومرورا آبيت حساين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيبات إضافية، أنتم، تفضلشكرا، تعقيب إضايف؟ 

 :النائب السيد عادل السباعي

 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، حلدود السلحظة ومنذ الثالاثء السلي داز الطريق اجلهوية 
ألف  41عسلى مستوى مجاعة ملعاشات ما زال مقطوعة  415

من الساكنة السيد الوزير خارج أو معزولة عن احمليط اخلارجي، 
اليوم ما مشاوش لسلمدرسة، خصاص حاد يف املواد الغذائية التالميذ 

ابملنطقة، توقف عن ولوج اخلدمات اإلجتماعية، الشكر اجلزيل 
لسلمصاحل دايل الوزارة دايلكم السيد وزير حلد اآلن مازالني فعني 

-7153املكان، كيحاولو يرقعو هذيك القنطرة السلي من 
ر الوزينفس املشكل كتطيح، سبق لسلسيد  7157 -7151

السابق سي رابح وعاين ومشى لعني املكان وشاف احلالة، واعدان 
بدراسة وإبعادة بناء هاذ القنطرة، حلد اآلن حىت شي حاجة ما 
حتققت السيد الوزير، كنت ابغي نقول ليك السيد الوزير ابش 
تفتح حتقيق، عالش هاد القنطرة ما تصاوابتش، ولكن حنا يف 

 ...السيد الوزير الفريق احلركي كسلنا ثقة يف
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب إضايف

 :النائب السيد نوفل شباط

عسلى سبيل املثال إقسليم اتزة، عدة قناطر اهنارت أكثر من عشر ..
سنوات ومل حترك ساكنا كقنطرة طويط عسلى الطريق اإلقسليمية رقم 

وكاين دااب الطرق السلي تصاوبت السيد الوزير، طرق  1313
ا كاين فيهم ال قناطر ال والو حىت شي حاجة السيد إقسليمية وم

 .الوزير، شنو هو املشكل السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شنو املشكل السيد الوزير، تفضسلو الرد

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 و التأهيل الرتايب PNR1 - PNR2 هللا يهديك، اتزة بال
PRDTS  مسليون،  111، عندان معكم اتفاقية فيها أكثر من

، وبدا بعد قل لنا شكرا %21وزارة التجهيز حاطة فيها اكثر من 
القضية  عسلى هاذ الشي هذا وعاد ن..، انهيك عسلى أن هاذ

دالقناطر أان ما كرهتش تقويل شكون هاذ القناطر السلي كاينني ابش 
لنسبة ني كاينة، طيب ابنشوف ألن نشوفوا نشوفوا هاد القنطرة ف

لسلسيد النائب السلي طرح عسلى شيشاوة أنت ذكريت يل واحد 
اجملموعة دايل اجلماعات أان أدعوك إىل أنك تطسلع ألن هاذ 

دايل تقسليص الفوارق  PRDTS املعطيات متوفرة عسلى الربانمج
  212االجتماعية والرتابية والعامل القروي، حيث راه فيه تقريبا 

ش هاذ اجلماعات كسلها حىت وحدة من هاذ كيسلومرت ما ميكن
اجلماعات ما تكونش مسيته إذا كان شي إشكال رجاءا اإلتصال 
ابلوزارة حول هاد املوضوع، ألنه هذا واحد املشروع كبري جدا 
وبطبيعة احلال هو يهم واحد العدد داملسالك واحنا خذينا يعين 

ق القروية لطر راعينا فيه أنه يكون واحد اإلنسجام ما بني املسالك ا
 ..واملستوصفات واملدارس؛ هذا دايل آسفي الدراسة ساالت

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن هكذا نكون قد استوفينا جدول األعمال 
هلذه اجلسلسة ولكن مع ذلك هناك تناول الكسلمة حبيث تفاعسلت 

وطبعا أذكر ابجلسلسة  517احلكومة مع ثالث أسئسلة السلي يف إطار 
، إذن سؤالني ابلنسبة لألصالة 517التشريعية مباشرة بعد املادة 

واملعاصرة، السؤال األول تطرحه السيدة النائبة أمال عربوش عن 
فريق األصالة واملعاصرة حول أتخر اإلعالن عن نتائج مبارايت 
التوظيف اخلاصة ابجلماعات الرتابية لسلجهات الشرقية، تفضسلي 

 .السيدة النائبة

 :السيدة أمال عربوشالنائبة 

 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمني،

حنيطكم عسلما أن مبارايت اجلماعات احملسلية أبقاليم اجلهة الشرقية 
والشق  7157السلي كانت مت اجتياز الشق الكتايب منها يف نوفمرب 

أشهر  1ين يع 7152الشفوي مت اجتيازه ما بني مارس وأبريل يف 
من مور الشق الشفوي وأكثر من سنة من انطالق املباراة، حلد 
اآلن ما كاينش، ما تعسلنش عن النتائج، كنتساءل معكم واش هاد 
التأخري منطقي، السادة النوا. والسادة الوزراء، كان التربير دايل 
التأخر مرتبط ابحلركية دايل الوالة والعمال، مت تعيني الواالة والعمال 

داوا ابشروا األعمال دايهلم، مرت شهور وما زال ما شفناش وب
النتائج دايل هاذ املبارايت، الشبا. السلي اجتازوا هاذ املباراة  
كيتساءلوا كيعيشوا واحد احلالة دايل االنتظار، وكيتساءلوا واش 

، 7152هاذ املباراة مشسلها داك القرار داإللغاء السلي كان يف شتنرب 
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ان متعسلق ابملبارايت السلي كان عاد غادي يتم مع أن هاذ القرار ك
االنطالق دايهلا، ماشي السلي مت اجتيازها، يعين ما مشسلهاش ويف 
حالة كاع إيال كان مشسلها القرار دايل اإللغاء كنتساءلوا هنااي فني 
هو ربط مبدأ املسؤولية ابحملاسبة، خصوصا وأن ما بني الشهر دايل 

ا نطرحوا املدة كافية السلي كتخسلين أبريل وشهر شتنرب راه كاين واحد
جمموعة من عالمات اإلستفهام، ابلنسبة هلاذ اجلهة كنعرفوا أهنا  
كتعرف أكرب نسبة دايل البطالة عسلى املستوى الوطين أضعاف 
املعدل الوطين، اجلهة السلي كتنعدم فيها فرص اإلستثمار رغم البنية 

هة السلي  اجلالتحتية السلي شرف عسليها جاللة املسلك نصره هللا، 
كيعرفوا السبب دايهلا الدرجة دايل اإلحباط نقدروا نقولوا أهنا 
مضاعفة مقارنة بباقي اجلهات السلي حىت الشبا. السلي كان يف..، 
دايل ابلنسبة لسلحدود حىت الشبا. السلي كان تيتوفر عسلى فرصة 
عمل رغم أهنا غري يف قطاع غري مهيكل حاليا وال كيتعتد ضمن 

اطسلني، كان واحد البصيص دايل اآلمال ابلنسبة الصفوف دايل الع
هلاد املباراة ابلنسبة لسلشبا. دايل اجلهة، لكن لألسف الوزارة كتزيد 
حتبطهم وكتزيد تفقدهم األمل، كنتساءلوا فينا هو مبدأ الشفافية؟ 
فني هي النزاهة؟ فني هو مبدأ تكافؤ الفرص يف هاذ النقطة هذه؟  

ل السيد الوزير عسلى األسئسلة كنتأسفوا عسلى عدم اإلجابة داي
 ..الكتابية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 اية عن السيدنبمع الربملان واجملتمع املدين  املكلفة ابلعالقات
 :وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت

جلماعات عسلى مستوى ا ة عن السيد وزير الداخسلية التوظيفاتباين
 45الرتابية تتم وفق مساطر قانونية تستمد مرجعيتها من الفصل 

من الدستور الذي ينص عسلى أن الولوج لسلوظائف العمومية جيب 

أن يتم يف إطار احرتام مبادئ املساواة، الشفافية، اإلستحقاق 
من النظام األساسي العام  77وتكافؤ الفرص، وأيضا الفصل 

 7157ماي  1ومية الذي عمم مسطرة املباراة، لسلوظيفة العم
يصدر القرار الوزاري الذي حيدد شروط وإجراءات وبرامج مبارايت 
التوظيف يف املناصب العمومية ابجلماعات الرتابية، حيث ربط 
الولوج إىل تنظيم هذه املبارايت ابحلاجيات واإلمكانيات املالية 

تجأ صسلحة ذلك، اللكل مجاعة ترابية، عندما تستدعي ضرورة امل
العديد من اجلماعات الرتابية إىل هذا اإلجراء أي اإلجراء دايل 
التوظيف ابلرغم من توفرها عسلى فائض من املوظفني، ال يتعسلق 
األمر بقسلة املوارد البشرية العامسلة، بقدر ما يرتبط بعقسلنة توزيعها 
حسب حاجية التأطري اإلداري والتقين، مما ميكن من تقسليص كسلفة 
 األجور وضبط ميزانية التسيري اليت تؤثر بشكل سسليب عسلى مستوى

جودة اخلدمات املقدمة لفائدة املواطنني يف حالة إضعافها وعدم 
 .ختصيص املخصصات الالزمة، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، دائما عن فريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة 
سائر الفادحة اليت خسلفتها التساقطات ابتسام العزاوي حول اخل

 .املطرية األخرية، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام العزاوي

السيد الوزير، كل سنة يطرح نفس املشكل وال تفاعل حقيقي وال 
حسلول عمسلية انجعة، املوضوع يتعسلق ابخلسائر البشرية واملادية جراء 

حوال الطقس، األمطار األخرية الكوارث الطبيعية، جراء رداءة أ
السلي عرفتها بالدان والسلي كانت بغزارة يف عدد من املناطق والسلي 
بينات يف ساعات معدودة قالئل هشاشة البنية التحتية، قنطرة 
حديثة اإلنشاء جديدة تنهار عسلى الطريق الرابطة بني احلاجب 

، و  ةوفاس شنو كيعين هذا السيد الوزير؟ هنا كنتساءلوا عدة أسئسل
كنتمناوا أنكم ما جتاوبوانش ابجلوا. الكالسيكي أنكم غادي 
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تفتحوا حتقيق ومن بعد ما كنعرفوش مآل هذا التحقيق وشنا هي 
النتائج دايله وما إىل ذلك، طفل تويف مؤخرا وأربع نساء مفقودات 
يف نواحي مراكش، عدد من الطرق مقطوعة، العزلة اآلن كتعيشها 

توقف حركة النقل احلكومة مسؤولة  عدد من املناطق عسلى إثر
ومسؤوليتها اثبتة ومؤكدة يف هذا الصدد، تنطالبوكم أنكم تراجعوا 
االستعدادات القبسلية هذا إيال كانت فيما خيص التعامل الطبيعية، 
وزارة الداخسلية أحدثت صندوقا حملاربة الكوارث الطبيعية، كنقرتحوا 

تعامل وية من أجل المثال أنه يتم إحداث فرق لسلتدخل السريع جه
مع هذه الكوارث الطبيعية، كذلك نتساءل عن ماذا تعد احلكومة 
ملواجهة الربد والصقيع والثسلوج يف عدد من املناطق اجلبسلية واملناطق 
املعزولة، كاين أطفال، كاين نساء، كاين رجال، السلي كيعانيوا 

واح ر بشدة وحبرقة يف فصل الشتاء، كونوا رمحني أببناء هاذ الوطن أ
املواطنات واملواطنني السلي كيمشيوا يف هاذ الكوارث الطبيعية 
مسؤولياتكم وأمانة يف أعناقكم، فكنطسلبوكم حتمسلوا مسؤوليتكم 

 .الكامسلة يف هاذ اجملال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

ائبة احملرتمة، نشكر لك غريتك وأقول لكم حنن رمحاء السيدة الن
هبذا الوطن، كما أنك أنت كذلك رحيمة هبذا الوطن ما غنقول 
لك ال غنفتح حتقيق وال حىت شي حاجة، املعطيات السلي عندي 
إقسليم مكناس عندي واحد اجملموعة دايل الطرق تقطعت فيها 

 إقسليم ا، يفتقطعت فعال، وقامت وزارة التجهيز والنقل إبعادهت
آسفي كان السيد النائب مشكورا طرح هاد القضية هذه وهذيك 
ماشي قنطرة، هاديك كان غري واحد التصريف مؤقت عسلى ما 
تنتهي الدراسة وتدار قنطرة، ابلنسبة ملراكش انتوما عارفني القضية 

ذاك السائق، نقول  ألنكم اتبعتوها السلي كان يف هذاك التهور دايل
ائبة، بعض املعطيات مزاين تكون معروفة، عندان ليك السيدة الن

 7111منشئة فنية يف بالدان، وهذا من املوروث، فيها  1111
بنيت هكذا، ألن املعطيات  submersible منشأة مغمورة

السلي كانت، والسلي هي معطيات تقنية وأان ال أشكك يف القدرات 
طيات عدايل املهندسني املغاربة، كانت مرتبطة بواحد العدد امل

دايل األمطار ودايل الصبيب، اآلن حنن نعيد فيها النظر، وإعادة 
النظر يف هاذ الشي هذا ماشي مشكل دايل قرار سياسي وال 
مشكل، املشكل خاصك تعبأ ليه املوارد املالية وحنن نقوم بذلك 
اجلهد املستطاع، لكن مع ذلك هذي فرصة ابش نذكر أنه يف 

ر احلاالت، هناك هتور دايل بعض احلاالت إن مل يكن يف أكث
السائقني، حبال هذا السلي تتكسلمو عسليه يف احلاجب، هذا التشوير 
والناس دالسسلطة هو مت داخل يف ذاك الشي هذا يبحث عن ماذا؟ 
جيب أن نكون رمحاء ونرأفو ابلبالد دايلنا، راه األوضاع دايلنا 

 شتستدعي أن نتكاثف ونقولو اجلهد السلي تيدار، ألنه ما تيمكن
تكون هاذ املاليري دايل الدرهم السلي تدار دايل اإلستثمارات يف 
بالدان يف اجملال دايل البىن التحتية وأنيت ونقول أن شيء من هذا 
ما كاينش يف بالدان، ميكن يكون بعض التقصري يف واحد العدد 

 ..داجملاالت، لكن السلي أكيد أن ما قمنا به يف جمال البىن التحتية

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، املتحدثة الثالثة واألخرية عن الفريق اإلشرتاكي، النائبة 
 .ابتسام مراس حول الوضع املقسلق ابملعابر احلدودية

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

سيد الوزير، أحيطكم عسلما أبن املشاكل اليومية السلي تتعيشها ال
عو داملعابر احلدودية تفاقمت يف اآلونة األخرية بشكل ابت ي

لسلقسلق، وتينذر بواحد الكارثة لقدر هللا، إيال ما متش اختاذ التدابري 
واإلجراءات اإلستعجالية الالزمة، اإلجراءات السلي اختذاهتا 
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سسلطات اإلحتالل اإلسباين يف حق األشخاص السلي تيوجلو إىل 
هذه املعابر كانت يف بعض األحيان إبغالق املعابر وإستعمال 

 يف صفوف املواطنني املغاربة، انهيك عن القوة، وسجسلنا إصاابت
السب والقذف وسياسة اإلذالل والتحقري، خسلق واحد ردة فعل 
 قوية لدى املغاربة السلي تيوجلو هاذ املعابر بشكل يومي السلي تيتقدر

شخص يوميا، حتويل منتهي  41.111العدد دايهلم أزيد من 
ة الغري نالتعسليب التهريب املعيشي إىل معربي ابروتشينو وفرخا

املؤهسلني الستقبال هاذ العدد الكبري من الراغبني يف العبور، خسلق 
االكتظاظ واالزدحام والتدافع السلي خسلق حاالت من االختناق، 
إيال بغييت تدخل عرب هاذ املعربين تيخصك تقبط الكوال حىت 
ليومني، عسلى الرغم من اجملهودات السلي قامت هبا وحدات األمن 

 حتسني وجتويد عمل هذه املعابر احلدودية، والدرك واجلمارك يف
فهي تتبقى ضئيسلة. لذا احنا تنبهو احلكومة أبن أزمة اقتصادية راه 
تتهدد اإلقسليم، لذا فإننا يف الفريق اإلشرتاكي، إذ نطالب السيد 

وارد الوزير ابلتعجيل بتوسيع املعابر احلدودية وتزويدها وتعزيزها ابمل
 بشكل دائم، ومن خاللكم ندعو احلكومةالبشرية الكافية واملؤهسلة 

إىل وضع مقاربة تنموية لتأهيل املناطق احلدودية عرب إصدار 
مشاريع وأوراش كربى، متتص وتقسلص من نسبة البطالة وخسلق فرص 
الشغل بديسلة عن التهريب املعيشي السلي تيشتغل فيها العديد من 

دات وحاالآلف متاع األسر املتواجدة هباذ املنطقة عرب إخالق 
 ..صناعية كربى، وتطوير اجملال اخلدمايت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضل

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 أوال السيدة الرئيسة،

وعة من وضوع يقتضي تدخل جممالسيدة النائبة احملرتمة، هاذ امل
الفاعسلني، اجلهات الساهرة عسلى تسيري وتدبري نقاط العبور واعية 

هلائل يف هاد املسألة، ألن العدد ا ابملسؤوليات املسلقاة عسلى عاتقها
لسلراجسلني أو السيارات اليت متر من هاذ النقط تفرض جمهود كبري، 

ل بني لفصابلفعل مت إدخال جمموعة من التحسينات من قبيل ا
املمرات اخلاصة ابلسيارات واملمرات اخلاصة ابلراجسلني، ابإلضافة 
إىل مضاعفة عدد مكاتب ختم اجلوازات من أجل تسهيل سيولة 
املرور، كما هو الشأن يف نقطة عبور اب. سبتة احملتسلة، كما مت 
ختصيص مثال إبقسليم الناظور ممر "بريوتشينو" لسلراجسلني الذين 

رتبطة ابملعيشة دايهلم وممر فرخانة ابلنسبة يتعاطون األمور امل
 .لسلراجسلني أو عن طريق السيارات

اخلرب اليوم وهو أن مدينة الناظور ستعرف إنشاء ممر جديد، 
يتناسب مع اهليكسلة الشامسلة اليت تعرفها املنطقة من خالل برانمج 
حبرية مارتشيكا، عسلما أن وكالة هتيئة حبرية مارشيكا قامت إبجناز  

الدراسات الضرورية لذلك، بل عمسلت عسلى إعداد صفقة كافة 
لسلشروع يف األشغال، وذلك يف إطار مندمج يوافق اخلصوصيات 

 .املعمارية واحلضرية لسلمنطقة

يف األخري أود اإلشارة هنا إىل أن معاجلة إشكالية التهريب 
املعيشي تستوجب معاجلة هيكسلية تنصهر فيها كافة السسلطات 

املدين واألحزا. السياسية، من أجل خسلق العمومية واجملتمع 
أنشطة بديسلة ومذرة لسلدخل تصون كرامة هاته الشرحية من ممتهين 
التهريب املعيشي، وخصوصا فئات النساء وجتنبهم الوقوع ضحية 

 .شبكات التهريب، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم مجيعا عسلى تعاونكم، سنفسح 
 .شكرا لكمحصة التشريعية، اجملال لسل

 


